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1 JOHDANTO	

Pro	gradu	 ‐työssäni	 tutkin	 tematiikkaa	 ja	 teemankulkua	selkokielisessä	 tekstissä.	Aineis‐

toni	koostuu	Kansaneläkelaitoksen	(myöh.	Kela)	selkokielisistä	esitteistä	ja	Kelan	yleiskie‐

lisistä1	esitteistä,	joiden	pohjalta	edellä	mainitut	selkoesitteet	on	mukautettu.	Selkokielis‐

ten	esitteiden	tekstiä	on	muokattu	helpommaksi	tekstin	eri	tasoilla	palvelemaan	erilaisia	

käyttäjäryhmiä,	joilla	on	vaikeuksia	ymmärtää	yleiskielistä	kirjoitettua	tekstiä.	Tematiikan	

ja	teemankulkujen	analyysin	kautta	hahmottelen	eräältä	kannalta,	millaista	selkokieli	on	ja	

miten	 se	 eroaa	 yleiskielestä.	 Näin	 tutkimus	 avaa	 myös	 yhden	 näkökulman	 siihen,	 mitä	

tekstille	tapahtuu,	kun	se	mukautetaan	selkokielelle.	

Valitsin	selkokieliset	esitteet	päätutkimuskohteekseni	kahdesta	syystä.	Ensinnä‐

kin	selkokieli	 ilmiönä	kiinnostaa	minua.	On	mielenkiintoista	pohtia	sen	rajoituksia	ja	toi‐

saalta	mahdollisuuksia	auttaa	erilaisia	erityisryhmiä,	kuten	kehitysvammaisia	ja	kielenop‐

pijoita.	Toiseksi	selkokieltä	on	ylipäätään	tutkittu	hyvin	vähän	kielitieteellisissä	tutkimuk‐

sissa,	 ja	 uskon	 tutkimuksen	 tuovan	 apua	 myös	 esimerkiksi	 selkokielen	 kehitystyöhön.	

Tutkielma	on	ennen	kaikkea	deskriptiivinen,	mutta	yritän	silti	mahdollisuuksien	mukaan	

pohtia	myös,	mitä	käytännön	hyötyä	selkomukauttamiselle	 tematiikan	tutkimuksesta	voi	

olla.	

Tutkielman	fokus	on	selkokielisten	esitteiden	tematiikka,	mutta	analyysini	perus‐

tuu	 myös	 selko‐	 ja	 yleiskielisten	 esitteiden	 tapausten	 vertailuun.	 Lähestyn	 tutkimuson‐

gelmaa	 tekstin	 eri	 tasoilla	 aina	 teemakonstituentin	 valinnasta	 ja	 lauseketasolta	 päätyen	

pidempiin	tekstikatkelmiin	 ja	niiden	teemaprogressioihin.	Päähuomioni	on	siis	kuitenkin	

selkotekstin	tematiikassa	ja	siinä,	miten	teemat	kuljettavat	tekstiä	eteenpäin.	

Tutustuin	 selkokieleen	 ilmiönä	 paremmin	 keväällä	 2008	 opintojeni	 työelämä‐

kurssilla	(Selkokielen	peruskurssi)	ja	olen	siitä	lähtien	tehnyt	työtä	sen	parissa.	Selkokieli	

valikoitui	jo	kandidaatintyöni	aineistoksi	(Toivola	2009),	jolloin	aineistonani	oli	selkokie‐

linen	 tietokirja.	 Kandidaatintyön	 puitteissa	 en	 kuitenkaan	 pysynyt	 haluamallani	 tavalla	

vertailemaan	 selkokielistä	 ja	 yleiskielistä	 tekstiä	 enkä	 tutkimaan	 tarkemmin	 sitä,	 mitä	

tekstille	 tapahtuu	 selkokielen	 kirjoitus‐	 tai	 mukautusprosessissa.	 Palaankin	 siis	 osittain	

kandidaatintyöni	tutkimusongelmaan	tässä	pro	gradu	‐työssä	uusin	aineistoin	ja	tarkenne‐

tuin	kysymyksin.	

	

																																																													

1Selkokieliset	esitteet	ovat	toki	myös	yleiskielisiä,	mutta	tässä	työssä	käytän	ko.	nimityksiä	erotta‐
maan	aineistoni	esitteet	toisistaan.		
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1.1 TUTKIMUSONGELMA	

Pro	 gradu	 ‐työssäni	 analysoin	 ja	 tutkin,	 millaista	 on	 selkokielisen	 tekstin	 tematiikka	 ja	

millaisena	se	näyttäytyy	yleiskieliseen	vastineeseen	verrattuna.	Vertailu	avaa	samalla	nä‐

kökulman	myös	 siihen,	miten	 tekstin	 tematiikka	 on	mahdollisesti	muuttunut	mukautus‐

työssä.	Tutkimus	on	laadullinen,	mutta	käytän	hyväksi	myös	kvantitatiivisia	tietoja	aineis‐

tosta.	Tässä	 tutkielmassa	esitetyille	prosenttiluvuille	en	ole	tehnyt	tilastoanalyyttisiä	 las‐

kelmia	 osuuksien	 ja	määrien	merkitsevyyseroista,	 joten	 niihin	 tulee	 suhtautua	 suuntaa‐

antavina.	 Tästä	 syystä	 en	myöskään	 esitä	 systemaattisesti	 kaikesta	määriä	 tai	 osuuksia,	

vaan	esitän	aineiston	kvalitatiivisen	analyysin	kannalta	olennaisia	lukuja.			

Tutkimuskysymykseeni	vastaan	kahdella	päätasolla.	Tutkin	ensin,	millaisia	kon‐

stituentteja	on	tarjolla	teemoiksi	aineistossa.	Fokuksessa	ovat	tällöin	enemmän	yksittäiset	

lauseet	 ja	 lauseyhdistelmät	sekä	niiden	sisäinen	rakenne	tematiikan	kannalta.	Tätä	kysy‐

mystä	 varten	 olen	 jakanut	 aineistoni	 teemat	 sen	mukaan,	minä	 lauseenjäsenenä	 ne	 lau‐

seessa	tai	lauseyhdistelmässä	toimivat.	Erilaisten	teemojen	käytön	kautta	selvitän,	millai‐

set	teemat	ovat	selkoesitteissä	yleisiä	ja	miten	teemakonstituentit	poikkeavat	yleiskielisen	

aineiston	teemoista.	Teen	havaintoja	myös	muun	muassa	teemalausekkeiden	pituudesta	ja	

niiden	 viittaussuhteista.	 Erotan	 lisäksi	 yksinkertaiset	 teemat	 tapauksista,	 joissa	 lauseen	

teemaksi	 tarjoutuu	 useampi	 lauseke	 ja	 pohdin,	 miten	 sivuteemoja	 käytetään	 selko‐	 ja	

yleiskielisissä	esitteissä	jäsentämään	tekstiä.	Sivuan	tässä	tutkielmassa	myös	verbialkuis‐

ten	lauseiden	tematiikkaa,	sillä	tällaisia	lauseita	on	aineistossani	runsaasti.		

Tutkimukseni	 toinen	 juonne	 on	 selvittää,	 miten	 laajempien	 tekstikatkelmien	

teemankulku	hahmottuu	selkotekstissä	ja	miten	se	eroaa	yleiskielisten	esitteiden	teeman‐

kulusta.	 Tässä	 tutkimukseni	 osiossa	 tarkastelen	 aineistoni	 teemaprogressioita	 selko‐	 ja	

yleiskielisissä	esitteissä	ja	vertaan	tuloksia	myös	yleiskielestä	aiemmin	saatuihin	tuloksiin.	

Erottelen	 teemaprogressioita	Danešin	 (1974)	 jaottelun	perusteella,	mutta	 sovellan	myös	

mm.	Shoren	(2008)	ja	Ison	suomen	kieliopin	(myöh.	ISK:	2004)	tutkimusta.		

Esitteiden	tekstistä	osa	on	luonteeltaan	direktiivistä,	joten	pohdin	myös	direktii‐

visyyden	vaikutusta	tematiikkaan	ja	teemaprogressioon	niiltä	osin,	kun	se	aiheuttaa	eroja	

aineistossa	 selko‐	 ja	 yleiskielisten	 esitteiden	 välille.	 Lisäksi	 pohdin,	 miten	 tematiikka	 ja	

teemankulku	vaikuttavat	käsitykseemme	siitä,	miten	helppoa	tai	vaikeaselkoista	teksti	on.	

Tulosten	pohjalta	on	ehkä	mahdollista	kehittää	selkokieltä	suuntaan,	jossa	myös	teeman‐

kulkujen	pohdinta	otetaan	aktiivisemmin	mukaan	mukautustyöhön.	
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1.2 AINEISTO	

Aineistoni	koostuu	Kelan	eli	kansaneläkelaitoksen	esitteistä.	Esitteet	ovat	viranomaisesit‐

teitä	eli	ne	on	tehty	kansalaisten	tiedonlähteiksi,	 ja	ne	ovat	osa	 institutionaalista	viestin‐

tää.	Aineistona	ovat	sekä	Kelan	vuonna	2010	julkaisemat	selkokieliset	esitteet	että	Kelan	

yleiskieliset	Tunne	perusturvasi	‐esitteet	samalta	vuodelta.		Jälkimmäisten	pohjalta	on	mu‐

kautettu	 Kelan	 selkokielinen	 esitemateriaali.	 Aineistolähteeni	 olen	 nimennyt	 kuvaavilla	

lyhenteillä,	 joissa	selkoesite	on	aina	merkitty	alkutunnuksella	selko‐	 ja	yleiskielinen	esite	

tunnuksella	yleis‐:	

	

	

	

	

	

	

	

Esitteet	käsittelevät	Kelan	myöntämiä	erilaisia	tukia,	joskin	molemmissa	esitteis‐

sä	huomautetaan,	etteivät	ne	kata	kaikkea	aiheesta.	Kela	 ja	Selkokeskus	mukauttivat	sel‐

koesitteet	yleiskielisistä	esitteistä	ensimmäisen	kerran	vuonna	2010.	Tuolloin	Kela	julkaisi	

vielä	selkoesitteiden	rinnalla	yleiskieliset	esitteet,	 jotka	ovat	näin	hyvä	vertailukohta	sel‐

koesitteiden	 kielelle.	 Kela	 on	 jatkanut	 selkokielisten	 esitteiden	 julkaisemista,	 mutta	 se	

lopetti	yleiskielisten	esitteiden	julkaisemisen	niiden	rinnalla	jo	vuonna	2011.			

Selko‐	 ja	 yleiskielisten	 esitteiden	 viestinnällinen	 funktio	 on	 osittain	 erilainen:	

selkoesitteissä	painopiste	on	esitteisiin	otetun	tiedon	selittämisellä,	kun	taas	yleiskielisis‐

sä	esitteissä	annetaan	jo	suorempia	toimintaohjeita	tukien	hakemiseen.	Yleisesti	voidaan	

sanoa,	että	selkoesitteet	sisältävät	paljon	vähemmän	tietoa	kuin	yleiskieliset	esitteet.	Sel‐

kokielen	periaatteet	yksinkertaisemmasta	kieliasusta	 ja	taitosta	(ks.	esim.	Selkokielen	kä‐

Taulukko	1:	Selko‐	ja	yleiskieliset	esitteet.	

Esitteen	nimi	
selkokieli/	
yleiskieli	

Lyhenne	

Koti	ja	perhe	 selkokieli	 Selkoperhe	

Eläkkeelle	 selkokieli	 Selkoeläke	

Terveys	ja	kuntoutus	 selkokieli	 Selkoterveys	

Opiskelu	ja	työ	 selkokieli	 Selko‐opiskelu	

Muutto	Suomeen	tai	Suomesta	ulkomaille	 selkokieli	 Selkomuutto	

Lapsiperheelle	 yleiskieli	 Yleisperhe	

Asumiseen	tukea	 yleiskieli	 Yleisasuminen	

Eläkkeelle	 yleiskieli	 Yleiseläke	

Kun	sairastat	 yleiskieli	 Yleisterveys	

Kuntoutukseen	 yleiskieli	 Yleiskuntoutus	

Työterveyshuolto		 yleiskieli	 Yleistyöterveys	

Opiskelijalle	 yleiskieli	 Yleisopiskelu	

Työttömälle	 yleiskieli	 Yleistyötön	

Kun	muutat	Suomeen	 yleiskieli	 Yleismuutto	1	

Kun	muutat	ulkomaille	 yleiskieli	 Yleismuutto	2	

Omaisen	kuoltua	 yleiskieli	 Yleisomainen	
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sikirja	2009)	ovat	siis	vaikuttaneet	esitteiden	mukautustyöhön,	ja	esitteet	eroavatkin	toi‐

sistaan	selvästi	jo	visuaalisesti.		

Aineistoni	selkokieliset	esitteet	(kuva	1)	on	ladottu	selkokielisten	julkaisujen	tait‐

to‐ohjeiden	mukaisesti.	Esimerkiksi	riviväli	ja	fontin	pistekoko	ovat	melko	suuria.	 	Teksti	

on	ladottu	kahdelle	kapealle	palstalle,	 jolloin	rivit	eivät	ole	liian	pitkiä	lukea	(lisää	selko‐

tekstin	ladonnasta	ks.	esim.	Toisin	sanoen	2006:	72–86).	

Kuva	1.	Selkoesitteen	sivu	(Selkomuutto:	2).	
	

Kuten	kuvasta	1	nähdään,	selkoesitteissä	ei	ole	tekstiä	sivuilla	kovin	paljon,	vaik‐

ka	esitteiden	sivuilla	ei	ole	juurikaan	kuvitusta.	Yleiskielisissä	esitteissä	(kuva	2)	teksti	on	

ladottu	vain	yhdelle	palstalle,	 ja	kirjasinkoko	on	pienempi,	 joten	tekstiä	on	sivulla	enem‐

män.	Molemmissa	esitteissä	on	paljon	väliotsikoita,	ja	leipäteksti	muodostuu	näin	lyhyeh‐

köistä	kappaleista.		
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Kuva	2.	Osa	yleiskielisen	esitteen	sivusta	(Yleiseläke:	11)	

	

Kelan	esitteiden	mukautusprosessissa	aloite	tuli	Kelalta,	 joka	otti	yhteyttä	Kehi‐

tysvammaliiton	 Selkokeskukseen.	 Ensimmäinen	 koeversio	 tehtiin	 vuonna	 2009	 Koti	 ja	

perhe	‐esitteestä.	Sitä	arvioivat	sekä	Kelan	asiantuntijat	että	kahdeksan	suomi	toisena	kie‐

lenä	‐opiskelijaa.	Koska	palaute	oli	hyvää,	kaikki	esitteet	mukautettiin	vuodelle	2010.	Sel‐

koesitteet	mukautti	Ari	Sainio,	mutta	mukautustyössä	on	aina	useita	henkilöitä	lukemassa	

tekstejä	 niiden	 laadun	 varmistamiseksi.	 Selkokeskus	 oli	myös	 yhteydessä	 jatkuvasti	 Ke‐

laan,	joka	on	vastuussa	esitteiden	asiasisällöistä	mukauttamisen	jälkeenkin.	Nykyään	Kela	

ei	enää	julkaise	yleiskielisiä	Tunne	perusturvasi	‐esitteitä.		

Aineistoni	koostuu	yhteensä	5	selkokielistä	esitteestä	ja	11	yleiskielistä	esittees‐

tä.	Selkokielisissä	esitteissä	on	noin	15	sivua	jokaisessa	ja	yleiskielisissä	20.	Yhteensä	tut‐

kittavia	 lauseita	 ja	 lauseyhdistelmiä	 aineistossa	 on	 3890	 kappaletta	 (Selkoesitteet	 1141	

kpl	ja	yleiskieliset	esitteet	2749	kpl).	Esitteissä	on	leipätekstin	lisäksi	erillisiä	tietolaatikoi‐

ta	 ja	esimerkkejä,	 jotka	olen	 työssäni	 jättänyt	analyysin	ulkopuolelle.	Yleiskielisissä	esit‐

teissä	on	lisäksi	jokaisen	esitteen	lopussa	siinä	käytettäviä	termejä	selittävä	sanasto	sekä	

viittauksia	 lakeihin,	 joihin	 tuen	 maksaminen	 perustuu.	 Olen	 jättänyt	 sekä	 sanastot	 että	

lakeihin	viittaavat	kohdat	analyysin	ulkopuolelle,	 sillä	näille	 tekstikohdille	ei	ole	selkeitä	

vastineita	 selkoesitteissä.	 Kulkki‐Niemisen	 ja	 Leskelän	 (2012:	 559)	mukaan	 tekstin	 lop‐

puun	liitetyn	sanaston	hyödyntäminen	voi	olla	selkokieltä	tarvitsevalle2	vaikeaa,	sillä	löy‐

																																																													

2	Kulkki‐Niminen	ja	Leskelä	(2012:	559)	muistuttavat,	että	tästä	poikkeuksena	ovat	kielenoppijat,	
jotka	kieltä	opiskellessaan	yleensä	tottuvat	käyttämään	sanastoja	ja	sanakirjoja.			
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dettyään	 selityksen	 hakemalleen	 termille	 lukijalta	 on	 saattanut	 unohtua	 jo	 lauseyhteys,	

jossa	termi	esiintyi.	

Esitteissä	on	kahdenlaisia	 luetelmia.	Olen	 laskenut	omiksi	 tapauksikseen	 luetel‐

mat,	 joissa	 luetelman	 jokainen	osa	on	 itsenäinen	 lause	(tai	 lauseyhdistelmä).	Yhdeksi	 ta‐

paukseksi	olen	laskenut	luetelmat,	joissa	esimerkiksi	verbi	on	ensimmäisellä	rivillä	ja	lue‐

telman	 kohdat	 ovat	 vaihtoehtoisia	 jatkeita	 lauseelle	 (ks.	myös	 kuva	 1).	 Kaikissa	 esimer‐

keissä	on	esitteen	 lähin	otsikko	hakasuluissa	 sekä	 lähdetietona	esitteen	 lyhenne	 ja	 sivu‐

numero:	

1) [Alle 16-vuotiaan vammaistuki] 

Vammaistuen määrät ovat 

• Perusvammaistuki 85,59 e/kk  

• Korotettu vammaistuki 199,71 e/kk  

• Ylin vammaistuki 387,26 e/kk  (Yleisperhe: 21) 

2) [Näin haet erityishoitorahaa]  

•Täytä erityishoitorahahakemus (SV89). 

•Liitä mukaan lääkärin D-todistus, jossa on perustelu erityishoitorahan myöntö-

edellytysten täyttymisestä.  

•Jos lapsesi on osallistunut kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille, liitä mu-

kaan järjestäjältä saatu todistus.  

• – –    (Yleisterveys: 17) 

Esimerkin	1	kaltaiset	 luettelot	olen	aineistossa	 laskenut	yhdeksi	 tapaukseksi,	 sillä	niissä	

on	vain	yksi	predikaattiverbi	tai	osa	siitä	on	yhteinen	kaikille	luettelon	kohdille.	Sitä	vas‐

toin	esimerkin	2	muotoiset	luettelot	olen	laskenut	omiksi	tapauksikseen,	sillä	niissä	jokai‐

nen	 luettelon	 osa	 sisältää	 oman	 predikaattiverbin.	 Aineistoesimerkeissä	 olen	 poistanut	

alkuperäiset	 lihavoinnit	 ja	 kursivoinnit.	 Jatkossa	 merkitsen	 esimerkeissä	 lihavoinnilla	

teemaksi	 luokittelemani	nominaaliset	 lausekkeet	 (myöh.	NP)	 tai	muut	 lausekkeet,	 kursi‐

voinnilla	 sivuteemat	 sekä	 lihavoinnilla	 ja	 kursivoinnilla	 predikaattiverbit,	 jos	mielestäni	

teemankuljetus	jatkuu	niissä.	Pidemmissä	esimerkeissä	merkitsen	myös	nuolilla	huomion	

kohteena	olevia	lauseita	ja	lauseyhdistelmiä.	

Esitteiden	tekstin	voi	jakaa	karkeasti	kahteen	luokkaan.	Suuri	osa	tekstistä	on	in‐

formatiivista	eli	 siinä	 tarjotaan	 lukijalle	ensisijaisesti	 tietoa.	Toisaalta	aineistossa	on	 sel‐

västi	 direktiivisiä	 lauseita,	 jotka	 viittaavat	 tekstiin	 sisäänkirjoitettuun	 lukijaan	 ja	 aktiivi‐

sesti	kehottavat	tätä	sisäislukijaa	tekemään	jotakin	–	esimerkiksi	hakemaan	tukea	Kelalta.	

Luonnollisesti	näiden	ääripäiden	välille	jää	paljon	tekstiä,	jossa	direktiivisyys	tai	informa‐

tiivisuus	on	enemmän	tulkinnanvaraista.	
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1.3 TUTKIMUKSEN	KULKU	

Tutkielmassani	 luku	 2	 on	 analyysia	 taustoittava	 luku.	 Luvun	 aluksi	 kerron	 selkokielen	

erityispiirteistä	ja	tutkimustyöstä,	jota	siitä	on	tehty.	Tämän	jälkeen	käsittelen	tematiikan	

tutkimusta	ja	sen	keskeistä	käsitteistöä	sekä	käsittelen	myös	verbialkuisia	lauseita	tema‐

tiikan	kannalta.	Luvun	 lopuksi	 luon	 lisäksi	 lyhyen	katsauksen	direktiivien	 tutkimukseen,	

koska	 joudun	analysoimaan	 työssäni	myös	direktiivisiä	 lauseita	pohtiessani	 selkoesittei‐

den	tematiikkaa.		

Luvussa	3	analysoin,	millaisia	ovat	aineistoni	teemaksi	tarjoutuvat	konstituentit.	

Päähuomioni	on	selkokielisten	esitteiden	tapauksissa,	joita	vertailen	jatkuvasti	yleiskielis‐

ten	esitteiden	teemakonstituentteihin.	Luku	jakautuu	kolmeen	alalukuun:	tapauksiin,	jois‐

sa	 verbin	 edellä	 on	 yksi	 konstituentti,	 tapauksiin,	 joissa	 verbin	 edellä	 on	 useita	 konsti‐

tuentteja,	 ja	 verbialkuisiin	 tapauksiin.	 Näistä	 ensimmäinen	 jakautuu	 myös	 alalukuihin	

tarkemmin	 sen	mukaan,	mikä	 lauseenjäsen	 toimii	 lauseissa	 teemana.	 Sivuteemojen	koh‐

dalla	käsittelen	erikseen	 lausekesivuteemallisia	 tapauksia	 ja	 sellaisia,	 joissa	sivuteemana	

toimii	sivulause.	

Luvussa	4	 käsittelen	 laajempia	 tekstikatkelmia	 ja	 analysoin	 selkoesitteiden	 tee‐

mankulkuja.	 Tässä	 luvussa	 hahmottelen	 kokonaiskuvaa	 siitä,	miten	 aineistoni	 esitteiden	

erot	 ja	 yhtäläisyydet	 näkyvät	 tematiikan	 kautta.	 Alaluvuissa	 käsittelen	 erikseen	pysyviä,	

eteneviä,	pääteltäviä	ja	tiivistysteemoja	sekä	erilaisten	teemankulkutyyppien	sekoituksia.	

Viimeisessä	alaluvussa	kokoan	yhteen	eri	teemaprogressioiden	yleisyyttä	aineistossani	ja	

vertailen	omia	tuloksiani	myös	muiden	tutkijoiden	tuloksiin.	

Tutkielmani	5.	luvussa	esitän	yhteenvedon	analyysista	ja	työni	tuloksista.	Pohdin	

lisäksi	mahdollisia	jatkotutkimuksen	aiheita	oman	työni	pohjalta.	
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2 TEORIASSA	

Tässä	 luvussa	 esittelen	 työni	 kannalta	 oleellista	 teoreettista	 kehystä.	 Aluksi	 esittelen	 lu‐

vussa	 2.1	 selkokieltä	 ilmiönä.	 Luvussa	 2.2	 keskityn	 tematiikan	 peruskäsitteistöön	 ja	 esi‐

merkiksi	 teeman	 ja	 reeman	 määrittelyyn.	 Työni	 keskittyy	 lähinnä	 tematiikkaan,	 mutta	

koska	tematiikalla	 ja	 informaationkululla	on	eittämättä	yhtymäkohtansa,	melko	yhteinen	

tutkimushistoria	 ja	 joissakin	 tutkimuksissa	 niitä	 käytetään	 synonyymisesti,	 määrittelen	

myös	näiden	käsitteiden	suhdetta	tässä	työssä.				

Luvussa	2.3	puhun	erikseen	verbialkuisten	lauseiden	ja	lauseyhdistelmien	tema‐

tiikasta,	sillä	varsinkin	niiden	käsittely	aikaisemmissa	tutkimuksissa	on	ollut	erittäin	vaih‐

televaa.	Pohdin	aihetta	aineistoni	kannalta	relevanttien	tapausten	kautta,	ja	luon	teoreet‐

tista	pohjaa,	johon	analyysini	luvuissa	3	ja	4	perustuu.	Luvussa	2.4	käsittelen	lyhyesti	di‐

rektiivisyyttä	ja	tutkimuksia,	joita	aiheesta	on	tehty	kirjoitetun	kielen	osalta.		

2.1 SELKOKIELI	

Selkokieli	 on	 kehitetty	 auttamaan	 sellaisia	 ihmisiä,	 joilla	 on	 jostakin	 syystä	 vaikeuksia	

ymmärtää	esimerkiksi	yleiskielistä	kirjoitettua	tekstiä.	Selkokielen	tarve	voi	johtua	muun	

muassa	perimän	vaikutuksesta	(sikiö‐	ja	lapsuusajan	kehityshäiriöt),	sairaudesta	tai	ikään‐

tymisestä,	 kieliympäristön	 vaikutuksesta	 (kuuluminen	 esimerkiksi	 kielivähemmistöön)	

sekä	edellisten	syiden	yhteisvaikutuksesta.	Selkokielisen	materiaalin	julkaisemista	perus‐

tellaan	 tasa‐arvolla	 ja	 saavutettavuudella.	 Selkokielen	 käsikirjan	 (2009:	 23–24)	mukaan	

Suomessa	on	200	000–380	000	ihmistä,	 jotka	voivat	hyötyä	selkokielisestä	materiaalista,	

ja	 selkokielen	 tarve	 vaihtelee	 ikäkausittain.	 Selkokielen	 käyttäjäryhmät	 ovat	 kuitenkin	

kasvussa,	ja	uusi	tarvearvio	valmistuu	vuonna	2013.	

Perinteisin	selkokielen	ilmiasu	on	selkokielelle	kirjoitetut	tai	mukautetut	kirjat,	joita	

on	Suomessa	ilmestynyt	vajaan	30	vuoden	aikana	runsaat	250	nimikettä.	Monissa	Euroo‐

pan	maissa	 julkaistaan	myös	selkokielisiä	 lehtiä,	 joista	vanhin	on	Ruotsin	8	sidor	(perus‐

tettu	 vuonna	 1984).	 Suomessa	 selkokielellä	 ilmestyvät	 esimerkiksi	 Selkosanomat3‐lehti,	

ruotsinkielinen	LL‐Bladet	 ja	 erityisesti	 kehitysvammaisille	 suunnattu	 aikakauslehti	Leija.		

Lisäksi	 Yleisradio	 lähettää	 päivittäin	 uutisia	 selkokielellä	 (Yle	 Uutiset	 selkosuomeksi)	 ja	

selkokielen	 tuomia	mahdollisuuksia	 vuorovaikutuksen	 kielenä	 tutkitaan	 koko	 ajan	 lisää	

(ks.	esim.	Kartio	toim.	2009,	Leskelä	ja	Lindholm	toim.	2012).		

																																																													

3	Lehti	on	ilmestynyt	vuoden	2011	loppuun	asti	nimellä	Selkouutiset.	
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Selkokielistä	materiaalia	on	karkeasti	jakaen	kahdenlaista:	selkokielelle	suoraan	kir‐

joitettua	ja	sille	mukautettua	jostakin	alkuperäisteoksesta.	Vaikka	selkomukautuksessa	on	

aina	 olemassa	 lähtöteksti,	 lopputulos	 ei	 välttämättä	 muistuta	 juurikaan	 alkuperäistä.	

Usein	jo	esimerkiksi	julkaisun	fyysinen	ulkoasu	(esimerkiksi	koko,	taitto	ja	kuvien	käyttö)	

muuttuu	paljon	mukautuksen	myötä,	puhumattakaan	itse	tekstiin	kohdistuvista	muutok‐

sista.	Oman	aineistoni	 selkoesitteet	edustavat	 jälkimmäistä	 lajia,	 eli	 selkoesitteet	on	mu‐

kautettu	Kelan	yleiskielisistä	esitteistä.		

Selkokielisen	materiaalin	tunnistaa	logosta	(kuva	3).		Logo	toimii	takuuna	selko‐

kielen	laadusta	ja	tietyllä	tapaa	yhteismitallisuudesta	verrattuna	muihin	selkojulkaisuihin.	

Kuka	tahansa	voi	nimittäin	kutsua	omaa	tekstiään	selkokieliseksi,	eikä	termin	käyttöä	voi‐

da	järkevästi	rajata.	Selkokeskus	on	Suomessa	ratkaissut	asian	niin,	että	se4	myöntää	nuo‐

lilogon	sellaisille	 julkaisuille,	 jotka	täyttävät	selkokeskuksen	asettamat	kriteerit	selkokie‐

lelle.		

	

Kuva	3.	Selkokielisen	julkaisun	logo.	
		

Ensimmäiset	 selkokielen	kirjoitusohjeet	 laati	YK:n	alainen	kansainvälinen	kirjasto‐

järjestö	 IFLA	 (International	 Federation	 of	 Library	 Association)	 1990‐luvulla.	 Suomessa	

selkokielinen	 teksti	 noudattaa	 Kehitysvammaliiton	 Selkokeskuksen	 laatimaa	 ohjeistusta	

(esim.	Toisin	sanoen	2006,	Selkokielen	käsikirja	2009).	Ohjeistuksessa	kerrotaan	esimerk‐

kejä	vaikeista	asioista	kohderyhmille	eri	kielen	tasoilla	lähtien	sanatason	huomioista	pää‐

tyen	typografiaan	ja	esimerkiksi	kuvien	käyttöön	selkojulkaisuissa.	Yleisradio	on	lisännyt	

selkokielen	perusteisiin	myös	ajatuksia	siitä,	millaista	on	hyvä	selkoteksti	kuultuna5.	Sel‐

kokieli	 ei	 siis	 tarkoita	 selkeää	yleiskieltä,	 vaikka	 selko‐etuliitettä	 saatetaan	myös	käyttää	

arkikielessä	vaadittaessa	ns.	kapulakieltä	helpompitajuisemmaksi.	Selkokeskus	on	määri‐

tellyt	selkokielen	seuraavasti:		

																																																													

4	 Selkokeskus	 myöntää	 logon	 esitteille	 ja	 oppaille	 sekä	 yhdessä	 Papunet‐verkkopalvelun	 kanssa	
internetsivuille.	Kirjallisuudelle	logon	myöntää	erillinen	selkokirjatyöryhmä.		
5		Ohjeista	enemmän:	http://www.yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1593.	
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Selkokieli	 on	 mukautettu	 sisällöltään,	 sanastoltaan	 ja	 rakenteeltaan	 yleiskieltä	 luettavam‐
maksi	 ja	 ymmärrettävämmäksi.	 Se	 on	 suunnattu	 ihmisille,	 joilla	 on	 vaikeuksia	 lukea	 ja/tai	
ymmärtää	yleiskieltä.	 	 																				(Toisin	sanoen	2006:	8)	

	
	

Selkokielen	 kirjoitusohjeissa	 kiinnitetään	 huomiota	 sisältöön,	 sanastoon,	 kielen	

rakenteeseen	ja	tekstiin	kokonaisuutena.	Sisällön	kannalta	on	tärkeää	rajata	aihe	hyvin	ja	

miettiä,	 kenelle	 kirjoittaa.	 Ohjeissa	 suositellaan,	 että	 selkokielessä	 käytetään	 tuttuja	 ja	

mielellään	 lyhyitä	 sanoja.	 Abstraktit	 ilmaisut	 tulee	 selittää	 tekstissä.	 Lauserakenteissa	

suositaan	yksinkertaisia	rakenteita	ja	yleisimpiä	sijamuotoja.	Esimerkiksi	passiivia	ja	lau‐

seenvastikkeita	 kehotetaan	 välttämään.	 Lauseiden	 osalta	mainitaan,	 että	 lauseiden	 tulee	

olla	 lyhyitä	 ja	sellaisia,	että	ne	sisältävät	kukin	yhden	asian.	 	Sanajärjestystä	suositellaan	

suoraksi,	mutta	samalla	viitataan	kenties	myös	tekstin	tematiikkaan	ja	informaatioraken‐

teeseen:	 ”huolehdi	 siitä,	 että	 lauseet	 liittyvät	 toisiinsa	 loogisesti”.	Tekstin	 tulee	 siis	 olla	

kohesiivista,	 ja	 on	 hyvä	 liittää	 lauseet	 aikaan	 ja	 paikkaan	 sekä	 antaa	 konkreettisia	 esi‐

merkkejä	 puhutusta.	 Ohjeissa	mainitaan	myös,	 että	 tekstissä	 ei	 ole	 hyvä	 viitata	 toiseen	

paikaan	tekstissä.	(Toisin	sanoen	2006:	12–14).	Selkokielen	kirjoitusohjeet	ovat	kuitenkin	

aina	 suuntaa	 antavia.	 Ohjeiden	 painotus	 saattaa	 vaihdella	 eri	 tekstilajista	 toiseen,	 eikä	

muutenkaan	ole	tarkoituksenmukaista	antaa	tiukkoja	ja	liian	yksityiskohtaisia	ohjeita.	

Selkokielen	 käsikirjassa	 (2009)	 korostetaan	 ylipäätään	 selkoversion	 mukautus‐

työssä	 näkökulman	 valintaa.	 Selkotekstin	 tulisi	 käsitellä	 aihetta	 lukijakunnan	 kannalta	

olennaisesta	näkökulmasta	 tai	näkökulmista.	Lisäksi	mainitaan,	että	selkotekstissä	näkö‐

kulma	tulisi	muuttaa	mahdollisuuksien	mukaan	 lukijan	näkökulmaksi.	Tämän	voi	 toteut‐

taa	esimerkiksi	käyttämällä	sinä‐pronominia.	(Mts.	75.)	Myös	Kulkki‐Nieminen	(2002:	39)	

toteaa,	että	näkökulman	valinta	vaatii	lähtötekstin	tarkkaa	lukemista	ja	merkitysrakentei‐

den	 analyysia.	 Kulkki‐Niemisen	 ja	 Leskelän	 (2012:561)	mukaan	 kirjoittajan	 täytyy	 ottaa	

myös	huomioon,	että	lukijalla	ei	ehkä	ole	kaikkia	taustatietoja,	joita	lähtötekstin	kirjoittaja	

on	olettanut	 lukijalla	 olevan.	Tämä	 tarkoittaa,	 että	pelkkä	 yleiskielisen	 version	helpotta‐

minen	 ja	 lyhentäminen	 eivät	 riitä,	 vaan	 usein	 selkoversioon	 on	 myös	 lisättävä	 jotakin.	

Kulkki‐Niemisen	ja	Leskelän	mukaan	kyse	onkin	ennen	kaikkea	sisällön	rajaamisesta.	Hei‐

dän	mukaansa	 täydentävän	 informaation	 valitseminen	 ja	 sen	 kirjoittaminen	 tekstiin	 on	

kuitenkin	usein	vaikeaa.	Vaarana	on,	että	tieto	onkin	jo	lukijalle	tuttua,	jolloin	hän	voi	ko‐

kea	 tulleensa	 aliarvioiduksi.	 Lisäksi	 eri	 selkokielen	 lukijaryhmät	 ovat	 niin	 erilaisia,	 että	

yhdelle	ryhmälle	taustoitusta	vaativa	asia	voi	olla	toiselle	tuttu.	

Selkokielen	käsikirjan	(2009)	mukaan	osa	selkoteksteistä	on	tarkoitettu	kaikille	sel‐

kokielen	käyttäjille	ja	osa	vain	tietylle	erityisryhmälle,	kuten	vanhuksille	tai	nuorille	kehi‐

tysvammaisille.	 Jos	 teksti	on	suunnattu	useammalle	 lukijaryhmälle,	se	saattaa	vaikeuttaa	

tekstin	 tekemistä	 ja	 toisaalta	myös	sen	ymmärrettävyys	voi	kärsiä.	On	kuitenkin	käytän‐
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nössä	mahdotonta	 toteuttaa	 esimerkiksi	 viranomaisviestintää	niin,	 että	kaikkia	käyttäjä‐

ryhmiä	palveltaisiin	erikseen.	Toisaalta	on	todettu,	että	sama	teksti	voi	myös	palvella	hy‐

vin	erilaisia	selkokielen	käyttäjäryhmiä.	(Mts.	72–74.)		

Suurimpia	 yhteisesti	 kaikille	 selkokielen	 käyttäjäryhmille	 suunnattuja	 viranomais‐

kampanjoita	 ovat	 olleet	 esimerkiksi	 vaaleihin,	 euroon	 ja	 television	 digitalisointiin	 liitty‐

neet	 kampanjat	 (Selkokielen	käsikirja	mp).	Myös	Kelan	 esitteiden	mukauttaminen	 selko‐

kielelle	on	ollut	iso	ponnistus	viranomaisilta,	mutta	esitteet	on	mukautettu	vasta	Selkokie‐

len	käsikirjan	julkaisun	jälkeen.	Vuonna	2010	Kela	julkaisi	rinnakkain	selkokieliset	esitteet	

ja	niiden	yleiskieliset	vastineet.	Kelan	vastaavan	kielenhuoltajan	Kaino	Laaksosen	(2011)	

mukaan	 Kelassa	 oli	 vielä	 tuolloin	 ”henkinen	 pakko”	 julkaista	myös	 yleiskieliset	 esitteet,	

koska	 selkoesitteissä	 tiedon	 ja	 yksityiskohtien	määrää	on	 supistettu	niin	paljon.	Vuonna	

2011	selkoesitteistä	tehtiin	toinen	painos,	 ja	samalla	Kela	luopui	kokonaan	yleiskielisistä	

esitteistä.	Kelan	päätös	on	sikäli	historiallinen,	että	ensimmäisen	kerran	selkokieli	katso‐

taan	 kaikille	 sopivaksi	 kielimuodoksi,	 eikä	 vaihtoehtoja	 enää	 tarjota	 ainakaan	 paperilla.	

Kela	perustelee	päätöstä	myös	sillä,	että	kasvava	 joukko	 ihmisiä	etsii	 tietoa	Kelan	palve‐

luista	internetistä,	ja	paperisten	esitteiden	kysyntä	on	vähentynyt.		

Selkokielen	 hyödyistä	 erilaisille	 kohderyhmille	 on	 vähän	 tutkimusta.	 Kattavin	 on	

kenties	Vinnin	(1998)	erityispedagogiikan	väitöskirjatutkimus,	 jossa	vertaillaan	selko‐	 ja	

yleiskielisen	tekstin	ymmärtämistä	lukutaitoisilla	kehitysvammaisilla	ihmisillä.	Tutkimuk‐

sessa	 saadaan	 yksiselitteinen	 tulos	 siitä,	 että	 selkokieli	 on	 vertailuryhmälle	 helpompaa	

lukea	ja	ymmärtää.	Vinnin	mukaan	selkokieli	on	yksi	apuväline	muiden	joukossa,	 ja	 lisää	

oleellisesti	 kehitysvammaisten	 ihmisten	 mahdollisuutta	 osallistua	 yhteiskunnan	 toimin‐

taan	tasa‐arvoisesti.	(Mts.	71–73,	99–101,	107–109.)		

Erilaisista	 selkokirjoitusohjeista	 huolimatta	 esimerkiksi	mukautusprosessia	 ja	 sitä,	

mitä	 kielelle	 siinä	 tapahtuu,	 on	 tutkittu	 tieteellisesti	 vielä	 melko	 vähän.	 Keskuste‐

lunanalyyttisesta	näkökulmasta	selkokielistä	viestintää	pohditaan	Leskelän	ja	Lindholmin	

(2012)	 toimittamassa	 artikkelikokoelmassa.	 Tekstintutkimuksen	 saralla	 merkittävimpiä	

tutkimuksia	 on	 Kulkki‐Niemisen	 (2010)	 väitöskirja,	 jossa	 hän	 on	 vertaillut	 STT:n	 uutis‐

tekstin	 ja	 Selkouutiset‐lehden	 kieltä.	 Siinä	 näkökulma	 on	 tekstintutkimuksellinen,	mutta	

tematiikka	 ja	 informaatiorakenne	 ovat	 vain	 tutkimuksen	 yksi	 juonne.	 Lisäksi	 Kulkki‐

Nieminen	 ja	Leskelä	(2012)	ovat	pohtineet	 tekstilajikäsitteen	merkitystä	selkokielessä	 ja	

erityisesti	mukautusprosessissa.	Kulkki‐Nieminen	(2010)	toteaa	selkoversion	olevan	teks‐

tilajin,	esimerkiksi	esitteen,	uutisen	tai	romaanin	alalaji.	Hänen	mukaansa	selkoistaminen	

kuitenkin	muuntaa	tekstilajittaista	viestinnällistä	 funktiota,	 jolloin	kirjoittaminen	on	mu‐

kauttamista,	 tietynlaiselle	 vastaanottajalle	 suuntaamista,	 tai	 kielensisäistä	 kääntämistä	

sekä	mediatekstien	tuottamiseen	liittyvää	toimittamista.	(Mts.	61–69.)	Kulkki‐Niemisen	ja	
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Leskelän	(2012:	549–550)	mukaan	selkokieltä	voi	ajatella	esimerkiksi	rekisterin	käsitteen	

(ks.	 esim.	 Shore	 ja	Mäntynen	 2006:	 38)	 kautta,	 jos	 rekisterillä	 viitataan	 yleisesti	 siihen,	

että	kielenkäyttö	vaihtelee	tilanteiden	mukaan;	Selkokielistä	viestintää	voisi	pitää	rekiste‐

rinä,	jossa	tehdään	ko.	tekstilajiin	uusi	versio	(Kulkki‐Nieminen	ja	Leskelä	mp).	

2.2 TEMATIIKKA	

Tässä	alaluvussa	esittelen	lyhyesti	sitä,	miten	tekstintutkimuksessa	on	määritelty	tematii‐

kan	 käsitteistöä.	 Tutkielmassa	 käytän	 tematiikan	 termistöä	 systeemis‐funktionaalisen	

kielikäsityksen	(esim.	Halliday	2004)	kautta	ja	kuten	ns.	prahalainen	koulukunta	(ks.	esim.	

Daneš	 1974)	 on	 termejä	 soveltanut.	Halliday	 (1967)	 näkee	 asiassa	 ainakin	 kaksi	 ulottu‐

vuutta.	Hallidayn	mukaan	 teeman	käsitteestä	voidaan	erottaa	annetun	 ja	uuden	 (ts.	 in‐

formaatiorakenne)	 aspektit	 sekä	 erillään	 edellisistä	 tematisoinnin	 aspekti.	 (Mts.	 212,	

2004:	93–94.)		

Annettuus	ja	uutuus	liittyvät	siihen,	mitä	tekstin	tekijä	esittää	uutena	tai	jo	tiedet‐

tynä	informaationa6.	Prahalaisessa	koulukunnassa	puhutaan	tässä	yhteydessä	myös	kom‐

munikatiivisesta	dynamismista	(ks.	esim.	Firbas	1974:	24–25),	eikä	annettuutta	ja	uutuut‐

ta	nähdä	kahtiajakona,	vaan	pikemminkin	jatkumona	(Prince	1981:	225–337,	Firbas	1992:	

31–33).	 	 Tematiikan	 kannalta	 lause	muodostaa	 taas	 viestin,	 joka	 kertoo	 yhdestä	 konsti‐

tuentista	eli	 teemasta	(Halliday	1967:	211–212).	Tässä	 työssä	 tematiikka	 ja	 informaatio‐

rakenne	 eivät	 ole	 siis	 termeinä	 synonyymeja,	 vaan	 käytän	 niitä	 edeltävän	 ajattelutavan	

mukaan	(vrt.	esim.	ISK	2004:	1308,	Karlsson	2006:	244–246).		

Lauseen	jakaminen	teemaan	ja	reemaan	on	lauseiden	tekstuaalinen	jäsennystapa.	

Kyse	on	siitä,	miten	lausetta	ympäröivä	teksti	eli	tekstiyhteys	vaikuttaa	lauseen	sisäiseen	

rakenteeseen	ja	sanajärjestykseen	(esim.	Daneš	1974,	Halliday	1974).	Sanajärjestyksessä	

on	 siis	 otettava	 huomioon	 sekä	 lauseen	 sisäinen	 järjestäytyneisyys	 että	 tekstiyhteys	 ja	

teeman	kulku	tekstissä	(Shore	2008:	39–40).	Tässä	työssä	käytän	nimitystä	teema	lauseen	

siitä	osasta,	josta	sanotaan	jotain,	ja	reema‐nimeä	siitä,	mitä	teemasta	sanotaan7	(ks.	esim.	

Halliday	2004:	64–65).		

Teema	 ja	reema	on	käsitteinä	ymmärretty	hyvin	eri	 tavalla,	 joten	niitä	on	myös	

etsitty	 tekstistä	 eri	 kriteerein.	 Suomessa	 jo	 esimerkiksi	 Enkvist	 (1975:	 60)	 on	 jaotellut	

määrittelyperusteita	mm.	psykologisoiviin	määritelmiin,	tuttuun	ja	uuteen	tietoon	perus‐

																																																													

6	Termeistä	enemmän	ks.	esim.	Prince	1981:	225–232,	Chafe	1974:	111–133.	
7	Teemaan	ja	reemaan	on	viitattu	myös	esimerkiksi	topiikin	ja	kommentin	termeillä	sekä	teemaan	
lauseen	lähtökohtana	(esim.	Firbas	1987:	143–145).	

	



13	
	

tuviin,	 informaatiopitoisuuteen	 tai	 teeman	 ja	 reeman	 syntaktiseen	 asemaan	 perustuviin	

määritelmiin.	Kyse	on	pohjimmiltaan	siitä,	määritelläänkö	teema	pelkästään	lauseen	sisäi‐

sesti	vai	otetaanko	huomioon	myös	laajemmin	tekstiyhteys	ja	teemankulku.		

Yksinkertaisimmillaan	 teema	 on	 määritelty	 vain	 verbinetiseksi	 NP:ksi.	 Tämän	

määrittelyn	kautta	onkin	helppo	lähestyä	teemaa	käsitteenä.	Havainnollistan	seuraavassa	

esimerkissä	yksinkertaista	 tapausta,	 jossa	verbin	edellä	on	 teemaksi	 tarjoutuva	NP.	Olen	

lihavoinut	esimerkistä	teemat:	

3) [Lapsikorotus] 

Lapsikorotus on noin 20 e/kk lasta kohden, ja se on verotonta.  

    (Selkoeläke: 9) 

Esimerkissä	3	NP:t	lapsikorotus	ja	se	ovat	teemoja,	koska	ne	ovat	lauseissa	asia,	josta	ker‐

rotaan	 jotain.	 Tässä	 teemat	 ovat	 verbinetisiä	 NP:itä	 eli	 ne	 sopivat	 lokaalisin	 kriteerein	

teemaksi.	Ne	kuitenkin	motivoituvat	jo	edeltäneen	otsikon	lapsikorotus	mukaan,	ja	teema‐

progressio	on	näin	pysyvä.	Tekstiyhteyden	huomioiminen	tuo	perusteluja	analyysin	poh‐

jalle	 jo	 tällaisessa	 tapauksessa	puhumattakaan	 tapauksista,	 joissa	ei	 esimerkiksi	ole	ver‐

binetistä	konstituenttia	tai	niitä	on	useita.	

Esimerkiksi	Hakulinen	ja	Karlsson	(1995)	tarkastelevat	teemaa	lauseissa	lähinnä	

verbinetisenä	NP:nä.	He	 toteavat	kuitenkin,	 että	 teeman	määritteleminen	kokonaan	vain	

positionaalisin	 kriteerein	 on	 ongelmallista.	 (Mts.	 298–311.)	 Myös	 ISK	 (2004)	 käsittelee	

tematiikkaa	lähinnä	erillisten	lauseiden	kannalta,	eikä	ota	huomioon	tekstiyhteyden	vaiku‐

tusta	siihen.	ISK	käsittelee	tematiikkaa	kenttäkuvauksen	avulla	luvussa,	joka	varsinaisesti	

keskittyy	 sanajärjestykseen.	 ISK:n	 mukaan	 teema	 on	 lauseen	 puheenaihe.	 (Mts.	 1306–

1331).	

Teeman	määrittelyä	 lauseen	puheenaiheena	 ja	pelkän	paikan	kautta	on	kritisoi‐

nut	esimerkiksi	Shore	(2008).	Shoren	mukaan	puheenaihe‐termi	on	ongelmallinen,	koska	

lauseessa	voi	olla	useita	puheenaiheita,	eikä	puheenaihe	näin	siis	ole	aukoton	määrittely‐

kriteeri.	Shore	painottaa,	että	teema	on	lauseen	tietty	tekstuaalinen	jäsen,	jossa	yhdistyvät	

muotoon	 liittyvät	 piirteet	 (esimerkiksi	 syntaktinen	 paikka	 lauseessa)	 ja	merkitys	 eli	 se,	

mitä	lause	koskee.	Shoren	mukaan	teemaa	ja	reemaa	ei	tule	siis	määritellä	puhtaasti	vain	

lauseen	 sisäisen	 rakenteen	kannalta,	 vaan	 täytyy	ajatella	myös	koko	 tekstiä	 lauseen	ele‐

menttien	 järjestyksen	motivoijana.	 (Mts.	 38–39.)	 Lisäksi	 teema	 ja	 reema	voivat	 toteutua	

eri	 tavalla	 erilaisissa	 lausetyypeissä.	 Omassa	 aineistossani	 on	 esimerkiksi	 direktiivistä	

tekstiä,	 joka	 sisältää	muun	muassa	 imperatiivilauseita.	 Imperatiivilause	 on	 prototyyppi‐

sesti	verbialkuinen	ja	vailla	 ilmipantua	subjektia,	 joten	teemaa	on	etsittävä	eri	kriteerein	
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kuin	deskriptiivisissä	 lauseissa.	Muun	muassa	näihin	eri	 lausetyyppien	 teemanmäärityk‐

sen	ongelmiin	palaan	seuraavassa	alaluvussa.	

Daneš	 (1974)	 on	 kuvannut	 erilaisia	 tyypillisiä	 teemaprogressioita.	 Hän	 erottaa	

kolme	päätyyppiä	 teemankulusta:	pysyvä	 teema,	etenevä	(myös	 lineaarinen)	 teema	sekä	

pääteltävä	 (myös	 johdettu	 tai	 hyper‐)	 teema	 (mts.	 106–128).	 Pysyvässä	 teemankulussa	

kaikki	teemat	viittaavat	samaan	referenttiin,	 ja	etenevässä	teemassa	lauseen	teema	tulee	

aina	 edeltävän	 lauseen	 reemasta.	 Pääteltävässä	 teemankulussa	 teemakonstituentit	 liitty‐

vät	 jollain	 tavalla	hyperteemaksi	miellettyyn	referenttiin	 ja	hahmottuvat	näin	osiksi	 jon‐

kinlaista	 kokonaisuutta.	 Palaan	 teemankulkutyyppien	 määrittelyyn	 tarkemmin	 luvun	 4	

alaluvuissa	 käsitellessäni	 kutakin	 teemaprogressiota.	 Esimerkiksi	 ISK:ssa	 (2004:	 1309)	

erotetaan	 vain	 jatkuva	 (=pysyvä)	 ja	 vaihtuva	 teema.	 Danešin	 (1974)	 analyysi	 perustuu	

lähinnä	 tšekinkielisten	 tieteellisten	 ja	muiden	 ammatillisten	 tekstien	 tutkimukseen	 sekä	

alustaviin	englannin‐	ja	saksankielisten	tekstien	tutkimukseen.	Kuitenkin	esimerkiksi	Sho‐

ren	 (2008:	 39–40)	mukaan	 on	 selvää,	 että	Danešin	mallilla	 on	merkitystä	myös	muiden	

kielten	teemaprogressiota	tutkittaessa.		

Tässä	tutkielmassa	käsittelen	pääasiassa	Danešin	teemankulkutyyppien	pääluok‐

kia.	Daneš	 (1974:	120–121)	kuitenkin	huomauttaa,	 että	näiden	perustyyppien	 lisäksi	 on	

olemassa	paljon	monimutkaisia	tapauksia,	joissa	teemankulun	tyypit	esiintyvät	esimerkik‐

si	 vajaina	 tai	 muunneltuina.	 Hän	 nimeää	 näistä	 yhdistelmistä	 tärkeimmäksi	 jakautuvan	

reeman,	jota	käsittelen	luvussa	4.4	omana	ryhmänään.	Shore	(2008)	erottaa	Danešin	tee‐

mankulkutyyppien	 lisäksi	 myös	 teemankulun,	 jota	 hän	 kutsuu	 tiivistysteemaksi.	 Siinä	

teemakonstituentti	 ei	 suoraan	viittaa	 esimerkiksi	 edeltävään	 reemaan	 tai	 teemaan,	 vaan	

koko	 lauseeseen	 tai	 pidempään	 tekstikatkelmaan.	 (Mts.	 43.)	 Käsittelen	 tiivistysteemoja	

niin	ikään	luvussa	4.4.	Suomen	kielen	osalta	myös	esimerkiksi	Koskela	(1995)	ja	Karvonen	

(1992,	1995)	ovat	tutkineet	teemankulkutyyppejä	tietyissä	tekstilajeissa.	Koskela	analysoi	

tieteellistä	 ja	populaaritieteellistä	tekstiä	 ja	Karvonen	oppikirjatekstejä.	Karvosen	(1992)	

mukaan	 teemankulku	on	aina	sidoksissa	 tekstityyppiin;	 esimerkiksi	narratiivisen	 tekstin	

teemat	etenevät	eri	tavalla	kuin	deskriptiivisen	tekstin.	(Mts.	144–145,	tekstityypeistä	ks.	

esim.	Werlich	1983,	Shore	ja	Mäntynen	2006:	9–41).		

Teemankulkutyyppejä	 käytän	 analyysin	 välineenä,	 jolla	 voin	 näyttää	 aineistoni	

selkoesitteiden	ja	yleiskielisten	esitteiden	eroja	ja	yhtäläisyyksiä	tematiikan	suhteen.	Jotta	

voin	puhua	teemaprogressioista	aineistossa	 ja	eri	 tyyppien	yleisyydestä,	olen	määritellyt	

teemaprogressioille	minimipituuden,	 jonka	 jälkeen	 lasken	 sen	 kuuluvaksi	 tiettyyn	 tyyp‐

piin.	Tässä	työssä	käsittelen	pääasiassa	tapauksia,	joissa	sama	teemankulku	jatkuu	vähin‐

tään	kolmessa	päälauseessa	peräkkäin.	Näin	saan	selko‐	ja	yleiskielisistä	esitteistä	keske‐
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nään	 vertailukelpoista	 tietoa	 teemankulkutyyppien	 yleisyydestä,	 ja	 lisäksi	 voin	 verrata	

tuloksia	muihin	teemankulkutyyppien	yleisyydestä	tehtyihin	tutkimuksiin.	

Työssäni	käsittelen	lauseteemoja	ja	keskityn	päälauseiden	teemoihin.	Tämän	ra‐

jauksen	 vuoksi	 lauseilla8	 tarkoitan	 päälauseita,	 ja	 puhuessani	 sivulauseista	 nimeän	 ne	

erikseen	sellaisiksi.	Samalla	tavalla	on	rajannut	analyysinsa	esimerkiksi	Karvonen	(1992,	

1995),	 jonka	mukaan	sivulauseet	harvoin	sisältävät	mitään	teemankulkua	eteenpäin	vie‐

viä	aineksia.	Karvonen	toteaa,	että	esimerkiksi	virkkeenalkuiset	sivulauseet	eivät	yleensä	

kuljeta	 tekstin	 teemaa	eteenpäin,	mutta	ne	voivat	muokata	 tekstin	varsinaista	 teemaa	 ja	

toimia	näin	tarkentavina	sivuteemoina.	(Karvonen	1995:	69.)	Sivuteemoja	käsittelen	erik‐

seen	luvussa	3.2	sekä	päälausetta	edeltävien	sivulauseiden	osalta	myös	luvussa	3.3.		

Selkokielen	ohjeistuksessa	ei	puhuta	juuri	ollenkaan	tematiikasta.	Teoksessa	Toi‐

sin	sanoen	(2006)	annetaan	ohje,	että	lauseet	ja	virkkeet	tulee	liittää	seuraaviin	loogisesti.	

Tämän	 voi	 osin	 lukea	 vihjeeksi	 lauseiden	 tekstuaalisesta	 järjestelystä.	 Myös	 Selkokielen	

käsikirjassa	 (2009)	 kommentoidaan	 tematiikkaa	 ja	 tekstin	 informaationkulkua	 vain	 yh‐

dessä	 kohdassa	 ohjaamalla	 kirjoittaja	 laittamaan	 tuttu	 asia	 lauseen	 alkuun	 ja	 uusi	 asia	

lauseen	loppuun.	Tämä	ohje	koskee	useimmiten	kaikenlaista	tekstiä	 ja	sen	informaation‐

kulkua,	mutta	selkokielen	kohdalla	sitä	voi	myös	ajatella	yleisemmällä	tasolla.	Selkokielen	

kirjoittaja	voi	miettiä	paitsi	kotekstin	kautta	tuttuja	ja	uusia	asioita	myös	laajemmin	koh‐

deyleisölle	tuttuja	tai	helppoja	sekä	uusia	tai	esimerkiksi	abstraktimpia	asioita.		

Tematiikkaa	ja	informaationkulkua	on	tutkittu	suomen	kielen	opinnäytetöissä	ai‐

kaisemmin.	Oman	työni	kannalta	hedelmällisiä	ovat	olleet	Karvosen	(1992,	1995)	ja	Sorjo‐

sen	(1985)	töiden	laajat	pohdinnat	tematiikasta.	Karvonen	(1992,	1995)	tutkii	oppikirjo‐

jen	kieltä	ja	tiedonkäsitystä	yleensä	ja	lähestyy	aihettaan	usealta	eri	suunnalta.	Tematiikan	

tutkiminen	 on	 siis	 vain	 yksi	 osa	 hänen	 analyysiaan.	 Sorjonen	 (1985)	 analysoi	 työssään	

pääasiassa	 virketeemoja	 eli	 yleensä	 päälauseiden	 teemoja.	 Tutkielmassa	 erotetaan	 virk‐

keen	alusta	ei‐temaattinen	ja	temaattinen	aines	(jaosta	enemmän	Lautamatti	1978).	Sor‐

jonen	 analysoi	 myös	 sivuteemoja	 (termistä	 ks.	 myös	 mm.	 Tirkkonen‐Condith	 1982:	 48,	

Shore	2008:	44–49).	Informaatiorakennetta	ja	tematiikkaa	tutkivat	myös	esimerkiksi	Kos‐

kinen	 (2010),	 Melajärvi	 (2007),	 Kuusniemi	 (2000)	 ja	 Vesa	 (2000)	 pro	 gradu	

‐tutkielmissaan.	

	

	

																																																													

8	Käytän	päälauseen	 ja	sivulause(id)en	kokonaisuuksista	termiä	 lauseyhdistelmä	(ks.	Shore	2008:	
26,	vrt.	ISK	2004:	841–844).		
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2.3 VERBIALKUISTEN	LAUSEIDEN	TEMATIIKKA	

Suomen	kielessä	teema	toteutuu	usein	verbinetisenä	NP:nä.	On	kuitenkin	paljon	tapauksia,	

joissa	verbinetistä	konstituenttia	ei	ole.	Tällaisten	lauseiden	tematiikan	analyysi	on	koettu	

vaikeaksi,	ja	osa	tutkijoista	pitää	lauseita	teemattomina.	Tässä	tutkielmassa	lähden	ajatuk‐

sesta,	että	tekstiyhteydessä	tarkasteltuina	myös	verbialkuisille	 lauseille	voi	olla	 löydettä‐

vissä	 teema,	 vaikka	 teema	 ei	 toteutuisi	 verbinetisenä	 NP:nä.	 Esittelen	 kuitenkin	 myös	

eriäviä	kantoja.	

Esimerkiksi	 ISK:n	(2004)	mukaan	verbialkuiset	 lauseet	ovat	teemattomia.	Tämä	

koskee	modaalisia	peruslausetyyppejä,	joihin	kuuluu	myös	imperatiivi.	Teemattomia	ovat	

ISK:n	mukaan	myös	siis	verbialkuiset,	subjektittomat	yksikön	1.	 ja	2.	persoonan	lauseet.9	

(Mts.	1316–1317.)	ISK:n	kanta	on	sikäli	mielenkiintoinen,	että	teemattomat	lauseet	sisäl‐

tävät	teoksen	kenttäkuvauksen	mukaan	loppukentän	eli	useimmissa	tapauksissa	reeman.	

Tällaisilla	lauseilla	on	siis	ISK:n	mukaan	sanottavaa	(esimerkiksi	uutta	tietoa),	muttei	tee‐

maa	eli	sitä,	mistä	lauseissa	(se	jokin)	kerrotaan.		

Shore	(2008)	pohtii,	onko	olemassa	teemattomia	lauseita	eli	sellaisia,	jotka	eivät	

kerro	mistään.	Shoren	mukaan	esimerkiksi	1.	ja	2.	persoonan	pronominisubjekti	jää	usein	

ilmaisematta,	ja	kirjakielessä	tämä	on	standardi.	Shoren	mukaan	1.	ja	2.	persoonan	lauseet	

ovat	poikkeuksellisia,	koska	ne	viittaavat	tekstissä	kirjoittajaan	ja	lukijaan,	jotka	ovat	teks‐

teissä	aina	läsnä.	(Mts.	31,	49–51,	ks.	myös	Firbas	1992:	24.)	Lauseiden	teemallisuus	nä‐

kyy	"paikanvarauksena”,	joka	tulee	ilmi	luotaessa	kontrasti	aikaisempaan	sanottuun:	Mi‐

näkin	olen	42‐vuotias	(Shore	2008:	51,	ks.	myös	1992:	349–358	vrt.	ISK	2004:	1316–

1317).		

Tematiikan	analyysissä	on	aina	huomioitava	koteksti	eli	tekstiyhteys.	Esimerkiksi	

jos	edeltävissä	 lauseissa	 teemana	on	pronomini	 sinä,	 predikaattiverbillä	voit	hakea	alka‐

vaan	 lauseeseen	voi	 olla	mielekästä	 tulkita	 teemaksi	puuttuva	 subjekti	 eli	 ’sinä’,	 tekstiin	

sisäänkirjoitettu	lukija10.	Tällaisissa	tapauksissa	ei	kuitenkaan	voitane	puhua	samanlaises‐

ta	teemasta	kuin	jos	virkkeessä	olisi	ilmipantu	subjektipronomini.	Kuten	Shore	(2008:	31,	

50–51)	 tuo	 esille,	 1.	 tai	 2.	 persoonan	 pronominin	 ilmipaneminen	 tuo	 kontrastiivisuutta	

tekstiin,	ja	tällöin	tilanteet	eivät	ole	identtisiä,	eivätkä	näin	rinnastettavissa.	

																																																													

9	 Poikkeuksen	 tekevät	 kantaaottavat	 tai	 reaktiiviset	 lauseet	 (termien	määrittelystä	 ks.	 ISK	 2004:	
1325–1326),	joissa	voi	olla	subjektin	ja	verbin	inversio	(mts.	1315).				
10Lukijan	mieltäminen	teemaksi	on	sikäli	ongelmallista,	että	teksti	voi	vain	tarjota	samaistumisen	
paikkaa	lukijalle	pystymättä	vaikuttamaan	siihen,	samaistuvatko	(erilaiset)	lukijat	tekstiin	kirjoitet‐
tuun	sisäislukijan	rooliin.	Lukijan	roolia	tekstissä	ja	ns.	sisäislukijaa	on	pohdittu	paljon	kirjallisuu‐
dentutkimuksessa	(käsitteestä	kirjallisuudentutkimuksessa	ks.	esim.	Alanko	2001:	206–240)	mutta	
myös	lingvistiikassa	(ks.	esim.	Larjavaara:	1990:	43–51).			
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Lauseen	 temaattista	 osaa	 voidaan	 ajatella	 janana,	 jonka	 temaattisuus	 vaihtelee	

eri	kohdissaan.	Yksinkertaisimmillaan	verbin	edellä	on	yksi	lauseke,	joka	on	teema	ja	ilmi‐

selvästi	 lauseen	 temaattisin	 osa.	 Jos	 verbin	 edellä	 on	 kaksi	 teemaksi	 kelpaavaa	 konsti‐

tuenttia,	 ensimmäistä	 on	 pidetty	 sivuteemana	 ja	 toista	 varsinaisena	 teemana	 (ks.	 esim.	

Shore	2008).	Analyysissäni	lähden	ajatuksesta,	että	verbialkuisissa	lauseissa	”paikanvara‐

us”	 on	 temaattisempi	 kuin	 sivuteema,	 joka	 ei	 siis	 vie	 varsinaisesti	 teemankulkua	 eteen‐

päin,	mutta	vähemmän	temaattinen	kuin	vastaava	NP:llinen	vastine.	Havainnollistan	tätä	

taulukolla,	 johon	olen	sijoittanut	keksittyjä	esimerkkilauseita.	Esimerkit	ovat	myös	yhte‐

näinen	kertomus,	koska	mielestäni	lauseiden	tematiikan	tarkastelu	tyhjiössä	on	ongelmal‐

lista.	Siinä	temaattinen	osa	on	jaettu	kolmeen	ja	nuoli	osoittaa	temaattisuuden	kasvua	tai	

voimistumista.		

	
Taulukko	2.	Verbialkuisten	lauseiden	tematiikka.	

	 Temaattinen	osa	 Reema	
		

	 Sivuteema	 paikanvaraus	 NP‐teema	

1	 Sinä	 söit	liikaa	karkkia.	

2	 Nyt	 ruoka	 menee	hukkaan.	

3	 X	 Söisit	mieluummin	porkkanaa.	

4	 Karkkia	syömällä	 X	 voit	lihoa.	

	 	 	 	

Taulukossa	2	on	esitetty	neljä	tapausta,	 jotka	havainnollistavat	 lauseiden	ja	 lau‐

seyhdistelmien	 temaattisen	 osan	 erilaisia	 olemassa	 olevia	 vaihtoehtoja.	 Kertomus	 alkaa	

lauseella,	jossa	on	vain	yksi	verbinetinen	konstituentti	sinä.	Se	on	lauseen	teema,	sillä	tästä	

lauseessa	 kerrotaan	 jotain.	 Seuraavassa	 lauseessa	 on	 sekä	 sivuteema	 että	 varsinainen	

teema.	Kolmas	lause	on	kehotus,	jonka	tiedämme	verbimuodosta	koskevan	samaa	tekijää	

kuin	 ensimmäisessä	 lauseessa.	 Viimeisessä	 lauseessa	 tilanne	 monimutkaistuu,	 sillä	 lau‐

seen	aloittaa	 sivuteemainen	adverbiaali	karkkia	 syömällä.	Adverbiaali	on	 sivuteema	eikä	

varsinainen	 teema,	 sillä	 teema	 on	 tekstiyhteyden	 mukaan	 pysyvä,	 ja	 adverbiaali	 toimii	

vain	 sen	 kehyksenä.	 Kahdessa	 viimeisessä	 tapauksessa	 ei	 ole	 siis	 varsinaista	 ilmipantua	

teemaa,	mutta	lukija	pystyy	silti	helposti	kertomaan,	ketä	lauseet	koskevat	ja	mistä	niissä	

puhutaan.	Analyysissä	lähden	siis	siitä,	että	taulukon	3	ensimmäinen	ja	kolmas	lause	eivät	

ole	 identtisiä	 temaattisuudessaan,	mutta	molemmista	 on	 silti	 löydettävissä	 jonkinlainen	

teema.	Ilmipanematon	NP‐teema	on	siis	presupponoitu	tekstiyhteydessä,	ja	useimmiten	se	

näkyy	myös	verbin	persoonapäätteessä.	
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2.4 DIREKTIIVISYYS	JA	TEMATIIKKA	

Tässä	luvussa	luon	lyhyen	katsauksen	direktiivisyyteen	ja	myös	siihen,	miten	se	on	otettu	

huomioon	tematiikantutkimuksessa.	Direktiivit	ovat	kielen	avulla	ohjailemista,	 ja	ne	ovat	

osa	kielen	funktionaalista	eli	toiminnallista	luonnetta.	Kielen	puhetoimintoja	on	kuvannut	

mm.	Austin	(1962)	puheaktiteoriassa.	Puheaktiteoriassa	direktiivisyys	nähdään	puheakti‐

na,	joka	velvoittaa	kuulijaa	(ks.	esim.	Searle	1969).		ISK:n	(2004:	1560)	mukaan	direktiivi	

on	lausuma,	jolla	käsketään,	kehotetaan,	pyydetään	tai	neuvotaan	puhuteltavaa	toimimaan	

tai	olemaan	tietyllä	tavalla,	ja	sen	prototyyppinen	edustaja	on	imperatiivi‐	eli	käskylause.	

Direktiivit	 siis	 vaativat	 vastaanottajaltaan	 jonkinlaisen	 reaktion.	 Käskeminen	 kohdistuu	

yleensä	puhetilanteessa	läsnä	olevaan	tai	kuviteltuun	puhuteltavaan,	kuten	usein	kirjoite‐

tussa	kielessä	(Hakulinen	ja	Karlsson	1995:	289).		

Direktiiveissä	on	kyse	myös	modaalisuudesta,	 koska	ne	 ilmaisevat	puhujan	 (tai	

kirjoittajan)	 tahtoa	 tai	 puheyhteisön	 normeja,	 lupaa	 tai	 välttämättömyyttä	 (ISK	 2004:	

1481).	Direktiivien	modaalisuus	on	 luonteeltaan	deonttista,	 ja	direktiivin	velvoittavuutta	

voidaan	 kuvata	 asteikolla	 pakosta	 vapauteen	 valita.	 Direktiiviset	 lauseet	 ovat	 aina	 osa	

vuorovaikutusta,	 johon	 osallistuu	 vähintään	 kaksi	 osapuolta	 (kirjoitetussa	 kielessä	 vas‐

taanottaja	voi	olla	kuviteltu).	Tämän	takia	niillä	on	aina	selvempi	yhteys	tekstinulkoiseen	

maailmaan	kuin	pelkästään	informatiivisilla	lauseilla.	

Imperatiivin	 lisäksi	 direktiivisyyttä	 ilmaistaan	monin	 erilaisin	morfosyntaktisin	

ja	 leksikaalisen	 keinoin.	 Tällaisia	 direktiivejä	 (esimerkiksi	 väite‐	 ja	 kysymyslauseita)	 on	

kutsuttu	 toissijaisiksi	 ja	 epäsuoriksi	 käskyiksi	 (ks.	 esim.	 Matihaldi	 1979	 ja	 Yli‐Vakkuri	

1986,	 ISK	 2004:	 1561–1562).	 Imperatiivin	 lisäksi	 esimerkiksi	 konditionaalin	 preesens‐

muotoisella	verbillä	alkavia	väitelauseita	käytetään	pyyntöihin	ja	vetoomuksiin,	ja	tällaiset	

lauseet	ovat	konventionaalistuneet	direktiiviseen	käyttöön.	Direktiiveinä	käytetään	myös	

esimerkiksi	 nesessiiviverbillisiä	 lauseita	 ja	 kysymyslauseita.	 (Ks.	 esim.	 ISK	 2004:	 1562–

1583).	Direktiivejä	 tulkittaessa	 tilannekontekstilla	on	 suuri	painoarvo,	 ja	 siksi	direktiivi‐

sen	funktion	voivat	saada	myös	muut	ei‐konventiaalistuneet	lausumat	ja	lauseet.			

Direktiivisiä	 lauseita	ei	ole	 juurikaan	mietitty	tematiikan	kannalta.	 ISK:n	(2004)	

mukaan	imperatiivilauseet	ovat	tunnusmerkittömästi	teemattomia,	koska	niissä	ei	usein‐

kaan	ole	ennen	predikaattiverbiä	mitään.	ISK	huomauttaa,	että	esimerkiksi	imperatiivilau‐

seen	alussa	voi	olla	lauseke,	joka	kuuluu	esikenttään:	(i)	Tätä	älä	missään	tapauksessa	ker‐

ro	kenellekään	–	–	,	(ii)	Hätätilanteessa	särje	lasi.	ISK:n	mukaan	ensimmäisessä	tapaukses‐

sa	 pronomini	 tätä	 ilmaisee	 kontrastiivisuutta,	 joka	 on	 tyypillistä	 esikentän	 lausekkeille.	

Jälkimmäinen	 tapaus	 on	 toiminnan	 edellytystä	 ilmaiseva	 puiteadverbiaali,	 eikä	 se	 ISK:n	

mukaan	voi	olla	teema.	(Mts.	1316–1317.)	
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Halliday	 (2004)	 on	 kommentoinut	 englanninkielisten	 direktiivisten	 lauseiden	

tematiikkaa,	mutta	niin	ikään	vain	imperatiivien	osalta.	Halliday	toteaa	imperatiivilauseis‐

sa	teeman	olevan	yleisimmin	(tunnusmerkittömästi)	predikaattiverbi.	Hallidayn	analyysin	

mukaan	lauseessa	turn	it	down	(”~hiljennä/sammuta	se”)	teema	on	imperatiivi,	koska	sen	

funktio	on	predikoida	tarkoittaen	’mitä	sinuun	tulee,	hiljennä	–	–’.	Samoin	myös	kielteisis‐

sä	 imperatiiveissa	Hallidayn	mukaan	kieltoaines	 ja	 sitä	 seuraava	elementti	kuuluvat	 tee‐

maan.	 Negatiiviset	 käskylauseet	 toimivat	 tässä	 suhteessa	 kuten	 vaihtoehtokysymykset.	

(Mts.	76–78.)		

Halliday	(2004)	purkaa	imperatiivilauseen	merkityksen	ajatukseen	”minä	haluan,	

että	 teet	 jotain”.	 Hän	 ei	 kuitenkaan	 ota	 syvemmin	 kantaa	 siihen,	 mitä	 predikaattiverbi	

teemana	 todella	 tarkoittaa.	 (Mts.	 76–78)	 Direktiivisissä	 virkkeissä	 keskiössä	 on	 tekemi‐

nen,	käsky,	mutta	mukana	on	myös	 tieto	siitä,	kuka	haluaa	käskyn	 toteutuvan	 ja	ketä	se	

koskee.	Direktiivisten	lauseiden	tematiikassa	ongelmallista	onkin	juuri	se,	mikä	tai	mitkä	

edeltäneistä	mielletään	lauseen	teemaksi.	

Halliday	 (2004:	 79–87)	 puhuu	 laajasti	 kielen	 kolmesta	metafunktiosta	 ja	 jakaa	

samoin	myös	teeman	kolmeen	osaan:	ideationaaliseen	(engl.	topical,	joka	jakautuu	ekspe‐

rimentaaliseen	 ja	 loogiseen	 metafunktioon),	 interpersoonaiseen	 ja	 tekstuaaliseen	 (suo‐

meksi	metafunktioista	 ks.	 esim.	 Shore	 2012a	 ja	 2012b).	 Ideationaalisella	metafunktiolla	

Halliday	tarkoittaa	kykyä	kuvata	kielellä	maailmaa.	Esimerkiksi	lause	Matto	on	uusi	kuvaa	

jotakin	tilaa,	kenties	olohuonetta,	 jossa	on	jotakin	uutta	puhujalle	(tai	kirjoittajalle)11.	Jos	

lause	on	muodossa	Onko	matto	uusi?,	ollaan	interpersoonaisen	metafunktion	äärellä,	sillä	

tällöin	 kyseessä	 on	 vuorovaikutustilanne,	 jossa	 samainen	 puhuja	 (tai	 kirjoittaja)	 kysyy	

tietoa	toiselta12.	Tekstuaalinen	metafunktio	kuvaa	tekstin	kulkua:	sitä	miten	sanottu	liittyy	

tekstiyhteyteensä,	miten	siinä	tuodaan	tekstiin	uusia	entiteettejä	ja	miten	teema	tekstissä	

kulkee.		

Mielestäni	Hallidayn	jako	on	erittäin	käyttökelpoinen	pohdittaessa	direktiivisten	

virkkeiden	 tematiikkaa.	Direktiiveissä	on	aina	 läsnä	 interpersoonainen	metafunktio,	 sillä	

vaikka	direktiivi	voi	koskea	myös	sen	antajaa,	kukaan	ei	ohjaile	tai	käske	vain	itseään.	Niil‐

lä	voidaan	kuitenkin	myös	antaa	tietoa,	ja	luonnollisesti	ne	myös	jäsentyvät	tekstuaalisesti	

tekstiyhteydessään.	Esimerkiksi	Karvosen	(1992:	129–131)	mukaan	Hallidayn	erottamat	

kolme	metafunktiota	voivat	esiintyä	myös	samassa	konstituentissa,	vaikkakin	ideationaa‐

lisen	metafunktion	esiintyminen	yksinään	on	yleistä.	Näin	direktiivisen	tekstin	vuorovai‐

																																																													

11	 ISK:n	 (2004:	847–848)	 jako	ns.	 syntaktisiin	 lausetyyppeihin	muistuttaa	Hallidayn	eksperimen‐
taalista	lauseenjäsennystä	(ks.	myös	Shore	2008:24,	2012a:	148).		
12Myös	ISK:n	(2004:845–847)	jako	modaalisiin	lausetyyppeihin	muistuttaa	Hallidayn	interpersoo‐
naista	metafunktiota	(ks.	myös	Shore	2008:24,	2012a:	148).		
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kutuksellisuus	voi	käydä	rintarinnan	tekstin	teemankulun	ja	toisaalta	myös	sen	tarjoaman	

uuden	informaation	kanssa.	Myös	Shore	(2008:	53)	pohtii	aihetta	ja	toteaa,	että	esimerkik‐

si	kysymyslauseissa	 lauseen	aloittava	verbi	 ja	 interrogatiivinen	partikkeli	 	 (‐kO)	voidaan	

rinnastaa	sivuteemaan,	sillä	ne	tuovat	lauseeseen	ja	sen	teemaan	uuden	(interpersoonai‐

sen)	näkökulman.	

Toistaiseksi	 tekstintutkimuksessa	on	siis	sivuttu	direktiivisiä	 ilmauksia	vain	sen	

osalta,	onko	imperatiivilauseessa	teema.	Varsinaisesti	aikaisemmin	ei	ole	paljoa	pohdittu	

ylipäätään	direktiivisyyden	vaikutusta	tekstin	tematiikkaan	tai	 teemakonstituentin	valin‐

taan.	Honkasen	(2012)	väitöskirjassa	sivutaan	direktiivisten	lauseiden	tematiikkaa,	mutta	

tutkielmassa	 tematiikka	 on	 pikemminkin	 direktiivisten	 lauseiden	 analyysin	 työkaluna	

kuin	 varsinaisena	 tutkimuskohteena.	 Tässä	 tutkielmassa	 käsittelen	 direktiivisten	 lausei‐

den	 tematiikkaa	 tutkimusongelman	 puitteissa.	 Käsittelen	 siis	 esimerkiksi	 verbialkuisten	

lauseiden	 tematiikkaa,	 johon	 Hallidayn	 (2004)	 edellä	 esittelemäni	 ajatukset	 suorimmin	

tuntuvat	sopivan	(Päätät	 itse,	kuinka	paljon	 lainaa	nostat	kerralla.	 Selko‐opiskelu:	6).	Li‐

säksi	pohdin	direktiivisyyden	vaikutusta	sellaisten	lauseiden	tematiikkaan,	 joissa	on	ver‐

binetinen	 teemaksi	 tarjoutuva	 konstituentti	 (Sinun	 pitää	 itse	 käydä	 pankissa	 neuvottele‐

massa	lainasta	ja	sen	ehdoista,	kuten	koroista	ja	takaisinmaksusta.	Selko‐opiskelu:	6).		
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3 TEEMA	PAIKALLA	

Tässä	luvussa	tutkin,	millaisia	konstituentteja	on	tarjolla	teemoiksi	aineistossani.	Osoitan,	

että	jo	pelkkä	teemakonstituenttien	tarkastelu	voi	tuoda	esiin	eroja	selkokielisen	tekstin	ja	

yleiskielen	 välille.	 Pohjaan	 kvalitatiivista	 analyysiani	 myös	 kvantitatiivisilla	 tiedoilla	 ai‐

neiston	esitteistä.			

Hahmottelen	 vastausta	 kysymykseen	 esimerkiksi	 sen	 kautta,	 millaiset	 teemat	

ovat	yleisiä	aineistossa:	antavatko	yleisyystiedot	viitteitä	siitä,	miten	selkokieli	ja	yleiskieli	

eroavat	toisistaan?	Kvantitatiivisen	analyysin	lisäksi	yritän	selvittää,	mistä	erot	johtuvat	ja	

onko	 teemakonstituentin	 valinta	 yksi	 syy	 siihen,	 miksi	 selkokieli	 koetaan	 helpompana	

kuin	 yleiskieli.	 Varsinaisten	 lauseteemojen	 lisäksi	 analysoin	myös	 sivuteemoja:	mikä	 on	

sivuteemojen	 funktio	 selkoesitteissä	 ja	 eroaako	 se	 yleiskielisten	 esitteiden	 sivuteemojen	

tehtävästä?	 Verbialkuisten	 lauseiden	 kohdalla	 yritän	 hahmottaa,	miten	 ne	mahdollisesti	

vievät	teemankulkua	eteenpäin	tekstissä	ja	eroavatko	niiden	temaattiset	tehtävät	selko‐	ja	

yleiskielisissä	esitteissä.	Tällaisten	lauseiden	ja	lauseyhdistelmien	kohdalla	joudun	pohti‐

maan	 lyhyesti	myös	niiden	 jäsentämistä	ylipäätään	 tematiikan	kannalta.	Esitteissä	 teksti	

on	osaksi	direktiivistä,	 joten	pohdin	myös	direktiivisyyden	vaikutusta	selkotekstin	tema‐

tiikkaan	ja	analysoin,	eroaako	esitteiden	direktiivisten	lauseiden	tematiikka	toisistaan.		

Luvussa	3.1	 käsittelen	 tapauksia,	 joissa	on	 vain	yksi	 verbinetinen	konstituentti.	

Olen	 jakanut	 tapaukset	 sen	mukaan,	millainen	on	 teeman	syntaktinen	rooli.	 Jako	 tarjoaa	

hyvän	kuvan	siitä,	miten	selko‐	 ja	yleiskieliset	esitteet	eroavat	 teemakonstituentin	valin‐

nan	suhteen.	Tämän	jälkeen	 luvussa	3.2	 luon	katsauksen	aineistoni	 lauseisiin	 ja	 lauseyh‐

distelmiin,	joissa	temaattisessa	osassa	on	monta	konstituenttia.	Viimeisessä	alaluvussa	3.3	

käsittelen	verbialkuisia	lauseita	ja	pohdin,	onko	tällaisten	lauseiden	tematiikasta	löydettä‐

vissä	eroja	esitteiden	välillä.	

3.1 YKSI	VERBINETINEN	KONSTITUENTTI	

Tässä	 alaluvussa	 käsittelen	 aineistoni	 tapauksia,	 joissa	 päälauseessa	 on	 vain	 yksi	 ver‐

binetinen	konstituentti,	 yleisimmin	NP.	Tapaukset	 ovat	 tematiikan	kannalta	 yksinkertai‐

simpia	ja	prototyyppisimpiä,	ja	ne	ovat	aineistossani	selvästi	suurin	ryhmä.		

Kulkki‐Nieminen	(2010:	180–181)	toteaa,	että	esimerkiksi	teemanosan	yksinker‐

taistaminen	on	selkotekstissä	yleistä,	ja	se	on	tekstuaalinen	keino	yksinkertaistaa	tekstiä.	

Kulkki‐Niemisen	 huomio	 koskee	 teemalausekkeita	 ylipäätään,	 olivatpa	 ne	 subjekteja	 tai	

muita	 lauseenjäseniä.	 Myös	 selkokirjoittamisen	 ohjeissa	 (ks.	 esim.	 Selkokielen	 käsikirja	
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2009)	 kehotetaan	 välttämään	 pitkiä	 määriteketjuja.	 Esimerkeissä	 olen	 lihavoinut	 NP‐

teemat:	

4) [Kun sairastut] 

Kela korvaa osan seuraavista sairaudesta aiheutuvista kuluista: 

• lääkärin määräämät lääkkeet 

• yksityisen lääkärin ja hammaslääkärin kulut 

• matkat sairaanhoitoon tai tutkimukseen 

Lisäksi Kela korvaa ansionmenetystä sairauden ajalta ja sairaan lapsen hoitamisen 

ajalta. 

Kela ei korvaa julkisen terveydenhuollon kustannuksia eli hoitoa  

terveyskeskuksessa ja sairaalassa.   (Selkoterveys:2) 

Esimerkissä	 4	 tekstikatkelmassa	on	 teemana	 ja	 subjektina	NP	Kela13.	 Teemankulku	hah‐

mottuu	erittäin	yksinkertaiseksi,	koska	kaikki	NP‐teemat	viittaavat	samaan	referenttiin,	ja	

teemankulku	on	näin	pysyvä.	NP:n	 lisäksi	myös	predikaattiverbi	pysyy	katkelmassa	 joka	

päälauseessa	samana.	Esimerkkiteksti	on	esitteen	alkupuolelta,	jossa	on	ikään	kuin	tiivis‐

telmämuodossa	 esitetty,	 mistä	 seuraavilla	 sivuilla	 tullaan	 puhumaan	 yksityiskohtaisem‐

min.	Yleiskielisessä	vastaavassa	esitteessä	ei	ole	samanlaista	kohtaa,	vaan	Kelan	tuet	sai‐

raalle	esitellään	yksitellen	koko	esitteen	matkalla	 ilman	edellisen	kaltaista	 johdantoa.	Ai‐

neistoni	tukee	Kulkki‐Niemisen	(2010:	180–181)	havaintoa,	sillä	selkoesitteissä	teemara‐

kenteet	 ovat	 yksinkertaisia	 ja	 pitkässäkin	 tekstikappaleessa	 lauseissa	 voi	 olla	 sama	 NP‐

teema	–	jopa	yksi	sama	substantiivi	ilman	määritteitä.		

Taulukkoon	3	olen	laskenut	yhden	verbinetisen	konstituentin	tapaukset	kaikista	

aineistoni	 lauseista	 ja	 lauseyhdistelmistä.	 Yhteensä	 kaikkien	 yhden	 verbinetisen	 konsti‐

tuentin	 tapausten	 määrä	 ja	 prosenttiosuus	 ovat	 taulukossa	 lihavoituina	 (kaikkiaan	 sel‐

koesitteissä	 lauseita	 ja	 lauseyhdistelmiä	 1141	 kpl	 ja	 yleiskielisissä	 esitteissä	 2749	 kpl).	

Lisäksi	olen	 jakanut	 taulukossa	yhden	konstituentin	 tapaukset	sijamuodoittain	 ja	erotta‐

nut	adverbiaaleina	toimivista	teemoista	NP:t	ja	muut	lausekkeet	toisistaan.	

Taulukosta	 3	 nähdään,	 että	 selkoesitteissä	 yhden	 konstituentin	 tapauksia	 on	

enemmän	kuin	yleiskielisissä	esitteissä,	mutta	ero	ei	ole	kovin	suuri.	Sen	sijaan	selko‐	 ja	

yleiskieliset	esitteet	eroavat	toisistaan	jonkin	verran	sen	suhteen,	missä	sijamuodossa	yksi	

verbinetinen	konstituentti	on.	Subjekteja	on	molemmissa	tapauksissa	paljon,	mutta	selko‐

kielisissä	 esitteissä	 niiden	 rooli	 on	 hallitsevampi.	 Yleiskielessä	 erot	 ovat	 pienempiä	 eli	
																																																													

13	Esimerkin	4	toisessa	lauseyhdistelmässä	Kelaa	edeltää	konnektiivi	lisäksi.	Se	ei	kuitenkaan	kuulu	
lauseen	temaattiseen	osaan,	koska	ei	voida	ajatella,	että	lause	kertoisi	siitä	jotain.	Samoin	konnek‐
tiiveja	käsittelee	esim.	Shore	(2008:	40).		
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verbinetisiä	 objekteja,	 predikatiiveja	 ja	 adverbiaaleja	 on	 suhteessa	 enemmän	 kuin	 sel‐

koesitteissä.		

	
Taulukko	3.	Yksi	verbinetinen	konstituentti.	

	
Selkoesitteet	 Yleiskieliset	esitteet	

	 %	 kpl	 %	 kpl	
Yksi	verbinetinen	
konstituentti	

62,5	 712	 59,6		 1638	

Subjekti	 45,7	 327	 39,2	 642	

Objekti	tai							
predikatiivi	

28,4	 200	 31,4	 514	

Adverbiaali		 25,9	 185	 29,4	 482	

	
NP	
21,1	

Muu	lauseke
4,8	

NP
151	

Muu	lauseke
34	

NP
25,9

Muu	lauseke	
3,5	

NP	
424	

Muu	lauseke	
58	

	

Seuraavissa	 alaluvuissa	 käyn	 tapauskohtaisesti	 läpi,	 millaisia	 rooleja	 NP:illä	 ja	

muilla	 lausekkeilla	 on	 teemoina.	 Käsittelen	 tapaustyyppejä	 yleisyysjärjestyksessä.	 Pyrin	

osoittamaan	selkokielen	ja	yleiskielen	eroja	tässä	suhteessa	ja	pohtimaan	syitä	niille.		

3.1.1 SUBJEKTI	TEEMANA	

Selkoesitteissä	verbinetinen	NP	on	yleisimmin	syntaktiselta	 rooliltaan	subjekti.	 Subjekti‐

teemat	edustavat	miltei	puolta	(45,7	%)	kaikista	tapauksista,	 joissa	verbin	edellä	on	vain	

yksi	 konstituentti.	 Myös	 yleiskielisissä	 esitteissä	 subjektit	 ovat	 yleisin	 luokka	 (39,2	%),	

mutta	ero	esimerkiksi	objekteihin	ja	predikatiiveihin	on	pienempi	kuin	selkoesitteissä.		

Seuraavissa	 esimerkeissä	 analysoin	 aineiston	 subjektiteemaisia	 tapauksia.	 Esi‐

merkeissä	olen	lihavoinut	NP‐teemat:	

5) [Eläkkeen varhentaminen ja lykkääminen] 

Varhennettu eläke on pysyvästi pienempi kuin 65 vuoden iässä alkava kansan-

eläke. Eläke pienenee 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla varhennat sitä.  

    (Selkoeläke: 4) 

6) [Kotihoidon tuki] 

Kotihoidon tuki on verotettavaa tuloa.  (Selkoperhe:6) 

Esimerkeissä	5	ja	6	teemoina	ovat	subjektit	eli	NP:t	varhennettu	eläke,	eläke	sekä	kotihoi‐

don	tuki.	Varsinkin	selkokielessä	SVX‐rakenne14	on	yleinen.	Selkokielen	ohjeistuksen	mu‐

																																																													

14	X	viittaa	tässä	objektiin	tai	predikatiiviin	(ks.	esim.	ISK	2004:	833,	1303–1306).	
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kaan	(ks.	esim.	Selkokielen	käsikirja	2009:	97–99)	selkokielessä	tulisi	suosia	suoraa	sana‐

järjestystä,	”kun	ei	ole	erityistä	syytä	käyttää	epäsuoraa”.	Esimerkissä	5	NP:t	varhennettu	

eläke	ja	eläke	ja	esimerkissä	6	NP	kotihoidon	tuki	ovat	teemoina	annettuja,	koska	ne	moti‐

voituvat	edeltävistä	otsikoista.		

Aineistossani	yleinen	teema	ja	subjekti‐NP	on	Kela.	Selkoesitteissä	NP	Kela	esiin‐

tyy	subjektina	hieman	yleisemmin	kuin	yleiskielisissä	esitteissä,	mutta	suuruusluokka	on	

sama	molemmissa	 (Kela	subjektina	selkokielessä	19,0	%	 ja	yleiskielessä	17,5	%	kaikista	

subjekteista,	 jotka	ovat	 teemoja).	Kela	on	esitteissä	 tekstiyhteydessä	annettu	NP.	Annet‐

tuus	on	mielestäni	ymmärrettävää,	koska	kaikki	esitteet	ovat	Kelan	viranomaisviestintää	

asiakkailleen.	NP	Kela	käyttäytyy	tekstissä	inhimillisen	tekijän	tavoin:	

7) [Kun muutat Suomeen ja Suomesta] 

Kela maksaa rahallista tukea eri elämäntilanteissa. Tavallisesti Kela huolehtii pe-

rusturvasta silloin, kun muut tulot jäävät pieniksi. (Selkomuutto:1) 

8) [Hakeminen Suomen sosiaaliturvan piiriin] 

Kela lähettää sinulle asiasta kirjallisen päätöksen. (Selkomuutto: 7) 

Esimerkeissä	 7	 ja	 8	 NP	Kela	 on	 lauseissa	 teema	 ja	 se,	mistä	 lauseessa	 kerrotaan	 jotain.	

Esimerkissä	Kelaa	käytetään	synonyyminä	Kelan	työntekijöille.	Kela	viittaamassa	työnte‐

kijöihinsä	 yksinkertaistaa	 lausekerakenteita,	 joten	 sen	 käyttäminen	 varsinkin	 selkoesit‐

teissä	on	ymmärrettävää.	Kela	on	subjektina	esitteissä	usein	varsinkin	niiden	alussa.	Näis‐

sä	kohdissa	 esitteissä	kerrotaan	Kelan	 tuista	yleisesti,	 ennen	 kuin	esimerkiksi	 siirrytään	

tarkempiin	maksuperusteisiin.	

Selkokielen	 ja	 yleiskielen	 tapaukset	 muistuttavat	 toisiaan	 melko	 paljon,	 mutta	

yleiskielellä	Kela	tekee	toisinaan	abstraktimpia	asioita,	kuten	esimerkki	9	osoittaa:	

9) [Mitä etuuksia Kela maksaa?] 

Kela hoitaa sosiaaliturvaa monissa eri elämäntilanteissa. Kelan etuuksia ovat 

esimerkiksi – –   (Yleismuutto 1: 7) 

Esimerkissä	9	NP	Kela	on	ensimmäisen	lauseen	teema.	Lauseen	predikaattiverbillä	hoitaa	

on	sekä	konkreettinen	että	abstrakti	merkitys,	mutta	 tässä	objekti	ohjaa	 lukijaa	 tulkitse‐

maan	verbin	merkityksen	–	ja	samalla	koko	reeman	–	abstraktiksi.	Lisäksi	Kela	jatkaa	esi‐

merkissä	myös	 seuraavassa	 lauseessa	 osana	 abstraktia	 teemaa.	 Selkoesitteissä	Kelan	ol‐

lessa	teemana	predikaattiverbit	ovat	selvästi	konkreettisempia	(maksaa,	 lähettää),	 ja	nii‐

den	toiminta	suuntautuu	usein	suoraan	tekstiin	sisäänkirjoitettuun	lukijaan	kuten	esimer‐

kissä	8.		
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Tekstiin	koodattuun	lukijaan	viitataan	aineistossa	useimmiten	predikaattiverbin	

yksikön	 toisen	persoonan	persoonapäätteellä	 (‐t).	Lukijaan	viitataan	myös	 jonkin	verran	

reemassa	sinä‐pronominilla.	Lauseen	temaattisessa	osassa	sinä	esiintyy	miltei	ainoastaan	

nesessiivilauseissa,	 joita	on	aineistossa	melko	vähän.	Tässä	 selkoesitteiden	 ja	yleiskielis‐

ten	esitteiden	välillä	on	selvä	ero.		Tekstiin	sisäänkirjoitettuun	lukijaan	viitataan	nesessii‐

visen	 rakenteen	 genetiivisubjektilla	 selkoesitteissä	 vain	 viisi	 kertaa.	 Yleiskielisissä	 esit‐

teissä	tapauksia	on	24:		

10)  [Koulumatkatuen hakeminen] 

Sinun pitää hakea koulumatkatukea joka vuosi erikseen. (Selko-opiskelu: 8) 

11) [Varhennettuna 62 vuoden iästä] 

Sinun kannattaa selvittää etukäteen, minkä suuruinen varhennettu vanhuuseläk-

keesi olisi.    (Yleiseläke:12) 

12) [Vanhempiesi tulot voivat vaikuttaa opintotukeen] 

Sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa vanhempiesi tuloja hakemuksessasi, sillä Kela 

saa ne suoraan verohallinnolta.  (Yleisopiskelu: 12) 

Esimerkeissä	 10–12	 on	 kaikissa	 nesessiivinen	 verbi,	 joka	 saa	 genetiivisubjektin.	 Kaikki	

selkoesitteiden	viisi	tapausta	ovat	tyyppiä	sinun	+	pitää	+	infinitiivi.	Selkoesitteiden	neses‐

siivilauseet	ovat	kaikki	positiivisia,	ja	niillä	annetaan	melko	selkeitä	toimintaohjeita.	Yleis‐

kielisissä	esitteissä	rakenteissa	esiintyy	enemmän	vaihtelua,	ja	nesessiivilauseet	eivät	ole	

niin	 velvoittavia	 kuin	 selkoesitteissä.	 Näissä	 lauseissa	 ja	 lauseyhdistelmissä	 teemana	 on	

siis	tekstiin	sisäänkirjoitettu	 lukija	eli	pronomini	sinun,	 jolle	esitteen	laatija	antaa	ohjeita	

(lukijaan	viittaamisesta	ks.	 lisää	esim.	Larjavaara	1990:	43–51).	Nesessiivisissä	 lauseissa	

ja	 lauseyhdistelmissä	 teeman	 määrittäminen	 ei	 ole	 kuitenkaan	 niin	 yksinkertaista	 kuin	

informatiivisissa	 lauseissa.	Palaan	 tähän	kysymykseen	sekä	ylipäätään	direktiivisten	 lau‐

seiden	tematiikkaan	myöhemmin	(alaluvussa	3.3	sekä	luvussa	4).	

Ihmisviitteisiä	subjekteja	on	teemoina	aineistossa	harvakseltaan.	Niitä	käytetään	

selko‐	ja	yleiskielisissä	esitteissä	samalla	tavalla.	Tällaiset	NP:t	ovat	geneerisiä,	joten	vaik‐

ka	niillä	voi	ajatella	viitattavan	lukijaan	tai	esimerkiksi	tämän	puolisoon,	ne	eivät	ole	spesi‐

fejä.			

13) [Äitiysraha] 

Äiti jää äitiysvapaalle yleensä 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa.

    (Selkoperhe: 3) 
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14) [Kela-kortti] 

Lapsi saa henkilötunnuksen sekä nimen annon jälkeen kela-kortin eli sairausva-

kuutuskortin.   (Selkoperhe: 6) 

15) [Lapsilisä] 

Yksinhuoltaja saa korotuksen, joka on 46,60 euroa lasta kohti kuukaudessa. 

    (Selkoperhe: 6) 

16) [Nuorelle kuntoutusrahaa] 

Nuori saa eläkkeen sijasta kuntoutusrahaa, jos hänen työkykynsä on sairauden, 

vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentynyt ja jos hän on sen vuoksi tehoste-

tun työkyvyn arvioinnin tarpeessa.   (Yleiseläke: 8) 

Esimerkeissä	13–16	kaikissa	on	verbinetinen	NP‐teema,	 joka	on	geneerinen.	Esimerkissä	

13	teema	on	NP	äiti,	joka	esiintyy	esitteessä	tässä	ensimmäisen	kerran.	NP	on	silti	osittain	

annettu	tekstissä,	koska	aikaisemmin	on	tuotu	esille	esimerkiksi	hyperonyymi	vanhemmat	

ja	 yhdyssanoja	 esim.	äitiysavustus,	äitiysraha	 ja	äitiysneuvola	 (ks.	 esim.	 Shore	2008:	 32–

34).		Esimerkin	14	teema	lapsi	on	esiintynyt	tekstissä	aiemmin	ja	edellisessä	virkkeessä	se	

on	ollut	osa	restriktiivistä	sivulausetta	(Kun	lapsi	syntyy	Suomessa,	tieto	siitä	menee	sairaa‐

lasta	 –	 –).	 Lapseen	 on	 pakko	 tässä	 yhteydessä	 viitata	 kolmannessa	 persoonassa,	 koska	

esite	on	suunnattu	vanhemmille.	Esimerkeissä	15	ja	16	erotetaan	puhutusta	ryhmästä	yksi	

alaryhmä:	vanhemmista	yksinhuoltajat	ja	eläkkeensaajista	nuoret	työkyvyttömyyseläkettä	

mahdollisesti	 hakevat.	 Tällaiset	 NP:t	 teemoina	 säästävät	 tilaa	 ja	 ovat	 yksinkertaisempi	

kuin	samaa	tarkoittava	sivulauseinen	ilmaus	(esim.	Jos	olet	yksinhuoltaja,	saat	korotuksen,	

joka	on	–	–.).	NP:itä	äiti	ja	isä	käytetään	myös	erottamaan	sukupuolten	välisiä	eroja	sellai‐

sissa	 kohdissa,	 joissa	 sukupuoli	 vaikuttaa	 Kelan	 maksamaan	 tukeen.	 Selkoesitteissä	 on	

subjekteina	ihmisviitteisiä	NP:itä	selvästi	enemmän	kuin	yleiskielisissä	esitteissä.	Tällaisia	

tapauksia	 on	 miltei	 viidesosa	 (18	 %)	 kaikista	 tapauksista,	 joissa	 subjekti	 on	 teemana.	

Yleiskielisissä	esitteissä	vastaava	osuus	on	10	%.	

Luvun	 lopuksi	 havainnollistan	 vielä	 hieman	 pidemmillä	 selko‐	 ja	 yleiskielisen	

esitteen	esimerkeillä,	miten	 selkokielisyys	vaikuttaa	 teeman	valintaan.	Yleensä	 subjektin	

suosiminen	 teemana	 johtaa	 tematiikaltaan	 helpompiin	 ratkaisuihin,	 joskin	 ne	 saattavat	

olla	pidempiä.	 Seuraavat	esimerkit	käsittelevät	 samaa	aihetta,	 ensin	 selkoesitteen	versio	

aiheesta:		

17) [Terveys ja kuntoutus] 

Kela korvaa osittain esimerkiksi lääkärin määräämät lääkkeet. Korvausta saa 

myös kuluista, joita syntyy käynnistä yksityisellä lääkärillä tai hammaslääkärillä. 

Lisäksi Kela tukee toimeentuloa sairastamisen aikana 
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Kela järjestää myös kuntoutusta ja tukee toimeentuloa kuntoutuksen aikana. Li-

säksi Kela maksaa korvausta työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon kustan-

nuksiin.    (Selkoterveys: 1) 

18) [Tärkeää tietää] 

Kela maksaa sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia lääkkeistä, yksityislääkärin 

ja hammaslääkärin kuluista sekä sairauden, vammautumisen tai Kelan kuntoutuk-

sen vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.  (Yleisterveys: 1) 

Kuten	 esimerkeistä	 17	 ja	 18	 voidaan	 nähdä,	 selkokielinen	 ja	 yleiskielinen	 esite	 eroavat	

selkeästi	toisistaan.	Selkoesitteessä	tieto	on	jaettu	useisiin	lauseisiin	ja	lauseyhdistelmiin,	

joissa	teemana	on	yhtä	lukuun	ottamatta	NP‐subjekti	Kela.	Yleiskielisessä	esimerkissä	taas	

kaikki	tieto	on	ilmaistu	yhdessä	lauseessa.	Vaikka	teema	sinällään	on	sama	ja	yhtä	yksin‐

kertainen	 kuin	 selkoesimerkissä,	 varsinkin	 heikommalle	 lukijalle	 pitkä	 luettelomainen	

ilmaisutapa	tuottaa	varmasti	ongelmia.		

Selkoesitteissä	 subjektit	 valikoituvat	 usein	 teemoiksi,	 koska	 tällaisessa	 (aktii‐

vi)muodossa	lause	on	kenties	lukijalle	tutuimmillaan.	Vaikka	tarkoitus	on	helpottaa	kieltä,	

joskus	subjektien	suosiminen	teemoina	saattaa	viedä	myös	toiseen	suuntaan:	

19) [Perheenjäsenet] 

EU-maista tai ETA-maista tai Sveitsistä tulevien työntekijöiden perheenjäse-

net voivat saada sairaanhoitoa, lapsilisää ja lasten kotihoidon tukea, vaikka he ei-

vät itse asuisi Suomessa tai heidän asumisensa olisi tilapäistä. 

Joidenkin maiden kanssa solmitut sosiaaliturvasopimukset voivat vaikuttaa 

myös perheenjäsenten sosiaaliturvaan. 

Lähetettyjen työntekijöiden perheenjäsenet pysyvät yleensä lähtömaan sosiaali-

turvassa.    (Selkomuutto:6) 

Esimerkissä	19	peräkkäisissä	lauseissa	teemana	on	NP,	joka	on	samalla	myös	lauseen	sub‐

jekti.	Teksti	on	kohdasta,	 jossa	on	aiemmin	puhuttu	 työntekijän	muutosta	Suomeen.	Nyt	

samat	eroavaisuudet	(EU‐maat,	ETA‐maat	ja	Sveitsi,	maat,	joiden	kanssa	on	solmittu	sosi‐

aaliturvasopimus	 sekä	 lähetettyjen	 työntekijöiden	 erikoisasema)	 kerrataan	 työntekijän	

perheenjäsenten	kannalta.	Esimerkin	ensimmäisessä	sekä	viimeisessä	lauseessa	teemana	

on	 NP‐subjekti,	 jossa	 lausekkeen	 edussana	 on	 sama	 (perheenjäsenet),	 vaikkakaan	 NP:t	

eivät	 ole	 samanviitteisiä.	 Myös	 kolmannessa	 lauseessa	 käsitellään	 Suomeen	muuttavien	

työntekijöiden	 perheenjäsenten	 sosiaaliturvaa,	 mutta	 lauseen	 teemaksi	 on	 valikoitunut	

lauseen	subjekti	eli	NP	 joidenkin	maiden	kanssa	solmitut	sosiaaliturvasopimukset.	Esimer‐

kissä	 voidaan	 ehkä	 nähdä	 viitteitä	 siitä,	 kuinka	 selkokielessä	 suositaan	 joskus	 SVX‐

järjestystä	 koheesion	 kustannuksella,	 sillä	 subjektin	 valikoituminen	 teemaksi	 esimerkin	
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jokaisessa	 lauseessa	 (ja	 lauseyhdistelmässä)	 rikkoo	 katkelman	 muuten	 pysyvän	 teema‐

progression.	Esimerkissä	on	huomioitava	myös	se,	että	se	sisältää	selkoesimerkiksi	poik‐

keuksellisen	pitkiä	NP:itä,	 sillä	 valtaosa	 selkoesitteiden	NP‐subjekteista	 koostuu	yhdestä	

tai	kahdesta	nominista,	ja	pidempiä	lausekkeita	on	todella	vähän.		

Kulkki‐Nieminen	(2010:	39)	on	todennut,	että	selkokielessä	pyritään	välttämään	

liian	 pitkiä	 lausekkeisiin	 sisältyviä	 määriteketjuja,	 koska	 helppolukuinen	 lauserakenne	

edellyttää,	että	lauseen	pääjäsenet	(predikaattiverbi	ja	subjekti)	ovat	suhteellisen	helposti	

hahmotettavissa	 (ks.	 myös	 Selkokielen	 käsikirja:	 86,	 98–99).	 Lisäksi	 Kulkki‐Niemisen	

(2010:	 130)	 mukaan	 merkityksenantoa	 viedään	 mukautustyössä	 havainnollisemmalle	

tasolle.	Kulkki‐Niemisen	ja	Leskelän	(2012:	552–553)	mukaan	tämä	näkyy	sananvalinnas‐

sa,	 lausekerakenteessa	 ja	 tekstin	 rakenteessa.	 Substantiivisuus	 vähenee,	 kun	 käsitteitä	

puretaan	 ja	 käytetään	 havainnollisempia	 verbejä.	 Selkotekstissä	 informaatiorakenne	 ja	

teemankulku	saadaan	selkeämmäksi	esimerkiksi	karsimalla	yksityiskohtia.	(Mp.)		

Tässä	alaluvussa	olen	esitellyt	aineistosta	tapauksia,	 joissa	teemana	on	subjekti,	

ja	analysoinut	niitä.	Selkoesitteissä	yhden	verbinetisen	NP:n	lauseista	miltei	puolessa	tee‐

mana	on	lauseen	subjekti.	Myös	yleiskielisissä	esitteissä	subjektit	ovat	teemoina	yleisim‐

piä,	mutta	 ero	 esimerkiksi	 objekteihin	 ja	 predikatiiveihin	 on	 pienempi.	 Olen	 osoittanut,	

että	vaikka	molemmissa	esitteissä	subjektit	ovat	yleisiä	teemoja,	esitteiden	välillä	on	eroja	

subjektien	käytössä.	 Selkoesitteissä	 subjektit	 ovat	useammin	yksinkertaisempia	 lauseke‐

rakenteita,	 ja	ne	myös	viittaavat	konkreettisempiin	asioihin	kuin	yleiskielisten	esitteiden	

subjektit.		

3.1.2 OBJEKTI	TAI	PREDIKATIIVI	TEEMANA	

Aineistossani	myös	objektit	 ja	predikatiivit	 ovat	 yleisiä	 verbin	edellä	 lauseissa,	 joissa	on	

vain	yksi	verbinetinen	konstituentti.	Selkoesitteissä	tällaisia	tapauksia	on	28,1	%	ja	yleis‐

esitteissä	 31,4	%.	 Objektit	 ovat	 teemoina	molemmissa	 esitteissä	 paljon	 yleisempiä	 kuin	

predikatiivit.	 Predikatiiveja	 on	 lauseen	 alussa	 kuitenkin	 paljon	 enemmän	 selkoesitteissä	

(14,1	%)	 kuin	 yleiskielisissä	 esitteissä	 (5,5	%).	 	 Selkokielisissä	 esitteissä	 subjektit	 ovat	

selvästi	yleisin	teema,	yleiskielisissä	esitteissä	jakauma	on	melko	tasainen	subjektien,	ob‐

jektiivien	ja	predikatiivien	sekä	adverbiaalien	välillä.	Esitän	tämän	luvun	lopuksi	tarkem‐

pia	kvantitatiivisia	tietoja	objekteista	ja	predikatiiveista	teemoina.	

Halliday	(2004)	puhuu	englannin	kielen	osalta	tunnusmerkkisistä	ja	tunnusmer‐

kittömistä	 teemoista.	 Hänen	 mukaansa	 englannin	 väitelauseissa	 subjektit	 ovat	 tunnus‐

merkittömiä	 teemoja.	 (Mts.	 73).	 Englannin	 kielessä	 subjekti	 on	 pakollinen	 lauseenjäsen	

(toisin	 kuin	 suomessa),	 joten	 Hallidayn	 ajatuksia	 ei	 voi	 sinällään	 suoraan	 soveltaa	 suo‐
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menkieliseen	 tekstiin.	 Kuitenkin	 ISK:n	 (2004)	 mukaan	 subjektilla	 on	 etuoikeus	 teema‐

paikkaan,	joten	se	on	siis	oletusarvoinen	teema,	jos	lauseessa	on	subjekti.	ISK	listaa	myös	

tunnusmerkkisiä	 ja	 tunnusmerkittömiä	 sanajärjestyksiä,	 ja	 niissä	 järjestys	 SVX15	 on	 tun‐

nusmerkitön.	 (Mts.	1310–1311).	Suomessa	on	puhuttu	myös	esimerkiksi	 tematisoinnista	

(ks.	 esim.	Hakulinen	 ja	 Karlsson	 1995:	 298–311,	 Karvonen	 1995:	 62–70),	 kun	 teemaksi	

nostetaan	aktiivilauseessa	jokin	muu	lauseenjäsen	kuin	subjekti.		

Tämän	 luvun	 aluksi	 käsittelenkin	 aktiivilauseita,	 joissa	 subjektit	 ovat	 jääneet	

reemaan.	Siirryn	tämän	jälkeen	käsittelemään	tapauksia,	joissa	subjektia	ei	ole	ilmipantu.	

Käsittelen	 myös	 passiivilauseita,	 joissa	 objekti	 on	 teemana.	 Esimerkeissä	 olen	 ottanut	

edeltäviä	lauseita	mukaan,	mikäli	niistä	löytyy	syitä	tarkastelemieni	lauseiden	sanajärjes‐

tykseen.	Olen	lihavoinut	kaikki	NP‐teemat,	ja	merkitsen	nuolella	huomion	kohteena	olevia:	

20) [Työttömyyseläke] 

Työttömyyseläkettä maksetaan sekä työeläkkeenä että kansaneläkkeenä. 

 → Työeläkettä maksaa työeläkelaitos. → Kansaneläkkeen maksaa Kela.   

    (Selkoeläke: 7) 

21) [Opintolainan valtiontakaus] 

Opintotukeen kuuluu opintorahan ja asumislisän lisäksi Kelan myöntämä opinto-

lainan valtiontakaus.  → Opintolainan myöntää pankki. (Yleisopiskelu: 6) 

Esimerkissä	20	ensimmäisen	 lauseen	aloittaa	NP‐objekti	 työkyvyttömyyseläkettä,	 joka	on	

mainittu	 tekstissä	 jo	 aiemmin.	 Ensimmäisen	 lauseen	 reemassa	 teema	 jaetaan	 kahteen	

osaan,	työeläkkeeseen	ja	kansaneläkkeeseen.	Seuraavissa	 lauseissa	tästä	reemasta	 jakau‐

tuvat	 teemat	 aloittavat	 seuraavaksi	 omat	 lauseensa	 (jakautuva	 reema	 (split	 rheme)	 ks.	

lisää	 luku	 4.4	 ja	 esim.	 Daneš	 1974).	 Uusi	 tieto16	 on	 kaikissa	 lauseissa	 sijoitettu	 lauseen	

loppuun	eli	reemaan.17	Esimerkissä	20	selkoesitteen	teemankulku	on	erittäin	läpinäkyvä,	

ja	sillä	on	helppoa	esitellä	uusia	käsitteitä	 lukijalle.	Esimerkissä	21	on	yleiskielisten	esit‐

teiden	 puolelta	 vastaavanlainen	 tapaus,	 jossa	 ensimmäisen	 lauseen	 reemasta	 tulee	 seu‐

raavan	lauseen	teema,	ja	subjekti	jää	näin	toisen	lauseen	reemaan.	Tällaisia	tapauksia	on	

																																																													

15	SVX	viittaa	sanajärjestykseen	subjekti,	predikaattiverbi	ja	objekti	tai	predikatiivi	(ISK	2004:	833,	
1303–1306).		
16	Tässä	tutkielmassa	lähden	ajatuksessa,	että	tematiikka	(teema–reema‐jäsennys)	ja	informaation‐
kulku	(annettu–uusi‐jako)	eivät	ole	synonyymeja	(ks.	esim.	Shore	2008,	Halliday	2004:	93–94),	 ja	
käsittelen	niitä	erillisinä	tapoina	hahmottaa	tekstiä	toisin	kuin	esimerkiksi	ISK:ssa	(2004:	1303).	
17	Kun	lauseen	ensisijainen	täydennys	jää	loppukenttään	voi	kyse	olla	ISK:n	mukaan	myös	suppeas‐
ta	 reemasta,	 jolloin	myös	predikaattiverbi	on	osa	 lauseen	 temaattista	osaa.	 ISK	ei	kuitenkaan	ota	
tarkemmin	kantaa	olosuhteisiin,	joissa	suppea	reema	voi	toteutua.	Esimerkissä	20)		predikaattiver‐
bi	 on	 kaikissa	 sama,	mikä	 tukee	 suppean	 reeman	 ajatusta,	 samoin	 esimerkissä	 21)	 jälkimmäisen	
lauseen	predikaattiverbi	on	esillä	edellä	reeman	NP:ssä.		(Mts.	1308.)			
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kuitenkin	yleiskielisissä	esitteissä	huomattavasti	vähemmän	kuin	selkoesitteissä,	ja	samo‐

ja	asioita	ilmaistaan	esimerkiksi	passiivilausein.		

Predikatiivi	 teemana	 on	 selkeästi	 yleisempää	 selkoesitteissä.	 Vaikka	 tapausten	

yleisyydessä	on	selkeä	ero,	sinänsä	niitä	käytetään	esitteissä	samalla	tavalla.	Kuten	edellä,	

merkitsen	varsinaisen	huomion	kohteena	olevia	lauseita	nuolella.			

22) [Perhe-eläke] 

Perhe-eläke turvaa lesken ja lapsen toimeentuloa, kun puoliso tai lapsen van-

hempi kuolee.  

Perhe-eläkettä ovat leskeneläke ja lapseneläke. (Selkoeläke: 11  

23) [Kustannukset ja korvaaminen] 

Työterveysaseman perustamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuu korvaukseen 

oikeuttavia perustamis- ja käyttökustannuksia. 

→ Hyväksyttäviä perustamiskustannuksia ovat palvelujen järjestämiseksi 

välttämättömät    

 * tutkimus-, hoito- ja toimenpidelaitteiston, toimistokaluston sekä 

 työterveyshuollon tietojärjestelmien hankkimisesta ja uusimisesta 

 aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset 

→ Hyväksyttäviä käyttökustannuksia ovat palveluiden järjestämiseen välit-

tömästi liittyvät tarpeelliset ja kohtuulliset  

 * työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden sekä avusta

 van henkilökunnan ja toimisto- ja siivoushenkilökunnan palkkakustan-

 nukset ja ennakonpidätyksenalaisten luontaisetujen raha-arvot sekä niistä

  maksetut pakolliset palkan sivukustannukset. 

 *  huoneisto- ja toimistokustannukset 

 *  tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteiden ja –kaluston käytöstä ja 

 ylläpidosta aiheutuneet kustannukset sekä tutukimus- ja hoitovälineiden

  ja tarvikkeiden kustannukset 

 * työterveyshuollon tietojärjestelmien ylläpidosta aiheutuneet  

 kustannukset 

 *    – –.   (Yleistyöterveys: 4) 

Esimerkit	22	ja	23	muistuttavat	toisiaan.	Niissä	molemmissa	on	teemaksi	päätynyt	predi‐

katiivi,	kun	se	on	esitelty	tekstissä	edellä.	Selkoesimerkissä	predikatiivi	edustaa	lauseessa	

annettua	 tietoa,	 sillä	 se	 on	 samanviitteiden	 kuin	 edeltävän	 lauseen	 teema.	 Yleiskielisen	

esitteen	esimerkissä	on	kyse	 jakautuvasta	 reemasta,	 jossa	esimerkin	ensimmäisestä	 ree‐

masta	 lohkeaa	 kaksi	 seuraavaa	 teemaa,	 tässä	 predikatiivit.	 Vaikka	 esimerkit	 ovat	 osin	
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melko	 yhtenäisiä,	 osoittaa	 esimerkiksi	 lauseenjäsenten	 analyysi	 subjektien	 kohdalla	 jo	

selkeän	 eron	 selkoesitteiden	 yksinkertaisten	 lausekerakenteiden	 ja	 yleiskielisten	 esittei‐

den	monimutkaisemman	ja	pidemmän	ilmaisun	välillä.	

Aineistossa	objekti	päätyy	usein	teemaksi,	kun	verbi	on	yksikön	toisessa	tai	kol‐

mannessa	persoonassa	eikä	subjektia	ole	ilmipantu.	Molemmilla	rakenteilla	viitataan	teks‐

tiin	sisäänkirjoitettuun	lukijaan,	ja	ne	esiintyvätkin	samanlaisissa	konteksteissa	ja	yleensä	

rinnakkain	 tekstissä.	 Selkoesitteissä	 yksikön	 2.	 persoonan	 tapauksia	 on	 vähemmän	 kuin	

nollasubjektitapauksia18,	mutta	 ero	ei	 ole	kovin	 suuri.	Käsittelen	 seuraavaksi	 ensin	yksi‐

kön	toisen	persoonan	tapauksia:	

24) [Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle] 

Kela voi myöntää opintotukea lukio-opintoihin (ei aikuislukioon) ja ammatilliseen 

koulutukseen. 

→ Tukea voit saada myös muihin opintoihin, esimerkiksi  

• opintoihin kansanopistossa 

• opintoihin liikunnan koulutuskeskuksessa 

• opintoihin saamelaisalueen koulutuskeskuksessa  

• vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen  

• maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen. (Selko-opiskelu: 3) 

Esimerkki	 24	 on	 otsikon	 Opintotuki	 lukiolaiselle	 ja	 ammattiin	 opiskelevalle	 alla.	 Toisen	

lauseen	teema	juontuu	ensimmäisen	reemasta,	ja	teemaprogressio	on	etenevää.	Lauseessa	

yksikön	 toisen	persoonan	käyttö	 tulee	 tekstiin	melko	yllättäen,	 koska	 edellä	on	vain	ge‐

neerinen	nolla	eli	”avoin	paikka”	samaistumiseen	(ks.	esim.	Laitinen	1995:	338,	354−355,	

Helasvuo	2001:	68−69,	72).		

Yleiskielisissä	esitteissä	yksikön	2.	persoonan	käyttö	on	huomattavasti	yleisem‐

pää	kuin	nollasubjektirakenteen	ja	ero	selkoesitteisiin	on	tässä	suhteessa	selvä:	

25) [Näin haet lapsilisää] 

* Yksinhuoltajakorotusta haetaan samalla hakemuksella kuin lapsilisää.   

→ Korotuksen voit hakea lapsilisän kanssa samaan aikaan tai myöhemmin. 

    (Yleisperhe: 15) 

Esimerkki	25	on	luettelomaisesta	luvusta	Näin	haet	lapsilisää.	Esimerkissä	on	pysyvä	tee‐

ma,	 sillä	molemmat	 lauseet	 viittaavat	 samaan	 tarkoitteeseen.	 	Tässä	 yksikön	 toisen	per‐

soonan	 käyttö	 näyttäisi	 olevan	 keino	 välttää	 toistoa	 kappaleessa,	 jossa	 annetaan	 paljon	

																																																													

18	Nollasubjektien	lisäksi	lauseissa	voi	olla	myös	muita	avoimia	nollia,	mutta	muiden	kuin	nollasub‐
jektien	tulkinta	on	kuitenkin	usein	häilyvämpää	(ks.	esim.	ISK	2004:	1296–1297).		
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ohjeita.	Saman	otsikon	alla	tekstiin	sisäänkirjoitettuun	lukijaan	viitataan	myös	imperatii‐

veilla	hae	 ja	 täytä	 sekä	otsikon	 indikatiivilla	haet.	 	Huomionarvoista	on,	 että	 tekstissä	ei	

viitata	tekstiin	sisäänkirjoitettuun	lukijaan	nollasubjektilla,	mikä	on	selkoesitteissä	tyypil‐

linen	viittauskeino.		

Kuten	edellä	esitin,	objekti‐	 ja	predikatiiviteemojen	ryhmässä	selkoesitteissä	on	

huomattava	 osa	 (16,0	%)	 nollasubjektilauseita.	 	 ISK:n	 (2004:	 1286–1290)	mukaan	 nol‐

lasubjekti	ei	voi	esiintyä	millaisissa	 lauseissa	tahansa:	selvimmin	se	on	mahdollinen,	kun	

lause	kuuluu	ehtoa	ilmaisevaan	yhdyslauseeseen,	verbi	on	modaalinen	tai	lause	tulkitaan	

esimerkiksi	 erilaisten	 määritteiden	 tuella	 modaaliseksi.	 Aineistoni	 on	 ohjailevaa	 ja	 sen	

tarkoitus	on	välittää	tietoa,	joten	nollasubjektilauseet	ovat	luonteva	tapa	viitata	lukijaan:		

26) [Kuka voi saada yleistä asumistukea?] 

Kela maksaa yleistä asumistukea asumisesta aiheutuviin menoihin. Voit saada 

yleistä asumistukea, jos asut vakinaisesti Suomessa. Tukea voidaan maksaa yhdel-

le henkilölle tai ruokakunnalle. → Yleistä asumistukea voi saada vuokra-

asuntoon tai omistusasuntoon.   (Selkoperhe: 11) 

Esimerkissä	26	ensimmäisessä	lauseessa	NP	Kela	toimii	subjektina,	ja	lauseessa	kerrotaan	

yleisesti,	mihin	yleistä	asumistukea	voi	saada.	Esimerkin	neljännessä	lauseessa	NP	yleistä	

asumistukea	on	lauseen	objekti	ja	teema.	Esimerkissä	tekstiin	sisäänkirjoitettuun	lukijaan	

viitataan	ensin	yksikön	toisen	persoonan	verbimuodolla	voit,	ja	viimeisessä	lauseessa	luki‐

jalle	tarjotaan	samaistumisen	paikkaa	nollasubjektirakenteella	verbin	täydennyksen	nous‐

tessa	teemaksi	kuten	edellä	esimerkissä	24.	

Yleiskielisten	 esitteiden	 harvat	 nollasubjektitapaukset	 ovat	miltei	 kaikki	 neses‐

siivilauseita,	toisin	kuin	selkoesitteissä:	

27) [Alle 16-vuotiaan vammaistuki] 

Alle 16-vuotiaan vammaistuki päättyy viimeistään silloin, kun lapsi täyttää 16 

vuotta. Tämän jälkeen lapsella saattaa olla oikeus 16 vuotta täyttäneen vammais-

tukeen ja nuoren kuntoutusrahaan. → Näiden tukien hakemukset kannattaa toi-

mittaa Kelaan hyvissä ajoin, ennen kuin lapsi täyttää 16 vuotta.  

    (Yleisperhe: 21) 

Yleiskielinen	esimerkki	27	poikkeaa	edellisestä	selkoesitteen	esimerkistä,	sillä	tässä	teks‐

tiin	sisäänkirjoitettuun	lukijaan	ei	viitata	nollasubjektin	 lisäksi	yksikön	toisen	persoonan	

verbimuodolla.	Esimerkissä	kahdessa	ensimmäisessä	päälauseessa	teemana	ovat	NP:t	alle	

16‐vuotiaan	 vammaistuki	 ja	 lapsella.	 Teemankuljetus	 on	 etenevää,	 sillä	 myös	 neljännen	

lauseen	teema	tulee	edeltäneestä	reemasta.	Teemana	on	lauseen	objekti,	NP	näiden	tukien	
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hakemukset.	Nollasubjektilause	tarjoaa	samaistumisen	paikan	lukijalle,	 jonka	teksti	antaa	

viimeisessä	sivulauseessa	ymmärtää	olevan	eri	henkilö	kuin	itse	tuensaaja.		

	ISK:n	 (2004)	mukaan	nollapersoonalla	 tarkoitetaan	 aina	 vähintään	puhujaa	 tai	

kuulijaa	 (tässä	 kirjoittaja	 tai	 lukija).	 Samalla	 nollapersoona	 kuitenkin	 yleistää	 sanotun	

koskemaan	ketä	tahansa.	(Mts.	1284–1285)	Esimerkiksi	Laitinen	(1995:	344–346)	puhuu	

nollapersoonasta	 samaistumisen	 paikkana.	 Direktiivisessä	 kontekstissa	 subjekti,	 nolla,	

viittaakin	lähinnä	tekstiin	koodattuun	lukijaan	(~kuulijaan),	vaikka	toiminta	voi	toki	olla	

mahdollista	myös	direktiivin	antajalle.	Selkokielissä	esitteissä	yksikön	toinen	persoona	ja	

nollasubjekti	 varioivat	 keskenään	 tuoden	 vaihtelua	 tekstiin	 ja	 siihen,	 miten	 tekstiin	 si‐

säänkirjoitettuun	lukijaan	viitataan.	Vaikka	myös	yleiskielisten	esitteiden	nollasubjektita‐

paukset	viittaavat	 tekstiin	koodattuun	 lukijaan,	niissä	nollasubjektin	vaihtoehtoisuus	yk‐

sikön	toiselle	persoonalle	ei	ole	ilmeistä.	Yleiskielisissä	esitteissä	vaihtelua	tuo	pikemmin‐

kin	yksikön	toisen	persoonan	ja	passiivin	käyttö.	Seuraavaksi	käsittelenkin	passiivilausei‐

ta,	joissa	yksi	verbinetinen	NP	on	objekti	tai	predikatiivi.	

Selkoesitteissä	on	käytetty	passiivilauseita	noin	kolmasosassa	 (32,0	%)	 tapauk‐

sista,	 joissa	 teemana	on	 objekti	 predikatiivi.	 	 Yleiskielisissä	 esitteissä	 passiivilauseita	 on	

jopa	yli	puolet	(54,7	%).	Esitteiden	välinen	ero	ei	sinänsä	ole	kovin	yllättävää,	sillä	selko‐

kielen	kirjoitusoppaissa	(ks.	esim.	Selkokielen	käsikirja	2009)	kehotetaan	välttämään	pas‐

siivia,	jos	mahdollista.	Selkoesitteissä	ja	yleiskielisissä	esitteissä	käytetään	lisäksi	passiivi‐

lauseita	osittain	eri	tarkoituksiin:	

28) [Kelan tuet asevelvolliselle] 

Varusmies- tai siviilipalvelusta suorittava saa pientä päivärahaa. Sen lisäksi Ke-

la voi maksaa palveluksessa olevalle ja hänen omaisilleen sotilasavustusta.  

→ Sitä maksetaan myös ulkomailta palvelukseen tulevalle asevelvolliselle

    (Selko-opiskelu:10) 

Esimerkissä	28	kolmannessa	 lauseessa	teemana	on	pronomini	sitä,	 joka	on	samanviittei‐

nen	kuin	edeltävän	lauseen	reeman	NP	sotilasavustusta.	Sitä	on	passiivilauseen	objekti,	ja	

lauseen	predikaattiverbi	viittaa	viranomaisten	(Kelan)	suorittamaan	toimintaan.	Tällainen	

passiivirakenteen	käyttö	on	hyvin	tyypillistä	selkoesitteissä.	Yleiskielessä	on	vastaavanlai‐

sia	 tapauksia,	 mutta	 sen	 lisäksi	 passiivia	 käytetään	 yleisesti	 viittaamaan	 myös	 tekstiin	

sisäänkirjoitetun	lukijan	suorittamaan	toimintaan	kuten	seuraavassa	esimerkissä:	

29) [Työttömyysturvan muodot] 

Kela maksaa peruspäivärahaa ja työttömyystukea. → Ansiopäivärahaa haetaan 

työttömyyskassasta.     (Yleistyötön: 2) 
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Esimerkissä	29	toisen	lauseen	teema	on	NP	ansiopäivärahaa.	Sen	valikoituminen	teemaksi	

implikoi,	että	lukijan	oletetaan	ymmärtävän	teema	hyponymian	(yläkäsitteenä	työttömän	

päivärahat)	kautta	osaksi	samaa	kokonaisuutta,	josta	edellä	on	esitetty	muut	osat.	Tällai‐

sia	 esimerkiksi	 hyponymiaan	 perustuvia	 teemavalintoja	 ei	 ole	 juuri	 ollenkaan	 selkoesit‐

teissä.	 Yleiskielisissä	 esitteissä	 lukijan	 niin	 sanottuun	maailmantietoon	 luotetaan	 enem‐

män,	 ja	 näin	 teemaprogressio	 voi	 olla	 implisiittisempää	 kuin	 selkoesitteissä.	 Lisäksi	 esi‐

merkin	lauseen	predikaatin	suorittajaksi	on	tulkittava	tekstiin	sisäänkirjoitettu	lukija,	eikä	

sillä	viitata	siis	esitteen	laatineeseen	viranomaistahoon.	Selkokielessä	vastaavia	tapauksia	

on	erittäin	vähän,	ja	lukijalta	vaadittuun	toimintaan	viitataan	yleisemmin	esimerkiksi	nol‐

lasubjektin	tai	yksikön	toisen	persoonan	verbimuodon	kautta,	kuten	jo	aiemmin	olen	esit‐

tänyt.		

Teemankulun	kannalta	aktiivi‐	ja	passiivilauseet	eroavat	toisistaan	jonkin	verran.	

ISK:n	 (2004:	1311–1312)	mukaan	yksipersoonaisissa	passiivilauseissa	 ja	nollapersoona‐

lauseissa	teeman	valinta	riippuu	aina	kontekstista.	Aktiivilauseet	alkavat	taas	tunnusmer‐

kittömästi	subjektilla	(SVX‐järjestys)	 ja	 tämä	ns.	neutraali	sanajärjestys	sallii	useamman‐

laisia	tulkintoja.	Tunnusmerkkisen	sanajärjestyksen	informaatiorakenne19	ja	tehtävät	ovat	

tarkemmin	 rajattuja	 kuin	 neutraalissa	 sanajärjestyksessä.	 (Mts.	 1303–1306.)	 Aktiivilau‐

seissa	objektin	 tai	predikatiivin	sijoittuminen	verbin	edelle	kertoo	siis	kenties	enemmän	

tekstin	temaattisesta	järjestäytyneisyydestä	ja	myös	informaationkulusta	kuin	passiivi‐	ja	

nollapersoonalauseissa,	 sillä	niissä	 sanajärjestyksen	muotoutuminen	 tematiikan	 ja	 infor‐

maatiorakenteen	kannalta	on	–	Ainakin	ISK:n	mukaan	–	automaattisempaa.		

Tässä	luvussa	olen	tarkastellut	tapauksia,	joissa	verbinetinen	konstituentti	on	ob‐

jekti	 tai	 predikatiivi.	 Lopuksi	 teen	 vielä	 yhteenvedon	 objekti‐	 ja	 predikatiiviteemaisista	

lauseista	ja	lauseyhdistelmistä,	sekä	esitän	näistä	tarkempaa	kvantitatiivista	tietoa.	Taulu‐

kossa	4	on	objekti‐	ja	predikatiiviteemojen	osuus	kaikista	yhden	verbinetisen	konstituen‐

tin	lauseista	ja	lauseyhdistelmistä	(taulukossa	lihavoidut	prosentit),	ja	olen	myös	erotellut	

objekti‐	 ja	 predikatiiviteemojen	 osuudet.	 Tästä	 kokonaisuudesta	 (objekti	 tai	 predikatiivi	

teemana)	olen	lisäksi	laskenut,	miten	paljon	tapauksissa	on	passiivilauseita,	lauseita,	jotka	

ovat	joko	nollasubjektilauseita	tai	joissa	predikaattiverbi	on	yksikön	toisessa	persoonassa	

sekä	muita	tapauksia.	

	

	

																																																													

19Toisin	 kuin	 tässä	 tutkielmassa	 ISK:ssa	 (2004:	 1308)	 käytetään	 termiä	 informaatiorakenne	 viit‐
taamassa	myös	teemaprogressioon	(vrt.	esim.	Halliday	2004:	93–94,	suomeksi	Shore	2008:25–26,	
2012a:	146–148).	
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Taulukko	4.	Objekti	tai	predikatiivi	teemana.	

	
Selkoesitteet	 Yleiskieliset	esitteet	

	 %	 kpl	 %	 kpl	

Objekti	tai							
predikatiivi	

28,4	 200	 31,4	 514	

obj.	
85,5	

pred.	
14,4	

obj.	
171	

pred.
29	

obj.	
94,4	

pred.	
5,6	

obj.	
485	

pred.	
29	

Passiivilause	 32,0	 64	 54,7	 281	

Nollasubjektilause	
tai	predikaatti‐
verbi	yksikön	2.	
persoonassa		

26,5	 53	 24,3	 125	

nolla‐ 					
subj.	
16,5	

yks.	2.	
pers.	
10,0	

nolla‐ 			
subj.	 			
33	

yks.	2.	
pers	
20	

nolla‐
subj.	
4,3	

yks.	2.	
pers.	
20,0	

nolla‐
subj.	
22	

yks.	2.	
pers.	
103	

Muut	 41,5	 83	 21,0	 108	

	

Kuten	taulukosta	4	nähdään,	selkoesitteissä	ja	yleiskielisissä	esitteissä	on	suurin	

piirtein	yhtä	paljon	yhteensä	objekteja	ja	predikatiiveja	teemoina.	Esitteet	eroavat	kuiten‐

kin	 selkeästi	 predikatiiviteemojen	 määrässä.	 Selkoesitteissä	 on	 yleiskielisiin	 esitteisiin	

verrattuna	 predikatiiviteemoja	 prosentuaalisesti	melkein	 kolminkertainen	määrä.	 Predi‐

katiiveja	on	teemoina	selkoesitteissä	enemmän,	koska	niissä	on	ylipäätään	enemmän	selit‐

täviä	kopulalauseita	kuin	yleiskielisissä	vastineissaan.	Yleiskielisissä	esitteissä	monia	täl‐

laisia	 kohtia	 on	 esitetty	 listamuodossa,	 jolloin	 useamman	 selkoesitteen	 lauseen	 asiat	 on	

saatu	sanottua	yhdessä	ja	samassa	lauseessa.	

Selkoesitteissä	on	yleiskielisiin	vastineisiinsa	verrattuna	selkeästi	enemmän	ak‐

tiivilauseita,	mikä	näkyy	myös	taulukossa	4	objekti‐	ja	predikatiiviteemojen	kohdalla.	Ku‐

ten	olen	jo	maininnut,	monissa	selkokielen	kirjoitusoppaissa	(ks.	esim.	Selkokielen	käsikir‐

ja	2009)	 todetaan,	 että	 selkokielessä	 on	 syytä	 välttää	 vaikeita	 rakenteita,	muun	muassa	

passiivia,	 mikäli	 mahdollista.	 Lisäksi	 passiivin	 käyttötarkoitukset	 paljastuvat	 esitteissä	

osittain	erilaisiksi.	Selkoesitteissä	passiivilla	ei	viitata	lukijan	(ehkä)	suorittamaan	toimin‐

taan,	vaan	 toiminta	osoitetaan	 lukijalle	kuuluvaksi	eksplisiittisemmin,	esimerkiksi	predi‐

kaattiverbin	persoonapäätteillä,	pronominilla	sinä	sekä	nollaperoonarakenteella.	Yleiskie‐

lisissä	esitteissä	on	sen	sijaan	tavallista	antaa	lukijalle	suuntautuvia	toimintaohjeita	myös	

passiivilauseilla.	

Kuten	taulukosta	4	käy	 ilmi,	selkoesitteissä	huomattava	osuus	(26,5	%)	objekti‐	

tai	 predikatiiviteemaisista	 lauseista	 ja	 lauseyhdistelmistä	 viittaa	 tekstiin	 sisäänkirjoitet‐

tuun	 lukijaan	 joko	 nollasubjektilla	 tai	 predikaattiverbin	 yksikön	 toisen	 persoonan	 per‐

soonapäätteellä.	 	 Selkoesitteissä	 nollasubjekti	 on	 yleisempi	 tapa	 viitata	 tekstiin	 koodat‐

tuun	 lukijaan,	mutta	yleiskielisissä	esitteissä	 tilanne	on	selvästi	päinvastainen.	Nollasub‐
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jektilauseita	 on	 selkeä	 vähemmistö	 (4,3	%),	 vaikka	 yleiskielisissä	 esitteissä	 viitataankin	

yhteensä	nollasubjektilauseilla	ja	yksikön	toisen	persoonan	lauseilla	tekstiin	sisäänkirjoi‐

tettuun	 lukijaan	prosentuaalisesti	 saman	verran	 (24,3	%).	Selkoesitteissä	yksikön	 toinen	

persoona	ja	nollasubjekti	vaihtelevat	tuoden	variaatiota	siihen,	miten	tekstiin	sisäänkirjoi‐

tettuun	lukijaan	viitataan.	Vaikka	myös	yleiskielisissä	esitteissä	on	nollasubjektitapauksia,	

niissä	nollasubjektin	vaihtoehtoisuus	yksikön	toiselle	persoonalle	ei	ole	ilmeistä.	Yleiskie‐

lessä	vaihtelua	tuo	pikemminkin	yksikön	toisen	persoonan	indikatiivi	 ja	 imperatiivimuo‐

tojen	sekä	passiivin	käyttö.	

3.1.3 ADVERBIAALI	TEEMANA	

Subjekti‐,	 objekti‐	 ja	 predikatiiviteemaisten	 lauseiden	 lisäksi	 aineistossa	 on	 laaja	 joukko	

lauseita	ja	lauseyhdistelmiä,	joissa	teemana	on	adverbiaali.		Tällaisia	tapauksia	yhden	ver‐

binetisen	konstituentin	sisältävistä	 lauseista	on	selkoesitteissä	25,9	%	(185	kpl)	 ja	yleis‐

kielisissä	 esitteissä	 29,4	%	 (482	kpl).	 Kuten	 edellä	 on	 tullut	 ilmi,	 selkokielessä	 subjektit	

olivat	selvästi	isoin	ryhmä,	kun	taas	yleiskielisissä	esitteissä	tilanne	ei	ole	yhtä	selvä,	vaan	

ryhmät	ovat	melko	lähellä	toisiaan.	Esitän	tämän	luvun	päätteeksi	tarkemmat	kvantitatii‐

viset	tiedot	aineistoni	lauseista,	joissa	yksi	verbinetinen	konstituentti	on	adverbiaali.	

Tässä	luvussa	käsittelemäni	tapaukset	ovat	heterogeenisempi	joukko	kuin	aikai‐

semmat	käsittelemäni.	 	Adverbiaali	 on	 teemana	 adverbiaalina	 esimerkiksi	 joissakin	 syn‐

taktisissa	 lausetyypeissä	 kuten	 omistuslauseessa,	 eksistentiaalilauseessa	 ja	 tilalauseessa	

(syntaktisista	 lausetyypeistä	 ks.	 esim.	 ISK	 2004:	 847–862).	 Osassa	 lauseita	myös	 verbin	

rektio	 aiheuttaa	 teemaan	 muun	 kuin	 kieliopillisen	 sijan20.	 Lisäksi	 passiivilauseissa	 on	

usein	ajan,	paikan	 tai	 tavan	adverbiaaleja	ennen	verbiä.	Aineistossa	pientä	vähemmistöä	

edustavat	 lauseet	 ja	 lauseyhdistelmät,	 joissa	 predikaattiverbiä	 edeltävä	 adverbiaali	 on	

muu	lauseke	kuin	NP.	

Aloitan	 käsittelemällä	 omistuslauseita,	 joissa	 teemana	 on	 adessiivisijainen	 NP.	

Sekä	selko‐	että	yleiskielisissä	esitteissä	omistuslauseita	on	melko	vähän.	Selkoesitteiden	

omistuslauseista	 yli	 puolessa	 tapauksista	 lauseen	 teema	 on	 NP	 sinulla	 eli	 teema	 viittaa	

tekstiin	 sisäänkirjoitettuun	 lukijaan.	 Aineistossa	 omistuslauseilla	 on	 omistamisen	 ilmai‐

semisen	lisäksi	myös	muita	tehtäviä.	Niillä	ilmaistaan	usein	myös	ohjetta	tai	velvoitetta:	

30) [Lähetetyt työntekijät] 

Sinulla pitää olla lähettäjämaan viranomaisen myöntämä todistus siitä, että  

työnantajasi on lähettänyt sinut Suomeen töihin. (Selkomuutto: 5) 

																																																													

20	Kieliopillisista	sijoista	ks.	esim.	ISK	2004:	1174–1176.)	
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Esimerkissä	30	teema	on	NP	sinulla,	joka	viittaa	tekstiin	sisäänkirjoitettuun	lukijaan.	Teks‐

tissä	 on	monissa	 edeltävissä	 lauseissa	 viitattu	 lukijaan	 yksikön	 toisen	 persoonan	 verbi‐

muodolla.	Esimerkissä	annetaan	selvä	ohje,	jota	on	noudatettava,	kun	tulee	Suomeen	töi‐

hin	lähetettynä	työntekijänä.	Direktiivinen	tulkinta	omistuslauseeseen	tulee	pitää‐verbistä	

(modaalisista	verbeistä	ks.	ISK	2004:	1497–1499).		

Yleiskielisissä	esitteissä	on	vain	muutama	tapaus,	 jossa	lauseen	teema	on	NP	si‐

nulla.	Seuraava	esimerkki	on	samasta	kohtaa	kuin	edellinen	selkoesitteen	esimerkki:	

31) [EU- tai ETA-maista tai Sveitsistä lähetetyt työntekijät] 

Suomeen EU- tai ETA-maista tai Sveitsistä lähetetyt työntekijät säilyvät kui-

tenkin aina lähettävän valtion sosiaaliturvan piirissä. Jos sinut siis lähetetään 

työkomennukselle Suomeen, et voi päästä Suomen sosiaaliturvan piiriin.  

→ Sinulla on oltava mukanasi lähettäjämaan viranomaisen myöntämä E101-

todistus, jolla voit osoittaa olevasi lähetetty työntekijä. (Yleismuutto 1: 5) 

Esimerkissä	 31	 omistuslause	 saa	 direktiivisen	 tulkinnan	 kuten	 selkoesimerkissä	 edellä.	

Katkelmassa	teemat	viittaavat	kaikki	tähän	lukijaan,	ja	teemankulku	on	pysyvää.	Yleiskie‐

lisissä	 esitteissä	 ei	 ole	 juurikaan	 tällaisia	 tekstiin	 sisäänkirjoitettuun	 lukijaan	 viittaavia	

omistuslauseita.	Muut	tapaukset	 ilmaisevat	vielä	abstraktimpaa	omistusta	sekä	ohjeita	 ja	

velvoitteita.	

Omistuslauseissa	 teemana	on	myös	muita	NP:itä	 kuin	pronomini	 sinulla.	 Selko‐

kielisissä	 esitteissä	 on	 suhteessa	 vähemmän	 tällaisia	 omistuslauseita	 kuin	 yleiskielisissä	

esitteissä.	Kuten	edellä,	pidemmässä	esimerkissä	merkitsen	nuolella	varsinaisen	huomion	

kohteena	olevaa	lausetta	tai	lauseita:		

32) [Ansiopäiväraha] 

Ansiopäivärahaa maksaa työttömyyskassa, jonka jäsen olet. Esimerkiksi 

 → ammattiliitoilla on usein oma työttömyyskassa. (Selko-opiskelu: 12) 

Esimerkissä	32	on	selkoesitteissä	tyypillinen	omistuslause,	jossa	teema	on	habitiiviadver‐

biaali	 ammattiliitoilla.	 Esimerkissä	 omistuslauseen	 tehtävä	 on	 informatiivinen.	 Lauseen	

teemaksi	on	nostettu	kuitenkin	NP,	jota	ei	ole	mainittu	tekstissä	aikaisemmin	ja	edellises‐

sä	 reemassa	 annettu	 tieto	 jää	 uudelleen	 reemaan.	 Selkoyleisölle	 ammattiliiton	 tehtävät	

lienevät	usein	selkiytymättömiä	ja	uusia.		Omistuslauseen	rakenteen	tuttuus	selkoyleisölle	

on	saattanut	vaikuttaa	siihen,	että	sanajärjestys	ei	vastaa	 informaatiorakenteen	kannalta	

oletettua	 annettu–uusi	 ‐järjestystä,	 vaan	 on	 itse	 asiassa	 päinvastainen.	 Vastaavassa	 koh‐

dassa	 yleiskielisessä	 esitteessä	 puhutaan	 vain	 työttömyyskassasta	 mainitsematta,	 että	

työttömyyskassat	 ovat	 usein	 ammattiliitojen	 hallinnoimia.	 Tässä	 voi	 nähdä	 viitteitä	 sel‐
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komukautuksen	paineista	tasapainoilla	selkeiden	lauserakenteiden	ja	toisaalta	koheesiota	

luovan	informaatiorakenteen	ja	teemaprogression	välillä.	

Omistuslauseessa	omistettava	asia	voi	olla	myös	abstrakti,	kuten	oikeus	tehdä	jo‐

tain.	Varsinkin	yleiskielisissä	esitteissä	tämäntyyppinen	omistuslauseiden	käyttö	on	taval‐

lista:	

33) [Vuorotteluvapaa ja -korvaus] 

Vuorotteluvapaalle voi siirtyä uudelleen oltuaan välillä työssä 5 vuotta. → Vuo-

rotteluvapaalle lähtevällä on oikeus vuorottelukorvaukseen, joka on 70 % siitä 

työttömyyspäivärahasta, johon vuorottelija olisi oikeutettu työttömänä ollessaan.

    (Yleistyötön: 22) 

34) [Tiedonvaihto viranomaisten välillä] 

Kelalla on oikeus antaa muille viranomaisille tietoja lain edellyttämällä tavalla. 

    (Yleisomainen: 8) 

Esimerkissä	33	toisen	lauseen	teema	on	NP	vuorotteluvapaalle	lähtevällä.	Teemassa	ei	ole	

lausekkeen	varsinaista	pääsanaa	(esim.	työntekijä),	mutta	sitä	on	käytetty	tekstissä	aiem‐

min	usein.	Selkoesitteissä	on	vähän	abstraktia	omistuslauseiden	käyttöä,	ja	tällaisissa	lau‐

seissa	NP‐teema	viittaa	yhtä	poikkeusta	lukuun	ottamatta	(Suomella	on	sosiaaliturvasopi‐

mus	 –	 –.)	 lukijaan.	 Yleiskielisissä	 esitteissä	 tällaisissa	 omistuslauseissa	 teema	 voi	 viitata	

myös	muihin,	kuten	esimerkissä	34,	jossa	lauseen	teema	on	NP	Kelalla.		

Syntaktisista	lausetyypeistä	eksistentiaalilauseita21	ei	ole	kovin	monia	aineistos‐

sani.		Aineiston	eksistentiaalilauseissa	teema	on	lokatiivinen,	ja	sillä	viitataan	usein	konk‐

reettisiin	objekteihin	tai	esimerkiksi	Suomeen	paikkana:	

	

35) [Äitiysavustus] 

Äitiysavustus on valintasi mukaan äitiyspakkaus tai 140 euron veroton rahasum-

ma. → Äitiyspakkauksessa on vauvan vaatteita ja hoitotarvikkeita. 

    (Selkoperhe: 3) 

36) [Kenelle kansaneläkettä?] 

Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää, kansan-

eläke- ja työeläkejärjestelmät.  (Yleiseläke: 2) 

																																																													

21	 Esimerkiksi	 ISK	 (2004:	 850–852)	 esittää	 prototyyppisen	 eksistentiaalilauseen	 ominaispiirtei‐
neen	ja	useita	muunnoksia	tästä.	Koska	luvun	fokus	on	teemakonstituenteissa,	käsittelen	tässä	yk‐
sinkertaisuuden	 vuoksi	 vain	 aineistoni	 prototyyppisten	 eksistentiaalilauseiden	 teemakonstituent‐
teja.	
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Esimerkin	35	ensimmäinen	 lause	antaa	äitiysavustuksen	vaihtoehdoiksi	 rahan	 tai	 äitiys‐

pakkauksen.	Seuraavassa	ensimmäisen	lauseen	reeman	toisesta	osasta,	äitiyspakkaukses‐

ta	 kerrotaan	 lisätietoa.	 NP	äitiyspakkauksessa	on	 tyypillinen	 eksistentiaalilauseen	 teema	

(ks.	esim.	 ISK:	2004:	847–849).	Selkoesitteissä	eksistentiaalilauseiden	 teemat	ovat	hyvin	

konkreettisia	 kuten	 tässäkin	 esimerkissä.	 Yleiskielisissä	 esitteissä	 eksistentiaalilauseilla	

viitataan	 myös	 abstraktimpiin	 asioihin.	 Esimerkissä	 36	 eksistentiaalilauseen	 teema	 on	

lokatiivinen	adverbiaali	Suomessa,	joka	Suomeen	kokonaisuutena	ja	yhteiskuntana.		

Edellisessä	 alaluvussa	 käsittelin	 tapauksia,	 joissa	 passiivilauseissa	 teemana	 on	

objekti	 tai	predikatiivi.	Passiivilauseissa	 teemana	voi	kuitenkin	olla	myös	adverbiaali.	 Se	

voi	olla	niin	ikään	predikaattiverbin	täydennys	tai	se	voi	toimia	kehysadverbiaalina	koko	

lauseelle.	 Kehysadverbiaaleilla	 ilmaistaan	 aineistossa	 esimerkiksi	 konkreettisia	 paikkoja	

(toimisto,	 hakemus)	 edellä	 kuvattujen	 eksistentiaalilauseiden	 tapaan	 sekä	 abstraktimpia	

asioita	(Suomi	yhteiskuntana,	vanhempainvapaa):		

37) [Miten pääset kuntoutukseen?] 

Kun olet saanut lääkärinlausunnon, voit hakea kuntoutusta Kelasta. → Kelassa 

harkitaan, voidaanko kuntoutusta myöntää. (Selkoterveys: 13) 

38) [Asumisavustus] 

Kela maksaa asumisavustuksena asevelvollisen ja hänen omaisensa kohtuulliset 

asumismenot. → Asumismenoihin lasketaan vuokra, vesi- ja sähkömaksut, yh-

tiövastike, asuntolainojen korot ja omakotitalon hoitomenot.  

    (Selko-opiskelu: 10) 

39) [Työllistymistä edistävät palvelut] 

Työttömänä työnhakijana sinulla on erilaisia vaihtoehtoja parantaa työllistymis-

mahdollisuuksiasi. → Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisesta so-

vitaan työllistymissuunnitelmassa TE-toimiston kanssa.  (Yleistyötön: 18) 

Passiivilauseen	kohdalla	on	aina	tehtävä	valinta	siitä,	mikä	lausekkeista	nostetaan	lauseen	

teemaksi	(ks.	ISK	2004:	1256–1260).	Esimerkeissä	37–39	teemat	motivoituvat	ensimmäis‐

ten	lauseiden	reemoista	eli	tekstissä	on	etenevä	teemankulku.	Esimerkissä	37	kolmannen	

lauseen	teemana	on	lokatiivinen	adverbiaali	Kelassa.	Esimerkeissä	38	ja	39	passiivia	edel‐

tävät	 adverbiaalitäydennykset.	 Kahdessa	 ensimmäisessä	 esimerkissä	 predikaattiverbi	

viittaa	tekemiseen,	jossa	lukija	ei	ole	osallisena.	Sen	sijaan	esimerkissä	39	predikaattiver‐

bin	 tekemiseen	 oletetaan	 osallistuvaksi	myös	 lukija.	 Tulkintaa	 vahvistetaan	 postpositio‐

lausekkeella	 kanssa.	 Selkoesitteissä	 passiivilauseita	 on	 ylipäätään	 selvästi	 vähemmän,	 ja	

tällöin	predikaattiverbillä	kuvataan	muutamia	poikkeuksia	lukuun	ottamatta	muiden	kuin	

lukijan	suorittamaa	toimintaa,	toisin	kuin	yleiskielisissä	esitteissä.	
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Käsittelen	luvun	lopuksi	vielä	tapauksia,	joissa	teemaksi	tarjoutuvat	adverbiaalit	

ovat	osana	metatekstiä	lukijalle.	Tämäntyyppisiä	jaksoja	on	kutsuttu	myös	ennakkojäsen‐

täjiksi,	 jotka	ohjaavat	sisällöllisiin	 lukustrategioihin	(Leiwo	2003:	30).	 	 Shore	(2008:	52)	

mainitsee	puhuessaan	verbialkuisista	lauseista,	että	ne	voivat	olla	teemattomia	siksi,	että	

ne	ovat	metatekstuaalisia	eli	niillä	on	vain	tekstuaalinen	tehtävä.	Shore	ei	ota	kantaa	mui‐

hin	metatekstuaalisiin	lauseisiin,	esimerkiksi	sellaisiin,	joissa	on	teemaksi	tarjoutuva	ver‐

binetinen	NP.			Oleellista	analyysin	kannalta	lienee	se,	mielletäänkö	lauseiden	metatekstu‐

aalisuus	niiden	ainoaksi	tehtäväksi	vai	onko	kyse	myös	(uuden	ja	tarpeellisen)	informaati‐

on	 välittämisestä	 –	 kuten	muualla	 tekstissä.	 Seuraavissa	 esimerkeissä	 verbinetinen	 tee‐

maksi	tarjoutuva	konstituentti	on	ensin	NP	ja	sen	jälkeen	adverbi:	

40) [Koti ja perhe] 

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä rahallista tukea Kela antaa lapsiperheelle  

ja asumiseen. 

Lapsiperheen tuet kuuluvat kaikille lapsiperheille. Asumisen tukiin vaikuttavat 

tulojen ja omaisuuden määrä, ja niitä saavat vain pienituloiset.  

Kela myöntää tukea vain hakemusten perusteella, joten kaikkia tukia on haettava 

Kelasta.    (Selkoperhe: 1) 

41) [Eläkkeelle] 

Tässä esitteessä kerrotaan pääasiat eläkkeistä ja eläkkeensaajien tuista. 

 → Mukana ei siis ole kaikkia tukien yksityiskohtia. (Selkoeläke:1) 

Esimerkeissä	40	ensimmäisissä	lauseessa	teemaksi	tarjoutuu	lokatiivinen	adverbiaali	täs‐

sä	esitteessä.	Selkokielisissä	esitteissä	on	jokaisessa	tällainen	tekstilajista	kertova	passiivi‐

lause.	Myös	yleiskielisissä	esitteissä	on	vastaava	lause	miltei	jokaisessa,	mutta	niissä	pre‐

dikaattiverbi	on	osassa	tapauksia	monikon	1.	persoonassa.	Esimerkissä	ensimmäisen	lau‐

seen	 reemasta	 lohkeaa	 seuraaviin	 lauseisiin	 teemat,	 ja	 teemankulku	 siis	 etenee.	 Tulkin‐

nassa	korostuu	tiedon	välittäminen	lukijalle,	ja	teeman	voidaan	ehkä	ajatella	olevan	koko	

esite	tai	esimerkiksi	konkreettinen	esitevihkonen.	Esimerkissä	41	toisen	lauseen	teemaksi	

tarjoutuu	 adverbi	mukana.	 Se	 on	 konnektiivimainen22,	 joten	 on	 kyseenalaista,	 viekö	 se	

teemaa	 varsinaisesti	 tekstissä	 eteenpäin.	 Esimerkissä	 teemankulku	 näyttäisi	 kuitenkin	

jatkuvan	ilman	ongelmia	pysyvänä,	sillä	jälkimmäisessä	lauseessa	lukija	ohjataan	etsimään	

lauseen	 varsinaista	 teemaa	 aiemmasta	 tekstistä	 anaforisen	 ellipsin	 avulla.	 Tällainen	 ad‐

verbien	 käyttö	 on	 selvästi	 yleisempää	 selkoesitteissä	 kuin	 yleiskielisissä	 esitteissä.	Niitä	

																																																													

22	Olen	tässä	työssä	jättänyt	verbinetiset	konnektiivit	analyysin	ulkopuolelle,	koska	niillä	ei	mieles‐
täni	viedä	tekstin	teemankulkua	eteenpäin,	vaan	niiden	funktio	on	koheesiota	lisäävä.	Samoin	kon‐
nektiiveja	käsittelee	esimerkiksi	Shore	(2008:40).	
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käytetään	yleisesti	niin,	että	adpositiolausekkeiksi	miellettyinä	täydennys	on	aina	edeltä‐

vässä	 lauseessa	 tai	 lauseyhdistelmässä	mainittu.	 Tämä	 säästää	 tilaa	 ja	 vähentää	 toistei‐

suutta.	Analyysini	perusteella	näitä	käytetään	selkoesitteissä	enemmän,	koska	niissä	esi‐

merkiksi	koheesiota	luodaan	enemmän	tällaisilla	selkeillä	ja	näkyvillä	keinoilla.	

Pohdittavaksi	 jää,	 voidaanko	 ajatella	 tällaisen	 johdannon	 muodostavan	 oman	

(meta)tekstuaalisen	kokonaisuutensa,	 joka	on	sisäisesti	 järjestäytynyt	ja	 jossa	teema	ete‐

nee,	mutta	joka	ei	vaikuta	myöhempään	tekstiin	ja	joka	siksi	olisi	koko	tekstin	tasolla	tee‐

maton.	Shoren	(2008)	mukaan	teemattomilla	lauseilla	voi	olla	vain	tekstuaalinen	tehtävä,	

jolloin	niillä	jäsennetään	tekstiä	ja	kerrotaan	lukijalle	esimerkiksi	tekstin	rakenteesta.	Täl‐

laisilla	 lauseilla	 voi	 olla	myös	 vain	 interpersoonainen	 tehtävä,	 jolloin	 niillä	 luodaan	 esi‐

merkiksi	 vuorovaikutusta	 lukijan	 ja	 kirjoittajan	 välille.	 Tällaisilla	 aineistoni	 lauseilla	 ja	

lauseyhdistelmillä	on	kuitenkin	mielestäni	edellä	mainittujen	lisäksi	myös	informatiivinen	

tehtävä,	 sillä	 tällaisen	 tekstin	 avulla	 lukija	 voi	 esimerkiksi	 päätellä,	 lukeeko	 hän	 itsensä	

kannalta	oikeaa	esitettä.		

Selkokielen	käsikirjassa	 (2009:	77)	todetaan,	että	selkokielisessä	tekstissä	 jäsen‐

tävä	metateksti	nimeää	usein	tekstilajin	 ja	auttaa	näin	lukijaa	hahmottamaan,	millaisesta	

kokonaisuudesta	on	kyse.	Rakenteesta	 tulee	myös	selkokirjoitusohjeiden	mukaisesti	 loo‐

ginen	ja	helposti	avautuva.	Myös	omassa	aineistossani	esite	tekstilajina	tuli	esiin	jokaises‐

sa	esitteessä.	Kulkki‐Niemisen	ja	Leskelän	(2012:	559)	mukaan	tämänkaltainen	aloitus	on	

kyllä	 selkeä,	mutta	 sen	houkuttelevuutta	 voi	pohtia.	Niin	 selkokielisen	kuin	yleiskielisen	

tekstin	on	 saatava	 lukija	kiinnostumaan	 tekstistä.	 Selkomateriaalissa	osin	paineet	 voivat	

olla	jopa	kovemmat,	sillä	lukemisen	vaikeudet	saattavat	vähentää	lukumotivaatiota.	Kulk‐

ki‐Niemisen	 ja	 Leskelän	 analyysin	 mukaan	 selkoesitteissä	 viittaukset	 tekstin	 tarkoituk‐

seen	ovat	pääosin	esitteiden	ja	oppaiden	alussa.	Muualla	tekstissä,	esimerkiksi	alaotsikoi‐

den	aloituksissa	ei	juuri	koskaan	ole	metatekstiä.	Havainto	pätee	myös	omaan	aineistooni.	

Selkoesitteet	ovat	melko	lyhyitä,	ja	ehkä	siksi	metatekstiä	ei	ehkä	ole	ehkä	nähty	tarpeelli‐

seksi	muualla.	 Kulkki‐Niemelä	 ja	 Leskelä	 (mp.)	 ehdottavat,	 että	 selkoesitteissä	 voisi	 olla	

metatekstiä	myös	muualla,	sillä	selkokielen	käyttäjällä	voi	usein	olla	vaikeuksia	työmuis‐

tissa	(Toisin	sanoen	2006:	34–35;	Selkokielen	käsikirja	2009:	30–31),	ja	metatekstuaaliset	

lukuohjeet	voivat	auttaa	heikkoja	lukijoita.		

Luvun	päätteeksi	kokoan	vielä	yhteen	kvantitatiivista	 tietoa	aineistoni	 lauseista	

ja	lauseyhdistelmistä,	joissa	yksi	verbinetinen	konstituentti	on	adverbiaali.	Ryhmä	on	hy‐

vin	 heterogeeninen,	 sillä	 tällaisten	 adverbiaalien	 tehtävät	 lauseessa	 vaihtelevat	 paljon.	

Taulukossa	5	ovat	ensin	kaikki	tapaukset,	joissa	verbinetinen	konstituentti	on	adverbiaali,	

ja	 olen	 lisäksi	 laskenut,	 kuinka	 suuri	 osuus	 näistä	 adverbiaaleista	 on	 NP:itä	 ja	 toisaalta	

muita	lausekkeita.	Olen	merkinnyt	taulukkoon	passiivilauseiden	osuuden	ja	myös	tilastot	



42	
	

käsittelemistäni	syntaktisista	lausetyypeistä	–	omistuslauseiden	ja	eksistentiaalilauseiden.	

Viimeiselle	riville	olen	tilastoinut	muut	tapaukset,	joita	käsittelen	tämän	luvun	aluksi.	

Taulukko	5.	Adverbiaali	predikaattiverbin	edellä.	

	
Selkoesitteet	 Yleiskieliset	esitteet	

	 %	 kpl	 %	 kpl	

Adverbiaali	predi‐
kaattiverbin	edellä	
lauseissa	ja	lause‐
yhdistelmissä,	joissa	
on	yksi	verbinetinen	
konstituentti	

25,9	 185	 29,4	 482	

NP	
	
21,1	

Muu	
lauseke	
4,8	

NP	
	
151	

Muu	
lauseke
34	

NP	
	
25,9	

Muu	
lauseke	
3,5	

NP	
	
424	

Muu	
lauseke	
58	

Predikaattiverbi		
passiivissa	

15,1	 28	 	 33,8	 163	

Omistuslause	

	 4,3	 8	 	 6,6	 32	

sinulla
2,7	

Muu	NP	
1,6	

sinulla
5	

Muu	NP	
3	

sinulla	
1,0	

Muu	NP	
5,6	

sinulla	
5	

Muu	NP
27	

Eksistentiaalilause	 2,7	 5	 4,0	 19	

Muut	tapaukset	 77,9	 144	 55,6	 268	

	

Kuten	taulukosta	5	nähdään,	selkoesitteissä	ja	yleiskielisissä	esitteissä	on	prosen‐

tuaalisesti	melko	saman	verran	lauseita	ja	lauseyhdistelmiä,	joissa	yksi	verbinetinen	kon‐

stituentti	on	adverbiaali.	Esitteissä	myös	NP‐adverbiaalien	prosentuaalinen	osuus	kaikista	

adverbiaaleista	 on	 samaa	 luokkaa.	 Molemmissa	 esitteissä	 selkeästi	 eniten	 (taulukossa	

viimeinen	rivi)	on	aktiivimuotoisia	väitelauseita,	 joissa	esimerkiksi	 teemaprogression	ta‐

kia	 lauseen	 aloittaa	 adverbiaali	 eikä	 joku	muu	 lauseenjäsen.	 Tämä	 voi	 johtua	 siitä,	 että	

selkoesitteissä	 käytetään	 yleisesti	 kehysadverbiaaleja,	 jotka	 sitovat	 lauseita	 esimerkiksi	

aikaan	 ja	 paikkaan	 ja	 kenties	 kertovat	 syy‐seuraussuhteista	 kuten	myös	 selkokielen	 oh‐

jeistuksessa	usein	toivotaan	tehtävän	(ks.	esim.	Selkokielenkäsikirja	2009:	91–94).		

Selkoesitteissä	 on	 selvästi	 yleiskielisiä	 vastineitaan	 vähemmän	 passiivilauseita.	

Selkoesitteissä	 passiivin	 toimija	 on	 muutamaa	 yksittäistapausta	 lukuun	 ottamatta	 aina	

viranomainen,	 kun	 taas	 yleiskielisissä	 esitteissä	 passiivilla	 voidaan	 viitata	myös	 tekstiin	

sisäänkirjoitetun	lukijan	suorittamaan	toimintaan.		

Selkoesitteiden	 omistuslauseissa	 pronomini	 sinulla	 on	 selkeästi	 yleisin	 teema	

(62,5	%	 kaikista	 omistuslauseista).	 Ero	 yleiskielisiin	 esitteisiin	 on	 suuri,	 sillä	 niissä	 NP	

sinulla	on	 teemana	vain	15,6	%	kaikista	omistuslauseista.	 Sekä	 selko‐	että	yleiskielisissä	

esitteissä	tekstiin	sisäänkirjoitettuun	lukijaan	viitataan	myös	muilla	NP:illä,	mutta	kvanti‐

tatiivinen	 analyysi	 paljastaa	 selkoesitteiden	 suosivan	viittausta	pronominilla.	 Lisäksi	 ku‐

ten	 aiemmin	 esitin,	 yleiskielisissä	 esitteissä	 omistuslauseilla	 ilmaistaan	 selkoesitteitä	
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enemmän	myös	abstraktimpaa	omistajuutta	ja	esimerkiksi	Kelan	oikeuksia	sekä	enemmän	

käskyjä	ja	kehotuksia.		

Eksistentiaalilauseiden	 kohdalla	 määrällinen	 analyysi	 ei	 tuo	 esitteiden	 välille	

suuria	 eroja.	 Kuten	 omistuslauseiden	 kohdalla,	 eksistentiaalilauseet	 ovat	 selkoesitteissä	

konkreettisia,	 ja	 niissä	NP‐teemat	 viittaavat	useimmiten	 selvärajaisiin	 objekteihin.	 Yleis‐

kielisissä	 esitteissä	 on	 tämänkaltaisen	 käytön	 lisäksi	 paljon	 eksistentiaalilauseita,	 joissa	

NP‐teema	viittaa	abstraktiin	referenttiin	–	tai	abstraktimpaan	kuin	selkoesitteissä.		

Adverbiaaleilla	on	verbinetisinä	konstituentteina	moninaisia	tehtäviä.	Osin	nämä	

tehtävät	ovat	aineistoni	esitteissä	yhteneväisiä,	mutta	esimerkiksi	passiivi‐	ja	omistuslau‐

seiden	kohdalla	erojakin	 löytyy.	Kuten	on	käynyt	 ilmi,	erot	ovat	pikemminkin	 laadullisia	

kuin	määrällisiä,	 ja	 laadullinen	analyysi	näyttäisi	paljastavan	paremmin	niitä	muutoksia,	

joita	kielen	yksinkertaistamiseksi	on	mukautusprosessissa	tehty.	

3.2 SIVUTEEMA	JA	TEEMA	

Pyrin	tässä	luvussa	vertailemaan,	miten	sivuteemoja	käytetään	selkoesitteissä	ja	yleiskie‐

lisissä	esitteissä:	millaisia	sivuteemat	ovat	tyypillisesti	aineistossa,	käytetäänkö	niitä	yhtä	

paljon,	ja	eroavatko	käyttökontekstit	jotenkin	toisistaan?		

Osa	 tutkijoista	 jakaa	 verbinetiset	 konstituentit	 temaattiseen	 ja	 ei‐temaattiseen	

osaan	(esim.	Sorjonen	1985:	21–23,	määrittelystä	enemmän	ks.	Lautamatti	1978),	ja	osan	

mielestä	kaikki	verbiä	edeltävä	on	temaattisessa	asemassa	(esim.	Karvonen	1995).	Lisäksi	

vaihtelee	se,	kuinka	paljon	erilaisia	teemojen	kategorioita	tutkijat	käyttävät.	Osa	tutkijois‐

ta	käyttää	Hallidayn	(2004:	79–87)	jakoa	interpersoonaisiin,	tekstuaalisiin	ja	ideationaali‐

siin	 teemoihin	 (suomeksi	 esim.	Karvonen	1992:	127).	Toiset	 tutkijat	 (esim.	Shore	2008)	

erottavat	lauseista	vain	pääteeman	ja	sivuteeman	(myös	esim.	orientoiva	teema	ja	kehys)	

ja	jättävät	analyysin	ulkopuolelle	osan	Hallidayn	jaon	teematyypeistä.		

Teema	ja	sivuteema	löytyvät	tekstistä	tekstiyhteyden	eli	kotekstin	kautta.	Tämän	

vuoksi	olen	ottanut	esimerkkeihin	pidempiä	katkelmia,	joissa	teema	kulkee	tekstissä.	Esi‐

tän	 analyysin	 tueksi	myös	 kvantitatiivista	 tietoa	 sivuteemallisten	 lauseiden	määrästä	 ai‐

neistossani.	 Tässä	 työssä	 jätän	 puhtaan	 konnektiiviset	 ainekset	 analyysin	 ulkopuolelle.	

Aloitan	 tarkastelun	 lausekesivuteemoista.	 Tämän	 jälkeen	 käsittelen	 sivulausealkuisia	 ta‐

pauksia,	joissa	tällä	adverbiaalilauseella	on	myös	sivuteemainen	rooli.	

3.2.1 KAKSI	LAUSEKETTA	ENNEN	VERBIÄ	

Aineistossani	 sekä	 selko‐	 että	 yleiskielisissä	 esitteissä	 sivuteemoina	 on	 eniten	 NP:itä,	 ja	

käsittelenkin	tässä	luvussa	sivuteemoja	lähinnä	NP	esimerkkien	kautta,	sillä	adverbiaalei‐
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na	toimivien	adverbi‐	ja	adpositiolausekkeiden	tehtävät	sivuteemoina	ovat	melko	yhtenäi‐

set	NP‐sivuteemojen	kanssa.	Poikkeuksen	muodostavat	tiivistysteemaiset	(ks.	Shore	2008:	

43)	sivuteemat,	joita	käsittelen	myös	adverbi‐esimerkkien	kautta.	

Selkoesitteissä	 lausekesivuteemoja	 on	 prosentuaalisesti	 melko	 saman	 verran	

kuin	yleiskielisissä	esitteissä,	mutta	tapauksia	ei	ylipäätään	ole	kovin	paljon	(selkoesitteet	

5,1	%,	58	kpl;	yleiskieliset	esitteet	4,8	%,	132	kpl).	Olen	 laskenut	 tapausten	määrät	suh‐

teessa	kaikkiin	esitteiden	lauseisiin	ja	lauseyhdistelmiin	(selkoesitteet	1141	kpl,	yleiskieli‐

set	 esitteet	 2749	 kpl).	 Tarkemmat	 kvantitatiiviset	 tiedot	 esitteiden	 sivuteemaisista	 lau‐

seista	 ja	 lauseyhdistelmistä	esitän	luvun	lopuksi.	Osa	kahdella	 lausekkeella	alkavista	 lau‐

seista	 ja	 lauseyhdistelmistä	 alkaa	 konnektiivilla	 tai	 esimerkiksi	 modaalisella	 adverbilla,	

jotka	eivät	vie	tekstin	teemankulkua	eteenpäin	(ks.	esim.	Shore	2008:	40).	Nämä	tapaukset	

olen	jättänyt	tässä	analyysin	ulkopuolelle.	

Karvosen	(1995)	mukaan	tyypillistä	on,	että	varsinainen	teema	on	virkkeestä	toi‐

seen	sama	tai	vaihtelu	on	vähäistä,	jos	lauseessa	on	sivuteema	ja	teema.	Karvonen	toteaa,	

että	 sivuteemoilla	 ilmaistaan	 jokin	 tarkastelunäkökulma	 lauseeseen	 ja	 samalla	 tuodaan	

kontrastointia	 edeltäneisiin	 lauseisiin.	 	 Sivuteemat	muodostavat	 usein	 esimerkiksi	 ajan,	

paikan	 tai	 syyn	 ilmausten	 sarjoja.	 Karvosen	mukaan	 sivuteema	 voi	 selittää	 tai	 rajoittaa	

varsinaisen	 teeman	 tietoa.	 Sivuteemat	 voivat	 myös	 järjestellä	 pidemmän	 tekstikokonai‐

suuden	rakennetta.	Tavallista	on,	että	sivuteema	liittää	uuden	asian	edellä	esitettyyn,	kos‐

ka	se	esiintyy	lauseen	alussa.	(Mts.	68–70.)		

Sekä	 selko‐	 että	 yleiskielisissä	 esitteissä	 selvästi	 yleisin	 sivuteema	 on	 kehysad‐

verbiaali.	Seuraavaksi	käsittelen	kehysadverbiaaleja	yhden	alaluokan,	ajan	adverbiaalien,	

kautta.	Shoren	(2008)	mukaan	ajan	adverbiaalit	erottuvat	muista	lauseenalkuisista	konsti‐

tuenteista.	Sivuteemoina	ajan	adverbiaalit	 jäsentävät	lauseen	tai	 lauseyhdistelmän	alussa	

ollessaan	selvästi	tekstiä	 ja	ovat	näin	konnektiivimaisia.	Ne	myös	luovat	lauseelle	(tai	pi‐

demmälle	tekstijaksolle)	ajallisen	ulottuuden	seuraavaan	sivuteemaiseen	ajan	adverbiaa‐

liin	 asti.	 (Mts.	 46.)	 Esimerkeissä	 sivuteemoiksi	 esittämäni	 konstituentit	 on	 kursivoitu	 ja	

olen	 lihavoinut	 NP‐teemat	 kuten	 edellä23.	 Olen	merkinnyt	 nuolella	 tarkemmin	 käsittele‐

mäni	kohdan:	

42) [Vanhempainrahakausi] 

Kela maksaa vanhempainvapaan ajalta vanhempainrahaa sille vanhemmalle, joka 

on kotona hoitamassa lasta.  

																																																													

23	 Tässä	 alaluvussa	 käsittelen	myös	 tekstikatkelmia,	 joissa	 osassa	 teemaprogressio	 jatkuu	 predi‐
kaattiverbissä.	 Esimerkeissä	 olen	 merkinnyt	 tällaisia	 predikaattiverbejä	 kursiivin	 ja	 lihavoinnin	
yhdistelmällä,	mutta	varsinaisesti	näitä	tapauksia	tarkastelen	luvussa	3.3.	
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Isä ja äiti voivat myös tehdä osa-aikatyötä ja hoitaa lasta puoli päivää vuorotellen. 

→ Tältä ajalta Kela maksaa osittaista vanhempainrahaa kummallekin. 

    (Selkoperhe: 4) 

Esimerkissä	 42	 viimeisessä	 päälauseessa	 verbiä	 edeltää	 kaksi	 NP:tä	 tältä	 ajalta	 ja	Kela.	

Ensimmäinen	NP	 tulee	 edellisen	 lauseen	 reemasta,	 ja	 se	 sisältää	 anaforisen	pronominin.	

Toinen	NP,	 lauseen	 subjekti,	Kela	 puolestaan	 on	 ollut	 jo	 teemana	 katkelmassa	 aiemmin.	

Karvosen	 (1992:	 131)	mukaan	 lauseen	 teemaksi	 tulkitaan	 se	 lauseke,	 joka	 on	 lauseessa	

verbin	 täydennyksenä	 ja	 joka	 on	 siis	 pakollinen	 lauseessa	 (ks.	 myös	 ISK:	 1317–1320).		

Analysoimassani	kohdassa	Kela	on	kyllä	 teema,	mutta	verbin	 täydennyksenä	 toimimisen	

lisäksi	 perustan	 tulkintani	myös	muihin	 seikkoihin.	 Tärkeää	 on	 huomioida,	 että	Kela	 on	

ollut	 vain	 hetkeä	 aikaisemmin	 teemana	 sekä	 se,	 että	 ensimmäisen	NP:n	 luonne	 ajan	 ad‐

verbiaalina	ohjaa	 tulkitsemaan	sitä	orientoivaksi	 sivuteemaksi.	Aineistossani	NP	Kela	on	

molemmissa	esitteissä	yleisin	 teema	subjekti‐NP:llisissä	 lauseissa,	 joissa	on	monta	NP:tä	

ennen	verbiä.		

Vaikka	selkoesitteissä	on	runsaasti	temporaalisia	adverbiaaleja	sivuteemoina,	ne	

eivät	muodosta	sarjoja,	kuten	esim.	Karvosen	(1995:	68–70)	mukaan	on	tavallista.	Tällai‐

sia	 sarjoja	 ei	 kuitenkaan	 löydy	montaa	myöskään	 yleiskielisistä	 esitteistä,	 joten	 kyse	 ei	

näytä	olevan	selkokielen	vaikutuksesta	tekstiin.	Molemmissa	esitteissä	leipätekstin	jaksot	

ovat	 lyhyitä,	 ja	 otsikoilla	 on	 tärkeä	 –	 kenties	 jonkinlainen	 hypersivuteemainen	 –	 tekstiä	

jäsentävä	 tehtävä.	 Yleiskielisissä	 esitteissä	 on	 kuitenkin	 joissain	 tapauksessa	 useampia	

peräkkäisiä	ajan	adverbiaaleja	sivuteemoina:	

43) [Ylläpitokorvausta matka- ja ylläpitokustannuksista] 

Voit saada ylläpitokorvausta myös osallistuessasi työharjoitteluun, työelämä-

valmennukseen tai työkokeiluun. → Näiden toimenpiteiden ajalta ylläpitokor-

vaus maksetaan vain osallistumispäiviltä. → Työharjoittelun ajalta ylläpitokor-

vausta maksetaan vain pitkäaikaistyöttömille, joiden oikeus työttömyyspäivära-

haan on päättynyt 500 päivän enimmäisajan täytyttyä tai jotka ovat saaneet työ-

markkinatukea vähintään 500 päivältä.   (Yleistyötön: 20) 

Esimerkissä	43	ensimmäisen	 lauseen	reemasta	motivoituu	seuraavien	 lauseiden	sivutee‐

mat.	 Sivuteemoista	 ensimmäinen	 viittaa	 hyperonyymisellä	 NP:llä	 reemassa	 oleviin	

NP:isiin	 työharjoitteluun,	 työelämävalmennukseen	 ja	 työkokeiluun,	 kun	 taas	 toinen	 sivu‐

teema,	NP	työharjoittelun	ajalta	viittaa	vain	yhteen	näistä.	Sivuteemaisissa	lauseissa	varsi‐

nainen	teema	on	pysyvä	eli	NP	ylläpitokorvaus,	joka	on	motivoitunut	niin	ikään	ensimmäi‐

sen	lauseen	reemasta.	
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Selkoesitteissä	 suurin	osa	 sivuteemaisista	 lauseista	on	 aktiivilauseita	kuten	esi‐

merkissä	 42,	mutta	 yleiskielisissä	 esitteissä	 predikaattiverbi	 on	usein	 passiivissa,	 jolloin	

varsinaiseksi	teemaksi	nousee	esimerkiksi	lauseen	objekti:	

44)  [Kuinka pitkään opintotukea maksetaan?] 

Saat opintotuen tutkintosi tavoitepituuden mukaiselle ajalle. Opintotuella on 

enimmäistukiaika, johon vaikuttaa se mitä opintoja suoritat ja milloin olet ne aloit-

tanut. → Yhden lukuvuoden aikana tukea maksetaan yleensä 9 kuukaudelta.

    (Yleisopiskelu: 14) 

Esimerkin	44	viimeisessä	lauseessa	varsinainen	teema	on	objekti	NP	tukea	ja	se	on	ollut	jo	

edellisen	lauseyhdistelmän	teemana.	Sivuteema	on	tässäkin	temporaalinen,	mutta	se	ero‐

aa	edeltävistä	siinä,	että	sivuteema	ei	motivoidu	edeltävästä	reemasta	suoraan.	Tekstiyh‐

teydessä	on	luontevaa,	että	tuen	maksamisesta	puhutaan	lukuvuosittain,	mutta	yhteys	on	

implisiittinen	ja	vaatii	lukijalta	tekstinulkopuolista	tietoa	opiskelusta.	Toisin	kuin	yleiskie‐

lisissä	esitteissä	selkoesitteissä	 temporaalisten	sivuteemojen	viittauskohteet	ovat	 löydet‐

tävissä	yleensä	suoraan	edeltävästä	tekstistä	kuten	esimerkissä	42.	Lisäksi	passiivin	käyt‐

tö	sivuteemaisissa	lauseissa	on	paljon	yleisempää	yleiskielisissä	esitteissä	kuin	selkoesit‐

teissä.	Yleiskielisissä	esitteissä	sivuteemaisista	lauseista	23,5	%	(31	kpl)	on	passiivilausei‐

ta,	kun	selkoesitteissä	prosenttiosuus	on	12,1	%	(7	kpl).	Tämä	voi	 johtua	siitä,	että	sekä	

passiivi	että	useat	verbiä	edeltävät	konstituentit	koetaan	lukijalle	hankaliksi,	joten	niiden	

yhdistäminen	on	harvinaisempaa	kuin	yleiskielisissä	esitteissä.		

Ajan	 adverbiaalien	 lisäksi	 myös	 esimerkiksi	 habitiivi‐	 tai	 lokatiiviadverbiaalit	

voivat	poimia	edeltävästä	 tekstistä	 jakautuvan	 reeman	 (ks.	 esim.	Daneš	1974:	120	 ja	 tä‐

män	 tutkielman	 luku	4.4)	 tavoin	vaihtoehtoisia	 tarkoitteita	kehyksiksi	 seuraaviin	 lausei‐

siin:		

45) [Opintolainan valtiontakaus] 

Takauksen määrään vaikuttavat ikäsi ja se, missä opiskelet. → Alle 18-

vuotiaalla opintolainan määrä voi olla 160 e/kk (2010). → Yli 18-vuotiaalla lai-

nan määrä voi olla 300 e/kk (2010).  (Selko-opiskelu: 6) 

Esimerkin	45	Ensimmäisen	päälauseen	teema	on	annettu	otsikon	 lisäksi	myös	 leipäteks‐

tissä	edellä.	Katkelman	ensimmäisessä	reemassa	esitellään	kaksi	tapausta,	jotka	vaikutta‐

vat	opintolainan	takauksen	määrään.	Niistä	ensimmäisestä,	NP:stä	ikä,	lohkeaa	seuraaviin	

päälauseisiin	sivuteema.	Sivuteemaiset	habitiiviadverbiaalit	jakavat	iän	kahtia,	ja	rajaavat	

näin	varsinaisen	teeman	vaikutusalaa.	Tekstikatkelman	varsinaiset	teemat	viittaavat	koko	

ajan	 samaan	 referenttiin.	 Analyysini	 perusteella	 selkoesitteissä	 lokatiiviset	 adverbiaalit	
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eivät	 juuri	muodosta	 sivuteemojen	 sarjoja,	 vaan	 tyypillisesti	 tällainen	 sivuteema	 on	 esi‐

merkiksi	kappaleen	viimeisessä	lauseessa	osoittaen	kontrastia	edellä	sanottuun.	Yleiskie‐

lisissä	 esitteissä	 lokatiiviset	 adverbiaalit	 muodostavat	 useammin	 sivuteemojen	 sarjoja	

saman	tekstikappaleen	sisällä	(esim.	asumisoikeusasunnossa	 ja	osaomistusasunnossa,	osa‐

keasunnossa	ja	omakotitalossa).	

Selkoesitteissä	yleinen	sivuteema	on	adverbiaali,	joka	ei	suoranaisesti	motivoidu	

edeltävästä	teemasta	tai	reemasta	vaan	pikemminkin	näistä	molemmista	tai	pidemmästä	

tekstikatkelmasta.	 Shore	 (2008:	 43)	 kutsuu	 tämäntapaisia	 teemoja	 tiivistysteemoiksi	 ja	

erottaa	 tällaisen	 teemankulun	 Danešin	 (1974)	 esittelemistä	 teemanlukutyypeisä.	 Shore	

(mp.)	käsittelee	analyysissään	lauseiden	varsinaisia	teemoja,	mutta	sovellan	hänen	ajatuk‐

siaan	tässä	myös	sivuteemojen	analyysiin.	Selkoesitteissä	tiivistyssivuteema	on	usein	pro‐

adverbi	kuten	tällöin	tai	näin:	

46) [Kela-kortti] 

Jos sinulla on Kela-kortti, saat sillä korvauksen lääkkeistä ja hoitokuluista suoraan 

apteekeissa ja useilla yksityisillä lääkäriasemilla. → Näin / sinun ei tarvitse hakea 

korvausta erikseen.    (Selkoterveys: 3) 

Esimerkissä	 46	 toisessa	 lauseessa	 predikaattiverbiä	 edeltää	 kaksi	 konstituenttia.	 Niistä	

jälkimmäinen,	NP	sinun,	on	lauseen	varsinainen	teema.	Adverbi	näin	toimii	lauseessa	var‐

sinaista	teemaa	kehystävänä	sivuteemana,	mutta	se	ei	viittaa	edeltävistä	esimerkeistä	poi‐

keten	koko	edeltäneen	lauseeseen	teemaan	tai	reemaan	‐	tai	ei	kumpaankaan	näistä.	Näin	

viittaa	koko	edellä	olevaan	lauseeseen,	eikä	edeltävästä	tekstistä	voi	yksiselitteisesti	erot‐

taa	sen	viittauksen	kohdetta	lausetta	tarkemmalla	tasolla.	Selkoesitteissä	on	prosentuaali‐

sesti	yleiskielisiä	esitteitä	enemmän	sivuteemaisia	tiivistysteemoja	(selkoesitteet:	17,2	%,	

10	kpl,	 yleiskieliset	 esitteet:	 10,6	%,	14	kpl).	Yleiskielisissä	 esitteissä	 tiivistyssivuteemat	

eivät	 juuri	 poikkea	 selkoesitteissä	 käytetyistä.	 Osassa	 tapauksia	 ne	 viittaavat	 kuitenkin	

pidempään	 tekstijaksoon,	 kun	 taas	 selkoesitteissä	 tällaiset	 sivuteemat	 tiivistävät	 lähinnä	

vain	edeltäneen	lauseen.	

Selkoesitteissä	on	vain	kaksi	tapausta,	jossa	sivuteema	on	objekti,	predikatiivi	tai	

adverbiaalitäydennys.	Yleiskielisissä	esitteissäkään	tämä	ei	ole	yleistä,	mutta	tapauksia	on	

enemmän:		

47) [Jos lapsi sairastuu] 

Kela korvaa osan yksityisen lääkärin palkkioista ja hoidoista, jotka lääkäri määrää. 

Lisäksi voit saada korvausta lääkkeistä. → Terveyskeskuksen hoitoja / Kela ei 

korvaa.    (Selkoperhe:9) 
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48) [Vanhempiesi tulot voivat vaikuttaa opintotukeen] 

Jos opiskelet toisen asteen oppilaitoksessa, olet perheetön ja alle 20-vuotias, van-

hempiesi tulot voivat pienentää opintorahasi määrää. → Asumislisään / vanhem-

piesi tulot vaikuttavat vain alle 18-vuotiailla, naimattomilla ja lapsettomilla opis-

kelijoilla. Vanhempien tulot eivät vähennä opintotukeasi, jos ne ovat enintään 

40 800 euroa vuodessa.   (Yleisopiskelu: 11) 

Esimerkissä	47	ensimmäisessä	ja	viimeisessä	lauseessa	teemana	on	NP	Kela.	Esimerkissä	

käsitellään	ensin	tapaukset,	joissa	korvausta	voi	saada	Kelalta.	Esimerkin	viimeinen	lause	

on	tavallaan	ylimääräinen,	sillä	kun	on	lueteltu	korvattavia	asioita,	on	luontevaa	jo	ilman	

mainintaa	 olettaa,	 että	 muita	 asioita	 Kela	 ei	 korvaa.	 Esimerkissä	 kaikki	 lääkäripalvelut	

hahmottuvat	meronyymiseksi	kokonaisuudeksi,	jossa	yksityiset	toimijat	ja	julkinen	sekto‐

ri	ovat	osia.	Tämä	kahtiajako	 ilmaistaan	viimeisen	 lauseen	sivuteemalla,	 joka	on	 lauseen	

objekti	terveyskeskuksen	hoitoja.	Yleiskielisen	esitteen	esimerkissä	48	on	vastaava	tilanne,	

jossa	 sivuteemalla	 kohdennetaan	 lauseen	 informaatio	 koskemaan	 vain	 opintotuen	 toista	

osaa,	asumislisää.	Kuten	edellä	mainitsin,	selkoesitteissä	ei	ole	kuin	yksi	vastaava	tapaus,	

mutta	yleiskielisissä	esitteissä	tällaisia	tapauksia	on	jonkin	verran.		

Luvun	lopuksi	esitän	vielä	tiivistetysti	kvalitatiivisen	analyysini	pääkohtia	ja	yh‐

distän	 ne	 tarkempiin	 kvantitatiivisiin	 tietoihin.	 Taulukossa	 6	 on	 ensin	 kaikkien	 kahden	

verbinetisen	 (ei‐rinnasteisen)	 konstituentin	 tapausten	 määrä	 suhteessa	 esitteiden	 kaik‐

kiin	lauseisiin	ja	lauseyhdistelmiin	(selkoesitteet	1141	kpl,	yleiskieliset	esitteet	2749	kpl).	

Olen	 erottanut	 taulukossa	 sivuteemoista	 (sivuT)	 konnektiivit	 (esim.	 lisäksi,	 sen	 sijaan),	

joiden	 en	 katso	 osallistuvan	 teemankuljetukseen.	 Sivuteemaisten	 tapausten	 sisällä	 olen	

laskenut	 erikseen	passiivilauseiden	 ja	 tiivistysteemojen	määrän	 ja	 sen,	 toimiiko	 sivutee‐

mana	kehysadverbiaali.	Kategoriat	eivät	ole	toisiaan	poissulkevia,	mutta	tuloksia	voi	silti	

vertailla	aineistoni	esitteiden	välillä:	

Taulukko	6.	Kaksi	ei‐rinnasteista	lauseketta	ennen	predikaattiverbiä.	

	
Selkoesitteet	 Yleiskieliset	esitteet	

	 %	 kpl	 %	 kpl	

Kahdella	(ei‐rinnasteisella)	
lausekkeella	alkavia	lauseita	ja	
lauseyhdistelmiä	

6,8	 78	 5,9	 162	

sivuT
5,1	

konnektivi
1,7	

sivuT
58	

konnektiivi
20	

sivuT	
4,8	

konnektiivi	
1,1	

sivuT
132	

konnektiivi
30	

Sivuteemaiset	lauseet	ja	lauseyh‐
distelmät,	joissa	päälauseen	
predikaattiverbi	on	passiivissa	

12,1	 7	 23,5	 31	

Tiivistysteemainen	sivuteema	 17,2	 10	 10,6	 14	

Sivuteemana	kehysadverbiaali	 97,0	 56	 88,6	 117	
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Selkoesitteissä	 lausekesivuteemoja	 on	 prosentuaalisesti	 hieman	 enemmän	 kuin	

yleiskielisissä	esitteissä,	mutta	ero	on	erittäin	pieni.	Esitteissä	kaikki	sivuteemat	ovat	joh‐

dettavissa	 jollain	 tavoin	 edellisistä	 lauseista.	 Selkoesitteissä	 predikaattiverbi	 on	 sivutee‐

maisissa	lauseissa	ja	lauseyhdistelmissä	yleisemmin	aktiivissa,	ja	varsinaisena	teemana	on	

subjekti.	Yleiskielisissä	esitteissä	teemana	on	useammin	myös	muita	verbin	täydennyksiä.	

Analyysini	perusteella	selkokielisissä	esitteissä	suositaan	ylipäätään	subjekteja	varsinaisi‐

na	 teemoina	 ja	 erot	 johtuvat	 siis	 myös	 siitä,	 että	 yleiskielisissä	 esitteissä	 on	 ylipäätään	

passiivilauseita	enemmän.	

Sivuteemana	on	yleensä	NP,	joka	on	usein	ollut	joko	jossakin	edeltävistä	lauseista	

teemana	tai	 joka	on	esitelty	jossakin	reemassa.	NP:iden	lisäksi	sivuteemoina	toimii	myös	

esimerkiksi	adverbi‐	 ja	adpositiolausekkeita.	Selkoesitteissä	yleisin	sivuteema	on	 tempo‐

raalinen	adverbiaali.	Myös	yleiskielisissä	esitteissä	ajan	adverbiaalit	ovat	yleisimpiä,	mutta	

esitteissä	on	paljon	myös	esimerkiksi	 lokatiivisia	adverbiaaleja	sivuteemoina.	Kuten	 tau‐

lukosta	6	nähdään,	miltei	kaikki	selkoesitteiden	sivuteemat	ovat	kehysadverbiaaleja.	Täy‐

dennyksiä24	on	vähän	sivuteemoina,	mutta	yleiskielisissä	esitteissä	niitä	on	enemmän	kuin	

selkoesitteissä	(selkoesitteissä	2	kpl,	yleiskielisissä	esitteissä	15	kpl).		

Tiivistysteemaisia	 sivuteemoja	 on	 selkoesitteissä	 prosentuaalisesti	 selvästi	

enemmän	 kuin	 yleiskielisissä	 esitteissä.	 Analyysini	 perusteella	 tämä	 voi	 johtua	 niiden	

tekstin	 koheesiota	 lisäävästä	 vaikutuksesta,	minkä	 vuoksi	 ne	 on	 koettu	mukautustyössä	

lukijalle	 hyödyllisiksi.	 Selkoesitteissä	 niitä	 käytetään	 enemmän	 myös	 ilmaisemaan	 esi‐

merkiksi	syy‐seuraussuhteita	eksplisiittisemmin.		

Kaiken	kaikkiaan	sivuteemojen	tehtävä	on	selko‐	ja	yleiskielisissä	esitteissä	mel‐

ko	yhtenäinen.	Ne	rajaavat	 ja	tuovat	 jonkin	näkökulman	varsinaiseen	teemaan.	Tekstissä	

niillä	 poimitaan	 usein	monien	 vaihtoehtojen	 joukosta	 aina	 jokin	 entiteetti,	 jonka	 kautta	

puheenaiheena	 olevaa	 asiaa	 tarkastellaan.	 Vaikka	 sivuteemojen	 funktio	 on	 esitteissä	 sa‐

mantapainen,	selkoesitteiden	lauseissa	ja	lauseyhdistelmissä	sivuteemat	ovat	usein	yksin‐

kertaisempia	ja	kenties	täsmälleen	samoja	NP:itä	kuin	aiemmassa	tekstissä.	Yleiskielisissä	

esitteissä	sivuteemoissa	on	enemmän	variaatiota	ja	niiden	suhde	aiempaan	tekstiin	usein	

implisiittisempi.	Sivuteemat	eivät	muodosta	selkoesitteissä	juurikaan	sarjoja,	kuten	esim.	

Karvosen	(1992:	68–70)	mukaan	on	tyypillistä.	Analyysini	perusteella	kyse	ei	kuitenkaan	

ole	 niinkään	 mukautustyön	 vaikutuksesta.	 Kyse	 on	 siitä,	 että	 leipätekstin	 ollessa	 jaettu	

melko	lyhyisiin	lukuihin,	otsikot	jäsentävät	tekstiä	ja	tekevät	sivuteemojen	sarjat	monissa	

kohdin	tarpeettomiksi.	ja	yleiskielisissäkin	esitteissä	sarjoja	on	vähän.	

																																																													

24	Tässä	tutkielmassa	termiä	käytetään	ns.	pakollisista	laajennuksista,	jotka	johtuvat	valenssista	tai	
kieliopillisesta	konstruktiosta	(ks.	lisää	ISK:ssa	2004:	429).	
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	Olen	 jättänyt	 tässä	 luvussa	 kokonaan	 käsittelemättä	 tapaukset,	 joissa	 teema‐

NP:tä	edeltää	esimerkiksi	adpositiolauseke.	Tällaiset	 lauseet	eivät	 juuri	eroa	funktioltaan	

edellä	esittämistäni,	 ja	aineisto	ei	osoita	niitä	käytettävän	erityisesti	 joko	selko‐	tai	yleis‐

kielisissä	esitteissä.	Kokonaan	analyysin	ulkopuolelle	olen	jättänyt	tapaukset,	joissa	NP:tä	

edeltää	 konnektiivi	 tai	 modaalinen	 adverbi	 (esim.	 lisäksi,	 tavallisesti).	 Hallidayn	 (2004)	

termein	 nämä	 ovat	 tekstuuaalisia	 teemoja	 (mts.	 79–87,	 suomeksi	 ks.	 Karvonen	 1995).	

Varsinaista	ideationaalista	eli	topiikin	arvoista	temaattisuutta	niissä	ei	kuitenkaan	mieles‐

täni	ole.	Samaan	tulokseen	on	päätynyt	mm.	Shore	(2008:	40),	joka	ei	miellä	konnektiiveja	

ja	 esimerkiksi	 modaalisia	 ilmauksia	 temaattisiksi,	 koska	 ne	 eivät	 hänen	 mukaansa	 vie	

tekstissä	teemankulkua	eteenpäin.		

3.2.2 ADVERBIAALILAUSE	ENNEN	PÄÄLAUSETTA	

Tässä	 alaluvussa	 analysoin,	 miten	 selkoesitteissä	 käytetään	 sivuteemoina	 sivulauseita.	

Lisäksi	 pohdin,	 miten	 niiden	 käyttötarkoitukset	 vertautuvat	 yleiskielisten	 esitteiden	 ta‐

pauksiin.		

Aineistossani	 sivuteemoina	 toimivat	 sivulauseet	 ovat	 kaikki	 adverbiaalilauseita	

eli	 adverbiaalikonjunktiolla	 (esim.	 jos,	 kun)	 alkavia	 ja	 adverbiaalina	 lauseyhdistelmässä	

toimivia.	 Yhteensä	 adverbiaalilausealkuisia	 lauseyhdistelmiä	 on	 selkoesitteissä	 12,4	 %	

(171	kpl)	 ja	yleiskielisissä	esitteissä	17,5	%	(480	kpl).	Tarkemmat	kvantitatiiviset	 tiedot	

esitän	tiivistetysti	luvun	päätteeksi.	Olen	jakanut	tässä	alaluvussa	käsittelemäni	tapaukset	

kahtia	sen	mukaan,	seuraako	sivulausetta	NP	vai	päälauseen	predikaattiverbi.	Aloitan	kä‐

sittelemällä	 lauseyhdistelmiä,	 joissa	 on	 päälauseessa	 verbinetinen,	 teemaksi	 tarjoutuva	

konstituentti.		

Selkoesitteissä	 sivulausealkuisista	 lauseyhdistelmistä	42,7	%	 (73	kpl)	 on	 sellai‐

sia,	joissa	sivulausetta	seuraa	verbinetinen	NP.	Yleiskielisissä	esitteissä	tapauksia	on	suh‐

teessa	 hieman	 enemmän	 (48,7	 %,	 233	 kpl).	 Seuraavassa	 käsittelen	 esimerkkien	 kautta	

sivulauseiden	merkitystä	varsinaisen	teeman	tulkintaan.	Esimerkeissä	olen	lihavoinut	NP‐

teemat	 ja	kursivoinut	 sivuteemaiset	 adverbiaalilauseet.	Merkitsen	ne	esimerkeissä	myös	

nuolilla:	

49) [Opintolainavähennys verotuksessa] 

Opintolainavähennys koskee vain korkeakoulututkinnon suorittaneita.  

→ Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon Suomessa, sinun ei tarvitse hakea 

vähennystä, sillä vähennys otetaan automaattisesti huomioon verotuksessa.

    (Selko-opiskelu: 6) 
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Esimerkissä	 49	 ensimmäisessä	 lauseessa	 teema	 on	 NP	 opintolainavähennys	 ja	 reemana	

tieto,	keitä	opintolainavähennys	koskee.	Seuraavassa	 lauseyhdistelmässä	olosuhteita	 tar‐

kennetaan	adverbiaalilauseella.	Lauseyhdistelmän	varsinainen	teema	on	päälauseen	pro‐

nomini	sinun,	sillä	tekstiin	sisäänkirjoitettu	lukija	on	taho,	josta	lauseyhdistelmässä	kerro‐

taan	 jotain.	 Adverbiaalilause	 tuo	 ehdon	päälauseen	proposition	 toteutumiselle,	mutta	 se	

sisältää	 pitkälti	 jo	 annettuja	 elementtejä.	 Uutta	 on	 vain	 tutkinnon	 suorituspaikka	 eli	 NP	

Suomessa.		

Yleiskielisissä	esitteissä	adverbiaalilauseita	käytetään	samankaltaisissa	orientoi‐

vissa	tehtävissä,	mutta	ne	sisältävät	usein	enemmän	uutta	(ja/tai	tarkempaa)	tietoa	kuin	

selkoesitteiden	tapaukset:	

50) [Työttömälle] 

→ Jos olet työkyvyttömyyttä edeltäneiden 4 kuukauden aikana saanut työttömyys-

etuutta, sairauspäivärahasi on vähintään 86 % työttömyysetuuden määrästä. 

    (Yleisterveys: 12) 

Esimerkissä	50	teksti	on	isomman	otsikon	Sairauspäiväraha	alla.	Tekstissä	on	ensin	lyhy‐

esti	kerrottu	yleisiä	asioita	sairauspäivärahasta,	 jonka	jälkeen	erilaisia	tuensaajia	käsitel‐

lään	 erikseen.	 Esimerkissä	 otsikko	 Työttömälle	 ja	 adverbiaalilause	 toimivat	 kehyksenä	

tekstille,	koska	ne	ovat	luettavissa	synonyymisiksi.	Varsinainen	teema	on	NP	sairauspäivä‐

rahasi.	Vastaavanlaisia	kehyksiä	hahmottuu	pitkin	esitteen	tekstiä,	kun	esitellään	sairaus‐

päivärahan	maksamista	mm.	 opiskelijalle,	 eläkeläiselle	 ja	 yrittäjälle.	 	 Esimerkissä	 on	 ky‐

seessä	 vastaavanlainen	 adverbiaalilause	 kuin	 selkoesimerkissä	 edellä,	 mutta	 se	 sisältää	

tällä	kertaa	enemmän	uutta	tietoa.	

Selkoesitteissä	 temporaalinen	adverbiaalikonjunktio	kun	aloittaa	usein	 lauseyh‐

distelmän.	Yleiskielisissä	esitteissä	muita	kuin	 jos‐alkuisia	tapauksia	on	huomattavan	vä‐

hän.	Selkoesitteissä	kun‐alkuisilla	lauseilla	tehdään	usein	yhteenvetoa	aikaisemmin	sano‐

tusta,	ja	kerrataan	tilannetta:	

51) [Kuka saa työkyvyttömyyseläkettä Kelasta?] 

Voit saada työkyvyttömyyseläkettä, jos olet 16–64-vuotias ja sinulla on sairaus tai 

vamma, joka estää sinua tekemästä työtä. 60 vuotta täyttänyt voi saada eläkkeen 

lievemmin perustein. Sokea tai liikuntakyvytön saa aina työkyvyttömyyseläkettä, 

vaikka hän tekisi työtä. → Kun täytät 65 vuotta, Kela muuttaa työkyvyttömyys-

eläkkeesi vanhuuseläkkeeksi.   (Selkoeläke:6) 

Esimerkissä	51	esitellään,	ketkä	voivat	saada	työkyvyttömyyseläkettä.	Kappaleen	lopussa	

tiivistetään,	 milloin	 työkyvyttömyyseläke	 loppuu	 ja	 se	 vaihtuu	 vanhuuseläkkeeksi.	 Mie‐

lenkiintoista	on,	että	NP	Kela	ei	ole	toiminut	teemana	katkelmassa	aikaisemmin.	Sen	vali‐



52	
	

koituminen	 teemaksi	 viimeisessä	 lauseyhdistelmässä	kertoo	 lukijalle	 implisiittisesti,	 että	

Kelan	asiakkaan	(mahdollisesti	 lukijan)	ei	 tarvitse	 tehdä	asialle	mitään.	Adverbiaalilause	

ennen	varsinaista	teemaa	viittaa	taaksepäin,	 ja	kokoaa	edellä	esitetystä	tiedosta	tiivistel‐

män:	kaiken	tämän	jälkeen	työkyvyttömyyseläke	muuttuu	vanhuuseläkkeeksi.	Esimerkiksi	

ISK:n	(2004:	1058–1065)	mukaan	etujäsenenä	ollessaan	adverbiaalilause	antaa	taustatie‐

toa,	 jonka	perusteella	päälause	saa	 tulkintansa.	Selkoesitteissä	adverbiaalilauseet	sisältä‐

vät	hyvin	eksplisiittisiä	 tiivistelmiä	edeltäneestä,	 ja	 tässä	suhteessa	ne	eroavat	yleiskieli‐

sistä	esitteistä,	joissa	adverbiaalilauseissa	on	enemmän	myös	uutta	tai	tarkempaa	tietoa.	

Aineistossa	on	myös	paljon	lauseita,	 joissa	adverbiaalilauseen	jälkeen	tulee	suo‐

raan	persoonamuotoinen	verbi	ilman	ilmipantua	subjektia.	Päälauseiden	predikaattiverbit	

ovat	 näissä	 tapauksissa	 yksikön	 toisessa	 persoonassa.	 Tällaisia	 lauseyhdistelmiä	 on	 sel‐

koesitteissä	 hieman	 enemmän	 kuin	 yleiskielisissä	 esitteissä	 (Selkoesitteet	 57,3	%,	 yleis‐

kieliset	 esitteet	51,5	%).	Tapaukset	 eroavat	 edellä	 esittämistäni,	 koska	niissä	 tekstiin	 si‐

säänkirjoitetun	lukijan	rooli	on	suurempi	ja	se	on	erilainen	kuin	aiemmin:	tekstiin	koodat‐

tu	 lukija	ei	 vain	vastaanota	 tietoa	vaan	usein	myös	 selkeämmin	 toimintaohjeita.	Esimer‐

keistä	 olen	 lihavoinut	NP‐teemat,	mutta	 olen	 lisäksi	 lihavoinut	 ja	 kursivoinut	 persoona‐

muotoiset	 verbit,	 mikäli	 ne	 sisältävät	 temaattisia	 aineksia.	 Kuten	 edellä,	 sivuteemaiset	

adverbiaalilauseet	lauseyhdistelmän	alussa	on	kursivoitu,	ja	merkitsen	ne	myös	nuolilla.	

52) [Miten tulot vaikuttavat opintotukeen?] 

Opiskeluaikana saat ansaita keskimäärin 660 euroa niinä kuukausina, joilta saat 

opintotukea. → Jos et nosta opintotukea jossakin kuussa opiskeluaikana, voit sii-

nä kuussa ansaita keskimäärin 1970 euroa. (Selko-opiskelu: 7) 

Esimerkissä	52	otsikon	Miten	tulot	vaikuttavat	opintotukeen?	alla	käsitellään	lyhyesti	opis‐

kelijan	 mahdollisuutta	 tehdä	 työtä	 opintojen	 aikana.	 Otsikon	 jälkeen	 ensimmäisen	 lau‐

seyhdistelmässä	 on	 verbinetinen	 NP,	 adverbiaali	 opiskeluaikana.	 Se	 tarjoutuu	 lokaalisin	

kriteerein	 teemaksi,	mutta	NP:n	 voi	 tulkita	myös	 orientoivaksi	 sivuteemaksi.	 Seuraavan	

lauseyhdistelmän	 aluksi	 on	 adverbiaalilause,	 jossa	 on	 edeltävän	 reeman	 vastakohta	 eli	

tilanne,	jolloin	opiskelija	ei	nosta	opintotukea.	Mielestäni	tässä	yhteydessä	sekä	kehysad‐

verbiaali	 opiskeluaikana	 että	 adverbiaalilause	 jos	 et	 nosta	 opintotukea	 jossakin	 kuussa	

opiskeluaikana	 toimivat	 sivuteemoina.	 Tällöin	 tekstikatkelman	 teema	 on	 ’sinä’,	 tekstiin	

koodattu	vastaanottaja,	 sillä	häntä	 lause	koskee.	 ’Sinä’	on	 läsnä	molemmissa	 lauseyhdis‐

telmissä	predikaattiverbin	persoonapäätteessä.	Esimerkin	lauseyhdistelmät	kertovat,	mitä	

tekstiin	koodattu	vastaanottaja	voi	tehdä,	jos	olosuhteet	ovat	mainitunlaiset.	Adverbiaali‐

lause	toimii	siis	 jälkimmäisessä	 lauseyhdistelmässä	sivuteemana,	sillä	se	 luo	kehyksen	 ja	

kontekstin,	jossa	päälause	tulkitaan.		
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Myös	 yleiskielisissä	 esitteissä	 on	 paljon	 vastaavia	 tapauksia,	 joissa	 adverbiaali‐

lausealkuisessa	lauseyhdistelmässä	päälauseessa	ei	ole	verbinetistä	NP‐subjektia.	Seuraa‐

va	 esimerkki	 muistuttaa	 esimerkkiä	 52,	 mutta	 tässä	 persoonamuotoisen	 verbin	 yhteys	

pronominiin	sinä	ja	sitä	kautta	teemaan	on	vielä	selvempi:	

53) [Kun valmistut tai keskeytät opintosi] 

→ Jos valmistut ennen kuin opintotukesi lakkaa tai jos keskeytät opintosi, sinun 

on muistettava lakkauttaa tuki. Lakkautuksen voit tehdä verkossa Kelan asiointi-

palvelussa (www.kela.fi/asiointi) tai muutosilmoituksella (lomake OTm).  

→ Jos valmistut lukiosta tai ammattioppilaitoksesta opintolinjan yleisenä valmis-

tumispäivänä, saat opintotuen normaalisti opintojen päättymiseen asti eikä sinun 

tarvitse ilmoittaa Kelaan valmistumisestasi.  

→ Jos keskeytät opintosi tai valmistut korkeakoulusta, saat opintotuen vielä opin-

tojesi päättymiskuukaudelta, jos viimeinen opiskelupäiväsi on kuukauden 18. päi-

vä tai myöhäisempi.   (Yleisopiskelu: 3) 

Esimerkin	53	ensimmäisessä	 lauseyhdistelmässä	 teemaksi	nousee	pronomini	 sinun,	 joka	

viittaa	 tekstiin	 sisäänkirjoitettuun	 lukijaan.	 Seuraavan	 päälauseen	 teema	 motivoituu	 ja	

toistuu	edellisestä	reemasta.	Tämän	jälkeen	tekstissä	tulee	monta	lauseyhdistelmää,	jossa	

adverbiaalilause	aloittaa	lauseyhdistelmän,	ja	päälauseen	aloittaa	joko	yksikön	toisen	per‐

soonan	verbimuoto	saat	tai	pronomini	sinun.	Mielestäni	kaikissa	näissä	lauseyhdistelmissä	

varsinainen	teema	viittaa	tekstiin	kirjoittautuneeseen	lukijaan,	vaikka	osassa	’sinään’	viit‐

taa	vain	predikaattiverbin	persoonapääte.	

Esimerkit	 52	 ja	 53	 edustavat	mielestäni	 informatiivisia	 tekstejä,	 vaikka	 jälkim‐

mäisessä	esimerkissä	on	myös	enemmän	direktiivisiä	aineksia.	Direktiivejä	analysoitaessa	

voi	miettiä	myös	vaihtoehtoa,	että	tekstin	direktiivisyys	muodostaa	itsessään	jonkinlaisen	

hyperteemaisen	(ks.	 luku	4.3)	sivuteeman,	 joka	seuraa	tekstissä.	Tällainen	näkökanta	voi	

olla	tarpeen,	jos	direktiivejä	on	kasautunut	tiettyihin	paikkoihin	useita	eikä	tekstin	tema‐

tiikka	muuten	juuri	etene.	Hyperteeman	eli	pääteltävän	(sivu)teeman	käsitteeseen	turvau‐

tuminen	 on	 kuitenkin	 riskialtista,	 sillä	 tällöin	 pitää	 tarkkaan	määritellä	 kriteerit,	 joiden	

täyttyessä	hyperteeman	voi	löytää.	Muuten	päädytään	helposti	ylimalkaisiin	ja	kaikenkat‐

taviin	teemoihin,	jotka	eivät	sano	tekstin	progressiosta	enää	juuri	mitään.	

Selkokielen	 kirjoitusohjeiden	 (ks.	 esim.	Selkokielen	käsikirja	 2009)	mukaan	 sel‐

kokielellä	asiat	on	hyvä	esittää	niin,	että	asiat	etenevät	vanhasta	kohti	uutta	tietoa	ja	niin,	

että	tapahtumat	etenevät	loogisessa	järjestyksessä.	Myös	Kelan	esitteiden	mukauttaja	Sai‐

nio	 (2011)	 toteaa,	että	usein	sivu‐	 ja	päälauseiden	 järjestykseen	on	vaikuttanut	edeltävä	

teksti	 ja	siis	se,	mikä	 lukijalle	on	 jo	annettua	tietoa.	Tyypillisesti	selkoesitteissä	siis	sivu‐
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lause	 edeltää	 päälausetta,	 kun	 se	 sisältää	 jonkinlaisen	 tiivistelmän	 aiemmasta.	 Sivulause	

voi	toimia	myös	tietynlaisena	lukuohjeena:	jos	sivulauseessa	oleva	ehto	täyttyy,	kannattaa	

lukea	myös	jatko.	Huomio	ei	ole	uusi	myöskään	yleiskielen	puolelta:	Karvosen	(1995:	135–

136)	mukaan	virkkeenalkuisten	sivulauseiden	tehtävänä	on	tavallisesti	virkkeiden	kytke‐

minen	toisiinsa,	ja	ne	saattavat	usein	sisältää	parafraaseja	edeltäneestä.	Myös	ISK:n	(2004:	

843)	 mukaan	 sivulauseen	 tehtävä	 on	 tarjota	 päälausetta	 koskevaa	 tietoa,	 joka	 voi	 olla	

esim.	temporaalista,	kausaalista,	konsessiivista	tai	konditionaalista.	

Kvantitatiivinen	 analyysi	 paljastaa	melko	 isojakin	 eroja	 selkoesitteiden	 ja	 yleis‐

kielisten	 esitteiden	 välille	 sen	 suhteen,	 miten	 niissä	 käytetään	 adverbiaalilauseita	 lau‐

seyhdistelmien	 alussa.	 Luvun	 lopuksi	 käynkin	 vielä	 läpi	 laskennallista	 tietoa	 aineistoni	

sivulausealkuisista	 lauseyhdistelmistä	 ja	vertaan	sitä	myös	muihin	yleiskielestä	tehtyihin	

havaintoihin.	Sekä	selkoesitteissä	että	yleiskielisissä	esitteissä	kaikki	päälausetta	edeltävät	

sivulauseet	ovat	adverbiaalilauseita.	ISK:n	(2004)	mukaan	adverbiaalilauseella	on	hieman	

erilainen	tehtävä	riippuen	siitä,	sijaitseeko	se	virkkeen	alussa	vai	päälauseen	jäljessä.	ISK	

esittää	myös	yleiskieliseen	Parole‐korpukseen	perustuvaa	tilastotietoa	siitä,	kuinka	usein	

mikäkin	adverbiaalilause	aloittaa	virkkeen.	Adverbiaalilauseista	jos	ja	mikäli	‐alkuiset	lau‐

seet	ovat	ISK:n	mukaan	yleisemmin	etujäseninä,	ja	muut	(esim.	kun,	koska,	jotta)	yleisem‐

min	jälkijäseninä	lauseyhdistelmässä.	(Mts.	1058–1059.)	

Taulukossa	 7	 olen	 ensin	 laskenut	 adverbiaalilausealkuisten	 lauseyhdistelmien	

osuuden	(taulukossa	lihavoitu)	kaikista	aineistoni	kaikista	lauseista	ja	lauseyhdistelmistä	

(selkoesitteissä	1141	kpl	ja	yleiskielisissä	esitteissä	2749	kpl).	Olen	taulukossa	verrannut	

jos‐	ja	kun‐alkuisten	lauseyhdistelmien	määrää	kaikkiin	adverbiaalilausealkuisiin	lauseyh‐

distelmiin.	 Lopuksi	 taulukossa	 on	 muiden	 adverbiaalikonjunktioiden	 osuus	 adverbiaali‐

lausealkuisista	lauseyhdistelmistä.	

	

	

Taulukko	7.	Adverbiaalilauseet	sivuteemoina.	

Selkoesitteet	 Yleiskieliset	esitteet	

	 %	 kpl	 %	 kpl	

Adverbiaalilausealkuisia	lauseyhdis‐
telmiä	kaikista	lauseyhdistelmistä	 12,4	 171	 17,5	 480	

Jos‐alkuisia	lauseyhdistelmiä	kaikista	
adverbiaalilausealkuisista	lause‐
yhdistelmistä	

76,0	 130	 85,4	 410	

Kun‐alkuisia	lauseyhdistelmiä	kaikista	
adverbiaalilausealkuisista	lause‐
yhdistelmistä		

20,5	 35	 10,4	 50	

Muilla	konjunktiolla	alkavat	lause‐
yhdistelmät	kaikista	adverbiaalilause‐
alkuisista	lauseyhdistelmistä		

3,5	%	 6	 4,2	%	 20	
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Kuten	 taulukosta	 7	 voidaan	 nähdä,	 selkoesitteissä	 on	 prosentuaalisesti	 hieman	

vähemmän	 tapauksia,	 joissa	 adverbiaalilause	 edeltää	 päälausetta.	 Selkoesitteissä	 on	 jos‐

alkuisia	adverbiaalilauseita	lauseyhdistelmän	alussa	eniten,	mutta	yleiskielisissä	esitteissä	

jos‐konjunktio	on	vielä	dominoivampi.		Jos	tarkastellaan	pelkästään	lauseyhdistelmiä,	jois‐

sa	on	jos‐alkuinen	adverbiaalilause,	yleiskielisissä	esitteissä	jos‐alkuiset	adverbiaalilauseet	

hakeutuvat	yleisemmin	lauseyhdistelmän	alkuun	kuin	selkoesitteissä	(Selkoesitteissä	lau‐

seyhdistelmän	alussa	64,0	%,	yleiskielisissä	esitteissä	84,1	%).	Selkoesitteiden	osalta	 tu‐

lokset	ovat	samansuuntaisia	kuin	ISK:ssa	(2004:	1058–1059)	annetut	yleisyystiedot.	Paro‐

le‐korpuksen	otoksessa	57	%	jos‐alkuisista	adverbiaalilauseista	sijoittuu	lauseyhdistelmän	

alkuun.	 Yleiskieliset	 esitteet	 eroavat	 kuitenkin	 huomattavasti	 tässä	 suhteessa	 sekä	 sel‐

koesitteistä	että	Parole‐korpuksen	sanoma‐	 ja	aikakauslehtiä	 sekä	kaunokirjallisuutta	si‐

sältävästä	aineistosta.	

Selko‐	 ja	 yleiskielisten	 esitteiden	 erot	 jos‐alkuisten	 lauseyhdistelmien	määrässä	

selittyvät	 mielestäni	 adverbiaalilauseiden	 käyttötarkoitusten	 eroilla.	 Yleiskielisissä	 esit‐

teissä	 adverbiaalilauseilla	 annetaan	 selvemmin	 aina	 ehto,	 jonka	 toteutuessa	 päälauseen	

propositio	on	voimassa,	jolloin	jos	on	luontevin	adverbiaalikonjunktio.	Selkoesitteissä	ad‐

verbiaalilauseita	käytetään	samassa	funktiossa,	mutta	sen	lisäksi	niillä	myös	kerrataan	ja	

tehdään	 parafraaseja	 edeltävästä	 tekstistä.	 Tällöin	 selkoesitteissä	 on	 käytetty	 yleisesti	

myös	kun‐konjunktiota.		

Sekä	 selko‐	 että	 yleiskielisissä	 esitteissä	 adverbiaalilausealkuiset	 lauseyhdistel‐

mät	ovat	kasautuneet	kohtiin,	joissa	lauseiden	teemaksi	hahmottuu	tekstiin	koodattu	luki‐

ja,	’sinä’.	Tämä	selittänee,	miksi	aineistossa	yleisiä	ovat	lauseyhdistelmät,	joissa	adverbiaa‐

lilauseen	 jälkeen	päälauseessa	 ei	 ole	 verbinetistä	NP:tä,	 sillä	 tällöin	 tekstiin	kirjoittautu‐

neeseen	lukijaan	viitataan	vain	predikaattiverbin	persoonapäätteellä.	 	Selkoesitteissä	täl‐

laisia	 tapauksia	 on	 enemmän	 kuin	 niitä,	 joissa	 adverbiaalilauseen	 jälkeen	 on	 NP‐teema.	

Lisäksi	 kun	 selko‐	 ja	 yleiskielisten	 esitteiden	 adverbiaalilausealkuisia	 lauseyhdistelmiä	

verrataan	keskenään,	selkoesitteissä	on	prosentuaalisesti	enemmän	verbialkuisia	päälau‐

seita.	Tähän	voi	olla	 syynä	se,	että	 selkoesitteissä	 lukijaan	viitataan	miltei	poikkeuksetta	

yksikön	toisessa	persoonassa	tai	nollasubjektein,	jolloin	lauseista	voi	puuttua	subjekti‐NP.	

Yleiskielisissä	esitteissä	käytetään	ylipäätään	passiivilauseita	enemmän	ja	niillä	myös	vii‐

tataan	lukijan	suorittamaan	toimintaan.	Passiivilauseissa	on	yleistä,	että	päälauseen	objek‐

ti	 seuraa	 lauseyhdistelmän	aloittavaa	adverbiaalilausetta	 ja	 tarjoutuu	näin	 lauseyhdistel‐

män	teemaksi	(Korvauksen	hakuaika	on	6	kuukautta	työnantajan	tilikauden	päättymises‐

tä.	→	Jos	hakemus	on	tullut	myöhästyneenä,	korvaus	voidaan	harkinnan	mukaan	myöntää	

kokonaan	tai	osaksi,	jos	sen	hylkääminen	olisi	kohtuutonta.	Yleistyöterveys:	6).		
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Tässä	alaluvussa	olen	keskittynyt	aineistoni	adverbiaalilausealkuisiin	lauseyhdis‐

telmiin.	 Olen	 esimerkein	 hahmottanut	 tällaisten	 adverbiaalilauseiden	 käyttötarkoituksia	

esitteissä	 ja	ottanut	kantaa	samalla	siihen,	missä	määrin	tällaiset	adverbiaalilauseet	kuu‐

luvat	lauseyhdistelmän	temaattiseen	osaan.	Yksittäisiä	tapauksia	tarkasteltaessa	selkoesit‐

teiden	 ja	 yleiskielisten	esitteiden	 tapausten	erot	 eivät	muodostuneet	kovin	 suuriksi.	 Sel‐

koesitteissä	on	kuitenkin	huomattavasti	enemmän	muita	kuin	 jos‐alkuisia	adverbiaalilau‐

seita	lauseyhdistelmän	alussa	(lähinnä	kun‐konjunktiolla	alkavia).	Tämä	selittyy	sillä,	että	

adverbiaalilauseita	käytetään	selkoesitteissä	yleiskieltä	enemmän	 tiivistämään	 ja	kertaa‐

maan	edellä	sanottua	kuin	tuomaan	tekstiin	uusia	ehtoja	tai	kehyksiä.	Tässä	luvussa	olen	

analysoinut	pääsääntöisesti	vain	lauseyhdistelmistä,	joissa	päälauseen	funktio	on	informa‐

tiivinen.	Aineistossani	on	myös	monia	 tapauksia,	 joissa	adverbiaalilausetta	seuraa	direk‐

tiivinen	 väitelause,	 nesessiivirakenne	 tai	 imperatiivi.	 Tällaisissa	 lauseissa	 sivuteemojen	

funktiot	eivät	kuitenkaan	mielestäni	eroa	edellä	esittämistäni,	 joten	käsittelen	näitä	–	di‐

rektiivisyytensä	takia	tematiikan	kannalta	kompleksisempia	–	lauseyhdistelmiä	seuraavis‐

sa	alaluvuissa	analysoidessani	direktiivisiä	lauseita.	

3.3 VERBIALKUISET	LAUSEET	

Tässä	 alaluvussa	 käsittelen	 aineistoni	 verbialkuisia	 lauseita	 ja	 lauseyhdistelmiä.	 Tutkin	

selkoesitteiden	tapaa	käyttää	tällaisia	lauseita	ja	vertaan	sitä	yleiskielisten	esitteiden	ver‐

bialkuisiin	lauseisiin:	käytetäänkö	niitä	yhtä	paljon	ja	onko	käyttötarkoituksilla	eroja	kie‐

limuotojen	kesken?	Pyrin	siis	selvittämään,	millaisia	rooleja	selkoesitteissä	verbialkuisilla	

lauseilla	on	teemankulussa,	jonka	ulkopuolelle	ne	on	usein	jätetty	(ks.	Shore	2008:	49–51,	

vrt.	 esim.	 ISK	2004:	 1316–1317).	 Suuri	 osa	 selkoesitteiden	 verbialkuisista	 väitelauseista	

on	 direktiivisesti	 lukijaa	 puhuttelevia,	 mutta	 aineistossa	 on	 myös	 tapauksia,	 jotka	 ovat	

verbialkuisuudestaan	huolimatta	pääasiallisesti	informatiivisia.		

Informatiivisissa	 lauseissa	 ja	 lauseyhdistelmissä	 yksikön	 toisen	 persoonan	 ver‐

bimuodoilla	kohdistetaan	usein	 tieto	koskemaan	 tiettyä	 ryhmää.	Olen	 lihavoinut	esimer‐

keistä	 NP‐teemat	 kuten	 edellä,	 ja	 lihavoinut	 ja	 kursivoinut	 predikaattiverbin,	 mikäli	 se	

mielestäni	 sisältää	 temaattisia	 aineksia.	 Tällaiset	 lauseet	 ja	 lauseyhdistelmät	 merkitsen	

myös	nuolin	esimerkissä.	Lisäksi	olen	kursivoinut	sivuteemat.	

54) [Työskentely EU-maassa, ETA-maassa tai Sveitsissä] 

Jos aloitat työn jossakin EU-maassa tai ETA-maassa tai Sveitsissä, lyhytkin 

työskentely siirtää sinut yleensä työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin.   

→ Kuulut työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin huolimatta siitä, missä maassa 

asut.    (Selkomuutto: 10 ) 
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Esimerkin	54	toinen	lauseyhdistelmä	alkaa	yksikön	toisen	persoonan	verbillä	kuulut.	Lau‐

seyhdistelmän	 teema	 on	 predikaattiverbin	 persoonapäätteessä,	 ja	 sillä	 viitataan	 tekstiin	

sisäänkirjoitettuun	lukijaan,	joka	kuitenkaan	ei	ole	kuka	tahansa	vaan	EU‐,	ETA‐maassa	tai	

Sveitsissä	työskentelyn	aloittava.	Lukijaan	viitataan	myös	ensimmäisen	lauseyhdistelmän	

adverbiaalilauseessa	 predikaattiverbin	 persoonapäätteellä	 sekä	 lauseyhdistelmän	 ree‐

massa	pronominilla	sinut.	Tekstiin	sisäänkirjoitettuun	lukijaan	ei	ole	aikaisemmin	viitattu,	

mutta	Firbasin	(1992)	mukaan	1.	ja	2.	persoonan	voi	tuoda	tekstiin	esittelyttä,	ja	ne	ovat	

ns.	pysyvästi	annettuja	(mts.	24,	ks.	suomeksi	Shore	2008:	31).	

Kun	 teemana	 on	 tekstiin	 sisäänkirjoitettu	 lukija,	 ’sinä’	 ja	 sen	 toteutuessa	 vain	

verbin	persoonapäätteessä,	selkoesitteissä	teemankulku	on	useimmiten	pysyvää:		

55) [Mikä on vakinaista asumista?] 

→ Asut Suomessa vakinaisesti, jos sinulla on täällä varsinainen asunto ja koti ja 

oleskelet pääasiallisesti täällä. → Muutat vakinaisesti Suomeen esimerkiksi seu-

raavissa tapauksissa: 

• → Olet paluumuuttaja eli palaat ulkomailta takaisin Suomeen asumaan. 

• Sinulla on vähintään 2 vuoden työsopimus tai vastaava Suomessa tehtävää työtä 

varten.  

• → Olet avioliitossa tai muussa läheisessä perhesuhteessa henkilön kanssa, joka 

asuu Suomessa vakinaisesti.   (Selkomuutto: 3) 

Esimerkissä	 55	 teemaksi	 hahmottuu	 tekstiin	 sisäänkirjoitettu	 lukija,	 ’sinä’.	 Esimerkissä	

ensimmäinen	lauseyhdistelmä	alkaa	yksikön	toisen	persoonan	verbimuodolla	asut.	Saman	

lauseyhdistelmän	 reemassa	 lukijaa	 viitataan	myös	 pronominilla	 sinulla.	Myös	 esimerkin	

toinen	päälause	alkaa	predikaattiverbillä.	Tämän	jälkeen	seuraa	luettelo,	jossa	ensimmäi‐

sen	 ja	 toisen	 lauseen	aloittaa	predikaattiverbi.	Kolmannen	 lauseen	aloittaa	pronomini	si‐

nulla	ja	neljännen	taas	predikaattiverbi.		

Yleiskielisissä	 esitteissä	 teemankulku	 on	 verbialkuisten	 lauseiden	 yhteydessä	

usein	monimutkaisempaa.	 Esimerkin	 55	 asiasisältöä	 vastaava	 kohta	 yleiskielisessä	 esit‐

teessä	onkin	muodoltaan	hyvin	erilainen:	

56) [Tilapäinen muutto Suomeen]  

Jos tarkoituksesi on muuttaa Suomeen tilapäisesti, sinulla ei yleensä ole oikeutta 

Kelan sosiaaliturvaetuuksiin. Esimerkiksi opiskelijoiden katsotaan pääsääntöisesti 

muuttavan Suomeen vain tilapäisesti, jos muuton ainoa syy on opiskelu. 

– – 

[Vakinainen muutto Suomeen]  

→ Pääset Suomen sosiaaliturvaan maahan tulosta lukien, jos tarkoituksesi on 
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muuttaa Suomeen vakinaisesti. Vakinaiseksi muuttotarkoitukseksi luetaan esi-

merkiksi 

• paluumuutto  

• työskentely Suomessa vakinaisesti tai vähintään 2 vuodeksi solmitulla työsopi-

muksella sekä  

• avioliitto tai muu läheinen perhesuhde Suomessa vakinaisesti asuvaan henkilöön. 

    (Yleismuutto 1: 2) 

Esimerkissä	 56	 ensimmäisen	 lauseyhdistelmän	 teema	on	NP	 sinulla,	 joka	 viittaa	 tekstiin	

sisäänkirjoitettuun	lukijaan.	Seuraavan	lauseen	teeman,	NP:n	opiskelijoiden	viittaussuhde	

on	monimutkaisempi,	 sillä	 jos	 sen	katsotaan	viittaavan	 tekstiin	kirjoitettuun	 lukijaan,	 se	

viittaa	 selvemmin	 vain	 osaan	 tästä	 potentiaalisesta	 joukosta.	Otsikon	 vakituinen	muutto	

Suomeen	 jälkeen	 teksti	alkaa	yksikön	 toisen	persoonan	predikaattiverbillä	pääset,	 jolloin	

teema	 viittaa	 taas	 tekstiin	 sisäänkirjoitettuun	 lukijaan.	 Seuraavan	päälauseen	 teema,	NP	

vakinaiseksi	muuttotarkoitukseksi,	on	annettu	edellisen	lauseen	reemassa,	ja	teemankulku	

vaihtuu	pysyvähköstä	etenevään.	Lukijaan	viittaaminen	ei	siis	ole	yhtä	selkeää	kuin	edellä	

selkoesimerkissä,	ja	myös	teemankuljetuksessa	on	eroja.	

Verbialkuisissa	 lauseyhdistelmissä	 on	 yleistä,	 että	 päälauseen	 aloittaa	modaali‐

verbi	 voida.	 Esitteissä	 ei	 käytetä	 verbialkuisissa	 lauseissa	 muita	 modaalisia	 apuverbejä.	

Selkoesitteissä	 tällaisia	 tapauksia	 on	 60,1	%	 kaikista	 verbialkuisista	 lauseyhdistelmistä.	

Esitteissä	modaaliverbillisiä	lauseita	käytetään	sekä	antamaan	tietoa	että	direktiivejä	luki‐

jalle.	 Yleiskielisissä	 esitteissä	 on	 vielä	 selkoesitteitä	 enemmän	 voida‐apuverbillä	 alkavia	

lauseyhdistelmiä.	Selkoesitteissä	on	modaaliaineksia	karsittu,	koska	fokuksessa	on	helppo	

ja	ymmärrettävä	kieli:	

57) [Opintolainan valtiontakaus] 

Opintolainan myöntää pankki. Sinun pitää itse käydä pankissa neuvottelemassa 

lainasta ja sen ehdoista, kuten koroista ja takaisinmaksusta.  

– – 

→ Päätät itse, kuinka paljon lainaa nostat kerralla. Laina pitää nostaa yleensä 

useassa erässä lukuvuoden aikana. → Maksat opintolainan korkoa jo opiskelun 

aikana.     (Selko-opiskelu: 6) 

58) [Paljonko lainaa? ] 

Lainatakauksen määrään vaikuttavat opiskelijan koulutusaste ja ikä. → Voit it-

se päättää, paljonko lainaa nostat kerrallaan.  (Yleisopiskelu: 7) 

Esimerkin	57	ensimmäinen	NP‐teema	opintolainan	on	annettu	koko	luvun	otsikossa	opin‐

tolainan	valtiontakaus.	 Seuraava	 teema	on	pronomini	sinun.	 Lauseen	 teeman	valinta	vel‐
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voittaa	lukijaa	toimimaan:	tätä	ei	kukaan	hoida	puolestasi.	Tekstiin	sisäänkirjoitettu	lukija	

on	uudemman	kerran	teemana,	kun	tekstissä	puhutaan	lainan	nostamisesta.	Tässä	’sinään’	

viittaa	vain	predikaattiverbin	persoonapääte	‐t.	Esimerkin	viimeisessä	lauseessa	teemana	

on	taas	lukija,	kun	lauseen	aloittaa	yksikön	toisen	persoonan	verbimuoto	maksat.	Katkel‐

man	direktiivisyys	näkyy	nesessiivilauseen	käyttönä	 sekä	 siinä,	 että	 teemana	on	 tekstiin	

sisäänkirjoitettu	 lukija.	 Yleiskielisen	 esimerkin	 58	 ensimmäisessä	 reemassa	 on	 lukijaan	

suuntautuvia	ehtoja,	joista	lainatakauksen	määrä	riippuu.	Toisen	lauseen	aloittaa	yksikön	

toisen	 persoonan	 verbimuoto	 voit,	 joka	 viittaa	 niin	 ikään	 tekstiin	 kirjoitettuun	 lukijaan.	

Yleiskielisessä	esitteessä	direktiivisyys	on	paljon	lievempää,	sillä	lukijaa	puhutellaan	mo‐

daaliverbillä.	Tässä	direktiivi	näyttää	pikemminkin	 tarjoavan	mahdollisuutta	kuin	pakot‐

tavan	päätökseen.	Aineistoni	pohjalta	näyttää	siltä,	että	yleiskielen	runsas	modaaliverbien	

määrä	 saattaa	 liittyä	 pyrkimykseen	 puhutella	 lukijaa	 kohteliaasti	 ja	 korrektisti.	 Lisäksi	

modaaliverbit	 ovat	 yksi	 keino	 varioida	 tekstiin	 sisäänkirjoitettuun	 lukijaan	 viittaamista.	

Kuten	esimerkit	osoittavat,	 selkoesitteissä	on	yksinkertaistettu	 ilmaisuja	 ja	niissä	 lukijaa	

puhutellaankin	useammin	suoraan	ilman	modaalisia	apuverbejä	ja	myös	hakematta	kovin	

paljoa	vaihtelua	ilmauksiin.		

Tässä	alaluvussa	käsittelen	vielä	 imperatiivilauseita.	 Selkoesitteissä	 imperatiivi‐

lauseita	on	ylipäätään	selvästi	vähemmän	kuin	yleiskielisissä	esitteissä	ja	samoin	on	myös	

verbialkuisten	lauseiden	kohdalla.	Selkoesitteissä	imperatiivilauseita	on	noin	25	%	kaikis‐

ta	 verbialkuisista	 lauseista	 ja	 lauseyhdistelmistä,	 yleiskielisissä	 esitteissä	 vastaava	 pro‐

senttiosuus	 on	 noin	 40	%.	 Tyypillistä	 on,	 että	 imperatiivilla	 annetaan	 ohjeita	 esitteiden	

loppupuolella,	listamuotoisissa	esityksissä	ja	yksittäisten	lukujen	ja	kappaleiden	lopuksi:	

59) [Äitiysraha]  

Äiti jää äitiysvapaalle yleensä 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Täl-

löin äiti saa äitiysrahaa. Sitä maksetaan yhteensä 105 arkipäivää eli noin 4 kuu-

kautta. → Hae äitiysrahaa viimeistään 2 kuukautta ennen synnytystä. 

    (Selkoperhe:3) 

Esimerkissä	 59	 kahdessa	 ensimmäisessä	 lauseessa	 teemana	 on	 NP	 äiti,	 johon	 viitataan	

myös	otsikossa.	Kolmannen	lauseen	teeman,	NP:n	sitä,	viittauskohde	on	annettu	edellisen	

lauseen	 reemassa.	 Esimerkin	 viimeisessä	 lauseessa	 puhutellaan	 lukijaa	 yksikön	 toisen	

persoonan	 imperatiivimuodolla	 hae.	 Näennäisesti	 tekstiin	 sisäänkirjoitettu	 lukija	 tulee	

tekstiin	teemaksi	varoittamatta,	mutta	lukijan	on	mitä	luultavimmin	tarkoitettu	samaistu‐

van	myös	NP:hen	äiti,	jota	on	käytetty	edellä.		

Imperatiiveja	on	tutkittu	vähän	tematiikan	kannalta.	ISK:n	(2004)	mukaan	impe‐

ratiivilauseet	ovat	tunnusmerkittömästi	teemattomia,	koska	niissä	ei	useinkaan	ole	ennen	
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verbiä	mitään.	ISK	huomauttaa,	että	esimerkiksi	imperatiivilauseen	alussa	voi	olla	lauseke,	

joka	 kuuluu	 esikenttään:	Tätä	älä	missään	 tapauksessa	kerro	kenellekään	–	 –.	Hätätilan‐

teessa	särje	lasi.	ISK:n	mukaan	ensimmäisessä	tapauksessa	pronomini	tätä	 ilmaisee	kont‐

rastiivisuutta,	 joka	on	 tyypillistä	 esikentän	 lausekkeille.	 Jälkimmäinen	 tapaus	on	 toimin‐

nan	 edellytystä	 ilmaiseva	 puiteadverbiaali,	 eikä	 se	 ISK:n	 mukaan	 voi	 olla	 teema.	 (Mts.	

1316–1317.)			

Analysoidessaan	 englanninkielisen	 tekstin	 tematiikkaa	 Halliday	 (2004)	 on	 to‐

dennut,	 että	 imperatiivilauseissa	 predikaattiverbi	 on	 teema.	 Hänen	 analyysina	 mukaan	

lauseessa	turn	it	down	(”~hiljennä/sammuta	se”)	teema	on	imperatiivi,	koska	sen	funktio	

on	predikoida	 tarkoittaen	 ’mitä	 sinuun	 tulee,	 hiljennä	 –	 –’.	 (Mts.	 76–78.)	Halliday	 ei	 siis	

näe	ongelmaa	näiden	lauseiden	tematiikassa,	vaikkei	tosin	tarkemmin	selvennäkään	mitä	

predikaattiverbi	 teemana	 tekstissä	 tarkoittaa	 teemankulun	 kannalta.	 Myös	 omassa	 ana‐

lyysissäni	 lähden	 ajatuksesta,	 että	 tekstiyhteydessä	 käsiteltynä	 edeltävä	 teksti	määrittää	

lauseen	teeman	riippumatta	siitä,	onko	lauseessa	selvää	NP‐teemaa	vai	ei.	Näin	myös	im‐

peratiivilauseiden	 kohdalla	 on	mielekästä	 etsiä	 teemoja,	 vaikka	 varsinaisesti	 sellaista	 ei	

ilmipantuna	NP:nä	lauseessa	ehkä	olekaan.		

Imperatiivit	esiintyvät	aineistossa	tyypillisesti	samoissa	ympäristöissä	kuin	yksi‐

kön	 toisen	persoonan	modaaliverbilliset	 ilmaukset.	Varsinkin	yleiskielisissä	esitteissä	on	

paljon	listamuotoisia	tekstikatkelmia,	joissa	annetaan	lukijalle	ohjeita	erilaisin	keinoin:		

60) [Näin haet opintotukea] 

→• Hae opintotukea verkossa (www.kela.fi/asiointi), ja toimita vaaditut liitteet 

Kelalle tai yliopistosi opintotukilautakunnalle. → Kirjaudu palveluun verkko-

pankkitunnuksillasi. Vaihtoehtoisesti voit täyttää Kelan lähettämän esitäytetyn ha-

kemuksen tai opintotukihakemuksen (OT2).  

• Voit hakea opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta samalla ker-

taa verkossa tai hakemuksella. 

→ • Jos opiskelet ammattikorkeakoulussa, liitä mukaan kopio korkeakoulun hy-

väksymistodistuksestasi. 

→ • Kun haet asumislisää, liitä mukaan kopio vuokra- tai asumisoikeussopimuk-

sesta ja tarvittaessa lomake OT8 (T-lomake). Lomaketta ei tarvita, jos asumistie-

tosi ovat oikein väestörekisterissä tai asut opiskelija-asuntolassa.  

• Muut tarvittavat liitteet on kerrottu hakemuslomakkeessa.  

→ • Toimita hakemus Kelaan, oppilaitokseesi tai yliopiston opintotukilautakun-

nalle.  

• Voit seurata hakemuksesi käsittelyä verkossa www.kela.fi/asiointi. Palvelusta 

näet mm. onko tuki myönnetty ja milloin se maksetaan.  (Yleisopiskelu: 18) 
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Esimerkissä	 60	 predikaattiverbit	 ovat	 vuoroin	 yksikön	 toisen	 persoonan	 indikatiivissa	

(osassa	tapauksissa	on	modaaliverbi	voida)	 ja	imperatiivissa.	Tekstistä	hahmottuu	mosa‐

iikki,	jossa	teemana	on	useimmiten	tekstiin	sisäänkirjoitettu	lukija,	jota	annettu	direktiivi	

koskee.	 Silloin	 tällöin	 tästä	 pysyvästä	 teemasta	 poiketaan	 sivupolulle,	 kun	 esimerkiksi	

reemoista	lohkeaa	uusia	teemoja.	Selkokielisissä	esitteissä	ei	anneta	näin	yksityiskohtaisia	

ohjeita	minkään	 Kelan	 tuen	 hakemiseen.	 Selkoesitteissä	 imperatiivit	 toimivat	 kuten	 esi‐

merkissä	59	pienempien	tekstikatkelmien	päätteeksi,	ja	yleensä	imperatiivien	kotekstissä	

on	 lisäksi	viitattu	 sisäänkirjoitettuun	 lukijaan	myös	muillakin	 tavoin,	 esimerkiksi	prono‐

minilla	sinä.	

Luvun	lopuksi	esitän	tilastoja	verbialkuisista	 lauseyhdistelmistä	(kokonaisosuus	

aineiston	lauseista	ja	lauseyhdistelmistä	lihavoituna).	Olen	jakanut	tapaukset	väitelausei‐

siin	 sekä	 imperatiivilauseisiin	 ja	 väitelauseiden	 sisällä	 laskenut,	 kuinka	 suuressa	 osassa	

tapauksia	on	myös	modaalinen	apuverbi	voida.			

Taulukko	8.	Verbialkuiset	lauseet	ja	lauseyhdistelmät.	 	

Selkoesitteet	 Yleiskieliset	esitteet	

	 %	 kpl	 %	 kpl

verbialkuiset	lauseet	ja	lauseyhdistelmät	 16,1		 184	 17,1		 471	

verbialkuiset	imperatiivilauseet	
	ja	lauseyhdistelmät	

25,0		 46	 40,1		 189	

verbialkuiset	väitelauseet		
ja	lauseyhdistelmät	

75,0	 138	 59,9	 282	

verbialkuiset	väitelauseet	ja	lauseyhdistelmät,	
joissa	on	modaalinen		
apuverbi	voida	

60,1		 83	 72,7		 205	

	

Kuten	 taulukosta	 8	 nähdään,	 verbialkuisia	 lauseyhdistelmiä	 on	 sekä	 selkoesit‐

teissä	että	yleiskielisissä	esitteissä	prosentuaalisesti	melko	saman	verran.	Ryhmän	sisällä	

on	kuitenkin	isoja	eroja	siinä,	ovatko	lauseet	ja	lauseyhdistelmät	väitelauseita	vai	impera‐

tiivimuotoisia.	 Imperatiivilauseita	 on	 yleiskielisissä	 esitteissä	 paljon	 enemmän	 kuin	 sel‐

koesitteissä.	 Lisäksi	 yleiskielisissä	 esitteissä	 indikatiivilauseissa	 käytetään	 paljon	 enem‐

män	modaaliverbiä	voida	kuin	selkoesitteissä.		

Yleiskielisten	 esitteiden	 imperatiivialkuiset	 verbimuodot	 ovat	 kasautuneet	 tiet‐

tyihin	kohtiin	(esimerkiksi	esitteiden	loppupuolelle).	Näissä	kohdissa	annetaan	tyypillises‐

ti	tarkkojakin	ohjeita	siitä,	miten	jotain	tiettyä	Kelan	tukea	haetaan.	Tällaiset	jaksot	puut‐

tuvat	selkoesitteistä	kokonaan.	Tämän	oletan	johtuvan	siitä,	että	selkoesitteissä	kerrotaan	

vain	tärkeimpiä	asioita	Kelan	eri	tuista,	ja	pääpaino	on	nimenomaan	eri	tukimuotojen	se‐
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littämisellä.	 Selkoesitteissä	 ohjataan	 siis	 ylimalkaisemmin	 hakemaan	 tukea	 esimerkiksi	

internetissä	tai	kysymään	lisää	asioista	Kelan	toimistosta.		

Toinen	 iso	 ero	 esitteiden	 välillä	 on	 väitelauseissa.	 Analyysi	 paljastaa,	 että	 sel‐

koesitteissä	 on	 poistettu	 modaaliverbejä	 kohdista,	 joissa	 yleiskielisissä	 esitteissä	 niitä	

esiintyy.	Tämä	voi	olla	seurausta	pyrkimyksestä	yksinkertaistaa	kieltä,	kun	taas	yleiskieli‐

sissä	esitteissä	modaaliverbeillä	on	haluttu	tuoda	vaihtelua	lukijaan	viittaamiseen	ja	vält‐

tää	 liian	 kategorista	 ohjailua.	 Lisäksi	 analyysini	 perusteella	 verbialkuisissa	 lauseissa	 ja	

lauseyhdistelmissä	 selkoesitteissä	 on	 tyypillisesti	 pysyvä	 teemankulku,	 ja	 yleiskielisissä	

esitteissä	 teemankulku	 on	 monimutkaisempaa.	 Varsinaisesti	 analysoin	 teemankulkuja	

luvussa	4.	

3.4 YHTEENVETO	

Luvussa	 3	 olen	 analysoinut	 selkoesitteiden	 teemakonstituentteja	 ja	 vertaillut	 niitä	 yleis‐

kielisten	 esitteiden	 teemoihin.	 Olen	 lähestynyt	 ongelmaa	 käymällä	 selkoesitteiden	 tee‐

maksi	 tarjoutuvia	 konstituentteja	 ja	 verrannut	 näitä	 yleiskielisiin	 esitteisiin.	 Kvalitatiivi‐

sen	analyysin	lisäksi	olen	käyttänyt	myös	kvantitatiivisia	tilastoja	aineistostani.	

Aloitin	 käsittelemällä	 lauseita	 ja	 lauseyhdistelmiä,	 joissa	 päälauseessa	 on	 vain	

yksi	verbinetinen	konstituentti.	Tällaisia	lauseita	on	aineistoni	molemmissa	esitetyypeissä	

eniten.	 Analyysini	 perusteella	 selkokieli	 näyttää	 suosivan	 subjekteja	 teemoina	 yleiskieli‐

siin	 esitteisiin	 verrattuna.	 Seuraavaksi	 eniten	 molemmissa	 esitteissä	 on	 objekteja	 sekä	

predikatiiveja.	Yleiskielisissä	esitteissä	subjektien,	objektien	ja	predikatiivien	sekä	adver‐

biaalien	erot	ovat	kuitenkin	paljon	pienemmät	kuin	selkoesitteissä.		

Selkoesitteissä	subjektiteemoina	on	selvästi	enemmän	ihmisviitteisiä	substantii‐

veja	(esim.	yksinhuoltaja,	äiti)	kuin	yleiskielisissä	esitteissä	(selkoesitteissä	18	%	kaikista	

substantiiviteemoista,	 yleiskielisissä	 esitteissä	 10	 %).	 Tällaiset	 NP:t	 teemoina	 säästävät	

tilaa	ja	ovat	yksinkertaisempi	kuin	samaa	tarkoittava	sivulauseinen	ilmaus	(esim.	Jos	olet	

yksinhuoltaja,	saat	korotuksen,	joka	on	–	–.).		Selkoesitteessä	Koti	ja	perhe	sekä	sen	yleiskie‐

lisessä	vastineessa	NP:itä	äiti	ja	isä	käytetään	myös	erottamaan	sukupuolten	välisiä	eroja	

sellaisissa	kohdissa,	joissa	sukupuoli	vaikuttaa	Kelan	maksamaan	tukeen.	

ISK:n	 (2004)	mukaan	 subjektilla	 on	 etuoikeus	 teemapaikkaan,	 ja	 se	 siis	 on	ole‐

tusarvoinen	 teema,	 jos	 lauseessa	 on	 subjekti	 (1310–1311).	 Suomessa	 on	 puhuttu	myös	

esimerkiksi	 tematisoinnista	 (ks.	 esim.	 Hakulinen	 &	 Karlsson	 1995:	 298–311,	 Karvonen	

1995:	 62–70),	 kun	 teemaksi	 nostetaan	 jokin	muu	 lauseen	 osa	 kuin	 subjekti.	 Vaikka	 ISK	

mainitsee	tunnusmerkittömänä	sanajärjestysvaihtoehtona	SVX‐järjestyksen,	huomaamme,	

että	 varsinkin	 yleiskielisissä	 esitteissä	 käytetään	 taajaan	 myös	 muita	 sanajärjestysvaih‐
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toehtoja.	Selkokielisissä	esitteissä	sen	sijaan	subjektialkuiset	lauseet	tuntuvat	saavan	suu‐

remman	roolin	ja	olevan	selvemmin	oletus,	jos	ei	ole	”pakottavia”	syitä	käyttää	muuta	sa‐

najärjestystä	 tai	passiivia.	Tuloksista	voidaan	päätellä,	 että	 selkokielen	mukautusproses‐

sissa	on	kiinnitetty	siihen	huomiota,	että	subjekti	on	–	 jos	mahdollista	–	 teemana,	 ja	esi‐

merkiksi	osa	passiivilauseista	on	muutettu	aktiiviin.	Tästä	seuraa	mielenkiintoinen	ristirii‐

ta	yksinkertaisempien	rakenteiden	sekä	toisaalta	lukemista	helpottavan	koheesion	ja	tee‐

mankulun	välille.	

Objekti‐	 ja	 predikatiiviteemojen	 kohdalla	 korrelaatit	 aiemmassa	 tekstissä	 ovat	

useimmiten	 juuri	 edeltävässä	 lauseessa,	 mutta	 myös	 jakautuvat	 reemat	 ovat	 tavallisia.	

Selkoesitteissä	huomattava	osuus	objekti‐	tai	predikatiiviteemaisista	lauseista	ja	lauseyh‐

distelmistä	viittaa	tekstiin	sisäänkirjoitettuun	lukijaan	joko	nollasubjektilla	tai	predikaat‐

tiverbin	 yksikön	 toisen	persoonan	persoonapäätteellä.	Yleiskielisissä	 esitteissä	nollasub‐

jekti	on	vähemmän	käytetty	vaihtoehto,	ja	vaihtelua	tuo	pikemminkin	yksikön	toisen	per‐

soonan	indikatiivin	ja	imperatiivin	sekä	passiivin	käyttö.		

Myös	adverbiaalitäydennykset	nousevat	usein	teemoiksi,	jos	predikaattiverbi	on	

yksikön	 toisessa	 persoonassa	 tai	 passiivimuotoinen.	 Selkoesitteiden	 omistuslauseissa	

pronomini	sinulla	on	selkeästi	yleisin	teema,	ja	ero	yleiskielisiin	esitteisiin	on	suuri.		Lisäk‐

si	kuten	aiemmin	esitin,	yleiskielisissä	esitteissä	omistuslauseilla	ilmaistaan	selkoesitteitä	

enemmän	myös	abstraktimpaa	omistajuutta	ja	esimerkiksi	Kelan	oikeuksia	sekä	enemmän	

käskyjä	ja	kehotuksia.	

Käsittelin	 tässä	 luvussa	myös	aineistoni	 tapauksia,	 joissa	on	monta	verbinetistä	

lauseketta	tai	 lause	 ja	 lauseke.	Varsinaisia	NP‐sivuteemoja	sekä	selko‐	että	yleiskielisissä	

esitteissä	 käytetään	 melko	 samoissa	 konteksteissa.	 Samoin	 myös	 adverbiaalilauseiden	

käyttäminen	sivuteemoina	on	melko	samanlaista.	Selkokielessä	sivuteemat	ovat	kuitenkin	

analyysin	 perusteella	 selvemmin	 tiivistelmiä	 edeltävästä,	 eivätkä	 ne	 sisällä	 juuri	mitään	

uutta	informaatiota.	Selkoesitteissä	NP‐sivuteemat	ovat	usein	 jopa	täsmälleen	samoja	sa‐

noja,	 joita	edellä	olevissa	 lauseissa	on	käytetty.	Myös	yleiskielisissä	esitteissä	sivuteemo‐

jen	 tehtävä	on	 linkittää	 lauseita	edellä	esitettyyn.	Niissä	sivuteemat	sisältävät	useammin	

ainakin	osittain	uutta	ja	usein	tarkempaa	tietoa,	ja	parafraasi	edeltävästä	tekstistä	voi	olla	

implisiittisempi.	

Viimeiseksi	 käsittelin	 tässä	 luvussa	 tapauksia,	 joissa	 lauseen	 predikaattiverbi	

aloittaa	 koko	 lauseen	 tai	 lauseyhdistelmän.	 Tällaisissa	 tapauksissa	 teemaksi	 hahmottuu	

tekstiin	 sisäänkirjoitettu	 lukija,	 ’sinä’.	 Selkoesitteissä	 on	 tyypillistä,	 että	 tällaisten	 predi‐

kaattiverbissä	 realistuvien	 teemojen	 yhteydessä	 viitataan	 edeltävässä	 tekstissä	myös	 jo‐

tenkin	 muuten	 lukijaan,	 esimerkiksi	 pronominilla	 sinä.	 Yleiskielisissä	 esitteissä	 lukijaan	
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saatetaan	 pidempään	 viitata	 vain	 predikaattiverbien	 persoonapäätteissä	 realistuvalla	

teemalla.		

Esitteet	 eroavat	myös	 sen	 suhteen	millaisessa	predikaattiverbissä	 teema	 realis‐

tuu.	 Tämä	 heijastuu	 myös	 tekstin	 direktiivien	 tulkintaan	 ja	 siihen,	 miten	 voimakkaasti	

lukijaa	 ohjaillaan.	 Selkoesitteissä	 on	 huomattavasti	 vähemmän	 imperatiivilauseita	 kuin	

yleiskielisissä	 vastineissaan.	 Selkoesitteissä	 ohjataan	 ylimalkaisemmin	 hakemaan	 tukea	

internetistä	 tai	kysymään	 lisää	 tuista	Kelan	toimistosta	eikä	niissä	siis	anneta	suoria	 toi‐

mintaohjeita,	miten	 tuki	 haetaan.	 Toinen	 iso	 ero	 esitteiden	 välillä	 on	 väitelauseissa:	 sel‐

koesitteissä	 on	 karsittu	 modaalisia	 apuverbejä	 kohdista,	 joissa	 yleiskielisissä	 esitteissä	

niillä	ohjaillaan	 lukijaa.	Mukautusprosessissa	on	poistettu	epämääräisiä	modaaliaineksia,	

jotta	kieli	helpottuu.	Sen	sijaan	yleiskielisissä	esitteissä	ei	kenties	haluta	ohjailla	liian	kate‐

gorisesti,	ja	modaaliverbit	tuovat	vaihtelua	ohjailukeinoihin.	Lisäksi	analyysini	perusteella	

verbialkuisissa	 lauseissa	selkoesitteissä	on	 tyypillisesti	pysyvä	 teemankulku	 ja	yleiskieli‐

sissä	 esitteissä	 teemankulun	 tyypit	 ovat	monimutkaisempia.	 Varsinaisesti	 analysoin	kui‐

tenkin	pidempien	tekstikatkelmien	teemaprogressioita	seuraavassa	luvussa.	
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4 TEEMA	KULKEE	

Tässä	 luvussa	 käsittelen	 selkoesitteiden	 tematiikkaa	 teemankulun	 kannalta.	 Pyrin	 luo‐

maan	kokonaiskuvan	 siitä,	millaisia	 teemankulkuja	 esitteissä	on	 ja	kuinka	yleisiä	 eri	 va‐

riantit	ovat.	Keskeistä	on	se,	eroavatko	selkokieliset	ja	yleiskieliset	esitteet	toisistaan	tee‐

mankulkutyyppien	 suhteen.	 Verrattuna	 luvun	 3	 analyysiin	 keskityn	 nyt	 aiempaa	 pidem‐

piin	tekstikatkelmiin.		

Perustan	teemankulkutyyppien	analyysini	pääasiassa	Danešin	(1974)	ajatuksiin,	

joita	käsittelin	myös	 jo	 tämän	tutkielman	teoriaosuudessa	alaluvussa	2.2.	Suomen	kielen	

osalta	myös	esimerkiksi	Karvonen	(1992)	on	tutkinut	teemankulkutyyppejä	tietyssä	teks‐

tilajissa,	 oppikirjateksteissä.	 Karvosen	 mukaan	 teemankulku	 on	 aina	 sidoksissa	 teksti‐

tyyppiin;	esimerkiksi	narratiivisen	tekstin	teemat	etenevät	eri	tavalla	kuin	deskriptiivisen	

tekstin.	(Mts.	144–145,	tekstityypeistä	ks.	esim.	Werlich	1983:	39–41,	Shore	ja	Mäntynen	

2006:	9–41).	Oma	aineistoni	on	pääasiassa	deskriptiivistä,	mutta	se	sisältää	paljon	myös	

direktiivejä.	Direktiivisyyden	vaikutusta	 tekstin	 tematiikkaan	ei	ole	aikaisemmissa	 tutki‐

muksissa	 juurikaan	 pohdittu,	 ja	 se	 tuo	 tekstin	 teemaprogression	 analyysiin	 omat	 haas‐

teensa.		

Tässä	 luvussa	 käsittelen	 pääasiassa	 tapauksia,	 joissa	 sama	 teemankulku	 jatkuu	

vähintään	kolmessa	perättäisessä	 lauseessa	 tai	 lauseyhdistelmässä.	Koska	selkoesitteissä	

ja	 yleiskielisissä	 esitteissä	on	eri	määrä	 tekstiä,	 käytän	 teemankulkutyypeistä	myös	pro‐

sentuaalisia	 osuuksia	 osoittaakseni	 aineistoni	 esitteiden	 eroja	 ja	 yhtäläisyyksiä.	 Lasken	

prosentuaaliset	 osuudet	 teemankulkutyypeistä	 vertaamalla	 tapausten	 määriä	 kaikkiin	

kummankin	esitteen	kolmen	perättäisen	lauseen	tai	lauseyhdistelmän	muodostamiin	ket‐

juihin25	 (kaikkiaan	 lauseita	 ja	 lauseyhdistelmiä	 selkoesitteissä	 1141	 kpl,	 yleiskielisissä	

esitteissä	2749	kpl).		

Seuraavissa	 alaluvuissa	 käsittelen	 erilaisia	 teemankulkutyyppejä.	 Aloitan	 pysy‐

vistä	 teemankuluista,	 ja	 tämän	 jälkeen	 analysoin	 eteneviä	 teemankulkuja.	 Näiden	 ehkä	

selkeimmin	 erotettavissa	 olevien	 teemaprogressioiden	 jälkeen	 puhun	 pääteltävästä	 tee‐

masta	sekä	erilaisista	sekoituksista	ja	variaatioista,	joita	tekstistä	on	löydettävissä.	Luvun	

lopuksi	kokoan	eri	teemankulkutyyppien	yleisyystietoja	yhteen	ja	vertaan	tuloksiani	myös	

muihin	tutkimuksiin	teemaprogressioiden	yleisyydestä.	

																																																													

25Jotkin	teemankulkutyyppien	tapaukset	(lähinnä	pysyvissä	teemoissa)	jatkuvat	useammassa	kuin	
kolmessa	perättäisessä	lauseessa	tai	lauseyhdistelmässä,	mutta	tällaisten	tapausten	osuus	on	pieni.	
Lisäksi	tiivistysteemojen	(ks.	Shore	2008:	43)	kohdalla	esimerkit	ovat	osin	lyhyempiä	johtuen	tee‐
maprogression	ominaislaadusta.	
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4.1 PYSYVÄ	TEEMA	

Pysyvä	 teema	 tarkoittaa	 sitä,	 että	 peräkkäisissä	 lauseissa	 tai	 lauseyhdistelmissä	 on	 sa‐

maan	tarkoitteeseen	viittaava	teema.		Daneš	(1974:	118)	hahmottelee	pysyvän	teemanku‐

lun	yhdeksi	tekstin	teemankulun	päätyypiksi.	Daneš	kuvaa	pysyvää	teemankulkua	seuraa‐

valla	kuviolla:	

	 T1		 R1	
	 	
	 T1	 R2	
	 	
	 T1	 R3	 	 	

Kuvio	1.	Pysyvä	teema.	(Daneš	1974:	118)	

Kuviossa	(kuvio	1)	Daneš	havainnollistaa	sitä,	mistä	kunkin	lauseen	teemat	ja	reemat	tule‐

vat.	Vaakasuuntainen	nuoli	tarkoittaa	virkkeen	teeman	ja	reeman	yhteyttä;	nuolella	alas‐

päin	Daneš	havainnollistaa	lauseiden	tekstiyhteyttä	eli	sitä,	kuinka	edeltävä	teksti	vaikut‐

taa	kunkin	lauseen	rakenteeseen.	(Mts.	118–119.)	Pysyvän	teemankulun	lauseissa	teema‐

paikalla	olevan	sanan	ei	tarvitse	olla	sama.	Tavallinen	esimerkki	tällaisesta	vaihtelusta	on	

substantiivin	ja	pronominin	vaihtelu.	Teema	voi	olla	myös	osittain	annettu	aikaisemmassa	

tekstissä,	jolloin	kyseessä	on	esimerkiksi	hyponyyminen	tai	meronyyminen	suhde	esimer‐

kiksi	koira	–	mäyräkoira	ja	asunto	–	huone	(Shore	2008:	34,	43–44,	vrt.	Hakulinen	&	Karls‐

son	1995:	299).	

Aloitan	käsittelemällä	teemankulkuja,	joissa	teema	toteutuu	verbinetisenä	NP:nä.	

Selkoesitteissä	tällaisia	pysyviä	teemankulkuja	on	60,4	%	kaikista	pysyvistä	teemankuluis‐

ta,	jotka	jatkuvat	vähintään	kolmessa	lauseessa	tai	lauseyhdistelmässä.	Yleiskielisissä	esit‐

teissä	tapauksia	on	52,9	%.	Esitän	tarkemmat	laskennalliset	tiedot	ja	kvantitatiivisen	ana‐

lyysin	pysyvistä	teemankuluista	tämän	luvun	lopuksi.		

Vaikka	 pysyvään	 teemankulkuun	 voivat	 tuoda	 vaihtelua	 esimerkiksi	 samanviit‐

teiset	pronominit	tai	elliptisesti	lyhentyneet	lausekkeet,	selkokielisissä	esitteissä	monissa	

tapauksissa	 teema‐NP	on	 lauseesta	 toiseen	 täsmälleen	sama	 tai	 vaihtelua	on	erittäin	vä‐

hän:	

61) [Paljonko kansaneläke on?] 

Kansaneläke turvaa perustoimeentulon. Eläkettä tarkistetaan vuosittain elinkus-

tannusindeksillä eli se nousee samaa tahtia kuin hinnat.  

Kansaneläkkeen täysi määrä on noin 584e/kk (vuonna 2010). Jos elät parisuh-

teessa, määrä on noin 518 e/kk. Täysimääräisen kansaneläkkeen saavat vain ne, 

joilla ei ole työeläkettä tai se on alle 52 e/kk. (Selkoeläke: 3) 
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Esimerkki	61	jakautuu	kahtia:	ensimmäisessä	kappaleessa	pysyvä	teema	on	kansaneläke,	

johon	viitataan	NP:illä	kansaneläke,	eläkettä26	ja	se.	Toisessa	kappaleessa	teema	poikkeaa	

vähän	 edellisestä	 ja	 teemankuljetus	 jatkuu	 pysyvänä.	 Nyt	 teemana	 on	 kansaneläkkeen	

määrä.	Toisessa	kappaleessa	näkökulma	on	siis	kenties	hieman	erilainen,	mutta	se	on	ollut	

läsnä	 implisiittisesti	 myös	 ensimmäisessä	 kappaleessa	 (esim.	 Eläkettä	 tarkistetaan	 ––.).	

Esimerkin	 viimeinen	 lause	 on	 jonkinlainen	 hybridi,	 jossa	 teemana	 on	 taas	 varsinaisesti	

kansaneläke,	 mutta	 lausekkeen	 edussanalla	 on	 määrite	 täysimääräisen,	 joka	 motivoituu	

edellisistä	teemoista.	Vaikka	esimerkissä	kappaleiden	teemat	eivät	ole	aivan	samanviittei‐

siä,	molemmissa	kappaleissa	on	pysyvä	teemankuljetus,	ja	keskenäänkin	ne	muodostavat	

yhtenäisen	kokonaisuuden.	Selkoesitteissä	pysyvät	NP‐teemalliset	teemaprogressiot	saat‐

tavatkin	jatkua	pidempään	kuin	kolmessa	peräkkäisessä	lauseessa	tai	lauseyhdistelmässä.	

Yleiskielisissä	esitteissä	tällaisia	tapauksia	on	selvästi	vähemmän.		

Yleiskielisten	esitteiden	pysyvissä	teemankulkuissa	teema‐NP:iden	yhdistäminen	

samaan	referenttiin	ei	aina	ole	yhtä	yksiselitteistä	kuin	selkoesitteissä:		

62) [Vammaisetuuksien maksaminen] 

Vammaistuki ja hoitotuki voidaan myöntää toistaiseksi tai määräajaksi. Tuki 

voidaan lakkauttaa ennen määräajan päättymistä, jos toimintakykysi paranee ja 

avuntarpeesi vähenee, erityiskustannuksesi pienenevät tai muutat ulkomaille. 

Vammaisetuuksia voi saada laitoshoidon ajalta. (Yleisterveys: 20) 

Esimerkissä	62	ensimmäisen	lauseen	teema	ovat	rinnasteiset	NP:t	vammaistuki	ja	hoitotu‐

ki.	 	 Seuraavassa	 lauseyhdistelmässä	 samaan	 referenttiin	 viitataan	 vain	 NP:llä	 tuki,	 joka	

kattaa	 (ilmeisesti)	molemmat	 tukimuodot.	 Esimerkin	 viimeisessä	 lauseessa	 tuista	 käyte‐

tään	 ylemmän	 hierarkiatason	 käsitettä	 vammaisetuuksia,	 joka	 viittaa	 edellä	 käsiteltyihin	

tukiin,	 joskin	 lukijan	 (ko)tekstin	 ulkopuolisen	 tiedon	 varaan	 jää,	 onko	 vammaisetuuksia	

olemassa	muitakin.	 Yleiskielisten	 esitteiden	 pysyvä	 teemankulku	 näyttäytyy	 siis	 paikoin	

selkoesitteiden	 tapauksia	monimutkaisempana,	 koska	 samaan	 referenttiin	 viitataan	 esi‐

merkiksi	eri	hierarkiatasojen	eri	NP:iden	kautta.	Näin	lukijalle	jää	itselleen	tehtäväksi	yh‐

distää	 tekstin	 NP:t	 samanviitteisiksi	 teemoiksi.	 Lisäksi	 yleiskielisten	 esitteiden	 lauseet	

ovat	usein	pidempiä,	ja	myös	NP:t	sisältävät	useampia	jäseniä	kuin	selkoesitteissä.			

Yleisesti	ottaen	selkoesitteissä	tekstien	rakenteet	ovat	helpompia	kuin	yleiskieli‐

sissä	 esitteissä,	 ja	 toistoa	 on	 enemmän.	 Joskus	 kuitenkin	 selkoesitteissä	 lauserakenteet	

ovat	vaihtelevampia,	vaikka	siis	teemaprogressio	olisi	pysyvää.	Seuraavassa	ensin	katkel‐

																																																													

26		Ellipsejä	annettuuden	ja	uutuuden	kannalta	on	käsitellyt	esimerkiksi	Shore	2008:	30.		
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ma	selkoesitteestä,	 jonka	analyysin	 jälkeen	vertaan	sitä	yleiskielisen	esitteen	vastaavaan	

kohtaan:	

63) [Lapsikorotus] 

Lapsikorotusta saa omista ja puolison lapsista. Saat lapsikorotusta myös omasta 

muualla asuvasta lapsesta, jos huolehdit hänen toimeentulostaan vähintään 

elatustuen määrän, noin 140 e/kk (2010).  

Lapsikorotus on noin 20 e/kk lasta kohden, ja se on verotonta. 

Lapsikorotuksen voit saada, vaikka et saisi kansaneläkettä. Siihen oikeuttavat 

myös muut eläkkeet.   (Selkoeläke: 8) 

Esimerkissä	63	katkelma	alkaa	lauseella,	jonka	teema	on	jo	otsikossa	annettu	NP	lapsiko‐

rotus.	Lauseessa	on	nollasubjekti,	eli	se	tarjoaa	lukijalle	samaistumisen	paikan.	Ensim‐

mäistä	lausetta	seuraa	päälause,	jossa	tekstiin	sisäänkirjoitettuun	lukijaan27	viitataan	pre‐

dikaattiverbin	persoonapäätteellä.	Katkelman	kolmas	ja	neljäs	lause	ovat	kopulalauseita,	

joissa	teemana	on	taas	NP	lapsikorotus.	Myös	kopulalauseiden	jälkeen	sama	teema	jatkaa	

tekstissä	predikaattiverbin	ollessa	jälleen	yksikön	toisessa	persoonassa.	Vaikka	katkel‐

massa	on	melko	pysyvä	teemankulku,	rakenteellisesti	se	sisältää	paljon	vaihtelua,	ja	ryt‐

miä	rikkovat	selittävät	kopulalauseet,	joita	selkoesitteissä	on	paljon.		

Yleiskielisissä	teksteissä	verbin	yksikön	toisen	persoonan	muoto	on	yleinen	tapa	

viitata	tekstiin	koodattuun	lukijaan.	Yleiskielisissä	esitteissä	on	vähemmän	selittäviä	ko‐

pulalauseita,	joten	pitkässäkin	katkelmassa	voi	olla	varsin	pysyvä	rakenne	ja	teemankul‐

ku:	

64) [Lapsikorotus] 

Kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta voit hakea alle 16-vuotiaista lapsista. 

Sitä saat jokaisesta omasta tai puolisosi lapsesta, joka asuu samassa taloudessa 

kanssasi. Lapsikorotusta voit saada myös luonasi asuvasta, yksityisesti sijoitetus-

ta kasvattilapsesta. 

Lapsikorotusta voit saada Suomessa asuvasta lapsestasi, joka ei asu luonasi, mut-

ta jonka toimeentulosta huolehdit maksamalla vähintään elatustuen määrän  

139,54 €/kk.   (Yleiseläke: 13) 

Esimerkissä	64	on	pitkä	tekstikatkelma,	jossa	sekä	lauseiden	rakenne	että	teemat	pysyvät	

samoina.	Kuten	selkokielisessä	esitteessä,	 teema	on	annettu	otsikossa.	Ensimmäisen	 lau‐

seen	teema	on	NP	kansaneläkelain	mukaista	lapsikorotusta,	jonka	jälkeen	samaan	referent‐

																																																													

27	Lukijaan	viittaamisesta	ks.	esim.	Larjavaara	1990:	43–51.			
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tiin	viitataan	pronominilla	sitä	sekä	lyhyemmällä	NP:llä	 lapsikorotusta.	Huomion	arvoista	

on,	 että	 lukijaan	 viitataan	 verbin	 yksikön	 toisen	 persoonan	muodolla	 koko	 katkelmassa	

eikä	esimerkiksi	vaihtelua	haeta	nollasubjektin	käytöllä.	Kuten	esimerkit	63	ja	64	osoitta‐

vat,	 pysyvänkin	 teemankulun	 puitteissa	 voidaan	 päätyä	 erilaisiin	 ratkaisuihin,	 ja	 joskus	

selkoesitteissä	 on	 päädytty	 selittävämmän	 kieliasun	 takia	 rakenteellisesti	 vaihtelevam‐

paan	tekstiin	kuin	lähtötekstissä.	

Seuraavaksi	käsittelen	tapauksia,	joissa	pysyvä	teemankulku	jatkuu	tekstissä	se‐

kä	 NP‐teemoina	 että	 verbien	 persoonapäätteissä.	 Selkoesitteissä	 tällaisia	 tapauksia	 on	

15,1	%	kaikista	pysyvien	 teemojen	 tapauksista,	kun	 taas	yleiskielessä	 tällaisia	 tapauksia	

on	 vain	 7,1	 %.	 Yhteistä	 aineiston	 esitteille	 on,	 että	 tyypillisesti	 tällaista	 teemankulkua	

esiintyy	direktiivisissä	yhteyksissä.	Selkoesitteissä	tyypillisesti	vaihtelevat	yksikön	toisen	

persoonan	 verbimuodot	 ja	 ilmipantu	 pronomini	 sinä.	 Esimerkissä	 olen	 lihavoinut	 varsi‐

naisen	 NP‐teeman	 ja	 merkitsen	 kursivoinnilla	 ja	 lihavoinnilla	 predikaattiverbit,	 mikäli	

teemankuljetus	jatkuu	mielestäni	niissä.	Nämä	tapaukset	merkitsen	myös	nuolilla.	Lisäksi	

olen	kursivoinut	mahdolliset	sivuteemat	ja	erotan	ne	varsinaisesta	teemasta	vinoviivalla.	

65) [Kun jäät työttömäksi] 

Jos saat peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta, / sinun pitää toimittaa 

Kelaan 4 viikon välein työttömyysaikaa koskeva ilmoitus. → Merkitset ilmoituk-

seen, minä päivinä olet ollut työtön ja minä päivinä työssä. → Merkitset myös 

päivät, joina olet osallistunut TE-toimiston kanssa sovittuun toimintaan.  

→ Voit täyttää ilmoituksen internetissä.  (Selko-opiskelu: 11) 

Esimerkissä	65	ensimmäisen	päälauseen	teema	on	NP	sinun.	Sitä	edeltää	adverbiaalilause,	

joka	 toimii	 lauseessa	 sivuteemana	 ja	 ehtona	päälauseen	direktiiville.	 Tämän	 jälkeen	 esi‐

merkissä	 viitataan	 tekstiin	 sisäänkirjoitettuun	 lukijaan	 predikaattiverbeillä	merkitset	 ja	

voit	täyttää.	Kela	antaa	katkelmassa	ohjeita	 lukijalle.	Direktiivinen	tulkinta	syntyy	neses‐

siivirakenteesta,	indikatiivimuotoisista	yksikön	toisen	persoonan	verbeistä	sekä	modaali‐

sen	 voida‐verbin	 käytöstä.	 Tällaisissa	 direktiiveissä	 teemana	 on	 selvästi	 ’sinä’,	 tekstiin	

koodattu	vastaanottaja,	sillä	lause	koskee	selvästi	vastaanottajaa	(ks.	Shore	2008:	49	–53,	

vrt.	ISK	2004:	1303–1334).	Kun	direktiivi	on	koko	ajan	suunnattu	samalle	vastaanottajalle,	

teemankulku	on	pysyvää,	vaikka	teema	ei	toteudu	lauseissa	aina	NP:inä.	Tyypillisesti	sel‐

koesitteissä	 lukijaan	viitataan	suoraan	joko	tällaisen	pysyvän	teemankulun	alussa	prono‐

minilla	 sinä	 tai	 niin	 on	 tehty	 edeltäneissä	 lauseyhdistelmissä,	 joissa	 teemankulku	 ei	 ole	

vielä	pysyvää.	Tällöin	myös	pysyvän	teemankulun	voi	aloittaa	suoraan	yksikön	toisen	per‐

soonan	verbimuoto.	
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Yleiskielisissä	 esitteissä	 esimerkin	 65	 kaltaisia	 tapauksia	 on	 paljon	 vähemmän.	

Yleiskielisissä	esimerkeissä	voidaan	 tällöin	viitata	 lukijaan	myös	muilla	NP:illä	kuin	pro‐

nominilla	sinä,	jolloin	teemankulun	pysyvyyden	arviointi	on	hankalampaa:	

66) [Opintotuen palauttaminen] 

Jos haluat korottaa vuositulorajaasi,/  sinun on palautettava sekä opintoraha että 

asumislisä. Tällöin korkeakouluopiskelija saa myös tukikuukauden uudelleen 

käyttöönsä. → Jos tulosi eivät ylitä tulorajaa, mutta haluat tukikuukauden uudel-

leen käyttöösi (koskee korkeakouluopiskelijaa),  / voit palauttaa pelkän opintora-

han.    (Yleisopiskelu: 21) 

Esimerkissä	66	ensimmäisen	päälauseen	teema	on	NP	sinun	kuten	edeltäneessä	selkoesi‐

merkin	ensimmäisessä	lauseessa.	Myös	teemaa	edeltävä	adverbiaalilause	on	samankaltai‐

nen	kuin	edellä.	Tässä	esimerkissä	seuraavan	lauseen	teema	on	kuitenkin	NP	korkeakou‐

luopiskelija,	 jota	 edeltää	 sivuteemainen	 proadverbi,	 joka	 viittaa	 edelliseen	 lauseyhdistel‐

mään	(tällöin	=	jos	haluat	korottaa	vuositulorajaasi,	sinun	on	palautettava	sekä	opintoraha	

että	asumislisä	→	kun	palautat).	Viimeisessä	lauseyhdistelmässä	lukijaan	viitataan	predi‐

kaattiverbillä	 voit	palauttaa.	 Esimerkissä	 on	 pysyvä	 teema,	 vaikkakin	 toisen	 lauseyhdis‐

telmän	 teema	 –	 ja	 kolmannen	 sivuteema	 –	 sulkee	 osan	 lukijoista	 eli	 teeman	 viittauksen	

kohteesta	pois.	Tässä	pysyvä	teema	rakentuu	hyponymisesti	niin,	että	ensimmäisen	pää‐

lauseen	 teema	 on	 yläkategorian	 ja	 sitä	 seuraavat	 teemat	 tämän	 alakategorian	 jäseniä.	

Vaikka	 selko‐	 ja	 yleiskielisessä	 aineistossa	 on	 molemmissa	 pysyviä	 teemankulkuja,	 tee‐

mankulun	hahmottaminen	pysyväksi	on	usein	yleiskielisissä	esitteissä	hieman	vaativam‐

paa,	 koska	 samaan	 referenttiin	 voidaan	 viitata	 NP:illä	 tai	 verbimuodoilla	 joiden	 yhteys	

toisiinsa	on	implisiittisempi	kuin	selkoesitteissä.	

Selkoesitteissä	on	melko	vähän	 tapauksia,	 joissa	pysyvä	 teema	 toteutuu	katkel‐

massa	 vain	 verbien	 persoonapäätteissä.	 Kuten	 aiemmin	 esitin,	 selkoaineistossa	 lukijaan	

viitataan	 tyypillisesti	 katkelmassa	 myös	 sinä‐pronominilla	 osassa	 lauseista,	 esimerkiksi	

ensimmäisessä.	Yleiskielisissä	esitteissä	sen	sijaan	pelkän	persoonapäätteen	tapauksia	on	

melkein	puolet	(40	%)	kaikista	pysyvistä	teemankuluista.	Yleiskielisissä	esitteissä	tapauk‐

set	ovat	vahvan	direktiivisissä	kohdissa,	joissa	predikaattiverbi	on	usein	imperatiivissa:	

67) [Näin saat lääkkeiden lisäkorvauksen] 

→ • Esitä apteekissa Kelalta saamasi erillinen ilmoitus lisäkorvausoikeudesta ap-

teekkia varten sekä Kela-korttisi. 

→ • Jos et saa lisäkorvausta apteekista, /voit hakea sitä jälkikäteen Kelasta.  

→ Toimita tällöin Kelaan lisäkorvaushakemus lääkekustannuksista (SV 178) ja 

liitä mukaan maksukuitit.   (Yleisterveys: 4) 
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Esimerkissä	67	otsikossa	tavan	adverbi	näin	viittaa	kataforisesti	tuleviin	ohjeisiin	ja	toimii	

kehyksenä.	Varsinaisessa	tekstissä	ensimmäinen	lause	alkaa	imperatiivilla	esitä,	ja	seuraa‐

va	 päälause	 predikaattiverbillä	 voit	hakea.	Myös	 esimerkin	 viimeinen	 lause	 alkaa	 predi‐

kaattiverbillä	 eli	 imperatiivilla	 toimita.	 Mielestäni	 näissä	 lauseissa	 teemana	 on	 tekstiin	

koodattu	lukija	eli	direktiivien	mahdollinen	suorittaja	(’sinä’),	jolle	Kela	antaa	ohjeita.	Täl‐

laiset	erittäin	direktiiviset,	tekstiin	kirjoitettuun	lukijaan	suoraan	viittaavat	jaksot	puuttu‐

vat	selkoesitteistä	lähes	kokonaan.	Yleiskielisissä	esitteissäkin	näillä	ohjeilla	on	tietyt	pai‐

kat:	 useimmiten	 niitä	 löytyy	 lukujen	 lopusta	 ja	 ylipäätään	 esitteiden	 loppupäästä	 enem‐

män	kuin	alusta.	Yleiskielisissä	esitteissä	ei	juuri	ole	NP:llisiä	pysyviä	teemoja,	jotka	jatku‐

vat	pidempään	kuin	kolmessa	peräkkäisessä	lauseyhdistelmässä	toisin	kuin	selkoesitteis‐

sä.	 Edellisen	 esimerkin	 kaltaiset,	 verbin	 persoonapäätteessä	 toteutuvat	 pysyvät	 teemat	

sen	sijaan	ovat	usein	pidempiä,	ja	saattavat	jatkua	pienin	katkoin	jopa	kokonaisia	sivuja.	

Tässä	 luvussa	 käsittelen	 vielä	 lyhyesti	 tarkemmin	 tapauksia,	 joissa	 pysyvässä	

teemankulussa	 varsinaista	 teemaa	 edeltää	 sivuteema,	 esimerkiksi	 adverbiaalilause.	 Etu‐

jäsenenä	adverbiaalilause	ilmaisee	taustaksi	asiaintilan,	jonka	valossa	hallitseva	lause	tul‐

kitaan.	Se	voi	viitata	myös	tekstuaalisesti	taaksepäin	(ISK	2004:	1058–1061	,	ks.	myös	luku	

3.2.2).	Karvonen	(1992)	on	esittänyt,	että	pysyvien	teemojen	yhteydessä	sivuteemat	ovat	

yleisiä.	Karvosen	mukaan	sivuteemat	eivät	aina	 tule	edeltäneistä	 lauseista	 tai	 reemoista,	

mutta	sisällöltään	ne	ovat	useimmiten	tuttua	ja	liittyvät	teemaan.	(Mts.	153–156.)		

Käsittelen	 pysyvien	 NP‐teemojen	 sivuteemoja	 seuraavan	 yleiskielisen	 esitteen	

kautta,	 sillä	 selkoesitteissä	 kyseisiä	 tapauksia	 on	 yhteensä	 vain	 kaksi.	 Esimerkissä	 olen	

merkinnyt	nuolella	nyt	mielenkiinnon	kohteena	olevat	sivuteemat,	jotka	olen	myös	kursi‐

voinut	 kuten	 edellä.	 Lisäksi	 olen	 kursivoinut	 ja	 lihavoinut	 predikaattiverbit,	 joiden	 per‐

soonapäätteissä	mielestäni	lauseen	varsinainen	teema	on:	

68) [Maksaminen] 

Kelan eläkkeet ja hoitotuki kuuluvat EY-asetukseen 1408/71 (1.5.2010 lukien 

883/2004). Ne voidaan maksaa EU- tai ETA-maissa sekä Sveitsissä ja eräissä sosi-

aaliturvasopimusmaissa asuville.  → Muihin maihin muuttaville / niitä ei makseta 

vuotta pidempään.   (Yleiseläke: 4) 

Esimerkin	68	ensimmäisen	lauseen	teema	on	ensin	NP	Kelan	eläkkeet	ja	hoitotuki.	Samaan	

referenttiin	 viitataan	myös	pronomineilla	ne	 ja	niitä	 seuraavissa	 lauseissa.	Kolmannessa	

lauseessa	ennen	varsinaista	 teemaa	on	myös	 toinen	NP	muihin	maihin	muuttaville.	 Sivu‐

teemassa	esitellään	lauseen	predikaattiverbin	täydennys,	joka	on	annettu	vain	implisiitti‐

sesti	kontrastin	kautta	edellisen	lauseen	reemassa.	Näin	koko	katkelman	teemankulku	on	
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pysyvä,	mutta	tekstissä	voidaan	käsitellä	useampia	kohderyhmiä	samaan	aikaan	varsinai‐

sen	teeman	(Kelan	eläkkeet	ja	hoitotuki)	pysyessä	samana.		

Yleiskielisissä	 esitteissä	 sivuteemat	ovat	 yleisiä.	Karvosen	 (1992)	mukaan	 sivu‐

teemat	luovat	esimerkiksi	koheesiota	tekstiin	ja	näin	vaimentavat	pysyvän	teeman	lapsel‐

lisuuden	 tuntua.	 Samalla	 ne	 vievät	 tekstin	 juonta	 eteenpäin	 ja	 esimerkiksi	 kontrastoivat	

lauseita	tai	lauseyhdistelmiä	toisiinsa,	kuten	esimerkissä	68).	(Mts.	154–159	ks.	myös	ISK	

2004:	1318–1323	ja	Shore	2008:	44–49.)	Analyysini	osoittaa	yleiskielisissä	esitteissä	sivu‐

teemoja	käytettävän	pysyvien	teemankulkujen	yhteydessä	Karvosen	(mp.)	tutkimustulos‐

ten	mukaisesti.	

Käsittelen	 vielä	 myös	 selkoesitteiden	 pysyvää	 teemankulkua,	 jossa	 on	 sivu‐

teemoja.	Tässä	esimerkissä	teema	ei	realistu	NP:inä:	

69)  [Työttömyyseläke] 

→ Jos olet syntynyt vuonna 1950 tai myöhemmin,  / et saa työttömyyseläkettä.  

Sen sijaan voit saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea enintään 65 ikä-

vuoteen saakka.  

→ Työttömyyseläkkeen lisäksi / voit saada lapsikorotusta ja eläkkeensaajan asu-

mistukea, mutta et voi saada eläkettä saavan hoitotukea.  

→ Vaikka saat työttömyyseläkettä, / voit tehdä vähän ansiotyötä.  

    (Selkoeläke: 7) 

Esimerkissä	 69	 teemana	on	 tekstiin	 koodattu	 vastaanottaja	 (’sinä’),	 joka	 toteutuu	predi‐

kaattiverbien	persoonapäätteissä.	Katkelmassa	on	lisäksi	kaksi	varsinaista	teemaa	edeltä‐

vää	sivuteemaista	adverbiaalilausetta	 ja	yksi	adpositiolauseke	 työttömyyseläkkeen	 lisäksi.	

Adverbiaalilauseilla	 luodaan	 erilaisia	 ehtoja	 tai	 rajoitetaan	 varsinaisen	 teeman	 vaiku‐

tusalaa.	 Varsinaista	 teemaa	 edeltävät	 konstituentit	 eivät	 vie	 tekstissä	 teemankulkua	

eteenpäin,	 vaan	 rajaavat	 ja	 tarkentavat	 varsinaista	 (tässä	 pysyvää)	 teemaa.	Myös	 toisen	

lauseyhdistelmän	aloittava	konnektiivinen	adverbi	 sen	 sijaan28	 toimii	 tietyllä	 tapaa	 tässä	

suhteessa	 kontrastoidessaan	 ensimmäisen	 lauseyhdistelmän	 seuraavaan.	 Selkoesitteet	

poikkeavat	Karvosen	(1992:	153–156)	havainnosta,	sillä	niissä	ei	juurikaan	ole	sivuteemo‐

ja	 pysyvissä	 teemoissa.	 Selkoesitteiden	 kaikista	 pysyvistä	 teemaprogressioista	 vain	 13,2	

%:ssa	on	sivuteema	(yhteensä	7	tapausta).	Selkoesitteiden	tapaukset	ovat	lähinnä	kohdis‐

sa,	 joissa	 pysyvä	 teemankulku	 toteutuu	 predikaattiverbien	 persoonapäätteissä,	 ja	 sivu‐

teemana	toimii	useimmiten	adverbiaalilause.	
																																																													

28	 ISK:n	 (2004:	 1050–1051)	 mukaan	 konnektiivissa	 sen	 sijaan	 on	 epäreferentiaalinen	 prono‐
miniaines.		
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Luvun	 lopuksi	esitän	vielä	kvantitatiivista	 tietoa	aineistoni	pysyvistä	 teemanku‐

luista.	Se	on	molemmissa	esitteissä	yleisin	teemankulun	tyyppi	Danešin	(1974)	 jaottelun	

mukaisista	teemaprogressioden	päätyypeistä.	Pysyviä	teemankulkuja	on	prosentuaalisesti	

enemmän	yleiskielisissä	esitteissä	kuin	selkoesitteissä	(vrt.	Koskela	1995,	Toivola	2009).	

Selkokielen	 ja	 yleiskielen	 pysyvät	 teemankulut	 eroavat	 kuitenkin	 paljon	 toisistaan	 sekä	

kvalitatiivisesti	 että	 kvantitatiivisesti.	 Taulukossa	 9	 pysyväksi	 teemaprogressioksi	 olen	

laskenut	tapaukset,	joissa	sama	teema	jatkuu	samanviitteisenä	vähintään	kolmessa	peräk‐

käisessä	 lauseessa	 tai	 lauseyhdistelmässä.	Taulukossa	ovat	ensin	kaikki	pysyvien	 teemo‐

jen	 tapaukset	 selkoesitteissä	 ja	 yleiskielisissä	 esitteissä	 (tapauksien	määrät	 ja	 kokonais‐

prosenttiosuus	 kaikista	 esitteiden	 lauseista	 ja	 lauseyhdistelmistä	 lihavoituna),	 ja	 lisäksi	

olen	jakanut	pysyvät	teemat	kolmeen	alakategoriaan:	tapauksiin,	 joissa	pysyvä	teema	to‐

teutuu	NP:einä,	tapauksiin,	joissa	pysyvää	teemaprogressiota	vievät	eteenpäin	vain	verbi‐

en	persoonapäätteet	 sekä	 edellisten	 yhdistelmiin.	 Lisäksi	 taulukossa	 jokainen	 edellisistä	

kategorioista	on	 jaettu	kahtia	sen	mukaan,	onko	kyseessä	pelkkä	pysyvä	 teema	vai	edel‐

tääkö	varsinaista	teemaa	myös	sivuteema.		

	 Taulukko	9.	Pysyvät	teemat.	

Selkoesitteet	 Yleiskieliset	esitteet	

	 %	 kpl	 %	 kpl	

Pysyvä	teemankulku	 13,9	 53	 15,3	 140	

	
T	

86,8	
T+sivuT
13,2	

T	
46	

T+sivuT	
7	

T	
54,3	

T+sivuT	
45,7	

T	
76	

T+sivuT	
64	

Pysyvä	teemankulku,	NP‐teema	 60,3	 32	 52,3	 74	

	
T	

93,8	
T+sivuT
6,2	

T	
30	

			T+sivuT	
2	

T	
66,2	

T+sivuT	
33,8	

T	
49	

T+sivuT	
25	

Pysyvä	teemankulku,	teema		
predikaattiverbissä	

24,5	 13	 40,0	 56	

	
T	

61,5	
T+sivuT	
38,5	

T	
8	

T+sivuT	
5	

T	
44,6	

T+sivuT	
55,4	

T	
25	

T+sivuT	
31	

Pysyvä	teemankulku,	teema	NP:n	
ja	predikaattiverbin	yhdistelmä	

15,1	 8	 7,1	 10	

	
T	

100,0	
T+sivuT
0,0	

T	
8	

T+sivuT	
0	

T	
20,0	

T+sivuT	
80,0	

T	
2	

T+sivuT	
8	

	 	 	 T	 =	 pysyvä	 teema,	 T+sivuT	 =	 pysyvä	 teema	 ja	 sivuteema	

	

Kuten	taulukko	9	osoittaa,	prosentuaalisesti	yleiskielisissä	esitteissä	on	niukasti	

enemmän	 pysyviä	 teemankulkuja	 (15,3	%)	 kuin	 selkoesitteissä	 (13,9	%),	 mutta	 ero	 on	

pieni.	Aineistoni	pysyvistä	teemoista	suurin	osa	on	tapauksia,	 joissa	teemana	on	NP.	Sel‐

kokielessä	NP‐tapaukset	muodostivat	 selvästi	 suurimman	osan	 tapauksista.	Yleiskielessä	

vastaavia	tapauksia	on	vain	hieman	yli	puolet	kaikista	pysyvistä	teemoista,	ja	ero	muihin	

pysyviin	teemankulkuihin	on	pienempi.	
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Selkoesitteissä	pysyvissä	teemankuluissa	teemana	on	useimmiten	NP,	joka	säilyy	

lähes	muuttumattomana	läpi	katkelman.	Yleiskielisissä	esitteissä	NP:t	varioivat	enemmän‐

ja	niiden	samanviitteisyys	on	monin	paikoin	kyseenalaisempaa	kuin	selkoesitteiden	tapa‐

uksissa.	Selkoesitteissä	on	yleiskielisiä	esitteitä	enemmän	tapauksia,	joissa	teema	toteutuu	

sekä	NP:inä	(esim.	pronomini	sinä)	että	predikaattiverbin	yksikön	toisen	persoonan	päät‐

teessä.	

Esitteiden	 välillä	 suuri	 ero	 on	 pysyvissä	 teemankuluissa,	 jotka	 toteutuvat	 vain	

verbin	 persoonapäätteissä.	 Kuten	 taulukosta	 9	 nähdään,	 selkoesitteissä	 tällaisia	 pysyviä	

teemankulkuja	on	vain	26,6	%,	kun	yleiskielisissä	esitteissä	vastaavia	tapauksia	on	40	%	

kaikista	pysyvistä	 teemankuluista.	Yleiskielisissä	 esitteissä	 tällaiset	 tapaukset	ovat	usein	

direktiivisiä	 ja	sisältävät	esimerkiksi	nesessiivilauseita	 ja	 imperatiiveja.	Selkoesitteissä	ei	

ole	vastaavia	yhtä	ohjailevia	jaksoja.	Selkoesitteet	ovat	informatiivisia	eli	niissä	kerrotaan	

Kelan	tuista,	mutta	niissä	ei	kerrota	kovin	tarkkaan,	miten	tukia	haetaan.	Yleiskieliset	esit‐

teet	 ovat	 tässä	 mielessä	 itsenäisempiä	 tuotteita,	 ja	 vaikka	 nekin	 ilmoittavat	 kertovansa	

vain	tärkeimmät	asiat	Kelan	tuista,	näillä	ohjeilla	lukija	voi	jo	itse	täyttää	Kelan	kaavakkei‐

ta	ja	hakea	tukea	itse.	Esitteiden	funktio	on	tässä	suhteessa	siis	hieman	erilainen.	

Kuten	 taulukko	 9	 osoittaa,	 esitteet	 erottuvat	 selvästi	 toisistaan	 sivuteemojen	

yleisyyden	 suhteen	 pysyvissä	 teemankuluissa.	 Yleiskielisissä	 esitteissä	 sivuteemoja	 on	

miltei	 puolessa	 tapauksissa	 (45,7	 %)	 ja	 selkoesitteissä	 vain	 noin	 joka	 kymmenennessä	

(13,2	%).		Selkoesitteissä	miltei	kaikki	sivuteemaiset	pysyvät	teemaprogressiot	ovat	tapa‐

uksissa,	joissa	pysyvä	teemankulku	realistuu	predikaattiverbeissä	(5/7	kpl).	Yleiskielisissä	

esitteissä	on	eniten	sivuteemoja	NP‐teeman	ja	predikaattiverbin	persoonapäätteen	yhdis‐

telmissä	(80,0	%),	mutta	määrällisesti	tapauksia	on	vähän	(8	kpl).	Myös	pelkästään	predi‐

kaattiverbissä	 toteutuvissa	 pysyvissä	 teemoissa	 sivuteemaisia	 tapauksia	 on	 yli	 puolet	

(55,4	%,	31	kpl).	Myös	yleiskielisissä	esitteissä	sivuteemoja	on	vähiten	(33,8	%,	25	kpl),	

niissä	pysyvissä	teemankuluissa,	joissa	teema	realistuu	NP:inä.	

Sivuteemoja	on	ylipäätään	selkoaineistossa	vähemmän,	ja	oletan	tämän	johtuvan	

siitä,	että	 lauseista	on	haluttu	tehdä	mahdollisimman	yksinkertaisia.	Selkoesitteissä	sivu‐

teemoja	 käytetään	 esimerkiksi	 kehyksiä	 luovina	parafraaseina	kaikissa	 teemankulkutyy‐

peissä,	 eikä	 pysyvä	 teemankulku	 näytä	 eroavan	 muista	 tässä	 suhteessa.	 Yleiskielisissä	

esitteissä	sivuteemat	tuovat	vaihtelua	pysyviin	teemankulkuihin	ja	myös	uusia	tarkoitteita	

(esimerkiksi	 ehdollisia	 adverbilauseita)	 lauseyhdistelmään.	 Lisäksi	 yleiskielisten	 esittei‐

den	pysyvien	teemaprogressioiden	sivuteemoissa	on	enemmän	vaihtelua	(esimerkiksi	NP‐

sivuteemoja	adverbiaalilauseiden	lisäksi).	

Kaiken	kaikkiaan	analyysi	osoittaa,	että	aineiston	esitteiden	tematiikka	eroaa	py‐

syvien	 teemojen	 kohdalla	 toisistaan.	 Erot	 näkyvät	 laskennallisissa	 tuloksissa	 jonkin	 ver‐
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ran,	 mutta	 niiden	 lisäksi	 paljon	 jää	 myös	 kvalitatiivisen	 analyysin	 varaan.	 Esimerkkejä	

vertailtaessa	 käy	 selväksi	 selkoesitteiden	 teemankulun	 selkeys,	 koska	 esimerkiksi	 aiem‐

min	mainittuja	NP:itä	toistetaan	sellaisinaan	turvautumatta	synonyymeihin	tai	esimerkiksi	

eri	hierarkiatason	käsitteisiin.	Selkoesitteissä	vaihtelua	teemankuljetukseen	ei	myöskään	

haettu	sivuteemoilla,	mikä	taas	yleiskielisissä	esitteissä	oli	yleisempää.	

4.2 ETENEVÄ	TEEMA	

Danešin	(1974:	119)	mukaan	etenevä	eli	lineaarinen	teemaprogressio	tarkoittaa	sitä,	että	

tekstissä	edeltävän	lauseen	reemasta	tulee	seuraavan	lauseen	teema.	Tätä	Daneš	havain‐

nollistaa	seuraavalla	kuviolla:	

	 T1	 R1	

	 	 T2	(=R1)	 R2	

T3	(=R2)	 R3	 	

	

Kuvio	2.	Etenevä	teema.	(Daneš	1974:	118)	

Danešin	 kuviossa	 (kuvio	 2)	 vaakasuuntaiset	 nuolet	 kuvaavat	 lauseen	 teeman	 ja	 reeman	

yhteyttä	 toisiinsa	 ja	 alaspäin	 osoittavat	 nuolet	 kuvaavat	 lauseiden	 välistä	 tekstiyhteyttä,	

kuten	edellä	pysyvien	teemojen	yhteydessä.	

Etenevä	 teemankulku	 on	 selvästi	 harvinaisempaa	 selkoesitteissä	 kuin	 pysyvä	

teema.	Kaikista	kolmen	lauseyhdistelmän	tapauksista	selkoesitteissä	on	eteneviä	teeman‐

kulkuja	vain	7,1	%.	Selkoesitteissä	etenevää	teemankulkua	on	kuitenkin	suhteessa	yli	kak‐

sinkertainen	määrä	kuin	yleiskielisissä	esitteissä	(3,4	%).	Seuraavaksi	vertaan	ja	analysoin	

eteneviä	 teemankulkuja	 selko‐	 ja	 yleiskielisessä	 aineistossa	 ja	 pohdin	 syitä	 sille,	 miksi	

teemankulkuja	on	näinkin	erilainen	määrä	esitteissä.	

Selkoesitteissä	etenevä	teemankulku	on	pysyvän	teemankulun	lailla	hyvin	ekspli‐

siittistä	 ja	 selkeää.	 Esimerkeissä	 teemat	 on	 lihavoitu,	 sivuteemat	 kursivoitu	 ja	 lauseiden	

reemoista	olen	alleviivannut	sen	osan,	josta	seuraava	teema	tulee:	

70) [Hakeminen Suomen sosiaaliturvan piiriin] 

Jos muutat Suomeen vakinaisesti, sinun pitää hakea pääsyä Kelan hoitaman sosi-

aaliturvan piiriin. Hakemus tehdään lomakkeella, joka palautetaan Kelan toimis-

toon.  

Kela lähettää sinulle asiasta kirjallisen päätöksen.  (Selkomuutto: 7) 
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71) [Ilmoitus ja hakeminen] 

Tilapäisestä tai vakinaisesta muutosta ulkomaille pitää ilmoittaa Kelaan. Il-

moituksen voi tehdä esimerkiksi lomakkeella Y39. Lomakkeet ovat Kelan in-

ternetsivuilla.   (Selkomuutto: 14) 

Esimerkin	70	 ensimmäisessä	 lauseyhdistelmässä	 teema	on	pronomini	 sinun,	 joka	 viittaa	

tekstiin	sisäänkirjoitettuun	lukijaan.	Varsinaista	teemaa	edeltää	sivuteema	eli	tässä	ehdol‐

listava	 adverbiaalilause.	 Toisen	 lauseyhdistelmän	 teema	 on	 NP	 hakemus,	 joka	 on	 suora	

nominaalistus	edeltävän	 lauseen	predikaattiverbistä.	Esimerkin	viimeisen	 lauseen	 teema	

on	NP	Kela,	 johon	 viitataan	 edellisen	 lauseen	 reemassa	 NP:llä	Kelan	 toimistoon.	 Samoin	

esimerkissä	 71	 ensimmäisen	 teeman	 jälkeen	 teemat	motivoituvat	 edeltäneistä	 lauseista	

teemakonstituenttien	ollessa	erittäin	selkeästi	löydettävissä	edeltävistä	reemoista.		

Etenevä	 teemankulku	antaa	mahdollisuuden	edetä	 tekstissä	uusiin	 teemoihin	 ja	

aiheisiin.	 Selkoesitteissä	 on	huomattavasti	 enemmän	 eteneviä	 teemankulkuja	 kuin	 yleis‐

kielisissä	 esitteissä.	 Pysyvän	 teemaprogression	 jälkeen	 se	 lienee	 lukijalle	 helpoin,	 sillä	

vaikka	tekstin	teemat	vaihtuvat,	ne	esitellään	aina	ensin	edellä	reemassa.	Lukijan	ei	tarvit‐

se	muistaa	 tarkoitteita	monen	 lauseen	 tai	 lauseyhdistelmän	 takaa	 tai	 suhteuttaa	meneil‐

lään	olevaa	teemaa	muuhun	kuin	juuri	edellä	sanottuun.	Selkoesitteissä	on	myös	yleiskiel‐

tä	enemmän	termejä	selittäviä	kopulalauseita.	Selitykset	muodostavat	myös	ketjuja,	joissa	

peräkkäisissä	 lauseissa	 (tai	 lauseyhdistelmissä)	 selitetään	 Kelan	 termejä	 tai	 käsitteitä	

teemankuljetuksen	ollessa	etenevää.		

Yleiskielisissäkin	esitteissä	on	etenevää	teemankuljetusta,	mutta	se	ei	useinkaan	

jatku	 kolmessa	 peräkkäisessä	 lauseyhdistelmässä.	 Etenevä	 teemankuljetus	 vuorottelee	

esimerkiksi	pysyvän	teemankulun,	jakautuvan	reeman	ja	pääteltävän	teeman	kanssa:		

72) [Kustannukset ja korvaaminen] 

Työnantajalla voi olla oma tai toisen työnantajien kanssa yhteinen työterveys-

asema, joka hoitaa työnantajan palveluksessa olevien työterveyshuollon ja sairaan-

hoidon palvelut. Työterveysaseman perustamisesta aiheutuu korvaukseen oike-

uttavia perustamis- ja käyttökustannuksia. 

Hyväksyttäviä perustamiskustannuksia ovat palveluiden järjestämiseksi välttä-

mättömät 

• tutkimus-, hoito- ja toimistokaluston sekä työterveyshuollon tieto-

järjestelmien hankkimisesta ja uusimisesta aiheutuneet tarpeelliset ja koh-

tuulliset kustannukset 

Hyväksyttäviä käyttökustannuksia ovat palveluiden järjestämiseen välittömästi 

liittyvät tarpeelliset ja kohtuulliset 
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• työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden sekä avustavan 

henkilökunnan ja toimisto- ja siivoushenkilökunnan palkkakustannukset ja 

ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen raha-arvot ja sekä niistä maksetut 

pakolliset palkan sivukustannukset 

• huoneisto- ja toimistokustannukset – – (Yleistyöterveys: 4) 

Esimerkissä	72	ensimmäisen	lauseyhdistelmän	teema	on	NP	työnantajalla.	Seuraavan	lau‐

seyhdistelmän	 teema,	 NP	 työterveysaseman	 perustamisesta,	 motivoituu	 edeltäneen	 lau‐

seyhdistelmän	reemasta,	vaikkei	vastaakaan	sitä	täysin.	Toisen	lauseyhdistelmän	reemas‐

sa	esitellään	kahdenlaisia	korvattavia	kustannuksia.	Kolmannen	lauseyhdistelmän	teema,	

NP	hyväksyttäviä	 perustamiskustannuksia,	 on	 ensimmäinen	 näistä	 eli	 teemankuljetus	 on	

edelleen	etenevä.	Esimerkin	viimeisen	 lauseyhdistelmän	teema,	NP	hyväksyttäviä	käyttö‐

kustannuksia,	 ei	 ole	 enää	 sitä	 edeltäneen	 reeman	motivoima,	 vaan	 se	 juontuu	 aiemman	

lauseyhdistelmän	reemasta.	Danešin	teemankulkutyyppien	mukaan	kyseessä	on	jakautuva	

reema,	johon	palaan	varsinaisesti	omassa	alaluvussaan	myöhemmin.		

Kuten	 edellä	 on	 käynyt	 ilmi,	 etenevä	 teema	 ei	 ole	 yleinen	 teemaprogression	

tyyppi	yleiskielisissä	esitteissä.	Vaikka	etenevä	teema	tuo	tekstiin	uusia	teemoja	ja	on	sikä‐

li	vähemmän	staattinen	kuin	pysyvä	teema,	myös	se	voi	kenties	vaikuttaa	lukijasta	lapsel‐

liselta.	 Yleiskielisissä	 esitteissä	haetaan	 selvästi	 enemmän	vaihtelua	 teemankuljetukseen	

kuin	selkoesitteissä	sekoittamalla	teemaprogression	tyyppejä.	Edellä	pohdin	selkoesittei‐

den	kohdalla	selittävien	kopulalauseiden	mahdollista	yhteyttä	esimerkiksi	etenevään	tee‐

mankuljetukseen.	 Yleiskielisissä	 esitteissä	 funktioltaan	 vain	 selittäviä	 kopulalauseita	 on	

vähemmän,	 joten	 tämä	voi	olla	yksi	 syy	etenevän	 teemankuljetuksen	yleisyyden	eroihin.	

Esimerkiksi	Karvosen	 (1992:	162–163)	 tutkimuksessa	etenevä	 teemankuljetus	oli	harvi‐

naisin	teemankuljetuksen	tyypeistä	oppikirjateksteissä.		

Tässä	alaluvussa	olen	analysoinut	selkoesitteiden	eteneviä	teemankulkuja	ja	ver‐

rannut	 niitä	 yleiskielisten	 esitteiden	 vastaaviin	 teemaprogressioihin.	 Etenevällä	 teema‐

progressiolla	 tuodaan	 tekstiin	 uusia	 käsitteitä	 ja	 kerrotaan	 asioiden	 välisistä	 suhteista.	

Selkoesitteissä	siirtymät	reemoista	teemoihin	näyttäytyvät	hyvin	selkeinä.	Selkoesitteissä	

on	prosentuaalisesti	paljon	enemmän	etenevää	teemaprogressiota,	ja	ero	pysyvän	teema‐

progression	 määrään	 on	 pienempi.	 Yleiskielessä	 eteneviä	 teemankulkuja	 on	 paljon	 vä‐

hemmän,	 sillä	 niissä	 etenevä	 teemankuljetus	 jatkuu	harvemmin	kolmessa	 peräkkäisessä	

lauseyhdistelmässä.		
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4.3 PÄÄTELTÄVÄ	TEEMA	

Daneš	 (1974:	 119)	 erottaa	 pysyvän	 ja	 etenevän	 teemankulun	 lisäksi	 kolmannen	 teema‐

progression	päätyypin:	pääteltävän	teeman.	Daneš	määrittelee,	että	johdetussa	teemanku‐

lussa	tekstikappaleella	tai	muulla	tekstin	osalla	voi	olla	hyperteema,	josta	johdetaan	kap‐

paleen	lauseiden	eri	teemat.	 	Daneš	havainnollistaa	pääteltävää	teemaa	seuraavanlaisella	

kuviolla:	

	 	 	 [	T	]	

	

	 	

T1	 R2	

	 	 						T2	 R2	

	 	 	 	 	

		T3	 R3					

Kuvio	3.	Pääteltävä	teema.	(Daneš	1974:	119)	
		

Danešin	(1974)	kuvio	(kuvio	3)	kuvaa,	kuinka	eri	 lauseiden	teemat	 tulevat	yhdestä	”ylä‐

teemasta”,	joka	on	joko	tekstissä	eksplisiittisesti	löydettävissä	tai	lukijan	päättelyn	varas‐

sa.	 Daneš	 antaa	 esimerkkinä	 tekstikappaleen,	 jossa	 ensimmäisessä	 lauseessa	 puhutaan	

New	Jerseyn	sijainnista	kartalla	ja	osavaltion	muodosta.	Sen	jälkeen	seuraa	joukko	lausei‐

ta,	 joissa	 kuvaillaan	 esimerkiksi	 New	 Jerseyn	 sääoloja,	 teollisuuden	 aloja	 ja	 tärkeimpiä	

kaupunkeja.	(Mts.	119–120.)	Mitkään	näistä	lauseista	eivät	sinänsä	suoraan	liity	toisiinsa	

samalla	 tapaa	kuin	kahdessa	 aiemmassa	 alaluvussa	 esittämissäni	 teemankuluissa,	mutta	

ne	kuuluvat	silti	ikään	kuin	samaan	kehykseen,	ja	kirjoittaja	olettaa	lukijan	(kielen	ulkoi‐

sen	 tiedon	varassa)	 ymmärtävän	niiden	yhteenkuuluvuuden,	 vaikkei	 sitä	 eksplisiittisesti	

ole	ilmaistu.		

Danešin	 viimeinen	 pääkategoria	 saattaa	 tuntua	 aavistuksen	 huterammalta	 kuin	

edelliset	kaksi.	Shore	(2008:	42)	varoittaa	etsimästä	hyperteemaa	liian	löyhin	kriteerein	ja	

esimerkiksi	koko	tekstistä	ylipäätään.	Daneš	(1974)	itse	ymmärsi	sen	yhtä	selvärajaisena	

kuin	pysyvän	ja	jatkuvan	teeman	tyypit.	Danešin	mukaan	jos	teemankulku	ei	ole	johdetta‐

vissa	pysyvään	tai	etenevään	teemaan	eikä	näiden	tyyppien	sekoituksiin,	kyseessä	on	pää‐

teltävä	teema.	Daneš	käsittelee	tässä	vain	lauseille	läheistä	kotekstia.	Daneš	ei	siis	ehdota	

pääteltävän	 teeman	 käsitteen	 soveltamista	 laajoihin	 kokonaisuuksiin,	 jolloin	 voitaisiin	

päätyä	helposti	vahingossa	tulkintoihin,	joissa	kaikki	on	palautettavissa	esimerkiksi	teks‐

tin	otsikkoon.	(Mts.	119–120.)	

Selkoesitteissä	ei	ole	yhtään	 tapausta,	 jossa	pääteltävä	 teemankulku	 jatkuu	kol‐

messa	lauseessa	tai	lauseyhdistelmässä.	Yleiskielisissä	esitteissä	pääteltäviä	teemankulku‐
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ja	on	jonkin	verran,	mutta	myös	näissä	esitteissä	tapauksia	oli	vähän	(1,7	%).		Molemmissa	

esitteissä	on	tosin	yksittäisiä	tapauksia,	joissa	yksi	lause	tai	lauseyhdistelmä	tulee	tekstiin	

näennäisesti	 yllättäen,	 eli	 jonkinlaisen	 pääteltävän	 teemankulun	 kautta.	 Yleiskielisissä	

esitteissä	myös	näitä	tapauksia	on	enemmän	kuin	selkoesitteissä.	

Seuraavassa	analysoin	ensin	poikkeuksellisesti	yleiskielisen	esitteen	pääteltävän	

teeman	katkelmaa,	ja	vertaan	sitä	myöhemmin	selkoesitteiden	tapauksiin.	Olen	esimerkis‐

sä	lihavoinut	teemat	kuten	edellä:	

73) [Paljonko ulkomaan opintotukea voi saada?] 

 • Opintoraha on   

— Korkeakouluopiskelijoille, lukio-opiskelijoille ja alle 2 kuu-

kauden ammatillisissa opinnoissa samansuuruinen kuin koti-

maan opinnoissa (ks. s. 4). 

— ammatillisia opintoja yli 2 kuukautta suorittaville sama kuin 

korkeakouluopiskelijoille (ks. s. 4). 

• Asumislisä on 210,00 euroa kuukaudessa (poikkeuksena alhaisen  

vuokratason maat). 

• Opintolainan valtiontakaus on korkeakouluopiskelijoilla 440 euroa kuukau-

dessa ja muilla opiskelijoilla 360 euroa kuukaudessa.  

    (Yleisopiskelu: 27) 

Esimerkissä	73	otsikko	muodostaa	kysymyksen,	 johon	seuraavat	 lauseet	vastaavat	kukin	

omalta	kannaltaan.		Hyperteema	on	tässä	opintotuki	tai	ulkomaan	opintotuki,	joiden	osa‐

alueita	seuraavissa	lauseissa	käsitellään.	Lauseissa	teemoina	ovat	NP:t	opintoraha,	asumis‐

lisä	ja	opintolainan	valtiontakaus.	Karvosen	(1992)	mukaan	pääteltävät	teemat	rakentuvat	

käsitehierarkioille:	hyperteeman	ja	lauseyhdistelmän	teemojen	suhde	voi	olla	esimerkiksi	

ylä‐	ja	alakäsitteen	suhde.	Hyperteema	voi	myös	ilmaista	kokonaisuuden	ja	lauseyhdistel‐

mät	sen	osia.	(Mts.	145–146).	Esimerkissä	73	kyse	on	nimenomaan	meronyymisestä	suh‐

teesta,	jossa	teemat	muodostavat	kokonaisuuden	eli	opintotuen	osat.	

Selkoesitteissä	ei	ole	ollenkaan	vastaavia	pidempiä	hyperteemaisia	tekstejä.	Sen	

sijaan	niissä	on	kohtia,	joissa	yksittäiset	teemat	tulevat	tekstiin	ilman	aiempaa	mainintaa,	

jolloin	niiden	voidaan	 ajatella	motivoituneen	 tekstin	hyperteemasta.	Tällöinkin	on	usein	

epäselvää,	 onko	 teema	uusi,	 vai	 juontuuko	 se	 sittenkin	 esimerkiksi	 edeltävien	 lauseiden	

teemoista	 tai	 reemoista.	 Seuraavassa	 olen	merkinnyt	 nuolella	 tarkemmin	 analysoimaani	

kohtaa:		

74) [Kuinka paljon saat sairauspäivärahaa?] 

Sairauspäivärahan määrä riippuu tuloista. Päiväraha lasketaan verotuksessa to-

dettujen työtulojen mukaan. Päivärahaa maksetaan yleensä 6 päivältä viikossa. 
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Työttömän päiväraha lasketaan työttömyysturvan määrästä. → Opiskelija saa 

opintotukea normaalisti myös sairausaikana.  (Selkoterveys: 8) 

Esimerkki	74	muistuttaa	edellistä	yleiskielisen	esitteen	esimerkkiä.	Myös	tässä	otsikkona	

on	kysymys,	johon	seuraava	teksti	vastaa.	Selkoesitteille	tyypilliseen	tapaan	teemankulku	

on	 aluksi	 pysyvää.	 Esimerkin	 viimeinen	 lause	 poikkeaa	 edellisistä.	 Siinä	 teemana	 on	NP	

opiskelija,	joka	tulee	näennäisesti	tekstiin	tyhjästä.	Edellisissä	lauseissa	on	käsitelty	niiden	

teemaa	NP:tä	(sairaus)päiväraha	eri	näkökulmista.	Ensimmäiset	 lauseet	viittaavat	 työssä	

olevan	ihmisen	sairauspäivärahaan	ja	kolmas	genetiiviattribuutin	avulla	työttömän	päivä‐

rahaan.	Yhteensä	näistä	muodostuu	tekstissä	kehys,	jossa	oletetaan	käsiteltäviksi	kaiken‐

laisten	 ihmisten	 sairauspäiväraha.	 Näin	 viimeinen	 teema,	 NP	 opiskelija,	 täydentää	 tätä	

joukkoa,	ja	tekstin	hyperteeman	kautta	ymmärrämme	sen	kuuluvaksi	samaan	kokonaisuu‐

teen	 edellisten	 kanssa.	 	 Yleiskielisissä	 esitteissä	 samanlaista	 yksittäisen	 lauseen	 tai	 lau‐

seyhdistelmän	hyperteemaisuutta	on	paljon	enemmän	kuin	selkoesitteissä.	(Yleiskielisissä	

esitteissä	4,4	%	kaikista	mahdollisista	kolmen	lauseyhdistelmän	yhdistelmistä).		

Kuten	on	käynyt	ilmi,	selkoesitteissä	pääteltäviä	teemankulkuja	ei	ole	oikeastaan	

ollenkaan,	ja	yleiskielisissä	esitteissäkin	tapauksia	on	vähän.	Selkoesitteissä	teemankulku	

teksteissä	on	siis	miltei	aina	joko	pysyvää,	etenevää	tai	näiden	tyyppien	sekoituksia.	Yleis‐

kielisissä	esitteissä	varsinaisia	kolmen	 lauseen	tai	 lauseyhdistelmän	mittaisia	pääteltäviä	

teemoja	on	hieman	(1,7	%).	Yleiskielisissä	esitteissä	on	lisäksi	selvästi	enemmän	yksittäi‐

siä	hyperteemaisuuden	kautta	muuhun	tekstiin	liittyviä	lauseita	tai	lauseyhdistelmiä,	jotka	

muistuttavat	 esimerkkiä	 74.	 Selkokielestä	 on	 saatu	 aikaisemmin	 vastaavia	 tuloksia	 (ks.	

Toivola	2009),	mutta	on	ehkä	hieman	yllättävää,	että	myös	yleiskielisissä	esitteissä	päätel‐

täviä	teemankulkuja	on	vähän.	

Pääteltävien	 teemankulkujen	 määrä	 eroaa	 paljon	 esimerkiksi	 Karvosen	 (1992)	

aineiston	 tuloksista.	 Karvosen	 mukaan	 pääteltävät	 ovat	 yleisin	 teemaprogression	 tapa	

oppikirjateksteissä	 (mts.	 145).	 Yleiskielisissä	 esitteissä	 pääteltäviä	 teemoja	 on	 kuitenkin	

enemmän	kuin	esimerkiksi	 jakautuvia	reemoja,	 joista	 jatkan	seuraavassa	alaluvussa.	Sel‐

koesitteissä	 mielestäni	 tulos	 johtuu	 siitä,	 että	 pysyviä	 ja	 eteneviä	 teemankulkuja	 (sekä	

näiden	sekoituksia)	on	suosittu	niiden	yksinkertaisuuden	vuoksi.	Näissä	teemaprogressi‐

oissa	teemat	tai	niiden	osat	ovat	löydettävissä	aina	eksplisiittisesti	edeltäneistä	lauseista,	

joten	 tekstin	 lukeminen	 ja	 ymmärtäminen	 ilman	 aiempia	 taustatietoja	 on	 mahdollista.	

Myös	yleiskielisissä	esitteissä	uskon	 tämän	vaikuttaneen	 teemaprogressioiden	valintaan.	

Lisäksi	molemmissa	esitteissä	tekstikatkelmat	ovat	lyhyitä	ja	väliotsikoita	on	paljon.	Otsi‐

kot	 jäsentävät	 tekstiä	 ja	 tuovat	 tekstiin	 uusiakin	 entiteettejä,	 jolloin	 itse	 leipätekstissä	

teemankulku	voi	olla	pysyvää	tai	etenevää.	Palaan	kaikkien	teemankulkutyyppien	yleisyy‐

teen	vielä	luvussa	4.5.	
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4.4 TEEMANKULKUTYYPPIEN	SEKOITUKSIA	

Daneš	(1974)	käsittelee	analyysissään	erilaisia	teemankulkutyyppien	sekoituksia.	Esimer‐

kiksi	hän	ottaa	etenevän	ja	pysyvän	teemankulun	sekoittumisen.	Ylipäätään	Daneš	näkee	

kategoriat	niin,	että	ne	usein	realistuvat	tekstissä	esimerkiksi	vajaina	tai	sekoitustapauk‐

sina.	Daneš	huomauttaa,	että	koska	tällaisia	sekoituksia	löytyy	tekstistä	paljon,	ja	osa	niis‐

tä	muodostaa	säännöllisiä	kokonaisuuksia,	voitaisiin	myös	ajatella,	että	pysyvän	ja	etene‐

vän	teemankulun	sekoitus	on	oma	teemaprogression	päätyyppinsä.	(Mts.	120–121.)	

Myös	omassa	aineistossani	on	paljon	tapauksia,	joissa	pysyvä	ja	jatkuva	teeman‐

kulku	vaihtelevat.	Esimerkeissä	olen	lihavoinut	teemat,	joita	käsittelen	sekä	alleviivannut	

reemasta	osan,	josta	seuraava	teema	motivoituu:	

75) [Osittainen hoitoraha] 

Kela maksaa osittaista hoitorahaa tavallisesti alle 3-vuotiaan sekä koulussa 1. ja 2. 

luokalla olevan lapsen huoltajalle. Sen saaminen edellyttää, että teet töitä enintään 

30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi. Osittainen hoitoraha on 90 e/kk (vuonna 

2010). Hoitorahaa maksetaan kerrallaan vain yhdestä lapsesta, ja se on verotonta 

tuloa.    (Selkoperhe: 8) 

Esimerkissä	75	ensimmäisessä	 lauseessa	teema	on	NP	Kela,	 joka	on	annettu	tekstiyhtey‐

dessä	pysyvästi.	Seuraavan	lauseen	teema	NP	sen	saaminen	motivoituu	ensimmäisen	lau‐

seen	reemasta,	jossa	kerrotaan	yleisesti	kuka	voi	saada	osittaista	hoitorahaa.	Seuraavissa	

lauseissa	teemana	on	hoitoraha,	 johon	viitataan	NP:illä	osittainen	hoitoraha,	hoitoraha	 ja	

se.	Tällaiset	teemankulut,	joissa	etenevällä	teemalla	esitellään	jokin	käsite	tekstissä,	ja	jon‐

ka	käsittelyä	jatketaan	pysyvällä	teemankululla,	ovat	yleisiä	koko	aineistossani.	Pysyvä	ja	

etenevä	 teemankulku	muodostavat	 teksteissä	mosaiikkeja,	 jotka	vievät	 teemankuljetusta	

eteenpäin,	mutta	eivät	selkeästi	ole	jompaakumpaa	Danešin	”yläkategoriaa”.	

Pysyvien	 ja	 etenevien	 teemankulkujen	yhdistelmiä	ei	pidä	kuitenkaan	sekoittaa	

jakautuvaan	reemaan,	jonka	Daneš	(1974:120)	ottaa	esille	erikseen	teemankulkutyyppien	

sekoitustapauksista,	ja	havainnollistaa	sitä	seuraavanlaisella	kuviolla:	

	

	 T1	 R1		 (R’1	+	R’’1)	 	

	 	

T	’2	 R’2	

	 ‐	 ‐	

	 ‐	 ‐	

	 	 	 	 	 	

T	’’2	 R’’2	 	 	

Kuvio	4.	Jakautuva	reema.	(Daneš	1974:	120)	
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Danešin	kuviossa	(kuvio	4)	on	esitetty	kolme	lausetta,	joista	kahden	jälkimmäisen	teemoja	

motivoi	 ensimmäisen	 lauseen	 reema	 tai	 ainakin	 osa	 siitä.	Danešin	mukaan	 jakautuvassa	

reemassa	on	tyypillistä,	että	ensimmäinen	reema	sisältää	eksplisiittisesti	tai	implisiittisesti	

monia	(esimerkiksi	kaksi)	ulottuvuuksia.	Daneš	antaa	esimerkin,	jossa	ensimmäinen	lause	

Kaikki	materia	voidaan	 jakaa	kahteen	 luokkaan:	alkuaineisiin	 ja	yhdisteisiin	(alleviivaus	&	

suom.	Uotila)	 sisältää	 reeman,	 joka	antaa	 selvästi	odottaa	 tietynlaista	 tekstinkulkua:	 esi‐

merkin	 jatkuessa	 ensin	 käsitellään	 luokka	 alkuaineet,	minkä	 jälkeen	 siirrytään	 luokkaan	

yhdisteet.	

Selkoesitteissä	on	melko	runsaasti	tapauksia,	joissa	kolmessa	peräkkäisessä	lau‐

seyhdistelmässä	teemankulku	noudattaa	 jakautuvan	reeman	mallia.	Kaikista	kolmen	lau‐

seyhdistelmän	 tapauksista	 9,5	%	 on	 selkoaineistossa	 jakautuvia	 reemoja.	 Tapauksia	 on	

siis	enemmän	kuin	esimerkiksi	eteneviä	teemankuljetuksia.	Yleiskielisissä	esitteissä	jakau‐

tuvia	reemoja	on	kolmessa	peräkkäisessä	lauseyhdistelmässä	vain	1,2	%.	Myös	tässä	olen	

lihavoinut	NP‐teemat	ja	alleviivannut	reemasta	osan,	josta	seuraavat	teemat	jakautuvat:		

76) [Työttömyyseläke] 

Työttömyyseläkettä maksetaan sekä työeläkkeenä että kansaneläkkeenä. Työelä-

kettä maksaa työeläkelaitos. Kansaneläkkeen maksaa Kela. 

    (Selkoeläke: 7) 

Esimerkin	 76	 aloittaa	 NP‐teema	 työkyvyttömyyseläkettä,	 joka	 on	 annettu	 otsikossa.	 En‐

simmäisen	 lauseen	reemassa	esitellään	kaksi	erillistä	 työttömyyseläkkeen	osaa,	 työeläke	

ja	kansaneläke.	Näistä	motivoituvat	seuraavien	lauseiden	teemat.	Selkoesitteissä	jakautu‐

va	reema	on	melko	yleinen	metodi	tuoda	ja	esitellä	tekstiin	uusia	käsitteitä.	Yleiskielisissä	

esitteissä	tällaisia	yhtä	selkeitä	jakautuvan	reeman	tapauksia	on	erittäin	vähän.		

Kuten	edellä	Danešin	kaavioista	käy	ilmi,	jakautuva	reema	voi	myös	jäsentää	pi‐

dempää	tekstikokonaisuutta	(ks.	myös	Shore	2008:41).	Selkoesitteissä	tällaisia	tapauksia	

ei	 juuri	 ole.	 Yleiskielisissä	 esitteissä	 sen	 sijaan	 on	 huomattavasti	 enemmän	 jakautuvan	

reeman	tapauksia,	jos	laajennamme	hakua	pidempiin	tekstikatkelmiin:			

77) [Kenelle kansaneläkettä?] 

Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää, kansan-

eläke- ja työeläkejärjestelmät.  

Kansaneläke turvaa perustoimeentulon, jos et saa lainkaan työeläkettä tai se jää 

pieneksi. Lisäksi kansaneläkelaki edellyttää, että 

 olet asunut Suomessa vähintään kolme vuotta 16 vuoden iän täyttymi-

sen jälkeen. Tähän kolmen vuoden aikaan voi kuulua toisessa EU- tai 

ETA maassa tai Sveitsissä kertyneitä vakuutuskuukausia.  
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 muut eläkkeesi ja korvauksesi jäävät alle tulorajan, jolla kansaneläkettä 

ei saa lainkaan (s.4).  

Kansaneläkkeen myöntää ja maksaa Kela. 

Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä. Työeläkkeitä hoitavat 

työeläkelaitokset, joita on useita.  (Yleiseläke: 2) 

Esimerkin	77	ensimmäisen	 lauseen	 reemassa	esitellään	kaksi	 eläkejärjestelmää,	 kansan‐

eläke	 ja	 työeläke.	Näistä	ensimmäisestä	motivoituvat	katkelman	kaksi	 seuraavaa	 teemaa		

NP:t	kansaneläke	 ja	kansaneläkelaki.	Luettelomuotoisessa	kohdassa	teemana	on	myös	NP	

tähän	 kolmen	 vuoden	 aikaan,	 joka	motivoituu	 sitä	 edeltäneestä	 lauseesta.	 Luettelon	 jäl‐

keen	teemana	jatkaa	vielä	NP	kansaneläkkeen.	Tämän	jälkeen	siirrytään	tekstissä	käsitte‐

lemään	ensimmäisen	lauseen	reeman	toista	osaa	eli	työeläkkeitä.	Teemana	jatkaa	kahdes‐

sa	 lauseessa	NP	 työeläkkeet.	 Jakautuva	reema	vaatii	 lukijalta	ensimmäisen	reeman	muis‐

tamista,	jotta	teemojen	yhteys	toisiinsa	on	selvää.	

Selkokielisissä	esitteissä	ei	ole	esimerkin	77	kaltaisia	tapauksia.	Tämä	voi	johtua	

siitä,	että	selkokielisessä	aineistossa	viittaukset	tekstissä	pidemmälle	toisiin	kohtiin	teks‐

tissä	 ovat	 muutenkin	 harvinaisia.	 Selkoesitteiden	 tapauksissa	 ensimmäisessä	 reemassa	

esitellyt	 käsitteet	 avataan	miltei	 aina	 heti	 peräkkäisissä	 lauseissa,	 eikä	 jakautuva	 reema	

jäsennä	 samalla	 tavalla	pidempää	 tekstikokonaisuutta	kuin	yleiskielisten	esitteiden	puo‐

lella.		

Edellä	käsittelemieni	teemankulkutyyppien	lisäksi	aineistossani	on	jonkin	verran	

tapauksia,	 joissa	 lauseen	 tai	 lauseyhdistelmän	 teeman	korrelaatti	on	 laajempi	 tekstinosa	

eikä	vain	edellä	esiintyneet	 teemat	 tai	reemat.	Shore	(2008:	43)	kutsuu	tällaisia	 teemoja	

tiivistysteemoiksi,	mutta	esimerkiksi	Daneš	(1974)	ei	erota	tällaisia	tapauksia	omaksi	tyy‐

pikseen.	Tiivistysteema	muistuttaa	sekä	pysyvää	että	etenevää	 teemaa.	Eräässä	mielessä	

tiivistysteemaisen	 tekstin	 teemankuljetus	 on	 pysyvää,	 sillä	 teema	 ei	 tuo	 tekstiin	 uusia	

konstituentteja,	vaan	se	viittaa	edellä	käsiteltyyn.	Toisaalta	voidaan	ajatella	että	kokonai‐

suus	on	enemmän	kuin	osiensa	summa,	 jolloin	 teemankuljetus	voidaan	nähdä	myös	ete‐

nevänä.	 Näiden	 yhtäläisyyksien	 vuoksi	 käsittelen	 tiivistysteeman	 tapauksia	 tässä	 yhtey‐

dessä	muiden	teemankulun	sekoitustapausten	kanssa.	

Tiivistysteemojen	vertailu	muihin	teemankulkutyyppeihin	on	ongelmallista,	sillä	

muiksi	teemankulkutyypeiksi	olen	laskenut	sellaiset	tapaukset,	joissa	sama	teemaprogres‐

sio	jatkuu	vähintään	kolmessa	perättäisessä	lauseessa	tai	lauseyhdistelmässä.	Prosentuaa‐

lisia	 osuuksia	 laskiessani	 olen	 lisäksi	 verrannut	 tuloksia	 kaikkiin	 esitteiden	mahdollisiin	

kolmen	 lauseen	 tai	 lauseyhdistelmän	 tapauksiin.	 Tiivistysteemat	 eivät	 kuitenkaan	 sel‐

koesitteissä	 jatku	 yleensä	 kuin	 kahden	 lauseen	 tai	 lauseyhdistelmän	 verran,	 ja	 yleiskie‐

lisissäkin	 esitteissä	 vain	 osa	 tapauksista	 koostuu	 pidemmistä	 tekstikatkelmista.	 Vertaan	
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kuitenkin	 tiivistysteemojen	määrää	kaikkiin	 esitteiden	kolmen	 lauseen	 tai	 lauseyhdistel‐

män	tapauksiin,	 jotta	tulokset	ovat	vertailukelpoisia	muiden	teemankulkutyyppien	tulos‐

ten	kanssa.		

Seuraavassa	 analysoin	 tiivistysteemoja	 ensin	 selkoesitteen	 esimerkin	 kautta.	

Esimerkeissä	olen	lihavoinut	NP‐teemat	ja	merkitsen	tiivistysteeman	nuolella:	

78) [Hoitovapaa] 

Vanhempainrahakauden jälkeen äiti tai isä voi jäädä hoitamaan lasta palkattomal-

le hoitovapaalle, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta.  

→ Se edellyttää, että on ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään 6 kuu-

kautta viimeksi kuluneen vuoden aikana.   (Selkoperhe: 7) 

Esimerkissä	78	toisen	lauseyhdistelmän	teema	on	pronomini	se.	Teemaa	ei	voida	palauttaa	

edeltävän	 lauseyhdistelmän	 reemaan,	 eikä	 se	 toisaalta	 ole	 myöskään	 pääteltävä	 teema.		

Teema	 viittaa	 koko	 edeltäneeseen	 lauseyhdistelmään	 ja	 kappaleen	 otsikkoon.	 Esimerkki	

edustaa	selkoesitteiden	ainoaa	tiivistysteemaa,	jossa	teemana	on	pronomini.	Muut	tapauk‐

set	ovat	kehysadverbiaaleina	toimivia	proadverbeja	tai	nominaalistuksia.		

Yleiskielisten	esitteiden	 tapaukset	eroavat	melko	paljon	selkoesitteiden	 tapauk‐

sista.	Varsinaisina	teemoina	tapauksia	on	hieman	enemmän	kuin	selkoesitteissä.	Toiseksi	

tiivistysteemat	ovat	useammin	NP:itä	(kuin	esimerkiksi	adverbilausekkeita)	ja	ne	viittaa‐

vat	 laajempiin	 tekstikatkelmiin	 kuin	 selkoesitteiden	 tapaukset.	 Yleiskielisissä	 esitteissä	

tiivistysteemoina	on	eniten	juuri	nominaalistuksia:	

79)  [Ilmoitus ja hakeminen] 

Kelan päätöksiin voi hakea muutosta sosiaaliturvan muutoslautakunnalta. Voit 

tarvittaessa valittaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksestä vakuu-

tusoikeuteen, joka on ylin valitusaste toimeentuloturva-asioissa. → Muutoksen-

hausta on tarkemmat ohjeet Kelasta saamasi päätöksen liitteenä.  

    (Yleismuutto 1: 8) 

Esimerkissä	 79	 viimeisen	 lauseen	 teema	 NP	 muutoksenhausta	 motivoituu	 edeltäneistä	

lauseista:	 ensimmäisen	 lauseen	 predikaattiverbistä	 (voit	 hakea	muutosta)	 sekä	 NP:istä	

sosiaaliturvan	muutoslautakunnalta	 ja	sosiaaliturvan	muutoksenhakulautakunnan	päätök‐

sestä.	NP	muutoksenhausta	 tiivistää	kuitenkin	koko	prosessin	sisältäen	hakemisen	 lisäksi	

myös	esimerkiksi	valittamisen	päätöksestä.	Shoren	(2008:	43)	mukaan	erilaiset	teonnimet	

voivat	 toimia	 tiivistysteemoina	 samaan	 tapaan	 kuten	 esimerkissä	 78	 pronomini	 se	 (ks.	

myös	Karvonen	1995:	75–76).	Mielestäni	teonnimet	voidaan	kuitenkin	joissain	tapauksis‐

sa	tulkita	myös	vain	edeltäneen	lauseen	reeman	osien	–	lähinnä	predikaattiverbin	–	nomi‐
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naalistuksiksi,	 jolloin	 teeman	kulku	 on	 etenevää:	Kela	maksaa	 sotilasavustusta	palveluk‐

seenastumispäivästä	lukien,	kuitenkin	aikaisintaan	hakemiskuukauden	alusta.	Maksu	jatkuu	

kotiuttamiskuukauden	loppuun	saakka.	(Yleisasuminen:	21).	

Yleiskielisissä	esitteissä	 teonnimien	 lisäksi	käytetään	paljon	NP:tä	 lisätietoja	 tii‐

vistysteemana:	

80) [Opiskelijalle] 

Jos olet lapseton opiskelija ja asut vuokralla tai asumisoikeusasunnossa, voit saa-

da opintotuen asumislisää. Jos opintoja varten vuokraamasi asunto sijaitsee muul-

la paikkakunnalla kuin perheen vakituinen asunto, voit saada opintotuen asumis-

lisää opiskeluasuntoosi, vaikka asut lapsesi kanssa. Jos asut vanhempiesi kanssa, 

et voi saada opintotuen asumislisää vaan kuulut samaan ruokakuntaan vanhempie-

si kanssa.  

Jos sinulla ei ole oikeutta opintotuen asumislisään, voit hakea yleistä asumistukea, 

esimerkiksi jos asut lapsesi tai puolisosi lasten kanssa tai omassa tai puolisosi 

omistamassa asunnossa. → Lisätietoja saat Kelan internetsivuilta (www.kela.fi) 

tai Opiskelijalle-esitteestä.   (Yleisasuminen: 2) 

Esimerkissä	80	on		pitkä	pysyvän	teeman	jakso,	jossa	teemana	on	’sinä’	eli	tekstiin	koodat‐

tu	lukija.	Esimerkin	lopuksi	on	lause,	jossa	teemaksi	tarjoutuu	objekti	NP	lisätietoja.	Lause	

voidaan	mielestäni	 tulkita	 joko	niin,	että	 teemaksi	hahmottuu	kyseessä	oleva	NP	(jolloin	

korostuu	lauseen	informatiivinen	viesti)	tai	vaihtoehtoisesti	niin,	että	teemana	on	edelleen	

tekstiin	sisäänkirjoitettu	lukija	(tulkinta,	joka	painottaa	tekstin	vuorovaikutuksellisuutta	ja	

direktiivisyyttä29).	Jos	lause	tulkitaan	jälkimmäisellä	tavalla,	NP	lisätietoja	toimii	lauseessa	

sivuteemana.	Joka	tapauksessa	se	viittaa	kaikkeen	edellä	sanottuun	ja	on	siis	tiivistys	siitä	

(~	lisätietoja	tästä	kaikesta).	Esimerkin	80	kaltaiset	tapaukset	ovat	yleiskielisissä	esitteis‐

sä	erittäin	yleisiä,	mutta	selkoesitteissä	niitä	ei	ole	lainkaan.	Osassa	tapauksia	NP:n	jälki‐

laajennuksena	on	adverbiaali	esim.	lisätietoja	opintorahan	verotuksesta	–	–	(Yleisopiskelu:	

26).	Tiivistysteemat	sijaitsevat	yleiskielisissä	esitteissä	tyypillisesti	 lukujen	 lopussa	–	ku‐

ten	esimerkissä	edellä	–	ja	useimmiten	esitteen	loppupuolella.		

Kuten	luvussa	3.2.1	kävi	 ilmi,	selkoesitteissä	tiivistysteemoilla	on	yleisesti	myös	

sivuteemaisia	tehtäviä.	

	

																																																													

29	 Tällöin	 lauseen	 ymmärretään	 kertovan	 siitä,	 että	 tekstiin	 sisäänkirjoitetun	 lukijan	 odotetaan	
vierailevan	Kelan	internetsivuilla.		
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81) [Kelakortti] 

Jos sinulla on kela-kortti, saat sillä korvauksen lääkkeistä ja hoitokuluista suoraan 

apteekeissa ja useilla yksityisillä lääkäriasemilla. → Näin sinun ei tarvitse hakea 

korvausta erikseen.   (Selkoterveys: 3) 

	Esimerkissä	81	nuolella	merkitsemäni	lauseen	teema	on	NP	sinun.	Sitä	edeltää	tavan	ad‐

verbiaali,	proadverbi	näin.	Näin	toimii	lauseessa	sivuteemana,	jonka	kehyksessä	varsinai‐

nen	 teema	 ja	 reema	 tulkitaan.	 Proadverbi	 viittaa	 anaforisesti	 edeltäneeseen	 lauseyhdis‐

telmään	ja	tiivistää	sen.	Selkoesitteissä	tiivistysteema	onkin	usein	sivuteemana.	Tämä	voi	

johtua	tiivistysteeman	kohesiivisesta	vaikutuksesta,	jota	selkoesite	käyttää	hyväksi	kerto‐

essaan	vielä	eksplisiittisesti	eri	asioiden	suhteista.	Yleiskielisissä	esitteissä	tiivistysteemai‐

sia	sivuteemoja	on	selvästi	vähemmän	kuin	selkoesitteissä	 (selkoesitteet	17,2	%,	10	kpl,	

yleiskieliset	esitteet	10,6	%,	14	kpl).		

Tässä	luvussa	olen	käsitellyt	laajaa	joukkoa	erilaisia	Danešin	(1974)	teemankul‐

kutyyppien	 sekoituksia	 sekä	 tiivistysteemoja.	Pysyvän	 ja	 etenevän	 teeman	muodostamia	

mosaiikkeja	on	aineistossani	runsaasti	sekä	selko‐	että	yleiskielisissä	esitteissä.	Sen	sijaan	

jakautuvaa	 reemaa	 käytetään	 esitteissä	 eri	 tavoin.	Kaikista	 kolmen	 lauseyhdistelmän	 ta‐

pauksista	9,5	%	on	selkoaineistossa	jakautuvia	reemoja.	Tapauksia	on	siis	enemmän	kuin	

esimerkiksi	 etenevää	 teemankuljetusta.	 Yleiskielisissä	 esitteissä	 jakautuva	 reemoja	 on	

kolmessa	peräkkäisessä	lauseyhdistelmässä	vain	1,2	%.	Sen	sijaan	jakautuva	reema	jäsen‐

tää	pidempiä	tekstikatkelmia	yleiskielisissä	esitteissä.	Selkoesitteistä	vastaavat	tapaukset	

puuttuvat	 kokonaan.	 Tulos	 kertoo	 esitteiden	 erilaisista	 tekstiin	 sisäänkirjoitetuista	 luki‐

joista,	sillä	selkokielessä	ei	oleteta	lukijan	pystyvän	hahmottamaan	yhteyttä	teemojen	tai	

reemojen	välille,	jos	ne	eivät	sijaitse	lähekkäin.	

Analyysini	perusteella	 tiivistysteemat	ovat	yksi	esitteitä	erottavat	seikka.	Selko‐

aineistossa	 tiivistysteema	on	 lauseen	 tai	 lauseyhdistelmän	varsinaisena	 teemana	hieman	

harvinaisempi	(6,1	%,	23	kpl)	kuin	yleiskielisissä	esitteissä	(9,0	%,	82	kpl).	Selkoesitteissä	

tyypillisiä	tiivistysteemoja	ovat	adverbiaaleina	toimivat	adverbit,	kun	taas	NP:t	ovat	ylei‐

simpiä	yleiskielisissä	esitteissä.	Selkoesitteiden	tapauksissa	tiivistysteema	viittaa	 lähinnä	

vain	koko	edeltäneeseen	lauseeseen	tai	lauseyhdistelmään,	muttei	sen	kauemmas	tekstis‐

sä.	Yleiskielisissä	esimerkeissä	tiivistysteemat	motivoituvat	yleensä	useammasta	lausees‐

ta,	 ja	 välillä	 voi	 olla	 hankalaa	 sanoa,	mikä	 kuuluu	 vielä	 tiivistysteeman	 viittauskenttään.	

Esimerkiksi	NP	lisätietoja,	viittaa	usein	laajasti	koko	edeltäneen	kappaleen	tai	luvun	asioi‐

hin.	Tällaisia	 tapauksia	selkoesitteissä	ei	ole.	Esitteiden	ero	 johtuu	esimerkiksi	 siitä,	 että	

selkoesitteissä	ei	viitata	tekstistä	ulos	uusiin	tietolähteisiin	näin	tarkasti	vaan	niissä	keho‐

tetaan	kenties	yleisellä	tasolla	tutustumaan	Kelan	internetsivuihin.		
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Lisäksi	 esitteet	 eroavat	 siinä,	 että	 selkoesitteissä	 tiivistysteemoja	 on	 selvästi	

enemmän	sivuteemoina	(selkoesitteissä	kaikista	tiivistysteemoista	28,1	%,	9	kpl;	yleiskie‐

lisissä	esitteissä	17,0	%,	14	kpl).	Tiivistysteemaiset	sivuteemat	ovat	tyypillisesti	adverbi‐

aaleja	 (näin,	 siksi),	 ja	 selkoesitteissä	 niillä	 on	 selitetty	monia	 syy‐seuraussuhteita	 ekspli‐

siittisemmin,	mihin	yleiskielisissä	esitteissä	ei	liene	tarvetta.		

4.5 YHTEENVETO	TEEMANKULKUTYYPPIEN	YLEISYYDESTÄ	

Tässä	 luvussa	 kertaan	 omia	 tuloksiani	 selkoesitteiden	 teemankulkujen	 yleisyydestä	 ja	

tulosten	 yhtäläisyyksistä	 ja	 eroista	 yleiskielisten	 esitteiden	 teemaprogressioihin	nähden.	

Vertaan	 tuloksiani	myös	 aikaisemmin	 tehtyyn	 tutkimukseen	 teemaprogressioista.	 Aikai‐

semmissa	tutkimuksissa	on	vertailtu	esimerkiksi	tieteellisiä	ja	populaarimpia	yleiskielisiä	

tekstejä,	ja	on	mielenkiintoista	pohtia,	miten	selkokielisen	materiaalin	voi	suhteuttaa	näi‐

hin.	Tarkoitus	on	selvittää	myös	siis	sitä,	miten	selkokielisyys	vaikuttaa	erilaisten	teema‐

progressioiden	yleisyyteen,	vai	vaikuttaako	se	siihen	ollenkaan.	

Analysoin	teemankulkuja	pääasiassa	Danešin	(1974)	teemankulkutyyppien	mukaan.	

Näistä	teemankulkutyypeistä	selkoesitteissä	pysyvä	teemaprogressio	on	selvästi	yleisin,	ja	

yleiskielisissä	esitteissäkin	pysyviä	teemoja	on	eniten.	Selkokielisissä	esitteissä	myös	ete‐

neviä	teemoja	on	suhteellisen	paljon.	Pysyvän	ja	etenevän	teemankulun	sekoitustapauksia	

on	sekä	selkoesitteissä	että	yleiskielisissä	esitteissä	erittäin	paljon,	mutta	tämän	työn	puit‐

teissa	en	ole	voinut	erotella	niitä	kovin	tarkkaan.	Olen	erotellut	omaksi	ryhmäkseen	vain	

jakautuvien	reemojen	tapaukset	ja	tiivistysteemat,	 joista	jälkimmäisiä	on	käsitellyt	Shore	

(2008:	42).	

Seuraavassa	 taulukossa	 ovat	 ensin	 Danešin	 (1974)	 erottamat	 teemaprogression	

päätyypit	eli	pysyvät,	etenevät	ja	pääteltävät	teemat	sekä	näiden	jälkeen	myös	jakautuvat	

reemat	 aineistossani.	 Muut	 teemankulkutyyppien	 sekoitustapaukset	 olen	 tilastoinut	 ko‐

konaisuudessaan	viimeiseen	sarakkeeseen.	Nämä	tapaukset	koostuvat	lähinnä	pysyvän	ja	

etenevän	 teemankulun	 sekoituksista,	 mutta	 tapaukset	 ovat	 selvästi	 heterogeenisempi	

joukko	kuin	muut	taulukon	kategoriat.	Pysyvien,	etenevien	ja	pääteltävien	teemojen	sekä	

jakautuvien	reemojen	kohdalla	lasken	teemankuluksi	tapaukset,	joissa	sama	teemankulku	

jatkuu	 vähintään	 kolmessa	 lauseessa	 tai	 lauseyhdistelmässä	 (kaikki	 kolmen	 lauseen	 tai	

lauseyhdistelmän	 kombinaatiot:	 selkoesitteet	 1141	 kpl/3,	 yleiskieliset	 esitteet	 2749	

kpl/3).	Kolmen	 lauseen	 tai	 lauseyhdistelmän	raja	on	keinotekoinen,	mutta	vertaillakseni	

teemaprogressioita,	 jonkinlainen	 raja	 tai	mitta	 tutkimuksessa	 on	 tarpeen.30	 Tiivistystee‐

																																																													

30	Samoin	teemaprogressioita	on	laskenut	esimerkiksi	Koskela	(1995).			
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mat	ovat	vertailtavuudeltaan	ongelma,	sillä	toisin	kuin	kaikki	muut	teemaprogressiot,	ne	

eivät	jatku	läheskään	aina	kolmessa	lauseessa	tai	lauseyhdistelmässä	peräkkäin.	Tiivistys‐

teemat	ovat	tämän	vuoksi	kategoriassa	muut	teemankulkutyyppien	sekoitukset.		

	
Taulukko	10.	Teemankulkutyyppien	yleisyys	aineistossa.	

Selkoesitteet	 Yleiskieliset	esitteet	

	 %	 kpl	 %	 kpl	

Pysyvä	teema	 13,9	 53	 15,3	 140	

Etenevä	teema	 7,1	 27	 3,4	 31	

Pääteltävä	teema	 0,0	 0	 1,7	 16	

Jakautuva	reema	 9,5	 36	 1,2	 11	

Muut	teemankulku‐tyyppien	
sekoitukset	

69,5	 264	 78,4	 718	

	

Kuten	 taulukko	10	osoittaa,	pysyvä	 teemankuljetus	on	aineistossani	yleisin	 tee‐

mankulkutyyppien	päätyypeistä.	Huomionarvoista	on,	että	yleiskielisissä	esitteissä	pysy‐

viä	teemankulkuja	on	enemmän	kuin	selkoesitteissä.	Tämä	johtuu	siitä,	että	yleiskielisissä	

esitteissä	on	erittäin	paljon	kohtia,	 joissa	pysyvä	 teemankuljetus	 jatkuu	pelkissä	verbien	

persoonapäätteissä	 –	 tyypillisesti	 ohjailevissa	 kohdissa	 tekstiä.	 Selkoesitteissä	 tällaisia	

suoria	 toimintaohjeita	 on	 vähemmän.	 Selkoesitteissä	 on	 huomattavan	 paljon	 jakautuvia	

reemoja,	 ja	niiden	osuus	teemankuluista	poikkeaa	selvästi	yleiskielisten	esitteiden	tulok‐

sista.	Myös	etenevää	teemankulkua	on	selkoesitteissä	selvästi	enemmän	kuin	yleiskielisis‐

sä	vastineissaan.	Kuten	taulukosta	10	nähdään,	selkokielisissä	esitteissä	Danešin	teeman‐

kulkukuvauksen	 päätyypit	 ja	 jakautuvat	 reemat	 edustavat	 selvästi	 suurempaa	 osuutta	

kaikista	esitteiden	teemankuluista	kuin	yleiskielisissä	esitteissä.	 	Selkoesitteissä	ne	muo‐

dostavat	 miltei	 kolmasosan	 kaikista	 teemankuluista	 selkoesitteissä,	 kun	 yleiskielisissä	

esitteissä	nämä	tyypit	edustavat	vain	noin	viidennestä.	

Dubois	 (1987)	on	 tutkinut	 erilaisten	 teemankulkujen	yleisyyttä	 erilaisissa	 teks‐

teissä	ja	näyttänyt,	että	eri	genreissä	on	erilainen	teemarakenne.	Dubois'n	mukaan	erilai‐

set	 teemankulut	heijastelevat	 tekstissä	 sen	 esittämien	 ideoiden	monimutkaisuutta.	 (Mts.	

90–91.)	Teemankulkuun	vaikuttaa	tekstissä	kuitenkin	myös	moni	muu	asia,	kuten	kirjoit‐

taja,	 tekstityyppi	 ja	 tekstin	 tarkoitus	 ylipäätään.	 Silti	myös	muut	 tutkijat	 ovat	 päätyneet	

samansuuntaisiin	tuloksiin.		

Koskela	 (1995)	on	 tutkinut	 tieteellisten	 (akateemisten)	 ja	populaaritieteellisten	

tekstien	 teemankuljetuksien	 eroja.	 Koskela	 käyttää	 Danešin	 (1974)	 malleja	 erilaisista	

teemaprogressioista	 analyysinsa	 pohjana.	 Aineistostaan	 Koskela	 on	 erotellut	 erilaisia	
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teemankulkuja	samaan	tapaan	kuin	tässä	tutkielmassa:	teemankulkutyyppeihin	lasketaan	

tapaukset,	 joissa	sama	teemaprogressio	 jatkuu	kolmessa	peräkkäisessä	 lauseessa	tai	 lau‐

seyhdistelmässä.	 (Mts.	103–123.)	Koskela	viittaa	myös	Weissbergin	 (1984)	 tutkimuksiin	

analyysissaan.	Weissberg	on,	samoin	kuin	Koskela,	tutkinut	tieteellisten	tekstien	erilaisia	

teemankulkuja,	 tosin	 aineisto	 on	 englanninkielistä.	 Weissbergin	 mukaan	 tyypillistä	 oli,	

että	 tekstissä	 esiintyi	 joku	 kolmesta	 teemaprogression	 päätyypistä:	 pysyvä,	 jatkuva	 tai	

pääteltävä.	 (Mts.	492–493.)	 	Myös	Koskelan	aineisto	 tukee	 tätä	päätelmää.	Koskela	 tosin	

toteaa,	että	on	jokaisen	tutkijan	omasta	määrittelystä	kiinni,	mitä	pitää	esimerkiksi	pysy‐

vänä	teemankuljetuksena	ja	mitä	ei.	Samoin	myös	tutkittava	kieli	vaikuttaa	tuloksiin.	(Mts.	

109–111.)	

Pysyvän	 teemankulun	 aikana	 tekstissä	 puhutaan	 vain	 yhdestä	 asiasta,	 joten	 se	 on	

tekstin	kannalta	yksinkertainen	ja	lukijan	kannalta	ehkä	helpoin	teemankulun	tyyppi.	Sel‐

koesitteissä	 on	 runsaasti	 varsinkin	 selittäviä	 kopulalauseita,	 joissa	 teemankulku	 on	 lau‐

seesta	toiseen	pysyvää.	Kun	samasta	teemasta	puhutaan	pitkään,	ei	tarvitse	keskittyä	sii‐

hen,	 vaan	huomion	voi	 rauhassa	kohdistaa	 reemoihin,	 eli	 pääsääntöisesti	uuteen	asiaan.	

Tämä	strategia	on	ymmärrettävä	selkoesitteissä,	sillä	pääohjeena	selkokielessä	voi	ajatella	

etenemistä	tutusta	uuteen,	mutta	tässä	tuttu	ja	uusi	ovat	myös	laajemmassa	merkityksessä	

kuin	informaatiorakenteen	annettu	ja	uusi,	jotka	viittaavat	tekstiyhteyteen.	Kyse	on	ylipää‐

tään	 lukijalle	 tutuista	 asioista.	 Lisäksi	 selkokielessä	ei	 voida	niinkään	 luottaa	aiemmasta	

tekstistä	 löydettävän	 annetun	 informaation	voimaan,	 vaan	 tekstissä	pyritään	 etenemään	

loogisesti	 ja	 niin,	 että	miltei	 jokainen	 lause	 voi	 olla	 uusi	 alku,	 ja	 siitä	 voi	 päästä	 tekstiin	

kiinni.		

Pysyvien	teemojen	osalta	Koskelan	(1995)	tuloksissa	on	selvä	kahtiajako.	Tieteel‐

lisistä	teksteistä	koostuvassa	aineistossa	on	vain	yksi	pysyvä	teemankulku	kun	taas	popu‐

laarimmassa	aineistossa	pysyvä	teemankuljetus	on	melkein	yhtä	yleistä	kuin	etenevä	tee‐

mankulku.	Koskelan	mukaan	pysyvää	teemaa	käytetään	usein	kuvailevassa	tekstissä,	 jol‐

laista	 selkoesitteet	 ja	 yleiskieliset	 esitteet	 hyvin	 pitkälti	 ovat.	 (Mts.	 110–114.)	 	 Koskelan	

tulokset	 ovat	mielenkiintoisia	 oman	 aineistoni	 kannalta,	 koska	myös	Koskelan	 aineiston	

voidaan	 ajatella	 koostuvan	 ainakin	 sisällöllisesti	 –	 kenties	myös	 kielellisesti	 –	 vaikeam‐

masta	ja	helpommasta	tekstistä.	

Myös	Karvonen	(1992,	1995)	on	tutkinut	erilaisten	teemankulkujen	yleisyyttä	luki‐

on	 biologian	 ja	 maantiedon	 oppikirjoissa.	 Karvonen	 toteaa,	 että	 eniten	 oppikirjoissa	 on	

hyperteemoja	eli	pääteltäviä	teemoja.	Seuraavaksi	eniten	Karvosen	aineistossa	on	pysyviä	

teemoja.	 (1992:	 145,	 153.)	 Karvosen	 tulokset	 ovat	 osin	 samansuuntaisia	 kuin	 Koskelan	

(1995)	tulokset,	mutta	joiltakin	osiltaan	huomattavan	erilaisia.	Karvosen	(1992:	153)	mu‐

kaan	pysyvä	teema	voi	näyttää	tieteellisessä	tekstissä	 ja	oppikirjoissa	 lapselliselta,	koska	
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siinä	tekstiin	ei	tuoda	uusia	teemoja	ja	teksti	on	toisteista.	Tematiikka	selittää	siis	osaltaan	

yksinkertaisuuden	tuntua,	joka	yleensä	syntyy	selkokielistä	tekstiä	lukiessa.	

Selkoesitteissä	on	paljon	myös	etenevää	teemankuljetusta.	Mielestäni	myös	ete‐

nevä	 teema	 toimii	 hyvin	 selkokielen	 ohjeistuksen	 mukaisesti,	 eli	 sillä	 on	 helppo	 tuoda	

tekstiin	uusia	 asioita	pohjautuen	 jo	 annettuihin	 elementteihin.	Koskelan	 (1995)	mukaan	

etenevällä	teemankululla	usein	selitetään	asioita	tekstissä	ja	tuodaan	uusia	teemoja	teks‐

tiin	 (114–115).	 Kuten	 pysyviä	 teemoja,	 kolmea	 päälausetta	 lyhyempiä	 eteneviä	 teema‐

progressioita	on	aineistossani	paljon.		

Danešin	viimeisen	teemankulun	pääkategorian	eli	pääteltävän	teeman	tapauksia	

on	 omassa	 aineistossani	 vähän,	 selkokielisissä	 esitteissä	 kolmen	 lauseen	 tai	 lauseyhdis‐

telmän	 tapauksia	ei	ole	ainoatakaan.	Yleiskielisissä	esitteissä	 tapauksia	on	 jonkin	verran	

(1,7	%).	 	Selkoesitteissä	mielestäni	tulos	johtuu	siitä,	että	pysyviä	ja	eteneviä	teemankul‐

kuja	sekä	näiden	sekoituksia	on	suosittu	niiden	yksinkertaisuuden	vuoksi.	Näissä	raken‐

teissa	teemat	tai	niiden	osat	ovat	löydettävissä	aina	eksplisiittisesti	edeltäneistä	lauseista,	

joten	 tekstin	 lukeminen	 ja	 ymmärtäminen	 ilman	 aiempia	 taustatietoja	 on	 mahdollista.	

Myös	yleiskielessä	uskon	tämän	vaikuttaneen	teemaprogressioiden	valintaan.	Lisäksi	mo‐

lemmissa	esitteissä	tekstikatkelmat	ovat	lyhyitä	ja	väliotsikoita	on	paljon.	Otsikot	jäsentä‐

vät	 tekstiä	 ja	 tuovat	 tekstiin	uusiakin	entiteettejä,	 jolloin	 itse	 leipätekstissä	 teemankulku	

voi	olla	pysähdyksissä	(pysyvä	teema)	tai	sen	ei	tarvitse	edetä	kovin	kauas	(etenevä	tee‐

ma).	

Pääteltävien	 teemojen	 vähyys	 myös	 yleiskielisissä	 esitteissä	 poikkeaa	 esimerkiksi	

Koskelan	(1995)	ja	Karvosen	(1992)	tuloksista.	Sekä	Koskelan	akateemisessa	tekstiaineis‐

tossa	 että	 Karvosen	 oppikirja‐aineistossa	 hyperteemaisia	 tekstejä	 oli	 eniten.	 Koskelan	

populaarimmassa	 aineistossa	pääteltäviä	 teemoja	on	kuitenkin	 vähän.	Koskelan	mukaan	

syy	 tähän	on	se,	että	analyysissa	hyperteemaisuus	on	yleistä,	 ja	akateemisissa	 teksteissä	

analyysia	on	paljon.	(Mts.	110–114.)	Pääteltävä	teema	vaatii	 lukijalta	eniten	(esimerkiksi	

muistia	ja	kykyä	yhdistää	asioita	toisiinsa),	joten	ei	ole	yllättävää,	että	selkoesitteissä	pää‐

teltäviä	 teemankulkuja	 oikeastaan	 ei	 ole	 ollenkaan.	 Pääteltävissä	 teemoissa	 kyse	 on	 ni‐

menomaan	abstrakteista	siirtymistä	asioiden	välillä,	 ja	ne	perustuvat	usein	myös	 lukijan	

niin	sanottuun	maailmantietoon	tai	yleissivistykseen.	

Analyysini	 perusteella	 tiivistysteemat	 (taulukossa	 10	 sekoitustapausten	 luokas‐

sa)	ovat	yksi	esitteitä	erottavat	seikka	(varsinaisena	teemana	selkoesitteissä	6,1	%,	yleis‐

kielisissä	 esitteissä	 9,0	 %).	 Selkoesitteissä	 tyypillisiä	 tiivistysteemoja	 ovat	 adverbiaalit,	

kun	 taas	NP:t	 ovat	 yleisimpiä	 yleiskielisissä	 esitteissä.	 Selkoesitteiden	 tapauksissa	 tiivis‐

tysteema	viittaa	lähinnä	vain	koko	edeltäneeseen	lauseeseen	tai	lauseyhdistelmään,	mut‐

tei	 sitä	 kauemmas	 tekstissä.	 Yleiskielisissä	 esimerkeissä	 tiivistysteemat	 motivoituvat	
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yleensä	useammasta	lauseesta,	ja	välillä	voi	olla	hankalaa	sanoa,	mikä	kuuluu	vielä	tiivis‐

tysteeman	 viittauskenttään.	 Esimerkiksi	NP	 lisätietoja,	viittaa	 usein	 laajasti	 koko	 edeltä‐

neen	 kappaleen	 tai	 jopa	 luvun	 asioihin.	 Tällaisia	 tapauksia	 selkoesitteissä	 ei	 ole.	 Kuten	

muut	 teemaprogressiot,	myös	 tiivistysteemat	 ja	 ‐sivuteemat	 näyttäytyvät	 selkoesitteissä	

yksinkertaisessa	muodossa	niin,	 että	 viittaussuhteet	 ovat	 selkeämpiä	 ja	 viittauksen	koh‐

teet	 siis	 eksplisiittisemmin	 löydettävissä	 edeltävästä	 tekstistä.	 Lisäksi	 esitteet	 eroavat	

toisistaan	sen	suhteen,	että	 selkoesitteissä	 tiivistysteema	on	yleinen	sivuteema,	kun	 taas	

yleiskielisissä	esitteissä	on	huomattavasti	vähemmän	tällaisia	tapauksia.	Sivuteemat	ovat	

tyypillisesti	adverbiaaleja	(näin,	siksi).	Selkoesitteissä	tiivistysteemaisilla	sivuteemoilla	on	

myös	 siis	 selitetty	 monia	 syy‐seuraussuhteita	 eksplisiittisesti,	 mitä	 esiintyy	 paljon	 vä‐

hemmän	yleiskielisissä	esitteissä.	

Aineistoni	 on	 esitteitä,	 joiden	 tarkoitus	 on	 välittää	 informaatiota	 ja	 antaa	 lukijalle	

kenties	ohjeita,	miten	toimia	Kelan	tukia	haettaessa.	Selkoesitteissä	painotus	on	informa‐

tiivisuudessa,	kun	taas	yleiskieliset	esitteet	antavat	myös	enemmän	konkreettisia	toimin‐

taohjeita.	Tästä	erosta	huolimatta	aineistot	edustavat	melko	samanlaista	 tekstilajia,	eivät	

esimerkiksi	kumpikaan	tieteellistä	tai	analysoivaa	tekstiä.	Teksti	on	molemmissa	esitteissä	

jaettu	lyhyisiin	lukuihin	ja	lukuisat	väliotsikot	rytmittävät	leipätekstiä.	Otsikoilla	tuodaan	

tekstiin	usein	uusia	käsitteitä,	joita	itse	tekstissä	tämän	jälkeen	kuljetetaan	usein	pysyvän	

ja	etenevän	teemankulun	avulla.	Yleiskielisissä	esitteissä	on	pyritty	kenties	saamaan	teks‐

tiin	enemmän	vaihtelua,	sillä	erilaisten	teemankulkutyyppien	sekoitustapaukset	ovat	ylei‐

sempiä	 kuin	 selkoesitteissä.	 Aineistoni	 eroaa	 huomattavasti	 yleiskielisistä	 aineistoista,	

joista	 on	 tehty	 aikaisemmin	 tutkimuksia.	 Eroja	 ovat	 selkokielisyyden	 lisäksi	 esimerkiksi	

aineiston	funktio	viranomaisviestinnän	osana	ja	direktiivisyys	aineistossa.	Näin	ollen	tässä	

tutkielmassa	saatuja	tuloksia	selkoesitteistä	ja	yleiskielisistä	esitteistä	täytyy	pikemminkin	

verrata	 toisiinsa	 kuin	muihin	 yleiskielen	 teemaprogressiosta	 tehtyihin	 tutkimuksiin.	 Tu‐

lokset	ovat	 sikäli	 kuitenkin	yhteismitallisia	myös	muihin	 verrattuna,	 että	 oma	aineistoni	

edustaa	 kokonaisuudessaan	melko	helppotajuista	 ja	 populaaria	 kieltä,	 ja	 siitä	 saadut	 tu‐

lokset	ovat	yleiskielisten	esitteiden	osalta	osin	samansuuntaisia	kuin	muiden	 tutkijoiden	

tulokset	populaarista	kielestä	(ks.	esim.	Koskela	1995).	

Kvantitatiivinen	analyysi	paljastaa	selko‐	ja	yleiskielisten	esitteiden	teemankuluista	

joitakin	eroja,	mutta	suurimmat	erot	ovat	kvalitatiivisia.	Teemankulut	ovat	selkoesitteissä	

ylipäätään	 selkeitä,	 ja	 viittaussuhteet	 erittäin	 eksplisiittisiä.	 Näin	 saman	 kategoriankin,	

esimerkiksi	pysyvän	teeman,	sisällä	selkoesitteen	esimerkit	erottuvat	selvästi	yleiskielisis‐

tä	 vastineistaan.	 Tulokset	 ovat	 samansuuntaisia	 kuin	Kulkki‐Niemisen	 (2010)	 tutkimuk‐

sessa.	Hänen	mukaansa	 teemaprogression	selkeyttäminen	näkyy	 jokaisessa	 tutkimuksen	

aineiston	selkotekstissä,	 joten	sitä	voidaan	pitää	tärkeänä	tekstiä	yksinkertaistavana	kei‐
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nona.	Kulkki‐Nieminen	luettelee	teemaosan	muokkaamisen	tapoina	pysyvän	teeman	käy‐

tön,	 leksikaalisen	 koheesion	 luomisen	 teemojen	 välille,	 tekstin	 rakenteen	 osoittamisen	

teemoilla	 ja	 teemaosan	 pelkistämisen.	 Tekstin	merkitysrakenteen	 selkeyttäminen	 näkyy	

myös	Kulkki‐Niemisen	mukaan	yksinkertaisimmillaan	saman	tai	lähes	saman	teeman	tois‐

tamisena.	(Mts.	181–189.	)		
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5 PÄÄTELMIÄ	JA	POHDINTAA	

Tässä	tutkielmassa	olen	analysoinut	Kelan	selkokielisten	esitteiden	tematiikkaa	ja	verran‐

nut	 sitä	 esitteiden	yleiskielisiin	vastineisiin.	Näkökulma	 työssä	on	ollut	 tekstintutkimuk‐

sellinen	ja	perustana	on	systeemis‐funtionaalinen	kielikäsitys.		Aloitin	analyysini	tarkaste‐

lemalla	esitteissä	 teemaksi	 tarjoutuvia	konstituentteja	 ja	 tämän	 jälkeen	siirryin	 tarkaste‐

lemaan	teemankulkua	tekstissä.	Kvalitatiivisen	tutkimuksen	tukena	työssäni	käytin	kvan‐

titatiivisia	tietoja	aineistosta.	Tässä	työssä	olen	osoittanut,	että	tekstin	tematiikka	on	yksi	

selko‐	ja	yleiskieltä	erottava	seikka.	Seuraavissa	alaluvuissa	käyn	läpi	tarkemmin	saamiani	

tuloksia	 ja	 tutkielman	 lopuksi	 teen	 päätelmiä	 niiden	 pohjalta	 sekä	 esittelen	mahdollisia	

jatkotutkimuskysymyksiä.	

5.1 TEEMAKONSTITUENTIN	VALINTA	SELKO‐	JA	YLEISKIELISISSÄ	ESITTEISSÄ	

Luvussa	3	analysoin	selkoesitteiden	teemoiksi	tarjoutuvia	konstituentteja.	Jaoin	tapaukset	

sen	mukaan,	minä	lauseenjäsenenä	teema‐NP	toimi	lauseessa.	Lisäksi	erotin	muista	tapa‐

ukset,	 joissa	 verbiä	 edelsi	 useampi	NP	 (tai	 sivulause	 ja	NP)	 tai	 ei	 ollenkaan	 verbinetistä	

konstituenttia.	 Vertasin	myös	 selkoesitteiden	 teemakonstituentteja	 yleiskielisten	 esittei‐

den	teemoihin.		

Selkoesitteissä	 yhden	 verbinetisen	NP:n	 lauseista	miltei	 puolessa	 (45,7	%)	 tee‐

mana	on	 lauseen	subjekti.	Yleiskielisissä	esitteissäkin	subjektit	ovat	 teemoina	yleisimpiä	

(39,2	%),	mutta	ero	esimerkiksi	objekteihin	 ja	predikatiiveihin	on	pienempi.	Lisäksi	 sel‐

koesitteissä	subjektit	ovat	useammin	yksinkertaisempia	lausekerakenteita,	ja	ne	viittaavat	

myös	konkreettisempiin	asioihin	kuin	yleiskielisten	esitteiden	subjektit.		

Selkoesitteissä	 on	 objekteja,	 predikatiiveja	 ja	 adverbiaaleja	 yhteensä	 teemoina	

hieman	yli	puolessa	(54,3	%)	kaikista	yhden	verbinetisen	konstituentin	tapauksista.	Yleis‐

kielisissä	esitteissä	vastaava	prosenttiosuus	on	60,8	%.	Tulos	 johtuu	siitä,	että	selkoesit‐

teissä	on	käytetty	aktiivilauseita	enemmän	ja	näissä	valikoitu	subjekteja	teemoiksi.	Yleis‐

kielisissä	esitteissä	passiivilauseita	on	enemmän,	ja	aktiivilauseissa	on	selkoesitteitä	use‐

ammin	teemana	jokin	muu	lauseenjäsen	kuin	subjekti.	

Teemakonstituenttien	 analyysin	 yhteydessä	 myös	 passiivin	 käyttötarkoitukset	

esitteissä	 paljastuivat	 osittain	 erilaisiksi.	 Selkoesitteissä	 passiivilauseilla	 kuvataan	miltei	

aina	 muiden	 (esim.	 Kela)	 kuin	 tekstiin	 sisäänkirjoitetun	 lukijan	 (toivottua)	 toimintaa.	

Yleiskielisissä	esitteissä	on	sen	sijaan	yleistä	antaa	myös	 lukijalle	suuntautuvia	 toiminta‐

ohjeita	 passiivilauseilla.	 Objektien	 ja	 predikatiivien	 ollessa	 teemoina	 selkoesitteissä	 näi‐

den	referentit	ovat	aiemmassa	tekstissä	useimmiten	juuri	edeltävässä	lauseessa,	ja	jakau‐
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tuvat	reemat	ovat	tavallisia.	Yleiskielisissä	esitteissä	teemaksi	voidaan	poimia	myös	kau‐

empaa	 edeltäneestä	 tekstistä	 tarkoite,	 ja	 jakautuva	 reema	 jäsentää	 pidempää	 tekstikat‐

kelmaa,	jossa	teema	kulkee	myös	muilla	tavoin.	

Selkokielessä	sivuteemat	ovat	analyysin	perusteella	selvemmin	tiivistelmiä	edel‐

tävästä	ja	ne	eivät	sisällä	juuri	mitään	uutta	informaatiota.	Selkoesitteissä	NP‐sivuteemat	

ovat	usein	 jopa	 täsmälleen	samoja	sanoja,	 joita	edellä	olevissa	 lauseissa	on	käytetty.	Yh‐

teenvetoja	edellä	sanotusta	tekevät	myös	tiivistysteemaiset	sivuteemat,	joita	on	selkoesit‐

teissä	selvästi	enemmän	kuin	yleiskielisissä	esitteissä.	Myös	yleiskielisissä	esitteissä	sivu‐

teemojen	tehtävä	on	linkittää	lauseita	edellä	esitettyyn,	mutta	niissä	sivuteemat	sisältävät	

useammin	ainakin	osittain	uutta	tietoa	ja	tiivistelmä	edeltävästä	tekstistä	voi	olla	implisiit‐

tisempi	ja	abstraktimpi.		

Selkoesitteissä	 ja	 yleiskielisissä	 esitteissä	 on	 prosentuaalisesti	 suurin	 piirtein	

saman	 verran	 verbialkuisia	 lauseita	 tai	 lauseyhdistelmiä.	Molemmissa	 esitteissä	 verbial‐

kuisissa	 lauseissa	 ja	 lauseyhdistelmissä	 teemaksi	 hahmottuu	 tekstiin	 koodattu	 lukija	

´sinä´.	Esitteiden	välillä	on	jonkin	verran	eroa	sen	suhteen,	viitataanko	tällaisten	teemojen	

kotekstissa	 tekstiin	 sisäänkirjoitettuun	 lukijaan	 esimerkiksi	 pronominilla	 sinä	 tai	muilla	

NP:illä.	Selkoesitteissä	 tämä	on	yleisempää	kuin	yleiskielisissä	esitteissä	eli	 tekstiin	koo‐

dattuun	 lukijaan	 kohdistuvat	 viittaukset	 ovat	 tässä	 mielessä	 selvempiä.	 Selkoesitteissä	

tähän	 lukijaan	 viitataan	 ja	 häntä	 ohjaillaan	 melko	 kategorisesti	 (haet,	 voit	 hakea).	 Sel‐

koesitteissä	on	yleiskielisiin	esitteisiin	verrattuna	huomattavasti	yleisempää	käyttää	mo‐

daaliverbitöntä	muotoa,	ja	niitä	on	siis	poistettu	monista	kohdista,	joissa	se	on	alkuperäi‐

sessä	tekstissä	ollut.	Selkoesitteissä	käytetään	imperatiivia	huomattavasti	vähemmän	kuin	

yleiskielisissä	esitteissä.	Lisäksi	kuten	edellä	on	käynyt	ilmi,	yleiskielisissä	esitteissä	luki‐

jaa	ohjaillaan	osin	myös	passiivimuotoisin	lausein.	

Kaiken	kaikkiaan	teemakonstituentit	hahmottuvat	melko	erilaisiksi	selkoesitteis‐

sä	 ja	niiden	yleiskielisissä	vastineissa.	Tulosten	perusteella	niiden	valintaa	on	 luultavim‐

min	ainakin	jollakin	tasolla	mietitty	mukautusprosessissa.	Jos	teema	on	annettu	tekstissä	

edellä,	selkoesitteissä	se	saattaa	toistua	suoraan	samanlaisena,	kun	taas	yleiskielessä	tee‐

man	 samanviitteisyys	 on	 usein	 implisiittisempää.	 Selkoesitteet	 suosivat	 subjekteja	 tee‐

moina	 ja	 ylipäätään	yksinkertaisia	 ja	 lyhyitä	 teemalausekkeita.	Analyysini	 antaa	 viitteitä	

siitä,	 että	 selkokirjoittaminen	 on	 joskus	 tietynlaista	 tasapainoilua:	 vastapareina	 ovat	 te‐

maattisesti	 järjestäytyvä	 teksti	 ja	sanajärjestys	sekä	yksinkertaisemmat	 lauseet	 ja	raken‐

teet.	 Joskus	edellä	mainitut	vievät	tekstiä	samaan	suuntaan,	mutta	toisinaan	tulosten	pe‐

rusteella	on	nähtävissä	myös	ristipainetta	ja	kompromisseja	näiden	suhteen.	Yleiskielisis‐

sä	esitteissä	 teemakonstituentin	valinnassa	variaatio	on	suurempaa,	 ja	esimerkiksi	sana‐
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järjestys	 lauseissa	on	näin	ehkä	tekstuaalisemmin	järjestäytynyttä,	koska	se	saa	muotou‐

tua	ilman	selkotekstiä	koskevia	rajoituksia.	

5.2 TEEMAN	KULJETUS	ESITTEISSÄ	

Tutkielmani	toinen	juonne	oli	selvittää	ja	analysoida	teemankulkua	selkoesitteissä.	Vertai‐

lin	teemankulkuja	sekä	kvalitatiivisesti	että	kvantitatiivisesti	yleiskielisten	esitteiden	tee‐

mankulkuihin	 sekä	 joihinkin	yleiskielisen	 tekstin	 teemankulkusta	aikaisemmin	saatuihin	

tuloksiin.	Analyysissä	käytin	hyväksi	esimerkiksi	Danešin	(1974)	jaottelua	teemaprogres‐

sioista.		

Selkoesitteissä	pysyvissä	teemankuluissa	teemana	on	useimmiten	NP,	joka	säilyy	

lähes	muuttumattomana	läpi	katkelman.	Yleiskielisissä	esitteissä	NP‐teemallisia	pysyviä	

teemankulkuja	on	vähemmän.	Lisäksi	NP:t	varioivat	yleiskielisissä	esitteissä	enemmän	ja	

niiden	samanviitteisyys	on	monin	paikoin	kyseenalaisempaa	kuin	selkoesitteiden	tapauk‐

sissa.	Selkoesitteissä	on	yleiskielisiä	esitteitä	enemmän	tapauksia,	joissa	pysyvä	teeman‐

kulku	toteutuu	sekä	NP:inä	(esim.	pronomini	sinä)	että	predikaattiverbin	yksikön	toisen	

persoonan	päätteessä.	Selkoesitteissä	onkin	huomattavasti	vähemmän	pysyvää	teema‐

progressiota,	joka	realistuu	pelkissä	predikaattiverbien	persoonapäätteissä.	Tämä	on	yksi	

esitteitä	selkeästi	erottava	seikka.	Selkoesitteet	ovat	funktioltaan	informatiivisempia	ja	siis	

vähemmän	direktiivisiä	ilmaisuja	sisältäviä,	joten	tulos	ei	sinänsä	ole	yllättävä.	Lisäksi	

selkoesitteiden	pysyvissä	teemoissa	on	huomattavasti	vähemmän	sivuteemoja	kuin	yleis‐

kielisissä	vastineissaan	(selkoesitteet	13,2	%,	yleiskieliset	esitteet	45,1	%).	Sivuteemoja	on	

ylipäätään	selkoaineistossa	vähemmän,	ja	oletan	tämän	johtuvan	siitä,	että	lauseista	on	

haluttu	tehdä	mahdollisimman	yksinkertaisia.	Myös	tältä	osin	selkoesitteet	näyttävät	siis	

poikkeavan	aikaisemmasta	tutkimuksesta,	jossa	on	tutkittu	tekstien	teemaprogressiota.		

Selkoesitteissä	 on	 paljon	 enemmän	 etenevää	 teemaprogressiota,	 ja	 ero	 esimer‐

kiksi	pysyviin	teemankulkuihin	on	pienempi.	Kuten	pysyvässä	teemaprogressiossa,	myös	

etenevässä	 teemankulussa	 selkoesitteissä	 teema	 viittaa	 referenttiin	 usein	miltei	 täsmäl‐

leen	samalla	NP:llä	kuin	aikaisemmin	(edellisessä	reemassa).	Yleiskielisissä	esitteissä	var‐

sinaisia	eteneviä	teemankulkuja	on	paljon	vähemmän,	sillä	niissä	tällainen	teemankuljetus	

jatkuu	harvemmin	kolmessa	peräkkäisessä	lauseyhdistelmässä.	

Selkoesitteissä	pääteltäviä	teemankulkuja	ei	ole	ollenkaan,	 ja	yleiskielisissä	esit‐

teissäkin	tapauksia	on	vähän.	Yleiskielisissä	esitteissä	on	kuitenkin	selvästi	enemmän	yk‐

sittäisiä	hyperteemaisuuden	kautta	muuhun	tekstiin	liittyviä	lauseita	tai	lauseyhdistelmiä.	

Selkokielestä	 on	 saatu	 aikaisemmin	 vastaavia	 tuloksia	 (ks.	 Toivola	 2009),	 mutta	 myös	

yleiskielisten	 esitteiden	 osalta	 pääteltävien	 teemankulkujen	määrä	 eroaa	 paljon	 esimer‐
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kiksi	 Karvosen	 (1992:	 145)	 aineiston	 tuloksista.	 Analyysini	 perusteella	 selkoesitteissä	

pääteltävien	teemojen	puuttuminen	johtuu	siitä,	että	muita	teemaprogression	tyyppejä	on	

suosittu	 niiden	 yksinkertaisuuden	 vuoksi.	 Tekstin	 teemankulkuun	 vaikuttaa	myös	 leipä‐

tekstin	 jäsentely	 ja	otsikkojen	määrä.	Molemmissa	esitteissä	tekstikatkelmat	ovat	 lyhyitä	

ja	väliotsikoita	on	paljon,	jolloin	leipätekstissä	teemankulku	voi	olla	pysyvää	tai	etenevää.	

Pysyvän	ja	etenevän	teeman	muodostamia	mosaiikkeja	on	aineistossani	runsaas‐

ti	 sekä	 selko‐	 että	 yleiskielisissä	 esitteissä.	 Sen	 sijaan	 jakautuvaa	 reemaa	käytetään	 esit‐

teissä	eri	tavoin.	Selkoesitteissä	jakautuvia	reemoja	on	enemmän	kuin	esimerkiksi	etene‐

vää	 teemankuljetusta.	 Yleiskielisissä	 esitteissä	 jakautuva	 reema	 jäsentää	 sen	 sijaan	 pi‐

dempiä	tekstikatkelmia.	Selkoesitteistä	vastaavat	tapaukset	puuttuvat	kokonaan.		

.	 	Selkoesitteissä	tyypillisiä	tiivistysteemoja	ovat	adverbiaalit,	kun	taas	NP:t	ovat	

yleisimpiä	 yleiskielisissä	 esitteissä.	 Selkoesitteiden	 tapauksissa	 tiivistysteema	 viittaa	 lä‐

hinnä	 vain	 koko	 edeltäneeseen	 lauseeseen	 tai	 lauseyhdistelmään,	muttei	 sen	 kauemmas	

tekstissä.	 Yleiskielisissä	 esimerkeissä	 tiivistysteemat	 motivoituvat	 yleensä	 useammasta	

lauseesta,	ja	välillä	voi	olla	hankalaa	sanoa,	mikä	kuuluu	vielä	tiivistysteeman	viittauskent‐

tään.	Lisäksi	Selkoesitteissä	tiivistysteema	on	yleisempi	sivuteema.	Analyysini	perusteella	

tiivistysteemat	ovat	 siis	yksi	esitteitä	erottavat	 seikka,	 sillä	niiden	käyttäminen	 tuo	esiin	

selkoesitteiden	tavan	kerrata	ja	linkittää	tekstiä	edellä	sanottuun	eksplisiittisemmin	kuin	

yleiskielisissä	esitteissä.		

Selkoesitteissä	teemankulut	hahmottuvat	analyysini	perusteella	erittäin	selkeiksi	

ja	 viittaussuhteet	 ovat	 niissä	 erittäin	 eksplisiittisiä.	 Saman	 teemankulkutyypinkin	 sisällä	

selkoesitteen	 esimerkit	 erottuvat	 selvästi	 yleiskielisistä	 vastineistaan.	 Aineistoni	 eroaa	

huomattavasti	yleiskielisistä	aineistoista,	joista	on	tehty	aikaisemmin	teemankulkutyyppe‐

jä	analysoivia	 tutkimuksia.	Eroja	ovat	 selkokielisyyden	 lisäksi	myös	aineiston	 funktio	vi‐

ranomaisviestinnän	osana	ja	direktiivisyys,	joka	on	läsnä	koko	aineistossa.	Näin	ollen	täs‐

sä	 tutkielmassa	 saatuja	 tuloksia	 selkoesitteistä	 ja	 yleiskielisistä	 esitteistä	 on	 vertailtava	

maltilla	muihin	 yleiskielen	 teemaprogressiosta	 tehtyihin	 tutkimuksiin	 (ks.	 esim.	Koskela	

1995).	

5.3 LOPUKSI	

Tässä	tutkielmassa	olen	tutkinut	Kelan	selkokielisten	esitteiden	tematiikkaa	ja	teemankul‐

kua.	Olen	pyrkinyt	tuomaan	esille	selkoesitteiden	kielen	ominaispiirteitä	tematiikan	suh‐

teen	 vertailemalla	 esitteitä	 niiden	 yleiskielisiin	 vastineisiin.	 Tutkimuskysymykseni	 avaa‐

kin	yhden	näkökulman	siihen,	mitä	 tekstille	 tapahtuu,	kun	se	mukautetaan	selkokielelle.	

Aineisto	 on	 tarjonnut	 analyysille	 hyvän	 lähtökohdan,	 sillä	 esitteiden	 välinen	 yhteys	 on	
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suora.	Molemmat	esitteet	joutuvat	myös	lisäksi	tasapainottelemaan	viranomaisviestinnäl‐

le	 tyypillisten	 vaatimusten	 välillä:	 esitteiden	 pitää	 sisältää	 tarpeeksi	 –	 mutta	 ei	 liikaa	 –	

tietoa,	 ja	 samalla	 tiedon	 on	 oltava	 kätevästi	 löydettävissä,	 lyhyesti	 ilmaistu	 ja	 kuitenkin	

myös	helposti	ymmärrettävissä.		

Tematiikan	tutkimuksen	kautta	selvisi	selviä	eroja	kielimuotojen	välillä.	Teema‐

konstituentit	 ovat	 selkokielessä	 usein	 lyhyempiä	 ja	 yksinkertaisempia,	 ja	 subjektit	 tee‐

moina	selvästi	yleisin	vaihtoehto.	Teemankulku	niin	ikään	tuntuu	selkokielisissä	esitteissä	

yksinkertaisemmalta,	 ja	 osin	 myös	 teemankulkutyyppien	 yleisyyksissä	 on	 selviä	 eroja.	

Laadullinen	analyysi	osoitti	selviä	syitä	selkokielen	yksinkertaisuuden	kokemukseen:	sel‐

koesitteissä	teemankulku	on	erittäin	läpinäkyvää,	mikä	näkyy	viittaussuhteiden	eksplisiit‐

tisyytenä.	 Edeltävästä	 tekstistä	 nousevat	 teemat	 pysyvät	 usein	 jopa	 täsmälleen	 samoina	

eikä	yleiskielelle	tyypillistä	vaihtelua	esimerkiksi	eri	hierarkiatason	NP:iden	kautta	synny.	

Tämä	on	selkokielessä	kenties	 välttämätöntä,	 jotta	 teksti	pysyy	helppona	seurata,	mutta	

asettaa	selvästi	haasteen	selkomukauttajalle:	kuinka	estää	lukijan	mielenkiinnon	lopahta‐

minen?		

Kelan	esiteteksti	eroaa	kenties	muista	selkokielisistä	viranomaisesitteistä	(esim.	

Euroopan	unioni	–	Euroopan	parlamentti)	 siinä,	 että	 lukijalla	 on	 luultavimmin	 enemmän	

motivaatiota	 etsiä	 tietoa	 tekstistä.	Kelan	 tuet	myös	 liittynevät	paremmin	 lukijan	arkisiin	

kokemuksiin	kuin	esimerkiksi	Euroopan	unioni	tai	sen	parlamentti.	Toisaalta	paine	tekstin	

selkeyteen	on	erittäin	suuri,	koska	kyse	on	lukijan(kin)	kannalta	tärkeistä	asioista.	Lisäksi	

Kelan	tuet	ovat	monilta	osiltaan	vaikeaselkoisia	ja	sisältävät	osin	erittäin	abstrakteja	asioi‐

ta,	mikä	tekee	niiden	ymmärtämisestä	selkoyleisölle	vaikeampaa.	

Selkokieli	on	murtautumassa	parhaillaan	laajemman	yleisön	tietoisuuteen	ja	jossain	

määrin	voisi	puhua	hyväksynnästäkin.	Kelan	päätös	 jättää	yleiskieliset	esitteet	pois	vali‐

koimasta	(vuodesta	2011	lähtien)	on	yksi	merkki	asennemuutoksesta	selkokieltä	kohtaan.	

Selkokielen	käsikirjan	(2009:	23–24)	mukaan	Suomessa	on	tällä	hetkellä	200	000–350	000	

ihmistä,	 jotka	 voivat	 hyötyä	 selkokielisestä	 materiaalista.	 Väestön	 ikääntyessä	 ja	 s2‐

oppijoiden	määrän	kasvaessa	 selkokielen	 tarve	onkin	kasvanut	 ja	kasvaa	edelleen.	 	Uusi	

tarvearvio	onkin	 jo	 tekeillä,	 ja	se	valmistuu	vuonna	2013.	Paine	tuottaa	 laadukasta,	 luki‐

jaystävällistä,	mutta	samalla	myös	elävää	 ja	 innostavaa	selkokieltä	ei	 tulevaisuudessa	ai‐

nakaan	 pienene.	 Kirjoitetun	 selkokielen	 kehitystyön	 lisäksi	 selkokieltä	 on	 tutkittu	 viime	

aikoina	myös	vuorovaikutuksen	kielenä	(ks.	esim.	Kartio	toim.	2009,	Leskelä	ja	Lindholm	

toim.	2012).	Esimerkiksi	Weissberg	(1984)	pohtii	artikkelissaan	teemankulkujen	suhdetta	

opetukseen	 ja	miettii	voiko	 teemankulkujen	opetuksesta	olla	hyötyä	kielten	oppimisessa	

ja	vieraalla	kielellä	kirjoittamisessa.	Tämä	on	yksi	suunta,	jossa	tematiikan	tutkimuksesta	

voi	olla	hyötyä	selkokielen	kehitystyössä.	
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Tämä	 tutkielma	 on	 valottanut	 hieman	 selkokielisen	 informatiivisen	 tekstin	 tema‐

tiikkaa	ja	osoittanut	eroja	sen	yleiskieliseen	vastineeseen	nähden.	Tämän	tutkielman	puit‐

teissa	direktiivisen	tekstin	tematiikan	analyysi	jäi	melko	pintapuoliseksi,	ja	tätä	olisi	mie‐

lestäni	tärkeää	pohtia	lisää.	Kaiken	kaikkiaan	selkokielen	tieteellinen	ja	lingvistinen	tutki‐

mus	 on	 vielä	 kesken.	 Tekstintutkimuksen	 osalta	 esimerkiksi	 selkokielisen	 tekstin	 infor‐

maatiorakennetta	ja	sen	tarkempia	vaikutuksia	tekstin	helppolukuisuuteen	ei	ole	laajem‐

min	pohdittu.	Oma	tutkimuskysymyksensä	on	myös	esimerkiksi,	millaisiksi	selkokielen	eri	

käyttäjäryhmät	kokevat	tekstin	tematiikan	tai	informaatiorakenteen	vaikutukset	tekstissä,	

ja	kuinka	suuria	ovat	eri	käyttäjäryhmien	väliset	erot	tässä	suhteessa.	Lisäksi	olisi	mielen‐

kiintoista	 pohtia	 tutkimuskysymyksiäni	 erilaisen	 aineiston,	 esimerkiksi	 kaunokirjallisen	

selkomukautuksen	ja	sen	vastineen	kautta:	miten	kaunokirjallisuuden	konventiot,	kerron‐

ta,	 dialogi	 ja	 itse	 tarinallisuus	 mukautuvat	 tematiikan	 osalta	 selkokielelle	 ja	 millaisiksi	

muodostuvat	 tekstin	 teemankulut?	Kaiken	 kaikkiaan	 selkokieli	 tarjoaa	 vielä	paljon	 avoi‐

mia	 kysymyksiä	 tekstintutkimuksen	 saralla,	 sillä	 selkokielen	 maisema	 on	 vielä	 pitkälti	

tässä	suhteessa	kartoittamaton.	 	



99	
	

LÄHTEET	

ALANKO,	OUTI	2001:	Lukijasta	 lukemiseen,	 tulkinnasta	elämykseen:	 lukijan	käsite	kirjalli‐
suudentutkimuksessa.	Teoksessa	Alanko	Outi	–	Tiina	Käkelä‐Puumala	(toim.)	Kirjal‐
lisuudentutkimuksen	peruskäsitteitä.	s.	207–240.	Tietolipas	174.	Helsinki:	SKS	

AUSTIN,	J.	L.	1962:	How	to	do	things	with	words?	Toinen	laitos.	Oxford:	Oxford	University	
	 Press.	

CHAFE,	WALLACE	L.	1974:	Language	and	consciousness.	–	William	Bright	(toim.)	Language	
vol.	50	s.	111–133,	Baltimore:	Linguistic	Society	of	America.	

DANEŠ,	FRANTIŠEK	1974:	Functional	sentence	perspective	and	the	organization	of	the	text.	
–	F.	Daneš	(toim.)	Papers	on	functional	sentence	perspective	s.	106–128,	Prague:	Aca‐
demia.	

DUBOIS,	BETTY	LOU	 1987:	 A	 reformulation	 of	 thematic	 progression	 typology.	Text	7	 (2):	
89–116,	Hague:	Mouton.	

ENKVIST,	NILS	ERIK	1975:	Tekstilingvistiikan	peruskäsitteitä.	Helsinki:	Gaudeamus.	

FIRBAS,	JAN	1974:	Some	aspects	of	the	checkoslovak	approch	to	problemsof	functional	sen‐
tence	perspective.		–	F.	Daneš	(toim.)	Papers	on	functional	sentence	perspective	s.	11–
37.	Prague:	Academia.	

–––––		1987:	On	the	delimitation	of	the	theme	in	functional	sentence	perspective.	Teok‐
sessa	René	Dirven	&	Vilém	Fried	(toim.)	Functionalism	in	linguistics.	Amsterdam:	
John	Benjamins.	

–––––	 1992:	Functional	 sentence	perspective	 in	written	and	 spoken	communication.	 Cam‐
bridge:	Cambridge	University.	

HAKULINEN,	AULI	–	FRED	KARLSSON	1995:	Nykysuomen	 lauseoppia.	3.	muuttamaton	painos.	
Helsinki:	SKS.	

HALLIDAY,	M.A.K	1967:	Notes	on	transitivity	and	theme	in	English.	 Journal	oflinguistics	s.	
199–244.	vol	3	nro	2,	London:	Linguistics	Association	of	Great	Britain.			

–––––	1974:	The	Place	of	“functional	sentence	perspective”	in	the	system	of	linguistic	de‐
scription.	–	F.	Daneš	(toim.),	Papers	on	Functional	sentence	perspective	s.	43–53,	Pra‐
gue:	Academia.	

HALLIDAY,	M.A.K.	–	CHRISTIAN	M.I.M	MATTHIESSEN	 	 (tark.)	2004:	An	 introduction	 to	 func‐
tional	grammar,	3.	korjattu	laitos,	London:	Arnold.			

HELASVUO,	MARJA‐LIISA	2001:	Syntax	in	the	Making:	The	emergence	of	syntactic	units	in	
Finnish	conversation.	Amsterdam:	John	Benjamins	Publishing	Company	

HONKANEN,	SUVI	2012: Kielioppi	 ja	tekstilaji.	Direktiivin	muotoilusta	viraston	ryhmäkirjeis‐
sä.	Helsinki:	Unigrafia	

ISK	=	Hakulinen	Auli	–	Maria	Vilkuna	–	Riitta	Korhonen	–	Vesa	Koivisto	–	Tarja	Heinonen	–	
Irja	Alho	2004:	Iso	suomen	kielioppi.	SKST	950.	Helsinki:	SKS			

KARLSSON,	FRED	2006:	Yleinen	kielitiede.	Uudistetun	laitoksen	4.	korjattu	painos.	Helsinki:	
Gaudeamus.	

KARTIO,	 JOHANNA	 (toim.)	 2009:	 Selkokieli	 ja	 vuorovaikutus.	 Helsinki:	 Kehitysvammaliitto	
ry.,	Oppimateriaalikeskus	Opike.	



100	
	

KARVONEN,	PIRJO 1992:	Oppikirjojen	kieli	 ja	 tiedonkäsitys:	 lukion	biologian	 ja	maantiedon	
kirjojen	 leksikaaliskieliopillinen	 ja	 tekstuaalinen	 analyysi.	 Helsingin	 yliopiston	 suo‐
men	kielen	ja	kotimaisen	kirjallisuuden	laitos.	 

KARVONEN,	PIRJO	1995: Oppikirjateksti	toimintana.	Helsinki:	SKS.	

KOSKELA,	MERJA	1995:	Variation	of	Thematic	Structure	within	a	Text.	–	Tapio	Hokkanen,	
Marja	Leinonen	&	Susanna	Shore	(toim.)	SKY	1995	s.103–123.		

KOSKINEN,	TIMO	2010:	 Informaationkulku	 äidinkielen	 ja	 kirjallisuuden	 oppikirjoissa.	 Pro	
gradu	‐tutkielma.	Helsingin	yliopiston	Suomen	kielen,	suomalais‐ugrilaisten	ja	poh‐
joismaisten	kielten	ja	kirjallisuuksien	laitos.	

KULKKI‐NIEMINEN,	AULI	2002:	Selkokielen	ja	yleiskielen	eroista.	Teoksessa	Hannu	Virtanen	
(toim.)	Selko‐opas.	s.	33–45.		Tampere:	Kehitysvammaliitto	ry.	

–––––	2010	Selkoistettu	uutinen:	lingvistinen	analyysi	selkotekstin	erityispiirteistä.	Tampe‐
re:	Tampere	University	Press.	

KULKKI‐NIEMINEN,	AULI	–	LEEALAURA	LESKELÄ	2012:	Selkoistaminen	ja	tekstilajit.	Teoksessa	
Vesa	 Heikkinen,	 Eero	 Voutilainen,	 Petri	 Lauerma,	 Ulla	 Tiililä	 ja	 Mikko	 Lounela	
(toim.)	Genreanalyysi:	tekstilajitutkimuksen	käytäntöä.	s.	545–574.	Kotimaisten	kiel‐
ten	 keskuksen	 verkkojulkaisuja	 29.	 Helsinki:	 Kotimaisten	 kielten	 keskus.	 http://	
kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/Genreanalyysi.pdf	(3.12.2012)	

KUUSNIEMI,	SARI	2000:	 Improbatur‐aineiden	 tekstilaji	 ja	 informaatiorakenne.	Pro	gradu	 ‐
tutkielma.	Helsingin	yliopiston	suomen	kielen	ja	kotimaisen	kirjallisuuden	laitos.		

LAAKSONEN,	 KAINO	 2011:	 Kohti	 uutta	 Kelaa.	 Puheenvuoro	 Selkokielisen	 tiedonvälityksen	
tulevaisuus	‐seminaarissa.	Yleisradion	ja	Selkokeskuksen	seminaari	14.12.2011.	

LAITINEN,	LEA	1995:	Nollapersoona.	Virittäjä	99	s.	337–358.		

LARJAVAARA,	MATTI	1990:	Suomen	deiksis.	Suomi	156,	Helsinki:	SKS.	

LAUTAMATTI,	LIISA	1978:	Observations	on	the	development	of	 the	 topic	 in	simplified	dis‐
course.	Text	 linguistics,	 cognitive	 learning	 and	 language	 teaching	 s.71–104.	 –	 Viljo	
Kohonen	&	Nils	Erik	Enkvist	(toim.).	AFiNLA	22.	Jyväskylä:	Suomen	soveltavan	kieli‐
tieteen	yhdistys	(AFiNLA).	

LEIWO,	MATTI	2003:	Addenda	&	errata:	kirjoituksia	äidinkielen	kielitiedosta.	Sarjassa	Kiel‐
ten	laitoksen	oppimateriaaleja.	Jyväskylä:	Jyväskylän	yliopisto.	

LESKELÄ,	LEEALAURA	–	CAMILLA	LINDHOLM	 (toim.)	2012:	Haavoittuva	keskustelu:	Keskuste‐
lunanalyyttisiä	tutkimuksia	kielellisesti	epäsymmetrisestä	vuorovaikutuksesta.	Helsin‐
ki:	Kehitysvammaliitto	ry.	

MATIHALDI,	HILKKA‐LIISA 1979: Nykysuomen	modukset	1:	kvalitatiivinen		analyysi.Acta	 Uni‐
versitatis	Ouluensis.	Series	B,	Humaniora	7.	Oulu:	Oulun	yliopisto.	

MELAJÄRVI,	KATA	2007:	Informaatiorakenne	lukion	oppikirjateksteissä,	Pro	gradu	‐tutkiel‐
ma.	Helsingin	yliopiston	suomen	kielen	ja	kotimaisen	kirjallisuuden	laitos.	

PRINCE,	ELLEN	1981:	Toward	a	taxonomy	of	Given	–	New	information	–	Peter	Cole	(toim.)	
Radical	pragmatics,	223–255.	New	York:	Academic	press.		

SAINIO	ARI	2010:	Suullinen	tiedonanto.	1.4.2010	

SEARLE,	JOHN	R.	1969:	Speech	acts:	an	essay	in	the	philosophy	of	language.	Cambridge:	Cam‐
bridge	University	Press		

SELKOKIELEN	KÄSIKIRJA	=	VIRTANEN,	HANNU	2009.	Helsinki.	Kehitysvammaliitto	ry.,	Oppima‐
teriaalikeskus	Opike.	



101	
	

SHORE,	SUSANNA	2008:	Lauseiden	tekstuaalisesta	jäsennyksestä.	Virittäjä	1/2008.	s.	24–65.	

––––– 2012a:	Kieli,	kielenkäyttö	ja	kielenkäytön	lajit	systeemis‐funktionaalisessa	teorias‐
sa.	Teoksessa	Vesa	Heikkinen,	Petri	Lauerma,	Mikko	Lounela,	Ulla	Tillilä,	Eero	Vouti‐
lainen	 (toim.)	 Genreanalyysi:	 tekstilajitutkimuksen	 käsikirja.	 s.	 131–157.	 Helsinki:	
Gaudeamus.		

––––– 2012b:	 Systeemisfunktionaalinen	 teoria	 tekstien	 tutkimuksesssa.	 Teoksessa	 Vesa	
Heikkinen,	Petri	Lauerma,	Mikko	Lounela,	Ulla	Tillilä,	Eero	Voutilainen	(toim.):	Gen‐
reanalyysi:	tekstilajitutkimuksen	käsikirja.	S.158–185.			Helsinki:	Gaudeamus.		

––––– 1992:	 Aspects	 of	 a	 systemic‐functional	 grammar	 of	 Finnish.	 Ph.D.	 thesis.	 Sydney	
Macquarie	University.	

SHORE,	SUSANNA.	–	ANNE	MÄNTYNEN	2006:	Johdanto.	Teoksessa	Anne	Mäntynen	–	Susanna	
Shore	–	Anna	Solin	(toim.)	Genre	–	tekstilaji.	s.9–41.	Tietolipas	213.	Helsinki:	SKS.	

SORJONEN,	 MARJA‐LEENA	 1985:	 Liimataisen	 pakinoiden	 tekstianalyysiä.	 Pro	 gradu‐
tutkielma.	Helsingin	yliopiston	suomen	kielen	ja	kotimaisen	kirjallisuuden	laitos. 

TIRKKONEN‐CONDT,	SONJA	1982:	Makrotematiikka	asiatekstin	arviontikriteerinä.	–	 J.	Tom‐
mola	&	R.	Ruusuvuori	(toim.),	Näkökulmia	kirjoitettuun	kieleen	s.	47–68.	AFiNLA	33.	
Turku:	Suomen	soveltava	kielitieteellinen	yhdistys	(AFiNLA).	

TOISIN	SANOEN:	SELKOKIELEN	TEORIAA	 JA	KÄYTÄNTÖÄ	=	LESKELÄ,	LEEALAURA	–	HANNU	VIRTA‐
NEN	(toim.)	2006.		Helsinki:	Kehitysvammaliitto	ry.	

TOIVOLA,	ELIISA	2009:	Teemana	teema:	erään	selkotietokirjan	teemankulusta.	Kandidaatin	
tutkielma.	Helsingin	yliopiston	suomen	kielen	ja	kotimaisen	kirjallisuuden	laitos.	

VESA,	LAURA	2000:	Teema,	reema	ja	definiittisyys:	 linjaa	tekstistä	kielioppiin.	Pro	gradu	‐
tutkielma.	Helsingin	yliopiston	suomen	kielen	ja	kotimaisen	kirjallisuuden	laitos.	

VINNI,	IRJA	1998:	Tekstistä	selkoa:	kehitysvammaisten	aikuisten	selko‐	ja	yleiskielisten	teks‐
tien	ymmärtäminen.	Valtakunnallisen	tutkimus‐	ja	kokeiluyksikön	julkaisuja	76.	Hel‐
sinki:	Kehitysvammaliitto	ry.	

WEISSBERG,	ROBERT	1984:	Given	and	New:	Paragraph	Development	Models	from	Scientific	
English.	TESOL	Quearterly.	Vol	18,	No	3:	485–499.		

WERLICH,	EGON	1983:	A	text	grammar	of	English.	Toinen	tarkistettu	laitos.	Heidelberg:	
Quelle	&	Meyer.	

YLE	UUTISET	SELKOSUOMEKSI	‐INTERNET‐SIVUT:	www.yle.fi/selkouutiset	(3.12.2012)		

Ylen	selkokielenperiaatteista:	www.yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1593	
(3.12.2012).	

YLI‐VAKKURI,	VALMA 1986: Suomen	kieliopillisten	muotojen	toissijainen	käyttö.		Turku:		
Turun	yliopiston	suomalaisen	ja	yleisen	kielitieteen	laitoksen	julkaisuja	28.	

	

	

	

	

	

	

	

	



102	
	

AINEISTOLÄHTEET:	

Selkoeläke:	Eläkkeelle:	Eläketurva,	asumisen	tuki,	hoitotuki	ja	maahanmuuttajan	erityistuki.	

Kela:	2010	

Selkomuutto:	Muutto	Suomeen	tai	Suomesta	ulkomaille:	Miten	pääset	Suomen	sosiaalitur‐

vaan	ja	mitä	tapahtuu,	kun	muutat	ulkomaille.	Kela:	2010.	

Selko‐opiskelu:	Opiskelu	ja	työ:	Opiskelijan	tuet,	työttömän	tuet	ja	asevelvollisen	avustukset.	

Kela:	2010	

Selkoperhe:	Koti	ja	perhe:	Lapsiperheen	etuudet	ja	asumisen	tuet.	Kela:	2010	

Selkoterveys:	Terveys	ja	kuntoutus:	Sairauteen	liittyvät	korvaukset	ja	päivärahat,	kuntoutus	

ja	vammaisetuudet.	Kela:	2010	

Yleisasuminen:	Asumiseen	tukea:	Yleinen	asumistuki	ja	muita	asumisen	tukia.	Kela:	2010	

Yleiseläke:	Eläkkeelle:	Kansaneläke,	lapsikorotus,	eläkkeensaajan	asumistuki,	hoitotuki	ja	

rintamalisät.	Kela:	2010	

Yleiskuntoutus:	Kuntoutukseen:	Kelan	kuntoutus	ja	kuntoutusraha.	Kela:	2010	

Yleismuutto	1:	Kun	muutat	Suomeen:	Ulkomailta	Suomeen	muuttavan	sosiaaliturva.		

Kela:	2010	

Yleismuutto	2:	Kun	muutat	ulkomaille:	Ulkomaille	muuttavan	sosiaaliturva.	Kela:	2010	

Yleisomainen:	Omaisen	kuoltua:	Perhe‐eläkkeet	ja	muu	tuki	omaisen	kuoltua.	Kela:	2010	

Yleisopiskelu:	Opiskelijalle:	Opintoraha,	asumislisä	ja	opintolaina	sekä	koulumatkatuki.		

Kela:	2010	

Yleisperhe:	Lapsiperheelle:	Perheen	etuudet	lapsen	syntyessä	ja	kasvaessa.	Kela:	2010		

Yleisterveys:	Kun	sairastat:	Sairauskulujen	korvaukset,	päivärahat,	vammaistuet.		

Kela:	2010	

Yleistyöterveys:	Työterveyshuolto:	Tietoa	työnantajille	ja	yrittäjille	työterveyshuollon	kor‐

vauksista.	Kela:	2010	

Yleistyötön:	Työttömälle:	Työmarkkinatuki,	peruspäiväraha,	työttömyyseläke	ja	muu	työt‐

tömän	turva.	Kela:	2010	


