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Tässä tutkielmassa tarkastellaan 1.–6.-luokkalaisten koululaisten kirjoitelmissaan käyttämiä 

yhdyslauseita ja sitä, miten niiden muodostamiseen käytetyt keinot kehittyvät iän myötä. 

Tutkimusaineisto käsittää 909 kirjoitelmaa, jotka on koottu eri puolella Suomea sijaitsevista 

alakouluista vuosina 2007–2009. Kirjoitelmien aiheena on Unelmien(i) päivä. Tutkielma on 

osa koulukirjoittamisen tutkimusprojektia, joka aloitettiin Tampereen yliopiston suomen 

kielen oppiaineessa vuonna 2006. Tutkielman viitekehyksenä on myöhemmän 

kielenkehityksen tutkimussuuntaus, jossa tarkastelun kohteena on tyypillisesti kouluikäisten 

tai heitä vanhempien kielenkäyttäjien kielellinen kehitys.  

 

Tutkielma keskittyy lauserajalla esiintyvien konjunktioiden, relatiivipronominien ja 

proadverbien käytön tarkasteluun. Tarkastelussa huomioidaan se, kuinka taajaan kukin 

lekseemi kirjoitelmissa esiintyy, millaisten syntaktisten ja semanttisten suhteiden ilmaisuun 

kutakin lekseemiä tyypillisesti kirjoitelmissa käytetään sekä se, millaista variaatiota kunkin 

lekseemin käyttötavoissa on.  

 

Tutkielman lähtökohtana on oletus, että koululaisen tuottamat lauseyhdistykset 

kompleksistuvat iän myötä. Kompleksistuminen näkyy kirjoittajien käytössä olevan 

yhdistyslekseemivalikoiman monipuolistumisena, kirjoitelmissa esiintyvien 

yhdistyslekseemien kokonaismäärän kasvuna ja yhdyslauseiden sisäisen rakenteen 

tiivistymisenä. Yhdyslauseiden sisäisen rakenteen tiivistymisen merkkejä kirjoitelmissa ovat 

alisteisten yhdyslauseiden määrän kasvu suhteessa rinnasteisiin yhdyslauseisiin, 

päälauseettomien sivulauseiden määrän väheneminen ja yhdyslauseilla ilmaistujen 

aikasuhteiden muutos niin, että yhä suurempi osa tuotetuista aikasuhteista kuvaa kokonaan tai 

osittain päällekkäisiä asiaintiloja peräkkäisten asiaintilojen sijaan. 

 

Kirjoitelmissa esiintyvät yhdyslauseet ovat kompleksisuustasoltaan pääosin melko 

yksinkertaisia. On kuitenkin havaittavissa, että kirjoittajien tuottamat yhdyslauseet kehittyvät 

alakoulun aikana rinnasteisista listoista ja tapahtumaketjuista kohti syntaktisesti tiiviimmin 

pakattuja, hierarkkisia rakenteita. 

 

 

 

Avainsanat: koulu, kirjoittaminen, myöhempi kielenkehitys, konjunktiot, yhdyslauseet   
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1.  Johdanto 

Yksilön kieli kehittyy läpi elämän. Prosessi on asteittainen ja helpoimmin havaittavissa 

ensimmäisinä ikävuosina, kun lapsi opettelee puhumaan. Vähintään yhtä intensiivinen 

oppimisen vaihe ovat kouluvuodet, jolloin lapsi oppii kirjoittamaan ja hänen käsitteellinen 

ajattelunsa kehittyy. Tätä kehitysvaihetta on kuitenkin tutkittu huomattavasti vähemmän kuin 

varhaista kielenkehitystä ja on jopa ajateltu, että lapsen kieli kehittyy "valmiiksi" jo ennen 

kouluikää (ks. Berman 2004). Niin sanottu myöhemmän kielenkehityksen tutkimussuuntaus 

keskittyy kuitenkin juuri siihen, miten lapsi kouluvuosien aikana kehittyy natiivista 

kielenkäyttäjästä taitavaksi kielenkäyttäjäksi (Berman 2004: 347). Oma tutkimukseni 

nivoutuu osaksi tätä suuntausta. 

 Keskityn tutkimuksessani alakouluikäisten (1.–6.-luokkalaisten) lasten 

koulukirjoitelmissaan tuottamiin yhdyslauseisiin. Yhdyslauseella tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa kahdesta tai useammasta finiittiverbin sisältävästä lauseesta koostuvaa 

kompleksia (ks. esim. Hakulinen ym. 2004: 841). Osassa yhdyslauseen lauseista verbi voi 

kuitenkin olla elliptinen. Termillä lauseyhdistys taas viitataan prosessiin, jossa yhdyslause 

tuotetaan. Puheessaan lapsi oppii hallitsemaan lauseyhdistyssysteemin perusteet yleensä 

ensimmäisten 3 ja ½ ikävuoden aikana; yksilöllinen vaihtelu on tosin suurta (ks. esim. Lieko 

1994: 184–185). Lauseyhdistykset eivät kuitenkaan siirry sellaisenaan kirjoitettuun kieleen. 

Ensinnäkin mekaanisen kirjoitustaidon opettelu vie aluksi energiaa keskittymiseltä tekstin 

sisältöön ja rakenteeseen. Toiseksi kirjoitetulta kieleltä vaaditaan norminmukaisuutta eri 

tavalla kuin puhutulta kieleltä, joten kirjoitetussa kielessä lauseyhdistyksissä käytettävien 

lekseemien käyttöalat ovat jossain määrin kapeammat.  

 Oletukseni on, että kielenkäyttäjän tuottamat lauseyhdistykset kompleksistuvat 

kirjoitustaidon kehittymisen myötä. Suomessa kouluikäisten kirjoittaman kielen rakenteellista 

kompleksistumista on toistaiseksi tutkittu varsin vähän (ks. kuitenkin esim. Elomäki 2011, 

Matilainen 1989, Oinonen 2008). Kompleksistuminen on käsitteenä laaja-alainen ja 

monimerkityksinen. Kompleksisuuden määrittelyn kriteerinä voidaan pitää rakenteen 

ymmärtämisen tai oppimisen helppoutta, jolloin kompleksisuus nähdään rakenteen 

suhteellisena ominaisuutena (ks. esim. Itkonen 2009: 205). Miestamo (2008: 24) erottaa 

suhteellisesta kompleksisuudesta absoluuttisen kompleksisuuden, jolla hän tarkoittaa 

systeemin sisäistä, objektiivista kompleksisuutta: mitä enemmän osia systeemissä on, sitä 
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kompleksisempi se on. Tutkimukseni nojautuu eri yhdistyslekseemityyppien ja yhdyslauseen 

sisäisten semanttisten suhdetyyppien lukumääriin. Lauseyhdistysten hallinnan kehitystä ei voi 

kuitenkaan tyhjentävästi selittää pelkän kvantitatiivisen analyysin pohjalta, vaan on 

tarkasteltava myös sitä, miten yhdistyslekseemien käyttö laadullisesti kehittyy kirjoitustaidon 

kehittyessä. Tämä, sekä tutkimuksessani koko ajan mukana kulkeva kielen oppimisen 

näkökulma, edustavat suhteellista kompleksisuuskäsitystä.  

Tarkastelen kompleksisuutta tutkimuksessani kahdella tasolla: yhtäältä kiinnitän 

huomiota yhdistyslekseemien määrään ja eri lekseemien lukumäärien keskinäiseen suhteeseen, 

toisaalta havainnoin yksittäisten lekseemien eri käyttötapoja. Jälkimmäisen tason kohdalla 

kompleksisuus on tosin tulkittava tapauskohtaisesti: toisaalta kyky oppia käyttämään 

lekseemiä monipuolisesti voi kertoa kielitaidon kehityksestä, toisaalta variaatio lekseemin 

käytössä voi kertoa siitä, ettei lekseemin merkitystä ole vielä sisäistetty. Tarkastelen 

tutkimuksessani siis yhtäältä sitä, millaisia suhteita nuoret kirjoittajat osaavat lauseiden välille 

muodostaa ja kuinka paljon he käyttävät näitä suhteita eksplikoivia lekseemejä ja toisaalta sitä, 

millä yhdistyslekseemillä suhteen luonne kulloinkin täsmennetään ja sitä, onko yksittäisten 

yhdityslekseemien käytössä variaatiota. Yhdistyslekseemillä tarkoitetaan tässä lauserajalla 

esiintyvää konnektiivista lekseemiä, joka ei kuitenkaan tavallisesti viittaa yhdyslausetta 

laajempaan alaan tekstiä. 

Konjunktiot ja muut konnektiiviset lekseemit luovat tekstiin koheesiota, joka 

puolestaan mahdollistaa sen, että lukija voi luoda tekstistä koherentin tulkinnan (koherenssin 

ja koheesion suhteesta ks. Ranta 2007: 60 ja siinä mainitut lähteet). Konjunktioilla on siis 

olennainen rooli siinä prosessissa, jossa nuori kirjoittaja opettelee kommunikoimaan selkeästi 

ja tarkoituksenmukaisesti kirjoitettujen tekstien välityksellä. Pintatason kohesiiviset elementit 

eivät vielä riitä tekemään tekstistä koherenttia, vaan tarvitaan myös semanttiset sidokset 

yhdistyslekseemien yhdistämien lauseiden välille (ks. Ranta 2007: 60; Halliday & Hasan 

1990 [1976]: 23). Kirjoittajan on siis kiinnitettävä huomiota paitsi sopivan yhdistyslekseemin 

valintaan, myös yhdistettävien lauseiden semanttiseen (ja rakenteelliseen) yhteensopivuuteen. 

Tutkimukseni ei rajoitukaan ainoastaan konjunktioiden frekvenssien raportointiin, sillä 

tulkintoja frekvenssien pohjalta voi tehdä vain tutkailemalla yhdistyksissä syntyvien 

yhdyslauseiden semanttista luonnetta. 

Kompleksistumisessa on kyse toisaalta rakenteen tiivistymisestä, toisaalta 

laajentumisesta. Mitä kokeneempi kirjoittaja on kyseessä, sitä enemmän hän sidostaa 

tekstiään erilaisin keinoin, kuten lauseyhdistyksin. Samalla käytettyjen sidoslekseemien 
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valikoima laajenee. Toisaalta jo kokemattomat kirjoittajat voivat olla varsin monisanaisia, 

koska heidän teksteissään esiintyy runsaasti toistoja ja sarjamaisia rakenteita (ks. Sintonen 

2011: 19). Taitava kirjoittaja osaa myös tiivistää ilmaisuaan. Itkonen (2009: 189) jakaakin 

kompleksisuuskäsitteen numeeriseen ja rakenteelliseen kompleksisuuteen. Nämä kaksi 

kompleksisuuden ulottuvuutta voivat olla toisilleen vastakkaiset; ts. numeerisesti runsas 

rakenne voi olla rakenteellisesti yksinkertainen ja päinvastoin. On myös huomattava, että 

tekstin kompleksisuus ja sujuvuus eivät välttämättä ole synonyymeja. Teksti voi olla myös 

liian monimutkaista (ks. esim. Oinonen 2008: 31–32). Oletukseni kuitenkin on, että lapsen 

kirjoitustaidon kehitys ja tuotetun tekstin kompleksisuus kulkevat yleensä käsi kädessä. 

Alakouluikäiset kirjoittajat eivät juuri tuota rakenteellisesti liian monimutkaisia ja raskaita 

tekstejä, vaikka lauserakenteissa toki esiintyy monenlaisia ongelmia. 

Esittelen tutkimuskysymyksiäni ja -aineistoani sekä tutkimukseni teoreettista 

viitekehystä seuraavaksi tarkemmin. Sen jälkeen luvussa 2 käsittelen aiempaa yhdyslauseita 

koskevaa tutkimusta ja nostan esille tutkimuksen ongelmakohtia. Luvussa 3 käsittelen sitä, 

miten eri sivulausetyyppejä on kuvattu (pääosin) aikuiskielen näkökulmasta; luvussa 4 

suhteutan nämä kuvausmallit tutkimusaineistooni, jonka kirjoittajien kielellinen kehitystaso ei 

vielä vastaa aikuiskielen tasoa. Tarkastelen lauserajalla esiintyvien yhdistyslekseemien 

käyttöä ja sen kehitystä sekä määrällisestä että laadullisesta näkökulmasta. Lopuksi 

hahmottelen havaintojeni pohjalta kaksi kehityspolkua, joista toinen kuvaa yhdyslauseen 

sisäisen rakenteellisen ja semanttisen tiiviyden kehitystä ja toinen puolestaan yhdyslauseen 

sisäisten aikasuhteiden ilmaisun kehitystä.   

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Etsin tutkimuksessani vastausta seuraaviin kysymyksiin:  

 Millä lekseemeillä lauseidenvälisiä suhteita aineistossa merkitään ja mikä on kunkin 

lekseemin sekä lekseemityypin frekvenssi? 

 Millaisia tutkimusaineistossa esiintyvät lauseyhdistykset ovat semanttiselta laadultaan 

ja mikä on kunkin semanttisen tyypin frekvenssi? 

 Mitä tarkastelemieni yhdistyslekseemien käytössä tapahtuva variaatio kertoo 

a. yhdyslauseen sisäisen tiiviyden kehityksestä ja 

b. yhdyslauseen ilmaisemien aikasuhteiden ja syy–seuraus-suhteiden kehityksestä?  
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Olen rajannut yhdistyslekseemien tarkastelua niin, että keskityn ainoastaan konjunktioihin, 

relatiivipronomineihin ja proadverbeihin, sillä ne ovat tyypillisesti lauserajalla käytettäviä 

yhdistyselementtejä, joiden vaikutusala on yksi virke – toisin kuin konnektiivit, joiden sijainti 

lauseessa on vapaampi ja jotka viittaavat tavallisesti yhtä (yhdys)lausetta laajempaan alaan 

tekstiä (tästä tarkemmin luvussa 2.2). En voi jättää täysin huomiotta kaikkia tekstinsisäisiä 

suhteita, jotka ulottavat vaikutuksensa yhtä yhdyslausetta laajemmalle alalle, mutta olen 

jättänyt konnektiivit kvantitatiivisen analyysin ulkopuolelle. En myöskään tarkastele 

kirjoitelmia kokonaistekstin tasolla muulloin kuin silloin, kun se on yksittäisen yhdyslauseen 

tulkinnan kannalta välttämätöntä. 

 Lauseyhdistysten laadullisen tarkastelun yhteydessä otan huomioon sen, että nuoret 

kirjoittajat eivät aina käytä yhdistyslekseemejä siten, kuin niitä prototyyppisesti käytetään. 

Monet konjunktiot ovat tosin merkitykseltään niin häilyviä, että on haastavaa ylipäätään 

määritellä konjunktiolle tiettyä prototyyppistä käyttötapaa. Viimeinen, yhdistyslekseemien 

vaihteleviin käyttökonteksteihin liittyvä tutkimuskysymys pitää sisällään kaksi kehityskaarta, 

jotka havainnollistavat alakouluikäisten tuottamien yhdyslauseiden kehitystä atomistisista, 

rinnasteisista listoista kohti temporaalisesti ja kausaalisesti motivoituja, kompleksisia 

rakenteita. 

 Tutkimukseni on näennäisaikatutkimus, jossa hahmottelen 1.–6.-luokkalaisilta kerätyn 

aineiston perusteella keskimääräisen kielenkäyttäjän kehityskaaren 1. luokan suppeasta 

sidesanavalikoimasta ja yksittäislauseista 6. luokan semanttisesti ja leksikaalisesti 

monipuolistuneisiin yhdistyskeinoihin. Tarkasteluni nojautuu aineistossa käytettyjen 

yhdistystyyppien frekvensseihin, joiden perusteella voidaan piirtää kuva eräänlaisesta 

keskiarvokielenkäyttäjästä. Haluan kuitenkin kuljettaa kvantitatiivisen analyysin rinnalla koko 

ajan myös esimerkkejä yksittäisten kirjoittajien tekemistä valinnoista, jotta 

kielenoppimisprosessin yksilöllisyys ei unohtuisi. Monet aineistossa esiintyvät poikkeamat 

lauseyhdistyskäytäntöjen normeista eivät ole kvantitatiivisesti merkittäviä, mutta 

yksittäistapauksina ne ovat silti kiinnostavia. 
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1.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimus pohjautuu peruskoulun 1.–6.-luokkalaisten koulukirjoitelmista koottuun 

kirjoitelmakorpukseen, joka on kerätty Tampereen yliopiston suomen kielen oppiaineessa 

käynnissä olevan, koulukirjoittamiseen liittyvän tutkimusprojektin yhteydessä.
1

 Aineistoa 

kutsutaan nimellä koulukorpus, ja tällä nimellä siihen viitataan myös tässä tutkimuksessa. 

Korpuksen keruu on aloitettu vuonna 2007, ja se täydentyy edelleen. Käyttämässäni versiossa 

kirjoitelmia on 909 kappaletta, joista 449 on tyttöjen ja 460 poikien kirjoittamia. 1.-

luokkalaisten kirjoitelmia on 109, 2.-luokkalaisten 163, 3.-luokkalaisten 154, 4.-luokkalaisten 

176, 5.-luokkalaisten 154 ja 6.-luokkalaisten 153 kappaletta. Kirjoittajien asuinpaikkakuntien 

joukossa on sekä kaupunkeja että maaseutumaisia kuntia. Yhteensä aineistoa on kerätty 

viidestä koulusta, tosin kaikista kouluista ei ole aineistoa kaikilta luokka-asteilta. Koulut 

sijaitsevat Etelä- ja Länsi-Suomessa, joten aineisto ei ole maantieteellisesti kattava. Tällä ei 

ole suoraa vaikutusta omaan tutkimukseeni, koska en tarkastele lauseyhdistysten kehittymistä 

alueellisesta näkökulmasta. Suurimman osan kirjoittajista äidinkieli on suomi.  

Kirjoitelmien aiheena on Unelmien(i) päivä. Oppilaita on ohjeistettu kirjoittamaan 

joko päivästä, jonka he ovat kokeneet tai haluaisivat kokea tai unelmien päivästä maailmassa, 

jossa kaikki olisi mahdollista. Kirjoitelmat on kirjoitettu koulussa yhden oppitunnin aikana. 

Opettaja ei ole puuttunut valmiiden kirjoitelmien kieliasuun, rakenteeseen tai sisältöön ennen 

kirjoitelmien ottamista tutkimuskäyttöön.  Tutkimuksen liitteenä on muutamia kirjoitelmia (ks. 

liitettä).  

Olen merkinnyt jokaisen tutkimuksessa käyttämäni aineistoesimerkin tunnuksella, 

johon on merkitty kirjoittajan asuinalue (kaupunki tai taajama), sukupuoli, luokka-aste sekä 

yksilöllinen identifiointinumero. Tunnus voi näyttää esimerkiksi tältä: KAUF4+32. KAU 

viittaa kaupunkiin, TAA taajamaan. F kertoo, että oppilas on naispuolinen, M viittaa 

miespuoliseen. Sukupuolitunnusta seuraava numero kertoo oppilaan luokan ja viimeisenä 

tulee oppilaan identifiointinumero. Esimerkit, joihin ei ole merkitty tunnusta tai muuta 

lähdettä, ovat itse keksimiäni. Olen tarvittaessa korjaillut aineistoesimerkkien 

oikeinkirjoitusta silloin, kun tavoiteltu sanamuoto on kontekstista pääteltävissä ja olen 

arvioinut, että esimerkin sisältämät kirjoitusvirheet saattaisivat vaikeuttaa lukijan 

perehtymistä esimerkkiin. 

                                                 
1
 Olen saanut kirjoitelmat valmiina sähköisenä korpuksena professori Anneli Pajuselta. Kiitän kaikkia aineiston 

kokoamiseen ja työstämiseen osallistuneita mahdollisuudesta käyttää tätä aineistoa tutkimukseeni. 
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Oman tutkimukseni kannalta edellä mainituista tekijöistä ainoa merkitsevä tekijä on 

kirjoittajan luokka-aste. Olen jättänyt sukupuolen ja asuinpaikan merkityksen analysoimatta, 

vaikka tiedostan, että niillä voi olla vaikutus tutkimustuloksiin. Aineiston analyysin ohessa 

tekemieni havaintojen mukaan tytöt kirjoittavat keskimäärin rakenteeltaan koherentimpia 

tekstejä ja hallitsevat paremmin kirjoitetun kielen normit (ks. esim. Pajunen 2012, Mäkihonko 

2006). Osa 3.-luokkalaisista kirjoittajista opiskelee ns. kieliluokalla, jolle on hakeuduttu 

kielellistä lahjakkuutta mittaavan pääsykokeen kautta. Yksilöllinen vaihtelu on muutenkin 

suurta. Niinpä – kärjistäen – 3.-luokkalainen kielikoulussa opiskeleva tyttö saattaa 

kirjoitelmassaan käyttää kehittyneempiä lauseyhdistyksiä kuin 6.-luokkalainen muussa kuin 

kielikoulussa opiskeleva poika. Sukupuolen ja koulutyypin ottaminen huomioon olisi 

kuitenkin tämän tutkimuksen puitteissa johtanut liian runsaaseen kysymyksenasetteluun.  

Kirjoitelmien koherenssiin ja tätä myötä käytettyihin lauseyhdistystyyppeihin lienee 

vaikuttanut myös se, että tekstit on kirjoitettu yhdeltä istumalta yhden oppitunnin aikana. 

Oppilailla ei ole ollut mahdollisuutta tutustua tehtävänantoon etukäteen eikä tekstejä ole 

työstetty jälkikäteen. Suunnittelun puuttuminen voi näyttäytyä teksteissä muun muassa 

yhdistyskeinojen yksipuolisuutena ja sarjamaisina rakenteina (ks. Sintonen 2011: 67–68). 

Olen pyrkinyt analysoimaan aineistoani mahdollisimman objektiivisesti; tutkimukseni 

lähtökohta ei ole normatiivinen, joten olen välttänyt arvottamasta aineiston sisältämiä 

kirjoitelmia hyviksi tai huonoiksi niissä mahdollisesti esiintyvien oikeinkirjoitus- tai muiden 

kielivirheiden perusteella. Täyttä objektiivisuutta aineiston tulkinnassa en ole voinut saavuttaa, 

sillä olen aineistoesimerkkien tulkinnassa joutunut tukeutumaan aiheesta aiemmin tehtyjen 

tutkimuksien lisäksi myös omaan kieli-intuitiooni. Olen kuitenkin perustellut ja taustoittanut 

jokaisen tulkintani mahdollisimman huolellisesti. 

 

1.3 Opetussuunnitelma 

Koululla on tärkeä rooli nuoren kielenkäyttäjän kirjoitustaitojen harjoittajana. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2004, tästä lähtien POPS) kirjaa jokaisen 

peruskoulussa opetettavan oppiaineen keskeiset opetettavat sisällöt ja opetuksen tavoitteet 

kolmelle ikäjaksolle, jotka ovat vuosiluokat 1–2, 3–5 ja 6–9. Tutkimusaineistoni kirjoittajista 

valtaosa sijoittuu kahteen ensinnä mainittuun ikäjaksoon, joten tarkastelen seuraavassa 

etupäässä vuosiluokkien 1–2 ja 3–5 kohdalla äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa 

mainittuja tavoitteita. POPS on melko väljä säännöstö, jota täydentävät kuntakohtaiset ja vielä 
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niiden pohjalta laaditut koulukohtaiset opetussuunnitelmat. POPSin melko abstraktit tavoitteet 

paljastavat laajat painotukset, joita kunkin ikäryhmän opetuksessa toteutetaan, ja kertovat 

täten jotakin myös siitä, millä tavalla oman tutkimusaineistoni kirjoittajien kirjoitustaitoa on 

ohjattu – olettaen siis, että opettajat ovat noudattaneet opetussuunnitelmaa.  

POPS (Opetushallitus 2004: 47–48) painottaa 1. ja 2. luokan äidinkielen opetuksessa 

kirjoitustaidon harjoittelua lähinnä sanatasolla. Lausetason tavoitteeksi mainitaan ainoastaan 

lauseiden lopetusmerkkien ja sanavälien merkinnän harjoittelu (Opetushallitus 2004: 47–48). 

Vasta 3.–5. luokan tavoitteissa mainitaan lauseiden hallinta rakenteellisina ja toisiinsa 

liittyvinä yksiköinä. Näiden luokkien tavoitteissa mainitaan myös oman tekstin suunnittelun 

ja muokkaamisen harjaannuttaminen. (Opetushallitus 2004: 51.) Tämän tavoitteen 

saavuttamista en voi omassa tutkimuksessani suoraan arvioida, koska tutkimusaineistoni 

kirjoitelmat on tuotettu yhdeltä istumalta eikä kirjoittajilla ole ollut mahdollisuutta palata 

muokkaamaan tekstiään myöhemmin. Välillisesti lauseyhdistysten hallinta kuitenkin kertoo 

tavoitteen toteutumisesta: kun kirjoittajat saavat äidinkielen opetuksessa työvälineitä oman 

kirjoitusprosessinsa tarkasteluun, he tuottavat kohesiivisempia tekstejä kuin aiemmin. Yksi 

tärkeä koheesioon vaikuttava tekijä on tekstin sisältöjen väliset kytkennät (Ranta 2007), joten 

monipuolistuvat kytkökset lauseiden välillä kertovat, että oppilas osaa arvioida omaa 

tuotostaan kirjoitusprosessin näkökulmasta ja tehdä perusteltuja valintoja sen suhteen, mitä 

lauseyhdistyskeinoa hän kulloinkin käyttää.  

POPS antaa opettajalle ohjeita arviointiin. Kunkin POPSissa mainitun ikäjakson osalta 

määritellään hyvän osaamisen kriteerit seuraavaan ikäjaksoon siirryttäessä (viimeisen 

ikäjakson päätyessä kriteerit päättöarvioinnin arvosanalle 8). Kuvauksessa hyvästä 

osaamisesta 5. luokan päättyessä todetaan, että oppilas ”ymmärtää lauserakenteiden – – 

merkityksen tekstin jäsentämisessä – –; hän osaa käyttää teksteissään vaihtelevasti erimittaisia 

lauseita ja yhdistää niitä melko sujuvasti” (Opetushallitus 2004: 52, kursivointi minun). 

Tämän tavoitteen, ja etenkin sen viimeisen kohdan saavuttamista on mahdollista tarkastella 

tutkimukseni puitteissa. Määritelmä ”yhdistää lauseita melko sujuvasti” on tosin sangen väljä, 

mutta nähdäkseni sujuva kirjoittaja tuntee ainakin useimpien yhdistyselementtien 

prototyyppiset tehtävät ja myös käyttää vähintään muutamaa lauseyhdistyskeinoa 

vaihtelevasti. 
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1.4 Kognition ja kielen kehitys 

Kielen kehitys on sidoksissa kognition kehitykseen. Kognitio on laaja käsite, joka pitää 

sisällään kaikki ihmismielessä tapahtuvat prosessit ja niiden tuotokset, kuten havaitsemisen, 

ajattelun, päättelyn, käsitteellistämisen jne. (ks. esim. Flavell, Miller & Miller 1993: 2). Jotta 

yksilö kehittyisi käyttämään kieltä tarkoituksenmukaisesti, joustavasti ja vaihtelevasti, 

vaaditaan useiden kognitiivisten prosessien hallintaa. Koska tarkastelen tutkimuksessani 

nimenomaan kielen kehitystä, on tässä vaiheessa syytä luoda lyhyt katsaus näkemyksiin 

kognition kehityksestä.  

Piaget’n laajalti hyväksytyn näkemyksen mukaan yksilön kognition kehitys on 

mahdollista jakaa neljään vaiheeseen
2
 (Piaget & Inhelder 1966; ks. myös esim. Boyd & Bee 

2006: 34–35 ja Flavell, Miller & Miller 1993: 7–8, 133). Ensimmäisessä, sensomotorisessa 

vaiheessa lapsi tarkastelee maailmaa aistiensa ja toimintansa kautta. Vaiheen loppupuolella 

hän alkaa hyödyntää yksinkertaisia symboleita, kuten yksittäisiä sanoja. Tämän mahdollistaa 

ns. semioottinen funktio, jonka omaksuttuaan lapsi ymmärtää, että ympäröivän todellisuuden 

objekteja, asiantiloja jne. on mahdollista esittää eriytyneen merkitsimen (kuten sanan, 

symbolisen eleen jne.) avulla. Tämän havainnon myötä, noin kahden vuoden iässä, lapsi 

siirtyy esioperationaaliseen vaiheeseen, jonka kiinnostavin piirre lingvistin näkökulmasta on 

lapsen kasvava kyky käyttää symboleita, kuten kieltä, ajattelun ja kommunikaation välineenä. 

Noin 7-vuotiaana lapsi tulee kehityksessään konkreettisten operaatioiden vaiheeseen, jossa 

hän oppii tekemään aiempaa monimutkaisempia loogisia päätelmiä ympäröivän todellisuuden 

pohjalta. Vaiheista viimeisen, formaalisten operaatioiden vaiheen, lapsi saavuttaa noin 12 

vuoden iässä. Vasta tällöin lapsi kykenee tarvittaessa irtautumaan konkretiasta ja siirtymään 

hypoteettiseen, tai Piaget’n (Piaget & Inhelder 1966: 131) sanoin propositionaaliseen 

ajatteluun.
3

 Edellä mainittuja arvioita iästä, jolloin siirtymä kehitysvaiheesta seuraavaan 

tapahtuu, ei ole syytä tulkita liian kirjaimellisesti, sillä yksilöt kehittyvät varsin eri vauhtia. 

Vaiheiden järjestys on kuitenkin jokaisella lapsella sama. 

                                                 
2
 Flavell, Miller & Miller (1993: 7) tosin huomauttavat, että uransa loppupuolella Piaget ei enää korostanut 

kehityksen vaiheittaisuutta. Tästä huolimatta hänet tunnetaan parhaiten juuri kyseisen teorian muodostajana ja 

kehittäjänä. 

3
 Piaget’n mukaan lapsi voi kuitenkin käyttää erilaisia loogisia suhteita ilmaisevia sivulauseita jo ennen kuin 

hallitsee kyseisiä syntaktisia muotoja vastaavat merkitysrakenteet. Tätä psykologisen ja kieliopillisen tulkinnan 

ristiriitaa esittelee tarkemmin Vygotski (1982: 215–216). Oman tutkimukseni puitteissa minun ei ole tarpeen 

esitellä tämän syvällisemmin kehityspsykologian ja lingvistiikan näkemyseroja lauseenjäsennyksestä, vaan 

pitäydyn lingvistiikan näkemyksessä.   
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Oman aineistoni kirjoittajat ovat Piaget’n luokituksen mukaan pääosin konkreettisten 

operaatioiden vaiheessa; jotkut alimpien luokkien oppilaat ovat kenties vasta siirtymässä 

siihen esioperationaalisesta vaiheesta ja vastaavasti ylimpien luokkien kirjoittajien joukossa 

on joitakuita, jotka ovat jo formaalisten operaatioiden vaiheessa. Hautamäki (2003: 241–242) 

esittää, että pääosa, noin 70 % ikäluokasta, ei saavuta formaalisten operaatioiden vaihetta 

peruskoulun aikana lainkaan, eivätkä välttämättä myöhemminkään. Hautamäen mukaan 

konkreettiset operaatiot ovat kehityksellinen universaali, kun taas formaalisten operaatioiden 

skeemojen muodostumisen vaaditaan systemaattista opetusta. Koulukorpuksen kirjoitelmien 

aihevalinnoissa kirjoittajien kognitiivinen kehitysaste näkyy siten, että useat kirjoitelmat ovat 

sisällöltään varsin pinnallisia luetteloita tavaroista, joita kyseinen kirjoittaja unelmiensa 

päivänä saisi. Konkreettisten operaatioiden vaiheelle on nimittäin tyypillistä, että lapsen on 

vaikeaa kuvitella sellaisia asioita, joita hän ei ole itse kokenut. Kun tähän yhdistetään vielä 

mahdollisesti horjuva luku- ja kirjoitustaito, monen kirjoittajan on ollut helpompaa kertoa 

tavaroista, joita he kenties ovat nähneet TV:ssä, kaupassa tai ystäviensä luona, kuin kehittää 

fiktiivistä kertomusta (vrt. Boyd & Bee 2006: 237–238).  

Piaget’n teoriaa kognition kehitysvaiheista on sittemmin kritisoitu. On havaittu, että 

pienet lapset ovat kognitiivisesti monin tavoin taitavampia ja vanhemmat lapset puolestaan 

vähemmän taitavia kuin Piaget oletti; kaikkiaan kognitiivisissa taidoissa tapahtuva kehitys ei 

ole niin selvästi havaittavaa ja tiukasti vaiheisiin sidottua kuin Piaget’n teoria antaa ymmärtää, 

vaan kyseessä on pikemminkin vähittäinen prosessi (ks. Flavell, Miller & Miller 1993: 132, 

159). Lisäksi on huomautettu, että lapsen kognition osa-alueet eivät kehity kaikki samaa tahtia, 

vaan yksi alue voi olla toista kehittyneempi (Flavell, Miller & Miller 1993: 97–99). Tämä on 

tärkeää muistaa myös kielen kehitystä tarkasteltaessa: viivästymä kielen kehityksessä ei 

(välttämättä) viittaa siihen, että kognitiivinen kehitys kokonaisuudessaan olisi viivästynyt. 

Osakseen saamastaan kritiikistä huolimatta Piaget’n teoria kognition kehityksestä on monelta 

osin paikkansa pitävä tiivistys lapsuuden ja nuoruuden aikaisista kognition muutoksista – 

kunhan kehitysvaiheisiin suhtaudutaan suuntaa-antavina trendeinä eikä tarkkarajaisina 

vaiheina (ks. Flavell, Miller & Miller 1993: 159). 

Vaikka Piaget’n mainitsemat kehitysvaiheet sijoittuvat kaikki lapsuuteen ja teini-ikään, 

yksilön kognitiivinen (ja tätä myötä myös kielellinen) kehitys ei tietenkään pääty 

aikuistumiseen.
4
 Tästä huolimatta kielen kehityksen tutkimus ulottaa harvoin katseensa edes 

                                                 
4
 Tätä Piaget (Piaget & Inhelder 1966: 146) itsekin painottaa teoksensa päätösluvussa. Mm. Boyd & Bee (2006: 

367–368) ovat hahmotelleet kognitiivisen kehityksen vaiheen, joka sijoittuu aikuisuuteen. 
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teini-ikään asti. Valtaosa kielen kehityksen tutkimuksesta on pitkään keskittynyt lähinnä alle 

5-vuotiaiden lasten kieleen; aivan kuin lapsi semioottisen funktion sisäistettyään ja 

konkreettisten operaatioiden vaiheeseen siirryttyään ei enää kehittyisi kielenkäyttäjänä (ks. 

Berman 2007). Tutkimukseni viitekehyksenä toimiva myöhemmän kielenkehityksen tutkimus 

keskittyy kouluikäisten lasten kieleen ja painottaa, että kieli kehittyy läpi ihmisen elämän. 

Siinä missä natiiviksi käyttäjäksi kehitytään pitkälti ennen kouluikää, taitavaksi käyttäjäksi 

kehittyminen on monimutkaisempi prosessi (Berman 2007: 347).  

 Kouluikäisten kielen kehitystä englannin kielen näkökulmasta tarkastellut Berman 

(2007: 353) huomioi, että sanaston monipuolistuminen ja syntaksin kehittyminen kulkevat 

rinnatusten, mikä näkyy hyvin juuri lauseyhdistyksistä. Jo esikouluikäinen lapsi voi käyttää 

komplementti- ja adverbiaalilauseita, mutta vuosien myötä komplementtilauseen 

johtolauseessa käytettyjen puheaktiverbien ja adverbiaalilauseiden yhdistämiseen käytettyjen 

lekseemien valikoima monipuolistuu. Samalla lapsen kyky tuottaa kompleksisia 

lauseyhdistyksiä kehittyy: samaan virkkeeseen voi kuulua sekä rinnasteisia että alisteisia 

lauseita ja sivulauseet voivat olla suhteessa toisiinsa, eivätkä vain päälauseeseen. 

 Berman (2007: 356–357) jakaa kouluiässä tapahtuvan kielenkehityksen kahteen 

haaraan: lingvististen taitojen (linguistic literacy) kehitykseen ja diskursiivisten taitojen 

(discursive literacy) kehitykseen. Ensiksi mainitussa kehityspolussa olennainen vaihe on 

puhutun ja kirjoitetun kielen erkaantuminen toisistaan niin, että kirjoitetusta kielestä syntyy 

oma, itsenäinen diskurssinsa (Berman 2007: 357). Alakouluikäisillä tämä kehityskulku on 

vielä kesken, mikä näkyy myös omassa tutkimusaineistossani kirjoituksen 

puheenomaisuutena. Bermanin (2007: 348) mukaan lapsi oppii hallitsemaan narratiivin 

skeeman 10 ikävuoteen mennessä. Samoihin aikoihin kirjoitus merkkijärjestelmänä alkaa olla 

niin hyvin kehittynyt, että lapsi voi alkaa siirtyä kohti kirjoitetun kielen diskurssin hallintaa. 

10 ikävuotta on siis yksi tärkeä merkkipaalu, mutta paljon kehitystä tapahtuu sen jälkeenkin: 

diskursiiviset taidot kehittyvät koko elämän ajan. Lisäksi 10 ikävuotta on toki käsitettävä 

ainoastaan viitteelliseksi taitekohdaksi, sillä kielellisten taitojen kehitys on hyvin yksilöllistä. 
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2. Yhdyslause- ja konjunktiotyypit  

Lauseyhdistyksiä ei ole tutkittu kovin paljon suomen kielen näkökulmasta (ks. kuitenkin esim. 

Herlin 1997 ja 1998, Kalliokoski 1989). Niinpä seuraavassa luvussa tarkastellaan myös 

lauseyhdistyksiä typologisesta näkökulmasta tarkastelevaa kirjallisuutta. Ennen kuin keskityn 

tarkemmin yhdyslauseisiin liittyvän käsitteistön problematiikkaan (luvut 2.2 ja 2.3), luon 

luvussa 2.1 katsauksen kolmen kieliopin kantoihin yhdyslausetyyppien ryhmittelystä. 

 

2.1 Yhdyslausetyyppien syntaktinen ja semanttinen jaottelu 

Yhdyslausetyyppien ryhmittelytapa on pysynyt melko samanlaisena Setälän Suomen kielen 

lauseopista (1973 [1891]) Penttilän Suomen kielioppiin (2002 [1957]) ja Isoon suomen 

kielioppiin (2004) saakka. Iso suomen kielioppi tosin painottaa paikoin tulkinnassa Setälää ja 

Penttilää enemmän yhdyslauseen osien välistä syntaktista suhdetta, kun taas Setälä ja Penttilä 

painottavat semanttista tulkintaa. Yhdyslausetyyppien aukoton ryhmittely on mahdotonta, 

sillä yhdistettyjen lauseiden välisen suhteen tulkintaan vaikuttaa sekä yhdistävän elementin 

oma merkitys (tai pikemminkin tieto siitä tehtävästä, missä elementtiä yleensä käytetään) että 

yhdistettävien lauseiden merkitys. Tulkintaa ohjaa myös lauseiden keskinäinen järjestys 

(Hakulinen ym. 2004: 1068).  

Setälä (1973: 38) jakaa sivulauseet yhdistävän elementin perusteella relatiivilauseisiin, 

konjunktiolauseisiin ja alisteisiin kysymyslauseisiin. Penttilä (2002: 646) lisää tähän vielä 

elliptiset, päälauseettomat sivulauseet ja asyndeettiset (sidesanattomat) sivulauseet. 

Relatiivilauseisiin voidaan lukea relatiivipronominilla alkavien sivulauseiden lisäksi jollakin 

relatiivisella proadverbilla (esim. jonne) alkavat lauseet (Setälä 1973: 38). Konjunktiolauseet 

alkavat alistuskonjunktiolla, ja ne voidaan jakaa aloittavan konjunktion laadun perusteella 

ryhmiin. Ryhmiä on seitsemän: eksplikatiiviset eli selittävät että-lauseet
5
, kausaalilauseet 

(koska), temporaalilauseet (kun), konditionaalilauseet (jos), komparatiivilauseet (kuin), 

finaalilauseet (että, jotta) ja konsessiivilauseet (vaikka) (Setälä 1973: 38–39). Suluissa 

ryhmien perässä on mainittu kutakin ryhmää hyvin edustava konjunktio. Iso suomen kielioppi 

(2004: 1069) käyttää samantyyppistä jaottelua, mutta ei sido ryhmiä ainoastaan 

konjunktioihin, vaan puhuu lauseiden välisistä semanttisista suhteista yleensä. Tällaisten 

suhteiden merkitsiminä voivat Ison suomen kieliopin (2004: 1069) mukaan toimia 

                                                 
5
 Esim. ”Olen tullut siihen päätökseen, että työ on tehtävä uudestaan.” (Setälä 1973: 38) 
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alistuskonjunktioiden
6

 lisäksi esimerkiksi adpositiot ja adverbit. Eksplikatiivien ryhmä 

puuttuu jaottelusta, sillä Iso suomen kielioppi (2004: 1108) käsittelee alaviitteessä 5 mainitun 

lauseen kaltaiset tapaukset yhdyslauseen sisäisten syntaktisten suhteiden, ei semantiikan 

näkökulmasta. Alaviitteen 5 lause on Ison suomen kieliopin (2004: 1108) näkemyksen 

mukaan substantiivilausekkeen osa, joka toimii lausekkeessa määritteenä. 

Edellä esitellyn ryhmittelyn lisäksi Setälä (1973: 39) jakaa sivulauseet subjekti-, 

objekti-, adverbiaali- ja attribuuttilauseisiin, jolloin luokittelun pohjana on sivulauseen 

syntaktinen asema päälauseeseen nähden. Penttilän (2002: 645–646) jako on muuten 

samanlainen, mutta hän lisää luokitukseen predikatiivilauseet. Myös Iso suomen kielioppi 

jaottelee sivulauseita niiden syntaktisen tehtävän mukaan. Termillä adverbiaalilause on 

kuitenkin Isossa suomen kieliopissa (2004: 1058) osittain eri merkitys kuin Penttilän ja 

Setälän teoksissa. Adverbiaalilause alkaa adverbiaalikonjunktiolla (eli alistuskonjunktiolla) ja 

toimii nimensä mukaisesti yleensä hallitsevan lauseen määritteenä. Adverbiaalikonjunktioilla 

jos, kun ja vaikka alkavat lauseet voivat kuitenkin toimia myös hallitsevan lauseen subjektina, 

objektina tai adverbiaalitäydennyksenä
7

. (Hakulinen ym. 2004: 1058.) Täten termit 

adverbiaalilause ja adverbiaalikonjunktio ovat paikoin harhaanjohtavia. Adverbiaalilause on 

kuitenkin varsin yleisesti käytetty termi kielitypologisessa kirjallisuudessa, joten sen käyttö 

on sikäli perusteltua. Käytän termejä myös omassa tutkimuksessani. Adverbiaalilauseet ovat 

syntaktisilta tehtäviltään heterogeeninen ryhmä, jonka ominaisuuksiin palaan luvussa 3.3. 

Tähän mennessä esitellyt luokitukset ovat kaikki käsitelleet alisteisia rakenteita. 

Yhdyslauseet voivat olla myös rinnasteisia, ja alisteisten rakenteiden tavoin myös 

rinnastustyyppejä voi jaotella yhdistyksessä käytetyn elementin ja yhdistyksessä syntyvän 

suhteen semanttisen laadun perusteella.
8

 Iso suomen kielioppi (2004: 1039) jakaa 

rinnastuksissa syntyvät semanttiset suhteet additiivisiin, disjunktiivisiin ja kontrastiivisiin. 

Setälä (1973: 37) sisällyttää omaan luokitteluunsa myös sillä-konjunktiolla tehtävät 

eksplanatiiviset yhdistykset, jotka Iso suomen kielioppi (2004: 1075) puolestaan luokittelee 

kausaalisiksi ja täten alisteisten suhteiden puolelle. Isossa suomen kieliopissa (2004: 1075) 

tosin mainitaan, että sillä-konjunktiolla on monia rinnastuskonjunktiomaisia piirteitä.  

                                                 
6
 Iso suomen kielioppi käyttää termiä adverbiaalikonjunktio. 

7
 Esim. ”Tässä ei auta yhtään, vaikka iltapäivän ja alkuillan tunneiksi tultaisiinkin takaisin työpaikalle.” 

(Hakulinen ym. 2004: 1058) 

8
 Nämä kaksi luokittelua eivät lankea aina yhteen; joskus sama lekseemi voi toimia semanttiselta laadultaan 

erilaisten yhdistysten merkitsimenä. Esimerkiksi kun on varsin polyseeminen konjunktio (ks. Herlin 1998). 

Suhteen laatuun vaikuttaa aina konjunktion merkityksen lisäksi myös yhdistettyjen lauseiden merkitys. 
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 Iso suomen kielioppi (2004: 1028) hahmottelee jatkumoa rinnasteisuuden sisälle: 

puhtaasta rinnastuksesta on kyse silloin, kun rinnastetut lauseet ovat rakenteeltaan 

paralleelisia eli edustavat ainakin samaa modaalista lausetyyppiä (deklaratiivi, interrogatiivi, 

imperatiivi). Jatkumon toisessa ääripäässä ovat kytkökset, joissa lauseet eivät ole 

rakenteeltaan paralleelisia eivätkä semanttisilta tai pragmaattisilta tehtäviltäänkään 

tasavertaisia. Näissä tapauksissa ei Ison suomen kieliopin (2004: 1028) mukaan ole kyse 

syntaktisesta rinnastamisesta vaan tekstuaalisesta lisäyssuhteesta. Monet aineistoni 

rinnastussuhteista asettuvat jonnekin kahden ääripään väliin. Etenkin nuoremmat kirjoittajat 

tekevät paljon pitkiä ja-konjunktion avulla rakennettuja ketjuvirkkeitä, joiden sisältämät 

lauseet saattavat kyllä olla samaa modaalista lausetyyppiä, mutta virke on siitä huolimatta 

rakenteeltaan hajanainen (ks. esimerkkiä 1). 

 

1. Söin aamulla appelsiinia, ja sitten lähdin kaverin kanssa uimahalliin ja kun me lähdettiin 

pois käytiin ostamassa hirveesti karkkia – – ja kun tultiin kotiin haluttiin lähteä 

koskikeskukseen – –. (KAUF1+21) 

 

Niin rinnastuksen kuin alistuksenkin näkeminen jatkumona on mielekästä, mutta Ison 

suomen kieliopin rinnastus–lisäys (alisteisten rakenteiden kohdalla määrite–lisäys) -jako on 

kuitenkin jossain määrin ongelmallinen. Rinnastussuhteen ja määritteen erottaa 

lisäyssuhteesta ja lisäyksestä ennen kaikkea se, että lisäykset eivät muodosta yhtenäistä 

puhetoimintoa toisen lauseen kanssa (Hakulinen ym.  2004: 1038, 1061).
9
 Puhetoimintojen tai 

-funktioiden ilmaisimiksi on kiteytynyt modaalisia lausetyyppejä (Hakulinen ym. 2004: 845). 

Jos yhdyslauseessa on samaa lausetyyppiä edustavia lauseita, se muodostaa yhden 

puhetoiminnon. Jos taas lauseet eivät ole rakenteeltaan paralleellisia (edusta samaa 

lausetyyppiä), lause ei muodosta yhtenäistä puhetoimintoa. (Hakulinen ym. 2004: 1028.) 

Esimerkit 2 ja 3 ovat Ison suomen kieliopin (2004: 1038, 1062) mukaan lisäyksiä, vaikka 

niissä esiintyy pelkkiä deklaratiivilauseita – toisin sanoen ne ovat rakenteeltaan paralleellisia. 

 

2. Häntä on pidetty filosofipresidenttinä, ja onhan hän filosofiaa lukenut ja kiinnostunut 

alasta (Hakulinen ym. 2004: 1038). 

 

                                                 
9
 Osittain samaa ilmiötä käsittelevät eri käsittein Thompson ym. (2007: 267). Varsinaisista adverbiaalilauseista 

voidaan heidän mukaansa erottaa niin sanotut puheaktiadverbiaalilauseet (speech act adverbial clauses) tyyppiä 

Tappara voitti juuri, jos sinua kiinnostaa. Nämä lauseet eivät määrittele niin päälausetta kuin edeltävää 

tekstiäkään vaan meneillään olevaa kommunikaatiotoimintaa.  
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3. Suomessa tätä on pidetty ihmeellisenä, vaikka tehtiinhän ennenkin päivät heinätöitä ja 

illalla urheiltiin (Hakulinen ym. 2004: 1062.) 

 

Miksi lauseet eivät ole tulkittavissa aidoksi rinnastukseksi ja alistukseksi, vaikka 

niissä esiintyy vain yhtä modaalista lausetyyppiä? Iso suomen kielioppi (2004: 1038, 1062) 

mainitsee lisäystulkinnan syyksi molemmissa tapauksissa liitepartikkelin, joka edesauttaa 

lauseiden tulkintaa erillisiksi puhetoiminnoiksi. Tällaisia syitä mainitaan muitakin, muun 

muassa pisteen tai ajatusviivan käyttö pilkun sijasta yhdyslauseita erottavana välimerkkinä 

(Hakulinen ym. 2004: 1062). Rinnastus/määrite–lisäys-jaottelun käyttö on kuitenkin 

ongelmallista, jos rinnastus ja määrite erotetaan lisäyksestä eri tilanteissa eri kriteereiden 

mukaan. Pohjimmiltaan suurimman ongelman aiheuttaa puhetoiminto-käsitteen 

epämääräisyys tässä kontekstissa. Oman tutkimukseni kannalta jaottelun käyttöä vaikeuttaa 

lisäksi se, että etenkin koulukorpuksen nuorimpien kirjoittajien teksteistä puuttuvat vielä 

suurelta osin kirjoitetun kielen normit. Välimerkkien perusteella ei siis voi päätellä paljon 

tarkoitetusta suhteesta lauseiden välillä, sillä välimerkkien käyttö on teksteissä horjuvaa. 

Alisteisuuden ja rinnasteisuuden näkeminen jatkumona on tarkoituksenmukaista, mutta 

käyttämäni perusteet jatkumoajatteluun eroavat edellä esitetyistä. Palaan tähän luvussa 2.3.

   

 

2.2 Mikä konjunktio on 

Ison suomen kieliopin (2004: 784) määritelmän mukaan konjunktiot ovat partikkelien 

luokkaan kuuluvia ”taipumattomia sanoja, jotka kytkevät toisiinsa kahta tai useampaa lausetta, 

lauseketta, sanaa tai sananosaa luoden niiden välille tietyn syntaktisen ja semanttisen suhteen”. 

Konjunktioista voidaan erotella syntaktisin perustein rinnastus- ja alistuskonjunktioiden 

ryhmät sekä että-konjunktio omana tyyppinään. Syntaktinen jako ei kuitenkaan ole ehdoton, 

sillä sama konjunktio saattaa kytkeä syntaktisesti toisiinsa eri tavoin liittyneitä elementtejä. 

Konjunktiot voi ryhmitellä myös semanttisesti sen perusteella, millaisen suhteen konjunktio 

luo kytkemiensä elementtien välille. (Hakulinen ym. 2004: 784.) Olen jo esitellyt semanttisia 

ryhmittelyjä luvussa 2.1.  

Konjunktiot on tavattu erottaa konnektiiveista (ks. esim. Hakulinen ym. 2004: 790; 

Lieko 1992: 31–32). Konnektiivit ovat partikkeleita, adverbejä ja adpositioita, jotka 

käyttäytyvät pitkälti konjunktioiden tavoin (Hakulinen ym. 2004: 790). Ero konjunktioiden ja 

konnektiivien välillä ei olekaan selkeä. Kriteeriksi on mainittu muun muassa se, että 
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konjunktiot yhdistävät tyypillisesti lauseita ja lausetta pienempiä yksiköitä, konnektiivit taas 

laajempiakin tekstikokonaisuuksia. Konjunktiot myös sijaitsevat lauseessa tyypillisesti toisen 

kytkettävän edellä, kun taas konnektiivien sijainti on vapaampi. (Lieko 1992: 32.) Oman 

aineistoni kirjoittajat käyttävät konnektiiveja niukemmin kuin konjunktioita – esimerkiksi 

konnektiivi nimittäin esiintyy aineistossa 15 kertaa, konjunktio koska 202 kertaa. Toisaalta ja- 

ja mutta-konjunktioita käytetään konnektiivimaisesti viittaamassa laajempaan kokonaisuuteen 

kuin edeltävään lauseeseen (ks. lukua 4.2.1). 

Konnektiivi-termiä on välillä käytetty myös yläkäsitteenä, joka kattaa konjunktiot ja 

muut tekstin yhdistys- ja sidostuskeinot (ks. esim. Penttilä 2002: 553–555). Isossa suomen 

kieliopissa (2004: 790) muun muassa seuraavia sanoja pidetään konnektiiveina: kuitenkin, 

lisäksi, nimittäin, siksi, sitten, toki.  Keskityn aineistoni analyysissa lähinnä välittömästi 

yhdistettävän lauseen edellä esiintyviin yhdistyslekseemeihin, vaikka lekseemin sijainti ei 

vielä kerro siitä, kuinka laaja sen vaikutusala on. Tämä rajaus ei siis vielä mahdollista tarkkaa 

rajanvetoa konjunktioiden ja konnektiivien välille, sillä esimerkiksi kun-konjunktiota 

käytetään aineistossani välillä merkitsemässä lauseiden välistä löyhää suhdetta, jota 

yleiskielessä tavallisesti merkitään Ison suomen kieliopin konnektiiviksi luokittelemalla 

elementillä (vrt. esimerkkejä 4a ja 4b). 

 

4a. Mutta kissassa oli yksi huonopuoli kun se pissi lattialle. (TAAM4&165) 

4b. Mutta kissassa oli yksi huono puoli; se nimittäin pissi lattialle. 

 

 Konjunktion ja konnektiivin määrittelyvaikeudet nostavat esiin kysymyksen siitä, 

mikä konjunktio ylipäätään on ja miten se voidaan määritellä. Herlin (1998: 16–17) kritisoi 

kielioppien tapaa esittää konjunktiot luetteloina, jotka antavat virheellisen vaikutelman 

konjunktioiden luokan selvärajaisuudesta. Luettelomuotoon hukkuu konjunktioiden 

monikäyttöisyys. Edelleen Herlin (1998: 15, 17) kyseenalaistaa latinan kielen kuvauksista 

peräisin olevan tavan jakaa konjunktiot alisteisiin ja rinnasteisiin ja huomauttaa, että 

ensimmäisissä suomen kieliopeissa rinnastus–alistus-jakoa ei vielä tehty. Konjunktioiden 

polyseemisyys ei kuitenkaan estä niiden luokittelua, jos hyväksytään luokittelun 

lähtökohdaksi se, että yhdellä konjunktiolla voi olla monia funktioita, joista toiset ovat 

prototyyppisempiä kuin toiset. Väljästi määritellen konjunktioiden keskinäisiä merkityseroja 

voi kuvata siten, että kukin konjunktio asettaa tuottamalleen relaatiolle ja tämän relaation 

osapuolille erilaisia vaatimuksia (Herlin 1998: 14). Yhtä lailla relaation osapuolet vaikuttavat 

siihen, millaiseksi konjunktion tehtävä tulkitaan. Seuraavassa esimerkissä yhdistettyjen 



16 

 

lauseiden merkitys ohjaa kohti kausaalista tulkintaa: jäätelön saaminen teki aamusta kivan. 

Yhdistyslekseeminä toimivan kun-konjunktion prototyyppinen, temporaalinen merkitys 

vaikuttaa taustalla, mutta kausaalinen tulkinta on ensisijainen. 

 

5. Aamulla oli kivaa kun sain jäätelöä jossa oli suklaata. (KAUF1+12) 

 

Halliday ja Hasan (1990: 227) toteavat, että konjunktion tehtävä ei ole niinkään 

määrittää kuin täsmentää kahden lauseen välistä suhdetta. Tekstin lukija tai kuulija onnistuisi 

oletettavasti tulkitsemaan suhteen oikein, vaikka julkipantua merkitsintä ei olisikaan, sillä 

koheesio syntyy tekstin ja myös yksittäisen yhdyslauseen tasolla muusta(kin) kuin 

konjunktion käytöstä. Joka tapauksessa konjunktioihin voidaan katsoa liittyvän erilaisia 

konventionaalisia implikaatioita, jotka korostavat niiden yhdistämien elementtien välisestä 

relaatiosta tiettyjä piirteitä ja mahdollisesti jättävät osan piirteistä taka-alalle (ks. Kalliokoski 

1989: 19). 

 

2.3 Rinnasteisuus ja alisteisuus 

Alisteisuus ja rinnasteisuus ovat pitkään käytössä olleita käsitteitä, mutta niistä ei ole 

olemassa yhtä selkeää määritelmää. Määrittelyn vaikeus on synnyttänyt lukuisia erilaisia 

jaotteluja. Kalliokoski (1989: 12) esittelee alistukseen ja rinnastukseen liittyvän terminologian 

monimuotoisuutta: rinnastuksen ja alistuksen lisäksi puhutaan parataksiksesta ja 

hypotaksiksesta, jotka joidenkin mielestä ovat rinnastuksen ja alistuksen synonyymeja, 

joidenkin mielestä taas eivät (parataksis-käsitteestä ks. esim. Itkonen 2009, luku XXII 3). 

Toisaalta ilmiöitä voidaan kutsua englannin kielen mukaisesti koordinaatioksi ja 

subordinaatioksi. Ilman konjunktiota tai muuta yhdistävää lekseemiä tapahtuvia yhdistyksiä 

on kutsuttu muun muassa nimillä asyndeton ja jukstapositio (ks. Kalliokoski 1989: 12 ja siinä 

mainittu lähde). Asyndeettisyys mielletään nimenomaan rinnastussuhteen ilmiöksi (Hakulinen 

ym. 2004: 1030, ks. kuitenkin Penttilä 2002: 646). Itkonen (2001: 307) kutsuu ilman 

yhdistävää lekseemiä tapahtuvaa yhdistystä parataktiseksi rakenteeksi. Se on yhdyslauseen 

syntaksin nollaoletus, jonka pohjalta voidaan erilaisin keinoin muokata kompleksisempia 

yhdistystyyppejä. Lieko (1992: 42) käyttää samasta asiasta termiä implisiittinen yhdistys, joka 

korostaa yhdistävän lekseemin roolia yhdistyksen luonteen esiintuojana.  

Käytän omassa tutkimuksessani termejä rinnastus ja alistus perinteiseen tapaan, vaikka 

tiedostankin jaottelussa piilevät ristiriidat. Terminologian epäloogisuus näkyy esimerkiksi 
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siinä, että kansainvälisessä kirjallisuudessa vakiintunut termi adverbiaalilause on vakiintunut 

käyttöön myös suomessa, vaikka kyseiset lauseet eivät aina toimi yhdyslauseessa adverbiaalin 

funktiossa (ks. luku 2.1). Termin vakiintuneisuuden vuoksi käytän termiä 

adverbiaalikonjunktio kuitenkin myös omassa tutkimuksessani.  

Alisteisuus ja rinnasteisuus hahmottuvat selkeimmin, kun ne sijoitetaan jatkumolle, 

jonka toisessa päässä on peruslause ja toisessa päässä rinnasteisesti muodostettu yhdyslause 

(ks. Itkonen 2001: 308). Alistus sijoittuu näiden kahden välille. Alistuksessa ei ole kyse 

kahdesta tasaveroisesta lauseesta, vaan epäsymmetrisestä suhteesta kahden lauseen välillä: 

alisteinen lause määrittää päälausetta, mutta ei päinvastoin (Itkonen 2009: 212; 

epäsymmetriasta osien välillä ks. myös Cristofaro 2003: luku 2.4.1.). Yhtenä kriteerinä 

alistuksen ja rinnastuksen erottamisessa on usein pidetty riippuvaisuutta: alisteinen sivulause 

on aina riippuvainen päälauseesta eikä voi esiintyä yksin, kun taas rinnastussuhteen osapuolet 

voivat esiintyä yksinkin (ks. esim. Haspelmath 2007). Toisaalta lineaarisesti peräkkäin 

esiintyvät lauseet, rinnasteisetkin, ovat aina jossain määrin toisistaan riippuvaisia (ks. 

Kalliokoski 1989: 19). Muun muassa Cristofaro (2003: 15–16) kritisoi riippuvaisuuskriteeriä 

tuomalla esiin seuraavat esimerkit:  

 

6a. Aion pysyä sisällä, koska ulkona sataa.  

6b. *Koska ulkona sataa.  

 

7a. Ulkona sataa, ja aion pysyä sisällä.  

7b. *Ja aion pysyä sisällä.  

 

Esimerkin 6a yhdyslause on alisteinen, esimerkin 7a puolestaan rinnasteinen, mutta 

kummankaan yhdyslauseen jälkimmäinen osa ei voi esiintyä sellaisenaan yksin. Sama pätee 

komplementtilauseen sisältävien yhdyslauseiden kohdalla, joiden kumpikaan osapuoli ei voi 

esiintyä yksin (Cristofaro 2003: 16). Tätä havainnollistavat esimerkit 8a–c. 

 

8a. Ja nyt äiti haluis että minä ja äiti lähettäis matkalle! (KAUF1+28) 

8b. *Ja nyt äiti haluis. 

8c. *Että minä ja äiti lähettäis matkalle. 

 

Esimerkit 6a–b  ja 7a–b herättävät ajatuksia rinnasteisuus–alisteisuus-jaon 

keinotekoisuudesta siksikin, että kummassakin esimerkissä esiintyvät lauseet ovat 

semanttisesti samankaltaisia. Sekä lauseessa 6a että 7a muodostuva kytkös on kausaalinen, 

vaikka yhdyslauseessa 6a käytetty konjunktio on prototyyppisesti additiivinen. Tämä kuvastaa 
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tässä tutkimuksessa vielä useita kertoja esiin tulevaa yhdyslauseiden ominaisuutta: 

yhdistettyjen lauseiden merkitys on tulkinnan kannalta vähintään yhtä suuri kuin yhdistykseen 

käytetyn konjunktion tai muun yhdistyslekseemin – tapauksesta riippuu, kuinka suuri rooli 

yhdistävällä lekseemillä on.  

Tästä huomiosta ja riippuvaisuuskriteerin pätemättömyydestä huolimatta ajatus 

rinnasteisuudesta ja alisteisuudesta jatkumona on hedelmällinen. Kaikki samaan tekstiin 

kuuluvat lauseet ovat jollain tavalla toisiinsa sidoksissa, ja mielivaltaisesti peräkkäin 

laitettujenkin lauseiden välille lukija pyrkii muodostamaan loogisia kytköksiä. Itkonen (2009: 

213) onkin todennut, että aitoa funktionaalista parataksia ei ole olemassakaan. Tekstissä joko 

eksplisiittisesti tai implisiittisesti esiintyvien kytkösten tiiviys kuitenkin vaihtelee. Lyhyesti 

voidaan todeta, että perinteistesti alisteisina pidettyjen piirteiden esiintyminen tekstissä 

kasvattaa tekstin hierarkkisuutta, mikä puolestaan merkitsee eräänlaisen kompleksisuuden 

kasvua (ks. tästä ja myös kompleksisuuskäsityksen kritiikistä Itkonen 2009: 218–219). Oman 

tutkimukseni kannalta tämä tarkoittaa sitä, että alisteisuuden määrä lauseyhdistyksissä kasvaa 

alaluokilta ylemmille luokille päin, kun oletetaan kehittyvän kirjoitustaidon merkitsevän 

lisääntyvää tekstin kompleksisuutta. Tätä ei voida yksioikoisesti määritellä vain 

alistuskonjunktioiden määrän kasvulla, vaan on havainnoitava myös konjunktioiden 

käyttötapojen täsmentymistä ja yhdyslauseiden rakenteen tiivistymistä.  

Riippuvaisuus–riippumattomuus-näkökulman sijaan jatkumon voi hahmotella 

yhdistyksen kompleksisuuden näkökulmasta, jolloin toisessa päässä on nollayhdistys ja 

toisessa päässä alisteinen rakenne (ks. Itkonen 2001: 307). Tämä on oman tutkimukseni 

kannalta hedelmällisin tapa lähestyä lauseyhdistyksiä. Samantyypisen näkökulman on 

valinnut Lakoff (1984), joka jakaa lauseyhdistykset neljään päätyyppiin: puhtaaseen 

parataksikseen (nollayhdistys), miksotaksikseen (konjunktiorinnastus), lähes-alistukseen 

(konjunktioalistus) ja puhtaaseen alistukseen, jossa alisteinen lause on menettänyt 

lausemaisuutensa ja muuttunut nominaalistukseksi. Lakoffin kompleksisuushierarkiaa 

voidaan verrata tutkimuksiin lapsen kielen lauseyhdistysten kehitysvaiheista. Esimerkiksi 

Liekon (1994: 169) havaintojen mukaan lapsi aloittaa lauseyhdistysten käytön ilmaisemalla 

lauseita yksinkertaisesti peräkkäin (vrt. Lakoffin parataksis). Tätä seuraavat additiiviset 

yhdistykset, alistuskonjunktioin muodostetut yhdistykset ja lopulta komplementtilauseet 

(Liekon termein kehysliitokset). Komplementtilauseet eivät ole täysin rinnastettavissa 

Lakoffin puhtaaseen alistukseen, mutta päälauseen komplementtina toimiva lause on joka 

tapauksessa lähempänä nominaalistusta kuin päälauseen valinnaisena jäsenenä toimiva 
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adverbiaalilause. Jatkumoajatteluun palataan luvussa 4, jossa rinnasteisuus–alisteisuus-

jatkumo valjastetaan kuvaamaan lauseyhdistysten kehitysvaiheita. 

Kirjoitettu kieli on yleensä hypotaktisempaa kuin puhuttu kieli (Itkonen 2009: 208). 

Puhuttu kieli on myös kirjoitettua kieltä vapaampaa sen suhteen, kuinka paljon tekstissä voi 

esiintyä virkkeenalkuisia tai -loppuisia konjunktioita ja päälauseettomia sivulauseita. 

Rinnastuskonjunktion käyttö lauseen alussa voi olla myös tietoinen tyylikeino (ks. 

Kalliokoski 1989), ja puheessa keskustelukonteksti yleensä paikkaa myös päälauseettomien 

alisteisten lauseiden aiheuttamat epäselvyydet, mutta kirjoitetussa tekstissä päälauseettomien 

sivulauseiden esiintyminen saattaa hidastaa tekstin tulkintaa tai ainakin tuoda tekstiin 

puhekielenomaisen vaikutelman. Päälauseettomia sivulauseita esiintyy myös koulukorpuksen 

kirjoitelmissa. Hallitsevan lauseen puuttuminen esimerkeistä 9 ja 10 voidaan tulkita 

ellipsiksi
10

, vaikka etenkin esimerkissä 10 kun-lauseen suhde ympäröivään tekstiin on sangen 

epäselvä. 

 

9. Haluaisin lentää kuuhun. Että mailmankaiki ihmiset olisivat terveitä ja niillä olisi 

tarpeeksi ruokaa. (KAUF1+29) 

 

10. Haluaisin moottorikelkan jolla saisin itse ajaa ihan missä tahansa. Kun sain mopon. 

Mutta silti minä haluaisin ajaa järven jäällä ja maantiellä sekä kylällä. (TAAM4&166) 

 

Yhdyslauseet muodostavat haasteen kokemattomalle kirjoittajalle. Rakenteen osalta 

on huomioitava muun muassa aikamuotojen, moduksien ja persoonamuotojen 

johdonmukaisuus. Merkityksen osalta taas on luotava yhdyslauseen osien välille looginen 

suhde, ja vieläpä osattava ilmaista tätä suhdetta sopivalla lekseemillä. Moni kokematon 

kirjoittaja suosiikin sarjamaisia rakenteita, joissa virke muodostuu pitkästä, 

rinnastuskonjunktioilla luodusta lauseketjusta. Lauseet eivät välttämättä muodosta suoraan 

loogista kokonaisuutta, mutta löyhä kytkös syntyy (tai ainakin sitä tavoitellaan) 

konjunktioiden avulla (ks. esimerkkiä 11). 

 

                                                 
10

 Hakulinen ym. (2004: 1124) määrittelevät ellipsin ilmiöksi, jossa sanaa tai muuta rakennetta ei toisteta, koska 

se esiintyy jo kertaalleen jossain lähekkäisessä lauseessa. On syytä tarkentaa, että näissä ja muissa jatkossa 

esiteltävissä elliptisiksi mainituissa tapauksissa kyse ei välttämättä ole tarkoituksellisesta toisteisuuden 

välttämisestä, vaan päälauseettomat komplementti- ja adverbiaalilauseet ovat merkki keskeneräisestä 

kompleksisuushierarkian sisäistämisprosessista: kirjoittaja ei vielä hallitse alisteisen rakenteen sisältävän 

yhdyslauseen muodostussääntöjä. 
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11. Olisin nopea ja haluaisin mennä Turkkiin ja jos olisi paljon rahaa ostaisin koiran ja 

ostaisin sille lelun ja jos olisi mopo tulisin sillä kouluun. (TAAM2&191) 

 

Ja-konjunktio on luonteeltaan iteratiivinen, eli sillä voi rinnastaa loputtoman määrän 

elementtejä (ks. Kalliokoski 1989: 14 ja siinä mainittu lähde). Niinpä tavallisin sarjamaisessa 

rakenteessa esiintyvä konjunktio on juuri ja.  

 Palaan rinnastuksen ja alistuksen rooliin yhdyslauseen tiiviyden kehityksessä luvussa 

4.2.1. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin alisteisten yhdyslauseiden alatyyppejä. 

 

3. Alisteiset yhdyslausetyypit 

Edeltävässä luvussa on esitelty kriteerejä, joiden perusteella rinnasteiset ja alisteiset 

yhdyslauseet on mahdollista asettaa jatkumolle. Kategorista kahtiajakoa niiden välille ei, 

kuten edellä luvussa 2.3. todettiin, ole mahdollista eikä tarpeellistakaan tehdä. Seuraavassa 

syvennyn tarkemmin erityyppisiin alisteisiin yhdyslauseisiin. Rinnasteisiin yhdyslauseisiin – 

lähinnä rinnastuskonjunktion ja käyttöön – liittyvää tutkimusta esittelen vielä luvussa 4 

tutkimusaineistoni empiirisen käsittelyn yhteydessä niiltä osin, kuin se oman 

tutkimusasetelmani kannalta on relevanttia. 

Alisteiset yhdyslauseet on ollut tapana jakaa kolmeen päätyyppiin, jotka ovat 

komplementtilauseet, relatiivilauseet ja adverbiaalilauseet (ks. esim. Itkonen 2009: 216).
11

 

Tyypittely eroaa hieman luvussa 2.1 esitetystä Setälän (1973: 38) jaosta alisteisiin 

kysymyslauseisiin, relatiivilauseisiin ja konjunktiolauseisiin, joka nojaa yhdistyslekseemin 

tyyppiin. Nyt esiteltävä ja tässä tutkimuksessa käyttämäni jako puolestaan tapahtuu 

sivulauseen syntaktisen funktion perusteella. Komplementtilause toimii finiittiverbin 

argumenttina ja muistuttaa täten funktioltaan substantiivia. Relatiivilause määrittää 

substantiivia ja muistuttaa siis funktioltaan adjektiivia. Adverbiaalilause puolestaan määrittää 

koko päälausetta ja on siis funktioltaan lähellä adverbiaalia. (Itkonen 2001: 308.) 

Lausetyyppien välillä on rakenteellisia ja semanttisia kytköksiä, joita esittelen seuraavassa 

kunkin tyypin ominaispiirteiden kuvauksen ohessa. 

 

                                                 
11

 Itkonen (2009) esittää myös kritiikkiä kyseistä kolmijakoa kohtaan, sillä jaottelu on kielitypologisesta 

näkökulmasta katsottuna ongelmallinen. Esittelen seuraavassa kuitenkin kolmijaon siten, kuin se 

traditionaalisesti on ollut tapana tehdä, sillä jaottelutapa on oman tutkimukseni kannalta käyttökelpoinen. 
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3.1 Komplementtilauseet 

Komplementtirakenteena pidetään yleensä rakennetta, joka toimii lauseen finiittiverbin 

pakollisena argumenttina, eli subjektina tai objektina (Itkonen 2001: 309). Keskityn tässä 

tarkastelemaan komplementtirakenteista ainoastaan finiittistä komplementtilausetta. Sitä voi 

kutsua myös että-lauseeksi, koska sen aloittaa yleensä että-konjunktio. Tosin finiittisten 

komplementtilauseiden ryhmään on usein luettu myös alisteiset kysymyslauseet (Itkonen 

2009: 335). Näin on toimittu myös tässä tutkimuksessa huolimatta siitä, että määritelmä 

vaikeuttaa rajanvetoa joidenkin komplementti- ja relatiivilauseiden välille. 

 Sekä subjektina että objektina toimivat komplementtilauseet sijoittuvat tyypillisesti 

predikaatin jälkeen (Hakulinen ym. 2004: 1096, 1094). Päälauseen finiittiverbi määrittää sen, 

onko komplementtilause deklaratiivinen (eli että-lause) vai interrogatiivinen. Jotkut verbit 

voivat saada ainoastaan deklaratiivisen komplementin; tällaisia ovat muun muassa haluta, 

luulla, pelätä ja vaatia (Hakulinen ym. 2004: 466). Puheaktia ilmaisevien verbien yhteydessä 

deklaratiivinen ja interrogatiivinen komplementti voivat sekoittua esimerkin 12 kaltaisesti. 

 

12. Kysyin isältä että pääsenkö ratsastuskouluun – –. (TAAF2+55) 

 

Että-konjunktion tehtävä on näissä tapauksissa tyypillisesti merkitä referointia. Ilmiö on 

puhutussa kielessä varsin yleinen (Hakulinen ym. 2004: 1104).  

 Komplementin saavia verbejä voi ryhmitellä eri tavoin sen perusteella, millainen 

semanttinen suhde muodostuu verbin ja sen komplementtina toimivan rakenteen välille. 

Givón (2001: 40–41) jakaa komplementin saavat verbit kolmeen pääluokkaan: 

modaaliverbeihin (mm. haluta, vaatia), manipulatiivisiin verbeihin (mm. käskeä) sekä 

havaintoa, kognitiota ja puheaktia ilmaiseviin verbeihin (mm. nähdä, ajatella, sanoa). Näistä 

modaaliset ja manipulatiiviset verbit saavat usein nominalisoidun (tai ei ainakaan täysin 

finiittisen) komplementin (Givón 2001: 41, 55). Mentaaliverbin yhteydessä esiintyvä 

komplementtilause toimii päälauseen objektina. Komplementtilause voi toimia myös 

päälauseen predikatiivina (esimerkki 13) tai adverbiaalitäydennyksenä (esimerkki 14; ks. 

myös Hakulinen ym. 2004: 1096, 1100). 

 

13. Unelmani on että Minulla olisi 300000000 e rahaa – –. (TAAM3&77) 

 

14. Minusta tuntui että kello ei liiku ollenkaan. (KAUF2+52) 
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 Kolmijako komplementti-, relatiivi- ja adverbiaalilauseisiin ei ole täysin kategorinen, 

vaan komplementtilauseiden ja seuraavassa luvussa käsiteltävien relatiivilauseiden väliltä voi 

löytää yhteneviä piirteitä. Lauseet vain minä tiedän, kuka söi omenat ja vain minä tiedän 

henkilön, joka söi omenat ovat sekä muodoltaan että merkitykseltään lähellä toisiaan, vaikka 

ensin mainitussa onkin mukana komplementtilause ja jälkimmäisessä relatiivilause (ks. 

Itkonen 2009: 335). Puhekielessä kuka-pronominia voidaan käyttää myös joka-pronominin 

asemesta (Hakulinen ym. 2004: 1111). Kaikissa tapauksissa ei ole mahdollista tehdä selvää 

tulkintaa siitä, onko kyseessä ns. vapaa relatiivilause
12

 vai epäsuora kysymyslause (ks. 

esimerkkiä 15).  

 

15. Ihmettelin missä minä olen. (KAUF2+34) 

 

Mitä vähemmän virkkeessä on kysyvää tai epäröivää sävyä, sitä vaikeampaa on vetää raja 

tietynlaisten relatiivilauseiden ja epäsuorien kysymyslauseiden välille.
13

 Seuraavaksi siirryn 

käsittelemään muitakin relatiivilausetyyppejä kuin edellä mainittuja vapaita relatiiveja. 

 

3.2 Relatiivilauseet 

Relatiivilause alkaa relatiivipronominilla joka tai mikä, relatiivisella proadverbilla jonne, 

minne, jolloin, milloin tai proadjektiivilla jollainen, millainen. Relatiivilause määrittää 

ensisijaisesti substantiivia tai pronominia, mutta joskus myös adjektiivia tai ajankohtaa tai 

paikkaa ilmaisevaa adverbiä. (Hakulinen ym. 2004: 1110.) Relatiivilause voi määrittää myös 

kokonaista lausetta, jolloin relatiivisanana käytetään pääasiassa mikä-pronominia (Hakulinen 

ym. 2004: 724). Pronominin valinta määrittyy eri tavoin puhutussa ja kirjoitetussa kielessä, 

mutta kummassakin joka-pronomini viittaa tyypillisesti yksilöityihin tarkoitteisiin (ihminen, 

elollinen, konkreettinen) ja mikä-pronomini taas vähemmän yksilöityihin (eloton, abstrakti) 

(Hakulinen ym. 2004: 723). Tavallisin relatiivilauseen paikka on heti sen määrittämän 

lausekkeen tai lauseen jäljessä (Hakulinen ym. 2004: 1114).   

Relatiivilause rajoittaa määrittämänsä tarkoitteen referenssiä siten, että se tarkentaa 

tarkoitteen roolia kyseisessä relatiivirakenteessa (Andrews 2007: 206). Vaikka relatiivilause 

                                                 
12

 Vapaat relatiivit ovat itsenäisiä, korrelaatittomia relatiivilauseita tyyppiä Minä teen[,] mitä voin (ks. Andrews 

2007: 213; Hakulinen ym. 2004: 1111). 

13
 Ks. Pääkkönen (1988: 50–58) ja siinä mainitut lähteet. 
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siis aina jossain määrin rajoittaa tai ainakin rajaa referenttiään, voidaan erotella erikseen 

restriktiiviset ja epärestriktiiviset relatiivilauseet. Restriktiivinen relatiivilause identifioi 

tarkoitteensa mahdollisten tarkoitteiden joukosta ja usein restriktiivisen relatiivilauseen 

sisältävään NP:hen kuuluukin demonstratiivinen tarkenne (Hakulinen ym. 2004: 1112; ks. 

esimerkkiä 16).  

 

16. Se on kait se opettaja josta Maikku oli kertonut. (KAUF3+57) 

 

Epärestriktiivisten relatiivilauseiden tehtävä on puolestaan pikemminkin kuvaileva ja lisäävä 

kuin identifioiva (Hakulinen ym. 2004: 1112; ks. esimerkkiä 17). 

 

17. Hän sai super Mario neljän jota voi myös kutsua super Mario DSäksi. (KAUM4&118) 

 

Epärestriktiivisen lauseen välittämä informaatio ei ole välttämätöntä määrittämänsä 

tarkoitteen tunnettuuden ilmaisemiseksi, vaikka se saattaakin rajata tarkoitteen useiden 

tarkoitteiden joukosta (ks. Pääkkönen 1988: 81). Seuraavan esimerkin tapauksessa 

relatiivilauseet määrittävät tietynlaista nallepehmolelua, mutta ovat kuitenkin 

epärestriktiivisiä.  

 

18. – – annan hänelle lahjaksi nallepehmolelun jolla on päällään paita jossa on Suomenlippu  

– –. (KAUF6+19) 

 

Esimerkiksi englannin kielessä restriktiiviset ja epärestriktiiviset relatiivilauseet 

erotetaan toisistaan välimerkkien käytön avulla (Andrews 2007: 207), mutta suomessa eron 

tekeminen näiden kahden tyypin välille on paikoin vaikeaa. Kvanttoripronomineja ja pro-

sanoja se, sellainen, sinne, siellä määrittävät relatiivilauseet ovat Ison suomen kieliopin (2004: 

1113) mukaan aina restriktiivisiä. Persoonapronominia tai appellatiivia määrittävä 

relatiivilause tulkitaan yleensä epärestriktiiviseksi, koska korrelaatin ilmaisema tarkoite 

oletetaan kontekstissaan tunnistettavaksi (Hakulinen ym. 2004: 1113; ks. esimerkkiä 19).  

 

19. Olipa kerran Pekka joka asui Helsingissä. (TAAM6&134) 

 

Relatiivilauseen tehtävä ei ole aina pelkästään staattinen kuvailu, vaan relatiivilause voi myös 

kuljettaa tarinan tapahtumia eteenpäin (esimerkki 20). 
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20. – – kun toivoin pääseväni ulkoavaruuteen niin yht äkkiä meidän pihaan tuli alus joka vei 

minut ulkoavaruuteen. (KAUM4&98) 

 

Tällaiset tehtävältään kertovat relatiivilauseet tulkitaan epärestriktiivisiksi (Hakulinen ym. 

2004: 1113).  

Kaikissa tapauksissa lausetta ei voi selvästi tulkita restriktiiviseksi tai 

epärestriktiiviseksi. Pääkkönen (1988: 85–86) kutsuu tällaisia tapauksia ratkaisemattomiksi 

lauseiksi. Näissä tapauksissa on tulkinnanvaraista, onko relatiivilauseen määrittelemä tarkoite 

identifioitu jo aiemmassa tekstissä, vai onko relatiivilauseen tarjoama informaatio olennaista 

identifioinnin kannalta. Esimerkin 21 relatiivilausetta voidaan pitää joko restriktiivisenä 

(kirjoittaja lähtee lähiseudun kaikista lentokentistä sille, josta on lentoja Manchesteriin) tai 

epärestriktiivisenä, jolloin tulkinta on temporaalinen: lähden lentokentälle ja lennän sieltä 

Manchesteriin.  

 

21. Heräisin aamulla aikaisin ja lähtisin lentokentälle josta lähtisi lento Manchesteriin. 

(KAUF6+16) 

 

Demonstratiivisen tarkenteen puuttuessa epärestriktiivinen tulkinta on kyseisessä tapauksessa 

luontevampi. Tällaisissa tapauksissa kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta ei juuri ole väliä, 

kumman tulkintatavan lukija valitsee.  

Vaikka restriktiivisyydellä ei aina ole tulkinnan kannalta merkitystä, restriktiivisten ja 

epärestriktiivisten lauseiden tarkastelu erikseen kertoo tekstin kompleksisuudesta: 

restriktiivisen relatiivilauseen suhde päälauseeseen on tiiviimpi kuin epärestriktiivisen, joka 

toimii usein löyhänä lisäyksenä. Niinpä restriktiivisen relatiivilauseen sisältävä yhdyslause on 

rakenteeltaan alisteisempi kuin epärestriktiivisen sisältävä yhdyslause, jossa lauseiden välinen 

suhde muistuttaa usein rinnasteista suhdetta (ks. Hakulinen & Karlsson 1979: 125).
14

 

Kuten komplementtilauseista voidaan muodostaa yhteys relatiivilauseisiin, 

relatiivilauseista voidaan edelleen muodostaa yhteys adverbiaalilauseisiin. Tällöin toisena 

osapuolena ovat kertovat relatiivilauseet, joiden tehtävä on ilmaista temporaalisia suhteita 

tekstissä. Sama tehtävä on adverbiaalikonjunktiolla kun, joka kuitenkin mahdollistaa 

temporaalisesti hierarkkisemman käsittelytavan kuin kertova relatiivilause: kertovissa 

                                                 
14

 Relatiivilauseiden kompleksisuutta voi tarkastella myös ns. relativointihierarkian näkökulmasta (Comrie & 

Keenan 1977), jolloin huomio kiinnitetään relatiivilauseen ja sen korrelaatin välisiin kieliopillisiin suhteisiin. 

Olen kuitenkin rajannut tämän näkökulman tutkimukseni ulkopuolelle. Alakouluikäisten tuottamia 

relatiivilauseita on relativointihierarkian näkökulmasta tarkastellut esim. Viljanen (2012).  
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relatiivilauseissa pitäydytään tyypillisesti ajallisesti ikonisessa järjestyksessä, kun-konjunktio 

puolestaan mahdollistaa irtautumisen ikonisuudesta. 

   

3.3 Adverbiaalilauseet 

Edellä käsiteltyihin komplementtilauseisiin ja relatiivilauseisiin verrattuna adverbiaalilauseet 

muodostavat hajanaisemman ja semanttisesti laajan alueen kattavan ryhmän. 

Adverbiaalilauseen alatyyppejä ovat temporaalinen (esim. 22), kausaalinen (esim. 23), 

konsessiivinen (esim. 24), finaalinen (esim. 25), konsekutiivinen (esim. 26), konditionaalinen 

(esim. 27) ja komparatiivinen (esim. 28) (ks. adverbiaalilausetyypeistä esim. Itkonen 2001: 

332).  

 

22. Kun ottelu lopulta alkoi teimme heti ensimmäisellä minuutilla maalin – –. (KAUF3+56) 

23. Ostimme vain puruja koska Millalla oli ennenkin ollut hamsteri ja Hessu saisi sen vanhat 

tavarat. (KAUF4+12) 

24. Than on ulkomaalainen vaikka asuukin Suomessa. (KAUF2+38) 

25. Herättyäni aikoisin mennä Rkioskille ostamaan uuden arvan jotta voittaisin lisää rahaa. 

(TAAM5&120) 

26. Tokiossa oli niin hyvää ruoka että mahalaukkuni räjähti. (KAUM3&143) 

27. Jos joulu olisi päivän päästä ostaisin kaikille tutuille todella hienot joululahjat. 

(TAAM6&119) 

28. Sisällä on enemmän tekemistä kuin ulkona. (TAAM4&163) 

 

Adverbiaalisen yhdyslauseen lähtökohtana on yleensä rinnasteinen lause A ja B. Tätä 

havainnollistaa esimerkkien 29a ja 29b vertailu. 

 

29a. Kun saavumme mökille rötkähdän riippukeinuun lukemaan lehteä. (KAUF6+1) 

29b. Saavumme mökille, ja rötkähdän riippukeinuun lukemaan lehteä. 

 

 

Virkkeiden 29a ja 29b merkitys on sama, vaikka toisessa on adverbiaalinen sivulause ja 

toisessa on kaksi rinnasteista päälausetta. Jos lauseen 29b merkitys tiivistetään lauseeksi A ja 

B, lauseen 29a merkitys on A ja B, ja B seuraa A:ta (Itkonen 2001: 332). Vastaavanlainen 

merkitysten yhteneväisyys pätee muihinkin edellä mainittuihin adverbiaalilausetyyppeihin 

lukuun ottamatta konditionaalista ja komparatiivista tyyppiä. Menen ulos, jos aurinko paistaa 

ei ole merkitykseltään sama kuin menen ulos, ja aurinko paistaa. Myöskään vertailusuhdetta 

ei voi redusoida rinnasteiseksi suhteeksi (A ja B ≠ A kuin B) (ks. Itkonen 2001: 332–333). 
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 Suurin osa adverbiaaliyhdyslauseista on siis merkityksen tasolla verrattavissa 

rinnasteisiin, additiivisiin yhdyslauseisiin ja käänteisesti katsoen rinnasteinen suhde kantaa 

mukanaan myös muita merkityksiä. Eri yhdyslausetyyppien välille ei olekaan mahdollista 

vetää selkeää rajaa, kuten jo edellä luvussa 2.3 todettiin. Olennaista on, mikä piirre 

yhdyslauseen tulkinnassa eniten korostuu; tähän vaikuttaa muun muassa yhdistyslekseemin 

valinta. Adverbiaalilauseiden välillä on myös keskinäisiä merkitysyhteyksiä. Ajallista 

suhdetta ilmaiseva temporaalilause voidaan muuntaa kausaalilauseeksi, joka ilmaisee 

ajallisuuden lisäksi myös syy–seuraus-suhdetta (Itkonen 2001: 334). Kahta samanaikaista 

tilannetta kuvaavan temporaalisen suhteen rinnalle voi syntyä muita, lähinnä kausaalisia 

merkityksiä, kun kuulija etsii tilanteiden samanaikaisuudelle mahdollisimman rikasta 

tulkintaa (Herlin 1998: 99). Esimerkin 30 kohdalla sekä temporaalinen että kausaalinen 

tulkinta ovat mahdollisia, eikä valitulla tulkintatavalla ole vaikutusta tekstin 

kokonaistulkintaan. 

 

30. Mara oli ihan innoissaan kun se sai palkinnoksi sakillisen KAUROJA. (KAUF4+21) 

 

Temporaalisen ja kausaalisen suhteen läheisyys näkyy myös siinä, että kun-konjunktiolla 

merkitään temporaalisuuden ohella kausaalisuutta. Kausaalisuus voi olla temporaalisuuteen 

liittyvä lisämerkitys, tai temporaalisuus voi olla suhteessa taka-alalla (Herlin 1998: 99), kuten 

esimerkissä 31, jossa kun-konjunktiota käytetään perustelevan suhteen ilmaisuun. 

 

31. Seuraavaksi menimme ostamaan kesävaatteita kun oli n. 36° lämmintä. (TAAF5+48) 

 

Temporaalisen ja kausaalisen suhteen läheisyydestä kertoo myös se, että koska-sanaa 

käytetään paitsi kausaalisen suhteen ilmaisimena myös merkityksessä milloin.
15

  

 Kausaalinen suhde on kytköksissä temporaalisen suhteen lisäksi myös 

konsekutiiviseen, finaaliseen, konsessiiviseen ja konditionaaliseen suhteeseen, vaikka 

konditionaalinen suhde eroaakin muista edellä mainituista siinä, ettei sitä voida redusoida 

rinnasteiseksi lauseeksi (Itkonen 2001: 334–336). Konsekutiivinen ja finaalinen suhde ovat 

itse asiassa niin lähellä kausaalista, että niitä voidaan pitää myös kausaalisuhteen alatyyppeinä. 

Tämän kannan ottaa mm. Iso suomen kielioppi (2004: 1075). Siinä missä koska- ja kun-

                                                 
15

 Herlinin (1997: 56–57; ks. myös Hakulinen & Karlsson 1979) mukaan kyse on koska-sanan 

kieliopillistumispolusta minne > milloin > silloin, kun > sillä perusteella, että. 
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konjunktioilla ilmaistu suhde painottaa syytä, konsekutiivinen suhde painottaa seurausta (ks. 

Hakulinen ym. 2004: 1075 ja esimerkkiä 32). 

 

32. Minulla oli ollut niin upea päivä etten meinannut saada millään unta – –. (TAAF6+43) 
 

Finaalinen suhde puolestaan korostaa sitä, että toimintaa motivoi jokin tavoite; tarkemmin 

sanoen niin, että sivulause ilmaisee päälauseen kuvaaman toiminnan päämäärän (ks. Itkonen 

2001: 336 ja esimerkkiä 33). 

 

33. Menin juosten syömään aamupalan että ehtisin toisenkerran karkkiautolle. (TAAF3+1) 

  

Finaalista suhdetta ilmaistaan jotta- ja että-konjunktioilla, konsekutiivista niin x että -

rakenteen avulla. Tämän rakenteen lisäksi myös sellainen, että x -rakenne on luonteeltaan 

konsekutiivinen, sillä että-lauseen ilmaisema asiantila ymmärretään puheena olevan 

ominaisuuden seuraukseksi (ks. Hakulinen ym. 2004: 1107 sekä esimerkkiä 34).  

 

34. Se on sellainen kippttäjä että se menee sohvan alle ja kaikkien housihin – –. 

(TAAM4&148) 

 

Kaikki sellainen, että -konstruktiot eivät kuitenkaan ole luonteeltaan kausaalisia vaan 

ainoastaan luonnehtivia. Esimerkissä 35 ei ole mukana juurikaan kausaalisuutta, vaan että-

lauseen tehtävä on ainoastaan luonnehtia unelmien päivää.  

 

35. Unelmieni päivä olisi sellainen että minulla olisi uimaallas jossa voisi uida – –. 

(TAAF5+46) 

 

Tässä konsekutiivinen suhde muistuttaa relatiivista suhdetta, jonka pääasiallinen tehtävä on 

luonnehtia määrittämäänsä tarkoitetta. Lisäksi sellainen, että -rakennetyypistä on 

mahdollisuus vetää kytkös temporaaliseen suhteeseen. Esimerkin 36 kuvaama temporaalinen 

suhde ei ole kovin kaukana esimerkistä 35 (edellä). Aikasuhde on esimerkissä taka-alalla ja 

olennaista on kuvailla, millainen unelmien päivä oli. 

 

36. Unelmieni päivä oli kun menimme luokkaretkelle Helsinkiin. (TAAM5&123) 

 

Edellä mainittujen finaalisen ja konsekutiivisen suhteen tavoin myös konsessiivinen suhde on 

varsin lähellä kausaalista suhdetta. Konsessiivisen suhteen taustalla vaikuttaa oletus koska A, 
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B, jonka konsessiivilause kumoaa: koska olen väsynyt, menen nukkumaan > vaikka olen 

väsynyt, en mene nukkumaan. (Itkonen 2001: 336.)  

Kausaalinen suhde on yhteydessä myös konditionaaliseen suhteeseen siten, että 

kausaalilauseet ilmaisevat faktisia ja konditionaalisuhteet puolestaan hypoteettisia syy–

seuraus-suhteita. (Itkonen 2001: 334.) Lieko (1994: 168) jopa luokittelee konditionaalilauseet 

kausaalilauseiden alaryhmäksi. Tämä on kuitenkin melko suppea näkökulma 

konditionaalilauseisiin, sillä ne ilmaisevat muutakin kuin syy–seuraus-suhteita; 

konditionaalisella suhteella on nimittäin yhteys myös temporaaliseen suhteeseen, sillä ehto 

edeltää ajallisesti seurausta. Täten etenkin geneeriset (konditionaaliset) jos-lauseet ja 

geneeriset (temporaaliset) kun-lauseet ovat semanttisesti varsin samankaltaisia. (Hakulinen 

ym. 2004: 1083.) Tätä havainnollistavat esimerkit 37 ja 38. 

 

37. Isossa altaassa on kylmää vettä mutta kun kastaa nopeasti se ei tunnu missään. 

(KAUF3+46) 

 

38. Jos meni [liukumäen] alussa pitkälleen pääsi umpikohtaan tosi lujaa ja lensi ympäri. 

(KAUM4&108) 

 

Käsittelemättä on vielä komparatiivinen suhde, joka käsitellään tässä 

adverbiaalilauseiden yhteydessä, vaikka se semanttisilta ominaisuuksiltaan eroaakin 

adverbiaalilauseiden ytimessä olevista temporaalisesta ja kausaalisesta suhteesta. 

Komparatiivinen suhde ei myöskään ole redusoitavissa rinnasteiseksi A ja B -suhteeksi, 

vaikka komparatiivisen suhteen muodostavalla kuin-konjunktiolla onkin yhteneviä piirteitä 

rinnastuskonjunktioiden kanssa. Kuin-lause ei esimerkiksi voi esiintyä yhdyslauseen 

etujäsenenä, ja kuin-konjunktiolla voi luoda suhteen lausetta pienempienkin elementtien 

välille (Hakulinen ym. 2004: 789).  

Tähän mennessä on todettu, että paitsi rinnasteiset ja alisteiset yhdyslauseet, myös 

alisteisten yhdyslauseiden alatyypit ja kukin alatyyppi omine erityispiirteineen on 

hedelmällisempää hahmottaa jatkumoina kuin selkeärajaisina kategorioina. Seuraavaksi tätä 

ajattelua siirrytään hyödyntämään koulukorpuksen analyysissa, jossa selvitetään, miten 

alakouluikäisten tuottamat yhdyslauseet kehittyvät ikävuosien karttuessa. 
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4. Yhdyslauseiden käyttö koulukorpuksessa 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan edellisissä luvuissa esiteltyjen lekseemien ja rakenteiden 

ominaisuuksia oman tutkimusaineistoni näkökulmasta. Keskistyn tulevassa luvussa siihen, 

mitä lauseyhdistysten kompleksistuminen pitää sisällään ja miten se ilmenee alakouluikäisten 

kirjoittamissa teksteissä. Luvussa 4.1 tarkastelen koulukorpuksessa esiintyvien 

yhdistyslekseemien frekvenssejä (luku 4.1.1) ja aineistoni yhdyslauseiden semanttisia piirteitä 

(luku 4.1.2). Luvussa 4.2 esittelen kaksi kehityspolkua, jotka havainnollistavat kielen 

kehityksen vaiheittaisuutta ja jatkumomaisuutta. Luku 4.2.1 kuvaa lauseyhdistyksen 

rakenteellista ja semanttista tiivistymistä. Havainnollistan tätä kehityskulkua esimerkeillä 

virkkeenalkuisista rinnastuskonjunktioista ja päälauseettomista sivulauseista. Luku 4.2.2 taas 

paneutuu temporaalisen suhteen kehitykseen rinnasteisesta alisteiseksi ja ajallisesti 

peräkkäisestä ajallisesti päällekkäiseksi. 

 

4.1 Yleiskatsaus tutkimusaineistoon 

Yhdyslauseessa lauseita yhdistävänä lekseeminä voi toimia rinnastuskonjunktio, 

adverbiaalikonjunktio, vertailukonjunktio, relatiivipronomini tai proadverbi. Viimeksi 

mainitut ovat ominaisuuksiltaan sekä konjunktioita että relatiivipronomineja muistuttava 

kategoria. Jos sivulause toimii päälauseen pakollisena täydennyksenä eli komplementtina, 

yhdistyslekseeminä toimii yleensä että-konjunktio tai kysymyssana.  Taulukossa 1 on 

mainittu kaikki kyseisiin kategorioihin kuuluvat lekseemit, jotka tutkimusaineistossani 

esiintyvät.  

 

Taulukko 1. Aineistosta analysoidut lekseemit ja niiden luokittelu. 

Rinnastuskonjunktiot ja, mutta, tai, vai, sekä, eli, vaan 

Adverbiaalikonjunktiot koska, kun, jos, vaikka, jotta, että, kunnes, 

sillä 

Vertailukonjunktio kuin 

Proadverbit  joten, jonne, jolloin, milloin  

Relatiivipronominit joka, mikä 

Komplementtilauseen aloittavat lekseemit että, kysymyssana, -kO-kysymyssana 
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Adverbiaalikonjunktiot-sarakkeessa mainitut kunnes ja sillä ovat ominaisuuksiltaan 

rinnastus- ja adverbiaalikonjunktioiden välimaastossa (Hakulinen ym. 2004: 788). 

Semanttiselta luonteeltaan sillä-konjunktiolla muodostettu suhde on kausaalinen, kunnes-

konjunktiolla muodostettu taas temporaalinen. Semanttisesti sillä- ja kunnes-konjunktioita 

muistuttavat koska ja kun luetaan adverbiaalikonjunktioihin, joten myös sillä ja kunnes 

lasketaan tässä tutkimuksessa adverbiaalikonjunktioiksi. Sillä ja kunnes esiintyvät aineistossa 

varsin harvoin, joten jaottelua ei ole tässä tarpeen pohtia enempää.  

Proadverbit on taulukossa 1 erotettu omaksi ryhmäkseen, mutta jatkossa niitä 

tarkastellaan adverbiaalikonjunktioiden yhteydessä. Proadverbillä muodostettu yhdistys 

muistuttaa semanttisilta ominaisuuksiltaan adverbiaalilausetta. Adverbiaalikonjunktioiden 

tavoin myös proadverbejä käytetään aineistoni kirjoitelmissa kausaalisesti päättelyä 

osoittamassa (esim. 39) ja temporaalisesti (esim. 40). 

 

39. Äiti haluaa joka paikassa pihistellä kamalasti joten se tonki kertakäyttösadetakinkin 

roskiksesta – –. (KAUM3&147) 

 

40. Olipa kerran päivä jolloin kaikki meni niin kuin halusin. (KAUM4&98) 

 

Kaikki proadverbit eivät voi esiintyä lauseiden rajalla. Lauserajalla sijaitseva proadverbi eroaa 

rakenteellisesti adverbiaalikonjunktiosta siten, että proadverbi ei voi esiintyä lauseyhdistyksen 

etujäsenenä. Proadverbit ovat pronominikantaisia, ja täten ne muistuttavat myös 

relatiivipronomineja (vrt. esimerkkejä 41 ja 42). 

 

41. Voisi olla päivä jolloin saisi tehdä asiat haluamallaan tavalla ja ajalla. (KAUF4+15) 

 

42. Olisipa semmoinen päivä jona olisi pelkkää iloa eikä surua. (TAAF4+40) 

 

Iso suomen kielioppi (2004: 1110) pitääkin proadverbillä alkavia lauseita relatiivilauseina. 

 Seuraavassa perehdytään tarkemmin siihen, kuinka taajaan taulukossa 1 mainitut 

lekseemit koulukorpuksessa esiintyvät. 
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4.1.1 Yhdyslauseiden rakenteelliset ominaisuudet koulukorpuksessa 

Lauserajalla esiintyviä yhdistyslekseemejä on kirjoitelmissa sitä enemmän, mitä ylemmällä 

luokalla kirjoittajat opiskelevat. Kaavion 1 perusteella nähdään, että suurin kasvu 

yhdistyslekseemien lukumäärässä on 1. ja 2. luokan välillä. 4.–6. luokan aineistojen välillä 

lukumäärän kasvu on maltillisempaa kuin alempien vuosiluokkien välillä.  

 

 

 

Kaavio 1. Lauseyhdistyksiin käytettyjen lekseemien kokonaismäärä vuosiluokittain (n). 

 

Seuraavissa kahdessa taulukossa on esitelty kunkin rinnastus- ja adverbiaalikonjunktion 

esiintymät vuosiluokittain.
 16

 Adverbiaalikonjunktioiden yhteydessä esitellään tässä myös 

proadverbien lukumäärät. Yhtä perusteltua olisi niiden esitteleminen relatiivipronominien 

yhteydessä. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Mukaan on laskettu ainoastaan lauseiden rajalla esiintyvät konjunktiot; konjunktiot yhdistävät toki myös 

lausetta pienempiä yksiköitä, mutta tällaiset yhdistykset on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 
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Taulukko 2. Rinnastuskonjunktioiden lukumäärät vuosiluokittain (n). 

Konjunktio 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. 

ja 143 305 435 548 535 605 2571 

mutta 7 53 61 95 86 104 406 

tai 0 6 4 2 7 7 26 

eli 0 1 1 4 4 0 10 

sekä 0 0 0 2 1 3 6 

vaan 0 1 3 0 0 2 6 

vai 0 1 0 0 0 0 1 

Yht. 150 367 504 651 633 721 3026 

 

Taulukko 3. Adverbiaalikonjunktioiden, vertailukonjunktion ja proadverbien lukumäärät 

vuosiluokittain (n). 

Konjunktio 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht.  

kun 38 122 146 217 274 235 1032 

koska 3 16 26 53 47 60 205 

että 1 14 26 34 30 34 142
17

 

jos 3 19 28 23 23 36 132 

vaikka  0 3 9 10 9 13 44 

jotta 0 0 0 0 2 6 8 

kuin 0 3 3 11 9 17 43
18

 

kunnes 1 4 2 6 12 18 43 

sillä 0 1 5 1 1 7 15 

joten 0 2 2 1 15 25 45 

jolloin 1 0 1 5 2 18 26 

jonne 0 0 0 0 3 1 4 

Yht. 47 184 248 361 427 470 1739 

 

Rinnastuskonjunktioista frekventissä käytössä ovat ja ja mutta; muut esiintyvät ainoastaan 

satunnaisesti. Adverbiaalikonjunktioista käytetyin on kun; lisäksi useampia kuin satunnaisia 

                                                 
17

 Tämä luku edustaa että-konjunktion finaalisia ja konsekutiivisia esiintymiä. Että-konjunktion 

komplementtilausetta aloittavat esiintymät on analysoitu tuonnempana. 

18
 Lisäksi vertailusuhdetta ilmaistaan 18 kertaa lekseemillä kun. 
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mainintoja on konjunktioilla koska, jos ja että (viimeksi mainitulla pääosin konsekutiivisessa 

merkityksessä). Siinä missä koska-konjunktion määrä lähtee nousuun 4. luokalla, jos- ja että-

konjunktioiden määrä pysyy melko tasaisena 1. ja 2. luokan välillä tapahtuvan harppauksen 

jälkeen.  Aineistoni kirjoitelmissa eniten esiintyvien konjunktioiden frekvenssit kuvataan 

vielä kaavioissa 2 ja 3.  

 

 

Kaavio 2. Konjunktioiden ja, mutta ja kun lukumäärät aineistossa vuosiluokittain (n). 

 

 

Kaavio 3. Konjunktioiden koska, jos ja että lukumäärät aineistossa vuosiluokittain (n). 

 

Edellä esitellyt kuusi konjunktiota noudattavat pitkälti yhtäläistä esiintymiskaavaa. 

Määrässä on suuri kasvu 1. ja 2. luokan välillä. 1.-luokkalaiset käyttävät kirjoitelmissaan 

ylipäätään vähän konjunktioita ja käytettyjen konjunktioiden valikoima on suppea. 1. luokan 

kirjoitelmissa esiintyy käytännössä ainoastaan kahta konjunktiota – ja ja kun – mutta 2. 
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luokalla valikoima on jo laajempi. Kaikkien kaavioissa 2 ja 3 esiteltyjen konjunktioiden 

lukumäärä kasvaa johdonmukaisesti 3. luokkaan asti. Sen jälkeen määrä laskee hieman 

konjunktiosta riippuen joko 3. ja 4., 4. ja 5. tai 5. ja 6. luokan esiintymiä verrattaessa. Edellä 

esiteltyjen konjunktioiden lisäksi on syytä panna merkille vielä konjunktiot kuin ja kunnes 

sekä proadverbi joten, joilla ei alimmilla luokilla ole esiintymiä juuri lainkaan, mutta joilla on 

vähintään 10 esiintymää ylimpien luokkien oppilaiden tuottamissa kirjoitelmissa (ks. kaaviota 

4). 

 

 

Kaavio 4. Lekseemien kuin, kunnes ja joten lukumäärät aineistossa vuosiluokittain (n). 

 

Lekseemin kunnes yleistyminen viittaa temporaalisuhteiden ilmaisun kehitykseen 

kirjoitelmissa ja joten puolestaan kausaalisuhteiden ilmaisukeinojen monipuolistumiseen. 

Verrattuna kirjoitelmissa taajimmin esiintyvään temporaalikonjunktioon kun kunnes-

konjunktion käyttö on syntaktisesti rajatumpaa ja sen tuottama aikasuhde kompleksinen: 

kunnes-konjunktion sisältävässä yhdyslauseessa sivulause kuvaa päätepistettä, kun taas kun-

konjunktiota käytetään varsinkin alimpien luokkien kirjoittajien kirjoitelmissa yleensä 

kuvaamaan kahta peräkkäistä tapahtumaa (vrt. esimerkkejä 43 ja 44).  

 

43. Sen jälkeen teimme loppuillan kaikenlaista, kunnes kellokahden maissa lähdin kotiin 

nukkumaan (KAUM3&146) 

 

44. Kun olemme syöneet aamu palan meneme uimaan mereen. (TAAF2+62) 
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Samaten joten-lekseemi tuottaa rakenteeltaan erilaisen yhdyslauseen kuin aineiston yleisin 

kausaalista suhdetta merkitsevä lekseemi koska: joten esiintyy päättelevässä suhteessa, koska-

lekseemiä aineiston kirjoittajat käyttävät enimmäkseen perustelun ilmaisuun (vrt. esimerkkejä 

45 ja 46). 

 

45. Olisimme kisojen loppupäässä esiintymässä joten meidän joukkueella olisi kauan aikaa 

harjoitella ennen kisasuoritusta. (KAUF6+12) 

 

46. Unelmien päiväni oli jouluaatto koska silloin sai syödä hyviä jouluruokia ja sai paljon 

lahjoja – –. (TAAF3+28) 

 

Aineistossa taajimmin esiintyviin rinnastuskonjunktioihin (ja ja mutta) sekä yleisimpiin 

adverbiaalikonjunktioihin (kun ja koska) palataan luvussa 4.2. Ennen sitä käsitellään kuitenkin 

koulukorpuksen kirjoittajien tuottamia komplementti- ja relatiivilauseita. 

Alisteinen rakenne voi muodostua paitsi adverbiaalikonjunktion tai proadverbin, myös 

että-konjunktion avulla. Että-konjunktiota on tavattu nimittää yleiskonjunktioksi. Se ei kanna 

mukanaan samanlaista semanttista sisältöä kuin rinnastus- ja adverbiaalikonjunktiot, vaan 

osoittaa vain sivulauseen päälauseen osaksi (Hakulinen ym. 2004: 789). Että-konjunktiolla 

alkava sivulause voi toimia joko päälauseen komplementtina (esimerkki 47) tai 

adverbiaalimääritteenä (esimerkit 48 ja 49).  

 

47.Äiti soitti minulle ja sanoi että koira tulee tänään Lapualle. (TAAF5+59) 

 

48. Vesi oli niin lämmintä että olisin voinut olla siellä varmaan koko päivän. (TAAF5+62) 

 

49. Kun veetin pitää mennä nukkumaan sitä pitää silitellä että se nukahtaisi. (KAUF2+11) 

 

Kahden jälkimmäisen esimerkin kaltaiset, konsekutiiviset ja finaaliset että-yhdistykset olen 

analysoinut adverbiaalikonjunktioiden yhteydessä, koska ne muistuttavat semanttisesti mm. 

koska-adverbiaalikonjunktiolla ilmaistavia kausaalisia yhdistyksiä. Komplementtilauseet taas 

muodostavat oman ryhmänsä, joka on jaettavissa deklaratiivisiin komplementteihin 

(esimerkki 50) ja interrogatiivisiin komplementteihin (esimerkki 51).  

 

50. Toivon että saisin ison juuston. (KAUF2+13) 

51. Lauri ihmetteli miksi Valtterin reppu oli painava. (TAAM5&151) 
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Interrogatiiviset komplementtilauseet alkavat kysymyssanalla. Komplementtilauseiden 

esiintymistä käsitellessäni käsittelen siis aiemmasta poiketen rakenteen, en yksittäisen 

lekseemin esiintymistä. 

Aineistossani esiintyy komplementtilauseita seuraavasti (ks. taulukkoa). 

 

Taulukko 4. Komplementtilauseiden määrä vuosiluokittain (n). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. 

Komplementtilause 33 93 102 166 203 179 776 

 

Suurin kasvu määrässä ilmenee 1. ja 2. luokan sekä 3. ja 4. luokan välillä, mikä noudattelee 

muiden konjunktioiden yhteydessä havaittua tendenssiä. Eniten komplementtilauseita 

käyttävät aineistossani 5.-luokkalaiset. Deklaratiiviset komplementit ovat aineistossani 

interrogatiivisia komplementteja yleisempiä: 76 % aineistoni komplementtilauseista (592 

kappaletta) on deklaratiivisia. Lisäksi aineistossani on kahden komplementtilausetyypin 

sekamuodosteita, joissa interrogatiivinen komplementti on merkitty että-konjunktiolla 

(esimerkki 52). 

 

52. Voin kysyä että saisinko vapaapäivän. (KAUM2&174) 
 

Yhteensä 14 % (25 kappaletta) aineistoni interrogatiivisista komplementtilauseista alkaa että-

konjunktiolla. Ilmiö on melko yleinen puhutussa kielessä (ks. esim. Hakulinen ym. 2004: 

1104), joten sen esiintyminen aloittelevien kirjoittajien teksteissä ei ole yllättävää. 

Koulukorpuksen kirjoittajat käyttävät deklaratiivisen komplementin yhteydessä etenkin 

verbejä haluta ja toivoa; päälauseissa esiintyy myös kognitiota ja puheaktia ilmaisevia verbejä, 

kuten huomata ja sanoa. Interrogatiivisten komplementtien yhteydessä esiintyvä verbi on 

tyypillisesti kysyä. Lisäksi aineistoni kirjoittajat käyttävät deklaratiivisia komplementtilauseita 

olla-verbin yhteydessä, jolloin komplementtilause on tyypillisimmin päälauseen predikatiivi 

(esimerkki 53). 

 

53. Minun unelmani on että pääsisin ratsastamaan. (TAAF1+45) 

 

Että-konjunktion tavoin alisteisen rakenteen muodostavat myös relatiivipronominit 

joka ja mikä. Relatiivipronominin aloittamaa sivulausetta kutsutaan relatiivilauseeksi. 

Relatiivilausetta aloittavien relatiivipronominien määrä on esitetty kaaviossa 5.  
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Kaavio 5. Relatiivipronominien joka ja mikä määrä vuosiluokittain (n). 

 

Relatiivipronominien määrä koulukorpuksen teksteissä kasvaa vuosiluokalta toiselle 

siirryttäessä tasaisesti; 4. ja 5. luokan välillä on havaittavissa hitaamman kasvun vaihe. Toisin 

kuin muiden tarkastelemieni lekseemien kohdalla, relatiivipronominien määrässä ei näy 

varsinaista kasvupiikkiä 1. ja 2. luokan välillä eikä myöskään hidastumaa tai alenemaa 

ylempien luokkien kohdalla. Sen sijaan relatiivipronominit ovat tarkastelemistani 

yhdistyslekseemiryhmistä ainoa, joiden määrä kirjoitelmissa kasvaa johdonmukaisesti koko 

alakoulun ajan.  

Koulukorpuksen kirjoittajat käyttävät joka-pronominia selvästi mikä-pronominia 

enemmän; lisäksi valtaosa käytetyistä mikä-pronomineista esiintyy kontekstissa, jossa 

kirjoitetussa kielessä tulisi käyttää joka-pronominia (ks. esimerkkiä 54). Virheitä 

pronominivalinnassa tapahtuu tosin myös toisin päin (ks. esimerkkiä 55). 

 

54. Sitten kun olen jo hyvä niin saisin hevosen Mikä olisi musta tamma joka menisi hienosli 

kisoja – –. (KAUF4+16) 

 

55. Ja sen jälkeen [saisin] lähteä perheeni kanssa Englantiin joka tapahtuu oikeasti. 

(KAUM3&126)  

 

Relatiivipronominin mikä esiintymiskenttä on laajempi puhutussa kuin kirjoitetussa kielessä 

(ks. esim. Hakulinen ym. 2004: 722–723), joten joka-pronominin korvautuminen mikä-

pronominilla on varsin tyypillinen ilmiö kokemattomien kirjoittajien tuottamissa teksteissä. 
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Esimerkin 54 kirjoittaja on lisäksi voinut pronominia vaihtelemalla pyrkiä välttämään 

toisteisuutta, sillä virkkeessä on useita relatiivilauseita peräkkäin. 

Relatiivilause voi olla suhteessa päälauseeseen joko restriktiivinen tai 

epärestriktiivinen. Aineistoni kirjoittajien tuottamista relatiivilauseista noin 73 % on 

epärestriktiivisiä (335 epärestriktiivistä ja 124 restriktiivistä relatiivilausetta). 

Epärestriktiivinen relatiivilause ei ole päälauseeseen niin kiinteässä suhteessa kuin 

restriktiivinen, sillä epärestriktiivinen relatiivilause ei rajaa päälauseen ilmaisemaa tarkoitetta. 

Tässä mielessä epärestriktiivisen relatiivilauseen muodostama rakenne on vähemmän 

kompleksinen kuin restriktiivisen ja täten myös helpompi omaksua. Niinpä ei ole yllättävää, 

että koulukorpuksen kirjoittajat suosivat enemmän epärestriktiivisiä rakenteita.  

Epärestriktiivinen suhde on tyypillisesti lisäysmäinen, kuten relatiivilauseet 

esimerkissä 56, tai kuvaileva, kuten esimerkeissä 57 ja 58. Esimerkissä 57 relatiivilause 

kuvailee halutun kodin ominaisuuksia, esimerkissä 58 relatiivilauseen tehtävä on tuoda esiin 

päähenkilöstä tarinan kannalta olennaista informaatiota.  

 

56. Saisin syntymäpäivälahjaksi hevosen tai ponin jota voisin pitää Viitaniementilalla jossa 

käyn perjantaisin ratsastamassa – –. (KAUF3+41) 

 

57. Unelmani on että Minulla olisi 300000000 e rahaa ja ostaisin sillä Luksuskodin jossa 

olisi kolmemakuu huonetta Ja uimaallas ja poreallas tietenkin – –. (TAAM3&77) 

 

58. Olipa kerran tyttö joka piti hevosista paljon. (KAUF2+35) 

 

Vaikka epärestriktiivinen relatiivilause on luonteeltaan lisäysmäinen, sillä voi silti olla 

olennainen asema narratiivin (eli kertomuksen) kuljettamisessa eteenpäin. Tämän osoittaa jo 

edellä mainittu esimerkki 58, jossa päähenkilöstä relatiivilauseen avulla predikoitu 

ominaisuus on relevantti tieto lopun tarinan kannalta. Pääkkönen (1988), kutsuu esimerkin 58 

kaltaisia relatiivilauseita ratkaisemattomiksi; lause voidaan kontekstista riippuen tulkita joko 

restriktiiviseksi tai epärestriktiiviseksi. Olen lukenut olipa kerran x, joka… -tyyppisessä 

ympäristössä esiintyvät relatiivilauseet epärestriktiivisten ryhmään, sillä kyseiset 

relatiivilauseet eivät sisällä olennaisesti rajaavia määritteitä, vaan ainoastaan esittelevät 

henkilön (joka tyypillisesti on tarinan päähenkilö).  

Epärestriktiivinen relatiivilause voi olla tyypiltään myös kertova. Seuraavassa 

esimerkissä 59 on kaksi kertovaa relatiivilausetta, jotka sijoittuvat ajallisesti päälausetta 

myöhemmäksi ja kuljettavat täten tapahtumia eteenpäin. 
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59. Silloin kuului etäinen surina joka voimistui ja lopulta heidän ylitseen lensi kaksitason 

pienlentokone joka häipyi pilventaa. (TAAM5&153)  

 

Kertovassa relatiivilauseessa esiintyvän pronominin voi useissa yhteyksissä tulkita 

samafunktioiseksi kuin ja-konjunktion (ks. Karvonen 1995:135 ja vrt. esimerkkejä 60 ja 61). 

 

60. Hallilla nousemme bussiin joka vie meidät Sanhoseen jossa pelaamme nhllän stanley 

cupin finaalin Sanhose sharksia vastaan. (KAUM2&142) 

 

61. – – mutta sitten isommat pojat tulivat ja kiusasivat pienenpiä ja sitten minä menin 

kertomaan äitille ja äiti meni hakemaan muut pojat – –. (KAUM2&155) 

 

Kertovan relatiivilauseen käyttö on sarjamaista ja sitten -rakennetta edistyneempi tapa 

kuljettaa tarinaa eteenpäin. Kertovissa relatiivilauseissa liikkumavara aika-akselilla on 

kuitenkin vähäisempi kuin silloin, kun kytkökseen käytetään temporaalista 

adverbiaalikonjunktiota. 

Koulukorpuksen kirjoittajien tuottamat relatiivilauseet ovat rakenteellisesti löyhässä 

suhteessa päälauseeseen myös siinä mielessä, että ne sijoittuvat lähes aina päälauseen 

ulkopuolelle. Vain alle 2 % aineiston relatiivilauseista, 10 kappaletta, on sijoitettu upotteisesti 

päälauseen sisään. Relatiivipronominin erottaminen korrelaatistaan vaikuttaa joidenkin 

kirjoittajien mielestä olevan valintana jopa luontevampi kuin relatiivilauseen upottaminen 

päälauseen sisään (ks. esimerkkiä 62). 

 

62. – – ja ne vo[i]ttaisi sen loman jotka tulisivat viimeisinä asiakkaina. (KAUM2&137) 

 

Ei ole havaittavissa, että ylempien luokkien kirjoittajat suosisivat suhteessa enemmän 

restriktiivistä relatiivilausetta tai upotteista rakennetta kuin alempien. Kirjoittajat suosivat 

kautta linjan irrallisia ja lisäysmäisiä relatiivirakenteita, joilla kuitenkin on usein tärkeä rooli 

narratiivin rakentumisen kannalta. Kirjoittajien kehittyminen relatiivirakenteen käyttäjinä 

näkyy eniten siinä, että niitä esiintyy kirjoitelmissa sitä enemmän, mitä ylemmällä luokka-

asteella kirjoittaja on. Myös virheitä relatiivisanan taivutuksessa tapahtuu ylemmillä luokilla 

vähemmän kuin alemmilla. 

 Kun kaikki koulukorpuksessa lauserajalla esiintyvät yhdistyslekseemit on näin käyty 

läpi, on syytä tehdä yhteenveto eri lekseemityyppien esiintymisestä aineistossa. Kaaviossa 6 
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on esitetty yhteenveto rinnastus- ja adverbiaalikonjunktioiden, komplementtilauseiden ja 

relatiivipronominien lukumääristä aineistossa. 

 

 

Kaavio 6. Lauseyhdistyksiin käytettyjen lekseemityyppien lukumäärät vuosiluokittain (n; rin 

= rinnastuskonjunktio, adv = adverbiaalikonjunktio, rel = relatiivipronomini, kom = 

komplementtilauseen aloittava lekseemi). 

 

Kaikkien lauseyhdistyksissä käytettävien lekseemityyppien määrä kasvaa siirryttäessä kohti 

ylempiä luokka-asteita. Kunkin tyypin lukumäärän kasvu on johdonmukaista vähintään 4. 

luokalle, relatiivipronominien tapauksessa 6. luokalle asti. Myös adverbiaalikonjunktioiden 

määrän kasvu on johdonmukaista 6. luokalle asti, kun tarkastellaan ryhmää kokonaisuutena. 

Tässä taulukossa esitetty adverbiaalikonjunktioiden luokka kattaa myös relatiivipronominin ja 

konjunktion välimuotoa muistuttavat proadverbit, adverbiaali- ja rinnastuskonjunktioiden 

piirteitä mukanaan kantavat kunnes- ja sillä-konjunktiot sekä vertailukonjunktion kuin, joka 

muodostaa sekä semanttisesti että rakenteellisesti uniikin kategorian. Motivaatio kaikkien 

näiden lekseemien yhdistämiseen samaan luokkaan on perusteltu tapauskohtaisesti tässä ja 

tätä edeltävässä luvussa. 

Suurin muutos yhdistyslekseemien määrässä kirjoitelmissa tapahtuu 1. ja 2. luokan 

välillä. Tämä on olennainen taitekohta kirjoitustaidon kehityksessä, kun lapsi kirjoitustaidon 

mekaaniset periaatteet sisäistettyään opettelee vähitellen kirjoittamaan rakenteeltaan 

kohesiivista tekstiä. 3. luokan jälkeen lukumäärä ei enää kaikissa lekseemityypeissä kasva 

johdonmukaisesti. Lapsi saavuttaa mekaanisen kirjoitustaidon perustaidot yleensä 10 

ikävuoteen mennessä ja pystyy tästä lähtien hallitsemaan koko kirjoitusprosessin hierarkian 
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(ks. esim. Matilainen 1989: 49 ja siinä mainitut lähteet.) Bermanin (2007) mukaan lapsi 

siirtyy 10 ikävuoden tuntumassa lingvististen taitojen harjoittelusta diskursiivisten taitojen 

harjoitteluun. Tämä kehitysvaihe ei näyttäydy koulukorpuksen kirjoitelmissa minkään tietyn 

lekseemityypin määrän harppauksenomaisena kasvuna, vaan pikemminkin lekseemien 

käyttötapojen kehityksenä, jota käsitellään luvussa 4.1.2. On myös muistettava, että kielen 

kehitys on yksilöllinen prosessi, ja alakouluiässä oppilaiden kehitystaso vaihtelee suuresti. 

Täten aineistostani ilmenevät kehitystendenssit eivät ole kovin selkeitä, vaan pikemminkin 

suuntaa-antavia. 

Yhdistyslekseemien määrän lisäksi myös tutkimieni kirjoitelmien kokonaissanamäärät 

kasvavat luokka-asteelta toiselle. Yhdistyslekseemien osuus tarkastelemieni kirjoitelmien 

kokonaissanamäärästä ei juuri muutu kirjoituskokemuksen karttuessa, vaan osuus pysyttelee 

9 % tienoilla luokka-asteesta riippumatta. Luokkien kokonaissanamäärät ja 

yhdistyslekseemien määrät on esitetty taulukossa 5. Viimeiseen sarakkeeseen on merkitty 

yhdistyslekseemien osuus kaikista sanoista. 

 

Taulukko 5. Kokonaissanamäärät ja yhdistyslekseemien määrät vuosiluokittain. 

Luokka Kokonaissanamäärä 

(n) 

Yhdistyslekseemien 

määrä (n) 

Yhdistyslekseemien 

osuus (%) 

1. 2495 244 9,8 

2. 7813 699 8,9 

3. 10409 942 9,1 

4.. 14097 1304 9,3 

5. 15528 1417 9,1 

6. 17275 1546 8,9 

Yht. 67617 6152 9,0 

 

Hieman yllättäen eniten yhdistyslekseemejä suhteessa kokonaissanamäärään on 1. luokan 

kirjoitelmissa, vaikka kaikki 1.-luokkalaiset eivät käytä konjunktioita vielä ollenkaan. Onkin 

todettava, että yhdistyslekseemien lukumäärä yksinään ei ole riittävä kompleksisuuden mittari. 

Monet aloittelevat kirjoittajat muodostavat konjunktioiden avulla pitkiä ketjuvirkkeitä, jotka 

ovat runsaasta konjunktiomäärästään huolimatta kompleksisuustasoltaan alhaisia. Oheinen 

katkelma 1.-luokkalaisen kirjoitelmasta on hyvä esimerkki sarjamaisesta rakenteesta, jossa 
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samaa rinnastuskonjunktiota toistamalla rakennetaan pitkä, hierarkialtaan yksinkertainen 

virke.   

 

63. – – sitten mentäis kotiin ja ostettais mulle pre eli heppa ja sitten katottiin telkkaria ja 

ratsastettais ja syötäis paistettua munaa ja sitten mentäis nukkuun.  (KAUF1+13) 
 

Lekseemien kokonaismäärää tarkemman kuvan yhdistyskeinojen muutoksista antavat 

saa yhdistyslekseemien keskinäiset lukumäärälliset suhteet. Lekseemien suhteelliset määrät 

on esitetty taulukossa 6.  

 

Taulukko 6. Lauseyhdistyksiin käytettyjen lekseemityyppien suhteelliset määrät 

vuosiluokittain (% yhdistyslekseemien kokonaismäärästä).  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Rinnastuskonjunktiot  62,1 54,2 55,2 51,6 47,0 48,3 

Adverbiaalikonjunktiot  19,8 27,0 27,0 28,0 30,9 30,0 

Komplementtilauseet 13,6 13,7 11,1 12,9 14,5 11,8 

Relatiivipronominit 4,5 5,1 6,7 7,6 7,8 9,9 

 

Eri yhdistystyyppien määrät vastaavat luvussa 2.3 esiteltyä kompleksisuushierarkiaa (Lakoff 

1984) kun oletetaan, että kokematon kirjoittaja valitsee luontevammin vähemmän 

kompleksisen kuin enemmän kompleksisen yhdistystavan.
19

 Rinnastuskonjunktioita käytetään 

siis kautta linjan eniten, mutta niiden suhteellinen määrä yhdistyslekseemien 

kokonaismäärästä pienenee samalla, kun adverbiaalikonjunktioiden, relatiivipronominien ja 

että-konjunktion suhteellinen määrä kasvaa. Alisteisen suhteen tuottavien lekseemien määrä 

on kahdella ylimmällä luokalla n. 6 % suurempi kuin 2. luokalla – ja jopa lähes 15 % 

suurempi kuin 1. luokalla. 1.-luokkalaisten käyttämistä yhdyslauseista vain n. 38 % sisältää 

alisteisen suhteen, kun 5.- ja 6.-luokkalaisten tuottamissa yhdyslauseissa alisteisia suhteita on 

jo yli 50 %:ssa. Tämä vahvistaa oletuksen, että kirjoitelmien lisääntynyt kompleksisuustaso 

näkyy lauseyhdistysten tasolla lisääntyvänä alisteisuutena. Seuraavassa luvussa selvitetään 

tarkemmin, millaisissa konteksteissa kutakin aineistossa esiintyvää yhdistyslekseemiä 

käytetään. 

                                                 
19

 Sitä, kuinka paljon aineistossa on puhtaan parataktisia yhdistyksiä, on vaikeaa arvioida. Ovathan kaikki 

tekstissä peräkkäin olevat lauseet jossain määrin kytköksissä toisiinsa. Aineistossa on joitakin kirjoitelmia, joissa 

ei ole lauseyhdistyksiä lainkaan. Nämä kirjoitelmat ovat pääasiassa 1.- ja 2.-luokkalaisten tuottamia. 
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4.1.2 Yhdyslauseiden semanttiset ominaisuudet koulukorpuksessa 

Lekseemien frekvenssit eivät kerro kaikkea siitä, miten aineistoni kirjoittajat yhdistävät 

lauseita toisiinsa ja kuinka yhdistykset kompleksistuvat kielitaidon karttuessa. Suuntaan 

seuraavaksi huomion siihen, millaisen semanttisen suhteen kukin lekseemi muodostaa 

yhdistämiensä lauseiden välille. Olen jakanut aineistoni yhdyslauseet semanttisiin 

suhdetyyppeihin, jotka on esitelty taulukossa 7. Taulukkoa seuraa esimerkki kustakin 

suhdetyypistä.  

 

Taulukko 7. Lauseiden välisten suhteiden semanttinen luokittelu. 

Rinnastussuhde additiivinen, disjunktiivinen, 

kontrastiivinen 

Alistussuhde temporaalinen, kausaalinen, 

konditionaalinen, finaalinen, 

konsekutiivinen, konsessiivinen, 

komparatiivinen 

 

Rinnastussuhteiden semanttinen luokittelu: 

ADDITIIVINEN: Sen nimeksi tuli Tepa ja minä leikin sen kanssa takaa ajoleikkiä. 

(KAUF2+17) 

DISJUNKTIIVINEN: Jokainen joukkue näyttää ohjelmansa tai heille annetaan vielä oma uusi 

ohjelma. (KAUF4+11) 

KONTRASTIIVINEN: Avasin kirjat ja yritin keskittyä mutta siitä ei tullut mitään. 

(KAUF4+20) 

 

Alistussuhteiden semanttinen luokittelu:  

TEMPORAALINEN: Kun ottelu lopulta alkoi teimme heti ensimmäisellä minuutilla maalin – 

–. (KAUF3+56) 

KAUSAALINEN: Ostimme vain puruja koska Millalla oli ennenkin ollut hamsteri ja Hessu 

saisi sen vanhat tavarat. (KAUF4+12) 

KONDITIONAALINEN: Me pamautetaan teidät taivaalle jos ette häivy. (TAAM3&79) 

FINAALINEN: Herättyäni aikoisin mennä Rkioskille ostamaan uuden arvan jotta voittaisin 

lisää rahaa. (TAAM5&120) 

KONSEKUTIIVINEN: Tokiossa oli niin hyvää ruokaa että mahalaukkuni räjähti. 

(KAUM3&143) 

KONSESSIIVINEN: Than on ulkomaalainen vaikka asuukin Suomessa. (KAUF2+38) 

KOMPARATIIVINEN: Sisällä on enemmän tekemistä kuin ulkona. (TAAM4&163) 

 

Käytössä olevien konjunktioiden valikoima ja niiden käyttötavat monipuolistuvat 

kirjoitustaidon kehittyessä, ja täten käyttöön saadaan myös semanttisesti monipuolisempi 
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valikoima yhdistystyyppejä. Taulukossa 8 on listattuna tarkastelemani semanttiset 

yhdistystyypit sen mukaan, minkä verran kyseistä yhdistystä esiintyy kunkin luokkatason 

kirjoitelmissa. 

 

Taulukko 8. Semanttisten yhdistystyyppien lukumäärät vuosiluokittain (% kaikista luokalla 

käytetyistä yhdistystyypeistä). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. (n) 

Additiivinen 73,5 56,5 59,0 55,5 51,5 52,1 2620 

Temporaalinen 18,9 21,9 17,0 20,8 25,1 21,7 1019 

Kontrastiivinen 3,6 9,9 8,4 9,8 8,8 8,9 421 

Kausaalinen 2,0 3,8 6,0 6,7 7,6 8,9 323 

Finaalinen ja 

konsekutiivinen
20

 

0,5 2,5 3,9 3,4 3,0 3,5 151 

Konditionaalinen 1,5 3,4 3,9 2,3 2,1 3,1 133 

Konsessiivinen 0 0,5 1,2 1,0 0,8 1,1 44 

Disjunktiivinen 0 1,4 0,7 0,6 1,0 0,6 37 

yht. (n) 196 556 751 1005 1074 1166 4748 

 

Semanttisten yhdistystyyppien lukumäärät noudattelevat tendenssejä, jotka on jo todettu 

yhdistyslekseemien frekvenssejä tarkasteltaessa. Ylivoimaisesti yleisimmät yhdistystyypit 

ovat prototyyppisesti ja-konjunktiolla ilmaistava additiivisuus sekä prototyyppisesti kun-

konjunktiolla ilmaistava temporaalisuus. 1. luokan jälkeen myös kausaaliset (alatyyppeineen), 

kontrastiiviset ja konditionaaliset yhdistykset alkavat yleistyä. Konsessiivisten ja 

disjunktiivisten yhdistysten esiintyminen on marginaalista kautta linjan.  

Konditionaalisten suhteiden vähäinen osuus on yllättävä piirre sikäli, että 

konditionaali moduksena esiintyy aineistossa melko taajaan kirjoitelmissa, jotka kuvailevat 

kuvitteellista tai vielä toteutumatonta unelmien päivää. Niinpä myös valtaosa kirjoitelmissa 

esiintyvistä konditionaalisista suhteista on kontrafaktuaalisia (ks. esimerkkiä 64) 

 

                                                 
20

 Olen lukenut finaaliset ja konsessiiviset yhdistykset samaan ryhmään, koska ne ovat merkitykseltään varsin 

lähellä toisiaan. Olen kuitenkin halunnut erottaa ne varsinaisista kausaalisista yhdistyksistä, koska finaaliset ja 

konsekutiiviset yhdistykset korostavat enemmän seurausta kuin syytä. Rajat varsinaisten kausaalisten, finaalisten 

ja konsekutiivisten suhteiden välillä ovat liukuvat. 
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64. Olis ollu kiva jos yksmun kaveri olis tullu mukaan. (TAAF3+3) 

 

Konditionaalisten suhteiden vähäistä määrää voi osaltaan selittää temporaalisen ja 

konditionaalisen suhteen lomittuminen geneerisissä lauseissa, mikä voi saada kirjoittajat 

valitsemaan temporaalisen ilmaisutavan konditionaalisen sijaan muissakin sellaisissa 

tapauksissa, joissa se on mahdollista. Esimerkissä 65 jos- ja kun-konjunktioita on käytetty 

samassa funktiossa, vaikka kyse ei olekaan varsinaisesti geneerisistä lauseista. 

Esimerkkikatkelman viimeisessä lauseessa kun-konjunktiota on lisäksi käytetty 

epätyypillisesti sellaisessa tilanteessa, jossa sen merkitys on täysin konditionaalinen. 

 

65. Olisi myös hauskaa jos saisin tosi paljon mitalleja ja pokaaleja ja voittaisin kilpailuja ja 

maailmanmestaruuksia. Ja sitten viälä kun olisin tosi tosi tosi onnekas ja voittaisin lotto 

voittoja. Ja olisin tosi hyvä ajamaan myös autoa koska olisi myös tosi kurjaa kun ei osaisi 

ajaa autoa. (TAAM3&84) 

 

Liekon (1994: 170, 176) havaintojen mukaan puhumaan opetteleva lapsi oppii 

tuottamaan puheessaan ensimmäisenä additiivisen yhdistyksen. Loput taulukossa 8 mainitut 

yhdistykset opitaan Liekon mukaan seuraavassa järjestyksessä: temporaalinen, kausaalinen, 

konsekutiivinen, finaalinen, konditionaalinen, kontrastiivinen ja disjunktiivinen sekä 

viimeisenä konsessiivinen. Kun vertaa Liekon tuloksia nyt käsillä oleviin, kirjoitustaitoa 

harjoittelevia kielenkäyttäjiä koskeviin havaintoihini, ei ole lainkaan yllättävää, että 

nimenomaan additiivinen ja temporaalinen yhdistys ilmestyvät lasten kirjoittamiin teksteihin 

ensimmäisenä. 1.-luokkalaiset eivät juuri käytäkään vielä muita kuin additiivisia ja 

temporaalisia yhdistyksiä. Etenkin alimmilla luokilla monilla kirjoittajilla on tapana kuljettaa 

tekstiä eteenpäin sarjamaisin rakentein, jotka muistuttavat niin additiivista kuin 

temporaalistakin kytköstä (ks. esimerkkiä 66). 

 

66. Kävimme välilä syömässä ja sen jälkeen menime uimaan ja laskime vesiliukumäestä ja 

sen jälkeen lähidimme mökille. (KAUM2&139) 

 

Olen luokitellut esimerkin kaltaiset yhdistykset ensisijaisesti additiivisten ryhmään (ks. 

kuitenkin lukua 4.2.2). Vaikka kirjoittajalla on pyrkimys luoda ko. yhdistyksillä narratiiviinsa 

temporaalinen kehys, virkkeestä puuttuu ajallinen hierarkia, jota varsinainen temporaalinen 

yhdistys vaatisi. Esimerkit 67–69  havainnollistavat jatkumoa rinnasteisesta additiivisesta 

suhteesta additiiviseen ketjuun, jonka tarkoitus on ilmentää ajallisia suhteita, ja siitä edelleen 

varsinaiseen, alisteiseen temporaaliseen suhteeseen. 
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67. Nainen istui äitini vieressä ja he joivat kahvia. (KAUF1+2) 

 

68. Oli aamu ja heräsin puoli yhdeksän ja lähdin ulos kävelylle. Siellä näin kaverini ja me 

mentiin kauppaan yhdessä ja ostettiin vaatteita – – ja lähdettiin mun autolla kotiin. 

(KAUF1+18) 

 

69. Pääsimme hädin tuskin sisälle kun Misku hyäkkäsi meidän kimppuun. (KAUF2+13) 

 

Aikasuhteiden ilmaisutapojen kehitykseen palataan yksityiskohtaisemmin luvussa 4.2.2. 

Additiivisten ja temporaalisten yhdistysten jälkeen kolmanneksi suurin ryhmä ovat 

kontrastiiviset yhdistykset, joista 96 % on muodostettu mutta-konjunktion avulla ja loput kun 

taas -yhdistelmän tai vaan-konjunktion avulla. Tässä omat tulokseni eroavat Liekon (1994) 

havainnoista, joiden mukaan kontrastiiviset yhdistykset opitaan puheessa vasta viimeisten 

joukossa. Kontrastiivisten yhdistysten varhaista ilmestymistä ja suurta lukumäärää 

aineistossani selittää se, että kontrastiiviset yhdistykset palvelevat monilla kirjoittajilla koko 

tekstiä eteenpäin kuljettavaa tehtävää. Lauseiden välinen kontrasti toimii narratiivia eteenpäin 

kuljettavana elementtinä, joka tuo tekstiin odotustenvastaisen tapahtuman ja sitä kautta uuden 

käänteen (ks. esimerkkiä 70). 

 

70. Joona Ajoi Moottoripyörällä – –. Hän ajoi 100 mutta juuri rampissa Bensa lopui. koko 

ajo oli pilalla mutta Joona keksi tehdä mootori pyörästä Polku pyörän – –. (TAAM1&106) 

 

Tällaiset mutta-konjunktiolla muodostetut yhdistykset muistuttavat ja-konjunktiolla 

muodostettuja sarjamaisia rakenteita; kummassakin tapauksessa kirjoittajan konjunktion 

käyttöä motivoi tarve tuoda tekstiin koheesiota. Palaan tällaisiin tapauksiin luvussa 4.2.1. 

Mutta-konjunktio voi tuoda kontrastiin mukaan odotustenvastaisuutta ilmentävää 

konsessiivisuutta (Hakulinen ym. 2005: 1050). Useat koulukorpuksen kirjoittajat ilmaisevat 

mutta-konjunktiolla juuri odottamattomia ja yllättäviä käänteitä. Varsinaisia konsessiivisia 

yhdistyksiä ovat kuitenkin vain ne, joissa implikoidaan, että yhdistyksen toinen osapuoli olisi 

odotuksenmukaisesti toisen negaatio (Hakulinen ym. 2004: 1085; vrt. myös esimerkkejä 71 ja 

72). 

 

71. Olen aina halunnut nähdä tvstä tuttuja tyyppejä ja olen aina ajatellut ettei se ole 

mahdollista. Mutta eräänä iltana äiti huomasi aamulehdessä lukevan että on tapahtuma jossa 

on mahdollisuus nähdä tvstä tuttuja tyyppejä – – . (KAUF2+12) 

72. Vaikka se oli kuollut sen pystyi viellä syömään. (TAAM5&150) 
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Koulukorpuksen kontrastiivisissa ja konsekutiivisissa lauseyhdistyksissä voi havaita siirtymän 

rinnasteisista mutta-kytköksistä alisteisiin vaikka-kytköksiin. Siirtymän todentaminen 

kvantitatiivisesti ei kuitenkaan ole mahdollista esimerkkien vähäisen määrän takia. Kaikki 

aineistoni (varsin harvoista) konsessiivisista vaikka-yhdistyksistä eivät toisaalta ole puhtaasti 

odotustenvastaisuutta ilmaisevia, kuten seuraava esimerkki: 

 

73. Se minua mietityttää, koska minusta tulee hoitaja. Luulisin kyllä että pikapuoliin. Vaikka 

hoitohevosessakin on vastuu. (KAUF4+17) 

 

Esimerkissä on kyseessä pikemminkin laajempaa tekstikokonaisuutta kommentoiva lisäys 

kuin virkkeensisäisen konsessiivinen yhdistys. Vaikutelmaa vahvistaa se, että kirjoittaja on 

erottanut vaikka-alkuisen sivulauseen erilliseksi virkkeeksi.  

Mutta-konjunktion tavoin myös aineiston yleisin adverbiaalikonjunktio, kun, palvelee 

monissa eri tehtävissä. Erityisesti puhekielessä kun-konjunktiolla on temporaalisen 

perusmerkityksensä lisäksi myös kausaalinen, perusteleva merkitys (Hakulinen ym. 2004: 

779). Temporaalisen ja kausaalisen suhteen läheisyys näkyy myös koulukorpuksen 

kirjoittajien tuottamissa lauseyhdistyksissä niin, että kehittyvät kirjoittajat hyödyntävät 

kausaalisten merkitysten välittämiseen kun-konjunktiota koska-konjunktion rinnalla. 

Tyypillisesti kun-konjunktiolla muodostetuissa kausaalisissa yhdistyksissä on taustalla myös 

temporaalinen merkitys, kuten esimerkissä 74 – jossa kausaalinen tulkinta on toki 

temporaalista todennäköisempi. 

 

74. Oli ihanaa tulla kouluun kun ope oli kiva. (TAAF1+52) 

 

Seuraavassa esimerkissä konteksti ei kuitenkaan tue temporaalista tulkintaa lainkaan, vaan 

suhde on kausaalinen (ks. esimerkkiä 75).  

 

75. Juhannuspäivänä me käytiin saunassa kun oli juhannus ja sen jälkeen poltettiin kokko. 

(TAAM6&147) 

 

Yhteensä koulukorpuksessa on 75 tapausta (n. 7 % kaikista kun-konjunktiolla muodostetuista 

yhdistyksistä), joissa kun-konjunktiolla muodostettu suhde on joko temporaalis-kausaalinen 

tai täysin kausaalinen.  
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Temporaalisen suhteen hallinta kehittyy ennen kausaalista, ja koulukorpuksen 

kirjoittajat tuottavat kausaalisia suhteita kaikkiaan vähän. Vielä 6.-luokallakin koska-

konjunktion esiintyminen on sangen harvinaista verrattuna kun-konjunktioon. (Koska esiintyy 

6. luokan kirjoitelmissa 59 kertaa, kun 233 kertaa.) Temporaalisia suhteita on aineistossa 3 

kertaa enemmän, additiivisia jopa 8 kertaa enemmän kuin kausaalisia suhteita. Tähän yksi 

selitys on kirjoitelmien tekstilaji: otsikko Unelmien(i) päivä ei houkuttele käyttämään 

argumentoivaa tekstityyppiä. Tekstilaji ei kuitenkaan selitä kaikkea, sillä myös narratiivit – 

jollaisen tuottamiseen valtaosa kirjoittajista on ainakin pyrkinyt (ks. Pajunen 2012) – 

sisältävät kausaalisia rakenteita. Toinen selitys kausaalisten suhteiden alhaiselle määrälle 

onkin kirjoittajien kehitysaste; kausaalinen suhde on kognitiivisesti haastavampi muodostaa 

kuin esimerkiksi temporaalinen (ks. Berman & Slobin 1994). Bermanin & Slobinin (1994: 75) 

havaintojen mukaan 9-vuotiaat lapset hallitsevat kausaalisten kytkösten käytön suullisessa 

narratiivissa jo melko hyvin. Omat havaintoni ovat samansuuntaisia: kasvaahan kausaalisten 

suhteiden määrä teksteissä vuosiluokalta toiselle. Kirjoitelmien kausaalisuusaste pysyy 

toisaalta alhaisena vielä ylimmillä luokillakin. Täysi vertailtavuus Bermanin ja Slobinin 

havaintoihin ei ole mahdollista, sillä heidän aineistonsa koostuu pelkästään suullisista 

tuotoksista. 

Edellä esiteltyjen huomioiden pohjalta voidaan todeta, että sekä additiivisen ja 

temporaalisen että temporaalisen ja kausaalisen suhteen kehityksen välillä on jatkumo. 

Temporaalisuus–kausaalisuus-jatkumo on yksisuuntainen: prototyyppisesti temporaalinen 

kun-konjunktio saa myös kausaalisia merkityksiä, mutta kausaalinen koska-konjunktio ei juuri 

esiinny temporaalisessa käytössä. (Huomaa kuitenkin koska-lekseemin toinen merkitys.) 

Yksisuuntainen on myös additiivisuus–temporaalisuus-jatkumo: ja-konjunktiota käytetään 

temporaalisen suhteen luomisessa, mutta kun-konjunktiolla ei luoda additiivisia suhteita. 

Tässä kohdin on syytä palauttaa mieleen luvussa 2.3 esitelty Lakoffin (1984) 

kompleksisuushierarkia: nollayhdistys > konjunktiorinnastus > konjunktioalistus (> 

nominaalistus). Tätä hierarkiaa mukaillen voimme muodostaa lauseyhdistysten 

kehitysjatkumon, jota kuvio 1 havainnollistaa. 
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sidesanaton yhdistys > rinnasteinen additiivinen yhdistys >  

rinnasteinen temporaalinen yhdistys > alisteinen temporaalinen yhdistys >  

alisteinen temporaalis-kausaalinen yhdistys  > alisteinen kausaalinen yhdistys  

 

Kuvio 1. Lauseyhdistysten kehitysjatkumo. 

 

Jatkumoon kuuluvien kategorioiden väliset rajat ovat sumeat; esimerkiksi pääasiallisesti 

additiivisessa yhdistyksessä voi olla taustalla myös temporaalinen tulkinta, ja kun-

konjunktiolla muodostetuista yhdistyksistä on välillä mahdotonta tulkita, ovatko ne 

temporaalis-kausaalisia vai täysin kausaalisia. On myös korostettava, että lauseyhdistysten 

kehitysjatkumo ei ole yksisuuntainen: kun kirjoittaja omaksuu kompleksisemman tavan 

tuottaa temporaalinen tai kausaalinen kytkös, sen rinnalla säilyy myös yksinkertaisempi 

versio. Kirjoittajat liikkuvat siis kehitysjatkumolla edestakaisin. 

Aineistoni kirjoittajat eivät käytä yhdistyslekseemejä prototyyppisesti kutakin vain 

tietyllä tavalla, vaan yksittäisen lekseemin käyttötavat varioivat. Syynä on ensinnäkin se, että 

konjunktiot eivät ole merkitykseltään suljettuja, vaan muodostavat merkitysjatkumoita. 

Toinen, tämän tutkimuksen kannalta vielä keskeisempi syy on se, että kokematon 

kielenkäyttäjä on taipuvainen valitsemaan prototyyppisestä ilmaisutavasta poikkeavan reitin, 

mikäli prototyyppinen tapa on hänen taitotasoonsa nähden liian kompleksinen. Hahmottelen 

seuraavaksi havaintojeni pohjalta kaksi kehityspolkua, jotka noudattelevat edellä esiteltyä 

kehitysjatkumoa. 

 

4.2 Kehityspolkuja kohti kompleksisempia rakenteita 

Käsittelen tässä luvussa sellaisia nuorten kirjoittajien kielenkäytön piirteitä, jotka paljastavat 

väylän yksinkertaisemman rakenteen käytöstä kohti kompleksisempaa ilmaisua. Luvussa 

4.2.1 syvennyn irrallisiin eli päälauseettomiin sivulauseisiin ja samassa yhteydessä 

virkkeenalkuisiin ja- ja mutta-konjunktioihin. Luvussa 4.2.2 puolestaan käsittelen 

temporaalisten lauseyhdistysten kehitystä kahden muuttujan avulla: kiinnitän huomiota siihen, 

kuinka alisteinen yhdistys on, sekä siihen, onko yhdistys ajallisesti peräkkäinen vai 

päällekkäinen.  
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4.2.1 Yhdyslauseen sisäisen tiiviyden kehitys 

Edellä luvussa 4.1 kävi ilmi, että luokkatasosta riippumatta kirjoittajat suosivat muita 

konjunktioita enemmän ja-konjunktiota. Ja-konjunktion prototyyppinen tehtävä on luoda 

additiivinen kytkös, mutta kyseisellä lekseemillä on myös muita tehtäviä; etenkin nuorimpien 

koulukorpuksen kirjoittajien teksteissä esiintyvää ja-konjunktiota voisikin kutsua että-

konjunktion tavoin eräänlaiseksi yleiskonjunktioksi tai -konnektiiviksi (vrt. Pajunen 2012: 16).  

Ja-konjunktion konnektiivimaisuudesta koulukorpuksessa viestii sen toistuva käyttö 

virkkeen alussa. Saman huomion voi tehdä myös perustehtävältään kontrastiivisen mutta-

konjunktion käytöstä. Virkkeenalkuinen ja on tyypillinen tekstin sisäisen kytköksen merkki, 

ja sitä on kutsuttu pragmaattiseksi konjunktioksi (Kalliokoski 1989: 145
21

). Pragmaattinen 

konjunktio kytkee aloittamansa tekstijakson aiempaan tekstikokonaisuuteen, joka voi olla 

yhtä yhdyslausetta laajempi. Virkkeenalkuisen konjunktion tarkoitus on toisaalta merkitä 

tekstinsisäisiä muutoksia ja siirtymiä ja toisaalta luoda tekstiin sisäistä yhtenäisyyttä (ks. esim. 

Penttilä 2002). Esimerkit 76 ja 77 kuvaavat pragmaattista ja- ja mutta-konjunktion käyttöä.  

 

76. Olin eilen sopinut viereisen mökin asukkaiden kanssa, että hoidan heidän kissaansa 

iltapäivällä. Ja kuinkas ollakaan, oven eteen on jätetty kantokori – –. (KAUF6+11) 

 

77. Sain myöhemmin tietää, että Victor oli kosinut minua vahingossa silloin metsässä 

harjoitellessaan hääsanojaan. Mutta mitä siittä. Mennyt on mennyttä. (KAUF5+10) 

 

Esimerkin 76 ja-konjunktio korostaa kertomuksen kannalta tärkeän elementin, kissankorin, 

ilmestymistä mukaan tarinaan. Samalla se kytkee tapahtuman aiemmin kerrottuun. Esimerkin 

77 mutta-alkuisen lauseen tehtävä on korostaa, että tarina on päättymässä ja edeltävän 

tapahtumajakson kuvaamat tapahtumat loppuun käsitelty. Sama funktio mutta-konjunktiolla 

on myös seuraavassa katkelmassa: 

 

78. Sen jälkeen menimme hieman ruokalevolle omiin huoneisiimme kunnes tuli aika 

jännityksellinen elokuva, että tulisi hieman jännitystä siihenkin päivään. Mutta siinä se päivä 

menikin. Loppu. (TAAF6+49)  

 

Etenkin mutta toimiikin aineistossani paitsi tekstinsisäisiä siirtymiä merkitsevänä elementtinä, 

myös eräänlaisena yhteenvetokonjunktiona, joka esiintyy virkkeenalkuisessa asemassa 

                                                 
21

 Kalliokoski (1989) käsittelee vain ja-konjunktiota, mutta samat huomiot ovat sovellettavissa myös mutta-

konjunktioon. 
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kirjoitelman loppupuolella. Näissäkin tapauksissa on toki tavallaan kyse siirtymästä tekstin 

sisällä; siirrytään varsinaisesta narratiivista lopetusvirkkeeseen tai -jaksoon. 

Virkkeenalkuisia ja-konjunktioita on aineistossani 136 kappaletta (n. 5 % kaikista ja-

konjunktioista). Mutta-konjunktio puolestaan esiintyy virkkeen alussa 76 kertaa, eli lähes 19 % 

kaikista mutta-konjunktion esiintymistä on virkkeenalkuisia. Tekstinsisäisiä siirtymiä 

osoittavaa mutta-konjunktion käyttöä kuvaa esimerkkikatkelma 79. 

 

79. Lentelin ympäriinsä kuin lintu. Mutta yhtäkkiä olin maassa taas. Aloin pienentyä ja 

pienentyä. Pian olin 5 cm kokoinen. Huomasin pienen kolon johon mennä lumimyrskyn ajaksi. 

Mutta pian huomasin pienen käytävän kolossa minne menin. (KAUF4+18) 

 

Edeltävässä katkelmassa kirjoittaja ei käytä mutta-konjunktiota (pelkästään) luodakseen 

kontrastin konjunktion erottamien lauseiden välille, vaan konjunktiolla ilmaistaan myös 

käännettä koko kertomuksessa, uutta tapahtumaa (vrt. Kalliokoski 1989: 146). Tähän viittaa 

kyseisessä katkelmassa myös välimerkkien käyttö, vaikkakin kyse voi olla myös yleisestä 

horjuvuudesta pisteen ja pilkun käytössä. Vaikka mutta-konjunktioiden ensisijainen tehtävä 

edeltävässä katkelmassa on merkitä käännettä, ne kantavat yhä mukanaan myös kontrastiivista 

perusmerkitystään. Siksi katkelman jälkimmäinen mutta-konjunktio pikemminkin heikentää 

tekstin koheesiota kuin parantaa sitä. Lukija päätyy hakemaan ympäröivästä tekstistä 

tarkoitusta kontrastiivisen konjunktion käyttöön sitä kuitenkaan löytämättä. Pienen käytävän 

löytyminen lukijalle jo aiemmin esitellystä kolosta ei ole tarpeeksi odottamaton käänne 

perustellakseen mutta-konjunktion pragmaattisen käytön. 

Virkkeenalkuisen konjunktion käyttö ei aina ole tietoista tyylittelyä, vaan toistuva 

rinnastuskonjunktion käyttö voi olla kirjoittajalle helpoin – tai mahdollisesti ainoa – tapa 

tuoda tekstiin yhtenäisyyttä. Esimerkin 80 kirjoittaja ei vielä kykene tuottamaan rakenteeltaan 

yhtenäistä narratiivia, vaan teksti koostuu satunnaisista ajatuksista. Ja-konjunktiota 

käyttämällä kirjoittaja kuitenkin pyrkii sitomaan virkkeet yhtenäiseksi tarinaksi.   

 

80. Minusta unelmieni päivä oli Kun meille tuli koiranpentu. Ja minä tahtoisin hevosen… Ja 

sekin oli kivaa kun sain uuden ja hienon kannykän ja toivoisin et minusta tulisi laulaja– –. 

(TAAF4+80) 

 

Kirjoittajat käyttävät virkkeenalkuisia rinnastuskonjunktioita myös puhekielenomaisissa 

lisähuomautuksissa tai välikommenteissa (ks. esimerkkiä 81), mikä viestii puhutun ja 

kirjoitetun rekisterin sekoittumisesta. 
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81. – – haluan silti eniten Saksaan. Siellä on euroja. Ei tarvitse odottaa kuumassa autossa 

sillävälin kun isä menee vaihtamaan euroista kruunuja. Ja sitä paitsi me mennään sinne ehkä 

lentokoneella. (KAUF3+64) 

 

Virkkeenalkuisten ja- sekä mutta-konjunktioiden suuri määrä aineistossa viittaa siihen, 

että niillä pyritään luomaan tekstiin sidosteisuutta tavalla, johon kokeneempi kirjoittaja 

käyttäisi muitakin keinoja, kuten varsinaisia konnektiiveja. Vielä jotkut 6.-luokkalaisetkin 

kirjoittajat pyrkivät takaamaan narratiivinsa eheyden aloittamalla lähes jokaisen virkkeen ja-

konjunktiolla, kuten esimerkin 82 kirjoittaja.  

 

82. Vielä samana päivänä lähtisimme Saksaan hakemaan – – avoautoa. Ja kun palaisimme 

sieltä lähtisimme pesäpallo-otteluun, jossa naisten super pesis joukkue voittaisi kultaa. Ja 

että vielä illemmalla omassa pelissämme voittaisimme mekin kultaa. Ja illalla kun aurinko 

laskisi toivoisin että se päivä ei loppuisi koskaan. Ja nukkumaan mennessäni uneksisin 

kaikesta kauniista – –. (TAAF6+44) 

 

Kalliokoski (1989: 147–148) kytkee epäsymmetriset ja-yhdistykset – jollaisena edellä 

esitettyä esimerkkiä 82 voidaan pitää – puheessa esiintyvään jatke-ilmiöön, jossa puhuja 

osoittaa halua jatkaa puheenvuoroaan päättämällä lausumansa konjunktioon. Monet aineistoni 

kirjoittajat pyrkivät ja-konjunktion käytöllä luomaan tekstiin juuri jatkuvuutta ja tätä myötä 

koheesiota.  

Yhteensä virkkeenalkuisia ja- sekä mutta-konjunktioita on aineistoni kirjoitelmissa 

212 kappaletta. 1. luokalla niitä ei vielä juuri esiinny, mutta 2. luokasta lähtien esiintymiä on 

31–67 luokka-astetta kohden (ks. taulukkoa 9). 

 

Taulukko 9. Ja- ja mutta-konjunktioiden virkkeenalkuinen käyttö luokka-asteittain (n). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. yht. 

ja 4 36 54 15 19 29 136 

mutta 0 8 13 21 18 16 76 

yht. 4 44 67 36 37 45 212 

  

Virkkeenalkuisten konjunktioiden puuttumisen 1.-luokkalaisten kirjoitelmista selittää osittain 

se, että kaikki 1.-luokkalaiset eivät vielä käytä konjunktioita ollenkaan. 2. luokalta lähtien 
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kirjoittajien teksteissä esiintyy virkkeenalkuisia konjunktioita n. 35–45 kappaletta luokka-

astetta kohden, 3. luokalla jopa 67.
22

  

Valtaosin virkkeenalkuisten rinnastuskonjunktioiden käyttökontekstit 

koulukorpuksessa viestivät pikemminkin kokemattomuudesta tekstinsisäisten sidoskeinojen 

käytössä kuin tyylillisestä taitavuudesta. Esimerkkejä todellisista pragmaattisista 

konjunktioistakin kuitenkin löytyy. Virkkeenalkuisten rinnastuskonjunktioiden käytön voikin 

jaotella tyyppeihin tiedostettu tyylikeino ja merkki sidoskeinojen suppeudesta. Esimerkin 83 

kirjoittaja käyttää virkkeenalkuista ja-konjunktiota taitavasti alleviivaamaan kertomuksen 

lopputulosta.  

 

83. Kun sika meni kotiin hän huusi vaimo liesi tulelle! Pian saadaan kalasoppaa! Ja sinä 

päivänä sian talossa tuoksui kalasoppa. (KAUF2+9) 

 

Kaikissa tapauksissa ei tosin ole helppoa määritellä, milloin virkkeenalkuisen konjunktion 

käyttö on tietoisesti valittu tyylikeino ja milloin se taas viestii kirjoittajan suppeasta 

sidoskeinovalikoimasta.  

Virkkeenalkuisia rinnastuskonjunktioita muistuttava, mutta alisteisuuteen kytkeytyvä 

ilmiö ovat irralliset eli päälauseettomat adverbiaali- ja komplementtilauseet, joita on 

koulukorpuksessa yhteensä 120 kappaletta. Niiden käyttö painottuu kolmelle ensimmäiselle 

vuosiluokalle, mikä viittaa siihen, että irralliset sivulauseet kytkeytyvät tottumattomuuteen 

alisteisten lauseyhdistysten tuottamisessa (ks. taulukkoa 10).  

 

Taulukko 10. Irralliset adverbiaali- ja komplementtilauseet kirjoitelmissa vuosiluokittain (n). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht.  

Adverbiaalilauseet  22 22 21 14 7 9 95 

Komplementtilauseet  5 6 8 3 1 2 25 

 

 

 

 

                                                 
22

 Ei ole selvää syytä siihen, että virkkeenalkuisia konjunktioita esiintyy selvästi muita vuosiluokkia runsaammin 

3.-luokkalaisten kirjoitelmissa. On mahdollista, että rinnastuskonjunktioiden käyttöä on opiskeltu 3. luokan 

äidinkielen tunneilla, mikä on saanut oppilaat kiinnittämään erityishuomiota niiden tekstiä sidostavaan tehtävään. 

Tämän aineiston pohjalta ilmiöstä ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä varsinaisia päätelmiä. 
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Etenkin irrallisten komplementtilauseiden kohdalla kyse on usein elliptisestä päälauseesta 

(esim. 84). 

 

84. Haluaisin nukkua niin pitkään kun voi. Ja [haluaisin] että olisi joka päivä synttärit. 

(KAUF2+27) 

 

Hieman erityyppisiä ovat esimerkin 85 kaltaiset tapaukset. 

 

85. Haluaisin mennä pariisiin. Siellä on niin hienoa ja kaunista. Ihania hotelleja ja kauppoja. 

Kun olisi rahaa mennä ja vois matkustella vaikka Viroon – –. (TAAF5+54) 

 

Esimerkissä 85 on kyse ilmiöstä, jota Thompson ym. (2007: 276) kutsuvat 

puheaktiadverbiaalilauseiksi. Esimerkin kun-alkuinen lause ei ole kytkettävissä mihinkään 

tiettyyn lauseeseen, eikä se toisaalta määritä edeltävää tekstiä myöskään kokonaisuutena. 

Pikemminkin lause ottaa kantaa meneillään olevaan kommunikaatiotoimintaan yleensä, 

esimerkin 85 tapauksessa huudahdusmaisesti. Toisaalta katkelma toimii esimerkkinä siitä, 

kuinka kehitysvaiheessa olevien kirjoittajien teksteihin jää usein näkyviin oma prosessointi: 

ajatus polveilee puheenomaisesti aiheesta toiseen. Koheesioltaan vielä horjuvampi on 

esimerkki 86, jossa kun-lause ei saa suoraan jatkoa, vaan kirjoittaja aloittaa uuden virkkeen 

aloittelevalle tekstin tuottajalle ominaisella ja sitten -temporaaliketjutuksella. 

 

86. Unelmieni päivänä kun olin herännyt ja lähtenyt kouluun. Ja sitten kun olin tullut 

koulusta niin mä söin ja kuuntelin musaa. (TAAM3&99) 

 

Etenkin alimpien luokkien kirjoittajilla yhdyslauseet saattavat jäädä esimerkin tavoin 

keskeneräisiksi; kirjoittaja on kenties tehnyt kesken virkkeen päätöksen olla keskittymättä 

koulupäivän sisältöön sen tarkemmin ja siirtynyt seuraavaan aiheeseen ja-alkuisella virkkeellä. 

Myös kesken jäävän virkkeen monimutkaisuus – alisteinen sivulause virkkeen alussa ja 

aikamuotona pluskvamperfekti – on saattanut edesauttaa halua jättää virke kesken.  

Irrallisella sivulauseella voi olla myös yhtä yhdyslausetta laajempaan 

tekstikokonaisuuteen viittaava tehtävä, kuten esimerkissä 87. Vaikutelma on tässäkin 

tapauksessa puhekielenomainen eikä täysin kirjalliseen ilmaisuun sopiva. 

 

87. Se minua mietityttää koska minusta tulee hoitaja. Luulisin kyllä pikapuoliin. Vaikka 

hoitohevosessakin on vastuu. (KAUF4+17) 
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Esimerkin kirjoittaja käyttää irrallista vaikka-lausetta omaa tekstiään kommentoivana ja 

ajatusprosessia julkituovana elementtinä. 

Lasten suullisesti tuottamia narratiiveja tutkineet Aksu-Koç & von Stutterheim (1994: 

408) ovat todenneet, että lapsen on opittava hallitsemaan narratiivin perusrunko (narrative 

thread), ennen kuin hän pystyy siirtymään samanarvoisten osien yhdistelystä narratiivin 

hierarkkiseen rakentamiseen. Sama pitää paikkansa myös lausetasolla: lapsen on opittava 

hierarkkisen (kompleksisen) lauseen skeema, jotta siirtymä toisaalta yksittäisistä 

peruslauseista ja toisaalta pitkistä ketjuvirkkeistä kohesiivisten yhdyslauseiden tuottamiseen 

mahdollistuu.  

Tässä kohdin on huomattava, että lauseyhdistysten kehitys ei tapahdu suoraviivaisesti 

niin, että kirjoittaja siirtyisi yksittäisistä päälauseista ensin rinnastuksiin ja sitten alistuksiin. 

Todellisuudessa, kuten edellä on nähty, aloitteleva kirjoittaja voi käyttää varsin runsaasti sekä 

rinnasteisia että alisteisia konjunktioita ja rakentaa niiden avulla pitkiä virkkeitä, jotka eivät 

kuitenkaan ole rakenteeltaan kompleksisia. Kehittyessään hän voi tuottaa jopa lyhyempiä 

virkkeitä, jotka kuitenkin ovat rakenteeltaan hierarkkisempia. Tässä kohdin onkin jälleen 

syytä muistaa Itkosen (2009:189) jako numeeriseen ja rakenteelliseen kompleksisuuteen: 

runsas konjunktioiden käyttö ei välttämättä kerro taidosta käyttää kompleksisia rakenteita. 

Tottumattomat kirjoittajat myös käyttävät erilaisia selviytymisstrategioita: esimerkin 88 

kirjoittaja on laatinut sidesanattoman listan, josta puuttuvat myös finiittiverbit. Esimerkin 89 

kirjoittaja puolestaan on varsin monisanainen, mutta virke jää sarjamaisen rakenteen tasolle. 

 

88. saada timantteta mennä raketilla kuuhun käydä maan alla saada koneourbokiväärin 

(KAUM1&59) 

 

89. Kun saisi hevosen omaksi ja kissan ja rampoliinin ja koiran ja haluaisin mennä helsinkiin 

ja oman pupun ja haluaisin video ja teeveen ja oman poron ja haluaisin uimaan oman 

papukaijan ja oman leopartin. (TAAF2+71) 

 

Esimerkistä 89 voi nähdä, ettei kirjoittajan tapa käyttää ja-konjunktiota lauseiden välisiin 

yhdistyksiin ole eriytynyt tavasta käyttää sitä lauseensisäisiin yhdistyksiin. Kohesiivinen 

teksti rakentuu hierarkkisesti niin, että toisiinsa yhdistetyt lausekkeet muodostavat lauseita, 

jotka puolestaan yhdistyvät virkkeiksi. Esimerkin 89 kirjoittaja ei vielä hallitse tätä hierarkiaa, 

vaan yhdistelee nominilausekkeita ja lauseita toisiinsa samanarvoisina elementteinä. 

Esimerkin 90 kirjoittajan teksti pysyy rakenteellisesti yhdenmukaisena (toisin kuin esimerkki 

89 edellä) ja etenee myös sisällöltään loogisesti. Kompleksisuustasoltaan tämäkin teksti on 



56 

 

kuitenkin alhainen, sillä kaikki temporaaliset kytkökset siinä ovat rinnasteisia. Eron huomaa, 

kun vertaa esimerkkiä 90 esimerkkiin 91, jossa tekstiin on luotu hierarkiaa käyttämällä sekä 

rinnasteisia että alisteisia lauseyhdistyksiä. 

 

90. Aamulla mää meen hakemaan limsaa ja keksiä, ja päivällä mää meen ulos uimaan, ja 

sitten mää meen saunaan, ja sitten mää meen ostamaan ihan sikana karkkia, ja sitten tulee 

ilta, ja sitten mää meen hakemaan iltapalaksi hampurilaisia – –. (KAUM1&65) 

 

91. Heräsin noin kymmenen aikaan, kun kaverini soitti ja pyysi minua elokuviin. Menimme 

leffaan ja sen jälkeen pirtelölle. Kun pirtelöt oli juotu, menimme kirpputoreille 

shoppailemaan. (KAUF51+1) 

 

Nämä esimerkit kuvastavat vaiheittaista kehitystä kohti taitoa tuottaa koherentteja tekstejä. 

Olennaisessa asemassa on yhdyslauseiden rakenteellinen ja semanttinen tiivistyminen, kun 

atomistiset listat ja pitkät lauseketjut vaihtuvat vähitellen tiiviiksi rinnasteisiksi ja alisteisiksi 

rakenteiksi. Yhdyslauseiden kehityksessä ei olekaan olennaista ainoastaan yhdistyslekseemien 

lukumäärän kasvu, vaan myös niiden käyttötapojen kehitys yhdyslauseen rakenteen eheyttä 

palveleviksi. 

 

4.2.2 Temporaalisten lauseyhdistysten kehitys 

Seuraavaksi käsiteltävä kehitystendenssi liittyy tutkimusaineiston kahteen frekventeimpään 

konjunktioon, jotka ovat ja sekä kun. Tarkastelen seuraavassa temporaalisten suhteiden 

ilmaisutapojen kehitystä näiden kahden konjunktion käytöstä tehtyjen havaintojen avulla. 

Luvussa 4.2.1 tuli ilmi, että ja-konjunktio toimii etenkin nuorimpien aineistoni kirjoittajien 

sidoskeinovalikoimassa eräänlaisena yleiskonjunktiona, jolla on varsinaisen additiivisen 

tehtävänsä lisäksi myös muita funktioita. Ja on itse asiassa vähintään yhtä olennainen 

temporaalisen kuin additiivisen suhteen muodostaja: esimerkiksi koulukorpuksen 6.-

luokkalaisten kirjoitelmissa käytetyistä ja-yhdistyksistä jopa 75 % tarkista on luonteeltaan 

paitsi additiivisia, myös temporaalisia. Tämä ilmiö ei koske ainoastaan kokemattomia 

kirjoittajia, vaan ja-konjunktion kytkemät lauseet ovat lähes aina jonkinlaisessa ajallisessa 

suhteessa toisiinsa, riippumatta kytköksen tuottaneen henkilön kielitaidosta (ks. Kalliokoski 

1989: 131–135). Ja-konjunktiota on tavattu kutsua additiiviseksi konjunktioksi, mutta sillä – 

kuten millään muullakaan konjunktiolla – ei ole yhtä kiinteää merkitystä. Konjunktio 

täsmentää lauseiden välille luomansa suhteen, mutta itse suhde syntyy lauseiden 
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merkityksestä (Martin 1983: 7, ks. myös tämän työn lukua 2.2). Konjunktion valinta kuitenkin 

vaikuttaa tuotetun yhdistyksen rakenteellisiin ja semanttisiin ominaisuuksiin.  

 Lapsi oppii ensimmäisenä yhdistämään toisiinsa temporaalisesti ikonisia eli ajallisesti 

peräkkäisiä lauseita. Niinpä ensimmäinen tekstityyppi, jonka lapset oppivat hallitsemaan, on 

narratiivi, koska se on rakenteeltaan ikoninen (ks. Martin 1983: 58). Ei-ikonisten 

yhdyslauseiden käyttö vaatii aikatasoltaan kompleksisempien yhdyslauseiden hallintaa. 

Temporaalinen kytkös tehdään aluksi ensisijaisesti rinnasteisella elementillä (ja), sillä kun-

konjunktiolla tehty yhdistys on jo kompleksisempi: kun mahdollistaa tapahtumien ei-ikonisen 

esitysjärjestyksen ja vapauttaa täten ikonisuudesta (Kalliokoski 1989: 147). Koulukorpuksen 

1.-luokkalaiset kirjoittavat käyttävät pääasiassa rinnasteisia temporaalisia kytköksiä: 1.-

luokkalaisten kirjoitelmissa esiintyvistä ajallisista kytköksistä vain n. 14 % on ilmaistu 

adverbiaalikonjunktiolla (vrt. esim. 6.-luokkalaisten kirjoitelmiin, joissa 30 % aikasuhteista 

on alisteisia). 2.-luokkalaisten teksteissä kun-konjunktiolla muodostettuja lauseyhdistyksiä on 

jo yli kolme kertaa enemmän kuin 1. luokalla. Aineiston kirjoittajat eivät kuitenkaan juuri 

hyödynnä kun-konjunktion mahdollistamaa kerronnan ei-ikonisuutta. Ei-ikoniset 

lauseyhdistykset ovat aineistossa kautta linjan harvinaisia: kaikista kun-konjunktiolla 

muodostetuista lauseyhdistyksistä ainoastaan alle 4 % on ei-ikonisia (32 yhdistystä yhteensä 

831 yhdistyksestä). Tämä osoittaa, että koulukorpuksen kirjoitelmat, vielä 6.-luokkalaistenkin 

kirjoittamat, ovat temporaalisilta rakenteiltaan enimmäkseen yksinkertaisia. Esimerkki 92 

kuvaa ikonista rinnastusta, esimerkki 93 ikonista alistusta ja esimerkki 94 taas ei-ikonista, 

alisteista suhdetta.  

 

92. Sitten menimme kauppaan ja ostimme minulle CD-levyn, pehmopossun ja villapaidan. 

(KAUF1+1) 

 

93. Sit kun olimme voittaneet pelin niin lähdin kotiin. (TAAM3&99) 

 

94. Kun palasimme hienolla Toyotalla luxus kämppään olin ostanut 8 farkut, 13 paitaa, 6  

stringit, koruja ja monta paria kenkiä, takkeja ym. (TAAF6+66) 

  

 Kirjoitelmien temporaalisuhteiden kehitystä voi tarkkailla myös siitä näkökulmasta, 

ilmaisevatko ne ajallisesti peräkkäisiä vai päällekkäisiä suhteita. Toisin kuin ei-ikonisten 

suhteiden kohdalla, nyt voidaan tarkastella kun-konjunktion lisäksi myös ja-konjunktiota, 

joka toimii monen aineistoni kirjoittajan tekstissä tärkeänä – ellei jopa ainoana – 

aikasuhteiden ilmaisukeinona. Esimerkkivirkkeet 95 ja 96 kuvaavat ajallisesti peräkkäistä ja 
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päällekkäistä rinnasteista suhdetta, esimerkit 97 ja 98 puolestaan vastaavia alisteisia 

suhteita.
23

 

 

95. Me mentiin sisälle ja me alettiin pelata ja sitten me mentiin ulos – –. (TAAF1+47) 

 

96. Nyt istun hotellihuoneeni parvekkeella ihaillen merimaisemaa ja kuulen 

papayapapukaijan ääntelevän. (KAUF6+5) 

 

97. Kun olin syönyt istuin sohvalle lukemaan kirjaa. (KAUF2+20) 

 

98. Kun olin lähtemässä näin kaverini Antin. (TAAM5&145) 

 

Peräkkäisiä aikasuhteita esiintyy lasten puheessa jo siinä vaiheessa, kun lapset eivät vielä 

kykene tuottamaan koherentisti organisoitua narratiivia. Samanaikaisuutta ilmaisevat, 

päällekkäiset aikasuhteet taas ovat tyypillisempiä kompleksisia temporaalisia rakenteita 

edellyttävän diskurssin yhteydessä (ks. Aksu-Koç & von Stutterheim 1994: 395). Sama pätee 

havaintojeni mukaan myös kirjoittamalla tuotettuihin teksteihin: 2.–4. luokan oppilaiden 

tuottamista kun-kytköksistä vähintään 60 % on peräkkäisiä, 5. luokalla 59 % ja 6. luokalla 

enää 55 %. 6. luokan kirjoitelmissa on siis 7 % vähemmän peräkkäisiä ja täten 7 % enemmän 

päällekkäisiä aikakytköksiä kuin 2. luokalla (ks. kaavioita 7–9). 

 

 

                                                 
23

Noudatan tapahtumien samanaikaisuuden määrittelyssä väljää määritelmää, jonka mukaan kahta tapahtumaa 

voidaan pitää samanaikaisina, vaikka ne eivät alkaisi eivätkä loppuisi samaan aikaan, kunhan ne ovat joltain osin 

samanaikaisia. Tiukempi samanaikaisuuden määritelmä edellyttää, että tapahtumat sekä alkavat että päättyvät 

samanaikaisesti (vrt. Aksu-Koç & von Stutterheim 1994: 396–397).  
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Kaavio 7. Kun-konjunktiolla muodostettujen yhdyslauseiden peräkkäiset ja päällekkäiset 

aikasuhteet luokilla 1–6
24

. 

 

 

Kaavio 8. Kun-konjunktiolla muodostetut peräkkäiset ja päällekkäiset aikasuhteet 2.-

luokkalaisten kirjoitelmissa. 

 

                                                 
24

 Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty ensisijaisesti kausaalisen tulkinnan saavat kun-konjunktiolla muodostetut 

kytkökset sekä päälauseettomat sivulauseet. 1. luokan tulosten vertailtavuus muihin luokkiin on heikko, koska 

aineiston 1.-luokkalaiset kirjoittajat ilmaisevat temporaalisuutta lähinnä rinnastuksen keinoin. Alisteinen 

temporaalisuhde esiintyy 1. luokan kirjoitelmissa vain 15 kertaa.  
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Kaavio 9. Kun-konjunktiolla muodostetut peräkkäiset ja päällekkäiset aikasuhteet 6.-

luokkalaisten kirjoitelmissa. 

 

Ajallisesti päällekkäinen suhde tuo tekstiin hierarkiaa: se mahdollistaa osan 

tapahtumista sijoittamisen etualalle ja osan jättämisen taka-alalle. Berman & Slobin (1994: 42) 

viittaavat aikasuhteiden ilmaisuun narratiivissa Bambergin & Marchmanin käsittein 

referentiaalinen ja diskursiivinen toiminta (referential and discourse activity). Ensin 

mainitussa tavassa tapahtumat organisoidaan kronologisesti, kun taas jälkimmäinen edellyttää 

tapahtumien organisointia tapahtumajärjestyksen sijaan niiden temaattisen relevanssin 

mukaan. Kyky hahmottaa tekstin tapahtumien temaattinen eriarvoisuus ja ilmaista se lukijalle 

kielellisesti kehittyy alakoulun aikana vähitellen. Suurin siirtymä kohti kompleksista 

aikarakennetta tapahtuu aineistoni perusteella 5. ja 6. luokan välillä. Alemmilla luokilla 

päällekkäistä aikarakennetta esiintyy vähemmän ja päällekkäiset kytkökset ovat myös 

semanttisesti yksinkertaisempia kuin 6.-luokkalaisten tuottamat. Seuraavat esimerkit 

osoittavat, että siinä missä 2. luokan oppilaan tuottamassa päällekkäiskytköksessä ei ole vielä 

varsinaista ajallista hierarkiaa, 6.-luokkalaisen tuottamasta kytköksestä se jo löytyy; päälause 

taustoittaa sivulauseen kuvaamaa toimintaa ja sitoo virkkeen tiettyyn paikkaan koko 

narratiivin aikakehyksessä. 

 

99. Kun taas käymme uimassa niin on kivaa uida. (KAUM2&169) 

 

100. Ilta alkoi jo hämärtää kun hain hepat ja ponin sisälle ja harjasin ne. (KAUF6+15) 

 

6. luokka

Peräkkäinen 72 % (n = 335)

Päällekkäinen 28 % (n = 
129)
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Alisteisessa päällekkäisessä aikasuhteessa päälause kuvaa tyypillisesti staattista tilaa, joka 

toimii taustana sivulauseen kuvaamalle dynaamiselle toiminnalle.  

 Rinnasteisella ja-konjunktiolla muodostetut temporaaliset kytkökset ovat tyypillisesti 

peräkkäisiä, niin että tekstistä muodostuu hierarkiaton tapahtumaketju. Esimerkkikatkelmassa 

101 ajallinen peräkkäisyys korostuu, koska kirjoittaja on liittänyt lauseisiin konjunktion 

ohella ajanmääreen sen jälkeen. 

 

101. Aloimme heti pakaamaan ja sen jälkee lähdimme laivalle. Laivalla saime oma hytin ja 

senjälkee läbime itpallalle. (KAUF1+20) 

 

Rinnasteinen aikasuhde voi kuitenkin olla myös päällekkäinen, kuten esimerkissä 102 sekä 

esimerkissä 96, joka tässä toistetaan 

 

102. Olin uimahallissa ja opin uiman – –. (KAUM1&75) 

 

96. Nyt istun hotellihuoneeni parvekkeella ihaillen merimaisemaa ja kuulen 

papayapapukaijan ääntelevän. (KAUF6+5) 

 

Esimerkissä 102 päälause muodostaa taustan sivulauseen kuvaamalle toiminnalle, esimerkissä 

96 taas yhdyslauseen kumpikin lause sisältää duratiivisen verbin ja osallistuu tilanteen 

kuvailuun. Kun verrataan päällekkäisten ja peräkkäisten ja-konjunktiolla muodostettujen 

aikasuhteiden määrää 2. ja 6. luokan oppilaiden teksteissä, havaitaan samanlainen tendenssi 

kuin kun-konjunktiolla muodostettujen suhteiden kohdalla. Vertailun vuoksi seuraavaksi 

tarkastellaan 2.- ja 6.-luokkalaisten tuottamien rinnasteisten aikakytkösten laatua, kuten edellä 

tehtiin alisteisten aikasuhteiden osalta. 6.-luokkalaisten tuottamista rinnasteisista 

temporaalisuhteista 28 % on päällekkäisiä, kun 2.-luokkalaisten teksteissä vastaava lukema on 

10 % vähemmän, 18 % (ks. kaavioita 10 ja 11).
25

  

 

                                                 
25

 Ja-konjunktion temporaalisesta käytöstä tehdyn analyysin ulkopuolelle ovat jääneet puhtaasti additiiviset ja-

kytkökset, jotka eivät implikoi minkäänlaista aikasuhdetta yhdistämiensä lauseiden välille (ks. esim. 103) Näitä 

esiintyy etenkin listamaisissa kirjoitelmissa. 

103. Toivoisin että minä saisin elämysauton ja että saisin syödä karkkia ja saisin pelejä – –. (TAAM2&195) 
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Kaavio 10. Ja-konjunktiolla muodostetut peräkkäiset ja päällekkäiset aikasuhteet 2.-

luokkalaisten kirjoitelmissa. 

 

 

Kaavio 11. Ja-konjunktiolla muodostetut peräkkäiset ja päällekkäiset aikasuhteet 6.-

luokkalaisten kirjoitelmissa. 

 

Vaikka ja-konjunktiolla muodostettu rinnasteinen aikakytkös onkin erityisesti 

referentiaalisia, peräkkäisiä aikasuhteita käyttävien kirjoittajien käytössä, 6.-luokkalaiset 

hyödyntävät sitä myös kuvailuun ja taustoittamiseen. Ajallisesti päällekkäisten, rinnasteisten 

aikasuhteiden esiintymistä voikin pitää yhtenä temporaalisten suhteiden kehityksen 

väliportaana ennen laajamuotoisempaa siirtymistä alisteisiin aikasuhteisiin; rinnasteisia 

päällekkäisiä suhteita on 6.-luokkalaisten teksteissä lukumäärällisesti vielä enemmän kuin 

2. luokka

Peräkkäinen 82 % (n = 
126)

Päällekkäinen 18 % (n = 
27)

6. luokka

Peräkkäinen 72 % (n = 335)

Päällekkäinen 28 % (n = 129)
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alisteisia vastaavia. Kaikkiaan koulukorpuksen kirjoittajien teksteihin alkaa ilmestyä 

ylemmillä luokilla enemmän kuvailevia osuuksia, mikä lauseyhdistysten tasolla näkyy 

päällekkäisten aikakytkösten määrän kasvuna. Päällekkäisiä ja-kytköksiä esiintyy aineistoni 

kirjoitelmissa usein juuri taustoittavissa, tunnelmaa tai kertomuksen tapahtumaympäristöä 

kuvailevissa virkkeissä; kun-konjunktiolla ilmaistuja, alisteisia päällekkäiskytköksiä taas 

käytetään enemmän temaattisen koheesion rakentamiseen niin, että toinen lause kuvaa 

toiminnan, jota toinen taustoittaa (vrt. esimerkkejä 104 ja 105). 

 

104. Aurinko paistaa vielä ja taivaalla ei ole yhtäkään pilveä. Illalla menen saunaan ja sieltä 

monta kertaa uimaan. – – Aurinko laskee, ja taivas on punertava. (KAUF6+1) 

 

105. Oli kaunis päivä kun pääsin koulusta. Tänään oli ensimmäinen ratsastus kerta. 

(TAAF5+40) 

 

Edellä esiteltyjen, aikasuhteiden ilmaisuun liittyvien havaintojen pohjalta on 

mahdollista jalostaa luvussa 4.1.2 esiteltyä lauseyhdistysten kehitysjatkumoa edelleen 

temporaalisten suhteiden kehitysjatkumoksi, jota kuvaa kuvio 2. 

 

sidesanaton yhdistys > rinnasteinen ajallisesti peräkkäinen yhdistys > alisteinen 

ajallisesti peräkkäinen yhdistys > rinnasteinen ja alisteinen ajallisesti päällekkäinen 

yhdistys (> temporaalis-kausaalinen ja kausaalinen yhdistys)   

 

Kuvio 2. Temporaalisten lauseyhdistysten kehitysjatkumo  

 

Jatkumon ensimmäiselle askelmalle sijoittuvia yhdistyksiä on lähinnä 1.-luokkalaisten 

kirjoittajien teksteissä. Toiselle askelmalle kuuluvia, rinnastukseen perustuvia aikasuhteita 

sisältäviä kirjoitelmia puolestaan ovat tuottaneet kaikkien tutkimieni luokkatasojen oppilaat. 

Niissä on kuitenkin havaittavissa laadullista variaatiota. Siinä missä 1.- tai 2.-luokkalaisen 

kirjoittajan tuottama rinnasteinen aikakytkös on usein ketjumainen virke, pitemmälle 

kehittyneiden kirjoittajien teksteissä ajallisesti peräkkäisetkin ja-kytkökset voivat sisältää 

ajallisesti monitasoisen rakenteen, joka toteutuu aikamuotojen varioinnin avulla (vrt. 

esimerkkejä 106 ja 107). 

 

106. Sitten se näki luuauton ja lähti sen perään. Sitten hän sai sen kiinni – –. Sitten hän alkoi 

hyppimään ja sitten hän sai kiinni ja oli viemässä niitä kotiin – –. (KAUF2+14) 
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107. Äiti kysyi lähdenkö viemään Paavon tallille. Hän oli ottanut mukaan suitset ja laitoin ne 

Paavolle. (TAAF6+42) 

 

Ylemmillä luokilla käytössä olevien temporaalisten kytkösten valikoima alkaa 

monipuolistua. Kun-konjunktio esiintyy jo 2. luokan kirjoitelmissa 3 kertaa useammin kuin 

1.-luokkalaisilla, ja sen esiintymien määrä kasvaa johdonmukaisesti 5. luokalle asti 

(frekvenssit on esitelty taulukossa 3, luvussa 4.1.1). Merkittävimmäksi temporaalisen 

yhdistyksen kehitystä peilaavaksi piirteeksi osoittautuu yhdistettyjen lauseiden välinen 

aikasuhde: aikasuhteeltaan päällekkäisiä lauseyhdistyksiä esiintyy 6.-luokkalaisten 

kirjoitelmissa 8 % enemmän kuin 2.-luokkalaisilla, kun suhteutetaan päällekkäisten 

yhdistysten määrä temporaalisten yhdistysten kokonaismäärään. Ajallisesti peräkkäisiä 

kytköksiä sisältävät virkkeet ovat tyypillisesti dynaamisten lauseiden ketjuja, päällekkäisiä 

suhteita sisältävät yhdistykset taas suhteuttavat dynaamisia tapahtumia staattiseen kuvailuun 

tai toimivat yleisesti kertomuksen taustoittajina. Bermanin & Slobinin (1994: 42–44) 

havaintojen mukaan alle kouluikäisten lasten tuottamat suulliset narratiivit nojautuvat yleensä 

dynaamisiin tapahtumiin ja vasta kouluikäisten lasten narratiivit sisältävät laajemmin myös 

staattisia tiloja. Tämä havainto näyttäisi toteutuvan myös omassa aineistossani; tosin 

kirjoitettuja tekstejä tutkittaessa kunkin kehitysportaan ikähaarukka on väistämättä joitakin 

vuosia korkeampi kuin suullisissa tuotoksissa. 

Kehitysjatkumon viimeisenä portaana mainitaan temporaalis-kausaaliset ja kausaaliset 

yhdistykset. Niiden hallinta alkaa kehittyä, kun kirjoittaja oppii hallitsemaan rakenteita, jotka 

ovat hierarkialtaan monimutkaisempia kuin ajallisesti ikoniset ilmaukset. Temporaalinen ja 

kausaalinen yhdistys kytkeytyvät toisiinsa kun-konjunktion käytön kautta. 7 % 

koulukorpuksessa käytetyistä kun-konjunktioista ilmaisee temporaalis-kausaalista tai 

kokonaan kausaalista suhdetta. Lukumäärä on liian pieni, jotta luokkakohtainen vertailu 

tuottaisi tilastollisesti merkittävää tietoa; todeta voidaan kuitenkin, että 4. luokan aineistossa 

9,7 % kun-konjunktioista on kausaalisessa käytössä, kun vastaavasti 6. luokalla lukema on 

7,4 %. Samanaikaisesti kausaalisten koska-konjunktioiden määrä kasvaa luokka-asteelta 

toiselle siirryttäessä (poikkeuksena 5. luokka, jonka oppilaiden teksteissä koska esiintyy 

harvemmin kuin 4.-luokkalaisilla; frekvenssit on esitelty taulukossa 3, luvussa 4.1.1) Kun-

konjunktion käyttötapojen kehittyessä temporaalisesti kompleksisempaan suuntaan kun 

saattaa siis samalla toimia siltana myös kausaalisten kytkösten hallintaan. Tendenssin 
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tilastolliseen todentamiseen vaadittaisiin kuitenkin tässä tutkimuksessa käytettyä 

koulukorpusta kattavampi aineisto.  

Kuviossa 2 esitellyn kehitysjatkumon tulkinnasta on jälleen mainittava, että 

kielenkäyttäjät liikkuvat jatkumolla edestakaisin; kompleksisemman yhdistystyypin 

ilmestyminen kirjoittajan teksteihin ei poista yksinkertaisempien tyyppien mahdollisuutta 

esiintyä. Bermanin & Slobinin (1994: 77) havaintojen mukaan esimerkiksi ja sitten -tyyppistä 

temporaaliketjutusta esiintyy vielä aikuistenkin tuotoksissa. Lisäksi jokainen jatkumon porras 

pitää sisällään laadullisesti heterogeenistä ainesta. Esimerkiksi runsas rinnasteisten, 

peräkkäisten temporaalisuhteiden käyttö ei automaattisesti viittaa tekstin alhaiseen 

kompleksisuustasoon. Tästä huolimatta jatkumo heijastelee hyvin alakouluikäisten 

kirjoittajien yleisiä kehitystendenssejä ja antaa tietoa paitsi temporaalisuhteiden kehityksestä, 

myös kirjoitelmien kokonaisrakenteen muutoksista. 

 

5.  Yhteenveto: lauseyhdistyskeinojen kehitys koulukorpuksessa 

Koulukorpuksen kirjoittajat käyttävät melko suppeaa lekseemivalikoimaa muodostaessaan 

yhdyslauseita (vrt. Pajunen 2012: 7). Useimmin esiintyvillä lekseemeillä on useita erilaisia 

käyttökonteksteja, jotka kertovat toisaalta lekseemien käyttötapojen monipuolistumisesta, 

mutta toisaalta etenkin alimpien luokkien oppilaiden kirjoitelmissa lekseemien 

käyttökontekstien variaatio kertoo myös horjuvuudesta lekseemin käyttötapojen hallinnassa. 

Aineistossa useimmin esiintyvät konjunktiot ovat ja, kun, että ja mutta. Näiden jälkeen 

seuraavaksi yleisimmät ovat koska ja jos. Edellä mainittujen konjunktioiden lisäksi paljon 

esiintymiä on relatiivipronominilla joka (n = 406). Aineistossa useimmin lauserajalla 

esiintyvät konjunktiot on esitelty kaaviossa 12.  
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Kaavio 12. Kuusi koulukorpuksessa lauserajalla useimmin esiintyvää konjunktiota (n) 

 

 Pelkkä yhdistyslekseemien lukumäärä tekstissä ei ole luotettava kirjoittajan 

kehitystason mittari, sillä kokemattomat kirjoittajat saattavat muiden koheesiokeinojen 

puuttuessa käyttää runsaasti etenkin rinnastuskonjunktioita, joilla he pyrkivät tekemään 

tekstin yhtenäiseksi. Ja-konjunktio osoittautuukin etenkin nuorimpien kirjoittajien käytössä 

toimivan eräänlaisena yleiskonjunktiona, jonka tehtäväkenttä kattaa additiivisten yhdistysten 

lisäksi myös erityyppisiä temporaalisia kytköksiä sekä konnektiivimaista käyttöä. Ja-

konjunktion lisäksi myös mutta-konjunktiota käytetään koulukorpuksessa paitsi 

rinnastuskonjunktion tavoin myös konnektiivimaisesti. Ja ja mutta esiintyvät 

rinnastuskonjunktion statuksestaan huolimatta myös virkkeenalkuisessa asemassa, jossa 

niiden tehtävänä on tuoda tekstiin sisäistä yhtenäisyyttä.   

Vaikka kirjoittajien käytössä oleva sidoslekseemivalikoima on suppeahko, 

tutkimukseni paljastaa lukuisia kehitystendenssejä yhdyslauseiden muodostamistavoissa. 

Oppilaan luokka-asteen (ja tätä myötä kielellisen kehitysasteen, jonka tarkastelu on tässä 

tutkimuksessa sidottu luokka-asteisiin) ja hänen tuottamiensa lauseyhdistysten alisteisuuden 

välillä on positiivinen korrelaatio: mitä ylemmällä luokka-asteella kirjoittaja opiskelee, sitä 

suurempi osa hänen käyttämistään yhdyslauseista sisältää yhden tai useampia alisteisia 

sivulauseita. 1.-luokkalaisten käyttämistä yhdyslauseista vain n. 38 % sisältää alisteisen 

suhteen, kun 5.- ja 6.-luokkalaisten kirjoitelmissa alisteisia suhteita on jo yli 50 %:ssa 

tuotetuista yhdyslauseista. Tämä todentaa luvussa 1 esitetyn hypoteesin, jonka mukaan 

kielitaidon kehitys johtaa lauseyhdistysten kompleksistumiseen, ja tämä puolestaan näkyy 

yhdyslauseiden rakenteen tasolla alisteisuuden kasvuna.  
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Tässä tutkimuksessa tarkastellut alisteisten lauseiden tyypit ovat komplementtilause, 

relatiivilause ja adverbiaalilause. Koulukorpuksen kirjoittajien käyttämät komplementtilauseet 

ovat useammin deklaratiivisia kuin interrogatiivisia (76 % deklaratiivisia). Relatiivilauseista 

valtaosa on epärestriktiivisiä (73 %), eli rakenteellisesti melko löyhässä suhteessa 

päälauseeseen. Epärestriktiivisillä relatiivilauseilla voi kuitenkin olla merkitystä narratiivin 

juonellisen etenemisen kannalta, ja niitä käytetäänkin paljon mm. kertovassa tehtävässä. 

Adverbiaalikonjunktioiden käyttö limittyy rinnastuskonjunktioiden käytön kanssa. 

Yhdistyslekseemien käytöstä tässä tutkimuksessa tehtyjen havaintojen pohjalta on mahdollista 

muodostaa kaksi kehitysjatkumoa (luku 4, kuviot 1 ja 2), joista toinen käsittelee 

lauseyhdistyskeinojen omaksumista yleensä ja toinen keskittyy ajallisten suhteiden 

ilmaisukeinojen omaksumiseen. Yhteistä kummallekin jatkumolle on se, että ne valaisevat 

rinnasteisuuden ja alisteisuuden välimaastoa, joka on käsillä olevan tutkimuksen mittaan 

lukuisia kertoja todettu pikemminkin jatkumomaiseksi kuin tarkkarajaiseksi alueeksi. Edellä 

mainittujen kehitysjatkumoiden pohjalta voidaan muodostaa vielä kolmas jatkumo, joka 

kiteyttää kahden edellä mainitun esittämän kehityskulun: 

 

rinnasteinen suhde > rinnasteinen/alisteinen suhde > alisteinen suhde 

additiivinen suhde > temporaalinen suhde              > kausaalinen suhde 

 

Kuvio 3. Rinnasteisten ja alisteisten suhteiden kehitysjatkumo 

 

Kuviossa 3 on mainittu semanttiset suhdetyypit, joiden kehitykseen tässä tutkimuksessa on 

tarkimmin perehdytty. Temporaalisen suhteen ilmaisu kehittyy additiivisen, rinnasteisen 

suhteen pohjalta niin, että aluksi kirjoittaja tekee tapahtumista hierarkiattomia ketjuja. 

Temporaalisen suhteen hierarkian omaksuminen raivaa tietä kausaalisen suhteen oppimiseen.  

 Oletettavaa on, että kaikki aineistoa tuottaneet kirjoittajat eivät ole hyödyntäneet koko 

osaamispotentiaaliaan. Kirjoitelmat on kirjoitettu yhden oppitunnin aikana, niitä ei ole 

suunniteltu etukäteen eikä niitä ole muokattu jälkikäteen. Suunnittelun puute voi näkyä 

teksteissä siten, että etenkin heikommat kirjoittajat ovat valinneet tekstityypiksi listan (vrt. 

Pajunen 2012: 9–10). Listamaisuus näyttäytyy yhdistyslekseemien määrässä ja käyttötavassa 

suppeutena ja yksipuolisuutena. Nekin kirjoittajat, jotka ovat tuottaneet varsinaisen narratiivin, 

ovat lauseyhdistyksissään pysytelleet usein temporaalisesti referentiaalisella tasolla, jolla 

yhdistyskeinojen kompleksisuustaso on alhainen. Vasta ylimpien luokkien oppilaiden 
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tuotoksissa on havaittavissa siirtymää hierarkkisesti organisoidun narratiivin suuntaan, mikä 

oman tutkimukseni näkökulmasta näyttäytyy päällekkäisten aikakytkösten määrän kasvuna.  

 1. luokan oppilaiden tuotokset eivät kaikkien tutkittujen piirteiden osalta ole suoraan 

vertailtavissa muihin luokkiin, koska osa 1.-luokkalaisista kirjoittajista on vasta omaksumassa 

mekaanisen kirjoitustaidon perusteita ja heidän tuottamansa tekstit ovat rakenteeltaan 

hajanaisia. Myös kirjoittajan kognitiivinen kehitystaso vaikuttaa tuotettujen yhdyslauseiden 

ominaisuuksiin: konkreettisten operaatioiden vaiheessa olevalle kirjoittajalle voi vielä tuottaa 

vaikeuksia kirjoittaa fiktiivistä kertomusta, jolloin listamainen kirjoitelma tai orjallisesti 

yhden päivän rakenteen toistava ”näennäiskertomus” voi olla helpompi valinta, vaikka 

kirjoittaja jo hallitsisi myös kompleksisia lauseyhdistyskeinoja. Myös puhekielen vaikutus 

kirjoittajien tuottamiin teksteihin on varsinkin alemmilla luokilla läpitunkeva; puhekieli sallii 

kirjoitettua kieltä enemmän lauseiden ketjumaista rinnastamista (ks. Oinonen 2008: 72). 

1.-luokkalaiset käyttävät selvästi vähemmän kaikkia yhdistyslekseemejä kuin  

vuotta vanhempi ikäluokka, ja 1. ja 2. luokan välillä tapahtuva kirjoitustaitojen kehitys on 

harppauksenomainen. Bermanin (2007: 348) havaintojen mukaan toinen merkittävä 

kehityksen vaihe on 10 ikävuoden tienoilla, johon mennessä lapsi omaksuu kirjoitetun kielen 

omana, itsenäisenä diskurssinaan. Tämän tutkimuksen pohjalta tehdyt havainnot, jotka 

perustuvat kirjoitelmien yhdyslauseissa ilmaistujen aikasuhteiden piirteisiin, ajoittavat 

kehityksen toisen virstanpylvään hieman Bermanin (2007) esittämää myöhemmäs. 

Päällekkäisten lauseyhdistysten määrä kasvaa keskimääräistä enemmän 5. ja 6. luokan välillä. 

Toisaalta havaitaan myös, että yhdistyslekseemien käytön kasvu hidastuu 4. luokan jälkeen. 

Tällä perusteella voidaan arvioida, että enemmistö kirjoittajista on saavuttanut tietyn 

kypsyysvaiheen 4. luokkaan mennessä. Väitteen todentamiseksi vaadittaisiin kuitenkin myös 

muiden mittareiden kuin yhdistyslekseemien määrän ja laadun tarkastelua. 

Huolimatta tekijöistä, jotka ovat saattaneet vaikuttaa aineiston kirjoittajien tuottamiin 

lauseyhdistyksiin yksipuolistavasti, lauseyhdistyskeinojen kehityksessä on havaittavissa 

tendenssejä, jotka kertovat kirjoittajien kielellisestä kehitystasosta laajemminkin. Sekä 

yhdyslauseen sisäistä tiiviyttä luotaava polku että temporaalisuhteiden kehitystä kuvaava 

kehityskaari ottavat kantaa siihen, miten kirjoittajan tuottamat lauseyhdistykset muuttuvat 

vaiheittain rinnasteisista, atomistisista listoista ja tapahtumaketjuista syntaktisesti tiiviimmin 

pakatuiksi, hierarkkisiksi ja temaattisesti koherenteiksi diskurssin osiksi.  
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Liite 1. Näytteitä tutkimusaineistosta. 

 

aamulla kun herään on ihana kesä aamu Ensin otan aamu palaa. Sitten mennään 

särkänniemeen. ja siällä laitteisiin. ja sitten uimaan. 

(KAUF1) 

 

Olin metropolin luksus-hotellissa super-palvelun uhrina, mutta kivaa on, klo 9 menin 

huvipuistoon. Siellä oli maailman nopein ja korkein vuoristorata, joka on ennätystenkirjassa. 

Sitten menin maailmanpyörään ja helikopteri poimi minut vei Tokioon, tulevaisuuden 

kaupunkiin. Tokiossa söin vankilateemaises ravintolas lukitussa sellissä ja kun lopetin, huusin 

vartijaa päästämään mut pois. sitten menin yliäänihornetilla kotiin nukkumaan Loppu! 

(TAAM3) 

 

Tänään on syntymäpäiväni. Odotan innolla kavereitani. Olen toivonut äidiltä ja isältä 

kännykkää, koska entinen on ihan rikki. Ajankulku tuntui todella hitaalta. Olin vasta herännyt, 

kun parasystäväni Anna soittaa. Ja sanoo ettei hän pääse synttäreilleni. Kello koittaa jo yksi ja 

kukaan kavereistani ei pääse minun synttäreilleni. silloin ajallelin, että päiväni on pilalla. 

Äitini tulee töistä kotiin ja sanoo, ”Jenni soita Annalle, että rupeaa heti pakkaamaan 

lomakamppeita matkalaukkuun yöllä on lähtö.” Ihmettelin ihan kauheasti, mutta soitin silti. 

Äiti vielä sanoi, ”että Anna tietää mistä puhut”. Aloitin pakkaamaan heti tavaroitani vaikka en 

tiennyt mistä puhuttiin. Lahdimme kello neljä aamulla Helsinkiin. Olimme Helsingissä noin 

kymmeneltä ja lento lähti puoli yhdeltätoista. Anna kertoi, että minun sukulaiseni olivat 

ostaneet minulle ja hänelle matkan Kreetan saarille. Olin aivan innoissani, että minä ja Anna 

päästiin kahdestaan ja olemme vasta 12 v. Meillä oli suomalainen opas, joka myös tulkkasi. 

Kavimme joka päivä uimassa. Kahdenviikon päästa kaikki on ohi. Olimme Annan kanssa 

koko loppukesän kahden ja muistelimme matkaa. 

(TAAF5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


