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Tutkielmassa tarkastellaan alakoululaisten kirjoitetun kielen rakenteiden kompleksisuutta,
tutkimuksen aineistona on alakoululaisten kirjoitelmia 3. ja 4. luokalta. Aineisto on kerätty
kevätlukukausilla 2006 ja 2007 yhtenäiskoulusta, jonka opetussuunnitelmassa painotetaan
vieraita kieliä. Sama luokka kirjoitti kirjoitelmat 3. ja 4. luokan kevätlukukausilla. Kirjoi-
telmia on yhteensä 61 kappaletta. Työ on osa koulukirjoittamisen tutkimusprojektia, joka
on aloitettu Tampereen yliopistossa suomen kielen oppiaineessa vuonna 2005.

Tutkielmassani kuvaan oppilaiden käyttämät lauseet ja rakenteet sekä vertaan aineistoa joil-
tain osin tutkimusprojektin tekeillä olevaan Koulukorpukseen. Oletuksena on, että kielipai-
notteisen koulun oppilaat eroavat kompleksisuuden osalta ikäluokkansa ns. normaaliope-
tuksessa olevista oppilaista ja työn tarkoituksena onkin selvittää, millaisista rakenteista
koostuu tämän ikäisten koululaisten kompleksinen kirjoitettu kieli. Lähestymisnäkökulmani
on syntaktinen ja tarkastelen kompleksisuutta eri tasoilla; sanojen, lausekkeiden ja lausei-
den tasolla. Keskityn lauseen argumenttirakenteeseen. Olen tarkastellut myös lauseiden yh-
distämistä ja lausetyyppejä. Tutkimus on osittain vertaileva, osittain kuvaileva.

Odotuksenmukaisesti kielipainotteisen koulun oppilaiden kirjoitelmat osoittautuivat komp-
leksisemmiksi ikäluokkaansa nähden. Kaikilta tarkastelluilta osa-alueilta ei vielä ole vertai-
lutietoa, ja koska tutkimusaineisto kattaa vain yhden koululuokallisen oppilaita, tulokset
painottuvat joiltain osin kuvaamaan kirjoitelmissa käytettyjä kompleksisia ja lapsilla vielä
harvinaisia rakenteita. Selkeimmäksi kompleksisuuden kuvaajaksi tutkimuksessa osoittau-
tui rakenteiden käytön monipuolisuus. Tutkimuksessa verrattiin myös 3. ja 4. luokka-astetta
keskenään sekä tyttöjä ja poikia keskenään. Aineistossa on havaittavissa muutosta komp-
leksisempaan suuntaan luokka-asteelta toiselle siirryttäessä. Tyttöjen ja poikien kirjoitus-
taidoissa on toistuvasti todettu olevan huomattava ero tyttöjen hyväksi, mutta rakenteiden
kompleksisuudessa merkittävää eroa ei ainakaan tästä Kielikoulu aineistossa löytynyt.
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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimusaiheen tausta

Oppilaan äidinkieli on oppimisen perusta: kieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että vä-

line (POPS 2004: 46).

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 (jatkossa POPS) kuvataan äidinkieli

ja kirjallisuus oppiaineena, asetetaan sille oppimistavoitteet ja määritellään opetuksen kes-

keiset sisällöt. Opetuksen nivelkohdissa, joita perusopetuksessa on kolme, kuvataan, mitä

oppilaan hyvä osaaminen kussakin nivelkohdassa tarkoittaa. Äidinkielen opetuksen pitäisi

kattaa laajasti kielen osa-alueet ja tehtävät sekä antaa kieleen pohjautuvia opiskelu- ja vuo-

rovaikutustaitoja. Toisin sanoen äidinkielen tunneilla pitäisi löytää työkalut, joilla oppilas

voi menestyä muissa opinnoissaan. ”Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine.”

(POPS 2004: 46.)

Valtaosa kouluikäisten äidinkieleen liittyvästä tutkimuksesta on keskittynyt lukemi-

sen oppimisen tutkimiseen, sekä Suomessa että muualla. Kirjoittamista on tutkittu huomat-

tavasti vähemmän. Kirjoittaminen on monitahoinen prosessi, joten sitä on kuitenkin tutkittu

eri osa-alueilta ja eri tieteenalojen näkökulmista. Kirjoitustaitoa kognitiivisena prosessina

sekä kirjoitustaidon oppimista ja opettamista on laajemmin alettu tutkia vasta 1980-luvulla.

Suomalainen tutkimus on ollut hajanaista ja keskittynyt isolta osin kielellisten ongelmien ja

kirjoittamisvaikeuksien selvittämiseen. Kirjoittamista on tutkittu peruskoululaisten ja lukio-

laisten kirjoitelmien pohjalta usein kielenhuollollisesta oikeakielisyyden näkökulmasta,

mutta myös esim. virkerakenteen sekä tekstin sisällöllisen rakentumisen ja ilmaisun rikkau-

den osalta. Tähän lienee vaikuttanut opetuksen kulloisetkin painotusalueet. (Matilainen

1989: 15–17.) On katsottu, että koulun aloittaessaan lapsi jo hallitsee kielensä perusraken-

teet ja kouluaikana tapahtuva kehitys on ainoastaan ilmaisuvarannon rikastumista ja ilmai-

sun täsmentymistä, ja näin ollen myöhäisempi kielenkehitys ei ole saanut osakseen paljoa

mielenkiintoa (Vilkuna 1976: 217). Esimerkiksi Sinikka Niemi (2001) nostaa esiin ruotsin
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kielen kehittymistä käsittelevän tutkimuksen. Hän vertaa Ruotsissa vuosina 1980–2000 teh-

tyjä lapsenkielen tutkimuksia kohderyhmän iän perusteella, eikä 7-14-vuotiaiden lasten ja

nuorten osalta sitä löydy lainkaan, lukuun ottamatta hänen omaa työtään (Niemi 2001: 22).

Niemen tutkimus käsittelee syntaksin kehittymistä myöhäisemmässä kielen kehityksen vai-

heessa ja perustuu spontaanista puheesta koostettuun aineistoon.

Huolimatta suomalaisnuorten huomiota herättävän hyvästä menestyksestä PISA-

tutkimuksissa1 Opetushallituksen säännölliset valtakunnalliset äidinkielen oppimistulosten

arvioinnit osoittavat, että yksistään lukutaitotestin pohjalta ei saada riittävän kattavaa kuvaa

äidinkielen osaamisen tasosta.  Arviointiraporteista käy hyvinkin selväksi, että kirjoittami-

nen on se äidinkielen osa-alue, jossa hyvien ja heikkojen oppilaiden välille muodostuvat

suurimmat erot. Sekä luku- että kirjoitustaidossa suomalaisten tyttöjen ja poikien osaami-

sessa on huomattavia eroja (mm. PISA 2010, Pajunen 2010, Huisman 2007, Lappalainen

2004, 2006 ja 2011). Ero näyttää kasvavan siirryttäessä koululuokilla ylemmäksi. Koska

hyvä luku- ja kirjoitustaito ovat merkityksellisiä niin jatko-opintojen kuin työelämänkin

kannalta, erot tuloksissa huolestuttavat. Poikien kirjoitustaidon ollessa peruskoulun päättö-

vaiheessa yli kaksikymmentä prosenttia heikompi verrattuna ikäisiinsä tyttöihin kilpailu

jatko-opiskelupaikoista saa toisenlaisen sävyn. Erot lukioon suuntaavien 9. luokkalaisten

kesken eivät ole yhtä suuria kuin koko ikäluokan joukossa, mutta silti on syytä kysyä, miksi

erot muodostuvat näin suuriksi? Huomattavan suurina tyttöjen ja poikien erot osaamisessa

tulevat esiin oikeinkirjoituksen perusteiden, tekstin jäsennyksen ja sidosteisuuden, viittaus-

suhteiden, lauserakenteiden ja asiatyylisen kirjakielen hallinnassa. (Lappalainen 2006: 45.)

Suomalaisnuoria ohjataan tehokkaasti välivuosia välttäen hakeutumaan jatko-opintoihin.

Millaisia vaikutuksia luku- ja kirjoitustaidon osaamisella on pääsykokeista selviytymiseen

ja opiskelupaikan saamiseen? Suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 55 prosenttia on nai-

sia ja 45 prosenttia miehiä, sukupuolijakauma on joillain koulutusaloilla hyvin nais- tai

miesvoittoinen (Opiskelijatutkimus 2010: 16–17).

1 PISA-tutkimuksen tuloksia on kuvattu tarkemmin luvussa 2.2.1.
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1.2. Tutkimusaineisto, -menetelmät ja tutkimuksen tavoitteet

Vuonna 2005 Tampereen yliopistossa aloitettu myöhemmän kielenkehityksen tutkimuspro-

jekti jakaantuu sanastonhallinnan ja kirjoitustaitojen tutkimukseen. Projektin tavoitteena on

selvittää, millainen on alakoululainen (8-12 -vuotiaat koululaiset) kielenkäyttäjänä ja mi-

ten kirjoitustaito kehittyy kouluvuosien aikana. (Pajunen 2010.) Pro gradu -tutkielmani on

tehty osana projektia ja tutkimusaineisto kerätty sitä varten. Työ on aloitettu kolmen kuu-

kauden harjoittelujaksolla Tampereen yliopiston silloisella kieli- ja käännöstieteiden laitok-

sella. Tutkimusprojektia varten kerätyistä kirjoitelmista on muodostettu tietokanta (jatkossa

Koulukorpus2), johon on tallennettu tällä hetkellä yli 2000 kirjoitelmaa. Aineiston keruu

jatkuu edelleen.

Tutkielmassani tarkastelen kielipainotteisen yhtenäiskoulun erään luokan äidinkie-

len ja kirjallisuuden oppitunnilla kirjoittamia kirjoitelmia kolmannelta ja neljänneltä luokal-

ta. Kirjoitelmia on yhteensä 61 kappaletta. Kiitän aineiston keruun mahdollistanutta koulua

ja opettajaa sekä tutkimukseen osallistuneita oppilaita. Maria Vilkuna toteaa 8-12-

vuotiaiden koululaisten lauserakenteiden kehitystä selvittävässä tutkimuksessaan (1976),

ettei pelkän vapaan kirjoituksen avulla pääse kovin pitkälle yrittäessään selvittää, mihin

minkäkin ikäiset lapset pystyvät ja esittelee myös erilaisia testejä informatiivisempien tu-

losten saamiseksi (1976: 216). Toisaalta esimerkiksi Kaija Matilainen (1989) näkee tavalli-

sella luokkatunnilla kirjoitetussa aineessa tutkimuksen kohteena lähinnä hyviä puolia. Tuttu

ympäristö ja tilanne vähentävät pienien oppilaiden jännitystä, ja näin saadaan luotettavaa

tietoa oppilaiden todellisista suorituksista (1989: 162–165). Projektin puitteissa koostetun

Koulukorpuksen koko antaa mahdollisuuden etsiä tietoa myös siitä, mihin minkäkin ikäiset

lapset pystyvät. Matilaisen tutkimuksessa on käytetty kirjoitelma-aineiston rinnalla sanelu-

testiä, jonka avulla on arvioitu mekaaninen kirjoitustaito ja kirjoitelmia on tutkittu tuotta-

van kirjoittamisen näkökulmasta. Pro gradu -työni pohjautuu pelkkään kirjoitelma-

aineistoon.

2 Pajunen, Puranen ja Yli-Paavola 2006–2010
  Honko 2007–2010
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Tutkielmassani kuvaan oppilaiden käyttämät lauseet ja rakenteet sekä vertaan ai-

neistoa joiltain osin Koulukorpukseen. Lähestymisnäkökulmani on syntaktinen, tarkastelen

kompleksisuutta eri tasoilla; sana, lauseke ja lause ovat ne kielen yksiköt, joihin tulen työs-

säni puuttumaan. Keskityn kuitenkin lausetason kompleksisuuteen. Tutkimus on osittain

vertaileva, osittain kuvaileva. Analyysimenetelmät on kuvattu tarkemmin kunkin käsittely-

luvun yhteydessä. Sana-, lauseke- ja lausetason analyysien pohjalta on hahmoteltu komp-

leksisuusasteikkoa, jota luvussa 8 esittelen. Tämän avulla havainnollistan, millaisista raken-

teista koostuu toisaalta rakenteiltaan yksinkertainen, toisaalta kompleksinen kirjoitelma.

Aineiston koon vuoksi (yksi koululuokka) kehityksen vertailu luokkatasojen tai sukupuol-

ten välillä ei ole pelkästään tämän työn pohjalta mahdollista. Analyysi on kuitenkin tehty

sekä luokkatasojen että tyttöjen ja poikien välillä, jotta tuloksia on mahdollista verrata ai-

empiin tutkimuksiin. Työn tarkoituksena on myös tuottaa vertailutietoa projektin tarpeisiin.

Anneli Pajunen toteaa, että jokapäiväinen, arkinen puhekieli koostuu melko pitkälle

yksinkertaisista peruslauseista sekä niitä sitovista ja yhdistävistä aineksista. Yleis- ja kirja-

kieli kuitenkin tiivistää ja ketjuttaa peruslauseita eri tavoin kuin puhekieli. (1999: 14–15.)

Oletan, että aineistoni nuoret kirjoittajat vielä ainakin joiltain osin tuottavat tällaista raken-

teeltaan melko yksinkertaista kirjoitettua puhetta. Keskitynkin lauseiden runkoon, ns. ar-

gumenttirakenteeseen ja sen pääjäseniin. Oletan myös, että kielipainotteisesta koulusta ke-

rätyn aineiston kirjoittajat ovat ikäluokkaansa nähden kehittyneempiä kirjoittajia.

Tutkimuskysymykseni ovat

Millaisia ovat kielikoululaisten kirjoitelmat pituutensa ja sanastonsa osalta koko

Koulukorpukseen nähden?

Millaisia ja kuinka rakenteellisesti kompleksisia lauseita ja rakenteita kirjoittajat

käyttävät?

Millainen on 3-4-luokkalaisen kirjoittajan rakenteellisesti kompleksinen kirjoi-

telma vs. yksinkertainen kirjoitelma. Mistä 3.-4.-luokkalaisen lapsen komplek-

sinen kirjoitettu kieli koostuu?



5

Sari Oinonen on pro gradu -työssään tutkinut rakenteiden kompleksistumista yläkoululais-

ten kirjoitelmissa ja hän toteaa, ettei tyttöjen ja poikien välillä muodostu suuria eroja ver-

tailtaessa rakenteiden kompleksisuutta (2008: 90–91). Oletuksenani onkin kielipainotteisen

koulun oppilaiden erottuminen ns. normaaliopetuksessa olevasta ikäluokastaan, en odota

tyttöjen ja poikien välille muodostuvan suuria eroja rakenteiden kompleksisuuden suhteen.

Sukupuoliero näkyy kirjoitelmien pituudessa, ja Pajunen (tulossa) toteaa, että kirjoitelman

pituus korreloi kertomusrakenteen onnistumisen kanssa. Poikien heikompi menestys kirjoit-

tamisen osaamisessa ei välttämättä johdu rakenteiden yksinkertaisuudesta verrattuna tyttöi-

hin, mutta selittäviä tekijöitä saattaa löytyä myös rakenteiden tarkastelun kautta. Olenkin

analysoinut tyttöjen ja poikien aineistot erillään ja tarkastelen havaittuja sukupuolieroja kä-

sittelykappaleiden yhteydessä.

Taustoitan työtäni lähinnä kotimaisen, saman ikäisten koululaisten kirjoitetusta kie-

lestä tehdyn tutkimuksen avulla. Kielen typologiset ominaisuudet ja kielen ilmaisuvaranto

vaikuttavat yhdessä siihen, missä järjestyksessä lapselle ja nuorelle kehittyy merki-

tys/muoto -parit ja rakenteiden syntaktinen kompleksisuus (Berman 2004: 30). Näin ollen

on perusteltua peilata koulukirjoittajien kieltä ja rakenteita myös suomen yleiskielen raken-

teisiin eri tekstilajeissa. Tässä olen käyttänyt apunani Pajusen ja Palomäen Tilastotietoja

suomen kielen rakenteesta 1 ja 2 (1984 ja 1985) sekä Hakulisen, Karlssonin ja Vilkunan

Suomen tekstilauseiden piirteitä: kvantitatiivinen tutkimus (1980) soveltuvilta osin.

Tutkielmani koostuu taustoittavasta osiosta ja tulosten esittelystä. Luvussa 2 kuvaan

kouluikäisen kirjoitustaidon kehittymistä ja esittelen kirjoitustaidon tutkimusta. Pääpaino

on Suomessa tehdyn tutkimuksen ja Tampereen projektin esittelyssä. Luvussa 3 määrittelen

kompleksisuuden käsitteen ja esittelen tähän työhön valikoituneet kompleksisuuden mitta-

rit. 4. luvussa esittelen aineiston, kirjoitelmien sanasto on saanut paljon huomiota. Vaikka

tutkielmani keskittyykin syntaktiseen kompleksisuuteen, sanaston analyysi on perusteltua,

koska olen huomioinut myös sanaston kompleksisuuden muodostaessani kompleksisuusas-

teikkoa. Vertaamalla kielipainotteisen koulun kirjoittajien sanaston rakennetta Koulukor-

puksesta saatuihin tuloksiin voin lisäksi osoittaa, miten aineistoni kirjoittajina suhteutuvat

ikäluokkaansa nähden. Luvut 5–8 esittävät työn tuloksia. Luku viisi koostuu lausetason

analyysin tulosten esittelystä, 6. luvussa käsittelen lauseiden predikaatiota ja 7. luvussa ar-
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gumenttirakenteen pääjäsenten, subjektin ja objektin rakenteellista kompleksisuutta. Luku

yhdeksän kokoaa tulokset yhteen ja vastaa viimeiseen tutkimuskysymykseeni. Esittelen,

millainen on rakenteellisesti kompleksinen kolmos-neljäsluokkalaisen koululaisen kirjoi-

telma. Työn päättävät loppusanat luvussa 10.

1.3. Kirjoittaminen ja kielen kompleksisuus

Mitä kirjoittaminen sitten on? Kaija Matilainen (1989: 21) kiteyttää kirjoittamisen monen-

laisia tietoja ja toimintoja integroivaksi taidoksi. Kirjoittaminen on hänen määrittelynsä

mukaan kieltä, ajattelua, havaintotoimintoja, elämänkokemuksia ja tunteita, mekaanista

suoritusta ja erilaisia strategioita sisältävä toiminta. Koulun aloittaminen on iso etappi lap-

sen elämässä ja keskilapsuuteen (6-12-vuotiaat) ajoittuu siirtymä kirjalliseen maailmaan

(luku- ja kirjoitustaito). Se on merkittävää aikaa lapsen aivojen kasvun ja kognitiivisen ke-

hityksen kannalta (mm. Boyd & Bee 2006: 235–236). Lapsen kognitiivista kehitystä on ku-

vattu myös tutkimusprojektin yhteydessä (Pajunen, tulossa), joten tässä työssä siihen ei sy-

vennytä.

Inkeri Vikainen (1982: 45) toteaa, että joidenkin kielen piirteiden kehitys saattaa

liittyä lähemmin eliniän kuin suhteellisen älykkyyden kasvuun. Jossakin tietyssä kulttuu-

riympäristössä saatujen kokemusten määrä lisääntyy ja samalla tietoisuus erilaisista kielen-

käyttötavoista ja -tilanteista sekä lapsen oma ilmaisuvaranto kasvaa. Matti Leiwo huomaut-

taa artikkelissaan Äidinkielen osaaminen ja omaksuminen (1982), että lapsen kieliopillinen

kehitys ei kuitenkaan riipu pelkästään kognitiivisesta kypsymisestä ja kehityksestä. Raken-

teiden oppimiseen vaikuttaa myös niiden lingvistinen kompleksisuus (1982: 38). Pajunen ja

Palomäki (1984: 91) analysoivat puhutun ja kirjoitetun kielen rakenteiden eroja ja yhtäläi-

syyksiä. He toteavat, että kirjoitettu kieli on spesifimpää ja rakenteeltaan kompleksisempaa

kuin puhuttu kieli, mikä selittää mm. kirjoitetun kielen pitempiä saneita. Erot johtuvat hei-

dän mukaansa pohjimmiltaan välillisen ja välittömän, suunnitellun ja suunnittelemattoman

diskurssin ominaisuuksista. Odotuksenmukaista joka tapauksessa on, että kieli, myös kirjoi-

tettu kieli, muuttuu kompleksisemmaksi lapsen kasvaessa.
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Matilainen (1989: 66) erottelee tuottavan kirjoittamisen ja mekaanisen kirjoittamis-

taidon, joita molempia hän käsittelee tutkimuksessaan. Kirjoitetun kielen rakenteen tuotta-

mista hän kuvaa seuraavasti (1989: 33):

Tekstin rakenteen tuottamisessa lauseet suunnitellaan ja muodostetaan syntaktisesti
oikein sekä leksikaaliset yksiköt liitetään rakenteisiin. Tämä vaatii kykyä ilmaista
syntaktiset ja semanttiset ainekset täsmällisesti, koska puheen prosodisia vihjeitä
(esim. äänen sävyä, taukoja ja voimakkuutta) ei voida käyttää hyväksi.

Tutkielmassani ei puututa sen paremmin oikeinkirjoitukseen (mekaaninen kirjoittaminen)

kuin sisällön tuottamiseenkaan (tuottava kirjoittaminen), vaan ainoastaan kirjoitelmissa

käytettyjen rakenteiden analyysiin ja kompleksisuuden kuvaamiseen. Ruth Bermanin mu-

kaan syntaktisia rakenteita muodostaessaan kouluikäiset lapset käyttävät niitä rakenteita,

jotka ovat typologisesti parhaiten saavutettavissa. Eli käyttöönotettu rakenne voi olla raken-

teellisesti kompleksisempi kuin jokin muu olemassa oleva rinnakkainen rakenne, mutta lap-

si valitsee sen tavan, jota on tottunut kuulemaan ja näkemään omassa kieliympäristössään

(Berman 2004: 29). Hyvin monet asiat vaikuttavatkin siihen, missä järjestyksessä rakenteet

kehittyvät kieleen. Muotojen ja funktioiden yhdistelmistä kehittyy lapselle keinoja lausei-

den yhdistämiseen ja tekstin sitomiseen diskurssiin. Syntaktinen kompleksisuus ja typolo-

giset preferenssit ovat vuorovaikutuksessa käytettävissä olevien ilmaisutapavaihtoehtojen

kanssa. (Berman 2004: 30.)
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2. KOULUIKÄISEN KIRJOITUSTAITO JA KIRJOITUSTAIDON TUTKIMUS

2.1. Kouluikäisen kirjoitustaidon kehitys

Esikoulussa tai viimeistään alakoulun ensimmäisellä luokalla lapset siirtyvät puhutusta

maailmasta kirjoitetun kielen maailmaan ja ryhtyvät totuttelemaan sen konventioihin ja

käyttötapoihin. Matti Leiwo toteaa (1995: 202), että äidinkielen omaksuminen ei ole selvä-

rajainen tapahtuma, ja että vaikka varhaislapsuus onkin nopean ja monipuolisen kehittymi-

sen aikaa, kehitystä tapahtuu ainakin joissain muodoissa läpi elämän. Leiwon mukaan 7-8

vuoden iässä lapsi hallitsee äidinkielensä tavanomaiset rakenteet ja muodot. Kouluaikana

lapsen sanasto kasvaa ja kompleksistuu, lapsi oppii luokittelemaan asioita kompleksisem-

piin luokkiin ja rakenteen monipuolistuvat (Boyd & Bee 2006: 236). Myös lauseiden liit-

täminen monipuolistuu, mukaan tulee rinnastuksia ja alistuksia (Leiwo 1995: 204–205).

Nykyisin kielen kehitystä nähdään tapahtuvan pitkälle aikuisikään, ehkä jopa läpi elämän

(mm. Berman 2004).  Mary Nippold poimii esipuheessaan (2004: 5–8) esiin nykytutkimuk-

sen valossa keskeiset tekijät myöhemmän kielen kehityksen kannalta: koulutus, luku- ja

kirjoitustaito, metalingvistinen kompetenssi, kognitio ja sosialisaatio.

Kirjoittamaan oppiminen rakentuu puheen oppimiselle ja on läheisessä yhteydessä

lukemaan oppimiseen. Jotta lapsi voi oppia kirjoittaman, täytyy hänen saavuttaa tietyt kir-

joittamisen valmiudet, jotka ovat osa kielellisiä ja yleisiä kognitiivisia oppimisvalmiuksia.

Yleisiin oppimisvalmiuksiin kuuluu fysiologinen ja henkinen kypsyys, havaintotoiminnot,

kielellinen kyky, huomio- ja keskittymiskyky, emotionaalinen ja sosiaalinen sopeutumis-

kyky sekä motivaatio. (Matilainen 1989: 43.) Lapsi on normaalisti saavuttanut ennen kou-

lun alkua riittävän kielellisen valmiuden, jota lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen vaati-

vat. Kun lapsi saa mekaanisen kirjoitustaidon haltuunsa, alkaa kirjoittamisen keinojen ja

ilmaisun harjoittelu. Mary Nippold kuvaa, miten varsinaisen kirjoitussuorituksen sijaan

ajattelukapasiteettia vapautuu muodollisille ratkaisuille: sanavalinnoille, kompleksisille

syntaktisille rakenteille (esim. infiniittiset verbimuodot ja passiivi). Lapsi oppii rakenta-

maan tekstiinsä koheesiota sekä huomioimaan eri tekstilajien konventiot ja vaatimukset.

Kirjoittamisesta tulee tietoinen mahdollisuus suunnitella ja reflektoida. Harvinaisemmat
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rakenteet, jotka ovat tyypillisiä kirjoitetulle tieteelliselle tekstille, kehittyvät harjoittelemalla

koulu- ja nuoruusiän aikana aina aikuiseksi saakka. (Nippold 2004: 8.)

Koulun ja opetuksen merkitystä kirjoitustaidon kehittymisessä ei voine liikaa koros-

taa. Luku- ja kirjoitustaidon oppiminen on lapselle myös edellytys toimia ja kommunikoida

uudessa ympäristössään, koulussa. Uusi vaativampi formaali toimintaympäristö on täynnä

tilanteita, joissa toimitaan kielen avulla, ja lapselle kehittyy siihen tarvittavaa välineistöä.

Oppitunnit ja opetuksen seuraaminen, oppikirjojen tekstit ja tehtävien hahmottaminen, kes-

kusteleminen uusista asioista, neuvottelutaito ja mielipiteen perusteleminen – nämä ovat

kaikki tilanteita, joissa vaaditaan käsitteellistämistä ja kompleksisten käsitteiden kielentä-

mistä. Kouluvuosien karttuessa kehittyy myös argumentointitaito ja kielen monimerkityksi-

syyden hahmottaminen. Opetusta seuratessaan oppilas altistuu jatkuvasti lisääntyvälle mää-

rälle abstraktisanastoa, rakenteita, tekstilajeja ja kielenkäyttötilanteita, joihin pitää sopeutua

ja joita pitää oppia käyttämään. (Nippold 2004:1–3.)  Sanaston katsotaan kehittyvän pitkäl-

le aikuisikään sekä määrällisesti että myös erilaisina merkitysten verkkoina. Sanaston lisäk-

si myös kielen rakenteet kompleksistuvat kouluvuosien aikana. Rakenteiden kehittymistä

edesauttaa niille altistuminen, joten opettajan kielenkäyttö ja opetusmenetelmät sekä oppi-

kirjojen kieli ja harjoitukset ovat merkittävässä roolissa myös syntaksin kehittymisen suh-

teen. Pelkkä altistuminen ei kuitenkaan vielä riitä, vaan vasta harjoitteleminen ja käyttämi-

nen opettavat lapselle rakenteiden käytön. Kirjoittamisen opetus nousee merkittävään ase-

maan, vain harjoittelemalla oppii. Kirjoittamisen harjoittelu tukee myös suullista argumen-

tointia, lapsi tulee varmemmaksi tarvittavista rakenteista ja alkaa käyttää niitä esim. pitäes-

sään esitelmää. (Nippold 2004: 6–8.)
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2.2. Oppimistulosten arviointi

2.2.1. PISA

Vuodesta 2000 alkaen on OECD:n (Organization for Economic and Cultural Development)

PISA-tutkimusohjelmassa (Programme for International Student Assessment) arvioitu op-

pimistuloksia lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden osaamisessa. Kolmen vuoden

välein on aloitettu uusi tutkimus, eri tutkimuskerroilla yksi kolmesta kohteesta on ollut ar-

vioinnin pääalueena: 2000 lukutaito, 2003 matematiikka, 2006 luonnontieteet ja 2009 jäl-

leen lukutaito. Kullakin tutkimuskerralla sivualueiden osalta seurataan lähinnä oppimistu-

losten yleistä kehitystä. Oppimistuloksia arvioidaan kaikissa 33 OECD-maassa ja kasva-

vassa joukossa järjestön ulkopuolisia maita. Vuoden 2009 tutkimuksen yhteydessä voidaan

nyt ensimmäistä kertaa arvioida monipuolisesti ja luotettavasti oppimistulosten kehitystä

yhdeksän vuoden aikana. (PISA 2009: 7.)

Vuoden 2009 tutkimuksen lukutaitoa mittaavista tehtävistä merkittävä osa on samo-

ja kuin vuoden 2000 PISA:ssa, joten tuloksista voidaan tarkastella myös lukutaidon eri osa-

alueiden kehitystä. Lukutaito määritellään PISA:ssa näin: ”Lukutaito on kirjoitettujen teks-

tien ymmärtämistä, käyttöä ja arviointia sekä niiden lukemiseen sitoutumista lukijan omien

tavoitteiden saavuttamiseksi, tietojen ja valmiuksien kehittämiseksi sekä yhteiskuntaelä-

mään osallistumiseksi.” (PISA 2009: 8.) Arviointi ei siis kohdistu nuorten peruslukutaitoon

(lukemisen tarkkuuteen ja sujuvuuteen), vaan lähtökohtana on, että 15-vuotiaat nuoret hal-

litsevat nämä perustaidot, joihin PISA:ssa arvioitu tekstien käyttötaito pohjaa. Vuonna

2009 lukutaidon määritelmään on lisätty lukemiseen sitoutuminen, jolla halutaan painottaa

sitä, että lukutaitoinen henkilö paitsi osaa, myös käyttää taitoaan päivittäin ja lukeminen on

osa päivittäistä elämää. Uusimmassa arvioinnissa oli mukana myös sähköisten tekstien lu-

keminen, mutta Suomi ei ottanut osaa tähän valinnaiseen osuuteen. Lukutaitoa arvioidaan

PISA:ssa kolmen eri aspektin kautta, aspektit ovat toisiaan täydentäviä ja jokainen pitää

sisällään vaikeustasoltaan erilaisia tehtäviä. Lukutaidon arvioinnin tuloksia raportoidaan

sekä lukutaidon kokonaistuloksena että jokaisen kolmen aspektin – tiedonhaku, luetun

ymmärtäminen ja tulkinta, luetun pohdinta ja arviointi – kautta. (PISA 2009: 8–9.)
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Suomalaisnuorten lukutaito on kansainvälisessä vertailussa korkeatasoinen ja tasa-

arvoinen. Korkea kansallinen keskiarvo ja suhteellisen vähäinen suoritusten vaihtelu on

tyypillistä myös muissa lukutaidon kärkimaissa. (PISA 2009: 17.) Myös erot lukutaidon eri

osa-alueiden välillä ovat Suomessa pienet. Vuoden 2009 arvioinnissa kansallinen keskiarvo

oli kymmenen pistettä huonompi kuin vuonna 2000. Kymmenen pisteen lasku ei ole kui-

tenkaan tilastollisesti merkitsevä. Merkitseväksi Suomen pistemäärän lasku muodostuu,

kun tarkastellaan oppilaiden jakautumista lukutaidon eri suoritustasolle. Heikkojen lukijoi-

den määrä on hieman lisääntynyt ja samaan aikaan erinomaisten lukijoiden määrä on vä-

hentynyt. Heikkojen osalta muutos ei ole tilastollisesti merkitsevä, toisin kuin erinomaisten

lukijoiden osalta. Lukutaidon suoritustaso on laskenut selvästi tiedonhaun sekä luetun ym-

märtämisen ja tulkinnan osa-alueilla.(PISA 2009: 23–24.)

Niin PISA:ssa kuin muissakin lukutaidon arvioinneissa on kiinnitetty huomiota sel-

vään sukupuolieroon tyttöjen hyväksi. Myös vuoden 2009 PISA-arvioinnissa tytöt lukivat

kaikissa maissa poikia paremmin. Ero tyttöjen hyväksi vastaa keskimäärin noin yhden kou-

luvuoden edistystä. Suomessa lukutaidon kokonaistuloksessa ero tyttöjen hyväksi oli

OECD-maiden suurin ja tarkasteltaessa tyttöjen ja poikien määrää lukutaidon eri suoritus-

tasoilla tyttöjen hyvä lukutaito korostuu entisestään. Erityisesti alimpien suoritustasojen

osalta erot ovat huomattavat, tytöistä 3 prosenttia sijoittui suoritustasolle 1a (alin suoritus-

taso) tai sen alapuolelle, poikien osalta vastaava prosenttiluku oli 13. Tämä ero on PISA

2009 -arviointiin osallistuneiden maiden joukossa suurin, tilanne on samanlainen myös lu-

kutaidon arvioinnissa parhaiten menestyneessä Shanghaissa. (PISA 2009: 29.) Sukupuolten

värinen ero on kokonaispistemäärässä kuitenkin pysytellyt samalla tasolla vuodesta 2000.

Muut erot, oppilaiden sosioekonominen tausta ja eri koulujen väliset erot, ovat Suomessa

pieniä muihin maihin verrattuina (PISA 2009: 34–35). Koulujen väliset erot ovat kuitenkin

jonkin verran kasvaneet vuoteen 2000 verrattuna, lisäksi suoritustaso on laskenut sekä hei-

koiten menestyneiden että huippukoulujen ryhmässä. Vaikka ero Suomessa heikoimmin

menestyneiden ja huippukoulujen välillä on muihin Pohjoismaihin ja etenkin koko OECD-

alueeseen verrattuna pieni, kouluvuosina ilmaistuna heikoimmassa suomalaiskoulujen ryh-

mässä oppilaat olivat oppimisessaan keskimäärin noin 2,5 vuotta jäljessä vertaisistaan par-

haiten menestyneissä kouluissa. (PISA 2009: 38.)
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2.2.2. Kansallinen oppimistulosten arviointi

Kansallisten oppimistulosten arvioinnin tarkoituksena on saada luotettava yleiskuva ope-

tussuunnitelman perusteissa mainittujen tavoitteiden toteutumisesta ja oppiaineen osaami-

sen tasosta. Suomen Opetushallitus osallistuu näihin arviointeihin osana arviointiasiantunti-

joiden verkostoa (Lappalainen 2006: 17). Kerättyjä tietoja käytetään myös opetuksen ja

opetussuunnitelman perusteiden kehittämiseen sekä oppimisen edellytysten parantamiseen

(Huisman 2006: 17). Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen osalta arviointi koostuu oppi-

laiden lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnin lisäksi kielentuntemuksen arvioinnis-

ta. Samalla selvitetään mm. oppilaiden asenteita oppiainetta kohtaan ja yleisiä oppimisval-

miuksia. Vuosina 1999–2007 on arvioitu 6., 7. ja 9. luokkia, helmikuussa 2007 julkaistiin

raportti perusopetuksen kolmansien luokkien oppimistulosten arvioinnista.3 Oppimistulok-

sien arvioinnissa on mukana kattavasti kouluja eri puolilta Suomea (ks. Lappalainen 2011:

17).

7. ja 9. luokkien arvioinneissa tutkitut osa-alueet ovat olleet samat ja huomattava

osa perusopetuksen päättöarviointiin osallistuvista oppilaista oli ollut mukana arvioinnissa

myös 7. luokalla, joten on ollut mahdollisuus seurata kehitystä samoilla oppiaineen osa-

alueilla (Lappalainen 2006: 18). Kokeen tehtävät liittyivät lukemiseen ja kirjallisuuteen,

kielen, sanaston ja peruskäsitteiden tuntemukseen ja kirjoitustaitoihin. Kirjoitustaitoa arvi-

oitiin 19 piirteen perusteella oppilaan laatiman kolmen eri tekstin pohjalta. Kirjoitustehtä-

vän pisteistä 55 % kertyi tekstin sisällön, tyylin ja ilmaisun monipuolisuuden perusteella,

35 % lauserakenteiden ja oikeinkirjoituksen sekä 10 % tekstin asettelun ja käsialan hallin-

nasta. (Lappalainen 2006: 18–19.) Näin ollen oma tutkimukseni koskettaa vain hyvin pientä

alaa tämän laajan arvioinnin tuloksista. Arviointityön ovat tehneet otannassa mukana ollei-

den koulujen opettajat, eikä arviointikriteeristö käy tarkasti ilmi raporteista, joten laaja ai-

neisto antanee paremminkin suuntaviivoja kuin hyvin tarkkaa tietoa lauserakenteiden

osaamisesta. Laajasta tutkimusaineistosta analysoitiin tarkemmin 200 vastauksen näyteotos,

josta raportin esimerkit ovat.

3 Tuorein raportti on julkaistu huhtikuussa 2011 (Lappalainen), arviointi on tehty perusopetuksen päättövai-
heessa keväällä 2010.
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Tulokset järjestetyissä valtakunnallisissa oppimistulosten arvioinneissa ovat olleet

keskenään samansuuntaisia (Huisman 2007, Lappalainen 2006, Lappalainen 2004, Lappa-

lainen 2011). Lukemisen ja tekstin vastaanottamisen taidot ovat keskimäärin paremmat

kuin kirjoittaminen tai kielentuntemus ja oppiaineen peruskäsitteet. Lappalainen kiinnittää

raportissaan (2006: 83–86) erityistä huomiota neljään kysymykseen: oppilaiden kirjoitustai-

toihin, kielen ja tekstien peruskäsitteiden tuntemukseen, tyttöjen ja poikien tulosten suuriin

eroihin sekä oppiaineen oppilasarviointiin. Tutkimukseni kannalta kiinnostavimpia ovat

kirjoitustaitoihin liittyvät havainnot, samoin tyttöjen poikien verrattain suuret erot juuri kir-

joitustaidoissa. Tyttöjen kirjoitustaidon taso arvioitiin kaikkiaan 23 prosenttia poikien tasoa

korkeammaksi.

Syksyllä 2005 Opetushallitus toteutti oppimistulosten arvioinnin, jossa arvioitiin

äidinkielen ja kirjallisuuden, modesmål och litteraturin sekä matematiikan oppimistulokset.

Tähän arviointiin osallistuivat juuri kolmannen luokan aloittaneet oppilaat. Ajankohta vali-

koitui perusopetuksen tuntijaon mukaiseen nivelvaiheeseen, 2. ja 3. luokan välille. Tuula-

marja Huisman raportoi arvioinnin tuloksista, arviointi on ensimmäinen vuoden 2004 ope-

tussuunnitelman perusteiden mukaan toteutettu. Opetussuunnitelmassa osaamisen kuvauk-

set on laadittu nivelkohtiin, joita äidinkielessä on perusopetuksen aikana kolme. Arviointi

tehtiin samoilla periaatteilla kuin Opetushallituksen aikaisemmatkin oppimistulosten arvi-

oinnit, arvioinnissa on kuitenkin huomioitu oppilaiden iästä ja yksilöllisestä kehitysrytmistä

aiheutuvat haasteet. (Huisman 2006: 17.)

Huismanin raportoima arviointi osoittaa, että tyttöjen ja poikien äidinkielen osaa-

missa on merkittäviä eroavaisuuksia. Lukemisen osa-alueella sukupuolten välinen osaami-

sen ero oli pienin, kirjoittamisessa ero oli suurin. Osaamisen yleiskuvaa tarkastellessaan

Huisman toteaa, että poikien ollessa yliedustettuina heikoimmassa neljänneksessä valtaosa

parhaassa neljänneksessä on tyttöjä. Laskennallisesti olisi odotettavaa, että jokaisessa nel-

jänneksessä olisi tyttöjä ja poikia yhtä paljon. (Huisman 2006: 37–39.) Arvioinnin tulokset

ovat samansuuntaisia kuin ylemmillekin luokille tehtyjen arviointien tulokset, lukeminen

hallitaan parhaiten ja kirjoittamisessa on eniten puutteita. (Huisman 2006: 39.) Lappalainen

toteaa raportissaan, joka koskee perusopetuksen 9. vuosikurssin äidinkielen osaamisen ar-

viointia, että tyttöjen ja poikien väliset erot näyttävät peruskoulun yläluokkien aikana jon-
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kin verran kasvaneen (Lappalainen 2006: 83). Koulun koolla tai sijainnilla ei ole todettu

olevan vaikutusta oppilaiden yleisosaamisen tasoon. Yksittäisten koulujen välille muodos-

tui kuitenkin huomattavia eroja.

Tämän tutkimuksen kannalta motivoivaa on kirjoitustaidon merkittävä rooli tulok-

sien arvioinnissa. Tyttöjen ja poikien välinen ero ja yksittäisten koulujen välille muodostu-

nut ero selittyy raporteissa kirjoitustaidon puutteellisella osaamisella. Lukemisen ja kielen-

tuntemuksen osalta erot eivät muodostuneet niin merkitseviksi. Lappalainen (2011: 101,

105) toteaa, että epätasaiset kirjoitustaidot näyttäisivät olevan pysyvä ongelma äidinkielen-

opetuksessa. Seurantaraporteista käy myös ilmi, että kouluista löytyy hyvin eritasoisia op-

pilaita (sekä heikkoja että hyvin suoriutuneita) riippumatta koulun keskimääräisestä osaa-

mistasosta. Kehittyminen eri tahdissa on todennäköisesti yksi syy, mutta näkyykö jo tässä

vaiheessa sellaisia eroja, jotka jäävät pysyviksi? Kaikki kirjoittajat eivät aikuisenakaan saa-

vuta samaa tasoa, jonka jotkut omaksuvat jo kouluvuosiensa loppupuolella, esimerkiksi sa-

naston laajuus vaihtelee vielä aikuisenakin (Berman 2004: 43).

2.3. Kirjoittamistutkimus Suomessa

Kirjoittamistutkimuksen perinteet eivät Suomessa ole kovin pitkät. Taustoitan tässä lyhyes-

ti muutamaa aineistoltaan ja kysymyksenasettelultaan oman työni kannalta kiinnostavaa

tutkimusta, lopuksi kuvaan Tampereen tutkimusprojektia ja erityisesti Sari Oinosen pro

gradu -tutkielmaa ja sen tuloksia. Oinonen on tarkastellut samantyyppisten tutkimuskysy-

mysten ja analyysin avulla yläkoululaisten kirjoitetun kielen kompleksisuutta kirjoitelma-

aineiston pohjalta.

Sirkka-Liisa Rauramon vertailututkimuksessa (1989) on vertailtavina kansakoulun

ja peruskoulun kolmas- ja neljäsluokkalaisten kirjoitelmia vuosilta 1946 ja 1979, ja jo hä-

nen työnsä johdannossa mainitaan motiivina huoli nuorten kirjoitustaitojen heikkenemises-

tä. Taustalla on uusi peruskoulujärjestelmä ja pelko siitä, että peruskoulun kirjoituksenope-

tus ei saavuta samoja tuloksia kuin sitä edeltänyt kansakoulujärjestelmä. Rauramo on tut-

kimuksessaan etsinyt ratkaisua kysymykseen, miten vertailtavat kirjoitelma-aineistot toteut-
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tavat oman aikansa opetussuunnitelmia ja mitä päätelmiä tästä vertailusta voidaan tehdä.

Myös yhteiskunnassa on tapahtunut suuria muutoksia vertailuvuosien välillä. (Rauramo

1989: 1–3.) Tutkimuksessa on kolme päälinjaa: erilaiset kirjoitusvirheet, lauseiden ja virk-

keiden vertailu sekä sisällön vertailu (Rauramo 1989: 115–125). Rauramo toteaa, että eri-

laisia kirjoitusvirheitä löytyi uudesta aineistosta vähemmän kuin vanhasta. Vanhemman

aineiston kirjoittajat käyttivät enemmän yksinkertaisia päälauseen muodostamia virkkeitä,

kun uudemmassa aineistossa taas yhdysvirkkeitä oli enemmän. Rauramo esittää mahdolli-

siksi syiksi tähän erilaiset opetuskäytännöt ja kirjoitustavan eri aikoina. Uuden aineiston

kirjoitelmat nähtiin sisällöltään rikkaammiksi ja laajemmiksi, Rauramon näkemyksen mu-

kaan sisällön erot selittyvät ympäröivän yhteiskunnan muutoksen, mm. kirjoitusvälineiden

kehityksen, kautta. Hän kuitenkin toteaa, että perimmäiseen kysymykseen on vaikea vasta-

ta. Uuden aineiston kirjoittajat voidaan katsoa olevan monessakin suhteessa taitavampia

kuin vanhan aineiston, mutta jos tuloksia verrataan virallisiin tavoitteisiin kumpanakin

ajankohtana, vanhan aineiston kirjoittajat onnistuvat paremmin. Uuden aineiston kirjoitta-

misen aikaan kirjoituksenopetuksen päämäärät on vain kuvattu monipuolisemmin ja tavoit-

teellisemmin kuin vanhemman aineiston keruun aikaan.

Kaija Matilaisen seurantatutkimuksen (1989) tarkoituksena on systemaattisesti seu-

rata, miten kirjoitustaito kehittyy peruskoulun ala-asteen neljän ensimmäisen kouluvuoden

aikana ja miten erilaiset lukemaan opettamisen menetelmät mahdollisesti vaikuttavat tulok-

siin. Tutkimus on laaja, tutkimuspaikkakuntia oli yhdeksän, oppilasmäärät vuosittain 791–

575 oppilasta. Vuosina 1981–1982 koulunsa aloittaneita oppilaita seurattiin 1., 2. ja 4. luo-

kalla. Kirjoitustaidon osa-alueina Matilainen on tutkinut tuottavaa kirjoittamista ja oikein-

kirjoitusta. Tuottavan kirjoittamisen mittarina on käytetty kirjoitelmia ja oikeinkirjoitustai-

don mittaamisessa sanelukokeita. (Matilainen 1989: 73, 77) Kirjoitelmille on tehty sisältö-

analyysi ja rakenneanalyysi, lisäksi Matilainen on tarkastellut tutkimuksessaan kirjoitelmi-

en hahmottamisstrategioita.

Kirjoitelmista on laskettu sanojen ja lauseiden määrät sekä analysoitu lause-

rakenteita ja niiden esiintymisfrekvenssiä. Rakenneanalyysissä on käytetty arviointikritee-

reinä lauseiden, sivulauseiden, lauseenvastikkeiden, rinnastuskonjunktiolla alkavien lausei-

den ja sanojen määrää. (Matilainen 1989: 85–86.)  Rakenneanalyysi on oman tutkimukseni
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kannalta mielenkiintoisin osio, analyysiprosessia tosin ei ole rakenteen osalta kuvattu kovin

tarkasti. Huomioiden aloittelevien kirjoittajien vaihtelevat taidot jakaa sanoja ja lauseita

järkeviksi ja itsenäisiksi kokonaisuuksiksi, sivulauseet ja lauseenvastikkeet on lajiteltu

melko tarkkarajaisesti useisiin alaluokkiin. Esittelen Matilaisen tuloksia joiltain osin lause-

tason ja predikaation käsittelyn yhteydessä. Havainnoistaan erilaisten opetusmenetelmien

vaikuttavuudesta Matilainen päättelee, että lukutaidon oppiminen kehittää oppilaiden kykyä

kirjoittaa johdonmukaisesti sekä sanastollisesti ja sisällöltään rikkaasti. Luetunymmärtä-

mistaito rikastuttaa Matilaisen mukaan oppilaiden ajatusmaailmaa ja kykyä jäsentää tietoa,

mikä taasen kehittää heitä käyttämään kirjoitelmissaan tarkoituksenmukaisia strategioita.

(Matilainen 1989: 160–161.)

Kolmantena esittelen Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitoksen tutkimuksen

(Leskinen, Savijärvi & Särkkä 1974), joka perustuu yhden koululuokan aineisiin koko op-

pikouluajalta (vuosilta 1961–1969). Työssä seurataan 16 oppilaan kirjallisen kielenkäytön

kehitystä oppikoulun 1. luokalta ylioppilaskirjoituksiin saakka. Kirjoittajat ovat jo oppikou-

lun 1. luokalla jonkin verran tämän aineiston kirjoittajia vanhempia, lisäksi otokseen vai-

kuttaa oppikouluun valikoituminen, koko ikäluokka ei jatkanut kouluaan oppikoulutasolle.

Tästä huolimatta monipuolinen ja tarkka analyysi koululaisten kielestä toimii taustoittavana

ja tukevana vertailupohjana. Tutkimuksen tarkastelutapa on pääasiassa kvantitatiivinen, tu-

loksia on myös kommentoitu. Samoin kuin tässä pro gradu -työssä, Leskisen ym. tutkimuk-

sessa kirjoitelmia tarkastellaan sana- ja lausetasolla. Rakenteesta on huomioitu kirjoitelmi-

en jakaantuminen jaksoihin, virkkeisiin, lauseisiin ja saneisiin. Sanaston osalta kuvataan

sanaluokkajakauma, sanaston rikkaus ja sanaston vaihdunta.

Tampereen yliopiston myöhemmän kielenkehityksen tutkimusprojektissa keskitytään

alakoululaisen kielen kehitykseen. Projektin puitteissa on tähän mennessä koottu kirjoitel-

mia n. 2000 kirjoittajalta ja kokoaminen jatkuu edelleen. Kirjoitelmia on koottu sekä ala-

että yläkoululaisilta. Projektista on jo tehty ja on tekeillä useita pro gradu -tutkielmia sekä

yksi väitöstutkimus. Projektin vetäjä professori Anneli Pajunen nostaa alakoululaisten ai-

neistosta esiin kolme kehitystrendiä: kertomusten pituuden kasvu ja tason kehittyminen,

sanapituuden kasvun ja sanarakenteen kompleksistumisen sekä kerrottujen tapahtumien
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evaluaation lisääntymisen. Pajunen toteaa, että alakoulussa kirjoitelman pituus korreloi kir-

joitelman tason kanssa. Alakoululaisen sanaston rakenne kompleksistuu ja oletettavasti sa-

noihin koodatun informaation määrä kasvaa. Koulukorpuksen kirjoitelmia on verrattu myös

aikuisen puhekieleen ja kirjoitettuun yleiskieleen. Lasten sanapituus on lähempänä puheen

kuin kirjoitetun kielen sanapituuksia, kasvu on vielä hidasta. (Pajunen tulossa.)

Sari Oinonen (2008) on pro gradu -työssään tutkinut yläkoululaisten kielen komp-

leksistumista kirjoitelma-aineistosta. Oinosen aineisto koostuu kirjoitelmista 7.-9. luokilta,

mukana on myös yksi kaksikielisen opetuksen luokka. Kaksikielisen opetuksen luokalle (7.

luokka) pyritään kuudennella luokalla, ja pääsykoe mittaa englannin kielen taidon lisäksi

myös kirjoitustaitoa äidinkielellä. Todennäköisesti luokalle hakeutuu ja pääsee kielellisesti

lahjakkaampia ja motivoituneempia oppilaita. (Oinonen 2008: 44.) Kaksikielisen opetuksen

luokan kirjoitelmat osoittautuivat rakenteellisesti kompleksisemmiksi tavallisen opetuksen

luokkaan verrattuna. Oinosen mukaan kompleksistumista tapahtuu siirryttäessä luokka-

asteelta toiselle. Hän on tutkinut kompleksistumista neljällä osa-alueella, jotka ovat sanojen

yhdistäminen ja sanapituudet, substantiivilausekkeet, verbi-ilmaukset ja lauseiden yhdistä-

minen. Tyttöjen ja poikien kirjoitelmien välille ei tutkielmassa löytynyt suuria eroja kirjoi-

telmien rakenteiden kompleksisuudessa. Oinonen pohtiikin, ettei hänen tutkimuksensa tulos

sellaisenaan heijasta aiemmin mainituissa seurantaraporteissa havaittuja sukupuolieroja,

vaan että tyttöjen ja poikien kirjoitelmat saattavat erota jollain muilla tasoilla kuin rakentei-

den kompleksisuudessa. (Oinonen 2008: 88–91.) Lähestyn kompleksisuutta samantyyppis-

ten, kuitenkin osittain toisella tavoin rajattujen kysymysten kautta, joten Oinosen tulokset

antavat kiinnostavan pohjan etsiä eroja rakenteissa kompleksisuuden kannalta.
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3. KIELEN KOMPLEKSISUUS

3.1. Kompleksisuus ja kielen kehitys

Kielen kehityksen suhteen kompleksisuutta voidaan lähestyä kahdella tasolla, konseptuaali-

sena ja rakenteellisena kompleksisuutena. Kielennettävän ajatuksen kompleksisuus vaikut-

taa myös tuotoksen kompleksisuuteen. Toisin sanoen konseptuaalisesti yksinkertaiset asiat

opitaan ja myös kielennetään ennen kompleksisempia, kompleksisemman idean koodaami-

nen kieleen tapahtuu myöhemmin kuin yksinkertaisemman idean. Oletusarvoisesti ajattelun

kehityksen järjestys on lapsilla sama, riippumatta äidinkielestä. Eri kielet toimivat kuitenkin

eri tavoin, joten sama konseptuaalinen ilmiö voidaan kielentää hyvinkin erilaisin keinoin eri

kielissä. (Clark 2003: 5–6.)

Anneli Lieko on tutkinut lauseyhdistysten kehittymistä yhden suomenkielisen lap-

sen kielessä ja hän toteaa, että kehitys etenee semanttisesta syntaktiseen. Ensin alkavat ke-

hittyä semanttiset relaatiot ja lapsi käyttää vain implisiittisiä lauseyhdistyksiä, vasta myö-

hemmin otetaan käyttöön konnektiivit. Viimeisimpänä lapsen kieleen ilmaantuvat sellaiset

konnektiivit, joilla on puhtaasti syntaktinen merkitys ja vähemmän semanttista sisältöä.

Liekon tutkimuksen mukaan kielen rakenteiden ilmaantumisjärjestys ei siis riipu niiden

suhteellisesta frekvenssistä lapsen kieliympäristössä, kuten myös on esitetty. Semanttisesti

kompleksisemmat lauseyhdistystyypit ovat kielessä harvinaisempia ja yksinkertaiset ylei-

sempiä, joten Liekon lauseyhdistyshierarkia ja konnektiivien esiintymistiheys puhekielessä

käyvät suurin piirtein yhteen. Ilmaantumisjärjestys riippuu hänen tutkimuksensa mukaan

ensisijaisesti kuitenkin kognitiivisesta/semanttisesta kompleksisuudesta, ei yleisyydestä.

(Lieko 1994: 184–185.)

Uudempi, funktionaalinen ja kielen käyttötilanteita korostava tutkimus korostaa ra-

kenteiden frekvenssin merkitystä. Michael Tomasello soveltaa kielenkehityksen tutkimuk-

sessaan konstruktioihin perustuvaa käyttöpohjaista kieliteoriaa (usage-based grammar).

Tomasellokin on tutkinut kehityksen alkuvaiheita. Tomasellon mukaan lapsi erittelee kuu-

lemansa ilmauksen osiin sekä rakenteen että funktion näkökulmasta, löytää malleja ja nii-

den pohjalta rakentaa käyttöönsä uusia kategorioita ja konstruktioita. Kielenkäyttö koos-
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tuukin Tomasellon mukaan konstruktioista, joiden merkitys perustuu sekä muotoon että

käyttötilanteeseen. (Tomasello 2003: 41.) Lapsen varhaisia rakenteita ei pitäisikään arvioi-

da aikuisen kielenkäytön valmiin rakennevarannon kautta, sen sijaan pitäisi keskittyä sii-

hen, millä tavoin lapsen käyttämät konstruktiot käyttötilanteessaan toimivat ja onnistuvat.

Konstruktiot saattavat sisältää hyvinkin erilaisia komponentteja kuin aikuisten vastaavat

konstruktiot. Konstruktiot kehittyvät kommunikoinnin kautta ja sitä mukaa kun lapsi kehit-

tyy, konstruktiot kompleksistuvat. Tuottaessaan ilmauksia lapsi saattaakin käyttää rakenta-

maansa mallia (template), johon lisätään uusia opittuja komponentteja. Tomasellon mukaan

kieliopin ja sanaston oppiminen ovatkin osa samaa kehitysprosessia. (Tomasello 2003: 41–

42.) Holger Diessel on tutkinut kompleksisten lauseyhdistysten kehittymistä lapsen kieleen

ja hän toteaa, että on hankala erottaa frekvenssin ja kompleksisuuden merkitystä rakentei-

den kehittymisjärjestyksessä, koska ensimmäiset rakenteet lapsen kielessä ovat sekä yksin-

kertaisia että usein toistuvia. Diesselin mukaan rakenteen esiintymien frekventtiys on kui-

tenkin merkittävä tekijä. Jotkin erityisen kompleksiset rakenteet näyttävät kuitenkin kehit-

tyvän hitaasti, joten myös rakenteen kompleksisuus vaikuttaa. Kolmantena tärkeänä tekijä-

nä hän ottaa esiin rakenteen pragmaattisen funktion, lapset oppivat monimutkaisiakin ra-

kenteita jo varhain, jos he tarvitsevat niitä toimiakseen ympäristössään. (Diessel 2004: 174–

180.)

Matti Miestamo (2008: 24–25) esittelee kaksi lähestymistapaa kielen kompleksisuu-

teen ja painottaa, miten erilaisena kieli näiden kahden käsitteen kautta lopulta näyttäytyy.

Absoluuttinen kompleksisuus (absolute complexity) on systeemin ”objektiivista” komp-

leksisuutta. Mitä enemmän osia systeemissä on ja mitä enemmän osilla on yhteyksiä keske-

nään, sitä kompleksisempi systeemi on. Miestamo kuvaa absoluuttista kompleksisuutta ob-

jektiiviseksi, koska sen määrittelyssä ei oteta kantaa näkökulmaan. Mitä pidempi on ilmiön

säännönmukaisuuksien kuvaus, sitä kompleksisempi ilmiö on kyseessä. Suhteellinen

kompleksisuus (relative complexity) kuvataan sen kautta, kuinka vaikea systeemi on si-

säistää ja kuinka paljon vaivaa tai työtä sen prosessointiin ja oppimiseen tarvitaan. Tällöin

on välttämätöntä ottaa kantaa siihen, kenen näkökulmasta kielen ilmiö on kompleksinen.

Onko se sitä puhujan vai kuulijan, toisaalta äidinkieltä omaksuvan lapsen vai kieltä vieraa-

na tai toisena kielenä oppivan lähtökohdista? Miestamo toteaa, että kompleksisuuden käsite
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olisi hyvä rajata kuvaamaan absoluuttista kompleksisuutta ja tämä näkökulma on hänestä

tarpeen varsinkin silloin, kun tutkitaan eri kielten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. (Miestamo

2008: 25–27.)

Vaikka tässä tutkielmassa kompleksisuutta tarkastellaankin pääosin absoluuttisena

ilmiönä, ottaa työ tavallaan kantaa myös rakenteiden suhteelliseen kompleksisuuteen. Pyrin

rakenteita analysoimalla löytämään vanhempien koululaisten kielestä (4. luokka) rakenteita,

joita nuoremmilla (3. luokka) ei vielä esiinny. Toisaalta vertaan kielipainotteisessa koulussa

opiskelevien lasten kirjoitelmia normaaliopetuksessa olevien lasten kirjoitelmiin, ja etsin

eroja rakenteiden käytössä. Työssä ikään kuin kiivetään kompleksisuuden portaita äidin-

kieltään kirjoittamaan opettelevan lapsen askelin. Toisena vertailukohtana käytän tilastotie-

toa aikuisten kielenkäytöstä, ja silloinkin nuorten koululaisten rakenteita verrataan aikuisen

”valmiiseen” kirjoitetun kielen rakenteeseen.

3.2. Rakenteellinen kompleksisuus

Pajunen (tulossa) vertaa alakoululaisten sanaston rakennetta aikuisten puhuttuun ja kirjoi-

tettuun kieleen ja toteaa, että rakenteet kompleksistuvat kehityksen myötä. Pajunen ja Pa-

lomäki ovat tutkineet puhutun ja kirjoitetun kielen eroja ja toteavat, että puhutussa kielessä

erityisesti lauserakenne on tavallisesti yksinkertainen, lauseet ja lausekkeet ovat lyhyitä ja

kieli on predikaattipitoisempaa kuin kirjoitettu kieli. Pääasiassa yksi- tai kaksijäseniset lau-

sekkeet ja lyhyet lauseet sisältävät myös taivutusaineksia vähemmän. Kirjoitetun kielen ra-

kenne taasen on yleensä monikerroksinen. Eri hierarkiatasoilla olevien lauseenjäsenten vä-

lisiä suhteita osoitetaan taivutusaineksilla. Kirjoitetun kielen lauseiden kompleksinen ra-

kenne pidentääkin heidän mukaansa huomattavasti kirjoituksen saneita. (Pajunen & Palo-

mäki 1984: 90–91.)

Lasten kirjoitetusta kielestä on usein tutkittu kasvuilmiöitä; syntaktisten yksiköiden

sanamäärää, virkkeiden pituutta ja sivulauseiden määrää on pidetty eräinä kehittyneisyyden

mittareina. Toisaalta myös ilmaisun tiivistyminen osoittaa kehitystä, nuoremmat lapset saa-
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vat yksiköihinsä mahtumaan vähemmän asiaa kuin vanhemmat. ”Hyvän” kirjoittajan lau-

seet saattavat olla lyhyempiäkin kuin heikon kirjoittajan, koska ne ovat tiiviimpiä. On kui-

tenkin huomioitava, että myös tekstilaji voi vaikuttaa lauseiden rakenteeseen, eikä mittaris-

ton määritteleminen ole yksiselitteistä. (Vilkuna 1976: 219–223.) Vilkuna (1976: 221) ha-

vainnollistaa lauseiden kahdensuuntaista kehitystä erimerkkilausein.

Lauseiden yhdistäminen

Kalle saapui kaupunkiin. Sitten hän meni tavarataloon.
 Kun Kalle oli saapunut kaupunkiin, hän meni tavarataloon.

Kalle oli eksynyt. Hän rupesi itkemään.
 Kalle rupesi itkemään, koska oli eksynyt.

Lauseiden laajentaminen

Oli kerran kirahvi. Se oli pieni. Mutta sillä oli jo pitkä kaula.
 Oli kerran pieni mutta jo pitkäkaulainen kirahvi.

Kirahvi lähti kaupunkiin. Norsu lähti kaupunkiin. He tahtoivat nähdä maailmaa. He
tahtoivat kokeilla onneaan.

 Kirahvi ja norsu lähtivät kaupunkiin, koska tahtoivat nähdä maailma ja kokeilla
onneaan.

Clark ja Clark (1977: 337) toteavat, että kompleksisia ovat pitkät lauseet verrattuina lyhyi-

siin lauseisiin, kieltolauseet verrattuna myöntölauseisiin ja upotettuja relatiivilauseita sisäl-

tävät lauseet verrattuina sellaisiin, joissa niitä ei ole. Pajunen ja Palomäki käsittelevät puhu-

tun kielen ja kirjoitetun kielen eroja ja hekin toteavat, että kirjoitetun kielen lauseet ovat

pidempiä ja peruslauseita liitetään toisiinsa esim. upottamalla ja rinnastamalla. (1985: 65).

Myös menneen ajan tempusten käyttö, modaalisuus ja negaation ilmaiseminen tekevät lau-

seista kompleksisia. Maria Vilkuna (2000: 260) toteaa negaatiosta, että se on monimutkai-

nen ilmiö sekä syntaktisesti että semanttisesti. Monimutkaisuus heijastuu hänen mukaansa

monin tavoin myös lauserakenteeseen. (ks. myös Pajunen 1999)
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Sanojen ja lauseiden lisäksi myös lauseke voidaan siis katsoa kokonaisuudeksi, jon-

ka rakenteen kompleksisuudessa on vaihtelua. Vilkuna (2000: 29) kuvaa lausekkeen sanan

laajentumana, joka ideaalitapauksessa on kiinteä, yhtenäinen kokonaisuus. Lausekkeet luo-

kitellaan edussanansa sanaluokan mukaan (substantiivilauseke, adjektiivilauseke ja adverbi-

lauseke), tässä tutkielmassa keskitytään lähinnä substantiivilausekkeisiin.  Vilkuna esittelee

myös verbilausekkeen, mutta sen olemassaolosta suomen kielessä on eriäviäkin näkökul-

mia. En sovella verbilausekkeen käsitettä, vaan tarkastelen predikaatiota erikseen omana

päälukunaan. Lausekkeen rakenne on melko kiinteä ja sen koko voi vaihdella yhdestä sa-

nasta (lausekkeen edussana) useisiin edussanaa määrittäviin sanoihin. Pajunen (1999: 23)

toteaa, että kompleksisen nominilausekkeen jäsenenä voi olla myös partisiippi tai infinitii-

vi, jolloin ne tuovat lausekkeen mukanaan myös omia nominaalisia määritteitään. Myös

sivulause voi olla osa nominilauseketta.

Pajunen ja Palomäki toteavat lausekkeista ja nimenomaan päälauseenjäseninä toi-

mivista lausekkeista, että substantiivikantaisista päälauseenjäsenistä puheessa 57,3 % saa

keskimäärin yhden määritteen, kirjoituksessa määritteen saa 81,8 % päälauseenjäsenistä.

Ero on huomattava, mutta selittyy osin myös sillä, että heidän mukaansa puheessa valtaosa

päälauseenjäsenistä on pronomineja ja pronominilauseke on tavallisesti yksijäseninen. Kir-

joituksessa taasen päälauseenjäsenet ovat useimmiten substantiiveja. Näihin prosenttilukui-

hin he ovat huomioineet päälauseenjäseninä toimivat propri- ja nominilausekkeet sekä pro-

nominilausekkeet. He huomauttavat, että mikäli huomioitaisiin kaikkien päälauseenjäseninä

toimivien lausekkeiden pituus, puheessa viidennes lausekkeista olisi kaksijäsenisiä, kirjoi-

tuksessa vastaavasti kolme viidennestä. Substantiivilausekkeiden pituus kasvaisi siis jonkin

verran lisää, jos substantiivin määritteen lisäksi otettaisiin huomioon lukusanojen määritteet

ja adjektiivien ja adverbien määritteet. (Pajunen & Palomäki 1985: 60.)

Ikään kuin lauseiden ja lausekkeiden välille asettuvat infinitiiviset rakenteet. Vilku-

na toteaa (2000: 266), että infiniittisten rakenteiden syntaksi on kompleksisempaa kuin yk-

sinkertaisten lauseiden. Infiniittinen rakenne määrittää toista verbiä ja näin samassa lau-

seessa yhdistyy kaksi verbiä. Molemmilla verbeillä on oma argumenttirakenteensa ja mah-

dollisesti myös muita lauseen rakenteen vaikuttavia ominaisuuksia. Vilkunan mukaan infi-

niittinen rakenne on kuitenkin syntaktisesti epäitsenäisempi kuin finiittinen, ja tämän vuok-
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si finiittisen rakenteen ominaisuudet vaikuttavat epäitsenäisempään infiniittirakenteeseen

monella tapaa.

3.3. Kompleksisuuden mittarit tässä tutkielmassa

Tarkastelen kompleksisuutta kolmella eri tasolla. Osa mittareista on yhteisiä koko projektin

kanssa, niiden tavoitteena on verrata kielipainotteisesta koulusta kerättyä aineistoa Koulu-

korpukseen. Työni kannalta hyödynnettävää vertailutietoa 3. ja 4.luokkalaisten osalta on

olemassa pääasiassa kirjoitelmien pituuden, sanarakenteen ja -pituuden osalta. Tehtävänäni

oli selvittää, kuinka kompleksisia aineistoni kirjoitelmat ovat, joten valikoin sanaston ra-

kenteen lisäksi tarkasteltavaksi piirteitä myös lauseketasolta ja lausetasolta. Päädyin tarkas-

telemaan kirjoitelmien lausekeskeisesti: lauseiden yhdistämisen (rinnastuksen ja alistuksen)

ja lausetyyppien näkökulmasta, toisaalta lauseen argumenttirakenteen ja sen pääjäsenten

näkökulmasta.

Projektin puitteissa tutkitaan parhaillaan nominilausekkeiden kompleksistumista,

myös Oinonen on tarkastellut nominilausekkeiden kompleksistumista yläkoululaisten kir-

joitelmista. Valitsinkin työhöni hieman toisenlaisen näkökulman. Analysoin millaisia ja

kuinka rakenteellisesti kompleksisia subjekteja ja objekteja kirjoitelmissa esiintyy. Näiden

lisäksi tutkin predikaation kompleksisuutta. Oinonen on valinnut omassa työssään tutki-

muksen kohteeksi nominilausekkeen kompleksistumisen lisäksi sanatason kompleksistumi-

sen, predikaatin kompleksistumisen ja lauseiden yhdistämiseen liittyvän kompleksistumi-

sen. Täysin kattavan kuvan saamiseksi olisi tarpeen selvittää lasten adverbiaalien käyttöä

perusteellisemmin, kuin mitä olen tämän työn puitteissa voinut tehdä. Sivuan adverbiaalien

käyttöä kuitenkin predikaation käsittelyn yhteydessä ja tuloksien yhteenvedossa. Kaiken

kaikkiaan tutkimukseni ytimessä on siis lause pääjäsenineen.

Lausetason analyysi rakentuu lauseiden argumenttirakenteelle, keskityn lauseen

predikaatioon, subjektiin ja objektiin. Khorounjaia ja Tolchinsky ovat tutkineet espanjan-

kielisten lasten argumenttirakenteen osallistujajäsenien leksikaalisia reaalistumia. He ovat

käsitelleet niitä erityisesti informaatiorakenteen kannalta. Argumenttirakenne on keskeises-
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sä asemassa heidän tutkimuksessaan ja heidän määrittelynsä mukaan argumenttirakenne

koostuu predikaatista ja sen argumenteista. Predikaatti ilmaisee suhteen tai suhteita osallis-

tujien eli argumenttiensa välillä.  Khorounjaia ja Tolchinsky keskittyvät transitiiviseen ja

intransitiiviseen argumenttirakenteeseen, jotka he katsovat universaaleiksi. (Khorounjaia ja

Tolchinsky 2004: 84–85.) Esa Itkonen tiivistää yksinkertaisen verbilauseen olemuksen viit-

taukseksi asiantilaan, joka sisältää teon ja oliot, jotka edustavat semanttisia rooleja. Keskei-

set roolit ovat agentti ja patientti, näiden lisäksi lauseessa voi esiintyä myös aika, paikka,

jne. Hänen mukaansa on kuitenkin syytä erottaa osallistujat (asiantilan sisäiset tai pakolliset

jäsenet) ja olosuhteet (asiantilan valinnainen tausta), vaikka todellisuudessa puheessa ja kir-

joituksessa saattaa olla läsnä valinnaisia jäseniä, mutta pakolliset puuttuvat. (Itkonen 2001:

211.) Pajunen (2001: 27) toteaa, että argumenttirakenteen käsite on pitkään pohjautunut

lähinnä vain predikaatioon ja osallistujarooleihin ja vasta myöhemmin on huomioitu myös

kehysmääritteiden asema rakenteessa, vaikka ne eivät olisikaan varsinaisessa argument-

tiasemassa. Käsittelyni ulkopuolelle jääkin huomattava joukko rakenteita, mm. kehysmää-

ritteitä ja adverbiaalilausekkeita, jotka osaltaan voisivat kertoa kompleksisuudesta. Näistä,

ajan, paikan ja tavan ilmaisusta voisi tehdä aivan kokonaan oman tutkielmansa. Kirjoitta-

misen kehittymistä spesifimmäksi, monipuolisemmaksi ja kompleksisemmaksi on myös se,

kun ryhdytään sanomaan muutakin kuin aivan välttämätön. Tekstiin lisätään informaatiota

suhteessa aikaan ja paikkaan, suhteessa omaan itseensä. (ks. Pajunen, tulossa)

Sanojen, lauseiden ja lausekkeiden rakenteellisen kompleksisuuden lisäksi olen va-

linnut rakenteiden monipuolisuuden yhdeksi kompleksisuuden mittariksi. On tiedossa, että

yksilöerot ovat kouluiässä vielä hyvin suuria ja pienehkössä aineistossa se merkitsee erityi-

sen paljon. Olen tarkastellut yksilökohtaisesti lauseiden yhdistämistä ja lausetyyppien käyt-

töä. Samoin kompleksiseksi katsottuja predikaatiotyyppejä on tarkastelut yksilökohtaisesti.

Niitä esiintyy nuorilla kirjoittajilla vielä harvakseltaan. Kompleksisuuden mittaaminen ra-

kenteiden käytön rikkaudella ja monipuolisuudella perustuu aiemmin esitettyyn konstrukti-

oihin pohjautuvaan kielenkehityksen teoriaan. Oletan, että kirjoittaja, joka käyttää toistu-

vasti yhtä tiettyä (mahdollisesti kuitenkin kompleksista rakennetta), eikä kirjoitelmassa ole

muita merkkejä korkeasta kompleksisuuden asteesta,  ei kirjoittamisessaan ole vielä samal-
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la tasolla kuin kirjoittaja, jolla kompleksisia rakenteita esiintyy monipuolisesti. (vrt. Diessel

2004, Tomasello 2003).

Hypoteesini on, että sekä kirjoitelmien että lauseiden pituus kasvaa. Oletan, että

kompleksistumista tapahtuu subjektina ja objektina toimivissa nominilausekkeissa 4 ja että

lauseiden predikaatit kompleksistuvat. Myös lauseiden yhdistämisen monipuolistuminen,

lausetyyppien monipuolinen käyttö ja vaihtelevasti käytetyt rakenteet ovat merkkejä kielen

kompleksistumisesta.

4 Käytän jatkossa nominilausekkeista lyhennettä NP.
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4. TUTKIMUSAINEISTO

4.1. Aineistona koulukirjoitelmat

4.1.1. Aineiston erikoislaatu

Aineiston kirjoitelmat on kirjoitettu kevätlukukausilla 2006 ja 2007. Olen siirtänyt käsinkir-

joitetut kirjoitelmat sähköiseen muotoon tekstimuodossa, lisäksi analysointia varten aineis-

tosta on luotu kaksi Excel-pohjaista tietokantaa, joihin on koodattu tarpeellinen tieto sana-

ja lausetason analyyseja varten. Tuulamarja Huismanin raportoima kolmasluokkalaisten

oppimistulosten arviointi on tehty saman lukuvuoden syksyllä kuin Kielikouluaineiston en-

simmäinen osio on kirjoitettu. Kuten Huismankin raportissaan toteaa (2006: 7), arvioinnin

kohteena olleet kolmannen luokan oppilaat ovat opiskelleet uudistettujen opetussuunnitel-

man perusteiden (2004) mukaisesti, samoin Kielikouluaineiston oppilaat.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa perusopetus on jaettu kolmeen jak-

soon: 1.-2. luokka, 3.-5. luokka ja 6.-9. luokka. Aineistoni ensimmäinen osa sijoittuu 1. ni-

velkohdan jälkeen, joten voidaan olettaa, että oppilaat ovat jo saavuttaneet kahdelle ensim-

mäiselle kouluvuodelle asetetut tavoitteet. Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty

hyvä osaaminen kunkin nivelkohdan jälkeen. Kirjoittamisen osalta hyvään osaamiseen 1.

nivelkohdan jälkeen kuuluu, että oppilas osaa käyttää kirjoitettua kieltä selvitäkseen arkisis-

ta tilanteista. Lisäksi oppilas osaa käyttää mielikuvitustaan kirjoitustehtävissä. Käsin kir-

joittaessaan oppilas osaa sitoa kirjaimet toisiinsa ja kirjoittaa tuttuja ja helppoja sanoja jo

lähes virheettömästi. Oppilas on alkanut käyttää isoa kirjainta lauseen alussa ja lopetus-

merkkiä lauseen lopussa. (POPS 2004: 48.) 2. nivelkohdan jälkeen 5. luokan lopussa oppi-

laan hyvään osaamiseen määritellään kuuluvaksi mm. taito käyttää teksteissä vaihtelevasti

erimittaisia lauseita. Lauseiden yhdistämisen pitäisi olla melko sujuvaa. Lisäksi oppilas hal-

litsee oikeinkirjoituksen perusasiat ison ja pienen alkukirjaimen käytössä ja yhdyssanojen

muodostamisessa, osaa käyttää lauseissaan lopetusmerkkejä ja on tottunut käyttämään

myös muista välimerkkejä. (POPS 2004: 52.)
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Kirjoitelmat on kerätty koulusta, jonka opetussuunnitelmassa on valtakunnallisesta

opetussuunnitelmasta poikkeavia painotuksia. Tuntijaossa painotetaan äidinkieltä ja kirjalli-

suutta, A-kieliä sekä toista kotimaista kieltä. Koulun opetussuunnitelmassa valtakunnalliset

minimiopetustuntimäärät ylitetään seuraavasti: äidinkieli 0,6 tuntia, A-kieli 4 tuntia, B-kieli

1,4 tuntia ja vapaaehtoinen A-kieli 0,6 tuntia. Äidinkielen opetustuntimäärä on vieraiden

kielten opetustuntimääriin verrattuna vain hiukan korkeampi kuin valtakunnallisella tasolla

yleisesti. Kouluun pyritään erillisellä kokeella toisen luokan päätyttyä ja kyseisen koulun

opetussuunnitelmassa todetaan, että kouluun voivat pyrkiä ne toisluokkalaiset, jotka halua-

vat opiskella ranskaa, saksaa tai venäjää ensimmäisenä vieraana kielenään. Kaikista kirjoi-

telmista on aineiston käsittelyvaiheessa poistettu nimi- ja paikannimitiedot yksityisyyden

suojaamiseksi. Aineisto ei ole julkinen, sen keruuseen on hankittu asianmukaiset luvat ja se

jää tutkimushankkeesta vastaavan henkilön hallintaan.

      Rehtori valitsee koulun oppilaat suomenkielisen kielellisiä valmiuksia mittaavan

soveltuvuuskokeen perusteella. Testit pidetään salassa, eikä niitä julkaista myöskään jälki-

käteen, jotta seuraavina vuosina pyrkivät oppilaat olisivat tasa-arvoisessa asemassa eivätkä

voisi harjoitella testiä varten. Koe, jolla kouluun pyritään, muistuttaa kuitenkin Ala-asteen

Lukutaitotestiä, joten voidaan olettaa, että valitut oppilaat ovat keskitasoa parempia äidin-

kielessä. Ala-asteen lukutaitotesti on Suomen olosuhteisiin soveltuva normitettu lukutaito-

testi, jolla voidaan mitata 7-13-vuotiaiden suomenkielisten lasten lukutaitoa. Testissä mita-

taan kolmea lukutaidon pääkomponenttia, jotka ovat kielellinen tietoisuus, tekninen luku-

taito ja luetun ymmärtäminen. Testi koostuu useista erillisistä osatesteistä, joita on vaihte-

levasti eri luokka-asteilla. (Lindeman 1998: 138–139.) Oletankin, että testin kautta valikoi-

tuneet oppilaat erottuvat kirjoitustaidoiltaan ns. tavallisessa opetuksessa olevista oman ikä-

luokkansa kirjoittajista, hyvä lukutaito useimmiten korreloi hyvän kirjoitustaidon kanssa.

Osaamisen tason perusteltuun määrittelyyn vaadittaisiin opettajan ammattitaitoa ja työko-

kemusta, mutta aineistoa tutkivan näkökulmasta katsottuna Kielikouluaineiston kirjoittajat

ovat saavuttaneet opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja neljännen luokan loppupuolel-

la kirjoitettujen aineiden perusteella näyttäisi siltä, että useimmat ovat jo siinä vaiheessa

saavuttaneet seuraavan nivelkohdan tavoitteet jo tavallaan vuotta etukäteen.
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4.1.2. Kirjoitelmien määrä

Tutkielmani aineisto5 on siis koottu kahdessa osassa kevätlukukausilla 2006 ja 2007. Se

koostuu 3. ja 4. luokalla äidinkielen ja kirjallisuuden tunnilla kirjoitetuista kirjoitelmista,

sama luokka kirjoitti kirjoitelman kahtena peräkkäisenä keväänä. Keväällä 2006 kirjoittajia

oli kolmekymmentä ja keväällä 2007 kolmekymmentäkaksi. 3. luokalla yksi osallistujista

palautti tyhjän paperin, se on jätetty analyysin ulkopuolelle. Tyttöjä on molemmissa aineis-

toissa enemmän kuin poikia, vuonna 2006 16 tyttöä ja 13 poikaa, vuonna 2007 17 tyttöä ja

15 poikaa. Kirjoitelmat on kerätty ilman nimitietoja, ainoastaan sukupuoli on mainittu kir-

joitelman yhteydessä. Yksittäisen henkilön 3. ja 4. luokan tuotosten välillä ei ole tehty ver-

tailua.

TAULUKKO 1. Aineistona käytetyt kirjoitelmat.

Keruu Pojat Tytöt Yhteensä
Kevät 2006 13 16 29
Kevät 2007 15 17 32

61

Kielikouluaineiston koosta johtuen kompleksisuuden kehittymisestä ei ole perusteltua tehdä

päätelmiä vertaamalla ainoastaan aineiston sisällä luokka-asteita ja sukupuolia keskenään.

Vertaankin kirjoitelmien pituuksia ja sanapituuksia Koulukorpuksesta saatuihin tuloksiin.

Yksilöiden välinen hajonta tässä iässä, läpi alakoulun, on hyvin suurta (Matilainen 1989,

Rauramo 1989, Pajunen 2010), samoin yläkoulu- ja lukioikäisillä (Leskinen ym. 1974).

Tämän kokoisessa aineistossa kolmannen ja neljännen luokan kirjoitelmien välille tuskin

muodostuu merkittäviä eroja. Tuloksia on kuitenkin tarkasteltu sekä luokka-asteittain että

sukupuolittain.

5 Jatkossa viittaan tähän nimellä Kielikouluaineisto.
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4.1.3. Kirjoitelmien pituus

Kouluikäisten kirjoitelmien pituus kasvaa läpi kouluvuosien (mm. Leskinen ym. 1974: 32).

Alakoululaisten kirjoitelmien sanamäärä kasvaa tasaisesti n. 20 sanalla luokka-asteelta toi-

selle siirryttäessä, lisäksi tyttöjen sanamäärät ovat n. 20 % poikien sanamääriä suurempia

joka luokka-asteella. Vaikka kirjoitelman sanamäärän kasvu ei yksistään kuvaa kirjoitelman

sisällön kompleksistumista, voidaan olettaa, että pidemmät kirjoitelmat ovat myös sisällöl-

tään moninaisempia ja rakenteeltaan kompleksisempia. Sanamäärän kasvu mittarina ei kui-

tenkaan ole yksiselitteinen, se saattaa viitata myös hajanaisuuteen ja epäloogisuuteen. (Pa-

junen, tulossa.) Esimerkit 1 ja 2 ovat 3. luokan kirjoitelma-aineistosta, molemmat otteita

saman kirjoittajan kirjoitelmasta (N6/36). 1. esimerkissä kirjoittaja on onnistunut tiivistä-

mään neljästä lauseesta koostuvaan kompleksiseen yhdyslauseeseen paljon asiaa. Lisäksi

lause sisältää partisiippirakenteen (koulun loputtua). Esimerkissä 2 sama kirjoittaja jatkaa

unelmapäivänsä kuvailua toistuvilla siellä- ja sitten-alkuisilla päälauseilla.

(1) Valitettavasti joudun käymään aluksi koulua, mutta koulun loputtua käyn

heittämässä repun kotiin, otan bussikorttini lipaston laatikosta ja lähden bus-

silla kaupungin keskustaan.

(2) Siellä on äitini ja hänen kahden gollegansa työpaikka. Siellä saan syödä vä-

lipalaksi eilisen avajaisista jäänyttä salaatteja ja kakkua! Siellä on mummo-

ni. Sitten lähdemme keskustaan ostamaan minun syntymäpäivälahjaksi vaat-

teita! Sitten me mennään kotiin.

Myös Maria Vilkuna toteaa, että vanhemmat lapset eivät aina kirjoita pidempiä ja moni-

mutkaisempia rakenteita kuin nuoremmat. Tavallisesti nuoremmat lapset saavat yksik-

köihinsä kuitenkin mahtumaan vähemmän asiaa kuin vanhemmat. (1976: 221.)

6 Kirjoittajat on koodattu sukupuolen mukaan (M tai N) ja identifioitu juoksevalla numeroinnilla. Lisäksi koo-
dissa mainitaan luokka-aste (3 tai 4). Mahdollinen koodaus olisi esim. M8/4. Tietokannassa myös jokainen
lause on koodattu juoksevalla numeroinnilla. Ellei toisin mainita, esimerkeissä on noudatettu alkuperäistä
kirjoitusasua mahdollisine virheine ja puutteineen. Kaikki henkilöön tai paikkaan viittaavat nimet on muutet-
tu.
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Kirjoitelmien pituudet on laskettu sanamäärinä. Jotta vertailu aineiston kesken ja

myös muuhun Koulukorpukseen olisi mahdollista, sanamäärät on laskettu aineiston kirja-

kielistetystä versiosta. Kirjakielistettyyn versioon on korjattu yhdyssanavirheet (erilleen

kirjoitetut yhdyssanat ja virheellisesti yhteen kirjoitetut sanat). Sanaliittomaiset useammasta

sanasta koostuvat erisnimet (esim. pelien ja kirjojen nimet) on tallennettu tietokantaan aina

yhdeksi sanaksi, myös erilaiset symbolit ja päivämäärät on tallennettu yhdeksi sanaksi.

Käytäntö on yhdenmukainen Koulukorpuksen koodauksen kanssa. Havainnollistan ana-

lyysikäytäntöä esimerkissä 3.

(3) M2/3 vesivuoristo rata   vesivuoristorata

N14/4 ennen koulunalkua   ennen koulun alkua

M12/3 Golin mc rae rallia    Colin McRae -rallia

Yhdyssanojen ja sanaliittojen kirjoitusasuissa on Koulukorpuksessa niin paljon hajontaa,

että yhtenäistävä korjaustapa on välttämätön. Yleiskielen mukainen kirjoitusasu antaa mah-

dollisuuden verrata sanapituuksia myös kirjoitetun ja puhutun yleiskielen rakenteeseen.

Tutkielmani aineisto koostuu näillä kriteereillä laskettuna yhteensä 6054 sanasta. Taulukos-

sa 2 on esitetty aineiston sanamäärä luokittain ja sukupuolittain.

TAULUKKO 2. Aineiston sanamäärä luokittain ja sukupuolittain.

Luokka Pojat Tytöt Yhteensä
3. luokka 1175 1844 3019
4. luokka 1063 1982 3045

6054

Kirjoitelmien pituus vaihtelee 3. luokan aineistossa 16 ja 236 sanan välillä, 4. luokan ai-

neistossa 6 ja 200 sanan välillä. Hajonta on suurta. Taulukossa 3 esitetäänkin kirjoitelmien

keskiarvopituus (sanoina), mediaani ja keskihajonta luokka-asteittain ja sukupuolittain.

Odotuksenmukaisesti kirjoitelmien pitäisi olla pidempiä 4. luokalla, samoin tyttöjen kirjoi-

telmien pitäisi oletusarvoisesti olla pidempiä kuin poikien. Sekä 3. että 4. luokalla tytöt kir-
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joittivat keskimäärin monisanaisemmin kuin pojat, mutta neljännen luokan kirjoitelmien

yhteiskeskiarvopituus on lyhyempi kuin kolmannella luokalla. Tyttöjen keskiarvo on mo-

lempina vuosina lähes sama, mutta poikien keskiarvon lasku pudottaa myös yhteiskeskiar-

voa. Kirjoitelmat on kirjoitettu eri vuosina eri otsikoista, joten se saattaa olla osasyynä kir-

joitelmien lyhyyteen 4. luokalla.7

TAULUKKO 3. Keskiarvopituus, keskihajonta ja mediaani luokittain ja sukupuolittain.

Keskiarvo Keskihajonta Mediaani
3. lk 4. lk 3. lk 4. lk 3 lk. 4 lk.

Pojat 90,38 70,87 56,27 33,43 78 66
Tytöt 115,25 116,59 51,53 42,89 98 107

Kaikki 104,10 95,16 54,20 44,63 97 90

Sirkka-Liisan Rauramo vertaa tutkimuksessaan kolmas- ja neljäsluokkalaisia kirjoit-

tajia kahtena eri aikana, vuosina 1946 ja 1979. Hänen aineistossaan kirjoitelman keskiarvo-

pituus on 71 (1946) ja 74 (1979) sanaa kolmannella vuosiluokalla, 96 (1946) ja 98 (1979)

sanaa neljännellä vuosiluokalla (Rauramo 1989: 94). Matilaisen tutkimuksessa neljännen

luokan kirjoitelmien keskiarvopituudeksi muodostui 105,60 sanaa (Matilainen 1989: 206).

Kummankaan tutkimuksen raportoinnista ei käy ilmi, että yhdyssanavirheitä olisi korjattu

ennen kirjoitelmien pituuksien laskemista, joten todennäköisesti keskiarvot olisivat jonkin

verran matalampia, mikäli luvut olisi laskettu samoin kuin Koulukorpuksen analyysissä.

Tämä huomioiden Kielikouluaineiston kirjoitelmat ovat Rauramon tuloksiin nähden pitkiä,

Matilaisen aineiston keskiarvon tuntumaan kirjoittajat pääsevät jo kolmannella luokalla,

mutta neljännen luokan lyhyimmät kirjoitelmat jäävät Matilaisen keskiarvon alapuolelle.

Vertaan Kielikouluaineiston tuloksia Koulukorpuksesta n. 71 000 tekstisanan laajui-

sesta otoksesta (normaaliopetuksessa olevien lasten kirjoitelmia) tehtyyn analyysiin (Paju-

nen, tulossa). Kirjoitelmien sanamäärä kasvaa Pajusen mukaan alakoulussa tasaisesti, poik-

keuksen tässä tekevät juuri Kielikouluaineiston kirjoittajat, joiden kirjoitelmapituus on 3.

7 Otsikot on kuvattu luvussa 4.2.1.
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luokalla lähes kaksi luokka-astetta korkeammalla olevien koululaisten kirjoitelmapituuden

tasolla. Kielikouluaineiston kirjoittajat kirjoittavat 3. luokalla siis huomattavasti pidempiä

kirjoitelmia kuin oman ikäryhmänsä ns. normaaliopetuksessa olevat koululaiset. (Pajunen,

tulossa.) Taulukossa 4 esitän vertailun Koulukorpuksesta saatuihin tuloksiin. Taulukkoon

on poimittu Koulukorpuksen 4., 5. ja 6. luokan arvot. Koulukorpuksessa kaikki kirjoitelmat

on kirjoitettu samasta otsikosta, poikkeuksena tästä Kielikouluaineistossa 4. luokan otsikko

on toinen.

TAULUKKO 4. Kielikouluaineiston ja Koulukorpuksen kirjoitelmien pituuksien vertailu.

Kielikoulu Koulukorpus
luokka 3. lk 4. lk 4. lk 5. lk 6. lk

keskiarvo 104,10 95,16 80,1 100,8 113,6
mediaani 97 90 73 89 112

keskihajonta 54,2 44,63 40,7 48,0 58,4

Taulukko 4 osoittaa, että vaikka neljäsluokkalaisten kirjoitelmat ovat lyhyitä verrattuna

kolmannella luokalla kirjoitettuihin kirjoitelmiin, ne ovat silti n. 15 sanaa pidempiä kuin

Koulukorpuksen neljäsluokkalaisten kirjoitelmat keskimäärin. Kielikouluaineiston kirjoi-

telmat näyttäisivät sijoittuvat jo kolmannella luokalla kirjoitelmien pituuden keskiarvon,

mediaanin ja myös keskihajonnan suhteen viidennen ja kuudennen luokan välille.

4.2. Kirjoitelmien otsikot ja huomioita kirjoitelmien kielestä

4.2.1. Kirjoitelmien otsikot ja sisältö

Koulukorpukseen kerätyt alakoululaisten kirjoitelmat on kirjoitettu otsikolla ”Unelmieni

päivä”, ja aikaa kirjoittamiseen on annettu 45 minuuttia. Kielikouluaineiston oppilaat kir-

joittivat tämän ohjeistuksen mukaisesti 3. luokalla, 4. luokalla tehtävänantoa muutettiin.
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Jotta eri vuosina kirjoitetut tekstit olisivat samantyyppisiä ja vertailukelpoisia, pyrin valit-

semaan riittävän samantyyppisen otsikon kuin 3. luokalla. 4. luokan kirjoitelmat on kirjoi-

tettu otsikolla ”Kesälomasuunnitelmani”. Kirjoitusaikaa annettiin jälleen yhden oppitunnin

verran (45 minuuttia). Ensimmäisellä kirjoituskerralla otsikko johdatteli oppilaat kuvaile-

maan tai kertomaan unelmiensa päivästä. Kirjoitelmat voi jakaa sisällön perusteella karke-

asti kolmeen ryhmään. Osa kirjoittajista kertoo oikeasti lähimenneisyydessä tapahtuneesta

mukavasta päivästä tai tapahtumasarjasta. Osa on kirjoittanut tapahtumaketjusta, joka olisi

periaatteessa täysin mahdollinen, kaikki vain sujuu normaalia paremmin. Ja kolmantena

ryhmänä ovat tarinat, joissa tapahtuu jotain täysin arkikokemuksesta poikkeavaa. Esimerkki

4 kuuluu tähän ryhmään.

(4) Menen sen selkään. Indigo alkaa laukkaamaan. Sitten… Me
lennämme! Pieni tuulenvire puhaltaa otsatukkani silmieni eteen. Kierrämme
Firenzen nopeasti lentäen. Ilmasta käsin kaikki näyttää kauniilta. --
(N2/3)

Neljännellä luokalla annettu otsikko ei tuottanut yhtä mielikuvituksellisia tarinoita.

Kesälomasuunnitelmani rajasi aiheen konkreettisemmin tulevaan kesään, odotusten mukai-

sesti kirjoitelmien sisällöt liittyivätkin todellisiin suunnitelmiin ja tapahtumiin. Pääosa kir-

joitelmista kertoi arjen tapahtumista: perheen kesälomamatkoista, yhteisestä ajasta van-

hempien kanssa, kesäleireistä, urheilusta ja muista harrastuksista. Esimerkki 5 on otos tyy-

pillisestä kesälomasuunnitelmasta.

(5) Kun olemme uineet rannassa tarpeeksi ja saunoneet. Menemme tekemään
pihatöitä. Sen jälkeen pompimme trampoliinilla ja menemme ampumaan
jousipyssyillä. Syömme lounaan. Olemme mökillä vielä pari päivää ja läh-
demme kotiin. -- (M13/4)

4. luokan kirjoitelmista, sekä tyttöjen että poikien, on luettavissa kiinnostuksen ja motivaa-

tion puutetta tehtävää kohtaan. Kirjoitelmien sisältö ja tekstien pituus osoittavat (vrt. edelli-

nen luku), että neljäsluokkalaisille annettu aihe ei ole ollut kiinnostava eikä motivoinut kir-

joittamaan. Esimerkki 6 on neljäsluokkalaisen pojan kirjoitelman viimeinen lause.
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(6) -- Tämä loppuu nyt, vaikka minulla olisi miljoonia muita suunnitelmia, mut-
ta en jaksa kirjoittaa niitä kaikkia, joten HEIPPA! (M14/4)

Kirjoitusmotivaation puute selittänee myös yhden virkkeen mittaisen kirjoitelman, joka niin

ikään on neljäsluokkalaisen pojan tuotos esimerkissä 7.

.

(7) Aion pysyä koko kesäloman ajan kotonani. (M15/4)

Motivaatio ei osoittautunut ainoastaan poikien ongelmaksi, myös tyttöjen joukossa tylsää

aihetta kommentoitiin. Esimerkissä 8 on poimittu 97 sanaa pitkän kirjoitelman ensimmäi-

nen ja viimeinen lause.

(8) Koska minä joudun raapustamaan tähän jotain joten paras kai aloittaa. --
Nyt en viitsi kirjoittaa enempää joten lopetan tämän aineen. (N3/4)

Tutkimuksen kannalta motivaationpuute ei muodostunut varsinaiseksi ongelmaksi,

koska tutkin kirjoitelmien sana- ja lausetason kompleksisuutta. Lyhyemmistä kirjoitelmista

johtuen tutkimusaineistoa on vähemmän neljänneltä luokalta, mutta nähdäkseni pelkkä tyl-

sä aihe ei välttämättä aiheuta yksinkertaisten rakenteiden käyttöä kirjoitelmissa. Ongelmal-

lisemmaksi otsikko osoittautui kirjoitelmien sisällön erilaisuuden vuoksi, unelmien päivästä

ja toisaalta kesälomasuunnitelmista on saatettu kertoa hyvinkin eri tavoin. Erilaiset aiheet

näkyvät mm. kirjoitelmien verbien käytössä. 3. luokalla on käytetty huomattavasti enem-

män imperfektimuotoisia verbejä kuin 4. luokalla, 4. luokan kesälomasuunnitelmia taasen

kuvataan usein konditionaalimuodoilla ja aion tehdä -tyyppisillä verbiketjuilla. Niiltä osin

kun ei ole vielä mahdollista verrata tämän tutkimuksen tuloksia Koulukorpukseen, on huo-

mioitava mahdollinen eri otsikon aiheuttama vaikutus 4. luokan kirjoitelmissa.

Kolmasluokkalaisille koululaisille tehdyssä oppimistulosten arvioinnissa käytettiin

kuvasarjaa, jossa oppilaat täydensivät kahden valmiiksi piirretyn kuvan sarjaa kahdella itse

piirtämällään kuvalla. Tämän jälkeen tehtävänä oli kirjoittaa kuvista tarina ja otsikoida se.

Kuvat liittyivät lasten vierailuun eläintarhassa. (Huisman 2006: 44.) Vilkunan koulukirjoit-

tamistutkimuksessa oppilaat kirjoittivat kertomus- tai kokemusaineen, jonka otsikon he sai-
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vat valita tietystä joukosta. Suosituimmaksi osoittautui ”Kalle-kirahvi eksyi kaupunkiin”.

Vilkuna kuitenkin toteaa, että valinnaisuuden mahdollisuus ei ollut hyvä ratkaisu tulosten

analysoinnin kannalta, koska aihe vaikuttaa joihinkin piirteisiin todella paljon. Esimerkkinä

hän mainitsee mm. pronominien käytön. (1976: 216). Kaija Matilainen kirjoitutti kirjoitus-

taidon kehittymistä koskevan tutkimuksensa yhteydessä (1989) oppilailla vuosittain otsi-

kosta Paras ystäväni, Sirkka-Liisan Rauramon vertailevassa tutkimuksessa (1989) otsikko-

vaihtoehtoina olivat Pekan lahja ja Maijan lahja.

4.2.2. Huomioita kirjoitelmien kielenkäytöstä

Kolmas- ja neljäsluokkalaiset osaavat jo enemmän kuin alkeet, mutta ovat kirjoittajina ko-

kemattomia ja opettelevat edelleen kirjoitetun kielen konventioita. Isojen alkukirjaimien ja

välimerkkien käytössä sekä sanojen yhteen ja erikseen kirjoittamisessa on vaihtelua. Oppi-

laat ovat molemmilla kirjoituskerroilla kirjoittaneet selkeällä käsialalla, aivan satunnaisesti

aineistossa esiintyy tunnistamattomia sanoja, jotka on jouduttu jättämään tarkastelun ulko-

puolelle. Kielikouluaineistoon on analysoitu kirjoitusvirheet noudattaen Koulukorpuksen

koodauskäytäntöä. Systemaattista vertailua ei ole tämän työn puitteissa ollut mahdollista

tehdä, joten esitän tässä lähinnä huomioita Kielikouluaineiston kirjoittajien kielenkäytöstä.

Hyvin vähän esiintyy piirtovirheiksi luokiteltavia kirjainvirheitä, kuten esimerkissä

9 puuttuva t:n poikkiviiva.

(9) Me asulaan siellä ihan meren rannalla. (N11/4)

Vieraskieliset paikannimet ja lainasanat aiheuttavat vielä hankaluuksia, samoin sijapäättei-

den liittäminen numeroilmauksiin.

(10) Myöhemmin kesällä lähdemme Espaniaan viikoksi. (N14/4)
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Sanojen taivutukseen liittyviä virheitä esiintyy myös, ilmiö lienee seurausta kirjoitetun kie-

len opettelusta. Harvinaisempien rakenteiden osaamisessa on horjuntaa, joten lauseista

muodostuu ajoittain hieman erikoisia osaavillakin kirjoittajilla.

(11) Otin chikkeniä hapanimelkastikkeen keraan. (M2/3)

Huismanin raportoimassa oppimistulosten arvioinnissa kolmatta luokkaa aloittavien

oppilaiden välimerkkien käyttöä arvioitiin kahden tehtävän kautta. Sanelutehtävässä8 oppi-

laat useimmiten aloittivat isolla alkukirjaimella (88 % tytöistä ja 72 % pojista) ja melkein

yhtä usein lause osattiin päättää pisteeseen (84 % tytöistä ja 64 % pojista). Koko aineistosta

valikoitu edustava otos analysoitiin kattavammin ja Huisman toteaa, että tuottavan kirjoit-

tamisen tehtävässä (kirjoitelma) joka toisella oppilaalla oli välimerkkien käytössä sellaisia

puutteita, että se ainakin jossain määrin haittasi lukemista. (Huisman 2006: 43–45.) Kieli-

kouluaineiston kirjoittajilla välimerkkien käyttö sujuu siinä määrin, ettei varsinaisia ym-

märrysvaikeuksia synny lainkaan. He ovat kirjoittaneet kirjoitelmansa kevätlukukaudella,

joten ovat lähes lukuvuoden Huismanin raportoimaa otantaa edellä. Pääosa aineistoni kir-

joittajista pyrkii rakentamaan virkkeitä välimerkkien avulla ja onnistuukin siinä usein. Esi-

merkissä 12 kirjoittaja käyttää vaillinaista lausetta, ja lauseiden erottaminen pilkulla ei yri-

tyksestä huolimatta täysin onnistu. Esimerkin 13 verbiä täydentävä että-lause on onnistu-

nut, tämän tyyppinen lauserakenne toistuu aineistossa ja on hyvin hallittu.

(12) Stadi cup on tyttöjen jalkapalloturnaus. Se kestää n. viikon. Vähän riippuu,
jos pääsee finaaliin. Seuraavana päivänä, kun se loppuu alkaa jalkapallo-
koulu luultavasti xxx:n liikuntapuistossa. (N9/4)

(13) Olin varma, että minua odottaisi aamupala kakku. (N16/3)

Esimerkissä 14 kirjoittaja osoittaa hallitsevansa välimerkit sekä lauseiden rinnastamisen ja

alistamisen.

8 Sanelutehtävä oli kolmen lauseen mittainen, jokaisessa lauseessa oli neljä sanaa.



37

(14) No, se ei tietenkään onnistunut, sillä pikkusisareni tuli vielä varmistamaan,
että heräsin lukemaan hänelle "Prinsessakirjaa", vaikka olenkin lukenut sen
hänelle laskujeni mukaan noin 85 kertaa. (M8/4)

Tässä työssä ei ole systemaattisesti tarkasteltu kirjoitelmien välimerkkejä, pisteiden ja pilk-

kujen osumista lauserajoille, mutta niidenkin suhteen vaikuttaisi siltä, että Kielikouluaineis-

ton kirjoittajat hallitsevat välimerkkien käytön luokkatasoonsa nähden hyvin.

Erilaisten kirjoitusvirheiden ja välimerkkien käytön vaihtelevuuden lisäksi puhekie-

lisyydet ovat aineistosta esiin nouseva huomionarvoinen ominaisuus. Koulukirjoittamispro-

jektissa tarkastellaankin puhekielen piirteiden esiintymistä alakoululaisten kirjoitelmissa.

Iina Salonen (tulossa) tutkii pro gradu -tutkielmassaan äänne- ja muoto-opillisia puhekieli-

syyksiä, syntaktisia puhekielisyyksiä ja sanaston puhekielisyyttä. Maria Vilkuna huomaut-

taa, että puhekielen vaikutus näkyy koululaisten kirjoitelmissa ja että nuorilla kirjoittajilla

kirjoitetun kielen ja puhutun kielen konventioiden erojen sisäistäminen on vielä kesken.

Vilkuna toteaakin, että puhekielen interferenssi on hyvin yleinen ilmiö (1976: 218–219).

Esimerkki 15 on poimittu hänen artikkelistaan.

(15) Sielä saa olla rauhassa ja voi ottaa aurinkoo ja leikkiä sotaa ja voi pelata jal-
kapalloo ja leikkiä poliisii ja toiset ajavat polkupyörää ja tapella ja nyrkkei-
lyy ja kiipeillä puissa.

16. esimerkki on tämän tutkielman aineistosta kolmasluokkalaisten kirjoittajien joukosta.

(16) Suoraan leccen aloituksesta lähtee lesse rynnimään ohi hyökkäyslinjan ohi
sen jälkeen 16alueen rajalla lähtee himmeä tykki mutta Juuso on hereillä ja
tekee huippu pelastuksen ja siihen päättyy ensimmäinen puoliaika. (M2/3)

Esimerkin kolmasluokkalainen poika kirjoittaa vauhdikkaasti etenevää, urheiluselostus-

maista tekstiä. Lauseiden yhdistäminen, kirjoittamisen konventiot ja kirjoitetun kielen tyyli

ei ole vielä kovin kehittynyttä.

Tässä työssä puhekielisyyttä ei olekaan systemaattisesti analysoitu, tulokset perus-

tuvat analyysin yhteydessä tehtyihin havaintoihin. Aineistoon on koodattu kirjoittajakohtai-

sia huomioita puhekielisyyden osalta. Merkintöjä on tehty silloin, kun kirjoittaja toistuvasti
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käyttää puhekieltä kirjoitelmassaan.  Pojista käyttää 3. luokalla n. puolet satunnaisesti joi-

tain piirteitä, näistä puhepassiivi on selvästi yleisin. Lisäksi kirjoitelmissa on käytetty pu-

hekielisiksi katsottavia sanoja, kuten teevee. Tytöistä 3. luokalla pari kirjoittajaa käyttää

puhekielisiä ilmauksia melko runsaasti, muilla se on satunnaista ja lähinnä puhepassiivin

käyttöä. Neljännelläkin luokalla puhepassiivia esiintyy, mutta se on entistäkin keskit-

tyneempää tietyillä kirjoittajilla, useimmilla sitä ei esiinny enää lainkaan.

4.3. Kirjoitelmien sanasto

4.3.1. Sanaluokkajakauma

Leskinen ym. (1974) tutkivat kirjoitelma-aineistostaan, joka koostui yhden koululuokan

kaikista kirjoitelmista oppikoulun9 ensimmäiseltä luokalta ylioppilaaksi saakka (vuosilta

1961–1969), mm. sanaluokkien keskinäistä suhdetta, sanaluokkajakaumaa.10 Heidän aineis-

tossaan on jokaiselta kirjoittajalta useampia kirjoitelmia vuosittain, joten otsikoiden ja teks-

tilajin vaikutus tuloksiin on pienempi kuin tässä työssä. Toisaalta heidänkin tarkasteltava-

naan on yksi ja sama luokallinen oppilaita vuodesta toiseen, joten henkilökohtainen kirjoi-

tustyyli mahdollisesti näkyy tuloksissa. Leskinen ym. ovat analysoineet joitain piirteitä kat-

tavasti koko aineistosta, mutta varsinaiset vertailut on tehty luokkatasojen 2., 5., ja 8. välil-

lä. Myös tyttöjen ja poikien kirjoitelmia on verrattu keskenään.

Jyväskylän aineistossa koko kirjoitelma-aineisto jakautuu sanaluokkiin suurin piir-

tein seuraavasti: sadasta juoksevan tekstin sanasta on keskimäärin substantiiveja 36, verbejä

26, partikkeleita 20, pronomineja 9 ja adjektiiveja 9. Numeraalien osuus pieni. Sanaluokki-

en keskinäinen järjestys pysyy Leskisen ym. mukaan jokseenkin samana eri luokkatasoilla.

Vain adjektiivien ja pronominien järjestys vaihtuu. Sanaluokkien prosenttiosuudet muuttu-

vat kuitenkin joiltain osin huomattavasti luokkatason mukaan. Jyväskylän aineistossa sub-

9 Oppikoulun aloittamisikä ajoittuu peruskoulujärjestelmässä n. 5 luokan aloittamisikään.
10 Kutsun tätä jatkossa Jyväskylän aineistoksi.
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stantiivien ja adjektiivien määrä kasvaa, kun taas verbien, partikkelien ja pronominien

osuudet pienenevät ylemmillä luokilla. (1974: 38.) Tytöillä ja pojilla sanaluokkien keski-

näinen järjestys on sama kaikilla tarkastelluilla luokka-asteilla (2., 5., 8.). Tyttöjen ja poiki-

en kehityksen suunta on yhtenäinen, vaikka joissain yksityiskohdissa sanaluokkajakaumat

näyttäisivät eroavan hieman toisistaan.

Kielikouluaineiston kirjoitelmat on analysoitu sanaluokkiin seuraavasti: verbit, sub-

stantiivit, pronominit, adjektiivit, numeraalit, adverbit, konjunktiot, partikkelit, adpositiot ja

interjektiot. Käytäntö on yhtenevä Koulukorpuksen analyysin kanssa. Lisäksi käytössä on

yksi kategoria (symbolit), jolle Jyväskylän aineistossa ei ole vastinetta. Symboleiksi on

merkitty mm. erikoismerkit. Tästä johtuu Kielikouluaineiston kokonaisprosentti, joka jää

alle sadan prosentin. Taulukossa 6 esittelen Leskisen ym. sanaluokkajakauman 2. luokalta

(1974: 40) ja Kielikouluaineiston sanaluokkajakauman 3. ja 4. luokalla. En ole tehnyt ver-

tailua sukupuolten välillä sanaluokkajakauman osalta. Vertailua varten taulukkoon on yh-

distetty partikkeleiden ryhmään myös konjunktiot, interjektiot ja adpositiot.

TAULUKKO 6. Sanaluokkajakauma Jyväskylän aineistossa ja Kielikouluaineistossa

Sanaluokka Kielik. 3. lk Kielik. 4. lk Jkl 2. lk
Substantiivit 29,01 % 30,48 % 30,91 %

Adjektiivi 4,77 % 3,94 % 6,69 %
Pronomit 9,48 % 9,20 % 10,76 %

Numeraalit 1,75 % 2,23 % 1,11 %
Verbit 29,66 % 28,11 % 27,98 %

Partikkelit 24,92 % 25,62 % 22,55 %
Yhteensä 99,59 % 99,58 % 100,00 %

Kielikouluaineiston 3. ja 4. luokan kirjoitelmien välille ei muodostu merkittäviä

eroja. Leskinen ym. esittävät tulostensa pohjalta kasvuilmiöitä sanaluokkajakaumassa, joten

tarkastelen kielikouluaineistoa suhteessa heidän aineistonsa oppikoulun 2. luokkaan (vas-

tannee jotakuinkin nykyistä 6. luokkaa). He toteavat, että substantiivien osuus sanastossa

kasvaa iän myötä. Muutos liittyy heidän mukaansa abstraktin ajattelun kehittymiseen, asi-
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oiden entistä seikkaperäisempään tarkasteluun. Kielikouluaineistossa substantiivien osuus

on samaa luokkaa kuin vertailtavan 2. luokan kirjoitelmissa. Leskisen ym. tuloksissa adjek-

tiivien osuus kasvaa siirryttäessä koululuokilla ylemmäksi. Kielikouluaineiston kirjoitel-

missa on vähemmän adjektiiveja, ilmiö voi johtua kirjoittajien nuoremmasta iästä mutta

myös kirjoitelmien aiheista. Lisäksi Leskinen ym. toteavat, että sekä verbien että pronomi-

nien osuus vähenee. Verbien osalta aineistoni noudattaa samaa linjaa, mutta pronomineja

esiintyy yllättäen vähemmän Kielikouluaineistossa kuin Jyväskylän 2. luokan aineistossa.

Tämä yhdessä substantiivien suuremman osuuden kanssa voivat kertoa Kielikouluaineiston

tarkemmasta ilmaisutavasta. Partikkeleita Kielikouluaineistossa esiintyy enemmän, se saat-

taisi liittyä mm. konjunktioiden ja puheenomaisten partikkelien käyttöön. (Leskinen ym.

1978: 42–49.) Sanaluokkajakauman suhteen tuloksia olisi mielenkiintoista verrata koko

Koulukorpuksen tuloksiin.

Substantiivit, adjektiivit ja verbit ovat Leskinen ym. mukaan sanoja, jotka vievät

asiaa eteenpäin, tekstin sisältö rakentuu pääosin näiden sanaluokkien varaan. Pronominit ja

partikkelit he rinnastavat kieliopillisiin elementteihin. Leskinen ym. tiivistää, että mitä suu-

remmaksi kasvaa substantiivien, adjektiivien ja verbien yhteinen osuus, sitä asiapitoisem-

paa, aineellisempaa ja keskitetympää teksti on. He kutsuvat näiden kolmen sanaluokan yh-

teistä osuutta sanaston kokonaismäärästä tekstin tiheydeksi. He toteavat, että tekstit ovat

sitä tiiviimpiä, mitä vanhemmista oppilaista on kysymys, mutta ottavat esiin, miten kirjoi-

telmien aihepiirit ja tekstilajit muuttuvat alaluokilta ylemmäksi siirryttäessä ja tämä vaikut-

taa myös tekstin tiheyteen. He toteavat kuitenkin, että kaiken kaikkiaan sanaluokkajakauma

määräytyy paljolti sen perusteella, millainen käsittelytapa ja tyyli kirjoitelmassa on. (1974:

60–61.)

4.3.2. Sanapituus

Kuten kirjoitelmien sanamäärät, myös sanapituudet on laskettu aineiston kirjakielistetystä

versiosta. Analyysissä on noudatettu yhtenevää linjaa Koulukorpuksen analysoinnin ratkai-
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sujen kanssa, joten yhdyssanavirheiden korjaamisen lisäksi kirjoitusvirheet ja puhekieliset

loppuheitot on korjattu.

(17) erillaisista  erilaisista
viel  vielä

Kielikouluaineistossa tarve korjauksille on ollut verrattain pieni. Useammasta sanasta muo-

dostuvat erisnimisanaliitot on liiton sanojen lukumäärästä huolimatta analysoitu aina yh-

deksi sanaksi, ratkaisu näkyy pitkien sanojen ääripäässä. Esittelen sekä tekstisanojen sana-

pituudet ja vertaan niitä Koulukorpukseen. Pajunen (tulossa) toteaa, että Koulukorpuksen

mediaani käytetyistä lekseemeistä laskettuna on yhtä pienempi (5) kuin tekstisanoista las-

kettuna (6). Hänen mukaansa ilmiö heijastelee sitä, miten yksikertaista koululaisten sanasto

vielä on. (Pajunen, tulossa.) Myös Kielikouluaineistossa käytettyjen lekseemien mediaani

on viisi ja tekstisanojen kuusi, joten tarkastelen tässä ainoastaan tekstisanojen pituuksia.

Sanaston rakenteellista kompleksisuutta voi tarkastella toisaalta sanojen pituuden,

toisaalta sanojen rakenteen näkökulmasta. Tässä tutkielmassa ei ole puututtu semanttiseen

kompleksisuuteen. Yksinkertainen sanasto sisältää johtamattomia lekseemejä, kompleksi-

sempi johdoksia, yhdyssanoja ja sanaliittoja. Johtamattomat sanat ovat usein monimerki-

tyksisiä ja siinä mielessä kompleksisia, mutta nuoret kirjoittajat käyttävät niitä tyypillisesti

lähinnä konkreettisissa merkityksissä. (Pajunen, tulossa.) Pajunen ottaa artikkelissaan esiin

puhutun ja kirjoitetun kielen erot ja osoittaa, että nuorimpien koulukirjoittajien tekstit ovat

sanojen pituuden ja rakenteen suhteen lähempänä puhuttua kieltä, iän myötä he alkavat

päästä lähemmäksi kirjoitetun kielen sanarakennetta. Puhutun kielen saneissa on keskimää-

rin 5 merkkiä ja kirjoitetun kielen keskimäärin 7 merkkiä, puheessa ovat yleisimpiä 2-6-

merkkiset ja kirjoituksessa 5-8-merkkiset saneet (Pajunen & Palomäki 1984: 90–91). Sane-

pituuksien vaihtelua aiheuttavat heidän mukaansa mm. puheen pronominien paljous ja kir-

joitetun kielen runsas yhdyssanojen käyttö.

Koulukorpuksessa (1-6 luokka) keskiarvo on hiukan kuuden yläpuolella (6,11), po-

jilla suurempi (6,13) kuin tytöillä (6,09). Kielikouluaineiston tekstisanojen pituuden kes-

kiarvot ovat korkeampia kuin Koulukorpuksessa. Taulukossa 7 on esitetty kielikouluaineis-

ton tekstisanojen sanapituudet luokka-asteittain ja sukupuolittain.
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TAULUKKO 7. Tekstisanojen sanapituudet luokka-asteittain ja sukupuolittain.

3. luokka 4. luokka
sanapituus ka sanapituus ka

Tytöt 6,01 6,29
Pojat 6,31 6,47

Kaikki 6,13 6,35

Sanapituus kasvaa Kielikouluaineiston kirjoittajilla, vaikka kirjoitelmien pituus ei kas-

vanutkaan odotuksenmukaisesti. Poikien sanat ovat sekä kolmannella että neljännellä luo-

kalla pidempiä kuin tyttöjen sanat, havainto on samansuuntainen kuin Pajusella (tulossa) ja

Oinosella (2008: 42).

Aineiston sanat on luokiteltu pituutensa puolesta neljään ryhmään, jotta vertailu Pa-

jusen tuloksiin kaikki alakoulun luokat kattavasta otoksesta on mahdollista. Pajunen on ja-

kanut sanat lyhyihin sanoihin (4-6 merkkiä), merkitykseltään konkreettiset johtamattomat

sanat, ja pitkiin sanoihin (7-9 merkkiä), kompleksiset sanat, yhdyssanat ja johdokset. 2-3-

merkkiset sanat koostuvat hänen mukaansa lähinnä kieliopillisista aineksista, konjunktiois-

ta, pronomineista ja joistain partikkeleista. Yli 9-merkkisiä sanoja on vähiten, ne ovat pää-

osin yhdyssanoja tai erilaisia nimiä. Koulukorpuksessa, kuten myös Kielikouluaineistossa,

pääosa yli 9 merkin mittaisista sanoista on kuitenkin alle 14 merkkiä. Lapset käyttävät

enemmän johtamattomia perustason sanoja ja aikuiset merkitykseltään spesifimpiä yhdys-

sanoja. (Pajunen, tulossa.) Ilmauksen spesifisyys tai epäspesifisyys johtuu useista tekijöistä.

Spesifisyys on leksikaalisten sanojen paljoutta, kun taas epäspesifiksi tekstin tekee prono-

minien runsas määrä. Taivutukseen liittyvät ainekset (esim. adjektiivien vertailumuodot,

konditionaali, potentiaali, monikko ja persoonapäätteet) ja taivutukseen liittyvä redundanssi

(esim. kongruenssi-ilmiöt) tekevät tekstistä spesifimpää. Epäspesifisessä ilmauksessa kon-

teksti voi toimia tarkentavana, joten kaikkea sanomaan sisältyvää ei tarvitse kielentää. Spe-

sifisyys siis pidentää kirjoitetun kielen sanoja verrattuna puheeseen. (Pajunen & Palomäki

1984: 90–91.) Kuviossa 1 on esitetty Kielikouluaineiston sanapituudet ryhmiteltyinä nel-

jään luokkaan.
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Tekstisanojen sanapituus

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

9 < merkkiä
7-9 merkkiä
4-6 merkkiä
2-3 merkkiä
1 merkki

9 < merkkiä 13,42 % 9,46 % 14,77 % 13,14 %

7-9 merkkiä 27,26 % 28,06 % 28,41 % 26,78 %

4-6 merkkiä 39,15 % 44,26 % 41,02 % 43,20 %

2-3 merkkiä 19,66 % 18,05 % 15,71 % 16,68 %

1 merkki 0,51 % 0,16 % 0,09 % 0,20 %

3. pojat 3. tytöt 4. pojat 4. tytöt

KUVIO 1. Tekstisanojen sanapituus prosentteina vertailuryhmän kokonaissanamäärästä.

Koulukorpuksen tulokset osoittavat, että 2-3-merkkisten ja 4-6-merkkisten sanojen osuus

pienenee siirryttäessä luokka-asteissa ylemmälle (1-6 luokat). 7-9-merkkisten ja sitä pi-

dempien sanojen osuus vastaavasti kasvaa luokka-asteissa ylemmäksi siirryttäessä. Kieli-

kouluaineistossa samansuuntaisia muutoksia on havaittavissa 2-3-merkkisissä sanoissa, pi-

dempien sanojen osalta muutokset ovat hyvin pieniä. Verrattuna Koulukorpukseen Kieli-

kouluaineiston kirjoittajat näyttäisivät asettuvan sanapituuksien luokittaisen jakauman suh-

teen hyvinkin lähelle Koulukorpuksesta lasketun 6. luokan tasoa. Joten myös sanapituuksi-

en suhteen Kielikoulun kirjoittajat vaikuttavat olevan n. 2 vuotta ikäluokkaansa edellä.

Myös Sari Oinonen on tarkastellut sanapituutta ja hänen tuloksistaan käy ilmi, että sanapi-

tuuksien osalta 7.-luokkalaiset kaksikielisessä opetuksessa olevat oppilaat saavat lähelle

normaaliopetuksen 9. luokkalaisten arvoja.  7. luokalla sanapituus on 6,0 merkkiä, 8. luo-

kalla 6,5 merkkiä ja 9. luokalla 6,8 merkkiä. Kaksikielisen opetuksen 7. luokalla sanapituu-

den keskiarvo on näin ikään 6,8. (Oinonen 2008: 44.)
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4.3.4. Sanarakenne

Sanapituuden lisäksi aineiston sanastosta on tarkasteltu sanarakennetta. Sanat voidaan jakaa

rakenteeltaan perussanoihin ja kompleksisiin sanoihin. Kompleksiset sanat jaetaan edel-

leen tyypillisesti johdoksiin ja yhdyssanoihin. Jako perustuu sanan morfologiseen raken-

teeseen. Perussana on vartaloltaan yksimorfeeminen ja kompleksinen sana sisältää useita

morfeemeja. Kompleksisten sanojen rakenne on motivoitunut, yhdyssanoilla ja johdoksilla

on sisäinen rakenne, ja sanan osien merkityksistä voidaan useimmiten johtaa kompleksisen

sanan merkitys. (ISK 2004: § 145.) Perussanojen, johdosten ja yhdyssanojen lisäksi kirjoi-

telmien sanastosta on tarkasteltu kiteytyneitä sananmuotoja. Kiteytyneiksi sananmuo-

doiksi on luokiteltu pääosin adverbeihin kuuluvia kantasanastaan eriytyneitä taivutuspara-

digmaltaan vaillinaisia sanoja, esim. siellä, täällä, jne. Analyysikäytäntö on yhtenevä Kou-

lukorpuksen analyysin kanssa.

Kirjoitetussa kielessä yhdyssanoja on selvästi enemmän kuin puhutussa kielessä,

tästä syystä sanarakenteen kompleksisuus on kiinnostava ilmiö tarkasteltaessa lasten kirjoi-

tetun kielen kompleksisuutta. Yleisimpiä yhdyssanoja sekä puhutussa että kirjoitetussa kie-

lessä ovat yhdyssubstantiivit. Pajunen ja Palomäki toteavat, että yhdyssanoja vaikuttaisi

olevan kirjoitetussa kielessä melkein joka sanaluokkaryhmässä enemmän kuin puheessa ja

että erot yhdyssanojen esiintymismäärissä selittävät puhutun ja kirjoitetun kielen sanapi-

tuuksien eroja kuten taivutettujen ja taivuttamattomienkin sanojen esiintymiserot. (1984:

64–65.) Vaikka yhdyssanat pidentävät sanoja enemmän kuin taivuttaminen, Pajunen ja Pa-

lomäki ottavat esiin, että taivutusmorfit ovat kuitenkin (ainakin puheessa) merkitykselli-

sempiä, koska ne ovat monin verroin yleisempiä kuin yhdyssanat. (1984: 65.)

Yllämainittujen sanarakennetyyppien lisäksi aineistoon on koodattu useammasta

sanasta koostuvat sanaliitot, jotka ovat tyypillisesti erisnimiä: kirjoja, elokuvia, pelejä jne.

Sanan sisäiset morfeeminrajat ovat joskus selviä, joskus vähemmän selviä. Näin ollen myös

rajat sanojen rakennetyyppien, etenkin perussanojen ja johdosten, välillä ovat liukuvia.

Analyysin tarkoituksena on hahmottaa lasten sanarakenteita, joten johdoksiksi on katsottu

lähinnä ns. selvät johdokset. (ISK § 149.) Johdosten tai yhdyssanojen tyyppeihin ei ole täs-
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sä työssä puututtu, mutta niiden esiintymisiä tarkastellaan sanaluokittain. Kuviossa 2 on

esitetty Kielikouluaineiston kirjoittajien sanarakenne luokittain ja sukupuolittain.

Sanarakenne luokittain ja sukupuolittain

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Sanaliitot
Yhdyssanat
Kiteytyneet
Johdokset
Perussanat

Sanaliitot 1,45 % 0,16 % 0,66 % 0,66 % 0,15 % 0,33 %
Yhdyssanat 7,34 % 4,98 % 5,90 % 8,37 % 8,07 % 8,18 %
Kiteytyneet 10,41 % 9,91 % 10,11 % 8,56 % 8,43 % 8,47 %
Johdokset 13,05 % 10,89 % 11,73 % 9,69 % 11,00 % 10,54 %
Perussanat 67,75 % 74,05 % 71,60 % 72,72 % 72,35 % 72,48 %

3. pojat 3. tytöt 3. pojat
ja tytöt 4. pojat 4. tytöt 4. pojat

ja tytöt

KUVIO 2. Sanarakenne luokittain ja sukupuolittain.

Kuviossa on esitetty erikseen pojat ja tytöt 3. ja 4. luokalla sekä lisäksi molempien

luokka-asteiden yhteenlasketut tulokset. Kolmannen ja neljännen luokan välille ei muodos-

tu kovin suurta eroa perussanojen osuudessa. Myöskään johdosten määrä ei juuri eroa luok-

ka-asteiden välillä. Selvimmät erot näkyvät kiteytyneiden sanamuotojen ja erityisesti yh-

dyssanojen luokassa. Yhdyssanojen määrä on reilut 2 prosenttiyksikköä suurempi neljän-

nen luokan aineistossa, kiteytyneitä sanamuotoja on sitä vastoin vähemmän. Mahdollinen

syy muutokselle voisi olla ilmaisun tarkentuminen. Kiteytyneiden sanojen luokkaan kuuluu

paljon adverbejä, kuten siellä, sitten, jne. Kuviosta käyvät ilmi myös sukupuolten väliset

erot. Tyttöjen sanastossa 3. luokalla perussanojen osuus on huomattavasti suurempi kuin



46

pojilla, kun taas johdoksia ja varsinkin yhdyssanoja on tytöillä vähemmän. Havainto on

odotuksenmukainen, koska tyttöjen sanat ovat myös pituudeltaan lyhyempiä. Pajunen (tu-

lossa) toteaa, että ero saattaisi selittyä myös sillä, että tytöt käyttävät enemmän funktiosano-

ja kuin pojat. Erot ovat joka tapauksessa tasaantuneet hieman neljännen luokan aineistossa.

Tasaantuminen saattaa tosin johtua myös poikien kirjoitusinnon vähyydestä ja huomatta-

vasti lyhyemmistä kirjoitelmista. Odotuksenmukaista kun kuitenkin olisi, että yhdyssanojen

ja johdosten määrä pysyisi samana tai hivenen nousisi.

Voidaan sanoa, että kolmas- ja neljäsluokkalaisten yhdyssanat ovat lähestulkoon

kaikki substantiiveja. Joukossa on muutamia esiintymiä yhdysadjektiiveista (mustanruskea)

ja yhdysverbeistä (rullaluistella, airsoftata, takavarikoida). Johdoksia esiintyy pääosin sub-

stantiivien (aktiivisuus, mummola, kuljetus) ja verbien luokassa (homehtua, yöpyä, majoit-

tautua), niitä on suunnilleen yhtä paljon. Myös adjektiiveja (aurinkoinen, kiireinen, kirjoi-

tusvirheinen) ja adverbejä (lievästi, jännittyneesti) esiintyy johdosten joukossa, niitä on mo-

lempia reilu 10 % aineiston johdoksista.



47

5. KIRJOITELMIEN KOMPLEKSISUUS LAUSETASOLLA

5.1. Lauseen määrittely

Kirjoitetun kielen virke määritellään yleensä ortografian kautta, se alkaa isolla alkukirjai-

mella ja päättyy pisteeseen, kysymysmerkkiin tai huutomerkkiin. Virke voi koostua yhdestä

tai useammasta lauseesta. Toisaalta virkkeeksi voidaan joissain tilanteissa katsoa myös

vaillinainen lause, ilmaus, josta puuttuu predikaattiverbi. Lause määritellään tavallisesti

syntaktiseksi rakenteeksi, joka sisältää ainakin finiittimuotoisen predikaattiverbin. Kun

tarkastellaan puhutun kielen syntaktisia rakenteita, kriteerit ovat yleensä väljemmät. Vain

osa puheen jaksoista sisältää finiittiverbin ja täyttää näin ollen lauseen kriteerit. Puheen lau-

sumat ovat kuitenkin kontekstissaan ymmärrettäviä ja toimivia kokonaisuuksia, Iso suomen

kielioppi (2004) määritteleekin lausuman virkkeen kaltaiseksi tekstin osaksi, ei varsinaisesti

rakenteelliseksi yksiköksi. (ISK § 864.) Aarni Penttilä (1963: 544) määrittelee lauseen em-

piiriseksi kokonaisuudeksi, joka erottuu esiintymisympäristössään sekä edeltävästä että seu-

raavasta puheen tai kirjoituksen kokonaisuudesta omaksi kokonaisuudekseen. Hänkin tote-

aa, että todellisuudessa esiintyvä puhe tai kirjoitus ei aina välttämättä jäsenny toisistaan

selvästi erottuviksi lauseiksi. Pajusen mukaan (2001: 20) lauseen ydin on finiittiverbi ja

lauseen keskiö koostuu verbistä ja sen pakollisista määritteistä.

Tarkastelen aineiston lauseita predikaattiverbeistä käsin. Kirjoitelmassa katsotaan

olevan yhtä monta lausetta, kuin siinä on finiittimuotoista predikaattiverbiä tai predikaattina

toimivaa verbiketjua. Tämä tarkoittaa, että esimerkin 18 kaltaisissa virkkeissä jokainen rin-

nasteinen predikaatti muodostaa oman lauseensa. Esimerkissä on 4 lausetta.

(18) Mökillä kalastan, poimin marjoja, grillaan ja kävelen metsässä. (M10/4)

Esimerkki 19 alkaa isolla kirjaimella, päättyy pisteeseen ja kaksi kertaa lauseraja on merkit-

ty myös pilkulla. Olen erottanut analyysissäni kuitenkin kahdeksan lausetta. Lauseet on esi-

merkissä eroteltu rivityksen avulla.
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(19) Menimme heti uimaan,
sitten söimme eväät
pulikoimme vielä pitkään
lähdimme autolla kiertelemään paikkoja
ja palasimme kotiin
kun olimme perillä,
oli pikkuveljeni syönyt kaikki suklaat
ja nukahtanut. (N5/3)

Infiniittiset verbimuodot on analysoitu erikseen, osa kuuluvaksi predikaattina toimivaan

verbiketjuun ja osa lauseenjäsenasemansa mukaisesti toimivana infinitiivi- tai partisiippi-

lausekkeena.

Ellipsistä voidaan puhua silloin, kun kahdella peräkkäisellä lauseella tai lau-

seenosalla on jokin yhteinen jäsen, yhteisiä jäseniä voidaan päätellä myös virkerajojen yli.

ISK:ssa (§ 1177) jaetaan yhdyslauseiden ellipsit kahteen päätyyppiin: nominaalisiin ellip-

seihin ja verbiosan ellipseihin. Nominaalisessa ellipsissä lauseilla on yhteinen nominaali-

nen jäsen. Verbiosan ellipseillä on yhteinen finiittiverbi, mutta mahdollisesti lisäksi esim.

yhteinen subjekti. Yhteisiä elementtejä voi siis olla useampiakin, kuten esimerkissä 19 oli

pikkuveljeni syönyt kaikki suklaat ja Ø Ø nukahtanut. Voidaan puhua myös esim. finiitti-

verbin ellipsistä tai subjektin ellipsistä, jolloin viitataan siihen lauseenosaan, joka on jätetty

toistamatta. (ISK § 1177.)

Hakulinen ym. ovat rajanneet, että mikäli rinnasteisesta lauseesta on elliptisesti

poistettu finiittiverbi, jäljelle jäänyttä jaksoa pidetään lauseena, jos rinnastuksen jälkiosassa

on yhä jäljellä vähintään kaksi konstituenttia (1980: 12). Kielikouluaineistossa täysin vailla

predikaattia esiintyvä rinnasteinen lauseenosa on tavallisesti taitamattomuudesta tai huoli-

mattomuudesta johtuva virhe, ei suunnitelmallisesti tuotettu ellipsi. Aineistoni luonteesta ja

kysymyksenasettelustani johtuen olenkin pitänyt kiinni finiittiverbin vaatimuksesta, joten

kriteeristöni on tavallaan tiukempi. Lauseeksi on analysoitu vain kokonaisuus, jossa on fi-

niittiverbi, täydellisenä tai vaillinaisena. Liittotempusten ja kieltomuotojen yhteydessä lau-

seeksi on siis katsottu myös sellaiset kokonaisuudet, joissa esiintyy vähintään yksi liitto-

muodon osa. Esimerkeissä 20 ja 21 on analyysini mukaan molemmissa vain yksi lause,

vaikka jälkiosassa onkin kaksi jäsentä.
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(20) Ruskea marsu on uros ja musta naaras. (N14/3)

(21) Menemme autolautalla Saksaan, josta autojunalla Italiaan.(M7/4)

Esimerkissä 22 predikaattiverbi on vaillinainen, mutta edeltävästä lauseesta käy ilmi, että

haettu muoto on ’en räjäyttäisi’. Esimerkissä 22 on siis kaksi lausetta.

(22) En tietenkään itseäni sillä olen avaruusraketilla avaruudessa. (M2/4)

On odotuksenmukaista, että puhekielen vaikutus näkyy nuorten kirjoittajien kielen

rakenteissa (Pajunen 2010). Vaillinaisia lauseita ja lausekkeita esiintyy kirjoitelma-

aineistossa vielä pääasiassa kirjoittajien kokemattomuudesta ja puhekielen vaikutuksesta

johtuen, joten niitä ei nähdäkseni ole syytä analysoida täydellisiksi lauseiksi. Verbiosan el-

lipsejä esiintyy kirjoitelmissa vielä hyvin vähän, joten rajaus ei sinänsä vaikuta tuloksiin

häiritsevästi. Hakulinen ym. toteavat, että finiittiverbin ellipsi on huomattavan yleinen il-

miö, joten tältä osin kirjoitelmien rakenteet ovat vielä yksinkertaisempia kuin kirjoitettu

yleiskieli. (Hakulinen ym. 1980: 126).

Esimerkin 23 kaltaisia, puhekielenomaisia kommentteja ja repliikinomaisia vastauk-

sia ei myöskään ole analysoitu lauseiksi. Vaikka välimerkkien puolesta kirjoittajan N16/3

Ei ilmeisesti -kommentti täyttää lauseen kriteerit, olen kiellon läsnäolosta huolimatta jättä-

nyt tämän vaille lausemerkintää, kielto on partikkelinomainen. Myös esimerkki 24 sisältää

kriteeristöni perusteella vain yhden lauseen. Jälkimmäinen osio, sekin erotettu välimerkein,

ei sisällä finiittiverbiä ja katson sen olevan sidoksissa ensimmäisen, kokonaiseen lausee-

seen.

(23) Eikö kukaan muistanut synttäreitäni? Ei ilmeisesti.  (N16/3)

(24) Unelmieni päivä olisi koko päivä uimassa Nurmijärvellä Iskän Äitin, Maisan
ja mun serkun Jukan kanssa. Ja saada sinä päivänä Kani, Marsu tai Koira.
(N15/3)
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Tällaiset valinnat luonnollisesti hieman pidentävät lauseiden laskennallista sanamäärää,

mutta oletan, että isommassa aineistossa ja pidemmällä aikavälillä myös näitä seuraamalla

voidaan osoittaa kehitystä tapahtuvan.

Näillä kriteereillä lausetason analyysini perustuu 1348 lauseen aineistoon. Taulukossa 9 on

esitetty lauseiden jakautuminen luokkatasojen ja sukupuolten kesken. Kielikouluaineiston

kirjoitelmien eheyttä voidaan kuvata myös sillä, että näistä ainoastaan 8 lausetta tai parem-

minkin lauseyritelmää on jouduttu jättämään analyysistä sivuun ongelmallisen rakenteen

vuoksi.

TAULUKKO 9. Aineiston lausemäärät luokittain ja sukupuolittain.

Luokka Pojat Tytöt Yhteensä
3. luokka 276 441 717
4. luokka 238 393 631

1348

Aineistosta ei ole laskettu virkkeiden lausemäärä, eikä sitä ole käytetty kompleksisuuden

mittaamiseen. Virkkeiden rajojen tunnistaminen osoittautui liian tulkinnanvaraiseksi väli-

merkkien vaihtelevan käytön vuoksi.  Leskinen ym. ovat todenneet, että virkkeiden lause-

määrä pysyy melkein muuttumattomana koko kouluajan (1974: 24). Virkkeiden lausemäärä

ei todennäköisesti kuvaakaan kompleksisuuden lisääntymistä 3. ja 4. luokan välillä. Virk-

keiden pituus kyllä kasvaa, mutta tämän tyyppisestä aineistosta muutos saadaan nähdäkseni

luotettavammin esiin lauseiden pituutta analysoimalla kuin etsimällä virkerajoja. Myös Oi-

nonen (2008: 72–73) toteaa, että muutokset virkkeen lausemäärässä eivät ole kovin suuria

ja toisaalta ne saattavat selittyä esim. kirjoitelman tekstilajin kautta. Leskisen ym. aineistos-

sa koululaisten virkkeissä on keskimäärin 1,8 lausetta. (Leskinen ym. 1974: 24) Hakulinen

ym. (1980: 127) toteavat, että samoin kuin kouluaineissa, myös kirjoitetussa asiaproosassa

virkkeen keskiarvoinen lausemäärä on 1,8, vaikka analysointivaiheessa tehdyistä valinnois-

ta johtuen keskiarvo olisi todellisuudessa kenties lähempänä 1,9 lausetta.  Virkkeiden lau-

semäärien suhteen nuorten kirjoitelmat eivät siis juurikaan näyttäisi eroavan aikuisten kir-

joittamasta kielestä.
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5.2. Lauseiden lukumäärä ja pituus

5.2.1. Lauseiden lukumäärä

Aineistosta on kirjoitelmakohtaisesti laskettu kirjoitelman sanamäärä ja lauseiden lukumää-

rä. Taulukossa 10 on esitetty lauseiden lukumäärä kirjoitelmaa kohden keskiarvona, rinnal-

la esitetään kirjoitelmien keskiarvopituudet sanamäärinä. Pidemmässä kirjoitelmassa on

oletusarvoisesti myös enemmän lauseita kuin lyhyessä kirjoitelmassa.

TAULUKKO 10. Lauseiden ja sanojen määrien keskiarvot.

3. luokka 4. luokka

lauseet (ka) sanat (ka) lauseet (ka) sanat (ka)
Tytöt 26,88 115,25 22,47 116,59
Pojat 21,77 90,38 15,40 70,87

Kaikki 24,59 104,10 19,16 95,16

Lukuja tarkasteltaessa on huomioitava kirjoittajien välinen suuri hajonta ja aineiston verrat-

tain pieni koko. Tyttöjen kirjoitelmat ovat molempina vuosina pidempiä kuin poikien kir-

joitelmat, joten heidän kirjoitelmissaan on keskimäärin myös enemmän lauseita. Lauseiden

määrä on kuitenkin sekä tytöillä että pojilla neljännellä luokalla pienempi, joten silloin kir-

joitetaan useampisanaisia lauseita. Kaija Matilaisen aineistossa 4. luokan kirjoitelmissa on

keskimäärin 20,36 lausetta (1989: 121), Kielikouluaineiston kirjoittajat pääsevät korkeam-

paan keskiarvoon jo kolmannella luokalla, neljännelläkin luokalla keskiarvo on hyvin lähel-

lä Matilaisen saamaa tulosta, vaikka poikien keskiarvo jää huomattavasti alhaisemmaksi.

Pelkkien sanamäärien lisäksi voidaan tarkastella myös sanamäärän ja lauseiden

määrän keskinäistä suhdetta. Kuvio 3 havainnollistaa koko aineistosta laskettuna (3. ja 4.

luokka yhdessä) kirjoitelmien pituutta suhteessa lauseiden määrään. Kuvio on luotu 3. ja 4.

luokan yhdistetystä aineistosta.
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Kirjoitelmien sanamäärä suhteessa lauseiden määrään
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KUVIO 3. 3. ja 4. luokan kirjoitelmien sanamäärä suhteessa lauseiden määrään.

Lauseiden määrä esitetään suhteessa kirjoitelman sanamäärään, ja kirjoitelmat on lajiteltu

kuvioon sanamäärän mukaan nousevasti, siksi sanamäärän kasvu näkyy kuvaajassa tasaise-

na. Liitteessä 1 on lisäksi havainnollistettu, millä tavoin kirjoitelmat asettuvat sanamäärän

ja lausemäärän suhteen luokka-asteittain ja toisaalta sukupuolittain. 3. luokan kirjoitelmien

pituuksien hajonta on suurempaa. Joukossa on hyvin lyhyitä kirjoitelmia, ja myös koko ai-

neiston pisimmät kirjoitelmat löytyvät 3. luokan aineistosta. Tyttöjen kirjoitelmat ovat pi-

dempiä kuin poikien, mutta liitteestä käy hyvin ilmi, miten myös poikien joukossa on pitki-

en kirjoitelmien ja lauseiden kirjoittajia. Yksilökohtainen vaihtelu on suurta.

Lauseiden määrä ei kuitenkaan näytä kasvavan samassa tahdissa kirjoitelman sana-

määrän kanssa, vaan lauseiden määrä kasvaa maltillisemmin. Matilainen toteaa (1989:

121), että vertailtaessa 1., 2, ja 4. luokkaa lauseiden lukumäärän lisääntyminen on suhteessa

sanojen määrälliseen kasvuun ja että kasvu on melko tasaista jokaisen kouluvuoden aikana

verrattaessa tulosten keskiarvoja. Kielikouluaineistossa pisimpien kirjoitelmien (yli 150

sanaa) sanamäärän kasvu on voimakkaampaa suhteessa lausemäärään. Pitkiä kirjoitelmia



53

on melko vähän, mutta Matilaisen havaintoon nähden voidaan päätellä, että nämä tasaisesta

kasvusta poikkeavat pisimpien kirjoitelmien kirjoittajat edustavat oikeastaan normaaliope-

tuksessa oleviin koululaisiin verrattuna jo todellista luokkatasoaan ylemmällä luokalla ole-

via kirjoittajia. Pajunen toteaa (2010) että alakoulussa kirjoitelman pituus korreloi kerron-

nan onnistumiseen ja havaintoni tukee hypoteesia, että kirjoitelman pituus voi olla osoitus

myös käytettyjen lauseiden kompleksisuudesta. Jos kirjoittaja vain ketjuttaisi päälauseita tai

pää- ja sivulauseita yhteen, predikaattien määrä kasvaisi voimakkaammin.

5.2.2. Lauseiden pituus

Lauseen pituus on saatu jakamalla kirjoitelman sanamäärä kirjoitelmassa esiintyvien predi-

kaattien määrällä. Tästä saatua kirjoittajakohtaisesti laskettua lauseen keskimääräistä sana-

määrää, nimitänkin jatkossa lauseen pituudeksi. Lauseen keskiarvopituudeksi muodostui

3. luokalla 4,38 sanaa ja 4. luokalla 4,91 sanaa. Lauseet pitenevät luokka-asteelta toiselle

siirryttäessä. Taulukossa 11 on esitetty lauseiden keskiarvopituudet luokittain, sukupuolit-

tain ja koko aineistosta laskettuna. Tyttöjen lauseet ovat keskimäärin pidempiä kuin poikien

lauseet, 4. luokalla ero on huomattava. Tulos saattaa heijastella myös erityisesti pojilla

esiintynyttä motivaation puutetta kirjoitustehtävää kohtaan. Pelkällä otsikkovalinnalla 4.

erot eivät selity, koska tyttöjen lauseet ovat neljännen luokan aineistossa selkeästi 3:tta

luokkaa pidempiä.

TAULUKKO 11. Lauseen keskiarvopituudet luokittain ja sukupuolittain.

3. luokka 4. luokka
pituus ka pituus ka

Tytöt 4,42 5,16
Pojat 4,33 4,62

Kaikki 4,38 4,91

Voidaankin todeta, että samoin kuin kirjoitelmien pituus, myös lauseiden pituus kasvaa

luokka-asteelta toiselle siirryttäessä. Myös Leskinen ym. ovat laskeneet lauseiden keskiar-

vopituuksia kirjoitelma-aineistostaan. Lauseen pituus heidän aineistossaan on oppikoulun
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2. luokalla 5,0 sanaa (1974: 29).  Oppikoulun 2. luokkalaiset voidaan rinnastaa nykyiseen

6. luokan tasoon, tosin oppikoulussa mukana saattoi olla vanhempiakin koululaisia. Lisäksi

oppikouluun on pyritty pääsykokeen kautta, joten joukko on valikoitunut. Jyväskylän ai-

neiston kirjoittajiin nähden Kielikouluaineiston kirjoittajat kirjoittavat pitkiä lauseita. Jat-

koa ajatellen näitä lukuja olisikin kiinnostavaa verrata koko Koulukorpuksen lausepituuk-

siin. Leskinen ym. toteavat, että lauseen pituus kasvaa luokkatason noustessa, kuten tässä-

kin tuloksessa näkyy. Neutraalista asiaproosasta laskettu lauseen keskiarvopituus on 6,6

sanaa, mikä on hyvin lähellä Leskisen ym. saamia tuloksia oppikoulun koulukirjoitelmista

(Hakulinen ym. 1980: 128–129).

Kuviossa 4 on havainnollistettu, miten Kielikouluaineiston kirjoitelmat jakautuvat

lauseen keskiarvopituuden mukaan luokka-asteittain. Keskiarvo on laskettu kirjoitelmakoh-

taisesti (3. luokalla 29 kirjoitelmaa ja 4. luokalla 32 kirjoitelmaa).
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KUVIO 4. Lauseen keskiarvopituus kirjoitelmakohtaisesti laskettuna.
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Tyypillinen lause Kielikouluaineistossa on neljästä viiteen sanaa pitkä. Vaikka hajonta on

huomattavaa, esiintyyhän neljäsluokkalaisia kirjoittajia jokaisessa pituusluokassa, on ha-

vaittavissa lauseiden pituuden kasvua siirryttäessä kolmannelta neljännelle luokalle. 4,5

sanaa vaikuttaa olevan jonkinlainen rajapyykki. Yli puolet kolmasluokkalaisista jää sen ala-

puolelle kun taas yli puolet neljäsluokkalaisista kirjoittaa keskiarvoltaan yli 4,5 sanan mit-

taisia lauseita. Yli viiden sanan keskiarvoon pääsee 18 kirjoittajaa 61:stä, näistä 3. luokalla

on vain 4 oppilasta. Kolmannes pitkien lauseiden kirjoittajista on poikia ja kaksi kolmasosa

tyttöjä.

5.3. Peruslauseet ja yhdyslauseet

Lause voi olla yksinkertainen peruslause, tai lause voi olla kompleksinen eli yhdyslause.

Itsenäinen täydellinen pisteellä erotettu yhden predikaatin sisältävä lause lienee prototyyp-

pinen peruslause. Tarkasti määriteltynä peruslauseella tarkoitetaan useimmiten idealisoitua

täydellistä yksinkertaista lausetta. Mm. Hakulinen ja Karlsson (1979: 91–93) pohtivat pe-

ruslauseen käsitettä ja toteavat, että sen ulkopuolelle jäävät periaatteessa lauseita yhdistävät

prosessit, lauseet joissa on lause- tai kehysadverbiaaleja, verbiketjuja, modaalisuutta, prag-

maattisia elementtejä tai irrallisia aineksia jne. Näitä ei katsota kuuluvaksi lauserakenteen

välttämättömiin osiin.11

Lauseiden yhdistäminen tavataan jakaa kahtia rinnastukseen ja alistukseen. Lau-

seiden rinnastaminen on tavallaan jatkumo. Rinnasteiset lauseet saattavat olla semanttisesti

hyvinkin tiiviissä suhteessa toisiinsa, toisessa päässä jatkumoa lauseilla on jotain yhteistä,

mutta sidos ei ole tiivis. Tällaisia suhteita ei varsinaisesti voi sanoa enää syntaktisesti rin-

nasteiset vaan sidos on löyhempi, lähinnä tekstuaalinen. (ISK § 1079.) Rinnastaminen ja

alistaminen eivät ole kuitenkaan käsitteinä yksiselitteisiä, eikä niiden erottaminen toisis-

taan, varsinkaan puheessa, ole aina mahdollista. Kirjoitelma-aineistossa esiintyykin mm. ja

sitten -ketjuja, joissa ei varsinaisesti rinnasteta lainkaan, vaan kuljetetaan kertomista eteen-

päin puheenkielen omaisesti. Rinnastuksen ja alistuksen semanttisia suhteita tai liitoksen

11 Peruslauseen määrittelystä tarkemmin esim.  Itkonen 2001
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tiiviyttä ei ole tämän tutkielman puitteissa tutkittu, vaan analyysi on tehty yksinkertaisesti

lausetta aloittavan konjunktion perusteella.12

Alisteiset lauseet ovat aina alisteinen osa toista, hallitsevaa lausetta tai lauseketta.

Hallitseva lause yhdyslauseessa on päälause ja alisteinen lause on sivulause. Jako voidaan

tehdä toisinkin sen mukaan, millaisessa lauseenjäsenasemassa yhdyslauseen osat toisiinsa

nähden ovat. Iso suomen kielioppi (2004:§ 882) erittelee seuraavasti:

”Ensinnäkin lause voi olla kahden tai useamman rinnasteisen lauseen taikka päälau-
seen ja sitä määrittävien adverbiaalisten sivulauseiden muodostama. Toiseksi yh-
dyslause muodostuu siten, että lause on toisessa lauseessa verbin täydennyksenä:
subjektina, objektina tai adverbiaalitäydennyksenä taikka NP:n osana, substantiivin
tai adjektiivin määritteenä.”

Tässä luvussa esitetään, missä suhteessa kirjoitelmat koostuvat pää- ja sivulauseita, lisäksi

käsitellään erikseen rinnastusta ja alistusta. Sivulauseiden mahdollista lauseenjäsenasemaa

pohditaan argumenttirakenteen osallistujien käsittelyn yhteydessä luvussa 7.

Aineistosta on laskettu päälauseiden ja sivulauseiden lukumäärät. Sivulauseet on

eroteltu päälauseista aloittavan konjunktion perusteella, epäselvissä tapauksissa apuna on

käytetty lauseen semanttista sisältöä. Lisäksi sekä pää- että sivulauseet on tyypitelty lauseen

aloittavan konjunktion perusteella alaluokkiin. Jako pää- ja sivulauseisiin ei ole yksiselit-

teistä, varsinkaan tämäntyyppisessä aineistossa. Aineistossa esiintyy irrallisia yksinäisiä

päälauseettomia sivulauseita ja kuten esimerkissä 25 virkkeitä, jotka ovat vaillinaisia tai

semanttisesti ristiriitaisia.

(25) Herään aamulla myöhään (,niin pitkään kun haluan). (M13/4)

Osaava kirjoittaja kirjoittaa vaihtelevasti pää- ja sivulauseita, yhdyslauseita ja peruslauseita,

kuten esimerkissä 26. Lauseiden yhdistämistä ei yksistään voikaan käyttää kehityksen mit-

tarina.

12 Tampereen koulukirjoittamisprojektin puitteissa lauseyhdistysten kompleksistumista käsittelee pro gradu
-työssään Tiina Nahkola (tulossa). Kouluikäisten lauseyhdistysten luokittelun vaikeudesta ks. myös Vilkuna
1976.
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(26) Käyn leireillä eri paikoissa. Urheilen myös paljon, joten menen treeneihin ja

kisoihin. Olemme myös mökillä. Uimme ja saunomme. (N14/4)

Iso suomen kielioppi jakaa lauseet itsenäisiin ja konjunktiollisiin lauseisiin. Täydel-

liset, itsenäiset pisteellä erotetut lauseet ovat omia yksikköjään. Jos itsenäiset lauseet on

erotettu toisistaan pilkulla, ne muodostavat asyndeettisen yhdyslauseen. Rinnasteisissa lau-

seliitoksissa jälkimmäinen lauseista on tavallisesti vähemmän itsenäinen kuin ensimmäi-

nen. Konjunktio tekee lauseesta edeltävästä tekstistä riippuvan, vaikka lause olisikin raken-

teeltaan täydellinen (esimerkki 27). (ISK § 873.)

(27) Minä ja isä marssimme kauppaan, ja ostimme PALJON karkkia!!! (N5/3)

 Myös Hakulisen ym. tekstilauseiden piirteitä kartoittavassa tutkimuksessa (1980: 18) lau-

seet on jaettu pää- ja sivulauseisiin. Sivulause on lause, joka toimii toisen lauseen osana ja

päälause on lause, joka ei ole toisen lauseen osa. Hakulinen ym. myös toteavat, että asia-

tekstissä päälauseita on n. 2/3 lauseista ja tavallisimmin juuri päälause alkaa virkkeen. He

ovat esitutkimuksessaan analysoineet myös kertomustekstiä, siinä päälauseiden määrä

osoittautui suuremmaksi, niitä oli n. 80 % tekstin lauseista. (1980: 108.)

5.3.1. Aineiston pää- ja sivulauseet

Kuviossa 5 on havainnollistettu aineiston lauseiden jakautuminen pää- ja sivulauseisiin.

Prosentit on laskettu ryhmittäin (pojat 3. lk, tytöt 3. lk, pojat 4. lk ja tytöt 4. lk) ryhmän lau-

seiden kokonaismäärästä, lisäksi prosentit on laskettu luokka-asteittain. Aineiston kirjoitta-

jat kirjoittavat ehyitä lauseita, pää- tai sivulauseeksi analysoimatta on jäänyt häviävän pieni

osa aineistosta, 8 lauseyritelmää. Kuviosta voidaan todeta, että 3. ja 4. luokkalaiset kirjoit-

tavat pääosin päälauseita käyttäen. Molemmilla luokka-asteilla sekä tyttöjen että poikien



58

lauseista yli 80 prosenttia on päälauseita. Kolmannella luokalla päälauseita on kuitenkin

käytetty vähemmän kuin neljännellä luokalla.

Pää- ja sivulauseiden osuus aineiston lauseista
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KUVIO 5. Pää- ja sivulauseiden osuus aineiston lauseista.

Sivulauseiden lisääntymistä on tutkittu kasvuilmiönä ja kehityksen mittarina, joten

hypoteesini oli, että sivulauseita olisi suhteellisesti enemmän neljännen luokan aineistossa

kuin kolmannella luokalla. Odotustenvastaisesti sivulauseita on kuitenkin vähemmän 4.

luokan aineistossa kuin 3. luokan aineistossa. Tyttöjen kirjoitelmissa sivulauseita esiintyy

vähemmän kuin poikien kirjoitelmissa. Tähänkin ilmiöön saattaa osittain olla syynä eri ot-

sikot eri kirjoitusvuosina. On nimittäin mahdollista, että Unelmieni päivä -otsikko on herät-

tänyt enemmän tarvetta kuvailla tapahtumia ja tilanteita ja toisaalta perustella sitä, miksi

juuri tämä kyseinen on unelmien päivä ja siksi kirjoitelmissa esiintyisi enemmän sivulau-

seita kuin neljännellä luokalla. 4. luokan kesälomasuunnitelmista kertovat kirjoitelmat voi-

sivat sisältää lähinnä suunnitelmien luettelointia pelkkiä päälauseita käyttäen. Tämä on
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saattanut osoittautua toimivaksi strategiaksi suoriutua tehtävästä. Taulukossa 12 on kuvattu

lauseiden jakautuminen pää- ja sivulauseisiin myös lukumäärinä.

TAULUKKO 12. Lauseiden jakautuminen pää- ja sivulauseisiin.

3. lk 4. lk
PL SL hyl. PL SL hyl.

Pojat 224 48 3 205 33 0
Tytöt 372 67 2 339 52 3

Kaikki 596 115 5 544 85 3

Tuloksille on syytä kuitenkin etsiä myös muita syitä kuin kirjoitelman otsikointi ja

mahdolliset motivaatio-ongelmat. Inkeri Vikainen huomauttaa (1982: 49–50), että sivulau-

seiden määrä kasvaa tiettyyn pisteeseen saakka, jonka jälkeen suuntaa kääntyy, kun sivu-

lauseita aletaan korvata lauseenvastikkeilla. Tämän huomion hän on tehnyt oppilasjoukosta,

josta on karsittu lahjakkuustasoltaan heikoimmat pois. Kielikouluaineiston pääsykokeella

valikoitunut oppilasjoukko vastannee tätä ryhmää melko hyvin. Vikainen vertaa kuitenkin

yläkouluikäisiä koululaisia, joten ilmiö ei välttämättä näy vielä Kielikouluaineistossa. Tyt-

töjen lauseet ovat pidempiä kuin poikien lauseet ja 4. luokalla lauseet ovat pidempiä kuin 3.

luokalla, joten olisi mahdollista, että kasvu johtuisi osittain juuri sivulauseiden vaihtumises-

ta infiniittisiksi rakenteiksi.13 Odotuksenmukaista on, että lauseyhdistys kehittyy komplek-

sisempaan suuntaan. Muutos saattaa kuitenkin olla niin hidasta, ettei pelkästään tämän ai-

neiston tarkastelulla siihen pystytä tarttumaan. Havaintojeni mukaan myös alkeellinen lau-

seiden ketjuttaminen löyhillä ja-  ja ja sitten-liitoksilla on harvinaisempaa 4. luokan kirjoi-

telmissa, joten päälauseiden joukkoa on tarkasteltu hieman tarkemmin.

Aineistosta on selvitetty, kuinka iso osa päälauseista esiintyy yksinäisinä peruslau-

seina ja toisaalta kuinka paljon kirjoittajat rinnastavat päälauseita keskenään. Lisäksi on

analysoitu, tapahtuuko päälauseiden rinnastuksessa muutoksia. Seuraavassa kuvaan näitä

ilmiöitä. Nahkolan pro gradu -tutkielma (tulossa) käsittelee lauseyhdistyksiä kaikki alakou-

lun luokat kattavasta aineistosta, joten Kielikouluaineiston tuloksia voidaan tulevaisuudessa

13 Infiniittisiin rakenteisiin palataan tarkemmin predikaation käsittelyn yhteydessä luvussa 6.
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peilata myös siihen. Päälauseiden lisääntyminen neljännellä luokalla on kiinnostava ilmiö

myös siksi, että 3. luokan aineistossa ollaan melko lähellä Hakulisen ym. toteamaa päälau-

seiden 80 % osuutta lauseista kertomustekstissä, mutta 4. luokalla tyttöjen kirjoitelmissa

päälauseiden osuus lähentelee 90 prosenttia.

5.3.2. Rinnasteiset lauseet

Työssäni olen rajannut analyysin rinnasteisia päälauseita yhdistävien konjunktioiden tarkas-

teluun, vaikka myös lauseiden sisältö ja keskinäinen järjestys ohjaavat osaltaan merkitys-

tulkintaa (mm. ISK § 1121). Päälauseet on jaettu itsenäisiin päälauseisiin ja rinnastettuihin

päälauseisiin sillä perusteella, alkavatko ne konjunktiolla tai muulla yhdistävällä elementil-

lä vai eivät. Nahkola (tulossa) toteaa, että rinnastuskonjunktiot ovat yleisin lauseiden yhdis-

tyselementti alakoululaisten kirjoitelmissa, n. puolet kaikista tapauksista. Konjunktiolla al-

kavat päälauseet on lisäksi jaettu alatyyppeihin lauseen aloittavan konjunktion perusteella.

Maria Vilkuna nostaa esiin, miten haasteellista lasten kirjoitelmista on erottaa aito motivoi-

tu rinnastus ja pelkkä perättäisyys (1976: 230).

Lauseiden ketjuttaminen on tyypillistä nuorilla kirjoittajilla. Ketjutusta tehdään var-

sinkin ja-, sitten- ja ja sitten -konjunktioilla, kuten esimerkissä 28. Samassa esimerkissä

käytetään toistuvasti aineistossakin hyvin yleistä postpositiorakennetta genetiivi + jälkeen.

Esimerkin 28 osio neljäsluokkalaisen tytön kirjoitelmasta on kuvaava esimerkki monesta-

kin syystä. Teksti on huolellista, lähes virheetöntä. Sanastossa esiintyy sekä yhdyssanoja

että johdoksia ja lisäksi aineistossa vielä melko harvinainen idiomi painua pehkuihin. Teks-

ti rakentuu kuitenkin pääosin yksinäisten tai rinnasteisten päälauseiden varaan ja tapahtu-

mat kerrotaan luettelomaisesti aikajärjestyksessä, joten lauserakenteiltaan esimerkki on

melko yksinkertainen.

(28) Leiri kesti kolme päivää ja siellä oli hauskaa. Aamulla heräsimme 7.30 ja

söimme aamupalan 8.00. Sen jälkeen oli tunti vapaata ja silloin kävimme

uimassa tai pelasimme futista. Vapaa-ajan jälkeen söimme lounaan. Lounaan
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jälkeen oli taas futista ja pallon kanssa leikkimistä. Söimme päivällisen ja

sen jälkeen luettiin ja pelailtiin iltapalaan asti. Iltapalan jälkeen painuttiin

pehkuihin. Siinä ne kolme päivää menivät nopeasti. (N17/4)

Kielikouluaineistossa rinnasteisia sivulauseita ei juurikaan esiinny, joten niitä ei käsitellä-

erikseen.

Jotta erilaiset päälauseiden rinnastuksen tyypit saataisiin näkyväksi, kuviossa 6 on

kuvattu, miten päälauseet jakautuvat alaluokkiin. Kuviossa esitetään eri päälausetyyppien

osuus suhteessa kunkin ryhmän päälauseiden määrään. En ole ottanut kantaa siihen, onko

kirjoittaja onnistunut valitsemaan yhdistykseen sopivan konjunktion, en ole myöskään ana-

lysoinut yhdistyksen laatua tai lauseiden semanttista sisältöä. Matilainen on kuvannut rin-

nastuksen tyyppejä ja niiden esiintymistä lasten kirjoitelmissa. Analyysin perusteita ei ole

kirjattu auki, ja luokat esitetään melko selvärajaisina (vrt. Nahkola), mutta tulokset antane-

vat suuntaa myös tähän analyysiin. Matilainen (1989: 117–118) toteaa, että nuorimmat kir-

joittajat (1. ja 2. luokka) suosivat yhdistystä ilmaisevista konjunktioista ja- ja ja sitten -

konjunktioita. Vaihtoehtoa ilmaisevia konjunktioita (eli, tai, vai, taikka, joko-tai) käytettiin

vähän, neljännellä luokalla vasta 10 % kirjoittajista käytti niitä. Vastakohtaa ja rajoitusta

ilmaisevia konjunktioita (mutta ja vaan) käytti Matilaisen mukaan ensimmäisen luokan op-

pilaista 13 %, neljännellä luokalla jo yli puolet (54 %). Johtopäätöstä sekä syyn ja seurauk-

sen suhdetta ilmaisevia konjunktioita (sen tähden, siksi, siis, niin) käytti neljännellä luokal-

la n. kolmasosa (32 %). Selittäviä sillä- ja nimittäin-lauseita neljännellä luokalla käytti 9 %

kirjoittajista.
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Päälauseiden jakautuminen alatyyppeihin
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KUVIO 6. Aineiston päälauseet alaluokittain.

Kuviosta on havaittavissa neljä muutoslinjaa:

1. Konjunktiottomien päälauseiden osuus kasvaa sekä pojilla että tytöillä.

2. ja- ja erityisesti sitten-alkuisten päälauseiden osuus pienenee sekä pojilla että tytöillä.

3. Muiden yhdistävien konjunktioiden osuus kasvaa sekä pojilla että tytöillä.

4. mutta-lauseet lisääntyvät hieman sekä pojilla että tytöillä.

Vaikka aineisto on pieni ja eri vuosina eri otsikosta kirjoitetut aineet saattavat vaikuttaa tu-

lokseen (päälauseita esiintyy 4. luokan kirjoitelmissa suhteellisesti enemmän kuin 3. luokan
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kirjoitelmissa), voidaan todeta muutosten suunnan olevan sama tytöillä ja pojilla. ja- ja sit-

ten-alkuiset lauseet yhdistetään tyypillisesti kehittymättömään ketjutukseen ennemmin kuin

aitoon rinnastukseen, joten niiden väheneminen ja samalla rinnastuskonjunktioiden käytön

monipuolistuminen yhdessä osoittavat lauseyhdistysten kehittymistä kompleksisemmaksi.

Poikien lauserinnastukset ovat 3. ja 4. luokalla hiukan yksinkertaisempia kuin tyttöjen,

mutta kehityksen suunta on näkyvissä sekä pojilla että tytöillä. Yksilöiden välinen vaihtelu

on tästä huolimatta suurta. Molemmilla luokka-asteilla on kirjoittajia, jotka kirjoittavat

pelkkiä päälauseita käyttäen.

Rinnastaminen monipuolistuu, vaikka esiintymiä on vähän. Kuvioon 6 on poimittu

harvinaisemmista konjunktioista ainoastaan mutta, koska sitä esiintyy molemmilla luokka-

asteilla sekä tytöillä että pojilla. Loput konjunktiot on kuviossa yhdistetty luokkaan ”muut

konjunktiot”. Tämän luokan tarkempi sisältö esitetään taulukossa 13, johon on koottu eri

konjunktioilla alkavien päälauseiden esiintymismäärät havainnollistamaan rinnastuksen

monipuolistumista neljännen luokan aineistossa.

TAULUKKO 13. Rinnasteiset päälauseet aloittavan konjunktion mukaan.

3. luokka 4. luokka
pojat tytöt pojat tytöt

ja 49 55 45 47
joten 1 x 1 5

kunnes 1 x x x
mutta 4 10 2 9

niin 1 1 x 1
sitten 18 24 7 4

sillä x 5 2 1
ehkä x x x 1

koska x x x 3
kunhan x x x 2

tai x x x 4

Otsikkovalinnan vaikutusta lauseyhdistyksiin on pelkästään tämän aineiston perus-

teella mahdotonta arvioida. Koulukorpuksen kirjoitelmat on kirjoitettu kaikki samasta otsi-

kosta, joten tuloksia voidaan saada vasta vertaamalla Kielikouluaineistoa Koulukorpukseen.
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Leskinen ym. ovat laskeneet sanojen esiintymistiheyksiä ja muutokset alistus- ja rinnastus-

konjunktioiden osuudessa koko kirjoitelman sanastosta eivät ole suuria kouluvuosien kart-

tuessa. Myös heillä on ollut haasteena pieni joukko kirjoittajia, joten yksilöerot ja käytetyt

tekstilajit vaikuttavat tuloksiin, toisaalta heillä on aineistoa jokaiselta kirjoittajalta huomat-

tavasti enemmän, useita kirjoitelmia joka kouluvuodelta. Rinnastuskonjunktioiden suhteel-

linen osuus sanastosta pysyy Jyväskylän aineistossa kutakuinkin samana (tässä ovat tosin

mukana kaikki, myös pelkkiä sanoja tai lausekkeita yhdistävät rinnastuskonjunktiot) läpi

kouluvuosien. Alistuskonjunktioiden osuus hieman laskee. (Leskinen ym. 1974: 54.) Tulos

vaikuttaa yhtenevältä tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Alisteisten lauseiden vähenemistä

käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa.

5.3.3. Sivulauseet

Sivulauseet lauseet voidaan jakaa kolmeen tyyppiin mm. seuraavasti: alisteiset sivulauseet

alkavat alistuskonjunktiolla, kysyvät sivulauseet eivät yleensä sisällä mitään merkkiä, re-

latiivilauseet alkavat pronominilla tai proadverbilla.14 Lauseita voi yhdistää myös muilla

tavoin, esimerkiksi liittävillä partikkeleilla kuten nimittäin, lisäksi, jne. (Vilkuna 2000: 68,

73). Esimerkeissä 29-30 esitän sivulausetyypit yllämainitussa järjestyksessä.

(29) Lähdimme etuajassa, että olisimme ensimmäiset katsojat. (M4/3)

(30) Panen silmäni kiinni ja mietin mitä aion tehdä kesälomalla. (N16/4)

(31) Ensimmäisellä tunnilla on äidinkieltä, jota opettaa luokanvalvojamme.

(N14/3)

Pelkkä konjunktio ei kuitenkaan vielä aina kerro, onko lause aidosti alisteinen. Kuten pää-

lauseiden, myös sivulauseiden analyysi perustuu kuitenkin ainoastaan lausetta aloittavien

konjunktioiden kartoitukseen. Pääsääntöisesti en ole huomioinut lauseiden semanttista si-

sältöä tai sitä, onko kirjoittajan tekemä konjunktiovalinta onnistunut. Nuorten koululaisten

14 Sivulausetyypeistä koulukirjoitelmissa tarkemmin Nahkola, tulossa.
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kirjoitelmissa yksilöiden välinen hajonta sivulauseiden käytössä on suurta ja niitä voi esiin-

tyä samallakin kirjoittajalla hyvin vaihtelevasti (Vilkuna 1976: 220).

Matilaisen (1989: 115) aineistossa 93 % neljäsluokkalaisista käytti sivulauseita.

Tarkemmin käyttö jakautui seuraavasti: 93 % käytti alistuskonjunktiolla alkavia, 79 % rela-

tiivilauseita ja 5 % epäsuoria kysymyslauseita.15 Alistuskonjunktiolla alkavat sivulauseet

näyttäisivät ilmaantuvan kirjoitukseen ensimmäisenä. Sekä Matilainen (1989: 115) että

Vilkuna (1976: 224) toteavat, että relatiivilauseiden käyttäminen lisääntyy iän myötä. Epä-

suorat kysymyslauseet, kuten myös lauseenvastikkeet, ovat hyvin harvinaisia ensimmäisinä

kouluvuosina, Matilaisen aineistossa neljännelläkin luokalla vasta 5 % prosenttia oppilaista

käytti niitä.

Sivulauseita on Kielikouluaineistossa verrattain vähän, ja jo yhden kirjoittajan tois-

tuva jonkun tietyn sivulausetyypin käyttö heilauttaa prosentuaalisia tuloksia paljon. Taulu-

kossa 14 on esitetty, millaisia ja kuinka paljon sivulauseita aineistossa esiintyy. Relatiivi-

lauseiksi on luokiteltu sekä joka- että mikä-pronomineillä ja preadverbeillä alkavat sivulau-

seet. Kysyvien sivulauseiden analysoimiseksi on huomioitu myös lauseen esiintymiskon-

teksti. Taulukossa 14 esittelen, millaisia sivulauseita aineistossa on ja havainnollistan,

kuinka moni kirjoittaja käyttää minkäkinlaisia sivulauseita. Tämä nähdäkseni kuvaa pa-

remmin sivulauseiden käyttöä kirjoitelma-aineistossa. Taulukossa on lisäksi esitetty kirjoit-

tajien määrä ja sivulausemäärä luokittain, jotta erikokoisia esiintymiä on helpompi suhteut-

taa toisiinsa.

15 Matilaisen tulokset on laskettu 575 neljäsluokkalaisen oppilaan joukosta.
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TAULUKKO 14. Sivulausetyyppien esiintymismäärät (kpl).

3. lk 4. lk
pojat tytöt pojat tytöt

että 12 15 5 18
kun 19 26 9 10

rel-sl 14 18 10 12
jos X 1 3 3

vaikka X 5 2 X
koska 3 1 2 X
kys-sl X 1 1 3

kuin X X 1 X

kirjoittajaa 13 16 14 17
sivulausetta (kpl) 48 67 33 46

Sivulauseita on vähemmän neljännen luokan kirjoitelmissa, mutta konjunktioiden

käyttö on monipuolisempaa. Huomiota herättää kun-lauseiden selkeä väheneminen ja toi-

saalta relatiivilauseiden määrän pysyminen samalla tasolla, se ei kasva myöskään prosentu-

aalisesti laskettuna. Kun-konjunktiota voidaan pitää lasten yleiskonjunktiona, jonka käyttö

eriytyy kehityksen myötä, joten kehityksen suunta on looginen. Lisäksi puhutussa kielessä

kun-konjunktiota käytetään merkitsemään erilaisia selityksiä ja perusteluja, jolloin se ei

välttämättä osoite syntaktisesti alisteista suhdetta (ISK § 806). Esimerkissä 32 kirjoittaja

käyttää toistuvasti kun-konjunktiota.

(32) Kun lähden kouluun ratsastaisin sinne. Kun olisi ruoka aika laittaisin otta-

mani heinä paalin sen eteen. Kun tulisin koulusta. tekisin läksyt nopeasti ja

menisin ratsastamaan ja hoitamaan Wendiä. (N10/3)

Relatiivilauseiden on todettu lisääntyvän iän myötä, joten tässä tulokseni poikkeaa aiem-

mista tutkimuksista, koska 4. luokan aineistossa esiintyy vähemmän relatiivilauseita kuin 3.

luokalla. Vilkuna toteaa, että relatiivilauseista lisääntyvät nimenomaan selittävät relatiivi-

lauseet, jotka ovat tyypillinen kirjoitetun kielen keino (Vilkuna 1976: 224). Selitys tähän on

todennäköisesti erilainen kirjoitelma-aihe, joten tätäkin ilmiötä olisi tarkasteltava kirjoitel-

mista, jotka on kirjoitettu samasta aiheesta.
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Kesälomasuunnitelmista kertominen on luonteeltaan luettelevampaa ja toisaalta

keskittyy erilaisista tekemisistä ja toiminnoista kertomiseen. Unelmieni päivä -

kirjoitelmissa on kuvailtu enemmän. Aineisto on kovin pieni tällaisten päätelmien tekemi-

seen, erot saattavat olla myös sattumasta johtuvia. Selitys saattaa olla myös liian helpoksi

koettu kirjoitustehtävä, joka ei ole motivoinut yrittämään parastaan (ks. Sintonen 2011).

Liitteessä 2 on esitetty sivulauseiden käyttö kirjoittajakohtaisesti. On havaittavissa sekä tyt-

töjen että poikien osalta erojen tasaantumista. Kolmannella luokalla joukosta erottuu kir-

joittajia, jotka käyttävät runsaasti joitain tietyntyyppisiä sivulauseita ja toisaalta niitä, jotka

eivät käytä sivulauseita juuri lainkaan. Neljännellä luokalla esiintyy hajontaa, yhä useampi

kirjoittaa erityyppisiä lauseita, mutta sivulauseita on määrällisesti vähemmän. Erityisesti 4.

luokan poikien aineistossa sivulauseiden vähyys näyttäisikin johtuvan pääosin kirjoitelmien

lyhyydestä.

Sivulauseet toimivat hallitsevaan lauseeseensa nähden erilaisissa funktioissa. Kieli-

kouluaineiston kirjoittajat käyttävät sivulauseita objektina (esimerkki 33), nominilausek-

keen määritteenä (esimerkki 34) ja verbin tai koko lauseen määritteenä (esimerkki 35).

Esimerkissä 33 on tämän ikäisillä vielä hyvin harvinainen, päälauseen sisään upotettu sivu-

lause.

(33) He sanoivat, että kahdentoista jälkeen voi tulla katsomaan. (M4/3)

(34) Hän asuu tulevan vaimonsa kanssa kylässä, jossa on vain yksi tie. (N1/4)

(35) Illalla, kun minä menin nukkumaan olin niin onnellinen, että nukahdin

vasta pikkutunneilla. (N3/3)

Kompleksisuuden lisääntyminen saattaakin näkyä muutoksena funktioissa, joissa kirjoitta-

jat käyttävät sivulauseita ennemmin kuin sivulauseiden määrän lisääntymisenä. Sivulausei-

sen lauseenjäsenasemaan syvennytään argumenttirakenteen osallistujien käsittelyn yhtey-

dessä luvussa 8.
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5.3.  Syntaktiset lausetyypit

5.3.1. Lausetyypin käsite

Lausetyyppien katsotaan ainakin jollain tasolla olevan universaaleja, kuvaavathan ne poh-

jimmiltaan saman maailman asiantiloja. Siinä, kuinka monta ja millaisia tyyppejä luokitel-

laan, on osittain kielen rakenteeseen mutta myös lausetyyppien määrittelyyn liittyvä kysy-

mys. Lauseet voidaan erottaa syntaktisiin tyyppeihin sen mukaan, miten argumenttiraken-

teen osallistujat järjestäytyvät verbin ympärille.  Pajunen (1999: 37–40) tekee jaon kolmeen

pääluokkaan: transitiivilauseet, intransitiivilauseet ja nominaalilauseet. Transitiivilause on

rakenteeltaan prototyyppinen lause, sen predikaattiverbi ilmaisee tekoa, tapahtumaa tai ti-

laa, mahdollisesti muutakin, esim. tekemisen tapaa. Transitiivilauseessa on aina objekti.

Intransitiivilauseessakin verbillä on keskeinen funktio lauseessa ja se voi ilmaista tekoa,

tapahtumaa tai tilaa, mutta lauseessa ei ole objektia. Nominaalilauseen verbi on semantti-

sesti tyhjä tai lähes tyhjä, ns. kopula. Kopulana toimivan olla-verbin tehtävä on syntakti-

nen, se lähinnä vain kantaa mukanaan tempus-, modus- ja persoonatunnukset. Myös kopu-

lalauseeksi kutsutun nominaalilauseen tehtävä on ilmaista lauseen nominaalisten jäsenten

keskinäistä suhdetta ja lausetyyppi jakautuu alatyyppeihin sen mukaan, missä muodossa

lauseen nominaaliset jäsenet ovat ja mihin sanaluokkiin ne kuuluvat. (Pajunen 1999: 37–

40.)

Isossa suomen kieliopissakin lauseet tyypitellään sen mukaan, millaisia jäseniä nii-

hin verbin lisäksi kuuluu. Lauseet jaetaan monikäyttöisiin lausetyyppeihin (transitiivi-, in-

transitiivi- ja kopulalause) ja suppeampikäyttöisiin erikoislausetyyppeihin, joita erotetaan

kahdeksan erilaista (eksistentiaalilause, omistuslause, ilmiölause, tilalause, kvanttorilause,

tuloslause, tunnekausatiivilause ja genetiivialkuinen). Erikoislausetyyppien erottelussa käy-

tetään muitakin perusteita kuin verbien argumenttirakenne. (ISK § 891.) Hakulinen ym.

erottavat yhdeksän lauserakennetta tarkastellessaan suomen tekstilauseiden piirteitä. Transi-

tiivi- ja intransitiivilauseita on molempia tarkasteltu erikseen aktiivissa ja passiivissa. Näi-

den lisäksi mukana on omistusrakenne, tulosrakenne, sään ja tilan ilmaukset, psyykkinen
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kausatiivi ja idiomi. Myöskään heidän tarkastelussaan eksistentiaalilausetta ei ole erotettu

omaksi lausetyypikseen, koska sen yksiselitteinen tunnistaminen osoittautui heidän mu-

kaansa mahdottomaksi. (1980: 27–28.) Hakulinen ym. ovat tutkineet neutraalia asiaproosaa

ja sen tekstilauseiden piirteitä laajasta aineistosta, joten tarkasteltavia piirteitä on huomatta-

vasti enemmän, kuin mitä tässä työssä oli mahdollista huomioida. Kielikouluaineiston kir-

joitelmissa esiintyy hyvin vähän passiivilauseita tai harvinaisempia lauserakenteita, joten

niiden tarkasteluun aineisto olisikin liian pieni.

Alla olevassa asetelmassa on annettu esimerkkejä lausetyypeistä, joihin aineiston

lauseet on luokiteltu. Luokittelussa on noudateltu Pajusen lausetyyppijaottelua (1999: 37–

39), jossa on kuvattu suomen kielen peruslauseet. Jaottelu sopii myös lasten pääosin vielä

peruslauseista koostuvien kirjoitelmien analysointiin. Aineisto ei ole kovin suuri, joten har-

vinaisempien lausetyyppien (joita esiintyy vain satunnaisesti) erottelulla ei olisi saatu ai-

kaan perusteltavia tuloksia. Pajunen erottaa transitiivilauseista määritteiden määrän perus-

teella monotransitiiviset ja kompleksitransitiiviset lauseet. Myös intransitiivilauseet jakau-

tuvat useampaan alaluokkaan. Lasten intransitiivilauseet ovat pääosin prosessi- ja liikelau-

seita, joten en ole tehnyt niiden osalta tarkempaa analyysiä. Nominaalilauseet ovat luokka-

na moninaisempi, joten niitä on tarkasteltu myös alaluokittain. Samuutta kuvaavia nomi-

naalilauseita aineistossa ei esiinny, joten se on kategoriana jätetty sivuun.

TRANSITIIVILAUSE Paistamme makkaraa ja vaahtokarkkeja. (N14/4)

Mutta tiesin, että me saadaan siitä maailman söpöin ja ihanin
koira. (M4/3)

-- ja huomaan nukkuneeni koko kesäloman. (M6/4)

INTRANSITIIVILAUSE Ponkaisin ylös sängystä. (N16/3)
Herään ja menen aamupalalle. (M9/3)

NOMINAALILAUSE Se on turnaus tytöille ja pojille. (N9/2) (luokka)
Meillä on suuri tontti. (N1/4) (omistus)
Mäki oli aika jyrkkä. (M13/3) (ominaisuus)
Äiti oli töissä, olin yksin kotona. (N8/3) (tila)
--, siellä oli iso valkoinen hevonen. (N13/3)  (eksistenssi)
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Transitiivilauseiksi on määritelty lauseet, joissa esiintyy objekti. Vaikka lauseessa

olisi transitiivinen predikaattiverbi, mutta ei objektia, se on määritelty intransitiivisiksi. Ha-

kulinen ym. rajaavat tutkimuksessaan samoin (1980: 28). Mikäli lauseen predikaattina on

useammasta verbistä koostuva verbiketju, objektiksi on analysoitu verbiketjun objekti. Täl-

laisia tapauksia on vähän. Myös tämä rajaus noudattaa Hakulisen ym. tekemiä rajauksia.

(1980: 22.). Intransitiivilauseet ovat lauseita, joissa on vain yksi pakollinen, subjektina toi-

miva argumentti. Verrattuna transitiivi- ja intransitiivilauseisiin Pajunen toteaa, että nomi-

naalilauseelle on typologisesti katsottuna tyypillistä melko voimakas epäyhtenäisyys (1999:

38).

5.3.2. Lausetyyppien esiintymät aineistossa

Kuviossa 7 on havainnollistettu kirjoitelmien lauseiden jakautuminen lausetyyppeihin. Pro-

sentit on laskettu vertailuryhmän kokonaislausemäärästä (3 luokalla pojat 276 lausetta ja

tytöt 441 lausetta, 4. luokalla pojat 238 lausetta ja tytöt 393 lausetta.)
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KUVIO 7. Kirjoitelmissa esiintyvät lausetyypit.
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Koska eri vuosina on kirjoitettu eri otsikoista, jakaumia ei voi verrata suoraan keskenään.

Erot 3. ja 4. luokan välillä voivat johtua esim. erilaisesta kerronnan tavasta ja sisällöistä.

Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että lausetyyppijakauma pysyisi molempina vuosina kutakuinkin

samana, ja eroja olisi löydettävissä lähinnä sukupuolten välillä. Kuviossa 7 esitetään vie-

rekkäin 3. luokan ja 4. luokan jakaumat. Noin puolet poikien kirjoitelmien lauseista on mo-

lempina vuosina intransitiivilauseita ja kolmannes transitiivilauseita. Nominaalilauseita on

3. luokalla n. 20 % ja 4. luokalla alle 15 %. Tytöt käyttävät hieman vähemmän intransitiivi-

lauseita kuin pojat, vastaavasti heillä esiintyy enemmän nominaalilauseita molempina vuo-

sina. Transitiivilauseita on tytöillä molempina vuosina hieman alle kolmannes kaikista lau-

seista. Tyttöjen kirjoitelmien voikin sanoa olevan kuvailevampia ja poikien vastaavasti ker-

tovampia. Hakulinen ym. toteavat, että n. puolet asiaproosan tekstilauseista on aktiivisia

intransitiivilauseita (1980: 123).

Intransitiivilauseiden määrä kasvaa sekä tytöillä että pojilla. Kun transitiivilause il-

maisee tavallisesti tulokseen johtavaa tai pyrkivää tekoa, intransitiivilause suuntautumaton-

ta toimintaa tai tekemistä. (ISK § 891.) Pajunen toteaa (1999: 37) että, intransitiiviverbi ei

voi jäsentyä objektin kanssa, mutta sen määritteiden määrä vaihtelee nollasta kolmeen.

Tyypillisimmin intransitiiviverbi on kuitenkin yksipaikkainen. Intransitiivilauseet lisäänty-

vät neljännen luokan kirjoitelmissa, samoin lisääntyvät ja kompleksistuvat ajan paikan ja

tavan ilmaukset. Adverbiaalilausekkeiden ja lauseadverbiaalien käsittely rajautui tutkiel-

man ulkopuolelle, mutta aineistosta on koodattu informaatiota niiden rakenteeseen liittyen.

Esimerkki 36 on intransitiivilause 4. luokan aineistosta.

(36) Kaikki ryntäsivät ulos luokasta naureskellen, jutellen ja todistuksiaan auko-

en. (N2/4)

Tällaisilla rakenteilla kirjoittaja spesifioi ja ottaa näkökulmaa kuvailemaansa tilanteeseen ja

niiden käyttö osoittaa jo hyvää osaamista (ks. Pajunen, tulossa). Khorounjaia ja Tolchinsky

myös toteavat, että lapsen myöhemmän kielenkehityksen yksi tärkeimmistä piirteistä on

herkkyys ymmärtää kielenkäyttötilanteet vaatimukset ja siihen kuuluvat konventiot ja oppia
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käyttämään kieltä genreen (tässä narratiivi) kuuluvalla tavalla (Khorounjaia & Tolchinsky

2004: 108).

Nominaalilauseiden ryhmä on jaettu alaluokkiin seuraavasti: omistus, eksistenssi, tila,

luokka ja ominaisuus. Esimerkit alatyyppeihin kuuluvista lauseista on esitetty kuviossa 7.

Osassa luokkia esiintymiä on vähänlaisesti, joten kuviossa 8 lauseiden jakautuminen ala-

tyyppeihin on esitetty esiintymien lukumäärinä.
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KUVIO 8. Nominaalilauseiden jakautuminen alatyyppeihin lukumäärinä.
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Samoin kuin kaikki lausetyypit esittävästä jakaumasta, myös kuviosta 8 näkyy toisaalta

poikien aineiston pienuus erityisesti 4. luokalla, mutta myös sukupuolten välinen ero lause-

tyyppien käytössä. Kuviossa 9 sama jakauma on esitetty prosentuaalisesti, vaikka esiinty-

miä onkin melko vähän tällaiseen tarkastelutapaan nähden. Kuvio kuitenkin osoittaa selke-

ämmin erot luokka-asteiden ja sukupuolten välillä.
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KUVIO 9. Nominaalilauseiden jakautuminen alatyyppeihin prosenttiosuuksina.

Selvimmät erot ovat eksistenssiä ilmaisevien nominaalilauseiden käytössä, tytöillä niitä

esiintyy huomattavasti enemmän molempina vuosina. Kolmannella luokalla ominaisuuksia

ilmaisevia lauseita on pojilla enemmän kuin tytöillä, neljännellä luokalla eroa ei ole. Kiin-

nostava ilmiö on tyttöjen käyttämät eksistenssiä ilmaisevat lauseet ja toisaalta poikien eri-

tyisesti 4. luokalla korostuvat tilaa ilmaisevat lauseet. Erot saattavat kertoa tyttöjen ja poi-

kien erilaisesta tavasta kuvata asioita, mutta tällaisen päätelmän tekeminen vaatisi suurem-

paa aineistoa ja syvempää analyysiä.
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5.3.3. Yksilöerot lausetyyppien käytössä

Yksilöiden välinen hajonta on usean piirteen osalta jo todettu huomattavan suureksi, joten

tarkastelen myös lausetyyppejä yksilötasolla. Nuorten kirjoittajien teksteistä syntyy usein

vaikutelma, että kirjoittaja toistaa peräkkäin samanlaisia lauseita ja käyttää ikään kuin yhtä

mallilausetyyppiä, jonka kautta kuvaa haluamansa sisällöt. Lausetyyppien vaihtelematto-

muuden ja toisaalta vaihtelevan käytön havainnollistamiseksi lausetyyppijakauma on las-

kettu myös kirjoittajakohtaisesti. Kirjoittajakohtaista muutosta lausetyyppien käytössä 3. ja

4. luokan välillä ei ole ollut mahdollista tarkastella, koska aineistossa ei ole henkilöön viit-

taavia tietoja kumpanakaan vuonna. Tarkastelenkin tuloksia luokka-asteittain. Sekä kol-

mannen että neljännen luokan aineistossa n. puolet lauseista on intransitiivilauseita. Kuvi-

ossa 1016 3. luokan kirjoittajat on asetettu intransitiivilauseiden määrän mukaisesti ”pituus-

järjestykseen”. Odotuksenmukaisesti pisimmät kirjoitelmat asettuvat järjestyksessä alim-

miksi ja lyhyimmät yläpäähän. Kuvio osoittaa kuitenkin sen, miten paljon intransitiivilau-

seiden osuus kirjoitelmissa vaihtelee ja toisaalta sen, miten osa kirjoittajista käyttää lause-

tyyppejä hyvin yksipuoleisesti. Suurinta vaihtelu vaikuttaisi olevan nominaalilauseiden

käytössä. On kuitenkin huomioitava, että nominaalilauseet lausetyyppinä sisältää useam-

manlaisia alatyyppejä. Alatyyppien yksilökohtaista jakaumaa ei ole tämän työn puitteissa

tarkasteltu.

Kuviossa 11 on esitetty 4. luokan tulokset samanlaisessa muodossa. Kirjoitelmien

pituuden hajonta on pienempi ja kirjoitelmat ovat lyhyempiä. Nominaalilauseiden käytössä

näyttäisi olevan enemmän hajontaa kuin kolmannella luokalla. Lausetyypit ja niiden käyt-

täminen liittyvät paitsi rakenteiden hallintaan, myös kiinteästi tekstilajiin ja tekstin raken-

tamiseen, joten pelkkä jakauman tarkastelu ei kerro kaikkea. Isommasta aineistosta, jossa

kirjoitelmat on kirjoitettu samasta otsikosta, tällainenkin tarkastelutapa saattaisi kertoa

enemmän.

16 Kuvioissa 9 ja 10 esiintyvät koodinumerot ovat valikoituneet satunnaisesti 3. ja 4. luokalla, joten esim.
N1/3 ja N1/4 eivät ole sama henkilö.
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Lausetyyppijakauma, 3. luokka
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KUVIO 10. Lausetyyppijakauma 3. luokka.
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Lausetyyppijakauma, 4. luokka
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      KUVIO 11. Lausetyyppijakauma 4. luokka
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6.  PREDIKAATION KOMPLEKSISUUS

Tässä luvussa tarkastelen kirjoitelmien predikaation kompleksisuutta: verbin finiittimuotoja

ja niiden liittomuotoja sekä verbiketjuja. Myös olla-verbin ja predikatiivi/predikatiivi-

adverbiaali17 muodostavat yhdessä lauseen predikaatin. Predikatiiviadverbiaalin asemassa

toimivien lausekkeita on tässä työssä tarkasteltu ainoastaan nominaalilauseiden alatyyppien

jaottelun yhteydessä. Niiden käsittely jouduttiin rajaamaan tarkastelun ulkopuolelle lausek-

keiden moninaisuuden vuoksi, vaikka niiden tarkastelu antaisikin syvemmän kuvan predi-

kaation kompleksisuudesta. Hakulinen ym. toteavat (10980: 116–117), että predikatiivit

ovat suhteellisesti pidempiä kuin subjektit ja objektit. Predikatiivin tehtävä on usein luon-

nehtia ja luokitella, mikä heidän mukaansa lähes edellyttää attribuuttirakenteiden käyttöä.

Kuten jo aiemmin todettiin, verbi toimii lauseen ytimessä ja ilmaisee tekoa tai asi-

oiden välistä suhdetta. Työni tarkoituksena on selvittää mahdollisimman kattavasti aineis-

ton lauseiden rakennetta, joten olen soveltanut melko laajaa predikaatin käsitettä, jonka Ve-

sa Koivisto (2006: 29) tiivistää kuvatessaan Ison suomen kieliopin predikaattia seuraavasti:

”--  predikaatin käsite on laaja: se on lauseenjäsentehtävä, jossa voi olla paitsi ver-
bin finiittimuoto tai liittomuoto myös verbiketju tai verbiliitto (voin tulla, tuli teh-
tyä) tai muu verbin ja toisen ilmauksen muodostama idiomaattinen kokonaisuus (ol-
la määrä, tulla toimeen) taikka olla-verbin ja predikatiivi(adverbiaali)n muodostama
kokonaisuus (olla hullu(na)).”

Myös predikaattina toimivan verbin semanttinen luokka vaikuttaa osaltaan predikaation

kompleksisuuteen. Pajunen jakaa leksikaalis-semanttisin perustein verbit konkreettisia ja

mentaalisia asiantiloja kuvaaviin verbeihin. Luokkien selvin syntaktinen ero on Pajusen

mukaan siinä, miten konkreettisen luokan verbit järjestyvät nominaalisten argumenttien

kanssa, mutta mentaalisen luokan verbit voivat järjestyä sekä nominaalisten että proposi-

tioargumenttien eli lausemääritteiden kanssa. (2001: 24.) En ole luokitellut aineiston verbe-

jä semanttisiin luokkiin, mutta niiden vaikutus on nähtävissä sekä predikaation että argu-

menttirakenteen jäsenten tarkastelun yhteydessä. Propositioargumenttien lisääntyminen tar-

koittaa myös verbisanaston muuttumista abstraktimpaan suuntaan.

17 Pajunen (1999: 31) nimittää predikatiivia ja predikatiivi-adverbiaalia yhteisnimityksellä predikaattinomi-
naali.
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Kuvioon 11 on koottu esimerkit tarkastelluista predikaatiotyypeistä. Kuviossa esiin-

tyvät tyypit on asetettu kompleksisuuden mukaan järjestykseen, ylinnä on yksinkertaisin ja

alinna kompleksisin. Aineistossa yleisin predikaattityyppi, verbin finiittimuoto, voi kui-

tenkin jo itsessään olla yksinkertaisempi tai kompleksisempi. Kielteisissä muodoissa apu-

verbi ei ja menneen ajan tempuksissa apuverbi olla muodostavat yhdessä pääverbin kanssa

liittomuodon.

(37) Oikeastaan koira ei ollut söpö, vaan "takkuinen ruhvelo." (M4/3)

(38) Ihmettelin kyllä, sillä hän oli käynyt juuri eilen hammaslääkärissä. (N16/3)

Predikaatin muodostamasta rakenteesta ei siis ole laskettu ainoastaan verbiketjuun tai liit-

tomuotoon kuuluvien verbien määrää, vaan luokittelu on tehty erottamalla taivutuspara-

digmaan kuuluvat liittomuodot verbiketjuista. Hakulinen ja Karlsson (1979: 230–235) mää-

rittelevät verbiketjun tavallisesti kaksi verbiä sisältäväksi rakenteeksi, joka ei ole liitto-

muoto ja jossa molemmilla verbeillä on oma leksikaalinen merkityksensä. Verbiliitoilla he

nimittävät jo fraasiutuneita verbi-ilmauksia, joissa on finiittisenä osana tavallisesti olla-

verbi ja sen kanssa idiomintapainen nominaalimuoto. Verbiliitot ilmaisevat heidän mukaan-

sa modaalisuutta ja aspektia (esim. on nukkuvinaan, on menossa, on tekemättä). Verbiket-

jun käsitettä kuvataan tarkemmin seuraavassa luvussa. Olla-verbin ja predikaattinominaalin

liittoa ei voi suoraan verrata kompleksisuudessa muihin predikaatiotyyppeihin, koska pre-

dikaatin muodostavat semanttisesti tyhjä olla-verbi ja nominaalinen aines.
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___________________________________________________________________

FINIITTIMUOTO Sitten luen Aku Ankan kuukausilehden ja viikkolehden. (M12/3)

2 VERBIN KETJU Juoksen avaamaan paketin. (N1/3)

Siellä saan syödä välipalaksi eilisen avajaisista jäänyttä salaatte-
ja ja kakkua! (N6/3)

3 VERBIN KETJU Sitten ajattelin mennä katsomaan Suomen Euroopanmestaruus
karsintoja (jalkapallon). (M10/4)

__________________________________________________________________
OLLA + PREDIKAATTINOM. Se on musiikkileiri. (N11/4)

Äiti ja isä eivät olleet aivan varmoja. (M4/3)

Jude on ihana, aika pieni ruunikkoponi. (N4/4)18

________________________________________________________________________________

KUVIO 12. Aineiston predikaatiotyypit.

Verbiliittoja ja idiomaattisia kokonaisuuksia esiintyy aineistossa vähän, niiden käyttöä on-

kin käsitelty ainoastaan kirjoittajakohtaista analyysiä tehdessä. Verbiliitot ja idiomit on las-

kettu mukaan kompleksisten predikaattien ryhmään. Predikaation rakenteen lisäksi olen

tarkastellut aineistosta predikaatin persoonaa, negaatiota, modusta ja aikamuotojen käyttöä.

Kolmannella luokalla lapset kirjoittavat unelmien päivästä ja neljännellä kesäloma-

suunnitelmista ja verbin kieltomuotoja esiintyy vähän. Tulos on looginen, koska suunnitel-

mista ja unelmista lähtökohtaisesti kerrotaan sen kautta, mitä tapahtuu, kuin sen kautta, mi-

tä ei tapahdu. Koko aineistossa on 64 kielteistä lausetta, joista 30 on 3. luokan kirjoitelmis-

sa ja 34 4. luokan kirjoitelmissa. Näistä kaksi kolmasosaa on tyttöjen teksteistä ja yksi kol-

masosa poikien. Poikien kirjoitelmat ovat kuitenkin lyhempiä, joten suhteellisesti kielto-

muotojen käytössä ei ole suuria eroja. Tyttöjen kirjoitelmissa kielteisiä lauseita on kuiten-

kin jonkin verran enemmän. Kirjoitelmat ovat lyhyempiä neljännellä luokalla, joten komp-

leksisemmaksi katsottavan kieltomuodon käyttö lisääntyy luokka-asteelta toiselle siirryttä-

essä.

18 Kaikki paikkoihin tai henkilöihin viittaavat nimet on muutettu.
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Erilaisten taivutusainesten ilmaantuminen kirjoitettuun kieleen tekee kielenkäytöstä

spesifimpää ja kompleksisempaa, kuten aiemmin on jo todettu. Kieltomuodot, menneen

ajan tempukset ja modukset tuovat sanoihin tunnuksia ja päätteitä, ja sanoista tulee pidem-

piä ja kompleksisempia. Useammasta sanasta koostuvat liittomuodot ja muut rakenteet

myös lisäävät lauseiden sanamäärää. Samoin kuin kieltomuotojen vähyyden, kirjoitelmien

otsikot selittävät osaltaan myös runsasta konditionaalin käyttöä kolmannen luokan kirjoi-

telmissa. Neljännellä luokalla konditionaalimuotoja esiintyy vähemmän. Esimerkki 38 on

tyypillinen unelma 3. luokalta ja esimerkki 39 suunnitelma 4. luokalta. Muiden modusten

kuin konditionaalin käyttö on lähes olematonta, ainoastaan yksi kirjoittaja käyttää impera-

tiivia, potentiaalimuotoja aineistossa ei esiinny. Viides- ja seistemäsluokkalaisten koulu-

laisten kirjoitelmia tutkineen Sintonen mukaan konditionaali on myös vanhempien koulu-

laisten Unelmieni päivä -kirjoitelmissa tyypillinen modus, yleisimmän eli indikatiivin jäl-

keen (Sintonen 2011: 20). Jälkimmäisessä esimerkissä on myös toinen tyypillinen piirre 4.

luokan aineistossa: aikoa-verbistä ja A-infinitiivistä koostuvaa rakennetta käytetään toistu-

vasti suunnitelmista kerrottaessa.

(39) Sali Bandy-turnauksesta menisin suoraan fudis-peleihin ja me voitettaisiin

ottelu ja piirisarja sen myötä. (M9/3)

(40) Kesällä aion käydä jokaisessa kotiaurinkokunnan planeetalla sitten tulen ko-

tiin ja kerron minkälaista siellä oli. Pelaan myös paljon jalkapalloa ja uin.

(M10/4)

Kirjoitelmat ovat kieltomuotojen ja modusten käytön osalta vielä melko yksinkertai-

sia. Aineisto onkin kooltaan liian pieni näiden rakenteiden tutkimiseen. Yhtälailla verbien

persoonamuotoja tarkasteltaessa näkyy kirjoitelmien yksinkertaisuus. Passiivimuotoja käyt-

tää vain muutama yksittäinen kirjoittaja, hekin satunnaisesti. Ainoastaan neljännen luokan

tytöillä passiivimuotoja esiintyy siinä määrin, että ilmiö voidaan mainita. Tyttöjen kirjoi-

telmissa 4. luokalla on 10 passiivimuotoista predikaattia. Puhepassiiviksikin kutsuttu per-

soonapronominin ja passiivissa olevan predikaatin yhdistelmä (esim. Me mennään.) on sitä

vastoin yleisempi. Ilmiö on selvästi kirjoittajakohtainen, tytöillä hieman yleisempi kuin po-
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jilla. 3. luokan aineistossa on kolmisenkymmentä puhepassiivimuotoa, 4. luokan aineistossa

niitä on hieman alle kaksikymmentä.

6.1. Yksinkertaiset finiittiverbit ja niiden liittomuodot

Pääosa kirjoittajista sekä 3. että 4. luokalla käyttää lauseissaan yksinkertaisia finiittimuotoi-

sia predikaattiverbejä (syön, menen, herään, jne.). Kolmannella luokalla tyttöjen ja poikien

kirjoitelmissa lähes 90 % predikaateista on tällaisia yksinkertaisia finiittimuotoja tai niiden

liittomuotoja (esim. en syö, olen syönyt). 4. luokan aineistossa muodostuu sukupuolten vä-

lille eroja. Hakulinen ym. (1980: 125) toteavat asiatekstin tekstilauseita käsittelevässä tut-

kimuksessaan verbiryhmän rakenteesta seuraavasti. Predikaatti koostuu yhdestä sanasta 66

% lauseita. Predikaatti on liittomuoto 19 % lauseita, verbiketju 9 % lauseita ja verbiketju

liittomuodossa 3 % lauseita. Muita tyyppejä esiintyy heidän mukaansa hyvin vähän. Aineis-

ton kirjoittajien predikaatit ovat näihin tuloksiin nähden vielä yksinkertaisia. Taulukossa 14

on esitetty, missä suhteessa aineiston predikaattiverbit jakautuvat yksinkertaisiin ja komp-

leksisiin predikaatteihin. Yksinkertaisiin predikaatteihin tässä kuuluvat yksinkertaiset finiit-

timuotoiset predikaatit liittomuotoineen. (Ryhmä sisältää myös olla-verbin ja predikaat-

tinominaalin liitot.) Kompleksisiin predikaatteihin on sisällytetty useammasta verbistä

koostuvat verbiketjut, verbiliitot ja idiomaattiset verbi-ilmaukset.

TAULUKKO 14. Predikaation kompleksisuus

3. lk 4. lk
yksinkertaiset kompleksiset yksinkertaiset kompleksiset

Pojat 89 % 11 % 67 % 33 %
Tytöt 90 % 10 % 87 % 13 %

Kaikki 89 % 11 % 82 % 18 %

Tyttöjen kirjoitelmissa yksinkertaisia predikaatteja ja niiden liittomuotoja on samassa suh-

teessa kolmannella ja neljännellä luokalla. Poikien käyttämät predikaatit osoittautuivat

kolmanteen luokkaan verrattuna kompleksisemmiksi neljännellä luokalla. Pojilla on 4. luo-
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kalla yksinkertaisia muotoja n. 20 % vähemmän kuin tytöillä. Poikien lyhyet kirjoitelmat

tosin aiheuttavat sen, että määrällisesti predikaatteja on huomattavasti vähemmän kuin ty-

töillä.

Predikaattien tarkastelussa olen huomioinut myös aikamuotojen käytön. Taulukossa

15 on esitetty, missä suhteessa eri aikamuodoissa olevia predikaatteja esiintyy kirjoitelmis-

sa. (Lukuihin on huomioitu kaikki predikaatit, sekä yksinkertaiset että kompleksiset.

Kompleksisissa predikaateissa on käytetty lähes yksinomaan preesensiä.)

TAULUKKO 15. Aikamuotojen käyttö.

3. pojat 3. tytöt 4. pojat 4. tytöt
Preesens 39 % 55 % 71 % 72 %
Imperfekti 58 % 39 % 17 % 19 %
Perfekti 0 % 2 % 10 % 1 %
Pluskvamperfekti 3 % 4 % 1 % 8 %
kokonaismäärä 233 377 238 345

Eri vuosien otsikot näyttävät vaikuttavan myös kirjoittajien aikamuotojen käyttöön. Kol-

mannella luokalla kirjoitetut unelmien päivästä kertovat kirjoitelmat kertovat usein mennei-

syydessä tapahtuneesta oikeasta päivästä. Sekä tytöt että pojat ovat kirjoittaneet imperfek-

tissä, pojilla yli puolet predikaateista on imperfektissä.

(41) Päivän huipensi lopuksi jääkiekon välierä Suomi-Venäjä. (M13/3)

4. luokalla pääosa lauseista on kirjoitettu preesensissä. Liittomuotojen, perfektin ja plusk-

vamperfektin käyttö kuitenkin hieman lisääntyy neljännellä luokalla. Liittomuodot ovat ra-

kenteeltaan kompleksisia, joten tulos viittaa predikaation kompleksistuvan tässä suhteessa.

Päätelmän tueksi tarvittaisiin kuitenkin laajempi aineisto. Kiinnostavaksi ilmiöksi nousee

poikien 4. luokan kirjoitelmien runsas perfektin käyttö. Prosentteina esitetyt tulokset eivät

tässä anna kuitenkaan tarkinta mahdollista kuvaa, koska perfekti- ja pluskvamperfektimuo-

toja on aineistossa vähän. Yhden yksittäisen kirjoittajan toistuva saman rakenteen käyttä-

minen saattaa näkyä tuloksessa usean prosenttiyksikön muutoksena. Lähempi tarkastelu

osoittaakin, että perfektimuotoiset predikaatit 4. luokalla löytyvät muutaman yksilön kirjoi-
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telmista. Heidän kirjoitelmissaan toistuu sitten kun olen tehnyt tätä niin sitten teen tuota

toista asiaa -tyyppinen rakenne. Näiden lisääntyminen neljännen luokan aineistossa saattaa

liittyä erilaisen otsikon aiheuttamana tekstin sisältöön, mutta olla myös osoitus predikaation

kompleksistumisesta.

(42) Aamulla menen uimaan. Kun olen uinut 1000 metriä, lähden lenkille. Kun

olen käynyt suihkussa, menen lintsille. Siellä ollessani käyn kaikissa mah-

dollisissa laitteissa, ja kun nälkä yllättää otan pitsan ja ison kokiksen. (M5/4)

6.2. Predikaattina verbiketju

Hakulinen ja Karlsson (1979: 230–235) määrittelevät verbiketjun tavallisesti kaksi verbiä

sisältäväksi rakenteeksi, joka ei ole liittomuoto ja jossa molemmilla verbeillä on oma leksi-

kaalinen merkityksensä (haluan syödä, osaan lentää, jne.). He erottavat ketjun ensimmäi-

sen verbin merkitys- ja syntaktisten piirteiden perusteella viisi syntaktis-semanttista verbi-

ketjutyyppiä: modaaliset verbit (esim. osata, pystyä, voida, joutua), implikatiiviset verbit

(esim. alkaa, ehtiä, jaksaa), ei-implikatiiviset verbit (esim. haluta, ajatella, tahtoa), olo- ja

liikeverbit (esim. mennä, tulla, olla) sekä aistihavaintoverbit (esim. kuulua, tuntua, näkyä).

Osa verbeistä esiintyy A-infinitiivin, osa MA-infinitiivin kanssa. Hakulinen ym. määritte-

levät verbiketjun hieman tarkemmin tekstilauseiden analyysiään varten (1980: 59) ja samal-

la he toteavat, että 3. eli MA-inifinitiivin aseman ratkaiseminen on joskus hankalaa, koska

joissain tapauksissa se voidaan analysoida kuuluvaksi verbiketjuun ja joissain tapauksissa

adverbiaaliksi. Verbit, jotka saavat infinitiivimääritteen, mutta eivät edellytä samasubjekti-

suutta, eivät muodosta heidän mukaansa infinitiivin kanssa verbiketjua, koska näissä tapa-

uksissa molemmilla verbeillä voi olla oma objektinsa. Tällaisia verbejä ovat mm. vaatia,

kehottaa ja kieltää. (1980: 59–60.) Oinonen on jättänyt tarkastelun ulkopuolelle, koska niitä

esiintyy aineistossa vain muutamia kappaleita (2008: 60). Tilanne on sama Kielikouluai-

neistossa, rakennetta esiintyy aivan satunnaisesti. ISK (§ 496–497) ei mainitse liikeverbejä
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verbiketjujen yhteydessä. Ja toteaa, että tietyt verbit voidaan analysoida joko ketjuiksi tai

hierarkkisesti infinitiivilausekkeiksi riippuen kontekstista.

Verbiketjut ovat Kielikouluaineistossa harvinaisia ja adverbiaalien systemaattinen

tarkastelu on rajautunut tutkielmani ulkopuolelle, siksi tarkastelen tässä luvussa kaikki ai-

neistoni useammasta verbistä koostuvat ketjut ja lisäksi adverbiaaleina toimivat infinitiivit.

Tulokseni ei siis ole täysin vertailtavissa esim. Oinosen tuloksiin, mutta tällä tavalla pystyn

tarkastelemaan kaikki useamman verbin sisältäviä rakenteita ja vertaamaan niiden esiinty-

mistä luokka-asteittain ja sukupuolittain. Infinitiivirakenteiden (kuin myös partisiippiraken-

teiden) käyttö on osa kompleksista kielenkäyttöä, joten niiden huomioiminen osana tätä

työtä on nähdäkseni merkityksellistä.

Kuten taulukossa 14 havainnollistin, verbiketjuja esiintyy aineistossa vähän. Tar-

kastelen niiden esiintymiä sukupuolittain ja luokka-asteittain. Taulukossa 16 on esitetty

kappalemäärinä aineistossa esiintyvät verbiketjut, verbiliitot ja idiomit. Taulukossa olen

jakanut useasta verbistä koostuvat rakenteet ryhmiin niiden rakenteen, en pääverbin se-

manttisen luokittelun mukaisesti.

TAULUKKO 16. Verbiketjut, verbiliitot ja idiomit (kpl) luokittain ja sukupuolittain.

3. luokka 4. luokka
pojat  tytöt pojat  tytöt

finiittimuoto + MA-inf. 22 39 28 16
finiittimuoto + A-inf. 9 11 19 42

finiittimuoto + A-inf. + MA-inf. 2 2 3 5
finiittimuoto + A-inf. + A-inf. 0 0 1 1

idiomit 1 2 0 1
verbiliitot 0 3 0 0
yhteensä 34 57 51 65

Vähäisistä esiintymistä huolimatta taulukosta on löydettävissä eroja 3. ja 4. luokan välillä.

Sekä tytöillä että pojilla 3. luokan kirjoitelmissa n. 2/3 verbiketjuista on finiittimuodon ja

MA-infinitiivin muodostamia. Pääosin nämä rakenteet ovat tyyppiä liikeverbi + infinitiivi,

kuten seuraavissa kolmessa esimerkissä.
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(43) Illalla menen nukkumaan. (N15/3)

(44) Sitten lähden ulos pyöräilemään koirani kanssa. (N9/3)

(45) Nyt menimme syömään. (M2/3)

4. luokalla MA-infinitiivin sisältäviä ketjuja on vähemmän kuin 3. luokan kirjoitelmissa,

mutta edelleen niitä esiintyy. Tyttöjen kirjoitelmissa ne vähenevät selkeästi, pojilla muutos

ei ole kovin suuri. 4. luokan aineistossa A-infinitiivin sisältävät verbiketjut ovat yleisempiä,

erityisesti tytöillä niitä esiintyy huomattavasti enemmän kuin 3. luokalla.

(46) Aion myös mennä hevostallille ratsastamaan ja hoitamaan hevosia. (N14/4)

(47) No ehkä ajattelin myös tehdä jotain muuta, esim. mennä piknikille perhee-

ni kanssa ja tehdä joitain matikka-tehtäviä. (N6/4)

(48) Roope-Setä ei voi tehdä muuta kuin maksaa suurempaa palkkaa. (M6/4)

Muutos kertoo predikaation laadusta. Kun kolmannella luokalla useasta verbistä koostuvat

ketjut ovat usein liikeverbin ja infinitiivin yhdistelmiä ja harvemmin modaalisia tai impli-

katiivisia, neljännellä luokalla modaalisten ja implikatiivisten verbiketjujen määrä kasvaa ja

muutamalla kirjoittajalla esiintyy myös verbiliittoja. Neljännellä luokalla pääosa verbiket-

juista on finiittiverbin ja A-infinitiivin yhdistelmiä. Modaalisia verbiketjuja (esim. Laittee-

seen piti jonottaa 10 minuuttia.) on huomattavasti enemmän, hyvin tyypillinen on myös

aion tehdä -tyyppinen rakenne. Varsinkin tyttöjen kirjoitelmissa 4. luokalla tämä rakenne

lisää finiittiverbistä ja A-infinitiivistä koostuvien verbiketjujen määrää. Oinonen toteaa, että

verbiketjujen määrä lisääntyy ja kirjoitelmien predikaatit kompleksistuvat siirryttäessä

luokka-asteissa ylemmäksi, lisäksi hän huomauttaa, että verbiketjut muuttuvat myös laadul-

lisesti kompleksisemmiksi. Tyttöjen ja poikien välille ei tässä suhteessa näyttänyt muodos-

tuvan huomattavia eroja (2008: 67–68.)

Olen tarkastellut myös verbiketjujen käyttöä yksilötasolla. 3. luokalla 3 poikaa ei

käyttänyt verbiketjuja lainkaan, neljännen luokan aineistossakin on kaksi kirjoitelmaa, jois-

sa ketjuja ei esiinny, mutta ne ovat tyttöjen kirjoittamia. Luokiteltujen verbiketjujen lisäksi

aineistossa esiintyy 4 verbi-idiomia (esim. Iltapalan jälkeen painuttiin pehkuihin. ja Pa-
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nimme heti töpinäksi.) ja 3 verbiliittoa, 1 olen tekemässä-rakenne  ja  2 on tehtävä -

rakennetta. Verbiketjujen ja rakenteiden jakautuminen kirjoitelmiin yksilökohtaisesti on

esitetty liitteessä 3. Harvinaiset rakenteet löytyvät samoilla kirjoittajilta, joiden kirjoitelmis-

sa esiintyy muutenkin monipuolisesti verbiketjuja. Myös kolmiosaisia verbiketjuja esiintyy,

niitäkin vain muutamilla kirjoittajilla. Palaan näihin kirjoittajiin vielä luvussa 8, jossa tar-

kastelen kompleksisuutta yksilötasolla. Oinonen toteaa (2008: 64–65), että kaksikielisen

opetuksen luokan kirjoitelmissa esiintyi huomattavasti enemmän verbiketjuja kuin tavalli-

sen opetuksen rinnakkaisluokan kirjoitelmissa. Todennäköisesti myös Kielikouluaineiston

tulokset edustavat tältä osin ikäluokkaansa kompleksisempaa kielenkäyttöä. Oinonen kui-

tenkin toteaa, että verbiketjujen runsaus saattaa osin selittyä kirjoitelmien aihevalinnalla.
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7. ARGUMENTTIRAKENTEEN OSALLISTUJAT

Olen käsitellyt työn alkuosassa lausetta kokonaisuutena ja lauseen ytimessä toimivan predi-

kaation kannalta. Kolmantena osa-alueena tarkastelen vielä verbin rinnalla lauseen pää- tai

perusyksiköitä, lauseen argumenttirakenteen osallistujajäseniä. Iso suomen kielioppi mää-

rittelee, että verbin lisäksi lauseen ytimeen kuuluvat verbin argumentit: subjekti, objekti

sekä adverbiaalitäydennys (ISK § 864). Tässä luvussa keskityn varsinaisiin osallistuja-

argumentteihin, subjektiin ja objektiin, ja niiden rakenteiden kompleksisuuteen. Khoroun-

jaia ja Tochinsky käsittelevät tutkimuksessaan argumenttirakenteen osallistujia suhteessa

diskurssiin ja tekstin informaatiorakenteeseen. He ovat tarkastelleet espanjalaisten lasten

puhutun kielen narraation argumenttirakennetta. He toteavat, että argumenttien esiintymi-

nen ja rakenne ovat riippuvaisia myös käytetystä tekstilajista, esimerkiksi tarinaa kerrotta-

essa kertoja pysyy samana ja subjektin rakenne ja käyttö voi olla hyvinkin erilaista kuin

esittelevässä tekstissä (Khorounjaia & Tochinsky 2004: 106). Myös Hakulinen ym. (1980)

käsittelee tekstilauseita informaatiorakenteen kannalta. Tutkielmassani keskityn kuitenkin

ainoastaan subjektina ja objektina toimivan lausekkeen rakenteeseen.

 Pajunen (1999: 16) erottaa nominaaliset ja verbaaliset lauseenjäsenet. Hänen mu-

kaansa nominaalinen lauseenjäsen edustaa osallistuja-argumenttia. Nominilausekkeen pää-

sanana toimii substantiivi, pronomini tai numeraali, joskus myös adjektiivi. Adjektiivi voi

olla nominilausekkeen pääsanana vain ellipsin aiheuttamana tai merkitykseltään abstrakti-

na. Verbaalinen lauseenjäsen edustaa Pajusen mukaan propositiota eli asiaintilaa, ja sellai-

sena voivat toimia argumenttiasemassa oleva verbin infinitiivi- ja partisiippimuoto sekä

lausemuotoinen jäsen. Infinitiivi- ja partisiippirakenteet sekä lausemuotoiset jäsenet ovat

rakenteeltaan kompleksisia, Pajunen ottaa esiin myös verbeistä johtamalla muodostetut te-

onnimet, ts. verbikantaiset substantiivit, joilla on substantiiviudestaan huolimatta säilynyt

myös verbin ominaisuuksia, kuten täydennyksiä ja määritteitä. Verbikantaiset substantiivit

ovatkin tässä suhteessa lausemaisia.

Oinonen on käsitellyt työssään nominilausekkeiden kompleksistumista ja jakanut ne

analyysissään yhden sanan lausekkeisiin, useamman kuin yhden sanan lausekkeisiin ja

kolmantena lausekkeisiin, joita määrittää lause (2008: 52). Oinonen toteaa nominilausek-
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keiden kompleksistuvan iän myötä. Hän toteaa, että yläkoululaisten kirjoitelmissa vain

edussanasta koostuvia nominilausekkeita on reilu puolet kaikista nominilausekkeista, lu-

kumäärä hieman vaihtelee luokka-asteittain (Oinonen 52–53). Hakulinen ym. ovat tarkas-

telleet subjektina ja objektina toimivien lausekkeiden sanamääriä asiatekstistä ja heidän

mukaansa (1980: 130) subjekteista 51 % on yhdestä sanasta koostuvia, 22 % kahdesta sa-

nasta koostuvia, 10 % kolmesta sanasta koostuvia ja 6 % neljästä sanasta koostuvia. Objek-

teista vastaavalla tavalla laskettuna yhdestä sanasta koostuvia on 43 %, kahdesta sanasta

koostuvia 26 %, kolmesta sanasta koostuvia 13 % ja neljästä sanasta koostuvia 7 %. Objek-

tit näyttäisivät ainakin pituutensa suhteen olevan kompleksisempia kuin subjektit.

7.1. Subjekti

Vesa Koivisto (2006: 28) kuvaa artikkelissaan Ison suomen kieliopin termimuutoksia ja

kommentoi myös subjektin käsitettä. Koivisto tiivistää subjektin seuraavasti:

”Subjekti on verbin ensisijainen täydennys, lauseenjäsen, jonka verbi tavallisimmin
saa oheensa, ja se on semanttiselta rooliltaan tyypillisesti agentti. Perussubjekti on
nominatiivimuotoinen NP, joka kongruoi lauseen finiittiverbin kanssa persoonassa
ja luvussa (Lapset leikkivät pihalla.). E-subjekti eli eksistentiaalilauseen subjekti
taas on partitiivissa tai nominatiivissa ja tyypillisesti verbin jäljessä (Pihalla leikkii
lapsia.). Genetiivisubjektin puolestaan saavat nesessiivirakenne (Minun täytyy
mennä) ja erää infiniittiset rakenteet (Luulin hänen tulevan, anna minun mennä).
Lisäksi monissa erikoislausetyypeissä voi olla subjektia jossain määrin muistuttava
NP, joka kuitenkin selvästi poikkeaa perussubjektista.”

Koivisto toteaa, että subjekti on käsitetty vähän aiempaa kuvausperinnettä laajemmin ja että

määrittelyn perustana on prototyyppiajattelu. ISK:ssa puhutaan perussubjektista, mutta

myös lauseenjäsenten subjektimaisuudesta. Kielikouluaineisto koostuu pääosin peruslause-

tyypeistä. Koiviston mainitsemien erikoislausetyyppien, kuten esim. omistusrakenteen, ana-

lysoinnissa olen pysytellyt perinteisen kielioppikuvauksen subjektikäsityksen kannalla.

Subjekti on primääri lauseenjäsen, niitä esiintyy Hakulisen ym. muiden mukaan

asiatekstissä puolitoistakertainen määrä objekteihin ja adverbiaaleihin verrattuna (1980:

135). Lisäksi subjekti on rakenteeltaan yksinkertaisempi ja sanamäärältään lyhyempi kuin
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objekti. Attribuutillisia subjekteja ja objekteja esiintyy tekstissä suunnilleen yhtä paljon,

huomattavin ero näiden kahden jäsenen välillä onkin verbaalisten eli propositioargumentti-

en osuudessa. Subjekteista lausemuotoisia on 1 %, objekteista 14 %. Hakulinen ym. yhdis-

tävät ilmiön informaatiorakenteen tendensseihin ja viskurinlakiin (pidemmät ja monimut-

kaisemmat yksiköt esiintyvät tyypillisesti verbin jälkeen lauseen loppuosassa). Subjektin

tunnusmerkitön paikka on ennen verbiä, joten se on todennäköisimmin rakenteellisesti yk-

sinkertainen ja lyhyt, objekti taas on tavallisesti verbin jälkeen ja siksi se voi olla myös hel-

pommin kompleksinen ja pidempi kuin subjekti. (Hakulinen ym. 1980: 114.)

Kaikkiin aineiston lauseisiin on koodattu merkintä subjektista. Jos lauseessa ei

esiinny subjektia, koodistoon on merkitty syy, miksi lauseessa ei esiinny subjektia. Tämän

pohjalta lauseet on jaettu kolmeen ryhmään: ei ilmipantua subjektia, yhdestä sanasta koos-

tuvat subjektit ja useammasta sanasta koostuvat subjektit. Kutakin alatyyppiä on käsitelty

erikseen omassa alaluvussaan. Hakulinen ym. (1980: 34–36) ovat erottaneet subjektin ra-

kenteiksi yhden sanan subjektin, rinnasteisen subjektin (X ja Y söivät.), itsenäisen lauseen,

pääsanasta ja lauseesta muodostuvan lausekkeen ja infinitiivin. Heillä on käytössä myös

nominaalistuma määritteineen (Seinien maalailu sen sijaan ei auta.) ja verbiin inkorporoitu

subjekti (1. ja 2. persoona). Lisäksi he ovat erotelleet geneeriset subjektittomat lauseet ja

passiivimuodot. Subjektin sijavaihtelua en ole tässä työssä käsitellyt. Hakulinen ym. totea-

vat, että subjektin sijan tarkkailu on tekstuaalisesti tärkeää, nominatiivin ja partitiivin vaih-

telu liittyy heidän mukaansa kvantitiiviseen määräisyyteen ja tiettyjen lausetyyppeihin ja

sanajärjestyskaavoihin. (1980: 37.)

Taulukossa 17 esitetään subjektien jakautuminen alatyyppeihin. Koodattujen sub-

jektiesiintymien kokonaismäärä on 3. luokalla pojilla 272 kpl ja tytöillä 437 kpl. 4. luokalla

pojilla 239 kpl ja tytöillä 390 kpl. Taulukossa 18 subjektin rakenteen erot on esitetty lisäksi

prosenttiosuuksina.
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TAULUKKO 17. Subjektin rakenne (kpl).

(EIS=ei ilmipantua subjektia, SIMPL=yhden sanan subjekti, KOMPL=useammasta sanasta koostuva subjekti)

TAULUKKO 18. Subjektin rakenne ( % )

3. lk 4. lk
EIS SIMPL. KOMPL. EIS SIMPL. KOMPL.

Pojat 55,5 % 34,9 % 9,6 % 76,6 % 20,1 % 3,3 %
Tytöt 54,2 % 34,3 % 11,4 % 55,1 % 35,4 % 9,5 %

Taulukosta 18 näkyy, että tyttöjen kirjoitelmissa ei tapahdu tällä tasolla juurikaan muutok-

sia 3. ja 4. luokan välillä. Hieman yli 50 % lauseita ei sisällä ilmipantua subjektia, n. yksi

kolmasosassa lauseista on yhden sanan subjekti ja kymmenisen prosenttia lauseista sisältää

subjektin, joka koostuu useammasta kuin yhdestä sanasta. Myös poikien 3. luokan tulos on

hyvin samanlainen. Poikien kirjoitelmissa tapahtuu kuitenkin muutos 4. luokalla. Useasta

sanasta koostuvat subjektit vähenevät, samoin vähenevät yhden sanan subjektit. Lauseita,

joissa ei ole ilmipantua subjektia, on huomattavasti enemmän kuin 3. luokalla, tulos eroaa

myös tyttöjen kirjoitelmiin verrattuna. Näistä luvuista ei voi kuitenkaan vielä suoraan pää-

tellä mitään kompleksisuuden suhteen, koska subjektittomuuteen voi olla useita eri syitä.

Niitä käsitellään yksityiskohtaisemmin luvussa 7.1.2.

7.1.1. Yhden sanan subjektit

Yhdestä sanasta koostuvat subjektit on analysoitu pääsanan mukaan substantiiveihin ja pro-

nomineihin. Niiden jakauma (kpl) esitetään taulukossa 19.

3. lk 4. lk
EIS SIMPL. KOMPL. EIS SIMPL. KOMPL.

Pojat 151 95 26 183 48 8
Tytöt 237 150 50 215 138 37

Kaikki 388 245 76 398 186 45
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TAULUKKO 19. Yksisanaisten subjektien jakauma.

3. lk 4. lk
NP NP-PRON NP NP-PRON

Pojat 59 36 29 19
Tytöt 79 71 76 62

Kaikki 138 107 105 81

Tyttöjen subjekteissa ei näyttäisi tässäkään suhteessa tapahtuvan muutoksia, pojilla sen si-

jaan näkyy muutoksia. Sekä substantiivisubjektien että pronominisubjektien määrä vähenee

n. yhden kolmasosan verran. Edellisessä luvussa todettiin, että poikien aineistossa sellaisten

lauseiden, joissa ei ole ilmipantua subjektia, osuus kasvaa. Yksisanaisten subjektien vähe-

neminen yhdessä ”subjektittomien lauseiden” määrän kasvun kanssa onkin todennäköisesti

osoitus kielen kompleksistumisesta, kirjoittaja ei enää jokaisessa lauseessa toista subjektia.

Esimerkissä 49 on katkelma 4. luokkalaisen pojan kesälomasuunnitelmasta. Tekstissä kiin-

nittyy huomio nimenomaan pronominien vähyyteen ja predikaattiin inkorporoituneiden

subjektien määrään. Kirjoittaja viittaa pronominilla ainoastaan kerran ja silloinkin yksikön

kolmanteen persoonaan. Esimerkistä on lihavoitu subjektit (myös ainoastaan verbin per-

soonamuodoissa näkyvät).

(49) Herään aamulla myöhään (,niin pitkään kun haluan). Kuulen pienen siskoni
ihanan äänen olohuoneesta ja haistan ihanan mannapuuron tuoksun mansi-
koiden kera. Nousen ylös sängystäni ja astelen keittiöön. Syön aamupalan ja
juon lasin maitoa. Sen jälkeen luen Helsingin sanomat ja Kauppalehden.
Kaverini soittaa ja kysyy voinko olla. Hän tulee meille ja pelaamme lauta-
peli Riskiä. Päivällä, kun aurinko paistaa menemme ulos pyöräilemään, pe-
laamaan (yms.) Illalla kaverini tulee yökylään ja seuraavana päivänä lah-
demme mökille. Matkalla käymme syömässä ABC:llä. Ja olemmekin sitten
perillä. Purkaamme tavarat ja lammitamme saunan. Kun olemme uineet
rannassa tarpeeksi ja saunoneet. Menemme tekemään pihatöitä. Sen jälkeen
pompimme trampoliinilla ja menemme ampumaan jousipyssyillä. Syömme
lounaan. (M13/4)

Osittain muutos voi johtua myös kirjoitelmien sisällön erilaisuudesta. Kesälomasuunnitel-

mista kerrottaessa on käytetty enemmän 1. persoonaa, jolloin subjekti on mahdollista jättää

kirjoittamatta, unelmien päivä -kertomuksissa on mukana monesti muitakin henkilöitä, jo-
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ten subjektin ilmipaneminen on useammin tarpeen (ks. Khorounjaia & Tochinsky 2004:

106).

7.1.2. Lauseke-subjektit

Koska tässä tutkielmassa ei varsinaisesti syvennytä nominilausekkeen rakenteeseen ja se-

mantiikkaan, vaan ainoastaan subjektina ja objektina toimivien rakenteiden kompleksisuu-

teen, esittelen nominilausekkeet ryhmiteltynä lausekkeeseen kuuluvien sanojen lukumäärän

mukaan tarkasteltuna. Taulukosta on jätetty pois satunnaiset esiintymät lausekkeista, joihin

sisältyy verbin infinitiivi- tai partisiippimuoto seuralaisineen. Lausesubjekteja aineistossa ei

esiinny. Kuten taulukosta 20 näkyy, mitä pidempi lauseke on kyseessä, sitä vähemmän niitä

esiintyy. Esiintymät ovat kaiken kaikkiaan pieniä, varsinkin poikien 4. luokan osalta. Muu-

tokset näin pienissä määrissä eivät välttämättä kuvaa muutosta, vaan voivat olla sattuman

aiheuttamia.

TAULUKKO 20. Lauseke-subjektit

NP2 NP3 NP4 NP < 4
Pojat 3. lk 13 6 5 1
Tytöt 3. lk 27 14 3 3
Pojat 4. lk 3 4 0 1
Tytöt 4. lk 18 13 4 2

Havainnollistan kuitenkin esimerkkien avulla, millaisia kompleksisia subjekteja aineistossa

esiintyy. Kahden sanan nominilausekkeet ovat usein adjektiivin ja substantiivin (esimerkki

51) tai pronominin ja substantiivin muodostamia (esimerkki 52). 3. luokalla myös otsikko

”Unelmieni päivä” lisännee 2-sanaisia subjekteja. (Aineistossa on myös muutama prono-

minisubjekti, joissa on kaksi jäsentä, esim. ja [me kaikki] kastuttiin läpimäräksi.)

(50) "Hei! [tämä sadetakki] on rikki!" (M6/3)

(51) [Pieni tuulenvire] puhaltaa otsatukkani silmieni eteen. (N2/3)
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Myös kolmen sanan lausekkeita esiintyy jonkin verran (esimerkki 52). Osa kolmen sanan

lausekkeista on rinnasteisia, kuten esimerkissä 53.

(52) Toivottavasti [noin neljävuotias pikkuveljeni] ottaa asian samalta kannalta.

(N2/4)

(53)  [Äiti ja isä] eivät olleet aivan varmoja, mutta minä pyysin ja pyysin. (M4/3)

Varsinkin neljännen luokan aineistossa esiintyy satunnaisesti hyvin kompleksisia rakentei-

ta, myös subjekteina. Tällaisesta on esimerkki 54.

(54) Kerran eksyimme metsään, ja silloin alkoivat jo [pikkuserkkujen isän ker-

tomat vitsit puissa asuvista ihmissyöjäkaniineista] pelottamaan… Ja ei-

kun vaan kesää viettämään! (N5/4)

7.1.3. Ei ilmipantua subjektia

Luvussa 7.1.1. jo sivuttiin lauseita, joissa ei ole ilmipantua subjektia. Myös Vilkuna (2000:

130) huomauttaa, että subjektia ei lauseista aina löydy ja että kahden erityyppisen subjektit-

tomuuden lajin välille pitää tehdä kuitenkin ero. Subjekti on saatettu jättää ilmaisematta,

vaikka se merkityksen kannalta onkin läsnä, tai sitten verbillä ei ole lainkaan subjektiksi

sopivaa tarkoitetta. Otan tässä esiin ne tapaukset, joita aineistossani esiintyy. Ellipsin, per-

soonapronominin poisjättämisen ja imperatiivin Vilkuna luokittelee tapauksiksi, joissa lau-

seen 1. argumentti (subjekti) on tavallaan läsnä, vaikkei sitä mainita. Subjektittomuus on

pinnallista. Passiivi ja ns. nollapersoonakin tavallaan kantavat mukanaan mainitsematonta

subjektia, mutta toisin kuin edellisissä, se ei välttämättä selviä kontekstista eikä sitä voi il-

maista tietyllä pronominilla. Argumentti jätetään Vilkunan mukaan mainitsematta, koska
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sen identiteetti on usein epäselvä tai irrelevantti, ei kuitenkaan välttämättä. (Vilkuna 2000:

138–139.)

Olen jakanut aineiston subjektittomat tapaukset seuraaviin luokkiin: ellipsi, predikaattiin

inkorporoitunut subjekti, geneerinen eli ns. nollapersoonainen lause ja passiivi. Taulukossa

19 esitetään näiden jakauma esiintymien kappalemäärinä. (Inkorporoitunutta subjektia

merkitsen taulukossa 0:lla)

TAULUKKO 19. Subjektittomat lauseet.

3. lk 4. lk
0 ELLIPSI GEN. PASSIIVI 0 ELLIPSI GEN. PASSIIVI

Pojat 126 11 11 3 166 2 12 3
Tytöt 218 4 10 5 183 4 15 13

Kaikki 344 15 21 8 349 6 27 16

Valtaosa subjektittomista tapauksista on predikaattiverbiin inkorporoituneita subjekteja se-

kä kolmannella että neljännellä luokalla. Sekä geneeristen lauseiden että passiivilauseiden

määrä lisääntyy, mutta aineiston pienuudesta johtuen siitä ei voi päätellä mitään varmaksi.

Subjektittomat lauseet ovat kuitenkin osoitus kompleksisemmasta ajattelusta ja kielenkäy-

töstä, joten luvut saattavat viitata myös kehitykseen.

7.2. Objekti

Iso suomen kielioppi (ISK § 925) erottelee objektin rakennetyypit seuraavasti: no-

minilauseke, A-infinitiivilauseke, referatiivirakenne (luulisi hintojen laskevan), että-lause,

alisteinen kysymyslause ja repliikki. Kuten jo tutkielman alkupuolella todettiin, predikaat-

tina toimivan verbin semantiikka vaikuttaa siihen, voiko se saada objektikseen vain nomi-

naalisen vai myös verbaalisen argumentin. Pajunen toteaa (1999: 30), että paitsi nominaali-

sen, myös verbaalisen argumentin valikoituminen objektiksi on suomen kielessä melko

monimutkaista. Hänen mukaansa on infinitiiviobjekteja suosivia verbejä ja on verbityyppe-

jä, jotka voivat järjestyä kaikkien verbaalityyppien kanssa, mutta tavallisesti tietyissä lau-
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seyhteyksissä. Yleistyksenä Pajunen tiivistää, että aistihavaintoa ja puhumista kuvaavat

verbit saavat tavallisesti seurakseen että-lauseen tai partisiippirakenteen ja ajattelemista il-

maisevat verbit infinitiivin. Jotkin modaalisiksi luokiteltavat verbit järjestyvät myös infini-

tiivin kanssa. Verbaalimääritteet tuovat usein mukanaan lauseeseen lisää kompleksisuutta,

koska ne voivat saada myös omia argumentteja. En ole tarkastellut, millaisia verbejä aineis-

tossa esiintyy, mutta objektien kompleksisuus ja verbaalisten objektien osuus kertoo jotain

myös verbien käytöstä.

Objektin kompleksisuutta tässä aineistossa on osittain sivuttu jo predikaation tarkas-

telun yhteydessä, koska olen analysoinut A-infinitiivin osaksi predikaattina toimivaa verbi-

ketjua. Objektiksi on tällaisissa tapauksissa analysoitu infinitiivin objekti. Verbiketjut, joi-

den infinitiivillä ei ole nominaalista objektia, ovat tämän luvun objektitarkastelun ulkopuo-

lella, niitä esiintyykin aineistossa vain muutamia. Lauseen objektiksi on katsottu verbiket-

jun objekti ja perinteinen infinitiiviobjekti osaksi verbiketjua myös Hakulisen ym. teksti-

lauseiden tutkimuksessa (Hakulinen ym. 20, 115). Samoin kuin subjektin tarkastelussa,

myös objektin rakenteelle heillä on huomattavasti enemmän rakenneluokkia. Aineistoni

perusteella objektin rakenneluokiksi valikoituvat yhden sanan objektit, useammasta kuin

yhdestä sanasta koostuvat objektit (luokka sisältää myös sivulauseen sisältävät NP:t) ja si-

vulauseobjektit. Taulukossa 20 on esitetty, millaisia objektit ovat rakenteeltaan luokka-

asteittain ja sukupuolittain. Hakulinen ym. toteavat (1980: 144) että subjektin ja objektin

rakenteiden frekvenssit eroavat huomattavasti toisistaan. Subjekti on rakenteellisesti yksin-

kertaisempi ja sanamäärältään lyhyempi. Pelkkiä (yhden sanan) substantiiveja on heidän

mukaansa subjektina 47 % objektina vain 34 %. Tähän nähden Kielikouluaineiston objektit

ovat vielä melko yksinkertaisia.

TAULUKKO 20. Objektin kompleksisuus 3. luokalla.

3. lk 4. lk
NP-SIMPL. NP-KOMPL. SIVULAUSE NP-SIMPL. NP-KOMPL. SIVULAUSE

Pojat 44 20 12 41 25 5
Tytöt 94 29 21 62 27 16

Kaikki 138 49 33 103 52 21



96

Kun lasketaan luokkatasoittain prosenttiosuudet, objektit ovat 4. luokan aineistossa

kompleksisempia kuin 4. luokan aineistossa. 3. luokalla 63 % objekteista on yksinkertaisia,

22 % kompleksisia nominilausekkeita ja 15 % sivulauseita. 4. luokalla yhden sanan objek-

tien osuus on pienempi, niitä on 59 %, kompleksisia nominilausekkeita on 30 % ja sivulau-

seita 12 %. Sivulauseobjekteja on 4. luokalla siis hieman vähemmän. Sivulauseiden käsitte-

lyn yhteydessä todettiin, että niiden määrä vähenee 4. luokalla ja predikaation yhteydessä

todettiin, että verbiketjujen määrä kasvaa, joten rakenteet vaikuttaisivat muuttuvan komp-

leksisemmiksi kolmannelta luokalta neljännelle siirryttäessä. Mikäli vanhemmat koululaiset

käyttävät ainakin jossain määrin abstraktimpia verbejä kuin nuoremmat, verbaalisten argu-

menttienkin esiintymistodennäköisyys kasvaa. Infiniittiset objektirakenteet ovat kompleksi-

sempia kuin sivulauseobjektit. Päätelmän vahvistamiseksi pitäisi tarkastella vielä verbien

semanttista luokitusta, 4. luokan hieman tylsäksi koettu aihe on myös saattanut vaikuttaa

verbivalintoihin yksinkertaistavasti.

Sukupuolten välille muodostuu objektin kompleksisuudessa pieniä eroja. Sekä tyttö-

jen että poikien objektit kompleksistuvat, mutta poikien objekteista isompi osa on komp-

leksisia sekä kolmannella että neljännellä luokalla. Poikien kirjoitelmissa transitiivilausei-

den määrä kasvaa ja objektit kompleksistuvat luokka-asteelta toiselle siirryttäessä. Tyttöjen

osalta voidaan todeta, että heidän aineistossaan lisääntyivät A-infinitiivilliset verbiketjut,

joten objektin kompleksistuminen heidän osaltaan ei välttämättä näy tässä tarkastelussa.

Vertailua tarkennetaan luvun alaluvuissa.

7.2.1. Yhden sanan objektit

Objektina toimivat nominilausekkeet on jaettu edussanan mukaan kahtia, pronominiobjek-

teihin ja substantiiviobjekteihin. Verbikantaisia nominijohdoksia esiintyy aineistossa muu-

tamia, samoin kuin subjekteissakin. Yhdestä sanasta koostuva objekti on aineistossa tyypil-

lisin objektin rakenne, sekä tytöillä että pojilla. Pääosa esiintymistä on substantiiveja, n. 10

% on pronomineja. Tästä tekevät poikkeuksen tyttöjen 4. luokan kirjoitelmat, niissä pro-

nominiobjekteja on lähes kolmannes kaikista yhden sanan objekteista. Lähempi tarkastelu
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osoittaa, että tässä ryhmässä on mukana kompleksisia verbiketjuja, jotka ovat saaneet yk-

sinkertaisen pronominiobjektin (esimerkit 55 ja 56), mutta myös aidosti yksinkertaisia ob-

jekteja, kuten esimerkissä 57. Melkein puolet tapauksista (8/19) ovat kuitenkin kompleksi-

sen verbiketjun objekteja, näissä pronominisubjektit eivät ole merkki rakenteiden yksinker-

taisuudesta, päinvastoin. Ilmiö on havaittavissa ainoastaan 4. luokan tyttöjen aineistossa,

muissa ryhmissä pronominiobjekteja on suhteellisesti vähemmän ja ne ovat aidosti yksin-

kertaisia, samoin yhdestä substantiivista koostuvat objektit ovat yksinkertaisia.

(55) Äidin mielestä [niitä] on hankala kuljettaa varsinkin mökille. (N15/4)

(56) -- todennäköisemmin yrittää raahata [minut] vaeltamaan (mitä en todella-

kaan halua). (N3/4)

(57) -- ja me voitimme [heidät] 3-0. (N17/4)

7.2.2. Lausekeobjektit

Lausekeobjekteiksi olen luokitellut kaikki tapaukset, joissa objekti koostuu useammasta

sanasta, mutta ei ole sivulause. Sivulauseet on käsitelty erikseen seuraavassa alaluvussa.

Kompleksisia lausekeobjekteja on 49 kpl 3. luokan aineistossa ja 52 kpl 4. luokan aineis-

tossa. Esittelen, millaisia rakenteita lausekkeissa esiintyy ja miten esiintymät jakautuvat

luokka-asteittain ja sukupuolittain. Sekä 3. että 4. luokan kirjoitelmien objekteista reilu 10

% on 2 sanaa sisältäviä nominilausekkeita. Suhde on sama tytöillä ja pojilla. Esimerkit 58–

60 kuvaavat tyypillisiä tapauksia, harvinaisin niistä on esimerkki 60. Aineistossa esiintyy

hyvin vähän adjektiiveja.

(58) Laskettelin suksilla [kaikki rinteet] (M13/3)

(59) Sitten menisin kotiin ja katsoisin [Saksan MM-kisoja] (M9/3)

(60) Istumme nuotiolla ja laulamme [tylsiä lauluja]. (N7/4)
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Kolmisanaiset objektit ovat jo melko harvinaisia ja usein kahden rinnasteisen objektin ko-

konaisuuksia, kuten esimerkissä 61. Esimerkissä 62 on paitsi että-lause sivulauseobjektina

myös pääsanaltaan verbikantainen nominijohdos [sinne pääsyä]. Esimerkissä 63 on lisäksi

vielä näyte hyvin pitkästä nominilausekkeesta.

(61) Kesän lopussa saamme [koiran tai kanin]. (N14/4)

(62) En ole varma, mikä sen vuoren nimi on, mutta kaikki sanovat, [että se on

kaunis paikka], odotan innolla [sinne pääsyä]. (N6/4)

(63) -- mutta eniten kesässä minä odotan [kavereiden kanssa olemista ja aurin-

gon ottoa]. (N16/4)

Kaikkein kompleksisimmiksi tähän luokkaan kuuluviksi objekteiksi on luokiteltava kuiten-

kin partisiippi- ja infinitiivirakenteet sekä nominilausekkeet, jotka saavat sivulausemäärit-

teen. Ainoat kolme sivulausemääritteen saavaa objektia ovat kaikki 3. luokan poikien kir-

joitelmissa (esimerkki 64). Ne ovat kahden eri kirjoittajan kirjoitelmista.

(64) Ostin itse  [[jäätelön] [johon oli tehty erillaisista karkeista Aku Ankka].

(M2/3)

Myös infinitiivi- ja partisiippirakenne objekteina (esimerkit 65 ja 66) ovat hyvin harvinai-

sia, 3. luokalla yhteensä 3 ja 4. luokalla 5 esiintymää. Kompleksisia objekteja on aineistos-

sa hyvin vähän, mutta niidenkin suhteellinen osuus kasvaa vain 4. poikien aineistossa.

(65) Mistä tunnistaa [lintuinfluenssaa sairastavan lentokoneen]? (M2/4)

(66) Juuri kun Roope-Setä on ojentamassa palkkakuittia herään ja huomaan

[nukkuneeni koko kesäloman]. Plääh, koulu odottaa. (M6/4)
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7.2.3. Sivulauseobjektit

Objektina toimivia sivulauseita on aineistossa vähän. 3. luokalla objektina toimivista sivu-

lauseista 25 kpl on että-lauseita, neljännellä niiden osuus hieman vähenee. Että-lauseita ob-

jekteikseen saavan mm. verbit tietää, ajatella, haluta ja sanoa. Että-lause onki tästä aineis-

tosta ainoa selvä sivulauseobjektityyppi. Muita, kysyviä sivulauseita (esimerkki 68) ja rela-

tiivilauseita (esimerkki 69), esiintyy vain yhdellä kahdella kirjoittajalla luokka-astetta koh-

den.

(67) Minä toivoisin, [että saisin koiran tänä kesänä], mutta saan sen ensi kesä-

nä. (N10/4)

(68) Sitten kysyn [saisinko lainata satulaa ja suitsia]. (N13/3)

(69) Jaskakin maalissa näki [mitä tapahtui] (M3/3)
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8. KIRJOITELMIEN KOMPLEKSISUUS JA YKSILÖEROT

Tutkielmassa on tarkasteltu kirjoitelmien kielen rakenteen kompleksisuutta sana-, lauseke-

ja lausetasolla. Sanaston kompleksisuutta on tutkittu sanapituuden ja sanarakenteen avulla,

lausekkeita on tarkasteltu niiden koostumuksen ja pituuden sekä argumenttiaseman kannal-

ta. Monitahoisimman käsittelyn ovat saaneet kirjoitelmien lauseet, joita on tarkasteltu lau-

sepituuden, mutta myös lauseiden yhdistämisen ja käytettyjen lausetyyppien osalta. Lisäksi

tutkielmassa on käsitelty predikaatiota. Aineisto on melko pieni, ja se korostuu erityisesti

neljännen luokan poikien kirjoitelmien analysoinnissa. Tästä huolimatta aineistosta tehdyt

havainnot osoittavat jonkinasteista kielen kompleksistumista kaikilla tarkastelluilla osa-

alueilla. Tulokset ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia myös siksi, että kahdella kirjoitushet-

kellä on väliä vain vuosi. Osa muutoksista saattaa olla osoitus variaatiosta, ei niinkään kehi-

tyksestä. Lisäksi kirjoitelmat on kirjoitettu eri vuosina eri otsikoista, joka myös saattaa vai-

kuttaa tuloksiin. Otsikot olivat kuitenkin hyvin samantyyppisiä. Lähtökohtaisesti oli tiedos-

sa, että yksilöerot koululaisten kirjoitustaidoissa ovat suuria, joten aineistoa on tarkasteltu

myös yksilökohtaisesti.

8.1. Erot kompleksisuudessa luokka-asteiden ja sukupuolten välillä

Anneli Pajunen on todennut kirjoitelmien pituuden korreloivan kertomuksen rakenteen on-

nistuneisuuden kanssa. Kielikouluaineiston kirjoitelmat ovat 4. luokalla lyhyempiä kuin 3.

luokalla, joten ehkä hieman odotustenvastaisestikin 3. ja 4. luokan välillä vaikuttaa tapah-

tuneen kielen kompleksistumista. Päättely tukeutuu aiempaan samanikäisten koululaisten

kieltä tarkastelleeseen tutkimukseen ja jo tehtyihin havaintoihin Koulukorpuksesta. Komp-

leksisuuden kehityksen seuraamista hankaloittaa kuitenkin tarkasteltavan ilmiön, komplek-

sisuuden, kompleksinen luonne. Lauseiden pituuden kasvu osoittaa kompleksistumista,

mutta toisaalta se voi olla merkki myös hajanaisesta lauserakenteesta. Sivulauseiden moni-

puolinen käyttö verrattuna pelkkien yksinkertaisten päälauseiden käyttöön on kompleksi-
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suutta, mutta jossain vaiheessa sivulauseiden määrä kääntyy laskuun ja infiniittiset raken-

teet ja kompleksiset verbiketjut korvaavat niiden tehtäviä. Menneen ajan liittomuototem-

pukset ja harvinaisempien modusten käyttö yhdistetään kompleksiseen kieleen, mutta nii-

den esiintyminen kesälomasuunnitelmista kertovassa tekstissä ei ole kovin odotuksenmu-

kaista. Kompleksiset subjektit ovat tarpeen joissain tilanteissa, mutta myös lauseen subjek-

tittomuus voidaan katsoa kompleksiseksi kielenkäytöksi. Ja huomionarvoisin esimerkki lie-

nee 4. luokan tyttöjen kirjoitelmien yksisanaiset pronominiobjektit, jotka ensi tarkastelulla

vaikuttivat yksinkertaisilla, mutta itse asiassa liittyivät kompleksisten infinitiivirakenteiden

käyttöön.

Kirjoitelmat ovat lyhyempiä neljännellä luokalla, mutta siitä huolimatta lausepituus

kasvaa, lauseiden yhdistyminen monipuolistuu ja päälauseiden ketjuttaminen vähenee, pre-

dikaatit muuttuvat kompleksisemmiksi ja aikamuotojen käyttö monipuolistuu. Myös lau-

seiden objektit kompleksistuvat. Pelkän ilmiöiden lisääntymisen ja vähenemisen huomioi-

misen lisäksi työssä on tarkasteltu ilmiöitä myös yksilötasolla. Tämä tukee päätelmien te-

kemistä pienehköstä aineistosta. Yhden kirjoittajan toistuvasti käyttämänä jokin tietty ra-

kenne voi vaikuttaa prosentuaalisesti melko paljon, eikä saatu tulos tällöin kerro komplek-

sistumisesta luokka- tai sukupuolitasolla oikeastaan mitään. Kuten työni johdanto-osassa

mainitsen, ymmärrän kompleksisuuden myös monipuolisena kielenkäyttönä, jolloin komp-

leksiseksi voidaan sanoa vain sellaisen kirjoittajan kirjoitelmaa, jossa on vaihtelevasti ra-

kenteita yhden ja saman, vaikkakin sitten kompleksisen, rakenteen sijaan.

Kirjoitelmien lyhyys 4. luokalla vaikuttaa johtuvan lähinnä motivaation puutteesta

ja liian helposta tai tylsästä tehtävänannosta. Sintonen (2011: 68–69) on tutkinut suunnitte-

lemisen vaikutusta tekstiin ja toteaa, että kirjoitelman suunnitteleminen etukäteen vaikutti

myönteisesti teksteihin. Suunnittelemisen vaikutus oli kuitenkin vähäisempi seitsemännellä

luokalla kuin mitä se oli viidennellä luokalla. Tämän Sintonen esittää johtuvan mahdolli-

sesti liian helpoksi koetusta tehtävänannosta, suunnitelman tekeminen ei ole tuntunut tar-

peelliselta. Toisaalta hän sanoo, että 7. luokalla suunnittelu on todennäköisesti omaksuttu jo

paremmin osaksi ajattelua ja toimintaa, joten he pystyvät suunnittelemaan paremmin mie-

lessään kuin viidesluokkalaiset. Sintonen myös huomauttaa, että suunnittelemisen etujen

lisäksi se tuo mukanaan persoonallisen otteen ja tunteiden ilmaisemisen vähenemisen.
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Suunnitteleminen saattaa myös vähentää kirjoitusmotivaatiota, jos se ei tunnu mielekkäältä

ja tarpeelliselta. Tämä vaikuttaa perustellulta myös Kielikouluaineiston pohjalta. Kirjoitel-

mat ovat sisällöltään yksipuolisempia ja lyhyempiä, kirjoittajat olisivat pystyneet onnis-

tuneemmalla motivoinnilla todennäköisesti parempaankin suoritukseen. Kielen rakenteisiin

motivaatio-ongelma ei kuitenkaan ole vaikuttanut.

8.2. Kielikouluaineiston kirjoittajat suhteessa ikäluokkaansa

Kielikoulun kirjoittajat eroavat Koulukorpuksesta sanaston ja kirjoitelmien pituuden osalta.

Vertailu osoittaa, että he ovat ryhmänä n. 1,5-2 luokka-astetta ikäisiään edellä. Samansuun-

taisia eroja osoittivat vertailut aikaisempaan koulukirjoitelmista tehtyyn tutkimukseen sa-

naston, mutta myös lauseyhdistysten ja lauseenvastikkeiden esiintymisen suhteen. Oinonen

(2008) on todennut, että kaksikielisessä opetuksessa olevat, kielellisesti lahjakkaat ja/tai

motivoituneet seitsemäsluokkalaiset yläkoululaiset näyttävät olevan rakenteiden komplek-

sisuuden suhteen yhdeksäsluokkalaisten tasolla. Oma tulokseni osoittaa, että erot ovat nä-

kyvissä jo alakoulussa.

Huisman tiivistää 3. luokkalaisille syyslukukaudella 2005 tehdyn oppimistulosten

arvioinnin tuloksiin, että äidinkielen ja kirjallisuuden perusasiat osattiin tyydyttävästi.

Opettajien tekemän arvion mukaan joka kolmas oppilas jää hyvän osaamisen kuvauksen

tason alapuolelle. Kirjoittaminen todettiin jo tämän ikäisillä koululaisilla osa-alueeksi, jo-

hon pitäisi jatkossa kiinnittää huomiota. Sukupuolten välinen osaamisero, keskimäärin 17

prosenttiyksikköä, antaa Huismanin mukaan syyn tutkia syitä ilmiölle. Äidinkielen osaami-

sessa ei ollut alueellisia eroja, mutta koulujen väliset erot olivat suuria. Koulujen osaamisen

tao oli selkeimmin yhteydessä kirjoittamisen osaamisen vaihteluun. (Huisman 2007: 79.)

Kirjoittamisesta on kolmasluokkalaisten oppimistulosten arvioinnissa arvioitu tekstin tuot-

tamista, sen laatua ja käytettyä kieltä. Ainoastaan kaksi arvioinnin osa-aluetta (rakenteen

sujuvuus sekä kielen monipuolisuus ja tarkoituksenmukaisuus) ovat samansuuntaisia kuin

tässä työssä tutkitut ilmiöt, joten tulos näiden osalta on lähinnä suuntaa-antava. Arvioinnin

ovat tehneet luokkien opettajat. (Huisman 2006: 43–44.)
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Työssäni en ole tutkinut taustatekijöitä, joilla voisi perustella Kielikouluaineiston kirjoitta-

jien erottuvuutta ns. normaaliopetuksessa olevasta ikäluokastaan. Vieraita kieliä painottava

opetussuunnitelma ja kielellisiä valmiuksia mittaava pääsykoe ovat kuitenkin todennäköi-

sesti yksi selittävä tekijä. Oletettavasti kieliä painottavassa koulussa kielten opettamiseen ja

opiskeluun kiinnitetään myös enemmän huomiota ja voimavaroja. Lisäksi oppilaat saattavat

olla motivoineempia ja kiinnostuneempia kielestä.19

8.3. Alakoululaisen kirjoitelman kompleksisuus

Luvussa 8.1. jo todettiin, että kompleksisuuden mittaaminen yhdensuuntaisilla mittareilla ei

anna kovin tarkkaa kuvaa lasten kirjoitetun kielen lausetason kompleksisuudesta. Yleistäen

voidaan toki todeta, että kompleksisuutta on esimerkiksi monimutkaiset virkerakenteet tai

infiniittiset rakenteet. Vaikka lausepituus kasvaakin siirryttäessä luokka-asteissa eteenpäin,

ei lausepituus välttämättä korreloi suoraan esim. kompleksisen predikaation kanssa. Kieli-

kouluaineiston kirjoittajat ovat jo siinä mielessä kirjoittajapersoonia, että oma tyyli kirjoit-

taa on alkanut kehittyä. Yksi kirjoittaa lyhyitä mutta hyvin tiiviitä rakenteita ja toinen pit-

kästi ja laveasti.

Kolmas- ja neljäsluokkalaisten kirjoitelmat ovat vielä melko lyhyitä, joten komp-

leksisempia rakenteita ei lähtökohtaisesti voi esiintyä kovin paljoa, ja tämän johdosta en

myöskään yksityiskohtaisesti määrittelisi sitä (näin pienen aineiston pohjalta), mitkä tietyt

rakenteet ja kuinka paljon esiintymiä pitää kirjoitelmassa olla, jotta sen voi katsoa edusta-

van luokkatasoonsa nähden kompleksista kirjoitelmaa. Avainasemaan kompleksisuuden

arvioinnissa nouseekin nähdäkseni rakenteiden käytön monipuolisuus. Monipuolisuus ra-

kenteiden käytössä kasvaa aineistossani luokka-asteelta toiselle siirryttäessä, lisäksi komp-

leksisten rakenteiden jakaumat vaikuttaisivat tasaantuvan niin, että yhä useampi kirjoittaja

ottaa erilaisia rakenteita käyttöönsä neljännellä luokalla. Lyhyeen kirjoitelmaan ei mahdu

19 Motivaation vaikutuksesta oppimistuloksiin, ks. Lappalainen.
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kovin monipuolista kompleksisten rakenteiden kokoelmaa, joten tästä syystä pidemmät kir-

joitelmat tyypillisesti ovat myös rakenteeltaan kompleksisempia. Rakenteiden monipuoli-

suus vaikuttaisi olevan erottava tekijä myös sukupuolten välillä. Poikienkin kirjoitelmat

muuttuvat monipuolisemmiksi neljännellä luokalla, mutta molemmilla luokka-asteilla poi-

kien kirjoitelmat ovat tässä suhteessa tyttöjen kirjoitelmia yksinkertaisempia, toisaalta ne

ovat myös lyhyempiä. Yksittäisten mittareiden mittaamana, esim. yhdyssanojen käytön

osalta, pojat saattavat hyvinkin kirjoittaa kompleksisemmin kuin tytöt. Liitteessä neljä on

kaksi kirjoitelmaa, yksi pojan ja yksi tytön kirjoittama. Molemmat ovat kokonaisuuksina

aineiston kompleksisimmasta päästä olevia tekstejä. Aineiston rakenteeltaan yksinkertai-

simmat tekstit ovat motivaatiopulasta johtuen hyvin lyhyeksi jääneitä kirjoitelmia.

Analyysini avulla olen pystynyt kuvaamaan alakoululaisen kirjoitetun kielen raken-

netta. Tulokset tarvitsisivat kuitenkin tuekseen tietoa huomattavasti laajemmasta aineistos-

ta. Tarkasteltujen piirteiden suuren määrän vuoksi moniinkaan ilmiöihin ei ole voitu syven-

tyä riittävällä tarkkuudella, vaan ne on lähinnä esitelty. Tutkimukseen jää myös merkittävä

aukko predikatiiviadverbiaalien ja adverbiaalien rajauduttua tarkastelun ulkopuolelle. Paju-

nen ja Palomäki toteavat, että tyypillinen puheen lauseen rakenne on SV(Alok). Lokaalinen

tarkoittaa tässä paikkaa tai aikaa, adverbiaalina voi olla myös tavan ilmaisu. Kirjoitetun kie-

len tyypillinen lause on heidän mukaansa rakenteeltaan (a)SV(a)O(a)Alok. Attribuutti (a)

laajentaa peruslausetta subjektin (S), objektin (O) tai adverbiaalin (A)a modifioivana jäse-

nenä. Modifioijina voivat toimia myös toisen asteen lauseenjäsenet. Pajunen ja palomäki

toteavat, että kirjoituksen kompleksista rakennetta kuvastaa adverbiaalien ja attribuutti-

jäsenten yleisyys suhteessa päälauseenjäseniin. (Pajunen & Palomäki: 1985: 5-8.) Lasten

kirjoitettu kieli kehittyy puhekielimäisyydestä kohti kirjoitettua kieltä, joten attribuutti- ja

adverbiaalirakenteiden kompleksisuuden tarkastelu olisi tarpeen täydentämään kouluikäis-

ten kirjoitetun kielen kompleksisuuden kuvaa.
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10. NATIIVISTA ETEVÄKSI KIELENKÄYTTÄJÄKSI

Ruth Berman (2004) kirjoittaa myöhemmästä kielen kehityksestä ja toteaa, että se on aikaa,

jolloin ihmisellä on mahdollisuus kehittyä natiivista eteväksi kielenkäyttäjäksi. Mary Nip-

pold toteaa, että myöhemmän syntaksin kehitykselle on tuntomerkkistä joustavuus. Silloin

opitaan, milloin tulee käyttää formaalia kieltä, milloin jotain muuta kielimuotoa (Nippold

2004: 3). Hänen mukaansa myöhempää syntaksin kehitystä voitaisiin tutkia antamalla nuo-

rille haasteellisia tehtäviä (sekä puhe- että kirjoitustehtäviä). Esimerkkeinä Nippold mainit-

see erilaiset selostukset, narratiivin rakentamisen, kielellä vaikuttamisen ja suostuttelun.

Tällaisia tehtäviä ratkoessaan nuori joutuu ajattelemaan kompleksisia ajatuksia, ja tehtäviä

tehdessä kognitiiviset ja lingvistiset resurssit sekä kerrytetty abstraktisanasto ja kehittyneet

syntaktiset rakenteet otetaan käyttöön. (Nippold 2004: 3–5).

Kirjoittamisen harjoittelun merkitys vaikuttaisikin olevan suuri. Samoin koululaisen

motivaation ja mielenkiinnon äidinkieltä kohtaan on todettu olevan suhteessa saavutettuihin

tuloksiin. Tässä työssä tarkastellulla luokalla saattaa olla etunaan myös se, että kielellisiä

valmiuksia mittaava pääsykoe on muodostanut ryhmän, jolla valmiudet kirjoittamisen har-

joitteluun ovat olleet samankaltaiset ja lähtökohdiltaan ns. normiopetuksen luokkaa korke-

ammat. Näin kirjoittamisen opettaminen ja harjoittelu on saattanut olla toisenlaista kuin

luokalla, jossa tasoerot ovat suuremmat. Kaija Matilainen pohtii omassa tutkimuksessaan

opetusmenetelmien vaikutusta oppimistuloksiin. Hän ottaa esiin sen mahdollisuuden, että

hyvät suoritukset niissä kouluissa, joissa on otettu lähiaikoina käyttöön luku- ja kirjoitus-

taidon opetuksessa uusia luovia menetelmiä, saattavat johtua osin opettajan paneutumisesta

kirjoittamisen opettamiseen uuden menetelmän avulla, ei pelkästään uuden menetelmän

tehokkuudesta.
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11. LIITTEET
LIITE 1

Kirjoitelman pituus suhteessa lauseiden määrään luokka-
asteittain
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LIITE 2

Sivulauseiden esiintymät (kpl) aloittavan konjunktion mukaan alatyyppeitäin

3. luokalla (m=pojat, n=tytöt)

ETTÄ KUN REL JOS VAIKKA KOSKA KYS KUIN
M1/3 1 1
M2/3 3 4 7 1
M3/3 2 1
M4/3 3 1
M5/3 5 1 2
M6/3 1 1
M7/3
M8/3 2
M9/3 1
M10/3 1 2
M11/3 1 1
M12/3 1
M13/3 1 1

ETTÄ KUN REL JOS VAIKKA KOSKA KYS KUIN
N1/3 3 3 1 1
N2/3 3 1
N3/3 2 3 2
N4/3 2 3 2
N5/3 1 3
N6/3
N7/3 1 1
N8/3 2 5 1 2
N9/3
N10/3 1 3 2
N11/3 1 1 1
N12/3
N13/3 2 1
N14/3 4
N15/3 1 2 1
N16/3 2 3 2
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Sivulauseiden esiintymät (kpl) aloittavan konjunktion mukaan alatyyppeitäin

4. luokalla (m=pojat, n=tytöt)

ETTÄ KUN REL. JOS VAIKKA KOSKA KYS. KUIN
M1/4 1
M2/4 3
M3/4 1 1
M4/4
M5/4 3
M6/4 1 1
M7/4 1 2
M8/4 2 1 1
M9/4 1 2 1

M10/4 1
M11/4
M12/4 1
M13/4 3
M14/4 3 1 2
M15/4

ETTÄ KUN REL JOS VAIKKA KOSKA KYS KUIN
N1/4 1 2
N2/4 4
N3/4 3 1 1
N4/4 1
N5/4 1 2
N6/4 2 2 1
N7/4 1
N8/4 6 1
N9/4 3 1 1

N10/4 1
N11/4 3 1
N12/4 2
N13/4 1
N14/4 1
N15/4 1 2 2 1
N16/4 1
N17/4
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LIITE 3

Verbiketjujen ja -rakenteiden esiintyminen yksilötasolla 3. luokan aineistossa.
(finiittiverbi + MA-infiniitivi, finiittiverbi + A-infinitiivi, finiittiverbi + A-infinitiivi + MA-infinitiivi, muut

rakenteet)

F + MA F + A F+A+MA MUUT
M1/3
M2/3 x x 1
M3/3 x x 1
M4/3 x
M5/3 x x 1
M6/3 x x
M7/3 x
M8/3 1
M9/3
M10/3
M11/3 x x
M12/3 x
M13/3 x
N1/3 x x 2
N2/3 x
N3/3 x
N4/3 x x
N5/3 x 1
N6/3 x x 2
N7/3 1
N8/3 x x
N9/3 x
N10/3 x
N11/3 x x
N12/3 x
N13/3 x 1
N14/3 x
N15/3 x
N16/3 x x 2
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Verbiketjujen ja -rakenteiden esiintyminen yksilötasolla 4. luokan aineistossa.
(finiittiverbi + MA-infiniitivi, finiittiverbi + A-infinitiivi, finiittiverbi + A-infinitiivi + MA-infinitiivi, muut

rakenteet)

F + MA F + A F+A+MA MUUT
M1/4 x
M2/4 x
M3/4 x x 1
M4/4 x x
M5/4 x
M6/4 1
M7/4 x x 1
M8/4 x x
M9/4 x
M10/4 x x
M11/4 x x
M12/4 x 1
M13/4 x x
M14/4 x 1
M15/4 x
N1/4 x x 1
N2/4 2
N3/4 x x x
N4/4 x x x
N5/4 x x 1
N6/4 x x x 1
N7/4
N8/4 x x
N9/4 x x
N10/4
N11/4 x x
N12/4 x
N13/4
N14/4 x x x
N15/4 x
N16/4 x x
N17/4 x x 1
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LIITE 4

Unelmieni päivä (M4/3)

Aamulla heräsin ja menin keittiöön. Äiti luki lehteä. Kun olin keittiössä, niin äiti kysyi mi-
ten olin nukkunut ja vastasin hyvin. Sitten äiti käänsi lehden koiranmyyntisivulle. Äiti ky-
syi "leikillä", että haluaisinko valkoisen länsiylämaanterrierin. Sanoin, että haluan. Äiti ih-
metteli hetken ja varmisti kysymyksen. Sen jälkeen soitimme omistajille. He sanoivat, että
kahdentoista jälkeen voi tulla katsomaan. Lähdimme etuajassa, että olisimme ensimmäiset
katsojat. Kun tulimme keskustaan, niin menimme lehdessä ilmoitettuun taloon. Sen jälkeen
pimpotimme ovikelloa. Sisältä kuului terhakasta haukuntaa. Ovi avautui ja sisältä syöksyi
2-vuotias valkoinen länsiylämaanterrieri. Kun "Xxx" eli se koira oli rauhoittunut ja nuuski-
nut meitä tarpeeksi, niin menimme sisään. Oikeastaan koira ei ollut söpö, vaan "takkuinen
ruhvelo." Mutta tiesin, että me saadaan siitä maailman söpöin ja ihanin koira. Äiti ja isä ei-
vät olleet aivan varmoja, mutta minä pyysin ja pyysin. Sitten äiti heltyi ja he ostivat koiran
minulle. Unelmani oli toteutunut! PS. Tämä oli ihan totta.

Unelmieni päivä (N16/3)

Aamulla heräsin herätyskellon pirinään. Oli taas noustava aamupalalle, vaikka oli syntymä-
päiväni. Ponkaisin ylös sängystä. Menin syömään aamupalaa. Olin varma, että minua odot-
taisi aamupala kakku. Mutta mitä näinkään! Äiti lastasi lautaselle puuro klönttejä! "Huo-
menta! Tule syömään puurosi niin voit pukea päällesi." Minulla on syntymä päivä ja äiti
vaan hoputtaa syömään puuron. Oliko äiti unohtanut syntymäpäiväni? Menin syömään.
Söin inhoten puuroklöntysköitä. Sitten puin päälleni ja lähdin kouluun. Odotin parasta ka-
veriani Xxxxx tien risteyksessä. Sieltä hän tuli. "Moi! Mennään." Xxxx sanoi tavalliseen
tapaansa. Sanoin hiljaa "Moi." ja lähdimme kulkemaan koulua kohti. Yleensä, kun minulla
oli synttärit Xxxx juoksi lahja kädessä tyrkyttämään sitä minulle. Eikö kukaan muistanut
synttäreitäni? Ei ilmeisesti. Koulussakin oli ihan tavallista. Kukaan ei maininnut sanalla-
kaan synttäreistä. Koulun jälkeen lähdin yksin kotiin, sillä Xxxx sanoi menevänsä suoraan
hammaslääkärille. Ihmettelin kyllä, sillä hän oli käynyt juuri eilen hammaslääkärissä. Ava-
sin koti oven ja huusin "Moi!" Kukaan ei vastannut. Äitin piti olla kotona, kun tulin. Menin
sisään. Huomasin keittiön pöydällä lapun. Se oli isältä. Luin sen ääneen vaikka tiesin ettei
kukaan kuulsi. "Olemme mummulassa. Haen sinut klo. 16.00 Terveisin: isä" Ihmettelin
hieman, mutta rupesin syömään. Kun kello oli noin 16.00 isä tuli pihaan. Juoksin avaamaan
oven. Isähän se siellä oli. Laitoin takin päälle ja otin rahapussin mukaan siltä varalta, että
Xxxx serkku olisi siellä. Me pidämme kauppojen kiertelystä. Olimme perillä isä antoi rahaa
lisää ja käski käydä ostamassa kahvia. Minä kävin ja tulin. Sisälle kun astuin pelästyin.
Siellä oli kaikki tutut ja he huusivat "Hyvää syntymäpäivää!"


