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Tutkin pro gradu -työssäni suomi toisena kielenä -oppijoiden (S2-oppijoiden) 
kirjallisia tuotoksia tekstien koheesion kannalta. Tarkastelen miten koherentin 
tekstin ominaisuudet – sidosteisuus ja semanttinen koherenssi – toteutuvat S2-
oppijoiden koulukirjoitelmissa. Tutkin, mitä koheesiokeinoja he käyttävät, miten 
he niitä käyttävät sekä minkälaisia vaikutuksia niiden käytöllä on tekstin luetta-
vuuteen. Tarkastelen myös, minkälaisia opetustavoitteita koulukirjoittamiselle on 
asetettu opetussuunnitelmissa ja sitä, miten nuo tavoitteet täyttyvät todellisuu-
dessa. Aineistoni koostuu tois- ja kolmasluokkalaisten ainekirjoituksista sekä 
yläkoululaisten aineista jokaiselta luokka-asteelta. 
 
Hyvä teksti muodostaa sidosteisen ja koherentin kokonaisuuden. Sidosteisuutta 
ja koherenssia rakennetaan koheesiokeinojen avulla. Koheesion avulla tekstin 
eri elementtejä voidaan linkittää toisiinsa. Koheesiokeinot voidaan jakaa yleises-
ti leksikaalisiin ja kieliopillisiin koheesiokeinoihin. Leksikaalisia koheesiokeinoja 
ovat muun muassa erilaiset toistot sekä kollokaatio; keskeisiä kieliopillisia kei-
noja taas ovat referenssi, substituutio ja ellipsi. 
 
S2-oppijat käyttävät koheesiokeinoja hyvin vaihtelevasti. Informanttini muodos-
tavat hyvin heterogeenisen ryhmän niin koheesiokeinojen käytöltään kuin ylei-
sesti kirjoitustaidoiltaan. Kirjoitelmien joukosta löytyy useita erityyppisiä kirjoi-
telmia täysin assosiatiivisista teksteistä jopa eritteleviin kirjoituksiin saakka. 
Yleisesti ottaen koheesiokeinojen käytössä on kuitenkin havaittavissa kehitystä 
iän myötä: alakoululaisten ja yläkoululaisten koheesiokeinojen käyttö eroaa pal-
jon toisistaan, ja lähes jokaisen koheesiokeinon kohdalla. Erittäin suuressa 
osassa alakoululaisten tekstejä käytetään vain muutamaa koheesiokeinoa, kun 
taas yläkoululaiset käyttävät koheesiokeinoja sekä runsaammin että monipuoli-
semmin. 
 
Koheesiokeinojen puutteellinen käyttö huonontaa tekstin luettavuutta monessa 
kirjoitelmassa, etenkin usean alakoululaisten tekstin kohdalla. Ymmärrettävyy-
den vaarantumista on vaikeampi arvioida siinä mielessä, että se riippuu aina 
paljon myös lukijasta ja siitä, kuinka paljon lukija on valmis näkemään vaivaa 
tekstin ymmärrettäväksi tekemiseksi. Voidaan kuitenkin sanoa, että suuri osa 
tutkimistani teksteistä vaatii lukijalta tulkintaa – näin ollen siis tehden lukupro-
sessista raskaamman. 
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1. JOHDANTO 

 

 

1.1. Tutkimuksen taustaa 

 

Hyvä teksti muodostaa sidosteisen ja koherentin kokonaisuuden. Sidosteisuutta ja kohe-

renssia rakennetaan koheesiokeinojen avulla. Koheesion avulla tekstin eri elementtejä 

voidaan linkittää toisiinsa. Tutkimukseni aihe on suomi toisena kielenä -oppijoiden (S2-

oppijoiden) kirjallisten tuotosten arviointi tekstien koheesion kannalta. Aion tarkastella 

miten koherentin tekstin ominaisuudet – sidosteisuus ja semanttinen koherenssi – toteu-

tuvat S2-oppijoiden koulukirjoitelmissa. Tarkastelen myös, minkälaisia opetustavoittei-

ta koulukirjoittamiselle on asetettu opetussuunnitelmissa ja sitä, miten nuo tavoitteet 

täyttyvät todellisuudessa. 

Suomi toisena kielenä -alalta on tehty tähän päivään mennessä jo melko paljon 

tutkimusta ottaen huomioon, kuinka suhteellisen nuori kielitieteen alue se Suomessa on. 

Aiemmissa S2-tutkimuksissa on keskitytty lähinnä oppijoiden morfologisiin, syntakti-

siin tai sanastollisiin vaikeuksiin, mutta tekstin tason ongelmista ei ole paljon tutkimus-

ta. Virheanalyysilla ja kontrastiivisella analyysilla on tutkittu paljon S2-oppijoiden koh-

taamia vaikeuksia suomen kielen oppimisessa tarkastelemalla heidän tekemiään virheitä 

ja vertaamalla niitä oppijoiden äidinkielen vastaaviin tilanteisiin. Minä rajaan virheana-

lyysin yleensä tarkastelemat rakenne- ja oikeinkirjoitusvirheet työni ulkopuolelle.  

Suomi toisena kielenä -ala tutkii sellaisten Suomessa asuvien ihmisten kieltä, joi-

den äidinkieli on muu kuin suomi. Suomea eivät opiskele toisena kielenä ihmiset, jotka 

ovat Suomessa vain väliaikaisesti, kuten vaikkapa vaihto-oppilaat tai lyhyehköllä työ-

komennuksella Suomessa olevat. Ihmiset, jotka opiskelevat suomea vieraana kielenä, 

asuvat muualla kuin Suomessa ja opiskelevat kieltä Suomen ulkopuolella, esim. yliopis-

tossa. Suomi on toinen kieli sellaisille maahanmuuttajille, jotka ovat asettuneet pysyväs-

ti asumaan Suomeen. Myös ns. maahanmuuttajataustaiset lapset, jotka saattavat olla jo 

syntyneet Suomessa tai ovat tulleet tänne hyvin nuorena, oppivat yleensä suomea toise-

na kielenä, koska heidän äidinkielensä on muu kuin suomi. Toinen kieli ei ole äidinkieli 

mutta ei myöskään vieras kieli, koska maahanmuuttajaoppilaat elävät toisen kielen, 

suomen, ympäröiminä (Ruuska & Tuomi 1996: 5). Toista kieltä opitaan muuallakin 
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kuin luokkahuoneessa ja sitä tarvitaan arkielämässä enemmän kuin vierasta kieltä (mts. 

5). Joissain tapauksissa maahanmuuttajataustaisen oppilaan asenne suomen kieltä koh-

taan saattaa ratkaista, onko suomi hänelle toinen kieli vai äidinkielen veroinen kieli. Äi-

dinkieli ei välttämättä ole se kieli, joka opitaan ensimmäisenä, vaan se voi olla myös 

kieli, jota osataan parhaiten tai joka koetaan äidinkieleksi. 

 

 

1.2. Tutkimuskysymykset 

 

Kysymykset, joihin yritän tutkimuksellani löytää vastaukset, ovat: 

1) miten ja minkälaisia koheesiokeinoja S2-oppilaat koulukirjoitelmissaan käyttä-

vät? 

2) miten koheesiokeinojen käyttö tai käyttämättä jättäminen vaikuttaa kirjoitelmi-

en luettavuuteen? 

 

Tutkimushypoteesini on, että S2-oppijoiden kirjoitelmat kärsivät tekstuaalisista ongel-

mista, jopa siinä määrin, että tekstin ymmärtäminen vaikeutuu.  

 

 

1.3. Aineisto 

 

Aineistoni koostuu peruskoulussa opiskelevien S2-oppilaiden koulussa kirjoittamista 

kirjoitelmista. Olen itse kerännyt aineistoa yläkoululaisilta oppilailta eräästä Tampereen 

yläkoulusta. Alakoululaisten osalta Mari Honko on luovuttanut käyttööni väitöskirjaan-

sa varten keväällä 2007 keräämänsä aineiston kirjoitelmat S2-oppilailta. Mari Hongon 

aineiston on muuntanut Access-tietokantaan Kristiina Viitala. Yläkoululaisilta aineistoa 

on 14 tekstin verran. 14 tekstistä löytyy kahdeksan pojan ja kuusi tytön kirjoitelmaa. 

Tiedossani on yläkoulun informanteista ainoastaan heidän sukupuolensa, ikänsä, äidin-

kielensä ja Suomessaoloaikansa. Heitä on jokaiselta yläkoulun luokka-asteelta. Mari 

Hongon keräämässä aineistossa on sekä 2.- että 3.-luokkalaisten oppilaiden kirjoitelmia 

useasta eri Espoon alakoulusta. Tekstejä heiltä on yhteensä 123: toisluokkalaisilta 59 ja 

kolmasluokkalaisilta 64. Poikien tekstejä on toisluokkalaisilta 34 ja tyttöjen 25, kolmas-
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luokkalaisilta poikien 29 ja tyttöjen 35. Alakoulun informanteista en ole saanut muita 

taustatietoja kuin sukupuolen. Monet alakoulun aineista on kirjoitettu otsikosta Unelmi-

en päivä. Kyseinen otsikko on näkyvillä 39:ssä toisluokkalaisen ja 62:ssa kolmasluok-

kalaisen tekstissä – sisällöltään lähes kaikkien voi katsoa olevan ko. aiheesta. Yläkoulu-

laisten teksteistä kuusi on kirjoitettu otsikolla Minä ja Suomi. 

Yläkoululaisista Venäjää äidinkielenään puhuvilta informanteilta on yhteensä 

kolme kirjoitelmaa, jotka ovat kaikki tyttöjen kirjoittamia. Neljän tekstin kirjoittajat 

ovat äidinkieleltään persialaisia. Kahden tytön kirjoitelmiin ei ole merkitty, mikä heidän 

äidinkielensä on tai kuinka kauan he ovat olleet Suomessa, mutta itse teksteistä käy il-

mi, että he ovat kotoisin Irakista, jolloin heidän äidinkielensä on luultavasti arabia tai 

kurdi. Arabiankieliseksi on lisäksi merkitty yksi poikakirjoittaja. Äidinkielenään soma-

lia puhuvia informantteja on kolme poikaa. Yksi informantti on kiinankielinen poika, 

jolta on yksi kirjoitelma aineistossa. 

Suomessaoloajoissa on yläkoulun informanttien kesken suuria eroja. Suomessa 

vietetyt vuodet vaihtelevat kahdesta neljääntoista. Kolme informanttia on asunut Suo-

messa jo neljätoista vuotta, ja kun ottaa huomioon, että he olivat kirjoittamishetkellä 

15–16 -vuotiaita, selviää, että he ovat muuttaneet Suomeen hyvin pieninä. Vasta kaksi 

vuotta Suomessa asunut tyttö on iältään 15-vuotias, joten hän on muuttanut tänne vasta 

13-vuotiaana. Luokka-asteet on kuitenkin näiden informanttien kohdalla päätetty iän 

perusteella: vasta kaksi vuotta Suomessa asunut on jo luokalla 8.  

Olen numeroinut informantit luokka-asteen, sukupuolen ja juoksevan numeron 

mukaisesti. Esimerkiksi kolmasluokkalaisen tytön olen merkinnyt tyyliin (3T15). 

 

 

1.3.1. Kirjoitelmien pituudet 

 

Yläkoululaisten kirjoitelmien pituudet vaihtelevat käsialasta riippuen yhdestä kolmeen 

liuskaan. Sanamäärät ovat jossakin 100 ja 300 välillä, keskimäärin kirjoitelmat ovat 

hieman alle 200 sanan pituisia. Toisluokkalaisten ja kolmasluokkalaisten kirjoitelmien 

pituudet vaihtelevat alle 20 sanan pituisista 200 sanan pituisiin, kuitenkin niin että kol-

masluokkalaisten kirjoitelmien pituuksien keskiarvo ja mediaani ovat suuremmat kuin 

toisluokkalaisten kirjoitelmien.  
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Kaavio 1. Kirjoitelmat jaoteltuna sanamäärien mukaan. 

 

 
Kaavio 2. Kirjoitelmien sanamäärien keskiarvot, mediaanit ja pituuksien ääripäät. 

Alle 20 20–60 61–100 101–140 141–180 181–220 221–260 261–300 
2.-luokkalaiset 5 28 19 2 2 1 0 0 
3.-luokkalaiset 3 21 26 12 2 0 0 0 
Yläkoululaiset 0 0 1 3 5 1 3 1 
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Pelkästään kirjoitelmien pituuksien eroista voidaan arvioida, että yläkoululaisten teks-

teihin sekä mahtuu enemmän että toiseksi tarvitaan enemmän tekstiä yhteen sitovia ko-

heesiokeinoja kuin alakoululaisten lyhyempiin teksteihin. On myös melko selvää, että 

kaikkein lyhimmät tekstit eivät voi sisältää paljon koheesiokeinoja. 

 

 

2. S2-OPPIJOIDEN ASEMA 

 

 

2.1. Maahanmuuttajat Suomessa 

 

Suomea on opetettu toisena kielenä suomenruotsalaisille jo 1840-luvulta lähtien. 1950-

luvulla suomea alettiin opettaa toisena kielenä Helsingin yliopiston ulkomaisille opetta-

jille. (Mátyás 1999:19). Ensimmäiset maahanmuuttajat tulivat Suomeen 1970-luvulla 

Chilestä ja Vietnamista. Tuolloin asia oli suuri uutinen, mutta kun pakolaisia ja muita 

maahanmuuttajia alkoi tulla Suomeen vähitellen 1980-luvulla, asiaan herättiin. 1980-

luvun puolessa välissä aloitettiin työvoimapoliittinen koulutus maahanmuuttajille. Mer-

kittävä muutos S2-alaan tuli kuitenkin vasta 1990-luvulla, kun Suomi muuttui maasta-

muuttomaasta maahanmuuttomaaksi (mts. 19). 1990-luvulla maahanmuuttajien tarpeita 

alettiin ymmärtää ja ottaa huomioon, ja esimerkiksi ylioppilastutkinnon on voinut suo-

rittaa suomi toisena kielenä -vaihtoehtona 90-luvun puolivälistä lähtien.  

Suomeen muuttaa nykyään jatkuvasti lisää ulkomaalaisia. Lähes koko 2000-luvun 

maahanmuutto on kasvanut joka vuosi – kääntyen vain pieneen laskuun vuodesta 2009 

vuoteen 2010 (Suomen virallinen tilasto: Muuttoliike). Maahanmuuttajataustaisten las-

ten (syntyneet Suomessa, mutta vanhemmat ovat maahanmuuttajia ja näin ollen lasten 

äidinkieli on muu kuin Suomi) määrä luonnollisesti kasvaa myös vuosi vuodelta. Suo-

messa asui vakinaisesti vuoden 2010 loppuun mennessä 167 962 ulkomaalaista ja vie-

raskielisiä oli 224 388. Vieraskielisten määrä ylitti 100 000 henkilön rajan vuonna 2001 

ja 200 000 henkilön rajan vuonna 2009. (Maahanmuuttovirasto, Suomen virallinen tilas-

to: Väestörakenne.) 

Ylivoimaisesti eniten maahanmuuttajia Suomeen tulee Virosta ja Venäjältä (Maa-

hanmuuttovirasto). Suurin vieraskielisten ryhmä on venäjänkieliset. Venäjänkielisiä on 
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Suomessa jo 54 559 ja heidän osuutensa kaikista vieraskielisistä on 24 prosenttia. Seu-

raavaksi suurimmat vieraskieliset ryhmät olivat vironkieliset (28 493), somalinkieli-

set (12 985), englanninkieliset (12 855) ja arabiankieliset (10 415). (Suomen virallinen 

tilasto: Väestörakenne.) Suomessa puhutaan nyt jo yhteensä yli 100 kieltä (Mátyás 

1999: 19). 

 

 

2.2. Opetussuunnitelmat 

 

Kun tarkastelee kuntien omia opetussuunnitelmia ja perusopetuksen yleistä opetussuun-

nitelmaa ja sen liitteitä, S2-oppilaiden tilanne suomalaisissa kouluissa vaikuttaa hyvin 

pitkälle pohditulta ja mahdollisimman tasa-arvoiseen asemaan suomalaislasten kanssa 

pyrkivältä. Tällä hetkellä käytössä olevassa, vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteissa (POPS) on oma suomea toisena kielenä opiskelevia koskeva koh-

tansa. Lisäksi maahanmuuttajien valmistavalle opetukselle asetetaan tavoitteet POPSin 

liitteenä olevassa Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 

-nimisessä suunnitelmassa.  

 

 

2.2.1. Perusopetukseen valmistava opetus 

 

Valmistavan opetuksen lähtökohtana on tarjota opetusta niille maahanmuuttaja-

taustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei ole vielä riittävän hyvä 

perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. (Perusopetukseen valmistavan opetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2009: 4.) Valmistavan opetuksen tavoitteita on antaa 

maahanmuuttajalle tarvittavat valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää 

oppilaan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. (Perusopetukseen valmistavan ope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet 2009: 6.)  

Suomeen muuttaa myös luku- ja kirjoitustaidottomia lapsia ja nuoria. Heidät on 

otettu huomioon valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa erityisesti. Sellaisten op-

pilaiden, jotka ovat käyneet vähän tai eivät lainkaan koulua, tavoitteet tulee asettaa si-

ten, että oppija saa omalta tasoltaan lähtevää opetusta. Opetuksen pääpaino on tällöin 
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luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa sekä sellaisissa perusasioissa, jotka tukevat arkiti-

lanteissa selviytymistä ja Suomeen kotoutumista. (Ks. Perusopetukseen valmistavan 

opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009: 6.) Panu Pitkänen piti alustuksen Tam-

pereen kaupungin maahanmuuttajalasten tilanteesta Tampereen yliopistossa 2004. 

Tampereella maahanmuuttajalapsi laitetaan valmistavaan opetukseen heti, kun hän saa-

puu Suomeen. Valmistava opetus kestää yleensä noin vuoden, jonka aikana oppilas in-

tegroidaan perusopetukseen ja hänelle katsotaan sopiva luokka-aste, jolle hänet sijoite-

taan. Valmistavan opetuksen sisältö saattaa lähteä niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin 

koulussa käymiseen opettelusta, sillä monilla maahanmuuttajalapsilla saattaa olla hy-

vinkin traumaattisia kokemuksia takanaan, ja normaali elämä ja lapsena oleminen vaatii 

totuttelua. (Pitkänen 2004.) 

 

 

2.2.2. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa maahanmuuttajalla tarkoitetaan sekä 

Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuo-

ria (POPS 2004: 36). POPSissa tavoitteet ovat erittäin kunnioitettavat ja kunnianhimoi-

set: maahanmuuttajan taustat ja lähtökohdat, kuten äidinkieli ja kulttuuri, maahanmuu-

ton syy ja maassaoloaika tulisi ottaa opetuksessa huomioon (ks. POPS 2004: 36). Suo-

mea tai ruotsia tulee opettaa oppilaalle toisena kielenä äidinkielen ja kirjallisuuden si-

jaan, jos hänen suomen tai ruotsin kielen taitonsa ei arvioida olevan kaikilta kielitaidon 

osa-alueilta äidinkielisen oppilaan tasoinen. Tämä etenkin on äärimmäisen kunnianhi-

moinen tavoite: miten toisen kielen opettamisesta voidaan koko kouluaikana siirtyä äi-

dinkielen opetukseen, kun monet maahanmuuttajat säilyttävät esimerkiksi puheessaan 

vieraskielisen aksentin kymmenistä Suomessa asutuista vuosista huolimatta? Tällöin ei 

voida pitää puhetta foneettisesti äidinkielen tasoisena. Toinen ongelma on ”äidinkielisen 

tasoinen” -termi. Natiivit eivät ole yksi homogeeninen yksikkö kielentaitajia, vaan erit-

täin heterogeeninen joukko. Nuorten kirjoitustaitojen rappeutumisesta on puhuttu jo pit-

kään: saavatko siis tällä hetkellä suomea toisena kielenä opiskelevat natiivin statuksen 

huonommalla kirjoitustaidolla kuin ennen? Mitä pidetään äidinkielisen tasoisena – onko 

se jokin keskiarvo, johon läheskään kaikki natiivitkaan (jotka ovat keskiarvon alapuolel-



 
 

8 

la kielitaidoissaan) eivät yllä? Vai onko ”äidinkielisen tasoinen” alin mahdollinen kieli-

taidon taso, mikä natiiveilta on löydettävissä? Vielä: kuka määrittää äidinkielen tason 

kielitaidossa? Onko se luokanopettaja ala-asteella vai S2-opetukseen erikoistunut asian-

tuntija? Monessa tapauksessa se varmasti on S2-oppilaan oma opettaja, jolla esim. paik-

kakunnasta riippuen on joko hyvin paljon kokemusta S2-oppilaista tai ei juuri lainkaan.  

Äidinkielistä opetusta tulisi myös järjestää S2-oppilaalle mahdollisuuksien mu-

kaan. (POPS 2004: 36). POPSin mukaan maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia hen-

kilökohtainen oppimissuunnitelma (POPS 2004: 36). Tampereen kaupunki on tehnyt 

opetussuunnitelmaansa hieman tiukemman säädöksen tästä: maahanmuuttajaoppilaalle 

tulee laatia henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jos hänen suomen kielen taitonsa, 

tietonsa/taitonsa opetettavassa aineessa tai yleiset opiskeluvalmiutensa sitä edellyttävät. 

Suunnitelma on tällöin tehtävä ainakin kahden vuoden ajaksi koulun aloittamisesta 

Suomessa. (Tampereen kaupungin opetussuunnitelma 2004.) 

POPSin suomi toisena kielenä -opetuksen oppimistavoitteet ja opetuksen keskei-

set sisällöt on laadittu yhteiseksi vuosiluokille 1–9. Niitä ei siis ole eritelty pienempiin 

osiin kuten muissa aineissa, esimerkiksi suomi äidinkielenä -oppiaineessa, jossa on 

omat oppimistavoitteensa ja sisältönsä 1.–2.-luokkalaisille, 3.–5.-luokkalaisille ja 6.–9.-

luokkalaisille. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan suomen kielen taito, ei luokka-aste, 

jolla hän opiskelee. Suomea toisena kielenä opetetaan joko kokonaan tai osittain äidin-

kielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän sijaan, jolloin se vastaa vuosi-

viikkotunneiltaan suomi äidinkielenä -opetusta. (POPS 2004: 96.)  

Keskeinen tavoite POPSissa S2-oppilaiden osalta on, että oppilas saavuttaa perus-

opetuksen loppuun mennessä mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon kaikilla kie-

litaidon osa-alueilla, pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen oppi-

aineita ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan perusopetuksen jälkeen. Opetuk-

sen tavoitteeksi mainitaan toiminnallinen kaksikielisyys. S2-oppilaan tulisi perusope-

tuksen kuluessa saavuttaa sellainen kirjoittamisen taito, että hän osaa kirjoittaa yksityi-

siä ja opetukseen liittyviä tekstejä ja esittää ajatuksiaan kirjallisesti yhtenäisinä kokonai-

suuksina sekä käyttää kirjoittaessaan kirjoitetun kielen rekisteriä (POPS 2004: 96–97).  

Kirjoittamisen osalta keskeiset POPSissa esitetyt opetuksen sisällöt suomi toisena 

kielenä -oppiaineessa ovat kirjoitus- ja äännejärjestelmän ja niiden erityispiirteiden op-

piminen sekä kirjain-äänne-vastaavuuden ymmärtäminen. Perusopetuksen päätyttyä S2-
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oppilaan tulisi myös hallita välimerkit ja oikeinkirjoitus, tavutus ja pien- ja suuraakko-

set. Oppilaan tulee ymmärtää sanan, lauseen ja virkkeen erot sekä osata käyttää niitä 

tuotoksissaan. Oppilaan tulee perusopetuksen kuluessa myös oppia ymmärtämään puhu-

tun ja kirjoitetun kielen ero. Keskeisiin sisältöihin kuuluu myös erilaisten tekstilajien 

päätyyppien tunnistaminen ja kirjoittaminen erilaisiin tilanteisiin sekä tekstin sidostei-

suus. (Ks. POPS 2004: 97–98.) 

 

 

2.3. S2-opetuksen toteutuminen 

 

Opetusministeriö ja Opetushallitus teettivät vuonna 2005 selvityksen suomi toisena 

kielenä -opetuksen opetusjärjestelyistä kunnissa. Tavoitteena oli selvittää, miten opetus 

kunnissa toteutetaan: muun muassa saavatko kaikki suomi/ruotsi toisena 

kielenä -opetusta ja miten opetus on resursoitu. Selvitys toteutettiin kyselyillä 

kunnallisille perusopetuksen järjestäjille ja suomi toisena kielenä -opettajille. (Suomi tai 

ruotsi toisena kielenä -opetuksen järjestäminen perusopetuksessa 2005: 1.) Selvityksestä 

ilmenee, että POPSissa asetetut perusteet S2-opetuksen järjestämiseksi eivät suinkaan 

aina toteudu, etenkään pienemmissä kunnissa, joissa on vähän S2-opetusta tarvitsevia 

oppilaita. Kuitenkin suurtenkin kuntien tarjoamassa opetuksessa on puutteita.  

Vuonna 2005 suomenkielisissä kunnissa oli 11 573 suomi toisena 

nä -oppimäärän mukaan opiskelevia oppilaita. Viidessä suuressa kunnassa (Helsinki, 

Espoo, Vantaa, Tampere, Turku) oli kyselyn vastausten perusteella 73 % kaikista S2-

oppilaista. (Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen järjestäminen perusopetuksessa 

2005: 2.) 

Pienillä, pienehköillä ja keskisuurilla kunnilla oli eniten vaikeuksia erillisen S2-

opetuksen järjestämisessä: Niistä pienistä kunnista, joissa on S2-oppilaita, noin puolella 

ei ole kunnallista S2-opetussuunnitelmaa ollenkaan. Pienissä ja keskisuurissa kunnissa 

41 % suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan opiskelevista oppilaista jää ilman eril-

listä S2-opetusta. Suurissa kunnissa tilanne on parempi: Alaluokilla noin puolet oppi-

laista on osan äidinkielen ja kirjallisuuden tunneista suomi äidinkielenä -opetuksessa, 

osan suomi toisena kielenä opetuksessa. Yläluokilla yli kolmasosa oppilaista opiskelee 

kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden tunnit erillisessä S2-ryhmässä. Kaikkien kuntien yh-
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distettyjen tulosten mukaan koko maassa arviolta neljäsosa kaikista oppilaista ei saa 

erillistä suomi toisena kielenä -opetusta lainkaan. Keskeinen syy siihen, että maahan-

muuttajataustainen oppilas opiskelee suomi äidinkielenä -tunnilla, on opettajien arvion 

mukaan oppilaan hyvä kielitaito. Toinen yleinen syy on puuttuvat resurssit. (Suomi tai 

ruotsi toisena kielenä -opetuksen järjestäminen perusopetuksessa 2005: 3–5.)  

Valtaosa kunnista ilmoitti, että niissä voi saada erillistä S2-opetusta niin kauan 

kuin oppilaan kielitaito ei ole äidinkielenään suomea puhuvan tasoinen – mikä vastaa 

opetussuunnitelman perusteiden lähtökohtaa – tai koko kouluajan. Tätä ei kuitenkaan 

toteuteta kaikissa kouluissa tai kaikkien oppilaiden osalta. Pienemmissä kunnissa suo-

mea saa usein muutaman vuoden ajan tukiopetuksena, yleensä yhden vuosiviikkotunnin 

verran. (Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen järjestäminen perusopetuksessa 

2005: 6.) 

Selvityksen valossa on helppo huomata, että Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet ja käytännössä toteutunut opetus eivät vastaa toisiaan. Jos maahanmuuttaja ei 

saa tarvitsemaansa määrää S2-opetusta, vaan hänet integroidaan suomi äidinkie-

lenä -opetukseen liiaksi ja liian aikaisin, on selvää, että tilanne on monelta kannalta on-

gelmallinen. Kaikkia POPSin sisältöjä ei voida mitenkään ehtiä opettamaan yhden vuo-

siviikkotunnin aikana, ja olisikin mielenkiintoista selvittää, mitkä ovat ne kielitaidon 

osa-alueet, jotka joutuvat jäämään vähemmälle huomiolle puutteellisten resurssien ja 

opetuksen järjestämisen ongelmien vuoksi. 

 

 

2.4. Kirjoittamisen merkitys S2-oppijoille 

 

Vaikka puhe saatetaan kategorisoida monessakin mielessä ensisijaiseksi kielen rekiste-

riksi, Kuparisen (2001: 14) mukaan länsimaisessa yhteiskunnassa kirjoittamista ei voi 

pitää toissijaisena kielenkäyttönä. Aikuisen maahanmuuttajan kannalta sekä puheen että 

kirjoituksen ensisijaisuus on perusteltavissa: yhteiskunnallisen aseman kannalta kirjoite-

tun kielen hallitseminen on ensiarvoisen tärkeää (Kuparinen 2001: 15). Tämä pitää 

paikkansa myös kouluikäisillä maahanmuuttajilla, sillä onhan mm. kouluopetus Suo-

messa pitkälle tekstipohjaista. 
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Heikki Mieskolainen opettaa suomea toisena kielenä lukiossa, ja hänen mielestään 

opettajan on syytä totuttaa opiskelijansa tekstipainotteiseen viestintäkulttuuriimme mo-

nipuolisesti, sillä opiskelijan oma oikeusturva vaatii sitä (Mieskolainen 1998: 24). Kir-

joittamisen merkitystä nykypäivänä ei voi kieltää, joten on turhaa sulkea silmänsä ja 

ajatella, että ”tärkeintä on, kun osaavat puhua suomea”. Tällainen ajattelutapa loisi 

maahanmuuttajille entistä epätasa-arvoisemman aseman pitkälti teksteille rakentuvassa 

yhteiskunnassamme, joten kirjoittamisen ja tietenkin myös luetun ymmärtämisen opet-

tamiseen on uhrattava aikaa ja vaivaa.  

Lukeminen ja kirjoittaminen voidaan nähdä osana sosiaalista toimintaa. Sosiaali-

sen lukemisen tutkimuksen (New Literacy Studies) mukaan lukutaito on sosiaalinen 

käytänne: sitä, mitä ihmiset tekevät teksteillä osallistuessaan merkityksen tuottamiseen. 

Tämä tutkimus lähtee liikkeelle nimenomaan niistä tilanteista, joissa kirjoitettua tekstiä 

tuotetaan ja käytetään, olipa kysymys sitten lapsen lukemaan oppimisesta, työttömyys-

avustuslomakkeiden täyttämisestä tai akateemisesta kirjoittamisesta. (Pitkänen-Huhta 

2000: 123 ja Hirsiaho, Pöyhönen & Saario 2007: 94.) S2-kontekstiin tämä näkemys so-

pii erityisen hyvin – onhan S2-opetuksen tavoitteeksi mainittu POPSissa juuri toimin-

nallinen kaksikielisyys, eli kyky toimia yhteiskunnan jäsenenä myös suomen kielellä. 

Tämä korostaa nimenomaan sitä, mitä kielellä voidaan tehdä. 

Toisella kielellä oppijalle koulunkäynti ja sen tekstitapahtumat asettavat kaksin-

kertaisen haasteen: hänen on opittava opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiset sisällöt 

sekä kieli, jolla niitä opiskellaan (Hirsiaho, Pöyhönen & Saario 2007: 99). Kuten äidin-

kielikin, S2-oppiaine on kouluaineena erikoisasemassa, koska se on sekä oppimisen 

kohde, opetuksen väline että opiskelun perusta (ks. Mäkihonko 2006: 1). 

Suomen kielen hallinta ja siten myös sen opetus on siis perusta kaikelle kouluop-

pimiselle S2-oppijoilla. Mäkihonko (2006: 1) huomauttaa natiiveista koululaisista pu-

huessaan, että opiskelutaidoista tärkeimpiä ovat tekninen luku- ja kirjoitustaito, joita 

opetellaan alkuopetuksessa. Tekninen luku- ja kirjoitustaito ovat perusta myös luetun 

ymmärtämisen ja tuottavan kirjoittamisen taidoille (mts. 1). S2-opetuksen on jo al-

kuopetuksessa varmistettava lukemisen ja kirjoittamisen hallinta eli tärkeimmät opiske-

lutaidot, jotta opiskeleminen eteenpäin on yleensä mahdollista. Mäkihonko (2006) esit-

tääkin, että oppiminen on sitä helpompaa missä tahansa oppiaineessa, mitä monipuoli-

sempia lapsen lukutaito ja kirjoitustaito ovat. Sujuvan luku- ja kirjoitustaidon puuttumi-
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sella voi olla kauaskantoisiakin seurauksia oppilaiden koulutusuraan myös peruskoulun 

jälkeen. (Ks. mts. 6.) Kyky saada ja tuottaa tietoa kirjoitetun tekstin välityksellä on lap-

sen koko koulunkäynnin ja opiskelun ajan hänen keskeisin työkalunsa. Kouluvuosien 

karttuessa lukemisen merkitys oppimisen ja tiedonhankinnan välineenä korostuu. Luku- 

ja kirjoitustaitojen kehittyessä tunnistamisprosessit automatisoituvat ja ymmärtämis- ja 

tuottamisprosessit tulevat yhä vaativammiksi. (Ks. mts. 6.)  

Kuitenkaan puhekielenkään merkitystä ei sovi unohtaa. Laurannon (1995: 261) 

mielestä opetuksessa pitäisi tuoda esille kielellistä variaatiota, koska oppijan on alusta 

asti ymmärrettävä useita kielirekistereitä tullakseen toimeen jokapäiväisessä viestintäti-

lanteessa. Jos maahanmuuttajille opetetaan pelkkää kirjakieltä, häneltä otetaan mahdol-

lisuus integroitua mahdollisimman hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan ja häneen lyödään 

ulkomaalaisen leima (mts. 261). 

Sähköisen viestinnän aikakaudella tekstitkin ovat kokeneet rakenteellisia muutok-

sia. On tullut uusia tekstilajeja, kuten teksti- ja sähköpostiviestit, jotka eivät ole yhtä 

tiukasti sidoksissa kirjoitetun kielen normeihin. Kun monet keskeiset päivittäin vastaan 

tulevat kirjoitetut tekstit ovat lähestyneet puhuttua kieltä, yhtenä oletettavana seurauk-

sena on koululaistekstien joutuminen kriisiin, vaikeus tuottaa tällaisessa viidakossa 

normitetun kirjakielen mukaista asiaproosaa (Hakulinen 2003). Myös Kalliokoski 

(2005) on sitä mieltä, että tekstilajien kirjo näkyy kirjoitetun kielen käytänteitä opettele-

vien teksteissä; ongelmana voi tällöin olla se, ettei kirjoittaja kykene pitämään eri lajien 

konventioita erillään omassa tekstissään (mts. 250). 
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3. KIRJOITTAMINEN  

 

 

3.1. Psykolingvistinen näkökulma kirjoittamiseen 

 

Psykologit ovat todenneet, että kirjoittaminen on ajattelun ja kielen vuorovaikutuksen 

tulos. Kirjoittaminen on tavoitteellista informaation prosessointia, johon tiedon välittä-

misessä kuuluu ideointia, ajatusten jäsentämistä sekä kirjoituksen tuottamista erilaisilla 

kieleen kuuluvilla visuaalisilla koodeilla. (Ks. Matilainen 1989: 20.) Se on tuotokseen 

tähtäävä prosessi, jossa vaikuttavat aktiivisesti niin kirjoittajan ominaisuudet, kirjoitusti-

lanne, kirjoitustehtävä kuin ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri (Mäkihonko 2006: 16). 

Kirjoittaminen on monimutkainen symbolijärjestelmä, joka on yhteydessä ajatte-

lun ja ilmaisun muotoihin ja jonka oppiminen perustuu puhutun kielen hallintaan. Kir-

joitustaidon oppimisen tuloksena saavutetaan taito muuttaa verbaalinen kieli visuaali-

seksi symbolijärjestelmäksi, joka noudattaa kirjoitetun kielen sääntöjä. (Ks. Matilainen 

1989: 20.) 

 

 

3.1.1. Kirjoittaminen kognitiivisena prosessina 

 

Kirjoitusprosessi on yksi ihmisen kognitiivisista prosesseista, kuten ajattelu ja ongel-

manratkaisukyky (Mutta 2006: 380). Kirjoittamisprosessin käynnistämiseen tarvitaan 

ärsyke, joka voi olla joko ulkoinen tai sisäinen. Jäljentäminen, sanelu ja toistamiskirjoi-

tus perustuvat ulkoisiin ärsykkeisiin, kun taas luova, tuottava kirjoittaminen perustuu 

pääosin sisäisenä ärsykkeenä toimivaan omaan ajatteluun. (Mäkihonko 2006: 26.) Lin-

nakylä (1982: 56) toteaakin, että kirjoittaminen on ajattelua. Vähäpassi (1982: 99) on 

sitä mieltä, ettei ajattelu voi olla kovin syvällistä, ellei kirjoittajalla ole riittävästi koke-

muksia, havaintoja, ideoita ja tietoja aiheestaan – vaikkakin niitä voidaan kartuttaa ja 

palauttaa mieleen myös varsinaisessa kirjoitustilanteessa. 

Kirjoittaminen on monitasoinen, interaktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, jonka 

kuluessa luodaan, koodataan ja välitetään merkityksiä sovitun merkkijärjestelmän avul-

la. Takalan mukaan kirjoitelman laatiminen on monimutkainen taito, joka edellyttää 
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asianmukaisia ajattelustrategioita, älyllisiä taitoja, tietoja ja motivaatiota. Kirjoittami-

sessa on otettava huomioon monia eri seikkoja samanaikaisesti. Tämä merkitsee, että 

informaation prosessoinnin kuormitus on erittäin suuri kirjoittamisessa. (Takala 1982: 

22–25.) Kirjoittajan on palautettava mieleen muistojaan ja kokemuksiaan, tarkistettava 

ja täydennettävä tietojaan, valikoitava niitä, ryhmiteltävä ja jäsenneltävä, painotettava ja 

paisutettava olennaisinta; on muunnettava ajatuksensa kirjoituskieleksi, tekstiksi, lau-

seiksi ja sanoiksi ja joskus muisteltava jopa yhden sanan oikeinkirjoitusta (Linnakylä 

1982: 56). Jos tällainen prosessi tuntuu vaikealta natiivista, voi vain kuvitella, kuinka 

ylivoimaiseksi S2-oppilaat voivat urakan tuntea. Heille jo äännejonojen kääntäminen 

kirjainjonoiksi tuottaa varmasti enemmän hankaluuksia kuin natiiveille. 

Puhuttaessa kielellisen kehityksen hierarkiasta on todettu kirjoittamisen seuraavan 

kolmantena kehitysvaiheena puhumisen ja lukemisen oppimisen jälkeen (Alahuhta 

1982: 32). Kirjoittaminen edellyttää puheen ymmärtämistä, muistia sekä tietoisuutta 

kielestä ja sen rakenteesta (ks. Matilainen 1989: 20). Alahuhta toteaa, että spontaani kir-

joitus omien ajatusten ilmaisijana edellyttää aivotoiminnallisesti runsaammin aktivoitu-

neita muistijälkiä ja monimutkaisempia virtapiiriyhteyksiä kuin puhuminen ja lukemi-

nen. Näin ollen kirjoittaminen on vaativin kielellisen ilmaisun muoto. (Alahuhta 1982: 

32.) 

 

 

3.1.2. Kirjoittamisen kehitys 

 
Kirjoittamisen prosessin sekä sen kehittymisen tunteminen ja ymmärtäminen ovat tär-

keitä erityisesti koulussa, jossa opetuksen tavoitteena on lasten kirjoittamisessa tarvitta-

vien taitojen kehittyminen ja oppiminen (Mäkihonko 2006: 26). S2-kontekstiin vietynä 

kirjoittamisen kehittymisen vaiheet on hyvä tiedostaa, jotta voidaan erottaa iästä ja kie-

litaidosta johtuvat puutteet kirjoitelmissa. 

Kirjoituksessa kieli siirtyy kuuloaistin piiristä näköaistin piiriin. Leiwon (1995: 

204) mukaan tämä mahdollistaa erilaisen tekstin suunnitteluprosessin tekstin rakentami-

sessa, viimeistelyssä ja muotojen valinnassa sekä vaatii ja kehittää tietoisuutta tekstin 

rakenteesta sekä lause-, sana-, tavu- ja äännerakenteesta.  

Puheessaan lapsi käyttää kertoessaan yleisesti ns. ketjuvirkettä, jossa asioita liite-

tään löyhästi yhteen ja (sitten) -konnektorilla (Leiwo 1995: 204). Alustavan analyysin 
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perusteella myös minun aineistossani etenkin 2.-luokkalaiset oppilaat käyttävät juuri 

tämänkaltaista rakennetta hyvin paljon, mutta se vähenee jonkin verran jo kolmasluok-

kalaisten teksteissä. 

 

(1) Lomalla menin marokoon lentokonella ja oli kiva marokossa ja ostin 
karkkia ja minulla oli kiva ja olin kavereiden kanssa ja menin kauppaan ja 
ostin vaatteita ja ostin kenkä ja sain jäätölöä -- (2T3) 

 

Ketjumaisuus voi toteutua myös ilman ja-konnektoria, mutta siten, että kytkentä-

mekanismeja ei ole käytetty ollenkaan: 

 

(2) Minä haluan lenttää. haluan muuttaa helsikkiin. haluan mennä puuhamaan. 
haluan mennä linämäkeen. haluan mennä uimaan. haluan mennä 
särkännieme-e. haluan mennä myllyyn. haluan mennä lumilautailla. (2P6) 

 

Aloitteleva ja heikko kirjoittaja ei käytä aikaa suunnitteluun, muistiinpanoihin ei-

kä idean muotoiluun. Hän kirjoittaa heti kaiken siinä järjestyksessä, mitä tulee mieleen. 

Tällöin sanat eivät ole harkiten yhdistettyjä tekstin rakenteeseen eikä teksti ole jäsenty-

nyttä. Aloitteleva ja heikko kirjoittaja tuntee usein suunnittelun ja tarkentamisen vaike-

aksi eikä näin ollen toteuta niitä. Aloittelevat kirjoittajat pyrkivät kirjoittamistulokseen 

aluksi lineaarisesti, assosiatiivista ilmaisutapaa käyttäen. He kokevat sisällön keksimi-

sen ongelmanratkaisuna. Kehittyneemmät kirjoittajat muokkaavat kirjoitelman sisältöä 

käyttäen erilaisia strategioita valitsemalla itselleen sopivan toimintatavan. (Ks. Matilai-

nen 1989: 34–35.)  

 Leiwo (1995: 204) toteaa, että kirjoitustaidon kehittymisen myötä kirjoittaja oppii 

sijoittamaan yhteen lauseeseen enemmän informaatiota ja lauseiden liittämiset moni-

puolistuvat – mukaan tulee erilaisia rinnastuksia ja alistuksia, joita tarvitaan ja käytetään 

erityisesti kirjoitetussa kielessä. Luukan (2004a: 10–11) mukaan kirjoittamistaidon ke-

hitys näkyy erityisesti kieliasun hallinnan vakiintumisena, kompleksisten kieliopillisten 

rakenteiden hallintana, esimerkiksi lauserakenteiden monimutkaistumisena, relatiivilau-

seiden ja tiiviiden kirjoitetulle kielelle ominaisten rakenteiden lisääntymisenä, virkera-

kenteiden monipuolistumisena ja koheesiokeinojen hallintana. Siirtyminen ilmausten 

peräkkäin asettelusta esimerkiksi alistuksiin ei ole siirtymistä vain mutkikkaampaan il-

maisuun vaan uudenlaiseen tekstin rakentamiseen. Olennaista on kehitys tekstin raken-
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tamisessa, jonka toteuttamiseen monimutkaisemmat lauserakenteet tarjoavat uusia kei-

noja. Prosessipuhe (toistot, korjaukset ja viittaukset tilanteeseen) jäävät kirjoituksesta 

pois taidon vähitellen kehittyessä. (Leiwo 1995: 205.)  

Luukka (2004a: 11) on sitä mieltä, että monet oppilaat osaavat tuottaa korrekteja 

lauseita ja monimutkaisia rakenteita, mutta eivät silti pysty kirjoittamaan hyvinmuodos-

tuneita tekstejä. Hänen mukaansa syntaktinen monimutkaisuus tai kieliopillinen korrek-

tius eivät välttämättä ole keskeisiä kirjoittamistaitoja mittaavia tekijöitä. Virheettömyys 

voi olla myös osoitus siitä, että oppilas ei ota riskejä, vaan pysyttelee lähellä omaa, pu-

hutunkaltaista suhteellisen yksinkertaisiin rakenteisiin perustuvaa kieltä (mts. 11). 

Bereiterin mukaan kirjoittajat pystyvät suorittamaan useita prosesseja samanaikai-

sesti vain mikäli monet kirjoittamisen osaprosesseista ovat niin automatisoituneita, että 

niihin ei tarvitse kiinnittää sanottavasti tietoista huomiota. (Ks. Takala 1982: 25.) Kir-

joittamaan oppimisen alkuvaiheessa sanojen ja äänteiden muuntaminen graafiseen muo-

toon on tietoista toimintaa, joka myöhemmin automatisoituu (Matilainen 1989: 20–21). 

Takala (1982: 27) toteaa, että nuorilla kirjoittajilla on paljon laajempi tietopohja kuin he 

yleensä pystyvät osoittamaan kirjoitelman kaltaisessa tehtävässä. Harjaantumattomien, 

nuorten kirjoittajien käyttämät prosessit eivät siis ole tarpeeksi pitkälle automatisoitu-

neita, jotta he pystyisivät ilmaisemaan kaiken haluamansa ja/tai tietämänsä omissa kir-

joitelmissaan.  

Alimman tason toiminnat, kuten kirjainmuotojen muistaminen ja tuottaminen tai 

sanojen ja lauseiden rakentaminen vaativat kokemattoman kirjoittajan koko huomion, 

jolloin häneltä ei jää enää kognitiivista kapasiteettia ylemmän tason toimintoihin. Ko-

kemuksen myötä alemman tason toiminnat taas automatisoituvat, ja kirjoittaja pystyy 

samanaikaisesti keskittymään myös kognitiivisesti vaativimpiin suunnittelu- ja arvioin-

titehtäviin. (Ks. Linnakylä 1983: 41.) 

Kirjoitustaitoa jo alkuopetuksessa selittävät selvemmin kirjoitetun kielen taidot 

(kuten kirjainten kirjoittaminen) kuin puhutun kielen taidot. Heikko tekninen kirjoitus-

taito vaikuttaa heikentävästi kirjoitelmien sanojen ja lauseiden lukumäärään ja siten ko-

ko kirjoitelman pituuteen ja myös sisällön laatuun. (Mäkihonko 2006: 11.) 

Koulukirjoituksissa siirrytään iän mukana elämys- ja mielikuvitusaineista asia-

aineisiin. Jonkinlainen taitekohta osuu 8. kouluvuoteen, jolloin valinnat jakautuvat 

suunnilleen tasan. (Ks. Kauppinen 1976: 23.) 
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3.2. Koulukirjoittaminen  

 

Koulukirjoittamisen voi nähdä perinteistä viestinnän mallia toteuttavana: sillä on lähet-

täjä (kirjoittaja), itse viesti eli kirjoitelma sekä vastaanottaja (yleensä opettaja tai luok-

katoverit). Vähäpassin (1982: 90) mielestä koulukirjoittaminen on viestintää sanan laa-

jassa, ajattelun sisältävässä merkityksessä. Hän toteaa, että koska koulukirjoitelmalla on 

vastaanottaja, kirjoitelmien tulee olla täsmällisiä (mts. 90). Kirjoittajan on tehtävä kaik-

ki oletukset lukijansa tiedoista ja kirjoitettava tekstinsä sen mukaisesti. Kirjoittaja luo 

itselleen oletetun lukijan ja tekee sen mukaisesti päätöksensä materiaalin valinnasta, jär-

jestyksestä ja esittämistavasta. Lukijan on pyrittävä ymmärtämään propositiot sekä luo-

tava uudelleen tai tulkittava oikein kirjoittajan näkökulma sen perusteella, miten se on 

tekstissä esitelty, ja katettava tulkinnassaan havainnot oletetusta lukijasta. Kirjoitusteks-

ti on sitä onnistuneempi, sitä koherentimpi, mitä paremmin oletettu lukija ja todellinen 

lukija vastaavat toisiaan. (Ks. Kuure 1987: 141–142.)  

Koulun kirjoitustilanteiden tärkein tekijä saattaa kuitenkin olla kirjoitusten aihe, 

sisältö. Vähäpassin (1982) mielestä se on tärkein siksi, että koululainen on vasta aloitte-

lija ja tavoittelemassa kirjoitetun kielimuodon hallintaa. Jos hänellä on riittävästi aihetta 

koskevia kokemuksia, havaintoja ja tietoja pitkäkestoisessa muistissaan, hän voi suun-

nata huomiotaan tekstin täsmällisyyteen, rakenteeseen ja kieleen. (Mts. 90–97.)  

 

 

3.2.1. Ainekirjoitus tyylilajina 

 

Koulussa kirjoittaminen realisoituu edelleen pitkälti ainekirjoituksen muodossa. Tuotta-

vassa kirjoittamisessa oppilas ilmaisee itseään vapaasti. Kirjoitelmissaan oppilas sovel-

taa sääntöjä ja sopimuksia ja esittää ajatuksensa tietyssä järjestyksessä, jonka hän valit-

see itse. (Ks. Matilainen 1989: 23–24.) Itse tuotettu teksti paljastaa erityisen hyvin oppi-

jan kielitaidon tason, koska se toimii soveltavana näyttönä kielen hallinnasta. Se paljas-

taa paremmin nimenomaan kielenkäytön osaamisen kuin esim. aukkotestit, joissa saat-

taa pärjätä pelkän muistin varassa. Kirjoitelmassa oppilas joutuu myös käyttämään fo-

nologiaa lukuun ottamatta kaikkia kielen osa-alueita: morfologiaa, syntaksia ja sanastoa. 
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Kouluaine voi edustaa useaa tekstityyppiä, joista perinteisimmät ovat Kauppisen 

ja Laurisen (1987: 58–61) mukaan kertova, kuvaileva, erittelevä, ohjaava ja kantaaotta-

va teksti. Kertovat tekstit on yleensä sijoitettu aikasuoralle, ja niille on olennaista asioi-

den peräkkäisyys. Kuvailevat tekstit liikkuvat tilassa, esimerkkinä henkilökuvaukset tai 

miljöön kuvaukset kaunokirjallisuudessa. Erittelevät tekstit taas käsittelevät ilmiöiden 

välisiä suhteita, esim. syitä ja seurauksia, eroja ja yhtäläisyyksiä ja luokitteluja. Ne ovat 

käsitteellisempiä ja usein vaikeatajuisempia kuin kertomukset ja kuvaukset. Ohjaavat 

tekstit pyrkivät ohjaamaan lukijan toimintaa. Tällaisista teksteistä esimerkkeinä toimivat 

vaikkapa ruokaohjeet ja erilaiset käyttöohjeet. Kantaaottavia tekstejä eli mielipideteks-

tejä esiintyy tyypillisesti sanomalehdissä, mutta myös koulussa, etenkin ylemmillä luo-

killa, harjoitellaan jo systemaattisesti kantaaottavien tekstien kirjoittamista aineistoai-

neen muodossa. Yksi aine voi toki yhdistellä useampaa tekstityyppiä, mutta etenkin ala-

luokilla aineet ovat pitkälti kertovia tai kuvailevia. (Mts. 58–61.)  

Matilainen (1989) taas luokittelee kirjoitukset vain kolmeen kirjoitelmalajiin: ku-

vitteelliset tekstit, tietotekstit ja mielipidetekstit (mts. 22–23). Kirjoitelma voi Matilai-

sen mielestä olla kuitenkin muun muassa kertova tai kuvaileva. Kertomuksen perustana 

on suullinen esitys, joka on kaiken kirjallisen tuottamisen alkumuoto. Kertomuksessa on 

aiheena jokin kerran tapahtunut tai koettu. Kertomuksia voivat olla elämys-, mielikuvi-

tus- ja kuvakertomukset. Aloittelevan kirjoittajan kertomukset ovat sosiaalisten tapaus-

ten kuvaamista. Myöhemmin kertomusten sisällöt värittyvät harrastusten ja luettujen 

kirjojen mukaan. Ala-asteen oppilas käyttää usein järjestyksessä ajallista peräkkäisyyttä 

sekä kertoo mieluummin kuin kuvaa. Kuvaus vaatii tarkkoja havaintoja ja sanavalintoja. 

Siinä on enemmän adjektiiveja ja substantiiveja kuin kertomuksessa, jossa verbit ovat 

etusijalla. (Ks. Matilainen 1989: 23–24.) 

Kouluainetta voi myös pitää aivan omanlaisena tekstityyppinään. Ranta (2004: 

52) on sitä mieltä, että kouluaineen voi määritellä genreksi sekä sen koululaitoksessa 

saaman aseman vuoksi että sen tunnistettavien piirteiden perusteella. Luukka (2004a: 

10) on samaa mieltä sanoessaan, että kouluaineen tekstilaji on kouluaine, eikä siihen 

hänen mielestään juuri muualla elämässä törmää. Hän myös huomauttaa, että opetuk-

sessa ei varsinaisesti juuri käsitellä tekstilajien ominaisuuksia, vaikka tehtävät ohjaavat-

kin erityyppisten tekstien tuottamiseen (mts. 10). Huomattavaa on, että myös POPSissa 
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listataan suomi toisena kielenä -perusopetuksen yhdeksi keskeiseksi sisällöksi tekstilajit 

ja kirjoittaminen eri tarkoituksiin (POPS 2004: 98). 

 

 

3.2.2. Kirjoittamisen opetus 

 

Luukka (2004a: 10–14) kuvaa kolmea kirjoittamisen opetuksen mallia: perinteinen kir-

joittamisen opetus, luovan kirjoittamisen opetus ja prosessikirjoittaminen. Perinteisessä 

ja luovan kirjoittamisen opetuksessa kirjoittamista tarkastellaan tuotoksen kautta. Perin-

teisessä kirjoittamisen opetuksessa opetuksen tavoitteena on tekstin harjoittelu ja sitä 

kautta kirjoitetun kielimuodon hallinta. Kirjoittaminen nähdään lauseiden laajentamise-

na virkkeiksi, virkkeiden kappaleiksi ja kappaleiden kokonaisiksi teksteiksi. Päähuomi-

on sekä opetuksessa että kirjoitelmien arvioinnissa saavat tekstin kieliasu ja sisältö. Hy-

vä kirjoittaja määrittyy moitteettoman yleiskielen käyttäjäksi ja sujuvan tekstin jäsentä-

jäksi, hyvä teksti taas sujuvaksi, kieliopillisesti korrektiksi ja sisällökkääksi. (Luukka 

2004a: 10.)  

Luova kirjoittaminen korostaa yksilöllistä itseilmaisua. Kirjoittaminen on luova, 

persoonallinen ja henkilökohtainen prosessi, jossa tärkeintä on itseilmaisu ja omaperäi-

syys. Tie kirjoittamiseen käy puhumisen kautta. (Luukka 2004a:11.) Luovan kirjoitta-

misen mallin ongelma on se, että siinä oletetaan, että kirjoitustaito on yleinen: jos osaa 

kirjoittaa, osaa kirjoittaa minkälaisia tekstejä tahansa. Jos oppilas ei aio kirjailijaksi 

tms., tällaisella kirjoittamisella on melko vähän käyttöä nyky-yhteiskunnassa. Ei myös-

kään ole selvää todistetta siitä, että tähän ajattelutapaan perustuva opetus todella paran-

taisi oppilaiden arkipäivässä tarvittavia kirjoitustaitoja. (Luukka 2004a: 12–13.) 

Prosessikirjoittaminen on tällä hetkellä vallalla oleva kirjoittamisen opetuksen 

malli. POPS ei ota kantaa suoraan kirjoittamisen opetuksen malliin, mutta sen oppimis-

käsitys on prosessiin perustuva: 

Oppiminen on kaikissa muodoissa aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, itsenäistä 
tai yhteistä ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. (POPS 2004: 18.) 
 
Flower ja Hayes loivat mallin, jonka perusidea on, että kirjoittaminen on erityyp-

pisten ajatus- ja muistitoimintojen aktivointia sekä erilaisten toimintaprosessien toteut-

tamista, joiden lopputuloksena syntyy teksti. Kirjoittamisen oppiminen vaatii systemaat-
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tista ohjausta ja alaprosessien harjoittelua (ks. Luukka 2004a: 13.) Bereiterin ja Scarda-

malian käänteentekevien tutkimusten mukaan kokenut kirjoittaja tuottaa ja tekee teksti-

ään eri tavalla kuin aloitteleva kirjoittaja. Kokenut kirjoittaja suunnittelee, ideoi, jäsen-

tää ja työstää ajatuksiaan eri tavalla kuin aloitteleva kirjoittaja ja saa sitä kautta aikaan 

laadukkaampaa tekstiä. (Ks. Luukka 2004a: 14.) Ranta huomauttaa, että prosessikirjoit-

tamisella on myös omat vastustajansa. On väitetty, että tuotospainotteisesta aine kah-

dessa tunnissa -käytännöstä luopuminen on syynä etenkin korkeakouluopiskelijoiden 

heikentyneeseen kirjoitustaitoon. Mutta toisaalta on esitetty sekä kokemusperäistä että 

tutkimustietoa siitä, että prosessikirjoittaminen auttaa etenkin heikkoja ja keskitasoisia 

oppilaita tuottamaan parempia kirjoitelmia. (Ranta 2004: 50.)  

Prosessikirjoittaminen näyttäisi siis yhtäkkiseltään loistavalta kirjoittamisen ope-

tuksen tavalta etenkin S2-oppilaille, joilla voidaan olettaa olevan natiiveja enemmän 

vaikeuksia kirjoitelmiensa tuottamisessa. Prosessikirjoittamiseen kuuluu oman tekstin 

suunnittelu ja muokkaus sekä vaiheittainen kirjoittaminen, mutta etenkin pienemmät 

lapset suosivat kirjoittamisstrategianaan yksinkertaista ”ajatusten virtaa”. Tässä kirjoit-

tamisstrategiassa ei muokkaamisella ole paljon sijaa. Takalan (1982: 28) mukaan lapset 

eivät yleensä suunnittele, mitä aikovat kirjoittaa. Bereiter ja Scardamalia ovat todenneet, 

että lasten suunnittelu on paikallista, ts. se rajoittuu lähes kokonaan välittömään kon-

tekstiin. Takala (1982: 29) nimittää tätä ”Mitä seuraavaksi?” -tyyliseksi suunnitteluksi, 

jolle on tyypillistä eteenpäin suuntautuva, vaiheittainen menettelytapa (ks. luku 3.1.2). 

Bereiter ja Scardamalia ovat todenneet kuitenkin, että nuorillakin kirjoittajilla on valmi-

us sellaiseen koko tekstin suunnitteluun, missä käytetään sekä taaksepäin suuntautuvaa 

että eteenpäin katsovaa erittelyä. (Ks. Takala 1982: 29.) 

Tekstin muokkaaminen on mielenkiintoinen tutkimuksen näkökulma. Tutkimuk-

set ovat osoittaneet, että äidinkieltään kirjoittavat muokkaavat tekstiä useammin kuin 

toista tai vierasta kieltä kirjoittavat. (Ks. Nordqvist-Palviainen 2007: 236.) Ranta (2004: 

63–64) on havainnut yhden huolestuttavan seikan prosessikirjoittamiselle ominaisen 

muokkaamisen tuloksena: tekstin muokkaaminen on uhka koheesiolle. Hänen tutkimuk-

sensa osoittaa, että tekstin muokkaaminen ja prosessointi aiheuttaa temaattisia aukkoja 

ja katkoksia sekä hyvien että huonompien kirjoittajien teksteissä. Rannan tutkimuksen 

valossa on siis perusteltua sanoa, että prosessikirjoittaminen ei ole välttämättä paras ta-

pa tuottaa koherentteja tekstejä. Ainakin tämän menetelmän käytössä pitäisi kiinnittää 
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oppilaiden huomiota erityisesti koheesion säilyttämiseen heidän muokatessaan tekste-

jään.  

Ratkaisuna etenkin S2-oppilaiden kirjoittamisen opetuksen tapoihin ja tavoittei-

siin voisikin nähdä ns. genrepedagogisen lähestymistavan kirjoittamisen opetukseen. 

Luukka (2004b: 148) esittelee alun perin Australiasta lähteneen genrepedagogiikan op-

peja, joiden mukaan koulun kirjoittamisen opetuksen tavoitteena ei ensisijaisesti ole 

kouluttaa omaperäisiä, luovia ja kirjoittamisesta nauttivia sanataitureita vaan koulun, 

arjen ja yhteiskunnan tekstimaailmassa selviytyviä kansalaisia. Erityisenä tavoitteena on 

taata se, että heikoimmatkin oppilaat saavuttavat tietyt minimitaidot, joiden avulla saa-

vat opiskelunsa suoritettua ja ammatin itselleen hankittua. Genrepedagogien mielestä 

koulun tehtävä on sosiaalistaa oppilaat yhteiskunnan vallakkaisiin tekstikäytänteisiin ja 

sitä kautta myös vallallistaa oppilaita (ks. Luukka 2004b: 148). Mielestäni tätä lähesty-

mistapaa olisi hyödynnettävä opetussuunnitelmissa etenkin S2-oppilaiden kohdalla. 

Niissä on turha esittää ylettömän kunnianhimoisia tavoitteita, koska niiden toteutumi-

sesta ei ole näyttöä. Sen sijaan, että S2-oppilaista yritettäisiin leipoa natiivin kaltaisia 

kielenkäyttäjiä ja tekstinrakentajia, olisi tarkoituksenmukaisempaa ja mahdollista kou-

luttaa heistä suomalaisessa yhteiskunnassa selviytyviä yhdenvertaisia kansalaisia, joiden 

peruskoulutus mahdollistaa jatkokoulutuksen tai työpaikan hankkimisen. Näin tavoit-

teeksi nousisikin natiivin tasoisuuden sijasta toinen POPSissa mainittu opetuksen tavoi-

te, toiminnallinen kaksikielisyys.  

Kielitieteessä on perinteisesti erotettu kaksi erilaista lähestymistapaa kielenope-

tukseen, formalistinen ja funktionaalinen eli kommunikatiivinen. Kommunikatiivinen 

malli korostaa kielen käytön merkitystä, eikä niinkään pidä rakenteellista oikeellisuutta 

tärkeänä toisin kuin formalistinen malli. Vallalla tuntuu tällä hetkellä olevan kommuni-

katiivinen tapa opettaa kieltä, jolloin esim. kirjoituksen normatiivisuuden noudattami-

nen jää vähemmälle huomiolle. Tärkeintä on, että viesti menee perille. Kuitenkin, jos 

kirjoittamistaitoja ei hiota tarpeeksi, kirjoitettu viestikin voi olla vaarassa epäonnistua 

niin, että sisältö jää epäselväksi jäsentelemättömän tekstin takia ja viesti ei mene perille 

sellaisena kuin se on tarkoitettu. (Ks. esim. Pälli 1998 ja Pälli ja Latomaa 1997: 49.) 
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3.3. Toisella kielellä kirjoittaminen  

 

Toisella tai vieraalla kielellä kirjoittaminen on monimutkainen tehtävä sekä siksi, että se 

vaatii tekstin tuottamista, mutta myös siksi, että se vaatii oikean sanaston ja syntaksin 

löytämistä, jotta ajatukset voidaan ilmaista. L2-kirjoittajien (englanti toisena kielenä) 

kirjoittamisprosessien tutkimukset (esim. Bereiter & Scardamalia) ovat osoittaneet, että 

heillä on samanlainen pintatason fokus (surface level focus) kuin nuorilla ja kokemat-

tomilla englantia äidinkielenään kirjoittavilla ja että he rajoittavat huomionsa kirjoitta-

misen kielellisiin vaatimuksiin useammin kuin äidinkieliset kirjoittajat. Tämä voi aihe-

uttaa muotoasioihin, kuten kieliopillisiin rakenteisiin, sanastoon ja oikeinkirjoitukseen 

keskittymistä sisällön, tekstirakenteen ja koherenssin kustannuksella. (Ks. Nordqvist-

Palviainen 2007: 235–236.) 

Kirjoittaminen saatetaan kokea vaikeaksi esim. siitä syystä, että ajatellaan, että 

tekstin täytyy olla virheettömämpää kuin puheen. Puhetilannehan on vähintään kahden 

ihmisen yhteinen kommunikaatiotilanne, jossa molemmat yrittävät ymmärtää toisiaan ja 

pyrkivät samaan, kommunikoinnin tavoitteeseen. Tällöin puhetilanteessa S2-oppija saa 

(yleensä ainakin) puhekumppaniltaan sanoin tai elein apua tai merkkejä kommunikoin-

nin onnistumisesta tai epäonnistumisen uhasta.  

Mieskolainen on huomannut käytännön opetustyössä, että hyvin puhekielen hallit-

sevat oppilaat painivat kirjoittamisen kanssa, koska kirjoitelmissa kielioppi- ja muut 

virheet on helpompi havaita ja ne tuntuvat haittaavan enemmän kuin puheessa. Hän on 

kuitenkin sitä mieltä, että suomea ei saa oppia kirjoittamaan suurin piirtein, vaan viestin 

on mentävä perille ilman että vastaanottaja joutuu sitä arvailemaan. (Mieskolainen 

1998: 23.) 

S2-oppijoilla kirjoittamiseen saattaa liittyä lisäksi sellaisia ongelmia, joita ei natii-

veilla suomen kielen puhujilla realisoidu. Jotkut maahanmuuttajat saattavat joutua opet-

telemaan kokonaan uuden kirjoitusjärjestelmän tullessaan Suomeen. Toiset taas eivät 

osaa lainkaan lukea tai kirjoittaa, vaikka olisivat jo kouluikäisiä. Tällaiset ongelmat ei-

vät haittaa puhutun kielen opettelemista läheskään yhtä mittavasti kuin kirjoitetun.  

POPSin ja muiden opetussuunnitelmien, kuten kuntien ja koulujen omien opetus-

suunnitelmien, suurin ongelma on varmasti S2-oppijoiden ryhmän heterogeenisyys. On 

äärimmäisen vaikeaa laatia minkäänlaista yleispätevää kielenopetusohjelmaa ryhmälle 
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lapsia, joiden ikähaitari saattaa olla 7–24 vuotta, jotka ovat syntyneet Suomessa tai ovat 

tulleet Suomeen pari vuotta sitten ja joiden äidinkieli ja kulttuuritausta on erilainen. Päl-

li tiedostaa tämän myös (1998: 19) ja toteaa, että eritoten kirjoittamisen taidoissa koros-

tuu maahanmuuttajien ryhmän heterogeenisyys. Osa maahanmuuttajista voi olla äidin-

kielelläänkin kirjoitustaidottomia, jolloin valmiudet ilmaista itseään suomeksi kirjalli-

sesti ovat heikot.  

Äidinkielellä ja vieraalla kielellä kirjoittamisen sanotaan eroavan erityisesti siinä, 

että äidinkielellä tietyt kirjoitusprosessit ovat automatisoituneet, kun taas vieraalla kie-

lellä jopa alemman tason prosessit (kuten kirjoitusasu) tuottavat kielellistä prosessointia, 

mikä puolestaan kuormittaa työmuistin kapasiteettia. Ellis & Yuan korostavatkin, että 

erot johtuvat suurimmaksi osaksi työmuistin rajallisuudesta ja/tai tehokkuudesta. (Ks. 

Mutta 2006: 381). 

Vaikka äidinkielen ja toisen kielen kirjoittamisessa on samankaltaisuuksia, sekä 

opettajien kokemukset että tutkimukset osoittavat, että niiden välillä on myös merkittä-

viä eroja. Eroihin voi lukeutua sellaisia kirjoittamis- ja oppimisongelmia kuten erilaiset 

kielelliset taidot ja intuitiot kielestä, erilaiset oppimiskokemukset, erilainen yleisön- ja 

kirjoittajantaju, erilaiset mieltymykset tekstien järjestämisen suhteen ja erilaiset kirjoit-

tamisprosessit. (Hyland 1996: 31.) Vieraan kielen kirjoitelmaa tuotettaessa kirjoitelma 

myös laaditaan nopeasti, eikä suunnittelu toimi samoin kuin ehkä äidinkielistä ainetta 

laadittaessa (Kuure 1987: 146). 

Toisin kuin äidinkielisillä kirjoittajilla, toisella kielellä kirjoittajilla voi olla vain 

vähän suullista kielitaitoa, jonka pohjalta kehittää luku- ja kirjoitustaitoa. Näin ollen he 

eivät pysty etenemään suullisesta muodosta kirjalliseen kirjoittamiskehityksessään – 

analyysi, joka usein tarjotaan aloittelevista äidinkielellään kirjoittavista. Toinen mahdol-

linen ero on siinä, että aloittelevat toisen kielen kirjoittajat ja lukijat voivat jo olla jonkin 

verran luku- ja kirjoitustaitoisia äidinkielellään ja saattavat nojata osaksi siihen taitoon.  

(Ks. Leki ja muut 2008: 11.) 
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4. KOHERENSSI 

 

 

4.1. Koherenssi tekstin ilmentäjänä 

 

Tyypillinen teksti on rakenteellisesti sidoksinen ja semanttisesti koherentti kokonaisuus 

(Karlsson 1994: 225). Koherenssia pidetään yhtenä hyvän tekstin ominaisuuksista. Ran-

ta (2004: 52) huomauttaa, että YTL:n antamissa ylioppilasaineen arvostelukriteereissä 

myös koheesio mainitaan yhtenä ansiokkaan tekstin ominaisuutena: ansiokas teksti ”on 

sidosteista, ja esimerkiksi viittaukset ovat täsmällisiä ja viittaussuhteita osoittavat sanat 

korrekteja”.  

Sanaa teksti käytetään kielitieteessä viittaamaan mihin tahansa jaksoon kirjoitettua 

tai puhuttua kieltä, joka muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, olipa se kuinka pitkä ta-

hansa (Halliday & Hasan 1976: 1). Kieltä äidinkielenään puhuvat tietävät yleisesti otta-

en, muodostaako jokin näyte kielestä tekstin vai ei. Tämä osoittaa, että teksteillä täytyy 

olla tiettyjä ominaisuuksia, joita ei löydy muualta (mts. 1). Nämä tietyt ominaisuudet 

ovat koheesiokeinoja ja niiden avulla luotu tekstin koherenssi. Hallidayn ja Hasanin 

(1976: 4) mukaan koheesio viittaa merkityssuhteisiin, jotka esiintyvät tekstissä, ja jotka 

määrittävät sen tekstiksi.  

Karlsson (1994) ja Halliday & Hasan (1976) eivät pidä tekstiä rakenteellisena tai 

kieliopillisena yksikkönä. Karlssonin (1994: 224) mukaan tekstejä ei tästä syystä voi 

jakaa ”kieliopillisiin” tai ”epäkieliopillisiin”, vaan niitä voidaan arvioida vain niiden 

sidoksisuuden, koherenssin ja tilanteisen sopivuuden kannalta enemmän tai vähemmän 

onnistuneiksi. Näistä onnistuneen tekstin kolmesta kriteeristä hän pitää keskeisimpänä 

semanttista koherenssia. Myös Halliday & Hasan erottelevat tekstin kieliopillisista yk-

siköistä kuten lause ja virke. He pitävät sitä semanttisena yksikkönä: ei muodon vaan 

merkityksen yksikkönä (Halliday & Hasan 1976: 2). 

Rannan (2004: 51) mukaan koherenssilla tarkoitetaan tekstin sisällöllistä eheyttä. 

Se on kirjoittajan ja lukijan mielessä ja tilannesidonnainen (mts. 51). Kirjoittajan on siis 

pidettävä huolta siitä, että lukija pystyy dekoodaamaan viestin siten kuin kirjoittaja on 

sen tarkoittanut. Tämä ei onnistu ilman lukijalle annettavia vihjeitä puheena olevien 

asioiden välisistä suhteista. Karlsson (1994: 225) toteaakin, että tekstin tulkinta on pää-
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telmiin perustuva prosessi, jossa kielitieto, maailmantieto ja tilannetieto ovat interakti-

ossa keskenään. 

Tekstilingvistiikassa koherenssin sijainnista ei olla ainoastaan yhtä mieltä. Kohe-

renssin voidaan ajatella sijaitsevan tekstissä: jos teksti ei ole koherentti, lukija ei pysty 

käsittelemään sitä. Fairclough’n mielestä tekstin koherenssi taas ei ole varsinaisesti 

tekstin ominaisuus, vaan kyse on ominaisuudesta, jonka tulkitsijat heijastavat tekstiin 

(Fairclough 1992: 134). Lukija pyrkii tulkitsemaan tekstin koherentiksi saamiensa vih-

jeiden perusteella; lukija muistaa lukeneensa tekstistä myös sellaista, mitä tekstissä ei 

varsinaisesti ole assertoituna vaan minkä hän on itse päätellyt. Koherenssi ei ole valmii-

na vaan lukija luo sen tekstiä lukiessaan, eri lukijat erilaisiksi. (Karvonen 1995: 55–56.) 

Kalliokosken (2005: 225) mukaan tekstin koherentiksi tulkitseminen perustuu lukijan 

tajuun kontekstista ja sen muutoksista – lukijan kokemukset lukijana ja kielen käyttäjä-

nä vaikuttavat suuresti siihen, pitääkö hän tekstiä koherenttina vai ei. Toisaalta etenkin 

pitempää kirjoitettua tekstiä, jossa ei olisi merkkejä koherenssista, on vaikea löytää 

(Ranta 2007: 60). Kalliokosken mielestä kirjoitetussa tekstissä on aina merkkejä kohe-

renssista tai sen puutteesta, hyvin tai epäonnistuneesti käytetyistä koheesiokeinoista 

(2005: 225). 

Kolmannen näkökannan mukaan tekstin koherenssi on ideologinen, jolloin tekstin 

lukeminen koherentiksi edellyttää tietoa maailmasta, teksteistä ja kielellisistä toimin-

noista. Tällöin keskeisellä sijalla ovat lukijan tiedot siitä, mitä tekstissä on luontevaa ja 

odotuksenmukaista sanoa, millaisia toimintoja niillä voi olla jne. (Karvonen 1995: 55–

56.) 

Pintatekstin koheesio ja ”syvätekstissä” oleva koherenssi ovat tekstuaalisuuden 

ilmeisimmät standardit. Ne osoittavat kuinka tekstin elementit sopivat yhteen ja käyvät 

järkeen. (Beaugrande & Dressler 1981: 113.) 

 

 

4.2. Koheesio koherenssin luojana 

 

Koheesiolla tarkoitetaan tekstin pintatason kieliopillisia ja sanastollisia aineksia, jotka 

luovat tekstinosien välisiä yhteyksiä – niitä lingvistisiä keinoja, joilla koherenssi tekstiin 

rakennetaan (Ranta 2004: 51 ja 2007: 60). Siinä on kyse peräkkäisten, lineaaristen jak-
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sojen yhteenkuuluvuudesta (Karvonen 1995: 57). Hakulisen ja Karlssonin (1979: 312) 

mukaan koheesio tarkoittaa sitä, että jotakin tekstin kohtaa ei voi ymmärtää tietämättä, 

mitä jossakin toisessa kohden on esitetty. Tekstin yhden osan merkitys selviää siis pitä-

mällä samanaikaisesti mielessä muualla tekstissä esitettyä tietoa (mts. 312). Hallidayn ja 

Hasanin (1976) mukaan koheesio viittaa niihin mahdollisuuksiin, joilla voidaan yhdis-

tää jotakin johonkin aiemmin esiintyneeseen – sitä tarvitaan tulkittaessa jotakin tekstin 

elementtiä toisen kautta. He pitävät koheesiona tekstin pintatason kieliopillisia ja sanas-

tollisia aineksia, jotka luovat tekstienosien välisiä yhteyksiä. (Mts. 10–11.) 

Hallidayn ja Hasanin mukaan koheesio voi olla sekä lauseiden sisäistä että lausei-

den välistä. Lauseiden sisällä koherenssia luo kuitenkin myös kieliopillinen rakenne, 

mutta lauseiden yläpuolella vastaavan kaltaista rakennetta ei ole, joten lauseiden välillä 

juuri koheesio on pääasiallinen koherenssin luoja. (Halliday & Hasan: 10–11.) Hakuli-

nen ja Karlsson pitävätkin koheesiokeinoja nimenomaan keinoina, jotka ilmentävät sa-

man tekstin lauseiden välillä kulkevia merkityssuhteita. Niiden avulla ilmaistaan nomi-

naalijäsenten lauserajan yli meneviä viittaussuhteita. He tarkoittavat koheesiokeinoilla 

sellaisia etenkin nominaalisissa lausekkeissa esiintyviä aineksia, jotka viittaavat jossa-

kin muualla tekstissä esiintyvään lausekkeeseen. (Hakulinen & Karlsson 1979: 59, 296.)  

Peruskäsite, jota koheesion analyysissä käytetään, on sidos. Sidos on monimut-

kainen käsite, koska se sisältää kohesiivisen elementin sekä sen presupposition. Sidos 

voidaan tulkita suhteeksi näiden kahden elementin välillä. Yleisin ja yksinkertaisin ko-

heesion muoto on yksittäinen sidos kahden elementin välillä, jotka sijaitsevat vierekkäi-

sissä lauseissa, jossa toinen elementti edellyttää ensimmäistä. Kuitenkin, vaikka tällai-

sen tapauksen voidaan sanoa olevan kohesiivisen sidoksen paradigmaattisin muoto, to-

delliset koheesiotapaukset ovat tyypillisesti monimutkaisempia. (Halliday & Hasan 

1976: 329.) 

Ensinnäkin, virkkeessä voi olla enemmän kuin yksi sidos. (Halliday & Hasan 

1976: 329.) Lisäksi presuppositio ei välttämättä ole välittömästi edeltävässä lauseessa, 

vaan se voi olla kauempana takana. Presupponoitu elementti voi myös itsessään olla ko-

hesiivinen viitaten toiseen elementtiin vielä kauempana tekstissä. (Halliday & Hasan 

1976: 330.) 

Sidos voi olla joko välitön, välitetty tai etäinen. Välitön sidos on kahden peräkkäi-

sen lauseen välinen, etäisessä sidoksessa taas sidoselementtien välillä on yksi tai use-
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ampia lauseita. Välitetyssä sidoksessa taas presupponoituun elementtiin viitataan toisen, 

samaan presuppositioon viittaavan elementin kautta. (Halliday & Hasan 1976: 330–

331.) Esimerkiksi lauseessa 

 

(3) Prinsessalla oli niin hieno piha. Pihalla hän1 voi tehdä ihan mitä vaan. Hän2 
voi vaihtaa ainakin hamensa väri, kampauksen ja koruja myös kengät ja 
kruunu. (3T26) 

 

ensimmäinen hän-sana viittaa prinsessalla-sanaan välittömällä sidoksella. Toinen hän-

sana taas viittaa prinsessaan välitetysti ensimmäisen hän-sanan kautta. Sidos voi saman-

aikaisesti olla sekä välitetty että etäinen (Halliday & Hasan 1976: 331). 

Koheesiokeinoihin luetaan kuuluviksi anaforiset ja kataforiset pronominit (hän, 

se), pronominaaliset adverbit (siellä, silloin), adjektiivien vertailumuodot, poistot eli 

ellipsit, samaan merkityskenttään kuuluvien sanojen väliset merkityssuhteet kuten hy-

ponymia ja antonymia, osittainen toisto (urheilu–urheilija) sekä erilaiset substituutiot. 

Sidosmekanismeihin kuuluu siis sekä sanaston että kieliopin ilmiöitä. (Hakulinen & 

Karlsson 1979: 59, 296.) 

Koheesio on semanttinen suhde, mutta se realisoituu leksikogrammatikaalisen 

systeemin kautta. Osa koheesion muodoista realisoituu kieliopin, osa sanaston kautta. 

(Halliday & Hasan 1976: 6) Tutkijat ovatkin melko yksimielisesti jakaneet koheesion 

leksikaaliseen ja kieliopilliseen. Ongelmia on tuottanut konjunktioiden ja konnektorien 

joukko, joka tuntuisi sijoittuvan johonkin näiden kahden luokan väliin. Hakulinen ja 

Karlsson (1979: 312) päätyvät olemaan tarkastelematta tätä joukkoa ollenkaan, ja Halli-

day ja Hasan (1976) ovat sijoittaneet sen omaksi luokakseen kieliopillisen ja leksikaali-

sen väliin todeten sen olevan pääasiassa kieliopillinen mutta leksikaalisella komponen-

tilla (mts. 6). Minäkin olen rajannut konjunktiot ja konnektorit työni ulkopuolelle.  

Sidokset tekstinosien välillä voidaan luokitella lisäksi semanttisten suhteitten mu-

kaan joko samaviitteisiksi tai yhteisviitteisiksi. Samaviitteisyyden merkitsemistapoja 

ovat toisto, korvaaminen (tähän kategoriaan kuuluvat minun työssäni käyttämät luokit-

telut substituutio ja referenssi) ja poisto. Yhteisviitteisyyden lajeja taas ovat antonymia, 

hyponymia ja implikaatio eli indeksaalinen viittaussuhde. 

Hyvinmuodostuneessa, kahdesta tai useammasta virkkeestä koostuvassa, sidostu-

neessa tekstissä on yleisenä sääntönä, että jokaisen tekstijakson jokaisessa lauseessa on 
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oltava jäsen, joka on sidoksissa jonkin toisen samassa tekstissä esiintyvän lauseen jäse-

neen. Jos tekstin viittaussuhteissa on katko, tämä merkitsee tekstin koheesion katkoa. 

(Enkvist 1978: 32.) 

Koheesiokeinojen runsaskaan käyttö ei yksinään tee tekstistä koherenttia. Sekä 

leksikaalisilla että kieliopillisilla koheesiokeinoilla voidaan luoda vain pintasidoksia, 

jolleivat ne kytkeydy tekstiin syvemmällä tasolla (ks. Ranta 2007: 119). Koheesiokeino-

ja voidaan käyttää myös tarpeettomasti, siten että ne eivät toimi tekstiä eheyttävinä ai-

neksina. Tällöin kirjoitetun kielen normien näkökulmasta on kyse ”virheestä”. (Ranta 

2007: 119–120.) 
Lauseen teemarakenteella tarkoitetaan lauseen jakamista teema- ja reemaosaan. 

Teema ilmoittaa puheen aiheen, reema sen, mitä puheenaiheesta sanotaan. Teeman ja 

reeman suhde sekä niiden vaihtelu lauseissa luovat tai hajottavat koherenssia. Kunkin 

lauseen teemaosa antaa lukuohjeen sille, mitä on tulossa. Se kytkeytyy tiukasti kohe-

renssiin. Koheesio voi syntyä siitä, että jälkimmäinen lause kiinnittyy laajaan tekstijak-

soon tai vain yhteen lauseeseen tai johonkin lauseenosaan. Suomenkielisissä lauseissa 

teema on yleensä verbinetinen nominilauseke. (Ks. Karvonen 1995: 61–62, Ranta 2007: 

69.) 

Vaikka lauseiden teemarakenteiden ja teema–reema-suhteen kehittyminen on 

tekstin koherenssin kannalta merkittävä tekijä ja sitä voidaan pitää yhtenä koheesiokei-

nona, rajaan sen käsittelyn työstäni pois.  

 

 

 



 
 

29 

5. LEKSIKAALISET KOHEESIOKEINOT 

 

Yleensä koherenssi ilmenee leksikaalisten sidoskeinojen eli koheesiokeinojen käyttönä 

(Karlsson 1994: 225). Leksikaalisia keinoja ovat erilaiset toistot, synonymia sekä hypo-

nymia ja hyperonymia. Nämä keinot yksistään eivät kuitenkaan riitä: tekstissä on myös 
liikuttava saman sana- tai merkityskentän piirissä aidon koherenssin syntymiseksi. Ran-
ta (2007: 117) toteaa, että 
 

”Leksikaalinen, sanastollinen, koheesio syntyy siitä, että tekstissä toistuvat samat 
sanat tai samaan sanakenttään tai merkityskenttään kuuluvat sanat.” 

 
Karlsson taas (1994: 225) puhuu semanttisesta koherenssista: hänen mukaansa se 

ei aina ilmene näkyvinä sidoksina, vaan se nojaa päätelmiin. Pelkät pintasidokset lau-

seiden välillä eivät siis takaa koherenttia tekstiä. Pintasidoksia ovat esimerkiksi saman 

sanan esiintyminen eri lauseissa, kuten seuraavassa esimerkissä:  

 

(4) Talon ohi ajoi äsken auto. Sanoissa ”auto” ja ”outo” on neljä kirjainta. Monil-
la ihmisillä on oudot tavat. Hiiri puri ihmistä varpaaseen. (Esimerkki Karls-
sonin.) 

 

Lauseissa esiintyvien samojen sanojen ensisijaisten merkitysten ja tarkoitteiden 

tulee myös kohdata sopivalla tavalla (mts. 225). Myös Halliday ja Hasan (1976: 23, 
229) toteavat, että kohesiivisten siteiden alla on oltava semanttinen suhde, joka varsinai-
sesti luo koherenssin.  

Hakulinen ja Ojanen (1976) puolestaan määrittävät koheesion tekstin koossa-

pysyvyydeksi. Hyvinmuodostuneena tekstinä pidetään tavallisesti sellaista, joka on si-

doksista eli tekstiin kuuluvien lauseiden välillä on erilaisten viittaussuhteiden verkko. 

Lauseita ja virkkeitä yhdistävien konjunktioiden, ellipsien ja erilaisten parallelismien 

kuten ikonisuuden lisäksi tekstin sidoskeinoja ovat ennen kaikkea lauseiden sisällöllinen 

yhteenkuuluvuus. (Hakulinen & Ojanen 1976: 130.) 

Ranta käyttää sekä käsitettä sanakenttä että merkityskenttä. Sanakentällä hän tar-

koittaa samasta kantasanasta saatujen sanojen joukkoa; merkityskentällä puolestaan sel-

laisten sanojen kokonaisuutta, jotka assosioituvat samaan käsitteeseen. Ne voivat olla 

suhteessa toiseen käsitteeseen esimerkiksi ala-, ylä- tai lähikäsitteitä. (Ranta 2007: 63.)  
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Näin ollen merkityskenttä koostuu siis pitkälti leksikaalisiksi koheesiokeinoiksi yleensä 

nimetyistä hypo- ja hyperonyymeista sekä synonyymeista.  

Halliday ja Hasan (1976) nimeävät viisi leksikaalista koheesiokeinoa: toisto, sy-

nonymia, hyponymia, yleissanat ja kollokaatio (mts. 278–285). Kollokaatiolla tarkoite-

taan sanoja, jotka esiintyvät usein yhdessä. Kollokaatio liittyy merkityskenttään siten, 

että saman merkityskentän sanat luonnollisesti ovat myös kollokaatiosuhteessa toisiinsa 

esiintyessään usein yhdessä.  

Hakulinen ja Ojanen (1976: 81) selittävät kollokaation sanan syntagmaattisten as-

sosiaatioiden joukkona; todennäköisyytenä että tietty sana esiintyy jonkin muun sanan 

välittömässä läheisyydessä. Esim. haukkua – koira, pimeä – yö.  

 

 

5.1. Toisto 

 

Toistoa voidaan ilmaista saman sanan (5), synonymian (6), hyponymian (7) ja yleissa-

nojen (8) kautta (Halliday & Hasan 1976: 278–281).  

 

(5) Olippa Keraa yksi Kani.! Se Kani oli Kilti. (3T8) 
 
(6) Mää oon 8 vuotta mää tykkään Äitistä. ja isoveikasta -- Mää tykkään äitistä 

ja isoveliesta. (2P1) 
 
(7) Minä asun kerrostalossa. Melkein kaikki Minun talosta sanovat että minä 

olen kiltti tyttö. (2T16) 
 
(8) Eränä pävänä minin kaupunkiin siellä olli köyhä hänellä e ollut rahaa eikä 

ruokaa minä annoin 500 000 €. Miehestä tuli rikas -- (3P22) 
 

Enkvist (1978: 34–35) jakaa toiston kahteen tyyppiin: eksaktiin, jossa sidosjäsenet 

esiintyvät samassa sana- ja taivutusmuodossa, ja muunneltuun, jossa sidosjäsenten tai-

vutusmuoto ja jopa sanaluokkakin ovat erilaisia. Esimerkiksi 

 

(9) -- Panin unelmioi että saisi olla isona opettaija. Ja panin toivoi että saisi 
elätä koko elämään. Ja kolmas unelmiointi on että -- (2T6) 
 

(10) Hän unelmoi lihaa ja muutakin ruokaa. Sitten joku keskeytti hanen unelman. 
(3T9) 
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Jätän taivutusmuotojen tarkastelun ulos analyysistäni, sillä en näe taivutusmuodon 

vähentävän tai lisäävän koheesiota. 

 

 

5.1.1. Toisto saman sanan kautta 

 

Saman sanan toistaminen tekstissä on yksi koherenssia luova keino. Salkie (1995) ottaa 

toiston koherenssia luovaan merkitykseen kannan, jonka mukaan tärkeiden sanojen tois-

taminen tekee tekstistä koherentin. Tärkeitä sanoja eivät ole esimerkiksi olla-verbi tai 

englannin kielessä käytetyt epämääräiset ja määräiset artikkelit. Salkie kutsuu sisältösa-

noiksi (content words) sanoja, joita toistetaan usein tekstissä ja jotka ovat tekstille tär-

keitä. Tärkeitä sanoja ovat ne, joista tekstin aihe muodostuu, sekä tekstissä esiintyvien 

toimijoiden tai henkilöiden nimet.  (Mts. 3–4.)  

 

(11) Henry hammaslääkärissä 
Kun Henry heräsi aamullä hän tunsi että, hammas on kipea. Sitten hän 
joudui menemaan hammaslääkariin ja hänellä ei ollut varattu aika. Henry 
ei voi odottaa hammaslaakariin pitkän aikaa. (7P2) 

 

Esimerkissä 11 kirjoitelman aiheen tärkeimmät sanat ovat otsikossakin esiintyvät 

sanat, joita toistetaan tarpeeksi läpi tekstin, jolloin koheesio säilyy alusta loppuun. 

Koherenssia luovaa toistoa ei ole kaikki kertaalleen tekstissä esitettyjen sanojen 

toistaminen. Jos toisto ilmenee kovin kaukana ensimmäisestä esiintymästä, toisto ei ra-

kenna koherenssia. Toiston on oltava tarpeeksi lähekkäistä.  

 

(12) Merenneito  
Tyynessä valtameressä, Karibian saaren lähellä, isossa ja kauniissa 
laguunissa asui iso perhe. -- Valtameren pohjalla oli iso ja kaunis palatsi, 
missä kuninkaana oli isä-Tritooni. Hänen pienemmän ja kauneimman tytön 
nimi oli Sam. Hän istui kiven päällä ja lauloi lauluja siskon kanssa koko 
päivät. Eräänä iltana Sam palasi lenkiltä. Alkoi myrsky. -- Hän yliarvioi 
omat voimansa ja alkoi upota. Merenneito pelasti hänet. -- (8T2) 

 

Esimerkin 12 kirjoitelman otsikko on Merenneito, mutta merenneito-sana esiintyy 

tekstissä ensimmäisen kerran vasta tekstin puolivälin jälkeen. Sitä ennen päähenkilöksi 

rakentuu tyttö nimeltä Sam, joka ilmeisesti on kyseinen merenneito. Merenneito-sanaa 



 
 

32 

ei mainita kuin kerran tekstissä. Muuten tekstistä voi päätellä päähenkilö Samin olevan 

merenneito, koska hänellä kerrotaan olevan häntä ja hän asuu meressä jne. Koherenssin 

kannalta olisi kuitenkin ollut parempi, että tärkeää merenneito-sanaa olisi toistettu use-

ammin ja että se olisi ilmennyt aikaisemmin tekstissä. 

Koska aineistoni kirjoitelmat eivät ole yksikään kolmeasataa sanaa pitempiä, tois-

tettavien sanojen väli ei pääsekään kovin pitkäksi. Oleellisinta toiston lähekkäisyydessä 

onkin siksi juuri sisältösanojen toiston lähekkäisyys. 

Saman sanan toiston koherenssia luova merkitys on kaksijakoinen: liiallinen toisto 

haittaa tekstin luettavuutta ja jopa ymmärrettävyyttä. Ylenmääräinen toisto ei edistä ko-

herenssia vaan päinvastoin heikentää sitä. Toistamisellakin on tosin omat pragmaattiset 

tehtävänsä, vaikkakin toisteisuuden välttäminen on neutraalia verrattuna toistamiseen. 

Yleensä toiston koetaan lisäävän sanottavan painokkuutta. (VISK § 1177.) 

 

(13) Tänän ma olen pelannut jalkapallo me voittimme. ma olen saanut setseman 
maali mei le annettu pokali ja meteli. minun äiti ja isä on katsomassa kun 
meile annettu mitali ja pokali minun äiti ja isä ovat iloinen kun ma olen 
saannu setsenan maan ja mitali ja pokali. (2P33) 

 

Esimerkissä 13 samojen sanojen toistaminen alkaa käydä rasitteeksi tekstin luet-

tavuudelle. Merkitys ei olisi muuttunut ja koheesio olisi säilynyt – ellei jopa parantunut 

– jos toisto olisi korvattu viittaamalla korrelaattiin pronominilla. 

Enkvist (1978: 35) nostaa myös kysymyksiä toiston laajuudesta, ja toteaa, että 

kaikkia toistoja ei voi korvata viitesanoilla, eikä toistoa ja pronominalisaatiota voi aina 

vaihdella vapaasti vain tyylin ja soveltuvuuden tarpeiden mukaan. Esimerkiksi reflek-

siivipronominin ja persoonapronominin valinta vaikuttaa tekstin perusmerkitykseen 

etenkin lauseen sisällä. (Mts. 35.) Lauseissa Maija osti itselleen uusia vaatteita ja Maija 

osti hänelle uusia vaatteita viitataan eri tarkoitteeseen: ensimmäisessä lauseessa Maija 

ostaa Maijalle itselleen vaatteita, jälkimmäisessä jollekin muulle kuin itselleen. Aineis-

ton esimerkissä 

 

(14) Kerran kun Ponyboy riideli isovelin kannssa hän löi hänet. (9T2) 
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jää kokonaan epäselväksi, kumpi löi kumpaa. Asia ei selviä edes lukemalla eteenpäin. 

Tässä kohtaa jompikumpi tekijä olisi pitänyt toistaa pronominoinnin käyttämisen sijaan. 

Toinen vaihtoehto olisi ollut käyttää tämä-pronominia toisen hän-pronominin paikalla.  

Salkien mielestä myös tiettyjen rakenteiden (word patterns) toistaminen on ko-

heesiota luova keino (1995: 7). 2.-luokkalaisten teksteissä esiintyy paljon toistoa, jota 

nimitän rakenteelliseksi toistoksi. Se johtunee paljolti kirjoittamisen kehitysvaiheesta: 

monet toisluokkalaiset kirjoittavat pitkälti ketjumaisia tekstejä, joissa luetellaan, mitä 

kirjoittaja haluaisi saada tai tehdä unelmiensa päivänä (vrt. luku 3.1.2. kirjoittamisen 

kehityksestä). Alla on esimerkkejä tyypillisistä aineistossani toistettavista rakenteista. 

 

Menen + NP (illat.) 

(15) Menen sirkukseen kaverini kanssa. Menen ratsastamaan hevosia kaverini 

kanssa. Minä menen Särkäniemeen minun siskon kanssa. (2T1) 

 

Minä tykkään + VP (I infinit. + partit.) 

(16) Minä tykään juua mehua. Minä tykään syyä makaroonii. Minun paras 
ruoka on makaroonilaatikko. Minä tykään katoo kaiken filmejä. Minä 
katon kaikie lefaputkit. Minä tykään käydä pizzeeriassa syömässä pizzaa 
ja kebabia ja juua limsaa. (2P4) 

 

Toivoisin että + VP (kondit.) 

(17) Toivoisin että voisin lentää koululle ja olla eka koulussa. Toivoisin että 
menin Paks -tanin. Toivon että olisin prinsessa. Toivon että osasin kaikki 
kielet. Toivon että oli mulla oli oma tietokone. Toivon että oli minulla 
palion kultaa. Toivon että saisin opettajalta lupaa kirjojata taulun. -- (2T4) 

 

Kun sama rakenne toistuu joka lauseen alussa, tekstin kappaleet eivät sitoudu toi-

siinsa – jokainen lause aloittaa tarinan ikään kuin alusta. Koherenssia rakennettaisiin 

paremmin varioimalla eri koheesiokeinoja, kuten ellipsiä ja substituutiota. Hyvälle kir-

joitelmalle on ominaista, että siinä on käytetty myös eri rakenteita monimuotoisesti, ei-

kä ainoastaan toisteta yhtä rakennetta. 

Rakenteellinen toisto tukee kuitenkin tekstin ymmärrettävyyttä tilanteissa, jotka 

muuten voisivat jäädä epäselviksi lukijalle. 
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Toivon että + VP (akt. pr. yks. 1. pers.) 

(18) Toivoon etää leenän. turusa kaverin kansa. toivoon etää olen vahva ja- 
nopee. etää voitaan kaveriit juoksukisasa. Toivoon etää OLEN rikas koska 
ostan paljon autoja etää OLEn kisa. (2P7) 

 

Yllä olevassa esimerkissä toivon että -rakenteen toistuminen auttaa tulkitsemaan 

lauseita, joista kyseinen rakenne puuttuu, mutta joissa sitä ei ole merkitty konjunktiolla 

tai muin keinoin. etää voitaan -lause voisi jäädä avautumatta ilman rutkasti toistettua 

toivon että -rakennetta – juuri sen toisto auttaa lukijaa ymmärtämään paikat, joissa sen 

myös kuuluisi olla, mutta mistä se on kirjoittajalta jäänyt merkitsemättä, mahdollisesti 

virheellisesti käytetyn ellipsin takia. Mielikuvaa hyvin koherentista tekstistä samaa ver-

biä toistamalla ei kuitenkaan synny – saman verbin toistaminen uudelleen ja uudelleen 

luo ennemminkin mielikuvan puutteellisesta koheesiosta. Näissä tapauksissa koherens-

sia rakennettaisiinkin tehokkaammin käyttämällä substituutiota tai ellipsiä. 

Samaa verbiä toistamalla ja vain NP:tä muuttamalla saadaan aikaiseksi luetteloita, 

joissa koheesio perustuu lähinnä lueteltavien asioiden yhteenkuuluvuuteen; siihen, että 

lueteltavat asiat kuuluvat kaikki saman otsikon alle, kuten vaikkapa ”asiat, joita 

teen/tykkään tehdä” (ks. yllä esimerkit 15–18). 

Näin ollen luetelman osat ovat keskenään paronyymeja. Paronymialla tarkoitetaan 

merkityssuhdetta, jossa vähintään kaksi käsitettä on jonkin korkeamman käsitteen rin-

nakkaishyponyymeja. Tulppaani, orvokki ja vuokko ovat siten saman kukka-käsitteen 

hyponyymeja eli keskenään paronyymeja. (Enkvist 1978: 44.) 

 

(19) Jääkiekko 
Siinä tarvitaan  mailaa, luistimet ja kypärä. (2P2) 
(hyperonyymi jääkiekkovarusteet) 

 

(20) Minä eilen ostin äidille kalan ja suklaat ja mun pikusiskole sufeli sukkaat ja 
Banaani sufeli suklaat ja karkii, ja tikarin. (2P4) 

 (hyperonyymi makeiset) 
 

2.-luokkalaisten kirjoitelmista suuri osa on tällaisia ”paronymiasuhteeseen” perus-

tuvia luetelmia. Toisluokkalaisten tekstit voi karkeasti jakaa tällaisiin ”luetelmiin”, ta-

junnanvirtaisesti eteneviin sekä tarinamuotoisiin kirjoitelmiin. Tarinamuotoisissa kirjoi-
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telmissa saman sanan toistoa on eniten (jos ei oteta lukuun rakenteellisen toiston verbejä 

haluan, toivon, jne.). 

 

(21) Olipa kerran Kettu se oli ihan yksin. Hän näki Jäniksen pusikossa. Kettu 
hiipi sen luokse ja sanoi auu Jänis loikki pakoon hirveellä vauhdilla. Kettu 
sanoi älä pelkää Jänis pysähtyi ja katsoi taakse ja sanoi kuka sinä olet minä 
olen Kettu. (2T17) 

 

Tajunnanvirranomaisesti etenevissä kirjoitelmissa saman sanan toistoa on vähiten. 

 

(22) Minä menen huhtikuussa espanjaa. Minun iskä vie mut jakapallo 
harastamaan sen joukueen nimi on FCReipas 96. Minä haluisin kouluun sai 
tuua kaikea erikoista esin karkia, limsaa, mp3soitimea, sipsii, jäätelöä, 
mehuu, hedelmiä, banaania, manduariini, apelsiini. Minä tykään pelata 
jalkapalloa ja tykään juosta. Minä tykään urheila paljon. Minun isä menee 
joskus juoksemaa aineki 10kilometrii. (2P4) 

 

Enemmistö 2.- ja 3.-luokkalaisten kirjoitelmista on kirjoitettu otsikosta Unelmien 

päivä. Tästä johtuen tekstit on usein kirjoitettu minä-muodossa. Jos minä-pronominin 

katsotaan olevan Salkien tarkoittama sisältösana – sehän on tekstin tekijä minä-

muotoisissa teksteissä – on myös minä-sana laskettava toiston piiriin. Tällöin edellisen-

kin esimerkin toiston määrä kasvaa, sillä sen jokainen virke alkaa minä-sanalla. 

Toisluokkalaisten kirjoitelmissa toistetaankin eniten juuri tekijöitä, joko tekijän 

nimeä tai tekijään viittaavaa pronominia minä, hän tai se. Tarinamuotoisissa kirjoitel-

missa toistetaan jonkin verran myös paikkoja. 

 

(23) Olipa kerran yksi pupu. Hanen nimi oli Viivi. Hänellä ei ollut kavereita 
sitten hän meni puistoon. Sitten hän löysi puistosta paljon kavereita hän sai 
sata ystvää. Sitten he leikkivät yhdessä puistossa. (2T5) 

 

Kolmasluokkalaisten teksteissä on vähemmän puhdasta rakenteellista toistoa. 

Vaikka sitäkin vielä esiintyy, harva teksti koostuu pelkästään samarakenteisten lausei-

den ketjuttamisesta. Samaa verbiä toistetaan siis vähemmän kuin toisella luokalla. Kol-

masluokkalaiset kirjoittavat jo enemmän kronologisesti eteneviä tarinoita tai kuvauksia. 

Ajallisesti etenevissä kirjoitelmissa koheesion kompastuskivenä on liiallinen paikan 

toisto. 
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(24) Joskus haluaisin matkustaa Bhutaniin siellä menisin katsomaan 
karateesittelyä Bhutanista menisin Egyptiin katsomaan Egyptin kaupunkia 
ja pyramiideja Egyptin jälkeen matkustaisin Amerikkaan siellä menisin 
Disney Landiin Amerikasta matkustaisin Espanjaan -- (3P2) 

 

Yläkoululaisten teksteistä rakenteellinen toisto on jo hävinnyt kokonaan. Heidän 

kirjoitelmansa ovat enimmäkseen ajallisesti eteneviä kertomuksia. Saman sanan toista-

minen on vähentynyt, ja tilalle on otettu muita koheesiokeinoja, kuten hyponymia ja sy-

nonymia sekä kieliopilliset keinot. Yläkoululaistenkin teksteistä löytyy kuitenkin vielä 

eksessiivistä paikan toistoa.  

 

(25) Ensin asuimme Peltolammessa sitten muutimme Härmälään, Härmälästä 
muutimme Tesomanjärvelle. Tesomalta muutimme Nokialle, Nokialta 
muutimme Multisilalle. (8T1) 

 

 

5.1.2. Toisto synonymian kautta 

 

Synonymia on yksi paradigmaattisen merkityssuhteen muodoista muun muassa hy-

ponymian ja antonymian rinnalla (Jantunen 2004: 53). Se on suhde, joka vallitsee kah-

den tai useamman leksikaalisen elementin välillä: paitsi, että niillä on sama tarkoite, 

niillä tulee olla myös samat merkityssuhteet (Hakulinen & Ojanen 1976: 137). Yleensä 

synonymialla tarkoitetaan kahden tai useamman muodoltaan erilaisen lekseemin sa-

manmerkityksisyyttä, mutta synonyymisiksi voidaan käsittää myös lekseemiä laajem-

mat yksiköt kuten lausekkeet ja lauseet (Jantunen 2004: 53). 

Synonymian käyttö edellyttää tietoa: jos viestin laatija haluaa käyttää synonymi-

aan perustuvia sidoksia toiston ja pronominalisaation välttämiseksi, hänen on valittava 

sellaisia synonyymeja, jotka vastaanottaja pystyy tunnistamaan. Muuten viestiä ei ym-

märretä oikein. (Enkvist 1978: 37.) 

S2-oppijat käyttävät synonyymeja lähinnä hyvin tutuista asioista – yleisin aineis-

tosta löytyvä synonyymipari on sanat isä–iskä. Näitä 2.- ja 3.-luokkalaisten teksteistä 

löytyy muutama. Muita lyhenteeseen tai lempinimeen perustuvia synonymiasuhteita 

ovat seuraavat esimerkit. 
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(26) Playstationissa on paljon pelejä. Siinä on NHL, jalkallo. Minä pelaan 
pleikkaria 20 minuuttia. (2P2) 

 
(27) -- ei ollut sänkyä enkä ollut yhtään tietokoneella mutta huomenna saadaan 

uusi sänky, saan olla koneela --  (3T3) 
 

Myös kaveri–ystävä-pareja löytyy aineistosta useampi. 

 

(28) Sitten hän löysi puistosta paljon kavereita hän sai sata ystvää. (2T5) 
 
(29) -- siellä minulla oli monta kaveria koska olin uusi ihminen. -- Minulla on 

ikävä vanhoja ystäviä. (8T1) 
 

Synonymia voi myös perustua perhesuhteisiin: tyttö on vanhempiensa tytär. 

 

(30) Olipa kerran tyttö, joka oli köyhä. -- Hänen vanhemmat olivat kadottivat 
tyttärenssa. (3T11) 

 
(31) Isä oli Tritooni ja hänellä oli kahdeksan tytärtä. -- hänen pienemmän ja 

kauneimman tytön nimi oli Sam. (8T2) 
 

Verbisynonyymit ovat harvinaisempia kuin nominit, niitä on aineistossani vain 

yksi. 

 

(32) Kerran kun Ponyboy riideli isovelin kannssa -- Ponyboy pääsi kotiin, hän ja 
hänen veli eivät tapelut enää. (9T2) 

 

Toiselta luokalta löytyy pari tapausta, jossa synonymiasuhteessa ovat useamman 

sanan lauseke ja yksittäinen sana. 

 

(33) Olipa kerran prinssi joka oli ritari joka rakastui. kuningas ja kuningataren 
tyttäreen ja prinsessa rakastui ritariin. (2P11) 

 
(34) Toivon että osaan taikoa. Toivon että saan taikavoimia. (2P12) 

 

Informanttini käyttävät kautta luokka-asteiden erittäin vähän synonymialle raken-

tuvaa toistoa. Syynä voi olla S2-oppijoiden suppea sanavarasto, johon ei välttämättä 

kuulu monia synonyymeja samoille tarkoitteille. Kuitenkin, kuten Jantunen (2004: 3) 

toteaa, synonyymien vivahteikas käyttö on yksi varioinnin ja koheesion keino, ja se 
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kuuluu kielensä hyvin hallitsevan kielenkäyttäjän keinoihin. Silti edes yläkoululaisilla, 

joiden käsitemaailmaan synonyymien jo kuvittelisi kuuluvan, toisto synonymian kautta 

ei kuulu systemaattisesti käytettyihin koheesiokeinoihin. Synonyymien käyttö tekee 

tekstistä elävämpää, mutta synonyymien käytön puuttuminen ei kuitenkaan uhkaa teks-

tin koherenssia. 

 

 

5.1.3. Toisto hyponymian kautta  

 

Hyponymia on sisältyvyyssuhde, jossa sanan ekstensio sisältyy toisen sanan ekstensi-

oon (Kuiri 2004: 25). Se on sisältyvyyteen perustuvaa yhteisviitteisyyttä (Enkvist 1978: 

43). Ylempää, laajempaa ekstensiota edustava sana on hyperonyymi ja alemman, sup-

peamman ekstension omaava hyponyymi (Kuiri 2004: 25). Hyponymiaa esiintyy luon-

nollisessa kielessä olevien eriasteisten käsitteiden hierarkioiden takia. Esimerkiksi kuk-

ka on hyperonyymi eli korkeamman asteen käsite, johon sisältyvät sen hyponyymit ruu-

su, vuokko, orvokki jne. Kukka-käsite taas on käsitteen kasvi hyponyymi. (Enkvist 

1978: 43.) 

Hyponyymiset suhteet muodostavat verkostoja, joissa on paljon päällekkäisyyttä 

(Enkvist 1978: 44). Esimerkeissä hyponyymit on lihavoitu ja hyperonyymit alleviivattu. 

 

(35) Siellä on paljon eläimiä, mä saisin pitää monta eri lemmikkiä esim: kissa, 
koira, hamsteri, marsu. Mutta ei kuitenkaan nursua, tai muita isompia 
eläimiä. (3P9) 

 

Esimerkissä 35 lemmikkiä-sana on edellä mainitun eläimiä-sanan hyponyymi 

mutta toimii samalla sanojen kissa, koira, hamsteri ja marsu hyperonyymina. 

Viittaaminen taaksepäin johonkin sanaan käyttämällä hyperonyymia on yksi tapa 

yhdistää sanoja tekstissä ja luoda niiden välille koheesiota (Salkie 1995: 15). 

Hyponymialla voidaan tarkentaa sanottua tai luetella hyperonyymin eri hyponyy-

meja. Yleensä ensimmäinen esiintymä on tarkempi, siis hyponyymi, ja siihen viittaava 

toinen esiintymä yleisempi, eli korrelaatin hyperonyymi.  

 

(36) Ja tahdon käydä eri maissa esim Saksassa, ranskassa, norjassa, italiassa  
ja englannissa. (3P25) 
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(37) Hevoseni ei tykkää hippa. Hän ei tee mitään vaan se syää heiniä ja kattoo 

meiän leikka. (2T9) 
 
(38) Sieltä talvi leirille joka keslää yhden vuoden tammikuusta joulukuuhun. 

leirin jälkeen menisin Venäjälle. (3P1) 
 
(39) En halunnut ikinä lähtee Barcelonasta pois, koska se on paras kaupunki 

jossa olen käynyt. (7P5) 
 
(40) Sitten minäja iso veli, pikkusisko ja isosisko ja äiti jaisä menemme irakiin. 

Kun menen tänä vuonna irakiin niin menemme koko perhe leiriin myös 
mummo ja pappa. (3T35) 

 
(41) -- olin onohdanut minun aidin kielin kirjani ja työkija kotiin -- Sitten kun 

olin kaapista kijani pistin repunsaa -- (7P2) 
 
(42) Tyynessä valtameressä, Karibian saaren lähellä, isossa ja kauniissa 

laguunissa asui iso perhe. -- Valtameren pohjalla oli iso ja kaunis palatsi -- 
(8T2) 

 
(43) Olen -- kotoisin irakista. -- Jouduimme pois maasta sodan takia. (9T3) 

 

Hyponymiasuhteen perinteinen järjestys, jossa tarkempaan käsitteeseen, hypo-

nyymiin, viitataan korkeamman tason käsitteellä, hyperonyymilla, voi myös olla joskus 

käännetty toisin päin. 

 

(44) Hän haukkui että muut eläimet tulisivat. Karhu tuli ensimmäisen söi, koska 
hän ei saanut saalin. (3P7) 

 
(45) Mutta tamä päivä ei ollut mikätahansa paiva vaan syntymäpäivät --. (3T11) 
 
(46) Myöhään illalla menimme ulos ja ammuimme raketteja. Meillä oli tänä 

vuonna vain Romalaisia kynttilöitä. Kavereillani oli Pikku-Kiinalaisia. 
(7P3) 

 
(47) Henry ei voi odottaa hammaslaakariin pitkän aikaa. -- Lääkäri näytti 

pitkalta ehkä 190 cm kokoinen mies lääkäri -- (7P6) 
 

Esimerkissä 47 hammaslääkäri ja mieslääkäri ovat molemmat lääkärin hyponyy-

meja.  
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Aineistostani löytyy selvästi enemmän toistoa hyponymian kuin synonymian 

kautta. Monet tapaukset ovat kuitenkin rajatapauksia siitä, onko kyseessä toisto sy-

nonymian tai hyponymian kautta vaiko samaan sanakenttään liittyvä suhde. 

 

(48) Minulla on paljon lemmikkejä. Yksi lemmikki on hevonen. Se toinen on 
kissa ja sitten minulla on koira. (2T1) 

 
(49) Playstationissa on paljon pelejä. Siinä on NHL, jalkallo. (2P2) 
 
(50) Hänen unelmansa oli saada marsu hän halusi tyttö marsun koska tyttö 

marsu voi synnyttää poikasia -- (3T13) 
 

Kuten synonymian kohdalla, myös hyponymiaan perustuva toisto on enemmän 

nomini- kuin verbipohjaista. Verbitoistosta on vain yksi esimerkki aineistossani. 

 

(51) Minä tykään pelata jalkapalloa ja tykään juosta. minä tykään urheila paljon. 
(2P4)  
 

Jotta semanttiseen suhteeseen perustuva toisto toimisi koheesiota luovasti, on lu-

kijan ja kirjoittajan jaettava yhteistä tietopohjaa maailmasta. (Katso myös Enkvistin 

huomautus synonymian käytön edellyttämästä tiedosta, s. 36.) 

 

(52) -- mutta kun he olivat kävelemässä, snobbarit tulivat autolla ja löivät heitä. 
Siinä aikana kun Ponyboy pyörtyi hänen kaveri tappoi yhden pojan 
jengistä. (9T2) 

 

Esimerkissä 52 koheesion rakentuminen on epävarmaa, sillä lukijan täytyy käsit-

tää snobbareiden ja jengin välinen hyponymiasuhde. Kirjoittaja luottaa ehkä liikaa sii-

hen, että lukija jakaa hänen tietopohjansa asiasta. Tämä on koulukirjoittamiselle luon-

teenomainen ongelma, sillä yleensä aineen kirjoittaja tietää tekstinsä vastaanottajien 

joukon olevan tuttu ja rajattu – yleensä nimittäin tuohon joukkoon lukeutuu ainoastaan 

opettaja. Kirjoitelmassa, josta esimerkki 52 on irrotettu, on kyse luettuun kirjaan perus-

tuvasta aineesta. Jos kirja on annettu luettavaksi koulusta, kirjoittaja luonnollisesti olet-

taa opettajan (eli vastaanottajansa) myös lukeneen sen. 

Joissain tapauksissa on vaikea sanoa, mikä suhde eri tekstin elementtien välillä 

on. 



 
 

41 

 

(53) Siellä oli 200.metrisii. hämähäkejä1 niiten jalat oli kolkytmetrisii. lopulta 
minä ja mun kaveri päästiin pakoon sitten tuli lohikäärmeitä2 45.metriii tulta 
ampu sittentulihämähkit ampu seittejä sittentuli krokotiileja3 neavas suun 
30.metrii auki sitten tuli dinosauruskii4 ne juoksimeidän perään niitten yksi 
askeloli 100.metrii vahingossa menttiin talon takasi sieltä tuli kummalisii 
villi petoja5 -- (2P16) 

 

Esimerkistä ei aukea, viitataanko kummallisilla villipedoilla edellä lueteltuihin 

hämähäkkeihin, lohikäärmeisiin, krokotiileihin ja dinosauruksiin – ne kyllä vaikuttavat 

kummallisilta villipedoilta –  jolloin kohta 5 olisi hyperonyymi kohdille 1–4,  vai tuliko 

talosta edellä lueteltujen hirviöiden lisäksi vielä muitakin kummallisia villipetoja, jol-

loin kohdat 1–5 olisivat kaikki keskenään paronyymeja, saman hyperonyymin (esim. 

hirviöt) alaisia hyponyymeja. 

Aineiston kirjoitelmissa hyponymiaa käytetään usein viittaamaan lauseen sisälle, 

jolloin se ei siis luo tekstiin lauseiden välistä koheesiota. Esimerkiksi Hakulinen ja 

Karlsson eivät pidä lauseiden sisäisiä leksikaalisia koheesiokeinoja tekstiin koheesiota 

luovina.  

 

(54) Kaikki päivät ovat karkki Päiviä. (2P32) 
 
(55) Hän unelmoi lihaa ja muutakin ruokaa. (3T9) 
 
(56) Mutta tämä ei ollut mikä tahansa paiva vaan syntymäpäivät -- (3T11) 
 

Hyponymian käytössä koheesiokeinona ei ole merkittäviä eroja tarkastelemieni 

luokka-asteiden välillä. 

 

 

5.1.4. Toisto yleissanan kautta 

 

Yleissanoilla tarkoitetaan sellaisia sanoja kuten paikka, olento, ihminen, ongelma, ky-

symys, idea. Asioista voi yleisesti käyttää korkean asteen sanoja asia, tilanne jne. Ver-

beistä ovat näihin verrattavia yleishyperonyymeja tehdä, toimia jne. Nämä yleishypero-

nyymit muistuttavat pronomineja, koska ne voidaan lukea myös samaviitteisiksi, kor-

vaaviksi ilmaisuiksi. (Enkvist 1978: 44.)  
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Aineistostani löytyy vain muutama esimerkki, joiden voidaan katsoa edustavan 

yleissanalla toistamista: 

 

(57) Eränä pävänä minin kaupunkiin siellä olli köyhä hänellä e ollut rahaa eikä 
ruokaa minä annoin 500 000 €. Miehestä tuli rikas -- (3P22) 

 
(58) Sam lopetti puheminen ja meni hänen kaverin luonon. Kaverin nimi oli 

Malika. Nainen suostui vaihtaa hänen häntä jalaksi -- (8T2) 
 
(59) Se Ritari ja prinsessa menivät naimisiin ja prinsessa synnytti poikan. Ja 

lapsesta tuli ritari -- (2P11) 
 
(60) Me tulimme Iranista Suomeen lentokoneella. Ensiksi lentokone pysäytyi 

Londolla ja sen jälkeen me vaidimme lentokonee. Tämä toinen lentokone on 
mennyt Helsinki sitten Helsingista Tampre. Kun minä tuli Tampereella, en 
ole tietänyt, että Minun isäni on kuollut. Minä kuvitteli että isä tulee ja hän 
vie meitä koti, mutta homma tapahtui vähän väärin päin. Kaikki olivat 
itkeneet minäkin itkin, silloin oli minun aikasta pahin tuntii. Ensimäinen 
päivä suomessa oli minun mielestä paha päivä koska en tietänyt, että missä 
olen nyt tai miks minun isä kuoli ja niin edelleen. Minä menin 2 tai 4 
kuukatta sitten sen tapahtuman jälkeen kouluun. (7P4) 

 
(61) Henry pelkäsi hampaiden poraamista, kuin hän kuuli poran ääneen hän 

rupesi hikoilemaan, ja luuli, etta koko hammas lähtee pois. Oneksi asiat 
eivät meneet mitä hän luuli. (7P6)  

 

 

5.1.5. Eriviitteinen toisto 

 

Toistolla voidaan ilmaista samaviitteisyyttä (Enkvist 1978: 34), mutta toiston ei tarvitse 

välttämättä viitata samaan referenttiin. Halliday ja Hasan (1976: 282) huomauttavat, että 

kahdella leksikaalisella esiintymällä ei tarvitse olla samaa referenttiä ollakseen kohesii-

visia.  

Aineistostani löytyy eniten samaviitteistä toistoa.  

 

(62) Jos Minni näkee että Lilja tulee kotiin Minni tuo leluja. Ja Lilja ei halua 
leikkiä. (3T6) 

 
(63) Hän asui yksin ja hänellä oli vain yksi lintu. Lintu ei ollut tavallinen vaan 

taikalintu. (3T10) 
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Joitakin esimerkkejä on kuitenkin myös eriviitteisyydestä. Yleisin eriviitteisyyden 

muoto on sellainen, jossa toinen esiintymä sanasta on tietty, toinen yleinen. 

 

(64) Yhtäkkiä ovelta saapui mies nimeltä David, prinsessa Anna ihastui häneen 
ensi silmäyksellä kuten mies. -- Seuraavana päivänä David kysyi Annaa 
vaimokseen ja Anna suostui ”Vihdoin sain unelmani miehen!” (3T32) 
 

(65) Ja vielä toivoisi että opettaja antaisi koko päivä piirtää tauluun. Panin meni 
nukkumaan nukuessa Panin unelmioi että saisi olla isona opettaija. (2T6) 

 

Ensimmäinen opettaja on tietty, tunnettu opettaja, toisella esiintymällä tarkoite-

taan ammattia, ei ketään tiettyä opettajaa. 

Esiintymien järjestyksellä ei ole merkitystä: ensimmäinen esiintymä voi yhtä hy-

vin olla yleinen ja jälkimmäinen tietty. 

 

(66) Ja sinä tiedät että haluaisin Jätti puun jonka sisällä vois asua Ja se olisi 
linnun näköinen. Ja miulla olisi maailman komein lintu. (3P6) 

 

(67) Olipa kerran poika jonka nimi on Izet. Joka unelmoi olla tyttö mutta Izetin 
unelma ei toteutunut hän oli surullinen koko vuosi koko ajan hän vanheni 
sitten Izet tapasi tytön jonka nimi oli Minna -- (3T14) 

 
(68) Suomeen koulu oli vähän eri näkyinen kuin Afganistanissa. Ensimäinen 

päivä kun minä menin koulu meidän opettaja opetti meille numeroita -- 
(7P4) 

 

Esimerkissä 68 ensimmäinen koulu-sana tarkoittaa koululaitosta, jälkimmäinen 

fyysistä koulua. 

Toistettavien sanojen tarkoitteet voivat olla erilaiset myös muuten kuin yleinen–

tietty-tasolla. Tarkoitteet voivat olla keskenään vastaavanlaisia, mutta silti eri tarkoittei-

ta: 

 

(69) Ensiksi lentokone pysäytyi Londolla ja sen jälkeen me vaidimme 
lentokonee. (7P4) 

 
(70) Olen -- 16 vuotias tyttö, kotoisin irakista. Tulimme Suomeen vuonna 1993, 

pakoleirin kautta. Jouduimme pois maasta sodan takia. -- Suomi on ihan 
erilainen maa kuin irak. (9T3) 
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Ensimmäisellä maa-sanalla viitataan esimerkissä 70 Irakiin, toisella Suomeen. 

Molemmat ovat maita, mutta tarkoite on eri. 

Kun samoilla sanoilla on eri tarkoite, koheesio horjuu helpommin, ja lukija joutuu 

tulkitsemaan kontekstin kautta melko pitkälle, mihin sanoilla viitataan.  

 

(71) Ritari ja prinsessa menivät naimisiin ja prinsessa synnytti poikan. Ja lapsesta 
tuli ritari sen nimi oli Eetu ja prinsessan nimi oli Jenna. Eetu ja Jenna 
menivät naimisiin. (2P11) 

 
(72) Yksipaivä kun oli ropotti töissä. -- Mutta sitten tuli samallainen rodotti 

europpasta ja sitten se eka rodotti ampui pommilla ja pommit räjähtivät -- 
he sanoivat tehkää niin että te olisitte tehneet niin että yksi iso rodotti olisi 
kuollut -- (3P5) 

 
Kummassakin esimerkissä jää epäselväksi, mihin viimeisellä toistettavalla viita-

taan. Esimerkissä 71 tarinaan on ilmeisesti ilmaantunut uusi prinsessa, jota ei vain esi-

tellä mitenkään, koska Eetu-prinssi tuskin meni naimisiin äitinsä kanssa. Esimerkissä 72 

taas kolmen ensimmäisen robotti-esiintymän tarkoitteet ovat selvät, mutta neljännessä 

viittauksessa lukija ei enää tiedä, mistä robotista on kyse – viitataanko toisena esiinty-

neeseen tarkoitteeseen vai kokonaan uuteen robottiin, josta ei ole aikaisemmin mainin-

taa.  

Tarkoite voi olla eriviitteinen myös muuten kuin saman sanan kautta.  

 

(73) Sitten hän joudui menemaan hammaslääkariin ja hänellä ei ollut varattu 
aika. -- Lääkäri näytti pitkalta ehkä 190 cm kokoinen mies lääkäri -- (7P6) 

 

Esimerkissä hammaslääkärillä tarkoitetaan ensin sairaanhoidon osa-aluetta, sen 

hyperonyymilla lääkäri taas fyysistä lääkäri-ihmistä. 

 

 

5.2. Kollokaatio 

 

Kollokaatiolla tarkoitetaan leksikaalisten elementtien jaksoja, jotka esiintyvät tavan-

omaisesti yhdessä, mutta jotka ovat kuitenkin täysin läpinäkyviä siinä mielessä, että jo-

kainen leksikaalinen konstituentti on myös semanttinen konstituentti (Cruse 1986: 40). 

Halliday ja Hasan (1976: 285) luokittelevat kollokaatioon kuuluvaksi konventionaalisen 
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yhteisesiintymisen lisäksi vastakohtasuhteet, antonymian, konverssin, synonymian ja 

hyponymian (mts. 285). He eivät erittele kollokaatiota tarkemmin, vaan tyytyvät totea-

maan, että kollokaatio on ainoastaan yläkäsite. Koheesiota on minkä tahansa leksikaali-

sen elementtiparin välillä, joiden osat ovat keskenään jossakin tunnistettavassa leksikaa-

lis-semanttisessa suhteessa (Halliday & Hasan 1976: 285, 287). Tässä työssä olen jaka-

nut kollokaation sanakenttiin, implikaatioon ja vastakohtasuhteisiin. Erittelen alla näitä 

eri kollokaation ilmiöitä tarkemmin. Synonymiaa tarkastelin toiston kohdalla yksityis-

kohtaisesti. Synonymiaa ei mielestäni voi esiintyä muuten kuin toiston kautta, joten en 

tarkastele sitä uudestaan kollokaation kohdalla. 

Hakulinen ja Karlsson puhuvat merkityskentästä, mikä vastaa terminä Hallidayn 

ja Hasanin kollokaation käsitettä. On oleellista, että samaan kenttään kuuluvat sanat as-

sosioituvat puhujan mielessä toisiinsa, eivätkä kentät siten ole mielivaltaisia (Kuiri 

(2004: 28).  

2.- ja 3.-luokkalaiset ovat kirjoittaneet usein valmiiksi annetusta otsikosta Unel-

mien päivä, joten luonnollisesti vuorokauteen ja päivärutiineihin liittyvät merkityskentät 

toistuvat monissa kirjoitelmissa. Vuorokaudenajoista puhuminen liittyy myös kronolo-

giseen esittämistapaan, mikä on ominaista kertomuksille, joita aloittelevat kirjoittajat 

usein kirjoittavat. Moni alakoululaisen tarina alkaakin heräämisellä ja aamupalan syö-

misellä. 

 

(74) Aamulla minä heräsin aamulla pesin naamaa ja söin aamupala jamenin 
kouluun ja leikin kavereiden kanssa (2T3)  

 
(75) Unelmien päivä heräsin aamulla. (2T4)  
 
(76) Oli aamu Panin heräsi. (2T6)  
 
(77) Heräsin aamulla ja menisin syömamää aamupalaa. (2T11)  
 
(78) Aamulla herään lintujen lauluun. (3T22) 

 

Myös yhden yläkoululaisen kirjoitelma alkaa heräämisestä ja aamutoimien 

kuvaamisesta – tosin kirjoitelman otsikko ”Minun aamuni” selittää pitkälti syyn tähän. 

 

(79) Aamulla kun minä heräsi 7.15 söin aamupalani ja pistin vaatteet päälle 
olin valmina tullen kouluun (7P2)  
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Tarinan alkaminen heräämisestä ja loppuminen nukkumaan menoon luo kohe-

renssia – kaikki tarinan tapahtumat sijoittuvat aikajärjestyksessä yhden päivän sisälle ja 

tarinan kaari on selkeä. Vuorokauden merkityskenttä jatkuu läpi koko kirjoitelman tai 

vähintäänkin sitoo yhteen kirjoitelman alun ja lopun. 

 

(80) Minä herään aamulla ja haluaisin olla kotona ja katsoa Televisiota. Minä 
haluaisin syödä aamulla pullaa ja juoda mehua. Minä haluaisin sitten että 
olisi ihana kesä päivä. Sitten menisin rannalle ja menisin uimaan ja sitten 
menisin kotiin syömään ja sitten menen katsomaan televisiota. Sitten menen 
pesemään hampoja ja sitten menen nukkumaan. (2T12)  

 
(81) Oli aamu ja heräsin aikaisin. Kun menin olohuoneeseen äiti oli jo hereillä 

ja minä kysyin: Mitä me tehdään tänään? -- Kun tulin kotiin oli jo tasa n 
yhdeksän ja minun piti mennä nukkumaan. (2T14) 

 
(82) Kun heräsin näin unta. -- Ja kello yhdeksän menen nukkumaan. (3T31)  

 

Vuorokauden aikojen ja niihin liittyvien toimintojen, kuten nukkumisen ja herää-

misen, merkityskenttä ilmenee monin muinkin tavoin kuin tarinan alkamisella aamusta 

ja heräämisestä. Näitä saman merkityskentän ilmentymiä on tosin yleensä vähemmän, 

eivätkä ne sido koko tarinaa yhteen samalla lailla kuin edellä mainituissa esimerkeissä. 

 

(83) Ja se tapahtui samana päivänä. -- kello oli jo Yksi. Ja Tassu vielä tanssi ja 
tanssi. Oi yö on tullut! (2T15)  

 
(84) Sitten tuli jo yö ja Täplä kysyi. - Menään takaisin. - Äh en jaksa nukutaan 

täällä. Janis sanoi. - Okei, pelästyneenä vastasi Täplä. Oli jo aamu Janis 
heräsi ja herätti Täplän. (3T9)  

 
(85) Toivoisin että aamulla sänkyyni hyppäisi koira että se olisi minun omani 

saisin viedä sen ulos ja pitää siitä hyvää huolta paivän aikana minulle 
kerrotaisiin että pääsen harrastamaan ratsastusta -- (3T16)  

 
(86) sitten menin nukkumaan, aamulla heräsin oli viikon loppu. Menin ulos ja 

leikkisin koko päivän. (3P20) 
 
 

Toinen, vieläkin yleisempi merkityskenttä on koulumaailman kenttä. Tämä on 

luonnollista kun genrenä on nimenomaan koulukirjoitelma ja kirjoittajina koululaiset. 
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Muita usein esiintyviä merkityskenttiä ovat muun muassa maat ja matkustelu; kesä ja 

lomailu; eläimet sekä raha ja ostaminen. 

 

(87) Että olisin opettaja jos ne oppilaat- riehuu niin annan 30.minuutti- jälki 
istuntoo (2P16) 

 
(88) Joskus haluaisin matkustaa Bhutaniin siellä menisin katsomaan 

karateesittelyä Bhutanista menisin Egyptiin katsomaan Egyptin kaupunkia 
ja pyramiideja Egyptin jälkeen matkustaisin Amerikkaan siellä menisin 
Disney Landiin Amerikasta matkustaisin Espanjaan Espanjassa menisin aq 
uapar kiin sieltä matkustaisin Ruotsiin laivalla Ruotsissa katsoin Ruotsin 
kaupungit Ruotsista menisin Af rikkaan Afrikassa menisin ampumaan 
krokotiileja ja käärmeitä ja lintuja sitt matkustaisin maailman ympäri. 
(3P2) 

 
(89) Loma on mökillä olis kuuma aurinko järvi olisin menny saunaa. (2P31)  
 
(90) Haluasin koiran. Toivoisin että saan eläimiä. -- Haluaisin ratsastaa. -- 

Toivoisin että minulla on oma hevonen. (3T28) 
 
(91) Hän sanoi jonain paivänä ostaisin paidan. Kolmen viikon Päässä niin hän 

ostikin Paita maksoi viisi miljoonaa euroa. Kaikki ihmetlivät hiirtä onko 
hiiri rikas. Ja häntä sanotiin. Että. Voisiko hiiri olli periesidetti niin hän 
tulikin jaja mitä nyteh dää. Hiiri sanoi kirjotä laskut verot ruoka rahat 
sähkörahat niin- tuli köhäksi -- (3P21)  

 

Koheesio ei synny tekstiin vielä siitä, että samaan merkityskenttään kuuluvat sa-

nat esiintyvät samassa lauseessa. Hakulisen ja Karlssonin mukaan samaan merkitys-

kenttään kuuluvien sanojen käyttäminen peräkkäisissä lauseissa on yksi tapa ilmaista 

lauseiden osien välisiä merkityssuhteita (Hakulinen & Karlsson 1979: 297). Koheesio 

syntyy siis vasta saman merkityskentän jatkumisesta lauseesta toiseen. Alla olevissa 

esimerkeissä ei ole siis kyse koheesiosta, sillä merkityskenttä ei ulotu lauserajan yli. 

 

(92) Linnulla oli nälkä ja hän luuli että tyttö oli kaupassa, ostamassa ruokaa. 
(3T10)  

 

Monissa kirjoitelmissa tietty merkityskenttä on vain jonkinlainen sivujuonne, eikä 

se kanna kovin pitkälle – eikä näin ollen luo mainittavasti koheesiota koko tekstiin, 

muutaman peräkkäisen lauseen ulkopuolelle.  
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(93) Tänän ma olen pelannut jalkapallo me voittimme. ma olen saanut setseman 
maali mei le annettu pokali ja meteli. minun äiti ja isä on katsomassa kun 
meile annettu mitali ja pokali minun äiti ja isä ovat iloinen kun ma olen 
saannu setsenan maan ja mitali ja pokali. kun mulle oli sunteli minun kaverit 
ostivat mulle lahja ja minun iska osti minulle pyöra ja mopo ja pileikari ja 
tietokone. minä haluasi olla lääkari ja ollan kiltisti koulussä ei tappele 
minä haluan olla luokkassa kiltisti ja hilla. (2P33) 	  

 

Esimerkissä 93 kertomus alkaa jalkapallon merkityskentällä, mutta lopuksi poik-

keaa vielä koulun merkityskenttään, joka jatkuu muutaman lauseen verran. Esimerkistä 

94 löytyy melko löyhä kesän merkityskenttä kirjoitelman keskeltä. Esimerkissä 95 taas 

koulun merkityskenttä esiintyy kertomuksen alussa mutta vaihtuu sitten luonnon ja yht-

äkkiä taian merkityskenttiin. 

 

(94) Kun heräsin näin unta. Näin että minulla oli siivet. Ja minun kotini oli kor 
eassa puussa. Ruokana oli hampurilaisia ja salaattia. Hiekka oli kuuma. 
Sitten menin uimaan. Sielä sain ilmaiseksi jäätelöä. Vähän kauenpana 
sataa vettä ja vielä kauenpana sataa lunta. Minun koirani juoksee maailman 
ympäri. Ja kello yhdeksän menen nukkumaan.  

 
(95) Kun aamulla herään menen kouluun. Nykyään kuolussa ei tule läksyjä. se 

on maailman paras juttu. Koulu päivä meni loistavasti. Menin kotiin, yht 
äkkiä tuntui oudolta hissi pysähtyi tuntui kun jotain jännää oli tapa htunut. 
Hissi taas liikkui, minulla oli loistava olo menin huoneeseeni tekemään 
läksyt mutta unohdin ei ole läksyiä. Menin ulos metsään, oli kevään ja 
kesän välinen sää, joten menin metsään, ihana rauhallinen TUUli rakastan 
niitä päiviä jolloin on rauhallinen tuuli ja nyt oli semmoinen päivä. Menin 
kallioille, tuli yht äkkiä salama mutta se meni äkkiä. Luulin että näin näkyiä, 
äkkiä huomasin että osasin TAIKOA, menin äkkiä kotiin. Mutta sitten en 
kertonutkaan kenellekään vaan menin omaan huoneeseeni (3T27) 

 

Monissa aineistoni kirjoitelmissa ei voi sanoa olevan kovinkaan mainittavaa se-

manttista koherenssia, vaan kirjoitelmat ovat pitkälti assosiatiivisesti kirjoitettuja, ”kir-

joitetaan mitä tulee mieleen” -tyyppisiä rakenteeltaan (ks. s. 15). Tällaisissa teksteissä 

merkityskentät vaihtelevat nopeasti eivätkä yhdisty seuraaviin merkityskenttiin kohe-

rentisti. 

 

(96) Aamulla minä heräsin aamulla pesin naamaa ja söin aamupala jamenin 
kouluun ja leikin kavereiden kanssa Lomalla menin marokoon lentokonella 
ja oli kiva marokossa ja ostin karkkia ja minulla oli kiva ja olin kavereiden 
kanssa ja menin kauppaan ja ostin vaatteita ja ostin kenkä ja sain jäätölöä 
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minä haluan olla prinsessa ja haluan mennä teatteriin ja toivosin että leikisin 
prinsessa ja mun veli se halusi mennä laivalla ja me mentiin laivalle ja 
saatiin oma huone ja mentiin leikkimään ja sitten toivosin että en myöhästyn 
koulusta ja voisin lentää kouluun (2T3) 

 
(97) Olipakerran kun en saanut mitään ja piti nukkua lattialla kun ei ollut sankyä 

enkä ollut yhtään tientokoneella mutta huomenna saadaan uusi sänky, saan 
olla koneela ja lisäksi kello, rannekello se oli hauskapäivä se oli unelmien 
päivä. Huomenna Huong menee luistelemaan sen kaverin kanssa Jeminan 
koka oli pulleampi kuin Huong myös luhyempi hän tykkää katsoa minua ja 
nauraa mä hatusin tutta mukaan ja tutustua Jeminaan. (3T3) 

 

Monissa teksteissä merkityskenttä kuitenkin jatkuu kohesiivisesti läpi koko kirjoi-

telman. Tällaisia tekstejä löytyy sekä ala- että yläluokkalaisten kirjoitelmista. Yleisesti 

ottaen yläkoululaisten teksteissä esiintyy enemmän merkityskentän kautta luotua se-

manttista koherenssia kuin alakoululaisten (ks. 5.2.1.). Yläkoululaisten kirjoitelmissa 

merkityskentät muodostavat myös pitempiä ketjuja ja toteutuvat laajemmin, ts. useam-

milla sanoilla samasta merkityskentästä. Iän myötä kirjoittajat vaikuttavat myös siirty-

vän merkityskentästä toiseen sujuvammin, eivätkä pelkän vapaan assosioinnin kautta. 

Tällöin koheesio säilyy pitemmälle tekstissä. 

 

(98) Minä rakennan raketin ja lennän kuuhun. Siellä minä pystytän leirin ja 
avaruusaseman. Sitten minä rupean asumaan siellä. Joskus minä käyn 
maassa kylässä. Minä tutkin kuuta ja etsin metalleja esimerkiksi rautaa, 
kuukiveä. Minä elän kuussa elämäni loppuun asti. (2P21) (kirjoitelma 
kokonaisuudessaan) 

 
(99) Olipa kerran ananas jonka nimi oli Antti. Hän halusi olla sitruuna koska 

sitruuna oli pienempi kuin hän. Eräänä päivänä hän päätti lähteä sairaalaan. 
Sitten hän kysyi lääkärimansikalta että miten hän pystyisi muuttumaan 
pienemmäksi lääkärimansikka sanoi että jos hän menisi leikkauksiin. Antti 
ajatteli vähän aikaa mutta suostu. Parin tunnin kuluttua hän tuli 
leikkauksista ja katsoi peilistä hän huomasi että oli paljon pienentynyt. 
Hänen unelma oli toteutunut. (2P25) (kirjoitelma kokonaisuudessaan) 

 
(100) Koulussa on vaikeita tehtäviä, mutta niistä pääsin helpolla koska ymmärsin 

mitä opettaja selitti. Välitunneilla hyppäsin narua kavereitten kanssa ja 
Koko luokka ovat sovussa ja leikkivät toistensa kanssa ystävällisesti. 
Aurinko paistaa edelleen ja oppilaat ovat t-paidoilla ulkona kun on näin 
lämmintä. Kun koulun kello soi pääsemme kotiin. Minä kävelin iloisena 
kotiin sillä läksyjä tuli paljon mutta niitä tehdessään tulee iloinen mieli. 
(3T21) 
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(101) Kun Henry häräsi aamullä hän tunsi että, hammas on kipea. Sitten hän 
joudui menemaan hammaslääkariin ja hänellä ei ollut varattu aika. Henry 
ei voi odottaa hammaslaakariin pitkän aikaa. Hammas oli tossi kipeä ja 
hänella oli tärkeä jalkapallo otelu se takia hän meni päivystykseen. Lääkäri 
näytti pitkalta -- Kun Henry istui penkille lääkäri tutki Henrin hampailta ja 
sanoi että, sunullä on iso reikä hampaassa ja joututaan poramaan. -- 
Hammaslääkäri sanoi puudutetaanko se, Henry sanoi joo. Henry pelkäsi 
hampaiden poraamista, kuin hän kuuli poran ääneen hän rupesi 
hikoilemaan, ja luuli, etta koko hammas lähtee pois. Oneksi asiat eivät 
meneet mitä hän luuli. Kun hammas on laitettu paikaa lääkäri antoi 
hänelle uude ajan, koska toisessa hampaassa oli pieni reikä. (7P6)  

 

Esimerkki 101 on aineistossani melko harvinainen teksti. Siinä sama merkitys-

kenttä jatkuu läpi koko tekstin tasaisesti: lähes joka lauseesta löytyy hammaslääkärin 

kentän ilmentymä. Merkityskentän sanastoa on lisäksi käytetty runsaasti, eikä vain 

muutamaa sanaa. 

Koherenssi syntyy myös muuten kuin saman merkityskentän jatkumona tasaisesti 

läpi tekstin. Jokin merkityskenttä voi toimia koherenttina sivujuonena, kuten esimerkis-

sä 102. 

 

(102) -- olin valmina tullen kouluun Kun olin bussipysäkin lähellä muistin että, 
olin onohdannut minun aidin kielin kirjani ja työkija kotiin ja juoksin niin 
nopea että, kaikki luulivat olen raketti. Sitten kun olin kaapista kijani pistin 
repunsaa ja avasi meidän kotiin ovi sitten minun äiti sanoi minä vien sinut 
kouluun. (7P2)  

 

Edellisen esimerkin tarina jatkuu: 

 

(103) Kun me menimme alas parkkipaikalle Minun äitini oli unohtanut viime 
illalla laittaa auton lämpiämään sen takia auto ei käynistynyt koska 
moottori oli ihan jäässä. Sitten viiden tai kymmenen minutia kuu-uttua tuli 
meidän naapuri ja hän meni auton edessä avasi konepelti ja hän autoi meitä 
korjaamaan minun äitin auton. Minä tulin koulu mutta olin myöhässä 20 
minuttia. (7P2)  

 

Tämä tarina koostuu siis lähinnä kahdesta merkityskentästä, jotka ovat jonkinlai-

sessa syy-seuraussuhteessa keskenään. Kertomuksessa siirrytään luonnollisesti toisesta 

merkityskentästä toiseen: koulun merkityskentästä auton merkityskenttään. Lisäksi 

merkityskentät ovat laajalle ulottuvia, ts. ulottuvat usean lauseen alueelle näin yhdistäen 
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suurempaa tekstin osaa. Kirjoitelman viimeisessä lauseessa palataan vielä ensimmäi-

seen, koulun merkityskenttään. 

Merkityskenttä saatetaan ottaa esiin toistuvasti, mutta kuitenkin hieman katkeillen 

niin, että sen esiintymien väliin jää useita lauseita. Alla olevassa esimerkissä semantti-

nen koherenssi säilyy vielä juuri ja juuri. Olen lainannut esimerkkiin kirjoitelman koko-

naisuudessaan, jotta merkityskentän aukot tulevat myös näkyviksi. 

 

(104) Olin asunut eka puolivuotta Seinäjoella tädin vuokramassa asunnossa isä ja 
äidin kanssa. Olen silloin yksinäinen minulla ei ollut ystäviä enkä tunne 
ketää. Istun joka päivä kauppa-torilla lähellä tädin ravintola. tuijotan ihmisiä 
ja toivon että ravintolalle tulisi enemmän asikaita... Minä olen silloin tosi 
kiltti... Olin sen jälkeen tullut Tampereelle. asuin Pirkkala nimelta kunta 
joka kuulu osiin Tampereen. Käyn sen jälkeen kielikouluu. Sie missä on 
kaikki muutkin ulkomaalaiset, esim. Afganistanilaiset, Iranlaiset, 
Venäläiset... heitä oli tosi paljon. ainakin 10 henkea Afganistanista ja... 
Mutta minä olin vain yksin. olin toivonut että sie olisi muitakin kiinalaisia... 
Muut ulkomaalaiset puhu keskenään eivät ole kovin innokasta puhua 
minulle. Mutta opettajat ovat auttaneet minua paljon ja kaikki muutkin. 
Opettajat ovat tosi kiltteja... Siis tosi tosi... kiltti ja kiva... He ovat mulle 
niin hyviä ystäviä ja unohdin että he ovat opettajat. Olen saanut myös paras 
kaveri Iranista... Olin sen jälkeen Pirkkalan ala-asteella. ja siellä sain olla 
muut Suomalaiset kanssa samassa säkissa. Olin ainoa ulkomaalainen 
luokassa ja koko koulussakin oli niin vähän ulkomaalaisia ja huomasin 
kanss että ihmiset kiinostavat minusta paljon enemmän kuin kielikoulu 
Peltsulla. Sain tosi helposti kavereita ja se oli erilaista kuin Peltsulla. Nyt 
olen jo Yläasteella ysi luokalla Hatanpäällä. Elämä tästä jatkuu vielä... 
Uskon että minulla olisi kultainen tulevaisuus...	  	  (9P1) 
 

Esimerkissä 105 koulu-merkityskenttä kuuluu yhteen kronologisesti etenevän ker-

tomuksen osioista. 

 

(105) Sitten kävin valmistava koulu ja opiskelin siellä erilaisia aineita kuten 
mattikka, englantia suomen kieltä käsitöitä ja musiikkia. Koulussa oli 
paljon opilaitta. Kaikki oli ulkomaalaisia ja sain sieltä paljon kavereita. 
Syksyllä minä siirryin taman koulu eli Hatanpään koulu ja nyt opeskelen 
hyvin ja olen tyytyväinen sitä (7P1)  

 

Ihanteellisimpia koherenssin kannalta ovat kirjoitelmat, joissa on päällekkäin 

useita merkityskenttiä kulkien kirjoitelmassa rinta rinnan läpi koko tekstin. Esimerkissä 

106 tarina sijoittuu yhteen päivään, mikä ilmenee vuorokauden merkityskentän ilmen-
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tymistä (lihavoidut sanat), mutta teemana on päähenkilön unelmat, mikä ilmenee unel-

moinnin merkityskenttänä (alleviivatut sanat). 

 

(106) Oli aamu Panin heräsi. Panin meni kouluun. Välkällä hän oli yksin. Panin 
mietii hänen unelmiaansa. Paninin unelma on että saisi oman pikku kioskin. 
Ja toinen unelma on muutaa Halisista. Kolmas unelma on saada oma huone. 
Välkä loppui Panin meni kotiin. Kotona hän istui olohuoneessa ja mietii 
unelmiaansa. Eka on se että haluaisi leikiä koko päivän. Paninille tuli nälkä 
hän söi ja unelmioi että hän on kiva kaverille. Ja Panin toivoisi lenttää 
taivaalle. Paninin unelma on se että autaisi ihmisia ketä tarvii apua. 
Haluaisin auttaa sillä tavalla että jos joku vanha ihminen ei jaksa nostaa 
kassia. Panin nousi ruokailu pöydältä ja meni huoneeseen unelmioida. 
Hänen mielestä unelmia on kiva unelmoida . Paninin unelmiat jatkuu . Eka 
on se että haluaisi oman kannettava tietokone. Panin toivoisi vielä oman 
leikki huone. Ja vielä toivoisi että opettaja antaisi koko päivä pirtää tauluun. 
Panin meni nukkumaan nukuessa Panin unelmioi että saisi olla isona 
opettaija. Ja panin toivoi että saisi elätä koko elämään. Ja kolmas 
unelmiointi on että kultainen mekko ja kengät ja paita ja housut. Neljäs on 
se että saisi ison trapoliinin. Ja kultainen talo. (2T6)  

 

Yllä olevassa esimerkissä merkityskentät on tosin toteutettu toistamalla hyvin pit-

källe samoja sanoja, kuten unelmoinnin merkityskentässä, ja vain muutamalla esiinty-

mällä, kuten vuorokauden merkityskentässä.  

Pelkkä merkityskentän löytyminen tekstistä ei tietenkään vielä yksinään riitä te-

kemään tekstistä koherenttia; tekstissä on lisäksi joko muin leksikaalisin tai kieliopilli-

sin koheesiokeinoin osoitettava sanojen suhdetta toisiinsa. Alla olevassa esimerkissä 

ilmenee eläinten merkityskenttä, mutta tekstistä on silti vaikea löytää koherenssia tai 

lukija joutuu ponnistelemaan yhdistääkseen eri lauseet toisiinsa mielekkäällä tavalla. 

 

(107) Olipa kerran orava. Jolla ei ollut ruakaa. Mutta pikku kettu oli vaklaamassa 
pikku mökin ikkunasta noitaa. Joka oli tekemässä suunitelmaa. Taivaalla 
lensi lehmiä ja possuja. Minulla oli iki oma motskari. Mutta orava meni 
varastamaa noidalta ruakaa. Mutta orava tapasi matkalla pikku ketun. Ne 
alkoivat tekemää suunitelmaa. Noidalla oli paljon laaser seiniä. Ja lentäviä 
kanoja jotka vartioivat mökkiä (2P17)  

 

Joukossa on myös pari tapausta, joissa koko kirjoitelma koostuu vain parista lau-

seesta, joissa kylläkin sama merkityskenttä kulkee läpi koko tekstin. Kyseenalaista on, 

voiko tällaisissa tapauksissa edes puhua tekstin koherenssista. 
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(108) tulevaisuudessa Unelmoin että koulussa tulisi vähän läksyjä ja että saisi 
mennä ihan milloin vaan välitunnille ja Kotiin. (2T22)  

 
(109) Olisin paras luokasa olis 10 todistuksesa ja koessa olis joka päivä kivaa a 

olis yks päivä jännittävä ei olis paholaiset loppu (2P15)  
 

 

5.2.1. Merkityskentän katkeaminen  

 

S2-oppijoiden kirjoitelmissa käytetään runsaasti merkityskenttiä, mikä on tietysti ole-

tusarvo, kun kirjoitetaan jostakin tietystä aiheesta kouluainetta. Kouluaineen lajeina kun 

yleensä ovat tarina, kuvaus tai kertomus tms. Kyseessä ei siis ole vaikkapa kauppalista, 

runo tai muistilappu. Tällöin kiinnostavampaa – ja järkevämpää – onkin kaikkien mer-

kityskenttien esiintymien sijasta tutkia tapauksia, joissa merkityskenttä katkeaa, sekä 

sitä, miten katkeaminen vaikuttaa tekstin koheesioon. 

Vaikka merkityskentän sanoja esiintyisi koko kirjoitelman läpi, se ei vielä takaa 

puutteetonta koherenssia. On otettava huomioon eri esiintymien etäisyydet toisistaan. 

Jos etäisyys esiintymien välillä on liian suuri, koherenssi katkeaa. 

Aineistossani merkityskenttä katkeaa huomattavan usein; sellaisia kirjoitelmia, 

joissa merkityskenttä jatkuisi koherentisti läpi koko kirjoitelman tai vaihtuisi luontevas-

ti, koheesiota katkaisematta, on merkittävästi vähemmän kuin sellaisia, joissa merkitys-

kenttä katkeaa ja näin vaarantaa koheesion. Seuraavissa esimerkeissä merkityskenttä 

katkeaa, mutta samaan merkityskenttään palataan myöhemmin kirjoitelmassa. Olen 

merkinnyt vinoviivalla merkityskentän rajakohdat eli kohdat, jossa merkityskenttä kat-

keaa.  

	  

(110) Se on kesä ja olen rannassa. Olen englannissa ja asun linnassa. / Minulla 
on paljon lemmikkejä. Yksi lemmikki on hevonen. Se toinen on kissa ja 
sitten minulla on koira. / Joka päivä menen uimaan. / Minulla on hamsteri 
joka osaa puhuu. / Menen sirkukseen kaverini kanssa. / Menen ratsastamaan 
hevosia kaverini kanssa. / Minä menen Särkäniemeen minun siskon 
kanssa. Minulla on oma kausikortti. Särkäniemessä on niin kivaa. (2T1) 

 

Edellisessä esimerkissä merkityskenttiä on useita: kesä Englannissa -kenttä, lemmikki-

kenttä ja Särkänniemi-kenttä. Niiden vaihtelu ei tunnu perustuvan kuitenkaan mihin-

kään muuhun kuin vapaaseen assosiaatioon, ja merkityskentästä toiseen hypähdellään 
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koheesiota häiritsevällä tavalla. Sama ilmenee seuraavassa esimerkissä, jossa lemmikki-

en merkityskentän katkaisevat talon ja Venäjän merkityskentät: 

 

(111) Minä haluaisin koiran tai kissan. Minulla on kaksi degua. Ne ovat siskoksii 
ja niitten nimet ovat Ama ja Pixi. Ne nukkuvat joskus päivällä ja joskus 
yöllä. Ne ovat joskus ärsyttäviä. / Minä asun kerrostalossa. Melkein kaikki 
Minun talosta sanovat että minä olen kiltti tyttö. / Minulla on ollut kauan 
sitten hamsteri mutta se kuoli. Kun minua ei ollut vielä niin minun sisko 
asui venäjällä. Niin minun siskolla oli koira ja kissa. / Minä olen 
venäläinen. (2T16)  

 

Seuraavassa luonnon merkityskentän katkaisee sekalainen joukko mielitekoja ku-

vaavia lauseita sekä kirjoitelman lopussa yllättävä lempiväreistä kertova lause. 

 

(112) Minun unelmani on se että kun olen metsässä ja siellä on aurinkoista, 
perhosia ja eläimiä. Leikkisin siellä. Tykkään myös kaikista kukista mitä 
siellä olisi. / Pitäisin juhlat. / Haluaisi matkustaa lämpimään paikkaan. / 
Voisin myös lukea kirjaa jos olisi. Katson tarinoita kirjasta. / Pilviä myös 
voisin katsella miltäne näyttääpi. / Haluaisin leikkiä erään taran kanssa. / 
Tahdon myös olla metsässä nukkumassa teltalla. Keräisin metsästä myös 
mansikoita ja mustikoita kalastaisin kaloja myös jos niitä on paljon. / 
Minun lempi värini on sininen ja punainen. / Tykkään myös joutsenesta. 
Lempi kukkani on ruusu. (2T25)  
 

(113) Haluaisin että olisin herkku maassa. Minulla olisi oma karkki tehdas. / 
Haluaisin, että menisimme linnan mäkeen joka päivä. Haluaisin mennä 
Disneylandiin. Haluaisin oman uima-altaan. / Hammas harjan voisi syödä. 
Hamastahna olisi ker maa. (3T19)  

 

Aiemmissa esimerkeissä merkityskentän katkeaminen vaikutti siltä, että merkitys-

kenttien välillä oli olemassa jonkinlainen, joskin hyvin vapaa, assosiaatiosuhde. Eniten 

aineistostani löytyy tapauksia, joissa merkityskenttä vaihtuu yhtäkkiä ilman minkään-

laista lukijalle näkyvää sidosta merkityskenttien välillä. 

 

(114) Minä olen 8 vuotta ja iso poika. Mää oon 8 vuotta mää tykkään Äitistä. ja 
isoveikasta / Runescape Siinä voi tehä jätkän ja ostaa tavaraa. Ja menhut voi 
tehä talon ja voi ostaa dragon fulleja ja dragon tavaraa. z etsima on pomo se 
valloittaa runea. Mun jatkan nimi on Jou814 ja salasana on xxxxxxx. Ja 
siinä on pahiksia gobleneita ja luu rangoita. Ja Jättiläisiä ja lohikäärmeita. / 
Mää tykkään äitistä ja isoveliesta. / Mun paras eläin on käärme. / Minä 
haluan olla rikas ja mennä- kaverin luokse Espaniaan. ostaa maasto 
moottorin pyärän ja ajasin sillä kouluun ja kotiin. (2P1) 
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(115) Näkisimpä Jennifer Lopezin. / En ikinä halua läksyjä olisin- vaan ollut 

tietokoneella ja ulkona. / Rakastan puutyötä koska siinä ei tarvi tehä niinku 
matikkaa haluun et sitä on aina. Vihaan koulua en haluu et kouluu on koska 
se on tyhmää oisin vaa uulkona. Haluun saada meiän ryhmän terälehet 
täyteen. (2T13) 

 
(116) Minä toivon lahjan. Minä toivon tulla lääkäriksi. Minä toivon lentää. / Olipa 

kerran minä lähdin metsään. Näin suden. ja lähdin pakoon. Ja tulin kotiin. Ja 
söin välipalan. Ja lähdin puistoon. / Tämä on mielen kiinoista. (2P27)  

 
(117) Minun nimi on Ahmed ja minä toivon auto? Minä toivon että minusta tulee 

Lääkeri ma halun mennä naimisiin. / Eränä pävänä minin kaupunkiin siellä 
olli köyhä hänellä ei ollut rahaa eikä ruokaa minä annoin 500 000 €. 
Miehestä tuli rikas sai ison kotin joka niin iso siinä oli uimaalta. Minulakin 
oli isopi talo joka maksoi ainakin 1000 000 € siinä oli isopi uimaalta. Minä 
olin näyteiliä minulla oli monta ihalia. Minulla oli limusiini niin iso ettei 
kukaan kuvitelee mutta minulla oli monta kaveireita heidät nimi -- Loppu 
(3P22)  

 

Suurin osa näistä tapauksista löytyy alakoululaisten kirjoitelmista, mutta onpa yh-

dessä yläkoululaisenkin tekstissä melko yllättäväkin merkityskentän vaihdos. 

 

(118) Minä olen asunut Suomessa 10 vuotta. Muutimme kun olin neljä ja puoli 
vuotias. Ensin asuimme Peltolammessa sitten muutimme Härmälään, 
Härmälästä muutimme Tesomanjärvelle. Tesomalta muutimme Nokialle, 
Nokialta muutimme Multisilalle. Tesomalla menin ensimmäiselle luokalla 
ja oli siell viisi vuotta. Kun minun piti mennä kolmannelle jäin luokalleni 
koska en osannu hyvin Suomen kielä. Ensi minua kiusattiin siittä mutta 
sitten kun menin neljänelle minua ei enää kiusattiin koska muutimme 
Nokialle siellä oli ensin monta kaveria koska olin uusi ihminen. Vuoden 
päästä minulle jäi enään kolme kaveria yksi eheistä on minun paras kaveri 
hänen nimi on Johanna xxx. Kun pääsin yläasteelle minulla oli jo 
Venäläinen kaveri hänen nimi oli Julia xxx. Mutta minä olin siinä koulussa 
puoli vuotta. Sitten muutimme Multisillalle. Nyt käyn Hatanpään yläasteen 
koulua ja täällä minulla on kaksi kaveria heidän nimet ovat Noora ja Tiia S. 
Minulla on ikävä vanhoja ystäviä. / En oikein tukkä Suomalaisista 
kirjaitijoista mutta luen suomen kilisistä kirjoista. (8T1)  

 

 Joissain tapauksissa koko kirjoitelma muodostuu kahdesta täysin erillisestä tari-

nasta. Tällöin merkityskenttä ei sinänsä katkea, mutta kirjoitelma ei vaikuta myöskään 

yhdeltä koherentilta kokonaisuudelta, vaikka tarinoiden sisällä merkityskenttä ei kat-

keaisikaan.  
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(119) Haluaisin lentää taivaassa. Pomppia korkeella taivaalla. Haluan koskea 
pilviä. Voisi leikkiä perheen kanssa ja kaverinkanssataivaassa. haluan olla 
enkeli. / haluan maailman rikas. haluan ison talon. haluan osata taikaa. (2P5)  

 
(120) Oli aamu. Musti sai vaimon. Viikon kuluttua Musti ja hänen vaimonsa 

saivat poikasia. Niitä oli kahdeksan. Tyttöjä oli neljä ja poikia oli myös 
neljä. / Ja huomenna me olimme muuttamassa omakoti taloon. Se on kolme 
kerroksinen. Meillä on oma sauna siellä. (2T23)  

 
(121) Jääkiekko  

Siinä tarvitaan mailaa, luistimet ja kypärä. Jääkiekossa on 2 maalia ja 7 
pelaaja. Jääkieko on paljon vaikea. Minä tykän jääkiekosta. / Playstation2 
Playstationissa on paljon pelejä. Siinä on NHL, jalkallo. Minä pelaan 
pleikkaria 20 minuu-ttia. Iltapavä Menen pyöralemään. Sitten menen 
hiihtään jos on lunta (2P2)  

 

Edellisessä esimerkissä kirjoittaja on jopa otsikoinut molemmat tarinansa. Tässä 

tapauksessa ei voidakaan katsoa olevan kyse enää merkityskentän ongelmista, vaan ky-

seessä on selkeästi kaksi erillistä tekstiä. 

Aineistostani löytyy myös useita kirjoitelmia, joista ei ole löydettävissä ensim-

mäistäkään merkityskenttää. Näin ollen näissä tapauksissa täytyykin puhua merkitys-

kentän puuttumisesta sen katkeamisen sijaan. Merkityskentän puuttuminen on selvästi 

alakoululaisten ongelma; yläkoululaisilla tätä ilmiötä ei aineistossani esiinny. 

Suurin osa teksteistä, joissa merkityskenttää ei ole löydettävissä, rakentuu tietyn 

rakenteen toistolle, kuten vaikkapa toivon että tai haluan + VP -rakenteille. Näissä mer-

kityskentän voidaan katsoa muodostuvan toistetun konstruktion kohteista. Näin kohtei-

den voidaan katsoa olevan paronyymeja hyperonyymille ”mitä kirjoittaja toi-

voo/haluaa”. 

 

(122) Toivon että lennän. Toivon että osaan taikoa. Toivon että saan taikavoimia. 
Toivon että saan tietokone. Toivon että saan kaukoohjattava auto. Toivon 
että saan kymmenen tuhatta rahoja. Toivon että olen späi dermän. Toivon 
että olen Palomies (2P12)  

 
(123) Unelmien 9 vuotta Minä halun lenttää. haluan muuttaa helsikkiin. haluan 

mennä puuhamaan. haluan mennä linämäkeen. haluan mennä uimaan. 
haluan mennä särkännieme-e. haluan mennä myllyyn. haluan mennä 
lumilautailla. haluan saada rahaa. haluan saada moottori. haluan saada 
kännykän. (2P6) 
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(124) Haluan mennä kosovoon. Haluaisin Bratz nuken. Paljon lahjoja. Haluaisin 
uusia kenkiä. Paljon kirjoja ja luistimia haluan polkupyörä Haluan pallon ja 
piirustus papereijta. Haluan leikkijä ruokavälineijtä. Oman huoneen oman 
pikku siskon. Haluan oppia hyvin haluaisin olla rehellinen Haluaisin saada 
omaan tietokoneen. Haluan oppa kellon ajkoja jaopita paljon asioijta. lukea 
hyvin Haluan osata kaikki kokeet. Haluaisin kiertää ypäri maailmaa Paljon 
vaatteita Haluaisin tikkarin Haluan pestä hampaat hyvin Haluan radion 
Haluan olla kiltti isälle ja äidille Haluan uuden television. Haluan taulun 
(2T8)  

 
(125) Minä matkustan kurdistan. Mina haluan opi jalkapallo. Mina haluan olla 

rikas (2P13) 
  

(126) OLisi kiva päivä että saisin mitä vaan.Heti kusanon jotain haluan heti saan. 
Saisin mennä vaan mennä oma ann uimahalin ja rantaan mennä sopaille 
saisin mopo ja paLjon kiLoa s ukLaa ja karkia saisin uuDen tieto konen ja 
pelkarin yhDen vuoDen saan mitä vaan menn ä minne vaan ja saisin 
uimaalas pihalle ja BamOLiini (3P27)  

 

Harvinaisempia ovat tapaukset, joissa ei ole löydettävissä edes edellisen kaltaista, 

”venytettyä merkityskenttää”. 

 

(127) super sankari mä lentaisin huvikseni  Rikas kuuluisa mies presidenti se olisi 
kivaa  haluaisin karkii haluaisin olla aikuinen minun lempi ruoka on 
spagetia namnam (2P18)  

 

 

5.2.2. Sanakentät 

 

Kollokaatio voi muodostua samaan sarjaan kuuluvien sanojen välille. Kuiri (2004: 28) 

puhuu sanakentästä ja semanttisesta kentästä, ja erottelee ne saman ilmiön eri puoliksi: 

Sanakenttä tarkoittaa sellaisten sanojen ryhmää, joiden merkitykset ovat osittain limit-

tyviä siksi, että niiden ekstensiot ulkomaailmassa ovat samankaltaisia. Termillä semant-

tinen kenttä tarkoitetaan useimmiten samaa asiaa, kun sitä katsotaan merkityksen näkö-

kulmasta. Esimerkiksi sukulaisia merkitsevät sanat muodostavat semanttisen kentän: 

niiden tarkoitemaailma on yhteinen ja jokainen sana poimii tästä maailmasta intensi-

oonsa jonkin osan. Samoin semanttisia kenttiä muodostavat mm. liikkumista kuvaavat 

verbit, jääkiekon sanasto, kukkien nimitykset jne. (Mts. 28.)  
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Kuirin kuvailemat kentät ovat suppeammat kuin Hakulisen ja Karlssonin merki-

tyskenttä ja Hallidayn ja Hasanin kollokaatio; niissä sanojen yhteinen tarkoitemaailma 

voidaan itse asiassa nähdä vain hyponymiana, jossa semanttinen kenttä muodostuu pa-

ronyymeista. Suurin osa sanakentistä menee tämän laajemman kategorian alle muodos-

tuen hyperonyymin paronyymeista, kuten alla olevissa esimerkeissä. Joissakin teksteis-

sä myös hyperonyymi on mainittu, mikä edelleen korostaa sanakentän olemassaoloa. 

 

Hyperonyymi väri, mainittu tekstissä: 

(128) Minun lempi värini on sininen ja punainen. (2T25)  
 

Hyperonyymi lemmikki, mainittu tekstissä: 

(129) Minulla on paljon lemmikkejä. Yksi lemmikki on hevonen. Se toinen on 
kissa ja sitten minulla on koira. -- Minulla on hamsteri joka osaa puhuu. 
(2T1)  

 

Paronymiaan perustuvat sanakentät ovat yleisiä niin ala- kuin yläkoululaistenkin 

kirjoituksissa. 

 

Hyperonyymi leikki, mainittu verbin kautta tekstissä: 

(130) Eilen me leikiti konka ja purkista. ja sikasta. -- Olen leikinyt pola rola. -- 
Olen leikinyt vesisota. (2P34)  

 

Hyperonyymi kaupunginosa, ei mainittu tekstissä: 

(131) Ensin asuimme Peltolammessa sitten muutimme Härmälään, Härmälästä 
muutimme Tesomanjärvelle. Tesomalta muutimme Nokialle, Nokialta 
muutimme Multisilalle. -- Nyt käyn Hatanpään yläasteen koulua -- (8T1)  

 

Hyperonyymi kansalaisuus, ei mainittu tekstissä: 

(132) Sie missä on kaikki muutkin ulkomaalaiset, esim. Afganistanilaiset, 
Iranlaiset, Venäläiset... --  olin toivonut että sie olisi muitakin kiinalaisia... 
-- ja siellä sain olla muut Suomalaiset kanssa samassa säkissa. (9P1)  

 

Koska käsittelin hyponymiaa jo melko kattavasti toiston yhteydessä, en esittele 

tässä enempää esimerkkejä pelkkään paronymiaan/hyponymiaan perustuvista sanaken-

tistä. 
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Aineiston teksteistä on löydettävissä runsaasti myös tarkemmin eriteltäviä sana-

kenttiä. Yksi yleinen sanakenttä muodostuu Kuirinkin mainitsemia sukulaisia merkitse-

vistä sanoista. 

 

(133) Minä olen 8 vuotta ja iso poika. Mää oon 8 vuotta mää tykkään Äitistä. ja 
isoveikasta (2P1) 
  

(134) Olipa kerran Poikka. Sen nimeltään oli Pekka. Hän halusi ison auton. Sen 
äiti ei oo kotona. Ja sen isäkin ei oo kotona. Se kysyi mummolta. Onko 
sulla raha Pekka kysyili? (2P24) 

  
(135) Menin kerran irakiin perheni kanssa sielä oli mukavaa. Menin serkuni 

kanssa shoppailemaan ostin paljon uusia vaateita Kun menin kotiin äitini oli 
siivonnut. -- Minun isosisko ja isoveli mene vät lentokoneella irakiin. -- 
minäja iso veli, pikkusisko ja isosisko ja äiti jaisä menemme irakiin. Kun 
menen tänä vuonna irakiin niin menemme koko perhe leiriin myös 
mummoja pappa. (3T35)  

 

Eräänlaisesta paronymiasta on kyse myös samaan järjestyneeseen sarjaan kuulu-

vien sanojen muodostamissa sanakentissä. Tällaisia sanakenttiä muodostavat esimerkik-

si viikonpäivät.  

 

(136) Pelan yksi tunti vikkosa jokka perjantai ja torstain. (3P29)  
 
(137) Jouluna mentiin yhen minun äidin kavereille ja olimme sielä yheksän tai 

kymmenen asti. (7P3)  
 

(138) Se alkoi 22. joulukuutta ja loppui 8 tammikuutta. (7P7)  
 
(139) Tesomalla menin ensimmäiselle luokalla ja oli siell viisi vuotta. Kun minun 

piti mennä kolmannelle jäin luokalleni koska en osannu hyvin Suomen 
kielä. Ensi minua kiusattiin siittä mutta sitten kun menin neljänelle minua ei 
enää kiusattiin (8T1)  

 

Samaan sarjaan kuuluvat sanat voivat hyponymian lisäksi olla myös osa-

kokonaisuussuhteessa (suu–pää, huone–talo) eli meronymiasuhteessa toisiinsa. Kuiri 

määrittelee (2004: 26) meronymian sanojen tarkoitteiden eli ekstensioiden osa–

kokonaisuus-suhteiksi. Tällöin vertailtavien sanojen merkitykset heijastavat tiettyä yh-

teistä tarkoitetta kokonaisuutena ja sen osina. Näin esimerkiksi sana ruumis on holo-

nyymi sanoille kasvot, pää, kaula, suu, selkä jne. sekä sana suu taas holonyymi sanoille 
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huulet, kieli, hammas, kurkku jne. Kokonaisuutta tarkoittava sana on siis holonyymi ja 

osia tarkoittavat ovat sen meronyymeja. (mts. 26.) 

Holonyymit on alleviivattu ja meronyymit lihavoitu. 

 

(140) ne veti munkaverin käden irti ja otti pään irti- ne söisen kokonaa -- (2P16)  
 

(141) Kaikki hänen luokasaan olevat ihmiset alkoivat nauraa. Yhtäkkia Koko 
koulu alkoi nauraa. (3P11) 

 
(142) Sitten eräs peloton mies näki että portti oli vapaa, mutta ei se ollutkaan. yksi 

koira oli portin vasen pensaan piilossa. Sitten koira hyökkäsi oikeaan 
käteen ja purasi irti. (3P7)  

 
(143) Minä herään ei ole ketään kotona mutta minä luulet että äiti ja isi nukkuvat! 

Kävelen keittiöön aukaisen oven ja kaikki on sikin sokin minä mietin että 
tämä on vain pelleilyä, mutta todella ei ole. Minä mene siskon huoneeseen 
aukaisen oven ja näen punaista seinillä ja mietin ansku on sotkenut seinät 
mutta todella ei se on anskun verta ja lähden huomaamatta että ansku 
hirtettiin, pois! menen juomaan keittiöön mutta ei huomaa kun vamppyyri 
kävelee mun ohi, mutta säi kähdyin joten ovi oli veressä, menen eteisöön ja 
näen luurangon mutt a en tiedä kenen se on! katson pihalle ja näen pimeätä 
kun käännyn ikunasta kurkistaa -- (3P18)  

 
(144) Odotin innolla sitä matkaa, koska en ollut ikinä käynyt Espanjassa. Kun 

olimme lentokoneessa, aloin koko aijan miettiä millainen Barcelona on -- 
(7P5)  

 
(145) Tein itse aamiaiseni. Se kostuu Hillomargariinikerrosleivästä ja teestä tai 

maidosta. (7P7)  
 

 

5.2.3. Implikaatio  

 

Enkvist (1978) puhuu implikaatioon perustuvasta viittaussuhteesta. Hänen mukaansa se 

ei ole varsinaista hyponymiaa eikä perustu kokonaisuudesta erottamattomaan osaan. 

Maailmankuva ja kokemus ovat opettaneet, että tietyt käsitteet esiintyvät usein yhdessä. 

Niiden suhde voi olla kausaalinen, eli syystä ja seurauksesta (valo–varjo, tuli–savu jne.) 

riippuvainen, tai tuttu kulttuuriin perustuvasta kokemuksesta (jalka–kenkä, lappuliisa–

pysäköintisakot, maito–tölkki, energian hinta–ydinvoimalan rakentaminen jne.) tai sa-

nanparresta (urhea–leijona, vahva–karhu, vapiseva–haavanlehti, tyhmä–saapas jne.). 

(Mts. 45.)  
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Syy-seuraussuhteeseen perustuvia viittaussuhteita löytyy aineistostani verrattain 

vähän. Se saattaa olla merkki kirjoittajien nuoresta iästä ja siten ajattelun kehitysasteesta 

ennemmin kuin kielen kapasiteetin riittämättömyydestä. 

Aineistossani esiintyvät esimerkit syy-seuraussuhteesta liittyvät ihmisen perustar-

peisiin ja niiden tyydyttämiseen, kuten nälkään ja syömiseen, väsyneisyyteen ja nukku-

miseen. 

 

(146) minula oli sudon nälkä halusin syövan hedelma (2T10) 
 

(147) Poika meni syömisen jälkeen nukkumaan. koska hän oli aika väsynyt. 
(3P26) 

 
(148) -- sitten minä menin nukumaan. koska olin väsynyt. (7P1) 

 

Myös muutama muunlainen syy-seuraussuhde löytyy:  

 

(149) Siellä oli 200.metrisii. hämähäkeja niiten jalat oli- kolkyt metrisii. -- 
sittentuli hämähkit ampu seittejä -- (2P16) 
 

(150) Kun Henry istui penkille lääkäri tutki Henrin hampailta ja sanoi että, sunullä 
on iso reikä hampaassa ja joututaan poramaan. (7P6) 

 
(151) Minä olin näyteiliä minulla oli monta ihalia. (3P22)  

 

Suurin osa syy-seuraussuhteista liittyy kuitenkin lahjojen saamiseen tai rahaan. 

 

(152) Kotiin me tultiin todella myöhään ja toisena päivänä me mentiin kavereiden 
kanssa uimahalliin koska oli minun syntymäpäivä! Sain tosi tosi paljon 
lahjoja -- (2T14)  

 
(153) Hauan että JouluPukki. tulis meille ja antaa lahjoja. (3P28) 

 
(154) pitää syntymäpäiväjuhlat, saadakivoja lahjoja ja leikkiä niillä (3T34)  
 
(155) Tahdon tehdä bisneksiä etä minusta tulisi rikas. (3P25) 

 
(156) Hauan että iso veliillä olis rahaa. Ja me ostamme karkia. (3P28)  

 

Kulttuuriin perustuvia suhteita löytyy jonkin verran, muun muassa urheiluun ja 

kirjallisuuteen liittyvistä aihepiireistä. 
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(157) Sitten menen hiihtään jos on lunta (2P2) 
 

(158) Minun iskä vie mut jalkapallo harastamaan sen joukueen nimi on 
FCReipas 96. (2P4) 

 
(159) minä ostan venen etä lähtee saarele etä löytää ararkun -- (2P22)  
 
(160) Roope Setä. Egzon sanoo: Sinä olet siitä kirjasta Aku Ankasta Se rikas. 

Roope setä vastaa: Joo tiedän ja olen vieläkin rikas tuo luola on täynä kulta 
kolikoita (3P19)  

 

Sananparsia ei aineistostani suuremmin löydy. Sen voidaan katsoa johtuvan kieli-

taidon ja kulttuurin tuntemattomuudesta, toki myöskään kirjoitelmien aiheet eivät vält-

tämättä ohjanneet tällaiseen kielenkäyttöön. Vain yhdessä kirjoitelmassa on selkeitä sa-

nanparsia, kaksin kappalein. 

 

(161) Elämä tästä jatkuu vielä... Uskon että minulla olisi kultainen 
tulevaisuus...  (9P1)  

 

 

5.2.4. Vastakohtasuhteet 

 

Vastakohtasuhteet luovat koheesiota sanojen välisen semanttisen suhteen kautta kuulu-

en täten kollokaatioon. Kuirin (2004) mukaan vastakohtasuhteissa on kyse siitä, että jo-

kin yhteinen ulkomaailman entiteetti, konkreettinen tai abstraktinen objekti kuvataan 

sanojen merkityksissä vastakkaisiksi mielletyillä tavoilla. Jos vastakohtaparin jäsenet 

jakavat niille yhteisen ekstension kahtia jyrkästi joko/tai-jaolla, suhdetta kutsutaan laji-

vastakohdaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että toisen vastakohtaparin jäsenen kieltäminen 

edellyttää aina toisen myöntämistä – ja toisen myöntäminen edellyttää toisen kieltämis-

tä. Jos joku elollinen olento ei ole elävä, hän on väistämättä siis kuollut. (Mts. 26.)  

 Aineistossani yleisin vastakohtasuhteeksi tulkittava sanapari on koti–koulu. Se on 

kirjoittajilleen luonnollinen koti–työ-vastakohtasuhdetta vastaava kahta eri elämänaluet-

ta kuvaava asettelu. Se voidaan nähdä esimerkkinä lajivastakohdasta. 

 

(162) Panin meni kouluun. -- Välkä loppui Panin meni kotiin. (2T6)  
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(163) tulevaisuudessa Unelmoin että koulussa tulisi vähän läksyjä ja että saisi 
mennä ihan milloin vaan välitunnille ja Kotiin. (2T22)  

 
(164) Hän ei jaksanut kävellä kouluun niin hän otti kaukosäätimen ja kirjotti 

koulu sitten hän oli koulussa. Sitten hän ei jaksanut kävellä kotiin. -- 
Aamulla hän heräsi oikeassa elämässa ja hänen pöydällä oli kaukosäädin ja 
hän meni kouluun ja tuli kotiin ja sitten hän piti hauskaa. (2P3) 

 
(165) Minä haluan olla rikas ja mennä- kaverin luokse Espaniaan. ostaa maasto 

moottorin pyärän ja ajasin sillä kouluun ja kotiin. (2P1)  
 

Aineistostani löytyy muitakin lajivastakohtapareja, mutta niiden esiintymät jäävät 

vuorokaudenaikoja lukuun ottamatta yksittäisiksi. 

 

(166) Ne nukkuvat joskus päivällä ja joskus yöllä. (2T16)  
 
(167) Olipa kerran poika jonka nimi on Izet. Joka unelmoi olla tyttö -- (3T14) 
 
(168) Villimetsässä asui villieläimet ja se oli vaarallinen metsä. Kaikki villi 

eläimet vartioivat että metsään ei tulisi ihmisiä. (3P7) 
 

(169) Ihmittelin että aurinko laskee keski yöllä -- ja nousee aamullä puolikuusi -- 
(7P1)  

 
(170) Heräsin tavallisesti kello yksi päillä, koska menin nukkumaan vasta kello 

kaskitoista yöllä. (7P7) 
 
(171) Omassa kotimaassani on nyt sotaa, mikä on tosi harmittava asia, mutta 

toivon vielä että irakistakin tulee rauhallinen maa. (9T3) 
 

Kielissä on kuitenkin tavallisempi ns. astevastakohta, jota kutsutaan myös an-

tonymiaksi. Tällöin toisen vastakohtaparin jäsenen kieltäminen ei edellytä toisen myön-

tämistä, vaikka myöntäminen tietysti edellyttää toisen kieltämistä. Niinpä jos sanotaan, 

että ihminen ei ole nuori, tämä ei välttämättä tarkoita, että hän olisi nuori. (Kuiri 2004: 

26.) 

Adjektiivit ovat sanaluokka, jossa on paljon astevastakohtia. Tämä johtunee siitä, 

että niiden avulla maailmasta kuvataan laatuja ja ominaisuuksia, jotka puolestaan miel-

letään useimmiten asteittaisiksi. Tällaisia vastakohtia ovat esim. hyvä–huono, viisas–

tyhmä, kaunis–ruma jne. (Kuiri 2004: 27.) 
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(172) ne nauroivat ja sanoivat että Sä oot liian pieni Sittenkun olet iso niin saat 
ison talon ja autoja. (3T23) 

 
(173) Kaikki ihmetlivät hiirtä onko hiiri rikas. Hiiri sanoi kirjotä laskut verot 

ruoka rahat sähkörahat niin- tuli köhäksi -- (3P21) 
 
(174) Eränä pävänä minin kaupunkiin siellä olli köyhä hänellä ei ollut rahaa eikä 

ruokaa minä annoin 500 000 €. Miehestä tuli rikas -- (3P22)  
 
(175) En halua olla köyhä. haluan olla tosi rikas. (3P23) 
  
(176) -‐-‐	  raha on tärke elämässä ilma raha ei voi olla onnellinen jokaisella on eri 

mielipidetä. -- samallä ihminen voi olla toisille ihmisille vaarallinen ja teke 
ihmisesta onneton. (9T1) 

 
 Kollokaation lajeista S2-oppijat käyttävät vähiten erilaisia vastakohtia ilmaisevia 
suhteita. 
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6. KIELIOPILLISET KOHEESIOKEINOT 

 

Hallidaylla ja Hasanilla (1976) kieliopillisen koheesion luokat ovat referenssi, substi-

tuutio ja ellipsi. Hakulinen & Karlsson (1979) pitävät kieliopillisimpina keinoina pro-

nomineja, vertailua, substituutiota ja ellipsiä (mts. 312). Noudatan Hallidayn ja Hasanin 

luokittelua työssäni ja jätän vertailun koheesiokeinona käsittelemättä. 

Sidoselementin ja sen korrelaatin suhteessa tärkeä on niiden keskinäinen sijainti. 

Kun sidoselementti on korrelaatin jäljessä, sitä sanotaan anaforiseksi, jos se taas on en-

nen korrelaattia, kyseessä on kataforinen sidos (Hakulinen & Karlsson 1979: 313). Ana-

foriset eli taaksepäin viittaavat pronominit ovat tärkeä leksikaalinen sidoskeino. Ne ovat 

puhujan keino lyhentää sanomaa ja ”säästää energiaa” silloin, kun tarkoitteen identiteet-

ti on selvä. Anaforisen pronominin veroinen on possessiivisuffiksi. (Karlsson 1994: 

226.) Karlsson (1994: 226) pitää ellipsiä anaforisen pronominin äärimuotona, nollapro-

nominina. Ellipsissä tarkoitteeseen viittaava sana jää pois samoilla edellytyksillä kuin 

anaforista pronominiakin käytetään, eli kun tarkoite on identifioitavissa. Tekstuaalisten 

ellipsien yksi tyypillinen esiintymispaikka on lauseliitoissa, missä rinnastetut lauseet 

jakavat jäseniä (mts. 226). 

Sidoskeinot voivat olla substituutiota lukuun ottamatta eksoforisia, jolloin ne viit-

taavat tekstistä ulos tilanneviitteisesti (Hakulinen & Karlsson 1979: 313). Tässä tutki-

muksessa rajoitun kuitenkin tarkastelemaan vain sidoskeinojen endoforista eli teks-

tiaineksiin viittaavaa käyttöä. Ellipsi ja substituutio toimivat tekstissä paljon ahdasrajai-

semmin kuin pronominit, niinpä niiden käsittelyssä voidaan käyttää sääntöjä. Pronomi-

nien käyttö ei rajoitu yhdyslauseeseen vaan liikkuu virkerajan ylitse. (Hakulinen & 

Karlsson 1979: 313.) 

 

 

6.1. Referenssi 

 

Referenssissä on kyse jonkin tekstin osan korvaamisesta viitesanalla. Viitesanojen yh-

teisenä tunnusmerkkinä on, että ne ovat semanttisesti tyhjiä. Niiden tehtävänä on edus-

taa jotakin tekstissä mainittua konstituenttia. Niiden merkitys on siis muuttuva, ja niiden 

korrelaatti on etsittävä tekstistä. (Enkvist: 1978: 35–36.) 
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Hakulinen ja Karlsson (1979: 312) – jotka nimittävät tätä koheesiokeinoa yksin-

kertaisesti pronominiksi tai pronominoinniksi – toteavat, että yksinkertaisen lauseen ra-

joissa esiintyvää pronominointia ei pidetä tekstuaalisena sidoskeinona.  

 

(177) Viikon kuluttua Musti ja hänen vaimonsa saivat poikasia. (2T23) 
 

Suomessa ei ole kovin tiukkoja sääntöjä, jotka säätelisivät referenssien ja niiden 

korrelaattien suhteita. Yleisperiaatteena kuitenkin on, että korrelaatti edeltää suomessa 

pronominia.  

Pronominaalistus määräytyy siis lineaarisesti, eikä sillä ole merkitystä, sijaitseeko 

korrelaatti pää- vai sivulauseessa. Sitä, kuinka kaukana korrelaatti ja pronomini voivat 

toisistaan sijaita, ei ehkä voida täsmällisesti sanoa, mutta tyypillistä on, että lausekkeet 

muodostavat peräkkäisissä lauseissa esiintyessään sidosketjuja. (Hakulinen & Karlsson 

1979: 317–318.) 

Kun sidosketjut limittyvät toisiinsa, oikeat viittaussuhteet on aika ajoin varmistet-

tava toistamalla jotakin sopivaa leksikaalista ainesta (Hakulinen & Karlsson 1979: 319). 

Kuitenkin liiallinen toisto voi vaikuttaa tekstiin, jos ei suorastaan ymmärrettävyyteen, 

niin ainakin tyyliin. 

 

(178) Olipa kerran poika joka asui yksin. Eräänä päivänä hän meni nukkumaan. 
Sitten hän sai kaukosäätimen jolla pääsee minne vaan jos hän kirjottaa 
huvipuisto niin hän pääsee sinne. Eräänä amuna hänen unessa hänellä oli 
koulua. Hän ei jaksanut kävellä kouluun niin hän otti kaukosäätimen ja 
kirjotti koulu sitten hän oli koulussa. Sitten hän ei jaksanut kävellä kotiin. 
Niin hän päätti kirjottaa kaukosäätimellä koti niin hän oli kotona. Sitten 
hän teki läksyt ja lähti kaverille. Myöhemmin hän pääti kysyä kaverilta, 
että saako hän jäädä yöksi? Kaveri sanoi, että saa jäädä yöksi. Myöhemin 
poika herätti kaverin ja kertoi, että hänellä on kaukosäädin jolla hän pääse 
minne vaan. Kaveri2 ei aluksi välittänyt hän2 oli menossa nukkumaan sitten 
hän2 huusi kaukosäätin! Sitten poika näytti kaukosäätimen kaverille. 
Aamulla hän heräsi oikeassa elämässa ja hänen pöydällä oli kaukosäädin ja 
hän meni kouluun ja tuli kotiin ja sitten hän piti hauskaa. Loppu. (2P3) 

 

Edellisessä esimerkissä tyylin vuoksi olisi parempi ollut hyödyntää esimerkiksi 

substituutiota osassa tapauksia, jottei tekstistä tulisi niin tankkaavaa. 
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6.1.1. Pronomini 

 

Tekstuaalisina sidoskeinoina käytetään eräitä indeksisiä pronomineja, kuten hän, he, se, 

ne sekä tämä, tuo (Hakulinen & Karlsson 1979: 313). Puheaktipronominit minä, sinä, 

me, te ovat pääasiassa eksoforisia, joten niitä en käsittele pronominoinnin yhteydessä. 

Pronomini palauttaa soveltuvilta osin mieleen jonkin vasta käsitellyn asian (Hakulinen 

& Karlsson 1979: 316).  

Pronomini luo vahvan koheesiosidoksen – sen merkitys on ymmärrettävissä vain 

tekstissä edellä olevan korrelaatin, viittauksen kohteen, kautta (Ranta 2007: 65). 

Korrelaatin ja siihen viittaavan ilmauksen välillä vallitsee semanttista ja kieliopil-

lista yhdenmukaisuutta, jota on sanottu kongruenssiksi. Ensinnäkin pronomini mukau-

tuu korrelaatin lukuun ja lisäksi se suomessa reagoi korrelaatin inhimillisyyteen tai ei-

inhimillisyyteen. (Hakulinen & Karlsson 1979: 314.) Aineistossani on paljon virheitä 

inhimilliseen korrelaattiin viitattaessa: käytetään se- tai ne-muotoja hänen ja heidän si-

jasta. Puhekielellä on varmasti suuri vaikutus tähän virheellisyyteen: oppilaat eivät vielä 

tunne kirjoitetun kielen normistoa kunnolla tai eivät erota suomen kielen puhe- ja kirjoi-

tetun kielen rekistereitä. Toki syynä voi olla myös oppilaiden äidinkielen transfer, jos 

ko. kielessä ei tehdä eroa inhimillisen ja ei-inhimillisen pronominin välillä, esim. engl. 

they.  

 

(179) Mun pikkusiskonkaa on hauska leikii sen nimi on --. (2P4) 
 

(180) Emilia meni kauppaan. Se meni ostamaan vaatteet. (2T2) 
 

 Virhe voi tapahtua myös toisinpäin: viitataan eläimeen ihmistä tarkoittavalla pro-

nominilla. 

 

(181) Olipa kerran yksi pupu. Hanen nimi oli Viivi. (2T5) 
 

 Samassa tekstissä on myös saatettu käyttää pronominia oikein sekä väärin, mikä 

kertoo eri rekistereiden epäselvyydestä: 

 

(182) Olipa kerran kunin gas ja kunin gatar niillä oli poika. Hänestä tuli prinssi. 
(2P9) 
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(183) Olipa kerran Poikka. Sen nimeltään oli Pekka. Hän halusi ison auton. Sen 

äiti ei oo kotona. Ja sen isäkin ei oo kotona. (2P24)  
 

 Informanttini käyttävät pronominointia, etenkin persoonapronomineja, sidosten 

luomiseen kohtuullisen usein ja onnistuneesti. Suurimmassa osassa tekstejä (noin puo-

lessa kakkosten tekstejä, noin kahdessa kolmasosassa kolmosten tekstejä, 12:ssa yläkou-

lulaisen tekstissä) pronominointia on käytetty koheesion luomiseen. Poikkeuksen muo-

dostavat tekstit, joista lähes kaikki koheesiokeinot puuttuvat muutenkin eli luettelomai-

set tekstit, sekä jotkut tarinalliset, minä-muodossa kirjoitetut tekstit. 

	  
(184) hei olen -- harrasta karatea liikuntakerhoa uimista koripalloa käyn usein 

ulkona tykkään pelaamisesta laskenkavereidenkanssa pulkalla katson tv:tä. 
unelmoisin että voisi joka päivä käydä ulkona ja saada paljon pelejä koska 
minulla on kolme pellkapeliä (2P20)  

 
(185) Haluaisin että pääsisin Vienamiin siellä pääsisin joka päivän uimaan, 

leikkimään ja istua mopossa. Vietnamissa on kivaa koska siellä on paljon 
ystäviä, kavereita, serkkuja ja sukulaisia. Haluaisin myös Lappiin talvella ja 
kesällä. Talvella siellä saa lasketella , hiihtää ja luistella. Kesällä sillä saa 
kunnella lintujen laulua ja nauttia hiljaisuudesta. (3T17)  

 
(186) -- Minulla on yksi pikkuveli, äiti ja isä. Sukulaisia minulla on Suomessa 

kaksi enoa, jotka omistavat itämaisen kaupan Hämeenkadulla. Muutimme 
Suomeen vuoden 1993 Marraskuussa. Tulimme pakolaisina Iraqista. Saudi-
arabialaiseen leiriin vuonna 1991. Asuimme hyvin huonokuntoisessa leirissä 
kaksi vuotta. Minä ja pikkuveljeni synnyimme leirillä. Kun saavuimme 
Suomeen emme olleet kuulleet siitä aiemmin. Saavuimme talviaikaan ja 
olimme hyvin hämmästyneitä miten suomalaiset täällä elävät. Kieli on 
hyvin vaikeaa vanhemmille, sillä suomenkieli on hyvin kaukana 
arabiankielestä. Me taas opimme sen päiväkodissa. Vuosia myöten 
oppimme "elämisen" täällä. Ja suomalaiset ovat olleet hyvin ystävällisiä 
meille ja he ovat myös auttaneet meitä paljon. (9T4)  

 

 Persoonapronominit näyttävät olevan S2-oppilaille tutuimpia pronomineja; mo-

nesti persoonapronominia käytetään paikoissa, joissa olisi luontevampaa käyttää relatii-

vipronominia. 

 

(187) z etsima on pomo se valloittaa runea. (2P1)  
 

(188) -- poika sen sormesa oli vihre väri -- (2T10)  
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(189) Ja tekisin kaikkea mitä haluan ja minä unelmoin myös isosiskosta mutta 
minulla on isoveli se pelvelee munua aina kun olen sairas. (3T12)  

 

 Joissain tapauksissa persoonapronominia on käytetty turhaan; kohdissa, joissa sen 

olisi voinut jättää yhtä hyvin pois. 

 

(190) Minun iskä vie mut jakapallo harastamaan sen joukueen nimi on FCReipas 
96. (2P4)  

 
(191) minä haluan olla prinsessa ja haluan mennä teatteriin ja toivosin että leikisin 

prinsessa ja mun veli se halusi mennä laivalla ja -- (2T3)  
 

(192) Että olisin opettaja jos ne oppilaat- riehuu niin annan 30.minuutti- jälki 
istuntoo (2P16)  

 
	  
 Demonstratiivipronomineja tämä ja tuo käytetään huomattavasti vähemmän.  

 

(193) Kaiken leikkejen jälkeen illalla muistelen päivän tapahtumista. Ja kirjoitin 
muistiin ihanasta unelmien päivästäni... mutta vain jos tuo päivä toteutuisi... 
(3T21) 
 

(194) Me tulimme Iranista Suomeen lentokoneella. Ensiksi lentokone pysäytyi 
Londolla ja sen jälkeen me vaidimme lentokonee. Tämä toinen lentokone 
on mennyt Helsinki sitten Helsingista Tampre. -- Minä haluan luen ja teen 
hyvin koulussa yläasteessä työt tai tehtävät kun pääseen lukio tamä on mitä 
minä halua ja lukion jälkeen en tietää minne tai mihin, tulevaisuudeni odotta 
minua. (7P4)  

 

 Ne eivät kuitenkaan ole koheesiota luovia, jos ne ovat eksoforisia eli tekstin ulko-

puolelle viittaavia, kuten seuraavassa esimerkissä:  

	  
(195) Toivon että oli mulla ton luokkan kokoinen tarra vihko. Toivon että saisin 

ison lahian se voi olla niin iso kun toi koulu ja. (2T4)  
 

(196) Kävelen keittiöön aukaisen oven ja kaikki on sikin sokin minä mietin että 
tämä on vain pelleilyä, mutta todella ei ole. (3P18)  

	  
 Pronominia se käytetään aineistossa jonkin verran myös artikkelinomaisesti. Täl-

lainen käyttö lienee transferia kielistä, jotka käyttävät artikkelia. Vaikka tällainen käyttö 

saattaa olla yleisemminkin yleistymässä suomen puhutussa kielessä, eikä sitä sinällään 
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voida suoranaisesti niputtaa vain S2-oppijoiden ”virheeksi”, aineistossa on selviä tapa-

uksia, joissa pelkkä pronomini olisi riittänyt, ja pääsanan toistaminen on redundanttia. 

 

(197) Olippa Keraa yksi Kani.! Se Kani oli Kilti. -- Se Kani on myös tosi söpö. -- 
Se Kani juokse tosi nopesti. muta se ei halu Kun joku pitä sen Sylisä. Se 
Kani halu olla joka päivää Vapaa.-- Se leiki Mellanka ulkona se Kani. Sen 
Kanin nimi on Pehmo. (3T8) 

 

 Persoonapronominia käytetään myös possessiivisuffiksin tilalla, mikä saattaa 

myös johtua puhekielen ja kirjoitetun kielen rekisterien käytön osaamattomuudesta. 

	  
(198) niin kun se laitimahan sen sormen niin alkotula ihanan kukia -- (2T10)  

	  
	  
 

6.1.2. Proadverbi 

 

Yhtä lailla koheesiota luovat proadverbit eli adverbeiksi kangistuneet pronominikantai-

set ilmaukset (Hakulinen & Karlsson 1979: 313). Proadverbit ilmaisevat mm. paikkaa, 

kuten täällä, sieltä, aikaa kuten silloin, milloin ja tapaa kuten miten, näin, siten; relatii-

vinen proadverbi joten toimii konjunktion tapaan (VISK § 715). 

Proadverbit toimivat pronominien tapaan eli ne viittaavat edeltävään tekstiin ja 

tuovat oman semantiikkansa mukaisesti edellä olevan lauseen sisällöstä jonkin osan si-

vuteemaksi ja osoittavat tällä tavoin jälkimmäisen virkkeen suhdetta edellä olevaan. Ne 

osoittavat, millä tavoin edeltävä virke on tulkittavissa tekstin osana. (Karvonen 1995: 

73.) 

Proadverbin liiallinen käyttö ei kuitenkaan enää luo koheesiota, vaan ennemmin-

kin heikentää sitä. Lukija joutuu ponnistelemaan löytääkseen proadverbin korrelaatin. 

Esimerkeissä proadverbi on lihavoitu ja korrelaatti alleviivattu. 

 

(199) minä menen kesäleirille ja tullaan sieltä kesäleiriltä me mennään uimaan ja 
kauppaan. Me leikitään siellä ja saadaan aamupalan j iltapalan sitten me 
päästään sieltä neljältä ja sitten taas me mennään kahdeksalta aamulla sinne 
-- (3T2) 
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 Esimerkistä 199 on vaikea saada selvyyttä oikeasta korrelaatista: siellä-sana viit-

taa edellä olevaan kauppaan-sanaan, mutta tekstin sisällön kannalta tämä viittaussuhde 

ei tunnu loogiselta: menevätkö lapset kauppaan leikkimään koko päiväksi? Koheesio ei 

tunnukaan onnistuneen tässä tekstinkappaleessa. 

 Aikaa ilmaisevia proadverbeja löytyy aineistostani vain yhdeksästä aineesta: kol-

mesta toisluokkalaisen, neljästä kolmasluokkalaisen ja kahdesta yläkoululaisen aineesta. 

 
(200) Mä ja mun isä mentiin mentiin meijän kavrin autoon. Meijän kaveri aijoi 

oman auton. Meijän kaveri tormäsi. Silloin mä olin kipee. (2P8)  
 

(201) Kun min ole 15 vuotta niin minä haluaisin ajaa moto krosilla. Silloin minä 
voisin mennä koulun ja opetta ja ihmettelisi. Sitten koulun jäkeen voisin 
viedä kavereita jonnekki. Sitten voisin harjoitella tekemään temppuja. Sitten 
minä voisin mennä minne haluan. Sitten minä voin mennä kotiin. Silloi n 
minä olen tait ava ajaja. (3P17)  

 
(202) Olen vietänyt Suomessa jo yli viisivuota. Itse en silloin tienyt miksi edes 

tulin Suomeen. -- Olin asunut eka puolivuotta Seinäjoella tädin 
vuokramassa asunnossa isä ja äidin kanssa. Olen silloin yksinäinen minulla 
ei ollut ystäviä enkä tunne ketää. (9P1)  

 

 Proadverbeista S2-oppijat käyttävät selvästi eniten paikkaa ilmaisevia. Sellainen 

esiintyy kuudessa toisluokkalaisen, 16:ssa kolmasluokkalaisen ja seitsemässä yläkoulu-

laisen kirjoitelmassa. Siellä-muotoa käytetään ylivoimaisesti eniten, mutta myös sinne-, 

sieltä- ja täällä- ja tänne-muodot esiintyvät. 

 
(203) Olen tehnyt majan ja teki sen puhu sielä on radiokin. (2P34)  

 
(204) Olisin halunnu mennä mummolle Stanislavin kanssa. Sieltä mennä retkelle 

ja ostaa retkelle evästä ja karkkia. retken jälkeen lähdetään linnanmäelle. 
Sieltä talvi leirille joka keslää yhden vuoden tammikuusta joulukuuhun. 
leirin jälkeen menisin Venäjälle. Siellä pelaisin tietokoneella ja lählisin 
pihalle. (3P1) 

 
(205) Mä oon tropikissa siellä on paljon puita ja hyvä ilma, Siellä on uima altaita. 

Siellä olisi palvelioita ja isot huoneet. Siellä olisi lämmin ilma Siellä voisi 
ottaa aurinkoa. Siellä on paljon eläimiä, mä saisin pitää monta eri lemmi 
kkiä -- (3P9)  

 
(206) Barcelonassa oli 42 ° C lämmintä. Kysyin iskältä, että miksi emme voisi 

muuttaan tänne? hän vastasi, että kielen oppiminen olisi tässä vaiheessa 
todella vaikeeaa. (7P5)  
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(207) Nyt käyn Hatanpään yläasteen koulua ja täällä minulla on kaksi kaveria 
heidän nimet ovat -- (8T1)  

 
(208) Olen tottunut asuun Suomessa, mielestäni täällä on tosi rauhallista ja rentoa 

asua. (9T3)  
 
 

Tapaa ilmaisevia proadverbeja käytetään vähiten. Aineistossani on vain yksi esi-

merkki tällaisesta koheesiota rakentavassa käytössä. 

 

(209) Saavuimme talviaikaan ja olimme hyvin hämmästyneitä miten suomalaiset 
täällä elävät. (9T4)  

 

 Proadverbin käytössä koheesiokeinona näkyy selvä kehitys luokka-asteen kasva-

essa. Etenkin tois- ja kolmasluokkalaisten käytön välillä on merkittävä ero, jota ei voida 

edes selittää aihepiirien erilaisuudella – molempien luokka-asteiden lähes kaikki tekstit-

hän on kirjoitettu samasta otsikosta. 

 

 

6.2. Substituutio 

 

Substituutio on keino tekstissä esiintyvien lauseiden liittämiseksi toisiinsa: johonkin ai-

kaisemmin esiintyneeseen ilmaukseen viitataan sitä korvaavalla pronominilla tai jolla-

kin samaan kategoriaan kuuluvalla yleisemmällä ilmauksella, esimerkiksi Maija meni 

kotiin ja sen teki Eevakin. Koko lause, sen verbi tai verbiosa voidaan myös korvata: 

Hän totesi, että marssivalmistelut jatkuvat, mutta niin neuvottelutkin. Matti ei lähde 

Kuopioon, mutta Mikkeliin kylläkin. (Hakulinen & Ojanen 1976: 135.) 

Substituutioilla tarkoitetaan sellaisia joidenkin lausekkeiden tai jaksojen selviä 

korvaamisia, joissa ei ole kyse niinkään samatarkoitteisuudesta eikä varsinaisesta inten-

sion samuudestakaan kuin tietyn leksikaalisen aineksen korvaamisesta toisella, substi-

tuutilla. Substituutio on pelkästään tekstuaalinen ilmiö; ei ole eksoforista eli tekstistä 

ulospäin suuntautuvaa substituointia. Korvatuksi voi joutua joko nominaalinen taikka 

verbiaines, tai molemmat yhdessä, ja vaikkapa kokonainen lausekin. (Hakulinen & 

Karlsson 1979: 320.)  
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S2-oppijat käyttävät äärimmäisen vähän substituutteja – vain viidessä kirjoitel-

massa on tunnistettavissa substituution käyttöä koheesiokeinona. Hakulisen ja Karlsso-

nin (1979: 320) mukaan nominaalisten elementtien yleisin substituutti on sellainen. Ai-

neistossani on yksi esiintymä sellainen-substituutista, sekä yksi siihen rinnastettava täl-

lainen. 

 

(210) olipa kerran poika joka oli aivan yksin hän halusi kivan ystävän sellasen 
mikä olisi hänen kaveri (2P23)  

 

(211) Ihmiset ovat ystävällisia, vaikka joukkoon mahtuu ihmisiä, jotka ei oikeen 
pidä ulkomaalaisista, mutta nykyään näkee vähän tälläsiä. (9T3)  

 

Adjektiivia oma voidaan myös käyttää substituuttina ilman että sen kirjaimellises-

ti tarvitsee merkitä omistettua (Hakulinen & Karlsson 1979: 322). Tästäkin käytöstä 

löytyy vain yksi esimerkki aineistostani. 

 

(212) Toivoisin että aamulla sänkyyni hyppäisi koira että se olisi minun omani 
saisin viedä sen ulos (3T16)  

 

Verbi ja sen määritteet voidaan korvata ilmauksella niin -kin (Hakulinen & Karls-

son 1979: 322). Tällaisesta substituutiosta aineistostani löytyy kaksi esimerkkiä.  

 

(213) Minä olen nähnyt sinua uneessa. Nainen sanoi: Niin minä kin (2P9) 
 

(214) Olipa kerran hiiri ja hän oli unelmoinut hienon paidan. H än sanoi jonain 
paivänä ostaisin paidan. Kolmen viikon Päässä niin hän ostikin (3P21)  

 

 Substituution kohdalla on huomattavaa, että se on jätetty yhtä laajasti käyttämättä 

koheesiokeinona kaikilla luokka-asteilla. Sitä eivät yläkoululaiset käytä sen sujuvammin 

tai useammin kuin alakoululaisetkaan. 

 

 

6.3. Ellipsi 

 

Ellipsi on yhdyslauseita toisiinsa kytkevä sidoskeino, jossa identtinen aines jätetään pois 

sen toistuessa (Hakulinen & Ojanen 1976: 46). Se on keino välttää toisteisuutta: jotakin 
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sanaa, sanajaksoa tai sananosaa ei lauseessa toisteta, koska se esiintyy vastaavalla pai-

kalla vierekkäisessä lauseessa – tai yhdyssanan tapauksessa lausekkeessa – ja saa sen 

pohjalta tulkintansa. Tavallisinta ja monipuolisinta ellipsi on rinnasteisissa lauseissa, 

mutta tietyt tyypit ovat mahdollisia myös alisteisissa. (VISK § 1177.) 

 Enkvist (1978: 38) määrittelee tekstin koheesioon vaikuttavan ellipsin siten, että 

sille on ominaista yhteisen osan poisto lähekkäin esiintyvistä rinnasteisista ilmauksista. 

Tämän määritelmän mukaan ellipsejä on lähinnä kahdenlaisia: virkkeen sisäisiä, joissa 

yhdestä tai useammasta rinnastetusta lauseesta on poistettu osa, joka esiintyy jossakin 

saman virkkeen toisessa lauseessa; ja virkkeiden välisiä, jossa poistettu osa on etsittävä 

jostakin toisesta lähiympäristön virkkeestä. (Enkvist 1978: 38.) Esimerkkeinä virkkeen 

sisäisistä Enkvist esittää seuraavat virkkeet: Nieminen luki raamattua, Virtanen Seitse-

mää Veljestä, ja Lahtinen puhelinluetteloa. Mummo katseli televisiota ja kutoi sukkaa. 

 Hakulinen ja Karlsson (1979: 323) eivät pidä tekstuaalisena lauseensisäistä ellip-

siä kuten eivät lauseensisäistä pronominaalistustakaan. Tekstuaalisia ellipsejä esiintyy 

sekä itsenäisten lauseiden välisinä sidoksina että rinnasteisissa ja alisteisissa lauseissa. 

Niiden esiintyminen yhdysrakenteissa on paljon harvinaisempaa ja koskee oikeastaan 

vain yhtä ellipsin tyyppiä, verbilausekkeen ellipsiä. (Hakulinen & Karlsson 1979: 323.) 

Ellipsi voi poistaa lauseesta monenlaisia aineksia. Hakulinen ja Karlsson (1979: 324) 

esittelevät neljä tekstuaalista ellipsisääntöä. Substantiivilauseketta koskevia ovat pääsa-

nan poisto ja pelkistys. Verbeihin ja niiden määritteisiin kohdistuvia sääntöjä ovat auk-

koaminen ja verbilausekkeen ellipsi.   

Yhdyslauseiden ellipsin päätyypit voi karkeistaen jakaa nominaalisiin ellipseihin 

ja verbiosan ellipseihin. Lauseen nominaaliset ellipsit tarkoittavat tapauksia, joissa lau-

seilla on jokin yhteinen nominaalinen jäsen: yhteinen subjekti, objekti, predikatiivi tai 

adverbiaalitäydennys tai lausekkeen edussana. Lauseen verbiosan ellipseissä on puoles-

taan yhteinen finiittiverbi, mutta mahdollisesti lisäksi esim. yhteinen subjekti. Lausei-

den yhteisiksi osiksi tulkittavia elementtejä saattaa olla useitakin. (VISK § 1177.) 

Ellipsi tiivistää tekstiä poistamalla siitä redundanttia ainesta, joka käy selville lä-

hiympäristöstä. Redundanssin poisto on tavallisempaa kirjoitetussa kuin puhutussa kie-

lessä, ja puhuttu kieli päinvastoin yleensä suosii redundanssia. Elliptinen poisto on ta-

loudellista, koska se lyhentää tekstiä, mutta myös rasittavaa, koska poistetut ainekset on 

otettava tulkinnassa huomioon. (Enkvist 1978: 40.)  
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 Pääsanan poisto soveltuu silloin, kun on puhe useammasta osittain samanlaisesta, 

osittain erilaisesta tarkoitteesta. Tarkoitteet eivät siis ole samoja eikä ole kyse samatar-

koitteisuudesta. Toisen substantiivilausekkeen pääsana poistetaan, koska sillä on sama 

intensio kuin toisen pääsanalla. (Hakulinen & Karlsson 1979: 324.) 

 

(215) Minulla on paljon lemmikkejä. Yksi lemmikki on hevonen. Se toinen ∅ on 
kissa ja sitten minulla on koira. (2T1)  
 

(216) Hän asui yksin ja hänellä oli vain yksi lintu. Lintu ei ollut tavallinen ∅ vaan 
taika lintu. (3T10) 

 
(217) Kun minun piti mennä kolmannelle jäin luokalleni koska en osannu hyvin 

Suomen kielä. Ensi minua kiusattiin siittä mutta sitten kun menin neljänelle 
∅ minua ei enää kiusattiin koska muutimme Nokialle -- (8T1)  

 

 Pelkistys taas poistaa ennen kaikkea rinnasteisesta lauseesta subjekti-NP:n, kun se 

on samatarkoitteinen toisen osalauseen subjektin kanssa. Pelkistystä on käytetty aineis-

tossani huomattavasti enemmän kuin toista nominaalista ellipsiä, pääsanan poistoa. Sitä 

on käytetty viidessä toisluokkalaisen, seitsemässä kolmasluokkalaisen ja viidessä ylä-

koululaisen kirjoitelmassa. Suhteessa yläkoululaiset käyttävät siis pelkistystä paljon 

runsaammin kuin alakoululaiset. 

Esimerkkeihin olen merkinnyt ellipsin ∅-merkillä ja sen kanssa samatarkoitteisen 

sanan lihavoinnilla. 

 

(218) Antti ajatteli vähän aikaa mutta suostu. Parin tunnin kuluttua hän tuli 
leikkauksista ja ∅ katsoi peilistä hän huomasi että oli paljon pienentynyt. 
(2P25) 

 
(219) Poika käveli koko ajan. Hän pysähtyi vähän aikaa. Ja ∅ alkoi vähän syödä. 

--Seuraavana aamuna hän taas aloitti kä velyn ja ∅ saapui suureen 
kaupunkiin. (3P26) 

 
(220) Hän huomasi lähestyvän myrskyn, mutta ∅ otti riskin ja ∅ päätti mennä 

rantaa pitkin. (8T2)  
 

 Aukkoaminen on ellipsisääntö, joka poistaa rinnasteisen yhdyslauseen jälkimmäi-

sestä osalauseesta verbin finiittisen osan. Aukko voi verbin lisäksi käsittää useitakin 
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määritteitä, mutta perustava ehto on se, että aukon kummallekin puolelle pitää jäädä joi-

takin elementtejä, jotka osoittavat aukon rajat. (Hakulinen & Karlsson 1979: 325.) 

Aukkoamista on käytetty noin kolmasosassa sekä toisluokkalaisten, kolmasluok-

kalaisten että yläkoululaisten kirjoitelmista. Se on siis selvästi yleisempi ellipsin tyyppi 

kuin nominaaliset ellipsit – etenkin alakoululaisilla. Yläkoululaisilla ero nominaalisten 

ja verbiosan ellipsien käytön välillä on melko pieni: molempia käytetään yhtä tasaisesti.  

 

(221) Haluaisin että pääsisin Vienamiin siellä pääsisin joka päivän uimaan, 
leikkimään ja istua mopossa. Vietnamissa on kivaa koska siellä on paljon 
ystäviä, kavereita, serkkuja ja sukulaisia. Haluaisin myös Lappiin talvella 
ja ∅ kesällä. Talvella siellä saa lasketella, ∅ hiihtää ja ∅ luistella. Kesällä 
sillä saa kunnella lintujen laulua ja ∅ nauttia hiljaisuudesta. (3T17)  
 

(222) Taivaalla lensi lehmiä ja ∅ possuja. Minulla oli iki oma motskari. Mutta 
orava meni varastamaa noidalta ruakaa. Mutta orava tapasi matkalla pikku 
ketun. Ne alkoivat tekemää suuni telmaa. Noidalla oli paljon laaser seiniä. 
Ja ∅ lentäviä kanoja jotka varti oivat mökkiä (2P17)  

 
(223) Olipa kerran prinsessa nimeltään Khadija. Hänen lempinimensä oli Kakku. 

Hänellä oli ihana kissa ja ∅ pupu. -- Prinsessalla oli niin hieno piha. Pihalla 
hän voi tehdä iha mitä vaan. Hän voi vaihtaa ainakin hamensa väri, ∅ 
kampauksen ja ∅ koruja myös kengät ja kruunu. (3T26) 

 
(224) Minulla oli kahden viikon mittainen talviloma. Se alkoi 22. joulukuutta ja ∅ 

loppui 8 tammikuutta. -- Aamuisin oli miinuksen puolella ja iltaisin ∅ 
plussan puolella. (7P7)  

 

Alakoululaisten aukkoamisellipsin määrää nostavat kirjoitelmat, jotka muodostu-

vat luettelomaisista ketjuista, joissa luetellaan, mitä kirjoittaja toivoo tai haluaa. 

 

(225) Haluan mennä kosovoon. Haluaisin Bratz nuken. ∅ Paljon lahjoja. 
Haluaisin uusia kenkiä. ∅ Paljon kirjoja ja luistimia haluan polkupyörä 
Haluan pallon ja piirustus papereijta. Haluan leikkijä ruokavälineijtä. ∅ 
Oman huoneen ∅ oman pikku siskon. Haluan oppia hyvin haluaisin olla 
rehellinen Haluaisin saada omaan tietokoneen. Haluan oppa kellon ajkoja ja 
∅ opita paljon asioijta. ∅ lukea hyvin Haluan osata kaikki kokeet. 
Haluaisin kiertää ypäri maailmaa ∅ Paljon vaatteita Haluaisin tikkarin 
Haluan pestä hampaat hyvin Haluan radion Haluan olla kiltti isälle ja äidille 
Haluan uuden television. Haluan taulun (2T8) (Kirjoitelma 
kokonaisuudessaan.) 
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(226) Minun unelmien päivä on sellainen että voin mennä takaisin Viroon äidin, 
isän ja pikkusiskonkanssa. ∅ Käydä maatilalla ∅ olla mummon ja 
ukinluona ∅ myös käydä uimassa ja ∅ rannalla, ∅ syödä jäätelöä, ∅ käyyä 
kesämökillä ja ∅ dehdä kaikenlaisia hauskoja juttuja. ∅ Olla 
serkujenkanssa, ∅ rakentaa majoja, ∅ leikkiä mummoni koirankanssa, ∅ 
mennä kaikkialle, ∅ hengailla ystävien kanssa, ∅ käydä sopailemassa 
kavereidenkanssa ∅ ostaa uusiavaatteita, ∅ pitää syntymäpäiväjuhlat, ∅ 
saadakivoja lahjoja ja ∅ leikkiä niillä ja haluan myös että olisi koko ajan 
kesä ja lämmin ilma noin kaksikymmentäkahdeksan astetta lämmintä. 
(3T34) (Kirjoitelma kokonaisuudessaan.)  

 

 Verbilausekkeen ellipsi poistaa VP:ksi oletetun jakson oikeanpuoleisen osan, mut-

ta jättää jäljelle finiittiverbin. Verbilausekkeen ellipsi on yleinen modaaliverbien, eten-

kin kieltoverbin yhteydessä. (Hakulinen & Karlsson 1979: 325.) Tämä on S2-oppijoiden 

vähiten käyttämä ellipsin tyyppi; siitä löytyy aineistostani vain yksi esimerkki. 

 

(227) Jos Minni näkee että Lilja tulee kotiin Minni tuo leluja. Ja Lilja eihalua 
leikkiä. Mutta Minni haluaa ∅ (3T6)  
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7. YHTEENVETO JA POHDINTAA  

 

Tutkimukseni tavoitteiksi asetin selvittää, minkälaisia koheesiokeinoja S2-oppilaat 

käyttävät kirjoitelmissaan, miten he niitä käyttävät sekä kuinka nämä tekijät vaikuttavat 

kirjoitelmien luettavuuteen. 

Kuten kaikkea S2-alaan liittyvää, tätäkin aineistoa leimaa heterogeenisyys. Oppi-

laat käyttävät koheesiokeinoja hyvin vaihtelevasti: joidenkin kirjoittajien ainoa ”ko-

heesiokeino” on tietyn rakenteen toistaminen lähes joka lauseessa; jotkut taas käyttävät 

keinoja hyvinkin laajasti ja vaihtelevasti. Yksilöllisiä eroja on siis paljon, mutta yleensä 

kun kirjoittaja käyttää oikeita koheesiokeinoja (en laske tähän ns. rakenteellista toistoa), 

hän käyttää useampia samassa kirjoitelmassa.  

Yleisesti ottaen on silti huomattavissa selvä ero alakoululaisten ja yläkoululaisten 

kirjoitelmien välillä. Yläkoululaiset käyttävät etenkin kieliopillisia koheesiokeinoja 

enemmän ja taitavammin. Yläkoululaisten kirjoitelmien taso on myös keskenään tasai-

sempi – alakoululaisten kirjoitelmien tasoissa on suuria eroja. Yläkoululaiset käyttävät 

eri koheesiokeinoja monipuolisemmin kuin alakoululaiset, joista monet saattavat käyt-

tää koko kirjoitelmassa vain yhtä tai kahta keinoa. Esimerkiksi kakkosluokkalaisten 

teksteistä noin puolet on sellaisia, joissa ei ole käytetty kuin yhtä tai ei yhtään koheesio-

keinoa. 

Suurinta osaa kakkos- ja kolmosluokkalaisista voidaan ilman muuta pitää Matilai-

sen tarkoittamina aloittelevina kirjoittajina (ks. s. 15), kun taas suurin osa yläkoululai-

sista on jo päässyt tämän vaiheen yli. Tämän huomaa selvästi myös koheesiokeinojen 

monipuolisuuden lisääntymisenä ja tekstin koherenssin paranemisena. Tässä työssä ei 

ollut mahdollisuutta tutkia natiivien ja S2-oppijoiden tuotoksia rinnakkain sen havait-

semiseksi, mikä on kirjoittajien yleisen kognitiivisen kehitysasteen vaikutus kirjoitelmi-

en tyyppiin tai koheesion laatuun ja keinojen käytön määrään. Mielenkiintoista olisikin 

jatkossa tutkia, kuinka paljon koheesio eroaa samanikäisten natiivien ja S2-oppijoiden 

kirjoitelmien välillä. Koska alakoulun informanteistani ei ole käytössäni Suomessaolo-

aikoja, ei voi vetää johtopäätöstä siitä, kuinka pitkälti aloittelevasta kirjoittajasta siirty-

minen kehittyneemmäksi kirjoittajaksi riippuu kielen vaikutuspiirissä elämisestä. Kui-

tenkin yläkoululaisten säännönmukaisesti alakoululaisia kompleksisemmista kirjoitel-
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mista on tulkittava, että yläkoululaisilla kirjoittamisen osaprosessit ovat pitemmälle au-

tomatisoituneet. 

Koheesion määrään saattaa vaikuttaa jonkin verran myös tekstin tyyppi. Ala-

luokilla käytetään yleensä pitkälti kertovia tai kuvailevia tekstejä joille on ominaista 

asioiden peräkkäisyys. Aineistossani alakoululaisten kirjoitelmat onkin luokiteltavissa 

suurimmaksi osaksi kertoviksi, kuvailua ei oikeastaan esiinny. Esimerkiksi prono-

minoinnin ja toiston suurta frekvenssiä selittänee osin se, että tekstit ovat tarinamuotoi-

sia, joissa esiintyy erilaisia hahmoja, joihin sitten viitataan pronomineilla ja joiden ni-

meä toistetaan usein tekstissä. Yläkoululaisten kirjoitelmissa taas on erittelevämpiä 

tekstejä, jotka eivät pohjaudu tarinalle ja hahmoille, jolloin koheesiokeinojen käytön 

määrä supistuu, mikä ei kuitenkaan läheskään aina tarkoita itse koheesion vähentymistä.  

Selkeästi suurin aineistossani käytettyjen koheesiokeinojen ryhmä rakentui tois-

tosta eri muodoissaan. Toiston ryhmää kasvatti alakoululaisten paljon käyttämä toisto, 

jonka nimesin rakenteelliseksi toistoksi. Erittäin suuri osa toisluokkalaisten kirjoitelmis-

ta muodostui kokonaan tai lähes kokonaan eräänlaisista NP-luetteloista, joissa koheesio-

ta rakensi ainoastaan jatkuvasti toistuva päälause (ks. esim. s. 33). On jokseenkin ky-

seenalaista, kuinka tällainen rakenteellinen toisto auttaa tekstin koheesiota (vaikka löy-

sinkin ainakin yhden kirjoitelman luettavuutta parantavan syyn, ks. s. 34). Yleisesti ot-

taen tällaiset tekstit voidaan kategorisoida melko puutteellisiksi – niin koherenssin kuin 

muidenkin hyvän tekstin ominaisuuksien osalta.  

Toiston määrä selittyy paljolti kirjoitelman lajin tai tyylin mukaan. Luettelomai-

sissa kirjoitelmissa rakenteellinen toisto nostaa toiston määrää. Toisluokkalaisten teks-

teistä löytyy myös paljon tajunnanvirranomaisesti eteneviä tekstejä, joissa kirjoitetaan 

se mitä tulee mieleen ja siinä järjestyksessä. Tällaisissa teksteissä esiintyy vähiten sa-

man sanan toistoa. Tarinamuotoisissa kirjoitelmissa saman sanan toistoa taas on eniten.  

Kolmasluokkalaisten teksteissä rakenteellinen toisto vähenee ja yläkoululaisten 

teksteissä sitä ei enää esiinny ollenkaan. Kolmasluokkalaiset kirjoittavat toisluokkalaisia 

enemmän kronologisesti eteneviä tarinoita tai kuvauksia; yläluokkalaisten teksteistä jo 

suurin osa on tällaisia. Ajallisesti etenevien kertomusten kirjoittajat taipuvat helposti 

toistamaan paikkoja liikaa koheesion rakentumisen kannalta, vielä yläkoulussakin. Ylä-

koululaisten kertomuksissa kuitenkin saman sanan toistoa on vähemmän, ja muita ko-

heesiokeinoja on käytössä runsaammin.  
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Samaa sanaa toistetaan selvästi enemmän kuin synonyymeja tai hyponyymeja. 

Synonymialle rakentuvaa toistoa käytetään itse asiassa todella vähän. Vaikka rikkaaseen 

kieleen kuuluu synonyymien käyttö, niiden puuttuminen ei kuitenkaan uhkaa tekstin 

koherenssia. Synonymialle ja hyponymialle perustuva toisto on lähes ainoastaan no-

minipohjaista – verbipohjaisesta käytöstä on koko aineistossa vain yksi esimerkki. Eri-

koista hyponymiassa koheesiokeinona on se, että sen käytössä ei ole merkittäviä eroja 

tois- ja kolmasluokkalaisten ja yläkoululaisten välillä.  

Kollokaatiosta käytetyin keino ovat merkityskentät. Se on tietysti melko luonnol-

lista, kun otetaan huomioon, että kyseessä on kouluaine, jonka tarkoitus o käsitellä jota-

kin tiettyä asiaa: tarkoitus ei siis olekaan liikkua täysin irrallaan tekstiä yhdistävistä 

merkityskentistä. Päinvastoin, tällaista kirjoitelmaa voidaan pitää epäonnistuneena kou-

luaineena.  

Kuten muidenkin koheesiokeinojen kohdalla, myös merkityskenttien käytössä 

huomaa eron erityylisten kirjoitelmien välillä. Assosiatiivisesti kirjoitetuissa teksteissä 

merkityskentätkin vaihtelevat nopeasti eivätkä yhdisty seuraaviin merkityskenttiin ko-

herentisti. Rakenteelliselle toistolle rakentuvissa teksteissä ei ole löydettävissä muuta 

merkityskenttää kuin toistettavan konstruktion kohteista muodostuva kenttä. Monissa, 

sekä ala- että yläluokkalaisten kirjoitelmissa merkityskenttä kuitenkin jatkuu kohesiivi-

sesti läpi koko kirjoitelman luoden koheesiota siihen. Yläkoululaisten teksteissä esiintyy 

enemmän merkityskentän kautta luotua semanttista koherenssia kuin alakoululaisten, ja 

ne myös muodostavat pitempiä ketjuja ja toteutuvat laajemmin.  

Koherenssi katkeaa, jos samaan merkityskenttään kuuluvien sanojen välillä on lii-

an pitkä etäisyys. Nimitän tällaista koheesion katkeamisen aiheuttamaa etäisyyttä merki-

tyskentän katkeamiseksi. S2-oppijoilla merkityskenttä katkeaa usein – kirjoitelmia, jois-

sa merkityskenttä jatkui koherentisti läpi koko kirjoitelman tai vaihtui koheesiota kat-

kaisematta, löytyi merkittävästi vähemmän kuin kirjoitelmia, joissa merkityskenttä kat-

keaa.  

Suurimmassa osassa tapauksista – lähinnä alakoululaisten teksteissä – merkitys-

kenttä vaihtuu yhtäkkiä ilman minkäänlaista lukijalle näkyvää sidosta merkityskenttien 

välillä. Useassa kirjoitelmassa ei ole löydettävissä ensimmäistäkään merkityskenttää. 

Merkityskentän puuttuminen on selvästi alakoululaisten ongelma; yläkoululaisilla tätä 

ilmiötä ei aineistossani esiinny.  
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Sananparsia ja vastakohtia ilmaisevia suhteita informanttini käyttävät tuskin ol-

lenkaan.  

Leksikaalisten ja kieliopillisten koheesiokeinojen välillä jako oli melko selvä: lek-

sikaalisia keinoja käytettiin enemmän ja monipuolisemmin kuin kieliopillisia. Kieliopil-

lisista keinoista referenssiä käytettiin kyllä laajasti, mutta muita kieliopillisia keinoja 

käytettiinkin sitten hyvin niukasti, sekä ala- että yläluokilla. Suurimmassa osassa tekste-

jä pronominointia käytettiin koheesiokeinona, etenkin persoonapronomineja käytettiin 

melko usein ja koheesiota luovalla tavalla. Persoonapronominit vaikuttavat olevan S2- 

oppilaille tutuimpia pronomineja, kun taas demonstratiivipronomineja käytettiin vä-

hemmän.  

Referenssistä proadverbeja käytettiin sen sijaan verrattain vähemmän kuin per-

soonapronomineja, näistä käytetyin ryhmä olivat selvästi paikkaa ilmaisevat adverbit. 

Myös proadverbin käytössä koheesiokeinona on nähtävissä kehitystä luokka-asteen 

kasvaessa. Etenkin tois- ja kolmasluokkalaisten käytön välillä on merkittävä ero: kol-

masluokkalaisille proadverbit ovat selvästi enemmän käytetty keino koheesion luomi-

seen kuin toisluokkalaisille.  

Kieliopillisista keinoista vähiten käytetty on substituutio. Huomattavaa on, että 

käytössä ei ole havaittavissa kehitystä alakoululaisista yläkoululaisiin – yläkoululaiset 

käyttävät sitä yhtä vähän kuin alakoululaisetkin.  

Ellipsiä on käytetty hieman enemmän kuin substituutiota, mutta kuitenkin vä-

hemmän kuin referenssiä. Ellipsin tyypeistä yleisin on aukkoaminen. Sitä käytettiin 

melko tasaisesti kaikilla luokka-asteilla. Alakoululaiset käyttävät sitä huomattavasti 

enemmän kuin nominaalisia ellipsejä, pelkistystä ja pääsanan poistoa. Alakoululaisten 

luettelomaiset kirjoitelmat nostavat aukkoamisellipsin määrää. Yläkoululaisilla ero no-

minaalisten ja verbiosan ellipsien käytön välillä on melko pieni: molempia käytetään 

yhtä tasaisesti. Pelkistystä taas käytettiin enemmän kuin pääsanan poistoa, ja yläkoulu-

laiset käyttivät sitä paljon alakoululaisia enemmän. Vähiten – tuskin ollenkaan – ellip-

seistä käytettiin verbilausekkeen ellipsiä. Kirjoitetulle tekstille on ominaista elliptisyys, 

mutta aineistoni kirjoitelmissa siihen turvaudutaan liian harvoin, ja sen sijaan käytetään 

toistoa.  

Tutkimukselle asettaman hypoteesini mukaan S2-oppijoiden kirjoitelmat kärsivät 

tekstuaalisista ongelmista jopa niin paljon, että tekstin ymmärtäminen vaikeutuu. Jois-
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sain tapauksissa tämä onkin totta. Toisaalta myös kirjoitusvirheet ja väärät sanavalinnat, 

kuten esimerkiksi väärän konjunktion käyttö, vaikeuttavat lukijan tehtävää. Kuitenkin, 

hyväntahtoinen lukija pyrkii aina luomaan tekstistä itselleen ymmärrettävän, ja voi 

mennä hyvinkin pitkälle tekstin tulkinnassa päästäkseen tyydyttävään lopputulokseen. 

Koulukirjoittamisen maailmassa liikuttaessa on myös todennäköistä, että kirjoittajat 

ovat olettaneet tekstiensä lukijaksi oman opettajansa, jonka kanssa muun muassa tieto-

pohja on pitkälti yhteinen. Tästä oletetusta lukijasta johtuen voi olla, että kirjoittajat 

ovat sortuneet paikoitellen laiskuuteen tekstin yhteyksien selväksi tekemisessä. Tieto 

kirjoittajien tilanteesta ja taustasta varmasti auttaa lukijaa myös – hän ei pyri tulkitse-

maan tekstiä tyhjiössä tai täysin kontekstista irrotettuna. Monesti jo pelkkä valmiiksi 

annettu otsikko kertoo tarpeeksi aiheesta, jotta puutteellisenkin tekstin ymmärtäminen 

on mahdollista.  

Ymmärtämisen vaikeutuminen on suhteellinen käsite, jo pelkästään lukijoiden eri-

laisuudenkin takia. Ymmärtämisen vaikeutumisen toinen ääripää, jossa teksti jää lukijal-

le suorastaan käsittämättömäksi, lienee epärealistinen mittapuu koheesiota tutkittaessa. 

Aineistoni analyysin pohjalta on selvää, että S2-oppijoiden kirjoitelmat kärsivät tekstu-

aalisista vaikeuksista, mutta eivät sentään niin suuressa määrin että koko teksti jäisi lu-

kijalleen täysin avautumatta. Tosin jotkin tekstin kappaleet kyllä jäävätkin. Useiden ai-

neistoni kirjoitelmien lukeminen vaatii kuitenkin tulkintaa. Näin ollen luettavuus on 

alentunut tai paikoitellen suorastaan heikko. Tällaista tilannetta on pidettävä ymmärtä-

misen vaikeutumisena, joskus jopa sen vaarantumisena – eihän voida tietää, kuinka pal-

jon vaivaa kukin lukija on valmis näkemään saadakseen luotua tekstistä ymmärrettävän 

kokonaisuuden.  

Suurimman ongelman ymmärrettävyyden kannalta muodostavat merkityskenttien 

katkeamistapaukset. Merkityskentät ovat niin kokonaisvaltainen asia tekstissä, ettei nii-

den puutteellista käyttöä voida paikata muiden koheesiokeinojen huolellisemmalla tai 

tiiviimmällä käytöllä. Merkityskenttien luoma inkoherenssi on siis vakavin puute S2-

oppijoiden kirjoitelmissa ymmärrettävyyden kannalta.  

Toisto käy puuduttavaksi monissa kohdin, ja tekstistä olisikin usein saatu tyylilli-

sesti parempi ja myös kevytlukuisempi korvaamalla osa toistoista ellipseillä tai substi-

tuutioilla. Kuitenkaan toisto ei sinänsä vaikeuta ymmärrettävyyttä, vaikkakin liiallinen 
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toisto vähentää koheesiota. Kun sama rakenne toistuu joka lauseen alussa, tekstin kap-

paleet eivät sitoudu toisiinsa – jokainen lause aloittaa tarinan ikään kuin alusta.  

Kirjoitetulle kielelle on ominaista vähempi toisto kuin puhutulle kielelle sekä run-

saampi ellipsin käyttö. Aineistoni valossa asian voisi luulla olevan toisin päin; S2-

oppijat siis käyttävät toistoa jopa liikaa kirjoitetun kielen diskurssin sääntöihin nähden 

ja elliptisiä rakenteita liian vähän.  

Toinen ymmärrettävyyttä vaikeuttava käyttö piilee pronominoinnissa. Suurin on-

gelma siinä on pronominien käyttö silloin, kun niitä ei tarvita. Tämä saa lukijan paikoin 

etsiskelemään korrelaattia turhaan tehden lukemisesta vaivalloista. Virheiden kannalta 

katsottuna S2-oppijat kompuroivat pronominoinnissa eniten valinnassa elolliseen ja 

elottomaan viittaavien pronominien välillä. Moni yläkoululainenkaan ei hallitse prono-

minien inhimillisyyden ja ei-inhimillisyyden käyttötilanteita. Muun muassa tästä huo-

maa, että puhutun ja kirjoitetun kielen rekisterit menevät S2-oppijoilla sekaisin. Vaikka 

en tarkastellutkaan aineistoa sana- tai rakennetasolla sinänsä löytääkseni puhekielisyyk-

siä, etenkin pronominoinnin kohdalla puhekielen vaikutus oli helppo havaita. Myös se-

pronominin artikkelimainen käyttö on puhekielisyys jota esiintyi aineistossa jonkin ver-

ran.  

Puhekielisyydet aiheuttavat joitakin ongelmatapauksia oikean korrelaatin selvit-

tämisessä, mutta muuten ne eivät välttämättä suoranaisesti vaikeuta ymmärtämistä tai 

välttämättä edes hankaloita tekstin luettavuutta sanottavasti. Kirjoitetun kielen rekisteriä 

odottavan ja siihen tottuneen lukijan lukukokemus kuitenkin rasittuu teksteissä, joissa 

puhutun ja kirjoitetun kielen rekisterit sekoittuvat jatkuvasti. Myös POPSissa mainitaan, 

että oppilaan tulee perusopetuksessa oppia ymmärtämään puhutun ja kirjoitetun kielen 

ero ja osata käyttää kirjoittaessaan kirjoitetun kielen rekisteriä. Aineistoni yläkoululai-

setkin käyttävät pronomineja väärin, joten ainakaan tuo tavoite ei näyttäisikään täysin 

toteutuvan. Tässä voisikin olla yksi kohta, mihin opetuksessa jatkossa olisi syytä kiin-

nittää tarkempaa huomiota.  

Opetusministeriön ja Opetushallituksen teettämän selvityksen mukaan pienillä, 

pienehköillä ja keskisuurilla kunnilla oli eniten vaikeuksia erillisen S2-opetuksen järjes-

tämisessä. Aineistoni informantit ovat suurista kunnista, Espoosta ja Tampereelta. Mie-

lenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde olisikin selvittää, kuinka paljon S2-oppilaiden 
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kirjoitelmien taso vaihtelee verrattuna kuntiin, joissa ei välttämättä tarjota erillistä S2- 

opetusta ollenkaan. 
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