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Paperista tietoa
Pirjo Hiidenmaa
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Administration is based on written language, and many administrative jobs consist
mainly of writing. The number of texts and the variety of types of text have greatly
increased.
The language of administrative documents has three special characteristics: (1) As
texts frequently refer to other texts, all acts and referents are presented as previously known; (2) The language of texts is densely packed, i.e. information is
presented in nominal phrases and attributes, which results in high lexical density;
(3) The cohesion of texts is based on familiarity of referents as opposed to intratextual grammatical cohesion devices.
For the purposes of clarifying administrative language, specific language plans are
necessary. Texts may not be improved only by effecting changes at the level of
phrases or words, but also by examining the contexts of writing and how the form
of language employed in texts is determined by the textual world of particular
administrative jobs.
In its most extended sense, language planning is work planning: it involves studying the time use of workers, the ideological features of texts and acts, and the
role played by language in all this.
Keywords: Administrative language; applied text linguistics; language planning
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Tietotekniikan yleistyminen arkisissa toimistotöissä ja tekstinkäsittelyssä yllytti ihmiset uskomaan paperittomaan konttoriin. Vielä 20
vuotta sitten tällaisia arvioita esitettiin yleisesti. Nykymaailma näyttää täsmälleen päinvastaiselta, ja paperiton konttori on kauempana
kuin koskaan. Tietotekniikan käyttö ei ole vähentänyt yhtäkään paperiarkkia vaan lisännyt tulosteiden, versioiden ja monisteiden määrää.
Suomalainen kuluttaa paperia n. 200 kiloa vuodessa. Paperiteollisuuden tilastojen mukaan suurin osa tästä paperimäärästä kulutetaan
kirjoitus- ja painopaperina. Suurehko helsinkiläinen kaupunginvirasto käyttää viikossa n. 100 000 aanelosta. Viranhaltija kirjoittaa
yli puolet työajastaan, muun ajan hän lukee muiden kirjoittamia
tekstejä tai istuu kokouksessa kommentoimassa ja esittelemässä erilaisia asiakirjoja, tekee muistiinpanoja, ja kokouksen asiat päätyvät
jälleen omaan asiakirjaansa. Helsinkiläinen luottamushenkilö, yhden lautakunnan jäsen, saa vuodessa tehtävään liittyviä asiakirjoja
noin 15 kiloa. Paperien määrät samoin kuin niiden laatimiseen ja
lukemiseen käytetyt ajat ovat kahden viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana moninkertaistuneet huolimatta siitä, että virastoissa
on käytössä moderni tietotekniikka, joka mahdollistaa sähköisen
tallennuksen, tiedonsiirron ja kommentoinnin.
Edellä olevat luvut kuvaavat konkreettisesti paperia ja sen määriä. Paperi on kuitenkin vain pinnallinen kuva siitä sisällöstä, jota
virasto ja työyhteisöt käsittelevät. Kyse on pohjimmiltaan merkitysten tuottamisesta, tulkinnasta ja levittämisestä. Siitä, onko merkkejä
kutsuttava informaatioksi, tiedoksi vai dataksi, ovat filosofit kirjoittaneet arkkitolkulla. Tämän artikkelin kannalta olennaista on tarkastella sitä, miten merkitykset rakentuvat paperilla teksteissä ja teksteiksi. Virastoissa työpäivät täyttyvät kirjoittamisesta, lukemisesta,
kommentoinnista, puhumisesta, papereihin vetoamisesta ja monesta
muusta työmuodosta, joiden keskiössä on teksti. Työn sisältö tulee
näkyväksi vasta, kun se konkretisoituu erilaisiksi teksteiksi. Teksti
voi olla työn lähtökohta, tulos tai työskentelymuoto. Näitä tekstejä
on yhä enemmän, ja kehitys näyttäisi johtavan siihen, että jokainen
paperi johtaa uusiin ja uusiin papereihin. Informaation määrien kasvusta ähkyksi asti on esittänyt hyvän yhteenvedon Koski (1998).
Tarkastelen tässä artikkelissa, mikä asema kirjoitetulla kielellä on
ja mitä vaikutuksia paperimaailmalla on erityisesti viranomaisten
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työssä. Artikkelin tavoitteet ovat pikemminkin niissä soveltavissa
päätelmissä ja toimenpide-ehdotuksissa, joita paperiaineistojen havainnoinnista voidaan tehdä ja joita yhteiskunnallisesti suuntautunut kielenhuoltomme tarvitsee, kuin aineiston yksityiskohtaisessa
lingvistisessä analyysissä.
On tuttua, että kielenkäyttö ei ole vain tiedonvälitystä varten.
Kieli rakentaa käsityksiämme todellisuudesta eikä vain siirrä lähettäjän ideoita vastaanottajalle. Se, onko kieli kirjoitettua vai puhuttua, ei myöskään ole vain irrallinen välityskanavan valinta. Kun asiat esitetään kirjallisesti, niihin liittyy erilaisia ominaisuuksia kuin
puheeseen (Halliday 1996). Kirjoitus nähdään sitovaksi, tekstiltä
odotetaan jäsentyneisyyttä, siitä voidaan poimia sanatarkkoja katkelmia sitaateiksi jne. Kirjoitettuus ja tekstien esinemäinen olemus
vaikuttavat niihin merkityksiin ja toimintoihin, joita kielellä luodaan. Harris (1995) menee vielä pitemmälle: hän kuvaa kirjoituksen
omaksi semioottiseksi järjestelmäkseen. Hän korostaa, ettei voi puhua yleisesti kielestä tekemättä eroa kirjoituksen ja puheen välille.
Hallinto ei voi toimia ilman kirjallisia dokumentteja; lait, tulkintaohjeet, päätökset on voitava esittää kirjallisesti, jotta ne siirtyvät
paikasta toiseen samanlaisina. Arkistointi ja toiminnan dokumentointi kävisi mahdottomaksi, jos esimerkiksi päätöksiä ei olisi valmisteltu ja tehty kirjallisesti. Kun suuri joukko tekstejä on suorastaan välttämättömiä, voimistuu käsitys tekstien välttämättömyydestä ja siitä, että asioita ei ylipäätään voida hoitaa ilman kirjallisia papereita. Niinpä sellaisetkin asiat, jotka voitaisiin hoitaa suullisesti,
ideoiden, keskustellen ja raportoiden, laaditaan kirjallisesti. Näitä
asiakirjoja tallennetaan ja järjestellään samalla tavalla kuin aidosti
välttämättömiä tekstejä.
Artikkelissa esitetyt havainnot perustuvat kolmivuotiseen tutkimushankkeeseen, jossa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkimusryhmä selvitti, millaisia tekstejä suurehkossa kaupunginvirastossa laaditaan ja miten nuo tekstit saavat esitysmuotonsa (ks. Heikkinen & Hiidenmaa & Tiililä 2000). Hankkeessa tutkijat ottivat kolmen kuukauden ajalta otoksen viraston kaikista julkisista teksteistä.
Näitä tekstejä analysoitiin lingvistisesti monesta näkökulmasta: kielellisiä valintoja ja tekstien kontekstuaalisia kytköksiä, erityisesti
tekstien kytköksiä toisiinsa ja tekstinlaatimiskontekstiin. Analyy-
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seissään tutkijat käyttivät menetelminään mm. systeemis-funktionaalista analyysiä ja soveltuvin osin myös muita sana-, lause- ja
tekstitason analyysimenetelmiä. Tutkimuksessa haastateltiin myös
virastojen tekstinlaatijoita.

Paperi maailman pyörittäjänä
Virastojen näkökulmasta johdannossa mainitsemani paperikilot ja
arkkimäärät eivät ole vain papereita, kirjoituksia tai tekstejä, vaan
ala on nimetty hyvinkin tiheästi. Paperit ovat pöytäkirjoja, tiedotteita, esitteitä, esityslistoja, muistioita, kirjeitä, ryhmäkirjeitä, lausuntoja, lausuntopyyntöjä, raportteja, strategioita, ohjelmia. Papereilla
on nimi, joka implikoi, mikä on paperin status, miten sitä luetaan,
kenen tekemä se on, mihin se on suunnattu, pitääkö sitä noudattaa
jne.: ohjelma pannaan toimeen, päätös velvoittaa toimiin ja siihen
voi vedota, muistiot ja raportit merkitään tiedoksi ja niiden perusteella voidaan harkita jatkotoimia.
Kielensä avulla ihminen nimeää toimintojaan ja omalle maailmalleen tärkeitä asioita. Lee (1992) kuvaa kielen tärkeimmiksi tehtäviksi kategorioimisen ja nimeämisen. Nimet eivät ole irrallisia
teknisiä viittausvälineitä vaan niillä luodaan tulkintaa todellisuudesta. Hallinnollisten asiakirjojen nimitykset ovat hyvä esimerkki siitä,
miten yksittäinen elämänalue voi leksikaalistua tiheästi, tiheämmin
kuin toiset (ks. myös Halliday 1978: 165 - 168). Halliday käyttää
termejä ali- ja ylileksikaalistuminen puhuessaan siitä, millä tavoin
kielenpuhujat nimeävät eri aihepiirejä. Tuttuja ovat anekdoottimaiset kertomukset siitä, että länsimaiselle kaupunkien asukkaalle poro
on poro ja lumi on lunta, mutta että porolle on saamen kielissä ja
peräpohjalaismurteissa kymmeniä nimityksiä, jopa toistasataa, samoin grönlantilaisten kielessä lumelle. Hyvä osoitus hallinnollisten
asiakirjojen nimitysten leksikaalistuneisuudesta on myös se, että
varsinaisten nimitysten ohella asiakirjoille ja niiden laatijoille syntyy koodikielisiä lyhennenimiä (OLK ’opetuslautakunta’, kvsto
’kaupunginvaltuusto’), joita käytetään viestittäessä tähän aihepiiriin
tottuneiden kesken.
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Paperimäärien ohella myös tekstilajit lisääntyvät, mikä on seurausta toimintojen lisääntymisestä ja monipuolistumisesta. Otan esimerkin opetussuunnitelmista. Kun vuoteen 1982 asti kaikki koulut
noudattivat samaa kouluhallituksen laatimaa suunnitelmaa, nykyisin koulut tekevät omat suunnitelmansa. Tätä varten tarvitaan valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet, koulujen ylläpitäjien –
kuntien - ohjeet suunnitelman tekoon, opettajakunnan, johtokunnan
ja lautakunnan käsittelypaperit ja vielä lopuksi päätökset, joilla laaditut suunnitelmat vahvistetaan. Nykyinen työmuoto vaatii lisäksi
arviointeja ja yhteenvetoja erilaisista suunnitelmista. Kaikista papereista on lisäksi lukemattomia työ- ja käsittelyversioita. Kun parikymmentä vuotta sitten koulun opetusta varten riitti yksi painettu
opetussuunnitelma, nyt tarvitaan kymmenkunta erityyppistä asiakirjaa varmistamaan, että koululla on opetusohjelma.
Muutosta voi mitata paperikiloilla, tekstien määrällä, jotka kuvaavat suoraan informaation lisäystä, infoähkyä. Olennaisempaa on
kuitenkin kiinnittää huomiota tekstilajien määrään, sillä ne kuvaavat sitä toimintojen monipuolistumista, joka aihepiiriin liittyy. Jotta
opetussuunnitelma saataisiin syntymään, on jouduttu laatimaan
useita eri lajien tekstejä. Näiden tekstien laadintaan osallistuu huomattavasti suurempi joukko kuin aiemmin yhden painetun suunnitelman laadintaan ja asiakirjoista käydään huomattavan paljon
enemmän ja monipuolisempia keskusteluja kuin ennen. Laatijoiden
joukossa on asiantuntijoita, hallinnollisia valmistelijoita ja luottamushenkilöitä. Asiakirjojen näkökulmat voivat olla koulukohtaisia,
kuntakohtaisia, oppiainekohtaisia. Kyse ei siis ole vain määrästä
vaan laadultaan ja sisällöltään laajentuneesta toiminnasta.
Hallinnon tekstien keskeinen piirre on, että niissä viitataan jatkuvasti toisiin teksteihin (ks. Heikkinen ym. 2000: 63 – 115; 304 –
316). Tekstit puhuvat toisista teksteistä, ja tekstien maailma on
tekstiketjujen maailma.
Pantzar käsittelee tiedon tuottamisen ja pakkaamisen suhdetta artikkelissaan (tässä teoksessa) ja päätyy siihen, että tuottamisessa ei
ole tapahtunut suuriakaan muutoksia. Sen sijaan tiedon uudelleen
pakkaaminen, tulkinta ja käsittely ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Pantzar tarkastelee ennen muuta tieteellistä tietoa. Sama pakkaaminen näyttäisi koskevan muitakin elämänaloja, ei vain tiedettä tai
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viihdemaailmaa. Myös hallinnon paperi- ja tekstimääristä suuri osa
on kertaalleen tuotetun tiedon toisintoja, uudelleenpakattuja versioita. Kun opetussuunnitelmat on hyväksytty ja vahvistettu, niiden
sisältöä voidaan pakata erifunktioisiin teksteihin, kuten koulujen
esitteisiin, virantäyttöilmoituksiin, opettajainkoulutuksen aineistoihin. Pakkauksia lisää ja kirjavoittaa se, että pakkausvälineitä on
useita erilaisia: monisteita, painotuotteita, verkkosivuja, kalvoja,
tietokoneelta heijastettuja liikkuvia kalvoesityksiä.
Uudelleen pakkaaminen ei ole mekaanista pakkaamista ja toistamista vaan siinä aiemmin esitetystä poimitaan asioita, painotetaan,
siitä valikoidaan ja sitä tulkitaan. Silti tämä prosessi ei tuota uutta
siinä mielessä, että uusien pakkausten laadinta on mahdollista vain
aiemmin laadittujen asiakirjojen pohjalta. Näytteet 1, 2 ja 3 havainnollistavat tätä: niissä pakataan koulua koskevaa tietoa kolmeen pakettiin, opetussuunnitelmaksi, koulun yleisesitteeksi (julkaistu mm.
verkkosivulla) ja koulua valitsevien oppaaseen laadituksi koulun
esittelyksi. Nykymaailmassa näkyminen ja toiminta käy mahdottomaksi, ellei kaikesta ole kirjallista aineistoa annettavana. Lainvoimaisuuden takaamiseksi tarvitaan päätösasiakirjat, tunnettuudesta
ja tilasta kilpaileminen vaatii esitteitä. Esitteitä ja tiedotteita tarvitaan myös ryhmähengen luomiseen ja oman toiminnan terävöittämiseen.
Näyte 1 on opetussuunnitelman katkelma. Siinä asiat esitetään
osittain me-muodossa (toimimme, työskentelemme), osittain passiivissa (toimitaan); me-muoto näkyisi kulkevan käsi kädessä sen
kanssa, että tekstillä informaatioarvon lisäksi merkittävä sitouttamisfunktio, ts. paperin laadintaan osallistuneet sopivat sen avulla
yhteisistä tavoitteistaan. Teksti on suunnattu myös koulun sisäiseen
keskusteluun. Rekisteri on pedagogista erityiskieltä (perustaidot,
elämänhallintataidot), jossa on mukana yleiselle suunnittelukielelle
tyypillisiä ominaisuuksia (toiminta-ajatus, päämäärä, tavoitteet).
Suunnitelmatekstille tyypillisesti virkkeissä on runsaasti lausekkeiden rinnastuksia; joka virkkeessä on yksi rinnastus, samoin otsikossa. Yleiskielisemmissä teksteissä rinnastuksia on vähemmän (ks.
näytteitä 2 ja 3).
Näytteet 2 ja 3 ovat koulun esitteitä; 2 on katkelma yleisesitteestä, 3 on katkelma koulua valitsevien oppaasta. Niissä kuvataan kou-
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lua kolmannessa persoonassa ulkopuoliselle lukijalle. Kakkosnäyte
on lähempänä opetussuunnitelman ammattikielisyyttä kuin kolmosnäyte, jossa puolestaan lukijalle pakataan asia yleiskielisemmin
kuin kakkosnäytteessä: alkuopetusluokat selostetaan appositiolla
(alkuopetusluokat, luokat 1. – 2.); lukijan ei odoteta tuntevan tätä
termiä. Teksti ei myöskään puhu ammattikielisesti integroinnista
vaan siitä, että alkuopetusluokan yhteydessä toimii esiopetusryhmä.
Sananvalinnoilla ei siis liitetä tekstiä erityiseen pedagogiseen tai
hallinnolliseen diskurssiin.
Kaikissa kolmessa on maininta koulun ympäristöstä (1: turvallinen ja viihtyisä ympäristö, 2: metsäisä ympäristö, omaperäinen ja
viihtyisä koulutalo, 3: viihtyisä - - koulutalo, metsäisä ympäristö),
samoin maininta vuosiluokattomuudesta on kaikissa. Tekstit ovat
luonteeltaan myös julistusmaisia. Niissä ei esitetä asioita kysellen,
pohdiskellen tai keskustellen. Nämä vaiheet edeltävät tekstin laadintaa, ja tekstiin on pakattavissa vain indikatiivimuotoisia väitelauseita. (Esimerkkitekstien erityispiirteet kursivoitu, samankaltaiset
alleviivattu.)
1)
Metsolan opetussuunnitelma
TIIVISTELMÄ
1.Koulun toiminta-ajatus ja tärkeimmät tavoitteet
Metsolan koulussa toimimme yhdessä turvallisessa ja viihtyisässä
ympäristössä.
Työskentelemme aktiivisesti perustaitojen ja elämänhallinnantaitojen saavuttamisessa.
Metsolassa oppilaat kasvavat ottamaan toiset huomioon ja kunnioittamaan erilaisuutta toimimalla muun muassa vuosiluokattomuuden
periaatteita noudattavissa ryhmissä.
Toiminta-ajatuksessa on kiteytettynä Metsolan ala-asteen koulun
keskeiset päämäärät ja tavoitteet. Metsolan koulussa toimitaan siten, että oppilaat, opettajat ja koko muu henkilökunta voi kehittää
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itsessään tietoja, taitoja ja ominaisuuksia, joita nykymaailma ja tulevaisuus ihmisiltä ja ympäristöltä edellyttää.
2)
Yleisesittely
Metsäisä ympäristö Vantaanjoen ja Tuomarinkylän kartanon peltojen kupeessa tarjoaa loistavat puitteet ympäristökasvatukselle.
Omaperäinen ja viihtyisä koulutalo herättää näkemään myös rakennetun ympäristön mahdollisuuksia.
Koulun toiminnassa pyritään oppilaskeskeisiin työtapoihin ja painotetaan oppilaan aktiivista roolia oppijana ja tiedonhankkijana.
Alkuopetusluokat on jaettu kolmeksi yhdistetyksi 1.-2. -luokaksi,
jossa kehitetään vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen opetusjärjestelyjä.
Yhteen alkuopetusluokkaan on integroitu esiopetusryhmä.
3)
Kouluvalinnan opas
Meille tärkeää
Viihtyisä, vuonna 1991 valmistunut koulutalo sekä metsäisä ympäristö Vantaanjoen ja Tuomarinkylän kartanon peltojen kupeessa tarjoaa loistavat puitteet oppimiselle. Koulun toiminnassa pyritään oppilaskeskeisiin työtapoihin ja painotetaan oppilaan aktiivista roolia
oppijana ja tiedonhankkijana.
Alkuopetusluokat, luokat 1 - 2, on jaettu kolmeksi yhdistetyksi luokaksi, joissa kehitetään vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen opetusjärjestelyjä. Yhdessä yhden alkuopetusluokan kanssa toimii esiopetusryhmä.
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Maailma järjestykseen teksteillä
Tekstit järjestävät maailman. Tekstit jakautuvat johdantoihin, yhteenvetoihin, lopputulemiin, seurauksiin, pääasiaan ja taustaan, sivuseikkoihin, uuteen ja vanhaan, siihen, mikä on sanomatta selvää
ja siihen, mikä on erikseen artikuloitavaa. Fyysinen todellisuus ei
luonnollisestikaan jakaudu näin; vasta kun asiasta laaditaan teksti,
se jäsennetään sellaisten suhteuttavien käsitteiden avulla kuin johdanto, tausta, sivu- ja pääseikka.
Edellä olevissa näytteissä ammattialan sisäiseen käyttöön tarkoitettu opetussuunnitelma mainitsee vuosiluokattomuuden (muun
muassa vuosiluokattomuuden periaatteita) esimerkkinä monista
työtavoista, joita ei lukijalle ole tarpeen tarkemmin esitellä. Ulkopuoliseen käyttöön tarkoitetut esitteet esittelevät sen omana yksittäisenä kertomisen arvoisena seikkana sijoittamalla sen omaan virkkeeseen ja täsmentämällä vielä, mihin koulun opetusryhmiin vuosiluokattomuus liittyy. Se, mikä opetussuunnitelmassa on taustaa ja
johdattelua on voi olla esitetekstissä painottamisen arvoinen uutinen ja pääseikka.
Hallinnollisten tekstien tulkinnoissa ja tulkintaerimielisyyksissä käy
hyvin ilmi se, että hallintokäytänteitä tuntemattomat eivät tunnista sitä
järjestyneisyyttä, joka kirjoittajille on vuosien työn aikana luonnollistunut ja joka heijastuu tekstissä annettuna ja itsestään selvänä.
Oppikirjojen yhteydessä on osoitettu tiedon ideologinen järjestyneisyys: kirjat ja opetusdiskurssi jakavat tiedon alkeistietoihin, syventäviin tietoihin, lisätietoihin, vaikka maailma ei tällä tavoin
jakaannukaan. Jaottelu ja järjestys ovat oppikirjan laatijan tai kirjoja
tuottavan yhteisön tulkintoja siitä, mikä asema tiedoilla on ja mikä
niiden suhde toisiinsa on. Tutkijan ja tiedon esittäjän järjestyneessä
maailmanhahmotuksessa maailma on paloiteltu, annosteltu, luokiteltu ja järjestetty (Bernstein 1990, ks. myös Karvonen 1995).
Samankaltaista reifioitunutta järjestäytyneisyyttä voi nähdä myös
hallinnon asiakirjoissa. Hallinnollisten asiakirjojen jaksottelu taustoihin, perusteluihin ja päätelmiin ja päätösehdotuksiin ei ole vain
tekninen tapa jäsentää esitystapaa. Se on yhtä lailla ideologinen ja
kulttuurisesti määräytynyt kuin oppikirjojen luonnollisena esittämä
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järjestys. Se, mitä kulloinkin esitetään taustana ja johdatteluna riippuu aikakaudelle tyypillisistä arvostuksista. Jos yleisissä hallinnollisissa ohjelmapapereissa määritellään tavoitteiksi tasa-arvo, omatoimisuus, vaikuttamismahdollisuudet jms., nuo samat ilmaukset
siirtyvät toteutusta käsittelevien asiakirjojen johdantoihin ja perusteluosioihin
Opetussuunnitelmaan on määritelty kuuluvaksi vakio-osiot, joissa esitellään mm. toiminta-ajatus, tavoitteet, sisällöt, toteutus, arvioinnin periaatteet. Osioiden olemassaoloa ja järjestystä ei ole tarpeen yksittäisessä tekstissä esitellä tai kyseenalaistaa. Kun syntyy
käsitys, että opetustekstit laaditaan näin, voimistuu myös käsitys,
että opetus koostuu tällaisista osista ja että opetuksen maailmaa ei
voi toteuttaa toisin.
Edellä olen käsitellyt tekstitason ideologista määräytyneisyyttä.
Myös lausetason valinnat riippuvat siitä, millainen maailmankäsitys
tekstejä kirjoittavalle yhteisölle on luonollistunut. Lausetasolla
teksti konstruoi toimintoja, tuntemuksia, olemisia ja niihin osallistuvia toimijoita, kokijoita, kohteita, olosuhteita. On kielellinen valinta, kummalla transitiivisella lauseella koulu kuvataan: Metsäisä
ympäristö tarjoaa puitteet ympäristökasvatukselle vai Hyödynnämme koulun ympäristöä ympäristökasvatuksessa/ Tutkimme ympäristökasvatuksessa koulun omaa ympäristöä. Siitä puolestaan, kumpi
kielellinen esitys tulee valituksi, riippuu, kenen tai minkä nähdään
toimivan agenttina.

Kirjoitettu teksti on ongelmaton
Kun teksti järjestetään lineaariseksi esitykseksi, se helposti häivyttää moniäänisyyden ja rosoisuuden pois (Heikkinen ym. 2000: 307).
Asiat nimetään, eikä niiden takana olevaa keskustelua enää voi nähdä. Tässä mielessä kirjoitettu teksti on selvästi staattinen tuote
(Brown & Yule 1983: 23) eikä prosessi niin kuin esimerkiksi keskustelu, jossa merkityksistä neuvotellaan ja merkityksiä tuotetaan
yhteistyössä peräkkäisten sekvenssien avulla.
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Kun taannoin Helsingin kaupungin opetusalalla käytiin keskustelua opetuksen painoaloista, yhtä painoalaa nimitettiin tekstiluonnoksessa ”segregaation estämiseksi”. Samaa ilmausta käytettiin lopullisessa versiossa. Näiden kahden asiakirjan laadinnan välissä erilaiset ryhmät ja kokoonpanot debatoivat monin argumentein painoaloista ja siitä, miten ne esitetään. Ilmausta segregaation estäminen puolustettiin ja vastustettiin (”ei tule vain ’estää segregaatiota’
vaan pyrkiä johonkin positiiviseen, esim. ’tasa-arvoisuuden lisääntymiseen’”). Lopullisessa versiossa, jossa ilmiö on nimetty segregaation estämiseksi, ei näy tätä keskustelun ja merkitysten tuottamisen moniäänisyyttä, ristiriitaisuutta, painotuksia tai tulkintoja. Syntaktisesti tämä ei voikaan näkyä, koska keskustelunalainen ilmiö on
nimetty nominaalilausekkeella. Lauseke presupponoi segregaation
olemassaolon ja nimitys kytkee sen kontekstiinsa, diskurssiin väestöryhmien ja asuinalueiden ominaisuuksista. Jos tämä moniäänisyys ja kiistely haluttaisiin kirjoittaa näkyviin, se voitaisiin esittää
litteroituna keskusteluna tai mieluiten liittämällä ääninauha tekstiin.
Koska merkityksenannon moniäänisyys ja argumentaatio eivät
ole vain siinä, missä ne konnektorein ja tekstuaalisin keinoin voidaan tekstissä osoittaa, ei kirjoitettu teksti pysty tekemään oikeutta
tälle rosoisuudelle. Kun lineaarisesti etenevä teksti ei kyseenalaista
tai ylipäätään eksplikoi – aina ei edes tunnista - omia nimeämisperusteitaan ja tarkastelutapojaan, se häivyttää rosoisuuden näkyvistä
ja tekee tekstit ongelmattomiksi; asiat ovat olemassa kaikille samanlaisina, niillä on taustansa, syynsä, toiset argumentit ovat painokkaampia kuin toiset, toiset ovat keskenään yhteismitallisia ja ne
esitetään luetelmaviivoin. Esitystapa perustelee omaa olemustaan,
ei maailmaan heijastettua jäsennystä. Kärjistäen voisi sanoa, että
tämä on se kielellinen keino, jolla vaihtoehdottomuuden politiikkaa
rakennetaan.
Edellä olen kärjekkäästi väittänyt, että paperimaailma muuttaa
moniäänisyyden yksiäänisyydeksi. Havainnollistan tätä vielä lyhyellä tekstikatkelmalla, joka on otettu Helsingin kaupunginhallituksen esityslistalta (marraskuussa 2000) päätöstä perustelevasta osiosta, joka on tavalliseen tapaan kooste asian siihenastisesta käsittelystä ja annetuista lausunnoista. Esimerkki 4 käsittelee kaavoitusta.
Tekstissä on runsaasti teonnimiä, jotka ovat lausekkeiden pääsanoina. Teonnimelliset lausekkeet ovat lauseasemaltaan subjekteina ja
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objekteina. Teonnimi (puiston laajentaminen) presupponoi lausetta,
jossa esiintyy vastaava verbi (puistoa laajennetaan). Näin teksti liittyy aiempiin teksteihin, joissa aihepiiriä on käsitelty lauseina. Teonnimellä ilmaistu prosessi ilmaistaan annettuna, vailla epävarmuutta.
Suomenkielisessä kielenhuoltokirjallisuudessa esitetyt kuvaukset
hallinnon kielen substantiivityylistä kuvaavat samaa ilmiötä (ks.
esim. Koivusalo & Huovinen-Nyberg 1978).
4)
Puiston laajentaminen edesauttaa Kumpulan mäen lakialueen ja
lounaisrinteen suojelua ja säilyttämistä luonnontilaisina. Asuntojen
rakentaminen laitosten tilalle monipuolistaa yliopistoalueen toiminnallista rakennetta. Asuntokorttelit tulevat sijaitsemaan kaupunkirakenteen kannalta tarkoituksenmukaisesti ja asumisolosuhteiltaan
edullisella ja rauhallisella paikalla.
Teksti sisältää useita relatiivisia tai neuvottelunalaisia adjektiiveja ja adverbeja: luonnontilainen, edullinen, rauhallinen, tarkoituksenmukainen. Attribuutteina nämä eivät suoraan luonnehdi tarkoitteita vaan niiden avulla konstruoidaan ominaisuuksia, kun keskustelun osapuolet neuvottelevat merkityksistä ja suhteuttavat ilmauksia
muihin ilmauksiin. Asiat ovat jonkin suhteen, jossakin kontekstissa
tarkoituksenmukaisia, eivät absoluuttisesti. Sama pätee edullisuuteen, rauhallisuuteen tai jopa luonnontilaisuuteen.
Tekstissä esiintyvät referentit yliopistoalueen toiminnallinen rakenne, kaupunkirakenne, ja asumisolosuhteet eivät välttämättä ole
kaikille lukijoille samoja. Siihen, millaiseen todellisuuteen tekstin
katsotaan viittaavan, vaikuttaa suuresti se, millaisten tekstien yhteyteen kukin lukija tekstin asettaa. Yhdyskuntasuunnittelua ja yliopistoa koskevia tekstejä lukenut tulkitsee tekstille erilaisia referenttejä
kuin se, joka ei tällaisia tekstejä ole lukenut.
Teksti esittää toiminnot varmoiksi, joko jo tapahtuneiksi tai tapahtuviksi. Kun kyse kuitenkin on suunniteltavasta toiminnasta ja
päätöksistä, joita vasta esitetään päättäjille tehtäväksi, asioita voitaisiin esittää myös esimerkiksi ehdollisina: jos puistoa laajennetaan,
jos asunnot rakennetaan.
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Tyypillisimpiä morfosyntaktisia ominaisuuksia tällaiselle kielelle ovat suuri leksikaalinen tiheys ja kieliopillinen metafora (Halliday 1989; Karvonen 1991). Teksteissä on niukasti ns. funktiosanoja
(kuten konjunktioita, pronomineja, viittaavia adverbeja, apuverbejä) ja runsaasti sisältösanoja. Näytteessä 4 on kaikkiaan 32 sanaa; näistä
6 on funktiosanoja: ja, ja, tilalle, kannalta, ja, ja. Sisältösanoja on siis
kaikkiaan 26. Sisältösanojen osuus kaikista sanoista on yli 80 %.
Teksteissä esiintyy runsaasti kompleksisia lausekkeita. Tyypillinen on lauseke Kumpulan mäen lakialueen ja lounaisrinteen suojelu ja säilyttäminen luonnontilaisena, jossa kolme genetiiviattribuutti ja pääsanojen rinnastus. Attribuuttien ja pääsanan suhteet ovat
muodoltaan tavallisimmin genetiiviattribuutin ja pääsanan suhde,
mutta merkitykseltään esimerkiksi kohteen, tekijän tai olosuhteen
suhde toimintaan.
Kirjoitettujen tekstien, erityisesti hallinnollisen tekstin esitystavalle on tyypillistä, että lauseessa tematisoiduksi tulee usein lopputulos, se jota ollaan tekemässä, suunnittelemassa tai perustelemassa.
Teksti etenee eräänlaisessa käänteisessä järjestyksessä: se mihin toiminta ja argumentaatio tähtäävät, esitetään ensimmäisenä ja ennalta
tuttuna. Temaattisesti uuden tiedon paikalla esitetään ennalta tuttuja
asioita; lauseessa uutta on varsinaisesti näiden asioiden välinen yhteys (laajentaminen edesauttaa suojelua). Esitystavan luonnollistuneisuuden havaitsee, jos samalla esitystekniikalla kerrottaisiin toisen tyyppinen teksti, esim. salapoliisiromaani:
Hovimestarin paljastuminen murhaajaksi tapahtui päätelmien
avulla, jotka perustuivat sinnikkäisiin johtolankojen seuraamiseen,
kuulusteluihin ja havaintojen tekoon…

Tekstiä esineinä
Papereita voi pakata eri tavoin. Kirjasinlajit, asettelut, kuviot, otsikoinnit ja monet tekstikonventiot ovat hyviä esimerkkejä niistä keinoista, joilla tekstien esinemäisyyttä luodaan. Näistä on yleensä kaikissa virastoissa ja organisaatioissa ohjeita, jopa enemmän ohjeita
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kuin muusta kielenkäytöstä. Papereita voi säilyttää ja kerätä, niihin
voi lisätä omia merkintöjä, värittää kokouksessa istuessaan o-kirjaimet mustiksi jne. Esitelmätilaisuudessa kalvoista pyydetään paperikopioita ja puheeseen ja läsnäolijoiden vuorovaikutukseen perustuva esitelmä muuttuukin kirjoituksen ehdoilla toteutuvaksi viestinnäksi, kun prosessin ja puheen tueksi esitetyt havainnollistukset
muuttuvat pysyviksi dokumenteiksi. Jotta asian ylipäätään saisi hallinnossa käsittelyyn, tarvitaan paperi, jota siirretään, johon viitataan, joka tallennetaan, jota referoidaan (ks. myös Eräsaari 1995).
Paperimaailmassa työ tuntuu järjestelmälliseltä ja etenevältä, kun
asiaa käsittelevä sähköpostiviesti on tulostettu ja tallennettu kansioon. Puheet paperittomasta konttorista voi unohtaa niin kauan kuin
meillä on tällainen lähes fetisistinen suhde paperiin ja tekstiesineisiin.
Eri yhteyksissä asioiden käsittelyä varten määritellään tiedonesitykselle konkreettisia ulkoisia ominaisuuksia. Pyydetään esimerkiksi liuskan mittaisia koosteita, pääkohtien luetteloita kalvopohjiksi.
Sen lisäksi, että tietoa pakataan kielellisesti nimettäessä ilmiöitä
lausekkeilla, tietoa pakataan esineiksi, liuskoiksi, sadan sanan tiivistelmiksi, otsikkoluetteloiksi ym.
Toisen tyyppisen esineulottuvuuden tuovat erilaiset akronyymit
ja lyhenteet, jotka ovat yleistyneet ennen muuta hallinnollisiin käyttötarkoituksiin. Näissä kieltä, asioiden nimiä pakataan kuviksi, versaalikirjaimin esitettäviksi kuvasanoiksi (TYKY ’työkykyä ylläpitävä toiminta’, projektien nimet LUMA ’matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettaminen’, KIMMOKE, SILMU ’Suomen ilmaston muutosta tutkiva hanke’). Akronyymien käyttöä perustellaan tilansäästöllä ja esitystavan taloudellisuudella. Tämän lisäksi
akronyymit alkavat usein elää omaa merkityselämäänsä, koska lyhenne assosioituu samahahmoisiin sanoihin ja saa niistä merkitystä.
Alkukirjaimista koottu näennäisen mielivaltainen pakkausmuoto ei
olekaan vain tekninen pakkaus vaan se tulee tulkituksi myös merkityksellisenä. Esineet eivät pysykään esineinä vaan alkavat muuttua
merkityksellisiksi.
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Takaisin liukuhihnalle
Tekstien parissa työskentely on suuri osa nykyistä työelämää. Tilastokeskuksen laskelmien mukaan (1997) noin puolet työssäkäyvistä
tekee ns. tietotyötä. Tämä tarkoittaa tiedon tuottamista, tiedon uudelleen järjestelyä, tiedon hyödyntämistä tai soveltamista. Konkreettisena ilmentymänä tällaisessa työssä on teksti. Vaikka osa teksteistä laaditaan suoraan sähköisesti, esim. sähköpostikirjeenvaihtona, kyse on edelleen tiedon esittämisestä ja siihen liittyvästä kielenkäytöstä. Osa kielenkäytöstä voi olla myös puhuttua, esimerkiksi
neuvottelua, asioiden esittelyä, esiteltyjen asioiden kommentointia.
Tietotyöllä ja tarkemmin sanoen tekstityöllä on omia erityisiä piirteitään työn järjestelyssä. Rohkenen verrata tietotyötä liukuhihnatyöhön.
Kun autoteollisuus aloitti tehokkaan tuotannon, oli järkevää, että
jokainen teki omaa työvaihettaan. Kun vaihe oli valmis, työ siirtyi
hihnalla seuraavalle, joka teki siihen uuden vaiheen. Pian teollisuudessa huomattiin, ettei yhden työvaiheen tekeminen ollut palkitsevaa vaan työntekijän hyvinvoinnin kannalta oli tarpeen, että hän näkee useampia vaiheita, kokonaisuuden, eikä vain irrallista osaa ja
vaihetta. Niinpä hihnasta pyrittiin eroon ja työ järjestettiin siten, että
työryhmä tekee laajemman kokonaisuuden kerrallaan, ei vain toista
yhtä ja samaa vaihetta.
Nykypäivän tietoyhteiskunnan työntekijä, esimerkiksi kaupungin
viraston valkokaulustyöläinen näyttää joutuneen uudelleen liukuhihnan ääreen. Työssä häneltä pyydetään muistio, selvitys tai taustapaperi tekeillä olevasta hankkeesta. Hän pakkaa siihen tietoa, ryhmittelee, sommittelee ja siirtää paketin seuraavalle, joka tekee siihen päätösesityksen ja toimenpidesuunnitelman. Lautakunta kokoontuu tekemään päätöksen. Tiedottaja odottaa valmista päätöstä,
josta hän pakkaa lehdistöä varten tiedotteen. Aikanaan lehden toimituksessa kaupunkitoimittaja pakkaa tiedotteen lehtitekstiksi, jos
asia on sen kokoinen. Virastossa kirjoittajalla voi olla useita erityyppisiä paketteja tekeillä yhtä aikaa, päätöskirje yhtäälle, päätöstä valmisteleva selvitys toisaalle, kolmantena taustamuistio jotakin työryhmää varten.
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Samaan aikaan virastossa asia etenee kenties toiseen kaupungin
virastoon vaikkapa kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi ja sen
jälkeen varsinaisen hankkeen suunnittelijalle, sieltä päättäjien kautta rakentajalle. Lopputuloksena voi olla kaunis ja toimiva koulu,
joka otetaan juhlallisesti vihkiäisissä käyttöön. Juhlapuheen pitää
kenties joku koko tähänastista prosessia kohtaamaton. Suunnitelman kirjoittaja ei käytä vasaraa eikä opeta koulussa sen valmistuttua. Hänen työhönsä ei myöskään kuulu päättää hankkeen hyväksymisestä tai siitä, mistä prosessi hänen pöydälleen tuli, ei liioin siitä,
mihin prosessi päätyy. Liukuhihnan vauhdin määräävät kokousajat
ja lakien säätämät käsittelyajat sekä monet muut kirjoittajasta riippumattomat toimijat. Myöhästely yhden välivaiheen kanssa ruuhkauttaa hihnaa toisaalla tai pahimmillaan estää hihnan etenemisen.
Virastojen aikataulumaailmaa monet pitävät ahdistavana ja stressaavana (Heikkinen ym. 2000: 293; ks. myös Rantanen 1997). Olisiko tätä maailmaa pyrittävä tietoisesti organisoimaan toisin ja vapauttamaan kirjoittajat liukuhihnan äärestä?
Nykyiset työt ja toimenkuvat ovat hyvin eriytyneitä ja ammattilaiset erikoistuvat omaan tehtäväalueeseensa. Olisiko mahdollista
organisoida toimenkuvat toisin, niin että suunnitteluun ja päätösvalmisteluun kuuluva työntekijä tekisi osan ajastaan myös muuta työtä,
sellaista jossa hän on läsnä konkreettisessa toiminnassa, ei vain sen
suunnittelussa ja hallinnoinnissa? Toimenkuvien ja tehtävien määrittely samoin kuin työn tavoitteiden uudelleenarviointi voivat olla
yksi keino vähentää työn liukuhihnamaisuutta. Myös kirjoittamisen
opetus ja tekstein tarpeellisuuden arviointi antanevat keinoja hypätä
hihnalta.

Mitä tehdä paperimaailmalle?
Loppuun olen koonnut joitakin soveltavia näkökulmia pohdittavaksi tekstien ja tekstityön kehittämistä varten. Ei ehkä ole ihan tuulesta
temmattu, että työn järjestelyllä, tekstien laadintakulttuurilla sekä
alituisella kiireen kokemisella ja työssä uupumisella on yhteys keskenään (ks. myös Rantanen 1997). Miksi niin moni virkaihminen
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jää eläkkeelle ennen aikojaan ja miksi niin moni kärsii burnoutista,
vaikka saa tehdä kevyttä ja siistiä sisätyötä, josta moni raskailla töillä selkänsä kipeyttänyt rakennus- tai teollisuustyöläinen olisi kateellinen?
Tekstejä laaditaan sellaisistakin asioita, joissa kirjoitettu teksti ei
edes ehkä ole paras mahdollinen työmuoto. Työyhteisöt voisivat tietoisesti kehittää ideointeja, evästyskeskusteluja, suullisia raportointeja, keskusteluja ja muita työmuotoja, joissa työntekijät vapautuisivat kirjoittamisesta ja tekstien lukemisesta. Kaikki työvaiheet eivät
vaadi dokumentointia ja monistamista.
Teksteillä ei ole sovittuja laatukriteereitä. Ei ole selvää kuvaa siitä, milloin paperi on hyvä. Ei liioin yhteisiä pelisääntöjä. Ei ole totuttuja proseduureja siitä, miten paperilla olevaa työtä käsitellään.
Otan vielä esimerkin ruumiillisesta työstä: on selvät lait, että on
käytettävä kuulosuojaimia, jos desibelejä on yli säädetyn rajan.
Onko selviä sopimuksia, jotka suojaisivat kirjoittajien ja valkokaulustyöläisten mielialaa, pettymyksen ja nolouden tunteita, kun asiakirjoja käsitellään? Asiakirja ei koskaan ole niin hyvä, ettei se voisi
olla parempi. Aina se voisi olla tiiviimpi, helppolukuisempi, tehokkaampi. Ainakin se olisi voinut valmistua aikaisemmin.
Kirjoittamiseen ei ole vielä etsitty tietoisen työn keinoja. Kirjoittamista pidetään joko luovana työnä, joka tehdään inspiraation vallassa. Tai sitten ymmärretään työ – eritoten asiatekstin laadinta mekaaniseksi tiedon listaamiseksi, joka ei vaadi muuta kuin tekemistä. Työn uuvuttavuutta ja kuluttavuutta ei ymmärretä. Erityisesti
käyttöteksteihin – esim. hallinnollisiin asiakirjoihin - suhtaudutaan
kuin niiden laadinta olisi ongelmatonta ja edellyttäisi vain mekaanista koostamista. Kirjoitukseen perustuva yhteiskunta tarvitsee entistä selvemmät tavat puhua teksteistä, niiden laadinnasta, relevanssista ja palautteenannosta.
Edellä esitellyistä hallinnon kielen piirteistä erityistä kirjoittamisen ja kielen suunnittelua kaipaavat monet seikat. Ilmiöiden nimeäminen substantiiveilla on selvä ideologinen kannanotto. Nimeämisperusteista on voitava keskustella ja niiden avoin tunnistaminen on
välttämätöntä, jotta periaatteellinen keskustelu olisi mahdollista.
Hallinnollisen tekstin, esimerkiksi päätöksen tai toimenpideohjelman, esitystapa suosii määritteisiä nominaalilausekkeita ja samalla
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yksinkertaisia päälauseita. Näiden piirteiden vuoksi tekstin pintakoheesio on vähäinen ja implisiittinen. Jotta kirjoittajat voivat pakata
asioita eri tekstilajeja edustaviin teksteihin, on voitava käsitellä sitä,
miten näkymätön eksplikoidaan näkyväksi. Taitoa tarvitaan keskusteltaessa hankkeita asiaan vihkiytymättömien kanssa. Yleisohjeet ”helposta kielestä” – lauseiden ja sanaston helppoudesta - eivät
riitä silloin, kun ongelma on tekstuaalinen ja ideologinen: mitä sanotaan, mitä pidetään sanomattakin selvänä, mitä perustellaan milläkin.
Vaikka esim. tutkimamme virasto työkseen kirjoittaa ja tuotokset
ovat asiakirjoja, sen työtä ei ole mitoitettu asiakirjojen laadinnan
mukaan. Allakoihin merkitään kokoukset ja koulutustilaisuudet.
Niiden välissä pitäisi kirjoittaa, viimeistellä ja kommentoida. Samalla vastataan puhelimeen, osallistutaan ideariiheen ja tehdään
monta muuta asiaa. Asiakirjojakin on usein yhtä aikaa tekeillä useita. Kuva työstä on tämän mukainen: “Koko päivä on mennyt kirjoittamiseen, eikä oikeaan työhön ole ennättänyt yhtään.” Vaikka kirjoittaminen on usein aikaa vievin osa työstä, sitä ei nähdä työn varsinaiseksi sisällöksi.
Myös lukemiseen tarvittava aika pitäisi tunnistaa ja ottaa tietoiseen työn suunnitteluun. Kun lukijoille tulevat tekstit ovat edellä
kuvatun kaltaisia tiheään pakattuja ja moneen tekstiin näkymättömästikin viittaavia tekstejä, on niiden lukemisen tapaa kehitettävä
tietoisesti.
Missä ja millä tavoin opetetaan kirjoittamaan ja operoimaan tekstillä? Miten koulut, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja työyhteisöt
vastaavat tähän tavoitteeseen? Monissa yhteyksissä on osoitettu se,
että maailma rakentuu niistä merkityksistä, joilla toimintoja ohjataan ja tulkitaan. Samoin on osoitettu se, että kirjoitus rakentaa eri
tavoin merkityksiä kuin puhe. Kolmanneksi tunnetaan hyvin infoähkyn aiheuttamat ongelmat, kuten ajan puute ja seulonnan vaikeus.
On riittävästi syitä etsiä uudentyyppisiä tekstistrategioita, jotta tietoyhteiskunnan pakkaamisvaatimuksiin pystytään vastaamaan.
Koulun tulee antaa yleiskuva kielestä ja kielen eri lajeista. Yleissivistävän opetuksen ei tarvitse alkaa mukautua työtilanteisiin ja
niiden vaatimiin tekstilajeihin; riittää, että oppilaalle syntyy kuva
siitä, miten merkitykset syntyvät ja miten kieli vaihtelee. Opetuksen on korostettava kielen keskeistä ominaisuutta, sitä että merki-
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tykset syntyvät tulkitsijoiden vuorovaikutuksessa eivätkä ole absoluuttisia. Tähän tarkoitukseen tekstiä, kielenkäyttöä ja merkitysten
kontekstuaalisuutta analysoivat menetelmät ja kieliopit ovat omiaan.
Korkeakoulujen tulisi opastaa eri alalla ja eri tilanteissa tarvittavan kielen tuntemukseen, erikoiskieleen ja alan ja ammattien vaatimiin viestintätarpeisiin. Erikoiskielen ja erityyppisten kommunikaatiotilanteiden hallinta on osa ammattitaitoa; se ei ole vain erillinen parin opintoviikon murunen tutkinnossa. Käsitys kirjoittamisesta viestintänä ja viestien tehokkaana välittämisenä on suppea käsitys kielestä. Tämän sijaan tulisi pyrkiä hahmottamaan kieltä todellisuutta jäsentävänä ja tulkitsevana, myös ohjailevana. Kirjoittajat
ovat väistämättä myös maailman muokkaajia ja tulkitsijoita, siksi
jokaisen ammattitaitoon tulee kuulua ymmärrys kielestä ja vallasta.
Työpaikkojen tulisi kehittää omaa toimintakulttuuriaan, jonka
osana tekstit ja kirjoittaminen ovat. Kielellä ei ole vain yleisiä ja
yhtäläisiä normeja ja suosituksia vaan erilaisiin tilanteisiin ja tehtäviin tarvitaan tietoisia yhteisiä sopimuksia sen mukaan, mitkä ovat
työyhteisön tavoitteet ja työskentelytavat. Organisaatioiden on voitava tarkastella avoimesti myös omia tekstikäytänteitään. Vakiintuneita käytänteitä on tarpeen uudistaa. Olisiko mahdollista korvata
työryhmän mietintö yhden ihmisen kirjoittamalla tekstillä? Olisiko
asiakirjojen referoinnin ja toistamisen sijaan löydettävissä muita
esitystapoja?
Kielen tarkastelun tulisi olla läpäisevästi kriittistä, so. merkityksiä tulee tarkastella taustaansa vasten ja merkitysten valinnan luonne tulee saada tarkastelussa esiin. Näin lisätään tietoisuutta siitä,
että merkityksille, ilmauksille ja esitystavoille on vaihtoehtoja. Lisäksi tulee korostaa sitä, että kieli ei ole valmis väline ajatusten pakkaamiseen vaan pakkaus itsessään luo merkitykset.
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