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1 JOHDANTO

Direktiiveillä tarkoitetaan sellaisia lausumia, joilla pyritään ohjailemaan puhutellun toimin-

taa halutun kaltaiseksi. Tässä tutkielmassa tarkastelen direktiivejä ja selvitän, minkälaisissa

tilanteissa erilaisia direktiivejä käytetään musiikinopetuksessa. Tutkin keskustelunanalyy-

sin metodia käyttäen opettajan erilaisia keinoja ohjailla toimintaa musiikintunnilla. Erityi-

sesti mielenkiintoni on siinä, miten direktiivien muoto vaihtelee tilanteittain.

Direktiivejä käytetään kaikenlaisessa vuorovaikutuksessa.  Niiden käyttöä ja omi-

naisuuksia on tutkittu paljon niin arkikeskusteluissa kuin institutionaalisessa ympäristössä-

kin. Direktiivit ovat yleisiä erityisesti ohjaustilanteissa, kuten koulun oppitunneilla. Direk-

tiivisillä lausumilla opettaja pyrkii ohjaamaan oppilaita kohti toivottua päämäärää. Musii-

kintunneilla toivottu päämäärä voi olla opeteltavien sointujen oppiminen, yhteismusisoin-

nin onnistuminen tai synkroniassa laulaminen. Opettaja neuvoo ja ohjailee toimintaa oppi-

tunnilla osallistuen usein itse myös toimintaan. Kiinnostavaa on, minkälaisia erilaisia di-

rektiivejä musiikintunneilla käytetään missäkin tilanteessa ja, miten niiden käyttö vaihtelee

toiminnan eri vaiheissa.

Esittelen seuraavaksi tutkimuskysymykseni sekä tutkimuksen tavoitteita (luku 1.1).

Sen jälkeen kuvaan aineistoni (luku 1.2). Luvun lopuksi tarkastelen musiikintuntien raken-

netta ja tavoitteita (luku 1.3).

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Tässä työssä tarkastelen direktiivejä, joilla pyritään ohjaamaan oppitunnin toimintaa kohti

yhteistä  päämäärää.  Aineistokseni olen valinnut  musiikintunteja kahdelta  eri  opettajalta.

Tarkasteltavat ohjailevat lausumat ovat opettajan tuottamia ja kohdistettu oppilaille. Keski-

tyn niihin direktiiveihin, joilla aloitetaan uutta toimintaa tai ohjataan toimintaa, joka on jo

meneillään. 

Tutkielmassani pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
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1. Millä tavalla direktiivejä käytetään musiikintuntien kaltaisessa ympäristössä?

2. Minkälaisilla direktiiveillä aloitetaan uutta toimintaa ja miten siirtymä uuteen toi-

mintajaksoon tapahtuu?

3. minkälaisilla direktiiveillä ohjaillaan meneillään olevaa toimintaa ja millä tavalla

nämä jälkimmäiset direktiivit eroavat muodoltaan ja käytöltään niistä, joilla aloite-

taan uutta toimintaa?

4. minkälaisilla kielellisillä keinoilla ja miten opettaja kohdistaa direktiivinsä oppilail-

le?

Alustavan  havaintoni  mukaan  direktiivejä  käytetään  eri  tavalla  riippuen  siitä,  mihin

kohtaan toimintaa ne sijoittuvat. Lisäksi niiden käyttötavoissa on eroja silloin, kun niillä

edellytetään välitöntä toimintaa ja silloin kun myöhempää toimintaa. Keskityn ainoastaan

opettajan  oppilaille  harjoittelun,  soittamisen  tai  laulamisen  yhteydessä  kohdistamiin

käskyihin,  pyyntöihin,  kehotuksiin,  ohjeistuksiin  ja  neuvoihin.  Jätän  tutkimuksen

ulkopuolelle  sellaiset  direktiivit,  joilla  kysytään  vastausta  kysymykseen  tai  jotka  ovat

selvästi  työrauhavuoroja.  En myöskään tarkastele oppilaiden responsseja direktiiveihin,

sillä  niissä  en  huomannut  juurikaan  variaatiota.  Seuraavaksi  siirryn  esittelemään

aineistoani ja avaan musiikintuntien rakennetta. 

1.2 Aineisto

Käyttämäni tutkimusaineisto muodostuu lukion musiikin 1. kurssilla kuvatuista videoista.

Tutkimani oppitunnit  kuuluvat osaksi vuosina 2015 ja 2016 eri puolilla Suomea kuvattua

aineistoa,  jonka  Johanna  Paalanen  on  kuvannut  väitöstutkimustaan  varten.  Aineistoon

kuuluu kuusitoista oppituntia, joista valitsin tarkasteluun kahden eri opettajan tunteja.

Osassa  aineiston  tunteja  harjoitellaan  soittimien  soittamista  ensimmäistä  kertaa.

Toisilla tunneilla soitetaan soittimia, joiden soittamista on jo harjoiteltu jollakin aiemmalla

tunnilla.  Tunnit  sisältävät  myös  opetuspuhetta,  luennointia  sekä  kysymys-vastaus-

sekvenssejä opetukseen liittyen, mutta olen jättänyt nämä tarkastelun ulkopuolelle. Nostan

tarkasteluun  ainoastaan  sellaiset  toimintajaksot,  joissa  opettaja  ohjaa  oppilaita  kohti

toimintaa.  Toiminnalla  tarkoitan  musiikin  soittamista  soittimilla,  laulamista  ja  näiden

harjoittelua.
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Olen  litteroinut  aineistoa  niiltä  osin,  mitä  tutkimuksessani  käytän.  Litteroinnissa  olen

käyttänyt  keskustelunanalyysin  konventioiden  mukaisia  litterointimerkkejä.  Kehollista

toimintaa, kuten liikkeitä, ilmeitä ja eleitä olen kirjoittanut näkyviin litteraattiin kursiivilla.

Lihavoinnit  litteroinnissa  merkitsevät  kyseisessä  esimerkissä  tarkastelussa  olevia

direktiivejä.

1.3 Musiikintuntien rakenne ja tavoitteet

Musiikintuntien rakenne ja tavoitteet poikkeavat lukion reaaliaineiden oppituntien opetuk-

sesta. Opetuskeskustelu on verrattain vähäistä ja tuntien pääpaino on instrumenttien soitta-

misen, musiikin teorian sekä laulamisen opettelussa. Muiden lukiossa opetettavien ainei-

den tapaan kuitenkin myös musiikintunnit sisältävät opettajan luennoimista.

Kuten muutkin oppitunnit koulussa, myös musiikintunnit noudattavat tiettyä kaavaa

ja aikataulua. Opettaja suunnittelee ja valmistelee tunnin etukäteen siihen käytettävissä ole-

van  ajan  puitteissa.  Yhdellä  oppitunnilla  käsitellään  tyypillisesti  jotakin  tiettyä  aihetta.

Tunti jaksottuu tavallisesti niin, että opettaja johdattaa ensin aiheeseen jonkin esimerkin

kautta, käsittelee teoriaa liittyen aiheeseen sekä tutustuttaa oppilaat aihealueen musiikkiin

ja soittimiin. Oppitunneilla siirrytään siis toiminnasta ja toimintajaksosta toiseen.

Oppilaitokset noudattavat valtakunnallista opetussuunnitelmaa, jota muokataan pai-

kallisesti. Opetussuunnitelma asettaa vaatimuksia sille, miten opetus tulee järjestää ja mitä

sen täytyy sisältää. Myös musiikintunneilla opetus noudattaa opetussuunnitelmaa ja tuntien

toiminta toteutuu sen puitteissa. Seuraavaksi esittelen, mitä lukion opetussuunnitelmassa

sanotaan musiikinopetuksen tavoitteista ja niiden toteuttamisesta. Koska tutkimani aineisto

on kerätty vuosina 2015 ja 2016, käytän vuonna 2015 voimassa ollutta opetussuunnitel-

maa. Musiikinopetuksen tavoitteita lukiossa on vahvistaa opiskelijan suhdetta musiikkiin

myönteisten kokemusten kautta. Tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää musiikin eri-

laisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Lisäksi musiikinopetuksen tärkeänä tehtävänä on

tarjota  opiskelijalle  musiikillista  sivistystä  sekä  kannustaa  luovaan  ajatteluun  tuomalla

opiskelijalle uusia taitoja ja kokemuksia. (LOPS 2015: 211.)

Tärkeässä roolissa lukion musiikinopiskelussa on yhdessä tekeminen. Opetussuun-

nitelman mukaan (LOPS 2015) luovan ja kriittisen ajattelun taidot syntyvät ja kehittyvät

yhdessä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Näin ollen musiikintuntien toiminnan tehtä-
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väksi nousee myös ryhmätyötaitojen sekä sosiaalisten taitojen kehittäminen. Vuonna 2015

voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa oppilaalle asetetaan mm. seuraavanlaisia tavoittei-

ta musiikin ensimmäisellä kurssilla lukiossa (LOPS 2015: 211-212):

• tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja oppii käyttämään musiikkia hyvinvoin-

tinsa edistämiseen

• oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä musiikista 

• oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen ja säveltäen 

• kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös musisoides-

saan 

• syventää musiikin eri tyyleihin, lajeihin ja historiaan liittyvää osaamistaan 

• tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään musiikkikult-

tuurien monimuotoisuutta sekä toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutukses-

sa myös kansainvälisissä yhteyksissä

• oppii tiedostamaan äänen ja musiikin vaikutuksia arjen toimintaympäristöissä 

• oppii tulkitsemaan äänen ja musiikin käyttöä mediassa

• osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryh-

män kanssa

• osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita sekä ohjata ja arvioida työskente-

lyään niiden suuntaisesti. 

Oppilaiden yksi tehtävä tunnilla on opettajan neuvojen mukaisesti suorittaa soittamiseen tai

laulamiseen liittyvää toimintaa yleensä niin, että toiminta on samanaikaista ja organisoitua.

Oppilaat tähtäävät samanaikaisuuteen ja yhteisen soittamisen sujuvuuteen. Musiikintuntien

painotus on yhteisessä tekemisessä vuorovaikutuksessa. Keskeistä tunneilla on yhteismusi-

sointi, johon opettaja ohjaa oppilaita harjoittelun kautta. Yhteismusisoinnissa vuorovaiku-

tuksen rooli korostuu, sillä sen lisäksi että oppilaat soittavat ja laulavat omaa osuuttaan,

täytyy heidän tehdä se yhteistyössä muiden oppilaiden kanssa. 

Aineistoni musiikintuntien rakenne varioi hieman opettajasta ja opetuskerrasta toi-

seen. Pääsääntöisesti niiden sisältö kuitenkin noudattaa samanlaista kaavaa: opettaja joh-

dattaa oppilaat ensin johonkin aiheeseen, sitten tutustutaan soittimiin. Tämän jälkeen har-

joitellaan yhdessä soittimien soittamista.  Harjoitteluvaiheen jälkeen siirrytään kappaleen

pariin, jota harjoitellaan yhdessä ja sitten soitetaan läpi kokonaisuutena. Myös musiikin-
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opetus on opettajajohtoista ja opettajan tulisikin pyrkiä luomaan tunneille kannustava ilma-

piiri sekä motivoida oppilaita kohti musiikinopiskelua. 

Olennaisena osana opetukseen kuuluu opettajan ohjailu. Tämä koskee myös taideai-

neiden, kuten musiikin opettamista. Ohjailua käytetään tehtävänannoissa ja toimintajakso-

jen yhteydessä. Toimintajaksot tunneilla sisältävät opettajan tehtävänannon ja ohjeita. Jout-

senon (2007: 182) mukaan tehtävänanto muodostuu kolmesta osasta: huomionkohdistimes-

ta,  tehtävään valmistamisesta  ja  kehotuksesta  ryhtyä  työhön.  Tämä jako kolmeen pitää

paikkansa  myös  musiikintunneilla:  opettajan  direktiiviset  jaksot  rakentuvat  tyypillisesti

kolmesta eri osasta. Huomionkohdistin esiintyy erityisesti toimintajakson alussa ja siirty-

mävaiheissa. Tehtävään valmistetaan tutustumalla tehtävän sisältöön, sen suoritustapaan ja

antamalla ohjeita sen suorittamiseen liittyen. Musiikintunneilla tämä vaihe sisältää usein

kuvauksen siitä, mitä tullaan soittamaan. Kehotus ryhtyä työhön näkyy musiikintunneilla

soittamisen yhteydessä tavallisesti laskennalla, joka merkitsee soittamisen aloittamista. 

Luvussa  2  käsittelen  tutkimukseni  teoriaa  ja  taustaa,  keskustelunanalyysia  sekä

aiempaa direktiivien tutkimusta. Luvut 3 ja 4 toimivat tutkimukseni analyysilukuina, joihin

olen koonnut aineistossa esiintyviä opettajan direktiivisiä vuoroja. Luvut käsittelevät uuden

toiminnan aloittamiseen liittyviä direktiivejä (luku 3) sekä meneillään olevan toiminnan

ohjaamisessa käytettäviä direktiivejä (luku 4). Analyysiluvuissa olen jaotellut direktiivejä

alalukuihin niiden muodon mukaan. Lisäksi kiinnitän huomiota opettajan tapaan kohdistaa

direktiivejä oppilaille. Vaihtelua puhuttelussa esiintyy ainakin yksikön 2. persoonan, moni-

kon 2. persoonan ja passiivimuotojen välillä.

2 TAUSTA JA TEORIA

Tässä luvussa esittelen tutkielmani teoriataustaa ja aiempaa tutkimusta direktiivisyydestä.

Ensimmäiseksi esittelen keskustelunanalyysin keskeisimpiä ajatuksia ja kerron, miksi se

soveltuu juuri tämän työn tutkimusmenetelmäksi. Lisäksi avaan keskustelunanalyysin tär-

keimpiä käsitteitä, jotka ovat tutkimukseni kannalta relevantteja. Tämän jälkeen siirryn kä-

sittelemään käsitettä direktiivisyys ja selvennän, mitä sillä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan.
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2.1 Keskustelunanalyysi

Lähestyn tutkimusaihettani keskustelunanalyysin kautta. Keskustelunanalyysi tutkii aitoja

vuorovaikutustilanteita, jotka syntyvät puhujien välisessä yhteistyössä. Tavoitteena on sel-

vittää vuorovaikutustilanteita tarkastelemalla, mitä puheenvuoroilla tehdään ja miten vuo-

rovaikutusta rakennetaan. Koska keskustelunanalyysissä tarkastelun kohteena on se, miten

osallistujat rakentavat sosiaalista toimintaa (Haddington ja Kääntä 2011) on luontevaa lä-

hestyä sen avulla myös opetuksessa esiintyviä direktiivisiä vuoroja ja selvittää, miten ne

vaihtelevat tilanteittain.

Keskustelunanalyysi pohjautuu Harvey Sacksin Kaliforniassa vuosina 1964-1972

pitämiin luentosarjoihin. Sacksin kuoltua hänen luentojaan purettiin nauhoilta litteraateiksi.

Keskeisin keskustelunanalyysin ajatus on, että vuorovaikutus on sosiaalisesti rakentunutta

ja järjestäytynyttä toimintaa (Hakulinen 1997: 13). Vuorovaikutus rakentuu erilaisten ra-

kenteiden varaan, jotka säätelevät keskustelua ja sen kulkua. Keskustelua ohjaavat tietyt

kirjoittamattomat säännöt, kuten vuorottelu- korjaus- ja sekvenssijäsennys, joilla jäsenne-

tään puheenvuorojen vaihtumista, keskustelussa ilmenevien puhumisen, kuulemisen ja ym-

märtämisen ongelmia sekä toimintojen jäsentymistä kokonaisuuksiksi ja jotka näin mah-

dollistavat vuorovaikutuksen sujuvuuden (Hakulinen 1997: 16). Näitä vuorovaikutuksessa

tapahtuvia toimintoja tarkastellaan tutkimalla vuorovaikutustilanteista tehtyjä ääni- ja vi-

deotallenteita. Jotta vuorovaikutus säilyisi tutkimustilanteessa mahdollisimman luonnolli-

sena, pyritään siihen vaikuttamaan mahdollisimman vähän. Käytännössä tämä tarkoittaa

sitä, että tilanteita ei harjoitella tai suunnitella etukäteen millään tavalla. Keskustelunana-

lyysi tarkastelee siis vuorovaikutustilanteita sellaisena, kun ne esiintyvät (Mondada 2013:

32). Keskustelunanalyysissä tärkeää on aineiston tarkka, yksityiskohtainen tarkastelu. Ai-

neiston  sisältämä  keskustelu  puretaan  litteraateiksi,  jolloin  pienetkin  yksityiskohdat  on

mahdollista havaita. Litteraateista keskustelua pystyy purkamaan pieniin osiin, jolloin sen

eri rakenteet ovat helposti erotettavissa. Keskustelun lisäksi kiinnitetään usein huomiota

myös vuorovaikutuksen multimodaalisuuteen, kuten kielen lisäksi ilmeisiin, eleisiin ja liik-

keisiin. Mielensisäiset ilmiöt, kuten tunnetilat jäävät tarkastelun ulkopuolelle (Stevanovic

& Lindholm 2016).

Tutkielmani kannalta yksi keskeisimpiä termejä on sekvenssijäsennys. Keskustelu

rakentuu  toimintajaksoista  eli  sekvensseistä,  jotka  ovat  toisiinsa  kiinnittyneitä

puheenvuoroja (Raevaara,  Ruusuvuori & Haakana 2001: 15).  Vierusparit  ovat kahdesta
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vuorosta  muodostuvia  sekvenssejä,  joissa  vierusparin  etujäsen  vaatii  tietynlaisen

jälkijäsenen (Stivers 2013: 192). Esimerkiksi kysymys ja vastaus muodostavat vierusparin.

Yhteismusisoinnissa, etenkin harjoitustilanteissa soittaminen tapahtuu sekvensseissä, joissa

opettaja tyypillisesti  tuottaa etujäsenenä direktiivin.  Preferoidussa tapauksessa jälkijäsen

on etujäseneen nähden samanlinjainen (Raevaara 2016: 148).   Myös musiikintunneilla

etujäsen vaatii tietynlaisen jälkijäsenen. Tällaisen jälkijäsenen tunnusmerkkinä on, että se

seuraa välittömästi etujäsentä (Tainio 1997: 94).  Direktiiviin ei kuitenkaan aina ole tarve

vastata  kielellisesti  (VISK  § 1216).  Musiikintuntien  kohdalla  tämä  tarkoittaa  opettajan

direktiiviin  reagoimista  toimimalla.  Kielellinen  jälkijäsen  jää  useimmiten  pois  ja

oppilaiden  responssi  direktiiviin  on  soittaa  tai  laulaa  opettajan  kehotuksen  mukaisesti.

Direktiivin jälkijäsen on preferoitu silloin, kun vastaanottaja reagoi joko kielellisesti tai

toimimalla muuten toivotulla tavalla. Preferoimatonta olisi kieltäytyä toimimasta ohjeiden

mukaisesti.

Keskustelunanalyysi  tarkastelee  niin  arki-  kuin  institutionaalisia  tilanteita.

Institutionaalisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan vuorovaikutusta jotakin tiettyä tehtävää

täyttävissä  yhteiskunnan  tilanteissa.  Institutionaalisuus  syntyy  vuorovaikutustilanteessa

keskustelijoiden rakentamana. Vuorovaikutustilanne jäsentyy institutionaalisten tehtävien

pohjalta.  (Raevaara,  Ruusuvuori  &  Haakana  2001:  13).  Tarkastelussa  on  se,  miten

keskustelijoiden  roolit  näkyvät  vuorovaikutuksessa.  Institutionaaliset  roolit  tulevat

näkyviin esimerkiksi vieruspareissa ja keskustelun rakenteessa. (Drew & Sorjonen 2011:

192-212).  Osallistujien  ottamat  roolit  sekä  tehtävät  tekevät  vuorovaikutustilanteesta

institutionaalisen.   Institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimus on kehittynyt mm. osana

sosiolingvistiikan, keskustelunanalyysin ja lingvistisen antropologian tutkimusta (Drew &

Sorjonen  mts.  194).  Institutionaalisiksi  katsotaan  esimerkiksi  tilanteet  lääkärin

vastaanotolla,  luokkahuoneessa, kioskilla tai  työpaikalla.    Institutionaalisissa tilanteissa

käytetyt vuorovaikutuksen keinot poikkeavat niistä, joita käytetään arkikeskustelussa. Niitä

säätelevät mm. eri normit kuin arkikeskustelua (Raevaara, Ruusuvuori & Haakana 2001:

12). Myös keskustelun tavoitteet eroavat arkikeskustelun tavoitteista. Keskustelun rakenne

on tietyntyyppinen ja se usein noudattaa jotakin tiettyä kaavaa. 

Institutionaalisuus näkyy myös mm. vuorojen kielellisessä muotoilussa (Peräkylä

1997:  181).  Lisäksi  institutionaalinen  vuorovaikutustilanne  on  usein  epäsymmetrinen.

Tämä  pitää  paikkansa  myös  musiikintunneilla,  joissa  opettaja  on  oppilaisiin  nähden

auktoriteettiasemassa.  Musiikintuntien  vuorovaikutustilanne  on  osallistujien  yhdessä
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luoma.  Keskustelua  johtaa  opettaja,  joka  onkin  lähes  täysin  yksin  äänessä.  Oppilaat

kuitenkin  osallistuvat  vuorovaikutustilanteeseen  toiminnallaan.  Toiminta  tunneilla  siis

muodostuu opettajan ohjeista ja oppilaiden toiminnasta.

2.2 Luokkahuonevuorovaikutus

Luokkahuonevuorovaikutusta  ohjaavat  osin  opetuksen  tavoitteet,  jotka  annetaan

opetussuunnitelmassa.  Näin  ollen  se  eroaa  vuorovaikutustilanteena  arkikeskustelusta

(Koskikero  2012:  15).  Luokkahuoneessa  opettaja  ja  oppilaat  pyrkivät  kohti  tiettyä

päämäärää  samalla  rakentaen  institutionaalisia  roolejaan  ja  suorittaen  institutionaalisia

tehtäviään (Tainio 2007: 50).  Keskusteluun osallistujat noudattavat vuorottelun sääntöjä.

Toisin  kuin  arkikeskustelussa,  luokkahuoneessa  opettaja  ohjaa  keskustelua  ja  jakaa

puheenvuoroja. Luokkahuoneessa keskustelutilanne on epäsymmetrinen ja opettajalla on

auktoriteettina  oikeus  päättää  oppitunnin  etenemisestä  (Koskikero  2012:  17).  Hän  on

vastuussa vuorojen vaihtumisesta ja on asemansa vuoksi myös vastuussa eri sekvenssien

aloittamisesta  ja  päättämisestä  (Gardner  2013:  596).  Opettajan  vastuulla  ovat  lisäksi

tehtävänannot  ja  toimintaan  ohjaaminen.  Usein  opettaja  toimii  oppilaiden  edessä,

luokkahuoneen  etuosassa,  jolloin  hänellä  on  näköyhteys  oppilaisiin  (Tainio  2007:  35).

Musiikintunneilla  epäsymmetria  oppilaiden ja  opettajan  välillä  ei  kuitenkaan  näyttäydy

aivan samalla tavalla kuin muiden oppiaineiden kohdalla, sillä musiikintunneilla opettaja

osallistuu toimintaan (laulamiseen ja soittamiseen) yhdessä oppilaiden kanssa (Paalanen

2019: 192).

Oppituntien  eri  vaiheet  seuraavat  toisiaan  järjestelmällisesti.  Vuorovaikutus  ja

opettajan toiminta vaihtelee oppitunnin eri osioiden mukana (Hurtig 2012: 14). Tunnin eri

osioiden väliin liittyy siirtymävaihe. Siirtymää voidaan ilmaista kielellisesti, mutta myös

eri kehollisin keinoin. Oman aineistoni siirtymäkohtiin liittyy usein kielellisen kehotuksen

lisäksi joko opettajan fyysinen siirtyminen tilassa, tai tämän asennonvaihdos. 

Tehtävien  tekeminen  kuuluu  olennaisena  osana  oppimiseen  koulussa.

Musiikintuntien  tehtäviksi  katson  soittamisen  ja  laulamisen,  ja  tehtävänannoksi  näihin

ohjeistamisen.  Sen lisäksi,  että  tehtävien  tarkoitus  on  motivoida  ja  aktivoida  oppilaita,

niiden tekeminen myös syventää oppilaiden ymmärrystä aiheesta sekä opettaa uudenlaisia

taitoja ja kehittää jo opittuja (Joutseno 2007: 181). Joutseno (2007) puhuu tehtäväjaksoista,

jotka  sisältävät  tehtävän  suorittamisen  lisäksi  myös  tehtävänannon  sekä  mahdollisen
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tehtävän tarkistamisen. Tehtävänannot voivat koostua useammasta opettajan vuorosta. Ne

sijoittuvat tunneilla usein sellaisiin kohtiin, joissa ollaan siirtymässä uuteen aiheeseen tai

tehtävään.  (Niemi  2013:  24-25.)  Opettajan  ja  oppilaiden  toiminta  rakentaa

tehtävänantotilannetta  luokkahuoneessa.  (Niemi  mts.  5.)  Tehtävänannot  toteutuvat

sekvensseissä, joissa opettaja esittää toimintakehotuksen vierusparin etujäsenenä. Tällöin

jälkijäsenenä toimii oppilaiden suorittama toiminta.

Luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimuksessa  on  tarkasteltu  perinteisesti  opetus-

sykliä, joka muodostuu kolmesta eri vaiheesta: opettajan kysymyksestä, oppilaan vastauk-

sesta ja opettajan arviosta. Vastauksesta riippuen opettajan evaluoiva vuoro voi olla joko

hyväksyvä, virheen korjaava tai tarkennusta kysymykseen hakeva (Kleemola 2007: 63).

Tätä kolmesta eri vaiheesta muodostuvaa sykliä kutsutaan opetuksessa IRE-sekvenssiksi

(Initiation, response, evalutation). Paalasen (2019: 192) mukaan myös musiikintunnit nou-

dattavat IRE-syklin kaltaista rakennetta, jossa ensimmäinen osa koostuu opettajan tehtä-

vänannosta ja toinen osa oppilaiden toiminnallisesta osuudesta,  ja joka päättyy opettaja

evaluaatioon. Perinteisestä evaluaatiovuorosta poiketen opettajan palaute on musiikintun-

neilla kuitenkin poikkeuksetta positiivista.

2.3 Direktiivit

Direktiivit ovat ohjailevia lausumia, jotka voivat toimia mm. käskyinä, kieltoina, kehotuk-

sina, pyyntöinä, ohjeina, neuvoina, suosituksina, varoituksina, ehdotuksina, muistutuksina,

suostutteluina, kutsuina, tarjouksina, lupina, toivotuksina sekä vastauksina pyyntöihin. Di-

rektiivisillä lausumilla puhuja siis ohjailee vastaanottajaa toimimaan tietyllä tavalla. Direk-

tiivit tulevat tulkituksi kontekstissaan kielellisten ja kontekstipiirteiden yhteispelinä. (VISK

§ 1645.) Niitä voidaan ryhmitellä niiden kielellisten piirteiden ja funktion mukaan. Lisäksi

direktiivit voidaan jakaa kahteen sen perusteella vaativatko ne vastaanottajalta välitöntä

toimintaa vai myöhempää (Sorjonen 2001).

Käskyjen ensisijaisena muotona pidetään imperatiivia. Suomen kielessä tyypillinen

käskylause muodostuu verbialkuisesta, subjektittomasta 2. persoonan imperatiivista. Impe-

ratiivimuotoa on pidetty aiemmin jopa epäkohteliaana, mutta nykyinen tutkimus ei tue tätä

käsitystä (Sorjonen, Raevaara & Couper-Kuhlen 2017). Vaikka imperatiivi onkin aineistoni

yleisin tapa ohjata  toimintaa musiikintunneilla,  ei  se kuitenkaan ole ainoa.  Direktiivien

muoto voi vaihdella runsaasti. Direktiivinä voi toimia myös mm. indikatiivimuotoinen väi-
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telause, verbitön lausuma, modaalisia rakenteita, interrogatiivi- eli kysymyslause tai jopa

pelkkä partikkelikin (Lauranto 2015: 3; VISK § 1645). Aineistossa opettaja käyttää muun

muassa myös passiivia antaessaan toimintaohjeita. Ohjailevien lausumien lisäksi direktiivi-

sinä voivat toimia erilaiset eleet ja ilmeet. Lisäksi, kuten tässä tutkielmassakin nostan esil-

le, yksittäiset äänteetkin voivat toimia direktiiveinä tietyssä kontekstissa. Direktiivin mer-

kitys tulkitaan aina käyttökontekstissaan, jolloin eri ilmaisuja voidaan eri tilanteissa tulkita

direktiivisiksi.  Ilmaisu, joka jossakin toisessa tilanteessa merkitsisi jotakin aivan muuta,

voi esimerkiksi musiikinohjauksessa toimia direktiivinä.

Sen lisäksi, että direktiivit esiintyvät eri muotoisina, on niillä myös hyvin erilaisia

käyttötapoja. Iso suomen kielioppi ryhmittelee direktiivejä niiden funktion mukaan käs-

kyiksi, kielloiksi, kehotuksiksi, pyynnöiksi, ohjeiksi, neuvoiksi, suosituksiksi, varoituksik-

si, ehdotuksiksi,  muistutuksiksi,  suostutteluiksi,  kutsuiksi, tarjouksiksi,  luviksi,  toivotuk-

siksi  ja vastauksiksi  pyyntöihin.  Ryhmät ovat osittain päällekkäisiä,  ja niiden luokittelu

riippuu myös vahvasti kontekstista. (VISK § 1645.) Yhteistä niille kuitenkin on, että niillä

kaikilla pyritään saamaan joku tekemään jotakin (Malaska 2016: 6). 

Olen päätynyt luokittelemaan direktiivejä tässä tutkielmassa niiden muodon perus-

teella. Lisäksi olen luokitellut direktiivejä myös sen mukaan, miten ne sijoittuvat osaksi

toimintaa: ohjataanko niillä meneillään olevaa toimintaa, vai aloitetaanko niillä uutta toi-

mintajaksoa. 

Aiempaa  tutkimusta  direktiiveistä  institutionaalisissa  tilanteissa  on  tehty  mm.

lääkärin  ja  eläinlääkärin  vastaanotolla  (Sorjonen  2001;  Somiska  2010).

Imperatiivimuotoisia  direktiivejä  ja  niiden  erilaisia  tehtäviä  on  viime  aikoina  tutkittu

erikielisistä  vuorovaikutustilanteista  (Sorjonen,  Raevaara  &  Couper-Kuhlen  2017).

Stevanovic  (2017)  on  tutkinut  viulunsoitonopettajan  imperatiivimuotoisten  direktiivien

käyttöä  suomen  kielellä  käydyssä  yksilönohjauksessa  ja  Raevaara  (2017)  kokkikerhon

ohjaajan  direktiivien  käyttötapoja.  Luokkahuonekontekstista  tutkimusta  on  tehnyt  mm.

Auvinen (2001). Vaikka tutkimus on tehty alakoulussa, on sen konteksti kuitenkin lähellä

oman  tutkielmani  asetelmaa:  molemmissa  opettaja  antaa  toimintaohjeita  oppilaille

luokkahuoneessa.  Torpo  on  tehnyt  tutkimusta  ohjaajien  direktiiveistä  aerobictunneilla

(1998).  Aerobictuntien  ohjaus  vastaa  monella  tavalla  musiikintunneilla  käytettävää

ohjaustapaa:  molemmissa  tilanteissa  ohjeita  annetaan  nopeasti  ja  niiden  noudattaminen

edellyttää välitöntä toimintaa.
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3 UUDEN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

Tässä luvussa tarkastelen, minkälaisilla direktiiveillä aloitetaan uutta toimintaa ja kuvaan,

miten siirtymä uuteen toimintajaksoon tapahtuu. Jäsennän tarkastelua direktiivin muodon

perusteella. Aluksi esittelen (luku 3.1), millä tavalla siirtymät uuteen toimintajaksoon tuo-

tetaan. Sen jälkeen (luku 3.2) tarkastelen aineistoni imperatiivimuotoisia direktiivejä, min-

kä jälkeen siirryn käsittelemään väitelausemuotoisia direktiivejä (luku 3.3) 

Aineistoni musiikintunneilla käsitellään aina yksi aihe tai  aihekokonaisuus siten,

että opettaja ensin luennoi aiheesta, minkä jälkeen siirrytään toiminnalliseen vaiheeseen.

Tavallista on, että yksi aihekokonaisuus laajenee oppitunnin aikana vaiheittain. Laajennuk-

sia tehdään esimerkiksi siten, että 1) ensin opetellaan sointuja ja otteita, 2) minkä jälkeen

opetellaan soittamaan kappale. 3) Sen jälkeen opetellaan kappaleeseen sanat ja 4) lisätään

laulu soiton yhteyteen. Eri vaiheiden välillä opettaja antaa tietoa ja kertoo, mitä seuraavak-

si tehdään. Kutsun uuden toiminnan aloittamiseksi jaksoja, jotka selvästi aloittavat edelli-

seen jaksoon nähden uudenlaista toimintaa, esimerkiksi opetellun soiton yhteyteen lisätään

laulaminen.

3.1 Uuteen toimintaan ja aiheeseen siirtyminen

Uuden toiminnan aloittamiseen liittyy aina jonkinlainen siirtymävaihe. Aineistossani esiin-

tyy erilaisia rakenteita, joilla opettaja ilmaisee siirtymistä uuteen aiheeseen. Jonna Malaska

käyttää gradussaan (2016) termejä aloituskehotus ja siirtymädirektiivi käsitellessään uuden

toimintajakson aloittamista teatteriharjoituksissa. Aineistossani opettajan siirtymään käyt-

tämät ilmaisut eivät välttämättä sisällä direktiiviä, kuten Malaskan tutkimuksessa esiintyvät

siirtymistä ilmaisevat rakenteet. Kutsun tässä tutkimuksessa näitä tämänkaltaisia rakenteita

siirtymäkehotuksiksi. Siirtymäkehotus esiintyy opettajan vuoroissa aina vuoron alussa, en-

nen  varsinaista  toimintaohjetta.  Siirtymiä  aineistossa  on  kahdenlaisia:  siirtymät  uuteen

asiaan ja aiheeseen sekä meneillä olevassa toiminnassa eteenpäin siirtyminen; käsittelen

jälkimmäisiä luvussa 4.

Siirtymistä ilmaisevat rakenteet voivat olla hyvin erilaisia. Tyypillisesti siirtymää il-

maisee yksisanainen, partikkelimainen ilmaisu kuten no, okei, nyt, sitten tai hei.  Yleisin ai-

neistossa esiintyvistä siirtymäkehotuksista on partikkeli no tai partikkeliketju no niin. Rae-
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vaaran (1989) mukaan no-partikkeli on aloitus- ja vahvistussana, jonka merkitys voi vaih-

della tilanteen mukaan.  Sen esiintymispaikka on tavallisesti vuoron alussa, joko uuden

vuoron alkamisen merkkinä tai merkkinä uuteen asiaan siirtymisestä (VISK § 859). Erityi-

sesti opetustilanteissa no-partikkelia käytetään siirtymäkohdissa silloin, kun siirrytään uu-

teen asiaan tai palataan johonkin jo käsiteltyyn aiheeseen (Raevaara 1989:150). Aineiston

perusteella no-partikkelilla alkavan lausuman yhtenä tehtävänä on myös vuoron pohjusta-

minen uutta toimintaa aloittaessa: sitä seuraa usein kehotus toimia.  No voi myös ilmaista

siirtymistä jo esillä olleeseen asiaan, tai siirtymistä seuraavaan asiaan meneillään olevan

toiminnan sisällä. Seuraavassa esimerkissä noniin toimii merkkinä siitä, että ollaan siirty-

mässä eteenpäin asiassa ja opettaja aikoo antaa ohjeita:

Opettaja: Noniin (.) Sitte kuuntele

No voi esiintyä joko itsenäisenä tai osana partikkeliketjua no niin. Ilmaisut  no ja  no niin

muodostavat usein oman prosodisen kokonaisuutensa (Raevaara 2017: 14) ja voivat toimia

itsenäisesti merkitystä kantavana vuorona (Hakulinen 1989).

3.2. Imperatiivi

Suomen kielen prototyyppisin direktiivi on imperatiivi- eli käskylause. Imperatiivilause on

tavallisesti verbialkuinen ja poikkeaa näin esimerkiksi väitelauseesta. (VISK § 1653.) Im-

peratiivimuotoisella direktiivillä esitetään suoraan käsky tai kehotus, johon oletetaan vas-

taanottajan reagoivan toimimalla toivotulla tavalla. Tämänkaltainen direktiivi ei jätä tulkin-

nanvaraiseksi sitä, mitä sillä tarkoitetaan. Imperatiivilause  toimii tyypillisesti vierusparin

etujäsenenä ja edellyttää käskyn noudattamista. (VISK § 1657.)  Imperatiivimuotoinen di-

rektiivi on tyypillinen silloin, kun kehotuksenalainen toiminta on tarkoitettu välittömästi

toteutettavaksi. Uutta toimintaa aloittaessa imperatiivi esiintyy tavallisesti vuoron alussa,

heti huomionkohdistimen ja siirtymää ilmaisevan aineksen jälkeen.

Seuraavan esimerkin lausuma sijoittuu heti oppitunnin alun valmistelujen jälkeen, jolloin

ollaan siirtymässä tunnin aiheeseen. Opettaja on edellä tehnyt nimenhuudon ja laittanut

valmiiksi musiikkikappaleen, joka tullaan kuuntelemaan oppitunnin alussa. Hän aikoo joh-

dattaa oppilaat uuteen aiheeseen kuunneltavan kappaleen kautta. Oppilaat ovat keskustel-

12



leet valmistelujen ajan vapaasti keskenään. Opettajan vuoro aloittaa uuden toimintajakson

tunnilla. Opettaja nousee ylös aloittaessaan vuoronsa:

Esimerkki 1 (Kantele 1)

01 Opettaja:Noniin. (3.0) sitte kuuntele, (1.0) tänä päivänä (.)mie    
02 Nousee ylös
03 johdatan teidät tällasiin maisemiin? (0.2) °shht° tänä
04 Osoittaa valkokankaalla näkyvää kuvaa 
05 päivänä (.) °teitä lähestyy ensin toinen henkilö ku
06 Kävelee oppilaiden eteen
07 teidän oma musiikinopettaja (.) vie teidät menneisiin  
08 aikoihin° nä  i  stä maisemista seuraavien (5.0) seuraavien
09 sävelten myötä.(1.0)uskon että hän arvostaisi jos te    
10 pistäisitte nykyteknologian °hetkeksi pois°

Vuoronalkuinen noniin toimii tässä sekä huomionkohdistimena, että uuteen aiheeseen siir-

tymisen merkkinä (Raevaara 1989: 148). Siirtymään viittaa myös opettajan fyysinen siirty-

minen tilassa. Hän nousee ylös paikaltaan ja siirtyy oppilaiden eteen puhumaan. Opettaja

aloittaa lausumallaan uuden toimintajakson. Heti esimerkin vuoron jälkeen alkaa kerron-

nallinen jakso, jossa opettaja puhuu roolissa esittäen jotakuta toista. Kerronnallisen jakson

jälkeen opettaja käy istumaan takaisin tietokoneen ääreen ja laittaa soimaan musiikkia. Esi-

merkin vuoro sisältää kolme direktiiviä. Vuoron ensimmäinen direktiivi rivillä 1 alkaa siir-

tymistä ilmaisevalla partikkelilla sitte, jota seuraa imperatiivi kuuntele. Tällä opettaja tekee

kaksi tekoa: hän ohjaa oppilaiden huomion muusta tekemisestä itseensä ja ilmaisee, että

seuraavaksi tullaan käsittelemään uutta asiaa. Huomionarvoista on, että imperatiivi kuunte-

le on yksikön 2. persoonassa ja puhuttelee oppilaita erikseen yksilöinä, vaikka on kohdis-

tettu kaikille yhteisesti.  Käyttämällä imperatiivia opettaja esittää käskyn olevan sellainen,

joka on tarkoitettu välittömästi toteutettavaksi. Vuoron lopun direktiivinä toimiva konditio-

naalimuotoinen kehotus jos te pistäisitte nykyteknologian pois puolestaan on muodostettu

monikon 2. persoonan pronominilla te. 

Imperatiivin 2. persoonan muotoja, kuten aistihavaintoverbien imperatiiveja  kuun-

tele tai katsopa tännepäin, käytetään erityisesti huomionkohdistajina. Ne ovat useimmiten

muodoltaan yksiköllisiä, vaikka niillä puhutellaankin yhteisesti kaikkia oppilaita. Impera-

tiivin 2.  persoonan direktiivien edellyttämä toiminta on sellaista,  joka koetaan rutiinin-

omaiseksi (Sorjonen 2001). Sen lisäksi, että ne usein edellyttävät välitöntä toimintaa, nii-

den ilmaisema toiminta on usein ongelmatonta suorittaa. Yksikkömuodon käyttöä kaikkia
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puhuteltaessa voi selittää muodon distributiivisuus (vrt. VISK § 752): toimintakehotus an-

netaan kunkin yksittäisen oppilaan näkökulmasta, jolloin sen vaikutus saattaa olla vahvem-

pi.

Esimerkki 2 sijoittuu tunnilla kohtaan, jossa ollaan siirtymässä uuteen toimintaan.

Ennen katkelmaa opettaja on puhunut luokalle mm. Kalevalasta ja Elias Lönnrotista. Edel-

linen vaihe, joka edellytti oppilailta kuuntelua, on käsitelty loppuun ja seuraava vaihe edel-

lyttää oppilailta erilaista toimintaa. Tunnilla siirrytään toiminnalliseen vaiheeseen ja oppi-

laiden on haettava sitä varten kaapista kanteleet. Toisin kuin esimerkissä 1, jossa opettaja

käytti imperatiivia yksikön 2. persoonassa, puhuttelee hän nyt oppilaita monikon 2. persoo-

nan muodolla.

Esimerkki 2 (Kantele 1)

01 Opettaja: No, (.) nyt te voisitte itse hakea tuolta kanteleet
02 nousee ylös
03 siinon ↑sulle ole hyvä. ja tota minäpä annan
04 Ojentaa kanteleen Kävelee kaapille
05 niitä täältä, (1.0) tulkaa järjestyksessä hakee mul on  
06 tämmönen hyvin omintakeinen ↑systeemi täällä (.)
07 ↑pistättekö vaikka  siitä  jonossa  menemään  eteenpäin.
08    (.) tai rivissä anteeksi (2.0) °niin nää° on 
09 pikaviritetty tossa viime välitunnilla ni pääsette        
10 ↑kai:kki vähän kokeilemaan
11 Ojentaa kanteleita oppilaille kaapista

Imperatiivia käytetään jo käynnissä olevan toiminnan muokkaukseen kun jokin toiminta on

jo aloitettu (Raevaara 2017: 5). Opettaja on vuoron alussa kehottanut oppilaita hakemaan

kanteleet,  jolloin oppilaat  ovat alkaneet  siirtyä kohti  kantelekaappia.  Opettaja kuitenkin

muokkaa vielä direktiiviään monikon 2. persoonan lausumalla tulkaa järjestyksessä hakee.

Imperatiivin 2. persoonan monikkoa käytetään tilanteissa, joissa ei ole tarpeen erotella op-

pilaita yksilöinä toiminnassa. Tällöin opettaja puhuttelee kaikkia oppilaita yhdessä, ryhmä-

nä. Imperatiivilla opettaja puuttuu jo meneillään olevaan kanteleiden hakemiseen kehottaen

järjestelmällisyyteen.  Imperatiivia käytetään tilanteissa, joissa toimintaa on jo meneillään

(Zinken & Deppermann 2017: 7) ja jossa toimiminen nähdään ongelmattomana. 

Osaan aineiston imperatiiveihin liittyy partikkeli -pA. Sävypartikkeleilla lausumista

saadaan vähemmän ehdottoman kuuloisia kuin imperatiiveista ilman liitepartikkelia (VISK

§ 1672). Vaikka liitepartikkelit ovatkin vain yhteen sanaan kiinnittyneitä, ne voivat muuttaa

koko lausuman sävyä pehmeämmäksi ja ehdottavammaksi. ISK:n mukaan tällaisen lausu-
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man esittäjällä on joko luontaista tai tilanteista auktoriteettia vastaanottajan suhteen (VISK

§ 1672).

Seuraava, -pA-liitteellisiä imperatiiveja sisältävä esimerkki sijoittuu tunnilla koh-

taan,  jossa  aletaan  opetella  laulun sanoja  eli  siirrytään  uuteen  toimintaan  ja  aiheeseen.

Opettaja on kirjoittanut sanat taululle ja oppilaat ovat sillä aika jutelleet keskenään. Siirty-

mää uuteen aiheeseen ilmaisee opettajan siirtyminen oppilaiden eteen sekä huomionkoh-

distin hei. Opettaja aloittaa vuoronsa kirjoitettuaan sanat:

Esimerkki 3 (Kantele 2)

01 Opettaja: Hei (.) katoppa tänne. (.) nyt tota tässon ne sanat? (.)   
02 Kävelee oppilaiden eteen
03 käsialani ei ole kovin hyvä siksi olen musiikinopettaja 
04 enkä äidinkielenopettaja heh (.) mutta (.) ↑näätkö. (.)
05 täällä on tämmöset, 
06 Näyttää taululta
07 (2.5) ja tuolla (.) ↑tää on nyt semmonen 
08 <runonlaulannan perinne?> kuunteleppa tarkasti
09 Nostaa sormen ylös ja katsoo oppilaisiin

Vuoro alkaa huomionkohdistimella  hei,  jonka jälkeen opettaja  kehottaa oppilaita  katso-

maan taululle imperatiivilla katoppa. Vuorollaan hän varmistaa saavansa mahdollisimman

monen oppilaan huomion. Opettajan aloittaessa kertomaan laulusta, osa oppilaista kuiten-

kin jatkaa keskusteluaan tämän vuoron päälle. Oppilaiden keskustelun jatkuessa opettaja

keskeyttää vuoronsa ja esittää uuden imperatiivimuotoisen kehotuksen, tällä kertaa kuule-

miseen ja kuuntelemiseen kehottavan. Opettaja käyttää rivillä 8 imperatiivia kuuntele, jo-

hon on liittänyt partikkelin -pA. Stevanovicin (2017) mukaan liitepartikkeli -pA liittyy siir-

tymäkohtiin yhteisen toiminnan sisällä tilanteessa, jossa puhujalla on päätösvaltaa tilanteen

etenemisen suhteen. Lisäksi sitä käytetään toiminnallisissa tilanteissa, jotka vaativat oppi-

lailta korjausta (Stevanovic 2017: 368). Oppilaiden keskinäinen keskustelu häiritsee tunnin

etenemistä, eikä opettaja pääse antamaan ohjeita toimintaan liittyen.  

Myös seuraavassa esimerkissä opettaja aloittaa lausumallaan uutta toimintaa tunnil-

la. Opettaja on saanut kanteleet viritettyä ja jaettua oppilaille. Tunnilla ollaan siirtymässä

vaiheeseen, jossa kokeillaan ensimmäistä kertaa kanteletta. Kuten edellisessä esimerkissä-

kin, opettaja käyttää oppilaiden huomiota hakevia imperatiiveja ohjejakson alussa rivillä 2

sekä uudestaan rivillä 9. Opettajan pidempi ohjejakso edellyttää oppilailta huomiota sekä

tarkkaa ohjeiden seuraamista. 
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Esimerkki 4 (Kantele 1)

01 Opettaja: Kävelee oppilaiden eteen ja käy istumaan tuolille
02 ↑Noniin katoppa tänne päin. nyt yhessä neuvon teille (.) 
03 noon viritetty siis no:in €deeduurin viiteen 
04 ensimmäiseen säveleen€(1.0) mutta (.)sehän on selvää    
05 että kun tää on kielisoitin ja kielet venyy kun niitä   
06 soitetaan? niinne myös aina saattaa hiukan soittaessa   
07 niinku laskee se viretaso että (.) et josse kovin
08 kuulostaa paha:lta kohta ni @vika ei v(h)älttämättä ole 
09 sinussa@ (0.5) sitte katoppa ↑tarkasti neuvon sulle nyt   
10 nää soittoasennot. (.) eli (.) nyt teistä katottuna?     
11 (.) niin täällähän on tää ↑lyhyt sivu (.) jos nyt et    
12 soittais päälle koska oikeesti on hirvittävän raskasta   
13 puhua semmosen päälle. ja täällä on tää pitkä sivu       
14 elikkä pisimmät kielet alkaa sieltä ja kohti lyhyttä     
15 sivua ne lyhenee. 

Opettaja aloittaa vuoronsa kehottamalla oppilaita katsomaan itseensä päin. Vuoronalkuinen

noniin toimii siirtymäkehotuksena ja ilmaisee, että seuraavaksi on tulossa uutta informaa-

tiota  (Raevaara 1989, Vepsäläinen 2019). Lisäksi opettaja on siirtynyt tilassa ja asettunut

istumaan oppilaiden eteen kanteleen kanssa ennen uuden toimintajakson alkua. Opettaja

käyttää imperatiivia katoppa, joka on yksikön 2. persoonan muoto. Tätä seuraava lauseen

loppu puhuttelee oppilaita kuitenkin monikon 2. persoonassa (teille). Kuten esimerkissä 1

aiemmin, myös tässä vuoronsisäistä vaihtelua monikosta yksikköön selittänee se, että im-

peratiivimuotoinen direktiivi on painokkaampi silloin, kun se on yksikössä. Direktiiviä ka-

toppa  seuraa opettajan kertova jakso, joka ei varsinaisesti edellytä oppilailta katsomista.

Imperatiivia, johon liittyy partikkeli -pA, käytetään tilanteissa, jotka eivät edellytä välitön-

tä, nopeaa reagoimista direktiiviin.  Opettaja toistaa saman imperatiivin uudestaan jakson

jälkeen siirtyessään varsinaiseen katsomista vaativaan asiaan. Tällä kertaa opettaja kuiten-

kin käyttää imperatiivin yhteydessä yksikkömuotoista pronominia sulle. Seuraavaa impera-

tiivia edeltää partikkeli sitte, joka ilmaisee tilanteessa eteenpäin siirtymistä. Sitte-partikkeli

myös korostaa, että seuraava ohjejakso liittyy edeltävään ja vaatii edelleen oppilailta opet-

tajan seuraamista. 

Esimerkeissä 3 ja 4 opettaja käytti yksikön 2. persoonan muotoa imperatiivimuotoi-

sissa direktiiveissään. Vaikka Keravuoren (1988: 88) havaintojen mukaan yksikön 2. per-

soonaa käytetään oppilaiden yksilölliseen neuvomiseen ja monikon 2. persoonan muotoa

koko  luokan  ohjaamiseen,  käyttää  opettaja  yksikkömuotoa  omassa  aineistossani  myös

koko luokan ohjaamiseen. Monikon 2. persoonan muodon direktiivit antavat ohjeita ylei-
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semmällä tasolla, puhutellen luokkaa kokonaisuutena, kun taas yksikön 2. persoonan muo-

dolla opettaja puhuttelee oppilaita yhteisesti mutta yksilöinä. Esimerkkien 3 ja 4 direktiivit

katoppa ja  kuunteleppa ovat oppilailta huomiota hakevia direktiivejä. Niillä opettaja var-

mistaa oppilaiden olevan kuulolla ja seuraavan tehtävänantoa.

Imperatiivia  käytetään  direktiiveissä,  jotka  edellyttävät  oppilailta  joko  opettajan

tarkkaa seuraamista tai välitöntä toimintaa. Imperatiiveja, joilla opettaja pyytää oppilaiden

huomiota, seuraa usein jonkinlainen ohjejakso tai kuvaus siitä, mitä tullaan tekemään. Im-

peratiivit, jotka edellyttävät välitöntä toimintaa, liittyvät jollakin tavalla tunnin toiminnalli-

seen osuuteen.

Passiivi

Puhutussa  kielessä  käytetään  myös  usein  rakenteita,  jotka  on  muodostettu  passiivin

preesensillä  (kuten  soitetaan).  Nämä tällaiset  rakenteet  ovat  muodostuneet  monikon  1.

persoonan imperatiivista. (Lauranto 2014: 36.) Passiivimuotoisella direktiivillä annetaan

ohjeita koskien jotakin tulevaa toimintaa. Se ei edellytä oppilailta välitöntä toimintaa sen

esittämisajankohdan  jälkeen,  vaan  tyypillisesti  kertoo,  mitä  tullaan  pian  tekemään.

Seuraavassa esimerkissä opettaja kertoo tulevasta toiminnasta passiivirakenteella:

Esimerkki 5 (Kantele 2)

01 Opettaja: No ↑sitte. (1.0) opetellaan se laulu.

Luokka on juuri lopetellut kappaleen soittamisen ja ollaan siirtymässä seuraavaan vaihee-

seen ja toimintaan tunnilla.  Siirtymää uuteen aiheeseen ilmaisee no sitte,  jonka jälkeen

opettaja kertoo tulevasta toiminnasta verbialkuisella opetellaan-verbin sisältävällä lauseel-

la. Vuoro ei varsinaisesti kehota oppilaita vielä toimimaan, mutta toimii uuden toimintajak-

son aloittamisen merkkinä. Se valmistelee oppilaita kohti uutta toimintaa. Vuoroa seuraa

vaihe, jossa opettaja siirtyy kirjoittamaan laulun sanoja ylös oppilaiden nähtäväksi ja oppi-

laiden opeteltavaksi. Toiminta taukoaa tässä vaiheessa ja aletaan keskustella muista asiois-

ta, mm. koulun entisistä kanteleista. Passiivia käytetään usein tulevan toiminnan ennakoi-

misessa (Auvinen 2001: 39). Aineistossani opettaja käyttää passiivia usein niin, että sisäl-

lyttää itsensä mukaan toimintaan. Tällöin passiivi on inklusiivinen (VISK § 1654). Impera-
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tiivista poiketen, passiivimuotoisen direktiivin jälkeen ei ole odotuksenmukaista toimia vä-

littömästi, vaan se valmistelee oppilaita tulevaa toimintaa varten.

Aineistoni perusteella passiivi on muita keinoja harvinaisempi tapa aloittaa uutta

toimintaa. Opettaja kuitenkin käyttää sitä toiminnassa, johon selvästi on itsekin osallistu-

massa yhdessä oppilaiden kanssa. Passiivi on inklusiivinen: opettaja sisällyttää myös itsen-

sä mukaan toimintaan, sillä aikoo opettaa oppilaille laulun sanat (vrt. Malaska 2017: 34).

Passiivimuoto myös lisää toimintaan yhdessä tekemisen tuntua ja luo ryhmähenkeä.

3.3 Modaaliverbin sisältävät ja yksinkertaiset väitelauseet

Aineistossani  esiintyy  erilaisia  modaalisia  rakenteita  luvanvaraisuutta  ja  sallimista

ilmaisevina  direktiiveinä.  Uuden  toiminnan  aloittamisessa  väitelausemuotoiseen

direktiiviin  liittyy  modaaliverbi  voida. Vaikka  modaaliverbillä  muodostetut  direktiivit

luovat  aivan  erilaisen  sävyn  kuin  vaikkapa  imperatiivimuotoiset  direktiivit,  niihin

odotetaan reagoitavan samalla tavalla eli toimimalla. Voida-verbillä muodostetut direktiivit

ilmaisevat tyypillisesti luvanvaraisuutta, mutta edellyttävät kuitenkin direktiivissä nimettyä

toimintaa  oppilailta.  Tällaiseen  direktiiviin  ei  myöskään  ole  odotuksenmukaista  vastata

kieltävästi  tai  olla  toimimatta. Raevaaran  (2017)  mukaan  voida-verbillä  muodostettu

direktiivi  liittyy  lupaan  siirtyä  seuraavaan  vaiheeseen  toiminnassa.  Modaaliverbillä

muodostetut  direktiivit  sijoittuvatkin  tunneilla  kohtiin,  joissa  toiminnan  sisällä  tehdään

jotakin edelliseen verrattuna uutta.

Esimerkki  6  on  sama  katkelma  kuin  esimerkissä  2,  jonka  yhteydessä  käsittelin

esimerkin imperatiivimuotoista direktiiviä. Tarkastelen nyt vuoron muita direktiivejä.

Esimerkki 6 (Kantele 1)

01 Opettaja: No, (.) nyt te voisitte itse hakea tuolta kanteleet
02 nousee ylös
03 siinon ↑sulle ole hyvä. ja tota minäpä annan
04 Ojentaa kanteleen Kävelee kaapille
05 niitä täältä, (1.0) tulkaa järjestyksessä hakee mul on  
06 tämmönen hyvin omintakeinen ↑systeemi täällä (.)
07 ↑pistättekö  vaikka  siitä  jonossa  menemään eteenpäin.
08 (.) tai rivissä anteeksi (2.0) °niin nää° on 
09 pikaviritetty tossa viime välitunnilla ni pääsette
10 ↑kai:kki vähän kokeilemaan
11 Ojentaa kanteleita oppilaille kaapista
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Opettajan vuoro sisältää kolme erilaista ohjailevaa lausumaa. Ennen ensimmäistä direktii-

viä  opettaja  päättää  edeltävän käsiteltävän aiheen ja  siirtyy  uuteen  aiheeseen.  Tästä  on

merkkinä no-partikkeli. No sijoittuu opettajan vuoron alkuun merkitsemään odotuksenmu-

kaista siirtymää kerrontajaksossa (Raevaara 1989:148), Vepsäläinen 2019: 39). Ensimmäi-

sen direktiivin rivillä 1 opettaja on muotoillut pyynnöksi konditionaalimuotoisella modaa-

liverbillä voida. Vaikka pyyntö esitetään voida-verbillä, se käsitellään käskynä. Tällöin ei

ole odotuksenmukaista kieltäytyä toimimasta (Raevaara 2017: 26). Voida-verbillä muodos-

tettu direktiivi velvoittaa oppilaita toimimaan, vaikka onkin vähemmän ehdottoman kuuloi-

nen kuin imperatiivi.  Opettajan kehotus toimii siirtymänä uuteen toimintaan. Seuraava di-

rektiivi on imperatiivimuotoinen tulkaa järjestyksessä hakee. Kahden ensimmäisen direk-

tiivin välillä opettaja on jo itse siirtynyt kaapille, jossa kanteleita säilytetään ja muuttanut

omaa toimintaansa. Kolmas direktiivi rivillä 7 on interrogatiivimuotoinen ja esittää sävyl-

tään kohteliaamman pyynnön. Kieltäytyminen ei kuitenkaan ole odotuksenmukaista tai sal-

littavaa. Direktiivi on muotoiltu kysymykseksi, sillä se edellyttää oppilailta toimintaa, joka

ei välttämättä kuulu heille, vaan vaatii erilaista vaivannäköä (VISK § 1661).

Esimerkki 7 oli esillä jo aiemmin. Nyt keskityn siinä esiintyvään modaaliseen ra-

kenteeseen. Kuten edellisessä esimerkissä, myös tässä opettaja käyttää modaaliverbiä oh-

jeessa. Esimerkki eroaa esimerkistä 6 siinä, että opettaja siinä opettaja käyttää monikon 2.

persoonan muotoa pyytäessään oppilaita hakemaan kaapista kanteleita. Esimerkissä 7 di-

rektiivi on yksikön 2. persoonassa. Vaikka opettaja käyttää yksikön 2. persoonan muotoa,

puhuttelee hän kuitenkin kaikkia luokan oppilaita. Myös direktiivin edellyttämä toiminta

on erilaista: esimerkissä 6 opettajan vuoro ohjasi kaikkia oppilaita samanlaiseen ja saman-

aikaiseen toimintaan. Esimerkissä 7 opettaja odottaa oppilailta toimintaa yksilöinä: jokai-

sen on tarkoitus soittaa jotakin omaa, vaikkakin samanaikaisesti muiden kanssa.

Esimerkki 7 (Kantele 2)

01 Opettaja: ↑Nytten annan sulle ↑tehtävän kirjotan nämä ↑sanat ja  
02 ↑sinä voit näppäillä kanteleella. ↑omia melodioita        
03 ↑ihan  mitä  tykkäät kukin  tykönänsä  niinku  tyyliin  (.)
04 tälleen, Näyttää kanteletta soittamalla

Opettajan kehotus toimii siirtymänä uuteen toimintaan. Modaalisuutta ilmaiseva indikatii-

vimuotoinen verbi voida viittaa ohjeissa usein tulevaan toimintaan (VISK § 1668). Vuoroa

on edeltänyt tauko soittamisesta ja on keskusteltu muista asioista. Nyt ollaan siirtymässä

toiminnassa eteenpäin ja uuteen vaiheeseen. Aiemmin jo opeteltuun kappaleeseen opetel-
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laan lisäksi laulun sanat. Opettaja käyttää modaaliverbillä muodostettua direktiiviä silloin,

kun toiminta ei ole tarkoitettu välittömästi toteutettavaksi. Direktiivin edellyttämä toiminta

on sellaista, joka on tarkoitettu tehtäväksi sillä aikaa, kun opettaja kirjoittaa sanoja. 

Esimerkki 8 sijoittuu aivan oppitunnin alkuun. Opettaja on pitänyt nimenhuudon ja

siirtyy  luokan  eteen  seisomaan.  Tunnilla  ollaan  siirtymässä  uuteen  aiheeseen.  Opettaja

aloittaa tunnin verryttelyharjoituksella ja ohjeistaa oppilaita ottamaan tilaa harjoitusta var-

ten. Toisin kuin aiemmissa esimerkeissä, esimerkissä 8 modaaliverbin  voida  sisältävä di-

rektiivi esittää toiminnan olevan toivottavaa, mutta ei pakollista suoritettavan toiminnan

onnistumisen kannalta. Lisäksi se on nollapersoonassa, eikä puhuttele suoraan ketään oppi-

lasta, mikä jättää vielä enemmän valinnanvapautta sen edellyttämän toiminnan suorittami-

sen suhteen.

Esimerkki 8 (Jaakko 1)

01 Opettaja: Okei. (.) Nyt ku te joudutte hetken kohta istummaa ja
02 Kävelee luokan eteen
03 opiskelemmaa ihan oikeesti yhtä teoria asiaa, ni nyt
04 mie haluun teitä ensin ihan vähän hyppyyttää ↑nouse   
05 Elehtii käsillä oppilaita nousemaan
06 ylös. (.) ja taas muistatte että (1.0) siirtäkää ne
07 kassit sinne tuolin alle ni ei tota oo kenenkää 
08 jaloissa  telineitä  voi syöttää  syrjää  ja  iha  omalla
09 paikalla ja,

Opettaja tuottaa siirtymäkehotuksen  okei, jolla ohjaa oppilaita kohti seuraavaksi alkavaa

toimintaa. Ensimmäinen direktiivi on yksikön 2. persoonan imperatiivi  nouse ylös. Myös

seuraava direktiivi siirtäkää on imperatiivissa. Molemmat direktiivit edellyttävät oppilailta

fyysistä toimintaa ja tilassa liikkumista. Imperatiivimuotoiset direktiivit edellyttävät oppi-

lailta välitöntä toimintaa ja on kohdistettu kaikille luokan oppilaille. Seuraava direktiivi on

muodostettu modaaliverbillä voida, jolla opettaja ilmaisee oppilaille vaihtoehtoa joko siir-

tää nuottitelineitä mikäli ne ovat tiellä, tai olla siirtämättä. Direktiivi on kohdistettu oppi-

laille, joiden edessä on nuottiteline: kaikilla oppilailla ei ole nuottitelinettä, joten direktiivi

ei koske heitä. Nollapersoonamuodolla opettaja ei suoraan ilmaise kenelle ohje on kohdis-

tettu. Vuoron jälkeen siirrytään alkulämmittelyihin, joita oppilaat tekevät yhdessä opettajan

kanssa.

20



Kun tunnilla aloitetaan uutta toimintaa, on modaaliverbi poikkeuksetta voida. Voida-verbil-

lä ilmaistaan toiminnan olevan mahdollista, mutta ei välttämätöntä. Lisäksi  voida-verbin

muoto varioi runsaasti: se voi olla indikatiivimuotoinen tai konditionaalimuotoinen, jolloin

se on joko yksikön tai monikon 2. persoonan muoto. Lisäksi voida-verbillä muodostettu di-

rektiivi voi häivyttää puhuteltavan nollapersoonan avulla, jolloin direktiiviä ei varsinaisesti

kohdisteta kenellekään tietylle.

Yksinkertainen väitelause

Deklaratiivilausetta  käytetään  opetuksessa  ohjeena  sekä  kuvaamassa  tulevaa  tapahtuvaa

toimintaa.  Raevaaran (2017) mukaan deklaratiivimuotoiset direktiivit esiintyvät usein oh-

jeissa, joissa aloitetaan uutta toimintaa. Tämän lisäksi deklaratiivilla muodostetut direktii-

vit ovat yleisiä toiminnan sisällä alkavissa uusissa jaksoissa ja vaiheissa (näistä luvussa 4).

Deklaratiivi liittyy myös ohjeisiin, joissa ohjeiden mukainen toiminta on tehtävä tietyssä

aikajärjestyksessä (Raevaara 2017). 

Seuraavassa esimerkissä opettaja käyttää sekä modaaliverbillä muodostettua direk-

tiiviä,  että  väitelausemuotoista  direktiiviä.  Ennen esimerkkiä  tunnilla  on  saatu  loppuun

edellinen vaihe ja opettaja keskustelee yhden oppilaan kanssa koulun kanteleista. Opettaja

valmistelee oman pöytänsä äärellä seuraavaa vaihetta, laulun sanojen opettelua ja käynnis-

tää dokumenttikameran.

Esimerkki 9 (Kantele 2)

01 Opettaja:  ↑Nytten annan sulle  ↑tehtävän kirjotan nämä  ↑sanat (.) ja
02 ↑sinä voit näppäillä kanteleella. ↑omia melodioita      
03 ↑ihan mitä tykkäät kukin tykönänsä niinku tyyliin (.)   
04 tälleen, 
05 Istuu oppilaiden eteen ja demonstroi kanteleella
06 mitä tykkäät ↑haet sieltä melodioita ja kuulostelet (.) 
07 mikä kuulostas kivalta (.) ↑ronskisti vaan ↑et voi 
08 soittaa väärin sen lupaan.
09 Siirtyy takaisin pöydän ääreen kirjoittamaan sanoja

Katkelma aloittaa jälleen uuden vaiheen. Siirtymistä uuteen vaiheeseen soittamisessa il-

maisee lausumanalkuinen  nytten.  Jälleen opettaja  käyttää yksikön 2.  persoonan verbial-

kuista indikatiivimuotoista väitelausetta ohjeessaan, vaikka puhuttelee koko luokkaa. Opet-
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taja antaa ohjeita, kuinka aloittaa toiminta, joka on edelliseen verrattuna vapaamuotoisem-

paa ja jossa oppilailla on mahdollisuus soittaa oman mielensä mukaan.  Esimerkin alussa

opettaja on jo modaalisella rakenteella ohjeistanut oppilaita, miten soittaa. Tämän jälkeen

opettaja näyttää omalla kanteleellaan mallia ja toistaa jo aiemmin antamansa ohjeen rivillä

6, tällä kertaa väitelauseella.  Yksikön 2. persoonaa käytetään deklaratiivimuotoisissa di-

rektiiveissä toimintaohjeiden yhteydessä silloin, kun ohje annetaan futuurisena ja sen edel-

lyttämää toimintaa ei ole tarkoitus toteuttaa välittömästi (Sorjonen 2001: 109). Lisäksi yk-

sikön 2. persoonan ohjeet valmistelevat oppilaita tulevaa toimintaa varten (Sorjonen mp. ;

Auvinen 2001: 18). 

3.4 Yhteenveto

Tässä luvussa olen tarkastellut uuden toiminnan aloittamisen ja sen ohjaamisen yhteydessä

esiintyviä direktiivejä. Uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä opettaja antaa ohjeita kai-

kille oppilaille yhteisesti sekä kertoo, miten kyseinen toiminta suoritetaan. Uuteen toimin-

taan kehottavaa direktiiviä edeltää aina jokin huomionkohdistin sekä siirtymäkehotus. Siir-

tymäkehotukset valmistavat oppilaita kohti uutta toimintaa. 

Uutta toimintaa aloittavat direktiivit ovat aineiston perusteella sellaisia, jotka eivät

välttämättä edellytä välitöntä toimintaa oppilailta. Direktiivin muoto vaihtelee, mutta sen

edellyttämä toiminta on sellaista,  jonka toteuttamisajankohta sijoittuu opettajan puheen-

vuoron jälkeen. Oppilailla on hyvin aikaa valmistautua toimintaan. Uuden toiminnan aloit-

tamiseen liittyy usein ohjeiden lisäksi myös opettajan joko soittamalla tai laulamalla näyt-

tämä esimerkki siitä, minkälaista toimintaa tämä oppilailta edellyttää.

Uutta  toimintaa aloittaessa imperatiivia käytetään erityisesti  huomionkohdistami-

seen. Imperatiivimuotoiset direktiivit usein sellaisia, joilla opettaja pyytää oppilaita kiinnit-

tämään huomiota muihin tuleviin ohjeisiin. Tämänkaltaisia direktiivejä ovat mm.  kato  ja

kuuntele. Lisäksi imperatiiviin liittyy usein myös sen sävyä pehmentävä partikkeli -pa. Op-

pilaiden huomiota vaativat direktiivit ovat lisäksi sellaisia, joihin liittyy lähes poikkeukset-

ta myös niiden oppilaita yksilöinä puhutteleva yksikön 2. persoonan muoto. Aineistossa

harvinaisempana esiintyvä passiivimuotoinen direktiivi puolestaan liittää opettajan mukaan

toimijaksi. Sen kautta opettaja luo yhteistyön tunnelmaa hänen ja oppilaiden välille. Usein

passiivia käytetään futuurisesti, jolloin sillä viitataan johonkin tulevaan toimintaan. Passii-

via käytetään kun opettaja antaa ohjeita yleisemmällä tasolla.

22



Aineistossa deklaratiividirektiivit  poikkeavat  muista  direktiiveistä  siinä,  että  ne yleensä

esiintyvät vuoron loppupuolella,  muiden mahdollisten direktiivien jälkeen. Niitä edeltää

usein muilla direktiiveillä annettu tehtävänanto. Väitelausemuotoisilla ja modaalisia raken-

teita sisältävillä direktiiveillä annetaan sellaisia ohjeita uutta toimintaa aloittaessa, jotka ei-

vät edellytä oppilailta välitöntä toimintaa. Ne myös antavat oppilaille enemmän valinnan-

varaa ja vaihtoehtoisia toimintamuotoja.  Keravuoren (1988) mukaan väitelausemuotoiset

direktiivit  toimivat  opetuksessa enemmänkin neuvoina.  Neuvot  liittyvät  edeltävään dis-

kurssiin. (Keravuori 1988: 87.) Yksikön 2. persoonan väitelausemuotoiset direktiivit ovat

toimintaohjeita oppilaille, joiden avulla opettaja kertoo tulevasta toiminnasta. Imperatiivit

puolestaan kehottavat oppilaita ryhtymään toimeen: niitä seuraakin usein oppilaiden väli-

tön toiminta.

4 MENEILLÄÄN OLEVAN TOIMINNAN OHJAAMINEN

Tässä luvussa tarkastelen direktiivejä osana meneillään olevaa toimintaa. Selvitän, millä

tavalla direktiivit eroavat muodoltaan ja käytöltään niistä, joilla aloitetaan uutta toimintaa.

Keskelle  toimintaa  sijoittuvien  direktiivien  muotoilussa  esiintyy  vaihtelua  sen  mukaan,

mihin kohtaan toimintaa ne sijoittuvat ja mitä niillä tehdään. Muotoon vaikuttaa myös se,

edellyttääkö direktiivi välitöntä toimintaa, vai myöhemmin tapahtuvaa. Lisäksi muoto on

eri riippuen siitä  sisällyttääkö puhuja  itsensä direktiivin ilmaiseman toiminnan tekijöihin

vai  ei.  Edellisen  luvun  tapaan  jäsennän  tarkasteluani  direktiivin  muodon  perusteella.

Luvussa 4.1 esittelen miksi ja minkälaisilla tavoilla meneillään olevaa toimintaa jatketaan.

Tämän  jälkeen  siirryn  tarkastelemaan  imperatiivimuotoisia  direktiivejä  (luku  4.2),

väitelausemuotoisia direktiivejä (luku 4.3) sekä finiittiverbittömiä direktiivejä (luku 4.4).

4.1 Meneillään olevan toiminnan jatkaminen

Meneillään olevan toiminnan jatkamiseen tähtäävät direktiivit sijoittuvat tunnilla kohtiin,

jossa  oppilaat  joko  soittavat  tai  laulavat  yhdessä  jotakin  kappaletta  tai  harjoittelevat

sointujen  soittamista  opettajan  ohjauksella.  Opettajan  tuottamat  ohjailevat  vuorot

sijoittuvat siis toiminnan keskelle,  joko antaen uusia ohjeita tai tarkentaen jo annettuja.
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Osa  esimerkkien  direktiiveistä  sijoittuu  soittamisen  kanssa  päällekkäin.  Sisällytän

meneillään olevan toiminnan ohjaamiseksi myös tilanteet, joissa soittaminen on hetkeksi

tauonnut  tai  loppunut  ja  sitä  ollaan jatkamassa.  Direktiivien muotoilussa  esiintyy eroja

käyttötilanteen mukaan.

Musiikkia  soittaessa  ja  erityisesti  yhteismusisoinnissa  on  tärkeää,  että  toimintaa

jatketaan sujuvasti sen tauottua. Tyypillisesti soittaminen taukoaa, kun kappale on saatu

loppuun.  Soittaminen  voidaan  myös  lopettaa  ja  aloittaa  uudestaan,  mikäli  sen  aikana

esiintyy  jotain  poikkeavaa  tai  mikäli  soittaessa  syntyy  virheitä.  Usein  opettaja  tekee

täydennyksiä ohjeisiin tai antaa uusia ohjeita ennen kuin soittaminen alkaa uudestaan.

Kuten uutta toimintaa aloittavien direktiivien yhteydessä, myös toiminnan sisällä

annettaviin ohjeisiin liittyy usein jonkinlainen huomionkohdistin sekä ilmaisu, joka toimii

merkkinä  siirtymästä.  Koska  musiikintunneilla  harjoitellaan  soittamista,  saatetaan  sama

kappale soittaa useamman kerran peräkkäin. Soittaminen sisältää taukoja, joiden jälkeen

soittaminen  jatkuu.  Keskelle  toimintaa  sijoittuvat  siirtymäkehotukset  siis  valmistelevat

oppilaita  jatkamaan  soittamista.   Yleisimpiä  toiminnan  sisälle  sijoittuvia

siirtymäkehotuksia  ovat  aineistossani  valmiina,  okei,  (ja)  nyt,  sit  ja  no niin.  Keravuori

(1988)  nimittää  tämänkaltaisia  rakenteita  aloittajiksi  ja  rajaajiksi.  Sen  lisäksi,  että  ne

kiinnittävät puhuteltavan huomion, niillä ilmaistaan siirtymää eteenpäin aiheessa. Ne myös

sitovat niitä seuraavan asiasisällön edeltävään diskurssiin (Keravuori 1988: 54, Pekkanen

2017).  Pekkanen  (2017)  on  kiinnittänyt  huomiota  vuorojen  rajalle  sijoittuvaan  okei

dialogipartikkelista.  Hänen  mukaansa  okei  esiintyy  sekvenssin  alussa  tai  lopussa

osoittamassa siirtymää keskustelun osasta toiseen. Siirtymään liittyvien partikkelien avulla

voidaan  rajata  seuraavaa  toimintaa  edeltävästä.  (Pekkanen  2017:  27.)  Yleensä  nämä

siirtymää ilmaisevat sanat muodostavat oman prosodisen kokonaisuutensa. Aineistossani

niitä seuraa joko suora toimintaohje tai kuvaus tulevasta toiminnasta.

4.2 Imperatiivi

Imperatiivi liittyy usein johonkin meneillään olevaan toimintaan, jolloin sitä käytetään kun

jotakin toivotaan tehtävän välittömästi (Raevaara 2017: 9). Imperatiivia käytetään silloin,

kun osallistujat ovat jo sitoutuneet johonkin yhteiseen toimintaan yhteisen tavoitteen saa-

vuttamiseksi (Stevanovic 2017: 10). Toiminnan sisällä imperatiivi on helppo tulkita oh-
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jeeksi. Se ei jätä epäselväksi sitä, mikä on toivottua toimintaa. Imperatiivit ovat tavallisesti

lausumina myös lyhyitä ja nopeita tuottaa.  

Toiminnan keskellä imperatiivit liittyvät usein tilanteisiin, joissa oppilailla on jo tie-

to siitä, mitä seuraavaksi tehdään ja millä tavalla toiminta suoritetaan. Toiminnan suoritus-

ohjeet on jo siis joko annettu edellä, tai imperatiivin edellyttämä toiminta on niin rutiinin-

omaista, että se ei vaadi tarkempaa kuvausta. Esimerkeissä 10 ja 12 oppilaat suorittavat vä-

littömästi opettajan pyytämän toiminnon. Esimerkissä 11 toiminnan suorittaminen ei kui-

tenkaan ala heti imperatiivin jälkeen, vaan myöhemmin. Seuraavan esimerkin vuoro sijoit-

tuu toiminnan keskelle. Opettajan vuoro alkaa kohdasta, jossa luokka on juuri saanut ker-

taalleen soitettua kappaleen yhdessä läpi. Tyypillisesti soittaminen loppusi kappaleen lop-

puun, mutta opettaja kehottaa nopeasti tuotetulla imperatiivimuotoisella direktiivillä oppi-

laita jatkamaan soittamista, jolloin soittaminen ei pääse taukoamaan. Oppilaat jatkavat soit-

tamista samanaikaisesti opettajan vuoron kanssa päällekkäin.

Esimerkki 10 (Kantele 2)

01 Opettaja: Jatka deetä soittamalla, (.) ja @kun minä sanon että     
02 nyt saat sinä improvisoida omasta päästä niin alappas    
03 näppäillä isseksesi ihan mitä tahansa melodioita minä   
04 menen pianon ääreen (.) ja säestän deeduurilla? (.) ja    
05 ensin kaikki teistä. (.) keksii omasta ↑päästä. (.)     
06 yhtä aikaa soitellen? yksiksensä omalla kanteleella (.)    
07 sitten minä kehittelen hommaa hiukan ↑eteenpäin. ja 
08 sanon että takarivi soittaa ja silloin takarivin soolo  
09 (.) eli jokainen takarivissä soittaa improten yksin     
10 siellä kanteleellaan eka (.) ja tokarivi säestää        
11 silloin minun kanssa deeduurilla (.) sitten vaihtuu     
12 ↑teh:tävä. (.) kun sanon ↑ekarivin soolo niin te saatte   
13 keksii kaikki ihan mitä haluatte@ sillä omalla
14 kanteleellanne mutta ette kuitenkaan saa tehä sitä
15 jimihendrix shouta täällä että pannaan kantele tuleen    
16 ja hakataan se rikki mut kielillä improvisoidaan ja   
17  keskirivi sama juttu mut ensin kaikki yhdessä jatka     
18 deeduuri:a (.) nyt voit valmiina (.) @nyt voit    
19 Kävelee pianon luo Alkaa soittaa pianolla
20 lähtee keksimään omaa melodiaa kanteleella (.) ja ihan    
21 mikä tahansa melodia passaa tässä kohtaa antaa mennä    
22 mikään ei oo väärin@

Opettaja käyttää rivillä 1 välittömään toimintaan kehottavaa yksikön 2. persoonan impera-

tiivia jatka pyytäessään oppilaita jatkamaan soittamista ja antaa samalla ohjeita oppilaiden

soittaessa. Oppilaiden on tarkoitus jatkaa D-duurin soittamista ja säestää improvuorossa
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olevia. Käyttämällä yksikön 2. persoonan muotoa monikkomuodon sijasta hän puhuttelee

kaikkia oppilaita erikseen samanaikaisesti. Yksikön 2. persoonan direktiivit liittyvät usein

vahvasti kyseisellä hetkellä meneillä olevaan toimintaan. Lisäksi yksikön 2. persoonan di-

rektiivejä käytetään silloin, kun opettaja edellyttää oppilailta välitöntä toimintaa (Keravuori

1988: 85). Opettaja puhuu musiikin rytmissä laulaen ja taputtaa samalla jalallaan lattiaan

rytmin osoittamiseksi. Lisäksi hän elehtii samalla käsillään esittäen soittavansa kanteletta.

Seuraava, myös yksikön 2. persoonan muotoinen ohje rivillä 2 alkaa heti perään, mutta se

ei edellytä välitöntä toimintaa. Esimerkin toista imperatiivia ala on pehmennetty sävypar-

tikkelilla -pAs. Imperatiiveja, joihin liittyy partikkeli -pAs, käytetään toiminnan sisällä ta-

pahtuvissa siirtymissä. Imperatiivit, joihin se liittyy, ovat sellaisia, joilla aloitetaan uutta

toimintaa toimintajakson sisällä. Opettajalla on oikeus esittää päätäntävaltaa tilanteen toi-

minnan  etenemisen suhteen.  Liitepartikkeli  liittyy  myös  usein  pidempiin  ohjejaksoihin.

(Stevanovic  2017:  16.)  Sävypartikkeleilla  lausuma  saadaan  kuulostamaan  lievemmältä

kuin kehotuksista, jotka on muodostettu partikkelittomalla imperatiivilla (VISK § 1672). 

-pA esiintyy liitettynä imperatiiviin tilanteissa, jotka eivät edellytä välitöntä, nopeaa toi-

mintaa (Stevanovic 2017: 16). Opettajan direktiivi alappas näppäillä onkin tarkoitettu to-

teutettavaksi myöhemmin muiden ohjeiden jälkeen.  Imperatiivin lopussa oleva -s lieven-

tää käskyä. Varhaisemman tutkimuksen mukaan (Keravuori 1988: 90) kyseiset pragmaatti-

set partikkelit ovat hyvin tilannekohtaisia. Liitepartikkelia -s edeltävä -pa puolestaan liittyy

kehotuksenalaisen toiminnan onnistumisen epävarmuuteen (Keravuori 1988: 90):  lausu-

man voisi myös tulkita merkityksessä kokeilkaa tai yrittäkää. Kehotuksenalainen toiminta

onkin sellaista, jossa oppilaat kokeilevat toiminnan sisällä jotakin heille uutta. Lisäksi yh-

dyslauseessa ja kun minä sanon että nyt saat sinä improvisoida omasta päästä niin alapas

näppäillä konjunktio -kun asettaa lauseelle ajallisen kehyksen. Se esittää, milloin direktii-

vin ilmaisema toiminta aloitetaan (VISK § 1122). Vuoron lopussa opettaja toistaa alun im-

peratiivin jatka deeduuria. Välissä tämä on antanut pitkästi ohjeita soittamisen etenemisen

suhteen. Toistamalla direktiivin hän varmistaa oppilaiden jatkavan edelleen ensimmäisen

ohjeen mukaista toimintaa. 

Esimerkissä 11 oppilaat ovat yhdessä opettajan kanssa soittaneet kappaletta. Opet-

taja on saanut edellisen toiminnan ohjattua loppuun ja oppitunnilla voidaan siirtyä seuraa-

vaan vaiheeseen.  Esimerkki alkaa kohdasta, jossa opettaja on pyytänyt oppilaita muutta-

maan soitettavan kappaleen rytmiä hieman. Oppilaat ovat levottomia, ja muutama heistä

jatkaa puhumista opettajan vuoron päälle.
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Esimerkki 11 (Meeiolla 2)

01 Opettaja: Okei? (.) valmista? (.) kokeillaas nyt siis (.) 
02 kuuntele. (.) hei (.) Pekka (.) nyt me muutamme rytmin?   
03 (.) eli soitamme niitä neljäsosia elikä neljä iskua eli    
04 soitat @tiutau tiutau tiutau tiutau@ soita tolla 
05 tavalla  pam  pam  pam  pam (.)  per  tahti.  (.)  neljä  kertaa
06 per tahti eli jatkuu peräti deetä kaheksan °iskuu°  (.)    
07 lähtee (.) kitarat soittaa jos soitat sointuja ni 
08 soitat  @titititititititititi@  (.)  ja  lähtee  (2.0)  shht
09 (0.5) yy (0.5) kaa (0.5) ja yy (.) kaa (.) lähtis 
10 nytte.  soittaminen alkaa

Esimerkki alkaa opettajan toimintaan siirtymää ilmaisevilla valmistelevilla ilmaisuilla okei

ja valmista.  Näillä opettaja sekä pyytää huomion itseensä, että ilmaisee toiminnan olevan

jatkumassa. Okei toimii tässä osana sekvenssiä ilmaisemassa rajakohtaa tai siirtymää kes-

kustelun eri osien välillä. Se on tyypillisessä paikassaan vuoron alussa, jossa se ilmaisee

edeltävän aiheen loppumista ja eteenpäin siirtymistä (kts. Pekkanen 2017). Tämän jälkeen

opettaja esittää kuvauksen tulevasta toiminnasta riveillä 2-8. Raevaaran mukaan (2017) im-

peratiivia käytetään opetuksessa tilanteissa, joissa jo meneillään olevaa toimintaa muoka-

taan jollakin tavalla (Raevara 2017: 5). Opettaja antaakin toimintaan uusia ohjeita korvaa-

maan aiemmin annettuja. Rytmiä muuttaakseen oppilaiden on soitettava nopeammin. Opet-

taja kuvailee malliksi riveillä 4-8, missä rytmissä sointuja tulee soittaa, jonka jälkeen vielä

tarkentaa ohjettaan imperatiivilla  soita.  Tämä esimerkki eroaa aiemmista siinä, että oppi-

laat eivät kuitenkaan ala välittömästi  soittaa käskyn jälkeen, vaan odottavat soittamisen

aloittamiseen merkkiä opettajalta. Opettaja suorittaa esimerkin lopussa soittamisen aloitta-

mista ilmaisevan lähtölaskennan, jonka jälkeen oppilaat alkavat soittaa. 

Seuraava esimerkki eroaa edellisistä siinä, että opettaja käyttää monikkomuotoa di-

rektiivin yhteydessä. Edellisissä esimerkeissä ohjailussa on käytetty yksikön 2. persoonan

muotoa. Esimerkki sijoittuu tunnilla kohtaan, jossa on ensin harjoiteltu kanteleilla soittoa,

sen jälkeen opeteltu laulu. Opettaja on kirjoittanut laulun sanat oppilaille näkyviin. Toimin-

ta on tauonnut hetkeksi ja on nyt jatkumassa.

Esimerkki 12 (Kantele 2)

01 Opettaja: Kokeillaas kerran sillee kanteleitten kanssa, (1.0) ja  
02 (.) se säestyshän meni mie näytän sulle täältä taas     
03 Kävelee oppilaiden eteen
04 eli @dee@ soittakaas mulle deeduuri (.) @mistä koppaa     
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05 tästä se lähtee@ hyvä valmiina tyhjä tahti (.) yks        
06 Nostaa käden ilmaan                    
07 kaks  ainii  tuutte  laululla  mukaan  sitte.  katotte  täältä
08 deeduuri aaduuri
09 Näyttää kädellä

Esimerkin direktiiveihin  kokeillaas  ja  soittakaas liittyy sävypartikkeli  -s,  joka on yleinen

sekä 2. persoonan imperatiiveissa sekä passiivimuotoisen monikon 1. persoonan yhteydes-

sä (VISK § 838). Laurannon mukaan imperatiiviin liittyvä  s-partikkeli on yhteydessä di-

rektiivin odotettuun toteuttamisajankohtaan. Kehotuksen, joihin liittyy -s, odotetaan toteu-

tettavan välittömästi. Lisäksi Lauranto on pannut merkille, että imperatiivit, joihin liittyy

liitepartikkeli -s, ovat yleisiä meneillään olevan toiminnan sisällä (mts. 99). Esimerkin ke-

hotus soittakaas on tarkoitettu välittömästi toteutettavaksi ja oppilaat soittavatkin D-duuri-

soinnun heti kehotuksen jälkeen. Opettajan direktiivisen vuoron aloittaa eli,  jolla opettaja

ilmaisee D-duurisoinnun olevan oppilaille tuttu.

Meneillään olevan toiminnan ohjaamisessa imperatiivia käytetään silloin, kun oppi-

lailla on jo käsitys siitä, mitä tehdään. Imperatiiveilla esitetty toiminta on ongelmatonta to-

teuttaa,  eikä väärinymmärtämisen vaaraa ole.  Meneillään olevan toiminnan ohjauksessa

imperatiivimuotoiset  direktiivit  sijoittuvat  tavallisesti  vuoron  keskelle.  Uutta  toimintaa

aloittaessa, niiden esiintymispaikka oli useimmiten vuoron alussa, jolloin niillä haettiin op-

pilaiden huomiota.

Passiivi

Toisin kuin imperatiivimuotoista direktiiviä, passiivia käytetään silloin kun ohjeita anne-

taan tulevaa toimintaa koskien. Kun opettaja antaa ohjeita passiivissa, hän ei edellytä oppi-

lailta välitöntä toimintaa. Passiivilla muodostetut direktiivit eivät ole kehotuksia aloittaa

toiminta, vaan liittyvät toimintaa kuvaaviin ohjeisiin. Eläinlääkärin vastaanotolla direktii-

vejä tutkineen Somiskan mukaan passiivimuotoinen direktiivi on yleinen silloin, kun eläin-

lääkäri viittaa toimintaan, joka tapahtuu lähitulevaisuudessa (Somiska 2010: 44).  Sitä käy-

tetään inklusiivisesti silloin, kun toiminta on sellaista, johon myös puhuja itse osallistuu

(Shore 1986: 41). Seuraavassa esimerkissä opettaja toimii yhdessä oppilaiden kanssa, teh-

den samaa kuin he. Hän antaa pidemmän ohjejakson koskien tulevaa toimintaa, johon ai-

koo myös itse osallistua. Oppilaiden on tarkoitus soittaa kappale läpi kokonaisuutena en-

simmäistä kertaa:
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Esimerkki 13 (Kantele 2)

01 Opettaja: Ja siin on oikeestaan soon kaks tahtii pitkä. (1.0)     
02 pannaan tonne alkuun kertomerkki, ja loppuun             
03 kertomerkki siis alkuun ja loppuun. tää on se ↑eka         
04 tahti viiteen ja toka tahti viiteen ja tää men:ee niin      
05 että viis kertaa soitetaan viis kert- kolme kertaa           
06 tulee dee? ja sitte tulee se aa. ja sit se mihinkä     
07 päädytään tässä tahdissa sillä jatketaan seuraavan   
08 tahdin alussa ↑taas kolme kertaa mut aata ja sitten  
09 tullaan takasin kotipesälle eli deehen. ja sitten  
10 alusta uudelleen eli menis @dee dee dee aa aa aa aa aa     
11 dee dee@ kolme plus kaks koko ajan. (2.0) lähetään siis     
12 siitä että kakkos ja neloskieli on
13 Kävelee oppilaiden eteen ja istuu
14 sammutettu se on se dee (.) ↑mä otan yhden tyhjän            
15 tahdin ↑huom se kestää viiteen kun on viis
16 Nostaa käden ilmaan ja näyttää viittä sormilla
17 neljäsosa tahtilaji. ni tyhjä tahti kestää aina yhtä     
18 kauan kun on tahtilajiosotus (.) viiteen.

Rivillä 2 opettaja käyttää passiivimuotoista verbiä  pannaan  kirjoittaessaan taululle näky-

viin kappaleen nuotit.  Sillä hän esittää toiminnan yhdessä toteutettavaksi, vaikka käytän-

nössä hän suorittaa sen itse. Puhuttelutapa kuitenkin ilmaisee, että toiminta on yhteinen:

opettaja sisällyttää myös oppilaat toimintaan. Seuraavaksi opettaja kuvailee sekä passiivi-

muotoisilla soitetaan, jatketaan ja tullaan että laulamalla säveliä, miten soittaminen tulee

menemään. Nämä kolme passiivia eivät kehota oppilaita toimimaan, vaan toimivat kuvai-

luna tulevasta yhteisestä toiminnasta. Seuraava toimintaan kehottava direktiivi on passiivi-

muotoinen lähetään rivillä 11. Kehotuksenalainen toiminta on kuitenkin tarkoitettu toteu-

tettavaksi vasta hetken päästä, ei välittömästi. Lähetään-verbillä opettaja samalla ilmaisee,

että toiminta on alkamassa: soittaminen tullaan aloittamaan seuraavaksi. Esimerkin jälkeen

soittaminen jatkuu. Passiivilla opettaja korostaa toiminnan olevan yhteistä hänelle ja oppi-

laille. Molemmat esimerkin passiivit voidaan tulkita inklusiivisesti (VISK § 1654). Esimer-

kissä on kyseessä harjoittelutilanne, joihin opettaja itsekin osallistuu soittamalla. 

Kuten uutta toimintaa aloittaessa, on passiivi harvinainen myös meneillään olevan

toiminnan ohjaamisen yhteydessä.  Opettaja antaa sillä ohjeita yleisemmällä tasolla, osal-

listaen itsensä mukaan myös toimijoihin.  Meneillään olevan toiminnan ohjaamisessa pas-

siivimuotoinen direktiivi esiintyy pidempien ohjejaksojen yhteydessä. Sillä annetaan ohjei-

ta toiminnan sisällä silloin, kun ohjeet koskevat jotakin tulevaa toimintaa. Passiivimuotoi-

sella direktiivillä kehotuksenalainen toiminta esitetään ongelmattomana toteuttaa.
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4.3 Modaaliverbin sisältävät ja yksinkertaiset väitelauseet

Modaaliverbillä  muodostettua  direktiiviä  käytetään  usein  ohjeissa,  joilla  muokataan

meneillään  olevaa  toimintaa  (ks.  Raevaara  2017:  24  kokkikerhon  ohjeiden

muokkaamisesta).   Modaalisilla  aineksilla  toiminnan  sisällä  tapahtuva  muutos  tuodaan

esiin  luvanvaraisena,  välttämättömänä  tai  mahdollisena.  Modaalisia  aineksia  sisältävät

direktiivit luovat direktiiviseen lausumaan erilaisia sävyjä ja merkityseroja. Modaaliverbin

sisältävää direktiiviä käyttämällä opettaja ottaa huomioon vastaanottajan mahdollisuuden

tai  halukkuuden  noudattaa  kehotusta.  Niillä  voidaan  tuoda  esiin  myös  puhujan

suhtautuminen lausuman asiasisältöön (Keravuori 1988: 83-87). 

Seuraavan  esimerkin  vuorossa  opettaja  tarkentaa  aiemmin  antamiaan  ohjeita

laulamiseen liittyen. Esimerkkiä ennen luokka on yhdessä laulanut ja soittanut kanteleilla

laulua. Opettaja on toivonut, että tietyt kohdat kappaleesta laulettaisiin painokkaammalla

äänellä.  Direktiiveillä  opettaja  esittää  asian  luvanvaraisena.  Vuoron  alun  vielä  kerran

rivillä 1 ilmaisee, että toiminta tullaan tekemään uudestaan.

Esimerkki 14 (Kantele 2)

01 Opettaja: Okei. (.) Vielä kerran. elikkä. lausutte siitä (.) 
02 kysymyksestä tuutte siihen @leehen@ joka kerta
03 kysymyksessä tuutte leehen. ja sitte kovalla äänellä      
04 sen vastauksen yhessä minun kanssa (.) ja yksin laulan   
05 vaan sen @mistä koppa kante- (.) mistä naulat kante-   
06 (.) mistä kielet kante-@ (.) ja nyt saa laulaa sillee    
07 vähä suoraa kurkusta ettei tarvii laulaa @mistä koppa    
08 kantee-@ pitää kirkkokuoroa

Kieltomuotoinen tarvita liittyy aiempaan saada-verbiin korostaen sen antamaa ohjetta. Sen

lisäksi, että opettaja antaa oppilaille luvan laulaa kovaa, kertoo hän myös että se on toivot-

tavaa: ei ole tarvetta laulaa hiljaa. (Malaska 2017: 63.) Direktiiviä ei myöskään ole kohdis-

tettu kenellekään vaan se on nollapersoonainen.  Saada-verbillä opettaja esittää vaihtoeh-

toisen tavan toimia. Opettaja olettaa oppilaiden toimivan toivomallaan tavalla, mutta ym-

märtää myös, että oppilaat eivät välttämättä halua tai pysty toimimaan näin. Saada-verbillä

toimintaohje esitetään vapaaehtoisena, eikä ole ehdoton. Nollapersoonarakenne jättää avoi-

meksi sen kenelle direktiivi on kohdistettu. Luokkahuoneessa kuitenkin opettajan direktii-

vit on osoitettu kaikille oppilaille. Nollapersoonaista direktiiviä ei ole kohdistettu kenelle-

kään tietylle. Näin sillä voidaan ohjailla yleisemmällä tasolla. Nollapersoona yhdistettynä
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modaaliseen rakenteeseen direktiivissä lisää toiminnan suorittamiseen liittyvää vapaaehtoi-

suutta ja valinnanvapautta. Lisäksi siihen sisältyy oletus siitä, että esitetty toiminta on mah-

dollista toteuttaa, mutta ei välttämätöntä (Raevaara 2017: 22).

Esimerkin 15 alkaessa luokka on juuri saanut kertaalleen soitettua kappaleen yhdes-

sä läpi. Esimerkin imperatiivimuotoisia direktiivejä olen käsitellyt edellisessä alaluvussa

4.2. Opettaja kehottaa jatkamaan soittamista ja antaa samalla ohjeita soittamisen päälle.

Opettaja puhuu musiikin rytmissä ja taputtaa samalla jalallaan lattiaan musiikin rytmissä.

Lisäksi opettaja elehtii samalla käsillään esittäen soittavansa kanteletta. Riveillä 12, 14 ja

18 hän esittää direktiivit, joilla esittää direktiivin toiminnon luvanvaraisena.

Esimerkki 15 (Kantele 2)

01  Opettaja:  Jatka  deetä  soittamalla,  (.)  ja  @kun  minä  sanon  että
02 nyt saat sinä improvisoida omasta päästä niin alappas    
03 näppäillä isseksesi ihan mitä tahansa melodioita minä   
04 menen pianon ääreen (.) ja säestän deeduurilla? (.)ja    
05 ensin kaikki teistä. (.) keksii omasta ↑päästä. (.)     
06 yhtä aikaa soitellen? yksiksensä omalla kanteleella(.)    
07 sitten minä kehittelen hommaa hiukan ↑eteenpäin. ja 
08 sanon että takarivi soittaa ja silloin takarivin soolo  
09 (.) eli jokainen takarivissä soittaa improten yksin      
10 siellä kanteleellaan eka (.) ja tokarivi säestää        
11 silloin minun kanssa deeduurilla (.) sitten vaihtuu     
12 ↑teh:tävä. (.) kun sanon ↑ekarivin soolo niin te saatte   
13 keksii kaikki ihan mitä haluatte@ sillä omalla
14 kanteleellanne mutta ette kuitenkaan saa tehä sitä
15 jimihendrix shouta täällä että pannaan kantele tuleen    
16 ja hakataan se rikki mut kielillä improvisoidaan ja      
17  keskirivi sama juttu mut ensin kaikki yhdessä jatka     
18 deeduuri:a (.) nyt voit valmiina (.) @nyt voit    
19 Kävelee pianon luo Alkaa soittaa pianolla
20 lähtee keksimään omaa melodiaa kanteleella (.) ja ihan   
21 mikä tahansa melodia passaa tässä kohtaa antaa mennä     
22 mikään ei oo väärin@

Ensimmäinen monikon 2.  persoonan  saada-verbin  sisältävä  direktiivi  riveillä  12-13 on

subjektialkuinen ja ilmaisee luvanvaraisuutta.  Edellä oppilaat ovat soittaneet opettajan oh-

jeiden mukaan tiettyjä sointuja. Nyt he saavat luvan soittaa, mitä haluavat. Opettaja kan-

nustaa oppilaita improvisoimaan ja keksimään itse soitettavia säveliä kanteleella. Improvi-

soidessa soittajalla on valinnanvapaus soittaa käytännössä mitä tahansa. Seuraava kielto-

muotoinen saada-verbillinen lause rivillä 14 puolestaan esittää poikkeuksen ja ehdon edel-

tävään lupaan: ”saatte tehdä niin kunhan ette tee näin”. Tämä direktiivi on sävyltään humo-

ristinen: opettaja ei todennäköisesti usko kenenkään oikeasti rikkovan kanteletta. Riviltä 18
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alkava  voida-verbillä  muodostettu  direktiivi  liittyy  sitä  edeltävään  ajanilmaukseen  nyt:

opettaja ilmaisee ohjeen olevan välittömästi toteutettava. Tämä direktiivi ei kuitenkaan ole

luvananto, vaan kehotus alkaa soittamaan. Voida-verbillä muodostettu ohje antaa oppilaille

enemmän  valinnanvapautta  kuin  esimerkiksi  imperatiivimuotoinen  direktiivi  (Muikku-

Werner 1993: 148).  Vuoron lopussa opettaja vielä huomauttaa, että mikään tapa soittaa ei

ole väärin. Tulkitsen kyseisen ohjeen kuitenkin niin, että oppilailla on mahdollisuus myös

jatkaa aiempien sointujen soittamista, mikäli eivät keksi omaa melodiaa.

Ennen seuraavaa esimerkkiä oppilaille on jaettu kanteleet ja he ovat saaneet kokeil-

la niiden soittamista. Opettaja kertoo kanteleiden vireydestä sekä esittelee oppilaille kante-

letta luokan edessä. Hän antaa ohjeita siitä, miten kanteletta täytyy pitää soittaessa. Soitto-

asentoon liittyvän ohjeen hän antaa pitää verbillä. 

Esimerkki 16 (Kantele 1)

01 Opettaja: Ni nyt siun pitäs asettaa tää kantele niin päin syliin   
02 et tää lyhyt sivu on sun vatsaa kohti? ja sillon pitkä  
03 sivu jää ulospäin ja nää ↑viritystapit jää sun vasemman 
04 käden puolelle eli teillä ton (.) ton käden nyt en voi  
05 tässä peilikuvana tehdä teille kun nää on kaikki 
06 oikeekätisen kanteleita,

Konditionaalin preesens  pitäs  ilmaisee lausumassa välttämättömyyttä: oppilaiden on ase-

tettava kantele opettajan neuvomalla tavalla syliin, muuten soittamisesta ei tule mitään.

Vaihtoehtoista tapaa ei ole: kanteletta ei voi soittaa, jos se on väärin päin. (Ks. Sorjonen

2001: 97.) Konditionaalimuoto lieventää direktiiviä, jolloin direktiivi on sävyltään vähem-

män velvoittava kuin mitä se olisi indikatiivimuotoisena (Hakulinen 1989: 83-85). Esimer-

kissä opettaja käyttää yksikön 2. persoonan genetiivisubjektia direktiivissä, vaikka muuten

vuorossa puhuttelee oppilaita monikon 2. persoonassa.

Meneillään olevan toiminnan ohjaamisen yhteydessä esiintyvä modaaliverbi varioi

enemmän kuin uutta toimintaa aloittaessa. Luvanvaraisuutta ilmaisevien  voida ja  saada-

verbien lisäksi meneillään olevaan toiminnan yhteydessä esiintyi myös välttämättömyyttä

ilmaiseva pitää. Uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä esiintyi ainoastaan voida. 
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Yksinkertainen väitelause

Myös yksinkertaiset väitelauseet voidaan tulkita ja käsitellä käskyinä ja kehotuksina toi-

minnan sisällä.  Raevaaran mukaan (2017) väitelausemuotoista  direktiiviä  käytetään toi-

mintaohjeissa meneillään olevan toiminnan sisällä silloin, kun annetaan uutta tietoa. Dekla-

ratiivimuotoiset direktiivit ovatkin aineistossani nimenomaan informaation antamisen väli-

neitä. Toisin kuin imperatiivia, väitelausemuotoisia direktiivejä käytetään silloin kun toi-

minta on tauonnut. Opettaja ei siis käytä niitä soittamisen tai laulamisen ollessa kesken.

Vaikuttaisi siltä, että deklaratiivimuotoisia direktiivejä käytetään silloin, kun teon suoritta-

misella ei ole kiire, eikä direktiivi edellytä välitöntä toimintaa. Auvinen toteaa gradussaan

(2001: 16) väitelausemuotoista direktiiviä käytettävän ohjeita tai neuvoja annettaessa. 

Seuraavaa esimerkkiä ennen oppilaat ovat yhdessä opettajan kanssa kokeilleet kan-

teleiden soittamista. Oppilaat ovat opettajan johdolla soittaneet D-duurisointua kanteleella.

Esimerkki sijoittuu kohtaan, jossa soittaminen on tauonnut hetkeksi ja opettaja lisää ohjeita

aiemmin jo annettuihin. Hän siis kehottaa oppilaita siirtymään toiminnassa seuraavaan vai-

heeseen.

Esimerkki 17 (Kantele 1)

01 Opettaja: Ja (.) ↑nytten tota (.) me ei soiteta pelkkää 
02 Kävelee luokan eteen
03 deeduuria? me opetellaan myös sille kaveri (.) aaduuri    
04 (.) ja se ↑otetaan niin. että sä siirrät näitä sormia      
05 sen takia sanoin et jöpöttävä pupunkorva koska nyt
06 ilman että sä katsot? Ni sä siirrät yhet kielet 
07 eteenpäin (.) täältä. ↑ykkös ja kolmoskielelle 
08 Nostaa kanteleen ylös ja näyttää
09 pisimmälle ja keskimmäiselle ja ↑  se   on nyt aduuri      
10 Istuu alas Alkavat soittaa aaduuria

Vuoron alun ja nytten toimii sekä huomionkohdistimena, että siirtymän merkkinä toimin-

nan sisällä.   Lisäksi vuoro ja nytten ilmaisee, että seuraavaksi on tulossa uutta tietoa. Se

viittaa ajalliseen ulottuvuuteen toiminnassa ja  osoittaa,  että  ohjeistus  on jatkoa jollekin

edeltävälle ohjeelle ja liittyy samaan toimintaan. Seuraavat toimintaohjeet riveillä 1-9 opet-

taja on muodostanut subjektialkuisella indikatiivin yksikön 2. persoonan deklaratiivilau-

seella.  Opettaja puhuttelee koko luokkaa,  vaikka antaakin ohjeen yksikössä.  Yksikön 2.

persoonan ohjeet tekevät harjoittelun ohjauksesta yksilöllistä (Torpo 1998: 51). Vaikka di-
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rektiivit  sijoittuvat toiminnan keskelle,  ei  niiden antaman toimintaohjeen toteuttamisella

ole kiire.  Näin ollen deklaratiivimuoto on tämänkaltaisessa tilanteessa odotuksenmukai-

sempi kuin imperatiivi. Esimerkissä harjoitellaan, jolloin jokaisella oppilaalla on aikaa rau-

hassa siirtyä kieleltä toiselle.

Myöskään seuraavassa esimerkissä direktiivin edellyttämän toiminnan toteuttami-

sella ei ole kiire. Esimerkissä harjoitellaan laulamisen lisäämistä soittamisen yhteyteen. 

Esimerkki 18 (Kantele 2)

01 Opettaja: Kokeillaas kerran sillee kanteleitten kanssa, (1.0) ja
02 (.) se säestyshän meni mie näytän sulle täältä taas     
03 Kävelee oppilaiden eteen
04 eli @dee@ soittakaas mulle deeduuri (.) @mistä koppaa     
05 tästä se lähtee@ hyvä valmiina tyhjä tahti (.) yks        
06 Nostaa käden ilmaan                    
07 kaks  ainii  tuutte  laululla  mukaan  sitte.  katotte  täältä
08 deeduuri aaduuri
09 Näyttää kädellä

Rivillä 7 opettaja antaa ohjeita kuinka oppilaiden tulee toimia soittamisen alettua. Ohje

tuutte laululla mukaan on verbialkuinen indikatiivin monikon 2. persoonan deklaratiivilau-

se ja toimii lisäyksenä aiempiin direktiiveihin kokeillaas ja soittakaas. Opettajan imperatii-

vimuotoinen direktiivi soittakaas edellyttää oppilailta välitöntä toimintaa, kun taas vuoron

väitelausemuotoinen direktiivi vaatii toimintaa vasta myöhemmin, opettajan ohjeiden jäl-

keen. Oppilaat suorittavat opettajan imperatiivilla esittämän pyynnön välittömästi. Väite-

lausemuotoiseen direktiiviin oppilaat eivät kuitenkaan reagoi toimimalla heti, vaan ymmär-

tävät sen olevan ohje tulevaa toimintaa varten. Myöhempään ajankohtaan viittaa myös par-

tikkeli sitte. Monikon 2. persoonan direktiivit liittyvät Torpon (1998) mukaan taitoskohtiin

tunnilla. Yhteistä niille on myös tulevaan viittaava, ennakoiva puhe.

Myös  seuraavassa  esimerkissä  opettaja  antaa  ohjeita  tulevaa  toimintaa  koskien.

Opettaja käyttää jälleen verbialkuista indikatiivin monikon 2. persoonaa ohjeissa. Oppilaat

ovat laulaneet ja soittaneet kappaletta, jonka jälkeen toiminta on tauonnut. Ennen sen jat-

kumista opettaja neuvoo, millä tavalla oppilaat voisivat parantaa laulamistaan:

Esimerkki 19 (Kantele 2)

01 Opettaja: Okei. (.) Vielä kerran. elikkä. lausutte siitä (.) 
02 kysymyksestä tuutte siihen @leehen@ joka kerta
03 kysymyksessä tuutte leehen. ja sitte kovalla äänellä      
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04 sen vastauksen yhessä minun kanssa (.) ja yksin laulan    
05 vaan sen @mistä koppa kante- (.) mistä naulat kante-    
06 (.) mistä kielet kante-@ (.) ja nyt saa laulaa sillee   
07 vähä suoraa kurkusta ettei tarvii laulaa @mistä koppa    
08 kantee-@ pitää kirkkokuoroa

Vuoron alun okei toimii siirtymän merkkinä ilmaisemassa, että toiminta on jatkumassa. Li-

säksi  opettajan  vielä kerran  viestii  oppilaille,  että  toimintaa ollaan viemässä eteenpäin.

Tässäkin tapauksessa opettajan deklaratiivimuotoiset ohjeet on tarkoitettu toteutettavaksi

myöhemmin, kun toiminta on käynnissä. Opettaja antaa ohjeita koskien tulevaa toimintaa

monikon 2. persoonan direktiivillä tuutte. Niin ikään partikkeli sitte viittaa toiminnan myö-

hempään toteuttamisajankohtaan.

Deklaratiivimuotoisten direktiivien kohdalla vaikuttaisi siltä, että direktiivi on yksi-

kön 2. persoonassa silloin, kun harjoitellaan ja monikon 2. persoonassa silloin kun soite-

taan yhdessä. Yhdessä soittaminen vaatii synkroniaa eri lailla kuin harjoittelu. Tällöin op-

pilaiden puhuttelu ryhmänä luo tilanteeseen tunteen yhdessä tekemisestä, mikä varmasti

edesauttaa yhteisessä rytmissä pysymistä. Väitelausemuotoiset direktiivit ovat ohjeina sel-

laisia, joiden toteuttamisajankohta on myöhemmin, ohjeiden esittämisen jälkeen. Näin ne

eroavat esimerkiksi imperatiivimuotoisista ja finiittiverbittömistä direktiiveistä.

4.4 Finiittiverbittömät direktiivit

Yhdessä soittaminen on sosiaalista vuorovaikutusta,  jossa jaettu kontekstitieto  vaikuttaa

siihen,  minkälaiset  lausumat tulkitaan ohjailuksi.  Direktiivin merkitys muuttuu tilanteen

mukaan, jolloin samanmuotoinen lausuma voi saada eri merkityksen eri tilanteissa. Torpon

(1998)  mukaan  finiittiverbittömät  lausumat  ovat  yleisiä  direktiiveissä,  jotka  liittyvät

liikkumiseen ja ohjeisiin liikkua. Myös musiikin soittamisen katsoisin toiminnaksi, jossa

liikutaan. Finiittiverbittömät direktiivit ovat yleisiä toiminnan sisällä erityisesti silloin, kun

jokin tietty toiminta on kesken ja kaipaa lisäohjeistusta.

Yhdessä  soittaminen  on  kontekstina  sellainen,  jossa  osallistujilla  on  jaettu

ymmärrys  tekemisestä  ja  tapahtumien kulusta.  Soittaessa tilanne elää ja  muuttuu hyvin

nopeasti, jolloin lyhyet direktiivit voivat olla ohjeena toimivimpia ja selkeämpiä ymmärtää

toiminnan  sisällä.   Tämänkaltaisissa  tilanteissa  jotkin  finiittiverbittömätkin  direktiivit

voidaan tulkita toimintaohjeiksi. Niiden merkitys syntyy kontekstissaan. Finiittiverbittömät
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direktiivit  liittyvät  kiinteästi  aineistossa  joko  jo  meneillään  olevaan  toimintaan  tai  jo

aiemmin  esitettyyn  verbimuotoiseen  direktiiviin.  Hyvin  usein  verbittömien  direktiivien

yhteyteen  liittyy  myös jokin  partikkeli  kuten:  sitten,  nyt,  ja tai  ja  sitten.  Partikkeleilla

jäsennetään toimintaa.

Yksi tapa käyttää finiittiverbittömiä direktiivejä on ohjeissa, joissa toistetaan sa-

mankaltainen direktiivinen lausuma ja aiemmassa vuorossa on jo ollut imperatiivi. Seuraa-

vissa esimerkeissä opettaja antaa useamman ohjeen toiminnan sisällä. Esimerkeille yhteistä

on niiden alussa tuotettu imperatiivi, joka jää seuraavissa ohjeissa pois.  Imperatiivia ei ole

välttämätöntä esittää uudestaan, sillä ensimmäinen koskee seuraavaksikin tulevia ohjeita.

Lausuma on elliptinen silloin, kun sen edellyttämä toiminta on itsestään selvää (Keravuori

1988: 85). Omassa aineistossani toistoa vältetään esimerkiksi kesken soiton tapahtuvien

ohjeiden yhteydessä. Tällöin ei myöskään ole aina aikaa toistaa imperatiivia, vaan pyritään

mahdollisimman lyhyisiin verbaaleihin ohjeistuksiin.

Seuraavissa  esimerkeissä  direktiivi  on  elliptinen,  jolloin  jälkimmäinen  direktiivi

esitetään ilman imperatiivia. Opettaja pyrkii mahdollisimman tiiviisiin ohjaileviin vuoroi-

hin soiton aikana.

Esimerkki 20 (Kantele 1)

01 Opettaja: Ni nyt siun pitäs asettaa tää kantele niin päin syliin  
02 et tää lyhyt sivu on sun vatsaa kohti? ja sillon pitkä 
03 sivu jää ulospäin ja nää ↑viritystapit jää sun vasemman 
04 käden puolelle eli teillä ton (.) ton käden nyt en voi  
05 tässä peilikuvana tehdä teille kun nää on kaikki
06 oikeekätisen kanteleita, 

[Poistettu välistä opettajan puhetta]
07 ja tota nyt nosta   vasen käsi   ilmaan? tälleen hau ja    
08 Nostaa käden ilmaan
09 sitte etusormi keskisormi?
10 Nostaa etusormen ja keskisormen ylös

Esimerkissä opetellaan soittoasentoja, tarkemmin käden asentoa kanteletta soittaessa. Vuo-

ron lopussa rivillä 9 oleva etusormi keskisormi kehotus liittyy aiempaan rivin 7 imperatii-

viin nosta. Kehotus on elliptinen, eikä opettaja toista enää imperatiivia nosta. Sanoilla nyt

ja sitte opettaja osoittaa siirtymistä toiminnan sisällä seuraavaan vaiheeseen ja jäsentää toi-

mintaa (Raevaara 2017: 20). 

Esimerkki 21 sisältää hiukan pidemmän ohjejakson. Musisoidessa, erityisesti yh-

dessä soittaessa, soiton keskeytyminen ja uudelleen aloittaminen on ongelmallista ja sitä
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pyritään välttämään. Mahdolliset ohjailevat vuorot tuotetaan siis toiminnan sisällä, soitta-

misen kanssa samanaikaisesti. Ohjailevat lausumat pyritään pitämään mahdollisimman yk-

sinkertaisina ja lyhyinä, sillä yleensä toteutettava toiminta tulee suorittaa saman tien. Tä-

mänkaltaisissa ohjeistuksissa yleisiä ovat finiittiverbittömät direktiivit, jotka ovat nopeita

tuottaa ja jotka on mahdollista tulkita kontekstissaan ongelmattomasti ja ilman väärinym-

märryksiä. Opettajan vuoro sijoittuu keskelle musisointia. Oppilaat soittavat yhdessä opet-

tajan kanssa sointuja kanteleella. Opettaja puhuu soiton päälle ja antaa ohjeita oppilaille.

Soittaminen ei missään vaiheessa taukoa, vaan jatkuu puheen kanssa päällekkäin. 

Esimerkki 21 (Kantele 2)

01 Opettaja: Ja sitten älä katso, (.) siirrä takasin deeduuriin. (.)  
02 kun liu´utat vaan sormet siihen huomaatteko ne on niin  
03 ↑vieressä. (.) sitten taas ulospäin ↑aaduuri. tää on     
04 niinku mikä se on se se pikku-Kalle vitsi 
05 (kertoo vitsin) 
06 Ja takasin deeduuriin. (.) ↑hyvä (.) tarkotus on et te    
07 saatte tän vaihdon tehtyä ja takasin aaduuriin. (.) nii 
08 et sun ei tartte kattoo (.) ja takasin (.) hyvä. Näin   
09 helppo (.) soittaminen loppuu
10 nyt  sit  täytys  opetella  miten  ne  vaihtuu  ne  soinnut  (.)
11 tää on hyvin yksinkertainen tämä kappale?
12 Opettaja nousee ylös ja kävelee taululle

Opettaja aloittaa ohjausjakson rivillä 1 imperatiivimuotoisella direktiivillä älä katso, mutta

sen jälkeen antaa seuraavat ohjeet ilman imperatiivia. Imperatiivi kuitenkin vaikuttaa seu-

raaviin ohjeisiin, vaikka opettaja ei sitä erikseen toistakaan. Ohjeet edellyttävät samanlaista

toimintaa kuin kaksi ensimmäistä, joten finiittiverbiä ei tarvitse toistaa ja se jää pois. Kui-

tenkin opettajan vuoro on tulkittava kokonaisuutena imperatiivisena. Partikkeli  sitten  ri-

veillä 1 ja 3 viittaavat ajalliseen ulottuvuuteen. Opettajan vuorot, jotka alkavat partikkelilla

sitten  osoittavat, että ohjeistus on jatkoa jollekin edeltävälle ohjeelle ja sitoo sen samaan

toimintaan.

Seuraava esimerkki sijoittuu toiminnan sisällä kohtaan, jossa soittaminen on tauon-

nut ja sitä ollaan jatkamassa. Alku- eli lähtölaskennassa numerot lasketaan ykkösestä läh-

tien pienimmästä suurimpaan tahtilajin osoituksen mukaisesti.  Kun päästään viimeiseen

lukuun, soittaminen voi alkaa.  Tavallisesti ennen soittamaan aloittamista lasketaan yhden

tahdin verran tyhjää, jotta soittamisen ajoittaminen samanaikaisesti alkavaksi olisi mahdol-

lista. Jo pelkkä alkulaskenta voi yksinään toimia direktiivisenä, sillä se voidaan tulkita suo-
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raan kehotukseksi aloittaa soittaminen. Musiikintunneilla laskennan suorittaa opettaja. Nu-

meroita  nimetessä käytetään niiden lyhennettyjä,  puhekielisiä  muotoja.  Tällöin numerot

yksi, kaksi ja kolme lausutaan muodossa yy, kaa ja koo tai yks, kaks ja kol.

Esimerkki 22 (Kantele 2)

01 Opettaja: Noniin (.) lähtee (.) yks tyhjä tahti. (.) @yks kaks
02 kol nel viis@

Noniin ilmaisee, että toiminta on siirtymässä eteenpäin. Ilmaisulla opettaja valmistelee op-

pilaita seuraavaan vaiheeseen. Opettajan koko vuoro on direktiivinen. Se rakentuu osista,

joilla jokaisella on eri funktio toiminnan ohjaamisessa. Opettaja käyttää verbiä lähtee val-

mistellessaan oppilaita soiton aloittamiseen. Sitä seuraa lauseke yks tyhjä tahti. Mikäli il-

maus esiintyisi osana lausetta, verbinä olisi tässä tilanteessa esimerkiksi otetaan. Verbi ei

kuitenkaan ymmärtämisen kannalta ole välttämätön. Ilmaisu yks tyhjä tahti antaa oppilaille

toiminnan kannalta informaatiota: sillä opettaja kertoo, milloin soittaminen tulee aloittaa.

Seuraava direktiivi on aloituslaskenta, jota käytetään usein musiikin soittamisessa samanai-

kaisen aloituksen varmistamiseksi. Koska oppilailla ja opettajalla on jaettu tieto siitä, mikä

kyseisen kappaleen tahtilaji on ja mitä laskennalla tehdään, ei opettajan tarvitse erikseen

kertoa soittamisen alkavan sen jälkeen, kun on laskettu viiteen. 

Muissa  verbittömissä  tapauksissa  lausuman  direktiivisyys  on  tilanne-  ja

lauseyhteydestä  pääteltävissä.  Tällöin  tulkinta  riippuu  kontekstista.  Verbittömiä,

minimaalisia  direktiivejä  käytetään  erityisesti  silloin,  kun  toiminnan  sisällä  tapahtuu

seuraavaksi jotain, mistä osanottajilla oletetaan olevan jaettu ymmärrys. (Rauniomaa 2017:

18.)  Oppilaat  tietävät,  mitä  opettaja  tarkoittaa  lausumalla  kyseisessä tilanteessa,  vaikka

sillä jossakin toisessa tilanteessa voitaisiin tarkoittaa jotakin muuta.

Esimerkistä  23  puuttuu  ilmipantu  käsky  tai  ohjeistus,  mutta  toiminnan  sisällä

opettajan vuoro on helppo tulkita direktiiviksi.  Esimerkkiä ennen oppilaat ovat yhdessä

opettajan kanssa harjoitelleet yksittäisten sointujen soittamista. Opettajan ohjailevat vuorot

sijoittuvat toiminnan keskelle ja muokkaavat meneillään olevaa toimintaa. Opettaja laskee

ensin tyhjän tahdin, eli viiteen, jonka jälkeen soittaminen alkaa. Laskennan tarkoituksena

on mahdollistaa soittamisen aloittaminen samanaikaisesti. Lähtölaskenta toimii tässä myös

direktiivinä: se kertoo oppilaille, milloin soittaminen tulee aloittaa. Opettaja on aiemmin

tunnilla kertonut jo kyseisen kappaleen tahtilajista ja -jaosta, joten oppilailla on tieto siitä,
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mitä  numeroilla  tarkoitetaan.  Juuri  ennen  esimerkkiä  opettaja  on  myös  vielä  kertonut

laskevansa  viiteen  ennen  soittamisen  alkamista.  Laskennan  jälkeen  opettaja  nimeää

sointuja oppilaiden soiton päälle musiikintermeillä  aa  ja  dee.  Tällä hän tekee oppilaille

helpommaksi samassa rytmissä mukana pysymisen.

Esimerkki 23 (Kantele 2)

01 Opettaja: Eli (.) yks kaks kol nel viis, (.) 
02 Soittaminen alkaa
03 dee kaks kol aa viis aa kaks kol dee viis >alusta< kaks 
04 kol aa viis aa kaks kol dee viis dee kaks kol aa viis   
05 aa kaks kol dee viis ja >alusta< kaks kol aa viis aa     
06 kaks kol °dee°  Soittaminen loppuu

Lähtö- tai aloituslaskennan lisäksi voi opettaja myös laskea soittamisen kanssa yhtä aikaa

tai nimetä sointuja. Tällöin on kyse rytmissä pysymisen helpottamisesta. Opettaja laskee

numeroita pienimmästä suurimpaan samalla, kun oppilaat soittavat. Tämä auttaa oppilaita

pysymään  rytmissä.  Kuten  lähtölaskennassa,  musiikinsoittamisen  kanssa  samanaikainen

laskenta tapahtuu myös kappaleen tahtilajin mukaisesti. Laskennan lisäksi olen tulkinnut

esimerkin vuoron ilmaisut aa ja dee direktiiveiksi. Ilmaisuilla aa ja dee opettaja kehottaa

oppilaita soittamaan kyseessä olevia sointuja sillä hetkellä. Tämänkaltaiset direktiivit ovat

hyvin vahvasti kontekstisidonnaisia,  joten ne toimivat ohjailevina vain tässä tilanteessa.

Jossakin toisessa tilanteessa samoilla ilmaisuilla voisi olla aivan eri merkitys. Oppilailla ja

opettajalla on jaettu tieto siitä, mitä aa ja dee tarkoittavat, eikä opettajan ole tarve erikseen

kehottaa verbillä oppilaita soittamaan.  Opettajan ja oppilaiden välinen jaettu kontekstitieto

mahdollistaa direktiivien ymmärtämisen oikein. 

Edellä  esitellyt  finiittiverbittömät  lausumat  ovat  kontekstissaan  tunnistettavissa  direktii-

veiksi. Ne liittyvät toiminnan sisällä tapahtuvaan ohjaamiseen. Aineistossani esiintyvät fi-

niittiverbittömät direktiivit ovat lyhyitä, usein yksittäisiä sanoja tai äänteitä, joita pystytään

käyttämään nopeasti meneillään olevan toiminnan muokkaamiseen. Niitä käytetään erityi-

sesti musiikin soittamisen sekä rytmissä pysymisen tukena. Niitä käytetään erityisesti soit-

tamisen ollessa jo käynnissä, joten niiden esittäminen ajoittuu soittamisen kanssa päällek-

käin. Finiittiverbittömiä direktiivejä käyttämällä käynnissä olevan soittotilanteen ohjaami-

nen on mutkatonta ja se häiritse musisoimista mahdollisimman vähän.
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4.5 Yhteenveto

Tässä luvussa olen tarkastellut opettajan ohjailevia vuoroja toiminnan keskellä. Toiminnan

keskelle  sijoittuvat  direktiivit  ovat  usein  sellaisia,  jotka ovat  lyhyitä  ja  nopeita  tuottaa.

Tässä ne eroavat niistä, joilla aloitetaan uutta toimintaa. Uuden toimintajakson aloittavat

direktiivit  sisältävät  usein  toimintakehotuksen  lisäksi  kuvauksen  siitä,  mitä  tullaan

tekemään.  Ohjeet  ovat  myös  yksityiskohtaisempia  ja  tarkempia.  Toiminnan  keskelle

sijoittuvat direktiivit muokkaavat meneillään olevaa toimintaa usein nopeastikin ja lyhyellä

reagointiajalla, jolloin niiden on oltava lyhyitä ja mahdollista tuottaa nopeasti. 

Usein meneillään olevaa toimintaa ohjaavat direktiivit liittyvät toimintaan, johon

opettaja  osallistuu  itse  vähemmän.  Uutta  toimintaa  aloittaessa  opettaja  usein  joko

demonstroi  itse  omalla  soittimellaan  tai  laulamalla  malliksi.  Meneillään  olevassa

toiminnassa alun järjestelyt ja virittämiset ovat ohi ja harjoittelu on jo käynnissä.

Direktiivin  muoto  määrittyy  myös  sen  suorittamisajankohdan  mukaan  (Auvinen

2017:  18).  Imperatiivia  opettaja  käyttää  kun  direktiivi  edellyttää  välitöntä  toimintaa

ohjeiden esittämisen jälkeen tai  kesken ohjeiden. Deklaratiivimuotoiset  sekä modaalisia

aineksia sisältävät direktiivit  ovat toiminnan keskellä ohjeita tai  neuvoja,  joilla opettaja

muokkaa meneillään olevaa toiminta. Ne eroavat muista aineiston direktiiveistä siinä, että

ne ovat futuurisia, eli niillä annetaan ohjeita jotakin myöhempää, tulossa olevaa toimintaa

koskien.  Finiittiverbittömät  direktiivit  sijoittuvat  toiminnan  kanssa  päällekkäin.  Niillä

opettaja muokkaa toimintaa silloin, kun se on kesken. Finiittiverbittömät ohjeet ovat edellä

mainituista kaikista nopeimpia tuottaa ja niihin on myös nopein reagoida.

Direktiivin  valintaan  liittyy  myös  kyseessä  olevan  tilanteen  luonne:  oppitunneilla  sekä

harjoitellaan,  että  soitetaan  harjoiteltua  kappaletta  kokonaisuutena.  Valmiin  kappaleen

soittaminen eroaa harjoittelusta siinä, että se on yhtenäinen kokonaisuus, joka alkaa tietystä

pisteestä  ja  loppuu  toiseen.  Harjoittelu  on  usein  katkonaisempaa  ja  voi  sisältää  paljon

toistoja.  Opettaja  voi  sisällyttää direktiivin valinnalla  itsensä mukaan,  tai  rajata  itsensä

ulkopuolelle.  Usein  opettaja  osallistuu  aktiivisemmin  harjoittelutilanteisiin,  joissa  hän

soittaa  yhdessä  oppilaiden  kanssa  tai  ohjaa  harjoittelua  muuten.  Valmiin  kappaleen

soittamisessa opettaja on vähemmän itse mukana soittamassa. Tällöin hän keskittyy soiton

ohjaamiseen,  joko eleillä  tai  sanallisin  direktiivein.  Erikoista  oli,  että  musiikintunneilla

ohjauksessa ei käytetty lainkaan kysymyslauseen muotoisia direktiivejä.
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5 LOPUKSI

Olen tässä työssä tarkastellut opettajan direktiivejä musiikintunneilla. Direktiivit jaoin kah-

teen lukuun sen mukaisesti aloitetaanko niillä uutta toimintaa vai ohjataanko niillä meneil-

lään olevaa toimintaa. Olen analysoinut, minkälaisia direktiivejä toiminnan eri vaiheissa

käytetään ja miten nämä eroavat toisistaan. Lisäksi olen kiinnittänyt huomiota direktiivien

muotoiluun ja kohdistamiseen sekä siihen, millä tavalla opettaja puhuttelee oppilaita oh-

jausjaksojen yhteydessä. Olen tarkastellut musiikintuntien toiminnallisia osuuksia sekä ti-

lanteita, joissa toimintaa ollaan aloittamassa. 

Tutkielmassani olen osoittanut, että direktiivien muoto riippuu toiminnan vaiheesta

sekä ajankohdasta, jolloin direktiivin edellyttämä toiminta on tarkoitus suorittaa. Välittö-

mään toimintaan kehottavat direktiivit ovat muodoltaan joko imperatiiveja tai finiittiverbit-

tömiä rakenteita. Näiden direktiivien merkitys syntyy kontekstissa ja edellyttää ennen kaik-

kea niiden olevan nopeasti tuotettavia ja selkeitä. Väitelausemuotoisia direktiivejä käyte-

tään ohjeissa, joissa toiminta tullaan suorittamaan ohjejakson jälkeen.

Imperatiivin käyttötavoissa esiintyy vaihtelua riippuen siitä, aloitetaanko uutta toi-

mintaa vai onko toiminta jo meneillään olevaa. Uutta toimintaa aloittaessa imperatiivit oli-

vat  useimmiten  oppilaiden huomiota  hakevia  katopa  tai  kuuntele-tyyppisiä  direktiivejä.

Nämä esiintyivät tavallisesti vuoronalkuisina. Uuden toiminnan aloittamiseen liittyviä im-

peratiiveja seuraa joko toimintaohje tai kuvaus siitä, mitä tullaan tekemään. Meneillään

olevan toiminnan ohjaamisessa imperatiiveja käytettiin silloin, kun oppilailla oli jo val-

miiksi käsitys siitä, mitä tehdään. Toimintaohjeita oli annettu jo aiemmin ja imperatiivien

edellyttämä toiminta oli joko rutiininomaista tai ongelmatonta. Tapauksille yhteistä oli im-

peratiivimuodon toimiminen välitöntä toimintaa ohjaavina direktiiveinä

Passiivia käytetään hyvin samalla tavalla sekä uutta toimintaa aloittaessa, että me-

neillään olevan toiminnan ohjaamisessa. Molemmissa toiminnan vaiheissa sitä käytettiin

sekä inklusiivisesti että eksklusiivisesti (VISK § 1654) Vaikka opettaja käyttääkin inklusii-

vista passiivia, voi hän silti  jättäytyä varsinaisen toiminnan ulkopuolelle. Hän voi myös

käyttää passiivia inklusiivisesti, vaikka puhuisi ainoastaan omasta toiminnastaan. Uutta toi-

mintaa aloittaessa passiivimuotoinen direktiivi esiintyi heti vuoron alussa antamassa ku-

vauksen tulevasta toiminnasta. Meneillään olevan toiminnan ohjaamisessa passiivi liittyi

pidempiin ohjejaksoihin,  joissa opettaja antoi ohjeita koskien tulevaa toimintaa.  Tällöin

myös passiivimuodolla oli saman ohjeen sisällä useampia esiintymiä.
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Uutta toimintaa aloittaessa modaaliverbidirektiivi on lähes poikkeuksetta voida. Voida-ver-

bi esiintyi uuden toiminnan aloittamissekvensseissä indikatiivimuotoisena, konditionaali-

muotoisena ja nollapersoonarakenteena. Meneillään olevan toiminnan ohjaamisen yhtey-

dessä esiintyvä modaaliverbi varioi enemmän kuin uutta toimintaa aloittaessa. Luvanvarai-

suutta ilmaisevien voida ja saada-verbien lisäksi meneillään olevaan toiminnan yhteydessä

esiintyi myös välttämättömyyttä ilmaiseva pitää. Uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä

esiintyi ainoastaan voida. Deklaratiivirakenteissa meneillään olevan toiminnan ohjaamises-

sa esiintyi monikon 2. persoonan ohjeita enemmän kuin uutta toimintaa aloittaessa. 

Finiittiverbittömien direktiivien esiintyminen rajoittui aineistossa meneillään olevan

toiminnan yhteyteen. Tätä selittää näiden direktiivien yhteys meneillään olevaan musisoin-

tiin. Finiittiverbittömät direktiivit ovat vahvasti kontekstisidonnaisia ja niiden tulkinta riip-

puu siitä, missä yhteydessä niitä käytetään. Lisäksi finiittiverbittömiä direktiivejä käytetään

elliptisenä silloin, kun halutaan välttää toistoa.

Tunneilla esiintyi runsaasti vaihtelua siinä, miten opettaja kohdisti direktiivejä op-

pilaille. Se, minkälaista tunnilla meneillään oleva toiminta on, vaikuttaa valintaan yksikön

2. persoonan ja monikon 2. persoonan muodon välillä. Opettajan direktiivi on usein yksi-

kössä silloin, kun tunnilla harjoitellaan yhdessä esimerkiksi otteita tai sointuja, ja monikos-

sa silloin, kun harjoittelun jälkeen soitetaan valmista kappaletta kokonaisuutena. Harjoitte-

lun aikana opettaja puhuttelee oppilaita distributiivisesti, yksilöinä yhteisen toiminnan si-

sällä. Tämä tähtää oppilaiden yksilölliseen puhutteluun vaiheessa, kun kukin vielä harjoit-

telee erikseen uusia toimintoja. Yhteismusisoinnissa puolestaan monikkomuodon käyttämi-

nen luo tilanteesta eri tavalla yhteisen ja lisää siihen yhdessä tekemisen tuntua. Tällöin mo-

nikkomuoto puhuttelee oppilaita  yhdessä.  Valmiin kappaleen soittaminen on toimintana

kaikille yhteistä, kun taas harjoittelu tapahtuu yksilöinä, mutta samanaikaisesti. Sen lisäksi,

että opettaja voi kohdistaa modaalisen rakenteen oppilaille joko yksikön 2. persoonassa tai

monikon 2. persoonassa, voi hän myös olla ilmaisematta suoraan keneen hän viittaa. Nolla-

persoonalla voidaan välttää ilmaisemasta persoonaa ja sitä, kehen direktiivi on kohdistettu.

Työni kautta olen avannut pientä osaa vuorovaikutuksesta musiikintunneilla. Ana-

lyysia voisi syventää tarkastelemalla myös prosodiaa sekä kielenulkoisia piirteitä, kuten il-

meitä, eleitä ja liikkeitä tarkemmin. Musiikinsoittamiseen, laulamiseen ja musikaalisuuteen

liittyy kuitenkin vahvasti kehollisuus. Olisi kiinnostavaa tarkastella opettajan nonverbaale-

ja keinoja ohjata toimintaa. Jatkotutkimuksissa olisikin syytä keskittyä aineistossa esiinty-

vien eleiden ja liikkeiden tutkimiseen ja siihen, minkälaisia merkityksiä ne luovat yhdessä
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kielen kanssa sekä yksinään ilman kielellisiä direktiivejä. Lisäksi voisi tutkia sitä, miten

kielellistä ja kehollista toimintaa voidaan hyödyntää ohjauksessa yhdessä musiikin rytmin

kanssa.
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LIITE: Litterointimerkit

Sävelkulku ja sävelkorkeus:
. laskeva sävelkulku
, tasainen sävelkulku
? nouseva sävelkulku
↑ ympäröivää puhetta korkeammalta aloitettu tai sanottu jakso
↓ ympäröivää puhetta matalammalta aloitettu tai sanottu jakso

Painotus ja puhenopeus:
_ painotettu sana tai sanan osa on alleviivattu
° ympäröivää puhetta hiljaisemmin tuotettu jakso
> < ympäröivää puhetta nopeammin tuotettu jakso
< > ympäröivää puhetta hitaammin tuotettu jakso

Sanojen kesto:
- kesken jäänyt sana
: äänteen venytys

Tauot:
(0.5) tauko ja sen kesto sekunteina
(.) mikrotauko (alle 0.2 sekuntia)
= tauotta toisiinsa liittyvät puhunnokset

Muuta:
€ hymyillen tuotettu jakso
(h) naurua sanan sisällä
@ äänen laadun muutos

Ei-kielellinen toiminta on merkitty litteraattiin kursiivilla
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