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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoite  

 

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen si-

säisiä viittauksia. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millä tavoilla kunnallinen ylei-

nen virka- ja työehtosopimus viittaa itseensä. Sopimus on monella tapaa rakentunut viit-

tausten varaan: viitauksia on niin esimerkiksi sopimuksessa eteen- ja taaksepäin, liittei-

siin, asianomaisiin palkkahinnoittelukohtiin kuin koko sopimukseen itsessään.   

 

(1) Viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan vähintään liitteissä 1–8 olevien palk-

kahinnoittelujen asianomaisen palkkahinnoittelukohdan mukainen perus-

palkka tai liitteen 12 mukaan määräytyvä peruspalkka, jollei sopimuksen mää-

räyksistä muuta aiheudu. (KVTES II 7 § 1 mom.) 

 

Usein sopimustekstit ovat ensisijaisesti tarkoitettu oikeusalan asiantuntijoiden, esimer-

kiksi juristien, tuomareiden ja sopimusosapuolten, luettaviksi (Kettunen 2013: 1). Työ-

ehtosopimus eroaa näiltä osin monesta muusta sopimuslajista. Riippumatta siitä, minkä 

alan työehtosopimus on kyseessä, sillä on laaja lukijakunta, joka kattaa sopimusosapuol-

ten lisäksi alan työntekijät ja työnantajaosapuolet. Työehtosopimus on monella tapaa tar-

peellinen teksti, jonka sisältöjen tunteminen on jokaiselle työntekijälle hyödyllistä. Sopi-

muksessa muun muassa sovitaan työntekijöiden palkka- ja työehdoista, joita he työssään 

noudattavat.   

 

Halusin valita tutkimuskohteekseni kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, sillä 

se vaikuttaa ainakin välillisesti kaikkiin suomalaisiin. Työehtosopimus ohjaa kuntasekto-

rin viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtä, ja puolestaan heidän työnsä koskettaa jollain 

tavalla jokaista kunnissa asuvaa. Kuntien päätehtävänä on huolehtia asukkaidensa hyvin-

voinnista, ja kuntasektori on maassamme suuri työllistäjä. Kunnat järjestävät asukkailleen 

muun muassa sosiaali-, terveys-, opetus- ja varhaiskasvatuspalveluita. Sen lisäksi kunnat 

vastaavat kaavoituksesta, rakentamisesta, alueiden kunnossapidosta, liikennesuunnitte-

lusta, kiinteistöasioista, asuntotuotannosta, julkisesta liikenteestä ja ympäristöstä. 

Vuonna 2018 Suomessa on yhteensä 311 kuntaa. (Kuntaliitto 2018.) Lokakuussa 2017 

kunta-alalla työskenteli kaikkiaan 419 000 henkilöä (Kuntatyönantajat 2018).  
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Tekstin sisäiset viittaukset valikoituivat tutkimusaiheekseni, koska niitä on kunnallisessa 

yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa runsaasti. Niihin tulee kiinnittäneeksi helposti 

huomiota, sillä ne vaikeuttavat tekstin lineaarista lukemista. Metatekstin runsaus onkin 

yksi oikeuskielelle ominaisista piirteistä. Usein tämä metatekstuaalisuus ilmenee ristiviit-

tausten runsautena. (Ks. Mattila 2012: 620.) Tutkimusaihetta miettiessäni huomasin 

myös, ettei työehtosopimuksia ole aiemmin tutkittu lingvistisestä näkökulmasta. Ylipää-

tään sopimustekstien aiempi tutkimus Suomessa on painottunut tekstien kääntämiseen ja 

muunlaista lingvististä tutkimusta sopimuksista on vähän.  

 

 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät   

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millä tavalla kunnallinen yleinen virka- ja työeh-

tosopimus viittaa itseensä ja millä tavoin sopimuksen sisäiset viittaukset ilmenevät. So-

vellan tutkimuksessani metatekstuaalisuuden ja -diskurssin käsiteitä. Tutkimuksessani 

keskityn tarkastelemaan tekstin viittaamista itseensä, vaikka aineistossani esiintyy myös 

muunlaista metatekstuaalisuutta. Tutkimukseni on kvalitatiivinen, mutta käytän tutki-

muksessani myös aineiston kvantitatiivista kuvausta. Viittausten tarkastelun lisäksi teen 

laskelmia avoimesta metatekstuaalisuudesta: kuinka paljon aineistossani on viittauksia 

tekstin eri osiin ja kuinka paljon niitä esiintyy määrällisesti sivua ja lukua kohden. 

 

Pohjaan tutkimustani Vesa Heikkisen ja Hanna Hämäläisen (2011: 4–7) ajatuksille sää-

döstekstin metatekstuaalisuudesta ja sen ilmenemismuodoista. Sopimusteksti ei ole sää-

dös1, mutta kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus noudattaa säädösten rakennetta. 

Tämän vuoksi on perusteltua hyödyntää sopimustekstin tutkimuksessa säädöskielen tut-

kimuksessa saatuja tuloksia.  

 

Ristiviittausten luonteesta johtuen kiinnitän tutkimuksessani huomiota myös viittausten 

ymmärrettävyyteen. Käsittelen tällöin viittauksia tekstin luettavuuden näkökulmasta: 

onko lukijan mahdollista ymmärtää yksiselitteisesti, mihin osaan sopimusta viittaus koh-

distuu. Ymmärrettävyyden tarkasteluun ei kuitenkaan ole kaikilta osin tarkoituksenmu-

kaista soveltaa metadiskurssin käsitettä, sillä säädösteksteistä puuttuvat suorat viittaukset 

                                                 
1 Säädös on yhteisnimitys laeille ja niitä alempiasteisille normipäätöksille (Niemivuo 2008: 45). 
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kirjoittajaan tai kirjoittamiseen. Myöskään viittauksia lukijaan ei ole. (Heikkinen ja Hä-

mäläinen 2011: 4–7.)  

 

Tutkimukseni voidaan sijoittaa lingvistisen tekstintutkimukseen alueelle. Kielitieteellisen 

tutkimuksen lisäksi tutkimuksellani on yhteyttä oikeuslingvistiseen tutkimukseen. Oi-

keuslingvistiikka on tieteenala, joka tutkii oikeuskielen kehitystä, ominaisuuksia ja oi-

keudellista kielenkäyttöä. Oikeuslingvistiikka ei sinänsä ole kielitieteen haara sanan var-

sinaisessa merkityksessä, vaikka tieteenalan selvitykset koskevat esimerkiksi oikeuskie-

len sanastoa, syntaksia tai semantiikkaa. Oikeuslingvistit myös hyödyntävät kielitieteen 

menetelmiä tarkastellessaan juridista kielenkäyttöä. (Mattila 2017: 14.) 

 

Tutkimuksessani käytän käsitettä oikeuskieli. Käsitteellä voidaan kattaa kaikki oikeudel-

lisen kielenkäytön eri lajit. (Mattila 2017: 4–5.) Sen alle sisällytetään lakien, säädösten, 

oikeustieteen ja hallintokielen sekä asianajajien ja tuomioistuinten käyttämä kieli. Näin 

ollen käsitteen alle kuuluvat myös juridisten sopimusten tekstit. Aiemmin oikeuskieltä 

koskevan tutkimuksen kohteena ovat Suomessa olleet usein säädökset. Näissä tutkimuk-

sissa oikeudellista kieltenkäyttöä on lähestytty säädöskielen käsitteestä käsin. Erona oi-

keuskielen käsitteeseen on se, että säädöskielellä tarkoitetaan erityisesti laeissa ja säädök-

sissä käytettävää kieltä. Käytän tutkimuksessani tältä osin myös termiä säädöskieli, kun 

viittaan aiemmin tehtyihin tutkimuksiin, joissa kohteena ovat olleet säädöstekstit.  

 

Esittelen seuraavaksi luvussa 1.3. tutkimusaineistoni ja sen rakenteen. Luvussa 2 käsitte-

len sopimuksia tekstilajina, virka- ja työehtosopimusten määritelmää sekä sopimus- ja 

säädöstekstien aiempaa tutkimusta. Tutkimukseni teoreettista taustaa avaan luvussa 3. 

Tällöin kerron tarkemmin tekstintutkimuksen, metatekstuaalisuuden ja -diskurssin käsit-

teistä, oikeus- ja sopimusnormeista, säädöstekstien metatekstuaalisuudesta sekä ristiviit-

tauksista. Aineistoani analysoin luvussa 4. Lopuksi luvussa 5 kokoan aineistoni analyysiä 

yhteen.   
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 1.3. Tutkimusaineisto ja sen rakenne  

 

Tutkimukseni aineistona on kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2017. Kunnal-

linen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on kunta-alan suurin sopimusala. Sen 

piiriin kuuluu 310 000 palkansaajaa. Sopimusta sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien vi-

ranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työntekijöihin. Työehtosopimusta noudattavia suu-

rimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, lastentarhanopet-

tajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäynninavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat.  

 

Aineistoni on julkinen. Se on julkaistu painettuna teoksena vuonna 2017, minkä lisäksi 

työehtosopimuksesta on sähköinen versio Kuntatyönantajien verkkosivuilla. Työehtoso-

pimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2017, ja sen sopimuskausi päättyi 31.1.2018. Pituudel-

taan työehtosopimus on yhteensä 122 sivua. Kunnallinen virka- ja työehtosopimus jakau-

tuu kahdeksaan alla lueteltuun päälukuun.  

 

I Yleinen osa  

II Palkkaus  

III Työaika  

IV Vuosiloma  

V Virka- ja työvapaa sekä perhevapaat  

VI Kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset  

VII Luottamusmiehet   

VIII Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen  

 

Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen kuuluu myös liiteosa, joka käsittää 

kuusitoista työehtosopimusta täydentävää liitettä, pääsopimuksen ja lakiosan. Näistä kun-

nallinen pääsopimus ohjaa kunnallisten virka- ja työehtosopimusten laatimista. Vuonna 

1993 allekirjoitetussa pääsopimuksessa on määritelty kunta-alan sopijaosapuolet, neuvo-

teltavat asiat sekä neuvotteluissa noudatettavat pelisäännöt.  

 

Lakiosaan sisältyvät työsopimuslaki (26.1.2001/55), laki kunnallisesta viranhaltijasta 

(11.4.2003/304), työaikalaki (9.8.1996/605), vuosilomalaki (18.3.2005/162) sekä laki 

työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (13.4.2007/449). Lakiliit-

teen olen rajannut tutkimusaineistoni ulkopuolelle. Edellä mainitut lait on säädetty edus-

kunnan päätöksellä ja niitä sovelletaan kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuk-

sesta riippumatta. Tämän vuoksi en ole tutkimuksessani laskenut lakiliitteisiin viittaa-

mista kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sisäiseksi viittaamiseksi. Myös 
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muut työehtosopimusta täydentävät liitteet olen rajannut tutkimukseni ulkopuolelle siltä 

osin, etten ole tutkinut niiden sisältämiä viittauksia työehtosopimukseen. Olen kuitenkin 

laskenut aineistossani olevat viittaukset näihin liitteisiin tekstin sisäisiksi viittauksiksi.  

 

Jatkossa viittaan aineistooni lyhenteellä KVTES. Samaa lyhennettä käytetään kunnalli-

sesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta riippumatta siitä, minkä vuoden sopimuk-

sesta on kyse. Tässä tutkielmassa lyhenteellä tarkoitetaan paria poikkeusta lukuun otta-

matta kuitenkin aineistonani olevaa vuoden 2017 sopimusta. Mainitsen erikseen ne ker-

rat, kun käytän lyhennettä muusta kuin vuoden 2017 sopimuksesta. 

 

KVTES noudattaa säädösten rakennetta (Oikeusministeriö 2018: 14.2). Säädösten raken-

netta on avannut muun muassa Matti Niemivuo (2008: 107). Jokainen KVTES:n luku 

sisältää useamman pykälän, joita merkitään omalla merkillään §. Pykälästä riippuen sen 

sisällä esiintyy eri määrä momentteja. Jotkin KVTES:n pykälät eivät sisällä ainoatakaan 

momenttia ja enimmillään momentteja on pykälän sisällä kahdeksan. Momentit puoles-

taan voivat jakautua kohtiin tai alakohtiin. Lisäksi joihinkin pykäliin tai momentteihin 

sisältyy soveltamisohje, jonka tarkoituksena on selventää kyseessä olevan pykälän tai 

momentin sisältöä. Soveltamisohjeen tilalla tai sen lisäksi pykälässä voi olla esimerkki, 

jossa esimerkkitapausten avulla selitetään konkreettisemmin sopimuksen soveltamista. 
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2. SOPIMUSTEKSTIT 

 

Tässä luvussa käsittelen tarkemmin sopimuksia tekstilajina ja työ- ja virkaehtosopimuk-

sen käsitettä. Lisäksi luon katsauksen sopimustekstejä ja oikeuskieltä koskevaan aiem-

paan tutkimukseen.  

 

 

2.1. Sopimukset tekstinä  

 

Sopimisessa on ennen kaikkea kyse kielestä ja merkityksistä. Oli kyseessä mikä tahansa 

sopimustyyppi, se voidaan solmia ainoastaan puhutulla tai kirjoitetulla kielellä. (Salmi-

Tolonen 2014: 320.) Sopimus on kahden osapuolen solmima teksti, jossa on säädösteks-

timäisiä piirteitä. Monessa tapauksessa sopimuksen pohja voi perustua lakiin. (Mailey 

1994: 16.) Esko Koivusalo ja Liisa Huovinen-Nyberg (1985: 2) ovat jakaneet jo 1980-

luvulla sopimustekstit yhdeksi hallinnon tekstilajeista.  

 

Oikeuskieli on lähtökohtaisesti selkeää, täsmällistä ja kaikenkattavaa (Bhatia 1994: 103). 

Sen perustavoitteena on välittää sisältö lukijalle tarkasti ja yksiselitteisesti (Mattila 2017: 

98). Tämä vaatimus yksiselitteisyydestä yhdistää sopimus- ja säädöstekstejä. Molempien 

tavoitteena on poistaa mahdollisuus virhetulkinnoille. Tällä pyritään siihen, ettei teksti 

johda lukijoita harhaan. (Kurosen 2004: 48 mukaan Matoesian 1999.) Täsmällisyyden 

vaatimus korostuu eritoten silloin, kun kyseessä on suurelle yleisölle tarkoitettu teksti. 

Tällöin jo oikeusturva vaatii, että teksti on kaikkien ymmärrettävissä. (Mattila 2017: 56.)  

 

Sopimusteksteissä vaatimus kielen tarkkuudesta on korostunut. Kielestä suoraan tai vä-

lillisesti johtuvat väärinkäsitykset voivat sopimustoiminnassa aiheuttaa suuriakin talou-

dellisia tappioita. Sopimusten yhteisymmärryksen esteenä voivat olla esimerkiksi tekstin, 

virkkeiden tai lauseiden rakenteet, välimerkit tai terminologia. Silloin kun kielellinen mo-

nitulkintaisuus tai epäselvyys voi johtaa sopimuksen väärään tulkintaan, puhutaan sopi-

mukseen liittyvistä kieliriskeistä. (Salmi-Tolonen 2014: 317–335.)  

 

Toisaalta sopimusteksteissä saattaa olla tarkoituksenmukaista joustaa tarkkuuden vaati-

muksesta. Monenvälisissä sopimuksissa on tavallista, että kieli joutuu palvelemaan eri 
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osapuolten intressejä ja taipumaan kompromisseihin. Sanallinen selkeys saa paikoin väis-

tyä kaikkia osapuolia tyydyttävien sanamuotojen tieltä. Sopimuksen osapuolien kompro-

missiratkaisu voi olla mahdollista vain niin, että sopimukseen jätetään tarpeeksi tulkin-

nanvaraa. Sama säännös voidaan siis tulkita eri tavoin tulkitsijasta riippuen. Selväänkin 

asiaan voi tulla ilmaisullisia ongelmia, mikäli säännöksen hyväksymisen turvaamiseksi 

kielen tehtävänä on enemmän ”vaikeuttaa” kuin helpottaa lopullista tulkintaa. (Hakapää 

2008: 33–34.) Kuitenkin tämänkaltainen epätarkkuus on harkinnanvaraista ja eri asia kuin 

tahaton monitulkintaisuus (Maley 1994: 26–28).   

 

Näistä syistä oikeuskielestä, myös sopimuksista, puhuttaessa toistuvat usein ajatukset vai-

keasti ymmärrettävistä teksteistä. Tyypillisiä oikeuskielen piirteitä ovat raskaat lausera-

kenteet, toisto, liiallinen lyhenteiden käyttö, tyylillisesti vanhahtavat ilmaukset, vierassa-

nat ja muu erityissanasto. (Bhatia 1993: 101–102; Heikkinen 2008: 50–51). Kuten jo tässä 

tutkielmassa aiemmin mainitsin, oikeuskielen yhtenä ominaisuutena pidetään ristiviit-

tausten runsautta. (Viittauksia avaan tarkemmin luvuissa 3.5. ja 3.6.) Toisaalta voidaan 

nähdä, että oikeustekstien todelliset lukijat ovat alan ammattikuntaa, esimerkiksi juristeja 

ja tuomareita. Heidän vastuullaan on säädösten tulkitseminen kansalaisille. (Bhatia 1993: 

103.)   

 

 

2.2. Virka- ja työehtosopimuksen määritelmä   

 

Nimensä mukaisesti kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on sopimusteksti. 

Määritelmällisesti työehtosopimuksella tarkoitetaan palkansaaja- ja työnantajaliiton vä-

listä sopimusta työehdoista, joita noudatetaan sopimuksen soveltamisalalla. Sopimukset 

ovat usein toimialakohtaisia. Niille on myös tyypillistä, että ne ovat sidottuja palkansaa-

jan ammattiasemaan. Työehtosopimuksia on kahdenlaisia: normaalisitovia ja yleissitovia. 

Näistä jälkimmäinen sitoo kaikkia soveltamisalalla toimivia työnantajia siitä huolimatta, 

kuuluvatko he työnantajaliittoon. Normaalisitovat työehtosopimukset puolestaan sitovat 

ainoastaan työnantajaliittoon kuuluvia työnantajia. Julkisella sektorilla solmitaan työeh-

tosopimusten lisäksi virkaehtosopimuksia, joita noudatetaan virkasuhteissa. (Ahtiainen 

2016: 10.)  
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Työehtosopimus pohjautuu työehtosopimuslakiin, jossa on määritelty, että työehtosopi-

mus on tehtävä kirjallisesti. Sopimus voidaan tehdä myös siten, että sen sisältö merkitään 

sopimuspuolten välisessä neuvottelussa pöytäkirjaan. (Työehtosopimuslaki 7.6.1946/436 

2 §.) Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on allekirjoituspöytäkirja, 

jonka kirjoittamalla sopimuksen tekijät ovat solmineet sopimuksen ja vahvistaneet sen 

voimaantulon. Tämän allekirjoituspöytäkirjan sopijaosapuolet ovat Kunnallinen työ-

markkinalaitos, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry, Kunta-alan unioni ry 

ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö Koho ry.  

   

Niklas Bruun ja Anders von Koskull (2012: 123) ovat perustelleet työehtosopimusten 

kirjallisena tekemistä myös sillä, etteivät työehtosopimuksen tärkeimmät vaikutukset 

suoranaisesti koske sopimuksen tekijöitä. Sen sijaan sopimusta soveltavat käytännössä 

työnantajaosapuolen jäsenyritykset ja niiden työntekijät huolimatta siitä, ettei heillä ole 

ollut suoranaista osuutta siihen, millainen työehtosopimus on tehty.  

 

Työehtosopimuksilla on kaksi päätehtävää (Bruun & Von Koskull 2012: 133). Niissä so-

vitaan ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa on noudatettava. Työnantajan on 

noudatettava vähintään valtakunnallisen ja asianomaisen alalla edustavana pidettävän 

työehtosopimuksen määräyksiä. Sopimuksilla taataan samalla toimialalla työskentele-

ville ja samaa työtä tekeville keskenään yhdenmukaiset työehdot ja palkkaus.  

 

Toisena tavoitteena on taata työrauha työehtosopimuskaudeksi. Työehtosopimukset teh-

dään määräajaksi, ja kun sopimus on voimassa, siihen kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet 

ovat lain mukaan kiellettyjä. (Bruun & Von Koskull 2012: 134.) Kunta-alalla virka- ja 

työehtosopimus oli katkolla alkuvuodesta 2018, ja tämä tarkoitti myös työrauhavelvoit-

teen päättymistä. Uuden yhteisen sopimusratkaisun löytymiseksi käytiin pitkälliset neu-

vottelut. Neuvottelutulosta edelsi muun muassa sairaaloissa ja päiväkodeissa käynnissä 

ollut ylityö- ja vuoronvaihtokielto. (STT-Yle 2018.)  

 

Julkisyhteisöjen virkamiesten virkasuhteiden ehdoista puolestaan sovitaan virkaehtoso-

pimuksin. Näissä sopimuksissa turvataan virkamiehille työehtosopimusten tapaan oi-

keuksia, jotka liittyvät esimerkiksi palkkaan, korvauksiin sekä vuosilomaan.  
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Virkaehtosopimukset tehdään työehtosopimusten tavoin määräajaksi. Virkaehtosopi-

muksilla on niin ikään sama tavoite turvata työrauha. (Bruun & Von Koskull 2012: 141–

144.)  

 

 

2.3. Aiempi tutkimus  

 

2.3.1. Sopimustekstien aiempi tutkimus  

 

Sopimisen tarkastelu kielen lähtökohdista ja kielentutkimuksen menetelmin on verrattain 

uutta. Sopimusten tutkimuksessa on otettu lähtökohdaksi edistää sopimuksen tehneiden 

osapuolten onnistumista, yhteisten tavoitteiden saavuttamista sekä mahdollisten väärin-

käsitysten torjumista ennalta. Sopimustekstien kielen sijaan sopimusten tarkastelussa 

huomio on usein keskittynyt kaupallisiin, juridisiin tai teknisiin seikkoihin. Tarja Salmi-

Tolonen (2014: 318–319) on kuitenkin muistuttanut, että kieli kuuluu erottamattomasti 

yhteen näiden seikkojen kanssa ja vaatii yhtä paljon huomiota. Sopimusten sisältö ja kie-

lellinen muoto sitoutuvat niin tiukasti yhteen, että niiden tarkkaa rajaa voi toisinaan olla 

mahdotonta osoittaa.  

 

Suomessa sopimustekstejä on tarkastellut muun muassa Marja-Liisa Kuronen (2004). 

Väitöskirjassaan hän selvitti sopimusoikeudellisiin vakuutusteksteihin kohdistuvaa uu-

distamisprosessia. Hän tutki, millaisiin sopimustekstin kielellisiin piirteisiin uudistamis-

prosessissa kiinnitettiin huomiota ja mistä kaikesta vakuutusehtotekstien merkitys muo-

dostuu. Sopimusten ja kielen suhdetta on myös avannut Salmi-Tolonen (2004: 317–335). 

Hän on lähestynyt sopimuksia kielen lähtökohdista ja kielentutkimuksen menetelmillä. 

Tarkastelussaan hän on esimerkiksi nostanut esiin sen, millaisia kieliriskejä sopimusten 

tekoon voi liittyä.   

 

Sopimustekstejä on tarkasteltu kielitieteellisestä näkökulmasta erityisesti käännöstietei-

den puolella. Tällöin näkökulma on painottunut kielen kääntämiseen. Kieltä on tarkasteltu 

etenkin valtionsopimusten tulkinnassa, sillä sopimustulkinnan säännöt ovat yksi valtio-

sopimusten keskeisistä kysymyksistä (Hakapää 2008: 31). Valtiosopimusten kautta on 

esimerkiksi tarkasteltu, löytyykö eri sopimuskielistä vakiintuneita tapoja ilmaista tiettyjä 
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asioita ja onko ilmauksille löydettävissä yleisesti käytettyjä vastineita muissa sopimus-

kielissä. (Esim. Kettunen 2013.) Valtiosopimuksia on lisäksi tutkinut muun muassa Elina 

Kesola (2007).  

 

Kääntäjäkoulutuslaitoksissa oikeus- ja säädöskielen tutkimus on lisääntynyt 1990-luvulta 

lähtien. Tähän on ennen kaikkea ollut vaikuttamassa Euroopan unionin jäsenyys. (Hii-

denmaa 2001: 43.) Tämä on tarkoittanut Suomelle myös erilaisiin sopimuksiin sitoutu-

mista. Jäsenmaiden välille on solmittu kansainvälisiä perussopimuksia, joilla säädellään 

unionin toimintaa (Eur-Lex-tietokanta: 2018). Eurosuomen tutkimusta ovat tarkastelleet 

muun muassa Aino Piehl ja Inkaliisa Vihonen (2010) toimittamassaan teoksessa Vuosi-

kymmen EU-suomea sekä Anu Sajavaara ja Vihonen (2008: 331–345).  Euroopan unio-

nin jäsenyyden lisäksi Suomi on sitoutunut lähes kaikkiin kansainvälisiin ihmisoikeusso-

pimukseen sekä muihin sopimuksiin, joita on laadittu kansainvälisissä järjestöissä, kuten 

esimerkiksi YK:ssa (Niemivuo 2008: 247). 

 

 

2.3.2. Oikeuskielen aiempi tutkimus  

 

Suomessa oikeuskieltä on kehitetty aina 1900-luvun alusta asti, jolloin suomesta tuli hal-

linnon ja lainsäädännön kieli (Kotimaisten kielten keskus 2018a). Yhteiskunnalliseen pai-

noarvoonsa nähden sitä ei ole kuitenkaan tutkittu Suomessa erityisen paljon (Hämäläinen 

2013). Monelta osin oikeuskielen tutkimus on ollut historiallisesti painottunutta. Tutki-

muksen kohteena ovat olleet esimerkiksi Ruotsin vallan aikaiset lainsuomennokset 

(Kuutti 2010: 107–129). Tällöin on erityisesti tarkasteltu juridisten tekstien termistöä ja 

niiden etymologiaa. Eittämättä laajimman katsauksen oikeuskieleen historiaan on tehnyt 

Paavo Pajula (1960) teoksessaan Suomalaisen lakikielen historia pääpiirteittäin. Teoksen 

nimen mukaisesti hän tarkastelee teoksessaan lakikielen historiaa ja sen vaihteita, mutta 

ei niinkään kiinnitä huomiotaan oikeuskielen kielellisiin piirteisiin.   

 

Kotimaisten kielten keskuksessa (Kotus) on erityisesti tällä vuosituhannella kohdistettu 

mielenkiintoa säädöskieleen ja sen tutkimukseen. Säädöskieleen liittyen Kotuksessa on 

ollut 2010-luvulla käynnissä kaksi tutkimus- ja kielenhuoltohanketta. Säädöstekstin muo-

toutuminen oli hanke, jossa selvitettiin esimerkiksi, missä vaiheessa säädöksen teksti 

muotoutuu. Säädöskieli ja sen ymmärrettävyys -hankkeessa tuotettiin puolestaan uutta 
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tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat säädösten ymmärrettävyyteen ja mitä ymmärrettä-

vyys lingvistisessä mielessä tarkoittaa. (Kotimaisten kielten keskus 2011, 2014.) Hank-

keessa tutkittiin esimerkiksi lakitekstien ristiviittauksia ja niiden vaikutusta tekstien ym-

märrettävyyteen (Heikkinen & Hämäläinen 2011).   

 

Ymmärrettävyyden näkökulma on ollut keskeinen muutoinkin oikeuskielen tutkimuk-

sessa. Tähän omalta osaltaan on ollut vaikuttamassa hallintolaki, johon on kirjattu vaati-

mus hyvästä kielestä. Lain mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ym-

märrettävää kieltä. (Hallintolaki 434/2003.) Sama vaatimus selkeästä kielestä koskee 

myös säädöksiä. Viime vuosina juridista suomea on tutkittu myös virkakieli-käsitteen 

määrittämässä kontekstissa (Mattila 2012: 621). (Virkakielen tutkimuksesta ks. esimer-

kiksi Heikkinen, Hiidenmaa ja Tiililä 2000 sekä Heikkinen toim. 2002.) Virkakielen kä-

sitteellä tarkoitetaan muun muassa sitä kieltä, jota käyttävät viranomaiset ja julkisten pal-

velujen tarjoajat.  

 

Lähimpänä omaa tutkimustani lienee Hanna Hämäläisen (2013) pro gradu -tutkielma sää-

döskielen intertekstuaalisuudesta. Voidaanhan metatekstuaalisuus ja tekstin suhde it-

seensä katsoa yhdeksi intertekstuaalisuuden muodoksi (Heikkinen 2000: 70–77). Tutki-

muksessaan Hämäläinen selvitti, millaisia ovat säädöskielestä erotettavat intertekstuaali-

suuden lajit ja ilmenemismuodot. Hän ei kuitenkaan tarkastellut työssään metatekstuaali-

suutta tai metatekstin osuutta säädöskielessä.  

 

Säädöskieltä on viime vuosina tutkittu myös muutamissa muissa suomen kielen opinnäy-

tetöissä. Niissä tutkimusaiheet ja näkökulmat ovat olleet moninaisia. Säädöskielestä on 

tutkittu muun muassa selkokielelle mukautettua säädöstekstiä (Laine 2014), kansallisen 

lainsäädännön ja EU-säännösten kieltä nesessiivisten rakenteiden valossa (Kanner 2011), 

maahanmuuttoviraston lainsoveltamisohjeita (Peipponen 2015) sekä ei-modaalisen indi-

katiivin funktioita (Attila 2017).  
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3. Teoriatausta ja keskeisiä käsitteitä  

 

3.1. Lingvistinen tekstintutkimus   

 

Lingvistinen tekstintutkimus lähestyy kieltä tavoitteenaan selvittää, mitä kieli on ja miten 

sitä käytetään. Pirjo Hiidenmaa (2000: 164) määrittelee, että teksti on käytössä olevaa 

kieltä. Lingvistisen tekstintutkimuksen menetelmin on mahdollista lähestyä niin puhuttua 

kuin kirjoitettuakin kieltä. Perinteisesti tekstintutkimus on kuitenkin painottunut kirjoite-

tun kielen tutkimukseen. Tekstintutkimus lähestyy nimenomaisesti tekstin tekstiyttä, eikä 

tietynlaista kielenkäyttötapaa.   

 

Lingvistisen tekstintutkimuksen perusajatuksen mukaisesti teksti on käytössä olevaa 

kieltä, jolla on funktio, tehtävä ja tavoite. Tekstintutkimuksen kohteena ovat jo olemassa 

olevat autenttiset tekstit. Esimerkiksi oikeuskielen tutkimuksessa kohteeksi valikoituvat 

tekstit, joilla on merkitystä ihmisten arjessa ja yleisemmin yhteiskunnassa. Lingvistinen 

tekstintutkimus myös lähtee aina siitä olettamuksesta, että tekstillä on muoto. Tämä tar-

koittaa sitä, että teksteihin liittyvät erottamattomasti konventionaaliset esitystavat. Viit-

taukset ovat tällainen piirre oikeusteksteissä. Niitä ei ole mahdollista irrottaa irti teksti-

kokonaisuudesta. (Hiidenmaa 2000: 166–184.) 

 

Tekstintutkimus voi motivoitua kahta kautta. Voidaan kysyä, miten kieli toimii merkitys-

ten tuottamisessa, tai voidaan kysyä, millaisia merkityksiä tietyissä tilanteissa tuotetaan 

ja miten. Tekstien tutkimuksessa lähtökohtana ovat esimerkiksi kieliopilliset ja leksikaa-

liset keinot. Seuraavina laajenevina kehinä ovat tekstisysteemin kuvaus: millaisin retori-

sin ja arkkitehtonisin keinoin teksti rakentuu ja miten näiden osien yhteenkuuluvuus il-

menee. (Hiidenmaa 2000: 170–188.) 

 

Peruslähtökohdiltaan teksti on aina diskursiivinen, sillä ilman siihen rakentuvia diskurs-

seja teksti ei olisi koskaan lukijan ymmärrettävissä. Tämän takia tekstintutkimukseen yh-

distetään usein diskurssintutkimus. Tutkimuksen toisessa päähän sijoitetaan ”puhdas” 

tekstintutkimus, jossa etsitään vastausta siihen, miten kielen resursseja, esimerkiksi sa-

noja, lauseita, määrittelyä, käyttämällä tekstiin saadaan merkityksiä. Janan toisessa 
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päässä puolestaan on sellainen diskurssintutkimus, jossa tutkitaan, millä tavoin eri ai-

heista teksteissä puhutaan. (Hiidenmaa 2000: 169.)   

 

 

3.2. Oikeus- ja sopimusnormit 

 

Lait toimivat demokraattisessa oikeusvaltiossa yhteiskunnan rakentamisen pohjana ja yh-

teiskuntakehityksen ohjaajana. Lainsäätäjän tahto käy ilmi lakiin kirjatuista säännöistä ja 

säännöksistä eli normeista. (Niemivuo 2008: 27–28, 42–43.) Oikeuskielessä näistä oi-

keusjärjestykseen kuuluvista periaatteista ja säännöistä käytetään termiä oikeusnormi. Oi-

keusnormit säätelevät yhteiskunnan toimijoita käskemällä, sallimalla ja kieltämällä teke-

mästä epätoivottua. (Eduskunta 2018.) Kansalaiset saavat ensisijaista tietoa oikeusnor-

meista säädöstekstien kautta (Niemivuo 2008: 43). Sopimusten noudattamista puolestaan 

määrittelevät sopimusnormit (Hemmo & Hoppu 2018: kohta 3).  

  

Oikeusnormin rikkomisesta seuraa monessa tapauksessa sanktio (Niemivuo 2008: 43). 

Niin ikään sopimusnormien rikkominen saattaa johtaa seurauksiin. Sopimukset on tehty 

osapuolten välille sitovaksi. Jos sopimukseen sidottu rikkoo sopimusta, vastapuolella on 

mahdollisuus vedota sopimusrikkomukseen. Tällaisia tapauksia varten sopimuksessa on 

saatettu määrätä, mitä velvoitteiden rikkomisesta seuraa. Seuraus saattaa käydä ilmi myös 

lainsäädännöstä. (Hemmo & Hoppu 2018: kohta 7.) 

     

Gunnarsson (1984: 84) erotellut oikeuskielessä esiintyviä oikeusnormeja ja jakanut ne 

kolmeen luokkaan: toimintasääntöihin, ehtosäännöksiin ja määritelmiin. Toimintasään-

nöt ilmaisevat esimerkiksi velvollisuuksia, oikeuksia tai kieltoja. Sopimusten osalta toi-

mintasäännöillä tarkoitetaan niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka sitovat sopimusosa-

puolia. Sopimukseen kirjatut velvoitteet voivat olla sopijaosapuolille joko positiivisia tai 

negatiivisia. Positiivisten velvoitteiden tapauksissa odotetaan osapuolilta tietynlaista me-

nettelyä, sen sijaan negatiivisista velvoitteista tulisi pidättäytyä. (Hemmo & Hoppu 2018: 

kohta 7.) 

 

Ehdot määrittelevät tietyn vaikutusalan, jota säädös koskettaa. Määritelmissä puolestaan 

on kyse termeistä ja käsitteistöistä. (Gunnarsson 1984: 84.) Niillä esitetään erilaisten asi-

oiden ja käsitteiden välisiä suhteita (Hämäläisen 2013: 57 mukaan Kaikkonen 2005: 97). 
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Säädöksissä termit ovat monelta osin monimerkityksisiä, ja tästä johtuen kulloinenkin 

konteksti pyritään määrittelemään niin tarkasti, ettei merkityksen käytöstä synny väärin-

käsityksiä. Termien käyttö liittyy ennen kaikkea oikeuskielen täsmällisyyden vaatimuk-

seen. (Mattila 2017: 100–101.) Määritteleminen onkin säännösten toteutumisen kannalta 

välttämätöntä. Tällä tavoin voidaan varmistaa, että esitetty normi tulkitaan oikein ja sillä 

on haluttu vaikutus. (Hämäläisen 2013: 57 mukaan Kaikkonen 2005: 97.)  

 

Myöskään oikeuskielen tiiviydestä johtuen aiemmin kerrottua ei toisteta uudelleen. Mää-

ritelmillä voidaan tiivistää tekstiä ja välttää käyttämästä pitkiä monisanaisia ilmaisuja 

(Lainkirjoittajan opas: 22.) Määritelmien käyttö on säädösten lisäksi luonteenomaista so-

pimusteksteille. Kansainvälisissä sopimuksissa käytetyt juridiset termit määritellään 

usein jo senkin takia, että sopimuksia luetaan eri kielialueilla. (Mattila 2017: 101.) Sopi-

musteksteissä myös pyritään samaan täsmällisyyteen kuin säädöksissäkin.  

 

 

3.3. Metatekstuaalisuus käsitteenä   

 

Metatekstuaalisuudella tarkoitetaan tekstin suhdetta itseensä tai kirjoittajan käsitystä 

omasta tekstistään. Pohjimmiltaan metateksti on tekstiä tekstistä itsestään. Metatekstiä 

voidaan käyttää tekstin rakenteen selventämiseksi ja jäsentämiseksi (Mauranen 1993: 7–

8). Luonteeltaan metatekstuaaliset ilmaukset ovatkin tekstuaalisia jäsentäjiä (Luukka 

1992: 49). Tyypillisiä metatekstin merkitsimiä ovat esimerkiksi edellä oleva, seuraava, 

yllä mainittu. Metatekstillä on myös keskeinen merkitys lukijan opastamisessa ja ohjaa-

misessa. Hyvin laadittu metateksti auttaa lukijaa pysymään tekstin mukana. (Heikkinen 

2000: 76, 2007.)  

 

Metatekstin avulla kirjoittaja voi ottaa oman tekstinsä hallintaan. Metatekstien (ja -dis-

kurssien) tasolla voidaan tekstintuottajan nähdä erottelevan tekstinsä tasoja ja etäännyt-

tävän itsensä omasta tekstistään. Hän käsittelee tätä etäännytettyä tasoa kuin kyseessä 

olisi toinen ulkopuolinen teksti. Puhuja sijoittaa itsensä asemaan, josta hänen on mahdol-

lista kontrolloida kielenkäyttöään, esimerkiksi oman kielenkäyttönsä ylä- tai alapuolelle. 

(Fairclough 1992: 122–123.)  
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Metateksti voi liittyä myös elimellisesti vieraan puheen omimiseen esimerkiksi silloin, 

kun sen avulla yhdistetään aiemmin esitetty informaatio. Heikkinen (2000: 77) on toden-

nut, että metarakenteet eksplikoivat syntaktisesti sitä, että tekstiä hallitsee puheen institu-

tionaalinen subjekti. Tämä institutionaalinen subjekti hallitsee sen lisäksi myös tekstiin 

otettavia toisia vieraita puheita. 

   

Metatekstuaalisuus on mitä suurimmissa määrin myös intertekstuaalinen ilmiö ja näin 

ollen osa perustavaa intertekstuaalisuutta (Heikkinen 2000: 70–77). On oletettavaa, että 

tietyissä tekstilajeissa toistuvat tietyntyyppiset metatekstuaaliset käytänteet. Intertekstu-

aalisuus eli tekstienvälisyys kiinnittää huomion tekstien keskinäisiin suhteisiin. Tällöin 

teksteissä esimerkiksi viitataan toisiin teksteihin tai niistä on erotettavissa toisten tekstien 

läsnäolo. (Fairclough 1992: 85.) Norman Fairclough (1992: 103–104) erottaa intertekstu-

aalisuuden joko avoimeksi tai interdiskursiiviseksi. Ensin mainitussa tekstit ovat ekspli-

siittisesti läsnä, jälkimmäisessä kyse on enemmänkin tekstin suhteesta esimerkiksi teks-

tilajeihin tai diskursseihin. Eksplisiittinen intertekstuaalisuus on erotettavissa tekstin pin-

tatasolta, koska sitä merkitään selkeästi esimerkiksi lainausmerkeillä. Koska metatekstu-

aalisuus on osa intertekstuaalisuutta, voidaan metatekstuaalisuudenkin nähdä ilmenevän 

teksteissä niin ikään eksplisiittisesti ja implisiittisesti. Tutkimani viittaukset ovat esimer-

kiksi luonteeltaan eksplisiittisiä.  

 

 

3.4. Metadiskurssi käsitteenä  

 

Metatekstiin ja sen tutkimukseen yhdistyy läheisesti metadiskurssin käsite, sillä tekstin 

suhdetta itseensä on lähestytty usein myös metadiskurssin näkökulmasta (Luukka 1992). 

Metadiskurssin käsite on ollut aina siltä osin epätarkka, että sitä on määritelty monella 

tavoin tutkijasta riippuen (Hyland 2005: 16–17). Metadiskurssin käsitettä on esimerkiksi 

käytetty rajatummin niin, että siihen on pelkästään sisällytetty niitä tekstin elementtejä, 

jotka viittaavat tekstiin itsessään. Tällöin metadiskurssista on puhuttu myös metatekstin 

käsitteellä. (Esim. Mauranen 1993.)  

  

Metadiskurssin käsite voidaan kuitenkin ymmärtää metatekstin käsitettä laajemmaksi. 

Pääpiirteissään metadiskurssin käsite ilmentää ajatusta, että kommunikaatio on muutakin 
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kuin informaation vaihtoa. Tekstin (tai puheen) tuottaja tulee heijastaneeksi itseään kir-

joittamaansa tekstiin, ja tätä kautta voidaan eritellä esimerkiksi hänen asenteitaan ja ole-

tuksiaan. Tällä tavoin metadiskurssi tarjoaa raamit kommunikaation ymmärtämiselle so-

siaalisena kanssakäymisenä. (Hyland 2005: 3–4.)   

 

William Vande Kopple (1988: 239) on määritellyt, että metadiskurssi on tekstisidon-

naista. Metadiskurssi voi viitata ainoastaan tekstin sisäisiin elementteihin. Metadiskurssin 

tavoitteena on ohjata lukijoita joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti ymmärtämään, mitä 

on sanottu tai tarkoitettu (Luukka 1992: 14–15). Metadiskurssi voidaan jakaa kolmeen 

päätyyppiin: tekstuaaliseen, interpersonaiseen ja kontekstuaaliseen. Niiden funktiot ovat 

toisistaan eroteltavissa. (Luukka 1992: 39.)  

 

Tekstuaalisessa metadiskurssissa kiinnitetään huomio tekstin rakenteeseen. Sen tehtä-

vänä on tekstin rakenne osoittamalla helpottaa lukijaa seuraamaan tekstiä. Ilmauksilla 

selvennetään tekstin rakenteen lisäksi osarakennetta tai asioiden kokonaisuuksien rajoja. 

(Luukka: 1992: 16, 39.) Tekstuaaliseen metadiskurssiin luetaan mukaan tekstiä sitovat 

ilmaukset, jotka auttavat ilmaisemaan, millä tavoin tekstin eri osat ovat liittyneinä toi-

siinsa. Tällaisia ovat esimerkiksi jaksoa ilmaisevat adverbit (ensiksi, seuraavaksi), lukijaa 

tekstistä muistuttavat ilmaukset (kuten luvussa 2 mainittiin) sekä ilmaukset, jotka keskit-

tävät huomion tekstin aiheeseen (jonkin yhteydessä, viitaten) (Vande Kopple 2002, myös 

Hyland 2005: 33.) Tekstuaalisella metadiskurssilla voidaan auttaa tekstissä esiintyvien 

asioiden kytkemistä muihin tietoihin. Näiltä osin hyödynnän tekstuaalisen metadiskurssin 

ajatusta tekstin rakenteesta ja sen ymmärtämisestä.  

 

Kuten johdannossani totesin, en keskity tutkimuksessani metadiskurssin interpersonai-

seen tai kontekstuaaliseen funktioon, sillä säädösteksteissä ei ole viittauksia kirjoittajaan 

itsessään tai tämän ajatuksiin. Interpersonaisen metadiskurssin tavoitteena on pitää yllä 

sosiaalista vuorovaikutusta tekstin tuottajan ja vastaanottajan välillä sekä osoittaa tekstin 

tuottajan näkökulmaa tekstiin. Kontekstuaalinen metadiskurssi puolestaan kommentoi lu-

kemistilannetta muun muassa tekstin tuottamista kommentoivilla ilmauksilla.   
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3.5. Metatekstuaalisuus säädösteksteissä  

 

Suomenkielisiä säädöstekstejä tutkineet Heikkinen ja Hämäläinen (2011: 4–7) ovat luon-

nehtineet metatekstiä käyttökelpoiseksi mahdollisuudeksi lisätä säädösten yleiskieli-

syyttä. Parhaimmassa tapauksessaan metateksti sitoo säädöstekstin yhtenäiseksi kokonai-

suudeksi ja näin helpottaa tekstin lukemista. Metatekstillä on tarkoituksensa, kun sen 

avulla esimerkiksi avataan käsitteitä tai selitetään lain tarkoitusta, haluttua käyttöä ja po-

tentiaalista lukijajoukkoa. Heikkinen ja Hämäläinen ovat erottaneet säädöskielestä nel-

jäntyyppistä metatekstuaalisuutta: tekstin sisällä johonkin kohtaan viittaavaa, selittävää 

ja määrittelevää, rakenteellista sekä kommentoivaa ja arvottavaa.   

 

Viittausten ensisijainen tarkoitus säädösteksteissä on olla luomassa yhteyksiä toisiinsa, 

itseensä ja muihin teksteihin. Viittaamalla osoitetaan tekstin välisten osien suhteita tai 

niihin läheisesti liittyviä pykäliä. (Bhatia 1987.) Heikkinen ja Hämäläinen (2011: 4–7) 

ovat todenneet viittaamisen olevan toisinaan epäselvää. He ovat esimerkiksi huomanneet, 

että säädösteksteissä käytetään lain mukaan -rakennetta2, jolloin saattaa jäädä epäsel-

väksi, mihin tarkalleen viitataan: onko kyseessä tämä laki, joku toinen laki vai tarkoite-

taanko koko kansallista lainsäädäntöä. Viittauksiin palaan tarkemmin kohdassa 3.6. 

  

Selittävän metatekstin tarkoituksena on pyrkiä auttamaan lukijaa ymmärtämään tekstin 

merkityksiä. Tämänkaltaista metatekstuaalisuutta ovat esimerkiksi tässä laissa tarkoite-

taan -tyyppiset ilmaukset. Heikkinen ja Hämäläinen (2011: 4–7) ovat kiinnittäneet huo-

miotaan siihen, että säädöksille on tyypillistä vain keskeisten käsitteiden selittäminen, 

muut jätetään selittämättä.   

 

Rakenteelliseen metatekstuaalisuuteen voidaan sisällyttää luettelot, otsikot, luvut, pykälät 

ja momentit. Niiden tehtävänä on jäsentää tekstiä ja jakaa sitä hierarkkisesti osiin. Omalta 

osaltaan niiden tarkoituksena on lisäksi olla helpottamassa säädösteksteihin viittaamista. 

Lukijoiden on myös helpompi käsitellä tekstiä kokonaisuutena, kun sisältö on eroteltu 

useampaan lakipykälään. (Bhatia 1987: 6.)  

                                                 
2 Lain mukaan -rakennetta on käytetty esimerkiksi seuraavassa esimerkissä: ”Salassa pidettäviä tietoja saa 

kuitenkin antaa vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä yhteistoimintamenettelyssä lain mukaan 

käsiteltäväksi säädetyn asian käsittelyn kannalta.” (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoimin-

nasta kunnissa 13.4.2007/449 6 §.) 
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Kommentoivalla ja arvottavalla metatekstuaalisuudella luodaan sidosteisuutta tekstiin.  

Esimerkkejä tämänkaltaisesta metatekstuaalisuudesta ovat adverbit myös, kuitenkin, li-

säksi ja seuraavasti. Myös asioiden esittämisjärjestykseen liittyvä metatekstuaalisuus on 

niin ikään kommentoivaa ja arvottavaa. Ensin mainitut seikat näyttäytyvät myöhemmin 

mainittavia tärkeämpinä. Sama koskee virkkeensisäisiä luetteloita. (Heikkinen ja Hämä-

läinen 2011: 4–7.) Arvottavaa metatekstuaalisuutta havainnollistaa alla oleva esimerkki, 

jossa esitetään ensimmäisenä asianomainen sopijajärjestö, sen jälkeen luottamusmies, vi-

ranhaltija ja viimeisenä tavallinen työntekijä.   

 

(2) Paikallisesti voidaan sopia asianomaisen sopijajärjestön, luottamusmiehen 

tai viranhaltijan/työntekijän kanssa siitä, että johtavassa tai itsenäisessä ase-

massa olevalle ei makseta kokouksen ajalta 1 momentissa tarkoitettuja korvauk-

sia, vaan niiden sijaista kertapalkkio. (KVTES III, 23§, 2 mom.)   

 

 

3.6. Ristiviittaukset   

 

Systeemisyys on luonteenomaista oikeusjärjestykselle: jokaisen elementin voidaan nähdä 

olevan osa laajempaa yhteyttä. Tämä systeemisyys ilmenee teknisellä tasolla siten, että 

tekstin eri osat on sidottu toisiinsa ristiviittauksilla. (Mattila 2002: 101–103, Mattila 2017: 

105–106.) Ristiviittausten määrä vaihtelee sen mukaan, minkä oikeusalan tekstistä on 

kyse. Ristiviittauksia esiintyy huomattavan paljon, jos kyseessä on tekninen oikeusala, 

jonka sääntöjen on oltava tarkkoja. (Mattila 2017: 106.)  

 

Jo viittausten perusajatuksesta johtuen ne ilmaisevat tekstien välistä yhteyttä. Ristiviit-

taukset voivat sitoa yhteen osia yhden tekstin sisällä tai ne voivat olla luonteeltaan inter-

tekstuaalisia. Silloin kun ristiviittaus ilmaisee kahden tekstin välistä riippuvuutta, ky-

seessä on juridinen intertekstuaalisuus (Mattila 2017: 106–108).   

 

Säädöstekstissä ristiviittauksilla on useita tehtäviä. (Mm. Bhatia 1987, Mattilan 2017: 107 

mukaan Molfenssis 1999: 55–68.) Viittauksia käyttämällä vältetään toistoa, saadaan mah-

dollisesti tilansäästöä ja kevennetään tekstiä ulkonaisesti. Viittausten ansiosta sisältö voi-

daan siirtää tekstissä toiseen kohtaan ja tällä tavoin pyrkiä vähentämään tekstin määrää. 
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Toiseksi viittauksilla voidaan välttää systeemisyyden mukaisesti sisäisiä ristiriitaisuuk-

sia. Viittaamalla estetään riski, ettei sisältöön tule erehdyksessäkään muutoksia silloin, 

kun samaa sisältöä toistetaan uudelleen toisessa kohdassa.  

 

Kolmanneksi ristiviittauksilla osoitetaan, mihin kokonaisuuksiin oikeusjärjestyksen eri 

osat kuuluvat. Voidaankin sanoa, että niillä on tällöin informatiivinen ja muistamista hel-

pottava tarkoitus. Viittaus kertoo lukijalle, että olemassa on muitakin aiheeseen liittyviä 

tekstejä. (Mattila 2017: 107.) Samalla viittaukset muistuttavat lukijaa tästä laajemmasta 

kontekstista, johon suhteutettuna teksti on luettava (Bhatia 1987).  

 

Viittaus voi teknisesti ilmetä eri tavoin, esimerkiksi alla olevissa esimerkeissä viittaus 

ilmenee pykälänumeroin (3) ja erilaisilla rakenteilla (4).     

 

(3) Vuosilomapäiviä ovat 5 §:n mukaan ansaitut vuosilomapäivät, jotka kuluvat 

vuosilomaa annettaessa 6 §:n mukaan. (KVTES IV 2 §)  

 

(4) Jos edellä 1 momentissa tarkoitetusta syystä aiheutunut keskeytys ei ole ollut 

tiedossa viikkoa ennen työaikajakson alkua, se työaika, joka tehdään poissaolon 

ulkopuolelle hyväksytyssä työvuoroluettelossa suunnitellun säännöllisen työajan 

lisäksi, on täydessä työajassa ylityötä. (KVTES III, 16 § 2 mom.) 

 

Ristiviittausten käyttäminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Ristiviittausten runsas 

määrä tekee lukemisesta hankalaa ja vaikeuttaa keskeisen sisällön hahmottamista. Tämän 

vuoksi ristiviittaukset saattavat aiheuttaa myös väärinkäsityksiä. (Niemivuo 2008: 146; 

Mattila 2017: 108.) Vijay Bhatia (1993: 113) on todennut, että tämänkaltaiset tekstin se-

assa olevat keskeytykset tekevät jo valmiiksi monimutkaisesta tekstistä vaikean erityisesti 

niille lukijoille, jotka eivät ole alan ammattilaisia. Lain luettavuutta ja ymmärrettävyyttä 

vaikeuttaviin sisäisiin pykäläviittauksiin on kiinnittänyt huomionsa myös perustuslakiva-

liokunta (2014). Ristiviittausten ongelmat vaivaavat säädöstekstejä säädöskielestä riippu-

matta. (Muiden oikeuskulttuureiden viittauksista ks. Mattila 2017: 109–111.) Paikoitellen 

myös suomenkielisissä säädösteksteissä esiintyy runsaasti viittauksia itseensä tai muihin 

säädöksiin (Mattila 2017: 108). 

 

Heikkinen ja Hämäläinen (2011: 4–7) ovat luonnehtineet ristiviittauksia riskiviittauk-

siksi. Lukija saa tarvitsemansa tiedon kohdista, joihin viitataan, mutta tätä varten hänen 
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on keskeytettävä lukemisensa ja etsittävä oikea kohta. Niemivuo (2008: 274) onkin oh-

jeistanut, että turhia säädöksen sisäisiä viittauksia olisi vältettävä. Lainvalmistelijoille sa-

maa on suositellut myös Kotus (2018b).   

 

Niemivuo (2008: 258) on todennut, että säädösten rakenteen ja systematiikan kehittämis-

tarve on ilmeinen. Usein säädöksen epäonnistuneen rakenteen taustalla vaikuttaa se, että 

pykäliä on ryhdytty laatimaan ilman riittävää rakenteen ja systematiikan suunnittelua. 

Tästä seuraa monessa tapauksessa toistoa ja säädöksen sisäisiä viittauksia. Viittausten 

osalta tekstiä on mahdollista kehittää esimerkiksi lisäämällä tekstiin viittausten oheen 

niitä koskevaa tietoa. Tämä palvelisi tavallista lukijaa. Tällöin hänen ei tarvitsisi tuntea 

lainsäädäntöä tai hallintoa edetäkseen tekstissä, saati selata tekstiä eri kohtiin. (Piehl 

2012b: 15.)  
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4. ANALYYSI  

 

Tässä luvussa tarkastelen metatekstuaalisia viittauksia ja niiden esiintymistä aineistos-

sani. Analyysissäni olen lähtenyt liikkeelle siitä, mihin suuntaan tekstissä viittaus itses-

tään viittaa. Olen jaotellut aineistossani esiintyvät metatekstuaaliset viittaukset kuuteen 

eri ryhmään: viittaukset eteenpäin, viittaukset taaksepäin, viittaukset samaan momenttiin, 

pykälään tai lukuun itsessään, viittaukset koko sopimukseen, epätarkat viittaukset ja ra-

jatapaukset. 

  

Kokoan aineistossani esiintyvien viittausten lukumäärän taulukoihin. Samalla esitän, 

kuinka paljon viittauksia esiintyy keskimäärin sivua kohden. Olen huomioinut viittausten 

määrää laskiessani, kuinka yhtenäisesti viittaus on esitetty. Jos viittaus on kohdistunut 

tietyn pykälän peräkkäisiin momentteihin, olen laskenut, että kyseessä on yksi viittaus. 

Kuten alla olevan esimerkin (5) tapauksessa lukijan on mentävä 29 §:ään ja jatkettava 

lukemista tästä kohtaa lineaarisesti.   

 

(5) Ennen kuin keskimäärin 36 tunnin 45 minuutin tasoittumisjärjestelmä otetaan 

käyttöön, tulee asiasta neuvotella luottamusmiehen tai ao. henkilön kanssa siten 

kuin tämän luvun 29 §:n 2 ja 3 momentissa on määrätty. (III 8 § 1 mom. sovel-

tamisohje) 

 

Samoin olen katsonut viittaukset peräkkäisiin pykäliin yhdeksi, mikäli kyseessä on ollut 

viittaus selkeästi samaan sisältöön. Esimerkissä (6) kaikissa viittauksen kohteena olevissa 

pykälissä käsitellään säännöllistä työaikaa. Tässäkin tapauksessa lukija voisi siirtyä 7 

§:ään ja jatkaa lukemistaan eteenpäin viittauksen mukaan.    

 

(6) Jos 7–10 §:n mukainen säännöllinen työaika on järjestetty keskimääräiseksi, 

on työtä varten ennakolta laadittava työaikalain alaisista töistä työajan tasoittu-

misjärjestelmä vähintään ajaksi, jonka kuluessa säännöllinen työaika tasoittuu 

määrättyyn keskimäärään. (III 29 § 1 mom.) 

 

Niissä tapauksissa, jossa viittaukset kohdistuvat samaan pykälään, mutta osoittavat sel-

keästi kahta eri sisältöä, olen laskenut ne omikseen.  

 

(7) Ennen 1.1. pidettyyn lomaan sovelletaan 6 §:n 1 momentin ja 1.1. jälkeen 

pidettyyn lomaan 6 §:n 3 momentin määräyksiä. (IV 6 § 3 mom. esimerkki 3) 
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4.1. Viittauksille yhteistä  

 

Käsittelen ensiksi piirteitä, jotka yhdistävät aineistossani esiintyviä viittauksia riippu-

matta siitä, mihin suuntaan tekstissä ne viittaavat. Luon tässä osiossa katsauksen viittauk-

sissa esiintyvien verbien tempukseen ja persoonaan, viittausten partisiippeihin sekä ra-

kenteisiin, joilla referoidaan sopimuksessa toisaalla sanottua.  

 

 

4.1.1. Tempus ja persoonat 

 

Yhteistä KVTES:n viittauksissa esiintyville verbeille on niiden tempus: pääosin viittauk-

sissa olevat verbit ovat preesensissä. Preesensiä käytetään, kun kerrotaan, miten sopimuk-

sen mukaan tulee toimia. Verbien aikamuotojen osalta KVTES noudattaa säädöstekstien 

linjaa. Säädösteksteissä käytetään lähes poikkeuksetta preesensiä (Hämäläinen 2013: 30). 

On myös todettu, ettei säädösteksteissä olisi syytä käyttää imperfektiä tai pluskvamper-

fektiä (Tyynilä 1984). Imperfektiä tai pluskvamperfektiä ei esiinny myöskään 

KVTES:ssa.  

 

(8) Viranhaltijalle/työntekijälle suoritetaan matkakustannusten korvausta tämän 

sopimuksen liitteen 16 mukaisesti. (VI 1 §) 

 

Preesensin lisäksi viittauksissa käytetään perfektiä niissä tapauksissa, kun taustoitetaan ja 

avataan toisaalla sopimuksessa sijaitsevaa sisältöä. Esimerkeissä (9) ja (10) viitataan toi-

saalla määriteltyyn toimintatapaan tai määritelmään. 

 

(9) Varsinainen palkka on määritelty tämän sopimuksen palkkausluvun 5 §:ssä. 

(V 2 § 2 mom. soveltamisohje)  

 

(10) Kun laaditaan tehtävänkuvauksia tehtävän vaativuuden arviointia varten, 

huomioidaan, mitä 9§ 1 mom. soveltamisohjeen 1–3 kohdissa on todettu.  

(II 8§ 1 mom. soveltamisohje)  

 

Perfektiä käytetään myös niissä tapauksissa, kun viittaukseen liittyy käytäntöön liittyvä 

esimerkki tai kokemus reaalisesta maailmasta.  

 

(11) Viranhaltijalle/työntekijälle, jolle ei ole palvelussuhteen päättyessä kerty-

nyt 3–5 §:n mukaan oikeutta lomaan, maksetaan lomakorvausta siltä ajalta, 
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jolta hän ei ole siihen mennessä saanut lomakorvausta, 9 prosenttia tai, jos pal-

velussuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomamääräytymisvuoden loppuun 

mennessä vähintään vuoden, 11,5 prosenttia hänelle työssäolon ajalta maksetusta 

tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja lain tai 

sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta. (IV 16 § 4 mom) 

 

KVTES:n viittauksissa esiintyy monessa tapauksessa passiivimuotoinen predikaatti. 

Morfologisesti passiivilla tarkoitetaan (t)tA-tunnuksella ilmaistua pääluokkaa. Semantti-

sesti taas passiivi voidaan tulkita siten, että sillä ilmaistaan toimintaa, jossa tekijöitä ei 

ole syystä tai toisesta identifioitu. (Löflund 1998:1.) 

 

Mattilan (2017: 142) mukaan passiivin käyttö onkin ominaista oikeuskielelle. Tällä taa-

taan, että keskiöön nousee tekijän sijaan kulloinenkin tarkastelun kohde. Passiivi ominai-

sesti taka-alaistaa subjektiargumentin ja etualaistaa toisen lauseenjäsenen. Tämä lauseen-

jäsen saa tällöin subjektin piirteitä ja nousee näin aktiivia korkeammalle tasolle kieliopil-

lisessa hierarkiassa. (VISK § 1331.) Passiivin voidaan katsoa lisäävän myös tekstin in-

formaatiotiheyttä (Mattila 2017: 142). Alla olevassa esimerkissä painopiste on tekijän si-

jaan lisätyön korvaamisessa.  

 

(12) Toimistotyössä suoritetaan täyttä työaikaa tekevälle lisätyökorvaus enintään 

kahdelta tunnilta viikossa muulloin kuin 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla arkipy-

häviikolla. (III 14 § 2 mom.) 

 

Aineistossani esiintyvät passiivilauseet ovat yksipersoonaisia: niissä ei esiinny ilmisub-

jektia ja lauseen finiittiverbi on passiivimuodossa (VISK § 1313). Vaikka tekijää ei pas-

siivia käyttämällä ilmaista, passiivilauseen tekijä on mahdollista erottaa kontekstista. On 

mahdollista päätellä, että passiivilauseen tekijänä on kieliopillisesti täsmentämätön hen-

kilö. (Löflund 1998: 44.) KVTES:n passiivilauseista on myös mahdollista erottaa niitä 

toimijoita, joiden vastuulle jää käytännössä olla sopimuksen määräysten toimeenpani-

joina.  

 

(13) Jos 3 momentissa tarkoitetuille henkilöille päätetään harkinnan mukaan suo-

rittaa työaikakorvauksia, korvaus on 1 momentin mukainen eikä esimerkiksi sitä 

pienempi. (III 23 § 3 mom.) 

 

(14) Pääluottamusmiehelle (tai ellei sellaista ole nimetty, vastaavassa asemassa 

olevalle luottamusmiehelle) maksetaan 9 §:n mukaisen palkan tai 8 §:n 3 ja 4 

momentin mukaisen korvauksen lisäksi luottamusmiestyöstä varsinaiseen palk-

kaan kuuluva korvaus seuraavasti: (VII 10 § 1 mom.) 
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Esimerkeissä ei nimetä suoraa kuntaa tai kuntayhtymää sopimusten määräysten toimeen-

panijaksi, mutta esimerkkien passiivit päätetään, suorittaa ja maksetaan kohdistavat toi-

minnan kunnan toteutettavaksi. Esimerkin (13) viittaamat 3 momentissa tarkoitetut hen-

kilöt ovat kunnanjohtaja, apulaiskunnanjohtaja, kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta 

ensisijaisesti vastaava johtaja, kunnan- tai kuntayhtymän keskushallinnon johtoryhmän 

jäsen, virastopäällikkö tai muu vastaavassa asemassa oleva, yli 100 000 asukkaan kau-

pungin liikelaitoksen tai ison viraston johtoryhmän jäsen sekä pääasiallisesti hallinnolli-

sia tehtäviä hoitavan laitoksen tai muun toimintayksikön johtaja, hallinto- tai talousjoh-

taja.   

 

Nämä henkilöt eivät voi päättää itselleen annettavista lisäkorvauksista, vaan tästä tehdään 

päätös kuntaorganisaation tasolla. Esimerkiksi kunnanjohtajan palkkauksen määrittele-

misestä ja siitä päättämisestä vastaavat vaaleilla valitut luottamushenkilöt (Vaden 2008: 

9). Myöskään jälkimmäisessä esimerkissä (14) mainittu pääluottamusmies ei maksa itse 

itselleen palkkaa tai korvausta omasta työstään. Tällaisissa tapauksissa viranhaltijalle ja 

työntekijälle jää lähinnä asiaksi olla tietoisia siitä, miten kunnan tulee toimia. Huomion 

arvoista on toki itsessään jo se, että koska kyseessä on virka- ja työehtosopimus, mahdol-

listen toimijoiden joukko on lähtökohtaisestikin rajattu. Sopimukseen kirjatut velvolli-

suudet ja oikeudet eivät voi kohdistua kuin sopimukseen sidottuihin.  

 

Passiivin käyttämisestä huolimatta KVTES:n viittauksissa esiintyy myös yksikön kol-

mannessa persoonassa olevia verbejä. Niitä käytetään silloin, kun on haluttu korostaa 

kuka tai mikä on aktiivinen toimija sovittujen toimenpiteiden toteuttajana (15). Samoin 

yksikön kolmannessa persoonassa olevat verbit esiintyvät niissä tapauksissa, kun lauseen 

subjektina on sopimuksen keskeinen käsite (16).  

 

(15) Sen sijaan esim. valvonta-, tarkastus- ja työnjohtamistehtävissä mm. raken-

nustöissä ja ns. kenttätyössä työaika määräytyy 7 §:n mukaan. (III 8 § sovelta-

misohje)  

 

(16) Jos viranhaltijan/työntekijän palvelussuhde ei ole jatkunut 2 momentissa 

edellytettyä aikaa ennen sairauslomaa, hänellä on oikeus saman kalenterivuoden 

aikana saman palvelusuhteen perusteella saada sairausloman ajalta varsinainen 

palkka 14 kalenteripäivän ajalta, jonka jälkeen ei suoriteta mitään palkkaetuja. 

(V 2 § 3 mom.) 
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Seuraavissa esimerkeissä on nostettu kunnan rooli keskiöön sopimuksen toimeenpanemi-

sessa. Lauseiden tekijänä ovat työnantaja ja kunta/kuntayhtymä.  

 

(17) Työnantaja antaa erikseen jokaisesta uudesta viranhaltijasta/työntekijästä 

edellä kohdissa 1–5 mainitut tiedot joko välittömästi palvelusuhteen alettua tai 

ajanjaksoittain, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain (VII 6 § soveltamisohje). 

 

(18) Kunta/kuntayhtymä voi vapaasti päättää yllä mainittujen viranhaltijoi-

den/työntekijöiden palkoista ja niiden tarkistamisesta sekä tarkistuksen voimaan-

tuloajankohdasta (II 17 § soveltamisohje).  

  

 

Työnantajan ja kunnan/kuntayhtymän lisäksi KVTES:ssa toimijoita nimetään esimerkiksi 

termeillä viranhaltija, työntekijä, kunnan/kuntayhtymän palvelukseen otettu, kunnan/kun-

tayhtymän asianomainen viranomainen, luottamusmies ja työnantajan edustaja.  

 

(19)  Viranhaltijalla/työntekijällä, jolle ei työaikaa koskevan määräyksen/työso-

pimuksen mukaisen työaikajärjestelyn perusteella kerry yhtään täyttä 3 §:ssä tar-

koitettua lomanmääräytymiskuukautta, on oikeus halutessaan saada vapaata 

kaksi arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut palve-

lussuhteessa. (IV 21 § 1 mom.)  

 

Kyse on eräänlaisesta metonymiasta3 ja oikeuskielelle tyypillisestä tavasta. Mattilan 

(2017: 143) mukaan yksilötarkoitteiset toimijat esitetään oikeuskielessä usein organisaa-

tion osina, eikä nimettyinä yksilöinä. Eeva Attila (2017: 13) on puolestaan todennut, että 

jos tekijä ylipäätään mainitaan säädöstekstissä, häneen viitataan 3. persoonassa. Tekijää 

eli oikeusnormin kohdetta ei tällöin puhutella suoraan. Tällä tavoin tekstin lukija etään-

nytetään sen laatijasta. Tämä saattaa näyttäytyä kansalaisille muodollisena viestintänä, 

jopa tylynä. (Mattila 2017: 143.)  

 

Luonnollisia toimijoita on etäännytetty KVTES:ssa eritoten niissä esimerkeissä, joilla oh-

jataan sopimuksen soveltamista. Niissä sopimuksen soveltamisen kohteena olevia työn-

tekijöitä tai viranhaltijoita ei nimetä välttämättä organisaationkaan osina, vaan henkilöinä 

(20) tai pelkällä kirjaimella, kuten esimerkissä (21).  

 

                                                 
3 Metonymia on metaforan alalaji, jossa asiaa nimetään toisella siihen läheisesti liittyvällä merkityksellä, 

esimerkiksi kruunu voi merkitä kuningasta (Viikari 2006: 83). 
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(20) Jos henkilö työskentelee viitenä päivänä viikossa esimerkiksi maanantaista 

perjantaihin tai keskiviikosta sunnuntaihin tai tiistaista lauantaihin, häneen so-

velletaan 1 momentin pääsääntöä. (IV 6 § 1 mom.) 

 

(21) Esimerkki: A on sairastunut työtapaturman johdosta ja edut ovat määräyty-

neet 3 §:n 1 momentin mukaan. (V 3 § 4 mom. esimerkki) 

 

Oletan, ettei passiivin käytöllä tai sillä, että luonnolliset toimijat esitetään organisaation 

osina, ole tarkoituksena etäännyttää lukijaa, vaan tehdä tekstistä muodollisempaa. Näh-

däkseni osa käytetyistä toimijoiden nimeämiskeinoista toimii luontevana työehtosopi-

muksessa. Roolikuvauksen käyttäminen esimerkiksi työntekijästä antaa selkeyttä sopi-

muksen noudattamiseen. Arvelen myös, että kunnan tai kaupungin palveluksessa palkkaa 

vastaan työtä tekevät henkilöt identifioivat itsensä työntekijöiksi. Sen sijaan harva kunta-

sektorilla työskentelevä tuskin mieltää itsensä ensisijaisesti kunnan tai kuntayhtymän pal-

velukseen otetuksi tai pelkäksi kirjaimeksi. 

 

Lisäksi aineistossani esiintyy yksi kiinnostava poikkeus, joka eroaa sopimuksen muista 

verbeistä ja muusta nimeämisestä. Kuten jo aiemmin tutkielmassani totesin, Heikkinen ja 

Hämäläinen (2011: 4–7) ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että säädöksistä puuttuvat 

kokonaan viittaukset lukijaan. Sopimuksessa esiintyy yksi käskyä ilmaiseva yksikön toi-

sen persoonan imperatiivi katso. Perusmerkitykseltään imperatiivi on direktiivinen (Lau-

ranto 2014: 31). Direktiivit ovat ilmauksia, joita käytetään, kun halutaan saada toinen 

osapuoli toimimaan tai olemaan toimimatta jollakin tavalla. Ne voivat olla esimerkiksi 

käskyjä, pyyntöjä tai neuvoja. (Lauranto 2014: 12.) KVTES:n imperatiivi katso voidaan 

tulkita siten, että sen funktiona on toimia kehotuksena tai ohjeena lukijalle (ks. VISK § 

1645; myös Lauranto 2014: 73–75). Katso on ainoa KVTES:ssa esiintyvä imperatiivi-

muotoinen verbi. (KVTES:ssa  esiintyviä määräyksiä käsittelen lisää luvussa 4.2.1.) 

 

(22) Jos kertapalkkiota käytetään yleisesti, sen maksamisperusteet on tarkoituk-

senmukaista selvittää yhteisesti henkilöstön kanssa. Kertapalkkion luonteen 

vuoksi asiasta ei käydä virallisia paikallisneuvotteluja viranhaltija- ja työntekijä-

järjestöjen kanssa (katso pääsopimuksen 14 §). (II 15 § 2 mom.)  

 

Katso-imperatiivi esiintyy myös lyhenteellä ks. 

 

(23) Vuosilomapalkasta ks. IV luvun 13 §:n määräykset (V 6 § 2 mom. sovelta-

misohje)   
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4.1.2. Partisiipit  

 

Osana KVTES:n viittauksia esiintyy verbien partisiippeja4. Tässä osassa käsittelen aineis-

tossani esiintyviä partisiippeja siltä osin kuin ne toimivat substantiivin edellä täsmentä-

vinä määritteinä ja viittaavina täsmennyksinä tekstissä toisaalla määriteltyihin tai sovit-

tuihin asioihin. Tarkastelen partisiippeja myös siltä osin kuin niillä määritellään viittauk-

sissa muutoin esiintyvää sisältöä. Tämän lisäksi partisiipit esiintyvät KVTES:ssa neses-

siivirakenteissa. Tässä kohden en kuitenkaan käsittele nesessiivirakennetta, vaan palaan 

siihen tarkemmin tutkimukseni määräyksiä käsittelevässä luvussa 4.2.1. 

 

Nesessiivirakennetta lukuun ottamatta partisiipit esiintyvät aineistoni viittauksissa lähes 

yksinomaan siten, että niillä viitataan sopimuksessa jo aiemmin mainittuun tai määritel-

tyyn sisältöön. Partisiippeja käytetäänkin säädöskielessä, kun referoidaan toisaalla esitet-

tyä (Hämäläinen 2013: 35). Seuraavissa esimerkeissä (24) ja (25) referaatteina ovat aiem-

min mainitut ylityötunnit ja viikoittainen vapaa-aika.  

 

(24) 100 % korotettu tuntipalkka maksetaan tai vastaava vapaa-aika annetaan 

kuitenkin tunneilta, jotka ylittävät edellä 1 momentissa mainitut ylityötunnit. (III 

17 § 2 mom.) 

 

(25) Viranhaltijaa/työntekijää ei saa vastoin suostumustaan velvoittaa olemaan 

varalla 26 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun viikoittaisen vapaa-ajan aikana (III 

5 § 2 mom.) 

 

Viittaukset sisältävät partisiippilausekkeen, joka muodostuu partisiipista sekä siihen liit-

tyvistä täydennyksistä. Esimerkeissä partisiipit täydentyvät pykälillä ja momenteilla. Par-

tisiippi on partisiippilausekkeen edussanana ja sijoittuu lähes aina lausekkeen loppuun 

(VISK § 527–§ 528).  

 

                                                 
4 Partisiippeja käytetään adjektiivien tavoin substantiivin etumääritteinä, predikatiiveina sekä predikaat-

tiadverbiaaleina. Partisiippimuotoja ovat VA-partisiippi (näkevä, sanova) sen passiivinen vastine (nähtävä, 

sanottava), NUT-partisiippi (nähnyt, sanonut), NUT-partisiipin passiivinen vastine TU-partisiippi (nähty, 

sanottu) agenttipartisiippi (näkemä, sanoma) sekä kieltopartisiippi (näkemätön, sanomaton). (VISK § 110, 

122.) 
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Partisiippimuodoista KVTES:ssa määritteenä käytetään lähes yksinomaan passiivin 2. 

partisiippia eli TU-partisiippia5. Oikeuskielen tutkimuksessa tällaisista partisiippimuo-

doista käytetään myös nimitystä juridinen pronomini (Mattila 2010: 185). TU-partisiipilla 

ilmaistaan tilanteita, jotka ovat päättyneet tai saatettu loppuun (Vilkuna 1996: 241). Kun 

niitä käytetään KVTES:ssa tai sopimustekstissä yleensä, voidaan tulkita, että asia on mää-

ritelty tai todettu toisaalla. Juridisten pronominien käyttö liittyy KVTES:ssa oikeuskielen 

täsmällisyyden vaatimukseen. Jos on vaarana, että substantiivin korvaaminen pelkällä 

pronominilla voisi aiheuttaa epäselvyyttä tekstin subjektista tai objektista, tarkkuuden ja 

oikean tulkinnan varmistamiseksi käytetään substantiivin edellä täsmentävää juridista 

pronominia (Mattila 2010: 185). 

 

Aineistoni viittauksissa yleisimmin esiintyvä passiivin juridinen pronomini on tarkoi-

tettu: viittauksissa esiintyvistä partisiippimuodoista yli puolet (82 kappaletta) on tarkoi-

tettu-partisiippeja.   

 

(26) Lääkärintodistus tai muu 2 momentissa tarkoitettu todistus on kuitenkin 

vain asiantuntijan lausunto, josta toimivaltainen viranomainen voi poiketa perus-

tellusta syystä. (V 1 § 3 mom. soveltamisohje)  

 

Esimerkistä (26) näkyy, että tarkoitettu viittaa todistukseen, josta on sopimuksessa jo 

aiemmin kerrottu. Partisiippi on saanut määritteen muu 2 momentissa. Toiseksi yleisin 

käytetyistä partisiippimääritteistä on mainittu, joka puolestaan esiintyy aineistoni viit-

tauksissa 38 kertaa.  

 

Tarkoitetun ja mainitun ohella aineistossani esiintyviä passiivin 2. partisiippeja eli juridi-

sia pronomineja ovat määrätty (5 kpl), sanottu (4 kpl), lueteltu (2 kpl),  ansaittu (1 kpl), 

edellytetty (1 kpl), järjestetty (1 kpl), käytetty (1 kpl), maksettu (1 kpl), sovittu (1 kpl), 

säädetty (1 kpl). 

 

(27) Mikäli työaikajaksoon sisältyy sekä ennalta suunniteltu että muu keskeytys, 

ylityöraja on edellä 16 § 1 momentissa sovittu tuntimäärä. (III 16 § 2 mom. 2 

kohta) 

 

                                                 
5 TU-partisiipilla tarkoitetaan NUT-partisiipin passiivista vastinetta. TU-partisiipin tunnuksena on 

tU- ~ ttU-.  
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Aineistoni viittauksissa esiintyy TU-partisiippien ohella ensimmäisiä partisiippeja eli 

VA-partisiippeja6, vaikkakin TU-partisiippeihin verrattuna niitä on määrällisesti huomat-

tavasti vähemmän. VA-partisiippeja KVTES:n viittauksissa edustavat oleva (12 kpl), kos-

keva (7 kpl), määräytyvä (4 kpl), kuuluva (2 kpl), ilmenevä (1 kpl), lyhentävä (1 kpl), 

rajoittava (1 kpl) soveltuva (1 kpl), tarvittava (1 kpl), vaikuttava (1 kpl) ja ylittävä (1 

kpl). 

 

(28) Jos työnantaja antaa koulutukseen osallistumista varten virkamatkamää-

räyksen, niin palkkaus ja matka- yms. kustannusten korvaukset määräytyvät mat-

kakustannusten korvausta koskevan liitteen mukaan. (III 4 § 2 mom. sovelta-

misohje)  

 

(29) Muuksi virka-/työvapaaksi katsotaan myös edellä kohdissa 2, 5 ja 6 mainitut 

ajat ylittävät poissaoloajat. (IV 4 §) 

 

Partisiippimääritteiden käyttö on ollut perinteisesti osa oikeuskieltä siitäkin syystä, että 

niitä käytetään myös relatiivista sivulausetta korvaavana rakenteena (Piehl 2010b: 64). 

Tämän vuoksi oikeusteksteissä on yhä enemmän pelkästään päälauseen sisältäviä virk-

keitä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että oikeuskieli olisi muuttunut selkeämmäksi, sillä 

myös partisiippimääritteet saattavat mutkistaa tekstin rakennetta. (Piehl 2010a: 167.) Ym-

märrettävyyteen vaikuttavat erityisesti rakenteet, joissa esiintyy kaksi tai useampi parti-

siippimääritettä (Itkonen 2011: 90–91). Alla esimerkissä (30) samassa virkkeessä ovat 

VA-partisiippi koskeva, TU-partisiippi tarkoitettu sekä agenttipartisiippi asettama. Tässä 

tapauksessa partisiippirakenteet lisäävät muutoinkin pitkän virkkeen raskautta 

 

(30) Tämän pykälän irtisanomista koskevia määräyksiä sovelletaan myös tämän 

luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun yhdistyksen kokouksessaan tai muutoin 

asettamaan pääluottamusmiesehdokkaaseen, jonka asettamisesta kyseinen yhdis-

tys on kunnalle kirjallisesti ilmoittanut. (VII 7 § 5 mom.)  

 

Aineistossani ei esiinny agenttipartisiippeja niin, että niillä viitattaisiin tekstissä toisaalla 

esitettyyn. Yllä olevassa esimerkissäkään agenttipartisiippi ei ole itsessään osa viittausta, 

vaan se esiintyy virkkeessä, joka sisältää viittauksen. Myöskään NUT-partisiippeja ei 

esiinny aineistossani siten, että ne olisivat osa viittausta.  

 

                                                 
6 VA-partisiipin tunnuksena on -vA. 
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Ymmärrettävyyden edistämiseksi onkin ohjeistettu välttämään partisiippimääritteiden 

käyttöä oikeusteksteissä. Ohjeistuksesta huolimatta niiden käyttö ei ole vähentynyt – 

päinvastoin. Piehl (2010b: 64) on selvittänyt, kuinka suuri partisiippimääritteen sisältä-

vien lauseiden osuus on 2000-luvun säädöksissä. Hänen tulostensa mukaan partisiippi-

määreitä esiintyi lähestulkoon jokaisessa lauseessa (99,3% lauseista sisälsi partisiippi-

määritteen). Vertailun vuoksi kaunokirjallisessa tekstissä pääsanan edellä partisiippeja 

esiintyy keskimäärin kolmessa lauseessa sadasta. (Hakanen 1993: 62–63). 

 

Partisiipeille on ominaista, että ne voivat ajan kuluessa vakiintua itsenäiseen käyttöön. 

Tällaisissa tapauksissa ne ovat menettäneet verbaalisuutensa ja adjektiivistuneet. Kun 

partisiippi on adjektiivistunut ja sen merkitys on vakiintunut sanastoon, partisiipin voi-

daan katsoa olevan leksikaalistunut. (Koivisto 1987: 32; VISK § 630.) Partisiippien verbi- 

ja adjektiivikäytön välille ei voida tehdä selvää jakoa, sillä partisiippi voidaan yhdessä 

kontekstissaan ymmärtää verbaaliseksi, toisessa taas adjektiiviksi. Silloin kun partisiippia 

käytetään verbimäisesti, se saa niin verbin täydennyksiä kuin ajan, paikan ja muita mää-

ritteitä. Puolestaan adjektiivina partisiippi saa samanlaisia määreitä kuin adjektiivit. 

(VISK § 632.) 

  

En kuitenkaan tarkastele sen tarkemmin, kuinka verbaalisia tai adjektiivistuneita aineis-

toni partisiippiesiintymät ovat. Partisiippimuotojen adjektiivistumista ja leksikaalistu-

mista tutkinut Koivisto (1987: 6) on erottanut juridiset pronominit kokonaan verbaalisuu-

tensa säilyttäneistä partisiipeista, sillä juridisia pronomineja käytetään koherenssin luo-

miseksi tekstiin. Juridisiin pronomineihin voi toki liittyä ajan tai paikan määrite. 

KVTES:n esimerkissä (30) tarkoitettu saa paikan määritteen tämän luvun 2 §:n 1 momen-

tissa. Olen koonnut taulukkoon 1 aineistoni viittauksissa esiintyvien partisiippien määrän 

suhteutettuna viittausten määrään.   
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Taulukko 1. Partisiippien määrä suhteutettuna viittausten määrään. 

 Kaikki viittaukset Partisiipin sisältävät Suhteessa 

Luku I 11 5 45% 

Luku II 81 26 32% 

Luku III 136 52 38% 

Luku IV  116 47 41% 

Luku V 67 24 36% 

Luku VI 2 0 0% 

Luku VII 22 15 68% 

Luku VIII 10 4 40% 

Yhteensä 445 173 39% 

 

KVTES:n viittauksissa esiintyy partisiippeja runsaasti, joskaan ei yhtä paljon lausetta 

kohti kuin Piehlin tuloksissa. Taulukosta voidaan nähdä, että aineistoni viittauksista  

39 % sisältää partisiipin. Aineistoni partisiippiesiintymistä vastaavat erityisesti tarkoitettu 

ja mainittu, joiden osuus muodostaa viittausten kaikista partisiippiesiintymistä 69 %.  

 

 

4.1.3. Referointi  

 

KVTES viittaa itseensä myös referoimalla sopimuksessa jo sanottua. Suomen kielen tut-

kimuksessa referointi on totuttu ymmärtämään toisen puheen tai ajattelun esittämisenä. 

(Heikkinen, Lauerma & Tiililä 2012: 106–107). Kirjoitetun tekstin referoinnilla voidaan 

tarkoittaa myös kirjoittajan itsensä aiemmin esittämän asian sijoittamista omaan tekstiin 

(VISK §1457). Yleisimmin sopimuksessa referoidaan aiemmin sanottua käyttämällä 

edellisessä luvussa käsittelemiäni partisiippeja. 

 

(31) Jos viranhaltijan virkatehtävien hoitaminen on keskeytynyt määräkaudeksi, 

vaikka hänelle ei ole myönnetty täksi ajaksi virkavapaata ja hän saa tältä ajalta 

sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, äitiys- tai isyysrahaa tai 2 §:n 7 mo-

mentissa mainittua korvausta, tartuntatautilain (583/86) mukaista korvausta tai 

1 momentissa tarkoitettua kuntoutusrahaa, hänellä on mainitulta ajalta oikeus 
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ainoastaan päivä-, äitiys- tai isyysrahan taikka muun mainitun korvauksen mää-

rällä vähennettyyn palkkaan. (V 5 § 3 mom.) 

 

Referointirakenne koostuu kahdesta osasta: johtoilmauksesta ja itse referaatista. Johtoil-

mauksessa mainitaan vähintään referoitava. Siinä voidaan myös tuoda esille vastaanottaja 

ja jotain puhumisen tavasta. Eksplisiittisintä referointi on silloin kun johtoilmaus ja refe-

raatti voidaan erottaa erillisiksi kokonaisuuksiksi. (VISK § 1457, § 1459.) Yllä olevassa 

esimerkissä (31) johtoilmauksena on partisiippimäärite 2 §:n 7 momentissa mainittu sekä 

1 momentissa tarkoitettu, puolestaan referaattina toimivat ainoastaan lausekkeen edussa-

nat korvaus ja kuntoutusraha. 

 

Säädöstekstissä ei käytetä juurikaan kokonaisia lauseita referoitaessa. Myöskään suora 

esitys ja tarkka siteeraaminen eivät ole säädösteksteille luonteenomaista. Enemmänkin 

niissä pyritään tiivistämään tai nimeämään alkuperäistä lähdettä. (Hämäläinen 2013: 35–

37.) Hämäläinen (2013: 35) on arvellut sen johtuvan käytännön syistä. Kuten jo sanottua, 

toisia säädöksiä referoimalla estetään, ettei oikeusjärjestelmän sisäisiä ristiriitaisuuksia 

synny (ks. Mattila 2017: 108–109). Sama ristiriitaisuuksien välttäminen on tavoitteena 

myös referoitaessa omaa tekstiä.   

 

Partisiippien lisäksi KVTES:ssa käytetään sopimuksessa aiemmin esitetyn referointiin 

rakenteita x:n mukainen, x:n mukaan ja x:n mukaisesti.   

 

(32) Osa-aikatyössä säännöllisen työajan lisäksi tehty työaika on lisätyötä ylityö-

rajaan (9 §:n mukainen täysi työaika) saakka. (III, 16§, 2 mom.)   

 

(33) Pääsääntöisesti sairausloma myönnetään lääkärintodistuksen tai muun 2 

momentissa tarkoitetun todistuksen mukaan. (V, 1§ 3.mom) 

 

(34) Arkipyhä lyhentää säännöllistä työaikaa 9 § 3 momentin mukaisesti silloin, 

kun se on keskeytyksen ulkopuolella. (III, 16§, 1 mom.) 

 

Kielitoimiston sanakirjan (2018) mukaan mukainen merkitsee ’jonkun mukaan tehtyä, 

tapahtuvaa tai jotakin noudattavaa’. Rakenteena x:n mukainen koostuu suhteutusadjektii-

vista ja siihen liittyvästä genetiivimuotoisesta täydennyksestä. Suhteutusadjektiivit ni-

mensä mukaisesti suhteuttavat kuvauksen kohteena olevan entiteetin asemaa suhteessa 

johonkin toiseen. Niillä voidaan ilmaista aisti- ja yleisvaikutelmaa, suhteellista tilaa, ai-

kaa tai paikkaa sekä mitattavaa ominaisuutta, kuten painoa, ikää tai pituutta. (VISK § 
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445.) Yhdessä täydennyksensä kanssa suhteutusadjektiivi muodostaa kokonaisuuden. Il-

man toista osapuolta merkitys ei ole ymmärrettävissä. (Jaakola 2004: 204.) 

  

Mukainen-adjektiivista on muodostettu myös aineistoni toinen referointirakenne mukai-

sesti. Adverbina toimiva mukaisesti on saatu johtimella -sti. Esimerkin (34) tapaan mu-

kaisesti saa täydennyksekseen genetiivissä olevan viittauksen. Mukainen eri muodoissaan 

esiintyy aineistossani yhteensä 88 kertaa. Näistä mukaisesti-rakenteen osuus on 39 ta-

pausta. 

 

Puolestaan mukaan-rakenteella aiemmin sanottua referoidaan 31 kertaa. Kielitoimiston 

sanakirjassa (2018) mukaan saa merkityksekseen ’jonkun mukaisesti tai jotakin noudat-

taen’. Sitä voidaan käyttää myös osoittamassa ilmauksen sisältämän väitteen alkuperää.  

 

X:n mukainen, x:n mukaisesti ja x:n mukaan -rakenteita käytetään KVTES:ssa riippu-

matta siitä, missä sopimuksen kohdassa sijaitsevaa sisältöä niillä referoidaan. Säädösteks-

tien referointirakenteitakin tutkinut Hämäläinen (2013: 36) on todennut, että ilmaisut ovat 

säädöskieleen integroituneita ilmaisuja ja niitä käytetään referoitaessa muita tekstejä.  

 

Aiemmin sopimuksessa sanottua referoidaan kolmessa tapauksessa myös rakenteella x:n 

perusteella. Aineistossani rakenne muodostuu adessiivissa olevasta peruste-substantii-

vista sekä sitä täydentävästä genetiivimääritteestä. Kielitoimiston sanakirja (2018) antaa 

perusteen määritelmäksi: ’asian, johon jokin perustuu’. Sillä voidaan ilmaista myös läh-

tökohtana olevaa asiaa.  

 

(35) Edellä 1 momentin perusteella siirretyt kesälomaan kuuluvat vuosilomapäi-

vät annetaan lomakauden loppuun mennessä ja talviloma ennen seuraavan loma-

kauden alkua. (IV 11 § 3 mom.) 

(36) Työntekijä/viranhaltija ei 3 momentin toisen virkkeen perusteella menetä 

sairausajan palkkaa, mikäli lääkärintodistuksen viipyminen aiheutuu hyväksyttä-

västä syystä. (V 1§ 3 mom. soveltamisohje)  

 

Molempien esimerkkien määritteenä esiintyy genetiivimuodossa oleva viittaus sopimuk-

seen. Molemmissa myös viitataan tarkkaan momenttiin. Jälkimmäisessä esimerkissä viit-

tausta on tarkennettu täsmentämällä, missä kohtaa momenttia viitattu kohta sijaitsee. Esi-
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merkissä (34) viittaus on saanut vielä tarkentavan adposition edellä. Verrattuna x:n mu-

kainen -rakenteeseen x:n perusteella esiintyy marginaalisesti referoitaessa sopimuksessa 

aiemmin sanottua. 

 

  

4.2. Määräykset, määritelmät ja ehdot  

 

4.2.1. Viittaukset määräyksissä 

  

Sopimuksena KVTES sisältää keskeisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, joita työehtosopi-

mukseen sidottujen osapuolten on noudatettava. Näiden oikeuksien ja velvollisuuksien 

noudattamista ohjaavat sopimukseen kirjatut määräykset, joiden osana esiintyvät myös 

viittaukset. Kun viittaus on erottamaton osa määräystä, määräystä ei voida noudattaa il-

man, että viitattu sisältö tunnetaan. Viittaus esiintyy esimerkiksi määräävän lauseen ob-

jektina.  

 

(37) Tämän luvun 18 §:n ja 20 §:n mukaiset ns. epämukavan työajan korvauk-

set maksetaan vain tosiasiallisesti tehdyltä työajalta. (III 21 § soveltamisohje) 

 

Olen erottanut aineistoni viittauksista kahdentyyppisiä määräyksiä. Ensimmäiseen ryh-

mään olen katsonut kuuluvaksi ne määräykset, joilla määrätään, millä tavoin sopimuksen 

soveltaminen muuttuu teoiksi reaalisessa maailmassa. Toiseen ryhmään olen jaotellut ne 

määräykset, jotka liittyvät sopimuksen tulkintaan. Jaon määräysten välille olen tehnyt sen 

perusteella, millainen verbi määräyksen sisältävään viittaukseen kuuluu.  

 

Ensimmäisen ryhmän määräyksille on yhteistä se, että ne sisältävät merkitykseltään dy-

naamisen ja konkreettisen verbin (ks. VISK § 445). Määräyksissä olevilla verbeillä on 

ilmaistu aktiivisia tilanteita tai tekoja, joilla on kesto ja päätepiste. Lisäksi voidaan katsoa, 

että tähän ryhmään kuuluvat määräykset johtavat konkreettisiin toimenpiteisiin. Aineis-

tossa esiintyvät dynaamisina esimerkiksi verbit siirtää, kertoa, suorittaa, maksaa, laskea, 

antaa, nimetä, toteuttaa ja tehdä.  

 

(38) Jos viranhaltija/työntekijä haluaa loman siirrettäväksi, loma siirretään siten 

kuin 11 §:n 1 ja 3–4 momenteissa tarkemmin määrätään. (IV 9 § soveltamisohje) 
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(39) Osa-aikatyötä tekevän tuntipalkka saadaan jakamalla kalenterikuukauden 

varsinainen palkka (osa-aikapalkka) luvulla, joka lasketaan siten, että osa-aikai-

sen säännöllinen työaika (osa-aikatyöaika) jaetaan täydellä työajalla ja kerro-

taan 1 momentin mukaisella täyttä työaikaa tekevän kuukausipalkan jakajalla. 

(III 25 § 3 mom.)   

 

(40) Lisäksi sairaalafyysikoille suoritetaan ilta- ja yötyöstä 20 1:n 1 ja 2 momen-

teissa tarkoitettu ilta- ja yötyökorvaus. (III 23 § 1 mom. 4 kohta)   

 

Joissakin tapauksissa suoria määräyksiä on voitu vahvistaa käyttämällä fokuspartikke-

leita rajaamalla niiden avulla sopimuksen muut määräykset ulkopuolelle.   

 

(41) Tuntipalkkaa voidaan maksaa vain KVTES:n palkkausluvun 19 § mukai-

sessa tilanteessa. (II 2 §) 

 

Sopimuksen soveltamista ja tulkintaa puolestaan ilmaistaan aineistossani lähtökohtaisesti 

merkitykseltään mentaalisilla ja abstrakteilla verbeillä. Näistä mentaaliset kuvaavat mie-

len sisäisiä tiloja, tekoja ja toimintoja, abstraktit puolestaan suhteuttavat asiaintiloja kes-

kenään (VISK 445 §). Aineistossani tällaisia verbejä ovat esimerkiksi aiheutua, johtua, 

katsoa, soveltaa, sisältyä, huomioida ja poiketa.   

 

(42) 2. kohdan ja 3. kohdan muutoksia sovelletaan 1.1.2012 tai sen jälkeen alka-

viin palvelussuhteisiin (II 12 § soveltamisohje). 

 

(43) 2 momentissa tarkoitetun selvityksen toimittaminen työnantajalle ennen lo-

man alkamista tai 1 momentissa määrätyssä ajassa katsotaan pyynnöksi siirtää 

loma myöhäisempään ajankohtaan (IV 11 § 2 mom. soveltamisohje).  

 

Lopulta myös mentaalisilla ja abstrakteilla verbeillä ilmaistu sopimuksen soveltaminen 

voi johtaa käytännön teoiksi, jotka eri kuntasektorin toimijat toteuttavat. Esimerkin (43) 

tapauksessa selvityksen toimittanut työntekijä tai viranhaltija saa lomansa pidettyä myö-

häisempänä ajankohtana.  

 

Määräyksiä esitetään KVTES:ssa suorien määräysten lisäksi modaalisuutta ilmaisevilla 

ja toimintaa ohjaavilla deonttisilla ilmauksilla (VISK § 1554). Niillä ilmaistaan velvolli-

suutta (on tehtävä, tulee, pitää), lupaa (saada, voida) tai kieltoa (ei voi, ei saa). Säädös-

kielessä niiden esiintymistiheys on runsas, sillä niillä ilmennetään lain keskeisiä tehtäviä. 

(Rydzewska-Siemiątkowska: 2017.) Tyypillinen tapa ilmaista pakkoa tai velvollisuutta 
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KVTES:ssa on tehdä se modaalisuuteen erikoistuneilla lausekonstruktioilla, kuten neses-

siivirakenteella. 

 

(44) Työvuoroluettelo on pääsääntöisesti laadittava koko tasoittumisjaksoksi ja 

sitä on noudatettava siten kuin 30 §:ssä on tarkemmin määrätty. (III 7 § 1 mom. 

soveltamisohje) 

 

Kyseessä on verbikonstruktio, joka muodostuu olla-verbistä ja passiivin ensimmäisestä 

partisiipista eli VA-partisiipistä (VISK § 1581). Rakenteen käyttö on suomen yleiskie-

lessä tavallisin tapa ilmaista velvollisuutta (Ketola 2003: 26). 

 

Nesessiivirakenteessa voi olla myös ilmaistuna genetiivisubjekti, joka kertoo, kenen vel-

vollisuutena on tehdä esitetty toiminta (Vilkuna 1996: 282). Esimerkissä (45) vaatimus 

esittää muu 2 momentissa tarkoitettu todistus kohdistuu viranhaltijaan tai työntekijään.  

 

(45) Viranhaltijan/työntekijän on esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lääkärin- 

tai muu 2 momentissa tarkoitettu todistus työkyvyttömyydestään. (V 1 § 3 mom. 

soveltamisohje)  

 

Joissakin tapauksissa aineistossani esiintyvistä nesessiivirakenteista puuttuu substantiivi-

lauseke kokonaan. Tällöin puhutaan nollasubjektilauseesta (VISK § 1347). Lähtökohtai-

sesti deonttiset velvollisuudet kohdistuvat vastuulliseen ja intentionaaliseen toimijaan, 

jonka vastuulla on toteuttaa ne (VISK § 1554). Kuten aiemmin totesin, passiivilauseista 

on pääteltävissä, kenen osapuolen tehtäväksi kuuluu toimia sopimuksen perusteella. Näin 

on myös nollasubjektilauseiden tapauksessa. Useimmiten velvoite kohdistuu työnantaja-

osapuoleen eli kuntaan.   

 

(46) Ennen kuin keskimäärin 36 tunnin 45 minuutin tasoittumisjärjestelmä ote-

taan käyttöön, tulee asiasta neuvotella luottamusmiehen tai ao. henkilön kanssa 

siten kuin tämän luvun 29 §:n 2 ja 3 momentissa on määrätty. (III 8 § 1 mom. 

soveltamisohje) 

 

Suoran velvollisuuden ja pakon ilmaisemisen lisäksi deonttisia ilmauksia käytetään 

KVTES:ssa, kun ohjeistetaan toimimaan tietyillä tavoilla. Seuraavissa esimerkeissä mo-

daalisuutta ilmentää modaalinen verbi voida.   
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(47) Toimivaltainen viranomainen voi rajata palkkausluvun 17 §:n mukaiset työn-

antajan edustajat arviointijärjestelmän ulkopuolelle. (II 9 §1 mom. 4 kohta) 

 

(48) Jos vuosilomaa ei voida äitiys- tai isyysvapaan vuoksi antaa 1–4 momentissa 

tai 8 §:n 2 ja 4 momenteissa tarkoitetulla tavalla, loma saadaan antaa kuuden 

kuukauden kuluessa vapaan päättymisestä. (IV 6 § 5 mom.) 

 

Esimerkeissä voida jättää sopimuksen soveltajalle mahdollisuuden valita. Hän ei ole vel-

voitettu toimimaan sopimuksen tarjoaman ohjeen mukaan, vaan voi tehdä sen halutes-

saan.  

 

 

4.2.2. Viittaukset määritelmissä 

 

KVTES sisältää runsaasti määritelmiä, joita käytetään selventämään sopimuksessa käy-

tettyjä keskeisiä termejä. Sopimuksessa esiintyvät termit ovat keskiössä, jotta voidaan 

toimia sopimuksen mukaan siten kuin on tarkoitettu. Ilman tarkkaa määrittelyä termit, 

esimerkiksi työn vaativuuden arviointi (TVA), viikoittainen vapaa-aika ja lomanmääräy-

tymisvuosi, voisivat aiheuttaa väärinkäsityksiä sopimuksen soveltamisessa. Määräysten 

tapaan viittaukset sitoutuvat osaksi määritelmiä. Ilman viittauksen kohteena olevan sisäl-

lön tarkkaa tuntemista määritelmää ei voida ymmärtää. Alla olevassa esimerkissä (49) 

vuorotyön määritelmä ei ole ymmärrettävissä ilman, että 3 §:ssä määritellyn lomanmää-

räytymiskuukauden määritelmä on tiedossa.   

 

(49) Viranhaltijalla/työntekijällä, jolle ei työaikaa koskevan määräyksen/työsopi-

muksen mukaisen työaikajärjestelyn perusteella kerry yhtään täyttä 3 §:ssä tar-

koitettua lomanmääräytymiskuukautta, on oikeus halutessaan saada vapaata 

kaksi arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut palve-

lussuhteessa. (IV 21 § 1 mom.) 

 

Viittauksilla esitetään myös aiemmin määriteltyjen käsitteiden sijaintia. Sen sijaan, että 

asia määriteltäisiin uudelleen, viitataan määritelmään. Tällä tavoin voidaan varmistaa, 

että määritelmä on aina ymmärrettävissä samalla tavoin riippumatta siitä, missä kohtaa 

sitä tarvitaan sopimuksessa. Jos määritelmä viittauksen sijaan toistettaisiin sanatarkasti, 

tekstin määrä lisääntyisi. Kun viitataan jo aiemmin määriteltyyn, viittauksessa esiintyvät 

monessa tapauksessa passiivimuotoiset verbit tarkoittaa, määritellä ja olla. 
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Esimerkissä (50) ilmaistaan suoraan, että ennakkoharjoittelu, koulutukseen sisältyvä har-

joittelu ja erikoistumisharjoittelu on määritelty jo aiemmin, ja viittaus kohdistuu tähän 

määritelmään. Samalla tavoin viitataan taaksepäin (51) palkkahinnoitteluun, jossa on kä-

sitelty palkkahinnoittelun ulkopuolisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkaa. 

 

(50) Koulutukseen liittyvä ennakkoharjoittelu, koulutukseen sisältyä harjoittelu ja 

erikoistumisharjoittelu on määritelty palkkausluvun 3 §:n 1 momentin sovelta-

misohjeessa. (VIII 7§ soveltamisohje)  

 

(51) Palkkahinnoittelun ulkopuolisten viranhaltijoiden/työntekijän palkka määri-

tellään palkkausluvun 8 §:n mukaisesti (II 9 § 1 mom. soveltamisohje 5. kohta). 

 

Säädösten osalta sisällön rytmittely on ohjeistettu tarkkaan. Luvun alkuun sijoittuvat lain 

tarkoitusta ja soveltamisalaa koskevat normit sekä mahdolliset määritelmät. (Mattila 

2017: 102.) KVTES:ssa tällaista rytmitystä edustavat lukujen II (2 §) ja III (6–7 §) alku-

puolella sijaitsevat metatekstuaaliset johdanto-osat, joissa on listattu luvuissa esiintyviä 

keskeisiä peruskäsitteitä sekä selitetty niiden merkityksiä. Viittaukset ovat sitoutuneet 

olennaisesti luetteloissa esitettyihin määritelmiin: ne kertovat määritelmiin liittyvien li-

sätietojen sijainnin. 

 

(52) Vähimmäispalkka. Täysin työkykyisen 17 vuotta täyttäneen täyttä työaikaa 

tekevän säännöllisen työajan vähimmäispalkka kuukaudessa luontoisetuineen. 

Katso 3 §. (II 2 §) 

 

Määritelmän yhteydessä on viittaus vähimmäispalkkaa käsittelevään pykälään, jossa on 

käsitelty vähimmäispalkan soveltamista. Vähimmäispalkan määrittelyä ei tehdä uudel-

leen sitä käsittelevässä 3 §:ssä. Sen sijaan pykälässä edetään suoraan kertomaan vähim-

mäispalkan tarkka määrä ja se, ketkä kuuluvat sen piiriin (53).  

 

(53) Täysin työkykyisen 17 vuotta täyttäneen täyttä työaikaa tekevän säännöllisen 

työajan vähimmäispalkka kuukaudessa luontoisetuineen on 1.2.2016 lukien 1 

569,57 euroa (II 3 § 1 mom.).  

  

Lukujen alun lisäksi määritelmä on voitu esittää myös silloin, kun käsite esiintyy sopi-

muksessa ensimmäistä kertaa. Tästä johtuen käsitteiden määrittelyä tehdään KVTES:ssa 

myös lukujen loppupuolella. Seuraavassa esimerkissä (54) vuorotyö määritellään vasta 

III luvun pykälässä 20 §.   
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(54) Vuorotyöllä tarkoitetaan 7 §:n mukaisesti järjestettyä kaksivuorotyötä tai 

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen liitteen 5 ja 6 mu-

kaista kolmivuorotyötä, jossa vuorot vaihtuvat säännöllisesti ja muuttuvat enna-

kolta määrätyin ajanjaksoin ja jossa viranhaltijat/työntekijät suorittavat samankal-

taista työtä. (III 20 § 4 mom.)   

 

Edellä olevan esimerkin (49) tapaan viittaus esimerkissä (54) esiintyy määritelmän erot-

tamattomana osana. Viittauksen kohteena olevassa 7 §:ssä on määritelty säännöllinen työ-

aika ja arkipyhäviikon työaika, eikä niiden molempien määritteleminen uudelleen olisi 

tässä tarkoituksenmukaista. Määritelmä, joka sisältää viittauksen, on nähdäkseni kuiten-

kin hankala hahmottaa. 

 

Metatekstuaalisen viittauksen lisäksi esimerkissä (54) esitetty vuorotyön määritelmä si-

sältää intertekstuaalisen viittauksen kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtoso-

pimuksen liitteisiin. Määritelmää ei ole myöskään mahdollista ymmärtää ilman tätä ulko-

puolista tekstiä. (KVTES:n intertekstuaalisiin viittauksiin palaan tarkemmin luvussa 

4.7.2.)  

 

Joissakin tapauksissa KVTES viittaa edessäpäin sijaitseviin määritelmiin jo ennen kuin 

määritelmä itsessään on vielä esiintynyt. Tällaisissa tapauksissa viittauksella osoitetaan 

kohta, jossa määritelmä ja sen määrittelemä sisältö sijaitsevat.  

 

(55) Työnantajan edustajien palkka määritellään palkkausluvun 17§:n mukai-

sesti. (II 9§ 2 mom. 6 tehtäväkohtaisen palkan alentaminen)  

 

(56) Luottamusmiehen ajankäytöstä säännöllisenä työaikana sovitaan tarvitta-

essa tämän luvun 13§ mukaisella paikallisella sopimuksella. (VII 8§ 1 mom.) 

 

Esimerkissä (55) mainittu palkkausluvun 17 § sisältää määrittelyn työnantajan edustajan 

palkan määräytymisperusteista. Lisäksi pykälässä määritellään, kuka katsotaan työnanta-

jan edustajaksi. Puolestaan esimerkin (56) viittaamassa 13 §:ssä määritellään, kenen vä-

lillä paikalliset sopimukset tehdään. Ilman näiden tulevien määritelmien sisältöjen tunte-

mista sopimuksen soveltaminen ei onnistu, joten lukijan on pysäytettävä lukemisensa ja 

hypättävä tekstissä eteenpäin. Tällaisissa tapauksissa viittaaminen eteenpäin onkin risti-

riidassa säädöskielen suositusten kanssa. Lainkirjoittajan oppaassa (2013: 431) ohjeiste-
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taan ottamaan huomioon, ettei säädöksessä saa määritellä mitään vasta myöhemmin mää-

riteltävän käsitteen avulla.  

 

Useimmissa tapauksissa KVTES:ssa toisaalla sijaitsevat määritelmät on ilmaistu ekspli-

siittisesti. Tämä selittynee sillä, että on haluttu varmistua lukijan ymmärtävän määritel-

mät oikealla tavalla. Joissakin tapauksessa aiemmin määritellyt käsitteet ilmenevät impli-

siittisemmin. Niiden odotetaan olevan jo lukijan tiedossa ja hänen tuntevan jo määritellyt 

käsitteet.  

 

(57) Edellä 3 ja 4 momentissa mainitut korvaukset eivät kuulu varsinaiseen 

palkkaan. (VII 8 § 4 mom. soveltamisohje)   

 

Varsinaisen palkka on määritelty luvun II 2 §:ssä ja sitä on avattu lisää saman luvun 5 

§:ssä. Sen sijaan, että alkuperäiseen määritelmään olisi enää viitattu, sen tuntemista edel-

lytetään. 

  

 

4.2.3. Viittaukset ehdon ilmaisuissa 

 

Kolmas Gunnarssonin (1984: 84) määrittelemistä oikeuskielen funktioista on ehdon il-

maisu. Tarkkojen määräysten ja määritelmien lisäksi myös KVTES:n viittauksissa esiin-

tyy lukuisia ehtoja, jotka täytyy ottaa huomioon toimittaessa sopimuksen mukaan. Ehtoa 

ilmaistaan KVTES:ssa lauseilla, joilla on keskenään kondionaalinen suhde. Lauseista toi-

nen esittää ehdon, jonka vallitessa toisen lauseen ilmaisema asiaintila voi toteutua tai on 

mahdollinen (VISK § 1134). 

 

(58) Ellei 8§:n 2 momentin perusteella muusta sovita, vuosiloma on siis annet-

tava viimeistään lomavuotta seuraavana vuonna 30.4. mennessä, vaikka viran-

haltija/työntekijä olisikin esim. harkinnanvaraisella virka/työvapaalla, vanhem-

painvapaalla, hoitovapaalla tai opintovapaalla. (IV 7§ 5 mom. soveltamisohje) 

 

(59) Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana, jolleivät työn-

antaja ja viranhaltija/työntekijä sovi loman pitämisestä 8§:ssä tarkoitetulla ta-

valla. (IV 7§ 1 mom.) 
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Molemmissa esimerkeissä ehto esitetään sivulauseessa ja päälauseessa esitetään asia, joka 

voi toteutua vain, jos ehto ei täyty. Ensimmäisessä esimerkissä (58) on todettu, että mah-

dollisesta vapaastaan huolimatta työntekijän tai viranhaltijan on saatava vuosilomaa huh-

tikuun loppuun mennessä. Tämän voi kuitenkin estää se, että viittauksen kohteena ole-

vassa 8 § 2 momentissa on sovittu muusta. Esimerkin (59) päälauseessa on sen sijaan 

määräys vuosiloman pitämisestä, mutta sitä noudatetaan vain niissä tapauksissa, joihin 

ehto ei vaikuta.   

 

Ulla Suokas (1990) on erottanut vastaavan rakenteen jo vuoden 1793 lainsuomennoksista. 

Hän nimeää tällaisia rakenteita ehtokehyksiksi. Ne koostuvat juuri ehtoa ilmaisevasta si-

vulauseesta ja seurauksen kertovasta päälauseesta. Konditionaalinen ehtolause voi sijaita 

hallitsevan lauseen edellä tai yhdyslauseen jälkijäsenenä (VISK § 1113, § 1134). Kuten 

yllä olevista esimerkeistä näkyy, KVTES:ssa esiintyy konditionaalisia ehtokehyksiä sekä 

niin, että ehtoa ilmaiseva lause on ennen määräyksen ilmaisevaa lausetta (58) kuin siten, 

että ehto tulee vasta jälkimmäisessä lauseessa (59). Tältä osin KVTES tekee eroa säädös-

teksteihin, joissa ehtoa ilmaiseva lause sijaitsee tyypillisesti ennen seuraamusta ilmaise-

vaa päälausetta (ks. Suokas 1990). 

 

Ehtolauseen alussa on tyypillisesti ehtoa ilmaiseva konditionaalinen konjunktio. 

KVTES:ssa ehdon esittävät sivulauseet alkavat muun muassa konjunktioilla jos, mikäli, 

jollei ja ellei. Aineistoni tapauksissa ehtolause on yleensä lauseenjäsenenä adverbiaali. 

Adverbiaalilauseiden yhtenä tehtävänä onkin ilmaista ehtoa (VISK § 1111). Adverbiaa-

lilauseke voi sisältää myös viittauksen.  

 

(60) Jos palvelussuhde päättyy ennen kuin viranhaltijalla/työntekijällä on 7 §:n 

1 ja 2 momentin mukaan oikeus pitää vuosilomaa, työnantaja ja viranhal-

tija/työntekijä saavat palvelussuhteen kestäessä sopia palvelussuhteen päättymi-

seen mennessä ansaittavan vuosiloman pitämisestä palvelussuhteen kestäessä. 

(IV 8 § 3 mom.)    

 

Lähes kaikissa aineistoni tapauksissa vain toinen ehtokehyksen osista sisältää viittauksen. 

Esimerkissä (61) kuitenkin sekä itse ehto että hallitsevan lauseen määräys löytyvät viit-

tausten takaa KVTES:n pääsopimuksesta.   
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(61) Neuvottelu tapahtuu pääsopimuksen 14 §:n 2 momentin määräyksen mu-

kaisesti, jollei pääsopimuksen 13 §:n määräyksien mukaisesti toisin sovita. (II 

11 § 6 mom. soveltamisohje)  

 

Tällaisissa tapauksissa on perusteltua sanoa, että viittaaminen on kääntynyt itseään vas-

taan. Sen lisäksi, että viittauksen tulkitseminen vaatii lukijalta kahden pykälän sisältöihin 

tutustumista, hänen on huomioitava ehtolauseen ja hallitsevaan lauseen suhde.  

 

 

4.3. Viittaukset eteen- ja taaksepäin  

 

Tässä alaluvussa käsittelen tarkemmin aineistossani esiintyviä viittauksia, joilla esitetään 

niistä katsottuna tekstissä edempänä tai takanapäin sijaitsevaa sisältöä.   

 

 

4.3.1. Pykälään viittaaminen 

 

Tekstiä jäsentelevät ja sitovat pykälät lienevät yksi oikeuskielen tunnetuimmista piir-

teistä. Pykälien käyttö säädöksissä on vakiintunutta, sillä niitä käytetään jakamaan sää-

döksiä osiin. Kuten aineistoani esitellessäni totesin, KVTES noudattaa säädösten raken-

netta. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus rakentuu pykälistä, jotka puolestaan 

ovat monessa tapauksessa muodostuneet eri määrästä momentteja. Tältä osin KVTES 

eroaa kansainvälisistä sopimuksista, joissa käytetään pykälän ja momentin sijasta termejä 

artikla ja kappale (ks. Niemivuo 2008: 45). 

 

Tässä osassa käsittelen viittauksia, joissa tekstin toiseen kohtaan viittaaminen tapahtuu 

lähinnä pykälänumerolla. Parhaassa tapauksessa pykäliin viittaaminen on ristiviittaami-

sen perusajatuksen mukaista. Tekstin osat sidotaan yhteen ristiviittauksilla, mikä puoles-

taan ilmentää oikeusjärjestyksen systeemisyyttä (Mattila 2017: 106). Pykäläviittaukset 

sitoutuvat KVTES:ssa osaksi määräyksiä, määritelmiä ja ehtoja, ja niitä käytetään riippu-

matta siitä, mihin kohtaan niillä sopimuksessa viitataan.  

 

(62) Jos kunta/kuntayhtymä menettää viranhaltijan/työntekijän laiminlyönnin 

tai toimenpiteiden seurauksena sille kuuluvan etuuden, 2, 3, 8 ja 9 §:n mukaisia 

palkkaetuja vähennetään menetystä vastaavalla määrällä. (V 5 § 2 mom.)  
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Esimerkissä (62) pykälillä 2 ja 3 viitataan luvun sisällä taaksepäin ja puolestaan pykälät 

8 ja 9 kohdistavat viittauksen eteenpäin. Viittaukseen ei ole merkitty kyseistä lukua, mikä 

ilmaisee, että viittaus tapahtuu saman luvun sisällä (Oikeusministeriö 2018: 14.2.2). Yh-

distävänä tekijänä pykälien välillä on niiden asiasisältö: niissä kaikissa on sovittu virka-, 

työ- ja perhevapaista. Pykälänumero saa seurakseen nimetyn luvun niissä tapauksissa, 

joissa esiintyy muun kuin kyseessä olevan luvun pykälä. Esimerkissä (63) pykälänumero 

täsmentyy KVTES:n palkkausluvulla.   

 

(63) Varsinainen palkka on määritelty tämän sopimuksen palkkausluvun 5 

§:ssä. (V 2§ 2 mom.) 

 

Muutamassa kohdassa on nähty tarpeelliseksi tarkentaa, että kyseessä on viittaus saman 

luvun sisällä. Tällaisissa tapauksissa tarkennus ei kuitenkaan olisi ollut välttämättä tar-

peellinen. Lähtökohtaisesti sopimuksen lukija voi olettaa, että esimerkin (64) tapaan kyse 

on saman luvun pykälästä.   

 

(64) Luottamusmiehen ajankäytöstä säännöllisenä työaikana sovitaan tarvitta-

essa tämän luvun 13 §:n mukaisella paikallisella sopimisella. (VII 8 § 1 

mom.)  

 

Yllä olevien esimerkkien tapauksissa viittaukset ovat lukijan kannalta hyvin spesifejä. 

Pykälät osoittavat tarkkaan viittauksen kohteena olevan tekstin sijainnin. Joskaan tarkan 

luvun nimeäminen ei esimerkin (63) tapauksessa tee kaikilta osin lukijan lukuprosessia 

helpoksi. KVTES:een perehtymättömän lukijan on ennen palkkauslukuun siirtymistään 

mentävä sisällysluetteloon selvittämään palkkausluvun sijainti sopimuksessa.  

 

Pykälänumeroita käytetään KVTES:ssa ennen kaikkea sopimuksen kokonaisrakenteen 

eksplikointiin. Pykälät palvelevat lukijaa auttamalla tätä hahmottamaan ja muistamaan, 

mihin kokonaisuuksiin sopimuksen eri osat kuuluvat. Esimerkissä (65) on luetteloitu so-

pimuksen työaikamuodot, joita sovelletaan viranhaltijoihin ja työntekijöihin.  

 

(65) Yleiset työaikamuodot ovat: yleistyöaika (7 §), toimistotyöaika (8 §), jakso-

työaika (9 §), eräiden asiantuntijoiden työaika (10 §). (III 6 § 1 mom.)  

 

Eteenpäin viittaavina pykäläviittaukset osoittavat sisältöä, joka esiintyy tekstissä myö-

hemmin. Esimerkissä (66) viittaus ilmenee pelkällä pykälänumerolla. Pykäläviittaukset 
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ovat sopimuksessa niin eksplisiittisiä, ettei lukijalle jää epäselvyyttä, mihin kohtaan viit-

taus kohdistuu.    

 

(66) Lisätyö korvataan työnantajan harkinnan mukaan joko rahakorvauksena 

maksamalla korottamaton tuntipalkka kultakin lisätyötunnilta tai antamalla vas-

taava vapaa-aika. Lisätyökorvauksen suorittamisedellytykset käyvät ilmi 21§:stä. 

(III 14§ 3 mom. soveltamisohje.)  

 

Esimerkin (66) kaltaisilla viittauksilla eteenpäin voidaan saada aikaan ristiviittauksilla 

tavoiteltua tilansäästöä, mutta samaan tapaan kuin tekstissä vasta tulossa olevien määri-

telmien kohdalla, sopimuksen lukeminen vaatii lukijalta tekstissä toiseen kohtaan siirty-

mistä. Lainkirjoittajan oppaassa (Oikeusministeriö 2018: 19.1.3.) huomautetaan, ettei 

yleisten asiatekstin kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti voida edellyttää tunnetuksi 

sitä, mitä ei ole vielä sanottu. Tästä syystä oppaassa on ohjeistettu, että säädökset on laa-

dittava lähtökohtaisesti niin, ettei teksti sisällä viittauksia myöhempiin lainkohtiin. Sama 

sääntö nähdäkseni koskettaa sopimustekstiä.  

 

Taaksepäin viittaavat pykäläviittaukset ilmentävät sopimuksen systeemisyyttä aineistos-

sani esiintyvistä viittauksista parhaiten. Niiden avulla on estetty sisäisiä ristiriitaisuuksia 

ja varmistettu, että aiemmin määritelty tai määrätty sisältö pysyy samana. Pykälillä on 

myös saatu vältettyä toistoa, mikä on pitänyt tekstin määrän sopimuksessa hallittavana ja 

kohtuudessa.  

 

(67) Työsuhde lakkaa ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa, kun asianomainen 

eläkelaitos on päätöksellään myöntänyt työntekijälle täyden työkyvyttömyyseläk-

keen, sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijän ehdoton oikeus 

sairausajan palkan saamiseen virka- ja työvapaata koskevan luvun 2, 3 tai 4 

§:ssä olevien määräysten mukaan on päättynyt, tai jos työnantaja on saanut mai-

nitusta päätöksestä tiedon myöhemmin, tiedoksisaantikuukauden päättyessä. 

(VIII 6 §) 

 

Pykäläviittausten lukumäärä vaihtelee KVTES:ssa luvusta ja pykälästä riippuen. Yhden 

virkkeen sisällä voi esiintyä useampikin pykäläviittaus. Esimerkissä (68) on kolme viit-

tausta sopimuksen muihin pykäliin. Sen lisäksi virke sisältää neljännen viittauksen siihen 

pykälään, jonka yhteydessä kyseisen viittauksen sisältävä pöytäkirjamerkintä on.   

 

(68) Em. 10 §:n mukaista työaikamuotoa siirtyvät 1.3.2008 lukien uusina ryh-

minä noudattamaan kunnan sosiaalityöntekijät (nimikkeestä riippumatta), joiden 
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työaika on määräytynyt edellä 8 §:n toimistoaikajärjestelmän mukaan, sekä 

päihdehuollon tehtävissä työskentelevät sosiaaliterapeutit ja muut sellaiset sosi-

aalityöntekijät, joiden työaika on määräytynyt 7 §:n yleistyöajan tai 9 §:n jakso-

työajan mukaan. (III 10 § 1 mom. pöytäkirjamerkintä)  

 

Esimerkin (68) kaltainen yhtä aikaa monta viittausta sisältävä virke alkaa muodossaan 

lähestyä eräänlaista oikeudellista ”hypertekstiä”7, joka ei ole enää lineaarisesti luettavissa 

(ks. Mattila 2017: 108). Tällä tavoin viittaamalla on saatettu saada ristiviittauksilla tavoi-

teltua tilansäästöä ja varmistaa sisällön pysyminen samana. Nähdäkseni kuitenkin näin 

monta viittausta sisältävän virkkeen luettavuus on kärsinyt ja kokonaisuudessaan se on 

lukijalle raskas ja vaikea ymmärtää.   

 

Taulukossa 2 olen esittänyt pykäläviittausten määrän aineistossani. Taulukkoon olen 

koonnut pykälän sisältämät viittaukset eteenpäin, pykälän sisältämät viittaukset taakse-

päin sekä keskiarvon, kuinka monta pykäläviittausta keskimäärin sivua kohti KVTES:ssa 

esiintyy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Tarkalleen ottaen hypertekstillä tarkoitetaan verkossa julkaistavaa tekstiä, joka rakentuu tekstiä tai tekstejä 

yhteen sitovista ohjelmoiduista viittauksista ja linkeistä (Kielitoimiston sanakirja 2018). Kokonaisraken-

teeltaan hyperteksti on verkkomainen. Viittauksilla tekstiin yhdistetään esimerkiksi muita siihen liittyviä 

sivustoja. (Miikkulainen 2005.) On ehdotettu, että hyperteksti voisi omalta osaltaan olla tarjoamassa kan-

salaisille apua lain tulkintaan. Verkossa luettaviin oikeusteksteihin voitaisiin kytkeä kommentteja ja viit-

tauksia selittäviä esimerkkejä, jotka eivät hidastaisi lukuprosessia. Tämä ei muuttaisi myöskään lakitekstin 

olemusta. (Piehl 2012a.) Tällaisen hypertekstin lukeminen vaatii lukijalta erityistä lukutaitoa. Hänen on 

rakennettava itse merkitysyhteydet valitsemiensa kohtien välille. (Miikkulainen 2005.) 
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TAULUKKO 2. Pykäläviittausten määrä KVTES:ssa. 

 Sivuja Pykälän 

sisältävät 

viittaukset  

eteenpäin 

Pykälän 

sisältävät 

viittaukset  

eteenpäin 

ka/sivu 

Pykälän  

sisältävät 

viittaukset  

taaksepäin 

Pykälän  

sisältävät 

viittaukset  

taaksepäin 

ka/sivu 

Pykälä- 

viittaukset 

ka/sivu 

Luku I 4 6 1,50 0 0 1,50 

Luku II 26 31 1,19 7 0,27 1,46 

Luku III 32 22 0,69 44 1,38 2,06 

Luku IV  24 23 0,96 33 1,38 2,33 

Luku V 18 3 0,17 28 1,56 1,72 

Luku VI 2 0 0 0 0 0 

Luku VII 11 2 0,18 5 0,45 0,64 

Luku VII 5 5 1,0 2 0,4 1,40 

Yhteensä 122 92 0,75 119 0,98 1,73 

 

Kuten taulukossa 2 on esitetty, pykälän sisältävien metatekstuaalisten viittausten osuus 

on aineistossani suuri. Kaiken kaikkiaan pykäläviittauksia esiintyy sopimuksessa 211 

kappaletta. Keskimäärin tämä tarkoittaa 1,73:a pykäläviittausta KVTES:n sivua kohden. 

Sekä määrällisesti että suhteellisestikin eniten pykäläviittauksia on luvussa IV (keskimää-

rin 2,33 sivua kohden).  

 

Eteenpäin viittaavat pykäläviittaukset painottuvat sopimuksen alkuun. Luvuissa I ja II 

eteenpäin viittaavien pykäläviittausten osuus on suhteessa suurempi: luvussa II 80,6 % 

luvun pykäläviittauksista viittaa sopimuksessa edempänä olevaan sisältöön. Tämän jäl-

keen eteenpäin viittaavien pykäläviittausten suhde pienenee ja vastapainona taaksepäin 

viittaavien pykälien osuus kasvaa. Suurin muutos tapahtuu luvusta II siirryttäessä lukuun 

III. Tällöin eteenpäin viittaavien pykälien määrä laskee 80,6 prosentista 33,3 prosenttiin. 

Luvussa V viittausten määrien suhteet ovat kääntyneet alkuun verrattuna päinvastaiseksi: 

90,3 % pykäläviittauksista viittaa jo taaksepäin. Kokonaisuudessa KVTES:n pykäläviit-

taukset jakaantuvat siten, että 44 % aineistoni viittauksista viittaa eteenpäin ja 56 % taak-

sepäin.  
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Kustannusten ja luontoisetujen korvausta käsittelevä luku VI on muutos edellä mainittuun 

kaavaan: luvussa ei esiinny lainkaan pykäläviittauksia. Luvussa on kuitenkin vain 2 sivua, 

joten kokonaisuuden kannalta luvulle ei voida laittaa suurta painoarvoa. Luvun VI lisäksi 

luvut I ja VII ovat sivumäärältään lyhimmät luvut, joten niiden sisältämien pykäläviit-

tausten määrää on tarkasteltava tätä tietoa vasten. Yksikin pykäläviittaus riittää muutta-

maan suhdelukua merkittävästi. Luvussa I pykäläviittausten suhdetta tärkeämpi huomio 

on kuitenkin se, ettei luvussa esiinny lainkaan pykäläviittauksia taaksepäin.   

 

 

4.3.2. Momenttiin viittaaminen  

 

Pykäliin sisältyviä momentteja käytetään KVTES:ssa pykäläviittausten tapaan, kun il-

maistaan toisessa kohdassa sopimusta esitetyn sisällön tarkkaa sijaintia. Niin ikään mo-

menttiviittaukset ilmenevät samalla tavoin riippumatta siitä, viitataanko niillä eteen- vai 

taaksepäin sopimuksessa. Erottavana tekijänä pykälien ja momenttien välillä on se, että 

momentti merkitään yleensä niissä tapauksissa, kun viitataan lähellä olevaan tekstin koh-

taan. Monessa tapauksessa momentit kohdistavat viittauksen saman pykälän sisällä pian 

tulossa olevaan tai vasta mainittuun asiaan. Tällaista momenttiin viittaamista edustaa 

(69).  

 

(69) Vuosilomaa annettaessa vuosilomapäiviä ovat ne vuosiloma-aikaan sisälty-

vät päivät, jotka ilman vuosilomaa olisivat säännölliseen työaikaan kuuluvia työ-

päiviä, jollei 3 momentissa muuta aiheudu. (IV 6 § 1 mom.) 

 

Esimerkin viittaus kohdistuu saman pykälän toiseen momenttiin, joten pykälää ei ole ollut 

tarpeen toistaa viittauksessa. Momenttiin yhdistyy pykälä niissä tapauksissa, kun kyse on 

muusta kuin kyseessä olevasta pykälästä.  

 

(70) Työajan muuttuessa olennaisesti tai viranhaltijan/työntekijän joutuessa tois-

taiseksi lomautetuksi maksetaan jokaiselta pitämättä jääneeltä säästövapaapäi-

vältä korvaus, joka lasketaan ennen muutosta voimassa olleen varsinaisen palkan 

perusteella 16 §:n 1 ja 3 momenttien mukaisesti. (IV 12 §) 

 

KVTES:ssa momentit ovat numeroituja, joten niihin viittaaminen ilmaisee yksiselittei-

sesti kohdan, johon viitataan. Tämä momenttien numerointi erottaa sopimustekstiä ja sää-
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döstekstiä toisistaan. Säädöksissä momentteja ei yleensä numeroida, kun taas kansainvä-

lisissä sopimuksissa säännönmukaisesti momentteja vastaavat kohdat on numeroitu (Nie-

mivuo 2008: 108).  

 

Aineistoa esitellessäni totesin, että KVTES:n pykälät sisältävät eri määrän momentteja. 

Momenttiviittausten lukumäärä myös vaihtelee pykälästä riippuen. Enimmillään mo-

mentteja on yhdessä sopimuksen pykälässä kahdeksan. Tältä osin tarkat viittaukset tiet-

tyyn momenttiin helpottavat lukijaa löytämään viitauksen kohteena olevan sisällön hel-

pommin kuin pelkät pykäläviittaukset. KVTES:n luku IV 6 § (vuosilomapäivien kulu-

mista vuosilomaa annettaessa) esimerkiksi sisältää kuusi momenttia ja on viiden sivun 

pituinen. Etenkin tällaisissa tapauksissa viitatun sisällön löytäminen pykälästä olisi haas-

tavaa ilman tarkan momentin merkitsemistä. Viittaukset, jotka sisältävät sekä pykälän 

että tarkan momentin, ovatkin sopimuksen viittauksista kaikista tarkimpia.   

 

Säädöksissä pyritään rajoittamaan momenttien määrää noudattamalla niin sanottua kol-

men sääntöä. Sen mukaan pykälässä saa olla vain kolme momenttia, jotta säädökset oli-

sivat helpommin hallittavia. Kaikilta osin sääntöä ei kuitenkaan noudateta: useissa laeissa 

momentteja on enemmän kuin kolme. (Niemivuo 2008: 108.) Monessa tapauksessa kol-

men momentin sääntö tekisi myös KVTES:sta selkeämmin hallittavan.  

 

Samassa virkkeessä voi esiintyä useitakin momenttiviittauksia. Seuraava virke (71) on 59 

sanan mittainen, ja se sisältää kolme viittausta eri momentteihin.   

 

(71) Milloin työaikalain alaista viranhaltijaa/työntekijää tarvitaan tilapäisesti 

työhön edellä 3 momentin 2, 4, 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, 1 tai 2 

momentissa tarkoitetun viikoittaisen vapaa-aikansa aikana, viranhaltijan/työn-

tekijän säännöllistä työaikaa lyhennetään yhtä pitkällä ajalla kuin hän ei ole saa-

nut 1 ja 2 momentissa määrättyä vapaa-aikaa viimeistään kolmen kuukauden ku-

luessa työn tekemisestä tai viranhaltijan/työntekijän suostumuksella tilapäisestä 

työstä maksetaan työhön käytetyltä ajalta yksinkertainen tuntipalkka. (III 26 § 4 

mom.) 

 

Usean pykäläviittauksen tapaan samassa virkkeessä sijaitsevat momenttiviittaukset hait-

taavat merkittävästi tekstin luettavuutta. Lisäksi esimerkin (71) jokaisen momenttiviit-
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tauksen yhteydessä esiintyy partisiippimäärite, mikä omalta osaltaan tekee virkkeestä ras-

kaasti sisäistettävän. Aineistossani esiintyvien momenttiviittausten määrää olen esittänyt 

taulukossa 3.  

 

TAULUKKO 3. Momenttiviittausten määrä KVTES:ssa. 

 Sivuja Momentin 

sisältävät 

viittaukset  

eteenpäin 

Momentin 

sisältävät 

viittaukset  

taaksepäin 

Yhteensä Momentti- 

viittaukset  

ka/sivu 

Luku I 4 2 2 4 1,00 

Luku II 26 4 4 8 0,31 

Luku III 32 6 44 50 1,56 

Luku IV  24 9 51 60 2,5 

Luku V 18 1 26 27 1,50 

Luku VI 2 0 0 0 0 

Luku VII 11 0 5 5 0,45 

Luku VII 5 0 1 1 0,20 

Yhteensä 122 22 133 155 1,27 

 

Momenttiviittauksia on aineistossani yhteensä 155. Keskimäärin tämä tarkoittaa 1,27:ää 

momenttiviittausta sopimuksen sivua kohden. Olen laskenut taulukkooni myös ne mo-

menttiviittaukset, jotka esiintyvät yhdessä pykäläviittausten kanssa. Kokonaisuudessaan 

momenttiviittauksia esiintyy siis merkittävästi vähemmän kuin pykäläviittauksia. Pykä-

läviittausten kaltaisesti määrällisesti ja suhteellisestikin momenttiviittauksia on eniten lu-

vussa IV (keskimäärin 2,5 sivua kohden).  

 

Pykäläviittauksiin verrattuna momenteilla ei osoiteta juurikaan edessäpäin tulevaa sisäl-

töä. Kokonaisuudessaan ainoastaan 14 prosenttia aineiston momenttiviittauksista viittaa 

eteenpäin. Suhteessa tämä tarkoittaa 0,18 eteenpäin viittaavaa momenttiviittausta sopi-

muksen sivua kohden. Luvut V–VIII sisältävät ainoastaan yhden eteenpäin viittaavan mo-

menttiviittauksen. Käytännössä aineistoni momenttiviittaukset koostuvat siis taaksepäin  
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viittaavista momenteista. Niiden osuus kaikista momenttiviittauksista on 86 %. Suhteel-

lisesti sopimuksen sivua kohden esiintyy keskimäärin 1,1 taaksepäin viittaavaa moment-

tia. 

 

 

4.3.3. Muuhun tarkkaan kohtaan viittaaminen  

  

Pykälien ja momenttien ohella KVTES:ssa osoitetaan tulevaa tai jo mennyttä sisältöä viit-

taamalla muihin tarkasti määriteltyihin kohtiin. Merkittävän osan aineistossani muista 

tarkoista viittauksista muodostavat viittaukset KVTES:n liitteisiin. Niissä on muun mu-

assa sovittu varsinaista sopimusta tarkemmin eri ammattiryhmien palvelussuhteiden eh-

doista. Liitteet sisältävät myös kunkin ammattiryhmän tarkemmat palkkahinnoittelutau-

lukot. Tyypillisesti viittaukset liitteisiin ilmenevät siten, että sopimuksessa on määräys 

toimia liitteen mukaan, mutta määräysten tarkka sisältö sijaitsee vasta kaukana sopimuk-

sen liitteissä. Liitteisiin viitataan numeroin (72) tai pelkästään nimeämällä liite (73). 

 

(72) Liikkuvassa työajassa noudatetaan liitteessä 15 olevia määräyksiä (III 10§ 

2 mom). 

 

(73) Jos työnantaja antaa koulutukseen osallistumista varten virkamatkamää-

räyksen, niin palkkaus ja matka- yms. kustannusten korvaukset määräytyvät mat-

kakustannusten korvausta koskevan liitteen mukaan. (III 4§ 2 mom. 3 Koulu-

tustilaisuus) 

 

KVTES:ssa viitataan myös muuhun sopimukseen kuuluvaan sisältöön, joka sijaitsee lii-

teosassa. Tällaisia ovat esimerkiksi viittaukset palkkahinnoittelukohtiin (74) sekä 

KVTES:n kunnalliseen pääsopimukseen (75). Molemmissa tapauksissa viittaus on tar-

kasti yksilöity. Palkkahinnoittelukohtaan viitataan tarkalla tunnuksella, kunnallisen pää-

sopimukseen sisältöön puolestaan referointirakenteella x:n mukaisella.   

   

(74) Palkkahinnoittelun ulkopuolinen voi olla myös esim. viranhaltija/työntekijä, 

joka osittain tekee toimistoalan palkkahinnoittelukohdan 01TOI060 tehtäviä ja 

osittain palkkahinnoittelukohdan 01ASI040 tehtäviä. (II 8 § 1mom. soveltamis-

ohje) 

 

(75) Kunnassa tai kuntayhtymässä voidaan ottaa käyttöön työaikapankki sopi-

malla sen käyttöönotosta ja ehdoista kunnallisen pääsopimuksen 13 §:n mukai-

sella paikallisella työ-/ ja virkaehtosopimuksella. (III 32 § 1 mom.)  
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Osa momenteista on jakaantunut edelleen kohtiin, joihin viitataan muiden tarkkojen viit-

tausten ohella. Pääosin momentteihin ei sisälly erillisiä alakohtia. 

 

(76) Viranhaltija/työntekijä on ollut omassa kunnassa/kuntayhtymässä 31.3. pal-

velusuhteessa tällöin päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä 

välittömästi ja yhtäjaksoisesti 6 kuukautta ja hänellä on 1 kohdassa tarkoitettua 

palvelusaikaa vähintään 5 vuotta. (IV 5 § 2 mom. 2b) 

 

Metatekstuaalisuus ilmenee aineistossani myös siten, että viittaukset kohdistuvat tekstin 

tarkkaan rakenteeseen. Esimerkkeinä tekstin rakenteen osoittamisesta ovat viittaukset 

edelliseen kappaleeseen (77) ja pykälän 1 momentin viimeiseen virkkeeseen (78). Tämän-

kaltaiset esimerkit ovat aineistossani kuitenkin harvinaisia. 

 

(77) Mikäli tutkimus tai edellisessä kappaleessa mainittu hoitotoimenpide matka-

aikoineen ajoittuu viranhaltijan/työntekijän varsinaiseen työaikaan, työaikaa ei 

tästä syystä pidennetä. (III 4 § 2 mom. 5 kohdan soveltamisohje). 

 

(78) Pykälän 1 momentin viimeisen virkkeen määräystä sovelletaan loman-

määräytymisvuodelta 2013–2014 ja sen jälkeen ansaittuun vuosilomaan. (IV 16 

§ 1 mom. soveltamisohje)  

 

Lisäksi muuta tarkkaa viittaamista edustavat KVTES:ssa viittaukset, jotka kohdistuvat 

tekstin sijaan sopimuksen sisältöä havainnollistavaan materiaaliin. Tällaisia ovat esimer-

kiksi visuaaliset kaaviokuvat ja taulukot sekä luettelot. Niiden tehtävänä on osaltaan hel-

pottaa sopimuksen tulkitsemista ja esittää sopimuksen kokonaisrakennetta.   

 

(79) Palkkaukseen liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä on kuvattu lyhyesti yllä ole-

vassa luettelossa. Varsinainen sopimusmääräys löytyy asianomaisista pykälistä, 

joihin luettelossa viitataan. (II 2 § soveltamisohje)   

 

(80) Vuosilomapäivät 1.10.2015–31.3.2016 määräytyvät 5 §:n 2 momentin 3 

kohdan taulukon mukaan. (IV 5 § 2 mom. soveltamisohje)  

 

(81) Kaaviokuva vuosiloman antamisesta. (7, 8, 11 §)   

 

 

Muuhun tarkkaan kohtaan kohdistuvat viittaukset näkyvät taulukossa 4.  
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TAULUKKO 4. Viittaukset muuhun tarkkaan edessä tai takanapäin sijaitsevaan koh-

taan KVTES:ssa. 

 Sivuja Muut tarkat 

viittaukset 

eteenpäin 

Muut tarkat 

viittaukset 

taaksepäin 

Yhteensä Viittaukset 

ka/sivu 

Luku I 4 3 0 3 0,75 

Luku II 26 15 10 25 0,96 

Luku III 32 7 3 10 0,31 

Luku IV 24 1 14 15 0,63 

Luku V 18 1 0 1 0,06 

Luku VI 2 1 0 1 0,50 

Luku VII 11 0 0 0 0 

Luku VII 5 1 0 1 0,20 

Yhteensä 122 29 27 56 0,46 

 

Pykälä- ja momenttiviittauksiin verrattuna muiden tarkkojen viittausten osuus on vähäi-

nen. Tarkkoja viittauksia esiintyy aineistossani 56 kappaletta, mikä tarkoittaa keskimää-

rin 0,46 viittausta sopimuksen sivua kohden. Pääasiassa aineistossani esiintyvät viittauk-

set muuhun edessäpäin sijaitsevaan tarkkaan kohtaan viittaavat sopimuksen liitteisiin ja 

kunnalliseen pääsopimukseen. Nämä sijaitsevat sopimuksen lopussa liiteosassa, joten 

viittaukset kohdistuvat luonnollisestikin tekstissä eteenpäin. Taaksepäin viittaavina muut 

tarkat viittaukset viittaavat pääosin momenttien alakohtiin.  

 

 

4.3.4. Jäljempänä 

 

Eteenpäin viitatessa KVTES:ssa käytetään myös adverbiä jäljempänä. Kielitoimiston sa-

nakirjan (2018) mukaan jäljempänä ilmaisee ’taaempana tulevaa’. Sillä voidaan kuvata 

myös kirjallisen ja suullisen esityksen esittämisjärjestystä ja ilmaista, että tekstissä edem- 
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pänä on tulossa aiheeseen olennaisesti liittyvää sisältöä. Adverbiä käytetään tästä syystä 

säädöksissä (Heikkinen & Hämäläinen 2011: 4).  

 

(82) Viranhaltijan/työntekijän työaikojen pituudet määräytyvät jäljempänä mai-

nitulla tavalla työtehtävien laadun ja määrän mukaan sekä huomioon ottaen työ-

ajan tehokas käyttö ja se, mitä palkkausta vahvistettaessa on edellytetty. (III 1 §)  

 

Jäljempänä implikoi itsessään sitä, että sopimusta sovellettaessa on huomioitava tuleva 

ja tekstiä on myös luettava tätä taustaa vasten. Lainkirjoittajan oppaassa (Oikeusministe-

riö 2018: 14.2.2.) on ohjeistettu, että jos suosituksen vastaisesti on viitattava myöhem-

pään lainkohtaan, merkitään pykälänumeron edelle ilmauksella jäljempänä.   

 

Aineistossani ei viitata eteenpäin määrällisesti montakaan kertaa jäljempänä-ilmauksella. 

Useimmiten eteenpäin viittaaminen tapahtuu pykälänumeroilla. Jäljempänä-ilmauksia 

esiintyy aineistossani kymmenen (10). Jäljempänä voi kohdistaa viittauksen tarkkoihin 

pykäliin, joista viitattu sisältö löytyy (83), tai laajemmin koko lukuun (84). Jäljempänä 

voi viitata myös yhteen tai useaan kohteeseen yhtä aikaa.  

 

(83) Työsopimuksen osa-aikaistaminen, päättyminen ja päättämismenettely mää-

räytyvät työsopimuslain ja työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 

kunnissa annetun lain asianomaisten säännösten mukaisesti (viittausmääräys) 

ellei jäljempänä 4–7 §:ssä ole toisin määrätty. (VII 3 § 2mom.)  

 

(84) Tämän luvun määräykset korvaavat vuosilomalain säännökset, jollei jäl-

jempänä tässä määräyksessä tai tässä luvussa ole erikseen toisin määrätty. (IV 

1 § 2 mom.) 

 

Jäljempänä voi kohdistaa viittauksen myös epätarkasti eteenpäin. Jäljempänä esiintyy 

esimerkissä (85) itsenäisenä, eikä se kohdista viittausta sopimuksen tiettyyn kohtaan. 

 

(85) Osa-aikaisiin viranhaltijoihin/työntekijöihin sovelletaan tämän luvun työai-

kamääräyksiä sellaisenaan, jollei jäljempänä toisin mainita. (III 6 § 1 mom. so-

veltamisohje)  

 

Jäljempänä on esimerkissä (85) ehtoa ilmaisevan sivulauseen osana. Viittaus esiintyy 32 

pykälää sisältävän työaikaluvun (III) pykälässä 6. Luvun kaikissa pykälissä on käsitelty 

työaikaan keskeisesti liittyvää sisältöä, joten osa-aikaisiin viranhaltijoihin ja työntekijöi-

hin kohdistuvia määräyksiä on mahdollista olla missä tahansa luvun pykälässä. Ei ole 
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myöskään poissuljettua, etteikö mahdollisia määräyksiä voisi olla jäljempänä sopimuksen 

luvuissa IV–VII, joskin sopimuksen työaikaa koskevia määräyksiä käsitellään lähtökoh-

taisesti tässä luvussa. Tällaisissa tapauksissa jäljempänä vaikeuttaa huomattavasti 

KVTES:n lukemista, sillä lukijan on käytävä koko sopimus läpi. Ainoastaan tällä tavoin 

hän voi varmistua, ettei muualla sopimuksessa esiinny ehdon täyttäviä määräyksiä.  

 

Eteenpäin viitataan 17 tapauksessa myös adjektiivilla seuraava. Sijaintia ilmaiseva ad-

jektiivia seuraava käytetään Kielitoimiston sanakirjan (2018) mukaan ’viittaamassa jo-

honkin, joka heti esitetään’. Seuraava esiintyy KVTES:ssa nimenomaisesti juuri tällä ta-

valla. 

 

(86) Sairausajan palkkaa koskevia määräyksiä sovellettaessa on huomioitava 

seuraava poikkeus: Vammaisten työllistymistyötä tekevät työntekijät, joiden oi-

keus sairausajan palkkaan määräytyy liitteen 10 mukaan. (V 2 § 2 mom. sovelta-

misohje.) 

 

(87) Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada varsinainen palkkansa ajanjak-

solta, johon sisältyy äitiysvapaan 72 ensimmäistä arkipäivää seuraavin edellytyk-

sin: (V 7 § 1 mom.)  

 

 

4.3.5. Edellä  

 

Taaksepäin viitatessa käytetään taajaan adpositiota8 edellä. Adpositio esiintyy aineistos-

sani 72 kertaa.  

 

(88) Arvioitaessa työnantajan velvollisuutta järjestää edellä 1 ja 2 momenteissa 

tarkoitetut käyttöoikeudet voidaan ottaa huomioon kunnan koko, luottamusmie-

hen/pääluottamusmiehen tehtävien laajuus ja tehtävien edellyttämä tarve sekä 

ajankäytön määrä. (VII 12 § soveltamisohje)  

 

Kielitoimiston sanakirjan (2018) mukaan edellä ilmaisee suhdetta paikkaan ’olla jotakin 

edempänä tai pidemmällä edessäpäin’ (minua edellä jonossa oli kolme ihmistä). Kun ad-

positiota käytetään kuvaamaan kirjallisen tai suullisen esityksen esittämisjärjestystä, mer-

kitys on päinvastainen kuin paikan suhdetta ilmaisevana. Tällöin edellä viittaa taaksepäin 

                                                 
8 Adpositio on yhteysnimitys prepositioille ja postpositioille. Niitä käytetään, kun halutaan ilmaista asian 

tai olion suhde johonkin toiseen entiteettiin. Kun adpositio on täydennyksensä edellä, sitä nimitetään pre-

positioksi. Täydennyksensä jäljessä sitä kutsutaan postpositioksi. (VISK § 687.) 
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ja sen merkitys on ’aiemmin tai ennemmin esitetty.’. Tämä implikoi jo itsessään, että 

KVTES:ssa kyseessä on saman tekstin sisällä tapahtuva viittaaminen. Edellä ilmaisee 

myös aikaa merkityksessään ’aiemmin’ sekä paremmuusjärjestystä ’olla kehittyneem-

mällä kannalla’.  

 

Edellä-viittaukset esiintyvät aineistossani enimmäkseen siten, että viittauksen kohde si-

jaitsee tekstissä hyvin lähellä. Esimerkin (89) tapauksessa viittaus kohdistuu saman mo-

mentin aiempaan kohtaan.   

 

(89) Jos työvuoroluetteloon on suunniteltu annettavaksi vapaa-aikakorvausta tai 

työaika alittaa säännöllisen työajan muun vastaavan syyn vuoksi, niin edellä 1 

kohdan tapauksessa ovat ylityötä ja 2 kohdan tapauksessa lisätyötä ne työtunnit, 

jotka ylittävät työvuoroluetteloon muulle kuin keskeytysajalle merkityn työajan ja 

etukäteen suunnitellun säännöllisen työajan vajauksen yhteenlasketun määrän. 

(III 16 § 2 mom. 2 kohta.)  

 

Puolestaan esimerkissä (90) viittauksen kohteena oleva määräys sijaitsee samassa pykä-

lässä kuin edellä. Itse viittauksen ja viittauksen kohteena olevan määräyksen väliin jää 

yksi virke.   

 

(90) Edellä olevan määräyksen lisäksi työntekijöiden lomautusperusteista ja ta-

loudellisista tai tuotannollisista irtisanomisperusteista ei ole sovittu työehtosopi-

muksin. (VII 7 § soveltamisohje) 

 

 

Mahdollista on, joskin harvinaisempaa, että edellä kohdistaa viittauksen kauemmas kuin 

läheiseen yhteyteen itsensä kanssa. Tällöin adpositio toimii määritteenä eksplisiittisen 

tarkalle sijainnille, esimerkiksi pykälille.  

 

(91) Vapaan antamisesta noudatetaan soveltuvin osin mitä edellä 7–11 §:ssä on 

vuosiloman antamisesta määrätty. (IV 21 § 2 mom.) 

 

Aineistoni edellä-tapauksista 53 tapauksessa adpositio esiintyy määritteenä partisiipille. 

Kielitoimiston sanakirja (2018) on itsessään jo antanut adposition käytöstä esimerkin, 

joka sisältää partisiipin: ’Edellä esitetty, mainittu’. Viittauksissa esiintyviä partisiippeja 

olen jo käsitellyt luvussa 4.1.2. 

  

(92) Muuksi kuin määräajaksi tehty edellä tarkoitettu paikallinen sopimus voi-

daan milloin tahansa irtisanoa päättymään kolmen kuukauden kuluttua, minkä 
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jälkeen noudatetaan valtakunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä. 

(III 3 § 3 mom.)  

 

Edellä-adposition ohella taaksepäin viitataan kahdessa tapauksessa käyttämällä yllä-ad-

positiota. Molemmat tapaukset sijaitsevat pykälien soveltamisohjeissa, ja ne kohdistavat 

viittaukseen siihen pykälään, jota soveltamisohje selittää.   

 

(93) Kunta/kuntayhtymä voi vapaasti päättää yllä mainittujen viranhaltijoi-

den/työntekijöiden palkoista ja niiden tarkistamisesta sekä tarkistuksen voimaan-

tuloajankohdasta. (II, 17 § soveltamisohje)  

 

(94) Palkkaukseen liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä on kuvattu lyhyesti yllä ole-

vassa luettelossa. (II, 2 §, soveltamisohje)   

 

Molemmissa tapauksissa yllä sijaitsee soveltamisohjeen ensimmäisessä virkkeessä ja 

viittaus kohdistuu viitatun sisällön välittömään yhteyteen. Kielitoimiston sanakirjassa 

(2018) yllä esitetään rinnakkaisena ja samanmerkityksisenä edellä -adposition kanssa.  

 

 

4.4. Viittaukset samaan momenttiin, pykälään tai lukuun itsessään 

 

Oman lukunsa muodostavat sellaiset viittaukset, jotka eivät kohdista viittausta selkeästi 

eteen- tai taaksepäin, vaan viittaavat itseensä. Käsittelen tässä luvussa sellaisia viittauksia 

momenttiin, pykälään tai lukuun, jotka ovat sisällyttäneet viittauksen kohteeksi itsensä 

osaksi tai kokonaan. Näissä tapauksissa viittaaminen tapahtuu viittaamalla tähän mo-

menttiin, tähän pykälään ja tähän lukuun.  

 

(95) 4 jonka palkkaus on tässä momentissa tarkoitettujen korvauksien osalta 

virka-/työehtosopimuksen erityismääräyksillä tai viranhaltijan osalta palkkausso-

pimuksella järjestetty. (III 22 §)  

 

(96) Vuorot eivät saa mennä osittainkaan päällekkäin eikä vuorojen väliin saa 

jäädä taukoa, lukuun ottamatta tässä pykälässä erikseen mainittuja työpisteitä 

tai töitä. (III 20 § 4 mom. soveltamisohje) 

 

Esimerkkien tapauksissa sopimus viittaa itsessään siihen momenttiin (95) ja pykälään 

(96), jossa viittaus esiintyy. Viittauksen rakenne muodostuu substantiivia kongruoivasta 

inessiivimuotoisesta tämä-demonstratiivipronominista sekä itse edussanasta. Pronomini 

esiintyy substantiivin edellä adjektiivin tapaan täsmentämässä muuta lausetta. Tällaisia 
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tarkentavia määritteitä kutsutaan tarkenteiksi (Vilkuna 1996: 49). Vastaavaa rakennetta 

käytetään, kun viittauksen kohteena on koko sopimus. (Tästä tarkemmin luvussa 4.5.) 

 

Tässä-rakennetta käytetään sopimuksessa myös selittävän metatekstin tarkoituksessa 

(97). Näissä tapauksissa sillä selitetään lukijalle tekstin merkityksiä (Heikkinen & Hämä-

läinen 2011: 4–7). Luonnollisestikaan en ole laskenut näitä tapauksia mukaan aineistoni 

viittauksiin. 

 

(97) Tässä soveltamisohjeessa eläkkeellä tarkoitetaan myös määräaikaista 

kuntoutustukea. (V, 4§, soveltamisohje.) 

 

Silloin kun tässä-rakennetta on käytetty viittaavassa tarkoituksessa, viittaus vaatii luki-

jalta aktiivisia toimenpiteitä. Esimerkiksi hänen on tässä-rakenteeseen yhdistyviä mää-

räyksiä noudattaakseen siirryttävä tekstissä toiseen kohtaan. Seuraavassa tapauksessa 

(98) lukijan on käytävä koko luku läpi tietääkseen, millä tavoin hänellä on oikeus vuosi-

lomaan tai lomakorvaukseen.  

 

(98) Jos tuntipalkkaisten työehtosopimuksen piiriin kuuluva työntekijä siirtyy kes-

ken lomanmääräytymisvuotta välittömästi (ilman yhdenkään kalenteripäivän kes-

keytystä) virkasuhteeseen tai kuukausipalkkaiseksi työntekijäksi, hänellä on oi-

keus vuosilomaan tai lomakorvaukseen tämän luvun mukaisesti myös siirtymistä 

edeltävältä saman lomanmääräytymisvuoden ajalta. (IV, 1§ 5 mom.) 

 

Kun tässä luvussa -rakenne esiintyy lukujen alussa, se voidaan tulkita eteenpäin viittaa-

vaksi. Olen kuitenkin nähnyt perustelluksi käsitellä nämäkin tapaukset tutkielmani tässä 

luvussa. En ole siten laskenut lukujen alussa esiintyviä tässä luvussa -viittauksia mukaan 

eteenpäin kohdistuviin viittauksiin, vaan olen sisällyttänyt ne tähän kategoriaan.  

 

Tässä -rakenteen lisäksi KVTES:ssa viitataan samaan momenttiin, pykälään tai lukuun 

pykälä- ja momenttiviittauksilla itsessään. Nämä momentti- ja pykäläviittaukset ilmene-

vät aineistossani samalla tavoin kuin silloin, jos niillä osoitettaisiin sopimuksessa toi-

saalla olevaa kohtaa. Esimerkissä (99) viitataan 4 §:ään ja esimerkissä (100) 5 §:n 2 mo-

menttiin, vaikka molemmat viittaukset sijaitsevat näissä mainituissa pykälissä. Puoles-

taan palkkausluvusta peräisin olevassa esimerkissä (101) viittaus kohdistuu palkkauslu-

kuun itsessään.    
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(99) Mikäli eläkehakemus hylätään ja päätöksestä valitetaan, maksetaan palkkaus 

edelleen 4 §:n määräysten mukaisesti. (V 4 § 4 mom. soveltamisohje). 

 

(100) Viranhaltijan/työntekijän vuosilomaoikeus ajalta 1.4.–31.12.2016 määräy-

tyy 5 §:n 2 momentin 2. kohdan mukaisesti, koska hänellä ei vielä 31.3.2016 ole 

15 vuotta työkokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa. (IV 5 § 2 mom. esimerkki) 

 

(101) Mikäli viranhaltijan/työntekijän palkka on määritelty kokonaispalkaksi, 

niin hänelle ei makseta muita palkkausluvussa tarkoitettuja palkanosia, jollei 

viranhaltijaa/työntekijää koskevassa kunnan/kuntayhtymän toimivaltaisen viran-

omaisen päätöksessä ole erikseen muuta todettu tai työsopimuksessa erikseen 

muuta sovittu. (II 17 § soveltamisohje)  

 

Tämänkaltaiset viittaukset esiintyvät lähes poikkeuksetta pykälien soveltamisohjeissa tai 

esimerkeissä. Esimerkki kuuluu pykälään, mutta sopimus suhtautuu pykälään siten kuin 

se olisi soveltamisohjeen ulkopuolinen osa. Näinhän ei ole, ja selkeyden vuoksi olisikin 

perustellumpaa viitata näissäkin tapauksissa tässä-rakenteella. Nyt lukijan tehtäväksi jää 

tiedostaa, että viitattu pykälä on se, jossa viittaus itsessään sijaitsee. Esimerkin (101) ta-

pauksessa sopimuksessa voitaisiin palkkausluvun sijaan puhua tästä luvusta. Taulukossa 

5 esitän niiden viittausten määrää, jotka viittaavat sopimuksen momenttiin, pykälään tai 

lukuun itsessään.   

 

TAULUKKO 5.  Viittaukset momenttiin, pykälään tai lukuun itsessään.  

 Sivuja Viittaukset momenttiin, 

pykälään tai lukuun  

itsessään  

Viittaukset ka/sivu 

Luku I 4 0 0 

Luku II 26 3 0,12 

Luku III 32 8 0,25 

Luku IV  24 3 0,13 

Luku V 18 16 0,88 

Luku VI 2 0 0 

Luku VII 11 4 0,36 

Luku VII 5 0 0 

Yhteensä  122 34 0,28 
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Viittauksia sopimuksen momenttiin, pykälään tai lukuun itsessään on aineistossani yh-

teensä 34 kappaletta. Suhteellisesti tämä tekee 0,28 viittausta sopimuksen sivua kohden.  

Lähes puolet sopimuksessa esiintyvistä momenttiin, pykälään tai lukuun itsessään koh-

distuvista viittauksista ovat luvussa V. Luvussa esiintyvien viittausten määrä selittyy yh-

dellä soveltamisohjeella, jossa on selitetty tarkemmin, miten toimia pykälän mukaan. So-

veltamisohjeessa on viitattu toistuvasti esimerkkien (99) ja (100) tapaan pykälään, jossa 

soveltamisohje sijaitsee.    

 

 

4.5. Viittaukset koko sopimukseen    

 

Seuraavaksi käsittelen aineistossani esiintyviä viittauksia, joilla viitataan koko kunnalli-

seen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen. Koko sopimukseen viitataan aineistossani 

määrällisesti eniten tässä sopimuksessa -rakenteella. Tässä luvussa -viittausten tapaan 

olen erottanut toisistaan tapaukset, joissa tässä sopimuksessa -rakennetta käytetään viit-

taavassa tarkoituksessa ja joissa sitä käytetään selittävässä merkityksessä. Rakenteet, 

joissa on kyse selittävästä metatekstuaalisuudesta, olen luonnolliset jättänyt tarkastelun 

ulkopuolelle (102).    

 

(102) Tätä virka ja työehtosopimusta sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien vi-

ranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työntekijöihin (katkaistu) (I 1§) 

 

Kun tässä sopimuksessa -rakennetta on käytetty tässä luvussa -rakenteen tapaan viittaa-

vassa tarkoituksessa, nähdäkseni lukijalta tietyllä tavalla edellytetään sitä, että hän tuntee 

sopimuksen koko sisällön. Vain tällä tavoin hän voi varmistua, että toimii sopimuksen 

edellyttämällä tavalla. Esimerkissä (103) esiintyy referointirakenne x:n mukainen, jossa 

referoinnin kohteena on koko sopimus itsessään. 

 

(103) Tarvittaessa voidaan sopia, esim. pyhien väliin jäävän työpäivän sisään te-

kemisestä muuna aikana tai sopia arkipyhäjärjestelystä tästä sopimuksesta poik-

keavasti, kunhan keskimääräinen työaika on tämän sopimuksen mukainen 

enintään vuoden tasoittumisaikana. (III 3 § 1 mom. soveltamisohje) 

 

Jos lukijalla ei tässä tapauksessa ole tiedossa, milloin keskimääräinen työaika on sopi-

muksen mukainen, hänen on käytävä sopimus perusteellisesti läpi. Viittauksesta ei selviä 
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millään tavalla, missä sopimuksen osiossa tai osioissa on määrätty keskimääräisestä työ-

ajasta. Lähtökohtaisesti voisi ajatella, että määräykset ja määritelmät keskimääräisestä 

työajasta ovat sopimuksen työaikaluvussa. Tässä tapauksessa on kuitenkin kiinnostava 

kysymys, että miksi tällöin viitataan koko sopimukseen, eikä esimerkiksi pelkästään työ-

aikalukuun. Nykyisessä muodossaan viittaus antaa ymmärtää, että keskimääräisestä työ-

ajasta olisi määräyksiä sopimuksen useammassakin kohdassa. Seuraavan esimerkin (104) 

kohdalla ei jää epäselväksi, viitataanko sopimuksen useaan kohtaan, sillä jokaisessa lu-

vussa käsitellään enemmän tai vähemmän lisiä, korvauksia ja palkkioita.  

 

(104) Palkkausjärjestelmä perustuu tehtäväkohtaiseen palkkaan, henkilökohtai-

seen lisään, työkokemuslisään ja tulospalkkioon. Lisäksi voidaan maksaa kerta-

palkkiota sekä muita tässä sopimuksessa erikseen mainittuja lisiä, korvauksia ja 

palkkioita. (II, 2 §)  

 

Tietyllä tavalla esimerkin (104) voidaan katsoa olevan toisaalta viittaavaa ja toisaalta se-

littävää metatekstuaalisuutta. Viittaus voidaan ymmärtää sitenkin, että sillä ilmaistaan lu-

kijalle lähinnä tiedoksi, että on olemassa palkkausjärjestelmän ulkopuolisia palkkioita, 

korvauksia ja lisiä.  

 

Tässä sopimuksessa -rakennetta käytettäessä sopimus esittäytyy myös tietyllä tapaa 

eräänlaisena auktoriteettina. Alla olevassa esimerkissä (105) tämä sopimus voidaan tul-

kita lukijalle muistutukseksi KVTES:n merkityksestä ja siitä, että sen sopimusnormeja on 

noudatettava. Tätä tulkintaa tehostaa viittaukseen sisältyvä sanktio sopimuksen rikkomi-

sesta.   

  

(105) Jos luottamusmiehen työsuhde on päätetty tämän sopimuksen vastaisesti, 

työnantajan on suoritettava korvauksena luottamusmiehelle vähintään 10 ja enin-

tään 30 kuukauden palkka. (VII 7 § 7 mom.) 

 

Katson esimerkin (105) kuitenkin ennen kaikkea viittaavaksi. Jotta tiedetään, onko työ-

suhteen päättämisessä toimittu sopimuksen vastaisesti, on perehdyttävä KVTES:n eri osi-

oihin. Aineistoni viittauksista seuraava esimerkki (106) viittaa sopimukseen kaikista 

laaja-alaisimmin.  

 

(106) Viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan palkka tai palkkio kultakin kalente-

rikuukaudelta viimeistään sen 16. päivänä, jollei tässä sopimuksessa ole toisin 
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määrätty tai suoritusperusteista muuta johdu taikka toimivaltainen viranomainen 

työntekijän palkanmaksun osalta muuta määrää. (II 18 § 1 mom.) 

 

Huolimatta siitä, että kyseessä on sitova määräys, tässä sopimuksessa esiintyy ehtoke-

hyksen ehtoa esittävän sivulauseen osana. Toimiakseen hallitsevan lauseen mukaisesti, 

on lukijan tiedettävä, toteutuuko sivulauseen esittämä ehto. Tästä ei ole mitään mahdol-

lisuutta saada varmuutta muutoin kuin tuntemalla sopimusteksti alusta loppuun. Hallitse-

van lauseen vastainen määräys voi esiintyä missä tahansa KVTES:n kohdassa.  

 

Ehtokehyksessä on viittaukseen lisäksi jätetty kunnan toimivaltaiselle viranomaiselle 

mahdollisuus halutessaan määrätä hallitsevan lauseen vastaisesti. Tulkintani mukaan so-

pimuksen kieli on tässä kohden taipunut kompromissiin. Koko sopimus toisaalta esitetään 

ylimpänä auktoriteettina, mutta samalla on annettu mahdollisuus toimia muulla kuin siinä 

esitetyllä tavalla. Tietyllä tavalla toimivaltaisen viranomaisen ei tarvitse tietääkään, onko 

sopimuksessa määrätty toisin palkanmaksun päivämäärästä. Hän voi tehdä kuitenkin ha-

luamallaan tavalla. Taulukossa 6 esitän aineistossani esiintyvien koko sopimukseen koh-

distuvien viittausten määrän.    

 

TAULUKKO 6. Viittaukset koko sopimukseen.   

 Sivuja Viittaukset koko 

KVTES:een   
Luku I 4 3 

Luku II 26 6 

Luku III 32 5 

Luku IV  24 0 

Luku V 18 0 

Luku VI 2 1 

Luku VII 11 2 

Luku VII 5 0 

Yhteensä  122 17 

 

Muihin viittauksiin verrattuna viittauksia koko sopimukseen on vähän. Viittauksia koko 

sopimukseen on aineistossani yhteensä 17. 
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4.6. Epätarkat viittaukset   

Seuraavaksi käsittelen sellaisia viittauksia, joiden perusteella ei voida yksiselitteisesti pai-

kantaa tarkkaa kohtaa, johon viitataan. Olen jakanut aineistostani esiintyvät epätarkat viit-

taukset kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään olen erotellut ne tapaukset, joista käy 

ilmi, että viittaus kohdistuu KVTES:een. Niissä ei kuitenkaan täsmennetä, mihin osaan 

sopimusta tarkalleen viitataan. Toiseen ryhmään olen sijoittanut ne viittaukset, joissa viit-

taaminen jää kaikilta osin epätarkaksi. Aineistossani esiintyvien metatekstuaalisten viit-

tausten määrää laskiessani olen rajannut epätarkat viittaukset ja niiden määrän kokonaan 

tuloksistani ulos. Alla olevassa esimerkissä (107) viitataan selvästi KVTES:een, mutta 

muutoin viitattu sisältö jää epätarkaksi.   

  

 (107) Ylityönä tehty hätätyö korvataan tämän sopimuksen ylityökorvausmää-

räysten mukaisesti. (III 18 §)  

 

Säännöllisen työajan ylittämisestä ja työaikakorvauksista on sovittu sopimuksen luvussa 

III, mutta viittauksessa ei tarkenneta lainkaan, missä kaikissa sopimuksen osissa on yli-

työmääräyksiä. Lukijan lähtökohtana toimii työaikaluku, jonka pykälissä 13–25 on käsi-

telty säännöllisen työajan ylittämistä ja työaikakorvauksia. Sopimuksen ylityökorvaus-

määräykset eivät kuitenkaan yksistään selviä näistä pykälistä, vaan pykälät sisältävät 

edelleen viittauksia sopimuksen muihin pykäliin. Pelkästään ylityön määritelmä on 

KVTES:ssa sivun mittainen, ja se sisältää viittauksia viiteen eri pykälään. Tätä havain-

nollistaa seuraava esimerkki (108), jossa on määritelty jaksotyön ylityöraja.  

 

(108) jaksotyössä (9§) ylityöraja on 9 §:ssä mainittu tuntimäärä ja keskeyty-

neessä työaikajaksossa on 16 § mukainen tuntimäärä. (III 15 § 1 mom. 2) 

 

Selvittääkseen 18 §:ssä mainitun ylityön korvaamista lukija on siis siirtynyt alkuperäi-

sestä pykälästä työaikaluvun pykäliin 13–25. Näistä hän joutuu etenemään edelleen 

näissä pykälissä viitattuun sisältöön. Viittauksia on kuuteen eri pykälään: pykäliin 7, 8, 

9, 10, 21 ja 25. Pykälissä on myös viittaus jäljemmäksi sopimuksessa sekä asianomaisiin 

liitteisiin. Kuvio 1 havainnollistaa, kuinka laajalle alueelle alkuperäinen viittaus kohdis-

tuu. Samalla kuvioon hahmottuu, kuinka tekstin sisäiset viittaukset ovat luoneet sopimuk-

seen vyyhtimäisen rakenteen.  
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KUVIO 1. Viittausketju KVTES:n 18 §:stä.  

 

Pykälät 7, 8, 9, 10, 16, 21 ja 25 sisältävät edelleen spesifejä viittauksia sopimuksen 12:een 

eri pykälään sekä liitteeseen 15. Sen lisäksi pykälissä esiintyy avoimeksi jäävä viittaus 

jäljempänä tulevaan sisältöön sekä viittaus sopimuksen asianomaisiin liitteisiin.  

 

(109) Ylityö korvataan viranhaltijalle/työntekijälle työnantajan harkinnan mu-

kaan joko rahakorvauksena tai vapaana säännöllisenä työaikana siten kuin jäl-

jempänä tai asianomaisessa liitteessä on tarkemmin määrätty. (III 15§ 3 mom.) 

 

Asianomaisella liitteellä tarkoitetaan tässä tapauksessa sopimuksen kaikkia liitteitä, joissa 

on sovittu tarkemmin ammattiryhmien palvelussuhteiden ehdoista. Se, mikä liitteistä kul-

loinkin on asianomainen, määrittyy nähdäkseni viranhaltijan tai työntekijän tehtävän mu-

kaan. Viitatut pykälät, asianomaiset liitteet ja jäljempänä esitetty sisältävät edelleen ris-

tiviittauksia sopimuksen muihin kohtiin.  

 

Seuraava esimerkki (110) edustaa epätarkkojen viittausten toista ryhmää. Viittauksesta ei 

ole erotettavissa, viitataanko KVTES:een vai sopimuksen ulkopuoliseen intertekstiin. 

Tässä tapauksessa määräyksen erottamattomana osana on viittaus sääntöön, jolla on mää-

ritelty työvoiman vähentämisjärjestystä taloudellisista ja tuotannollisista syistä.  
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(110) Taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä johtuvan työntekijän irtisanomi-

sen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mu-

kaan viimeksi irtisanotaan kunnan/kuntayhtymän toiminnalle tärkeitä työnteki-

jöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. (VIII, 4 §)  

 

Viittauksesta ei käy ilmi, onko sääntö määritelty esimerkiksi yhteistoimintaa koskevassa 

laissa, muutoin korkeammalla tasolla vai onko säännön noudattamisesta sovittu ainoas-

taan tässä kohden KVTES:n sopimusosapuolten kesken. Se, onko viittaus metatekstuaa-

linen, jää kaikilta osin epäselväksi. Sääntöä ei esitellä missään muussakaan KVTES:n 

kohdassa. Yhtä epätarkkaa viittaamista edustaa esimerkki (111).  

 

(111) Kunnassa/kuntayhtymässä käytössä olevan palkkausjärjestelmän on täytet-

tävä hyvälle ja toimivalle palkkausjärjestelmälle asetetut tavoitteet. (II, 6§, so-

veltamisohje)    

 

Edellisen esimerkin (110) tapaan tässäkään viittauksessa ei ole esitetty tiedon tarkkaa läh-

dettä siitä huolimatta, että hyvän ja toimivan palkkausjärjestelmän täyttäminen todetaan 

velvoittavana määräyksenä kunnille ja kuntayhtymille. Ei sovi myöskään unohtaa, että 

määräys on sopimusoikeudellisesti sitova, kuten koko KVTES. Ulla Tiililä (2017: 171) 

on todennut, että lähteen merkitsemättä jättämisellä on mahdollista ns. luonnollistaa esi-

tettyä tietoa. Esitetty muutetaan näin tietyllä tavoin yleistiedoksi. Voidaankin nähdä, että 

esimerkissä (111) lähteen merkitsemättä jättäminen on muuntanut hyvälle ja toimivalle 

palkkausjärjestelmälle asetetut tavoitteet perustiedoksi, joka lukijalla tulisi olla jo tie-

dossa. Tietoa ei ole välttämättä myöskään mahdollista tarkistaa, jos lähteet puuttuvat (Tii-

lilä 2017: 171).  
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4.7. Rajatapaukset ja intertekstit   

 

4.7.1. Viittaaminen aiempaan KVTES:een    

 

Aineistossani esiintyy viittauksia KVTES:n aiempiin versioihin. Olen lukenut tällaiset 

viittaukset osaksi rajatapauksia, sillä ei ole yksiselitteistä, onko tällöin kyseessä tekstin-

sisäinen metateksti vai intertekstuaalinen viittaus. Viittaako KVTES siis itseensä vai it-

sensä ulkopuolelle? Samaa rajanvetoa intertekstuaalisuuden ja metatekstuaalisen luokit-

telun välillä on pohtinut myös Hämäläinen (2013: 38). 

 

Viittaukset aiempiin sopimuksiin ovat monessa tapauksessa tarkkoja. Ne esimerkiksi 

kohdistuvat aiemman sopimusversion tietyn luvun tarkkoihin pykäliin. Viittaaminen ta-

pahtuu samalla tavalla kuin viittaus olisi kohdistunut aineistonani olevaan vuoden 2017 

KVTES:een itsessään.  

 

(112) Viranhaltijalle/työntekijälle, jolle on 31.12.2011 voimassa olleiden Kun-

nallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti maksettu 

syrjäseutulisää, maksetaan syrjäseutulisää edelleen KVTES 2010–2011 palk-

kausluvun 10 §:n määräysten mukaisesti. (II, 5§, pöytäkirjamerkintä syrjäseu-

tulisästä)  

 

Viittaaminen voi kohdistua myös epätarkemmin aiempaan sopimukseen. Seuraavassa-

viittauksessa (113) viitataan ainoastaan 3.4.2008 allekirjoitettuun virka- ja työehtosopi-

mukseen.  

 

(113) Pääehtosopimuksen lakattua olemasta voimassa noudatetaan mitä 3.4.2008 

allekirjoitetussa virka- ja työehtosopimuksessa pääsopimuksen noudattamisesta 

on määrätty. (I, 4§ paikallinen sopiminen, 1 mom. soveltamisohje) 

 

Viittaus ei selvennä tarkemmin, missä kohden kyseistä sopimusta on määrätty pääsopi-

muksen noudattamista. Tästä syystä lukijalle on erityisen vaikeaa toimia määräysten mu-

kaan. Onko viittauksessa mainittu sopimuksen allekirjoittaminen vain siksi, että tällä ta-

voin on tarkoitus ohjata lukija tutustumaan kyseisen sopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan 

ja pöytäkirjasta löytyvät määräykset pääsopimuksen noudattamiseen? 
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Viittauksesta ei myöskään käy ilmi, minkä vuoden KVTES:sta on kysymys. Ensi ajatuk-

sella voisi olettaa, että kyseessä on joko vuoden 2008 sopimus tai vuoden 2009 KVTES. 

Kuntatyönantajien verkkosivuilta selviää kuitenkin, että vuonna 2008 on ollut voimassa 

kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2007–2009. Sopimusta on noudatettu 

1.10.2007–31.1.2010. (Kuntatyönantajat 2007.) Kun kyseessä on kesken voimassa olleen 

sopimuskauden allekirjoitettu virka- ja työehtosopimus, voidaanko ymmärtää, että 

vuonna 2008 allekirjoitetulla sopimuksella tarkoitetaankin vuonna 2010 voimaan astu-

nutta sopimusta?  

 

Aineistossani olevat viittaukset aiempiin kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin koh-

distuvat eri vuosien versioihin. Vanhin KVTES, johon aineistossani viitataan, on ollut 

voimassa 20 vuotta sitten.   

 

(114) Ao. kunnan/kuntayhtymän palveluksessa 31.3.1999 katsotaan palvelussuh-

teen jatkuessa keskeytymättä 1 kohdasta poiketen edellä mainituksi palvelusajaksi 

se aika, joka hänelle on lueteltu 31.3.1999 mennessä vuosilomaoikeuteen vai-

kuttavaksi palvelusajaksi kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 

1998–1999 määräysten mukaan. (IV 5 § 2 mom.)  

 

Huolimatta siitä, että kyseessä on niinkin merkittävä asia kuin vuonna 1999 palvelussuh-

teessa olleen työntekijän vuosiloman määrään vaikuttava palvelusaika, sitä ei ole avattu 

KVTES:ssa viittausta tarkemmin. Oletetaanko tällaisen työntekijän jo tietävän omat oi-

keutensa ilman, että niitä esitetään enää?  

 

Yhtä kaikki silloin kun viittaus kohdistuu KVTES:n aiempaan versioon, ilmenee yksi ris-

tiviittausten käyttöön liittyvistä ongelmista: viitattu teksti on vaikeasti saatavilla (ks. Mat-

tila 2017: 109). Aikaisempia kunnallisia yleisiä virka- ja työehtosopimuksia ei ole enää 

tilattavissa, eivätkä ne ole saavilla verkkoversioina. Tämä on luonnollista, sillä vanhat 

sopimukset eivät ole enää voimassa. Ongelma kuitenkin syntyy silloin, kun niihin viita-

taan ja tarkoitus on toimia niiden määräysten mukaisesti.  

 

On mahdollista, että aiemmat kunnalliset yleiset virka- ja työehtosopimukset ovat saata-

villa muuta kautta, esimerkiksi kunnallisten kirjastojen kokoelmista tai Kuntatyönanta-

jien kautta.   
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Sopimuksen lukija joutuu kuitenkin näkemään erityisen paljon vaivaa saadakseen sopi-

muksen aiemmat versiot nähtäväkseen. Taulukossa 7 olen esittänyt viittausten määrän 

KVTES:n aiempiin versioihin.  

 

TAULUKKO 7. Viittaukset KVTES:n aiempiin versioihin.  

 Sivuja Viittaukset 

aiempaan 

KVTES:een  

Luku I 4 1 

Luku II 26 6 

Luku III 32 1 

Luku IV  24 2 

Luku V 18 0 

Luku VI 2 1 

Luku VII 11 1 

Luku VII 5 0 

Yhteensä  122 12 

 

Määrällisesti viittauksia aiempiin sopimuksiin ei ole monta (yhteensä 12 kappaletta), 

mutta niistä yksikin riittää asettamaan lukijan ongelman eteen, jos hänen pitäisi tarkistaa 

sisältö aiemmasta sopimuksesta.  

 

 

4.7.2. Intertekstuaaliset viittaukset   

 

Vaikka tutkimukseni aiheena ovat tekstin metatekstuaaliset viittaukset, olen katsonut tar-

peelliseksi käsitellä muutamalla sanalla aineistoni intertekstuaalisia viittauksia. 

KVTES:ssa toistuvat sisäisten viittausten lisäksi viittaukset sopimuksen ulkopuolisiin 

teksteihin. Viittauksia on erityisesti työlainsäädäntöä koskeviin lakeihin, esimerkiksi työ-

sopimus-, työaika- ja vuosilomalakiin.  

 

Jotta mitä tahansa tekstiä voidaan ylipäätään ymmärtää, metatekstuaalisten viittausten 

ymmärtämisen lisäksi on hahmotettava sen paikka suhteessa muuhun tekstiverkostoon. 
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Tällainen konkreettisesti määritelty yhteys on tyypillistä hallinnollisille asiakirjoille. Yh-

teydet ovat niin eksplikoituja kuin teksteillä implisiittisesti rakennettujakin. Ne hahmot-

tuvat teksteissä tarkkoina viittauksina sekä siten, että tekstit mukautuvat toisiinsa. (Hii-

denmaa 2000: 39.) 

 

Juridisten tekstien tapauksessa lakiin kohdistuvilla viittauksilla osoitetaan myös pitkälti 

auktoriteettia. Näin voidaan ilmaista, millä perusteella on ollut oikeutettua laatia kyseessä 

oleva hierarkkisesti alempiasteinen teksti. (Mattila 2017: 107.) Hierarkkisuus säätelee 

myös KVTES:ta ja sopimustekstejä muutoinkin. Sopimusteksti on aina alisteinen pakot-

tavalle lainsäädännölle, joka menee kaiken muun sopimuksen sisällön edelle. Vaikka so-

pimusehdoissa olisi sovittu jostain asiasta pakottavasta lainsäädännöstä poikkeavasti, jä-

tetään sopimusehto huomiotta ja sovelletaan lain säännöksiä. (Hemmo & Hoppu 2018: 

kohta 3.)  

 

KVTES:n tapauksessa tämä tarkoittaa sopimuksen suhteuttamista jo mainittuihin lakei-

hin, jotka muodostavat sopimuksen pohjan ja ylimmän auktoriteetin. Ilman sopimukseen 

erottamattomasti liittyviä lakeja sopimusta on mahdotonta ymmärtää tai soveltaa. Lakien 

asemaa KVTES:ssa ilmentää se, että lakiliite on erottamaton osa sopimusta. Painetussa 

KVTES:ssa sopimuksen soveltamiseen liittyvät lait ovat samojen kansien sisällä kuin itse 

sopimuskin. Verkkoversiossa on niin ikään lakiliite, mutta sopimukseen olennaisesti liit-

tyviä lakeja ohjataan lukemaan Finlexin verkkosivuilta. Huolimatta siitä, että lakien voi-

daan katsoa olevan osa KVTES:ta, en ottanut niitä mukaan aineistooni. Kuten jo alussa 

totesin, rajasin lait aineistoni ulkopuolelle, sillä ne on säädetty eduskunnan päätöksellä, 

eikä KVTES:n olemassaolo vaikuta niihin.  

 

Intertekstuaaliset viittaukset esiintyvät KVTES:ssa niin yksin (115) kuin yhdessä (116) 

metatekstuaalisten viittausten kanssa. Esimerkissä (115) viittaus kohdistuu pelkästään 

työaikalakiin, kun taas esimerkissä (116) viittauksen kohteena ovat itse sopimus, kulloin-

kin voimassa oleva työsopimuslaki sekä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoi-

minnasta kunnissa annetun lain säädökset. 

 

(115) Jos työnantaja on poikkeuksellisesti määrännyt viranhaltijan/työntekijän 

olemaan asunnossaan tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua 

työhön, korvaus varallaolosta määräytyy työaikalain 5 §:n 2 momentin mukai-

sesti. (III 5 § 4 mom.)  
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(116) Työntekijän lomauttaminen määräytyy kulloinkin voimassa olevan työso-

pimuslain, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa an-

netun lain säännösten (viittausmääräys) ja tämän luvun 2 §:n määräysten mu-

kaisesti. (VII 1 § 2 mom.)   

 

Kun toimitaan jälkimmäisen esimerkin määräyksen mukaan, on otettava yhtä lailla huo-

mioon kaikkien kolmen tekstin sisältö ja osattava toimia niiden kaikkien mukaan. Viittaus 

sopimukseen on esitetty viimeisenä, mikä ilmentää lakien ja sopimuksen välistä keski-

näistä asemaa. Lait arvotetaan esittämisjärjestykselläkin sopimuksen omia määräyksiä 

tärkeämmiksi.  

 

Pitkin aineistoani metatekstuaaliset ja intertekstuaaliset viittaukset kietoutuivat tiiviisti 

toisiinsa. Sopimusta sovellettaessa on useissa tapauksissa huomioitava esimerkin (116) 

tapaan sekä sopimus että sopimuksen ulkopuoliset intertekstit. Seuraava esimerkki (117) 

sisältää ehtokehyksen, jolloin määräysten sisältämien viittausten lisäksi on huomioitava 

ehtokehyksen lauseiden välinen suhde.  

 

(117) Työaikalain alaisiin viranhaltijoihin/työntekijöihin sovelletaan tämän lu-

vun määräysten lisäksi seuraavia työaikalain säännöksiä, jollei niistä ole 

sovittu toisin tämän sopimuksen liitteessä tai muulla virka- tai työehtosopi-

muksella: 5 §:n 3 momentti (viranhaltijan velvollisuus suorittaa varallaoloa), 8 

§ (moottoriajoneuvon kuljettajan työaika), 9 §:n 2 momentti (työehtosopimuk-

seen perustuva säännöllinen työaika), 13 §:n 1 ja 3 momentti (liukuva työaika), 

14 §:n 1 ja 3 momentti (poikkeuksellinen säännöllinen työaika), 15 § (lyhennetty 

työaika), 18 § (työntekijän suostumus ja viranhaltijan velvollisuus tehdä lisä- ja 

ylityötä), 19 § (ylityön enimmäismäärä), 20 § (aloittamis- ja lopettamistyö), 21 

§ (hätätyö), 24 § (työsopimuksen päättyminen kesken tasoittumisjakson), 26 § 

(yötyö) jäljempänä 31 §:stä ilmenevin poikkeuksin, 27 § (vuorotyö ja yövuorot 

jaksotyössä), 29 § (vuorokausilepo), 30 § (moottoriajoneuvon kuljettajan vuoro-

kausilepo), 33 §:n 1 momentti (sunnuntaityön teettäminen), 36 § (poikkeuslupa), 

37 § (työaikakirjanpito) sekä 8 luvun erinäiset säännökset (kanneaika, säännös-

ten pakottavuus, rangaistussäännökset, ym.) (III 2 § 1 mom.) 

 

Esimerkissä on 20 erillistä spesifiä viittausta työaikalainsäännökseen sekä kokonaan täs-

mentämätön viittaus muuhun virka- tai työehtosopimukseen.  

 

 

 

 



70 

 

 

5. KOONTI 

 

Tässä luvussa teen kokoavaa tarkastelua tuloksistani. Analyysini aluksi tarkastelin kai-

kille viittauksille yhteisiä piirteitä ja viittausten esiintymistä osana KVTES:n sopimus-

normeja. Viittaukset kytkeytyvät sopimuksen normeihin erottamattomasti. Niillä esite-

tään sisältöä, joka on oltava tiedossa, jotta sopimusta voidaan noudattaa. Viittaukset esiin-

tyvät esimerkiksi määräävän lauseen objektina tai ehtoa ilmaisevan sivulauseen osana.  

 

Aluksi on mainittava, että riippumatta siitä, mihin kohtaan sopimus viittauksen kohdistaa, 

KVTES viittaa itseensä myös referoimalla sopimuksessa jo sanottua. Tähän sopimuk-

sessa käytetään partisiippeja sekä neljää referointirakennetta: x:n mukainen, x:n mukai-

sesti, x:n mukaan sekä x:n perusteella. Rakenteita käytetään riippumatta siitä, missä so-

pimuksen kohdassa sijaitsevaa sisältöä niillä referoidaan. Partisiipit puolestaan esiintyvät 

aineistoni viittauksissa lähes yksinomaan siten, että niillä viitataan sopimuksessa jo aiem-

min mainittuun tai määriteltyyn sisältöön. Kaksi kolmesta aineistossani esiintyvistä par-

tisiipeista ovat tarkoitettu ja mainittu TU-partisiippeja.  

 

Analyysissäni lähdin liikkeelle siitä, mihin suuntaan sopimustekstiä viittaus itsestään viit-

taa. Jaottelin tämän perusteella viittauksen eteen- ja taaksepäin viittauksiin sekä viittauk-

siin, jotka kohdistavat viittauksen itseensä. Keskityn seuraavaksi erityisesti aineistossani 

esiintyvien metatekstuaalisten viittausten määriin. Olen kerännyt taulukoihin aineistos-

sani esiintyvät viittaukset eteen- ja taaksepäin sekä koko sopimukseen. Taulukoiden ul-

kopuolelle olen rajannut kokonaan sopimuksen epätarkat viittaukset sekä viittaukset 

KVTES:n aiempiin versioihin. Aineistossani esiintyvien eteenpäin viittaavien viittausten 

määrää esitän taulukossa 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

TAULUKKO 8. Kaikkien eteenpäin viittaavien viittausten määrä KVTES:ssa. 

 Sivuja Kaikki  

viittaukset  

eteenpäin 

Viittaukset 

ka/sivu 

Luku I 4 6 1,5 

Luku II 26 46 1,71 

Luku III 32 40 1,25 

Luku IV 24 33 1,38 

Luku V 18 6 0,33 

Luku VI 2 1 0,50 

Luku VII 11 4 0,36 

Luku VII 5 6 1,20 

Yhteensä 122 142 1,16 

 

Kokonaisuudessaan viittauksia eteenpäin on aineistossani yhteensä 142. Keskimäärin 

viittauksia esiintyy 1,16 sivua kohden. Viittaaminen eteenpäin tehdään KVTES:ssa eri-

toten pykäläviittauksilla. Eteenpäin sopimuksessa viitataan tämän lisäksi momenteilla, 

tarkoilla viittauksilla sopimuksen liitteisiin ja kunnalliseen pääsopimukseen, adverbilla 

jäljempänä ja jaksoa ilmaisevalla adverbilla seuraavaksi. 

 

Luku vaikuttaa luonnollisesti eteenpäin viittaavien viittausten esiintymiseen. Viittaukset 

ovat painottuneet sopimuksen neljään ensimmäiseen lukuun. Näistä eniten viittauksia 

esiintyy luvussa II, jossa suhteellisesti viittauksia on 1,71 sivua kohden. Viittausten mää-

rässä näkyy luvun alussa sijaitseva määritelmäluettelo, joka sisältää viittauksia tekstin 

myöhempiin osiin. Vastaava määritelmäluettelo sisältyi myös lukuun III, mikä heijastuu 

myös tämän luvun viittausten määrään. Näissä tapauksissa määritelmäluetteloilla on oma 

perusteltu paikkansa sopimuksen alussa tekstin jäsentäjinä. Sopimuksen neljässä viimei-

sessä luvussa viittauksia eteenpäin alkuun verrattuna ei enää juuri esiinny. Näiden lukujen 

osuus eteenpäin kohdistuvista viittauksista on ainoastaan 12 %.  
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Sopimuksen liitteisiin ja muuhun tarkkaan kohtaan viittaamista aineistossani esiintyi 29 

tapausta, joten 80 % aineistoni viittauksista eteenpäin viittaa varsinaisen sopimuksen si-

sällä. Viittauksia eteenpäin esiintyykin sopimuksessa merkille pantavan paljon, jos ottaa 

huomioon, ettei yleisten asiatekstin kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti voida edellyt-

tää tunnetuksi sitä, mitä ei ole vielä sanottu (Oikeusministeriö 2018: 19.1.3.). Useimmissa 

tapauksissa ilman tulevaa sisältöä sopimuksen soveltaminen ei onnistu, joten lukijan on 

pysäytettävä lukemisensa ja siirryttävä tekstissä eteenpäin. 

 

TAULUKKO 9. Kaikki taaksepäin viittaavien viittausten määrä KVTES:ssa. 

 Sivuja Viittaukset 

taaksepäin 

Viittaukset 

ka/sivu 

Luku I 4 2 0,50 

Luku II 26 26 1,0 

Luku III 32 83 2,59 

Luku IV  24 80 3,33 

Luku V 18 45 2,50 

Luku VI 2 0 0 

Luku VII 11 12 1,09 

Luku VII 5 4 0,80 

Yhteensä 122 252 2,07 

 

Määrällisesti aineistossani esiintyy eniten viittauksia taaksepäin. Niitä sopimuksessa on 

yhteensä 252, mikä tarkoittaa sivua kohden keskimäärin 2,07:ää viittausta. Sopimuk-

sen kahdessa ensimmäisessä luvussa taaksepäin viittaavien viittausten osuus on määräl-

lisesti pienempi kuin viittauksilla eteenpäin. Sen sijaan muissa sopimuksen luvuissa taak-

sepäin viittaavien viittausten osuus on mainittavasti suurempi. Huomautan jälleen, että 

luku VI muodostaa poikkeuksen, joka selittyy luvun sivumäärällä. Kokonaisuudessaan 

viittaukset taaksepäin ovat keskittyneet sopimuksen sivumäärältään pisimpiin lukuihin. 

Suhteellisesti eniten viittauksia on luvussa IV: 3,33 sivua kohden.  
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Huomattavan osan aineistoni viittauksista taaksepäin muodostavat pykälä- ja momentti-

viittaukset. Pykäläviittaukset kohdistavat viittauksen mihin tahansa sopimukseen osaan, 

kun taas kokonaisuudessaan momentit ilmaisevat aineistossani pääsääntöisesti tekstissä 

jo esitettyä sisältöä. Totesin aineistoni analyysiosassa, että taaksepäin viittaavina pykälä-

viittaukset ilmentävät sopimuksen systeemisyyttä aineistossani esiintyvistä viittauksista 

parhaiten. Niiden avulla on vältetty sopimuksen sisäisiä ristiriitaisuuksia ja taattu, että 

aiemmin määriteltyyn tai määrättyyn ei tule muutoksia. Lisäksi niillä on estetty turhaa 

toistoa, mikä on tehnyt sopimuksen tekstimäärästä helpommin hallittavan.  

 

Pykälä- ja momenttiviittausten ohella taaksepäin viitataan merkittävässä määrin edellä-

adpositiolla. Aineistossani 82 kertaa edustuvaa edellä-adpositiota käytetään useimmiten 

siten, että sillä viitataan sopimuksessa vastikään esitettyyn sisältöön. Tyypillistä edellä-

adpositioille on, että ne esiintyvät viittauksissa esiintyvien partisiippien määreinä. Noin 

kaksi kolmasosaa (65%) niistä saa partisiipin. Parissa tapauksessa taaksepäin viittaami-

nen tapahtuu yllä-adpositiolla. Kaikkien KVTES:ssa esiintyvien metatekstuaalisten viit-

tausten määrää esitän taulukoissa 10 ja 11.    

 

TAULUKKO 10. KVTES:n metatekstuaaliset viittaukset.  

 Sivuja Viittaukset 

eteenpäin 

Viittaukset 

taaksepäin 

Viittaukset 

lukuun tai  

sopimukseen 

itseensä 

Viittaukset 

koko  

sopimukseen 

Luku I 4 6 2 0 3 

Luku II 26 46 26 3 6 

Luku III 32 40 83 8 5 

Luku IV  24 33 80 3 0 

Luku V 18 6 45 16 0 

Luku VI 2 1 0 0 1 

Luku VII 11 4 12 4 2 

Luku VII 5 63 4 0 0 

Yhteensä  122 142 252 34 17 
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TAULUKKO 11. KVTES:n metatekstuaaliset viittaukset yhteensä. 

 Sivuja Viittaukset 

yhteensä  

Viittaukset/ 

sivu (ka) 

Luku I 4 11 2,75 

Luku II 26 81 3,12 

Luku III 32 136 4,25 

Luku IV  24 116 4,83 

Luku V 18 67 3,72 

Luku VI 2 2 1,00 

Luku VII 11 22 2,00 

Luku VII 5 10 2,00 

Yhteensä  122 445 3,65 

 

Kuten aiemmissa vastaavissa taulukoissa, olen esittänyt taulukoissa 10 ja 11 viittausten 

määrän lisäksi viittausten määrän suhteessa sopimuksen sivua kohden. Kokonaisuudes-

saan KVTES:ssa esiintyy 445 metatekstuaalista viittausta, mikä tarkoittaa keskimäärin 

3,65:tä viittausta sivulla. Viittaukset muodostavat merkittävän osan sopimustekstistä, ja 

on perusteltua sanoa, että koko KVTES rakentuu metatekstuaalisten viittausten varaan. 

Parhaimmillaan tai pahimmillaan viittauksia on luvussa IV: lähes viisi (tarkalleen 4,83) 

yhtä sivua kohden.  

 

Ensinnäkin on huomattava, että luvun sivumäärä korreloi viittausten määrän kanssa. Si-

vumäärältään lyhimmät luvut I, VI, VII ja VIII sisältävät vähiten viittauksia niin määräl-

lisesti kuin suhteellisestikin. Ne ovat sopimuksen luvut, joissa viittausten suhteellinen 

määrä jää alle kolmeen sivua kohden. Kaikista vähiten viittauksia esiintyy luvussa VI. 

Sivumäärältään luku on vain kahden sivun mittainen, joten yksikin viittaus vaikuttaa lu-

vun viittausten suhdelukuun. Määrällisesti eniten viittauksia esiintyy sopimuksen pisim-

mässä luvussa III (136 kappaletta). Tämä tarkoittaa yli neljää viittausta sivua kohden. 

Ainoastaan luvuissa III ja IV viittausten esiintymistiheys on näin runsas. Luvuissa II ja V 

viittausten suhteellinen määrä jää alle neljän.  
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Viittaukset taaksepäin muodostavat yksistään yli puolet aineistoni viittauksista. Niiden 

osuus kaikista viittauksista on 56,7 %. Puolestaan viittauksia eteenpäin on 31,9 % viit-

tausten kokonaismäärästä. Hieman yli kymmenesosan (11,4%) muodostavat viittauksen 

itseensä kohdistavat viittaukset. Tästä sopimuksen momenttiin, pykälään tai lukuun itses-

sään kohdistuvien viittausten osuus on 7,6 %, ja koko sopimukseen viittaavien viittausten 

määrä ainoastaan 3,8 %.  

 

Heti tulossa olevaa sisältöä esittävää seuraava-adjektiivia lukuun ottamatta sopimuksen 

viittaukset vaativat lukijalta aktiivisia toimenpiteitä. Lukija ei voi halutessakaan sivuuttaa 

KVTES:n metatekstuaalisia viittauksia ja lukea sopimusta lineaarisesti. Useissa tapauk-

sissa tämä tarkoittaa lukemisen lopettamista ja siirtymistä kokonaan toiseen sopimuksen 

kohtaan. Sopimuksessa vasta esitettyyn sisältöön viittaavan edellä -adposition tapauksis-

sakin lukijan on pidettävä aiempi sisältö muistissaan viittausten varalta. Täten viittausten 

runsas määrä vaikuttaa väistämättäkin sopimuksen lukemiseen. Tämän lisäksi näinkin ti-

heästi esiintyessään viittaukset vaikeuttavat väistämättäkin sopimuksen eri osien hahmot-

tamista.  

 

Huomion arvoista on kuitenkin, että monessakaan tapauksessa kunnallista yleistä virka- 

ja työehtosopimusta tuskin luetaan lineaarisesti. KVTES:n lukijakunta koostuu rajatusta 

joukosta: sopimusta noudattavista viranhaltijoista ja työntekijöistä, kuntasektorin muista 

toimijoista sekä työnantajakeskusjärjestön ja ammattiliittojen edustajista. Monessa ta-

pauksessa sopimuksen lukija saattaa tarvita sopimuksesta ainoastaan tiettyä sisältöä, esi-

merkiksi vuosilomaa tai työaikaa koskevaa tietoa. Tällöin lukija etsii luettavakseen aino-

astaan kyseisen kohdan ja jättää muun sopimuksen lukematta. Tämä ei kuitenkaan estä 

häntä hukkumasta sopimuksen viittausten verkostoon tiettyä kohtaa lukiessaan. Sopimuk-

seen rakentuvaa viittausten verkostoa olen havainnollistanut tarkemmin kuviossa 2. Siinä 

olen kuvannut, mihin osaan sopimusta luvun II pykälissä viitataan.    
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KUVIO 2. Viittaukset KVTES:n II luvun pykälissä. 
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6. PÄÄTÄNTÖ  

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tavoitteenani oli selvittää, millä tavoin vuoden 2017 kun-

nallinen yleinen virka- ja työehtosopimus viittaa itseensä ja millä tavoin sopimuksen si-

säiset metatekstuaaliset viittaukset ilmenevät. Lähtökohtana tutkimukselleni oli halu va-

lita aineistokseni työelämälle merkityksellinen teksti: työehtosopimus, jossa on sovittu 

työntekoa määrittävistä ehdoista esimerkiksi työntekijöiden palkkauksesta, työajasta ja 

lomista.  Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus valikoitui aineistokseni, sillä kun-

tasektorin toimintaa ohjaava sopimus on kunta-alan suurin sopimusala ja sen piiriin kuu-

luu 310 000 palkansaajaa. Aiheeni valintaan vaikutti myös se, ettei aiempaa tutkimusta 

työ- tai virkaehtosopimusten kielestä ollut tehty. On myös mainittava, että kesken tutki-

mukseni tekoa oma asemani suhteessa KVTES:een muuttui. Tätä päätäntöä kirjoittaes-

sani työskentelen kuntasektorin palveluksessa, joten nykyisin sopimus ohjaa myös minun 

työtäni. Tutkimusta aloittaessani minulla ei ollut henkilökohtaisia kytköksiä kunnalliseen 

virka- ja työehtosopimukseen. Tutkimukseeni nykyisellä työlläni ei ole ollut vaikutusta.   

 

Lähestyin aineistoani lingvistisen tekstintutkimuksen keinoin. Viittaukset ovat sopimuk-

sessa konventionaalinen piirre, ja niillä on ilmennetty sopimuksen eri osien yhteenkuulu-

vuutta. Tutkimuksessani sovelsin metatekstuaalisuuden ja tekstuaalisen metadiskurssin 

käsitteitä tarkastellessani aineistoni viittauksia. Tutkimukseni pohjana toimi erityisesti 

Heikkisen ja Hämäläisen (2011: 4–7) esittämä ryhmittely säädöstekstin metatekstuaali-

suudesta ja sen ilmenemismuodoista. Tutkimuksessani keskityin viittaavaan metatekstu-

aalisuuteen ja sopimuksen ristiviittauksiin, jotka sopimuksessa ilmenevät hyvin eksplitii-

sesti. Kielitieteellisen tutkimuksen lisäksi tutkimuksellani on yhteys oikeuslingvistiseen 

tutkimukseen.  

 

Metatekstuaalisilla viittauksilla on kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa 

useita tehtäviä. Ensiksi voidaan todeta, että niillä on ensiarvoisen tärkeä painoarvo tekstin 

rakenteen jäsentämisessä. Viittausten tehtävänä on KVTES:ssa ennen kaikkea ohjata lu-

kijoita hahmottamaan sopimuksen eri osia ja niiden yhteenkuuluvuutta. Systemaattisuu-

den mukaisesti viittauksilla osoitetaan sopimuksessa jo toisaalla määrättyä tai määriteltyä 

sisältöä.  
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Viittaukset myös itsessään esiintyvät sopimuksen määräysten, määritelmien ja ehtolau-

seiden osina. Erityisesti näissä tapauksissa viittausten merkitys korostuu, sillä sopimusta 

ei ole mahdollista ymmärtää tai soveltaa ilman tietoja viitattujen kohtien sisällöstä. 

 

Analyysissäni jaottelin aineistossani esiintyvät viittaukset sen mukaan, mihin sopimuksen 

kohtaan ne kohdistavat viittauksen suhteessa itseensä. Metatekstuaalisilla viittauksilla 

esitetään KVTES:ssa edessä- ja takanapäin esiintyvää sisältöä sekä viitataan sopimuksen 

tiettyyn momenttiin, pykälään, lukuun tai koko sopimukseen itsessään. Oman lukunsa 

muodostavat epätarkat viittaukset, joista ei käy yksiselitteisesti ilmi, mihin viitataan. Poh-

din tutkimuksessani lyhyesti myös metatekstuaalisuuden ja intertekstuaalisuuden välistä 

rajaa käsitellessäni KVTES:ssa esiintyviä viittauksia sopimuksen aiempiin versioihin.  

 

Viittaaminen KVTES:een tapahtuu useimmiten pykälä- ja momenttiviittauksia käyttä-

mällä. Pykälien ja momenttien lisäksi metatekstuaalisia viittauksia sopimuksessa olivat 

esimerkiksi adpositiot edellä, jäljempänä ja yllä, adjektiivi seuraava sekä tässä-rakenne. 

Toisaalla sanottua osoitetaan sopimuksessa myös referoimalla. Tämä tapahtuu neljällä 

referointirakenteella (x:n mukainen, x:n mukaisesti, x:n mukaan ja x:n perusteella) sekä 

TU- ja VA-partisiipeilla.  

 

Viittausten piirteiden tarkastelun lisäksi tein laskelmia aineistossani esiintyvästä avoi-

mesta metatekstuaalisuudesta. Esitin aineistossani esiintyvien eri tyyppisten viittausten 

määrää ja niiden suhteellista esiintymistä sivua kohden. Määrällisesti viittauksia esiintyi 

KVTES:ssa runsaasti: yhteensä 445 metatekstuaalista viittausta eli keskimäärin 3,65 viit-

tausta sivua kohden. Viittausten lukumäärän perusteella on perusteltua todeta, että sopi-

musteksti on vahvasti rakentunut metatekstuaalisten viittausten varaan.  

 

Ristiviittausten luonteesta johtuen kiinnitin tutkimuksessani huomiota myös viittausten 

ymmärrettävyyteen. Huomioni kohteeksi nousi tällöin se, käykö viittauksista yksiselittei-

sesti ilmi, mihin sopimuksessa viitataan. Sopimuksissa käytettävän kielen on oltava läh-

tökohtaisesti selkeää, täsmällistä ja ymmärrettävää. Tämä vaatimus korostuu entisestään 

niissä tapauksissa, joissa teksti on suurelle yleisölle tärkeä (Mattila 2017: 56). Mielestäni 

KVTES:ta voidaankin luonnehtia tekstinä tällaiseksi, kun ottaa huomioon sopimuksen 

vaikutuksen kuntasektorin työntekijöiden ja viranhaltijoiden työsuhteisiin. Huomioideni 

mukaan kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus ei kuitenkaan kaikilta osin täytä 
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täsmällisen ja ymmärrettävän tekstin vaatimuksia. Parhaimmassa tapauksessa metateksti 

onnistuu tekemään tekstistä sidosteista. Nähdäkseni viittaukset tekevät kyllä KVTES:sta 

sidosteisen siltä osin, että viittauksilla kytketään tekstin eri osia yhteen ja varmistetaan, 

ettei aiemmin esitettyä toisteta. Arvioni mukaan KVTES:n viittaukset alkavat tässä mää-

rässään kuitenkin lähestyä jo Heikkisen ja Hämäläisen (2011: 4–7) luonnehdintaa riski-

viittauksista. Lisäksi alustavan hahmotteluni mukaan viittauksista rakentuu sopimukseen 

vyyhtimäinen verkko, joka epäilemättä vaikeuttaa asiasisältöjen ja kokonaisuuksien hah-

mottamista.  

 

Merkille pantava piirre KVTES:ssa muiden virka- ja työehtosopimuksissa tapaan on kiis-

tämättä se, että sopimuksen tärkeimmät vaikutukset eivät kohdistu sopimuksen tekijöihin 

itsessään. Sopijaosapuolten sijaan tekstin todellinen kohderyhmä ei ole osallistunut sopi-

muksen tekoon tai voinut vaikuttaa lopputulokseen. Viittausten runsaus voi johtaa siihen, 

että sopimukseen perehtymättömälle yksittäiselle työntekijälle saattaa olla vaikeaa saada 

omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan selkoa. Ilman sopimuksen tuntevaa asiantun-

tijaa, sopimusteksti voi näyttäytyä vaikeasti ymmärrettävänä. On kuitenkin muistettava, 

että tutkimukseni lähtökohta on lingvistisessä tekstintutkimuksessa, joten olen kohdista-

nut kiinnostukseni ensisijaisesti sopimuksen viittausten rakenteeseen. Siksi en tässäkään 

kohden ota kantaa siihen, olisiko KVTES:ssa esimerkiksi mahdollista vähentää viittaus-

ten määrää tai millä tavoin sopimuksen sisäistä systematiikkaa voitaisiin kehittää.  

 

Mainittavaa on vielä myös se, että metatekstuaalisten viittausten ohella KVTES:ssa esiin-

tyi runsaasti intertekstuaalisiin viittauksia sopimuksen ulkopuolisiin teksteihin. KVTES:n 

tapauksessa tämä tarkoittaa sopimukseen liittyviä lakeja, jotka muodostavat sopimuksen 

pohjan ja ylimmän auktoriteetin. Ilman niitä sopimusta on mahdotonta ymmärtää tai so-

veltaa. 

 

Virka- ja työehtosopimukset tarjoavat mahdolliselle jatkotutkimukselle monenlaisia vaih-

toehtoja. Omaa tutkimustani voisi jatkaa etenemällä tarkastelemaan viittausten luomaa 

vyyhtimäistä rakennetta ja sitä, millaisia viittaussuhdeketjuja sopimukseen muodostuu. 

Vaihtoehtona olisi myös siirtää tarkastelun painopiste viittauksista KVTES:ssa muutoin 

ilmenevään metatekstuaalisuuteen ja kiinnittää huomio esimerkiksi sopimuksen selittä-

vään metatekstuaalisuuteen. Koska aineistonani on ollut yksi sopimus, tutkimukseni pe- 
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rusteella ei voida tehdä yleistyksiä sopimustekstien sisäisestä viittaamisesta. Näin ollen 

mielenkiintoista olisi myös laajentaa tutkimusta muihin virka- ja työehtosopimuksiin ja 

niissä ilmenevään metatekstuaalisuuteen erityisesti KVTES:een verrattuna.  
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