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Ennenaikaisena syntyneillä lapsilla on useiden tutkimusten perusteella todettu olevan merkittä-

västi suurempi riski kielen kehityksen ongelmiin kuin täysiaikaisena syntyneillä lapsilla. Eroja 

täysiaikaisena ja ennenaikaisena syntyneiden lasten välillä on niin puheen ymmärtämisessä kuin 

tuottamisessakin. Ennenaikaisten lasten kielenkehitystä koskevat tutkimukset ovat keskittyneet 

kuitenkin pääasiassa kielellisiin taitoihin testitilanteessa, ja kerrontataitojen osuus tutkimuksissa 

on jäänyt vähäiseksi. Kerrontataitojen kartoitus – niin ennenaikaisena kuin täysiaikaisena syn-

tyneidenkin – on tärkeää, sillä kertominen vaatii laajoja kielellis-kognitiivisia taitoja, ja niitä ar-

vioimalla voidaan tunnista erityistä tukea kielen kehityksessä tarvitsevat lapset. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään 18:n ennenaikaisena syntyneen lapsen taitoja käyttää kielellisiä 

sidoskeinoja koherentin kertomuksen rakentamiseksi. Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka lapset 

viittaavat kertomuksen päätoimijoihin sekä miten he käyttävät lauseyhdistyksiä ja ellipsejä sitoes-

saan lauseita yhteen. Lisäksi tutkitaan, miten kielellisten sidoskeinojen käyttö on yhteydessä ker-

tomuksen sisällölliseen yhtenäisyyteen. 

 

Tutkimuksen tulokset puoltavat osaltaan aiempia havaintoja, joiden mukaan ennenaikaisten lasten 

kielelliset taidot ovat viiveisiä. Vain kolmasosa tutkimuksen lapsista osasi käyttää viittauksia hy-

vin, ja muilla tutkittavilla viittausten käyttö oli pääosin vaihtelevaa. Viittausten määrä kertomuk-

sissa oli tavanomaista vähäisempi, mikä johtunee myös kertomusten kokonaispituuksien lyhyy-

destä. Myös ellipsien käyttö oli tutkittavien ikään nähden vähäistä, sillä verbiosan ellipsejä ei 

esiintynyt lainkaan ja substantiiviellipsejäkin käytti vain muutama lapsi. Lauseyhdistyksistä käy-

tetyin oli ikätasolle tyypillisesti temporaalinen lauseyhdistys. Kuitenkin kertomuksissa esiintyi 

huomattavan vähän samanaikaisia tapahtumia kuvaavia temporaalisia sidoksia. Vaikka ennenai-

kaisena syntyneiden lasten kielelliset taidot voidaan siis tämän tutkimuksen perusteella arvioida 

viiveisiksi, tuloksista nousi esiin myös ikätasolle tyypillisiä kerronnan piirteitä ja tutkittavien 

joukko osoittautui kielellistä taidoiltaan hyvin heterogeeniseksi ryhmäksi. Lisätutkimus ennenai-

kaisten lasten kerrontataidoista onkin tarpeen, ja luotettavien tulosten takaamiseksi tutkimuksen 

toistaminen suuremmalla tutkittavien joukolla sekä verrokkiryhmällä on välttämätöntä. 

 

 

Avainsanat: Ennenaikaisuus, keskoset, kerrontataidot, koheesio, koherenssi, viittaaminen, lau-

seyhdistykset, elliptiset sidokset 
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1 JOHDANTO 

Ennenaikaisena ja pienipainoisina syntyneiden lasten kielen kehitystä on tutkittu jo usean vuosi-

kymmenen ajan. Useat niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin tutkijat (esim. Wolke & Meyer 1999; 

Kern & Gayraud 2007; Yliherva 2008) ovat havainneet, että ennenaikaisuus on merkittävä riski-

tekijä kielen kehityksen viivästymiselle. Eroja täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin on niin puheen 

vastaanottamisessa, artikulaatiossa, sanastossa kuin lauserakenteissakin. Vaikka ennenaikaisena 

syntyneiden kielen kehityksestä onkin saatavissa runsaasti tutkimustuloksia, ovat tutkimukset 

heidän kerrontataidoistaan jääneet kuitenkin vähäisiksi. Kerrontataitojen tutkiminen on tärkeää, 

sillä kerrontataitojen on katsottu olevan hyvä ja laaja-alainen kielellisten taitojen mittari. Kerto-

muksen rakentaminen vaatii monipuolisia lingvistisiä ja kognitiivisia taitoja (Liles 1993, katsaus), 

ja kerrontataitojen on katsottu ennustavan lapsen myöhempää kielenkehitystä ja jopa koulutyöstä 

selviytymistä (Paul & Smith, 1993). 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa tarkastellaan kahdeksantoista 5–6 -vuotiaan ennenaikaisena syn-

tyneen lapsen kerronnan koheesiota ja koherenssia. Lasten kertomusten elisitoijana on ollut yksi 

kerronnan tutkimuksen käytetyimmistä ja soveltuvimmista tarinoista, Merce Mayerin (1969) 

Sammakkokertomus. Tutkimuksen päähuomio kohdistuu siihen, miten lapset käyttävät kielellisiä 

sidoskeinoja rakentaessaan yhtenäistä kertomusta. Lisäksi selvitetään, onko kielellisten sidoskei-

nojen käyttö yhteydessä kertomuksen sisällölliseen yhtenäisyyteen. Tämä tutkimus antaa siis tie-

toa niin enneaikaisena syntyneiden lasten kielellisistä taidoista kuin kerrontataidoista kielellisten 

taitojen mittarina. 
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Täysiaikainen 37-42 rv Normaalipainoinen 2500-4499 g

Lievästi ennenaikainen 32-36 rv Pienipainoinen 1500-2499 g

Hyvin ennenaikainen 28-31 rv Hyvin pienipainoinen 1000-1499 g

Erittäin ennenaikainen 22-27 rv Erittäin pienipainoinen < 1000 g

Ennenaikaisuus Pienipainoisuus 

2 ENNENAIKAISUUS 

2.1. Ennenaikaisuus 

Kansainvälisen terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan ennenaikainen syntymä käynnistyy 

ennen 37. raskausviikon täyttymistä (Kekki & Paavonen, 2003, katsaus). Kliinisessä käytössä en-

nenaikaisuuden alarajaksi on hyväksytty raskausviikot 23–24, jotka vastaavat sikiön noin 500 

gramman painoa (Slattery & Morrison, 2002). Myös elinkykyisyyden raja asettuu näiden viikko-

jen kohdalle (Andersson & Petäjä, 2005). Tällöin sikiölle ovat kehittyneet kaasujenvaihtoon ky-

kenevät keuhkot sekä kohdunulkoiseen elämään kykenevä iho, jotka ovat hengissä pysymisen 

edellytykset. Raskausviikkojen mukaisen määritelmän rinnalla käytössä on myös syntymäpainon 

mukainen luokittelu, sillä lapsi voi olla pienipainoinen ja heikosti kehittynyt raskausviikkoihin 

nähden, (Wollman, 2009: 1). Tällöin on käytössä termi SGA (engl. small for gestational age). 

Myös täysiaikainen lapsi voi olla heikosti kehittynyt ja pienipainoinen (Behrman & Butler, 2007: 

57). Taulukkoon 1 on koottu ennenaikaisuuteen ja pienipainoisuuteen liittyvät määritelmät. 

 

 

Vuonna 2009 Suomessa 5,1 % synnytyksistä tapahtui ennen 37. raskausviikkoa (Synnytykset ja 

vastasyntyneet 2009). Ennenaikaisena syntyneiden lasten kuolleisuus on hoidon kehittymisen 

myötä vähentynyt viime vuosina huomattavasti (Olsén & Vainionpää, 2000). Ennenaikaisuus on 

kuitenkin suurin yksittäinen syy neonataaliin kuolemaan, sillä se aiheuttaa 75 % synnytyksessä 

tai ensimmäisen elinviikon aikana tapahtuneista kuolemista (Magowan ym., 1998; Slattery & 

Morrison, 2002). Vaikka ennenaikaisesti syntyneiden lasten kuolleisuus on viime vuosina vähen-

tynyt, on neurologisesti oireilevien ja vammautuneiden osuus heistä kasvanut, sillä yhä pienem-

mät vastasyntyneet jäävät eloon. (Andersson & Petäjä, 2005). Komplikaatioihin on yleensä syynä 

epäkypsä elimistö, joka ei ole valmis kohdun ulkopuoliseen elämään (Behrman & Butler, 2007, 

13–14;32;313). Ennenaikaisuus voi aiheuttaa monia fysiologisia komplikaatioita esimerkiksi 

keuhkoissa, suolistossa, verenkiertoelimistössä ja immuunijärjestelmässä. Varhaisimmat huolet 

Taulukko 1. Ennenaikaisuuteen ja pienipainoisuuteen liittyvät käsitteet Ylihervan (2001) kokoamana. 
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liittyvät kuitenkin lapsen neurologiseen kehitykseen. Neurologisten ongelmien kirjoon kuuluu 

muun muassa älyllistä kehitysvammaisuutta, näkö- ja kuulo-ongelmia, CP-vammaa sekä lievem-

piä häiriöitä esimerkiksi kielen kehityksessä, käyttäytymisessä ja oppimisessa. Ennenaikaisena 

syntyneen lapsen hoito perustuukin nykyisin ensisijaisesti aivoja suojaaviin hoitotoimenpiteisiin, 

joilla voidaan vaikuttaa lapsen myöhempään kehitykseen (Lehtonen, 2009).  

Ennenaikaisessa syntymässä vammautuneiden määrästä on vaikea saada tarkkoja lukuja, sillä lu-

kuisat aiheesta tehdyt tutkimukset eivät ole täysin vertailukelpoisia (Andersson & Petäjä, 2005). 

On kuitenkin selvää, että suurin osa ennenaikaisista lapsista välttyy vakavalta vammautumiselta, 

mutta myöhemmällä iällä voidaan todeta lievempiä neurologisia ongelmia. Kuvassa 1 on kuvattu 

joidenkin ennenaikaisuuteen liittyvien vammojen yleisyyttä. 

 

 

 

 

 

 

Ennenaikaisena syntyneiden pitkäaikaisennustukseen vaikuttavat vahvasti lapsen sikiöikä ja syn-

tymäpaino (Saarikoski, 1998). Kriittinen ikä näyttäisi olevan 24. viikon kohdalla, jonka jälkeen 

syntyneillä erityisesti normaalin kognitiivisen kehityksen todennäköisyys kasvaa nopeasti (Piecuh 

ym., 1991).  

Kuva 1. Vammaisuuden esiintyvyyden vaihtelut keskosten seurantatutkimuksissa Ólsénin ja Vainionpään 
(2000) mukaan. Tumma palkki tarkoittaa pienintä esiintyvyyttä, vaalea palkki tarkoittaa esiintyvyyden vaihte-
lua. 
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2.2. Ennenaikaisena syntyneiden lasten kielellinen kehitys 

Ennenaikaisena syntyneiden lasten kielenkehityksen ongelmia on tutkittu jo usean vuosikymme-

nen ajan. Ongelmien on havaittu olevan yleisempiä täysiaikaisiin verrattuna, mutta tulokset eivät 

ole yhteneväisiä tutkittavan aineiston ja tutkimusmenetelmien moninaisuuden vuoksi (Kern & 

Gayraud, 2007). Tästä syystä kielenkehityksen vaikeuksien esiintymisen arvioiminen on vaikeaa, 

ja prevalenssiksi on saatu eri tutkimuksissa 5–40 % (kts. esim. Jennsich & Sedin, 1998; Järven-

pää, Virtanen & Pohjavuori, 1991). Tutkimuksia on tehty paljon erityisesti englanninkielisille 

lapsille, joten niiden tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia suomalaisten ennenaikaisten lasten 

kielenkehitystä koskevien tutkimusten tulosten kanssa. Suomessa ennenaikaisten lasten kielellistä 

kehitystä ovat tutkineet muun muassa Riitesuo (2000), Yliherva (2002) ja Stolt (2009). 

Yleisesti useat eri tutkimukset (esim. Luoma ym. 1998; Wolke & Meyer, 1999; Yliherva, 2002) 

osoittavat, että ennenaikaisesti syntyneiden lasten kielellinen suoriutuminen on kauttaaltaan hei-

kompaa kuin täysiaikaisten verrokkien. Kern ja Gayraud (2007) ovat kuitenkin todenneet, että 

ennenaikaisten lasten kielen kehityksen ongelmissa näyttäisi olevan kyse viivästymisestä eikä 

poikkeamasta, sillä heidän tutkimuksessaan keskosten kielelliset taidot muistuttivat nuorempien 

täysiaikaisten lasten taitoja. Ongelmia on huomattu jo esikielellisellä kaudella ennen yhden vuo-

den ikää (Crnic ym., 1983). Tällöin ennenaikaiset lapset eivät ole yhtä aktiivisia ja responsiivisia 

kuin täysaikaiset lapset, eivätkä he myöskään ääntele tai hymyile yhtä säännöllisesti. Myöhem-

mällä iällä kielenkehityksessä on havaittu poikkeavuuksia kaikilla kielen osa-alueilla: fonologi-

sessa, leksikaalisessa ja morfosyntaksisessa kehityksessä sekä ymmärtämisessä ja tuottamisessa 

(Kern & Gayraud, 2007; Wolke & Meyer, 1999). 

Tässä tutkimuksessa ennenaikaisten lasten kielellistä kehitystä tarkastellaan kerrontataitojen nä-

kökulmasta. Ennenaikaisten lasten kerrontataidoista on hyvin vähän tutkimustietoa kaikilla kielil-

lä. Crosbie ym. (2011) tutkivat ennenaikaisten lasten kerrontataitoja ERRNI-testillä (Bishop, 

2004). Ennenaikaisilla lapsilla oli heidän tutkimuksessaan enemmän ongelmia tarinan muodos-

tamisessa kuin verrokeilla, mutta lopputulos oli samantasoinen. Ennenaikaisesti syntyneillä lap-

silla oli tarinan muodostuksen aikana verrokkeja enemmän sekaannuksia ja aiheesta harhautumis-

ta mutta lopullisessa tarinassa ryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa sanojen, kielioppivirhei-

den ja kompleksisten lauseiden määrässä. Toistokerronnassa ennenaikaisilla lapsilla esiintyi kont-

rolliryhmää enemmän sujumattomuutta kuten taukoja, toistoja ja ylimääräisiä äänteitä. Myös en-

nenaikaisten lasten kielenkehitystä laaja-alaisesti kartoittanut skotlantilainen tutkimusryhmä 
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Tutkijat Leksikaalinen kehtiys Morfosyntaktinen kehitys Puheen tuottaminen Puheen ymmärtäminen

- reseptiivinen sanavarasto 

kehittyy merkittävästi hitaamminen 

kuin täysiaikaisilla, mutta kehitys 

on laadullisesti saman suuntaista

- ekspressiivisen sanavaraston 

kehityksessä ei eroja

- auditorisen prosessoinnin 

vaikeudet voivat olla syynä 

reseptiivisen sanavaraston 

ongelmiin

- kahden vuoden iässä 

ennenaikaisten pisimmät lauseet 

lyhyempiä kuin täysiaikaisten

- erittäin pienipainoisena syntynet 

saivat merkittävästi huonommat 

testipisteet kahden vuoden iässä

- kieliopin kehityksessä viivästystä 

kahden vuoden iässä

Yliherva (2002)

- ennenaikaiset ja täysaikaiset eivät 

eronneet toisistaan kahdeksan 

vuoden iässä

- 8-vuotiailla ennenaikaisilla ei eroa 

täysiaikaisiin 

- Puhe-epäselvempää ja 

enenmmän äännesekaannuksia 

kuin täysiaikaisilla

- enemmän ymmärtämisen 

vaikeuksia jo kahden vuoden 

iässä ja näkyivät edelleen 

tutkimuksen päättyessä 8-

vuoden iässä

Riitesuo (2000)

- pikkukeskoset tuottivat 

ensimmäiset 50 sanaansa vasta 

18 kk korjatun iän jälkeen

- tavoittivat täysiaikaiset 

ymmärtämistä mittavassa 

testissä 18 kk korjatussa iässä

Luoma ym. 

(1998)

- nimeäminen hidasta - eivät verrokkeja huonompia 

lausetestissä

- artikulaatiossa ei merkittäviä 

eroja kontrollien ja 

ennenaikaisten välillä

- ennenaikaisilla enemmän 

ymmärtämisen ongelmia 

verrokkeihin verrattuna

Jansson-

Verkasalo 

(2003)

Stolt (2009)

  

(Scottish low birth weight study group, 1992) käytti tutkimuksen yhtenä osana toistokerrontateh-

tävää, The Bus Story -testiä. Heidän tutkimuksestaan 47 % ennenaikaisista lapsista sai normaali-

variaatiota huonommat testipisteet. Taustamuuttujien vaikutusta havainnoidessaan tutkijat huo-

masivat, että erittäin pienipainoisina syntyneiden lasten suoriutuminen oli heikompaa kuin hyvin 

pienipainoisina syntyneiden, ja lisäksi kaikkein pienipainoisimpina syntyneet tuottivat hieman 

lyhyempiä lauseita kuin muut. Peltonen (2011) on tutkinut suomenkielisten ennenaikaisten lasten 

kerrontataitoja pro gradu -tutkielmassaan, jossa hän vertasi ennenaikaisten lasten suoriutumista 

kielellisissä testeissä sekä kerrontatehtävissä. Tutkimuksen perusteella suoriutuminen Reynell 

Developmental Language Scales -testissä (Reynell, 1977) sekä ITPA-testin (Kirk, McCarthy & 

Kirk, 1968) auditiivisen järkeilyn osiossa näyttäisi olevan yhteydessä tuotetun kertomuksen sisäl-

lön määrään ja asianmukaisuuteen. Noin puolet tutkimuksen lapsista sai alle ikätasoisen tuloksen 

kielellisissä testeissä, mikä osaltaan oli yhteydessä myös kertomuksen rakentamiseen. Tarkastel-

lessaan lasten kertomusten sisältöä Peltonen havaitsi, että puuttuvia sisältöyksiköitä oli enemmän 

kuin toteutuneita, joten lasten kertomukset eivät olleet kovin yksityiskohtaisia. 

Koska kertomuksen tuottaminen vaatii monipuolisia kielellisiä taitoja (Liles, 1993, katsaus), on 

syytä tarkastella myös ennenaikaisten lasten muuta kielellistä kehitystä. Taulukkoon 2 on koottu 

suomalaisia tutkimustuloksia ennenaikaisten lasten leksikaalisesta ja morfosyntaktisesta kehityk-

sestä sekä puheen tuottamisesta ja puheen ymmärtämisestä. 

 
Taulukko 2. Tutkimustuloksia suomalaisista ennenaikaisena syntyneiden kielenkehitystä käsittelevistä tutkimuksista. 
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Suomalaisissa tutkimuksissa on saatu paljon tietoa erityisesti ennenaikaisena syntyneiden leksi-

kaalisesta kehityksestä (ks. Jansson Verkasalo, 2003; Stolt, 2009). Tutkimusten mukaan erityises-

ti keskoslasten reseptiivinen sanavarasto kehittyy hitaammin kuin täysiaikaisilla, mutta ekspres-

siivisessä sanavaraston kehityksessä näin suuria eroja ei ole (Stolt 2009). Myös ulkomaisissa tut-

kimuksissa ennenaikaisuuden on todettu vaikuttavan sanavaraston kokoon. Kern ja Gayraud 

(2007) havaitsivat, että se, kuinka ennenaikaisena lapsi on syntynyt, vaikuttaa varhaisen sanava-

raston kokoon. Hyvin ennenaikaisena syntyneiden sanavaraston todettiin olevan 24 kk iässä pie-

nempi kuin kohtalaisesti tai täysiaikaisena syntyneillä. 

Ennenaikaisena syntyneiden morfosyntaktisen kehityksen osalta suomalaisten tutkimusten tulok-

set eivät ole täysin yhteneviä. Yliherva (2003) ja Luoma ym. (1998) totesivat, että keskoset sel-

viytyivät morfologiaa ja syntaksia käsittelevistä testeistä yhtä hyvin kuin täysiaikaisena synty-

neet. Sen sijaan Jansson-Verkasalo (2003) havaitsi keskosilla olevan lyhyempiä lauseita ja viiväs-

tystä kieliopin kehityksessä. Hän tutki kuitenkin nuorempia lapsia kuin Luoma ym. ja Yliherva, 

joten ennenaikaisten voidaan olettaa ottavan täysiaikaisia verrokkejaan kiinni kehityksessä iän 

myötä. Kuitenkin myös ulkomaisissa tutkimuksissa keskosten on todettu tuottavan lyhyempiä 

lauseita ja yksinkertaisempia lauserakenteita kuin verrokkinsa (Holdgrafer, 1995; Jennisch & Se-

din, 1999).  

Suomalaisista tutkimuksista muut paitsi Riitesuon (2000) väitöstyö esittävät, että ennenaikaisilla 

lapsilla on enemmän ymmärtämisen vaikeuksia kuin verrokeilla. Kuitenkin myös Riitesuo totesi 

tutkimuksessaan, että kaikista epäkypsimpinä syntyneet lapset suoriutuivat ymmärtämistä mittaa-

vista tehtävistä huonommin kuin kypsempinä syntyneet, joten raskausviikoilla näyttäisi olevan 

vaikutusta puheen vastaanottokykyyn samoin kuin leksikaaliseen kehitykseen. Myös jotkut ul-

komaiset tutkijat (ks. Holdgrafer, 1995; Aram, 1991) ovat todenneet keskosilla ymmärtämisen 

vaikeuksia. Erityisen vaikeaa näyttäisi olevan suhdekäsitteiden ja monimutkaisten kielioppikäsit-

teiden ymmärtäminen (Aram, 1991). 
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3 KERRONTATAIDOT 

Kertomus eli narratiivi on kielellinen kuvaus tosielämään perustuvista tapahtumista tai mielikuvi-

tuksen tuotoksesta (Suvanto & Mäkinen, 2011: 63). Kertomukselle on tyypillistä tapahtumien 

sijoittaminen aika-akselille (Labov, 1972: 359–360). Lyhyimmillään kertomuksen voi muodostaa 

jo kaksi perättäistä lausetta, jotka liittyvät ajallisesti toisiinsa. Kertomus on yksi diskurssin muo-

doista. Spontaanit kertomukset syntyvät keskustelun sisään, mutta kertomuksia voidaan elisitoida 

eli houkutella esimerkiksi tutkimustarkoitukseen (Routarinne, 1997: 139). Kertomustilanteessa 

yhden osanottajan puheenvuorot ovat varsin pitkiä verrattuna tavalliseen keskustelutilanteeseen. 

Kertominen on kuitenkin vuorovaikutustilanne, eli kertoja tarvitsee myös kuulijan. 

Yksi tapa luokitella kertomuksia on jakaa ne skripteihin, henkilökohtaisiin kertomuksiin ja fiktii-

visiin kertomuksiin (Suvanto & Mäkinen, 2011: 64). Skriptit perustuvat tuttuihin tapahtumiin ja 

omiin kokemuksiin (Hudson & Shapiro, 1991). Ne ovat kuvauksia siitä, mitä tietynlaisessa tilan-

teessa (esim. syntymäpäiväjuhlat) tapahtuu. Skriptikertomuksia pidetään helppoina, koska ne pe-

rustuvat valmiiseen mielen tietorakenteeseen eli skeemaan. Kertomuksen muodoista skriptit il-

maantuvatkin lapsen kieleen ensimmäisenä, noin kahden vuoden iässä. Myös ensimmäisiä henki-

lökohtaisia kertomuksia lapsi alkaa tuottaa noin kahden vuoden iässä, mutta aikuisen tuki on täl-

löin vielä tärkeä. Henkilökohtaiset kertomukset perustuvat yleensä omakohtaisiin kokemuksiin, 

sillä ne ovat jonkin todellisen tapahtuman kuvauksia (McCabe & Bliss, 2003: 7–8; 107–108). Ne 

ovat kuitenkin haastavampia kuin skriptit, koska ne vaativat enemmän suunnittelua ja jäsentelyä 

ymmärrettävän kokonaisuuden luomiseksi. Kertomuksen muodoista vaativin on fiktiivinen ker-

tomus, joka on mielikuvituksen tuotetta (Ninio & Snow, 1996: 176). Fiktiivisiä kertomuksia lapsi 

alkaa tuottaa kolmen vuoden iässä, mutta tällöin hän ei vielä kykene käyttämään kertomuskie-

liopin (ks. sivu 11) rakenteita. 

Kertomuksen tuottaminen vaatii kognitiivisia, kommunikatiivisia ja lingvistisiä taitoja (Berman 

& Slobin, 1994: 15). Tällaisia taitoja ovat muun muassa kyky sekvensoida tapahtumia, luoda ko-

hesiivista tekstiä lingvistisin keinoin, ymmärtää syy-seuraussuhteita, ilmaista ajatuksia ilman 

ekstralingvististä tukea sekä rakentaa kertomus kuulijalle ymmärrettäväksi niiden mallien pohjal-

ta, jotka kuulijalla on käytettävissään (Paul & Smith, 1993). Kertomuksen rakentaminen siis vaa-

tii sisäistä mallia, skeemaa, jonka perusteella lapsi tietää, mitä välttämättömiä elementtejä kerto-

mukselta vaaditaan (Suvanto & Mäkinen, 2011: 67, mutta myös mielen teorian kehittymistä, eli 

ymmärrystä siitä, että hänen omat tietonsa ja tavoitteensa poikkeavat toisten ihmisten tiedoista, 

tunteista ja tavoitteista (Berman & Slobin, 1994: 15). Kerrontataidot kehittyvätkin osana muuta 
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laajempaa kognitiivista kehitystä samaan tahtiin muistin, kielen ja loogisen ajattelukyvyn kehi-

tyksen kanssa (Bamberg, 1997). Kertomukset heijastavat henkilökohtaisen ja ihmistenvälisen tie-

don rakennetta ja sisältöä, joten kertomuksen rakentaminen vaatii, että lapsen sosiaaliset tiedot 

ympäröivästä maailmasta ovat kehittyneet (Stein, 1986: 283). Kertomuksia on pidetty hyvänä 

kielenkehityksen mittarina, sillä niitä tutkimalla saadaan paljon tietoa erityisesti lingvistisistä ja 

pragmaattisista taidoista (Liles, 1993, katsaus). Botting (2002) esittää, että kerrontataitojen arvi-

oiminen on tärkeää kliinisessä työssä, sillä kerrontataitojen normatiivisesta kehityksestä on saata-

vissa tarpeeksi vertailuaineistoa ja koska kerrontataidot ovat yhteydessä lukutaitoon. Niitä tutki-

malla voidaan myös erottaa normaalisti kehittyneistä lapsista ne, joilla on pragmaattisen kehityk-

sen ongelmia tai kielen kehityksen erityisvaikeus (esim. Suvanto, 2012). Kerrontataidot näyttävät 

ennustavan melko hyvin lapsen myöhempää kielenkehitystä sekä selviytymistä koulutyössä (Li-

les, 1993, katsaus; Paul & Smith, 1993). 

3.1. Kertomuksen rakenne 

Kertomuksista on erotettavissa niille tyypillinen rakenteensa. Kertomusta ja sen rakennetta on 

yleensä tutkittu kertomuskieliopin (engl. story grammar) kautta (Liles, 1993, katsaus). Eri tutki-

joiden määritelmät kertomuskieliopin osista poikkeavat toisistaan, mutta niillä on silti yhteinen 

hierarkkinen rakenne, jossa kertomus jaotellaan pienempiin osasiin eli episodeihin. Eräs tunne-

tuimmista kertomuskieliopeista on Steinin ja Glennin (1979, 58–72) määritelmä prototyyppisen 

kertomuksen rakenteesta. Heidän mukaansa kertomuksessa on kuusi osaa: 1) kehys, 2) alkusysä-

ys, 3) sisäinen reaktio, 4) yritys, 5) seuraus ja 6) reaktio. Osat 2-6 esiintyvät kertomuksessa vaih-

televassa järjestyksessä ja muodostavat yhdessä episodin. Ensimmäinen osa, kehys, sen sijaan 

antaa tietoa kertomuksen taustatekijöistä, esimerkiksi esittelee päähenkilöt ja kertoo kertomuksen 

fyysisestä, sosiaalisesta ja temporaalisesta kontekstista. Osittain edellisen määritelmän pohjalta 

Shapiro ja Hudson (1991) ovat esittäneet samankaltaisen rakenteen tarinalle. Heidän mukaansa 

tarina voidaan jakaa peruskomponentteihin ja episodisiin komponentteihin. Peruskomponentteja 

ovat tarinan alku ja loppu, henkilöiden kuvaus, tapahtumapaikka, dialogi ja tapahtumat. Nämä 

ovat vähimmäisvaatimukset kertomukselle. Tämän lisäksi kertomus voi sisältää episodisia kom-

ponentteja, joita ovat tavoitteet, sisäiset reaktiot, esteet ja ratkaisut, jotka kuulijan on pääteltävä 

kertomuksen skemaattisen tiedon perusteella. Episodiset komponentit ovat olennaisia juonen ra-

kentumisen kannalta. 
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Kertomusta, joka sisältää kertomuskieliopin mukaisen rakenteen, pidetään hyvin muodostuneena 

eli koherenttina (Korpijaakko-Huuhka, 2011: 224). Koherenssia luovat tavat, jolla lauseet ja virk-

keet ryhmitellään kontekstin kannalta yhtenäiseksi, semanttiseksi kokonaisuudeksi (Halliday & 

Hasan, 1976: 23). Koherenssi ei ole kuitenkaan vain kielen ominaisuus, vaan sitä luovat kielenul-

koiset seikat kuten tarinan sosiaalinen ja kultturaalinen konteksti (Eggins, 2004: 24). Luodessaan 

koherenttia kertomusta kertojan on rakennettava tietonsa temporaalisesti ja kausaalisesti järjes-

täytyneeksi kokonaisuudeksi niin, että kertomus on merkityksellinen sekä kertojalle että kuulijal-

le (Shapiro & Hudson: 1991). Kertomus muodostuu koherentiksi kuulijan mielessä osittain ai-

emman maailmantiedon varassa, kun hän on saanut tarpeeksi tietoja sen muodostamiseen (Korpi-

jaakko-Huuhka, 2011: 224).  

Kyky kertoa yksittäisistä tapahtumista koostuva kertomus kehittyy melko varhain, noin kolmen 

vuoden iässä (Berman & Slobin, 1994: 84). Tällöin kertomus ei kuitenkaan ole koherentti eikä 

sisällä kertomuskieliopin piirteitä, vaan erillisiä, toisiinsa liittymättömiä tapahtumia. Ensimmäisiä 

kertomuskieliopin osasia, kuten päähenkilöiden ja alkutilanteen esittelyä, lapsi alkaa käyttää ker-

tomuksissaan noin neljän vuoden iässä (Suvanto & Mäkinen, 2011: 79). Viisivuotias hahmottaa 

jo kertomuksen perinteisen episodisen rakenteen ja käyttää sitä omissa kertomuksissaan (Berman 

& Slobin, 1994: 84). Kuitenkin vasta kouluikäinen kykenee rakentamaan temaattisesti koherent-

teja kertomuksia ja luomaan kertomukseen useita täydellisiä episodeja (Berman & Slobin, 1994: 

84; Suvanto & Mäkinen, 2011: 79). 

3.2.  Kielelliset sidoskeinot 

Koherentin rakenteen lisäksi kertomukseen luodaan yhtenäisyyttä kielellisten sidoskeinojen avul-

la. Kerronnan semanttista sidoksisuutta kutsustaan koheesioksi (Eggins, 2004: 29–30). Koheesio 

on tekstin ominaisuus, jonka avulla sanat ja lauseet muodostavat järkevän kokonaisuuden. Halli-

dayn ja Hasanin (1976) mukaan koheesio ilmenee tilanteessa, jossa jonkin elementin tulkinta on 

riippuvainen jostakin toisesta tekstin elementistä. Yleensä on kyse siis sellaisista keinoista, joilla 

lause liitetään aiemmin sanottuun. Koheesio ei ole kuitenkaan tekstin yksittäinen piirre, vaan sitä 

luodaan useilla kielen keinoilla tekstiosien välille (Eggins, 2004: 43–47). Koheesion käsitettä ei 

voi myöskään täysin irrottaa koherenssista, sillä koheesion keinot ovat koherenssin ”rakennuspa-

likoita” (Armstrong, 1991). Hallidayn (2004: 532–278) systeemis-funktionaalinen kieliteoria luo-

kittelee koheesiota luovat keinot sanastollisiin ja kieliopillisiin. Sanastollisia keinoja ovat muun 
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muassa sanojen toistaminen ja synonyymien käyttö. Kieliopillisia keinoja sen sijaan ovat viittaa-

minen, ellipsi ja konjunktioiden käyttö.  

Viittauksella tarkoitetaan ilmausta, joka yksinään ei ole semanttisesti tulkittavissa, vaan jolla on 

korrelaatti aiempaan, informaatiota tuovaan ja tulkittavissa olevaan ilmaisuun (Halliday & Hasan, 

1979: 31). Jotta viittaava sana olisi merkityksellinen, se tarvitsee siis tekstissä jo aiemmin esiin-

tyneen ilmaisun, jonka kautta se tulkitaan. Tällaisen anaforisen viittauksen muotoja ovat per-

soonapronominien, demonstratiivipronominien ja komparatiivisten viittausten käyttö (Halliday, 

2004: 553–561). Jos viittaus henkilöön tai paikkaan on epätäsmällinen, kuulija ei kykene seuraa-

maan teemojen vaihtelua ja päättelemään, kenestä tarinassa kulloinkin puhutaan (Korpijaakko-

Huuhka, 2007: 20). Tällöin kuulijalle jää aukkoja kertomukseen. Esimerkiksi runsas prono-

miniviittausten käyttö tai saman substantiivin käyttö viitattaessa useaan eri toimijaan tai paikkaan 

hankaloittaa tarinan seuraamista. 

Kyky käyttää anaforisia viittauksia asianmukaisesti kertomuksessa kehittyy melko myöhäisessä 

kielenomaksumisprosessin vaiheessa (Van der Lely, 1997). Eri tutkimuksissa (esim. Karmiloff-

Smith, 1985, Kail & Hickman, 1992) on havaittu, että pronominiviittausten käyttö kehittyy vielä 

kymmenen vuoden iässä. Karmiloff-Smith (1985, Van der Lelyn 1997 mukaan) on luonut anafo-

risen viittaamisen kehityksestä kertomuksessa kolmivaiheisen mallin. Hänen mukaansa pienten 

lasten ensimmäiset pronomini-ilmaisut ovat usein deiktisiä. Toisessa vaiheessa pronominiviitta-

uksia käytetään enimmäkseen kuvaamaan kertomuksen päähenkilöä. Viimeisessä vaiheessa lapsi 

on omaksunut joustavan ja kohesiivisen tavan käyttää pronomineja ja muita ilmaisuja viittausket-

jussa. Pronominiviittauksia käytetään kertomuksessa useassa eri käyttötarkoituksessa, muun mu-

assa ensiesittelyssä ja uudelleen esittelyssä (Bamberg, 1987, Van der Lelyn 1997 mukaan). Run-

sas pronominiviittausten käyttö henkilön uudelleenesittelyssä on tyypillistä 3–4-vuotiaille, kun 

taas 5–6-vuotiaat lapset käyttävät sekä pronomini- että substantiiviviittauksia tässä tilanteessa. 

Ellipsi on jonkin tekstin yhteisen elementin tarkoituksenmukainen omissio eli pois jättäminen 

(Halliday & Hasan, 1976: 88). ). Yhdyslauseiden ellipsin päätyypit voidaan jakaa kahteen osaan: 

nominaalisiin ellipseihin ja verbiosan ellipseihin (VISK § 1177). Nominaalisessa ellipsissä (esi-

merkki 1) yhteisenä osana on jokin nominaalijäsen: subjekti, objekti, predikatiivi tai adverbiaali-

täydennys tai lauseen edussana. Verbiosan ellipsillä (esimerkki 2) sen sijaan tarkoitetaan tapaus-

ta, jossa lauseissa on yhteinen finiittiverbi mutta lisäksi niillä voi olla myös esimerkiksi yhteinen 

subjekti. Yhteiseksi tulkittavia lauseen osia voi siis olla useita. Seuraavissa esimerkeissä on ku-

vattu yhdyslauseiden ellipsin päätyypit. Puuttuvaa yhteistä osaa kuvataan ∅-merkillä. 
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Esimerkki 1. Nominaalinen ellipsi 

Tyttö nousi ja ∅ lähti ulos. [tyttö nousi ja tyttö lähti ulos] 

 

Esimerkki 2. Verbiosan ellipsi 

Äiti tykkää teestä mutta isä ei ∅ ∅. [äiti tykkää teestä mutta isä ei tykkää teestä] 

 

Berman ja Slobin (1994) havaitsivat, että kolmevuotiaat lapset eivät vielä kykene käyttämään kie-

liopillisia merkitystä luovia elliptisiä sidoksia. Heidän käyttämänsä subjektin ellipsit olivat joko 

vastauksia tutkija kysymykseen, tai niihin liittyi yleensä kuvan osoittamista. Ellipsien käyttö liit-

tyi siis vuorovaikutukselliseen eikä kerronnan kontekstiin. Sen sijaan jo lähes kaikki viisivuotiaat 

ja yhdeksänvuotiaat tutkittavat käyttivät elliptisiä sidoksia sujuvasti kertomuksissaan. 

Konjunktioiden käytöllä Halliday (2004, 534) viittaa sekä varsinaisiin lauseita yhdistäviin kon-

junktioihin että jatkuvuuden ilmaisuihin (esim. ”toisin sanoen”, ”joka tapauksessa”). Suomen kie-

lessä lauseyhdistyksiä on tutkinut Lieko (1993), joka jakaa lauseyhdistystyypit kuuteen pääryh-

mään, jotka edelleen jakautuvat useampaan alaryhmään. Hänen mukaansa lauseyhdistykset muo-

dostavat hierarkkisen kokonaisuuden, jossa semanttisesti tai kognitiivisesti monimutkaisempi 

lauseyhdistystyyppi rakentuu aina yksinkertaisemman päälle. Ylemmät tyypit siis sisältävät 

alempien tyyppien semanttiset piirteet ja tämän lisäksi joitakin uusia piirteitä. Kaikkien lauseyh-

distysten perustana on additiivinen lauseyhdistys (Lieko, 1993: 167). Siinä kaksi lausetta kytke-

tään toisiinsa siten, että jälkimmäinen tuo mukaan uutta informaatiota. Muut lauseyhdistystyypit 

ovat vastakohtaisuutta ilmaiseva adversatiivinen, aikasuhteita ilmaiseva temporaalinen, syy-

seuraussuhteita ilmaiseva kausaalinen, muun muassa relatiivisuutta ja komparatiivisuutta ilmai-

seva spesifioiva lauseyhdistys sekä kehysliitos, jossa ensimmäinen propositio toimii kehyksenä 

jälkimmäiselle lauseelle. Taulukossa 3 on esitetty eri lauseyhdistystyypeissä käytetyt konnektiivit 

sekä niiden vakiintumisiät. 
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 Lauseyhdistystyyppi Konnektiivi Esimerkki vakiintumisikä v;kk

ja - Äidillä on leipää ja juustoa 2;3 

kä - Siivotaan, ettei kompastuta eikä liukastuta 2;6

tai, vai 3;2

vaan, kun - ei äiti vaan isä 2;5

mutta - tässä on paljon mutta tässä vähän

vaikka 3;5

sitten 2;4

kun  - Mennään ulos kun on pesty kädet 2;2

ennen kuin 3,1

kun, siksi 2,5

että, niin - Pidä kiinni, ettei se kaadu 2;7

jos Saat tämän jos haluat 2;10

muuten - 3;2

jo-, mi- - Tässä on nukke, joka ei osaa istua 2;5-2;10

että 2;7

kuin, niin kuin - Teen niin kuin te teette 2;8

epäsuora kysymys 2;2

Mentaalinen verbi +

että - Minä tiedän, että se on siellä 3;1

kun

Kehysliitos

Additiivinen

Adversatiivinen

Temporaalinen

Kausaalinen

Spesifioiva

 

 

 

 

Yksi osa kerrontakapasiteetin kehitystä on siis oppia, kuinka lauseita liitetään syntaktisesti suu-

remmiksi kokonaisuuksiksi (Berman & Slobin, 1994: 124). Taulukosta 3 nähdään, että eri lau-

seyhdistystyyppien konnektiivit ilmaantuvat lapsen kieleen viimeistään neljännen ikävuoden ai-

kana. Bermanin ja Slobinin (1994) tutkimus kuitenkin osoittaa, että konnektiivien monipuolinen 

ja johdonmukainen käyttö kertomuksessa ja näin ollen kyky luoda koheesiota lauseyhdistyksillä 

kehittyy paljon myöhemmin. Kolmevuotiaiden kertomuksissa suurin osa lauseista on irrallisia 

ilman leksikaalista tai syntaktista sidosta (Berman & Slobin, 1994: 44–45, 175–180). Käytetyin 

konnektiivi on additiivinen ”ja”. Viisivuotiaat alkavat ketjuttaa lauseita sekventiaalisesti. Tällöin 

käytetyin konnektiivi on temporaalinen ”sitten” tai ”ja sitten”. Kouluikäinen käyttää temporaali-

sen sidoksen lisäksi sujuvasti myös päämääräsuuntautuneita kausaalisia sidoksia. 

Taulukko 3. Lauseyhdistystyypit Liekon (1993) mukaan 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Ennenaikaisena syntyneiden lasten kielellisiä taitoja on tutkittu melko paljon sekä Suomessa että 

muualla maailmassa. Tutkimukset keskittyvät kuitenkin puheen tuottamiseen ja ymmärtämiseen 

testi- tai keskustelutilanteessa. Ennenaikaisena syntyneiden lasten kerrontataidoista on hyvin vä-

hän tutkimustietoa, vaikka kerrontataitoja pidetään hyvänä ja laaja-alaisena kielellisten taitojen 

mittarina (esim. Paul & Smith, 1993). Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, 

millaisia kielellisiä keinoja ennenaikaisena syntyneet lapset käyttävät luodessaan yhtenäistä tari-

naa 5-6 vuoden iässä. Lisäksi tarkastellaan, onko kielellisten sidoskeinojen käyttö yhteydessä ker-

tomuksen sisällölliseen yhtenäisyyteen. Tämä tutkimus antaa uutta ja ajantasaista tietoa sekä en-

nenaikaisena syntyneiden lasten kerrontataidoista että kerrontatehtävän käytöstä kielellisten taito-

jen mittarina. Tutkimuksen pääkysymys on, miten lapsi rakentaa kertomuskokonaisuutta kielen 

keinoilla. Tähän pyritään vastaamaan seuraavien alakysymysten avulla: 

 

1. Miten lapsi viittaa tarinan toimijoihin? 

2. Miten lapsi sitoo lauseita yhteen  

a. lauseyhdistysten avulla? 

b. elliptisten sidosten avulla? 

3. Onko kertomuksen kielellisten sidoskeinojen käyttö yhteydessä kertomuksen sisällölli-

seen yhtenäisyyteen? 
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5 MENETELMÄ 

5.1. Aineiston koonti ja tutkimushenkilöt 

Tutkimuksen aineisto on kerätty Oulun yliopistollisen sairaalan lastenklinikalla vuosina 2007–

2008. Aineiston ovat keränneet yliopiston tutkija (nyk. yliopistonlehtori) Anneli Yliherva sekä 

Oulun yliopiston silloiset logopedian opiskelijat Heidi Peuraniemi ja Johanna Kivelä. Lapsille 

tehdyt tutkimukset olivat osa kahta suurempaan Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa tehtyä 

lääketieteellistä tutkimusta. Tutkimusten päätutkijana ja vastuulääkärinä toimi LT Outi Peltonie-

mi. Alkuperäinen aineisto koostui useista ala-aineistoista, mm. tutkimushenkilöille tehdyistä kie-

lellisistä testeistä, videoiduista leikkitilanteista sekä kerrontatehtävistä. Tässä tutkimuksessa käy-

tössä on vain kerronta-aineisto. Litteraatit olen saanut valmiina, ja ne on tehnyt Tampereen yli-

opiston logopedian opiskelija Riina Peltonen (Peltonen, 2011; litteraatit ovat saatavissa tämän 

kirjoittajalta). 

Tässä tutkimuksessa tutkimushenkilöinä oli 18 ennenaikaisena syntynyttä lasta, joista 11 oli poi-

kia ja seitsemän tyttöjä. Lasten iät tutkimushetkellä vaihtelivat 5:0 vuodesta 6:3 vuoteen. Tutki-

mushenkilöistä ennenaikaisin oli syntynyt raskausviikolla 23 ja vähiten ennenaikaisin raskausvii-

kolla 31, ja lasten syntymäpainot vaihtelivat 580 grammasta 1800 grammaan. Taulukkoon 4 on 

koottu tutkimushenkilöiden taustatiedot. Tutkimukseen valittiin aluksi samat tutkimushenkilöt 

kuin Peltosen (2009) tutkimuksessa, sillä siinä tarkasteltiin samaisten ennenaikaisten lasten ker-

rontataitojen suhdetta kielellisten testien tuloksiin. Alkuperäisessä aineistossa tutkittavia oli suu-

rempi joukko, mutta Peltonen rajasi tutkimukseensa kaikkein enneaikaisimpina syntyneet lapset. 

Tästä tutkimuksesta jouduttiin jättämään kuitenkin pois kahden Peltosen tutkimuksessa käsitellyn 

lapsen kertomukset, sillä nämä lapset olivat tuottaneet vain Kettu ja vuohi -tarinan, eivätkä lain-

kaan Sammakkokertomusta (ks. 5.2). 
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Tutkimushenkilö Ikä (v;kk)
Raskauden kesto 

(viikko+päivä)
Syntymäpaino

1 5;10 27+0 925

2 6;2 27+4 1 000

3 5;7 27+4 650

4 6;0 28+1 580

5 5;2 25+3 690

6 5;4 31+0 1 640

7 5;1 31+0 1 070

8 5;8 31+2 1 640

9 5;10 31+1 1 800

10 5;11 29+6 1 100

11 5;11 28+6 1 220

12 5;2 30+4 1 240

13 6;2 25+4 775

14 5;11 26+3 830

15 6;3 28+6 1 170

16 5;1 31+5 1 165

17 5;3 30+2 1 030

18 5;8 30+4 1 380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Kerronta-aineisto 

Tutkimukseni aineistona on jokaiselta lapselta yksi tarinatuotos. Tarinat perustuvat Merce 

Mayerin (1969) Frog where are you -tarinaan. Kyseessä on tekstitön, 24 kuvasta koostuva kirja 

(ks. liite 1). Tarina kertoo pojasta, jolla on lemmikkinään koira ja sammakko. Sadun alussa sam-

makko karkaa, ja poika ja koira alkavat etsiä sitä. Monivaiheisen etsinnän jälkeen sammakko lo-

pulta löytyy. Tutkimustilanteessa lapselle annettiin tarinan kuvat, joihin hän sai tutustua, ja sen 

jälkeen häntä pyydettiin kertomaan kuvien perusteella tarina ilman aikuisen mallia. Alkuperäi-

seen kerronta-aineistoon kuului myös uudelleenkerrontatehtävä Aesopoksen Kettu ja vuohi -

sadusta sekä lapsen itse keksimä tarina, mutta analyysivaiheessa näiden tuotosten todettiin olevan 

niin suppeita, ettei kielellinen aineisto ollut tarpeeksi edustava tähän tutkimukseen.  

Tutkijoita ohjeistettiin kannustamaan lapsia etenemään kertomuksessaan, jos ilmaukset olivat ko-

vin suppeita. Kannustukset olivat "mitä seuraavaksi tapahtuu" -tyyppisiä kysymyksiä. Kuitenkin 

joissakin kertomuksissa tutkijat käyttivät johdattelevia kysymyksiä kuten esimerkissä 3. Tällaiset 

kysymys-vastausparit käsiteltiin tässä tutkimuksessa keskusteluna, eikä niitä otettu huomioon 

analyysivaiheessa.  

 

Taulukko 4. Tutkimushenkilöiden taustatiedot 
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Esimerkki 3. Kettu 

 L: ja sitte se kiipes pois 

 T: kuka sieltä meni pois 

 L: no kettu  

 

Analyysiin otettiin mukaan vain lapsen tarinatuotos eikä sitä ennen tai sen jälkeen käytyjä kes-

kusteluja. Jotkut tutkimushenkilöt aloittivat tarinansa kahteen kertaan, jolloin vain jälkimmäinen, 

kokonaan kerrottu tarina huomioitiin. Aineistosta rajattiin pois myös itsekorjaukset. Esimerkiksi 

ilmauksessa tuo poika (.) eiku tuo koira yrittää syyä ton sammakon (th8) vain tauon jälkeen tuo-

tettu, korjattu ilmaisu otettiin tarkasteluun. Myös toistoissa vain viimeiseksi toistettu ilmaisu 

huomioitiin, kuten lauseessa ja sitten (3) tuo (.) sitten tuo autto (th14).  

5.3.  Aineiston analyysi 

Kertomusten koheesiota ja koherenssia tutkittaessa teoreettisena viitekehyksenä käytettiin Halli-

dayn (2004) systeemis-funktionaalista kieliteoriaa (ks. luku 3). Hallidayn mukaan koheesiota 

luovat keinot voidaan jakaa sanastollisiin ja kieliopillisiin keinoihin. Tässä tutkimuksessa ko-

heesiota tarkasteltiin vain kieliopillisten keinojen, eli viittaamisen, lauseyhdistysten ja ellipsien 

näkökulmasta, sillä aineiston ei katsottu olevan tarpeeksi edustava sanastollisten keinojen tarkas-

teluun. Koheesiota luovien kieliopillisten keinojen lisäksi tarkasteltiin koheesion yhteyttä kerto-

muksen sisällölliseen koherenssiin. Aineiston analyysissa käytettiin SPSS 20.0 -tilasto-ohjelmaa. 

Sen avulla on piirretty kaikki tutkielmassa esitetyt kuvat sekä suoritettu tilastolliset riippuvuus-

tarkastelut. Taulukot on piirretty Microsoft Excel 2007 -ohjelmalla. 

5.3.1. Koheesiota luovat kieliopilliset keinot 

Viittaamista tutkittiin tarkastelemalla, miten tutkittava viittasi Sammakkokertomuksen kolmeen 

päätoimijaan eli poikaan, koiraan ja sammakkoon. Huomion kohteena oli, kuinka tutkittava esit-

teli tarinan päähenkilöt ja kuinka hän viittasi niihin tarinan myöhemmissä vaiheissa. Jokaisesta 

toimijasta laskettiin siihen kohdistuneiden viittausten määrä sekä se, kuinka substantiivi- ja pro-

nominiviittaukset jakautuivat. Kun tutkimushenkilö käytti kahteen toimijaan viittaavaa ilmausta, 

esimerkiksi he tai ne, se laskettiin kumpaankin toimijaan kohdistuvaksi viittaukseksi. Näin ollen 

koiraan, poikaan ja sammakkoon kohdistuvien viittausten yhteenlaskettu määrä saattaa olla suu-

rempi kuin kertomuksesta suoraan laskettujen viittausten absoluuttinen määrä.  
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Viittausketjujen toimivuutta tarkasteltiin arvioimalla niiden tulkinnanvaraisuutta ja odotuksen-

mukaisuutta. Kertomuksissa käytetyt viittaukset pisteytettiin seuraavasti: 

 

2 pistettä: Viittaus on odotuksenmukainen ja selkeästi tulkittavissa oleva substantiivi- tai 

pronominiviittaus. Kuulija ymmärtää, mihin toimijaan kertoja viittaa. 

1 piste:  Kuulija kykenee ymmärtämään tai päättelemään, mihin aiemmin esiteltyyn toimi-

jaan kertoja viittaa. Ilmaus ei kuitenkaan ole odotuksenmukainen tai jokin toinen 

ilmaus olisi ollut tarkoituksenmukaisempi.  

0 pistettä: Viittaus on tulkinnanvarainen, eikä kuulija ymmärrä, ketä viittauksella tarkoite-

taan. 

 

Odotuksenmukaisiksi viittauksiksi määriteltiin Klecan-Akerin (2010) jaottelun mukaiset viittauk-

set. Hänen mukaansa samaan kohteeseen saa viitata ensimaininnan (substantiiviviittaus) jälkeen 

pronominilla kaksi kertaa, minkä jälkeen kohteeseen on viitattava uudelleen substantiivilla. Jos 

toimijaan oli viitattu pronominilla useammin kuin kahdesti peräkkäin, mutta jos kuulija saattoi 

silti ymmärtää kehen kertoja viittaa, luokiteltiin viittaus tässä tutkimuksessa yhden pisteen arvoi-

seksi, sillä se ei ollut enää odotuksenmukainen viittaus. Useat peräkkäiset substantiiviviittaukset 

samaan toimijaan luokiteltiin myös yhden pisteen viittauksiksi, koska samojen substantiivien 

toistaminen perättäisissä lauseissa kertoo kehittymättömästä viittaustaidosta. Myös deiktiset yh-

distelmäviittaukset, esimerkiksi ”toi poika”, luokiteltiin vain yhden pisteen arvoisiksi, sillä vaikka 

kuulija pystyy ne selkeästi tulkitsemaan, deiktisten viittausten käyttö kertoo lapsen kyvyttömyy-

destä irrottautua kuvista (Karmilof-Smith, 1985). Sen sijaan demonstratiivipronominin sisältävät 

yhdistelmäviittaukset, esimerkiksi ”se poika”, luokiteltiin kahden pisteen viittauksiksi, sillä se-

pronominia käytetään suomen kielessä määräisen artikkelin tavoin (Helasvuo 2008, 16). 

Saadusta pistemäärästä laskettiin vertailuluku, koska tutkimushenkilöiden kertomukset olivat hy-

vin erimittaisia; viittauksia oli siksi eri määrä. Vertailuluku saatiin jakamalla laskettu pistemäärä 

jokaisen kertomuksen mahdollisella maksimipistemäärällä. Koska jokaisesta viittauksesta oli 

mahdollista saada kaksi pistettä, kertomuksen maksimipistemäärä saatiin kertomalla viittausten 

määrä kahdella. Paras mahdollinen vertailuluku on 1. Mitä lähempänä vertailuluku on arvoa yksi, 

sitä paremmin tutkittava osaa käyttää viittauksia, ja sitä vähemmän kertomuksessa on tulkinnan-
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varaisia ja epätarkkoja viittauksia. Viittauksia arvioitiin Suvannon (2012: 88) luokitusta mukail-

len jakamalla vertailuluvut kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän lapset, joiden vertailuluku 

oli vähintään 0,8, hallitsivat viittaukset hyvin. Viittausten käyttö oli vaihtelevaa, jos vertailuluku 

oli 0,3-0,79. Jos vertailuluku jäi alle 0,3, lapsen ei katsottu hallitsevan viittausten käyttöä. 

Lauseyhdistyksiä tutkittaessa analyysin pohjana käytettiin Liekon (1993) jaottelua (ks. luku 3), 

joka jakaa lauseyhdistykset kuuteen eri tyyppiin (additiivinen, temporaalinen, adversatiivinen, 

spesifinen, kausaalinen ja kehysliitos). Lauseyhdistysten käyttöä arvioitiin tarkastelemalla sekä 

lauseyhdistystyyppien että yksittäisten lauseyhdistysten määrää kertomuksessa. Kertomuksesta 

laskettiin, montaako eri lauseyhdistystyyppiä kuudesta mahdollisesta tutkimushenkilöt kertomuk-

sissaan käyttävät. Tämä kertoo lauseyhdistysten käytön monipuolisuudesta. Tämän lisäksi lasket-

tiin kaikkien lauseyhdistysten absoluuttiset määrät lauseyhdistystyypeittäin. Tämä antaa tietoa 

siitä, kuinka yleistä kunkin lauseyhdistystyypin käyttö kertomuksessa oli. Tutkimuksessa tarkas-

teltiin tarkemmin temporaalisia lauseyhdistyksiä, sillä aiempien tutkimusten valossa tämän tyyp-

pisessä kronologisesti etenevässä kertomuksessa ne ovat yleisimpiä lauseyhdistystyyppejä (ks. 

esim. Berman & Slobin 1994). Temporaalinen sidos voi ilmaista sekventiaalisuutta eli tapahtumi-

en peräkkäisyyttä tai simultaanisuutta eli tapahtumien samanaikaisuutta (Berman & Slobin, 1994: 

548). Tutkimushenkilöiden kertomuksista laskettiin sekä sekventiaalisten että simultaanisten lau-

seyhdistysten määrät. 

Elliptisiä sidoksia arvioitaessa laskettiin lasten kertomuksista puhtaat substantiivi- ja verbiosan 

ellipsit. Koska useimmat kertomukset olivat melko keskustelunomaisia, laskettiin myös tutkijan 

lauseeseen viittaavat elliptiset rakenteet, jotta niiden määrää voidaan verrata lapsen itse tuotta-

miin elliptisiin viittaussuhteisiin. Tulos antaa tietoa siitä, onko ellipsien käyttö yleistynyt hel-

pompaan kielenkäyttötehtävään eli keskusteluun. 

5.3.2. Kielellisten sidoskeinojen käytön yhteys kertomuksen sisällölliseen yhtenäisyyteen 

Edellä esitetyt kielelliset sidoskeinot ovat tekstuaalisen koherenssin rakennuspalikoita (Arm-

strong, 1991). Niiden yhteyttä kertomusten sisällölliseen yhtenäisyyteen eli koherenssiin tarkas-

teltiin Rinta-Homin ja Peltosen (2011; myös Peltonen, 2011) kehittämän Sammakkokertomuksen 

sisältöyksikköpisteytyksen avulla (ks. liite2). Sisältöyksikköanalyysissa 15 eri sisältöyksikköä 

määritellään joko toteutuneeksi, tulkinnanvaraiseksi tai puuttuvaksi sekä pisteytetään näiden pe-

rusteella (ks. pisteytyksestä tarkemmin Peltonen, 2011). Peltonen, joka käytti pro gradu -työssään 

samaa aineistoa, on laskenut kullekin tutkimushenkilölle sisältöyksikköpisteet. Tässä tutkimuk-
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sessa käytettiin Peltosen laskemia pisteitä ja verrattiin niitä viittaamisen, lauseyhdistysten ja ellip-

tisten sidosten analyysin tuloksiin. Näin tutkittiin, onko tarinan kieliopillinen rakentuminen yh-

teydessä sen sisällölliseen yhtenäisyyteen. Sisältöyksikköpisteitä verrattiin viittauksista lasket-

tuun vertailulukuun, käytettyjen lauseyhdistystyyppien määrään sekä ellipsien absoluuttiseen lu-

kumäärään. Sisältöyksikköpisteiden koheesion ja kieliopillisten keinojen korrelaatioita testattiin 

käyttämällä Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa. Testausten merkitsevyystasoksi valittiin 

p<0,05. 
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ka kh vv ta ka kh vv ta ka kh vv ta

määrä 9,56 4,97 1 - 21 13 11,22 4,54 4 - 21 7 3,72 1,93 1 - 7 2

pronomini, % 43 0 - 73 50 62 14 - 100 50 25 0 - 100 0

substantiivi, % 57 27 - 100 50 38 0 - 86 50 75 0 - 100 100

Koira Poika Sammakko

 

6 TULOKSET 

Tutkimuksessa tarkasteltiin ennenaikaisena syntyneiden lasten kerronnan koheesiota ja koherens-

sia. Tässä luvussa esitellään tutkimuksen päätulokset tutkimuskysymyksittäin. Ensin käsitellään 

kerronnan koheesiota vastaamalla kysymyksiin viittausten tarkoituksen- ja odotuksenmukaisuu-

desta, lauseyhdistystyypeistä sekä elliptisistä sidoksista. Tämän jälkeen esitellään koherenssin 

yhteyttä koheesioon tarkastelemalla viittausten, lauseyhdistysten ja ellipsien korrelaatiota kerto-

muksen sisältöyksikköanalyysistä saatuihin pisteisiin. 

6.1. Viittaukset 

Taulukkoon 5 on koottu tutkimushenkilöiden käyttämien viittausten määrät ja substantiivi- ja 

pronominiviittausten osuudet. Koiraan ja poikaan lapset viittasivat useammin kuin sammakkoon, 

sillä sammakkoviittaukset keskittyivät pääasiassa kertomuksen alkuun, jossa se katoaa, ja lop-

puun, jossa se löydetään. Koiraan ja poikaan kohdistuvien viittausten määrät vaihtelivat kuitenkin 

suuresti. Molempiin viitattiin enimmillään 21 kertaa, kun taas vähiten viittauksia sisältävissä ker-

tomuksissa koiraan viitattiin vain kerran ja poikaan neljä kertaa. Sammakkoon kohdistuvien viit-

tausten määrä sen sijaan vaihteli vähemmän: enimmilläänkin sammakkoon viitattiin vain seitse-

män kertaa ja vähimmillään vain kerran.  

 

 

 

 

Lasten käyttämien viittausketjujen toimivuutta tarkasteltiin pisteyttämällä kukin viittaus ja las-

kemalla pisteiden avulla vertailuluku (ks. luku 5.3.1). Vertailuluku kertoo, kuinka paljon lapsi 

Taulukko 5. Pronomini- ja substantiiviviittausten osuudet kolmeen päätoimijaan viitattaessa. Taulukossa on esitetty 

laskettu keskiarvo (ka) ja keskihajonta (kh), vaihteluväli (vv) ja tyyppiarvo (ta). 
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käytti selkeästi tulkittavissa olevia ja tarkoituksenmukaisia viittauksia. Kuvassa 2 lasten saamat 

vertailuluvut on jaettu kolmeen ryhmään Suvannon (2012: 88) luokitusta mukaillen. Kuusi lasta 

hallitsi viittausten käytön hyvin, sillä heidän vertailulukunsa oli yli 0,8. Suurimmalla osalla lap-

sista (n=11) viittausten käyttö oli vielä vaihtelevaa, koska vertailuluku jäi välille 0,30–0,79. Vain 

yhdelle lapsista viittausten käyttö oli vielä niin vaikeaa, että vertailuluku jäi alle 0,3:n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikka kuuden tutkimushenkilön voidaankin katsoa osaavan käyttää viittauksia melko hyvin, 

vain yhdellä lapsella (th5) kaikki viittaukset olivat odotuksenmukaisia ja selkeästi tulkittavia 

(vertailuluku 1). Viittausketjujen jatkuvuuteen vaikuttivat yleisimmin epätarkat pronominiviitta-

ukset kuten esimerkissä 4, jolloin kuulija ei kykene tarinan kuvia näkemättä ymmärtämään, ke-

neen tutkimushenkilö viittaa.  

Esimerkki 4. Koira tippuu 

L: (.) sitten se (.) koira tippuu lasi päässä nii (.) maahan ja sitten poika hyppää sinne 

isoissa kengissä ja (.) ja se ottaa koiran syliin ja se on ilkeen näkönen ja se nuolee sen 

naamaa (koira nuolee pojan naamaa) (th11) 

Kuva 2. Viittausten vertailulukujen jakautuminen. 
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Esimerkissä 4 lapsi luo ensin asianmukaisen viittausketjun poika-se-se. Kolmas se-viittaus kui-

tenkin rikkoo viittausketjun jatkuvuuden, sillä lapsi tarkoittaa Sammakkokertomuksen kuvista 

päätellen koiran nuolevan pojan naamaa. Lapsi ei kuitenkaan ole maininnut koiraa substantiivi-

viittauksella poikaan kohdistuvien pronominiviittausten jälkeen ja viittaus jää kuulijalle tulkin-

nanvaraiseksi. 

Neljä tutkimushenkilöä käytti kertomuksessaan deiktisiä eli kuvaan viittaavia pronomineja yksi-

nään (esim. tuo), tai käyttivät niitä substantiivien määritteenä (esim. tuo poika). Kun deiktinen 

pronomini on substantiivin määreenä, kuulija kykenee kyllä ymmärtämään keneen kertoja viittaa, 

mutta pronominin käyttö kertoo, ettei tutkittava ole kyennyt irrottautumaan kuvan tuesta tai otta-

maan huomioon, ettei kuulija näe kuvia.  

Viittausketjujen ongelmat näkyivät jo toimijoiden ensiesittelyssä, sillä vain kahdeksan (8/18) tut-

kimushenkilöistä käytti kaikista päätoimijoista relevanttia substantiiviviittausta mainitessaan ne 

ensimmäisen kerran. Osa tutkimushenkilöistä käytti jo ensiesittelyssä deiktistä- tai demonstratii-

vipronominia substantiivin määrittelijänä (esim. se poika). Kolme tutkimushenkilöä käytti josta-

kin toimijasta ensiesittelyssä pelkkää pronominia, mutta nämäkin tutkittavat esittelivät ainakin 

yhden kolmesta päätoimijasta substantiiviviittauksella. 

6.2. Lauseyhdistykset 

Tutkimushenkilöiden lauseyhdistysten käyttöä tarkasteltiin Liekon (1993) lauseyhdistysjaottelun 

perusteella (ks. luku 3). Koska lasten kertomukset olivat hyvin erimittaisia, käytettyjen lauseyh-

distysten määrät vaihtelivat suuresti eli yhden (th1) ja viidenkymmenen (th11) lauseyhdistyksen 

välillä. Myös käytettyjen lauseyhdistystyyppien määrä vaihteli. Kuva 3 esittää, kuinka useita eri 

lauseyhdistystyyppejä tutkimushenkilöt käyttävät kertomuksessaan. Kuvasta nähdään, että tyypil-

lisimmin kertomus sisälsi kolme erilaista lauseyhdistystyyppiä. Yksikään lapsi ei käyttänyt kaik-

kia kuutta tyyppiä kertomuksessaan, vaan lauseyhdistyksiltään monipuolisimmat kertomukset 

sisälsivät viisi eri lauseyhdistystyyppiä (th2 ja th14).  
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Lauseyhdistysten määrät ja esiintyvyys lauseyhdistystyypeittäin on koottu kuvan 4 laatikko-jana-

kuvioon. Harmaaseen laatikkoon mahtuvat puolet havainnoista. Janan väliin mahtuvat kaikki 

muut havainnot, paitsi voimakkaimmin poikkeavat, jotka näkyvät janan ulkopuolisina pisteinä tai 

tähtinä. Käytetyin lauseyhdistystyyppi oli temporaalinen yhdistys, jota käytti kertomuksessaan 17 

tutkimushenkilöä. Kertomuksissa oli keskimäärin 11 temporaalista lauseyhdistystä (kh=7). Nii-

den määrät lasten kertomuksissa vaihtelivat kuitenkin suuresti, sillä kahdessa kertomuksessa 

temporaalisia sidoksia oli vain yksi, kun enimmillään niitä esiintyi 21 yhdessä kertomuksessa.  

 

 

 

Kuva 3. Lauseyhdistystyyppien määrä kertomuksissa. X-akselilla nähdään käytettyjen lauseyhdistystyyppien 

määrä ja y-akselilla tutkimushenkilöiden määrä. 
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Temporaalisella lauseyhdistyksellä tutkimushenkilöt ilmaisivat pääasiassa sekventiaalisuutta, eli 

tapahtumien peräkkäisyyttä. Sekventiaalisuuden ilmaisemiseen käytettiin yleisimmin konnektii-

via sitten, erityisesti muotoa ja sitten. Vain viisi tutkimushenkilöä (th5, th6, th9, th17, th18) käytti 

kertomuksissaan simultaanista eli tapahtumien samanaikaisuutta ilmaisevia lauseyhdistyksiä. 

Heistä neljä käytti simultaanista lauseyhdistystä kertoessaan sammakon karkaavan samaan ai-

kaan, kun poika ja koira nukkuvat (ks. esimerkki 5). Kaikissa näissä lauseissa yhdistävänä kon-

junktiona oli kun.  

Esimerkki 5. Poika ja koira nukkuivat 

L: sitten se (.) lähti sieltä (.) kun poika ja tuo koira nukkui (th17) 

Kuva 4. Kertomuksissa käytettyjen lauseyhdisysten määrät tyypeittäin. Spesifioiva lauseyhdistystyyppi ei näy 

kuvassa, koska yksikään tutkimushenkilö ei käyttänyt sitä kertomuksessaan. 
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Edellä mainitun esimerkin lisäksi simultaanisuuden käyttö oli hyvin vähäistä. Th5, th17 ja th18 

eivät merkinneet samanaikaisia tapahtumia konnektiivein kertomustensa muissa vaiheissa. Sen 

sijaan th6 käytti simultaanista yhdistystä kertoessaan sammakon olevan purkissa ja pojan ja koi-

ran katselevan sitä, mutta hänenkään kertomuksessaan simultaanisia ilmauksia ei ollut tämän 

enempää. Th9 sen sijaan käytti simultaanista ilmausta kertoessaan koiran juoksentelevan samaan 

aikaan kun poika tipahti puusta. 

Temporaalisen yhdistyksen lisäksi suurin osa tutkimushenkilöistä (15/18) käytti myös additiivista 

lauseyhdistystä. Additiivisten lauseyhdistysten määrä kertomuksissa oli vähäisempi kuin tempo-

raalisten lauseyhdistysten (ka= 5,5). Vaihtelu oli kuitenkin jälleen suurta (kh=7) sillä vaihteluväli 

oli 0-28 tyyppiarvon ollessa kaksi. Additiivisessa liitoksessa konnektiivi oli lähes kaikissa tapa-

uksissa ja, mutta yksi tutkimushenkilö (th18) käytti kertomuksessaan myös kä-päätettä (ks. esi-

merkki 6). 

Esimerkki 6. Etsiminen 

L: (.) ne meni etsimää (.) koko huone ja koira etsi pullosta ja (.) ja huuteli ikkunoista eikä 

mitää (th18) 

Aineistossa esiintyi vain yksittäisiä adversatiivisia ja kausaalisia sidoksia sekä kehysliitoksia. 

Adversatiivinen konnektiivi oli kaikkien sitä käyttäneiden tutkimushenkilöiden rakenteissa mutta. 

Kehysliitos rakennettiin yleensä mentaalisella verbillä, johon liittyi että-konnektiivi. Kausaalinen 

sidos ilmaistiin lähes kaikissa tapauksilla kun–konnektiivilla ja vain satunnaisissa tapauksissa 

koska-konnektiivilla. Spesifioivia lauseyhdistyksiä ei esiintynyt yhdenkään lapsen kertomukses-

sa.  

6.3. Elliptiset sidokset 

Ellipsien käyttö oli lasten kertomuksissa hyvin vähäistä. Suurin osa tutkimushenkilöistä (11/17) 

ei käyttänyt elliptisiä rakenteita lainkaan. Verbiosan ellipsejä ei käyttänyt yksikään tutkimushen-

kilö, ja substantiiviellipsienkin käyttö oli vähäistä. Kuvassa 5 nähdään substantiiviellipsien frek-

venssi lasten kertomuksissa. Substantiiviellipsejä käytti seitsemän tutkimushenkilöä (th2, th4, 

th5, th9, th13, th14, th18), ja parhaimmillaankin niitä esiintyi vain neljä yhdessä kertomuksessa. 
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Muutamien tutkimushenkilöiden kertomuksista löytyi epätyypillisiä ellipsin kaltaisia rakenteita. 

Kolmella tutkimushenkilöllä (th4, th8, th12) esiintyi substantiivin poisjättöä, jota ei kuitenkaan 

voida luokitella ellipsiksi, kuten esimerkissä 7. 

Esimerkki 7. Metsässä 

L: (.) poika oli suuttunut (.) ∅ meni metsään (.)∅ ei yhtään (.) tienny missä hän oli (.) 

∅ kattoi kokoloon mis oli pöllö (th4) 

Esimerkissä 7 lapsi kertoo pojan suuttuneen ja kuvaa luettelomaisesti, mitä poika tämän jälkeen 

tekee. Vaikka hän jättää subjektin pois, sitä ei voida luokitella ellipsiksi, sillä ellipsi on lausemai-

nen rakenne, joka vaatii yleensä alisteisen tai rinnasteisen sivulauseen. Esimerkissä 7 lapsi ei 

kytke lauseitaan konjunktiolla yhteen, jolloin myöskään subjektin poisjättöä ei voida laskea ellip-

siksi. Esimerkistä 8. nähdään, että yksi tutkimushenkilö (th18) käytti samankaltaista poisjättöä 

myös verbien kohdalla. Rakennetta ei kuitenkaan voida luokitella elliptiseksi sidokseksi, sillä 

poisjätettyä verbiä ei ole mainittu aikaisemmassa lauseessa. Kyseisiä ilmauksia voidaan kuitenkin 

pitää puhekielisinä, eikä niinkään virheellisinä rakenteina. 

Kuva 5. Substantiiviellipsien määrä kertomuksissa. X-akselilla on esitetty käyettyjen ellipsien määrä ja y-

akselilla tutkimushenkilöiden määrä. 
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Esimerkki 8. Sammakon etsiminen 

L: (.) sitten ne (.) pisti nukkumaan ni sammakko meni (.) ulos siltä 

 (.) sitten lapsi heräs aamulla ja häntä ei näkynyt missää  

(.) ne meni etsimää (.) koko huone ja koira etsi pullosta ja (.) ja huuteli ikkunoista eikä 

mitää ∅ (th18) 

Seitsemän tutkittavaa kävi kertomuksen lomassa tutkijan kanssa vastavuoroista keskustelua tari-

nan tapahtumista. Lähes kaikilla näillä tutkittavilla esiintyi keskusteluissa elliptisellä rakenteella 

rakennettuja vastauksia tutkijan kysymyksiin tai kommentteihin. Keskustelussa elliptistä raken-

netta käyttäneistä lapsista ainoastaan yksi (th14) käytti elliptistä sidosta myös kertomuksessaan. 

Keskusteluissa elliptiset rakenteet olivat pääasiassa koko lauseen ellipsejä (ks. esimerkki 9). 

Esimerkki 9. Poika poron sarvilla 

T: mikähän se vois olla 

L: (se vois olla) koira 

T: mm (.) mitäs pojalle tapahtu  

T: (6) mihin se joutu 

L: (se joutu) poron (.) päähän (th3) 

 

6.4. Kielellisten sidoskeinojen yhteys kertomuksen koherenssiin 

Kertomusten sisällöllistä koherenssia tarkasteltiin sisältöyksikköpisteytyksellä (ks. tutkimushen-

kilöiden tuottamien sisältöyksiköiden laadusta tarkemmin Peltonen, 2011). Peltonen (2011) on 

omassa tutkimuksessaan laskenut tässäkin tutkimuksessa käytettävät sisältöyksikköpisteet lasten 

kertomuksista. Peltonen toteaa tutkimuksessaan, että tutkimushenkilöiden kertomuksissa oli 

enemmän puuttuvia kuin toteutuneita sisältöyksiköitä. Lapset saivat kertomuksesta keskimäärin 

42 % pisteistä. Sisältöyksikköpisteissä vaihtelu oli suurta: mahdollisesta viidestätoista pisteestä 

lapset saivat pisteitä välillä 0,5-12. 

Sisältöyksikköpisteillä mitatulla koherenssilla näyttäisi olevan yhteys kieliopillisin keinoin ra-

kennettuun koheesioon. Taulukosta 6 on nähtävissä, että sekä viittauksista laskettu vertailuluku 

että se, kuinka monta eri lauseyhdistystyyppiä kertomuksessa käytetään, näyttäisi olevan tilastol-

lisesti merkitsevästi yhteydessä kertomuksen sisältöyksikköpisteisiin. Sen sijaan ellipsien luku-

määrällä ei näyttäisi olevan yhteyttä siihen, kuinka hyvin kertomuksen sisältö toteutuu. Tämä joh-
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Tunnusluku
Sammakkotarinan

pisteet

Lauseyhdistytyyppien lukumäärä
0,479

p<0,05

Viittausten vertailuluku
0,489

p<0,05

Ellipsien lukumäärä
0,251

p>0,05

tunee kuitenkin siitä, että ellipsien käyttö oli kaikilla tutkimushenkilöillä hyvin vähäistä, eikä ai-

neistosta näin ollen noussut esiin taitavia tai heikkoja elliptisten sidosten käyttäjiä. 

 

 

 

 

 

6.5. Tulosten yhteenveto 

Tämän pro gradu -työn tarkoituksena oli kuvailla, miten ennenaikaisena syntyneet lapset käyttä-

vät kielen keinoja 5-6 vuoden iässä luodessaan yhtenäistä tarinaa. Lisäksi tarkastelin, miten kie-

lelliset sidoskeinot ovat yhteydessä kertomuksen koherenssiin. Tutkimuksen pääkysymys oli, mi-

ten lapsi rakentaa kertomuskokonaisuutta kielen keinoilla. Seuraavaksi vastaan luvussa 4 esittä-

miini tutkimuskysymyksiin. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää, miten lapset viittasivat tarinan 

kolmeen päätoimijaan. Tulokset osoittivat, että kaikki tutkimushenkilöt käyttivät sekä substantii-

vi- että pronominiviittauksia puhuessaan kolmesta päätoimijasta, pojasta, koirasta ja sammakosta. 

Viittausten määrät kertomuksissa vaihtelivat suuresti: lyhyimmissä kertomuksissa viittauksia oli 

vain muutamia, kun taas enimmillään viittauksia oli useita kymmeniä yhdessä kertomuksessa. 

Kyky luoda odotuksenmukaisia ja selvästi tulkittavissa olevia viittausketjuja ei ollut lapsille vielä 

täysin kehittynyt, sillä yli puolet tutkittavista käytti viittauksia vaihtelevasti ja vain kuusi lasta 

(6/18) osasi käyttää viittauksia hyvin. Eniten viittausketjuja häiritsivät epätarkat pronominiviitta-

ukset. Viittausketjujen ongelmat näkyivät jo toimijoiden ensiesittelyvaiheessa, sillä vain kahdek-

san tutkimushenkilöä (8/18) esitteli kaikki kolme päätoimijaa relevantilla substantiiviviittauksel-

la.  

Taulukko 6. Sisältöyksikköpisteiden ja koheesiota luovien kieliopillisten keinojen korrelaatiot (Spearmanin 

rhoo) 
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Toisen tutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää, miten lapset sitoivat lauseita yhteen. 

Lauseiden sidoksisuutta tarkasteltiin sekä lauseyhdistysten että ellipsien näkökulmasta. Lauseyh-

distyksistä käytetyin oli temporaalinen lauseyhdistystyyppi, jolla lapset sitoivat tapahtumia ajalli-

sesti yhteen. Lapset käyttivät temporaalista sidosta pääasiassa peräkkäisten tapahtumien kuvaa-

miseen, ja tällöin konnektiivi oli yleensä sitten. Viisi lasta kuvasi konnektiivilla myös kertomuk-

sen samanaikaisia tapahtumia. Toiseksi käytetyin lauseyhdistystyyppi oli additiivinen lauseyhdis-

tys, joka rakennettiin yleensä ja-konnektiivilla. Kukaan lapsista ei käyttänyt kaikkia kuutta lau-

seyhdistystyyppiä, vaan tyypillisimmillään kertomus sisälsi kolme eri lauseyhdistystyyppiä. Ku-

ten viittaustenkin, myös lauseyhdistysten määrät kertomuksissa vaihtelivat hyvin paljon. Sen si-

jaan ellipsien käytössä ei noussut esiin suuria eroja. Ellipsien käyttö oli hyvin vähäistä: verbiosan 

ellipsejä ei käyttänyt yksikään tutkittava ja substantiiviosan ellipsejäkin vain seitsemän lasta. 

Muutamien lasten kertomuksista löytyi ellipsien kaltaisia rakenteita, joissa subjekti tai verbi oli 

jätetty pois, mutta joita ei silti voida luokitella puhtaiksi elliptisiksi sidoksiksi.  

Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää, onko kertomuksen kielellisten si-

doskeinojen käyttö yhteydessä kertomuksen sisällölliseen yhtenäisyyteen. Tuloksista käy ilmi, 

että se, kuinka monipuolisesti lapsi käyttää eri lauseyhdistystyyppejä ja kuinka hyvän viittausket-

jun hän kykenee luomaan, on yhteydessä kertomuksen sisällölliseen koherenssiin. Sen sijaan el-

lipsien käytöllä ei näyttäisi olevan yhteyttä siihen, kuinka yksityiskohtaisesti lapsi kuvaa kerto-

muksen tapahtumia. Tämän voidaan olettaa johtuvan siitä, että kaikki tutkittavat käyttivät ellipti-

siä sidoksia melko vähän, eikä aineistosta noussut esiin suuria eroja ellipsien käytössä.  
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7 POHDINTA 

Tämän pro gradu -työn tarkoituksena oli kuvata, miten 5-6 -vuotiaat ennenaikaisena syntyneet 

lapset käyttävät kieliopillisia koheesiokeinoja rakentaessaan kertomusta. Koheesiota tarkasteltiin 

viittausten, lauseyhdistysten ja elliptisten sidosten kautta. Lisäksi tavoitteena oli tutkia, onko kie-

liopillisten keinojen käytöllä yhteyttä kertomuksen sisällölliseen koherenssiin. Tämä tutkimus 

antaa siis tietoa sekä keskosena syntyneiden lasten kielellisistä taidoista että kerrontataidoista kie-

lellisen kehityksen mittarina. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään tarkemmin tuloksia ja niistä 

nousseita johtopäätöksiä (7.1), arvioidaan käytetyn menetelmän soveltuvuutta tutkimukseen (7.2) 

ja esitellään jatkotutkimusaiheita (7.3).  

7.1. Tulosten tarkastelua 

7.1.1. Kielelliset sidoskeinojen käyttö 5-6 vuoden iässä 

Kertomuksen koheesiota tarkasteltiin tutkimalla lasten tapoja käyttää viittauksia, lauseyhdistyksiä 

ja elliptisiä sidoksia. Tuloksissa on nähtävissä suurta vaihtelua lähes kaikilla tarkastelluilla osa-

alueilla. Ainoastaan ellipsien käytössä ei havaittu suuria eroja, sillä kaikkien tutkimushenkilöiden 

kertomuksissa oli hyvin vähän elliptisiä sidoksia. 

Kaikki tutkittavat käyttivät kertomuksissaan sekä substantiivi- että pronominiviittauksia. Osa tut-

kittavista sijoittuu vielä Karmiloff-Smithin (1985) mallin (ks. 3.2) ensimmäiseen kehitysvaihee-

seen, jossa deiktisten viittausten käyttö on yleistä. Suurin osa lapsista näyttäisi kuitenkin olevan 

mallin toisessa kehitysvaiheessa, jossa lapsi käyttää jo pronominiviittauksia erityisesti tarinan 

päähenkilöön viitattaessa. Eniten pronominiviittauksia kohdistui poikaan, kun taas koiraan ja 

sammakkoon viitattiin enemmän substantiiviviittauksilla. Huomionarvoista on viittausten vähyys 

verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin (esim. Bamberg, 1987; Van der Lely, 1997). Esimerkiksi 

Van der Lelyn (1997) 5-6 -vuotiaiden normaalisti kehittyneiden kontrolliryhmä viittasi poikaan 

keskimäärin yli kaksikymmentä kertaa, kun tässä tutkimuksessa viittauksia oli keskimäärin vain 

yksitoista. Myös koiraan kohdistuneita viittauksia oli tässä aineistossa vähemmän kuin Van der 

Lelyn tutkimuksessa. Viittausten vähyyden voidaan olettaa olevan yhteydessä myös kertomusten 

kokonaispituuteen, sillä suurin osa tässä työssä tutkituista kertomuksista oli melko lyhyitä ja 

niukkasanaisia (ks. tarkemmin keskoslasten kertomusten pituuksista Markkanen, tekeillä).  
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Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, kuinka lapset viittaavat tarinan kolmanteen päätoimi-

jaan, sammakkoon. Muissa Sammakkokertomuksen viittauksia tarkastelleissa tutkimuksissa 

(esim. Bamberg, 1987; Van der Lely, 1997) niin ei ole tehty, vaan tarkasteluun on otettu vain 

poikaan ja koiraan kohdistuneet viittaukset. Niinpä sammakkoon kohdistuvia viittauksia tai viit-

tausten kokonaismäärää on vaikea verrata aiempiin tutkimuksiin.  

Kohesiivisen viittausketjun rakentaminen on monimutkainen ja myöhään kehittyvä kognitiivinen 

tehtävä, joka vaatii lapselta kykyä ottaa huomioon kuulijan taustatiedot asiasta (Van der Lely, 

1997). Tässä tutkimuksessa lähes kaikilla tutkimushenkilöillä oli vielä ongelmia täysin ymmärret-

tävän viittausketjun luomisessa, ja suurin osa käytti viittauksia vaihtelevasti. Vain yksi tutkimus-

henkilö sai vertailulukuanalyysissa parhaimman mahdollisen tuloksen eli onnistui luomaan kai-

kista viittauksista kuulijalle ymmärrettävän. Kaikilla muilla tutkittavilla esiintyi viittausvirheitä, 

kuitenkin niin, että kolmasosa lapsista hallitsi viittausten käytön vertailulukuanalyysin perusteel-

la. Suvannon (2012) tutkimuksessa tavanomaisesti kehittyneiden lasten kontrolliryhmässä viitta-

usten käyttö näytti olevan heikompaa kuin tässä tutkimuksessa. Erot selittyvät kuitenkin todennä-

köisesti menetelmällisillä syillä, sillä Suvanto käytti vain kaksiosaista pisteytystä (0-1 pistettä, ks. 

tarkemmin 7.3), kun tässä tutkimuksessa viittausten käyttöä arvioitiin kolmiportaisella asteikolla. 

Eniten viittausketjujen seuraamista häiritsi epätarkka pronominiviittausten käyttö. Kuten todettua, 

suurin osa tutkimuksen lapsista asettui Karmiloff-Smithin (1985) luokituksen toiseen kehitysvai-

heeseen, jossa päähenkilöön viitataan pronominilla. Sammakkokertomuksesta erottuu kuitenkin 

kaksi selkeää päähenkilöä (poika ja koira), mikä aiheutti sekaannuksia viittauksissa, sillä tutkitta-

vat viittasivat molempiin päähenkilöihin pronomineilla se tai hän. Viittausketjun ongelmat näyt-

tivät alkavan monella tutkittavalla jo toimijoiden esittelyvaiheessa, sillä vain kahdeksan kahdek-

sastatoista tutkittavasta käytti ensiesittelyssä kaikista kolmesta toimijasta relevanttia substantiivi-

viittausta. Tähän on voinut kuitenkin vaikuttaa analyysin ulkopuolelle jätetty tehtävän alkutilan-

ne, jolloin tutkija on itse esitellyt henkilöt lapselle ohjetta antaessaan. Tällöin kertomusta aloitta-

va lapsi voi olettaa toimijoiden olevan kuulijalle jo tuttuja. 

Käytetyimmät lauseyhdistykset tutkittavien kertomuksissa olivat odotetusti additiivinen ja tempo-

raalinen lauseyhdistys. Additiivista lauseyhdistystä voitiin pitää odotettuna, sillä se on lauseyh-

distyksistä yksinkertaisin ja koska sen lapsi omaksuu yleensä ensimmäisenä (Lieko, 1993). Myös 

temporaalinen liitos omaksutaan melko aikaisin, noin 2,5 vuoden iässä (Lieko, 1993). Lisäksi 

Sammakkotarina, joka etenee kronologisesti, implikoi temporaalisten sidosten käyttöä. Tarinassa 

on paljon peräkkäisiä ja samanaikaisia tapahtumia, joiden ilmaiseminen temporaalisella sidoksel-

la on luonnollista. Lapset kuvasivat peräkkäisiä tapahtumia huomattavasti useammin kuin saman-
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aikaisia, sillä useimmat Sammakkokertomuksen tapahtumat ovat lineaarisia. Yleisimmin peräk-

käisyyden eli sekventiaalisuuden ilmaisemiseen käytettiin konnektiivia sitten, erityisesti muotoa 

ja sitten. Julin (2001) toteaa kuitenkin, että sitten-konjunktion käytöllä on tämänkaltaisessa tehtä-

vässä muitakin merkitystehtäviä kuin temporaalisena sidoksena toimiminen. Kuten Julinin tutki-

muksessa, myös tässä tutkimuksessa lapset ilmaisivat sitten-konjunktiolla jatkavansa tarinaa ja 

siirtyvänsä seuraavaan kuvaan. Tällöin sen käyttötarkoitus on enemmänkin vuorovaikutukselli-

nen kuin semanttinen. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan otettu kantaa sidosten erilaisiin käyttö-

tapoihin, vaan arvioitiin vain sidosten määrää. 

Tapahtumien samanaikaisuutta ilmaisevien simultaanisten sidosten käyttö oli lasten kertomuksis-

sa huomattavasti vähäisempää kuin sekventiaalisten. Tämä selittyy osittain sillä, että samanaikai-

sia tapahtumia on Sammakkotarinassa vähemmän kuin peräkkäisiä. Kuitenkin Berman ja Slobin 

(1994: 449, 604), jotka ovat käyttäneet tutkimuksessaan samaa Sammakkotarinaa, toteavat, että 

lapsi alkaa viiden vuoden iässä käyttää simultaanisuutta luodakseen kertomukseen eri tasoja: tär-

keitä asioita nostetaan etualalle ja merkityksettömämpiä asioita jätetään taka-alalle. Heidän tut-

kimuksessaan 3–4-vuotiaat lapset eivät ilmaisseet simultaanisuutta juuri lainkaan, mutta viiden-

nestä ikävuodesta ylöspäin simultaanisten sidosten ilmaiseminen lisääntyi huomattavasti. Tässä 

tutkimuksessa simultaanisuuden ilmaiseminen näyttäisi olevan huomattavasti vähäisempää kuin 

Bermanin ja Slobinin tavanomaisesti kehittyneitä lapsia tarkastelevassa tutkimuksessa.  

Muiden kuin temporaalisten ja additiivisten liitosten käyttö oli tutkimushenkilöiden kertomuksis-

sa hyvin vähäistä. Niinpä myös kerronnalle tyypillisten kausaalisten, syy-seuraussuhdetta ilmai-

sevien liitosten määrä oli hyvin vähäinen, vaikka myös tämän lauseyhdistystyypin voidaan olettaa 

jo ilmaantuneen tutkimushenkilöiden kieleen (Lieko 1993). Kausaalisten konnektiivien käyttö on 

kuitenkin kognitiivisesti haastavaa, ja niiden sujuva käyttö kertomuksessa lisääntyy vasta kou-

luiässä (Berman & Slobin 1994: 546–547). Viisi ja kuusivuotiaiden voidaankin olettaa suosivan 

temporaalisia yhdistyksiä kausaalisten yhdistysten sijaan, mikä käy ilmi myös tässä tutkimukses-

sa. 

Kaikki tutkimushenkilöt käyttivät kertomuksissaan hyvin vähän elliptisiä sidoksia. Verbiosan el-

lipsejä ei esiintynyt lainkaan ja substantiiviosan ellipsejäkin vain satunnaisesti. Bermanin ja Slo-

binin (1994) mukaan taito käyttää kertomuksessa ellipsejä, erityisesti ns. nollasubjektia eli sub-

stantiiviosan ellipsejä kehittyy voimakkaasti 5-6 vuoden iässä. Heidän tavanomaisesti kehittynei-

tä lapsia käsitelleessä tutkimuksessaan esimerkiksi englanninkielisistä 5-vuotiaista tutkimushen-

kilöistä lähes kaikki käyttivät kertomuksessaan sujuvasti nollasubjektia. Tässä tutkimuksessa vas-
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taavanlaista substantiiviosan ellipsien yleistymistä ei kuitenkaan havaittu. Tutkimuksessa neljällä 

tutkimushenkilöllä esiintyi myös epätyypillistä subjektin poisjättöä, jota Bermanin ja Slobinin 

tutkimuksessa esiintyi pääasiassa 3-vuotiailla englanninkielisillä lapsilla. Samansuuntaisia tulok-

sia havaittiin myös heprean ja saksankielisillä lapsilla, joten tässä tutkimuksessa ilmennyttä ellip-

sien vähyyttä 5–6-vuotiaiden lasten kertomuksissa ei voida varmasti selittää vain kielikohtaisilla 

eroilla. Kyky luoda elliptisiä sidoksia näyttäisi kuitenkin jo kehittyneen tähän tutkimukseen osal-

listuneilla lapsille, sillä he osasivat käyttää elliptisiä rakenteita kertomista helpommassa ja tu-

tummassa kielenkäyttötehtävässä eli kertomisen lomassa käydyissä keskusteluosuuksissa. He ei-

vät kuitenkaan osanneet siirtää taitoaan vielä kerrontatehtävään. 

Tässä tutkimuksessa nousi esiin useita tekijöitä, jotka tukevat aikaisempien tutkimusten tuloksia, 

joiden mukaan ennenaikaisilla lapsilla esiintyy enemmän kielen kehityksen viivettä kuin täysiai-

kaisilla lapsilla (esim. Wolke & Mayer, 1999; Yliherva, 2002; Kern & Gayraud, 2007). Sellaisia 

ovat erityisesti viittausten, ellipsien ja simultaanisuuden käytön vähäisyys. Kuitenkin tutkimus-

henkilöiden kertomuksissa esiintyi myös monia 5-6 -vuotiaille tyypillisiä kerronnan piirteitä, ku-

ten temporaalisen sidoksen hallitsevuus lauseyhdistyksissä kausaalisen yhdistyksen sijaan. Tä-

män tutkimuksen perusteella ei siis voida kiistatta sanoa, että ennenaikaisina syntyneiden lasten 

kerrontataidot olisivat viiveisiä. Pikemminkin lienee kyse siitä, että 5-6-vuotiaat lapset ovat ylei-

sesti vielä kovin heterogeeninen ryhmä, jonka kertovan kielenkäytön taidot ovat voimakkaassa 

kehitysvaiheessa (Peterson & McCabe, 1983; Berman & Slobin 1994; Walden 2000, 53).  

7.1.2. Koheesio koherenssin rakentajana 

Kertomuksen kielellistä koheesiota ja sisällöllistä koherenssia on monissa tutkimuksissa tarkas-

teltu erillisinä tekijöinä. Kertomuksen kielelliset sidoskeinot toimivat kuitenkin koherenssin ra-

kentajina, eikä näitä käsitteitä voida täysin erottaa toisistaan (Armstrong, 1991). Tätä käsitystä 

tukevat myös tämän tutkimuksen tulokset. 

Kertomusten koherenssia tarkasteltiin tässä tutkimuksessa vertaamalla kertomusten sisällön toteu-

tumista lapsen kykyyn käyttää kielellisiä sidoskeinoja. Välineenä käytettiin Rinta-Homin ja Pel-

tosen (2011) luomaa Sammakkokertomuksen sisältöyksikköanalyysia. Sen pisteitä verrattiin viit-

tausten vertailulukuun, käytettyjen lauseyhdistystyyppien määrään (=lauseyhdistystyyppien mo-

nipuolisuus) sekä ellipsien määrään. Vertailussa huomattiin, että viittauksista saatu vertailuluku 

sekä lauseyhdistysten käytön monipuolisuus olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä sisäl-

töyksikköpisteisiin. Lapset, jotka loivat sisällöllisesti yhtenäisen kertomuksen ja kuvailivat ker-
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tomuksen tapahtumia yksityiskohtaisesti, käyttivät siis myös selkeitä viittausketjuja ja monipuoli-

sesti useita eri lauseyhdistystyyppejä. Sen sijaan ellipsien käyttö ei ollut merkittävästi yhteydessä 

sisältöyksikköpisteisiin. Tämän voidaan olettaa johtuvan siitä, että ellipsien käyttö oli kaikilla 

tutkittavilla hyvin vähäistä, eikä aineistosta noussut lapsia, jotka olisivat käyttäneet ellipsejä eri-

tyisen runsaasti. 

Kertomus on mahdollista rakentaa koherentiksi vain ryhmittelemällä lauseet temporaalisesti ja 

kausaalisesti järkeväksi kokonaisuudeksi (Shapiro & Hudson, 1991). Kielellisten koheesiokeino-

jen käyttö antaa lapselle kuitenkin lisää mahdollisuuksia rakentaa ymmärrettäviä ilmaisuja. Kie-

lellisten sidoskeinojen käyttö kertomuksen tapahtumien jäsentämiseksi helpottaa kuulijaa seu-

raamaan tarinan etenemistä niin, että se muodostuu koherentiksi hänen mielessään. Tähän tutki-

mukseen osallistuneilla keskoslapsilla on siis vielä oppimista kertomuksen kielellisessä rakenta-

misessa. 

7.2. Menetelmän pohdintaa 

7.2.1. Tutkittavat ja aineistonkeruumenetelmä 

Tähän tutkimukseen valikoituneet lapset olivat iältään 5-6 -vuotiaita niin, että nuorin oli tutki-

mushetkellä 5:0 ja vanhin 6:3 -vuotias. Koska kerrontataitojen kehityksessä tapahtuu selkeä kehi-

tyksellinen muutos viidennen ja kuudennen ikävuoden välissä (Peterson & McCabe 1983), ovat 

näinkin pienet ikäerot saattaneet vaikuttaa lasten kerrontasuorituksiin. Myös Suvanto (2012) ha-

vaitsi omassa tutkimuksessaan, jossa lapset olivat 4-6-vuotiaita, että ikäero näkyi selvästi lasten 

kertomusten tasossa. Koska tässäkin tutkimuksessa tutkittavien ryhmä osoittautui kielenkäyttö-

taidoiltaan melko heterogeeniseksi, olisi ikäeron tuomat taitoerot ollut hyvä kontrolloida jakamal-

la lapset iän perusteella kahteen ryhmään. Nyt tuloksista ei voida varmasti päätellä, johtuuko hy-

vin erilainen suoriutuminen iästä vai ennenaikaisuuden aiheuttamista kielen kehityksen eroavai-

suuksista. 

Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto on kerätty Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa kahta 

suurempaa tutkimusta eikä vain tätä pro gradu -työtä varten. Aineiston kerääjiä on ollut kolme, ja 

he ovat kaikki saaneet samanlaiset ohjeet tehtävän ohjeistukseen ja lasten kannustamiseen. Kui-

tenkin tallenteista on kuultavissa ja nähtävissä, että tutkijat ovat sortuneet joidenkin niukkasanais-

ten lasten kohdalla liikaan johdatteluun, mikä on saattanut vaikuttaa lapsen tuottamaan kertomuk-

seen. Selkeät johdattelevat kysymykset ja niiden vastaukset on suljettu analysoitavan materiaalin 
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ulkopuolelle, mutta tutkijan kommentit ovat silti saattaneet vaikuttaa tarinan etenemiseen. Toinen 

kertomuksissa näkyvä seikka, joka on saattanut vaikuttaa tutkimushenkilöiden tuottamiin kerto-

muksiin, on lasten kyllästyminen kertomiseen jo heti tehtävän alussa. Lapset ovat ennen sam-

makkotarinaa kuunnelleet ja uudelleenkertoneet toisen kertomuksen, ja moni lapsi ilmaisi jo heti 

sammakkokertomuksen kuvat nähtyään, ettei jaksa kertoa tarinaa.  

Tässä tutkimuksessa käytettyä kirjaa ”Frog Where Are You” on käytetty kertomusten elisitoijana 

myös monissa muissa tutkimuksissa ja opinnäytetöissä (esim. Berman & Slobin, 1994; Botting, 

2002; Julin, 2001; Nilsson, 2004; Peltonen, 2011; Suvanto, 2012). Sen soveltuvuutta kerrontatai-

tojen tutkimiseen on siis jo testattu melko paljon. Sammakkotarina on havaittu hyväksi välineeksi 

tämänkaltaiseen tutkimukseen, koska se on tarpeeksi pitkä, sisältää kertomukselle tyypillisen 

episodisen rakenteen ja koska sen useat, osittain päällekkäiset tapahtumat mahdollistavat eri taso-

jen luomisen kertomukseen (Berman & Slobin, 1994, 20–21). Esimerkiksi Suvanto (2012) totesi 

lasten tuottavan Sammakkotarinan avulla rakenteeltaan paremman ja enemmän episodeja sisältä-

vän kertomuksen kuin toistokerronnassa, lelusarjojen avulla tai omakohtaisesta kokemuksesta 

kertoessaan. 

Vaikka Sammakkokertomuksen soveltuvuuden yhtenä perusteena on sen pituus, voidaan sitä pi-

tää myös tehtävän heikkoutena. Kahdenkymmenenneljän kuvan mittainen kertomus vaatii lapsel-

ta kärsivällisyyttä, keskittymiskykyä ja hyvää muistia, joten se voi olla haastava erityisesti hyvin 

nuorille lapsille (ks. Julin, 2001). Tässäkin tutkimuksessa useat tutkimushenkilöt ilmaisivat kes-

ken tarinankerronnan, etteivät he jaksa kertoa tarinaa loppuun. Tämä taas vaatii tutkijalta taitoa 

suunnata lapsen huomio takaisin kertomukseen. Jokainen tutkittava jaksoi kyllä kertoa kertomuk-

sen loppuun asti, mutta keskittymättömyys on saattanut aiheuttaa kiirehtimistä ja tapahtumien yli 

hyppimistä. 

Tämän kaltaisessa, kielen keinoihin painottuvassa tutkimuksessa on tärkeää ottaa huomioon, että 

kaikki tutkimushenkilöt ovat ymmärtäneet tehtävänannon juuri niin kuin tutkija on sen tarkoitta-

nut. Tässäkin tutkimuksessa nousi esiin useita erilaisia tapoja tuottaa kertomuksia: toiset lapset 

keskittyivät kuvien kuvailuun, kun toiset lapset taas kertoivat arkikielisen tai kirjakielisen kerto-

muksen. Tuloksia arvioitaessa olisikin hyvä ottaa huomioon, miten lapsi on tehtäväannon ymmär-

tänyt, sillä se vaikuttaa lapsen tapaan käyttää kielen keinoja: lapset, jotka ovat vain keskittyneet 

kuvailemaan yksittäisten kuvien henkilöitä ja tapahtumia, eivät tarvitse yhtä paljon sitovia ilmai-

suja kuin episodisesti rakentuneen kertomuksen luomiseen (Berman & Slobin, 1994). Tutkijan 

tulisikin kyetä päättelemään, millaisen kertomustavan lapsi on valinnut ja mistä se johtuu: ker-
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tooko se suoraan lapsen kerrontataidoista vai hänen käsityksestään tehtävänannosta. On kuitenkin 

todennäköistä, että tässäkin tutkimuksessa erilaiset kerrontatavat kertovat kerrontataitojen todelli-

sista eroista. Suvanto (2012) esittääkin, että lapsen todellinen taitotaso, johon kerronnan kehitystä 

verrataan, olisi syytä selvittää esimerkiksi kriteeriviitemenetelmällä sen sijaan että taitoja verra-

taan ikäluokan keskimääräiseen arvioon. 

7.2.2. Analyysimenetelmistä 

Aineiston analyysin pohjana käytettiin Hallidayn (2004) syystemis-funktionaalista kieliteoriaa. 

Systeemis-funktionaalinen teoria tarkastelee kielen käyttöä tietynlaisessa tilannekontekstissa 

(Halliday 2004). Tilannekonteksti ohjaa kielenkäyttöä tiettyyn suuntaan ja tekee todennäköiseksi 

tietynlaiset kielelliset valinnat. Tässä tutkimuksessa tilannekontekstina on tutkimustilanne, jossa 

lapsi kertoo kuvista tarinan vieraalle puheterapeutille. Systeemis-funktionaalinen teorian mukaan 

kerrontatilanteessa kertoja luo koheesiota tietyillä kielen keinoilla, joita ovat mm. viittaaminen, 

ellipsien käyttö ja lauseiden yhdistäminen, joita tässä tutkimuksessa tarkasteltiin. Systeemis-

funktionaalinen teoria tarjoaa siis hyvät lähtökohdat kertomuksen analysointiin.  

Viittauksia tarkasteltaessa huomioon otettiin kertomuksen kolme päätoimijaa poika, koira ja 

sammakko. Tämä tuntui luonnolliselta vallinnalta, sillä kaikki kolme kulkevat mukana läpi koko 

kertomuksen, vaikkakin sammakko on suurimman osan ajasta vain etsinnän kohteena eikä varsi-

naisena toimijana. Useissa muissa Sammakkokertomuksen viittauksia käsittelevissä tutkimuksis-

sa sammakko oli jätetty huomiotta (esim. Bamberg, 1987; Van det Lely, 1997). Niinpä viittausten 

kokonaismäärän vertailu muihin tutkimuksiin anna täysin luotettavaa tietoa.  

Myös viittausten tulkinnanvaraisuutta ja odotuksenmukaisuutta arvioivaa vertailulukua voidaan 

käyttää vain suuntaa antavana mittarina, sillä vastaavanlaista kolmiportaista (0-1-2 pistettä) pis-

teytystä ei ole käytetty aikaisemmissa Sammakkokertomusta tarkastelevissa tutkimuksissa. Saa-

dut vertailuluvut luokiteltiin kolmeen kategoriaan Suvantoa (2012) mukaillen, mutta tulokset ei-

vät ole täysin verrattavissa hänen tuloksiinsa, sillä Suvanto käytti omassa tutkimuksessaan kaksi-

osaista pisteytystä (0-1 pistettä). Suvanto itse kuitenkin toteaa, ettei Klecan-Akerin (2010) teori-

aan perustuva kaksipisteinen analyysi ole riittävä. Klecan-Akerin mukaan substantiiviviittaukseen 

voi viitata kaksi kertaa pronominilla, jonka jälkeen on käytettävä uutta substantiiviviittausta. Su-

vannon tutkimuksessa kaikki viittaukset, jotka poikkesivat Klecan-Akerin (2010) jaottelusta, sai-

vat nolla pistettä riippumatta siitä, pystyikö kuulija tulkitsemaan viittauksen kohteen oikein. Täs-

sä tutkimuksessa ne viittaukset, jotka poikkesivat Klecan-Akerin määritelmästä, mutta olivat kui-
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tenkin oikein tulkittavissa, arvioitiin yhden pisteen arvoisiksi, mikä nostaa kokonaispistemäärää 

verrattuna Suvannon pisteytykseen. Käytettyä kolmiosaista pisteytystä voidaan pitää siis melko 

hyvänä, sillä se ottaa huomioon kaikki oikein tulkittavissa olevat viittaukset ja korjaa näin ollen 

Suvannon käyttämän pisteytyksen luomaa vääristymää.  

Lauseyhdistysten tarkastelun pohjana käytettiin Liekon (1993) mallia. Vaikka Liekon mallissa 

otetaankin kantaa lauseyhdistysten kehittymiseen lapsen kielessä, sen soveltaminen tähän tutki-

mukseen ei ollut yksiselitteistä. Lieko on tutkinut lauseyhdistyksiä lapsen spontaanissa keskuste-

lupuheessa, mikä on kehityksellisesti varhaisempi ja siten lapselle helpompi diskurssimuoto kuin 

kertomus. Keskustelupuheessa kaikkien lauseyhdistysten voidaan olettaa ilmaantuvan lapsen pu-

heeseen neljään ikävuoteen verrattuna (Lieko, 1993). Kaikki tämän tutkimuksen lapset olivat niin 

vanhoja, että kaikkien lauseyhdistystyyppien voidaan olettaa löytyvän heidän spontaanipuhees-

taan, vaikkeivät he käyttäneetkään niitä kertomuksessaan. Muissa kerrontataitoja käsittelevissä 

tutkimuksissa (esim. Berman & Slobin, 1994; Suvanto, 2012) huomio lauseyhdistyksiä tarkastel-

taessa on kiinnittynyt pääasiassa temporaalisuutta ja kausaalisuutta luoviin sidoksiin, ja neljä 

muuta Liekon mallissa esitettyä sidostyyppiä on jätetty huomiotta. Niinpä muiden tutkimusten 

valossa on vaikea arvioida, miten hyvin tämän tutkimuksen lapset käyttivät additiivista, adversa-

tiivista ja spesifioivaa yhdistystä sekä kehysliitosta kerronnan kontekstissa.  

7.3. Jatkotutkimusaiheet ja työn kliininen merkitys 

Tämän tutkimus antoi tietoa siitä, millaisia piirteitä on 5-6 -vuotiaiden ennenaikaisen syntyneiden 

lasten kerronnassa. Vaikka keskosena syntyneiden kielenkehitystä onkin tutkittu paljon jo usean 

vuosikymmenen ajan, on kerronnan tutkiminen jäänyt vähäiseksi. Tästäkin tutkimuksesta saadut 

tulokset ovat kuitenkin vain suuntaa antavia, sillä tutkittavien joukko oli hyvin pieni, vain 18 tut-

kimushenkilöä. Jo nämä seikat nostattavatkin tarvetta jatkotutkimukselle. Jotta keskosena synty-

neiden lasten kerrontataidoista saataisiin luotettavaa ja yleistettävää tietoa, tulisi tutkimushenki-

löiden määrää kasvattaa huomattavasti. Saatujen tulosten perusteella ei voida myöskään vetää 

varmoja johtopäätöksiä siitä, onko ennenaikaisena syntyneiden lasten kielen kehitys viiveistä ja 

näkyykö se lasten tuottamissa kertomuksissa, sillä tutkimuksessa ei ollut mukana verrokkiryh-

mää. Tutkimuksen toistaminen verrokkiryhmän kanssa olisikin siis välttämätöntä erityisesti mah-

dollisen kielen kehityksen viiveisyyden luotettavaksi toteamiseksi. 

On myös syytä muistaa, että normaalisti kehittyneiden lasten kerrontaa käsittelevä suomalaistut-

kimus on ollut vielä melko vähäistä. Vaikka tämä tutkimus toistettaisiinkin verrokkiryhmän kans-



 

  

40 

 

sa, ei minkäänlaisia diagnostisia kriteerejä voida asettaa ennen kuin on saatu tarpeeksi tietoa ker-

ronnan normaalivariaatioista. Suurella otoskoolla toteutettu tutkimus ja luotettavan kliinisen so-

velluksen luominen poikkeavien ja tyypillisten kerrontataitojen arvioimiseksi olisi tarpeen, sillä 

suomenkielisiä pragmatiikkaa arvioivia testejä ei ole vielä tällä hetkellä tarjolla juuri lainkaan. 

Normiaineiston kerääminen ei palvelisi vain ennenaikaisena syntyneiden lasten kerrontataitojen 

arvioimista, vaan myös muiden ryhmien, kuten dysfaattisten tai kuulovammaisten lasten kielelli-

sen tason kartoittamista. 

Vaikka tämän tutkimuksen analyysimenetelmä ei tarjoakaan tarpeeksi tarkkoja kriteerejä kielelli-

sen tason arvioimiseen, voi puheterapeutti soveltaa sitä kliinisessä työssä havainnointinsa tukena. 

Lapsen kertoessa, joko kuvista tai spontaanisti, puheterapeutti voi kiinnittää huomiota erityisesti 

viittausketjujen toimivuuteen sekä ellipsien ja eri lauseyhdistystyyppien esiintyvyyteen. Näiden 

perusteella voidaan arvioida, onko lapselle kehittynyt koherentin kertomukseen rakentamiseen 

tarvittavia kognitiivisia, lingvistisiä ja kommunikatiivisia perusvalmiuksia. Tässä tutkimuksessa 

esiin nousi myös ohjeenannon merkitys: on syytä varmistaa, että tutkittava lapsi on ymmärtänyt 

ohjeet niin kuin puheterapeutti on ne tarkoittanut ennen kuin kertomuksen kielellisiä sidoskeinoja 

aletaan arvioida. Viittausten, ellipsien ja simultaanisuuden vähyys antaa viitteitä ennenaikaisten 

lasten kielenkehityksen viiveisyyteen ja vahvistaa näin aikaisempia tutkimustuloksia. Vaikka 

varmoja johtopäätöksiä asiasta ei voida tämän tutkimuksen perusteella vetääkään, antaa tutki-

mukseni yhdessä muun alan tutkimuksen kanssa perusteita ennenaikaisena syntyneen lapsen kie-

lelliseen seurantaan, jotta mahdollinen puheterapeuttinen kuntoutus osataan aloittaa ajoissa. 
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LIITE 2. Sisältöyksiköt ja niiden tulkintaohjeet 

 

Tarinan sisältöyksiköt Sisältöyksikön tulkintaohje 

1. Pojalla on koira ja 
sammakko 

Kertomuksen alussa riittää, että lapsi mainitsee kaikki toimijat 
eli pojan, koiran ja sammakon ja kuvailee jollain tavalla alku-
tilannetta tai toimijoiden suhdetta (esim. ”poika ja koira katso-
vat sammakkoa”). Jos lapsi esittelee vain osan toimijoista tai pel-
kästään toimijat kuvailematta asetelmaa mitenkään, sisältö on 
tulkinnanvarainen (+/-) 

2. Sammakko karkaa po-
jan ja koiran nukkuessa 

Toteutuneessa sisältöyksikössä tulee esiin sammakon karkaa-
minen/pois lähteminen sekä se, että poika (ja koira) nukkuvat 
sammakon karatessa eli poika ja koira eivät näe karkaamista (+). 
Jos lapsi ilmaisee vain sammakon karkaamisen, sisältöyksikkö on 
tulkinnanvarainen (+/-) 

3. Poika huomaa sam-
makon karanneen 

Tämän sisältöyksikön osalta sammakon karkaami-
sen/katoamisen huomaaminen on oleellista 

4. Poika (ja koira) alka-
vat etsiä sammakkoa 

Sisältöyksikkö katsotaan toteutuneeksi, jos lapsi viittaa jollakin 
tavalla siihen, että sammakkoa aletaan etsiä (+), Sisältöyksikkö 
toteutuu myös, jos lapsi kertoo pojan etsivän sammakkoa huo-
neestaan, esim. kengästä. 

5. Huutelevat sammak-
koa ikkunasta 

Tapahtumat tulee liittää sammakon etsimiseen, sekä nimetä 
paikka, mistä etsitään (+). Etsimistapa ei ole oleellinen (esim. 
huutelee/etsii/katsoo onko sammakkoa), mutta mikäli etsiminen 
ei käy kertomuksesta ilmi tai paikka jää epäselväksi, katsotaan 
sisältöyksikkö tulkinnanvaraiseksi (+/-). Jos lapsi ei viittaa sam-
makon etsimiseen eikä täsmällisesti mainitse tapahtumapaikkaa 
(esim. poika huutaa), sisältöyksikkö katsotan puuttuvaksi 

6. Huutelevat sammak-
koa metsästä 
/niityltä/pihalta 

Ks. sisältöyksikön 5 tulkinta 

7. Poika etsii sammak-
koa kuopasta 

Ks. sisältöyksikön 5 tulkinta. pelkkä koiran tekemisten kuvaami-
nen on tarinan kokonaisrakentumisen kannalta epäoleellista (-). 

8. Poika etsii sammak-
koa puunkolosta 

Ks. sisältöyksikön 5 tulkinta. 

9. Poika huutelee sam-
makkoa kiveltä 

Ks. sisältöyksikön 5 tulkinta 

10. Poika joutuu epä-
huomiossa hirven sarvil-

Toteutuneessa sisältöyksikössä käy ilmi hirven sarville joutu-
minen vahingossa (+). Mikäli sarville joutuminen voidaan tulki-
ta tahalliseksi (esim. ”poika meni hirven sarville”), on sisältöyk-
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le sikkö tulkinnanvarainen (+/-). Jos lapsi ei mainitse lainkaan pojan 
joutuvan sarville (esim. ”pensaasta tuli hirvi”), sisältöyksikkö 
puuttuu (-). 

11. Hirvi tiputtaa pojan 
ja koiran vesilammik-
koon 

Kertomuksesta on tultava ilmi, että hirvi tiputtaa pojan veteen. 
Mikäli putoamista ei liitetä hirveen (esim. poika tippuu veteen), 
on sisältöyksikkö tulkinnanvarainen (+/-) 

12. Poika kuulee veteen 
tiputtuaan äänen 

Toteutuneessa sisältöyksikössä mainitaan, että poika kuulee jo-
tain (+). Ei ole välttämätöntä eritellä, minkä äänen poika kuulee. 

13. Etsivät sammakkoa 
puunrungon takaa 

Toteutuneessa sisältöyksikössä lapsi mainitsee pojan etsivän 
puunrungon takaa (+). Jos lapsi mainitsee pojan katsovan puun 
taakse, mutta ei etsimistä, on sisältöyksikkö tulkinnanvarainen 
(+/-). Kuitenkin jos lapsi on edellisessä sisältöyksikössä kertonut 
pojan kuulevan sammakon kurnutusta, pelkkä puunrungon taakse 
katsominen hyväksytään (+). 

14. löytävät sammakon Oleellista on mainita (jonkun) sammakon löytyminen (+). Ei 
ole välttämätöntä eritellä, että kyseessä on juuri tarinan alussa 
karannut sammakko. 

15. Saa sammakon ja vie 
sen mukanaan 

Tarinan lopussa on mainittava, että poika ottaa yhden samma-
kon mukaansa (+). Pelkkä sammakon käteen nostaminen katso-
taan tulkinnanvaraiseksi (+/-) 

 


