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Paukkunen, Ulla-Maaria, Interpretation of sentences. How ninth grade students of
Finnish secondary school interpret sentences?
University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language,  P.O. Box 1000, FI-90014
University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. B 97, 2011
Oulu, Finland

Abstract
This work studies how ninth grade students of Finnish secondary school interpret sentences using
the tools offered by school grammar. My research maps out the ability of students to analyse the
content and structure of the sentences. The study is also part of text skills research. Both reading
and writing are part of text skills. In order to acquire these, knowledge of language and grammar
are required. 

The material used for the research has been the written tests and interviews of ninth grade
secondary school students. I have combined the material acquired by a written test and interviews
and I will use them as complimentary forms of material. The written test was taken by hundred
students and twenty students were interviewed. 

The analysis of the material shows that ninth grade secondary school students are able to
analyse sentences both in a syntactic and semantic form. They are able to use the knowledge they
have learned at school in their interpretations. They however base their interpretations on the
general contextual knowledge of the world. Their natural sense of language is also clearly
combined into thinking about the semantic and syntactic structure of the sentences. The study also
reveals how different models of grammar and researchers have offered different kinds of solutions
to sentence analysis and that there are no simple answers to these problems. This diversity and
duality is also apparent in pedagogic grammar. 

The research puts an emphasis on the dialogic approach in teaching and learning of knowledge
of language. In order for the student to be able to use the acquired knowledge of language, he or
she should be able to use it by application and discussion. This way he or she would learn to
analyse and separate texts and would be habituated into a critical reader. 

Keywords: context, critical reading skills, grammar, language knowledge, literacy,
teaching of mother tongue
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lauseiden tulkitsijoina
Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kieli,  PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
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Tiivistelmä
Tarkastelen tutkimuksessani sitä, miten peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaat tulkitsevat
lauseita koulukieliopin tarjoamien välineiden avulla. Tutkimukseni kartoittaa oppilaiden kykyä
analysoida lauseiden sisältöjä ja rakenteita. Liitän aiheen myös osaksi tekstitaitojen tutkimusta.
Tekstitaitoihin kuuluvat sekä hyvä kirjoitus- että lukutaito. Näiden saavuttaminen puolestaan
edellyttää sekä kielen että kieliopin tuntemusta. 

Tutkimusaineistona ovat peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten tekemät kirjalliset testit ja hei-
dän haastattelut. Olen yhdistänyt kirjallisen testin ja haastattelun avulla kerätyn aineiston ja käy-
tän niitä toisiaan täydentävinä aineistomuotoina. Kirjallisen testin on tehnyt 100 oppilasta ja
haastatteluun on osallistunut 20 oppilasta. 

Aineistoni analyysi osoittaa, että peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaat kykenevät analy-
soimaan lauseita sekä syntaktisesti että semanttisesti. He osaavat käyttää koulussa oppimaansa
tietoa hyväksi tulkinnoissaan. Oppilaat kuitenkin nojautuvat tulkinnoissaan yleiseen kontekstu-
aaliseen tietoonsa maailmasta. Lisäksi heidän luontainen kielitajunsa yhdistyy selkeästi lausei-
den semantiikasta ja syntaktisesta rakenteesta lähtevään pohdiskeluun. Tutkimukseni tuo esiin
myös sen, miten eri kielioppimallit ja tutkijat ovat päätyneet erilaisiin ratkaisuihin lauseiden ana-
lyysissa ja miten yksiselitteisiä vastauksia lauseanalyysin ongelmiin ei ole. Tämä kirjavuus ja
kaksijakoisuus näkyvät myös pedagogisessa kieliopissa. 

Tutkimuksessani korostuu keskusteleva ote kielitiedon opettamisessa ja oppimisessa. Jotta
oppilas pystyisi parhaiten hyödyntämään oppimaansa kielitietoa, hänen pitäisi saada käyttää sitä
soveltaen ja keskustellen. Näin hän itse oppisi analysoimaan ja erittelemään tekstejä ja harjaan-
tuisi kriittiseksi lukijaksi. 

Asiasanat: kielioppi, kielitieto, konteksti, kriittinen lukutaito, lauseoppi, semantiikka,
syntaksi, tekstitaidot, tulkintataito, äidinkielen opetus
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Esipuhe 

Minulla on muistikuva omalta abiturienttivuodeltani. Harjoittelimme koulussa 

ruotsin ylioppilaskokeeseen ja teimme kirjallisia tehtäviä. Siinä tehtävien teon 

lomassa luokkakaverini huikkasi minulle: ”Ulla, mikä se predikaatti olikaan?” 

Ihmettelin tuolloin sitä, että ylioppilaskirjoituksiin aikova ei tiedä, mikä on 

predikaatti. Nuoruuden ehdottomuudella ja kyseenalaistamatta pidin itsestään 

selvänä, että kielioppi täytyy osata. En lainkaan huomannut ajatella, että 

itsellänikin oli paljon puutteita. Myöhemmin iän ja kokemuksen karttuessa olen 

itsekin alkanut kysellä ja kyseenalaistaa. Kysymykset ovat johtaneet minut 

pohtimaan ja tutkimaan myös kieliopin opetusta peruskoulussa. Pohdinnan 

tuloksena olen kirjoittanut tämän väitöskirjan. 

Väitöskirjani ohjaajana on toiminut Oulun yliopiston suomen kielen 

professori Helena Sulkala. Hän on myös yksi elämäni merkittävimmistä 

opettajista. Kiitän Helenaa sydämellisestä ja kannustavasta suhtautumisesta 

työhöni ja siitä, että hän on ollut aina valmis lukemaan työni eri versioita ja 

antamaan ohjeistusta ja vinkkejä. Kiitän myös opettajiani yliopistonlehtori 

Marketta Harju-Auttia, yliopistonlehtori Merja Karjalaista, yliopistonlehtori Heli 

Laanekaskia, professori Harri Mantilaa ja koko suomen kielen oppiaineen 

henkilökuntaa kannustavasta suhtautumisesta työhöni. 

Kiitän työni esitarkastajia professori Hannele Dufvaa ja yliopistonlehtori 

Katri Savolaista ensiarvoisen tärkeästä, asiallisesta ja hyödyllisestä palautteesta. 

Heidän palautteensa ansiosta olen jaksanut tehdä työni loppuun. Tässä yhteydessä 

kiitän myös Oulun yliopistoa, suomen kielen oppiainetta ja Lehtori Anna Vuorion 

rahastoa, joilta olen saanut taloudellista tukea työhöni. 

Keräsin tutkimustani varten aineistoa Oulun kaupungin ja ympäristökuntien 

peruskouluista. Haluankin kiittää tutkimuskoulujen äidinkielen ja kirjallisuuden 

opettajia, jotka suhtautuivat myönteisesti tutkimukseeni ja antoivat arvokasta 

oppituntien aikaa käyttööni. Kiitän myös rehtoreita, jotka antoivat minulle luvan 

tulla kouluille. Erityisen lämpimästi muistan oppilaita, jotka osallistuivat 

tunnollisesti, myönteisesti ja reippaasti tutkimukseeni. 

Haluan muistaa vanhempiani Mirja ja Aarne Mikkosta, jotka ovat 

esimerkillään kannustaneet minua kulkemaan koulun ja tieteen maailmaan. Kiitän 

heitä myös lastenhoitoavusta ja lukuisista muista asioista, joilla he ovat 

helpottaneet lapsiperheen elämää. Samoin kiitän sisaruksiani tuesta ja avusta. 

Lisäksi lähetän lämpimän ajatuksen appivanhemmilleni Sirkka ja Markku 

Paukkuselle, jotka myös ovat uskoneet minuun ja siihen, että saan tehtyä 
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väitöskirjani loppuun. Tällainen luottamus kannustaa työskentelemään kohti 

päämäärää. 

Tutkimusprosessini aikana olen saanut merkittävän tuen mieheltäni Tomilta. 

Hän on tehnyt työskentelyni käytännössä mahdolliseksi. En olisi saanut työtäni 

valmiiksi, jos hän ei olisi arvostanut sitä ja järjestänyt minulle aikaa ja tilaa 

kirjoittaa lapsiperheen keskellä. Lapseni Lari, Sinianna, Veera ja Olli ovat 

osanneet irrottaa minut sopivasti tutkimuksestani ja antaa elämääni arvokkaan 

sisällön. Lari on saattanut keskeyttää työni kysymällä yhtäkkiä esimerkiksi 

käsitystäni maailman synnystä tai esittelemällä juuri oppimaansa judosidontaa. 

Sinianna on soittanut minulle viulua ja kertonut omasta väitöskirjastaan, jonka 

aikoo tehdä ”ihan mistä vaan kiinnostavasta asiasta”. Veera on usein ahtautunut 

minun ja tietokoneeni väliin ja sanonut istuvansa siinä ihan rauhassa. Olli, 

kuopus, on leikkiensä lomasta kapsahtanut kaulaani ja tuijottanut tiukasti silmiini. 

Ihania muistoja ovat ne hetket, kun olemme koko perheellä istuneet 

keittiönpöydän ääressä ja kirjoittaneet ja piirtäneet. Minä olen kirjoittanut 

väitöskirjaani, Tomi on hoitanut omia työasioitaan ja lapset ovat piirtäneet 

lukemattomia papereita täyteen erilaisia taideteoksia ja suunnitelmia. Vaikka 

tutkimustyöni on ottanut aikaani, olemme silti olleet yhtenäinen perhe teidän 

ansiostanne. Kiitos teille siitä. 

 

”Maailma on kaunis ja hyvä elää sille 

jolla on aikaa ja tilaa unelmille 

ja mielen vapaus ja mielen vapaus.” 

(Vexi Salmi) 

 

Koulujen alkaessa 

11. päivä elokuuta 2011 

Kiimingin Välikylässä, 

Ulla Paukkunen 
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1 Johdanto 

1.1 Kielitieto avaimena tekstitaitoihin – tutkimuksen aihe ja 

rakenne 

”Eikä kuitenkaan mikään opetus edellytä niin suurta metodista taitoa, niin 

paljon todellista pään ja sydämen, mielen ja luonteen sivistystä kuin 

äidinkielen opetus.” (L. Hakulinen 1925: 39.) 

Vuoden 1925 Virittäjässä L. Hakulinen on pohtinut äidinkielen opetuksen 

tilannetta. Hän on korostanut äidinkielen oppiaineen merkitystä ja vedonnut 

samalla opettajan taitoihin, pään ja sydämen, mielen ja luonteen sivistykseen. 

Uudella vuosituhannella, 2000-luvun alussa, ei enää korosteta opettajan luonteen 

sivistystä. Oppiaineen merkitys on kuitenkin arvossaan ainakin alan opettajien ja 

tutkijoiden keskuudessa. Esimerkiksi vuoden 2006 Äidinkielen opettajain liiton 

vuosikirjassa on käsitelty kieliopin opetuksen tärkeyttä ja todettu, että ”kieliopin 

kokonaisuuden ihme saa aikaan liikettä toisaalla kieliopissa. Kokonaisuutena 

syntyy kaunis kielen tanssi, jota sisäinen kielioppimme ohjaa.” (Harmanen & 

Siiroinen 2006: 9.) 

Ajatus äidinkielen opetuksen tärkeydestä on johdattanut myös minut 

tutkimusaiheeseeni. Varsinainen kiinnostukseni on herännyt työskennellessäni 

opettajana peruskoulun yläluokilla. Ohjatessani oppilaita tutustumaan suomen 

kielen rakenteisiin ja merkityksiin mielessäni on usein ollut kysymys, miten 

oppilaani arkielämässä osaavat lukea ja tulkita lauseita ja laajempia tekstejä. 

Lisäksi olen pohtinut, miten koulussa opetettu kielitieto voisi parhaiten auttaa 

heitä tekstien tulkinnassa. Opetustilanteissa ja -tehtävissä käytetään usein 

prototyyppisiä ja kerta toisensa jälkeen toistuvia lauseita, joita oppilaat oppivat 

ulkomuistista jäsentämään ja tulkitsemaan. Arkielämässä he kuitenkin törmäävät 

rakenteiltaan ja merkityksiltään mitä moninaisimpiin lauseisiin: lauseiden virta on 

loputon. 

Tutkimuksessani tartun kysymykseen siitä, miten peruskoulun yhdeksännen 

luokan oppilaat tulkitsevat lauseita koulukieliopin tarjoamien välineiden avulla. 

Olen liittänyt aiheen osaksi tekstitaitojen tutkimusta. Tekstitaidot nähdäänkin 

tärkeänä osana jokapäiväistä elämää ja ajatellaan, että ihmisen riski syrjäytyä 

yhteiskunnassa kasvaa, jos tekstitaidot ovat huonot. Tekstitaitoihin kuuluvat sekä 

hyvä kirjoitus- että lukutaito. Näiden saavuttaminen puolestaan edellyttää kielen 

ja myös kieliopin tuntemusta (ks. Alho & Korhonen 2006a: 77, 80). 



14 

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on sanottu, että 

äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksella pyritään kasvattamaan oppilaasta 

eettisesti vastuullinen viestijä ja lukija. Tavoitteena on ollut, että oppilas 

harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi. Yläkoulun (6.–9. 

luokan) aikana hänen tulisi oppia perustietoa omasta äidinkielestään, sen 

rakenteesta, vaihtelusta ja muuttumisesta ja sen äänne-, muoto- ja lauserakenteen 

ominaisuuksista. (OPS 2004: 44, 52.) Oma tutkimusaiheeni liittyy 

opetussuunnitelmassa mainittuun kriittiseen ja erittelevään lukutaitoon. Se 

kartoittaa myös oppilaan kykyä analysoida lauseiden rakenteita. 

Olen laatinut tutkimustani varten kirjallisen testin. Testissä on viisi tehtävää, 

joissa oppilaiden pitää tulkita ja jäsentää Ilta-Sanomien lööpeistä ja Kalevan 

otsikoista koostuvia lauseita. Tehtävien kysymykset perustuvat systeemis-

funktionaalisen ja perinteisen koulukieliopin tapaan kuvata lauseita. Systeemis-

funktionaalisen teorian mukainen kielioppikäsitys on ollut kysymysten asetteluni 

taustalla. Sen avaama näkökulma kielen rakenteisiin on se, että kieli on 

ensisijaisesti merkitysjärjestelmä. Perinteisinä pidetyissä kieliopeissa on lähdetty 

liikkeelle olemassa olevista kielen rakenteista, joille on etsitty merkityksiä. 

Perinteisestä kuvauksesta saa kuitenkin hyvin välineitä ja käsitteitä kielen 

tarkasteluun. Suomalaisen kouluopetuksen kautta perinteisen kieliopin käsitteet – 

kuten subjekti, objekti ja predikaatti – ovat vakiinnuttaneet asemansa ja tulleet 

niin tutuiksi kielenkäyttäjille, että niitä kannattaa jo sen vuoksi hyödyntää kielen 

analysoinnissa. 

Kirjallisen testin lisäksi olen kerännyt tutkimusaineistoa haastattelemalla 

oppilaita. Olenkin käyttänyt tutkimuksessani kirjallista testiä ja haastattelua 

toisiaan täydentävinä aineistoina. Testin ansiosta voin hyödyntää analyysissani 

tilastollista kuvausta ja haastattelun avulla pystyn syvällisemmin ymmärtämään 

tutkimuskohdettani. Haastattelu antaa tutkimuskohteesta myös monipuolisemman 

kuvan kuin kirjallinen testi, koska haastattelussa oppilas voi käyttää omia 

ilmaisutapojaan ja lisäksi sekä täydentää että korjata vastauksiaan. 

Kirjalliseen testiin on osallistunut yhteensä 100 peruskoulun yhdeksännen 

luokan oppilasta. Oppilaat opiskelivat neljässä Oulun kaupungin ja 

ympäristökuntien alueen koulussa. Haastatteluun olen valinnut oppilaat 

sattumanvaraisesti kirjallisen testin tehneistä oppilaista. Haastateltuja on 

aineistossani yhteensä 20. Olen kysynyt oppilailta perusteluja heidän 

tulkinnoilleen ja jäsennyksilleen. En kuitenkaan ole olettanut, että oppilailla olisi 

tieteellistä tietoa tai käsitystä asioista. 
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Oletukseni mukaan konteksti ratkaisee sen, miten oppilaat tulkitsevat ja 

vastaavat kysymyksiini. Kontekstikäsitykseni on peräisin systeemis-

funktionaalisen teorian ja sosiokulttuurisen ja dialogisen näkemyksen 

oivalluksista. Perusajatuksena on, että konteksti lähtee laajasta ihmistä 

ympäröivästä sosiokulttuurisesta ympäristöstä ja etenee kohti rajattua tilannetta, 

jossa kieltä konkreettisesti käytetään. 

Tutkimuksessani siis tarkastelen kieltä ja sen rakenteita systeemis-

funktionaalisesta ja sosiokulttuurisesta ja dialogisesta näkökulmasta. Systeemis-

funktionaalista näkökulmaa avaan lähinnä Hallidayn (2004) ja hänen työhönsä 

perustuvien Holmbergin ja Karlssonin (2006) ja Shoren (1992, 2008) teosten 

avulla. Sosiokulttuurisessa ja dialogisessa näkökulmassa tärkeimpiä lähteitäni 

ovat Bahtinin ja Vygotskin ajatuksia Suomessa soveltaneet Dufva (1994, 1995, 

2003, 2006), Alanen (2000, 2006) ja Lähteenmäki (1994). Lisäksi pohdin 

tutkimuksessani tekstitaitoja kriittisenä lukutapana ja tekstien tarkasteluna. Siihen 

olen saanut ajatuksia muun muassa Luukan (2009), Heikkisen (2000, 2007), 

Herkmanin (2007) ja Hietalan (2006) teoksista. Viittaan myös kognitiiviseen 

näkemykseen kielestä, josta merkittävimmät lähteeni ovat P. Leinon (1993, 2001) 

ja Saukkosen (2008) julkaisut. 

Tutkimukseni sisältää yhdeksän päälukua. Ensimmäisessä pääluvussa esitän 

tutkimukselleni taustaa ja pyrin sijoittamaan sen osaksi suomalaista äidinkielen 

oppiainetta ja kielen teoriaa koskevaa tutkimusta. Toisessa pääluvussa tarkastelen 

kriittistä lukemista osana tekstitaitoja ja kontekstin käsitettä. Kolmas pääluku 

sisältää lauseopin teorian, joka on laatimani kirjallisen testin taustalla. 

Neljännessä pääluvussa esittelen tutkimusaineistoni ja -menetelmäni. Pääluvut 5–

8 ovat varsinaisia aineistoni analyysilukuja, ja pääluvussa yhdeksän pohdin 

tutkimustuloksia. 

1.2 Keskustelua kielitiedon opetuksesta eri vuosikymmeninä 

Suomessa äidinkielen opetuksesta on keskusteltu vilkkaasti aina siitä lähtien, kun 

äidinkieltä on alettu opettaa. Tämä on todettu useissa alan julkaisuissa, ja sen 

huomaa aihetta käsittelevien artikkeleiden määrästä. Yleensä julkisissa 

puheenvuoroissa korostetaan äidinkielen ja sen kielitiedon (kieliopin) opetuksen 

tärkeyttä. Arkikeskusteluissa puolestaan törmää useammin epäilyihin. (Ks. myös 

Savolainen 1998: 5.) Arkikeskusteluissa tulee ilmi myös se, että useiden ihmisten 

ajatuksissa äidinkielen kielitiedon hallinta rinnastuu kieliopillisten termien 

muistamiseen. Olen itse usein ollut tilanteessa, jossa keskustelukumppanini on 
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luetellut minulle kielioppitermejä, kun on kuullut, että olen äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettaja. Termien käytöstä ja merkityksistä hänellä ei ole ollut 

käsitystä. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana käydyissä keskusteluissa äidinkielen 

kielitiedon opetusta on pidetty tärkeänä muiden oppiaineiden tavoitteiden 

saavuttamisen, vieraiden kielten, tekstitaitojen ja vain kieliopin itsensä vuoksi 

(esim. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja = ÄOL 2006). Keskusteluissa on 

korostunut myös funktionaalinen näkökulma kieleen formaalisen näkökulman 

sijaan. On keskusteltu siitä, että kielitiedon opetus pitäisi liittää kielen käyttöön ja 

sen pitäisi lähteä liikkeelle oppilaan tarpeista. On korostettu siis oppilaan asemaa. 

Hänestä pitäisi kasvaa aktiivinen kielen tarkkailija, ja hänen pitäisi pystyä 

ymmärtämään eikä muistamaan ulkoa. (Ks. esim. Kallas 1984: 23; Lonka 1993: 

681; Leiwo 1996: 99; Savolainen 2005: 595.) Lisäksi keskustelua on virittänyt 

äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärien supistaminen 2000-luvun alussa 

(Buchberger 2002: 371).  

Jo 1900-luvun alkupuolen keskustelussa on ollut samoja piirteitä kuin 

nykyisessä keskustelussa (esim. L. Hakulinen 1925; Turunen 1951; Vaula 1951). 

Silloinkin on korostettu asioiden ymmärtämistä niiden ulkoaoppimisen sijaan. 

Esimerkiksi vuonna 1917 Saxén on pohtinut sitä, että äidinkielen opetuksessa 

pitäisi ennen kaikkea ohjata oppilaita havainnoimaan kieltä (Saxén 1917: 334–

343). Samanlainen kannanotto on ollut vuoden 1915 kielioppikomitean 

mietinnössä. Lisäksi mietinnössä on irtauduttu Setälän vuonna 1880 julkaistusta 

muodollisiin kriteereihin perustuvasta lauseopista. (Ks. KK 1915.) Tämä Setälän 

nuoruusvuosinaan laatima lauseoppi oli otettu yleisesti Suomen kouluissa 

opetuskäyttöön. Kuitenkin Setälän lauseoppiin perustuvaa opetusta on haluttu 

uudistaa jo 1900-luvun alussa, ja myös Setälä itse on kannattanut uudistusta. (Ks. 

myös Savijärvi & Varteva 1997: 102.) 

Äidinkielen opetuksessa ovat 1900-luvun alun uudistushenkiset ideat jääneet 

toteutumatta. Savijärvi ja Varteva (1997) ovat todenneet, että aika ei ollut vielä 

tuolloin kypsä uudistuksiin. He ovat nostaneet esiin myös mielenkiintoisen 

kysymyksen siitä, miksi Suomen kouluissa on opetus sadan vuoden ajan 

perustunut Setälän nuoruuden työhön eikä hänen kypsemmän iän 

uudistushenkisiin ajatuksiinsa (Savijärvi & Varteva 1997: 102). 

Suomessa on ollut muutamia keskeisiä keskustelufoorumeita, joissa on 

pohdittu äidinkielen opetusta muun muassa kielitiedon opetuksen näkökulmasta. 

Mainitsen tässä niistä mielestäni merkittävimmät ja referoin mainittuja 

artikkeleita ja teosten sisältöjä seuraavissa alaluvuissa. Esimerkiksi Kotikielen 
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seuran aikakauslehti Virittäjä on ollut jo vuosisadan ajan yksi 

keskustelufoorumeista (esim. artikkelit L. Hakulinen 1925; Tuomola 1937; 

Saarimaa 1939; Turunen 1951; Vaula 1951; Laurinen 1955; Kytömäki 1985; 

Kemppainen 1993; Lonka 1993; Leiwo 1996; Alho 1997; Kauppinen 1997). 

Lisäksi Äidinkielen opettajain liiton vuosikirjat (esim. ÄOL 1972; 1976; 1983; 

1989; 2006; 2009) ja Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisut (esim. 

AFinLA 1979; 1981; 1984) sisältävät aihetta koskevia artikkeleita. Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura on julkaissut muiden muassa artikkelikirjat Äidinkielen 

merkitykset (2002) ja Näköaloja äidinkieleen ja kirjallisuuteen (2007). Keskeisiä 

keskustelun virittäjiä ovat olleet myös kielioppikomiteoiden mietinnöt (esim. KK 

1915, 1994), ja tuorein keskustelu on syntynyt vuonna 2004 julkaistun Ison 

suomen kieliopin (ISK 2004) ympärille. 

Kieliopin opetuksesta ja sen tarpeellisuudesta on keskusteltu tasaisin väliajoin 

myös ulkomailla (ks. Hasan & Williams 1996). Tutkimukseni kannalta on 

kiinnostavaa, että yhden taustateoriani luoja, M.A.K. Halliday, on pitänyt 

äidinkielen kieliopin opetusta tärkeänä ja halunnut uudistaa sitä. Hän on johtanut 

1960-luvun lopulla äidinkielen opetuksen uudistamisprojektia Englannissa. 

(Doughty ym. 1976.) 

1.2.1 Normatiivinen ote kielitiedon opetuksessa 

”Kieliopin sääntöpöpö kauhistuttaa tiehensä ilmauksen välittömyyden, 

virheenteonpelko tappaa puhumishalun”, on kirjoittanut L. Hakulinen vuonna 

1925 Virittäjässä ilmestyneessä artikkelissaan, jossa hän on käsitellyt äidinkielen 

kieliopin opetusta ala-asteilla. L. Hakulinen on vastustanut sääntöihin tiukasti 

sitoutuvaa opetusta ja pitänyt äidinkielen opetuksen päätehtävänä oppilaan 

kielivaiston herättämistä. Hänen mukaansa kieliopin opetuksessa täytyy keskittyä 

puheen oikeellisuuteen, kitkeä väärää ääntämistä ja murteellisuutta. Myös 

oikeinkirjoitus ja välimerkkien käyttö ovat olleet keskeisiä opetettavia asioita. (L. 

Hakulinen 1925: 31–34, 36.) L. Hakulisen artikkeli tuo esiin tuon ajan käsityksen 

kieliopin opetuksen sisällöstä ja tehtävästä. Äidinkieltä on opetettu 1900-luvun 

alkupuolella samoin kuin vieraita kieliä ja on tähdätty puheen ja kirjoituksen 

oikeellisuuteen (ks. Savolainen 1998: 4). 

Vielä 1950-luvulla on suositeltu normatiivista kieliopin opetusta. Esimerkiksi 

vuoden 1952 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnössä on mainittu, 

että kieliopin avulla oppilaita tulee opettaa puhumaan ja kirjoittamaan oikein 

(Mietintö 1952: 156). Kuitenkin tuolloin on herätelty myös keskustelua siitä, että 
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kielitieto eli kielioppi pitäisi nähdä ajatustoimintaa kehittävänä ja sivistystasoa 

nostavana opetuksena. 

Muiden muassa Turunen (1951) on kirjoittanut Virittäjässä kielitietoudesta 

äidinkielen opetuksessa. Turusen (1951: 2) artikkelista nousee esiin kaksi seikkaa: 

Ensiksikin hän on vaatinut, että äidinkielen opetuksen tehtävä on laajennettava 

todella sivistäväksi, kulttuuriarvoja kohottavaksi kasvatustyöksi myös kielen eikä 

vain kirjallisuuden kohdalla. Toiseksi hän on korostanut sitä, että opetuksen 

myötä asioiden mekaanisen ulkoaosaamisen sijaan oppilaille pitäisi kehittyä 

monipuolinen ajatustoiminta. Vuoden 1951 Virittäjässä on myös Vaulan artikkeli 

kieliopin opetuksen peruspiirteistä. Hän puolestaan on korostanut äidinkielen 

kielitiedon opetuksen tärkeyttä vieraiden kielten oppimisen vuoksi. Lauseopista 

hän on maininnut erityisesti päälauseenjäsenten oppimisen tärkeyden ja 

kirjoittanut, että oppilaat eivät vielä yläluokillakaan erota subjektia ja objektia 

toisistaan. (Vaula 1951: 37–38.) 

Vuosikymmenen vaihduttua 1960-lukuun Saukkonen on kirjoittanut 

Virittäjässä (1963) siitä, että keskustelu kieliopillisista aiheista on ollut liian 

vähäistä 1950-luvun lopusta 1960-luvun alkuun. Tutkittuaan vuosien 1958, 1959, 

1961 ja 1962 ÄOL:n vuosikirjoja Saukkonen on laskenut, että niissä on ollut 22 

kaunokirjallisuutta ja vain kolme kielioppia käsittelevää artikkelia. (Saukkonen 

1963: 186.) Koskinen (1988) on ottanut myöhemmin kantaa Saukkosen 

väitteeseen tutkimuksessaan äidinkielen kieliopin opetuksen historiasta ja on 

osoittanut, että keskustelua on käyty suhteellisen vilkkaasti. Koskinen on jakanut 

keskustelijat kolmeen ryhmään: vanhoihin weisgerberiläisiin, vuoden 1954 

mietinnön hengessä kirjoittaviin ja uudistusten vastustajiin. (Koskinen 1988: 

251.) 

Suomalaiseen kielitieteelliseen ja kielen opetukseen liittyvään keskusteluun 

on tuotu 1960-luvulla ajatuksia myös ulkomailta. Esimerkiksi vuonna 1965 

Virittäjässä A. Hakulinen on kirjoittanut englantilaisen kielentutkimuksen ja 

kielenopetuksen kehittämisen saavutuksista. Hän on esitellyt vuonna 1964 

ilmestyneen kirjan Linguistic sciences and language teaching, jonka tekijöitä ovat 

olleet M.A.K. Halliday, Angus McIntoshin ja Peter Strevers. Kirjan ajatuksia 

mukaillen A. Hakulinen on pohtinut sitä, että kielen opetuksen pitäisi olla 

ohjailevaa eikä määräilevää ja kitkevää. Erittäin tärkeää olisi pitää kiinni siitä, 

että opetuksesta olisi hyötyä käytännössä. Myös oppilaan kehitys ja sen luomat 

edellytykset pitäisi huomioida. (A. Hakulinen 1965: 337.) 
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1.2.2 Uusi ote kielitiedon opetukseen 

Keskustelu äidinkielen opetuksesta on ollut erityisen vilkasta 1970-luvulla. 

Silloin useimmissa puheenvuoroissa on kannatettu jo setäläläisestä perinteestä 

poikkeavaa kieliopin opetusta. Opetussuunnitelmissa on puhuttu kieliopin 

opetuksen sijasta kielentuntemuksen opettamisesta. Koskinen (1990) onkin 

kirjoittanut 1970-luvulla vallinneesta uudesta näkemyksestä. Tämän opetukseen 

heijastuvan uuden näkemyksen taustalla on ollut suomalaisen kielitieteen 

kehittyminen ja monipuolistuminen (Koskinen 1990: 55). 

ÄOL:n vuosikirjassa vuonna 1972 äidinkielen opetusta ovat pohtineet siitä 

vastuussa olevat virkamiehet, kouluttajat ja opettajat. Vuosikirja poikkeaa 

edellisestä vuoden 1971 vuosikirjasta siten, että vuonna 1972 ei enää selvästi ole 

ilmaistu, että Setälän perinteen mukainen kielioppi pitäisi jättää pois 

kouluopetuksesta. Nimittäin vuonna 1971 on korostettu Setälän kieliopista 

poikkeavaa näkemystä kielestä. (Ks. myös Koskinen 1990: 38.) 

Kuitenkin esimerkiksi Oja on laatinut vuoden 1972 ÄOL:n vuosikirjaan 

artikkelin, jossa hän on irtautunut kouluissa käytössä olevasta Setälän, Niemisen 

ja Ojajärven kieliopin mukaisesta opetuksesta. Oja (1972: 91–93) on pohtinut, 

mitä kyseisestä kieliopista voisi jättää pois ja miten yleensäkin kieliopin opetusta 

voisi rajata. Samassa kirjassa myös Mäkinen (1972) on kirjoittanut kieliopin 

opetuksen uudistamisesta, ja otsikkona on Mitä otan, mitä jätän kieliopista. Hän 

on irtautunut rohkeammin setäläläisestä perinteestä kuin Oja. Lisäksi hän on 

korostanut opettajan ratkaisevaa roolia opetuksen suuntaajana. Opettajan tehtävä 

on miettiä, mitä ottaa kieliopista opetuksen sisällöksi ja miksi. (Mäkinen 1972: 

97–98.) Samassa kirjassa vielä Larmola (1972) on käsitellyt kieliopin osuuden 

vähentämistä opetuksessa. 

Myös Ruusuvuori on osallistunut 1970-luvulla keskusteluun äidinkielen 

opetuksesta. Vuoden 1973 Virkkeessä Ruusuvuori (1973: 5) on vaatinut 

keskustelua, kokeilua ja kokemusten vaihtoa, jotta äidinkielen kielioppiosuuden 

opetus saisi oikean suunnan. Ruusuvuori (1973: 5) on maininnut myös, että 

tarvittaisiin tietoa äidinkielen opetuksesta muualla maailmassa, ja esitellyt 

artikkelissaan Hessenissä käytössä olevaa opetussuunnitelmaa. Hessenin 

opetussuunnitelmassa on oltu valmiita jättämään pois opetuksesta kielen 

rakenteiden erittely ja sääntöjen opettelu, jos ne eivät auta oppilasta 

kielenhallinnassa eri kielenkäytön tilanteissa (Ruusuvuori 1973: 7). 

Vuoden 1974 ÄOL:n vuosikirjassa Ruusuvuori on jatkanut pohdintaansa 

äidinkielen opetuksesta. Ruusuvuori (1974: 61–62) on hahmotellut kielen eri osa-
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alueiden keskinäisiä suhteita äidinkielen opetuksessa. Osa-alueita ovat 

puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuunteleminen. Ruusuvuori on 

sijoittanut nämä neljä osa-aluetta ympyrän neljään yhtä suureen osaan ja 

miettinyt, mihin kielentuntemus eli kielioppi pitäisi sijoittaa. Lopulta hän on 

päätynyt siihen, että kielioppi kuuluu ympyrän keskelle omaan ympyräänsä. 

Tämän sijoittelun taustalla on ollut ajatus, että kielioppi on strateginen keskusta 

silloin, kun harjoitellaan kielenkäyttöä. Siitä saadaan tietoja, ohjeita ja 

näkökulmia kieleen. (Ruusuvuori 1974: 64–65, 67.) 

A. Hakulisella on ollut 1970-luvulla hyvin keskeinen rooli uuden 

näkemyksen esittelijänä. Näkyvä esimerkki on ollut vuonna 1976 ilmestynyt kirja 

Kielen tiet, jonka esipuheen hän on laatinut. Kirja ilmestyi alun perin englanniksi 

nimellä Exploring language, ja se on liittynyt Englannissa äidinkielen opetusta 

uudistavaan Käyttökieli-ohjelmaan. (Doughty ym. 1976.) A. Hakulinen on 

maininnut esipuheessaan, että Kielen tiet on opettajille ”asenteenmuokkaukseksi 

tai käännytykseksi tarkoitettu pamfletti”. Se on ollut opettajan tukimateriaalia 

kirjasarjaan Toisin sanoen ja sisältänyt hallidaylaisesta näkökulmasta kirjoitettuja 

esseitä. Oppikirjasarja Toisin sanoen on puolestaan edustanut suomalaista 

opetusta uudistavaa henkeä. Tässä kirjasarjassa on tehty uudistuksia osin 

generatiivisen kielioppiperinteen hengessä. Siinä on pyritty osoittamaan 

kielioppirakenteiden välttämättömien piirteiden yhteyksiä kielen käyttötapoihin. 

Sarjassa on ollut mukana kielen rakenteen tarkastelu, ja siltä osin se on poikennut 

englantilaisesta Käyttökieli-ohjelmasta. A. Hakulinen on maininnut, että ohjeet ja 

säädökset ovat tärkeitä silloin, kun tavoitellaan yleiskielen taitoa. Hän on 

kuitenkin korostanut, että kielessä on paljon muutakin kuin muistettavia normeja. 

(Doughty ym. 1976: 9.) 

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA) on julkaissut vuonna 1979 

vuosikirjan Äidinkielen kielioppimallit: Äidinkielen ja vieraiden kielten opettajien 

odotuksia. Kirjassa kritiikki on kohdistunut koulujen kieliopin opetukseen ja 

perinteisen kieliopin rinnalle on kaivattu uutta. Kirjassa on ollut esimerkiksi A. 

Hakulisen (1979: 66–73) artikkeli, jossa hän on tarkastellut, mitä eri tieteelliset 

kielioppimallit antavat koulukieliopille. Hakanen (1979: 8–18) puolestaan on 

pohtinut, miten perinteinen kielioppi soveltuisi koulukieliopin malliksi. Keravuori 

(1979: 80–88) on esittänyt kysymyksen siitä, mikä kielioppimalli sopii 

äidinkielen kouluopetukseen. 

Vielä 1970-luvun lopussa ei ollut päästy yhtenäiseen näkemykseen 

kielitiedon opetuksesta, vaikka siihen oli pyritty työryhmien ja uusien 

oppikirjasarjojen avulla. Yksi esimerkki työryhmistä on Äkke. Se on vuonna 1974 
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valmistunut Kouluhallituksen asettaman työryhmän ehdotus siitä, millä 

kriteereillä valitaan äidinkielen oppiaineeseen kuuluvat perusasiat eri luokka-

asteilla (Äkke 1982). 

1.2.3 Vaihtoehtona funktionaalinen tai formaalinen ote kielitiedon 
opetuksessa 

Kritiikki äidinkielen kielitiedon opetusta vastaan on jatkunut 1980-luvulla 

voimakkaana. Edellisen vuosikymmenen uudet ajatukset eivät olleet muuttaneet 

opetusta. Esimerkiksi Kallas on kritisoinut aikansa kielitiedon opetusta AFinLAn 

vuosikirjassa vuonna 1984. Kallaksen (1984: 23) mukaan suurin ongelma on ollut 

siinä, että perinteisesti kielioppia on sellaisenaan, kritiikittömästi, siirretty 

”viisautena” oppilaan muistiin. Kallas on halunnut muutoksen tähän ja ehdottanut 

uutta pedagogista lähestymistapaa. Hän on korostanut oppilaan omaa 

ymmärtämistä ja oivaltamista, sillä on sama ”hirttääkö oppilaat Hallidayn 

funktioihin vai subjekteihin ja objekteihin”. Siten kielioppimallin vaihtaminen ei 

ainoastaan riitä, vaan kielioppia pitäisi käyttää ajattelun opettamisen välineenä. 

(Kallas 1984: 24, 26–27.) Kallas (1984: 29–30) ei halunnut jättää pohdintaansa 

ainoastaan teoreettiseksi vaan on esittänyt ajatustensa mukaisen opetuksen 

periaatteet ja käytännön esimerkit artikkelinsa lopussa. 

Vuoden 1985 Virittäjässä Kytömäki on kirjoittanut kielitiedon opetuksen 

ongelmista. Hän (1985: 412) on halunnut nostaa opetuksen keskiöön kielen teksti- 

ja merkitysrakenteen asioita, koska ne ovat kielen monimuotoisimpia tasoja. 

Kytömäki (1985: 413) on ollut hallidaylaisen funktionaalisen näkökulman 

kannalla ja todennut, että se ei ole yltänyt vielä kouluopetukseen, koska Hallidayn 

mukaista ajattelua ei ollut sovellettu tarpeeksi suomeen kielitieteessäkään. Hänen 

kannattamansa funktionaalinen ote opetuksessa vaatii opettajalta aktiivisuutta. 

Kytömäen (1985: 415) mukaan opettajan pitäisikin jatkuvasti tarkkailla kieltä, 

jotta hän kykenisi keskustelemaan kielestä ja näin kehittämään oppilaan kykyä 

ilmauksen puhefunktion, merkityksen ja muodon erittelemiseen. 

Keskustelua kielitiedon opetuksesta on käyty tasaisesti koko 1980-luvun ajan, 

jolloin on sekä puolustettu kieliopin opetusta että kyseenalaistettu koko kielioppi. 

Vuoden 1989 ÄOL:n vuosikirjan esipuhe alkaakin näin: ”On viitisentoista vuotta 

siitä, kun äidinkielenopettajat ensi kerran kuulivat tutkijan suusta, että kieliopin 

opetus ei olisikaan kielitaidon kannalta oikeaa ja hyödyllistä puuhaa. Moni arveli 

oivaltaneensa jotain ja innostui, mutta arjen koettelemuksissa kielioppi tuntui 

kuitenkin turvalliselta, koska käytettävissä ei ollut muutakaan.” (Kauppinen & 
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Keravuori 1989: 7.) Kirjassa on esitetty jälleen vaihtoehtoja perinteisen tyyliselle 

kielitiedon opetukselle. 

1.2.4 Pedagogisesti ja kielitieteellisesti pätevää kielitiedon opetusta 

Mikä on äidinkielen opetuksen tila? Kysymys on toistunut vuosikymmenestä 

toiseen, ja opetuksen tilasta on oltu huolestuneita. Opettajilla ei myöskään ole 

ollut konkreettista ohjetta siitä, mitä oppiaineen osa-alueita tulisi opettaa ja minkä 

verran. Saman kysymyksen on esittänyt myös Kemppainen vuoden 1993 

Virittäjässä. Hänen mukaansa äidinkielen opetus on tuolloin ollut tuuliajolla. 

Kemppainen (1993: 679) on kirjoittanut äidinkielen oppiaineen tuntimäärien 

vähentämisestä ja siitä, että oppiaineen sisältöä on kuitenkin lisätty koko ajan. 

Hän on kritisoinut myös sitä, että käytännön opetustyön ja tieteellisen maailman 

välillä on ollut ristiriita. Yliopistojen kielten laitoksissa on voitu nimittäin olettaa 

ja edellyttää, että kouluissa opetetaan vain kielitietoa. Kemppainen on vaatinut, 

että koulu ja yliopisto aloittaisivat uudestaan yhteistyön ja keskustelisivat 

avoimesti kielitieteestä ja kielen opetuksesta. (Kemppainen 1993: 680.) 

Saman vuoden Virittäjässä Lonka (1993) on ottanut kantaa äidinkielen 

kielitiedon opetuksesta käytyyn keskusteluun. Hän on todennut, että rajankäyntiä 

formaalisen ja funktionaalisen äidinkielen opetuksen välillä oli jo käyty yli 20 

vuotta. Samalla hän on ihmetellyt, minne ovat jääneet ne uudistukset ja ideat, 

joista oli puhuttu 1970-luvulla. Tuolloin opetuksen uudistamisen puolesta 

puhuneiden on vaikea uskoa, että useimmissa kouluissa kielitiedon opetus on 

edelleen niin sanotun perinteisen kieliopin kannalla. (Lonka 1993: 681.) 

1990-luvulla keskustelua kielitiedon opettamisesta on vahvistanut vuonna 

1994 julkistettu kielioppikomitean mietintö Kieli ja sen kieliopit (KK 1994). 

Mietinnössä on mainittu, että yleiskielen ja kirjakielen normien opettaminen on 

ollut koulun tärkeä velvollisuus. Kieliopin kohdalla yksi tärkeä tavoite on ollut, 

että oppilaat oppivat riittävästi metakieltä, kielestä puhumisen kieltä. (KK 1994: 

137, 173.) Kielioppikomitean mietinnössä on korostettu oppilaan asemaa 

kouluopetuksessa. Useassa kohdassa on mainittu, että pedagogisesti mielekästä on 

lähteä liikkeelle oppilaan taidoista. Pitää ottaa huomioon se, mitä oppilas jo osaa 

ja millä tasolla hän kykenee puhumaan kielestä. (Esim. KK 1994: 137, 138.) 

Mietinnön toinen keskeinen linjaus on ollut se, että kielitietoa pitäisi opettaa 

prototyyppien avulla. Esimerkiksi yläasteen kieliopin opetuksen olisi hyvä 

perustua semanttisiin prototyyppisiin käsitteisiin ja niiden ymmärtämiseen. 
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Yläasteen aikana lauseopista olisi tärkeä oppia lause, lausemaisuus ja lauseissa 

ilmeneviä erilaisia suhteita ja rakenteita. (KK 1994: 144.) 

Vuoden 1994 kielioppikomitean linjan mukaisesti myös Leiwo (1996) on 

pitänyt tärkeänä opetuksen oppilaskeskeisyyttä ja asioiden ymmärtämistä. Leiwon 

vuonna 1995 pitämä virkaanastujaisesitelmä on julkaistu vuoden 1996 

Virittäjässä. Esitelmässään Leiwo on luonut katsauksen kieliopin opetuksen 

historiaan. Hän on puhunut myös siitä, miten pedagogisen kieliopin pitää olla 

kielitieteellisestikin pätevä. ”Myös pedagogisen kieliopin tehtävänä on kuvata, 

miten merkitys ja muoto liittyvät toisiinsa.” (Leiwo 1996: 98.) Leiwo (1996: 99) 

on esittänyt ajatuksen siitä, miten käsitteellinen kieliopin opetus voi mahdollistaa 

tutkivan opetuskeskustelun, jolloin opetus ei enää ole vain sääntöjen oppimista, 

muistamista ja kuulustelua. 

Alho (1997) on ottanut kantaa lauseopin opetukseen koulussa artikkelissaan 

Joustavaa lauseoppia. Hän on esittänyt konkreettisesti mallin, jonka mukaan 

lauseoppia voisi opettaa. Joustavan lauseopin tavoitteena olisi oppia merkitysten 

ja muotojen erittelemistä. Siten malli antaisi työvälineitä oman äidinkielen 

rakennepiirteiden hahmottamiseen ja myös kielten rakenteiden vertaamiseen. 

(Alho 1997: 521.) Samana vuonna julkaistussa artikkelissa Kauppinen (1997) on 

painottanut vuoden 1994 kielioppikomitean hengessä, että opetuksessa pitäisi 

ottaa kielen semanttinen tieto käyttöön. Samoin kuin Alho Kauppinenkin (1997: 

575–577) on tuonut esiin sen, että opetuksen pitäisi edetä merkityksen tarkastelun 

kautta muotojen tarkasteluun. 

1.2.5 Kielitiedon opetusta tekstitaitojen vuoksi 

Äidinkielen opetuksesta on 2000-luvun alussa keskusteltu muun muassa uuden 

tuntijaon ja oppimistulosten vuoksi. Oppimistulokset ovat esimerkiksi äidinkielen 

ylioppilaskokeessa huonontuneet, mutta kansainvälisissä mittauksissa (Pisa) ne 

ovat olleet huipputasoa. (Buchberger 2002: 371.) On kuitenkin muistettava, että 

esimerkiksi Pisa-tutkimus mittaa suhteellisen yksipuolisesti lukutaitoa ja jättää 

monia nyky-yhteiskunnan lukutaitovaatimuksia ottamatta huomioon (M. 

Kauppinen 2010). 

Buchberger (2002) on kirjoittanut äidinkielen opetuksen kehittämisestä ja 

uudistamisesta. Hänen mukaansa keskeiset kehittämiskysymykset liittyvät siihen, 

miten jatkossa säilytetään ja parannetaan yleisten kielellisten valmiuksien 

kehittämistä. Samalla pitäisi huolehtia, että suomalainen itseymmärrys kehittyy 
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”tärkeänä osana yhä kansainvälisempää äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta”. 

(Buchberger 2002: 387.) 

Keskeinen 2000-luvun keskustelun aihe kielitiedon opetuksessa on ollut sen 

yhdistäminen laajemmin tekstitaitoihin (ks. Leiwo & Luukka 2002; Savolainen 

2005). Leiwo ja Luukka (2002) ovat käsitelleet artikkelissaan kielitiedon ja 

kieliopin osaamisen hyödyllisyyttä muun muassa kaunokirjallisten tekstien 

analysoinnissa. Esimerkiksi kieliopillisen analyysin avulla voi avata tekstin 

rakentamia merkityksiä (Leiwo & Luukka 2002: 181). Myös Savolainen (2005: 

595) on maininnut, että oppilaita voidaan ohjata analysoimaan tekstejä kielellisten 

keinojen ja valintojen joukkona, jolloin voidaan tarkastella myös sanastoa ja 

käytettyjä muotoja. 

Vuoden 2006 ÄOL:n vuosikirja on keskittynyt jälleen kieliopin opetukseen 

koulussa ja liittänyt kieliopin opetuksen laajemmin tekstitaitojen opettamiseen. 

Esipuheen mukaan kirjassa on tarkasteltu sitä, ”miten käsitellä kielen muoto- ja 

merkitysrakenteita niin, että se tulee samalla yhdistetyksi aitoon kirjoituksessa ja 

puheessa käytetyn kielen tarkasteluun”. (Harmanen & Siiroinen 2006: 6.) 

Vuosikirjassa on pidetty keskeisesti esillä vuonna 2004 ilmestynyttä Isoa suomen 

kielioppia ja pohdittu sitä, miten tätä ”uutta kielitiedon aarrearkkua” voidaan 

käyttää hyväksi opetuksessa. 

Alho ja Korhonen ovat osallistuneet pedagogisen kieliopin kehittelyyn 2000-

luvulla. He (2006a, 2006b, 2007) ovat käsitelleet artikkeleissaan kieliopin 

opettamisen relevanssia koulussa. He ovat ideoineet, miten Isoa suomen 

kielioppia voi hyödyntää opetuksessa, ja esittäneet konkreettisen ratkaisun 

esimerkiksi lauseenjäsenten opettamisen ongelmaan: Monikäyttöisten, 

transitiivisten ja intransitiivisten, lauseiden yhteydessä olisi hyvä opettaa oppilaat 

jäsentämään subjektit ja objektit. Sen sijaan muiden lausetyyppien kohdalla ei ole 

tarkoituksen mukaista pohtia lauseenjäseniä. Esimerkiksi eksistentiaali-, tulos- ja 

omistuslauseiden kohdalla kannattaisi keskittyä siihen, millaisia lausekkeita niissä 

on ja millaisessa merkityksessä ja järjestyksessä. (Alho & Korhonen 2006a: 84–

85.) Vuonna 2007 Alho ja Korhonen ovat kehittäneet ideoitaan eteenpäin ja 

tarkastelleet sitä, miten Ison suomen kieliopin deskriptiivistä mallia voi hyödyntää 

koulun pedagogisessa kieliopissa. He ovat esittäneet lopuksi haaveen uudesta 

pedagogisesta kieliopista, joka voisi olla nimeltään Pieni suomen kielioppi (Alho 

& Korhonen 2007: 104). 

Myös 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa kielitiedon 

osaaminen on sidottu tekstitaitoihin. Esimerkiksi Kosonen ja Lehti (2009) ovat 

pohtineet ÄOL:n vuosikirjassa peruskoulussa opetettavia tekstitaitoja. He ovat 
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todenneet, että ”kieliopin ymmärtäminen on tekstitaitojen ydintä” (Kosonen & 

Lehti 2009: 46). Vuoden 2009 ÄOL:n vuosikirja onkin otsikoitu sanoilla Tekstien 

pyörityksessä, Tekstitaitoja alakoulusta yliopistoon. Yleisesti vuosikirjassa on 

tarkasteltu tekstitietoja ja –taitoja ja mietitty kysymystä siitä, miten voitaisiin 

tavoittaa monimuotoiset tekstitaidot ja samalla saavuttaa tekstien avaajan ja 

tuottajan taidot (ÄOL 2009). 

ÄOL:n vuosikirjassa (2009) esitetty kysymys monimuotoisten tekstitaitojen 

saavuttamisesta onkin oleellinen tämän hetken suomalaisessa koulussa. Nimittäin 

esimerkiksi M. Kauppinen (2010) on osoittanut väitöskirjassaan, että koulujen 

opetussuunnitelmien mukainen opetus on jäljessä yhteiskunnan vaatimasta 

tekstitaitojen opetuksesta. Käytännössä lukeminen on nähty vielä pääosin 

yksilöllisenä ja kognitiivisena taitona. Lisäksi kouluissa on keskitytty 

tarkastelemaan perinteisiä painettuja tekstejä huolimatta sähköisten ja sosiaalisten 

medioiden yleistymisestä. (M. Kauppinen 2010.) 

1.2.6 Samat lähtökohdat eri vuosikymmenten keskusteluissa 

Luvussa 1.2 tarkastelemistani artikkeleista on noussut esiin yhtenäisiä asioita, 

jotka ovat puhututtaneet opettajia, tutkijoita ja äidinkielen opetuksesta vastaavia 

virkamiehiä vuosikymmenten ajan. Esimerkiksi 1900-luvun alusta näihin päiviin 

saakka on korostettu oppilaan lähtökohtien huomioimista opetuksessa. Opetuksen 

pitäisi ohjata oppilasta ymmärtämään eikä opettelemaan ulkoa. Oppilaasta pitäisi 

kehittyä aktiivinen kielen havainnoija ja tarkkailija. Tasaisin väliajoin onkin 

kritisoitu sitä, että kielioppia opetetaan kaatamalla tietoa oppilaan päähän, kuten 

Kallas (1984: 23) on todennut. 

Oppilaan lähtökohtien ymmärtämisen lisäksi on pohdittu opettajan roolia. 

Jokainen äidinkielen opettaja on vastuussa kielitiedon opetuksesta. Esimerkiksi jo 

1900-luvun alkupuolella L. Hakulinen (1925: 39) on edellyttänyt onnistuneelta 

opetukselta opettajan aktiivisuutta ja kirjoittanut, että ”kuitenkin opettajan aina 

iloinen innostus, se yksin voi herättää työniloa ja eläytymistä oppilaissa”. Vielä 

vuonna 2006 ilmestyneessä ÄOL:n vuosikirjassa on mainittu, että kukin opettaja 

ratkaisee viime kädessä sen, mitä ja miten kielitietoa opettaa. Opettaja on 

vastuussa kielitiedon opetuksesta. (Harmanen & Siiroinen 2006: 7.) 

Äidinkielen opetusta on motivoitu siitä lähtökohdasta käsin, että 

kielentuntemus on sivistävää ja rakentaa osaltaan ehjää identiteettiä. Muiden 

muassa Turunen (1951: 2) on painottanut aikoinaan voimakkaasti, että myös 

kielen opetuksella on sivistävä ja kulttuuriarvoja kohottava tehtävä. Samoin 
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nykyiset opetussuunnitelmat (OPS 2004) ja esimerkiksi ÄOL:n vuosikirja (2006) 

ovat tuoneet esiin kulttuurin ymmärtämisen, yhteiskunnan ja yksilön kehityksen 

tarpeet pohtiessaan kielitiedon opetusta. 

Nykyinen, 2000-luvulla, käyty keskustelu on tuonut omana lisänään 

tarkasteluun tekstitaidot. Yleisesti katsotaan, että hyvät tekstitaidot ehkäisevät 

jopa ihmisen syrjäytymistä yhteiskunnassa. Hyvät tekstitaidot puolestaan 

edellyttävät myös kielen erittelyn ja analysoinnin taitoja, ja näitä taitoja voidaan 

opettaa kieliopinkin avulla. 

1.3 Peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset äidinkielen oppijoina 

Peruskoulun oppilaiden äidinkielen ja kirjallisuuden taidoista on tehty 

oppimistulosarviointeja. Niitä on teettänyt opetushallitus tasaisin väliajoin. 

Näiden arviointien suunnittelijat ovat aina olleet oppiaineen asiantuntijoita, ja 

heidän suunnitelmiensa lähtökohdat ovat olleet perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa. Arvioinnit on laadittu myös niin, että niiden 

tulokset voidaan yleistää koskemaan koko yleisopetuksen ikäluokkaa. Lisäksi 

tulokset mahdollistavat myös vertailun maan eri osien ja erityyppisten koulujen 

välillä. (OPH / arvioinnin suorittaminen 2010.) 

Oppimistulosarviointien sisältöä on pyritty monipuolistamaan keräämällä 

seurantatietoja. Kouluilta on pyydetty tietoa oppiaineen työtavoista, 

oppilasarvioinneista, opetuksen resursseista ja oppilaiden opiskeluasenteista. 

Seurantatietojen antamiseen ovat osallistuneet rehtorit, opettajat ja oppilaat. (OPH 

/ arvioinnin suorittaminen 2010.) 

Opetushallituksen järjestämät oppimistulosarvioinnit antavat tietoa 

koulutusjärjestelmän tilasta ja kehittämiskohteista poliittisille päätöksentekijöille, 

opetuksen järjestäjille ja opettajille. Muun muassa opettajille on annettu palautetta 

heidän oppilaidensa osaamisen tasosta ja koulun yleistasosta. Myös palautteiden 

vaikuttavuutta on selvitetty kyselyjen avulla. Esimerkiksi vuoden 2005 

äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinnissa yli 80 prosenttia 

kouluista on ilmoittanut, että heillä käytetään arvioinnin tuloksia hyödyksi 

opetuksen suunnittelussa. (OPH / arvioinnin merkitys 2010.) 

Vuonna 2005 järjestetty arviointikoe on sisältänyt monentyyppisiä tehtäviä 

lukemisen ja kirjallisuuden, kielen, sanaston ja peruskäsitteiden tuntemuksen ja 

kirjoitustaitojen alalta. Arviointi on koostunut 45 tehtävästä, joista osa on ollut 

avokysymyksiä ja osa monivalintatehtäviä. Kielitiedon tehtävät ovat liittyneet 

sanaston tuntemukseen, lauseita koskevaan tietämykseen ja kieliopin 
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perustermien tuntemukseen. (Lappalainen 2006: 18–19.) Lappalaisen mukaan 

opetushallituksen järjestämissä arvioinneissa on selvitetty lauseiden tuntemusta 

lähinnä pää- ja sivulauseen tunnistamistehtävin. Lisäksi peruskäsitteiden 

hallintaan liittyvissä tehtävissä on ollut mukana lauseopin käsitteitä. Erillistä 

lauseopin osaamisen laajaa arviointia ei ole tehty. (Lappalainen, 

sähköpostikeskustelu 17.2.2010.) 

Olen itse laatinut tutkimustani varten kirjallisen testin, jonka avulla voin 

tarkastella peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten lauseiden tulkitsemistaitoja (ks. 

tarkemmin laatimani testi luvusta 4.1 s. 68–70). Testi liittyy kielitiedon osa-

alueeseen ja tarkemmin lauseoppiin. Laatimani testi muistuttaa opetushallituksen 

järjestämiä testejä siten, että molemmat sisältävät oppilaille entuudestaan tuttuja 

tehtävätyyppejä. Esimerkiksi kummassakin testissä on ollut tehtäviä, joissa on 

pitänyt luokitella alleviivattu sana lauseesta tai vastata omin sanoin kysymykseen 

(ks. Lappalainen 2006: 57). Testit ja niiden tulokset eivät kuitenkaan ole täysin 

rinnastettavissa, koska niissä painotetaan lauseopin osalta eri asioita. Esimerkiksi 

tutkimukseni testissä ei ole lainkaan mukana pää- ja sivulauseiden 

tunnistamistehtäviä eikä varsinaisesti lause-käsitteen hallintaa tarkastella, kuten 

opetushallituksen järjestämässä testissä on tehty (ks. Lappalainen 2006: 57). 

Aineistoni analyysiluvuissa (5–8) vertaan kuitenkin joiltakin osin testien tuloksia 

keskenään. 

1.3.1 Kielitiedon osaaminen tyydyttävällä tasolla 

Vuonna 2005 tehdyssä oppimistulosten arvioinnissa on todettu, että äidinkielen 

taitojen arviointitulokset ovat olleet usean vuoden ajan samansuuntaiset. Niiden 

mukaan kirjoittaminen, kielentuntemus ja oppiaineen peruskäsitteet eivät ole 

oppilaiden hallinnassa yhtä hyvin kuin lukeminen ja tekstin vastaanottamisen 

taidot. Sen perusteella kielen, sanaston ja peruskäsitteiden hallinta onkin 

osoittautunut selvästi huonommaksi kuin lukemisen ja kirjallisuuden tehtävissä 

osoitettu taito. (Lappalainen 2006: 83.) 

Vuoden 2005 arvioinnin mukaan kielen, sanaston ja peruskäsitteiden 

tuntemus on ollut kiitettävällä tasolla yhdeksällä prosentilla, tyydyttävällä tai 

hyvällä tasolla 28 prosentilla, välttävällä tai kohtalaisella tasolla 36 prosentilla ja 

heikolla tasolla 27 prosentilla oppilaista (Lappalainen 2006: 39–43). Kuitenkin 

yhteenvetona voi todeta, että vuosina 1999–2005 tehtyjen arviointien mukaan 

kielentuntemuksen ja kielellisen ilmaisun tehtäviä on osattu ratkaista 

tyydyttävästi. Esimerkiksi oppilaat ovat tunnistaneet peruslauseenjäseniä 
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suhteellisen hyvin prototyyppisistä lauseista. Enemmän heillä on ollut ongelmia 

verbien aikamuodoissa, yhdyssanoissa ja välimerkkien käytössä. (OPH / 

arviointituloksia 2010.) 

Opetushallituksen teettämissä raporteissa on arvioitu myös äidinkielen ja 

kirjallisuuden oppimistulosten muuttumista kokonaisuutena perusopetuksen 

ylempien vuosiluokkien aikana. Arvioinneista on tullut ilmi, että kielen, sanaston 

ja oppiaineen peruskäsitteiden tuntemus on lisääntynyt viisi prosenttia 

yläluokkien aikana. Lisäys ei ollut yhtä suuri kuin oppiaineen muiden osa-

alueiden osaamisen lisäys. Joissakin kouluissa kielen, sanaston, peruskäsitteiden 

ja kirjoittamisen osaaminen on jopa heikentynyt yläluokkien aikana. (OPH / 

arviointituloksia 2010.) Arviointien valossa näyttää siis siltä, että kielitieto on 

jäänyt oppiaineen muiden osa-alueiden varjoon. 

1.3.2 Oppijoiden väliset erot 

Opetushallituksen arviointien perusteella tiedetään, että Suomen eri alueiden ja 

koulujen väliset erot ovat pieniä. Tämä kertoo osaltaan siitä, että koulutuspalvelu 

on tasalaatuista koko maassa. (OPH / arvioinnin merkitys 2010.) Yleisesti 

suomalaista peruskoulua pidetäänkin yhdenmukaisena järjestelmänä. 

Äidinkieli ja kirjallisuus mielletään usein tyttöjen oppiaineeksi. Vuoden 2005 

oppimistulosten arvioinnit ovatkin havahduttaneet siihen, että peruskoulunsa 

päättäneiden tyttöjen ja poikien osaamisen tasoero on ollut huomattavan suuri 

verrattuna esimerkiksi samojen oppilasryhmien historian tai englannin kielen 

osaamisen tasoeroon. Sen lisäksi, että tytöt ovat hallinneet oppiaineen paremmin, 

he myös ovat pitäneet siitä enemmän. Tytöistä 50 prosentilla on ollut myönteinen 

käsitys äidinkielen ja kirjallisuuden kiinnostavuudesta. Vastaava luku pojilla on 

ollut 24 prosenttia. Lisäksi tytöistä 60 prosenttia ja pojista 28 prosenttia on 

kertonut opiskelleensa äidinkieltä ja kirjallisuutta mielellään. Tyttöjen ja poikien 

välistä tasoeroa selittää myös se, että 67 prosenttia tytöistä on pitänyt äidinkieltä 

ja kirjallisuutta hyödyllisenä aineena tulevaisuuden kannalta, kun taas pojista sitä 

on pitänyt hyödyllisenä 43 prosenttia. (Lappalainen 2006: 45–48; ks. myös OPH / 

arviointituloksia 2010.) 

Eurasto (2005) on tarkastellut peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja 

poikien erilaisia asenteita äidinkielen tunteihin. Hänen mukaansa äidinkieli on 

feminiinisesti värittynyt sekä tyttöjen että poikien mielestä. Pojat perustelevatkin 

usein kiinnostuksen puutetta oppiaineen tyttömäisyydellä. Tyttömäisyydestä 

huolimatta melkein kaikki Euraston tutkimukseen osallistuneet oppilaat, sekä 
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tytöt että pojat, ovat kokeneet oppiaineen sisällöltään tarpeelliseksi (Eurasto 2005: 

28). Tämä tulos eroaa opetushallituksen teettämien arviointien tuloksista (esim. 

Lappalainen 2006). Kuitenkin myös Euraston (2005: 29) tutkimus on osoittanut, 

että kielitieto eli kielioppiasiat koetaan oppiaineen ikävimmiksi opiskeltaviksi 

asioiksi. Näin kokevat sekä tytöt että pojat. 

Opetushallituksen teettämissä raporteissa ei ole havaittu suuria tasoeroja 

osaamisessa maan eri puolilla. Jokaisessa läänissä on tulokseltaan eritasoisia 

kouluja. Kuitenkin Lappalaisen (2000: 83) tekemän selvityksen mukaan entisissä 

Oulun ja Lapin lääneissä taitotaso ei ole ollut yhtä hyvä kuin etelämpänä. 

Alueelliset erot eivät kuitenkaan ole olleet suuret, vaan erot ovat olleet enemmän 

koulukohtaisia. Tulos jollakin osa-alueella parhaassa koulussa on saattanut olla 

27–44 prosenttiyksikköä korkeampi kuin heikoimmin menestyneessä koulussa. 

Suurimmat erot eri koulujen välillä ovat näkyneet kirjoitustaitojen vaihteluna. 

(OPH / arviointituloksia 2010.) 

Metsämuurosen (2006) tekemän arvioinnin mukaan äidinkielen ja 

kirjallisuuden taitojen osaamisen muutos yläluokkien aikana on ollut suhteellisen 

samankaltaista maan eri osissa. Entisen Lapin läänin alueella muutos on ollut 

myönteisempää kuin muualla Suomessa. Maaseutumaisten ja kaupunkimaisten 

kuntien koulujen välillä ei ole ollut mainittavaa eroa. Oleellisin huomio 

osaamisen muutoksessa yläluokkien aikana on liittynyt koulukohtaisiin eroihin: 

lähtötasoltaan alimpaan neljännekseen sijoittuvissa kouluissa osaaminen on 

parantunut yleensä enemmän kuin lähtötasoltaan parhaan neljänneksen kouluissa 

(Metsämuuronen 2006: 5). 

1.4 Koulumaailma lähtökohtana tässä tutkimuksessa 

Tutkimukseni peruskoulun yhdeksäsluokkalaisista otsikoiden tulkitsijoina 

sijoittuu koulumaailmaan. Tutkimuksessa on vahvasti didaktinen ote, joka 

yhtenäistää muuten teoreettisesti hajanaista tutkimustani. Didaktisesta otteesta 

huolimatta olen tehnyt työtäni erillään varsinaisesta äidinkielen opetustieteen 

tutkimuksesta, vaikka tutkimukseni sopii luonteeltaan hyvin sen tutkimusalaan. 

Nimittäin äidinkielen opetustieteen tutkimuskohteena on äidinkielen opettaminen 

ja oppiminen. Sen tarkoituksena on tutkimustiedon pohjalta tukea ja kehittää 

äidinkielen opetusta ja sen opetussuunnitelmaa. Lisäksi äidinkielen opetustieteen 

tutkimus on luonteeltaan pragmaattista ja soveltavaa. (Ks. Sarmavuori 2007: 13–

14, 27.) Myös oma tutkimukseni on luonteeltaan käytännönläheinen ja soveltava. 
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Tutkimukseni toteutusta on ohjannut kolme näkökulmaa (kuvio 1 s. 31). 

Ensimmäinen näkökulma on tekstitaidot ja siihen liittyvä kriittinen lukutaito. 

Tämän näkökulman kautta olen pohtinut peruskoulussa opetettavaa lauseoppia 

osana laajempaa tekstien analyysitaitoa. Toinen näkökulma koskee kielioppeja. 

Olen nimittäin yhdistänyt eri kielioppien tarjoamia tapoja kuvata lauseita ja 

käytän niitä apuvälineinä otsikoiden tulkinnassa. Mukana ovat systeemis-

funktionaalinen, kognitiivinen, perinteinen ja pedagoginen kielioppi. Kolmas 

näkökulma on laaja ja samalla koko tutkimusta kattava ajatus kontekstista 

kielenkäytön lähteenä. Sen avulla olen avannut käsitystä siitä, miten oppilaat 

tulkitsevat otsikoita ja mitkä seikat siihen vaikuttavat. Käsitykseni kontekstista on 

peräisin systeemis-funktionaalisesta ja sosiokulttuurisesta ja dialogisesta 

näkemyksestä. 
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Kuvio 1. Tutkimukseni toteutusta ohjaavat näkökulmat. 

Liitän tutkimukseni suomalaiseen tutkimusperinteeseen. Esittelen seuraavaksi 

lyhyesti ne tutkijat, joiden ajatukset ovat oleellisesti vaikuttaneet 

tutkimusteoriaani ja -metodiini. Käsitystäni tekstitaidoista ovat muovanneet muun 

muassa Luukan (2002, 2009) artikkelit. Luukka on tutkinut myös peruskoulun 

yhdeksäsluokkalaisten tekstitaitoja. Luukan artikkelista (2009: 15) on peräisin 

tutkimukseni ajatus siitä, että tekstitaidot eivät ole puhtaasti yksilöllisiä ja 

autonomisia vaan sosiaalista toimintaa, ”tilanteisiin ja yhteisöjen käytänteisiin 

sidoksissa olevaa toimintaa tekstien kanssa”. 

Tekstitaitoihin liittyy läheisesti käsitys kriittisestä lukutaidosta. Yleisesti 

kriittistä lukutaitoa on Suomessa tarkasteltu kasvatuksen ja erityisesti 

mediakasvatuksen näkökulmasta. Olen soveltanut tässä tutkimuksessani 

muutamia näistä näkökulmista syntyneitä ajatuksia. Esimerkiksi otsikoiden 

sisällön tulkintaan liittyvään kysymyksen asetteluun olen ottanut mallia 

Herkmanin (2007) ja Lipposen (2007) ajatuksista. 

Sosiokulttuurista ja dialogista näkökulmaa kieleen ovat Suomessa soveltaneet 

esimerkiksi Dufva (1994, 1995, 2003, 2006) ja Alanen (2000, 2006). Dufva ja 
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Alanen ovat käyttäneet sosiokulttuurista ja dialogista näkökulmaa muun muassa 

Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektissa 

Tilanteinen kielellinen tietoisuus ja vieraan kielen oppiminen (ks. esim. Kielen 

päällä 2006). Sosiokulttuurinen viitekehys perustuu Vygotskin luomaan 

käsitykseen kielellisestä tietoisuudesta. Dialoginen viitekehys perustuu puolestaan 

Bahtinin peruskäsitteeseen dialogista. Olen saanut vaikutteita omaan 

tutkimukseeni juuri edellä mainitusta projektista. 

Kognitiiviseen kieliteoriaan olen perehtynyt esimerkiksi P. Leinon (1993, 

2001) artikkeleiden ja teosten kautta. Hän on soveltanut suomen kieleen muun 

muassa kognitiivista kielioppia ja tehnyt sitä tunnetuksi. Olen soveltanut työssäni 

erityisesti P. Leinon (2001) käsityksiä lausetyypeistä ja verbistä lauseen 

peruselementtinä. 

Mainitsemieni suomalaisten tutkijoiden lisäksi olen käyttänyt 

tutkimuksessani hyödyksi ruotsalaisten Holmbergin ja Karlssonin (2006) teosta 

Grammatik med betydelse: en introduktion till funktionell grammatik. Holmbergin 

ja Karlssonin teos perustuu puolestaan M. A. K. Hallidayn luomaan systeemis-

funktionaaliseen kielenteoriaan. 

Esittelen varsinaisesti tutkimukseni näkökulmiin liittyvää taustatietoa ja 

aikaisempaa tutkimusta teorialuvuissa 2 ja 3. Valitsemiini näkökulmiin, 

tutkimusteoriaan ja -metodiin, on vaikuttanut oleellisesti oma taustani opettajana. 

Taustani on vaikuttanut myös siihen, että tutkimukseni on hyvin 

käytännönläheinen ja soveltava. 

1.5 Tutkimuskysymykset 

Samaan aikaan, kun aloittelin tutkimustyötäni, keskusteltiin jälleen kieliopin 

opetuksen merkityksestä. Esimerkiksi Äidinkielen opettajain liitto julkaisi vuonna 

2006 vuosikirjan Kielioppi koulussa. Vuosikirjan taustalla puolestaan olivat 

vuonna 2004 julkaistu Iso suomen kielioppi ja opetusministeriön asettaman 

kielioppikomitean vuonna 1994 julkaisema mietintö Kieli ja sen kieliopit. 

Kieliopin opetus koulussa oli siis jonkinlaisessa käymistilassa. Oli syntynyt tarve 

laatia uudenlaisia kieliopin sisältöjä kouluopetukseen. 

Olen laatinut neljä tutkimusongelmaa, jotka liittyvät tekstitaitoihin ja niihin 

kuuluvaan kriittiseen lukutaitoon. Jo perinteinen lauseenjäsennys harjaannuttaa 

analysoivaan ja erittelevään lukemiseen. Toisaalta myös lauseopin opetusta 

pyritään nykyään suunnittelemaan siten, että se palvelisi parhaiten tekstitaitojen 



33 

opetusta. (Ks. Alho & Korhonen 2006a, 2006b; myös luku 1.2.5 s. 23–25.) Sen 

vuoksi pidän tutkimuksessani esillä kysymystä tekstitaidoista. 

Tämä tutkimukseni on jatkoa keskusteluun kieliopin ja erityisesti lauseopin 

opetuksesta. Valotan asiaa oppilaiden näkökulmasta: koska oppilaille on joka 

tapauksessa, opetussuunnitelmien mukaisesti, opetettu lauseoppia, haluan tutkia, 

miten oppilaat jäsentävät ja tulkitsevat lauseita. Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole 

arvioida, kuinka hyvin tai huonosti he sen tekevät, vaan analysoin niitä seikkoja, 

joita aineistoni tuo esiin. Tarkastelen aineistoni esiin tuomia seikkoja 

kielitieteellisestä näkökulmasta, koska koulussa opetettavan kielitiedon pitäisi olla 

myös kielitieteellisesti pätevä. 

Erityisesti toisen ja kolmannen tutkimusongelman avulla tarkastelen sitä, 

miten oppilaat jäsentävät ja tulkitsevat lauseita heille opetetun kielitiedon avulla. 

Haluan kuitenkin laajentaa tarkastelukulmaa ensimmäiseen ja neljänteen 

ongelmaan siitäkin huolimatta, että tutkimukseni analyysiosa saattaa joiltakin osin 

jäädä pinnalliseksi. Nimittäin ensimmäisen ja neljännen tutkimusongelman avulla 

pyrin osoittamaan, miten oppilaat voidaan tekstien analysoinnin ja lauseopin 

opetuksen aluksi ohjata yksittäisten lauseiden äärelle joidenkin lauseiden sisältöä 

koskevien kysymysten avulla. 

 
Ensimmäinen tutkimusongelmani lähtee lauseiden sisällön tulkinnasta. 

Tarkastelen sitä, miten oppilaat hahmottavat lauseessa kerrotun asian ja miten he 

suhtautuvat siihen. Nämä kysymykset ovat oleellisia kriittisen lukutaidon 

kannalta, johon kuuluvat muun muassa kerrotun asian ymmärtäminen ja arviointi 

(ks. esim. Lipponen 2007). Kysymysten avulla voi aloittaa lauseiden tarkastelun 

ennen yksityiskohtaisempaa ja oppilaille ehkä vaikeampaa lauseenjäsennystä. 

Kysymykset auttavat oppilasta hahmottamaan lauseen kokonaisuuden. 

Myös Leiwo ja Luukka (2002: 181) ovat maininneet, että tekstin 

kieliopillisten ja sanastollisten piirteiden analyysin voi aloittaa tilannekontekstin 

käsittelyllä. Heidän mukaansa voi kysyä esimerkiksi, mitä aihetta ja sisältöjä 

teksti käsittelee, millaiset ovat tekstin tuottajan ja vastaanottajan väliset suhteet ja 

mitä ”kanavaa” teksti käyttää (Leiwo & Luukka 2002: 181). Lisäksi 

samantyylistä kysymysten asettelua on esittänyt Herkman (2007: 124) 

käsitellessään visuaalisten sisältöjen analyysia. Ensimmäisen tutkimusongelman 

kysymykset ovat 

– miten oppilaat hahmottavat lauseen puheenaiheen ja siinä kerrotun asian 

– miten oppilaat arvottavat lauseen sisällön ja perustelevat sen. 
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Toinen tutkimusongelmani koskee otsikoiden/lauseiden tulkintaa 

lauseenjäsennyksen avulla. Yksityiskohtaisemmat kysymykset ovat 

– miten oppilas määrittelee subjektin, objektin, predikaatin ja adverbiaalin 

– mitkä komponentit oppilas merkitsee lauseesta subjektiksi ja mitkä objektiksi 

– millainen subjekti ja objekti paljastuu oppilaiden vastauksista 

– miten oppilaiden käsitykset ja vastaukset suhteutuvat pedagogiseen ja 

perinteiseen koulukielioppiin. 

Kolmas tutkimusongelmani jatkaa otsikoiden tulkintaa lauseenjäsennyksen 

avulla. Tarkastelen, miten oppilaat jäsentävät otsikoita semanttisten roolien 

avulla. Semanttiset roolit ovat olleet esillä, kun on keskusteltu kielitiedon ja 

tekstitaitojen opetuksesta (ks. esim. Leiwo 2003a; Alho & Korhonen 2006a, 

2006b). Roolit ovat hyödyllisiä tekstien ja lauseiden sisällön analysoinnissa. 

Tämän tutkimusongelman keskeiset kysymykset ovat 

– mitä semanttisia rooleja oppilaat antavat lauseenjäsenille 

– miten he perustelevat valintojaan 

– millaisiksi semanttiset roolit määrittyvät oppilaiden puheessa 

– mitä viitteitä aineistoni antaa semanttisten roolien käytöstä kouluopetuksessa. 

Neljäs tutkimusongelmani liittyy lauseiden semanttiseen luokitteluun. Kokeilen 

tutkimuksessani semanttisen luokituksen sopivuutta peruskoulun 

yhdeksäsluokkalaisille oppilaille. Koska omaksumani funktionaalisen käsityksen 

mukaan kielessä merkitys on ensisijainen, oletan, että myös kouluopetuksessa 

kannattaisi edetä semanttisen sisällön kautta rakenteiden tarkasteluun. Tämän 

kohdan kysymykset ovat 

– miten oppilaat luokittelevat lauseet semanttisiin ryhmiin 

– miten oppilaat perustelevat luokitustaan 

– miten semanttisten lausetyyppien luokittelu soveltuu käytäntöön, esimerkiksi 

kouluopetukseen 

– pystyvätkö oppilaat käyttämään semanttisia luokkia ja nimeämään lauseita 

niiden perusteella. 
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2 Tekstien lukeminen ja tulkitseminen 

Lukiessamme tekstejä tulkitsemme samalla niitä ja liitämme ne osaksi 

aikaisemmin lukemiamme tekstejä. Tekstit herättävät ajatuksia ja tunteita, joihin 

vaikuttavat ympäröivä maailma ja maailmankuvamme. Ajatuksista ja tunteista on 

myös suhteellisen helppo keskustella, ja ne herättävät kiinnostusta tekstiä 

kohtaan. Tätä helppoutta ja kiinnostusta voi käyttää hyväksi esimerkiksi 

opetuksessa. Ohjattuna tekstien sanoman tarkastelu myös ajatusten ja tunteiden 

perusteella tähtää kriittiseen lukutaitoon ja parantaa oppilaan tekstitaitoja. 

Jotta tutkimusaiheeseeni peruskoulun yhdeksäsluokkalaisista lauseiden 

tulkitsijoina pääsisi syvällisemmin käsiksi, tarkastelen luvussa 2 tekstien 

lukemista ja tulkitsemista. Luvussa 2.1 pohdin lukemista osana tekstitaitoja ja 

taitona tulkita tekstejä. Luvussa 2.2 käsittelen konteksti-käsitteen avulla niitä 

tekijöitä, jotka vaikuttavat oppilaiden lauseiden tulkintaan ja jäsennykseen. 

Pohdin myös sitä, miten oppilaan tieto rakentuu. 

2.1 Tekstitaidot – toimintaa tekstien kanssa 

Varsinaisesti tekstitaidot on uusi, 2000-luvun puolella syntynyt käsite Suomessa. 

Se vastaa englanninkielistä käsitettä literacy. Luukan (2009: 13) mukaan literacy-

käsite kuvaa tilaa, jossa ihminen osaa lukea ja kirjoittaa ja käyttää näitä taitoja 

osallistuakseen yhteiskunnan toimintaan. Toisaalla Luukka (2009: 16) on 

kuitenkin maininnut, että englanninkielinen literacy-käsite ei vastaa täysin 

suomenkielistä tekstitaidot-käsitettä. 

Koska tekstitaidot on Suomessa uusi käsite, sen sisältö ja käyttö eivät ole 

vielä vakiintuneita. Esimerkiksi tutkimuskirjallisuudessa, eri kouluasteiden 

opetussuunnitelmissa, oppikirjoissa ja ylioppilaskoetta käsittelevissä teksteissä 

tekstitaidoilla voidaan tarkoittaa hieman eri asioita. Usein käsite liitetään 

selkeämmin lukemiseen ja tekstien tulkintaan kuin kirjoittamiseen. (Luukka 2009: 

13.) Lisäksi Luukka (2009: 13) on todennut, että usein tekstitaidoista puhutaan 

myös silloin, kun tarkoituksenmukaisempaa olisi puhua tekstitiedosta eli kyvystä 

analysoida tekstejä. 

Omassa tutkimuksessani käsitteet tekstitaidot ja tekstitiedot menevät osin 

päällekkäin. Selvennykseksi kuitenkin mainitsen, että mielestäni tekstitaidot 

edellyttävät tekstitietoa. Jotta oppilas pystyy aktiivisesti ja kriittisesti avaamaan ja 

tuottamaan tekstejä, hänellä täytyy olla riittävästi tietoa. Määrittelenkin 
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tekstitaidot oppilaan kyvyksi tulkita, arvioida, hyödyntää ja tuottaa tekstiä ja sen 

rakenteita. 

Luukka (2009) on pohtinut tekstitaitoja sosiaalisesta näkökulmasta. 

Yleisestikin lukemisen ja kirjoittamisen tutkimus on laajentunut sosiaalista 

näkökulmaa kohti parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Esimerkiksi alan 

tutkimuskentällä on olemassa koulukunta (New literacy studies / Literacy 

studies), jonka taustalla on sosiokulttuurinen näkemys kielestä, teksteistä, 

lukemisesta ja kirjoittamisesta. (Luukka 2009: 15.) 

Sosiaalisen näkökulman mielekkyyttä voidaan perustella sillä, että lukemisen 

ja kirjoittamisen käytänteet vaihtelevat tilanteen ja tekstilajin mukaan. Lisäksi 

normit ja arvostukset ovat erilaisia eri yhteisöissä ja kulttuureissa, joissa tekstien 

kanssa toimitaan. (Luukka 2009: 15.) Tilanteiden ja yhteisöjen vaikutus näkyy 

selvästi jo peruskouluikäisten oppilaiden elämässä. He saattavat olla jäseninä 

useissa eri yhteisöissä (perhe, koulu, kaveripiiri, erilaiset alakulttuurit) yhtä aikaa 

ja muuttaa toimintatapaansa aina tilanteen ja paikan mukaan. Esimerkiksi 

käytännön opetustyössä voi huomata, miten oppilas osaa muuttaa puhe- tai 

kirjoitustyyliään sen mukaan, onko hän yhteydessä opettajaansa vai kaveriinsa. 

Lisäksi oppilas voi muokata vastaustaan tai tulkintaansa jostakin tekstistä sen 

mukaan, mitä olettaa opettajan haluavan. 

Lukeminen, kirjoittaminen ja tekstit näyttäytyvät sosiaalisesta näkökulmasta 

erilaisina ilmiöinä kuin kognitiivisesta näkökulmasta (Luukka 2009: 15–16). 

Nimittäin kyse ei olekaan yksilöllisestä taidosta vaan sosiaalisten käytänteiden 

hallinnasta ja toiminnasta tekstien kanssa. Luukka (2009: 16) on selittänyt, että 

kognitiokin nähdään sosiaalisesta näkökulmasta hieman eri tavalla: Kognitio on 

sosiaalinen ilmiö. Se on neuvoteltava ja jaettu ilmiö eikä yksilöllinen ja 

synnynnäinen. Kognitio kehittyy, kun toimitaan toisten ihmisten kanssa. 

Tekstitaidot-käsitettä määriteltäessä tulee ilmi, kuinka monipuolista ja laaja-

alaista osaamista ne edellyttävät. Onkin tärkeää huomata, että tekstitaitoiseksi 

kasvetaan ja opitaan iän myötä. Tekstitaidot karttuvat muiden sosiaalisten, 

yhteisöllisten ja tiedollisten taitojen kanssa yhdessä. 

Luukan (2009: 17) mukaan tutkimuksessa on huomioitava, että tekstitaidot 

liittyvät aina johonkin elämänalueen konkreettiseen tilanteeseen ja että ne eivät 

voi olla vapaita arvoista, asenteista ja ideologioista. Jos haluaa ymmärtää 

tekstitaitoja, täytyy siis ottaa huomioon myös tilanteet, joihin ne uppoutuvat. Pitää 

miettiä, miten tekstien kanssa toimitaan konkreettisesti eri tilanteissa ja miten 

niistä puhutaan. 
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Omassa tutkimuksessani oppilaat tulkitsevat uutisotsikoita ja lööppejä. Olen 

kuitenkin irrottanut otsikot todellisesta konkreettisesta ympäristöstään, ja lisäksi 

oppilaat tulkitsevat otsikoita oppituntimaisessa tilanteessa koulussa. Siten 

tutkimukseni ei tuota tietoa siitä, miten oppilaat tulkitsevat otsikoita todellisessa 

tilanteessa, sellaisessa tilanteessa, jossa lehtiä yleensä luetaan. Tutkimuksessani 

esiin tuleva elämänalue ja tilanne koskevat ennen kaikkea koulumaailmaa. 

2.1.1 Kriittinen lukutaito – ajattelua, tietoa ja arviointia 

Kun keskustellaan kriittisestä lukutaidosta ja sen merkityksestä, korostetaan usein 

yhteiskunnan ilmiöiden monimutkaistumista, informaatiotulvaa ja 

informaatioteknologian kehittymistä. Tietoa on nykyisin tarjolla paljon, ja sen 

oikeellisuutta on mahdotonta tarkistaa. Siksi on täytynyt alkaa kiinnittää huomiota 

kriittiseen ja arvioivaan lukutapaan. Perinteinen lukutaidon käsite on laajentunut, 

ja puhutaan erilaisista lukutaidoista. Yhteistä eri lukutaidon muodoille on se, että 

ne liittyvät erilaisten symbolijärjestelmien hallintakykyyn. Näiden 

symbolijärjestelmien avulla todellisuus esitetään lukijoille. (Ks. Hodge & Kress 

1988: 1–12; Kress & van Leeuwen 2001.) Lukutaidon käsite on siirtynyt lähelle 

tulkinnan käsitettä. 

Kriittisen lukutaidon juuret ovat Frankfurtin koulukunnan kriittisessä 

teoriassa ja erityisesti Freiren kriittisessä pedagogiikassa. Frankfurtin 

koulukunnan kriittisessä teoriassa yhdistyvät filosofien Platon (427–347 eKr.), 

Immanuel Kant (1724–1804), G. W. F. Hegel (1770–1831) ja Karl Marx (1818–

1883) vaikutteet. Siinä näkyvät platonilainen totuuden tavoittelu näkyvän 

maailman taustalla, Kantin usko järjen mahdollisuuksiin yhteiskunnan ongelmien 

ratkaisuissa, Hegelin käsitys valtion merkityksestä ihmisten hyvinvoinnissa ja 

Marxin näkemys tasa-arvoisemmasta maailmasta yhteiskuntaluokkien 

historiallisen muutoksen myötä. (Herkman 2007: 36; Rantala 2007: 139.) 

Suomessa kriittisestä lukutaidosta on keskusteltu pääasiassa äidinkielen 

(Heikkinen 2007; Pääkkönen & Varis 2000), mediakasvatuksen (Varis 2002; 

Kotilainen & Sintonen 2005; Herkman 2007; Nyyssölä 2008) ja kriittisen 

kasvatuksen (Aittola ym. 2007; Lanas ym. 2008; Moisio & Suoranta 2009; 

Rantala 2007) näkökulmasta. Kriittinen lukutaito on siis usein liitetty 

kasvatukseen ja erityisesti mediakasvatukseen. Oma tutkimukseni täydentää tätä 

keskustelua tuomalla siihen lisää kielitieteellistä näkökulmaa. Tutkimukseni tuo 

omalta osaltaan esiin sen, miten kielitiedettä ja kielitieteellistä ajattelua voidaan 

hyödyntää kriittisen lukutaidon opettamisessa. 
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2000-luvun taitteessa on keskusteltu paljon tietoyhteiskunnasta ja siinä 

tarvittavista kansalaistaidoista. Tuolloin on julkaistu myös opetusministeriön 

asettaman työryhmän muistio tietoyhteiskunnan lukutaidoista. Työryhmän 

tehtävänä on ollut arvioida perinteisen luku- ja kirjoitustaidon tilaa Suomessa ja 

pohtia sen kehittämistä ja laajentamismahdollisuuksia medialuku- ja 

kirjoitustaidoksi osana uudenlaista viestintäsivistystä. (Työryhmä 2000.) 

Herkman (2007) on määritellyt kriittisyyden neljän käsitteen kautta: 

uteliaisuus, kyseenalaistavuus, totuudellisuus ja yhteiskunnallisuus. Uteliaisuus 

on kiinnostusta maailmasta, ihmisistä ja ympäristöstä. Kyseenalaistavuus on 

puolestaan olemassa olevan tiedon ja uskomusten arviointia. Siihen kuuluvat 

myös arkitiedon lähtökohtien tiedostaminen ja ennakkoluulojen hylkääminen. 

Totuudellisuus on syvemmän tiedon tavoittelua ja ristiriitaisten totuuksien 

ymmärtämistä. Yhteiskunnallisuutta on se, että näkee tiedon ja toiminnan 

taloudelliset ja poliittiset intressit ja että toimii solidaarisemman tulevaisuuden 

puolesta. (Herkman 2007: 36.) Kriittisyys ei siten ole kielteisyyttä ja 

arvostelemista, vaan Herkman pitää kriittisyydelle läheisenä käsitteenä 

analyyttisyyttä, joka käytännössä tarkoittaa samoja asioita kuin kriittisyys 

(Herkman 2007: 50). 

Lukutaidosta puhuttaessa käsitys kriittisyydestä liittyy usein kriittisen 

ajattelun taitoihin, tiedon hankintaan ja sen kriittiseen arviointiin (esim. Leu ym. 

2004; Rantala 2007). Rantala (2007) on pohtinut kriittistä lukutaitoa osana 

sosiaalista käytäntöä, jolloin se sisältää myös metatason ymmärryksen 

lukutaidosta osana historiaa, taloutta, politiikkaa ja kulttuuria. Tekstien tulkintakin 

on lukutaidon sosiokulttuurisen kehyksen lukemista. Rantala on todennut myös, 

että freireläisestä näkökulmasta on oleellista se, että lukutaitoiseksi tulemisessa on 

kyse ympärillä olevan yhteiskunnan ja maailman haltuunottamisesta ja kriittisestä 

tietoisuudesta. (Rantala 2007: 143.) 

2.1.2 Lukutaito tulkintataitona 

Kriittisen lukutaidon opetuksessa on paljon sovellettu Luken ja Freebodyn (1999) 

mallia. Mallissa esitetään kysymyksiä neljästä näkökulmasta, jotka ovat tekstin 

koodien murtaminen, yhteisöjen ja erilaisten merkitysten rakentuminen, tekstin 

funktiot ja kriittinen analyysi ja tekstien muuttaminen. Myös Rantala (2007: 147–

148) on mukaillut Luken ja Freebodyn mallia ja esittänyt kolmenlaisia kriittisiä 

lukutaitokäytäntöjä suhteessa tietoon, yhteisöllisiin merkityksiin ja politiikkaan. 
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Niitä ovat 1) tiedon järjestymisen lukutaitokäytännöt, 2) yhteisöllisten 

merkitysten lukutaitokäytännöt ja 3) poliittiset lukutaitokäytännöt. 

Rantalan (2007: 148) mukaan poliittiset lukutaitokäytännöt ohjaavat 

kysymään tekstin tarkoitusta ja analysoimaan niitä arvoja ja yhteiskunnallisia 

subjekteja, joita se tuottaa. Kyseessä ovat myös käsitykset siitä, että tekstit luovat 

erilaisia positioita maailmaan ja että niitä käytetään vaikuttamisen välineinä. 

Lisäksi teksteissä otetaan kantaa siihen, miten asioiden pitäisi olla. 

Myös mediatekstien lukemisessa on pitkälti kyse kriittisestä lukutaidosta, 

vaikka puhuttaisiin medialukutaidosta. Esimerkiksi Sintosen (2001: 94) mukaan 

siinä on oleellista kyky kriittiseen tulkintaan ja kyse on mediakriittiseksi lukijaksi 

kasvamisesta. Medialukutaito onkin laaja käsite. Varis (2005: 11) on luokitellut 

medialukutaidon viiteen eri osa-alueeseen: 

– Teknologialukutaito  

Kyky käyttää uutta mediaa tiedon hankintaan ja kommunikointiin. 

– Informaatiolukutaito  

Kyky jäsentää ja arvioida informaatiota ja muodostaa sen pohjalta 

perusteltuja mielipiteitä. 

– Luova median käyttötaito 

Kyky tuottaa ja jakaa sisältöä. 

– Globaalilukutaito 

Kyky olla vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä eri kulttuurien kanssa sekä 

kyky ymmärtää kansakuntien ja valtioiden keskinäisiä riippuvuuksia. 

– Vastuullinen lukutaito  

Kyky huomioida median sosiaaliset seuraukset esimerkiksi turvallisuuden ja 

yksityisyyden näkökulmasta. 

Informaatiolukutaito sisältää kyvyn jäsentää ja arvioida informaatiota ja 

muodostaa sen pohjalta perusteltuja mielipiteitä (Varis 2005: 11; ks. myös 

Asikainen & Hemming 2005: 59–60). Myös Rantalan (2007) käsitys poliittisista 

lukutaitokäytännöistä sisältää samantyyliset piirteet kuin Variksen (2005) 

informaatiolukutaito. Itse sisällytän tutkimuksessani kriittiseen lukutaitoon 

nimenomaan poliittisten lukutaitokäytäntöjen ja informaatiolukutaidon piirteet. 

Lipponen (2007: 53) on pitänyt hyvänä kriittisen lukijan piirteenä 

akateemisen lukutaidon hallintaa. Akateeminen ei tässä tapauksessa viittaa 

ainoastaan akateemiseen maailmaan. Ihminen hallitsee akateemisen lukutaidon 

muun muassa silloin, kun kykenee ymmärtämään ja erottamaan tekstistä sen, mitä 
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tekstissä sanotaan ja mitä siinä tarkoitetaan. Hänen täytyy myös ymmärtää, että 

kirjoittaja esittää aina väitteensä jostakin tietystä syystä. (Ks. Geisler 1994.) 

Nykyään pidetään tärkeänä, että jo peruskoulun aikana opetetaan 

kokonaisuuksien ja oleellisten asioiden hahmottamista, tulkitsemista ja arviointia. 

Perinteinen, koulussa opetettu lauseiden jäsentäminen harjaannuttaakin oppilaita 

kriittiseen ja erittelevään lukemiseen. Oppilaat hahmottavat, miten lauseet ja 

laajemmat tekstit muodostuvat pienemmistä merkityksellisistä osista. He 

huomaavat, että kirjoittajan tekemät kielelliset valinnat vaikuttavat siihen, 

millainen merkitys tekstillä on. Esimerkiksi tietyn sanan valinta subjektin ja 

tekijän paikalle antaa eri näkökulman kerrotulle asialle, kuin jos sama sana olisi 

objektina ja kohteena. 

Lukutaitotutkimuksessa on puhuttu niin sanotusta kolmannesta tilasta (esim. 

Moje ym. 2004), jossa kriittisiä lukutaitoja opetetaan ja opitaan. Niissä arjen 

lukutaidot ja kasvatuksen tavoitteet kohtaavat ja usein törmäävät. Rantalan (2007: 

145) mukaan kolmas tila tarkoittaa eräänlaista välitilaa, ja se on metafora siitä 

pedagogisesta tilasta, jossa kriittistä lukutaitoa, uusia tapoja puhua maailmasta ja 

uutta tietoa voi syntyä. Kolmas tila on keskustelutila, jossa kuunnellaan ja 

pohditaan erilaisia käsityksiä maailmasta, keskustellaan ristiriitaisista 

merkityksistä ja kyseenalaistetaan tuttuja ja vallitsevia tulkintoja (ks. Rantala 

2007: 145). Tutkimuksessani haastattelut ovat muodostaneet eräänlaisen 

keskustelutilan, jossa oppilaan on ollut mahdollista pohtia ja perustella tekstin – 

tässä tapauksessa uutisotsikon – synnyttämiä vaikutelmia ja merkityksiä. 

2.1.3 Tulkinnasta tarina 

Kun tarkastelen peruskoulun yhdeksäsluokkalaisia oppilaita lauseiden – 

uutisotsikoiden – tulkitsijoina, nousee esiin kysymys todellisuuden 

tarinallistamisesta. Uutisotsikot kertovat tiivistetyn uutisen, joka jättää 

tarinallisessa mielessä aukkoja. Tulkitessaan otsikoita oppilaat täydentävät näitä 

aukkoja. Käsitykseni mukaan tarinallisuus ja kertovuus eivät kuulu ainoastaan 

fiktiivisiin teksteihin. Ne tulevat esiin kaikentyyppisten tekstien analyyttisessa ja 

erittelevässä lukemisessa. 

Ihmisillä on tapana selittää kokemuksiaan ja ympäröivää maailmaa 

kertomusten muodossa. Yksi kertomisen päätarkoitus on tehdä asiat, myös 

kaoottiselta tuntuva maailma, ihmiselle itselleen ymmärrettäväksi (ks. Herkman 

2005). Herkman (2005: 106) on maininnut, että länsimaisessa maailmassa 

vallitsee tietokäsitys, jossa ihminen (subjekti) erotetaan selkeästi ulkopuolisesta 
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maailmasta (objektista). Ihminen ottaa haltuun maailman kertomalla tarinoita 

siitä. 

Hietala (2006) on pohtinut artikkelissaan todellisuuden tarinallistamista. Hän 

tuo esiin sen, miten kirjallisuuden tutkijoita ja kriitikoita kiinnostanut kertominen 

ja kertomusmuoto otettiin käyttöön 1970- ja 1980-luvuilla myös 

kulttuurintutkimuksessa, kuitenkin sovellettuna versiona. Kulttuurintutkimuksessa 

kiinnostuttiin ajatuksesta, että ”kaikkea kerrotaan”. Inhimillinen toiminta koostuu 

suurimmaksi osaksi omien ja muiden kokemusten narrativisoinnista. 

Narratiivisuus eli kertovuus on yksi strategia, jolla ympäröivää maailmaa 

”tolkullistetaan”. Jokainen yksilö voi merkittävällä tavalla jäsentää maailmaansa 

ja kokemuksiaan kertomusten ja kerronnallisuuden avulla. Siten myös 

kertomukset luovat todellisuutta. (Hietala 2006: 91–93.) 

Hietala (2006) on esittänyt venäläisiltä formalisteilta peräisin olevan mallin 

siitä, miten kertomus jakautuu diskurssiin ja tarinaan. Diskurssi on kertomuksen 

(verbaalisen tekstin, sarjakuvan, TV-ohjelman) pintataso. Tarina tarkoittaa sitä 

kertovaa kokonaisuutta, ”jonka vastaanottaja hahmottaa mielessään diskurssin 

antamien vihjeiden perusteella”. (Hietala 2006: 95.) Tutkimusaineistoni 

analyysissa tulee esiin, miten jokainen tutkimukseeni osallistunut oppilas 

hahmottaa otsikon kertomuksesta oman tarinansa saman diskurssin perusteella. 

Todellisuuden tarinallistamisessa on vastaanottajalla, 

lukijalla/kuulijalla/katsojalla, korostunut rooli. Erityisesti ajatus kertomuksen 

jakautumisesta diskurssiin ja tarinaan johtaa siihen, että lopullinen kertomus 

syntyy vastaanottajan mielessä. Diskurssi antaa vihjeillään kertomukselle 

kehykset, ja vastaanottaja itse täydentää kehyksiin tarinan. Tällä tavalla ajateltuna 

on selvää, että jokainen vastaanottaja synnyttää erilaisen tarinan ja myös sama 

vastaanottaja voi kokea tarinan eri tavalla eri kerroilla. (Hietala 2006: 96.) Täytyy 

kuitenkin muistaa, että viestin laatija/kertoja säännöstelee ja valitsee sanottavansa. 

Hän voi manipuloida sanottavaansa ja vaikuttaa vastaanottajan reaktioihin. (Ks. 

myös Heikkinen 2007; Hietala 2006.) 

Kertomusten lukemiseen ja tulkitsemiseen kuuluu tarinoiden ja eletyn elämän 

vuorovaikutus. Sitä voidaan pitää yksilöllisen ja sosiaalisen välisenä dialogina 

(ks. Nyyssölä 2008: 119). Yksilön sosiaaliset kokemukset vaikuttavat siihen, 

miten hän tulkitsee ja soveltaa tarinoita. Voisi siis olettaa, että yksi kertomus 

synnyttäisi rajattoman määrän tarinoita, erilaisia tulkintoja. Hietala (2006: 101) 

on kuitenkin maininnut puhuessaan kuvan tulkinnasta, että käytännössä samaan 

kulttuuripiiriin kuuluvien ihmisten narratiiveja ja konnotaatioita rajoittavat samat 

viitekehykset. Tulkintojen määrä on siis rajallinen. Yleensä ihmiset täydentävät 
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tarinoita arjen kokemusten perusteella, jos vihjeitä muunlaisesta 

tulkintamahdollisuudesta ei ole annettu (Chatman 1980: 29–30; Hietala 2006: 

101). 

2.2 Konteksti – kaiken kielenkäytön lähde 

Ihminen tulkitsee tekstejä tietyssä sosiaalisessa kontekstissa eli konteksti 

vaikuttaa tulkintaan, käsityksiin, puheeseen. Sosiokulttuurinen ja dialoginen 

näkökulma kieleen sekä systeemis-funktionaalinen kielen teoria korostavatkin 

kontekstin vaikutusta kielenkäyttöön. Systeemis-funktionaalisessa teoriassa 

korostetaan usein, että konteksti – tilanne ja yhteys – on kaiken kielenkäytön 

lähde (esim. Holmberg & Karlsson 2006: 19). 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys siis pohjaa systeemis-funktionaaliseen 

kielen teoriaan sekä uusvygotskilaiseen sosiokulttuuriseen ja bakhtinilaiseen 

dialogiseen perinteeseen. Näillä kahdella katsantokannalla on yhteistä ja toisiaan 

täydentävää pohjaa. Nimittäin kielitieteen näkökulmasta sosiokulttuurinen ja 

dialoginen ajattelutapa on myös funktionaalisesti sitoutunutta. 

Kieli on kognitiivinen, biologinen ja sosiaalinen ilmiö. Se on yhtä aikaa 

abstrakti ja konkreetti. Konkreettisesti kieli ilmentyy puheessa ja kirjoituksessa, 

abstraktisesti kirjoituksen ja puheen syntyhetkellä kielenkäyttäjän mielessä. 

Kielellinen ilmaus välittää tietoa kielenkäyttäjästä itsestään sekä ulkomaailmasta. 

Ilmauksen mukana kulkee tietoa puhujan tai kirjoittajan tarkoituksista, 

suhtautumisesta kuulijaan ja välittämäänsä tietoon. Ilmaus kertoo myös 

kielenkäyttäjän luonteesta, taustasta, kotipaikasta, maailmankatsomuksesta. 

Kielellinen ilmaus on siis täynnä tietoa. (Leiwo 2003b: 153; P. Leino 2002b: 520; 

Savolainen 1998: 29.) 

2.2.1 Konteksti systeemis-funktionaalisessa kieliteoriassa 

Systeemis-funktionaalinen kielen teoria, jota tässä tutkimuksessani sovellan, 

perustuu M.A.K. Hallidayn 1970-luvulta lähtien kehittämään teoriaan. Hänen 

käsityksensä pohjautuvat eurooppalaiseen kielitieteelliseen perinteeseen. 

Tärkeimmät teoriaan vaikuttaneet tutkijat ovat olleet historioitsija ja kielentutkija 

J.R. Firth ja antropologi ja kielitieteilijä B. Malinowski. Näitä Hallidayn 

systeemis-funktionaalisen teorian juuria ovat selvittäneet muiden muassa Shore 

(1992) ja Luukka (2002). Luukka (2002: 94) on maininnut, että erityisesti 
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Malinovski on vaikuttanut Hallidayn käsityksiin kulttuuri- ja tilannekontekstista 

(ks. myös Halliday 1989: 5–10). 

Holmbergin ja Karlssonin (2006: 18–20) mukaan systeemis-funktionaalisessa 

teoriassa kieli katsotaan jakautuneeksi erilaisiin tasoihin: konteksti, merkitys, 

kielioppi (leksikogrammatiikka) ja ilmaisu (fonologia ja grafeemit). Nämä 

realisoituvat kielessä jonkinlaisena ketjuna. Konteksti on siis ensimmäinen taso, 

joka antaa alkulähteen merkitykselle. Merkitys tulee vuorostaan ilmaisuun 

sanojen ja sanojen kombinaation kautta. Sanat ja niiden yhdistelmät muodostavat 

kielen kieliopillisen tason. Merkitys ja kielioppi ovat suhteessa toisiinsa; toista ei 

voi ajatella ilman toista. Kieliopillinen ilmaisu puolestaan realisoidaan fyysisessä 

ilmaisussa eli äänteessä tai kirjoitetussa merkissä. (Holmberg & Karlsson 2006: 

20.) 

Konteksti voidaan nähdä sosiaalisena tilanteena, jossa ihmiset 

kommunikoivat toistensa kanssa. Se koostuu kolmesta tekijästä, jotka vaikuttavat 

siihen, kuinka kieli tulee toimimaan ja rakentumaan kulloinkin kyseessä olevassa 

tilanteessa. Ensimmäinen tekijä on suhde eri kommunikaatio-osapuolten välillä 

(osallistujaroolit). Suhde voi muodostua esimerkiksi haastattelijan ja 

haastateltavan välille tai sanomalehden ja sen lukijan välille, kuten tässä 

tutkimuksessani. Toinen tekijä on toiminnan ala, jota kommunikaatio koskee ja 

käsittelee. Kaikki toiminnan alat tarjoavat erityiset tulkintakehykset käsiteltävälle 

asialle. Voidaan myös sanoa, että toiminnan ala luodaan osittain kielen avulla. 

Esimerkiksi tutkimuksessani toiminnan alan muodostavat koulu, äidinkielen ja 

kirjallisuuden oppitunnit ja opetettu ja opittu tieto lauseopista. Kolmas tekijä on 

kommunikaatiotapa (ilmenemismuoto), kuten keskustelu, monologi, 

sanomalehden luku tai televisio. Kyseessä voi olla kirjoitettu tai puhuttu teksti. 

(Kontekstin tekijöistä tarkemmin Holmberg & Karlsson 2006: 19; ks. myös 

Halliday 1989: 14; Hasan 1989: 55–59.) 

Kontekstuaalisuuden lisäksi systeemis-funktionaalisessa teoriassa ovat 

keskeisellä sijalla kielen pääfunktiot. Teorian mukaan kieli on kehittynyt 

täyttämään erilaisia tehtäviä sosiaalisissa tilanteissa, ja kielen koko systeemi on 

rakentunut näiden tehtävien varaan. Halliday (2004) on erottanut systeemistä 

kolme pääfunktiota, jotka muodostavat kielisysteemin perustan ja joita kieli 

toteuttaa yhtä aikaa. Nämä kielen pääfunktiot ovat interpersonaalinen, 

ideationaalinen ja tekstuaalinen. 

Interpersonaalinen funktio mahdollistaa maailmaan osallistumisen. 

Etsimme kielen avulla kontaktin toisiin ihmisiin ja pidämme yhteyden. Tämä 

funktio liittyy siis vuorovaikutuksen ylläpitoon ja itsensä ilmaisuun. 
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Interpersonaalisesta funktiosta puhuttaessa on käytetty metaforaa pelistä: kieli on 

peli, jota kaksi tai useampi henkilö pelaa yhdessä. Pelissä yksi siirto johtaa 

toiseen siirtoon. (Holmberg & Karlsson 2006: 33–34.) Esimerkiksi tutkimukseni 

haastatteluissa yksi kielellinen teko johtaa toiseen kielelliseen tekoon: kysytty 

kysymys tai muu huomautus johtaa vastaukseen, vastahuomautukseen tai -

kysymykseen. Lisäksi haastattelun onnistuminen vaatii sen, että haastattelijalla ja 

haastateltavalla on aikaisempaa kokemusta aiheesta. Myös tutkimustani varten 

laatimani kirjallinen testi edellyttää sen tekijältä aikaisemmin saatua ja hankittua 

tietoa. 

Ideationaalinen funktio antaa mahdollisuuden puhua maailmasta. Ihminen 

käyttää ideationaalista funktiota osoittaakseen, kuinka tiedostaa maailman 

ympärillään. Hän voi valita, miten kuvaa yhtä ja samaa asiaa. (Holmberg & 

Karlsson 2006: 73.) Tutkimuksessani tämä tarkoittaa, että pystyn tutkittavien 

oppilaiden haastattelupuheesta lukemaan ja tulkitsemaan käsityksiä. Tämä sama 

seikka tulee ilmi myös käsitellessäni sosiokulttuurista ja dialogista näkökulmaa 

kieleen. Tekstuaalinen funktio puolestaan mahdollistaa sekä puhutun että 

kirjoitetun tekstin rakentamisen. Se antaa kielenkäyttäjille mahdollisuuden luoda 

yhtenäisen, ymmärrettävän ja johdonmukaisen tekstin. (Holmberg & Karlsson 

2006: 116–117.) 

Holmberg ja Karlsson (2006: 21) ovat esittäneet kuvion siitä, miten kielen 

pääfunktiot ja kielen eri kerrokset toimivat yhdessä. Kuviosta 2 tulee ilmi, miten 

kielen kolme pääfunktiota lävistävät eri kerrokset. Kielen interpersonaalinen, 

ideationaalinen ja tekstuaalinen funktio vaikuttavat yhtä aikaa kontekstiin ja 

siihen, millainen konteksti on. Samat funktiot vaikuttavat sitten merkityksen 

muotoutumiseen, kielioppiin ja lopulta ilmaisun fyysiseen muotoon. 

 

                         Interpersonaalinen     Ideationaalinen     Tekstuaalinen 

Konteksti  

Merkitys 

Kielioppi 

Ilmaisu  

 

Kuvio 2. Suhde kielen kerrosten ja pääfunktioiden välillä. (Holmberg & Karlsson 2006: 

21.) 
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2.2.2 Konteksti sosiokulttuurisessa ja dialogisessa näkökulmassa 

Sosiokulttuurisen ja dialogisen näkökulman taustalla ovat venäläiset, myöhemmin 

neuvostoliittolaiset, filosofit M.M. Bahtin (1895–1975), V. Volosinov (n. 1894–

1936) ja L. Vygotski (1896–1934). Bahtin ja Volosinov ovat vaikuttaneet 

erityisesti käsityksiin kielen dialogisuudesta ja Vygotski kielen sosiokulttuurisesta 

luonteesta. Vaikka heidän näkemyksensä sopivat marxilaiseen ja sosialistiseen 

maailmaan, niiden alkuperä on vahvasti sidoksissa 1900-luvun alun yleiseen 

eurooppalaiseen ajatteluun (ks. esim. Makhlin 1998). Puhutaan myös Bahtinin 

piiristä, johon kuului useita filosofoinnista kiinnostuneita henkilöitä, kuten Bahtin 

itse ja Volosinov. Piirillä on ollut oma vaikutuksensa ajatusten syntyyn ja 

muotoutumiseen. (Ks. esim. Holquist 2004.) 

Dufva (2006) on määritellyt Bahtinin dialogi-käsitteen filosofisessa mielessä 

siten, että se on olemassaoloa ja tietämistä koskeva sitoumus. Oleelliseksi 

muodostuu ajatus ihmisen sidoksisuudesta maailmaansa ja toisiin ihmisiin. 

Ihminen etsii tietoa vuorovaikutussuhteissa. (Dufva 2006: 38; ks. myös Igland & 

Dysthe 2001: 97; Salo 1998.) Kyseessä olevan tilanteen puhe- ja 

toimintakonventiot vaikuttavat myös siihen, miten tieto sanotaan. Siten puhe on 

kulttuurisesti ja vuorovaikutuksellisesti sitoutunutta, vaikka yksittäiset lausumat 

ovat ainutlaatuisia. 

Dialogisen näkökulman mukaan kieli on itseään varioiva, muuttuva ja 

monimuotoinen kokonaisuus. Sen muodot määräytyvät käyttökontekstinsa 

mukaan. Bahtin (1987: 291) on käyttänyt tästä kielen ominaisuudesta termiä 

heteroglossia. Se tarkoittaa, että kielenkäytössä havaittava vaihtelu ja 

monimuotoisuus ovat kielen ominaispiirteitä. Erilaiset sosiaaliset ja ideologiset 

puhetavat ovat siinä yhtä aikaa läsnä, ja ne heijastavat omaa kantaansa ja 

kuljettavat mukanaan omaa historiaansa. (Ks. Dufva 2006: 44.) 

Tutkimukseni oppilaiden puhe kantaa mukanaan kontekstia, jossa he ovat 

tottuneet käyttämään kieliopillista metakieltä eli kieliopillisia termejä ja käsitteitä. 

(Samantyyppiseen asiaan ottavat kantaa esim. Dufva ym. 2003: 295–315.) 

Tutkimuksessani konteksti on sidoksissa selkeästi koulumaailmaan. Esimerkiksi 

aineistoni oppilas (1) alkaa puhua oma-aloitteisesti koulusta, ala- ja yläasteesta, 

kun vastaa kysymykseen, miten hän suhtautuu lauseenjäsennykseen. Puhe ja 

yksittäiset lausumat kantavatkin mukanaan aikaisempia käyttötilanteita ja 

puhetapahtumia. Jopa jokaisessa sanassa on jälki tai maku aikaisemmasta käyttö- 

ja vuorovaikutustilanteesta ja sen näkökulmista ja intentioista: ei ole olemassa 

”neutraaleja” sanoja (Bahtin 1987: 293). 
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1. 

Oppilas 1: No periaatteessa ne on ihan helppoja, mutta ku mää ala-asteella 

jätin opiskelematta tavallaan silleen, että en jaksanu tai muistanu. Mutta sitte  

mää oon yläasteella oppinu aika hyvin. 

2.2.3 Osaamisen ja tiedon kontekstuaalisuus 

Tiedon sosiaalinen ja yksilöllinen luonne 

Bahtinin (1986) mukaan yksilön kieli ja tieto kehittyvät sosiaalisissa ja 

vuorovaikutuksellisissa prosesseissa. Yksilön ja ympäristön välinen 

vuorovaikutus synnyttävät mentaalisen tiedon. Tässä vuorovaikutuksessa yksilö 

saa tietoa ympäröivästä maailmasta – fyysisestä ja sosiaalisesta. Myös 

vygotskilainen sosiokulttuurinen näkökulma korostaa kielen ja tiedon 

omaksumista vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa (Vygotski 1978). 

Yksilön tiedolla on sekä sosiaalinen että yksilöllinen puoli. Tiedon 

sosiaaliseen puoleen kuuluu se, että sen syntymekanismi on pohjimmiltaan 

sosiaalinen. Yksilölliseen puoleen liittyy puolestaan se, että tieto on kunkin 

yksilön omasta ajallisesta ja paikallisesta näkökulmasta koettua. Ihmisyksilöillä ei 

luultavasti ole juuri samoja kokemuksia samastakaan vuorovaikutustilanteesta. 

(Aro 2006: 59.) Lähteenmäki (1994: 13–14) on puhunutkin tiedon 

positionaalisuudesta. 

Ajatus kielen dialogisuudesta johtaa siihen, että lausumat ja myös tieto on 

tilannesidonnaista. Tieto rakennetaan kussakin kontekstissa uudestaan. Dufva 

(1995) on kuitenkin maininnut, että tieto ei ole puhtaasti tilannesidonnaista. 

Dufvan (1995: 32–33) mukaan tiedon dialoginen alkuperä tarkoittaa myös sitä, 

että siinä on pysyväkin puoli. Pysyvyyttä osoittaa se, että tieto perustuu kunkin 

ihmisen muistiin tallentuneisiin kokemuksiin. 

Myös tutkimuksessani on otettava huomioon se, että oppilaiden käsitykset ja 

vastaukset ovat osin tilannesidonnaisia. He korjaavat ja täsmentävät puhettaan 

kyseessä olevassa tilanteessa. Käsitys muovautuu haastattelu- tai testihetkellä. 

Kuitenkin käsitykset ja vastaukset heijastavat heidän jo omaksumaansa tai ainakin 

muistamaansa tietoa. Tilannesidonnaisuus tulee ilmi erään haastattelemani 

oppilaan kohdalla, kun hän haastattelutilanteen aluksi kieltää oppineensa tai 

osaavansa mitään. Tilanteen edetessä osoittautuu, että hän pystyy hyvin 

tulkitsemaan ja jäsentämään lauseita ja käyttämään metalingvististä tietoaan. 
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Vygotski (1978) on puhunut sosiaalisesta, ihmisten välisestä tasosta 

(interpsychological) ja yksilötasosta (intrapsychological). Sosiaalinen taso on 

kaiken ihmistoiminnan perusta: kaikki korkeampi mentaalinen toiminta tulee 

ensin esille sosiaalisella tasolla ja vasta sitten yksilötasolla. Sosiaalinen taso on 

siten hallitseva, että se on aina näkymättömästi läsnä. (Vygotski 1978: 57.) Siten 

myös tutkimuksessani sosiaalinen taso vaikuttaa oppilaiden toimintaan. 

Esimerkiksi voi ajatella, että he ovat oppineet jäsentämään lauseita koulussa ehkä 

opettajan ja oppikirjan avulla. Kun he sitten jäsentävät testi- ja 

haastattelutilanteessa subjekteja ja objekteja, opettaja ja oppikirja ovat myös 

näkymättömästi läsnä. Siis tässä uudessakin tilanteessa aikaisempi oppimistilanne 

auttaa jäsentämään lauseita. 

Suomalaiset vygotskilaisen ja bakhtinilaisen perinteen soveltajat ovat pitäneet 

sekä Vygotskin että Bahtinin johtoteemana käsitystä siitä, että ajattelu järjestyy 

ulkoisesta sisäiseksi kehittyvän puheen/kielen avulla (ks. Alanen 2000; Aro 

2003). Kielellä on tärkeä rooli siinä prosessissa, miten yksilöiden välisen tason 

ilmiöt siirtyvät yksilön sisäisen tason ilmiöiksi. Tämän seurauksena ihminen oppii 

vähitellen säätelemään toimintaansa. Esimerkiksi koulun puhe kielestä on ulkoista 

sosiaalista puhetta, joka vähitellen muuttuu sisäiseksi puheeksi, yhdeksi ajattelun 

ja itsesäätelyn välineistä. Täytyy kuitenkin muistaa, että puhe ja ajattelu eivät ole 

täysin sama asia. Tästä huolimatta se, miten kielestä puhutaan, voi kuitenkin 

ohjata sitä, miten kielestä ajatellaan. (Alanen 2000: 97–98.) 

Oppilaiden kielellinen tietoisuus 

Tutkimukseni sivuaa myös oppilaiden kielellistä tietoisuutta, vaikka se ja sen 

pohtiminen eivät ole varsinaisesti päämääriäni. Kuitenkin lauseiden tulkinta ja 

jäsentäminen edellyttävät oppilailta tietynasteista kielellistä tietoisuutta. Østernin 

(1991) mukaan kielelliseen tietoisuuteen kuuluu, että ihminen kykenee 

tiedostamaan kielen muodon erillisenä kielen sisällöstä. Kielellisen tietoisuuden 

kehitykseen liittyy ihmisen kyky ottaa sivusta seuraajan paikka ja tarkastella 

omaa ja toisten kielellistä aktiviteettia. Taito tehdä näkökulman vaihdos 

(perspektivbyte) on kaikkein tunnusomaisinta kielelliselle tietoisuudelle. Østern 

on puhunut myös siitä, että kielellinen tietoisuus on suhteessa yleiseen 

kognitiiviseen kehitykseen. (Østern 1991: 12–13.) Oletetaan siis, että ihmisen 

kielellinen tietoisuus kasvaa ja kehittyy iän myötä. 

Pohdin luvussa 2.1 (s. 35–37) tekstitaitoja ja sitä, miten tekstitaidot kehittyvät 

iän mukana yhdessä sosiaalisten, yhteisöllisten ja tiedollisten taitojen kanssa. 
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Tässä yhteydessä tarkennan, että tekstitaitoiseksi kasvamisen oleellinen edellytys 

on kielellisen tietoisuuden kehittyminen. Jos nimittäin edellytetään, että 

peruskoulunsa päättävä oppilas pystyy tulkitsemaan, arvioimaan, hyödyntämään 

ja tuottamaan tekstiä, hän tarvitsee siihen tietoisuutta kielen 

rakenneominaisuuksista ja kielenkäytöstä. Tätä tietoisuutta tarvitaan myös kielen 

merkitysten ja muiden piirteiden erittelyyn, luokitteluun ja selittämiseen. 

Tutkimuksessani kielellinen tietoisuus konkretisoituu muun muassa kieliopillisen 

terminologian käytössä. Oppilas tarvitsee kuitenkin opetusta, jotta hän pystyisi 

havainnoimaan ja analysoimaan kieltä. 

Savolainen (1998: 118–120) on esittänyt kielellisen tietoisuuden kehittymisen 

kolmiportaisena systeeminä: Ensimmäinen porras kuuluu kielentaitojen 

oppimisen yhteyteen, kuten luku- ja kirjoitustaidon oppimisen. Toinen porras 

liittyy tietoisuuteen kielen rakenneominaisuuksista ja kielenkäytöstä. Siihen 

kuuluvat myös kielen tietoinen havainnointi ja analysointi. Kolmas porras on 

laajempi kokonaisuus. Siihen liittyvät kielimuotojen sosiaalinen hierarkia ja 

esimerkiksi koulun opetussuunnitelmalliset ratkaisut. Savolaisen esittämä 

kielellisen tietoisuuden kehittymisen systeemi on väljä ja portaat lomittuvat 

keskenään. Kuitenkin tämän porrasmallin mukaan oma tutkimukseni edellyttää 

oppilailta toisen portaan mukaista kielellistä tietoisuutta. 

Suomen kielitieteessä kielellistä tietoisuutta ovat pohtineet myös Alanen 

(2006) ja Dufva ym. (1996). Dufva ym. (1996: 13) ovat päätyneet pohdinnoissaan 

siihen, että kielellisellä tietoisuudella – sen synnyllä ja kehityksellä – on 

biologinen, kulttuurinen ja sosiaalinen kehityskaari. Tämä tarkoittaa, että kielen ja 

ajattelun sosiokulttuurisen alkuperän korostamisesta huolimatta ei väheksytä 

ihmisen biologisten kehitysprosessien merkitystä. Dufva ym. (1996: 35) ovat 

hakeneet tukea myös neuropsykologi Järvilehdon vuoden 1994 tutkimuksista. 

Dufva ym. (1996) ovat pohtineet myös Bahtinin käsitystä äänistä. Heidän 

mukaansa Bahtin käyttää ääntä metaforisesti kuvaamassa tietoisuuden olemusta. 

Tietoisuus siis koostuu erilaisista äänistä, jotka käyvät dialogia keskenään. Äänet 

edustavat erilaisia näkökulmia todellisuuteen. (Dufva ym. 1996: 33–34.) Bahtinin 

(1986) ajattelun mukaan yksilön oma näkökulma ja ääni ovat monien äänten 

yhteensulautuma. Yksilön oma ääni kehittyy toisten äänistä haltuunoton kautta. 

Esimerkiksi lasten tietoisuus kielestä on moniäänistä, sillä sen välittäjinä ovat 

erilaiset ihmiset ja se omaksutaan erilaisissa konteksteissa, kuten kotona, 

koulussa, toveripiirissä (Alanen 2006: 23). 

Yleistäen voi todeta, että tutkimuksessani oppilaiden puhe on pitkälti peräisin 

koulusta. Metakieli eli kieliopilliset termit, joita oppilaat käyttävät haastattelussa 
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ja testissä, ovat vygotskilaisessa ajattelussa ei-spontaaneja eli tieteellisiä 

käsitteitä. Näitä ei-spontaaneja, tieteellisiä käsitteitä ovat esimerkiksi aikuisen 

koulussa lapselle esittämät käsitteet. Ei-spontaanien käsitteiden vastakohtana ovat 

spontaanit, jokapäiväiset käsitteet. Ne puolestaan kehittyvät lapsen päivittäisten 

kokemusten kautta. Vaikka nämä kaksi käsitetyyppiä ovat erillisiä, niiden välillä 

ei ole jyrkkää rajaa. Kyseessä on ennemminkin yhtenäinen järjestelmä, jossa 

spontaanit käsitteet vaikuttavat ei-spontaaneihin ja myös toisinpäin. (Vygotski 

1978; käsitteitä selvittänyt tarkemmin esim. Alanen 2000: 100.) 

Oppilaiden kykyä ymmärtää kieliopin käsitteitä on pohtinut esimerkiksi 

Pynnönen (2006: 157). Hän on seurannut vygotskilaista ajattelua sanoessaan, että 

murrosiässä ollaan sillä rajalla, että käsitteellinen ajattelu alkaa olla mahdollista. 

Murrosikäiset oppilaat alkavat ymmärtää myös arkikäsitteitä abstraktimpia, ei-

spontaaneja, käsitteitä. Täytyy kuitenkin muistaa, että murrosikäinen käyttää 

käsitteitä vielä hyvin havainnollisissa tilanteissa ja käsitteellinen ajattelu on 

horjuvaa. (Vygotski 1982: 150–151.) Olen pitänyt tämän lähtökohdan mielessäni, 

kun olen tarkastellut tutkimusaineistoani ja tehnyt siitä johtopäätöksiä. 

Tutkimukseni informantit ovat murrosiässä olevia oppilaita. Heiltä ei edellytetä 

koulussa eikä tässä tutkimuksessa pitkälle menevää kielitieteellistä abstraktia 

ajattelua. 

Voi siis todeta, että lasten tieto ja käsitykset kielestä ovat Dufvan (1994: 33) 

sanoin ”tavalla tai toisella peräisin toisilta ihmisiltä”. Kielikäsitykset ja tieto ovat 

toisaalta yksilöllisiä ja toisaalta sosiaalisesti prosessoituneita. Dufvan (1995: 29) 

mukaan lasten käyttämät selitykset ja viittaukset esimerkiksi haastattelutilanteessa 

ovat siis toisaalta yksilökohtaisia ja toisaalta kulttuurisesti muovautuneita. 

2.2.4 Konteksti tässä tutkimuksessa 

Olen hahmotellut kuvioon 3 (s. 50) sen kontekstuaalisen ympäristön, jossa oppilas 

tulkitsee lauseita. Ajatus on peräisin edellä kuvaamistani systeemis-

funktionaalisen teorian ja sosiokulttuurisen ja dialogisen näkemyksen 

oivalluksista. Ajatuksena on, että konteksti lähtee laajasta ihmistä ympäröivästä 

sosiokulttuurisesta ympäristöstä ja etenee kohti rajattua tilannetta, jossa 

konkreettisesti kieltä käytetään. Sosiokulttuuriseen ympäristöön kuuluvat muun 

muassa oppilaan oma henkilöhistoria, suomalainen kieli- ja kulttuuriyhteisö, 

suomalainen koululaitos ja kielenopetus (samantyyppiseen jaotteluun ovat 

päätyneet Dufva ym. 1996: 48). 
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Kuvio 3. Kontekstuaalinen ympäristö. 

Kuten kuviosta 3 tulee ilmi, kontekstista voi erottaa myös kaksi tasoa: 

Ensimmäisen ja laajan tason muodostaa siis sosiokulttuurinen ympäristö. 

Toiselle tasolle kuuluvat rajatun kontekstin tekijät, joita esimerkiksi ovat fyysinen 

ympäristö, tilanne, haastattelija, aiemmat kommentit, kysytty kysymys, tulkittavat 

lauseet. (Samantapaisesti kontekstin tekijöitä on luokitellut esim. Aro 2006: 64.) 

Ensimmäisen ja toisen tason tekijät ovat vuorovaikutussuhteessa keskenään. Ne 

vaikuttavat toisiinsa. Toisen tason seikat ovat myös keskenään 

vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi tilanne vaikuttaa kysyttyyn kysymykseen ja 

kysytty kysymys tilanteeseen. Käsitys vuorovaikutuksellisuudesta on lähellä 

Heikkisen (2000: 119, 197) soveltamaa ajatusta kielen 

Oppilas lukee, tulkitsee ja jäsentää lauseita.

1. taso

SOSIOKULTTUURINEN YMPÄRISTÖ

--------------

2. taso

fyysinen ympäristö, tilanne, haastattelija,

aiemmat kommentit, kysytty kysymys,

tulkittavat lauseet
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kaksoiskontekstuaalisuudesta ja siitä, että kieli on dialoginen prosessi. Heikkisen 

(2000: 119) mukaan tämä tarkoittaa, että kielen ulkoinen sosiaalinen konteksti 

vaikuttaa kielenkäyttöön ja toisaalta kielenkäyttö muovaa ja luo muuta 

todellisuutta. 

Käsitystä kielen kontekstisidonnaisuudesta on käytetty paljon myös 

suomalaisessa tekstintutkimuksessa (ks. esim. Heikkinen: 2000). Heikkinen 

(2000: 119) on myös kirjoittanut konteksti-käsitteen määrittelyn moninaisuudesta. 

Muita kontekstin määrittelyjä ovat esittäneet muun muassa Halliday (1989), 

Karvonen (1995), Alanen ym. (2006). 
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3 Lauseiden kuvaus kieliopeissa 

Yksittäiset kieliopit eivät ole täydellisiä kuvauksia kielestä, ja usein ne kuvaavat 

kieltä eri näkökulmista. Sen vuoksi tutkimuksessani onkin esillä neljä eri kielen 

kuvaustapaa: systeemis-funktionaalinen, kognitiivinen, perinteinen ja 

pedagoginen kielioppi. Luvussa 3 määrittelen aluksi tutkimuksessa käyttämäni 

kielen kuvaustavat (luku 3.1). Sitten tarkastelen metakieltä eli niitä kieliopillisia 

käsitteitä, joiden avulla oppilaat tulkitsevat lauseita ja joista he puhuvat (luku 

3.2). 

3.1 Kieliopit: neljän yhdistelmä 

Suomalainen kielioppiperinne on lähtöisin Kreikasta. Kielioppien syntyyn 

vaikutti se, että filosofeja yksinkertaisesti kiinnosti kieli ja sen suhde 

todellisuuteen. Lisäksi kielioppeja tarvittiin ohjeiksi ja oppaiksi käytännön 

elämään. Vielä nykyäänkin kielioppien kirjossa on näkyvissä nämä kaksi seikkaa. 

(Leiwo 2003b: 147.) Jokainen kielioppi pyrkii kuvaamaan kielen 

mahdollisimman ehjänä kokonaisuutena ja tarkastelemaan sen suhdetta 

todellisuuteen. Näkökulmat ja metodit vain vaihtelevat kuvaustavan mukaan. 

Systeemis-funktionaalinen kielioppi on lähtökohdiltaan funktionaalinen ja 

semanttinen. Sen mukainen kuvaus kielestä on ohjannut ajatuksiani 

tutkimuskysymysten asettelussa, testi- ja haastattelukysymysten laadinnassa ja 

aineistoni analyysissa. Kognitiivinen kielioppi keskittyy kielen 

merkitysrakenteeseen ja käsittelee ennen kaikkea semanttisia sisältöjä. Käytän 

aineistoni analyysissa hyväksi myös kognitiivisen kieliopin ajatuksia lauseiden 

semanttisista sisällöistä ja rakenteista. Perinteistä kielioppia pidetään yleisesti 

formaalisena ja sääntöihin perustuvana kielen kuvauksena. Sillä on vahva asema 

kielioppien joukossa, ja siitä saa vakiintuneita peruskäsitteitä kielen analyysiin. 

Perinteinen kielioppi näkyy tutkimuksessani siis erityisesti käsitteinä, esimerkiksi 

subjekti, objekti ja predikaatti. Pedagoginen kielioppi on väljästi määriteltynä 

kielitietoa ja kielen kuvausta, jota opetetaan muun muassa peruskoulussa. Otan 

sen mukaan työhöni ja siinä olevaan pohdintaan jo siksi, että tutkimukseni liittyy 

koulumaailmaan. 
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3.1.1 Systeemis-funktionaalinen kielioppi 

Systeemis-funktionaalisen kielitieteen lähtöajatuksiin kuuluu käsitys, että ihminen 

toimii sosiaalisissa yhteisöissä ja kieli on yksi sosiaalisen toiminnan muoto. 

Soveltamani systeemis-funktionaalisen kieliopin lähtökohdat ovat Hallidayn 

luomassa kieliopissa. Hallidayn työn taustalla on ollut ajatus, että kieliopin ja 

kielentutkimuksen tulee olla sidoksissa ja suhteessa reaalimaailmaan, motivoitua 

sen kautta. (Halliday 2004.) 

Yksinkertaistetusti systeemis-funktionaalinen kielioppi voidaan kiteyttää 

kolmeen pääkohtaan: 1) Se on lähtökohdiltaan funktionaalinen ja semanttinen. 2) 

Kieliopillisen kuvauksen näkökulmasta kontekstuaalisuus ja kielenkäyttö ovat 

keskeisiä. 3) Kielioppi ei ainoastaan anna ilmaisulle muotoa vaan luo merkityksiä. 

(Ks. esim. Holmberg & Karlsson 2006: 10; Luukka 2002: 107–109.) 

Funktionaalisessa kieliopissa perustavanlaatuiset kysymykset ovat, mitä 

teemme kielellä ja mitä haluamme sanoa. Systeemis-funktionaalinen kielioppi 

lähtee siitä, että kieltä käytetään kolmeen perustehtävään: interpersonaaliseen, 

ideationaaliseen ja tekstuaaliseen. (Ks. lisää esim. Halliday 2004: 29–31; 

Holmberg & Karlsson 2006: 18; Luukka 2002: 102–103; Shore 1992: 36–37; 

luku 2.2.1 s. 42–44.) 

Kielen ideationaaliset mahdollisuudet antavat kielenkäyttäjälle keinot, joiden 

avulla hän voi jäsentää, nimetä, luokitella ja kuvata maailmaa (Halliday 2004: 

29–31; Luukka 2002: 102). Kun tekstistä analysoidaan näitä ideationaalisia 

merkityksiä, tarkastellaan tekstin lauseiden prosesseja, prosessien osallistujia ja 

olosuhteita (Heikkinen 2000: 126). Esimerkiksi tapahtumia ja muita ilmiöitä 

voidaan kuvata verbiprosessien kautta, jotka luokitellaan kolmeen pääryhmään: 

materiaalisiin, mentaalisiin ja relationaalisiin. Verbiprosessit puolestaan sitovat 

yhteen prosesseihin osallistujia, joita voidaan myös nimetä termeillä, kuten 

TEKIJÄ ja KOHDE. Näin systeemis-funktionaalinenkin kielioppi tarjoaa käsitteitä ja 

luokittelumahdollisuuksia tekstien tulkintaan ja jäsennykseen muiden kielioppien 

tapaan. Olennaista on kuitenkin se, että säännöt ja ilmaisujen muodot eivät sanele 

kuvausta. Merkitys on ensisijainen. 

Heikkisen (2000: 132) mukaan ideationaalisten merkitysten analyysissa on 

puhe siitä, ”millaisen kuvan teksti rakentaa todellisuudesta ihmisen eli 

tekstintuottajan kokemana ja tulkitsemana”. Itse otan sen kannan, että myös 

tekstin lukija vaikuttaa ideationaalisiin merkityksiin. Lukijan tulkinta vaikuttaa 

siihen, millaista todellisuutta teksti rakentaa. 
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Tekstiä luettaessa kielen ideationaalinen ja interpersonaalinen funktio 

toimivat samaan aikaan. Heikkinen (2000) on todennut, että interpersonaalisessa 

merkityksessä on kyse siitä, miten lauseet ja niistä rakentuva 

merkityskokonaisuus toimivat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kriittisessä 

tekstin tutkimuksessa interpersonaalisen merkityksen analyysi on kytkeytynyt 

tiukasti ideationaalisten ja tekstuaalisten merkitysten analyysiin. Kaikki tekstit 

kuvaavat todellisuuksia, ja niissä maailma merkityksellistetään tekstihahmoon. 

Tämä puolestaan johtaa tulkitsemaan viestijöille tietynlaisia rooleja. (Heikkinen 

2000: 143.) 

3.1.2 Kognitiivinen kielioppi 

Kognitiivisen kieliopin kuvaus on yksi osa kattavaa kielenkuvausta. Se ei 

esimerkiksi ole vastakohta tai vaihtoehto funktionaaliselle kuvaukselle, vaan eri 

kuvaustavat optimitapauksessa täydentävät toisiaan. (P. Leino 1993: 56.) Yksi 

merkittävä kognitiivisen suuntauksen edustaja on amerikkalainen R. Langacker 

(1987, 1991), joka on 1970-luvulta lähtien kehittänyt kognitiiviseksi kieliopiksi 

kutsuttua mallia (ks. myös P. Leino 1993: 54). Suomessa kognitiivista kielen 

teoriaa ovat soveltaneet esimerkiksi P. Leino (1993, 2001), J. Leino (2003), 

Huumo (1997), L. Kotilainen (2007) ja Onikki-Rantajääskö (2001). 

Keskeinen ajatus kognitiivisessa kieliteoriassa on se, että kielessä on 

kysymys merkityksistä, ja teoriassa keskitytäänkin merkitysrakenteisiin. Toinen 

olennainen käsitys on, että kieli on erottamattomasti yhteydessä kaikkeen 

inhimilliseen käsitteenmuodostukseen. Kielioppiteorian mukaan kielen sanat, 

muodot ja rakenteet ovat luonteeltaan symbolisia. Kulmakiveksi muodostuukin 

ajatus, että sanasto, muoto-oppi ja lauseoppi muodostavat symbolisen jatkumon 

eivätkä ne ole kolme erillistä kieliopin osa-aluetta. Kategorioiden ajatellaan myös 

olevan epämääräisiä, koska niillä ei ole selviä rajoja. (Ks. esim. Langacker 1987: 

2–3; P. Leino 1993: 54.) 

Kognitiiviseen kielioppiin kuuluu prototyyppiajattelu, joka on peräisin 

kognitiivisesta psykologiasta. Lähtökohtana on havainto, jonka mukaan ihmisen 

tajunnan kategoriat eivät ole selvärajaisia, vaan niiden rakenteelle on tyypillistä 

jäsenyyden asteittaisuus. Voidaan siis ajatella, että kategoriat ovat järjestyneet 

prototyyppisten jäsenten ympärille. (P. Leino 1993: 36–40.) 

Kognitiivisen kieliopin mukaan merkitysten jäsentyminen on kielikohtaista. 

Oleellista on se, että kieliopilliset kategoriat määritellään prototyyppien avulla. 

Kukin kategoria määritellään siihen kuuluvien selvien tapausten perusteella. 
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Epäprototyyppiset tapaukset yhdistetään kategoriaan siinä tapauksessa, että ne 

tulevat kyllin lähelle prototyyppiä. Esimerkiksi substantiivia tai adjektiivia 

edustavat selvemmin tietyt sanat kuin toiset. Myös lauseita voidaan tarkastella 

prototyyppisyyden perusteella. Prototyyppinen lause on kognitiivisen kieliopin 

mukaan transitiivilause, jossa on subjekti, verbi ja objekti. (P. Leino 1993: 38–39, 

2001: 35–36.) Omassa tutkimuksessani tulee selkeästi esille tämä 

luokkajäsenyyden asteittaisuus. Esimerkiksi jokin lauseenjäsen voi olla 

selvemmin subjekti kuin jokin toinen tai jokin lause voi olla selvemmin 

mentaalinen kuin jokin toinen. 

3.1.3 Perinteinen suomalainen kielioppi 

Perinteisen suomalaisen kieliopin juuret ovat kreikan ja latinan kuvausta varten 

syntyneissä kieliopeissa. Niiden tarkoituksena oli kuvata kielten formaaleja 

piirteitä ja luokitella niitä puheen osiksi. Esimerkiksi subjekti, predikaatti ja 

objekti ovat perinteisen kieliopin välineitä kuvaukseen ja luokitteluun. Kreikan ja 

latinan kielten kuvausta pidettiin yleispätevänä, ja sitä yritettiin vuosisatojen ajan 

soveltaa lähes sellaisenaan muihinkin Euroopan kieliin. Esimerkiksi vuodelta 

1649 Petraeuksen laatima ensimmäinen säilynyt suomen kielioppi on tehty täysin 

latinan kieliopin mukaan. Siten suomen kieleen luokiteltiin samat kuusi 

sijamuotoa kuin latinaan. (Ks. esim. Leiwo 2003b.) 

Perinteisen kieliopin ajatuksia on suomen kieleen vakiinnuttanut niin sanottu 

setäläläinen traditio yli sadan vuoden ajan. Etenkin Setälän vuonna 1880 

julkaisema lauseoppi on ollut hieman muunneltuine versioineen perusmallina 

näihin päiviin asti (Leiwo 1996: 97). Perinteisessä kieliopissa kieltä jäsentävänä 

periaatteena on rakenne. Kieliopin tehtävä on ollut kuvata, miten kieli on 

rakentunut ja miten yksittäiset lauseet suhteutuvat kieliopillisiin sääntöihin. 

(Luukka 2002: 107.) Perinteisessä kieliopissa syntaksin perusyksikköjä ovat lause 

ja yhdestä tai useammasta lauseesta muodostuva virke. Lauseenjäsennys perustuu 

pääsanojen ja niiden määritelmien tarkasteluun. (Ks. KK 1994: 28–37.) 

Suomen lauseopin perinnettä ovat muokanneet 1970-luvun jälkeen Hakulisen 

ja Karlssonin (1995) Nykysuomen lauseoppia ja Vilkunan (1996) Suomen 

lauseopin perusteet. Hakulisen ja Karlssonin lauseopin teoreettisena lähtökohtana 

ovat olleet perinteinen kielioppi, strukturalismi ja transformaatiokielioppi. Lisäksi 

Hakulinen ja Karlsson ovat käyttäneet hyödykseen lauseopin kuvauksessa 

muistakin teorioista peräisin olevaa välineistöä. (Hakulinen & Karlsson 1995: 

13.) Vilkunan kirjassa on vaikutteita erityisesti 1980- ja 1990-luvun ei-
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transformationaalisesta generatiivisesta kieliopista ja myös funktionaalisista 

tarkastelutavoista (Vilkuna 1996: 11). Kuitenkin kummassakin kirjassa on vahva 

perinteisen kieliopin vaikutus. 

Vuonna 2004 ilmestyi laaja deskriptiivinen kuvaus suomen kielestä Iso 

suomen kielioppi. Teoksen johdannossa mainitaan, että sen teoriapohja on 

moniaineksinen. ISK on kuitenkin jatkanut fennististä perinnettä ja hyödyntänyt 

mahdollisimman paljon suomalaiseen kieliopin kuvaukseen vakiintuneita 

käsitteitä ja ratkaisuja. (ISK 2004: 17.) ISK:n mallin mukaisesti käytän tässä 

tutkimuksessani fennistiikkaan vakiintuneita käsitteitä ja termejä. 

3.1.4 Pedagoginen kielioppi 

Vuoden 1994 kielioppikomitean mietinnössä mainitaan, että pedagogisen 

kieliopin piiriin kuuluu kaikki se koulussa opetettava kielitieto, jonka 

tarkoituksena on ohjata kielen tietoiseen tarkkailuun ja kielellisen viestinnän 

kriittiseen arviointiin (KK 1994: 136). Tämän rajauksen mukaan tutkimukseni 

koskee pedagogisesta kieliopista vain yhtä osaa, lauseoppia. Kuitenkin on 

paikallaan määritellä pedagoginen kielioppi myös tässä tutkimuksessa. Nimittäin 

aineistoni oppilaat ovat saaneet jonkin pedagogisen kieliopin mukaista opetusta, 

ja se näkyy teettämissäni kirjallisissa testeissä ja haastatteluissa. Lisäksi aineistoni 

analyysivaiheessa kommentoin ja pohdin koulussa opetettavaa lauseoppia. 

Yleisesti tarkoitan tutkimuksessani pedagogisella kieliopilla oppilaille 

suunnattua kielioppia, koulussa opetettavaa kielitietoa. Useissa muissa 

tutkimuksissa pedagoginen kielioppi on määritelty laaja-alaisemmin. Esimerkiksi 

Dirvenin (1990) mukaan siihen kuuluvat oppilaan kielioppi, opettajan kielioppi ja 

referenssikielioppi. Referenssikieliopista hän antaa esimerkiksi koulukieliopin, 

joka kattaa koulussa opetettavan kielitiedon aineksen. (Dirven 1990: 1.) Tässä 

tutkimuksessa termi pedagoginen kielioppi vastaa Dirvenin termiä koulukielioppi. 

Pedagoginen kielioppi on kiinteässä suhteessa muihin kielioppimalleihin. Sen 

sisältö riippuu kulloinkin olemassa olevista teorioista kielestä ja myös 

oppimisesta (ks. myös Hasan & Perrett 1994: 220). Vaikka pedagoginen kielioppi 

on kouluja varten sovellettu, sen pitää olla pedagogisesti ja kielitieteellisesti 

pätevä. Opetusta varten pedagoginen kielioppi kootaankin siitä laajasta 

kielitietämyksestä, joka kielitieteellisen tutkimuksen avulla on saatu ja 

muodostettu. (Savolainen 1998: 37; ks. myös Leiwo 1996: 98 ja KK 1994: 147.) 

Leiwo (2003b: 148) on maininnut, että oleellinen ero pedagogisen ja 
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kielitieteellisen kieliopin välillä on se, että pedagogisessa kieliopissa asiat 

esitetään yleensä totuuksina ja kielitieteellisessä hypoteeseina. 

Useat pedagogiset kieliopit ovat ottaneet lähtökohdaksi kielen sosiaalisen ja 

vuorovaikutuksellisen luonteen. Myös kielitieteellisessä tutkimuksessa on 

siirrytty samaan suuntaan viime vuosikymmeninä. (Savolainen 1998: 32.) Tätä 

lähtökohtaa voi perustella sillä, että arkielämässä ihminen yleensä kohtaa kielen 

juuri sosiaalisena ja vuorovaikutuksellisena ilmiönä. Tällöin korostuu myös 

kielen funktionaalisuus. Siten systeemis-funktionaalisella kieliopilla on 

annettavaa myös pedagogiselle kieliopille. Systeemis-funktionaalisen kieliopin 

mukainen opetus lähtee liikkeelle ajatuksesta, että kielioppi on saumattomassa 

yhteydessä kielen käyttämiseen ja kielioppia tarkastellaan suhteessa kontekstiin. 

Opetuksessa on tärkeä herätellä kielitietoisuutta ja sitä kautta lisätä tietoa kielen 

systeemistä ja siitä, miten se rakentaa merkityksiä (ks. Christie 1999; Luukka 

2002: 113–115). 

Yleisesti on todettu, että pedagogisen kieliopin laatiminen on haastavaa. Siinä 

täytyy ottaa huomioon niin teoreettisia kuin käytännöllisiä kysymyksiä. Kuten 

luvusta 1.2 (s. 15–26) tulee ilmi, pedagogisesta kieliopista on keskusteltu paljon 

ja on annettu ohjeita sen laatimiseen. Kuitenkin kukin opettaja valitsee itse, 

millaista hänen opettamansa pedagoginen kielioppi on käytännössä. Harmanen ja 

Siiroinen (2006: 7) ovat maininneet ÄOL:n vuosikirjan esipuheessa: ”Jokainen 

opettaja valitsee oman syynsä ja toivottavasti tietää, miksi, mitä ja miten 

kielioppia opettaa.” 

3.2 Kieliopilliset käsitteet 

Systeemis-funktionaalisen teorian mukaan kielenkäyttö on kontekstisidonnaista. 

Myös tutkimuksessani tarkasteltavat otsikkolauseet ovat osa laajempaa 

kokonaisuutta. Niitä ei voi täysin irrottaa kontekstista. Lauseiden analyysissa on 

siis otettava huomioon, että kieliopilliset rakenteet ovat systeemisesti erilaisia eri 

konteksteissa (Luukka 2002: 109). Toinen huomioitava seikka on, että merkitys, 

muoto ja rakenne pelaavat yhteispeliä. Taustalla on systeemis-funktionaalinen 

ajatus, että merkityksen välittämisessä jokaisella kielen rakenteella ja muodolla 

on oma tehtävänsä (ks. esim. Halliday 2004; Shore 1992; Luukka 2002). 

Fennistisessä perinteessä on pidetty täydellisenä lauseena rakennetta, joka 

sisältää ainakin finiittiverbin. On siis olemassa rakenteita, jotka eivät sisällä 

finiittiverbiä ja ovat tämän ajatuksen mukaan epätäydellisiä. Näitä voidaan kutsua 

vajaiksi lauseiksi tai vain lausemaisiksi, mutta niitä voidaan tarkastella täydellisen 
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lauseen veroisina. Tässä tutkimuksessa analysoitavat otsikot ovat perinteisessä 

mielessä täydellisiä lauseita eli ne sisältävät finiittiverbin. 

Savolainen (1998) on kritisoinut suomalaista indoeurooppalaisiin kieliin 

perustuvaa kielentutkimusta, joka on nähnyt liian itsestään selvästi verbin tekstin 

keskeisenä elementtinä. Hän on perustellut kritiikkiään sillä, että suomen kieli 

”ominaislaadultaan etenee nominien varassa”. Savolaisen mukaan ristiriita 

verbikeskeisen tutkimuksen ja nominipainotteisen kielen välillä hankaloittaa 

suomen kielen tutkimusta. Hän on lisännyt, että tämä ristiriita näkyy myös koulun 

äidinkielen kielitiedon opetuksessa, koska opetettu kielitieto ei vastaa oppilaiden 

intuitiota kielestä. (Savolainen 1998: 35.) 

En kumoa Savolaisen (1998) väitettä suomen kielen tutkimuksen ja 

ominaislaadun välisestä ristiriidasta. Käytän kuitenkin itse verbikeskeistä 

lähestymistapaa lauseisiin, koska se on tällä hetkellä vakiintunut käytäntö 

kouluopetuksessa. Lisäksi verbi kuitenkin määrää osin muun muassa lauseen 

semanttisen luonteen. Esimerkiksi rakenteen Lasse kissaa semanttinen luonne 

muuttuu sen mukaan, lisätäänkö siihen rakastaa, vihaa, silittää, ruokkii, kutsuu ja 

niin edelleen. 

ISK:ssa (2004: 829) on mainittu, että finiittiverbillä on lauseessa keskeinen 

kieliopillinen tehtävä. Verbi saa lauseessa yhden tai useamman nominaalisen 

argumentin tai syntaktiselta kannalta täydennyksen. Lauseen ydinjäseniä ovat siis 

verbi ja sen täydennykset. (Ks. lisää ISK 2004: 829; Vilkuna 1996: 23–25.) Myös 

systeemis-funktionaalisen ja kognitiivisen mallin mukaan verbi on tärkeä osa 

lausetta. Lauseen verbin perusteella voi sanoa, minkälainen prosessi on käynnissä. 

Prosessit puolestaan sitovat osallistujia eli verbin argumentteja. (Shore 1992: 

210–211; Holmberg & Karlsson 2006: 75–76; P. Leino 2001: 19.) 

Yksi selkeä ja yleinen tapa jäsentää lausetta on lähteä liikkeelle verbistä. 

Muut lauseen osat määräytyvät verbin perusteella. Lauseen osien välisiä suhteita 

voidaan kuvata esimerkiksi kieliopillisten (subjekti, objekti) ja semanttisten 

roolien (TEKIJÄ, KOKIJA) avulla. 

3.2.1 Kieliopilliset roolit 

Kieliopillisista rooleista tutkimukseni haastattelu- ja testiosissa ovat olleet 

mukana subjekti, objekti, predikaatti ja adverbiaali. Määrittelen näitä kieliopillisia 

rooleja tämänhetkisen fennistisen perinteen mukaisesti. En pohdi syvällisemmin 

näiden lauseenjäsenten luonnetta tai sitä, miten ne pitäisi esimerkiksi 

pedagogisessa kieliopissa määritellä. 
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Yleisesti predikaattiverbiä pidetään lauseen ytimenä. Predikaatti (2) koostuu 

finiittimuotoisesta verbistä ja siihen mahdollisesti liittyvistä ei-finiittisistä 

muodoista. Myös erilaiset verbiryhmät voivat muodostaa predikaatin, kuten 

liittomuodot, verbiketjut, kiteytyneet verbiliitot ja fraasiverbit. (Ks. esim. ISK 

2004: 830.) Suomen kielessä subjekti (2) on määritelty kieliopillisesti ja 

semanttisesti verbin keskeisimmäksi argumentiksi. Tyypillisesti subjekti on 

nominatiivissa oleva substantiivi- tai substantivoitu lauseke, mutta sen sija voi 

olla myös partitiivi tai genetiivi. Subjekti kongruoi verbin kanssa ja on neutraalisti 

verbin edessä. (ISK 2004: 868; Vilkuna 1996: 161.) Yleensä mainitaan myös, että 

tyypillinen subjekti on semanttiselta rooliltaan TEKIJÄ tai KOKIJA. 

 

2.         S            P 

Potilas hyökkäsi lääkärin kimppuun (IS 29.12.06.) 

Sekä ISK (2004: 868) että Vilkuna (1996: 161) ovat maininneet siitä, että 

kieliopilliset roolit eivät ole yksiselitteisiä asioita. Siten kaikki tyypilliset 

subjektiominaisuudet eivät kasaannu samaan konstituenttiin, ja mikä tahansa 

tyypillisen subjektin piirre voi jäädä toteutumatta. Tämä puolestaan laajentaa 

subjektin esiintymismahdollisuuksia. ISK:ssa (2004: 868) on erotettukin kolme 

eri subjektin lajia sijamuodon ja kongruenssin perusteella: perus-, eksistentiaali- 

ja genetiivisubjekti. Lisäksi infinitiivi tai lause voi esiintyä subjektin funktiossa. 

Suomen kielessä objektin (3) määrittely aloitetaan usein sen sijamuotojen 

luettelemisella. Objektin sijat ovat partitiivi, genetiivi ja nominatiivi. (Ks. esim. 

ISK 2004: 881; Vilkuna 1996: 83.) ISK (2004: 881–882) on määritellyt objektille 

kaksi lajia: totaali- ja partitiiviobjekti. Lisäksi on todettu, että prototyyppisen 

objektin ”tarkoitteessa subjektin tarkoite saa tai pyrkii saamaan toiminnallaan 

aikaan tilan tai paikan muutoksen” (ISK 2004: 881). Vilkunan (1996: 83) mukaan 

objektin tunnistaa parhaiten juuri sijavalinnasta, sillä sen semanttinen määrittely 

ei ole selväpiirteistä. Yleensä objektia pidetään semanttiselta rooliltaan KOHTEENA 

ja myös TULOKSENA. 

 

3.                                                   O 

Esko Nikkari ei pelännyt kuolemaa (IS 19.12.06.) 

Adverbiaalit (4) ovat hyvin monisyinen kategoria. Niitä käytetään lauseissa 

moniin erityyppisiin tehtäviin. Kuitenkin adverbiaalit ovat keskeisesti verbi-

ilmausten määritteitä. Siitä huolimatta ne voivat määrittää tai täydentää myös 
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adjektiiveja, substantiiveja ja adverbeja. Pääasiassa adverbiaalit ilmaisevat tapaa, 

määrää, olotilaa ja aikaa. ISK (2004: 914–951) on esittänyt kattavan kuvauksen 

adverbiaalista ja sen merkityksistä. 

4.                           Advli             Advli            Advli 

Kiekko oli takuuvarmasti riittävästi maalin sisällä (K 17.1.07.) 

3.2.2 Semanttiset roolit 

Semanttiset roolit ovat yleistyksiä tekojen osallistujista ja niiden ominaisuuksista. 

Ne ovat lingvistien luomia työkaluja, mutta myös kielenkäyttäjä pystyy 

hahmottamaan ne. Systeemis-funktionaalisen kieliopin mukaan prosessit sitovat 

osallistujia. Tyypillisessä tapauksessa prosessi lähtee yhdestä osallistujasta ja 

vaikuttaa toiseen. Esimerkiksi lauseessa USA:n poliisi nappasi Ruotsin prinssin 

prosessi napata lähtee USA:n poliisista ja vaikuttaa Ruotsin prinssiin. (Ks. 

Holmberg & Karlsson 2006: 75–76.) Shore (1992: 210) on määritellyt prosessit 

siten, että ne sisältävät kolme komponenttia: 1) prosessi itsessään, 2) prosessin 

pakolliset roolit (inherent tai core roles), jotka viittaavat osallistujiin ja 3) ei-

pakolliset (non-inherent) roolit, jotka viittaavat olosuhteisiin. Nämä pakolliset 

roolit ovat niitä semanttisia rooleja, joita tässä tutkimuksessa käytän. 

P. Leinon (2001: 22) mukaan semanttiset roolit ovat semanttisia kategorioita, 

joiden perusteella voidaan luokittaa eri lauseista havaittavia samankaltaisuuksia. 

Niitä voidaan käyttää hyväksi muun muassa silloin, kun tarkastellaan verbin 

argumenttirakennetta ja syntaktista ympäristöä semantiikasta käsin. Semanttisia 

rooleja ei kuitenkaan voi nähdä tiukasti teoriasidonnaisena kuvausvälineenä vaan 

ennemmin kätevänä tapana osoittaa joitakin lauseen elementtien semanttisia 

tehtäviä. (P. Leino 2001: 21–22.) 

Kielitieteellisessä tutkimuksessa semanttisia rooleja ovat määritelleet ja 

pohtineet esimerkiksi tunnetut teoreetikot Fillmore (1968), Talmy (1976), Dik 

(1978), Dowty (1991) ja Croft (1991). Systeemis-funktionaalisen kieliopin 

mukaisessa semanttisten roolien analyysissa on paljon samaa kuin esimerkiksi 

Fillmoren ja Dikin teorioissa. Tärkein ero on kuitenkin ehkä se, että systeemis-

funktionaalinen teoria ei pyri vahvistamaan kielten universaaleja piirteitä/rooleja. 

Kuvaus on kielikohtaista (language-specific). (Shore 1992: 209.) 

Suomen kielen kuvaukseen on vaikuttanut Hakulisen ja Karlssonin (1995) 

semanttisten roolien luokittelu, jota he ovat pitäneet jossain määrin universaalina. 

He ovat käyttäneet semanttisista rooleista nimitystä valenssiroolit ja tarkoittavat 
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niillä verbin valenssinmukaisten jäsenten semanttisia tehtäviä. Valenssiroolit 

kuvaavat verbin ja sen argumentin välisiä suhteita. (Hakulinen & Karlsson 1995: 

101–102.) Typologisella otteella suomen kielen verbiprosessien argumenttien 

semanttista roolitusta on tarkastellut Pajunen (2001). 

Tarkastellessani eri tutkijoiden teorioita olen huomannut semanttisten roolien 

luokittelun vaikeuden. Yleinen ongelma on se, että yhdellä argumentilla voi olla 

monta semanttista roolia. Toinen ongelma liittyy siihen, miten parhaiten voitaisiin 

kuvata argumentin semanttinen rooli. Myös omassa tutkimuksessani nämä 

ongelmat näkyvät. (Semanttisten roolien ongelmia ovat pohtineet mm. Kittilä 

2008 ja Pajunen 2001.) 

Tutkimukseni semanttisten roolien määrittelyssä on vaikutteita Kittilän 

(2002) ja Hakulisen ja Karlssonin (1995) tekemistä rooliluokituksista. Myös 

käytännön kokemukseni opetustyöstä on vaikuttanut siihen. Olen ottanut mukaan 

työhöni semanttiset roolit TEKIJÄ, KOKIJA, KOHDE, VÄLINE, PAIKKA ja 

AIHEUTTAJA. Lisäksi on olemassa mahdollisuus, että lausekkeella ei ole 

semanttista roolia. 

Olen valinnut tarkoituksellisesti mukaan edellä mainitsemani roolit. 

Ensimmäinen syy valintaani on ollut se, että nämä semanttiset roolit ovat 

suhteellisen helposti hahmotettavia ja tuttuja tutkimukseni oppilaille. Toiseksi 

kyseiset semanttiset roolit ovat yleisiä verbiprosessien osallistujarooleja. 

Esimerkiksi materiaalisen prosessin tyypillinen osallistuja on semanttiselta 

rooliltaan TEKIJÄ ja mentaalisen KOKIJA (ks. esim. Shore 1992; Halliday 2004; 

Holmberg & Karlsson 2006). Semanttisten roolien piirteet tulevat tarkemmin 

tarkasteluun analyysiluvussa 7 (s. 129–148). 

 
TEKIJÄ  on elävä teon tai toiminnan tekijä eli aikaansaaja, hän/se joka tekee. 

KOKIJA on hän/se, joka kokee ja tuntee tekemisen, tekeminen vaikuttaa 

häneen. 

KOHDE on tekemisen kohteena. 

VÄLINE on eloton teon tekijä, se on myös väline, jolla tehdään jotain. 

PAIKKA on paikka, jossa tekeminen tapahtuu, se voi olla myös tila. 

AIHEUTTAJA on eloton teon tai toiminnan aiheuttaja. 

3.2.3 Semanttiset lausetyypit 

P. Leino (2001) on tarkastellut lausetyyppejä kognitiivisen ja konstruktiokieliopin 

näkökulmasta. Hänen mukaansa verbin argumenttirakenne eli valenssikuvaus 
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kytkeytyy lausetyyppien luokitteluun, koska argumenttirakenne määrää niiden 

lausetyyppien joukon, joissa kyseessä oleva verbi voi esiintyä. Toisin sanoen 

”jokainen kielestä erotettava lausetyyppi rajaa siihen sopivien verbien joukon ja 

yhdistää sen jäsenet samaan kategoriaan”. (P. Leino 2001: 21.) 

Lausetyypeissä on kuitenkin viime kädessä kysymys siitä, miten ne 

määritellään (P. Leino 2001: 35). Esimerkiksi kognitiivisen kieliopin mukaisesti 

lausetyyppeinä voidaan pitää kielen keskeisiä ja usein toistuvia syntaktisia 

rakennemalleja eli skeemoja. Hakulisen ja Karlssonin (1995) 

peruslausetyyppiluokittelun mukainen transitiivilause Lasse ruokki kissan edustaa 

tällaista keskeistä ja toistuvaa kielen skeemaa, jonka rakennetta voidaan kuvata 

syntaktisina funktioina SVO. Lauseessa tekijä (agentti) suuntaa kohteeseen 

(patientti) energiaa ja saa siinä aikaan jonkin vaikutuksen. Kuitenkin tällainen 

syntaktinen lausetyyppiluokittelu on ongelmallista, koska syntaktiselta 

rakenteeltaan identtiset lauseet eivät välttämättä merkitysrakenteeltaan vastaa 

toisiaan. Siten pelkästään syntaktiseen rakenteeseen liittyvä lausetyyppijako ei ole 

riittävä. (P. Leino 2001: 28, 35.) 

Määrittelen tutkimuksessani semanttiset lausetyypit lauseen verbin 

ilmaiseman prosessin perusteella. Tämä verbikeskeinen semanttinen määrittely 

aiheuttaa vaikeuksia sellaisten verbittömien lausemaisten rakenteiden 

analysointiin, joiden verbiprosessia ei voi yksiselitteisesti päätellä, kuten 

rakenteen Lasse kissaa. Usein kuitenkin lauseen konteksti antaa vihjeen siitä, 

minkä tyyppinen prosessi voisi tulla kysymykseen. Tässä tutkimuksessa en pohdi 

enempää verbittömiä lausemaisia rakenteita vaan keskityn verbin sisältävien 

lauseiden käsittelyyn, koska testini otsikkolauseet sisältävät verbin. 

Shoren (1992) tutkimus on vakiinnuttanut suomen kielen kuvaukseen 

systeemis-funktionaalisen kieliopin mukaiset prosessityypit, ja hän myös soveltaa 

niitä suomen lauseiden luokitteluun. Hänen mukaansa prosessien jako 

materiaalisiin, mentaalisiin ja relationaalisiin prosesseihin sopii myös suomen 

kuvaukseen siitä huolimatta, että se on tehty alun perin englannin kielen 

kuvaukseen (Shore 1992: 213). Sittemmin Suomessa on tekstintutkimuksessa 

sovellettu paljon näitä kielen ideationaalisen tason prosessityyppejä (esim. 

Karvonen 1995; Heikkinen 1999, 2000; Sulkala 2000). 

Lauseissa prosessit siis realisoituvat yleensä verbiryhmissä. Toisin sanoen 

termi prosessi kuvaa verbin kieliopillista funktiota lauseessa. Verbi (ja 

verbiryhmä) puolestaan kuvaa sanan luokkaa, jolla normaalisti on lauseessa 

kieliopillinen funktio prosessi. Lauseelle on tunnusomaista, että se normaalisti 
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sisältää yhden prosessin ja myös yhden pääasiallisen prosessimerkityksen. 

(Holmberg & Karlsson 2006: 76.) 

Sekä Shoren (1992: 213) että Holmbergin ja Karlssonin (2006: 79) mukaan 

kolmijako materiaalisiin, mentaalisiin ja relationaalisiin prosesseihin riittää kielen 

kuvauksessa melko pitkälle, mutta syvällisempään kielen kuvaukseen tarvitaan 

vielä hienojakoisempaa luokittelua. Tätä on pohtinut myös Halliday (2004: 170–

175). Esimerkiksi selittämiseen ja puhumiseen liittyvät prosessit eivät kuulu 

kunnolla mihinkään kolmesta pääryhmästä. Puhuminen kuuluu osin tajuntaan ja 

ajatteluun, mutta sisältää jotain fyysistäkin. Siten on luontevaa ottaa kuvaukseen 

mukaan verbaaliset prosessit. (Ks. esim. Holmberg & Karlsson 2006: 79.) 

Tässä tutkimuksessa käytän ainoastaan prosessien kolmea pääryhmää. Siten 

olen sisällyttänyt esimerkiksi verbaaliset prosessit mentaalisiin prosesseihin. 

Tutkimukseni luonteesta johtuen määrittelen materiaaliset, mentaaliset ja 

relationaaliset prosessit eli lausetyypit yksinkertaisesti ja yksiselitteisesti: 

materiaaliset prosessit eli tekemistä tai tapahtumista ilmaisevat lauseet, 

5. 

Potilas hyökkäsi lääkärin kimppuun (IS 29.12.06.) 

mentaaliset prosessit eli tunnetta, ajattelemista tai sanomista ilmaisevat lauseet, 

6. 

Ruotsin mediaa ihmetyttää Virpi Kuitusen menestys (IS 18.1.07.) 

relationaaliset prosessit eli olemista ilmaisevat lauseet. 

7. 

Kaupungissa on noin 600 000 asukasta (K 13.1.07.) 

3.2.4 Lauseiden temaattinen rakenne 

Tutkimukseni lauseanalyysissa on mukana otsikoiden temaattisen rakenteen 

tarkastelu. Sen taustalla on perinteisesti suomalaisessa kielitieteessä käytetty 

lauseen jako teema- ja reemaosaan (Hakulinen & Karlsson 1995; ISK 2004). 

Lauseen teema on lähtökohta eli se, mistä lauseessa on kyse. Reema on se, mitä 

teemasta sanotaan. Lauseiden analysoinnissa teemana yleensä pidetään lauseen 
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predikaattiverbiä edeltävää osaa ja reemana loppua. Kun tietty muoto tai rakenne 

valitaan teemaksi, käytetään hyväksi kielellistä resurssia, joka mahdollistaa 

tietynlaisen merkityksen painottamisen. (Ks. esim. Heikkinen 2000: 138; Halliday 

2004: 64–67.) 

Heikkisen (2000) käsitys temaattisesta rakenteesta on periaatteeltaan sama 

kuin systeemis-funktionaalisen kieliopin käsitys: Yksinkertaisesti määriteltynä 

teema on se, joka on lauseessa ensiksi, ja reemaan kuuluvat loput lauseesta. 

Perusajatus on, että teema on lähtökohta lausunnolle. Reema sanoo jotain 

teemasta. Yleisesti temaattisen rakenteen analyysi liitetään tekstuaaliseen 

lauseiden analyysiin. Teeman ja reeman avulla kuvataan lauseen sisäistä 

järjestyneisyyttä. Yleensä ne kulkevat tekstissä siten, että edellisen lauseen reema 

muuttuu seuraavan lauseen teemaksi. (Holmberg & Karlsson 2006: 143–145; vrt. 

A. Hakulinen 2001: 219–226.) 

Shore (2008) on käsitellyt lauseiden teema-reema-jäsennystä ja teeman 

kulkua tekstissä. Hän kritisoi perinteistä käsitystä teemasta ja mainitsee muun 

muassa, että teema on argumentoitava tekstin kulun kannalta. Sitä ei voida 

määritellä ainoastaan lauseensisäisesti. Hän toteaa myös, että teema toteutuu 

verbinetisessä paikassa vain tietynlaisissa lausetyypeissä. Lisäksi Shore on 

kritisoinut sitä, että teemaa on pidetty lauseen puheenaiheena. Hänen mukaansa 

tällainen käsitys voi viedä harhaan, koska yhdessä lauseessa voi olla useampia 

puheenaiheita. (Shore 2008: 39.) 

Ymmärrän Shoren (2008) käsityksen teema-reema-jäsennyksestä tekstissä. 

Omassa tutkimuksessani tarkastelen kuitenkin irrallisia otsikoita lauseina. Niiden 

analysoinnissa ei ole mukana muuta konkreettista tekstiä. Sen vuoksi pitäydyn 

perinteisessä lauseensisäisessä teema-reema-jäsennyksessä: teema kertoo lauseen 

lähtökohdan ja reema kertoo lähtökohdasta jotain. En kuitenkaan käytä termejä 

teema ja reema. Puhun otsikoiden puheenaiheesta ja kerrotusta asiasta. Tämä 

valintani johtuu käytännön syistä. Mielestäni otsikoiden sisällön ymmärtämisen ja 

tulkitsemisen kannalta oppilaiden on oleellista tarkastella sitä, mistä lauseessa 

kerrotaan ja mitä siitä kerrotaan. 
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4 Tutkimusmetodi ja aineisto 

Tutkimusfilosofiani on lähellä kriittiseksi teoriaksi nimettyä tieteen filosofiaa. 

Sitä pidetään eräänlaisena vastakohtana positivistiselle ja postpositivistiselle 

tieteen filosofialle. Kriittisen teorian mukaan todellisuus muovautuu ja tarkentuu 

erilaisten sosiaalisten, poliittisten, kulttuuristen, ekonomisten, eettisten ja 

sukupuoleen liittyvien tekijöiden kokonaisuudessa. Teoriassa korostuvat tutkijan 

arvojen vaikutus tutkimuksen lopputulokseen ja tutkijan ja tutkittavan välinen 

dialogi. (Ks. esim. Metsämuuronen 2008: 12.) 

Useissa tutkimusmetodologioita käsittelevissä oppaissa puhutaan 

kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusotteen yhdistämisen puolesta (esim. 

Alasuutari 1999: 32). Metsämuuronen (2008: 60) on lisännyt, että tutkimuksen 

kokonaisuuden kannalta on järkevää valita toinen pääasialliseksi tutkimusotteeksi. 

Tämän työni tutkimusote on ensisijaisesti kvalitatiivinen. Tutkimukseni 

kvantitatiivinen osuus merkitsee oppilaiden testivastausten kuvaamista 

prosenttiluvuin ilman varsinaista tilastollista analyysia. 

Tässä luvussa 4 käsittelen tutkimusfilosofiani ja -otteeni mukaisesti 

tutkimusmetodiani ja aineistoani. Luvussa 4.1 esittelen tutkimusaineistoni ja 

luvussa 4.2 kerron aineistoni keruun toteutumisesta. Luvussa 4.3 esittelen vielä 

sen, miten olen analysoinut aineistoni. 

4.1 Aineiston esittely 

Yhdistän tutkimuksessani kirjallisen testin ja haastattelun avulla kerätyn 

aineiston. Olen valinnut ne toisiaan täydentäviksi aineistomuodoiksi. Kirjallisen 

testin ansiosta voin hyödyntää tilastollista kuvausta aineistoni analyysissa. 

Haastattelun avulla pystyn syvällisemmin ymmärtämään tutkimuskohdetta, koska 

haastatteluissa saa käyttää omia ilmaisutapoja, täydentää ja korjata vastauksia. 

Tutkimusaineistoni on peräisin Oulun kaupungin ja ympäristökuntien alueen 

peruskouluista. Olen valinnut koulut sattumanvaraisesti. Kouluista olen valinnut 

tutkimukseeni yhdeksännen luokan oppilaat. Opettajakokemukseni perusteella 

olen ajatellut, että he ovat ikänsä puolesta valmiimpia tulkitsemaan ja 

analysoimaan kieltä kuin alemmilla luokka-asteilla olevat oppilaat. Lisäksi heille 

on jo opetettu peruskouluun tarkoitettu määrä lauseoppia. Tutkimustani varten 

kirjallisen testin on tehnyt 100 oppilasta ja haastatteluun on osallistunut 20 

oppilasta. Oppilaat olivat 15–16-vuotiaita ja kaikkien tausta on yksikielinen. 

Heidän äidinkielensä on suomi. 
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Kirjallinen testi 

Olen tehnyt kirjallisen testin samanlaiseksi kuin tyypillisen peruskoulun 

äidinkielen kokeen, jotta tehtävätyypit olisivat oppilaille tuttuja eivätkä aiheuttaisi 

turhaa hämmennystä. Testissä on viisi lauseiden jäsentämiseen ja tulkitsemiseen 

liittyvää tehtävää. Olen muotoillut tehtävät siten, että saisin niiden avulla 

vastaukset laatimiini tutkimuskysymyksiin (luku 1.5 s. 32–34). Tehtävien 

jäsennettävät ja tulkittavat lauseet olen kerännyt Kaleva-sanomalehden otsikoista 

ja Ilta-Sanomien lööpeistä ajalta 15.12.2006–18.1.2007. Viittaan tutkimuksessani 

aineistoni otsikoihin sanoilla lauseotsikko, otsikko ja lause. 

Olen valinnut otsikoista ja lööpeistä lauseet siten, että ne edustavat suomen 

kielen eri peruslausetyyppejä (esim. ISK:ssa 2004 luokiteltuja). Näin olen saanut 

mukaan monipuolisesti erilaisia lauseita. Kiinnittäessäni huomiota testin 

laatimisen vaiheessa peruslausetyyppeihin olen ajatellut, että tutkimukseni toisi 

samalla esiin niihin liittyvää problematiikkaa. Otsikoita on yhteensä 30 ja ne 

ryhmittyvät peruslausetyyppeihin seuraavasti: 

A) Transitiiviset ja intransitiiviset lauseet 

Mönkijäturmassa loukkaantunut tyttö kuoli (K 17.1.07.) 

Esko Nikkari ei pelännyt kuolemaa (IS 19.12.06.) 

Perhe toi onnen (IS 13.1.07.) 

USA:n poliisi nappasi Ruotsin prinssin (IS 18.1.07.) 

Partiolaiset vaeltavat Suomen halki (K 14.1.07.) 

9-vuotias maalivahdinalku ei ujostele lainkaan (K 17.1.07.) 

Poliisi irrotti huumekuskin kilvet Kemissä (K 13.1.07.) 

Potilas hyökkäsi lääkärin kimppuun (IS 29.12.06.) 

Venäjä uhkaa Viroa ankarilla pakotteilla (K 13.1.10.) 

Pariskunta hukkui autoon (IS 28.12.06.) 

Monet asiat ovat vaikuttaneet mielenkiintoon tulla Kuusamoon toiseksikin 

kaudeksi (K 15.1.07.) 

Ilmarinen myi kiinteistöjään (K 17.1.07.) 

Kestävätkö lintukannat nykyisen metsästyksen? (K 13.1.07.) 
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Valvojan olisi pitänyt puuttua (K 13.1.07.) 

Jenni saa sellaisen paketin, jota toivoi (IS 16.12.06.) 

Lainojen korot nousevat talletuskorkoja nopeammin (K 17.1.07.) 

B) Eksistentiaalilauseet 

Kaupungissa on noin 600 000 asukasta (K 13.1.07.) 

Donna Paukulla on hauskaa (K 14.1.07.) 

Kiekko oli takuuvarmasti riittävästi maalin sisällä (K 17.1.07.) 

Lunta tulee (IS 10.1.07.) 

C) Omistuslauseet 

Meillä on ollut hyvä joukkue (K 13.1.07.) 

Sannalla on taas namu pari (K 15.1.07.) 

Suomesta heillä ei ollut etukäteen mitään tietoa (K 13.1.07.)  

D) Tuloslause 

Tommi Mannisesta tulee isona huippuvahti (K 15.1.07.) 

E) Predikatiivilauseet 

Lumi olisi hyvä talon eriste (K 13.1.07.) 

Sisarusten äidinkieli on portugali (K 13.1.07.) 

Sievinen oli tyytyväinen kisaan (K 17.1.07.) 

Valmentajan merkitys pelaajalle on hyvin yksilöllistä (K 17.1.07.) 

F) Kokija- ja tunnekausatiivilause 

Ruotsin mediaa ihmetyttää Virpi Kuitusen menestys (IS 18.1.07.) 

Tiernavalot ihastuttavat ja vihastuttavat (K 15.12.06.) 

Kirjallisen testin ensimmäinen tehtäväosio (LIITE 1) koostuu kolmesta 

tehtävästä a, b ja c. A-tehtävässä oppilaiden on pitänyt etsiä lauseista subjektit ja 

objektit ja b-tehtävässä predikaatit. C-tehtävässä olen pyytänyt oppilaita 

selittämään sanat subjekti, objekti, predikaatti ja adverbiaali. Tällä ensimmäisellä 
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tehtäväosiolla olen hakenut vastauksia tutkimuskysymykseeni oppilaiden 

lauseenjäsennystaidoista. 

Toinen tehtävä (LIITE 2) sisältää lauseita, joista osa lausekkeista on 

alleviivattu valmiiksi. Oppilaiden on pitänyt merkitä alleviivatuille lausekkeille 

merkitystehtävä eli semanttinen rooli. Testissä ja haastattelussa puhun oppilaiden 

kanssa lausekkeiden sijaan usein sanoista, sillä lauseke voi olla vaikeasti 

hahmotettava käsite tutkimukseni oppilaille. 

Koska en ole voinut tietää, ovatko semanttiset roolit oppilaille tuttuja, olen 

laatinut niin sanotun vinkkilaatikon, johon olen kirjoittanut, millainen esimerkiksi 

on TEKIJÄ. Annoin myös esimerkkilauseita. Vinkkilaatikossa ovat semanttisista 

rooleista TEKIJÄ, KOKIJA, KOHDE, VÄLINE ja PAIKKA. Olen antanut valmiit 

esimerkit, koska tarkoitukseni ei ole mitata, kuinka hyvin oppilaat muistavat 

nämä roolit. Haluan tarkastella, millaisia tulkintoja he tekevät niiden avulla ja 

miten he niitä käyttävät. 

Olen laatinut testin kolmannen tehtävän (LIITE 3) tukiaineistoksi 

tutkimuskysymykselleni, miten oppilaat tulkitsevat lauseita semanttisten 

lausetyyppien avulla. Tehtävässä oppilaiden on pitänyt luokitella lauseita sen 

mukaan, minkälaiseen semanttiseen kenttään ne heidän mielestään kuuluvat. 

Tehtävässä on annettuna kolme kenttää, joihin lauseet täytyy sijoittaa. 

Ensimmäinen kenttä on tunnetta, ajattelemista tai sanomista ilmaisevat lauseet, 

toinen on tekemistä tai tapahtumista ilmaisevat lauseet ja kolmas olemista 

ilmaisevat lauseet. Olen antanut jokaisesta kohdasta valmiin esimerkin. 

Neljännen tehtävän (LIITE 4) tarkoitus on paljastaa, miten oppilaat 

hahmottavat lauseen aiheen. Heidän on pitänyt kirjoittaa annetun lauseen 

alapuolelle, kenestä tai mistä lause kertoo ja mitä hänestä tai siitä kerrotaan. 

Viides tehtävä (LIITE 4) liittyy myös lauseen sisällön tulkintaan. Tehtävässä 

oppilaiden on täytynyt valita, onko lauseen sisältö positiivinen, negatiivinen vai ei 

kumpikaan. 

Haastattelu 

Olen käyttänyt tutkimuksessani puolistrukturoitua haastattelumenetelmää, joka 

etenee ennalta määriteltyjen teemojen mukaan. Käyttämäni menetelmä toimii 

teemahaastattelun tavoin siinä mielessä, että olen kohdentanut haastattelut 

tiettyihin aihepiireihin ja olen kuitenkin jättänyt tilaa haastattelussa syntyvälle 

keskustelulle. Yleisesti teemahaastattelu suunnataankin haastateltavan 
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subjektiivisiin kokemuksiin ja siinä korostuu hänen oma elämysmaailmansa, 

minkä vuoksi tutkittavan ääni pääsee kuuluviin (Hirsjärvi & Hurme 2000: 47–48). 

Haastattelutilanteessa tutkija ja tutkittava ovat vuorovaikutussuhteessa. Olen 

valinnut haastatteluun neuvottelevan ja keskustelevan otteen, koska halusin 

välttää koe- tai kuulustelutilanteen tuntua. Samalla olen saanut esille sen, miten 

oppilaat keskustelevat ja pystyvät neuvottelemaan ja päättelemään. Haastattelussa 

olen ollut mukana dialogin toisena osapuolena ja siten vaikuttanut oppilaiden 

puheeseen. (Samanlainen käsitys Dufva ym. 1996: 42–43.) Kuitenkin olen ollut 

haastattelun ohjaaja.  

Tutkimukseni taustalla olevan dialogisen ja sosiokulttuurisen näkökulman 

mukaan oppilaat rakentavat käsityksensä uudelleen myös haastattelutilanteessa. 

Haastattelut ovat siis kontekstisidonnaisia. Sen vuoksi tutkimukseni perusteella ei 

voi suoraan sanoa, kuinka pysyviä oppilaiden käsitykset, perustelut ja tieto ovat. 

Lähtökohtani kuitenkin on, että oppilaiden todellinen tieto heijastuu heidän 

vastauksiinsa. Oletukseni on myös, että oppilaat ottavat tosissaan haastattelun 

eivätkä vastaa järjettömästi (samat oletukset esim. Aro 2003 ja Dufva ym. 1996). 

Olen laatinut tutkimushaastattelulleni rungon teema-alueiden mukaan. 

Teema-alueet muodostuvat tutkimuskysymysteni mukaisesti. Lisäksi olen laatinut 

jokaiselle alueelle muutaman kysymyksen, jotka olen esittänyt jokaiselle 

haastateltavalle. Kysymysten lopullinen muoto ja esittämistapa kuitenkin 

vaihtelevat tilanteen mukaan. Näiden kysymysten lisäksi haastattelutilanteet 

synnyttävät uusia ennalta suunnittelemattomia kysymyksiä. 

Teemahaastattelumenetelmän mukaisesti olen siis jättänyt teema-alueet sen verran 

väljiksi, että tutkittavan ilmiön monipuolisuus paljastuu. Menetelmän mukaan 

haastattelua voidaan jatkaa ja syventää niin pitkälle, kuin tutkimusintressit 

edellyttävät ja toisaalta haastateltavan kiinnostus sallii. (Ks. Hirsjärvi & Hurme 

2000: 66–67.) 

Tutkimushaastattelun teema-alueet ja niihin liittyvät kysymykset: 

– Yleinen johdatteleva keskustelu: haastateltavan ja haastattelijan esittely ja 

tutkimuksesta kertominen. 

– Otsikoiden sisällön ja sanoman tulkinta: Kiinnitätkö huomiota lehtien 

otsikoihin ja lööppeihin? Miten suhtaudut niihin? Kertooko otsikko/lause 

mielestäsi positiivisen vai negatiivisen asian vai ei kumpaakaan? Millä 

perusteella otsikko/lause mielestäsi kertoo positiivisen tai negatiivisen asian 

tai ei kumpaakaan? 
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– Otsikoiden tulkinta lauseenjäsennyksen avulla: Miten löydät lauseesta 

subjektin ja objektin? Minkä merkitsisit subjektiksi ja objektiksi tästä 

lauseesta? Millä perusteella merkitset subjektin ja objektin tähän lauseeseen? 

Millainen on tämän lauseen subjekti verrattuna tähän toisen lauseen 

subjektiin? 

– Otsikoiden tulkinta semanttisten roolien avulla: Mikä olisi tämän ”sanan” 

merkitystehtävä? Millä perusteella valitset juuri tämän merkitystehtävän? 

– Otsikoiden luokittelu semanttisten lausetyyppien avulla: Mihin ryhmään 

(tekemistä ja tapahtumista ilmaisevat; tunnetta, ajattelemista ja sanomista 

ilmaisevat; olemista ilmaisevat) sijoittaisit tämän lauseen/otsikon? Millä 

perusteella sijoittaisit lauseen/otsikon tähän ryhmään? Mitä ero näillä 

lauseilla/otsikoilla voisi olla? 

Oppilaiden käyttämät oppikirjat 

Tutkimukseeni osallistuneet oppilaat ovat käyttäneet kolmea eri kirjasarjaa 

äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelussa. Kirjasarjat eivät ole varsinaisesti 

tutkimuskohteitani, mutta viittaan niihin aineistoni analyysiluvuissa. Oppilaista 

50 prosentilla on ollut käytössään kirjasarja Aleksis (2001), 25 prosentilla 

Salasana (2002) ja myös 25 prosentilla Kielikuvia (2002). 

Aleksis-oppikirjan kielitiedon opetus perustuu ajatukseen, että kieli ja 

kielioppi ovat matematiikan ja biologian tavoin itsearvoisia tarkastelun kohteita. 

Opetuksessa on pyritty ohjaamaan kielen havainnointiin ja oivallusten 

syntymiseen. Kielitietoon kuuluvia käsitteitä opiskellaan prototyyppien kautta. 

Esimerkiksi opiskeltaviin asioihin liittyvät ensimmäiset harjoitukset ovat 

prototyyppisten tapausten tunnistamis- ja nimeämistehtäviä. Niiden jälkeen 

harjoitukset liittyvät monenlaiseen arkielämän kielen käytön havainnointiin, 

tuottamiseen ja luovaan soveltamiseen. (Hellström 2006: 169–172.) 

Salasana-oppikirjan kielitiedon opetus perustuu siihen 

kielioppinäkemykseen, että kielen kuvaaminen ja kielen huoltaminen ovat kaksi 

eri asiaa. Tavoitteena on ollut opettaa ymmärtämään, että sekä puhutulla että 

kirjoitetulla kielellä on tietty rakenne, jota kuvataan kieliopin avulla. Salasana-

oppikirjassa kielioppi on deskriptiivinen. Salasanassa oppilasta herätetään 

ajattelemaan kieltä tutkittavana, kiinnostavana ja ihmeellisenä ilmiönä. Kielioppi 

avaa ikkunan äidinkielen oppiaineen tieteelliseen alueeseen. (Saure 2006: 175–

178.) 
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Kielikuvia-oppikirjassa kielitieto eli kielioppi on esitetty erillisessä osiossa 

kirjan lopussa. Kirjan tekijöiden mukaan oppikirja on rakennettu siten, että se 

korostaa oppijan omaa aktiivista roolia ja vastuuta oppijana (Kouki ym. 2002: 5–

6). Kielikuvia-oppikirjassa on otettu kielitiedon opetukseen rohkeammin 

semanttinen näkökulma kuin Aleksis- ja Salasana-oppikirjoissa. Joiltakin osin 

Kielikuvia-oppikirjassa on annettu selkeä vaihtoehto perinteisemmälle kielen 

rakenteisiin sidotulle kuvaukselle. Esimerkiksi lauseenjäsenten kohdalla on 

korostettu sitä, että objektin voi määritellä joko muodon tai merkityksen 

perusteella. Jos objekti määritellään merkityksen perusteella, esimerkkilauseessa 

Lassi veti narusta on objektina sana narusta. Muodon perusteella analysoituna 

lauseessa ei ole objektia. (Ks. Kouki ym. 2002: 209–210.) 

4.2 Aineiston keruu 

Olen kerännyt aineistoni vuoden 2007 ja vuoden 2008 kevätlukukauden aikana. 

Selvitin silloin myös tutkimukseeni liittyvät eettiset kysymykset ja hankin 

tutkimusluvat. Korostin, että tutkimukseeni osallistuminen on vapaaehtoista ja 

että siihen osallistuneet koulut ja oppilaat pysyvät nimettöminä. Kuitenkin 

kirjallisessa testissä olen kysynyt oppilaiden ikää, sukupuolta ja mahdollista 

kaksikielisyyttä. Nimittäin ne olisivat voineet vaikuttaa tutkimustuloksiini.  

Olen aloittanut aineistoni keruun toteuttamalla kirjallisen testin. Olen aluksi 

kerännyt yhden 19 oppilaan testiaineiston ja analysoinut sen karkeasti. Tämän 

perusteella olen muokannut vielä varsinaisen testin kysymyksiä oppilaille 

ymmärrettävämpään muotoon. Sen jälkeen olen teettänyt testin ilman 

välianalyyseja kaikilla aineistoni oppilailla. 

Olen teettänyt tutkimukseni kirjallisen testin tavallisissa koulujen 

luokkahuoneissa. Käytännössä testi on ollut helpointa tehdä äidinkielen ja 

kirjallisuuden oppituntien aikana. Kirjalliseen testiin on osallistunut kerrallaan 

luokallinen oppilaita. Olen itse ollut läsnä kirjallisen testin tekovaiheessa, koska 

siten olen pystynyt tarkkailemaan, miten oppilaat tekevät testin. Oppilailla on 

ollut myös mahdollisuus kysyä, jos he eivät ole ymmärtäneet jotain tehtävää. 

Kirjallisen testin tekotilanne on muistuttanut normaalia koulun toimintaan 

kuuluvaa koetilannetta. Tällaisessa tilanteessa on se hyvä puoli tutkimuksenkin 

kannalta, että oppilaat yleensä tekevät silloin tehtäviä tosissaan ja yrittävät 

parhaansa. Huono puoli tilanteessa on se, että osalle oppilaista koetilanne voi olla 

negatiivinen kokemus, ja se voi aiheuttaa hämmennystä. Tämän vuoksi olen 
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kertonut oppilaille, että kyseessä ei ole koe eikä heidän tarvitse miettiä, onko 

jokin vastaus oikein tai väärin. 

 
Haastatteluun olen valinnut sattumanvaraisesti 20 oppilasta kirjallisen testin 

tehneiden oppilaiden joukosta. Olen haastatellut aina yhtä oppilasta kerrallaan 

jossakin koulun vapaassa tilassa ja nauhoittanut haastattelut. Jokaisen haastattelun 

aluksi olen kertonut oppilaalle itsestäni ja työstäni ja johdatellut lähemmin 

varsinaiseen tutkimushaastatteluun keskustelemalla yleisesti sanomalehtien 

otsikoiden ja iltapäivälehtien lööppien lukemisesta. Olen käyttänyt jokaisessa 

haastattelussa samaa runkoa, koska näin myös oppilaiden vastaukset ovat 

keskenään vertailukelpoisia. Haastattelussa olemme käsitelleet samoja otsikoita 

kuin kirjallisessa testissä. 

Tutkimukseni haastatteluvaiheessa aineiston keruu ja analyysi ovat 

lomittuneet selvemmin kuin testivaiheessa. Tämä onkin tyypillinen piirre 

kvalitatiiviselle tutkimukselle. Luokittelusysteemi ja keruumenetelmä voivat 

tarkentua tutkimuksessa prosessina, ja siten analyysin pohjalta tehdyt muutokset 

aineiston keruuseen ovat olennainen osa tutkimustyötä (I. Koskinen 1995: 58). 

Konkreettisimmin aineiston keruun ja analyysin lomittuminen näkyy 

tutkimukseni osiossa, jossa haastattelun teemana ovat semanttiset roolit. Nimittäin 

haastattelun aikana olen huomannut, että oppilaiden on hyvin vaikea määrittää 

abstraktitarkoitteiselle subjektille semanttista roolia, sillä se ei ole tarkoitteeltaan 

konkreettisesti eloton väline eikä elollinen tekijä. Kun olen havainnut tämän, olen 

lisännyt neljän viimeisen haastateltavan oppilaan kohdalla semanttisten roolien 

esimerkkilistaan AIHEUTTAJAN ja tarkastellut, miten se vaikuttaa lauseiden 

tulkintaan. (Ks. aineiston keruun ja luokittelun päällekkäisyydestä esim. I. 

Koskinen 1995: 58–61.) 

Aineistoni keruuvaihe onnistui hyvin. Vain kaksi oppilasta palautti kirjallisen 

testin tyhjänä. Nämä tyhjät testit ovat mukana aineistoni analyysissa ja näkyvät 

laatimissani taulukoissa niin sanottujen tyhjien vastauksien joukossa. Haastattelun 

jouduin keskeyttämään yhden oppilaan kanssa. Hän itse halusi tulla haastatteluun 

mutta ilmeisesti pettyi aiheeseen. Koska hän ei alkanut vastata 

tutkimuskysymyksiini, johdattelin keskustelun koskemaan yleisesti koulua ja 

lopetin vaivihkaa haastattelun. Muut oppilaat osallistuivat haastatteluun hyvin. 

Luonnollisesti kuitenkin heidän oma aktiivisuutensa vaihteli. Esimerkiksi yksi 

aktiivisimmista oppilaista toi itse keskusteluun uusia semanttisia rooleja ja osa 

käytti vain niitä, jotka olen antanut esimerkiksi. 
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Haastateltavien oppilaiden määrä täsmentyi aineiston keruun kuluessa. Aluksi 

ajattelin haastatella noin kymmentä oppilasta, mutta määrä ei tuntunutkaan 

riittävältä. Sen vuoksi lopetin uusien haastattelujen tekemisen vasta siinä 

vaiheessa, kun huomasin vastausten ja kommenttien toistuvan oppilaasta toiseen. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaankin niin sanotusta kyllääntymispisteestä. 

Tällä tarkoitetaan, että aineistoa ei enää tarvitse kerätä lisää, jos uudet tapaukset 

eivät tuo esiin uusia piirteitä (Pyörälä 1995: 20).  

4.3 Aineiston analyysi 

Kerättyäni aineistoni kokonaisuudessaan aloin käydä sitä järjestelmällisesti läpi. 

Kirjasin ylös jokaisen testin kaikkien tehtävien vastaukset ja yhdistin samalla eri 

oppilaiden antamat samanlaiset vastaukset keskenään. Näin pystyin 

konkreettisesti laskemaan, kuinka monta prosenttia sadasta oppilaasta on antanut 

aina tietynlaisen vastauksen. Kuvaan siis kirjallisesta testistä saamaani aineistoa 

prosenttilukujen avulla. 

Kävin kaikki haastattelut litteroimalla läpi. En litteroinut niitä kovin tarkkaan, 

koska se ei ole tutkimukseni kannalta oleellista. Olen kuitenkin säilyttänyt 

oppilaan oman äänen käyttämissäni haastatteluesimerkeissä. Samoin kuin 

kirjallisesta testistä laskin osin myös haastatteluista sen, kuinka monta oppilasta 

on antanut samanlaisen vastauksen esittämääni samanlaiseen kysymykseen. 

Luokittelin ja analysoin aineistoani tutkimuskysymysteni perusteella (ks. luku 

1.5 s. 32–34). Yksi tutkimuskysymys on aina yhden analyysiluvun teema. 

Ensimmäisen analyysiluvun (luku 5) teemana on, miten peruskoulun 

yhdeksäsluokkalaiset tulkitsevat aineistoni otsikoiden sisältöä ja sanomaa 

yleisesti. Toisen analyysiluvun (luku 6) teemana on otsikoiden tulkinta 

lauseenjäsennyksen avulla ja kolmannen (luku 7) otsikoiden tulkinta 

semanttisten roolien avulla. Viimeisessä analyysiluvussa (luku 8) on aiheena 

lauseiden semanttinen luokittelu. 

Laadullisen tutkimusotteen mukaisesti analysoin aineistoani mahdollisimman 

avoimesti ja katsoin, mitä se kertoo tutkittavasta ilmiöstä. Kylmän ja Juvakan 

(2007: 66) mukaan laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysin tarkoituksena 

on usein aineiston tiivistäminen ja nostaminen abstraktiotasolle. Analyysin myötä 

aineisto muuttuu haastatteluaineistosta tutkittavan ilmiön teoreettiseksi 

kuvaukseksi. 

Käytännössä olen lukenut aineistoni läpi useaan kertaan tutkimusprosessin 

aikana. Olen katsonut jokaisen tutkimuskysymykseni avulla, mitä seikkoja ja 
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piirteitä aineistoni tuo esiin. Olen myös pyrkinyt raportoimaan kaikki 

kysymysteni kannalta oleelliset piirteet ja yhdistämään ne alan 

tutkimuskirjallisuuteen. Lisäksi olen suhteuttanut ja sijoittanut esiin tulleet seikat 

asettamiini tutkimustani ohjaaviin näkökulmiin (kuvio 1 s. 31), jotka koskevat 

tekstitaitoja ja siihen liittyvää kriittistä lukutaitoa, eri kielioppien tapaa kuvata 

kieltä ja kontekstia kielen käytön lähteenä. 
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5 Otsikoiden sisällön ja sanoman tulkinta 

Tutkimushaastattelujen aluksi keskustelin oppilaiden kanssa yleisesti lööppien ja 

sanomalehtiotsikoiden lukemisesta, kuten esimerkissä 8. Tämä johdattelevaksi ja 

jännitteitä laukaisevaksi tarkoittamani alkukeskustelu osoitti oppilaiden kriittisen 

suhtautumisen varsinkin iltapäivälehtien lööppeihin. Kriittistä asennetta 

pidetäänkin yhtenä medialukutaidon ja yleensä tekstitaitojen piirteenä (ks. esim. 

Kotilainen & Sintonen 2005; Lipponen 2007). Tutkimuksessani en kuitenkaan 

paneudu medialukutaitoon, vaikka kriittinen asenne ja kriittinen lukutaito tulevat 

keskeisesti esille. 

 

8. 

Haastattelija: Kiinnitätkö huomiota kaupoissa lehtien otsikoihin? 

Oppilas 1: No kyllä mää yleensä luen ne. 

Haastattelija: Joo. Minkälaisia tunteita ne niinkö sinussa herättää? 

Oppilas 1: No se vähän aina riippuu siitä otsikostaki, että minkälaista se on, 

että minkälainen tunnelma siittä sitte tullee. 

Tässä luvussa aiheena on lauseiden sisällön tulkinta. Aluksi kuitenkin tarkastelen 

oppilaiden suhtautumista otsikoihin (luku 5.1). Sitten käsittelen aihetta siitä 

näkökulmasta, miten oppilaat hahmottavat otsikon puheenaiheen ja siinä kerrotun 

asian (luku 5.2). Lopuksi pohdin kysymystä, miten oppilaat arvottavat lauseen 

sisällön ja perustelevat sen (luku 5.3). Samalla oppilaiden perusteluista tulee esille 

se sosiokulttuurinen konteksti, jossa oppilaat tulkitsevat lauseita. 

5.1 Oppilaiden suhtautuminen otsikoihin 

Aineistoni oppilas 3 kertoo esimerkissä 9, miten hän suhtautuu iltapäivälehtien 

lööppeihin. Hän sanoo joskus epäilevänsä, onkohan asia niin kuin on kirjoitettu. 

Oppilaan mukaan lööpeissä voidaan suurennella asioita tai ne voidaan muuten 

ymmärtää kahdella eri tavalla. 

 

9. 

Haastattelija: Miten suhtaudut iltapäivälehtien lööppeihin, kun luet niitä? 

Oppilas 3: Ää. Joskus sillä tavalla, että niissä suurennellaan siten että voi tulla 
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silleen, että voi tulla semmonen olo, että onkohan tuo ihan tuolla tavalla, 

että saatetaan vähän suurennella tai sitte silleen, että sen voi ymmärtää 

kahella tavalla. 

Sanomalehti Kalevaa pidetään yleisesti neutraalimpana lehtenä kuin 

iltapäivälehtiä. Aineistoni oppilaat eivät kuitenkaan ole varauksetta uskoneet 

Kalevankaan otsikoihin. Esimerkissä 10 oppilas 4 sanoo, että suhtautuminen 

riippuu kyseessä olevasta otsikosta ja siitä, millaisen tunteen se herättää. 

10. 

Haastattelija: Miten suhtaudut lehtien otsikoihin, esimerkiksi Kalevan? 

Oppilas 4: Eikö ne ylleensä ihan paikkaansa pitäviä ole. Riippuu kyllä siitä 

otsikosta ja siitä minkälainen tunne siitä tullee. 

Epäilevä ja kriittinen suhtautuminen on osoitettu muissakin nuorten uutisointia 

koskevia asenteita ja käsityksiä tarkastelevissa tutkimuksissa. Esimerkiksi 

Pietikäinen (2003: 105) on havainnut, että nuoret luottavat yleisesti uutisten 

faktuaalisuuteen, mutta he havaitsevat kuitenkin niiden sisältämiä mielipiteitä ja 

välineiden välisiä eroja. Eräässä Pietikäisen esimerkissä nuori sanoo, että ei lue 

Iltalehteä, koska se on ”ihan puuta heinää” (Pietikäinen 2003: 106). 

Katsoja, kuuntelija tai lukija orientoituu viestin sisältöön sen mukaan, 

millaista lajityyppiä hän olettaa seuraavansa. Asenne ja suhtautuminen riippuvat 

siitä, onko kyseessä komedia, uutinen vai saippuaoopperaa, fakta vai fiktio. 

(Hietala 2006: 103.) Hietalan (2006: 103–104) mukaan esimerkiksi samat 

väkivaltaiset sotakuvat saavat sotaelokuvaa katsottaessa toisenlaisen tulkinnan 

kuin uutisia katsottaessa. Samoin orientoitumiseen vaikuttaa väline, jota 

seurataan. 

Sekä Pietikäisen (2003) että omassa aineistossani tulee esiin erityisesti 

iltapäivälehtiin kohdistuva kriittinen asenne. Sen voi katsoa johtuvan 

nimenomaan kyseisestä mediakanavasta eli välineestä, sen maineesta. Malmelin 

(2003) on käsitellyt maineen intertekstuaalisuutta. Tämä tarkoittaa muun muassa 

sitä, miten yrityksiä ja mainontaa koskevat juorut ja puheet eli maine vaikuttavat 

ennakko-oletuksina esimerkiksi niitä koskevien viestien vastaanottoon ja 

tulkintaan. Maine on kulttuurista tai sosiaalista todellisuutta eli se kehittyy ja elää 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. (Malmelin 2003: 152.) 

Hyvään kriittiseen lukutaitoon kuuluu oleellisesti myös erottelukyky. Sitä 

tarvitaan siihen, että pystytään luomaan mahdollisimman realistinen kuva 
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todellisuudesta. Erottelukykyyn kuuluu taito ymmärtää tekstin laji ja 

mediakanava. Sen lisäksi täytyy hahmottaa se, mikä on mahdollisesti totta ja mikä 

ei. Mustosen (2002) mukaan erottelukyvyn pohjana on kyky hahmottaa fakta- ja 

fiktioaineiston erot. Mustonen (2002: 55) on pohtinut erottelukykyä 

medialukutaidon yhteydessä ja maininnut, että tavoitteena on ymmärtää myös 

dokumentti valikoituna, dramatisoituna ja käsikirjoitettuna tuotantona. 

Erottelukyky ohjaa myös hahmottamaan median, yleensä tekstien, ja 

todellisuuden välisen vuorovaikutteisen luonteen. 

Tutkimukseni perusteella en pysty sanomaan, kuinka selkeä ja vahva 

erottelukyky aineistoni oppilailla on. Kuitenkin aineistoni näyttää, että kriittistä 

asennetta heillä on ja he pyrkivät erottamaan toden ja epätoden toisistaan. 

Tutkimuksessani analysoitavina olleet otsikkolauseet on täysin irrotettu 

alkuperäisestä kontekstistaan. Sen vuoksi en tee päätelmiä siitä, mitä yhteyksiä 

oppilaiden vastauksissa näkyvien asenteiden ja julkaisukanavien välillä on. 

5.2 Otsikoiden temaattisen rakenteen hahmottuminen 

Otsikoihin ja lööppeihin perustuvassa kirjallisessa testissä pyysin oppilaita 

kirjoittamaan, mistä tai kenestä annettu otsikko kertoo ja mitä siitä kerrotaan. 

Kysymysten taustalla on perinteisesti suomalaisessa kielitieteessä käytetty 

lauseen temaattisen rakenteen tarkastelu eli lauseen jako teema- ja reemaosaan 

(Hakulinen & Karlsson 1995: 298; ISK 2004: 1308). En kuitenkaan käytä termejä 

teema ja reema, koska ne liitetään myös tekstisidonnaiseen eli tekstuaaliseen 

lauseiden analyysiin (ks. luku 3.2.4 s. 65; ISK 2004; Shore 2008). 

Kirjallisen testin tehtävässä oli oppilaille oletetusti tuttuun aiheeseen liittyvä 

otsikko 11. Otsikko liittyy urheilumaailmaan, ja siinä kerrotaan suomalaisesta 

uimarista Jani Sievisestä. 

 

11. 

Sievinen oli tyytyväinen kisaan (K 17.1.07.) 

Olen laatinut taulukon 1 (s. 80) siitä, miten oppilaat ovat vastanneet otsikon 

temaattiseen rakenteeseen liittyvään kysymykseen. Puheenaihe-sarakkeessa ovat 

heidän vastauksensa kysymykseen, kenestä tai mistä otsikko kertoo. Kerrottu asia 

-sarakkeessa ovat vastaukset kysymykseen, mitä siitä kerrotaan. Kohdassa 

yksittäisiä vastauksia ovat ne vastaukset, joita on vain yksi kappale aineistossani. 

Käsittelen tarkemmin vain tutkimukseni kannalta kiinnostavimmat ja 
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merkittävimmät tiedot taulukon 1 tiedoista ja jatkossa kaikkien esittämieni 

taulukoiden tiedoista. 

Taulukko 1. Oppilaiden hahmottama temaattinen rakenne otsikosta Sievinen oli 

tyytyväinen kisaan. 

PUHEENAIHE % KERROTTU ASIA % 

Sievisestä 65 Hän oli tyytyväinen 78 

Uimari Sievisestä 3 Tyytyväisyydestä 4 

Uimarista 3 Mielipide kisasta 4 

Kisasta 4 Voitosta 4 

Uinnista 3   

Sievisen mielipide 6   

Sievisen kisasta 5   

Yksittäisiä vastauksia 6 Yksittäisiä vastauksia 5 

TYHJÄ 5 TYHJÄ 5 

YHT. 100 YHT. 100 

Kiinnostavaa taulukon 1 tiedoissa on se, että 65 prosenttia oppilaista on vastannut 

samoin sanoin puheenaihetta koskevaan ja 78 prosenttia kerrottua asiaa 

koskevaan kysymykseen. Puheenaihe on Sievinen ja kerrottu asia hän oli 

tyytyväinen. Oppilailla on siis hyvin yhtenäinen tapa ilmaista asioita ja vastata 

koulutehtävien kysymyksiin. Lisäksi taulukosta ilmenee, että suurin osa oppilaista 

on hahmottanut lauseen temaattisen rakenteen sen mukaan, miten lause 

perinteisesti on jaettu teemaan ja reemaan eli subjekti- ja predikaattiosaan. Tämä 

johtuu osaltaan kysymyksen ohjaavuudesta, mutta myös siitä, että lauseet 

jakautuvat luontaisesti kielitajun mukaan subjekti- ja predikaattiosaan. 

Tässä yhteydessä on myös huomautettava, että Salasana-oppikirjassa (Saure 

ym. 2002) on esitelty lauseen rakennetta ja sen jakautumista subjekti- ja 

predikaattiosaan. Oppikirjassa (Saure ym. 2002: 322) on sanottu, että ”useat 

lauseet jakautuvat luontevasti kahteen osaan: toinen muodostuu lauseen ytimen 

eli predikaatin ympärille, toinen subjektin eli tekijän ympärille”. Salasana-

oppikirja on ollut käytössä 25 prosentilla tutkimukseeni osallistuneista oppilaista. 

A. Hakulinen (2001) on kirjoittanut muun muassa teksteistä hahmottuvasta 

puheenaiheesta. Hänen mukaansa yksinkertaisista teksteistä eri lukijoiden on 

helppo havaita yksi puheenaihe. (A. Hakulinen 2001: 220.) Näin on myös 

aineistoni pienten tekstien eli otsikoiden ja lööppien kohdalla. Kun otsikko tai 

lööppi – lause – on tarpeeksi yksinkertainen, siitä on helppo löytää yksi 

puheenaihe. Esimerkiksi otsikko Sievinen oli tyytyväinen kisaan on rakenteeltaan 
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temaattisesti selkeä ja yksinkertainen subjektialkuinen lause, ja siitä on 65 

prosenttia hahmottanut puheenaiheeksi lauseenalkuisen lausekkeen Sievinen. 

Kognitiivisesta näkökulmasta lauseiden informaatiorakenteita tarkastelleet 

Huumo ja Perko (1993: 196) ovat todenneetkin, että lauseen alkuosan tehtävä on 

ohjata kuulijan huomio alueelle, josta esitetään predikaatio. 

Oppilaiden vastauksista ei kuitenkaan voi päätellä yksiselitteisesti, mikä 

yksittäinen lauseenosa – esimerkiksi alkuosa – ohjaisi hahmottamaan 

puheenaiheen. Taulukosta 1 (s. 80) tulee nimittäin esiin, miten otsikon Sievinen 

oli tyytyväinen kisaan puheenaiheena pidetään myös uimaria, uintia, kisaa tai 

Sievisen mielipidettä. Vastauksista näkyy, miten puheenaihe löytyy varsinaisen 

lauseen ulkopuolelta, laajemmasta kontekstista. Oppilaat sijoittavat otsikon 

laajempaan kontekstiin eli sellaiseen tekstien maailmaan, jossa käsitellään 

urheilua ja urheilija Sievistä. Aineistoni oppilaille on tyypillistä, että he löytävät 

otsikoissa ja lööpeissä kerrotuille asioille yhteyden laajempaan 

diskurssimaailmaan (ks. luku 5.3 s. 85–97). 

Toinen saman tehtävän otsikko 12 kertoo oppilaille oletettavasti 

vieraammasta asiasta, talouselämästä. Otsikon temaattisen rakenteen tulkinta ei 

tuo esiin olennaista uutta tietoa edelliseen otsikkoon 11 verrattuna. 

 

12. 

Lainojen korot nousevat talletuskorkoja nopeammin (K 17.1.07.) 

Myös otsikosta 12 suurin osa oppilaista on hahmottanut temaattisen rakenteen 

yleisen kielitieteellisen käsityksen mukaisesti: 56 prosenttia on määritellyt 

puheenaiheeksi lainojen korot ja 64 prosenttia kerrotuksi asiaksi ne nousevat 

nopeammin kuin talletuskorot (taulukko 2 s. 82). Esitän otsikosta taulukon, koska 

se tukee edellä tekemiäni päätelmiä. Ero verrattuna otsikkoon Sievinen oli 

tyytyväinen kisaan on kuitenkin siinä, että kukaan aineistoni oppilaista ei ole 

liittänyt otsikon 12 aihetta vastauksessaan laajempaan asiayhteyteen. Sen olisi 

voinut sijoittaa esimerkiksi pankki- tai talouselämään. 



82 

Taulukko 2. Oppilaiden hahmottama temaattinen rakenne otsikosta Lainojen korot 

nousevat talletuskorkoja nopeammin. 

PUHEENAIHE % KERROTTU ASIA % 

Lainojen koroista 56 Ne nousevat nopeammin 

kuin talletuskorot 

64 

Lainoista 20 Niiden noususta 9 

Lainojen korkojen ja 

talletuskorkojen eroista 

4 Lainojen korot nousevat 14 

Lainojen korkojen 

nousemisesta 

4   

Yksittäisiä vastauksia 10 Yksittäisiä vastauksia 4 

TYHJÄ 6 TYHJÄ 9 

YHT. 100 YHT. 100 
 

Vertailun vuoksi otan tarkasteluun otsikon 13, joka alkaa adverbiaalilausekkeella 

eikä subjektilausekkeella, kuten edelliset otsikot Sievinen oli tyytyväinen kisaan ja 

Lainojen korot nousevat talletuskorkoja nopeammin. 

13. 

Suomesta heillä ei ollut etukäteen mitään tietoa (K 13.1.07.) 

Aineistoni oppilaista 54 prosenttia on määritellyt otsikon 13 puheenaiheeksi 

heistä ja 27 prosenttia Suomesta (taulukko 3 s. 83). Myös vastaukset turisteista ja 

ulkomaalaisista viittaavat siihen, että heillä-lauseke on mielletty puheenaiheeksi. 

Otsikon kerrottuna asiana pitää 48 prosenttia oppilaista sitä, että heillä ei ollut 

tietoa Suomesta. Yleensäkin vastauksissa otsikon kerrottuna asiana on pidetty 

tietämättömyyttä. Se mainitaan jollain tapaa kaikissa vastauksissa (taulukko 3 s. 

83). 
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Taulukko 3. Oppilaiden hahmottama temaattinen rakenne otsikosta Suomesta heillä ei 

ollut etukäteen mitään tietoa. 

PUHEENAIHE % KERROTTU ASIA % 

Heistä 54 Heillä ei ollut tietoa Suomesta 48 

Suomesta 27 Eivät tienneet mitään Suomesta 

etukäteen 

17 

Turisteista 7 Tietämättömyydestä Suomea 

kohtaan 

13 

Ulkomaalaisista 4 Eivät tienneet 13 

Yksittäisiä vastauksia 5 Yksittäisiä vastauksia 6 

TYHJÄ 3 TYHJÄ 3 

YHT. 100 YHT. 100 

Oppilaiden vastauksista ei voi nähdä yhteyttä sen välillä, mikä on merkitty 

puheenaiheeksi, ja sen, mikä kerrotuksi aiheeksi. Siitä, minkä oppilas on 

merkinnyt puheenaiheeksi, ei voi päätellä, minkä hän merkitsee kerrotuksi 

asiaksi. Esimerkiksi oppilas, joka on merkinnyt kerrotuksi asiaksi heillä ei ollut 

tietoa Suomesta, on voinut merkitä puheenaiheeksi joko heistä tai Suomesta. 

Otsikon Suomesta heillä ei ollut etukäteen mitään tietoa kohdalla tulee esiin 

mielenkiintoinen kysymys siitä, mikä on lauseen puheenaihe ja mikä on teema. 

Koska otsikko on irrotettu kontekstistaan, ei voida senkään perusteella päätellä, 

onko puheenaiheena Suomi, he vai molemmat. Shore (2008: 39) on maininnut, 

että yhdessä lauseessa voi olla useita puheenaiheita, mutta teemaksi voidaan 

jäsentää vain yksi lauseenjäsen. Siksi teema pitääkin Shoren (2008) mukaan 

argumentoida kontekstin ja tekstinkulun kannalta. Siten yksittäisten lauseiden 

kohdalla ei ole ehkä tarpeen käyttää kielitieteen mukaista lauseen temaattista 

jäsennystä teema- ja reemaosaan. Yleensäkin tekstitaitojen kannalta on tärkeä 

hahmottaa edes lauseen puheenaihe ja kerrottu asia. 

Otsikko Suomesta heillä ei ollut etukäteen mitään tietoa on selkeästi 

kontekstisidonnainen lause. Kielivaisto jo sanoo, että ensin on täytynyt olla puhe 

ihmisistä, joihin he-pronominilla viitataan. Lisäksi Suomesta-adverbiaalin valinta 

lauseen alkuun on korosteinen. (Ks. kontekstisidonnaisista lauseista esim. A. 

Hakulinen 2001: 92.) Myös oppilaiden vastaukset, joissa puheenaiheena pidetään 

ulkomaalaisia ja turisteja, osoittavat, että osa oppilaistakin olettaa, että 

aikaisemmin on puhuttu esimerkiksi ulkomaalaisista. Otsikko on otettu Kalevan 

urheiluosastolta (13.1.2009), ja se on alaotsikko pääotsikolle Brassitytöt tuovat 
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väriä Kuusamoon. Tutkimukseni aineiston keruun aikana en kuitenkaan kertonut 

oppilaille tästä pääotsikosta. 

Otsikko 13 Suomesta heillä ei ollut etukäteen mitään tietoa on selkeästi 

kompleksisempi kuin otsikot 11 Sievinen oli tyytyväinen kisaan ja 12 Lainojen 

korot nousevat talletuskorkoja nopeammin. Oppilaatkin ovat hahmottaneet 

otsikosta 13 kaksi eri puheenaihetta, Suomen ja heidät. Oppilaiden vastauksista 

(taulukot 1 s. 80 ja 2 s. 82) näkyy myös, miten otsikoista 11 ja 12 on helpompi 

hahmottaa yksi asia puheenaiheeksi. Kompleksisempien lauseiden yhteydessä voi 

olla useita eri tapoja luonnehtia, mikä on lauseen puheenaihe. Samakin lukija voi 

luonnehtia lausetta monella eri tavalla, katsoa sitä eri näkökulmista. (Ks. tekstin ja 

diskurssitopiikin näkökulmasta A. Hakulinen 2001: 220–221.) 

Kirjallisessa testissä oli oppilaiden tarkasteltavana myös otsikko 14. Siinä 

lauseenalkuinen subjekti on etu- ja jälkimääritteen sisältävä lauseke. Muissa 

saman tehtävän lauseissa ei ollut tällaista moniosaista lauseketta subjektina. 

 

14. 

Valmentajan merkitys pelaajalle on hyvin yksilöllistä (K 17.1.07.) 

Otsikosta 14 on hahmottunut puheenaiheeksi kolme eri asiaa. Oppilaista 36 

prosenttia pitää puheenaiheena valmentajan merkitystä, 27 prosenttia pelaajaa ja 

14 prosenttia valmentajaa (taulukko 4). Puheenaiheita löytyy heti useampia, kun 

subjekti on kompleksisempi kuin yksisanainen lauseke. Yleisimmin otsikon 

kerrotuksi asiaksi on merkitty valmentajan merkitys on yksilöllinen. Näin on 

vastannut 35 prosenttia oppilaista. Oppilaista 20 prosenttia on merkinnyt 

kerrotuksi asiaksi on yksilöllistä ja 20 prosenttia valmentajan merkityksestä. 

Taulukko 4. Oppilaiden hahmottama temaattinen rakenne otsikosta Valmentajan 

merkitys pelaajalle on hyvin yksilöllistä. 

PUHEENAIHE % KERROTTU ASIA % 

Valmentajan merkityksestä 36 Valmentajan merkitys on 

yksilöllinen 

35 

Pelaajasta 27 On yksilöllistä 20 

Valmentajasta 14 Valmentajan merkityksestä 20 

Yksittäisiä vastauksia 9 Yksittäisiä vastauksia 10 

TYHJÄ 14 TYHJÄ 15 

YHT. 100 YHT. 100 
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Kun tätäkin otsikkoa Valmentajan merkitys pelaajalle on hyvin yksilöllistä vertaa 

aikaisempiin esittämiini otsikoihin (11, 13), huomaa, ettei sen puheenaihetta tai 

kerrottua asiaa ole yhdistetty laajempaan kontekstiin. Olisi esimerkiksi voinut 

olettaa, että puheenaiheeksi olisi merkitty urheilu samoin kuin Sievisestä kertovan 

otsikon puheen aiheeksi oli merkitty uinti. 

Olen kiinnittänyt huomion ennen kaikkea siihen, miten oppilaat hahmottavat 

otsikoista puheenaiheen. Samalla on kuitenkin tullut esille kysymys siitä, miten 

kerrottu asia on otsikoista hahmottunut. Oppilaiden tulkinnat otsikossa kerrotusta 

asiasta vaihtelevat yhtä monipuolisesti kuin tulkinnat puheenaiheesta. 

Huomattava on kuitenkin se, että kerrotuksi asiaksi on jokaisesta otsikosta 

yleisimmin merkitty lauseen loppuosa. Kun tarkastelee esittämiäni taulukoita 1–4, 

voi huomata, miten kerrotuksi asiaksi nousee predikaattiverbi ja/tai sen jälkeen 

esitetty asia. 

Otsikkoja ja lööppejä voi pitää repliikkeinä jossakin yleisesti yhteiskunnassa 

käytävässä keskustelussa. Niistä nousee puheenaiheeksi jokin yleisessä 

keskustelussa esillä ollut asia. Siten puheenaihe on tavallisesti lukijoille tuttu. 

Tutusta asiasta kerrotaan otsikossa jotain uutta tai uudesta näkökulmasta. 

Aineistoni otsikot ja lööpit ovat siis hyvin kontekstisidonnaisia. Tällaisia 

yksittäisiä ja kontekstisidonnaisia lauseita oppilaat kohtaavat arkielämässään 

päivittäin. Usein he itsekin tunnistavat ne osaksi laajempaa keskustelua. Tämä 

laajempi keskustelu tulee mukaan oppilaiden vastauksiin yleisimmin silloin, kun 

lauseen aihepiiri on oppilaille tuttu ja heitä kiinnostava. 

5.3 Otsikoiden sanoman arvottavaa tulkintaa 

Sekä kirjallisessa testissä että haastatteluissa pyysin oppilaita arvioimaan, 

kertooko otsikko positiivisen vai negatiivisen asian. Mahdollisuus oli myös valita 

vaihtoehto ei kumpaakaan. Haastatteluissa oppilaat perustelivat arviointejaan. 

Tehtävä oli perusidealtaan hyvin yksinkertainen, mutta aineistoni osoittaa, että se 

auttaa oppilaita pohtimaan lauseen sisällön eri puolia. Sen tarkoitus ei ollut 

testata, kuinka lauseopillisesti päteviä oppilaiden perustelut ovat. 

Havaintojeni mukaan oppilaat eivät ole kouluopetuksessa tehneet juuri 

tämäntyyppistä tehtävää, vaikka he ovat voineet arvioida tekstien ja kielen 

positiivisuutta ja negatiivisuutta. Esimerkiksi Aleksis-harjoituskirjassa (Kuusento 

ym. 2002: 44) on tehtävä, jossa oppilasta pyydetään kirjoittamaan annettu teksti 

uudelleen ensin niin, että siitä tulee positiivinen ja sitten negatiivinen. Näin ollen 

tekstien positiivisuuden ja negatiivisuuden arvioiminen ei ollut ainakaan Aleksis-
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kirjaa käyttäneille oppilaille uutta. Oppikirja on ollut käytössä 50 prosentilla 

aineistoni oppilaista. 

5.3.1 Tulkinnan tarinallisuus 

Tutkimuksessani oli oppilaiden arvioitavana esimerkin 15 otsikko. Se on 

luonteeltaan neutraali toteamus- ja eksistentiaalilause. 

 

15. 

Kaupungissa on noin 600 000 asukasta (K 13.1.07.) 

Taulukosta 5 ilmenee, miten oppilaat ovat analysoineet otsikkoa kirjallisessa 

testissä. Heistä 83 prosenttia on arvioinut, että otsikko ei kerro positiivista eikä 

negatiivista asiaa. Seitsemän prosenttia pitää otsikkoa positiivisen ja kolme 

prosenttia negatiivisen asian kertovana lauseena. Kuusi prosenttia on jättänyt 

tehtävän tekemättä. 

Taulukko 5. Otsikon Kaupungissa on noin 600 000 asukasta prosentuaalinen 

jakautuminen aineistossani positiivisen, negatiivisen ja ei kummankaan asian 

kertovaksi lauseeksi. 

OTSIKON ARVOTTAMINEN % 

Otsikko kertoo positiivisen asian 7 

Otsikko kertoo negatiivisen asian 3 

Otsikko ei kerro positiivista eikä negatiivista asiaa 83 

TYHJÄ 7 

YHT. 100 

Yleistäen voi sanoa, että aineistoni oppilaat havaitsevat, että otsikossa itsessään ei 

arvoteta sen sisältöä. Esimerkissä 16 oppilas 4 sanookin, että otsikko on vain 

toteamus. Hän itse perustelee kantaansa tunteella sanoessaan, että otsikosta ei tule 

erityistä tunnetta siitä, että se olisi kirjoitettu positiivisesti. 

16. 

Haastattelija: Tässä on tää otsikko Kaupungissa on noin 600 000 asukasta, 

niin mikä se sun mielestä on näistä. Onko se positiivinen vai neutraali vai 

negatiivinen? 

Oppilas 4: Eikö se oo aika neutraali. 

Haastattelija: Mmm. Millä perusteella? 
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Oppilas 4: No kun se on vain tuommonen toteamus. Siitä ei tuu niin ku 

ainakaan mulle ei tuu erityistä tunnetta, että tuo ois kirjottanut, että jes täällä 

on niin paljon asukkaita. 

Esimerkissä 17 oppilas 10 toteaa, että otsikosta Kaupungissa on noin 600 000 

asukasta ei saa selville sen positiivisuutta tai negatiivisuutta. Hän pohtii lauseen 

kertomaa sisältöä sekä positiiviselta että negatiiviselta kannalta. Aineistoni 

osoittaakin, että oppilas pohtii lauseen sisältöä eri puolilta silloin, jos hänen 

mielestään lause ei kerro positiivista eikä negatiivista asiaa. Tämän voi havaita 

myös muista aineistoni vastauksista. Lisäksi esimerkistä 17 tulee esille se, miten 

oppilas sijoittaa lauseessa kerrotun asian johonkin todellisuuteen. Hän luo 

todellisuutta lauseessa kerrotun asian ympärille. Tämä näkyy siinä, miten oppilas 

alkaa puhua kaupungin asukkaista, jotka voivat haluta asukasluvun nousua tai 

eivät halua sitä. 

17. 

Haastattelija: Kertooko tämä otsikko mielestäsi positiivisen vai negatiivisen 

asian vai ei kumpaakaan? 

Oppilas 10: Ei stää tuosta otsikosta niin ku saa seleville. Että jos on 

vaikkakaupungissa lisääntynyt se asukasluku ja sitte sitä ei oo vaikka haluttu 

esimerkiksi niin sittenhän se ois negatiivinen. Mutta sitte jos jossakin 

kaupungissa vaikka haluttais sitä, niin sittenhän se ois positiivinen. 

Myös esimerkeissä 18 ja 19 oppilaat ovat sitä mieltä, että otsikko Kaupungissa on 

noin 600 000 asukasta ei kerro positiivista eikä negatiivista asiaa. Esimerkin 18 

oppilas 12 sanoo, ettei otsikossa kerrota tarkemmin, onko kaupunki normaali 

suurkaupunki vai liikakansoitettu tai onko se huono vai hyvä asia. 

18. 

Haastattelija: Millä perusteella otsikko ei kerro positiivista eikä negatiivista 

asiaa? 

Oppilas 12: Eihän siinä kerrota sen tarkemmin, onkohan se silleen normaali 

suurkaupunki vai onko se vaikka liikakansoitettu tai onko se huono vai hyvä 

asia. 

Esimerkissä 19 oppilas 17 pohtii puolestaan kaupungin asukasmäärästä johtuvia 

hyviä ja huonoja puolia. Suuri asukasmäärä takaa hyvän toimeentulon, kun on 
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yrityksiä, työpaikkoja ja työntekijöitä. Toisaalta tiheään asuttu kaupunki on huono 

ja ahdas. 

19. 

Haastattelija: Kertooko otsikko Kaupungissa on noin 600 000 asukasta 

positiivisen vai negatiivisen asian? 

Oppilas 17:  No oikeestaan vähän kumpaaki sekä positiivista että negatiivista, 

jos siellä on paljon asukkaita, niin siellä on varmaan paljon työpaikkoja ja 

työntekijöitä ja siellä pärjää hyvin ja siellä on isoja yrityksiä ja kaikkia. 

Mutta sitte toisaalta, jos se on pieni se kaupunki, niin siellä on tosi tihiään 

ihmisiä ympärillä ja vähän semmonen huono, ahdas. 

Arvioimatta oppilaiden perustelujen loogisuutta perustelut viittaavat heidän 

tietoonsa maailmasta, sosiokulttuuriseen kontekstiin. Oppilaat viittaavat 

perusteluissaan globaaleihin ongelmiin, kuten liikakansoitukseen. Muita 

yhteiskunnallisia ilmiöitä ovat esimerkiksi työpaikat, palvelut ja kaupunkien 

ahtaus. Nämä oppilaat ovat siis omaksuneet ainakin jollain tasolla puheen siitä, 

että liikakansoitus on ongelma tai jos on työpaikkoja ja työntekijöitä, pärjää 

hyvin. Toisin sanoen oppilaiden perustelut paljastavat heidän ennakkotietonsa. 

Lehtosen (2000) mukaan kaikki tekstin piirteet, joiden perusteella teksti merkitsee 

lukijalleen jotain, ovat sidoksissa lukijan ennakkotietoon. Siten myös tekstin 

ulkoiset seikat vaikuttavat siihen, miten teksti tulkitaan (Lehtonen 2000: 116). 

Esimerkissä 20 oppilas 18 on sitä mieltä, että otsikko Kaupungissa on noin 

600 000 asukasta kertoo positiivisen asian. Hänen mukaansa kaupungissa on 

vähän asukkaita eikä sen vuoksi ole paljon saasteita ja on paremmat 

mahdollisuudet asiointiin. Hän, kuten esimerkkien 18 ja 19 oppilaat, sijoittaa 

otsikossa kerrotun asian johonkin todellisen kaltaiseen kontekstiin. Toisaalta 

oppilaat täydentävät otsikossa kerrottua asiaa oman kokemusmaailmansa 

perusteella. Hietalan (2006: 101) mukaan on tyypillistä, että oppilaat täydentävät 

kertomusten jättämiä aukkoja arjen logiikan pohjalta. 

 

20. 

Haastattelija: Millä perusteella otsikko kertoo positiivisen asian? 

Oppilas 18: No kun on nuin paljon, tai no paljon ja paljon on asukkaita, ei 

varmaan oo niin paljon saasteita, ko oikeestaan tuo on melko vähän ku 

miettii, mutta siis sitte antaa enemmän kaikkia mahollisuuksia niin ku 

asiointiin ja tämmösiin. 
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Kognitiivisesta näkökulmasta tekstejä ja niiden tulkintaa tarkastellut Saukkonen 

(2001) on todennut, että jokainen teksti luo omaa todellisuuttaan eikä siten 

sellaisenaan ole todellisuuden kuva. Kuitenkaan tekstit eivät luo kokonaan uutta 

todellisuutta, koska ne ovat niin vahvasti sidoksissa jo olemassa olevaan 

todellisuuteen. (Saukkonen 2001: 19.) Myös tutkimukseni tekstit, otsikot, 

rakentavat omaa todellisuuttaan oppilaiden tulkinnassa, mutta kuitenkin nämä 

tekstien rakentamat todellisuudet ovat myös osin olemassa olevan todellisuuden 

kuvia. 

Lehtonen (2000: 161) on kuvannut sitä, miten ”yksikään teksti ei tule 

luoksemme ilman siihen jo liitettyä tai liittämäämme kontekstia”. Hallidayn 

(1989: 47) sanoin konteksti luo tekstiä yhtä paljon kuin teksti kontekstia. Vaikka 

tutkimuksessani oli tarkasteltavana valkoisella paperilla irrallisina lauseina 

esitettyjä tekstejä, nekin sijoittuvat heti omaan kontekstiinsa ja niihin liitetään 

paljon yhteiskunnan tarinoita. Konteksti ei ole kuitenkaan mikään paikka tai 

tausta, vaan se vaikuttaa aktiivisesti sekä kirjoittajan kirjoittamisprosessiin että 

lukijan lukuprosessiin (Lehtonen 2000: 160). 

Oppilaiden esittämistä perusteluista tulee mielenkiintoisesti ilmi 

tämänhetkinen yhteiskunnan ja koko maailman tilanne ja yleiset 

keskustelunaiheet. Oppilaat esittävät tietyssä sosiokulttuurisessa kontekstissa 

muovautuneita käsityksiä. Niissä on jälki yhteiskunnassa vallitsevasta puheesta. 

Puhe on siis vahvasti sidoksissa yhteiskuntaan (ks. myös Heikkinen 2000). 

Lisäksi ne vahvistavat bahtinilaista ja vygotskilaista käsitystä siitä, miten tieto ja 

tiedon omaksuminen ovat vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa (ks. luku 2.2.3 

s. 46–49). Oppilaat osoittavat vuorovaikutuksen käyttäessään esimerkiksi 

yhteiskunnallisen keskustelun termejä liikakansoitus ja saasteet. 

Oppilaiden vastaukset antavat viitteitä siitä, kuinka tietoisia he ovat 

todellisuudesta. Taustateoriani mukaan tietoisuus koostuu erilaisista äänistä, jotka 

käyvät dialogia keskenään. Äänet puolestaan edustavat erilaisia näkökulmia 

todellisuuteen. Bahtinilaisittain yksilön oma näkökulma ja ääni ovat monien 

äänten yhteensulautuma, ja yksilön oma ääni kehittyy toisten äänistä haltuunoton 

kautta. (Ks. luku 2.2.3 s. 46–49.) Esimerkiksi oppilaiden todellisuustietoisuus on 

alkuperältään moniäänistä, sillä sen välittäjinä ovat olleet erilaiset ihmiset ja se on 

omaksuttu erilaisissa konteksteissa. Tutkimuksessani en kuitenkaan tarkastele 

sitä, kuinka vahvasti oppilaat käyttävät jo omaa ääntään eli ovat omaksuneet 

esittämänsä käsitykset omikseen. 

Tekstin lukijalla on aktiivinen rooli. Barthes (1993) on kuvannut lukijan 

asemaa muun muassa vertaamalla lukemista tekstin soittamiseen. Samalla tavalla, 
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kuin muusikko tuottaa musiikkia ja tulkitsee soittaessaan nuoteista, lukijakin 

tuottaa uudelleen tekstiä. Barthesin sanoin teksti ”vaatii lukijalta käytännön 

osallistumista”. Toisaalla Barthes on pitänyt tekstiä paikkana, jossa sen kirjoittaja 

ja lukija kohtaavat. Hän on korostanut myös sitä, että itse asiassa teksti 

työskentelee koko ajan ja pitää yllä tuotantoprosessia. Teksti työskentelee kielen 

parissa. (Barthes 1993: 166–167, 177–178.) Barthesin ajatukset tuovat mieleen 

yhteyden systeemis-funktionaaliseen näkemykseen siitä, miten teksti, kirjoittaja ja 

lukija ovat yhtä aikaa läsnä kielessä ja että kielessä on yhtä aikaa läsnä kolme eri 

funktiota: interpersonaalinen, ideationaalinen ja tekstuaalinen (ks. luku 2.2.1 s. 

42–44). 

Oppilaiden vastauksia analysoidessani on tullut esille, miten he liittävät 

otsikossa kerrotun asian johonkin kokonaisuuteen. Otsikolle löytyy oma 

kontekstimaailmansa, ikään kuin se olisi yksi repliikki ehjässä keskustelussa tai 

kertomuksessa. Tällainen tulkinta ja ehjän tarinan luominen on yksi keino 

”tolkullistaa” maailmaa. Näin oudotkin tapahtumat voivat olla ymmärrettäviä. 

(Ks. Hietala 2006: 93, 95.) 

Barthes (1993) on esittänyt ajatuksen tekijän kuolemasta korostaessaan 

lukijan roolia tekstien maailmassa. Tekstit koostuvat moninaisista kirjoituksista, 

jotka ovat peräisin monista kulttuureista ja ovat lopulta dialogissa keskenään (ks. 

myös Halliday 1989: 47–48). Tämä tekstien monimuotoisuus tulee ilmeiseksi 

lukijassa. Barthes kirjoittaa, että lukija on ”se avaruus, johon kirjautuvat – 

yhdenkään katoamatta – kaikki sitaatit, joista kirjoitus on tehty”. (Barthes 1993: 

117.) 

5.3.2 Kontekstin ja sanavalintojen vaikutus tulkintaan 

Tutkimuksessani tarkasteltavana olleessa otsikossa 21 puhutaan MTV3-kanavalla 

vuosina 2006–2007 esitetystä satiirisarja Donna Paukusta. Sarja on nimetty 

päähenkilö Donna Paukun mukaan. 
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21. 

Donna Paukulla on hauskaa (K 14.1.07.) 

Kirjallisen testin tehneistä oppilaista 72 prosenttia piti otsikkoa positiivisen asian 

kertovana. Kymmenen prosenttia mielsi otsikon negatiiviseksi, ja kahdeksan 

prosenttia oli sitä mieltä, että otsikko ei kerro kumpaakaan, ei positiivista eikä 

negatiivista asiaa. (Ks. taulukko 6.) 

Taulukko 6. Otsikon Donna Paukulla on hauskaa prosentuaalinen jakautuminen 

aineistossani positiivisen, negatiivisen ja ei kummankaan asian kertovaksi lauseeksi. 

OTSIKON ARVOTTAMINEN % 

Otsikko kertoo positiivisen asian 72 

Otsikko kertoo negatiivisen asian 10 

Otsikko ei kerro positiivista eikä negatiivista asiaa 8 

TYHJÄ 10 

YHT. 100 

Haastatteluissa ilmeni, että jos oppilas tuntee kyseisen Donna Paukku -sarjan, hän 

liittää otsikon sarjan kontekstiin ja tulkitsee sitä kautta sen sisällön. Myös 

mielikuva henkilöhahmosta Donna Paukku on vaikuttanut otsikon tulkintaan. 

Esimerkissä 22 oppilas 15 pitää otsikkoa negatiivisen asian kertovana lauseena. 

Hän perustelee kantaansa sillä, että Donna Paukku on menevä tyyppi ja hän on 

sekoillut. Esimerkit 22 ja 23 paljastavat myös haastattelemieni oppilaiden 

moraalisen asenteen. Heidän puheestaan nimittäin ymmärtää, että päihteet ja 

sekoilu eli tasapainottomuus elämässä on negatiivista. 

22. 

Haastattelija: No entä tämmönen lause, ku Donna Paukulla on hauskaa? 

Oppilas 15: Öö. Varmaan negatiivinen. 

Haastattelija: Millä perusteella se on negatiivinen? 

Oppilas 15: No tuo Donna Paukku niin sehän on vähän semmonen menevä 

tyyppi ja siitähän on ollu kaikkia, että se on sekoillu ja tällai, voi olla että 

tuossakin on ollut jotain semmosta. 

Haastatteluissa oppilaiden puheesta tuli mielenkiintoisesti ilmi sanan hauskaa ja 

fraasin olla hauskaa semantiikka. Fraasiin olla hauskaa liittyvät myös juhliminen 

ja sitä kautta päihteet, jolloin fraasi voi saada negatiivisen sävyn (ks. myös NSK 

1985: 387). Koska otsikko on yksittäinen ja irrallinen, se jättää paljon tulkinnan 
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varaa. Oppilaat pohtivatkin, voiko olla hauskaa -fraasin tulkita positiiviseksi vai 

negatiiviseksi. Esimerkin 23 oppilaan 19 puheesta tulee esille, että voi olla sekä 

hyvällä että huonolla tavalla hauskaa. Jos hauskan pidossa ovat mukana huumeet, 

kyse ei enää ole hauskasta. Hänen mukaansa kuitenkin sanana hauska on hyvä 

sana. 

23. 

Haastattelija: Kertooko tämä Donna Paukulla on hauskaa mielestäsi 

positiivisen vai negatiivisen asian? 

Oppilas19: Riippuu, että onko se hyvällä tavalla hauskaa, jos se on vaikka 

huumeisiin liittyvää, niin sitte se ei oo yhtään hauskaa. 

Haastattelija: No jos ajattelee tästä vain tätä yhtä sanaa hauskaa, niin kumpi 

se sinusta tämä sana pelkästään on, onko se hyvä vai huono sana? 

Oppilas19: Hyvä sana. 

Otsikon Donna Paukulla on hauskaa tarkastelusta tulee esiin, miten tekstien sanat 

ja ilmaisut synnyttävät kulttuurisidonnaisia merkityksiä. Sanat ja ilmaisut saavat 

siis tietyssä kulttuurissa erilaisia sivumerkityksiä. Tätä asiaa sopii kuvaamaan 

Barthesin (1993) käyttämä termi konnotaatio. Konnotaatio kuvaa sellaisia 

kulttuurisia merkityksiä, joita merkkeihin ja myös laajempiin merkityksellisiin 

yksiköihin liitetään (ks. myös Lehtonen 2000: 110). Esimerkiksi Donna Paukku ei 

ole kulttuurissamme vain televisiosarjan päähenkilö vaan myös epämääräistä 

elämää elävä henkilö. Tämä sivumerkitys on syntynyt televisiosarjan myötä. 

Lisäksi fraasiin olla hauskaa liitetään varsinaisen merkityksen lisäksi 

kulttuurissamme myös juhliminen ja päihteiden käyttö ja sitä kautta negatiivisena 

pidettyjä asioita. 

Barthesin (1993) käsityksen kaltainen ajatus löytyy sekä sosiokulttuurisesta ja 

dialogisesta että kognitiivisesta näkökulmasta kieleen. Ne molemmat korostavat 

sitä, että ilmauksen merkityshahmo on kiinteässä suhteessa kontekstiin. 

Kognitiivisessa kielentutkimuksessa puhutaan tässä yhteydessä kontekstin 

asemesta taustasta. Taustana tai kontekstina on viime kädessä koko 

maailmantieto kaikkine tietokehyksineen. Lisäksi jokaisen kielenkäyttäjän 

konteksti on hyvin kulttuurisidonnainen. 

Esimerkin 24 otsikko sijoittuu urheilumaailmaan. Siinä mainittu Virpi 

Kuitunen on niin tunnettu suomalainen urheilija, että myös aineistoni oppilaat 

ovat liittäneet otsikon urheiluun. 
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24. 

Ruotsin mediaa ihmetyttää Virpi Kuitusen menestys (18.1.07.) 

Kirjallisen testin tehneistä oppilaista 48 prosenttia on luokitellut otsikon siten, että 

se ei kerro positiivista eikä negatiivista asiaa. Oppilaista 19 prosenttia pitää sitä 

positiivisen ja 20 negatiivisen asian kertovana lauseena. Otsikon on jättänyt 

luokittelematta 13 prosenttia oppilaista. (Taulukko 7.) 

Taulukko 7. Otsikon Ruotsin mediaa ihmetyttää Virpi Kuitusen menestys 

prosentuaalinen jakautuminen aineistossani positiivisen, negatiivisen ja ei 

kummankaan asian kertovaksi lauseeksi. 

OTSIKON ARVOTTAMINEN % 

Otsikko kertoo positiivisen asian 19 

Otsikko kertoo negatiivisen asian 20 

Otsikko ei kerro positiivista eikä negatiivista asiaa 48 

TYHJÄ 13 

YHT. 100 

Esimerkissä 25 oppilaan 9 mielestä otsikko 24 ei kerro positiivista eikä 

negatiivista asiaa. Oppilaan mukaan Virpi Kuitusen menestyksessä ei ole mitään 

ihmetyttävää, koska Virpi on tosi hyvä urheilemaan ja menestyy tosi hyvin. Hän 

siis puhuu Virpi Kuitusesta tuttavallisesti Virpinä. Usein julkisuuden henkilöistä 

tuleekin tuttuja, jotka ovat osa elämäämme. Ainakin puhumme heistä, kuin 

tuntisimme heidät henkilökohtaisesti. 

25. 

Haastattelija:Kertooko tämä otsikko Ruotsin mediaa ihmetyttää Virpi Kuitusen 

menestys positiivisen vai negatiivisen asian? 

Oppilas 9: Mmm. Ei mun mielestä kumpaakaan nuista, kun Virpihän on tosi 

hyvä niin ku liikkumaan tai urheilemmaan ja menestyy tosi hyvin, että ei mun 

mielestä siinä ainakaan mittää ihmetyttävää oo. Se on aika hyvässä kunnossa 

ja näin, mutt niin. 

Haastattelija: Mihin tää sun mielestä siis kuuluis? 

Oppilas 9: Ei kumpaankaan. 

Yleisesti aineistossani otsikon 24 analyysia hallitsee ihmetyttää-verbin tulkinta. 

Osa oppilaista pitää ihmetyttämistä negatiivisena ja osa positiivisena. Edellisen 

esimerkin 25 oppilas 9 sanoo, että Virpi Kuitusen menestys ei ole ihmetyttävää, 
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koska hän on hyvä urheilemaan ja menestyy hyvin. Esimerkin 26 oppilas 10 on 

puolestaan sitä mieltä, että Virpi Kuitusen menestystä voi vähän ihmetelläkin, 

koska hän on niin hyvä urheilija. Hän ilmeisesti sekoittaa keskenään verbit 

ihmetyttää ja ihmetellä tai pitää niitä samana verbinä. 

26. 

Haastattelija: Entä tämä Ruotsin mediaa ihmetyttää Virpi Kuitusen menestys? 

Oppilas 10: Positiivinen. 

Haastattelija: Mmm. Millä perusteella? 

Oppilas 10: No ne mun mielestä voi vähän ihmetellä, ku Suomessa on niin 

hyviä urheilijoita ja sitte se on niin hyvä. 

Myös esimerkin 27 oppilas 4 pitää ihmetyttämistä positiivisena. Hän toteaa, että 

otsikko Ruotsin mediaa ihmetyttää Virpi Kuitusen menestys voisi olla positiivinen 

suomalaisten kannalta: ruotsalaisiakin ihmetyttää, kuinka hyviä me olemme. 

27. 

Haastattelija: No sitte tuota Ruotsin mediaa ihmetyttää Virpi Kuitusen 

menestys. Mikähän se on? 

Oppilas 4: Se vois olla positiivinen, niin ku meijän suomalaisten kannalta. 

Haastattelija: Joo. 

Oppilas 4: Että ruottalaisiaki ihmetyttää kuinka hyviä me ollaan. 

Esimerkissä 28 oppilas 12 liittää ihmetyttämiseen jotain negatiivista. Hänen 

mukaansa otsikko kertoo negatiivisen asian, ja hän pohtii, liittyykö menestykseen 

jotain laitonta. Luonnollisesti oppilaiden puheessa näkyy suhtautuminen 

urheiluun ja Virpi Kuituseen henkilönä. Esimerkissä 28 näkyy myös yleinen 

keskustelu siitä, käyttävätkö urheilijat laittomia välineitä menestyäkseen. Otsikot 

ovat oppilaille ikään kuin repliikkejä keskustelussa. He osaavat heti sijoittaa 

repliikin tiettyyn jatkumoon tietyssä kontekstissa. 

28. 

Haastattelija: Entä tämä lause. Ruotsin mediaa ihmetyttää Virpi Kuitusen 

menestys? 

Oppilas 12:Mm. No oikeestaan tuonkin voi käsittää negatiivisena, koska siinä 

voi olla sen menestyksen taustalla joitakin semmosia tekijöitä, jotka ei oo 

niin hyviä, esimerkiksi jotakin laitonta tai. 
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Myös Barthes (1993) puhuu intertekstistä laajassa merkityksessä ja toteaa, että 

tekstissä on eri tasoilla läsnä aikaisemman tai ympäröivän kulttuurin tekstejä. 

Nämä muut tekstit ovat enemmän tai vähemmän tunnistettavia. 

Intertekstuaalisuus on jokaisen tekstin edellytys, ja interteksti on kenttä 

anonyymeille lauseille ja tiedostamattomille ja automaattisille lainauksille. 

(Barthes 1993: 181.) Myös aineistoni otsikot ovat samassa mielessä 

intertekstuaalisia, ja oppilaat lukevat ja tulkitsevat myös intertekstiä. 

Otan esiin vielä oppilaiden tarkasteltavana olleen otsikon 29. Sen tulkintaan 

on näyttänyt vaikuttavan napata-verbi. 

 

29. 

USA:n poliisi nappasi Ruotsin prinssin (IS 18.1.07.) 

Oppilaista 22 prosenttia pitää otsikkoa positiivisen ja 35 prosenttia negatiivisen 

asian kertovana (taulukko 8). Oppilaista 33 prosenttia arvioi, ettei otsikko kerro 

negatiivista eikä positiivista asiaa. Kymmenen prosenttia on jättänyt otsikon 

analysoimatta. 

Taulukko 8. Otsikon USA:n poliisi nappasi Ruotsin prinssin prosentuaalinen 

jakautuminen aineistossani positiivisen, negatiivisen ja ei kummankaan asian 

kertovaksi lauseeksi. 

OTSIKON ARVOTTAMINEN % 

Otsikko kertoo positiivisen asian 22 

Otsikko kertoo negatiivisen asian 35 

Otsikko ei kerro positiivista eikä negatiivista asiaa 33 

TYHJÄ 10 

YHT. 100 

Oppilaiden tulkintaan otsikon 29 positiivisuudesta ja negatiivisuudesta vaikuttaa 

napata-verbi. Samoin kuin otsikossa Ruotsin mediaa ihmetyttää Virpi Kuitusen 

menestys oppilaiden tulkinnat verbistä ihmetyttää ovat vaikuttaneet sen 

luokitteluun. Esimerkeissä 30 ja 31 oppilaat ovat luokitelleet otsikon 29 

negatiiviseksi. Kun kysyin tarkennukseksi, mikä herättää ajatuksen, että kyseessä 

on negatiivinen asia, he ovat maininneet verbin napata. Aineistoni siis vahvistaa 

käsitystä, että verbi määrää pitkälle lauseen semanttisen luonteen. Käsittelen 

verbin asemaa lauseessa semanttiselta kannalta tarkemmin luvussa 8 (s. 149–

167). 
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30. 

Haastattelija: No entä tämä Usan poliisi nappasi Ruotsin prinssin? 

Oppilas 11: Ehkä se on negatiivinen, oisko. 

Haastattelija: Tuleeko tuosta mieleen, että mikä herättää sen tunteen, että se 

on negatiivinen? 

Oppilas 11: No tuo nappasi... 

 

31. 

Haastattelija: No entä tämä Usan poliisi nappasi Ruotsin prinssin? 

Oppilas 15: Onko se negatiivinen? 

Haastattelija: Onko tuossa joku asia, joka herättää sen ajatuksen? 

Oppilas 15: Se tuo nappasi. 

Vaikka oppilaiden vastauksista ja perusteluista näkyvät selvästi tietyt yhteiset 

piirteet, oppilaiden tulkinnat ovat myös yksilöllisiä. Ajatuksen kulku 

haastattelutilanteessa vaihtelee oppilaan mukaan. Varmaa kuitenkin on, että 

jokaisen tulkintaan vaikuttavat konteksti ja otsikon sanat. Huomattava on vielä 

erikseen, että haastattelijan kanssa käyty dialogi rakentaa ja muokkaa oppilaan 

tulkintaa. Tämä näkyy esimerkistä 32, jossa oppilaan 17 mukaan otsikon tulkinta 

ei ole yksiselitteinen. Ensin hän sanoo, että se on varmaan negatiivinen. Kun 

kysyn perusteita negatiivisuuteen, hän mainitsee rikoksen, joka on voinut olla syy 

prinssin nappaamiseen. Kun varmistan, että otsikko näin ollen voisi olla 

negatiivinen, oppilas sanookin, että se on positiivinen. Taustalla on ajatus, että on 

positiivista, jos poliisi saa rikoksen tekijän kiinni. 

32. 

Haastattelija: No entä tämä Usan poliisi nappasi Ruotsin prinssin? 

Oppilas17: Seki vähän riippuu. Varmaan negatiivinen. 

Haastattelija: Millä perusteella? 

Oppilas 17: En mää tiiä, jos se on vaikka rikoksen tehnyt tai. 

Haastattelija: Joo niin sitten se vois olla negatiivinen. 

Oppilas 17: Ei vaan sitte se ois positiivinen. 

Haastattelija: Ei vaan siis positiivinen. 

Oppilas 17: Joo. 
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Korostan tutkimuksessani lukijan roolia lauseiden ja yleensä tekstien 

tulkitsemisessa. Tärkeää on kuitenkin mainita se, että tekstin kirjoittajalla ja 

kertojalla on myös keskeinen rooli. Kirjoittajan vallassa on se, mitä ja miten hän 

kirjoittaa. Hietalan (2006: 96) mukaan kertojan tarkoitus on yleensä vaikuttaa, ja 

siksi hän säännöstelee informaatiovirtaa ja manipuloi materiaaliaan. Esimerkiksi 

otsikkoon Usan poliisi nappasi Ruotsin prinssin kirjoittaja on valinnut ilmaisut 

Usan poliisi, napata ja Ruotsin prinssi. Niillä hän voi ohjata mahdollisia 

tulkintoja. 

Lyhyestäkin tekstistä, otsikosta ja lööpistä, syntyy tarina. Lopullisen muodon 

tarina saa aina vastaanottajan päässä. Tarina on siis kertova kokonaisuus, jonka 

vastaanottaja hahmottaa kuitenkin annettujen (diskurssin antamien) vihjeiden 

perusteella (Hietala 2006: 95–96; ks. myös Lehtonen 2000: 188–189). 

Kirjoittajalla on oleellinen rooli näiden vihjeiden antamisessa. 

Uutisotsikoiden odotetaan kertovan juuri sen, mitä todella tapahtui. Tietysti 

tietoa jakavalla välineellä on oma vaikutuksensa siihen, kuinka totena uutista 

pidetään (ks. luku 5.1 s. 77–79; myös Barthes 1993 kirjoittaa toden tunnusta). 

Myös Heikkinen ym. (2005) ovat maininneet siitä, miten uutiset esitetään tosina. 

He ovat tarkastelleet niin sanottuja pikku-uutisia tekstintutkimuksen 

näkökulmasta. Heidän käsittelemänsä pikku-uutiset muistuttavat uutisotsikoita ja 

-lööppejä, koska molemmat yleensä toistuvat päivästä ja lehdestä toiseen 

tietynnäköisinä. Niissä molemmissa kuvataan vakiintunein tavoin erilaisia ja 

monenlaisia tapahtumia. (Ks. Heikkinen ym. 2005: 256.) Lopullinen totuus 

tapahtumista syntyy kuitenkin lukijan päässä, kuten tässä luvussa olen pohtinut. 

Totuudet tietysti vaihtelevat lukijasta toiseen. 

5.4 Kokoava katsaus 

Olen tarkastellut luvussa 5 kysymystä siitä, miten peruskoulun 

yhdeksäsluokkalaiset oppilaat analysoivat otsikoiden sisältöä yleisesti. Aluksi 

olen käsitellyt sitä, miten oppilaat suhtautuvat uutisotsikoihin ja lööppeihin. 

Tutkimushaastatteluissa oppilaat ovat tuoneet esille kriittisen ja epäilevän 

asenteen. Tällainen asenne koskee erityisesti iltapäivälehtien lööppejä. Yleisesti 

oppilaat luottavat uutisten todenperäisyyteen, mutta pystyvät kuitenkin 

havaitsemaan, että niissä esitetään myös mielipiteitä ja että eri uutiskanavat 

uutisoivat eri tavoin samoistakin asioista. Epäilevä ja kriittinen suhtautuminen on 

osoitettu muissakin tutkimuksissa, joissa tarkastellaan nuorten uutisointia 

koskevia asenteita ja käsityksiä (esim. Pietikäinen 2003). 
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Olen käsitellyt luvussa myös kysymystä, miten oppilaat hahmottavat lauseen 

puheenaiheen ja kerrotun asian. Kysymys on tuonut esiin aineistostani neljä asiaa. 

Ensimmäinen huomio koskee sitä, miten yksinkertaisista lauseista eri lukijoiden 

on helppo havaita yksi ja sama puheenaihe. Jos aineistossani tarkasteltavana ollut 

otsikko tai lööppi on ollut tarpeeksi yksinkertainen, siitä on ollut helppo löytää 

yksi puheenaihe. Esimerkiksi otsikosta Sievinen oli tyytyväinen kisaan on 65 

prosenttia hahmottanut puheenaiheeksi lauseenalkuisen lausekkeen Sievinen. Se 

onkin rakenteeltaan temaattisesti selkeä ja yksinkertainen subjektialkuinen lause. 

Toinen huomio on, että kompleksisempi lause tuo heti mukaan tulkintaan 

useita eri vaihtoehtoja. Esimerkiksi otsikosta Suomesta heillä ei ollut etukäteen 

mitään tietoa osa oppilaista on merkinnyt puheenaiheeksi Suomen ja osa heidät. 

Otsikko onkin sanajärjestyksensä ja kontekstisidonnaisuutensa vuoksi 

kompleksisempi kuin otsikko Sievinen oli tyytyväinen kisaan. Onkin siis otettava 

huomioon, että on useita eri tapoja määritellä lauseen puheenaihe ja että samakin 

lukija voi luonnehtia lausetta monella eri tavalla (ks. myös A. Hakulinen 2001; 

Shore 2008). 

Havainnot otsikoiden puheenaiheista ja niissä kerrotuista asioista vaihtelevat 

oppilaittain. Kolmas huomattava asia on kuitenkin se, että puheenaiheeksi on 

jokaisesta otsikosta yleisimmin merkitty lauseen alkuosa ja kerrotuksi asiaksi 

loppuosa. Luvun 5.2 taulukoista voi huomata, miten puheenaiheeksi nousee 

tavallisesti lauseen alussa esitetty asia ja kerrotuksi asiaksi predikaattiverbi ja/tai 

sen jälkeen esitetty asia. 

Neljäs aineistostani esiin noussut asia on, että oppilaiden vastauksista ei 

kuitenkaan voi päätellä yksiselitteisesti, mikä yksittäinen lauseenosa ohjaisi 

hahmottamaan puheenaiheen. Esimerkiksi otsikon Sievinen oli tyytyväinen kisaan 

puheenaiheena pidetään myös uimaria, uintia, kisaa tai Sievisen mielipidettä. 

Näistä vastauksista näkyy, miten puheenaihe löytyy varsinaisen lauseen 

ulkopuolelta. Oppilaat sijoittavat otsikon laajempaan kontekstiin eli sellaiseen 

tekstien maailmaan, jossa käsitellään urheilua ja urheilija Sievistä. 

Luvun 5.3 kysymys koski oppilaiden suhtautumista otsikossa kerrottuun 

asiaan. He arvioivat lauseen sisältöä sen mukaan, onko kerrottu asia positiivinen, 

negatiivinen vai ei kumpikaan. Perustellessaan vastauksiaan he ovat asettuneet 

itse sanojensa taakse ja käyttäneet omaa ääntään sanomalla muun muassa mun 

mielestä. Toisaalta he ovat ilmaisseet myös epävarmuutta puheessaan, kun ovat 

käyttäneet esimerkiksi sanaa varmaan tai kysyneet, olisiko tai eikö olisi. 

Oppilaiden tulkintoihin vaikuttavat otsikoiden sanat ja konteksti. Esimerkiksi 

aineistoni vahvistaa käsitystä siitä, että otsikon sanoista verbillä on keskeinen 
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asema otsikossa kerrotun asian semanttisen luonteen määräytymisessä. Tämä 

seikka tulee mielenkiintoisesti esille otsikosta Ruotsin mediaa ihmetyttää Virpi 

Kuitusen menestys. Jos oppilas on mieltänyt predikaattiverbin ihmetyttää 

positiiviseksi, hän on luokitellut myös koko otsikon positiivisen asian kertovaksi. 

Jos oppilas taas on pitänyt ihmetyttää-verbiä negatiivisena, hän on luokitellut 

koko otsikon negatiivisen asian kertovaksi. 

Aineistoni oppilaiden vastaukset ja perustelut eivät välttämättä ole loogisia, 

mutta ne kaikki viittaavat heidän tietoonsa maailmasta. Oppilaat viittaavat 

perusteluissaan globaaleihin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten liikakansoitus, 

työpaikat, palvelut ja kaupunkien ahtaus. He ovat omaksuneet ainakin jollain 

tasolla puheen siitä, että liikakansoitus on ongelma tai jos on työpaikkoja ja 

työntekijöitä, tulee hyvin toimeen. Oppilaiden vastaukset siis paljastavat heidän 

ennakkotietonsa. Yleensäkin kaikki tekstin piirteet, joiden perusteella teksti 

merkitsee lukijalleen jotain, ovat sidoksissa lukijan ennakkotietoon. Ne ovat 

sidoksissa vahvasti jo olemassa olevaan todellisuuteen. 

Vaikka tutkimuksessani on ollut tarkasteltavana irrallisina lauseina esitettyjä 

tekstejä, nekin sijoittuvat heti omaan kontekstiinsa ja niihin liitetään paljon 

yhteiskunnan tarinoita. Lyhyestäkin tekstistä, otsikosta ja lööpistä, syntyy tarina. 

Lopullisen muodon tarina saa aina vastaanottajan mielessä. Tarinan vastaanottaja 

hahmottaa annettujen vihjeiden perusteella. Kirjoittajalla on oleellinen rooli 

näiden vihjeiden antamisessa. (Ks. Hietala 2006: 95–96; Lehtonen 2000: 189.) 

Selkeä havainto oppilaiden puheesta on siis se, että heidän puheensa on 

vahvasti sidoksissa ympäröivään maailmaan. Sosiokulttuurinen konteksti hallitsee 

sitä. Siihen, millaiseksi oppilas mieltää lauseen sisällön, vaikuttaa paljon hänen 

tietonsa maailmasta ja sen ilmiöistä. Henkilökohtaiset kokemukset ja 

mieltymykset vaikuttavat tulkintaan. Kuitenkin voi havaita, että oppilailla on 

samasta sosiokulttuurisesta kontekstista johtuen yhtenäisiä ajatuksia ja käsityksiä 

asioista. Tämä näkyy aineistossani ennen kaikkea siinä, että eri koulujen 

oppilaiden vastaukset noudattavat samoja linjoja. 

Myös lukutaidosta ja lukemisen vaikeudesta kirjoittaneet Leiwo ja Luukka 

(2002) ovat maininneet, että lukijalla on kulttuuriset silmälasit, joiden läpi hän 

tulkitsee tekstiä. Lisäksi lukijan tieto omasta historiallisesta tilanteestaan hallitsee 

lukemista ja tulkitsemista. Siksi on odotuksenmukaista ja hyväksyttävää, että 

nuoret tulkitsevat tekstejä eri tavalla kuin aikuiset. (Leiwo & Luukka 2002: 181.) 

Sen vuoksi oppilaita ei tarvitse ohjata liian tiukasti tietynlaisiin, aikuisen 

näkökulman mukaisiin, tulkintoihin ja päätelmiin, koska aikuinen ja nuori lukevat 
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molemmat omien omanlaistensa lukulasien läpi. On kuitenkin eri asia ohjata 

huomaamaan, mitä tekstissä on todella sanottu ja mikä on tulkintaa. 

Aineistoni analyysi on osoittanut, että käyttämäni kysymykset sopivat 

kriittisen ja pohtivan lukutaidon opetukseen. Niitä voi käyttää erilaisten ja 

eripituisten tekstien tulkintaan, eivätkä ne ole oppilaille vaikeita. Haastatteluissa 

nimittäin huomasin, että oppilaat ymmärtävät ilman apuselityksiä, mitä 

kysymyksillä tarkoitan. Vastausten perusteleminen on myös olennaista, koska 

perustellessaan useimmat oppilaat alkavat pohtia eri näkökulmia esitettyyn 

asiaan. 
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6 Otsikoiden tulkinta lauseenjäsennyksen 
avulla 

Tässä luvussa tarkastelen sitä, miten peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset jäsentävät 

otsikoita lauseina. Tarkastelun keskiössä ovat perinteiset kieliopilliset roolit 

subjekti, objekti, predikaatti ja adverbiaali. Aluksi tuon esiin luvussa 6.1 

oppilaiden ajatuksia lauseenjäsennyksen aloituksesta. Sitten luvussa 6.2 käsittelen 

sitä, miten oppilaat määrittelevät subjektin, objektin, predikaatin ja adverbiaalin. 

Luvussa 6.3 keskityn kysymykseen, mitkä lauseen sanat oppilas on merkinnyt 

otsikoista subjekteiksi ja mitkä objekteiksi. Lopuksi esitän kokoavan katsauksen 

luvussa 6.4. 

6.1 Oppilaiden ajatuksia lauseenjäsennyksen aloituksesta 

Haastatteluissa kysyin oppilailta, miten he alkavat etsiä lauseesta subjektia ja 

objektia. Tein näin siitä huolimatta, että koulussa heiltä ei edellytetä oman 

lauseenjäsennyksensä analysoimista ja erittelyä. Oppilaiden vastauksista tulee 

esille kolme erilaista tapaa lähteä jäsentämään. Ensimmäinen tapa on, että 

oppilas alkaa sanojensa mukaan etsiä lauseesta tekijää ja kohdetta. Näin tekee 

kahdestakymmenestä haastattelemastani oppilaasta 12 (60 %). Esimerkiksi 

oppilas 1 (33) sanoo ensin miettivänsä, kuka on tekijä, ja sitten, kenelle tekijä 

tekee jotain. Näin subjekti määräytyy oppilaiden vastausten perusteella tekijäksi 

ja objekti kohteeksi. 

 

33. 

Haastattelija: Miten alat ettiä esimerkiksi tästä lauseesta Esko Nikkari ei 

pelännyt kuolemaa subjektia ja objektia, mistä lähet liikkeelle? 

Oppilas 1: No, alan miettiä, kuka on se tekijä ja seuraavaksi että kelle se sitte 

tekkee. 

Toiseksi yleisintä aineistossani on se, että oppilas alkaa omien sanojensa mukaan 

jäsentää lausetta ilman selkeää tapaa. Ainakaan he eivät kyenneet kertomaan siitä. 

Nimittäin kuusi haastattelemaani oppilasta (30 %) on sanonut, ettei heillä ole 

mitään perusteluja jäsennykselleen. Myös esimerkin 34 oppilas 2 sanoo, että 

hänellä on vain tunne, että joku saattaa olla jotain. 
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34. 

Haastattelija: Miten löydät lauseesta subjektin ja objektin? Miten ettisit 

esimerkiksi tästä lauseesta Esko Nikkari ei pelännyt kuolemaa subjektin ja 

objektin? 

Oppilas 2: Mulla ei mittää varmoja perusteluja oo, on vain semmonen kutina, 

että joku saattaa olla jotaki. 

Kolmas tapa on se, että oppilas lähtee lauseenjäsennyksessään liikkeelle verbistä. 

Näin on tehnyt haastattelemistani oppilaista vain kaksi (10 %). Esimerkissä 35 

oppilas 3 sanoo etsivänsä ensin predikaatin eli persoonamuotoisen verbin. Hänen 

mukaansa sen jälkeen löytyvät selkeästi subjekti ja objekti. Oppilas 3 on antanut 

varman vaikutelman itsestään lauseenjäsentäjänä. 

35. 

Haastattelija: Miten löydät esimerkiksi lauseesta Esko Nikkari ei pelännyt 

kuolemaa subjektin ja objektin? 

Oppilas 3: Etin predikaatin, persoonamuotoisen verbin ja sit tulee aika 

selkeesti subjekti ja objekti. 

Esimerkin 34 oppilaan vastauksesta tulee esille haastattelemilleni oppilaille 

tyypillinen epäröinti. Useat oppilaat ovat sanoneet, etteivät ole varmoja, tai ovat 

kysyneet, onko vastaus oikein. Tällainen epäröinti voi johtua siitä, että oppilaat 

mieltävät helposti haastattelutilanteen koe- tai kuulustelutilaisuudeksi, jossa 

täytyy löytää oikea vastaus kysymyksiin. Näin voi tapahtua siitäkin huolimatta, 

että haastattelijana olen korostanut, että en ole kiinnostunut oikeista tai vääristä 

vastauksista vaan oppilaan omasta tulkinnasta (samaa asiaa on pohtinut Aro 2006: 

64). 

Vastauksessa epävarmuus voi olla myös merkki siitä, että käsiteltävä aihe on 

oppilaille vieras (ks. myös Aro 2006: 68). Oppilaat eivät ole täysin sisäistäneet 

lauseenjäsennystä eivätkä ole tottuneet keskustelemaan siitä. Oletan, että yksi 

olennainen syy epävarmuuteen haastatteluissa on ollut juuri se, että 

keskusteleminen lauseenjäsennyksestä ja omien tapojen analysointi on oppilaille 

vierasta. Lisäksi tilanne, jossa keskusteltiin tutkijan kanssa koulun tiedollisista 

asioista, on ollut heille todennäköisesti uusi. 

Vaikka oletan, että oppilaat eivät ole tottuneet keskustelemaan 

lauseenjäsennyksestään, he ovat vastanneet luontevasti kysymykseeni. 
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Lauseenjäsennys ja kieliopilliset termit eivät siis ole olleet outoja heille. Täytyy 

kuitenkin ottaa huomioon, että suurin osa oppilaista on muistanut ehkä vain ulkoa 

sen, että subjekti on tekijä ja objekti kohde. He etsivät lauseesta automaattisesti 

tekijän ja kohteen, kuten esimerkissä 33. 

Eri koulujen oppilaat ovat joutuneet kouluhistoriansa aikana usein 

ratkaisemaan lauseenjäsennystehtäviä. Tutkimukseni oppilaiden käyttämissä 

oppikirjoissa on esitelty lauseenjäsenistä ensin predikaatti ja annettu tehtäviä, 

joissa pyydetään etsimään se. Oppikirjoissa on myös painotettu sitä, että lause 

muodostuu predikaatin ympärille. Predikaatin jälkeen on esitelty subjekti ja 

objekti ja annettu niihin liittyviä tehtäviä. (Ks. esim. oppilaiden käyttämät kirjat 

Kuusento ym. 2001; Kouki ym. 2002; Saure ym. 2002.) Lisäksi Aleksis-

oppikirjassa on todettu, että lauseenjäsennys aloitetaan etsimällä predikaatti 

(Kuusento ym. 2001: 32). 

6.2 Oppilaiden tekemät lauseenjäsenten määritelmät 

Suomalaista kielen opetusta on usein kritisoitu siitä, että painotetaan liian paljon 

kieliopillisten termien ulkoa osaamista ilman syvällisempää ymmärrystä. 

Opetuksessa korostetaan liikaa mekaanista tunnistamista ja nimeämistä. (Ks. 

esim. Leivo 2003a: 72; Dufva ym. 2003: 305–306.) Ulkoa osaamisen sijaan 

oppilaiden pitäisi pystyä ottamaan haltuun metakieli – myös kieliopilliset termit – 

siten, että he kykenisivät käyttämään metakieltä työkaluna oman ymmärryksensä 

laajentamisessa (Dufva ym. 2003: 306). Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että 

termien määritelmät olisi hyvä osata. 

Vygotskilaisittain kieliopilliset termit kuuluvat ei-spontaaneihin, tieteellisiin 

käsitteisiin. Tieteellisen käsitteen omaksumiseen tarvitaan myös sen verbaalin 

määritelmän oppimista. Käsite pitää siis osata selittää myös sanallisesti. 

Tieteelliset käsitteet yleensä konkretisoituvat esimerkkien ja uusien kokemusten 

myötä. (Ks. luku 2.2.3 s. 46–49; Vygotski 1982: 191–196.) Siten hallitakseen 

käsitteet, erityisesti kieliopillisten termien käsitteet, ja voidakseen käyttää niitä 

oppilaan täytyy myös osata termien määritelmiä. 

Kieliopillisten käsitteiden hallitsemisen, termien muistamisen ja niiden 

käyttämisen välillä ei ole selkeää suhdetta. Esimerkiksi Vygotski (1982) on 

maininnut, että käsitteen muodostamisen ja sen sanallisen määritelmän välillä on 

ero. Käsite voi olla ihmiselle olemassa jo ennen kuin hän on tiedostanut käsitteen. 

Lisäksi ihminen analysoi todellisuutta käsitteiden avulla jo ennen kuin itse 
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käsitettä. (Vygotski 1982: 150.) Voi siis ajatella kieliopillisistakin käsitteistä, että 

oppilas pystyy käyttämään käsitettä ennen kuin on analysoinut itse käsitettä. 

6.2.1 Subjektin, objektin ja predikaatin määritelmät 

Yleisesti oppilaat ovat selittäneet subjektin tekijäksi, objektin kohteeksi ja 

predikaatin tekemiseksi. Tämä tulee ilmi kirjallisen testin tehtävästä, jossa on 

täytynyt selittää sanat subjekti, objekti ja predikaatti. Olen koonnut oppilaiden 

tekemät selitykset taulukkoon 9. 

Taulukko 9. Oppilaiden tekemät määritelmät subjektista, objektista ja predikaatista. 

SUBJEKTI  OBJEKTI  PREDIKAATTI  

Määritelmä: % Määritelmä: % Määritelmä: % 

Tekijä 90 Tekemisen kohde 87 Verbi 19 

Lauseen tekijä, eli kuka 

tai jokin, joka tekee 

1 Kohde, mitä teki 1 Tekeminen 40 

Tekijä: kuka, mitkä, 

ketkä, mikä 

1 Asia, josta puhutaan 1 Lauseen verbi 2 

Se, joka saa predikaatin 

toimimaan, eli tekijä 

1 Se, joka on tekemisen 

kohteena, yleensä 

1 Persoonamuotoinen verbi 14 

Lauseen tekijä tai kokija 1 Lauseen kohde 1 Tekemistä, tapahtumista 1 

Substantiivi 1 Kokija 1 Lauseen tekemissana 1 

 

Tekeminen 1 Tekeminen 2 Ilmaisee verbin, eli 

tekemisen tai olemisen 

1 

    Lauseen verbi tai verbiketju 

 

1 

    Tekemisen kohde 

 

1 

    Tekijä 

 

1 

TYHJÄ 4 TYHJÄ 6 TYHJÄ 19 

YHTEENSÄ 100  100  100 

Taulukosta 9 (s. 104) näkyy, että 90 prosenttia oppilaista on selittänyt subjektin 

yhdellä sanalla tekijäksi. Oppilaista 87 prosenttia on määritellyt objektin 

tekemisen kohteeksi. Predikaatin selityksissä on eniten hajontaa: 19 prosenttia on 

selittänyt sanan verbiksi, 40 prosenttia tekemiseksi ja 14 prosenttia 

persoonamuotoiseksi verbiksi. Tämä on osoitus myös siitä, että kouluopetuksessa 
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predikaatti on ”suomennettu” oppilaille useammalla eri tavalla kuin subjekti ja 

objekti. 

Vain neljällä (4 %) kirjallisen testin tehneistä oppilaista on mennyt sekaisin 

subjektin, objektin ja predikaatin määritelmät. Esimerkiksi subjektin on selittänyt 

tekemiseksi yksi oppilas ja objektin tekemiseksi myös vain yksi oppilas. 

Predikaatin on määritellyt tekemisen kohteeksi yksi ja tekijäksi yksi oppilas. 

Taulukosta 9 (s. 104) on huomattava myös se, että oppilaista 19 prosenttia on 

jättänyt selittämättä predikaatin. Subjektin on jättänyt selittämättä neljä ja objektin 

kuusi prosenttia oppilaista. Predikaatti näyttäisi siis olevan sanana oppilaille 

oudompi kuin subjekti ja objekti. 

Määrittelytehtävästä voi varmasti päätellä vain sen, että oppilaat muistavat 

hyvin oppimansa ”suomennoksen” termeille subjekti, objekti ja predikaatti. 

Tällainen määrittelytehtävä ei vielä anna viitteitä siitä, kuinka hyvin oppilaat ovat 

ottaneet haltuunsa termit ja osaavat käyttää niitä. Opetushallituksen teettämissä 

selvityksissä on tarkasteltu äidinkielen peruskäsitteiden hallintaa (ks. luku 1.3 s. 

26–29). Vuoden 2005 arvioinnissa on todettu, että äidinkielen peruskäsitteiden 

tuntemus on ollut kiitettävällä tasolla yhdeksällä prosentilla, tyydyttävällä tai 

hyvällä tasolla 28 prosentilla, välttävällä tai kohtalaisella tasolla 36 prosentilla ja 

heikolla tasolla 27 prosentilla peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaista 

(Lappalainen 2006). 

Pidän lauseenjäsenten määrittelytehtävän tuloksia tärkeänä tutkimukseni 

haastattelujen onnistumisen kannalta. Tehtävä osoittaa, että oppilaat osaavat ja 

muistavat määritelmät hyvin, vaikkakin suppeasti. Tarkoitan sitä, että esimerkiksi 

subjekti on määritelty yhdellä sanalla vain tekijäksi, vaikka subjektin käsite on 

laajempi. Jotta oppilas pystyisi keskustelemaan lauseenjäsennyksestä ja -jäsenistä, 

olisi tärkeää, että hän hallitsisi edes suppeasti lauseenjäsenten määritelmät. (Ks. 

käsitteiden hallinnasta ja niiden käytöstä lisää esim. Vygotski 1982: 150.) 
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6.2.2 Predikaatin löytyminen lauseotsikoista 

Tutkimukseni kirjallisessa testissä oli tehtävä, jossa oppilaiden piti merkitä 

lauseotsikkoon predikaatti. Tehtävän tarkoitus on ollut täydentää predikaatin 

määrittely -tehtävää ja tuoda esiin, miten oppilaat löytävät perinteisen 

koulukieliopin mukaisen predikaatin tyypillisestä koemaisesta tehtävästä. Olen 

koonnut taulukkoon 10 sen, mitkä sanat tai lausekkeet oppilaat ovat merkinneet 

neljästä eri otsikosta (36 a–d) predikaateiksi. Taulukko 10 koostuu neljästä osasta 

a, b, c ja d. Jokaisessa osassa on myös kohta TYHJÄ, johon olen merkinnyt ne 

oppilaat, jotka ovat jättäneet kyseisen otsikon analysoimatta. 

 

36. 

a) Ilmarinen myi kiinteistöjään (K 17.1.07.) 

b) Sisarusten äidinkieli on portugali (K 13.1.07.) 

c) Kestävätkö nykyiset lintukannat metsästyksen? (K 13.1.07.) 

d) Valvojan olisi pitänyt puuttua (K 13.1.07.) 

Taulukko 10. Oppilaiden merkitsemät predikaatit esimerkin 36 (a–d) lauseotsikoihin. 

a) 
Ilmarinen myi kiinteistöjään TYHJÄ Yht. 

3 % 84 % 4 % 9 % 100 % 

b) 
Sisarusten äidinkieli on portugali TYHJÄ Yht. 

4 % 80 % 1 % 15 % 100 % 

c) 
Kestävätkö lintukannat nykyisen   metsästyksen? TYHJÄ Yht. 

79 % 2 % 5 % 5 % 9 % 100 % 

d) 
Valvojan olisi pitänyt puuttua TYHJÄ Yht. 

 5 % 4 % 7 %   

4 % 50 %  15 % 100 % 

 15 %   
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Oppilaiden predikaatin määritelmien (taulukko 9 s. 104) vertaaminen siihen, 

minkä he ovat merkinneet lauseesta predikaatiksi, antaa suuntaa heidän käsitteen 

hallinnastaan. Nimittäin vain kaksi prosenttia oppilaista on selittänyt 

määrittelytehtävässä predikaatin muuksi kuin tekemiseen tai verbiin liittyväksi 

asiaksi. Kuitenkin predikaatin merkitsemistehtävässä niiden määrä, jotka ovat 

merkinneet predikaatiksi muun kuin verbin, kasvaa. Esimerkiksi otsikosta 

Ilmarinen myi kiinteistöjään yhteensä seitsemän prosenttia ja otsikosta Kestävätkö 

nykyiset lintukannat metsästyksen? 12 prosenttia on merkinnyt predikaatiksi 

nominilausekkeen. Tämä vahvistaa sitä, että predikaatin määrittely tekemiseksi 

muistetaan ulkoa, mutta sitä ei niin hyvin osata jäsentää lauseesta. 

Taulukosta 10 (s. 106) on kuitenkin huomattava se, että yleisesti oppilaat ovat 

löytäneet otsikoista tämän perinteisen koulukieliopin mukaisen predikaatin hyvin. 

Esimerkiksi prototyyppistä lausetta edustavasta otsikosta Ilmarinen myi 

kiinteistöjään 84 prosenttia on merkinnyt predikaatiksi verbimuodon myi. 

Otsikosta Valvojan olisi pitänyt puuttua puolestaan huomaa, että verbiketju 

predikaattina ei ole selvä tapaus. Se ei kielitieteellisestikään ole yksiselitteinen. 

Oppilaista 15 prosenttia on merkinnyt predikaatiksi koko verbiketjun, 50 

prosenttia osan ja yhteensä 16 prosenttia aina yhden sanan verbiketjusta olisi 

pitänyt puuttua. 

Tutkimukseeni osallistuneille oppilaille on periaatteessa opetettu predikaatin 

moniosaisuutta. Esimerkiksi heidän käyttämissään oppikirjoissa on sanottu 

predikaatista, että se on persoonamuotoinen verbi, jonka ympärille lause rakentuu. 

Lisäksi on mainittu, että predikaatti voi muodostua yhdestä tai useammasta 

osasta/sanasta. Myös oppikirjojen tehtävissä on otettu huomioon predikaatin 

moniosaisuus. Yleisimmin tehtävien lauseissa predikaatin moniosaisuus johtuu 

verbin kieltomuodosta, tempuksesta tai moduksesta. (Ks. Kuusento ym. 2001; 

Kouki ym. 2002; Saure ym. 2002.) 

Perinteisissä kieliopeissa verbin finiittimuotoa on pidetty samana kuin 

predikaatti (ks. ISK 2004). Samansuuntainen ajattelu on koulukieliopissa, ja se 

näkyy muun muassa siinä, miten oppilaat ovat määritelleet ja merkinneet 

predikaatin (taulukot 9 s. 104 ja 10 s. 106). Tällainen predikaatin määrittely on 

kielitieteellisesti suppea mutta koulun kielitiedon opetuksessa riittävä. Se riittää 

siihen, että käsitettä predikaatti voi käyttää työkaluna kielen ja lauseiden 

analysoinnissa. 
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6.2.3 Adverbiaalin määritelmät 

Lauseenjäsenten selitystehtävässä oli myös osio adverbiaalille. Ensimmäinen 

silmään pistävä huomio tehtävästä on se, että 51 prosenttia oppilaista on jättänyt 

tekemättä tämän osion. Subjektin on jättänyt määrittelemättä vain neljä, objektin 

kuusi ja predikaatin 19 prosenttia (taulukko 9 s. 104). Tämä vertailu kertoo, että 

ainakin terminä adverbiaali on oppilaille oudompi kuin subjekti, objekti ja 

predikaatti. 

Toinen mielenkiintoinen seikka on tarkastella sitä, millä sanoilla oppilaat ovat 

selittäneet adverbiaalia. Niistä on selvästi havaittavissa koulussa opittu metakieli, 

kielestä puhumisen kieli. Lasten tiedon ja käsitysten rakentumista ja 

muovautumista on enemmän pohtinut Dufva (1994, 1995). Dufvan (1994: 33) 

mukaan lasten tieto ja käsitykset ovat peräisin toisilta ihmisiltä. Esimerkiksi 

kielestä puhumisen kieli on yleensä peräisin koulusta, muun muassa opettajalta ja 

oppikirjoista. (Ks. Dufva ym. 2003: 298.) 

Oppilaiden selityksistä voi erottaa neljä ryhmää (37–40). Ensimmäiseen 

ryhmään (37) olen laittanut selitykset, joissa esiintyvät sanat aika, paikka, tapa. 

Näissä listoissa on jälki niistä luetteloista, joilla on adverbiaalia kategorisoitu 

kieliopeissa (esim. ISK 2004: 924, 951–952) ja oppikirjoissa. Tähän ryhmään 

kuuluu 15 prosenttia oppilaiden selityksistä. Toiseen ryhmään (38) kuuluu 12 

prosenttia selityksistä. Niissä mainitaan, että adverbiaali on täydentäjä, 

selventäjä, täsmentäjä tai kuvaaja. 

 

37. 

a) aikaa, paikkaa, tapaa, määrää, syytä, keinoa 

b) aikaa, paikkaa, tapaa 

 

38. 

a) täsmentää verbin toimintaa 

b) tekemistä selventävä sana 

Aleksis-oppikirjassa (Kuusento ym. 2001) on mainittu juuri nämä ensimmäisessä 

ja toisessa ryhmässä esiintyvät selitykset. Siinä nimittäin kerrotaan, että 

adverbiaali täsmentää verbiä ja ilmaisee muun muassa aikaa, paikkaa, tapaa, 

syytä tai keinoa (Kuusento ym. 2001: 42). Salasana-oppikirjassa (Saure ym. 
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2002: 325) puolestaan on sanottu, että adverbiaali on verbin tai koko lauseen 

määrite. Lisäksi siinä on annettu lista kysymyksiä, joihin adverbiaali vastaa. 

Kolmannessa ryhmässä (39) ovat sekalaiset selitykset. Niitä on 16 

prosenttia. Näissä selityksissä on mielenkiintoista se, että niiden sanavalinnat ja 

tyyli jäljittelevät hyvin tyypillistä kieliopillista määritelmää riippumatta siitä, 

onko selitys perinteisen koulukieliopin mukaan lainkaan oikeansuuntainen. Tästä 

on hyvä näyte esimerkissä 39 a: määritelmä on tyyliltään ja sanavalinnaltaan 

tyypillinen kieliopillinen määritelmä, mutta siinä adverbiaali on määritelty 

väärin. Esimerkissä 39 b on kuitenkin jälki muun muassa Aleksis-oppikirjan 

(Kuusento ym. 2001) selityksestä, joissa on mainittu, että jos tekemisen kohde ei 

ole objekti, se on adverbiaali. Kuitenkin kumpikin selitys (39 a ja b) osoittaa, 

miten oppilas pystyy käyttämään kieltä kontekstin mukaisesti ja miten hän on jo 

oppinut metakieltä. 

 

39. 

a) tekemisen kohde lauseissa, joissa on olla-verbi 

b) toiminnan kohde, joka on niissä tapauksissa kun objektia ei voi käyttää 

Neljännen ryhmän (40) muodostavat selitykset, joissa adverbiaali on liitetty 

verbiin. Tähän ryhmään kuuluu kuusi prosenttia selityksistä. Selitykset on voitu 

johtaa yksinkertaisesti verbistä muistuttavasta sanasta adverbiaali. 

40. 

a) tapahtuma 

b) vähän niin kuin verbi 

Adverbiaali ei ole tutkimukseni oppilaille kovin selvä käsite. Kuitenkin on 

huomattava, että luokittelemistani ryhmistä ensimmäisessä ja toisessa oli 

kielitieteellisestikin oikeansuuntaisia määritelmiä adverbiaalille. Näihin ryhmiin 

kuuluu yhteensä 27 prosenttia aineistoni oppilaista. Siten adverbiaali-tehtävään 

vastanneista 49 prosentista oppilaista on yhteensä noin puolella vastauksissaan 

kielitieteellisestikin adverbiaalille määriteltyjä piirteitä. 

6.3 Subjektin ja objektin hahmottuminen lauseotsikoista 

Tutkimukseni kirjallisessa testissä oli tehtävä, jossa yhdeksään annettuun 

otsikkoon täytyi merkitä subjektit ja objektit. Tehtävän otsikot edustavat eri 
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peruslausetyyppejä. Niissä on kaksi transitiivilausetta, kaksi intransitiivilausetta, 

yksi omistuslause, yksi tuloslause, kaksi eksistentiaalilausetta ja yksi 

tunnekausatiivilause. 

Kirjallisessa testissä oppilaat ovat valinneet käytännössä vain yhden 

lausekkeen otsikosta subjektiksi ja yhden objektiksi. Testissä ei ole ollut 

mahdollisuutta esittää vaihtoehtoisia analyysimalleja. Tutkimukseni 

haastatteluosassa vaihtoehtoiset analyysit puolestaan ovat tulleet selkeästi esille. 

Oppilailla on ollut haastattelussa mahdollisuus pohtia ja neuvotella siitä, mikä on 

subjekti ja objekti. 

Lauseenjäsenistä neuvottelu on ollut oletukseni mukaan tutkimukseni 

oppilaille suhteellisen vierasta. Yleisesti oppilaat ovat tottuneet siihen, että 

koulumaailmassa joku auktoriteetti – opettaja tai oppikirja – kertoo, mikä on 

oikein ja mikä ei. Oppilaan ei oleteta sitä tietävän. Useat tutkijat (Dufva ym. 

2003; Savolainen 1998) ovat puhuneetkin siitä, miten koulumaailmassa opetus 

perustuu ajatukseen oppilaan tietämättömyydestä. Opettaja on autoritäärinen 

tiedon jakaja ja keskustelun ohjaaja. 

6.3.1 Subjektit ja objektit transitiivisissa ja intransitiivisissa 

lauseotsikoissa 

Kirjallisessa testissä oli neljä otsikkoa (41 a–d), joissa on perinteisen 

koulukieliopin mukaan jäsennettynä lauseenalkuinen elollinen subjekti. Ne ovat 

transitiivisia ja intransitiivisia peruslauseita, jotka koostuvat kahdesta nomini- ja 

yhdestä verbilausekkeesta. 

 

41. 

a) Esko Nikkari ei pelännyt kuolemaa (IS 19.12.06.) 

b) Jenni saa sellaisen paketin, jota toivoi (IS 16.12.06.) 

c) Potilas hyökkäsi lääkärin kimppuun (IS 29.12.06.) 

d) Pariskunta hukkui autoon (IS 28.12.06.) 

Olen koonnut taulukkoon 11 sen, miten oppilaat ovat jäsentäneet otsikoihin 

subjektit ja objektit. Jokainen otsikko on merkitty erikseen (a–d). Taulukosta tulee 

ilmi, kuinka monta prosenttia oppilaista on merkinnyt tietyn lausekkeen 

subjektiksi ja objektiksi. 
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Taulukko 11. Oppilaiden merkitsemät subjektit ja objektit kirjallisen testin 

transitiivisissa ja intransitiivisissa lauseotsikoissa. 

a) 
LAUSEENJÄSEN Esko Nikkari 

% 

ei pelännyt 

% 

kuolemaa 

% 

TYHJÄ 

% 

YHT. 

% 

Subjektiksi 

jäsennetty 

94 3 1 2 100 

Objektiksi 

jäsennetty 

1 3 92 4 100 

b) 
LAUSEENJÄSEN Jenni 

% 

saa 

% 

(sellaisen) paketin 

% 

TYHJÄ 

% 

YHT. 

% 

Subjektiksi jäsennetty 88 2 4 6 100 

Objektiksi jäsennetty 9 2 77 12 100 

c) 
 
LAUSEENJÄSEN Potilas 

% 

hyökkäsi 

% 

lääkärin (kimppuun) 

% 

TYHJÄ 

% 

YHT. 

% 

Subjektiksi jäsennetty 93 2 3 2 100 

Objektiksi jäsennetty - 5 90 5 100 

d) 
LAUSEENJÄSEN Pariskunta 

% 

hukkui 

% 

autoon 

% 

TYHJÄ 

% 

YHT. 

% 

Subjektiksi jäsennetty 94 1 2 3 100 

Objektiksi jäsennetty 7 4 70 19 100 

Taulukon 11 perusteella voi todeta, että oppilaat ovat yli 70-prosenttisesti 

jäsentäneet lauseenalkuisen lausekkeen subjektiksi ja lauseenloppuisen objektiksi, 

ikään kuin otsikot noudattaisivat kaavamaisesti rakennetta subjekti (S), verbi (V) 

ja objekti (O). Otsikot muistuttavatkin oppikirjojen kolmesta lausekkeesta 

muodostuvia ja SVO-tyyppisiä esimerkkilauseita (42). Myös taulukon 11 

transitiivisissa otsikkolauseissa (a ja b) subjekti ja objekti ovat prototyyppisiä 

sekä syntaktisesti että semanttisesti. 

42. 

a) Lapset rikkovat jäätä. (Kouki ym. 2002: 125.) 
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b) Kolumbus tutkii karttoja. (Kuusento ym. 2001: 39.) 

Subjektin löytyminen 

Oppilaiden käsitys subjektista tekijänä tulee ilmi heidän testissä jäsentämistään 

otsikoista. Jos testin otsikossa on ollut tekijäksi tulkittavissa oleva lauseenjäsen, 

yli 90 prosenttia oppilaista on merkinnyt sen subjektiksi. Esimerkiksi otsikosta 

Esko Nikkari ei pelännyt kuolemaa on merkinnyt subjektiksi 94 prosenttia 

oppilaista tekijänä olevan lausekkeen Esko Nikkari. Lauseesta Potilas hyökkäsi 

lääkärin kimppuun on merkinnyt subjektiksi potilas-lausekkeen 93 prosenttia 

oppilaista ja otsikosta Pariskunta hukkui autoon myös 93 prosenttia lausekkeen 

pariskunta. 

Tehtävän toisesta transitiivisesta otsikosta Jenni saa sellaisen paketin on 

merkinnyt Jenni-lausekkeen subjektiksi 88 prosenttia ja objektiksi yhdeksän 

prosenttia oppilaista. Näistä prosenttiluvuista ja haastatteluista tulee esille, että 

Jenni ei ole yhtä selvästi subjekti kuin esimerkiksi otsikon Esko Nikkari ei 

pelännyt kuolemaa lauseke Esko Nikkari tai otsikon Potilas hyökkäsi lääkärin 

kimppuun lauseke potilas. Kysyinkin haastatteluissa oppilailta, minkä he 

merkitsisivät otsikosta Jenni saa sellaisen paketin subjektiksi ja minkä objektiksi. 

Esimerkissä 43 ja 44 on kahden oppilaan vastaukset. 

 

43. 

Haastattelija: Tässä on lause Jenni saa sellaisen paketin. Minkä laittaisit siitä 

subjektiksi ja minkä objektiksi? 

Oppilas 4: No, tuo Jenni on subjekti, en tiiä onko se oikein, mutta tuo paketin 

on objekti enemmän. 

 
44. 

Haastattelija: Minkä merkitset subjektiksi ja minkä objektiksi, kun lause on 

Jenni saa sellaisen paketin? 

Oppilas 5: Jennin laitan objektiksi, ku Jenni saa, hetkinen, eiku se paketti 

onkin objekti. 

Vastauksista ilmenee, että oppilaat ovat hahmottaneet otsikosta verbin 

täydennykset eli mahdollisen subjektin ja objektin (Jenni ja paketin). Esimerkissä 

43 oppilas 4 määrittelee lausekkeen Jenni subjektiksi, mutta epäröi heti 
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kysymällä, onko se oikein. Kuitenkin hän perustelee valintaansa sillä, että paketin 

on objektimaisempi kuin Jenni. Esimerkin 44 oppilas 5 jäsentäisi aluksi 

lausekkeen Jenni objektiksi, koska se on saamisen kohteena. Otsikossa Jennille 

annetaan jotain. 

Esimerkin 44 oppilaan vastauksesta voi päätellä, että hänen mukaansa 

otsikossa Jenni saa sellaisen paketin on ilmipanemattomana mukana se, joka 

antaa paketin (ks. ilmipanemattomasta verbin täydennyksestä esim. ISK 2004: 

439). Saada-verbihän voi saada suomen kielessä kolme täydennystä: saajan, 

antajan ja sen, mikä annetaan (ks. myös Pajunen 1999: 61). Oppilas siis lukee 

otsikosta enemmän kuin siihen kirjoitetut sanat ja ottaa mukaan tulkintaan ja 

jäsennykseen laajemman kontekstin, koko tietonsa maailmasta. Tässä voi olla 

kyse myös siitä, että oppilaalla on jo kokemusta ja tietoa kielestä niin paljon, että 

hän tietää, millainen verbi ja millaiset semanttiset täydennykset sopivat yhteen. 

Verbi antaa vihjeen semanttisesta muotista eli siitä, millainen täydennysympäristö 

voi olla. 

Konstruktiokieliopin mukaisesti voi ajatella, että on olemassa 

täydennysmuotti, johon saada-verbi sopii. (Ks. täydennysmuoteista ISK 2004: 

440–442.) Voidaan puhua myös kieleen vakiintuneesta saada-konstruktiosta. P. 

Leino (2001: 43) on valottanut ajatusta konstruktioista antaa-konstruktion avulla: 

On olemassa esimerkiksi antamistapahtuma, jossa joku antaa jotakin jollekulle. 

Tämä antamistapahtuma on eräänlainen arkkityyppi, jota edustaa tietty 

konstruktio tai tietyt konstruktiot. 

Kognitiivisen kieliopin käsite arkkityyppi on peräisin Langackerilta (1991: 

294–295). Sillä tarkoitetaan sitä, että tietyt kokemuksemme toistuvat ja toisista 

erottuvat puolet tulevat esiin arkkityyppeinä, kuten antamis- tai saamistapahtuma. 

Näillä arkkityypeillä jäsennämme käsitteistyksiämme niin pitkälle kuin 

mahdollista. Arkkityypeille on ominaista, että ne kiinteytyvät kieleen 

prototyyppisiksi peruskonstruktioiksi. Kieleen siis vakiintuu tiettyjä 

prototyyppisiä rakenteita, joilla kuvaamme aina tiettyjä kokemuksiamme. (Ks. 

myös P. Leino 2001: 43.) 

Kognitiivisessa kieliopissa on otettu huomioon sanojen täydennysympäristöt. 

Siinä puhutaan muun muassa kehyksistä, joihin sanat sijoittuvat. Kehys on tausta, 

jota vasten kielenyksikön varsinainen tai keskeinen merkitys esitetään (ks. esim. 

J. Leino 2003: 66). Merkitykset määräytyvät suhteessa taustana olevaan 

kehykseen, ja ne pohjautuvat myös inhimilliseen kokemukseen. Lisäksi 

kielellisten yksiköiden leksikaalinen merkitys liittyy kiinteästi kulttuuriseen ja 

maailmantietoon. (P. Leino 2001:15.) 
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Tutkimukseni sosiokulttuuriselle ja dialogiselle taustateorialle ja 

kognitiiviselle näkökulmalle on yhteistä kontekstisidonnainen tulkinta. Se yltää 

myös lauseiden semanttiseen ja syntaktiseen tarkasteluun. Asioista puhutaan aina 

kontekstisidonnaisesti, ja konteksti – kognitiivisen näkökulman mukaan kehys – 

ratkaisevat, mitä sanoja käytetään ja miten niitä tulkitaan. Tämä 

kontekstisidonnaisuus näkyy nimenomaan esimerkin 44 oppilaan 5 vastauksessa. 

Lisäksi tämä oppilaan vastaus tuo esiin, että kielenkäyttäjä mahdollisesti 

jäsentäisi herkemmin lauseita merkityksen ja kontekstin perusteella kuin 

perinteisen tavan mukaan syntaktisten rakenteiden perusteella. 

Haastatteluissa pyysin oppilaita kuvailemaan otsikon Jenni saa sellaisen 

paketin subjektia Jenni ja otsikon Potilas hyökkäsi lääkärin kimppuun subjektia 

potilas. Kaikkien oppilaiden kuvauksista tuli esille Jennin passiivisuus ja potilaan 

aktiivisuus ja tekijyys. Oppilaiden vastaukset (45–47) osoittavat myös sen, että 

haastattelussa oppilas pystyy määrittelemään subjektia laajemmin kuin 

kirjallisessa testissä. Esimerkissä 45 oppilas 5 käyttää semanttisia rooleja 

kuvatessaan subjektien eroa. Hän sanoo, että Jenni on SAAJA ja potilas TEKIJÄ. 

Kukaan ei selittänyt kirjallisessa testissä, että subjekti voi olla lauseessa 

VASTAANOTTAJA tai SAAJA. (Ks. luku 6.2.1 s. 104–105.) Haastattelussa oppilas 7 

(47) muisti senkin, että oppitunnilla oli annettu lista subjektin semanttisista 

rooleista. 

 

45. 

Haastattelija: Millainen on tämän lauseen (näyttää lausetta) Jenni-subjekti 

verrattuna tämän toisen lauseen (näyttää lausetta) potilas-subjektiin? 

Oppilas 5: Jenni on niin ku saaja ja potilas tekijä. 

 

46. 

Haastattelija: Vertaa näiden kahden lauseen subjekteja toisiinsa (näyttää 

lauseita). Millainen on tämä Jenni verrattuna potilaaseen? 

Oppilas 6: Potilas tekkee ja Jenni nii ku vähä vastaanottaa jotain. 

 

47. 

Haastattelija: Millainen lauseen subjekti voi olla? Katso vaikka näitä tehtävän 

lauseita. 

Oppilas 7: Meillä oli joskus lista, mitä kaikkia eri tapoja subjektilla on. Se voi 

olla saaja, yllyttäjä tai jotain. 
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Näin haastattelu eli dialogi aktivoi oppilaan tietovarastoa. Kielestä ja käsityksistä 

puhuminen muistamisen ja ajattelun prosesseineen ovatkin tilanteisten 

toimintojen järjestelmiä eivätkä abstraktioita (Edwards 1993: 219). Lisäksi 

esimerkin 47 oppilaan vastauksesta näkyy, että kielioppiin liittyvät asiat kuuluvat 

nimenomaan kouluun. Oppilas muistelee listaa, joka on oppitunnilla ollut esillä. 

Tätä samaa asiaa ovat käsitelleet Dufva ym. (2003: 298) artikkelissaan siitä, 

miten oppilaiden puheesta tulee ilmi, että kieli ja kielen oppiminen liittyvät 

kouluympäristöön. 

Tutkimukseni oppilaiden käyttämistä oppikirjoista Kielikuvia (Kouki ym. 

2002) ja Salasana (Saure ym. 2002) ovat käsitelleet subjektin semanttisia rooleja 

eli merkitystehtäviä. Oppilaista 50 prosentilla on ollut käytössä toinen näistä 

kirjoista. Koska tutkimuksessani en selvitä sitä, mitä ja miten opettaja on 

opettanut oppikirjasta oppilailleen, en voi tietää, kuinka suuri osa oppilaista on 

koulussa tutustunut subjektin semanttisiin tehtäviin. Olettaa voi kuitenkin, että 

osa oppilaista oli tietoisia myös subjektin merkitystehtävistä. Tämä tulee ilmi 

myös esimerkkien 45–47 oppilaiden vastauksista. 

Yleensä tutkimukseni oppilaiden käyttämissä oppikirjoissa on lähdetty 

subjektin kuvauksessa liikkeelle siitä, että subjekti on lauseen toinen tärkeä jäsen 

ja yleensä TEKIJÄ. Salasanassa (Saure ym. 2002) ja Kielikuvissa (Kouki ym. 

2002) on mainittu, että subjekti voi olla myös teettäjä, joka ei itse tee mitään. 

Lisäksi on otettu esille subjektin sijamuodot ja kongruenssi. Oppikirjoissa on 

myös esimerkkejä subjektittomista lauseista ja siitä, miten subjekti voi olla myös 

eloton. (Saure ym. 2002: 324; Kouki ym. 2002: 205–207.) Kielikuvia-kirjasarjan 

lisävihkossa on laajennettu subjektin käsittelyä semanttiselta kannalta. On 

sanottu, että se voi olla merkitykseltään tekijä, kokija, kohde, väline tai paikka ja 

sillä voi olla muitakin tehtäviä. Lisävihkossa on käsitelty myös niin sanottuja 

esittelylauseita, joissa subjekti on lauseen lopussa. (Kouki ym. 2002: 116, 122, 

lisävihko.) Salasanassa semanttisia rooleja on käsitelty tehtävissä. Oppilaita 

esimerkiksi on pyydetty kirjoittamaan lauseiden subjekteille sopivat tehtävät. 

Tehtäviä ovat muun muassa tekijä, kokija, aiheuttaja ja vastaanottaja. (Saure ym. 

2002: 85, taitovihko.) 

Aleksis-oppikirja on ollut 50 prosentilla tutkimukseni oppilaista käytössä. 

Siinä kuvauksen aluksi on mainittu, että subjekti on lauseen toinen pääjäsen, 

ilmoittaa lauseen tekijän tai kokijan eikä sen tarvitse olla elävä olento. Lisäksi on 

kerrottu esimerkkilauseiden avulla, että subjekteja voi olla yksi tai useampia, 

mutta subjekti voi puuttua kokonaan. (Kuusento ym. 2001: 34–35.) Aleksis-

oppikirjassa on tarkasteltu enemmän subjektin rakennetta (sijat ja kongruenssi) 
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kuin semantiikkaa. Subjektin semanttisen puolen käsittelyssä se poikkeaakin 

paljon Kielikuvien ja Salasanan tyylistä käsitellä subjektia. 

Objektin löytyminen 

Tutkimuksessani mukana olleet oppilaat merkitsivät otsikosta useimmin 

objektiksi sen, mikä oli selkeästi toiminnan kohteena. Taulukosta 11 (s. 111) 

näkyy, että otsikon Esko Nikkari ei pelännyt kuolemaa sana kuolemaa ja otsikon 

Potilas hyökkäsi lääkärin kimppuun sana lääkärin on jäsennetty yli 90-

prosenttisesti objekteiksi. Semanttiselta kannalta myös lauseke lääkärin edustaa 

toiminnan eli hyökkäyksen kohdetta. Kaikki haastattelemani oppilaat ovatkin 

perustelleet lääkärin jäsentämistä objektiksi sillä, että se on kohteena tai se, jota 

häiritään (48 ja 49). 

 

48. 

Haastattelija: Millä perusteella tuo lääkärin on objekti, sun mielestä? 

Oppilas 4: Se mitä häiritään lauseessa, se on se minkä yleensä laitan 

objektiksi. Kun potilas hyökkää lääkärin kimppuun, lääkärille tapahtuu 

jotain. 

 

49. 

Haastattelija: Mikä tässä lauseessa Potilas hyökkäsi lääkärin kimppuun on 

objekti, minkä laittaisit? 

Oppilas 5: No kun se hyökkää, nii se mihin se hyökkää, en tiedä onko se tuo 

lääkäri sitten. 

Otsikossa Pariskunta hukkui autoon ei ole perinteisen koulukieliopin mukaista 

objektia eikä semanttiselta kannalta kohdetta. Kuitenkin oppilaista 70 prosenttia 

on jäsentänyt otsikosta objektiksi sanan autoon, mutta 19 prosenttia on jättänyt 

merkitsemättä objektin kokonaan. (Taulukko 11 s. 111.) Siten voi päätellä, että 

autoon ei vaikuta samalla tavalla kohteelta kuin esimerkiksi otsikon Potilas 

hyökkäsi lääkärin kimppuun sana lääkärin. 

Kysyin kuitenkin kahdelta haastattelemaltani oppilaalta, mitä he tietävät 

objektin sijoista, kun epäilin, että esimerkiksi otsikosta Potilas hyökkäsi lääkärin 

kimppuun genetiivisijainen lääkärin olisi saattanut johtaa objektitulkintaan. He 

eivät kuitenkaan muistaneet muuta kuin sen, että objekti on kohde. Aineistoni 
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perusteella olen tullut siihen tulokseen, että oppilaat jäsentävät lauseista subjektit 

ja objektit merkityksen perusteella. 

Tutkimukseni synnyttämää käsitystä tukevat oppikirjat Kielikuvia (Kouki ym. 

2002) ja Salasana (Saure ym. 2002). Niissä objektin kuvaukseen on otettu 

rohkeasti mukaan semanttinen näkökulma, kuten subjektin kuvaukseenkin. 

Kielikuvia-oppikirja on lähtenyt tarkastelemaan objektia esimerkkilauseen avulla. 

Oppikirjassa on sanottu, että lause Minttu rakastaa vaatii jatkoa eli sen, mitä, ketä 

tai keitä Minttu rakastaa. Kielikuvia-kirjasarjassa on korostettu sitä, että objektin 

voi määritellä joko muodon tai merkityksen perusteella. Jos objekti määritellään 

merkityksen perusteella, on esimerkiksi lauseessa Lassi veti narusta objektina 

sana narusta. (Kouki ym. 2002: 209–210; Kouki ym. 2002: 34, lisävihko.) 

Salasana-oppikirjassa on sanottu, että ”objekti voi olla myös paikallissijassa” 

ja että ”objektin voi myös määritellä merkityksen mukaan”. Esimerkkilauseeksi 

annetaan Kimi pitää koirista, josta objektiksi on merkitty sana koirista. (Saure 

ym. 2002: 325.) Näin ollen Kielikuvia- (Kouki ym. 2002) ja Salasana-

oppikirjojen (Saure ym. 2002) esittelemät objektit poikkeavat perinteisen 

suomalaisen lauseopin objektikäsityksistä (ks. perinteisen suomalaisen lauseopin 

objektista esim. ISK 2004). Sen sijaan vuoden 1994 kielioppikomitean 

mietinnössä mainitaan, että objekti voi olla paikallissijainen (KK 1994: 155). 

Aleksis-oppikirja on pitäytynyt puolestaan perinteisellä linjalla. Sen 

objektikuvauksessa painotetaan muotoa. Objektin kuvauksessa on lähdetty 

liikkeelle siitä, että objekti kertoo verbin toiminnan kohteen ja että sitä kannattaa 

kysyä predikaatin avulla. Myös objektin kuvauksessa on painotettu muotoa. 

Sanotaan, että suomen kielen objektin pitää olla tietyssä sijamuodossa: 

nominatiivissa, partitiivissa tai genetiivissä. Lisäksi on mainittu, että kaikki verbin 

toiminnan kohteet eivät ole objekteja ja että kaikki verbit eivät voi saada objektia. 

(Kuusento ym. 2001: 37–38.) 
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6.3.2 Subjektit ja objektit muita peruslausetyyppejä edustavissa 
lauseotsikoissa  

Kirjallisessa testissä oli kaksi lauseotsikkoa, joissa on perinteisen koulukieliopin 

mukaan jäsennettynä eloton lauseenalkuinen subjekti. Toinen on 

tunnekausatiivilause (50 a) ja toinen eksistentiaalilause (50 b). Lauseotsikot 

koostuvat yhdestä nominilausekkeesta ja verbilausekkeesta. 

 

50. 

a) Tiernavalot ihastuttavat ja vihastuttavat (K 15.12.06.) 

b) Lunta tulee (IS 10.1.07.) 

Taulukosta 12 (s. 119) tulee esiin, miten oppilaat ovat merkinneet otsikoihin 

subjektit ja objektit. Oppilaista 70 prosenttia on jäsentänyt subjektiksi a-otsikosta 

50 lauseenalkuisen lausekkeen tiernavalot. B-otsikosta 50 on jäsentänyt 

subjektiksi lauseenalkuisen lunta-lauseekkeen 64 prosenttia. Kuitenkin 

prosentuaalisesti suuri osa oppilaista on jättänyt merkitsemättä subjektin 

kummastakin lauseotsikosta: 27 prosenttia otsikosta a ja 30 prosenttia otsikosta b. 

Tämä voi selittyä sillä, että oppilaat eivät ole löytäneet otsikoista varsinaista 

toiminnan tekijää subjektiksi (luvussa 6.2.1 s. 104–105 kirjoitin oppilaiden 

käsityksestä subjektista tekijänä). Suuri osa oppilaista on jättänyt merkitsemättä 

otsikoihin myös objektin: otsikkoon a 61 prosenttia ja otsikkoon b 57 prosenttia. 
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Taulukko 12. Oppilaiden merkitsemät subjektit ja objektit kirjallisen testin 

tunnekausatiivisessa ja eksistentiaalisessa lauseotsikossa. 

a) 
LAUSEENJÄSEN Tiernavalot 

% 

ihastuttavat ja vihastuttavat 

% 

TYHJÄ 

% 

YHT. 

% 

Subjektiksi jäsennetty 70 3 27 100 

Objektiksi jäsennetty 24 15 61 100 

b) 
LAUSEENJÄSEN Lunta 

% 

tulee 

% 

TYHJÄ 

% 

YHT. 

% 

Subjektiksi jäsennetty 64 6 30 100 

Objektiksi jäsennetty 24 19 57 100 

Mielenkiintoinen havainto taulukosta 12 on se, että otsikoiden lauseenalkuiset 

lausekkeet on merkitty myös objekteiksi. Sekä tiernavalot- että lunta-lausekkeen 

on merkinnyt objektiksi 24 prosenttia oppilaista. Testissä oppilaat ovat 

merkinneet yleisesti lauseesta objektiksi lausekkeen, joka on semanttiselta 

rooliltaan KOHDE (ks. luku 6.3.1 s. 110–117). 

Oppilaiden tulkinnat vahvistavat sitä, että lauseiden konstruktiot sisältävät 

useita erilaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi otsikko Tiernavalot ihastuttavat ja 

vihastuttavat ei ole prototyyppinen tunnekausatiivilause. Siinä ei ole ilmipantua 

objektia eli tunteen kokijaa. Kuitenkin on helppo ajatella, että lauseen ilmaisema 

tunne koskee ihmistä: ihminen ihastuu tai vihastuu. Tällöin tiernavalot on helppo 

ymmärtää tunteen kohteeksi eli objektiksi. (Ks. myös ISK 2004: 861.) ISK:ssa on 

mainittu myös, että erikoislausetyypeissä konstruktiot ovat usean ominaisuuden 

kimppuja, joten niitä ei ole kovin mielekästä jäsentää perinteisten lauseenjäsenten 

avulla (ISK 2004: 849; myös Halliday 2004: 55–58 on pohtinut esim. subjektin 

piirteiden jakaantumista lauseen eri konstruktioille). 

Niin sanottujen erikoislausetyyppejä edustavien lauseotsikoiden tarkastelusta 

käy ilmi selvästi, miten perinteisesti subjektille ja objektille luokitellut piirteet 

jakaantuvat usein lauseissa eri konstruktioille. Tämä tulee ilmi esimerkiksi 

kirjallisessa testissä jäsennettävänä olleesta lauseotsikosta 51, joka on 

peruslausetyypiltään omistuslause. 
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51. 

Sannalla on taas namu pari (K 15.1.07.) 

Otsikon 51 tekee mielenkiintoiseksi se, että 79 prosenttia oppilaista on merkinnyt 

subjektiksi lausekkeen Sannalla. Vain 12 prosenttia on merkinnyt subjektiksi 

lausekkeen namu pari, joka on perinteisen koulukieliopin mukaan lauseen 

subjekti. Yli puolet oppilaista, 61 prosenttia on pitänytkin lauseketta namu pari 

objektina eli omistuksen kohteena. (Taulukko 13.) Näin ollen oppilaiden 

tulkinnan mukaan omistuslause vastaa transitiivilausetta Sanna omistaa namun 

parin. 

Taulukko 13. Oppilaiden merkitsemät subjektit ja objektit kirjallisen testin 

omistuslauseisessa otsikossa. 

LAUSEENJÄSEN Sannalla 

% 

on 

% 

taas 

% 

namu pari 

% 

TYHJÄ 

% 

YHT. 

% 

Subjektiksi jäsennetty 79 1 - 12 8 100 

Objektiksi jäsennetty 11 3 - 61 25 100 

Kysyin haastattelussa oppilailta, minkä he jäsentävät otsikosta 51 subjektiksi ja 

millä perusteella. Kaikki haastateltavani ovat pitäneet lauseketta Sannalla 

subjektina. Esimerkin 52 oppilas 8 perustelee valintaansa sillä, että Sanna omistaa 

jotain. Sannalla-lausekkeen voi siis tulkita tekijän omaiseksi lauseenjäseneksi. 

52. 

Haastattelija: Mikä on subjekti lauseessa Sannalla on taas namu pari? 

Oppilas 8: No toi Sanna. Se on tavallaan niin ku omistaja tai sillä on jotaki. 

Omistuslauseen lauseenalkuinen omistaja on vahva lauseenjäsen. Myös 

tutkimukseni oppilaat ovat huomanneet sen otsikosta Sannalla on taas namu pari, 

vaikka eivät pystyneet erittelemään Sannalla-lausekkeen piirteitä. Esimerkin 53 

oppilas perustelikin Sannalla-lausekkeen valintaa subjektiksi sillä, että se vain 

tuntuu. 
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53. 

Haastattelija: Mikä on subjekti lauseessa Sannalla on taas namu pari, minkä 

laittaisit? 

Oppilas 9: Sannalla. Se vain tuntuu. 

Omistuslauseen omistajan subjektimaisuutta ovat pohtineet esimerkiksi Vilkuna 

(1996) ja P. Leino (2002a). Myös ISK:ssa (2004: 853) on mainittu, että 

omistuslauseen omistajan ilmaisin on subjektimaisempi kuin esimerkiksi 

eksistentiaalilauseen paikanilmaus, koska omistaja on tyypillisesti elollinen. 

Lisäksi Alho (1997) on käsitellyt samaa subjektin ongelmaa kouluopetuksessa 

artikkelissaan Joustavaa lauseoppia. Hän on sanonut, että perinteisen lauseopin 

hyvä puoli on se, että lauseet voidaan jäsentää tyhjentävästi ja mekaanisesti. 

Usein kuitenkin käy niin, että jäsennykset eivät ole intuitiivisesti uskottavia. 

Tämä tulee esiin esimerkiksi juuri subjektia tarkasteltaessa: lauseessa Liisalla on 

uimarengas jäsentyy subjektiksi uimarengas, vaikka se semanttiselta kannalta 

onkin omistamisen kohde. (Alho 1997: 516–517.) 

Tutkimukseeni osallistuneiden oppilaiden lauseanalyysi tukee näitä Vilkunan 

(1996), ISK:n (2004), Alhon (1997) ja myös Leiwon (2003a) esiin nostamia 

käsityksiä subjektin ja sen määrittelyn ongelmallisuudesta. Oppilaille erityisen 

ristiriitaiseksi lauseenjäsennyksen tekee se, että opetuksessa toistetaan yhä 

uudestaan esimerkiksi tekijyyttä subjektin piirteenä. On kuitenkin paljon lauseita, 

joissa tämä piirre ei pädekään. 

Tutkimukseeni osallistuneista oppilaista 25 prosenttia on käyttänyt 

oppikirjanaan kirjasarjaa Kielikuvia. Sarjan kielivihkossa on esimerkki 

omistuslauseesta ja erikseen maininta, että lauseessa Maijalla on kissa sana 

Maijalla ei ole subjekti (Kouki ym. 2002: 122, lisävihko). Muissa oppilaiden 

käyttämissä kirjasarjoissa ei ole näin selkeää esimerkkiä omistuslauseesta ja sen 

jäsentämisestä. Yleisesti esimerkkejä eksistentiaalilauseista on (ks. esim. 

Kuusento ym. 2001: 35). 

Kirjallisessa testissäni oli yksi prototyyppinen eksistentiaalilause (54). Se on 

rakenteeltaan lähellä esimerkin 51 omistuslausetta Sannalla on taas namu pari. 

 

54. 

Kaupungissa on noin 600 000 asukasta (K 13.1.07.) 

Olen koonnut taulukkoon 14 (s. 121) oppilaiden tulkinnan tämän lauseotsikon 

jäsentämisestä. Oppilaista 33 prosenttia on jäsentänyt subjektiksi lausekkeen noin 
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600 000 asukasta ja 43 prosenttia lauseenalkuisen paikanilmaisun kaupungissa. 

Oppilaiden subjektitulkintoihin on ilmeisesti vaikuttanut se, että tässä 

otsikkolauseessa prototyyppiselle subjektille tyypilliset piirteet (elollisuus, 

tekijyys, lauseenalkuisuus) hajaantuvat eri lauseenjäsenille. Paikanilmaus 

kaupungissa on lauseenalkuinen ja asukasta on elollinen. 

Taulukko 14. Oppilaiden merkitsemät subjektit ja objektit kirjallisen testin 

prototyyppisessä eksistentiaalisessa lauseotsikossa. 

LAUSEENJÄSEN Kaupungissa 

% 

on 

% 

noin 600 000 asukasta. 

% 

TYHJÄ 

% 

YHT. 

% 

Subjektiksi jäsennetty 43 1 33 23 100 

Objektiksi jäsennetty 30 4 34 32 100 

Haastatteluni otokseen on sattunut vain niitä oppilaita, jotka ovat pitäneet otsikon 

Kaupungissa on noin 600 000 asukasta subjektina asukasta-lauseketta. Yleisesti 

oppilaat perustelevat subjektivalintaansa asukkaiden toimijuudella. Tulkinta on 

mielenkiintoinen, koska itse otsikossa ei kerrota tekemisestä tai toimimisesta. 

Tulkinta on kuitenkin tutkimukseni oppilaille tyypillinen. Tulkinnoissaan oppilaat 

ovat laajentaneet helposti otsikon sisältöä ja sijoittaneet sen johonkin itse 

keksimäänsä mutta todellisen kaltaiseen kontekstiin. (Ks. luku 5.3 s. 85–97.) 

Tässäkin tapauksessa esimerkin 55 oppilas 10 sanoo, että asukkaat ovat ja elävät 

kaupungissa. 

55. 

Haastattelija: Miksi tämä asukkaat on subjekti? 

Oppilas 10: Asukkaat on siellä kaupungissa ja elää siellä kaupungissa. 

Otsikon Kaupungissa on noin 600 000 asukasta objektin merkinnässä on samalla 

tavalla hajontaa kuin subjektin merkinnässä. Oppilaista 32 prosenttia on jättänyt 

merkitsemättä otsikkoon objektin ja 64 prosenttia on jäsentänyt objektin. 

Asukkaat on jäsentänyt objektiksi 34 prosenttia ja lausekkeen kaupungissa 30 

prosenttia oppilaista. Mieleeni nousee kysymys siitä, onko osa oppilaista 

ymmärtänyt tehtävänannon väärin ja luullut, että jokaisessa lauseessa on objekti. 

Kirjallisen tehtävän pohjustuksessa kuitenkin olen maininnut, että kaikissa 

lauseissa ei välttämättä ole subjektia tai objektia. 

Kirjallisen testin ainoan tuloslauseisen otsikon (56) jäsennyksessä on samoja 

piirteitä kuin testin omistuslauseisen otsikon jäsennyksessä. 
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56. 

Tommi Mannisesta tulee isona huippuvahti (K 15.1.07.) 

Tuloslauseesta 56 oppilaat ovat jäsentäneet 92-prosenttisesti subjektiksi 

lausekkeen Tommi Mannisesta. Objektiksi on merkinnyt lausekkeen huippuvahti 

oppilaista 78 prosenttia. Prosenttiluvut tulevat ilmi taulukosta 15. 

Taulukko 15. Oppilaiden merkitsemät subjektit ja objektit kirjallisen testin 

tuloslauseisessa otsikoissa. 

LAUSEENJÄSEN Tommi 

Mannisesta 

% 

tulee 

% 

isona 

% 

huippuvahti 

% 

TYHJÄ 

% 

YHT. 

% 

Subjektiksi jäsennetty 92 3 - 1 4 100 

Objektiksi jäsennetty 2 5 - 78 15 100 

Haastatteluissa oppilaat ovat perustelleet jäsennystään sillä, että Tommi Manninen 

muuttuu eli tulee joksikin. Esimerkissä 57 oppilas 9 valitsee subjektiksi 

Mannisen, koska siitä tulee jotain. 

57. 

Haastattelija: Minkä laitat subjektiksi lauseessa Tommi Mannisesta tulee 

isona huippuvahti? 

Oppilas 9: No se Manninen, ku siitä tavallaan tulee jotain. 

Esimerkin 58 oppilas 16 hakee ensin mallia jäsennykselleen 

eksistentiaalilauseesta Lunta tulee. Sitten hän päätyy siihen, että tuloslause vastaa 

intransitiivista lausetta Tommi Manninen tulee huippuvahdiksi. Samalla tavalla 

oppilaat ovat perustelleet omistuslauseen Sannalla on namu pari lausekkeen 

Sannalla jäsentämistä subjektiksi: Sanna omistaa. Oppilaiden perustelut edelleen 

vahvistavat käsitystä siitä, että he eivät subjektia ja objektia jäsentäessään ota 

huomioon sijamuotoa. 

58. 

Haastattelija:Mikä tässä lauseessa, Tommi Mannisesta tulee isona huippuvahti, 

on subjekti? 

Oppilas 16: Oisko Tommi Manninen. Samoin kuin lauseessa Lunta tulee, lumi 

on subjekti. Niin, se on sama ku Tommi Manninen tulee huippuvahdiksi. 
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Kielessä on lauseparin Tommi Mannisesta tulee huippuvahti ja Tommi Manninen 

tulee huippuvahdiksi kaltaisia parafraaseina tai toistensa transformeina pidettäviä 

ilmauksia, joilla on sama leksikaalinen sisältö mutta erilainen kieliopillinen 

rakenne. Ne eivät kuitenkaan ole synonyymisiä, sillä ne esittävät saman tilanteen 

erilaisten mielikuvien avulla. Kognitiivisen kieliopin mukaan ”kielioppi siis 

strukturoi asiantilan kielellistä ilmausta varten korostamalla sen joitakin puolia 

toisten kustannuksella, tarkastelemalla sitä tietystä näkökulmasta tai 

konstruoimalla sen jotakin erityistä metaforaa käyttäen” (P. Leino 1993: 50–51). 

Kuitenkaan oppilas ei pysty käsittelemään tätä eroa tietoisesti tai ei tuo esiin sitä 

vastauksissaan. Oppilaan mukaan Tommi Manninen tulee huippuvahdiksi on sama 

kuin Tommi Mannisesta tulee huippuvahti (58, oppilas 16). Hän kuitenkin on 

saattanut viitata asiantilaan, joka on kummassakin lauseessa sama. 

Tutkimuksessani oppilaat eivät jäsentäneet erikoislausetyyppejä edustavia 

otsikoita perinteisen koulukieliopin opetuksen mukaisesti. Kuitenkin oppilaat ovat 

jäsentäneet nämäkin otsikot suhteellisen yhdenmukaisesti. Tästä on hyvä 

esimerkki juuri otsikko Tommi Mannisesta tulee huippuvahti, josta 92 prosenttia 

oppilaista on jäsentänyt subjektiksi lausekkeen Tommi Mannisesta. Jäsennystä on 

ohjannut periaate, jonka mukaan lauseesta etsitään tekijä tai tekijää eniten 

muistuttava ilmaisu subjektiksi ja kohde tai kohdetta eniten muistuttava ilmaisu 

objektiksi. 

Helasvuo ja Huumo (2010) ovat pyrkineet selkiyttämään lauseenjäsenten 

kategorioita ja lauseenjäsennystä pohtiessaan sitä, kuinka subjekti tulisi kuvata ja 

rajata suhteessa muihin syntaktisiin funktioihin. Tarkastellessaan 

eksistentiaalilauseen ja muiden sitä läheisesti muistuttavien konstruktioiden 

subjektikysymystä he ovat päätyneet siihen, että mainituissa konstruktioissa 

esiintyvä nominilauseke pitäisi erottaa omaksi subjektista erillään olevaksi 

lauseenjäsenkategoriaksi. Sitä voi kuvata esimerkiksi termillä e-NP. ”Verbin 

argumenttirakenteen näkökulmasta e-NP on subjektin tavoin funktio, johon 

yleensä asettuu verbin ensisijainen täydennys, mutta lausekonstruktiossa sen 

tehtävä eroaa monella tavoin subjektin tehtävästä, ja näiden esiintymisympäristöt 

ovatkin keskenään hyvin erilaisia.” (Helasvuo & Huumo 2010: 189–191.) 

Kategoriana e-NP erottuu Helasvuon ja Huumon (2010: 190–191) mukaan 

selvästi muista lauseen ydinjäsenten kategorioista: Esimerkiksi subjektiksi he ovat 

luokitelleet vain ISK:n mainitseman perussubjektin, joka on lauseen semanttisena 

ja diskursiivisena alkupisteenä toimiva nominimuotoinen NP, jonka kanssa 

predikaattiverbi kongruoi luvussa ja persoonassa. Subjekti esiintyy transitiivi-, 

intransitiivi- ja kopulalauseissa ja ilmaisee kognitiivisen kieliopin termein 
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lausetason muuttujan. Objektista e-NP erottuu siten, että objektin 

esiintymisehtona on lauseen transitiivisuus ja se, että samassa lauseessa voi 

esiintyä subjekti. Poikkeuksena ovat tietysti passiivin tapaiset muunnokset. 

Predikatiivista e-NP erottuu siten, että predikatiivin esiintymisympäristöksi jää 

vain kopulalause, joka on selkeärajainen konstruktio ja jossa esiintyy myös 

subjekti. 

Helasvuon ja Huumon (2010) esittämä ratkaisu selkiyttäisi myös koulussa 

opetettavaa kielitietoa. Ratkaisun perusteella olisi kielitieteellisestikin pätevää 

jättää jäsentämättä subjekti eksistentiaalilauseissa ja muissa samantapaisissa 

rakenteissa, jotka perinteisesti ovat oppilaille vaikeita. Kuitenkin lisäpohdintaa 

kaipaisi se, että kannattaako peruskoulun oppilaille opettaa e-NP:n kaltaista uutta 

kategoriaa. 

6.4 Kokoava katsaus 

Yleisesti tutkimukseeni osallistuneet oppilaat ovat tehneet annetut kirjalliset 

tehtävät huolellisesti ja vastanneet jokaiseen tehtävään. Esimerkiksi vain kaksi 

prosenttia on jättänyt jäsentämättä subjektia ja objektia koskevan tehtävän 

transitiiviset ja intransitiiviset lauseotsikot. Tuloslauseisen otsikon on jättänyt 

kokonaan jäsentämättä kolme ja omistuslauseisen otsikon neljä prosenttia 

oppilaista. Jos oppilas on jättänyt koko lauseotsikon jäsentämättä, se voi olla yksi 

osoitus lauseen jäsentämisen vaikeudesta. Siten voi päätellä, että testin 

tunnekausatiivinen lauseotsikko ja eksistentiaaliset lauseotsikot ovat olleet 

vaikeita jäsentää. Tunnekausatiivilauseen Tiernavalot ihastuttavat ja vihastuttavat 

on jättänyt jäsentämättä kuusi prosenttia oppilaista. Kymmenen prosenttia on 

jättänyt jäsentämättä eksistentiaalilauseen Lunta tulee ja 11 prosenttia 

eksistentiaalilauseen Kaupungissa on noin 600 000 asukasta. 

Kieliopillisten käsitteiden määrittely 

Tutkimukseni kirjallisessa testissä oli osio, jossa oppilaiden piti määritellä 

kieliopillisia käsitteitä subjekti, objekti, predikaatti ja adverbiaali. Tehtävä 

osoittaa, että oppilaat osaavat ja muistavat subjektin, objektin ja predikaatin 

määritelmät hyvin, vaikkakin suppeasti. Esimerkiksi subjekti on määritelty 90-

prosenttisesti yhdellä sanalla vain tekijäksi, vaikka subjektin käsite on laajempi. 

Samoin objekti on määritelty 87-prosenttisesti kohteeksi. Predikaatin selityksissä 

on eniten hajontaa: 18 prosenttia on selittänyt sanan verbiksi, 40 prosenttia 
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tekemiseksi ja 14 prosenttia persoonamuotoiseksi verbiksi. Tämä on osoitus myös 

siitä, että kouluopetuksessa predikaatti on ”suomennettu” oppilaille useammalla 

eri tavalla kuin subjekti ja objekti. 

Määrittelytehtävästä voi varmasti päätellä vain sen, että oppilaat ovat 

muistaneet hyvin oppimansa ”suomennoksen” termeille subjekti, objekti ja 

predikaatti. Tällainen määrittelytehtävä ei vielä anna viitteitä siitä, kuinka hyvin 

oppilaat ovat ottaneet haltuunsa termit ja osaavat käyttää niitä. Pidän 

lauseenjäsenten määrittelytehtävän tuloksia kuitenkin tärkeänä tutkimukseni 

haastattelujen onnistumisen kannalta. Jotta oppilas pystyy keskustelemaan 

lauseenjäsennyksestä ja -jäsenistä, on tärkeää, että hän hallitsee edes suppeasti 

lauseenjäsenten määritelmät. 

Vertasin oppilaiden kirjoittamia predikaatin määritelmiä siihen, minkä he 

ovat merkinneet lauseotsikosta predikaatiksi. Se antaa suuntaa heidän käsitteen 

hallinnastaan. Vain kaksi prosenttia oppilaista on selittänyt määrittelytehtävässä 

predikaatin muuksi kuin tekemiseen tai verbiin liittyväksi asiaksi. Kuitenkin 

predikaatin merkitsemistehtävässä niiden määrä, jotka ovat laittaneet 

predikaatiksi muun kuin verbin, on suurempi. Esimerkiksi otsikosta 59 yhteensä 

seitsemän prosenttia on merkinnyt predikaatiksi nominilausekkeen. Tämä 

vahvistaa osaltaan sitä, että yleisesti predikaatin määrittely tekemiseksi 

muistetaan ulkoa, eikä sitä niin hyvin osata jäsentää lauseesta. 

 

59. 

Ilmarinen myi kiinteistöjään (K 17.1.07.) 

Lauseenjäsenten selitystehtävässä oli myös osio, jossa oppilaiden täytyi määritellä 

adverbiaali. Tutkimukseni mukaan adverbiaali ei ole oppilaille kovin selvä 

käsite. Nimittäin ensimmäinen huomio tästä tehtävästä oli se, että 51 prosenttia 

oppilaista oli jättänyt tekemättä sen. Tehtävään on vastannut siis tutkimukseni 

oppilaista 49 prosenttia. 

Tehtävään vastanneista oppilaista 27 prosenttia on määritellyt adverbiaalia 

sellaisilla ominaisuuksilla, joita sille on oppikirjoissa ja yleensä kielitieteessä 

annettu. Vastanneista oppilaista kuusi prosenttia on liittänyt adverbiaalin 

määritelmän verbin määritelmään. Oppilaista 16 prosenttia on antanut 

adverbiaalille selityksen, joka muistuttaa tyyliltään ja sanavalinnoiltaan 

tyypillistä kieliopillista määritelmää riippumatta siitä, onko selitys perinteisen 

koulukieliopin mukaan lainkaan oikeansuuntainen. Esimerkissä 60 on yksi 

tällainen määritelmä. 
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60. 

Tekemisen kohde lauseissa, joissa on olla-verbi. 

Subjektin ja objektin hahmottuminen lauseotsikoista 

Tutkimukseni on tuonut esiin sellaisia subjektin piirteitä, joiden perusteella 

oppilaat merkitsevät lauseisiin subjektit. Ne ovat tekijyys, elollisuus ja 

lauseenalkuisuus. Nämä ovat yleisesti tunnettuja subjektin piirteitä. Jos testin 

otsikkolauseessa on ollut jäsen, jossa yhdistyvät nämä kolme piirrettä, oppilaat 

ovat merkinneet sen yli 90-prosenttisesti subjektiksi. Näin on esimerkin 61 

transitiivisessa ja intransitiivisessa lauseotsikossa. 

 

61. 

Esko Nikkari ei pelännyt kuolemaa (IS 19.12.06.) 

Potilas hyökkäsi lääkärin kimppuun (IS 29.12.06.) 

Testin eksistentiaalilauseisessa (62) ja tunnekausatiivilauseisessa (63) otsikossa 

nämä kolme piirrettä hajaantuvat. Esimerkiksi eksistentiaalilauseisessa otsikossa 

paikan ilmaus on lauseenalkuinen teema ja siksi subjektimainen. Toisaalta 

lauseenloppuinen lauseke on tarkoitteeltaan elollinen ja siksi jäsennettävissä 

subjektiksi. Oppilaista 43 prosenttia on jäsentänyt paikan ilmauksen subjektiksi ja 

33 prosenttia lauseenloppuisen lausekkeen subjektiksi. Tunnekausatiivilauseisessa 

otsikossa 63 puolestaan lauseke tiernavalot sisältää sekä subjektin että objektin 

piirteitä. Sen on jäsentänyt subjektiksi 70 prosenttia ja objektiksi 24 prosenttia 

oppilaista. 

62. 

Kaupungissa on noin 600 000 asukasta (K 13.1.07.) 

 

63. 

Tiernavalot ihastuttavat ja vihastuttavat (K 15.12.06.) 

Testin omistus- (64) ja tuloslauseisessa (65) otsikossa lauseenalkuisella 

paikallissijaisella lausekkeella on enemmän prototyyppisen subjektin piirteitä 

(tekijyys, elollisuus, lauseenalkuisuus) kuin lauseenloppuisella lausekkeella. Näin 

ollen lauseenalkuisen lausekkeen on jäsentänyt subjektiksi omistuslauseesta 80 
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prosenttia ja tuloslauseesta 95 prosenttia oppilaista. Omistus- ja tuloslauseotsikon 

analyyseista tulee selkeästi esiin se, että oppilaat eivät ole kiinnittäneet huomiota 

sanan sijamuotoon jäsentäessään lauseotsikoita. 

64. 

Sannalla on namu pari (K 15.1.07.) 

 

65. 

Tommi Mannisesta tulee isona huippuvahti (K 15.1.07.) 

Oppilaat ovat merkinneet tutkimuksessani lauseotsikoista objektiksi tekemisen tai 

toiminnan kohteen. Objektin merkintään vaikuttavat myös predikaattiverbin 

saamat täydennykset. Jos lauseotsikosta on löydetty predikaattiverbi ja subjekti, 

niin kolmas pääjäsen merkitään usein objektiksi. Esimerkiksi 70 prosenttia 

oppilaista on merkinnyt intransitiivisesta lauseotsikosta 66 objektiksi verbin 

toisen täydennyksen eli sanan autoon. 

66. 

Pariskunta hukkui autoon (IS 28.12.06.) 

Oppilaat muistavat hyvin yleistykset ”subjekti on tekijä” ja ”objekti on kohde”. 

Usein myös aikuiset muistavat nämä yleistykset, kun heiltä kysyy subjektin ja 

objektin merkitystä. Arkielämän puheessa nämä perinteisen kieliopin subjektin ja 

objektin kategoriat ovat siten kaventuneet. Tästä huolimatta oppilaiden 

haastatteluista voi päätellä myös sen, että esimerkiksi subjektin kategoriaan 

kuuluu muitakin piirteitä kuin tekijyys. Käsitteinä subjekti ja objekti sisältävät 

hyvin abstraktin ajatusrakennelman, ja aineistoni oppilaat ovat sen verran nuoria, 

etteivät pysty tätä ajatusrakennelmaa täysin hallitsemaan. Kuitenkaan tällainen 

käsitteiden tarkasti määrittelemättä jääminen ei estä niiden käyttöä (Pynnönen 

2006: 158; vrt. Savolainen 1998: 73). Siten subjektilla tekijänä ja objektilla 

kohteena voi puhua lauseista, yleensä teksteistä, ja saada niiden semanttisesta 

sisällöstä irti eri asioita. 
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7 Otsikoiden tulkinta semanttisten roolien 
avulla 

Kerätessäni tutkimusaineistoani keskustelin oppilaiden kanssa lauseenjäsenten 

merkitystehtävistä eli semanttisista rooleista. Luin haastateltavien oppilaiden 

kanssa aineistoni lauseotsikoita ja pyysin heitä antamaan niiden lauseenjäsenille 

merkitystehtäviä ja perustelemaan valintojaan. Tämän keskusteluhaastattelun ja 

kirjallisen testin tuloksena tarkastelen tässä luvussa, mitä semanttisia rooleja 

oppilaat antavat lauseenjäsenille ja miten he perustelevat valintojaan. Olen 

rajannut aineistoani niin, että keskityn vain subjekti- ja objektilausekkeiden 

semanttisiin rooleihin (luku 7.1). Lopuksi esitän aiheesta kokoavan katsauksen 

(luku 7.2). 

7.1 Subjektien ja objektien semanttiset roolit lauseotsikoissa 

Valmistautuessani haastatteluihin ajattelin, että merkitystehtävät ja niiden 

antaminen lauseenjäsenille voisivat olla oppilaille vaikeita. Siksi esittelin 

haastattelussa kullekin oppilaalle, millaisia merkitystehtäviä eli semanttisia 

rooleja voi olla. Tuntui kuitenkin, että oppilaat huomasivat heti, mitä 

merkitystehtävät ovat. Heille ei tarvinnut tarkemmin selittää niitä. Erityisesti 

roolit TEKIJÄ, KOHDE ja PAIKKA ovat tulleet tutuiksi kouluopetuksessa syntaktisten 

roolien opiskelun yhteydessä. Kuten pääluvussa 6 olen maininnut, syntaktiset 

roolit subjekti ja objekti vastaavat oppilaiden mukaan pääsääntöisesti TEKIJÄÄ ja 

KOHDETTA. 

Luvussa 6 olen ottanut esille, miten 50 prosentilla tutkimukseeni 

osallistuneista oppilaista on ollut käytössä oppikirja, jossa on tutustuttu 

semanttisiin rooleihin. Toiset 50 prosenttia aineistoni oppilaista on käyttänyt 

oppikirjaa, jossa semanttisiin rooleihin ei tutustuta erikseen. Tämän perusteella 

voi olettaa, että ainakin osalle oppilaista merkitystehtävien eli semanttisten 

roolien määrittäminen on ollut tuttua. Kielikuvia-kirjasarjassa on otettu esille 

semanttisista rooleista TEKIJÄ, KOKIJA, KOHDE, VÄLINE ja PAIKKA (Kouki ym. 

2002: 116, 122, lisävihko). Salasanassa semanttisista rooleista mainitaan muun 

muassa TEKIJÄ, KOKIJA, AIHEUTTAJA ja VASTAANOTTAJA (Saure ym. 2002: 85, 

taitovihko). 
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7.1.1 Toiminnallisen subjektin ja siihen liittyvän objektin semanttiset 
roolit 

Haastattelun aluksi käsittelimme esimerkin 67 otsikkoa. Se ilmaisee konkreettisen 

teon, ja siinä on tekijäsubjekti poliisi. Tämä subjektilauseke täyttää myös ne 

piirteet, joiden perusteella oppilaat yleensä jäsentävät lauseeseen subjektin, eli se 

on lauseenalkuinen elollinen tekijä. Kirjallisessa testissä oppilaat ovatkin 91-

prosenttisesti antaneet poliisi-lausekkeelle semanttiseksi rooliksi TEKIJÄ (taulukko 

16 s. 131). 

 

67. 

Poliisi irrotti huumekuskin kilvet Kemissä (K 13.1.07.) 

Haastattelussa oppilaat ovat perustelleet lausekkeen poliisi määrittelemistä 

TEKIJÄKSI sillä, että poliisi suorittaa teon. He ovat sanoneet, että poliisi on se, joka 

tekee tai on tehnyt sen tai on irrottanut kilvet (68–70). Myös yleisen semanttisia 

rooleja koskevan tieteellisen keskustelun mukaan tämä lauseke olisi 

prototyyppinen AGENTTI eli TEKIJÄ (ks. esim. Dowty 1991; Croft 1991; Pajunen 

2001; Kittilä 2002). Esimerkeissä 68–70 ovat kolmen eri koulun oppilaan 

vastaukset kysymykseen, millä perusteella poliisi on TEKIJÄ. Otin mukaan nämä 

kolme eri koulun esimerkkiä, koska samalla tulee esille myös se, että oppilaat 

perustelevat valintojaan samoin sanoin. Nimittäin olen haastattelujen aikana 

huomannut, että jos oppilaat antavat lauseenjäsenelle saman semanttisen roolin, 

he lähes aina perustelevat sitä samalla tavalla. 

68. 

Haastattelija: Millä perusteella poliisi on tekijä? 

Oppilas 1: Se on se joka tekkee sen. 

 

69. 

Haastattelija: Millä perusteella tämä poliisi on tekijä? 

Oppilas 2: No, ku se on teheny sen. 

 

70. 

Haastattelija: Miksi tämä poliisi on tekijä? 

Oppilas 3: Ku se on irottanu ne kilvet. 
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Kirjallisessa testissä otsikon Poliisi irrotti huumekuskin kilvet Kemissä 

objektilausekkeelle huumekuskin kilvet täytyi myös antaa semanttinen rooli. 

Oppilaista 69 prosenttia on antanut semanttiseksi rooliksi KOHTEEN. Siis suurin 

osa oppilaista on määritellyt roolin sen perusteella, että huumekuskin kilvet on 

tekemisen kohde. Oppilaista 21 prosenttia on antanut samalle lausekkeelle 

semanttiseksi rooliksi VÄLINEEN. Haastatteluissa oppilaat ovat perustelleet 

VÄLINE-roolia sillä, että huumekuskin kilvet on tarkoitteeltaan eloton väline tai 

esine. Tämä tulee esiin myös haastatellun oppilaan 11 vastauksesta (71). 

71. 

Haastattelija: Millä perusteella huumekuskin kilvet on VÄLINE? 

Oppilas 11: Se on väline, ku se on semmone eloton esine. 

Taulukosta 16 tulee vielä tarkemmin ilmi, mitä semanttisia rooleja oppilaat ovat 

antaneet otsikon 67 Poliisi irrotti huumekuskin kilvet Kemissä lihavoiduille 

lauseenjäsenille ja kuinka monta prosenttia oppilaista on päätynyt samaan rooliin. 

Taulukon 16 tiedoista mainitsen vielä sen, että adverbiaalilausekkeelle Kemissä 

on antanut 88 prosenttia oppilaista semanttiseksi rooliksi PAIKAN. Lauseen 

kontekstissa Kemissä-lauseke ilmaiseekin yksiselitteisesti paikkaa, jossa 

tekeminen tapahtuu. 

Taulukko 16. Oppilaiden kirjallisessa testissä antamat semanttiset roolit otsikon 

Poliisi irrotti huumekuskin kilvet Kemissä lauseenjäsenille ja niiden prosentuaaliset 

määrät. 

SEMANTTINEN 

ROOLI 

Poliisi 

% 

irrotti huumekuskin kilvet 

% 

Kemissä 

% 

TEKIJÄ 91    

KOKIJA 1  1  

KOHDE   69 1 

PAIKKA    88 

VÄLINE   21  

Tyhjä 8  9 11 

YHT. 100  100 100 

Aineistossani oli analysoitavana lauseotsikko 72, jonka potilas-subjekti on 

samoin tavoin aktiivinen ja prototyyppinen tekijä kuin otsikon Poliisi irrotti 

huumekuskin kilvet Kemissä subjekti poliisi. Oppilaista 88 prosenttia on antanut 
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potilas-lausekkeelle semanttiseksi rooliksi TEKIJÄN samoin perustein kuin poliisi-

lausekkeelle. 

72. 

Potilas hyökkäsi lääkärin kimppuun (IS 29.12.06.) 

Tutkimukseni subjektien ja objektien jäsentämiseen liittyvässä kirjallisessa 

tehtävässä oli analysoitavana sama otsikko 72. Myös tässä tehtävässä korostui 

potilas-lausekkeen tekijyys. Nimittäin 93 prosenttia oppilaista on määritellyt 

lausekkeen subjektiksi ja haastatteluissa sitä on perusteltu sillä, että potilas on 

aktiivinen tekijä. (Ks. luku 6.3.1 s. 110–117.) Taulukosta 17 näkyvät oppilaiden 

potilas-lausekkeelle antamat semanttiset roolit. 

Taulukko 17. Oppilaiden antamat semanttiset roolit otsikon Potilas hyökkäsi lääkärin 

kimppuun subjektilausekkeelle ja niiden prosentuaaliset määrät. 

SEMANTTINEN ROOLI Potilas 

% 

hyökkäsi lääkärin kimppuun 

TEKIJÄ 88  

KOHDE 3  

Tyhjä 9  

YHT. 100  

Semanttisen roolin antaminen esimerkin 73 lauseotsikon Venäjä-

subjektilausekkeelle on ollut vaikeampaa kuin lauseotsikoiden Poliisi irrotti 

huumekuskin kilvet Kemissä ja Potilas hyökkäsi lääkärin kimppuun 

subjektilausekkeille poliisi ja potilas. Otsikon 73 verbi ja koko otsikon luonne 

ovat mentaalisia (ks. myös Pajunen 1999 ja 2001: 344). 

73. 

Venäjä uhkaa Viroa ankarilla pakotteilla (K 13.1.10.) 

Esimerkin 74 oppilas 5 sanoo merkitystehtävän antamista Venäjä-lausekkeelle 

hankalaksi. Hänen vastauksensa osoittaa myös sen, että hän prosessoi 

merkitystehtävää tosissaan eikä vain toista aikaisemmin kuulemaansa asiaa. 

Oppilas selvästi pohtii Venäjä-lausekkeen semanttista roolia sen mukaan, toimiiko 

tai tekeekö Venäjä vai onko uhka vain Viron oma kokemus. 
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74. 

Haastattelija: Mikä on mielestäsi tämän Venäjän merkitystehtävä? 

Oppilas 5: Hankala. Se vois olla. Toisaalta se vois olla tekijä, koska se uhkaa. 

Joo se on tekijä. 

Haastattelija: Mitä sulla kävi mielessä? 

Oppilas 5: En huomannu lukea tuota lauseen loppua (ankarilla pakotteilla), ja 

aattelin, että se Viro vain ite kokee sen uhkana. 

Otsikosta Venäjä uhkaa Viroa ankarilla pakotteilla tulee selkeästi ilmi, miten 

semanttinen analyysi on usein tulkinnanvaraista ja kiinni lauseen lukijan eli 

analysoijan näkökulmasta ja ajattelutavasta. Onko esimerkiksi tässä 

otsikkolauseessa Venäjä aktiivinen TEKIJÄ, eräänlainen ÄRSYKE vai viestin 

LÄHETTÄJÄ? Periaatteessa jokainen lukija voi määritellä semanttisen roolin 

omasta näkökulmastaan, koska ne eivät ole yksiselitteisiä ja niitä on vaikea 

määritellä täsmällisesti. (Ks. semanttisten roolien ongelmallisuudesta myös 

Palmer 1994: 5.) 

Tällä hetkellä semanttisten roolien lista on avoin tai vaihtelee eri tutkijoiden 

ja koulukuntien mukaan. Mitä useampia näkökulmia ja hienojakoisempia piirteitä 

roolien luokittelussa otetaan huomioon, sitä pitempi listakin on. Myös P. Leino 

(2001: 22) on maininnut, että roolivalikoima ei ole vakiintunut, vaikka 

semanttiset roolit ovat vakiintuneet monien kuvausmallien välineistöksi (esim. 

Dik 1978; Halliday 2004). P. Leino (2001: 22) on lisännyt, että semanttisten 

roolien kategoria on häilyvä ja liukuva niin kuin muutkin kielen kategoriat. 

Roolilistaa voisi jatkaa loputtomiin, jos kaikki hienojakoiset piirteet otetaan 

huomioon. 

Hienojakoiset luokitukset ja pitkät listat ovat epäkäytännöllisiä. Kuten 

tutkimuksessani olen jo maininnut, varsinkin kouluopetuksessa täsmällisten ja 

pitkien listojen hallitsemista ja muistamista pidetään vaikeana. Lisäksi oppilaiden 

haastattelujen aikana on tullut ilmi, että esimerkiksi lauseen subjektista saadaan 

paljon tietoa jo pelkästään TEKIJÄ-, KOKIJA- ja VÄLINE-roolien avulla. 

Kirjallisen testin tehneistä oppilaista 75 prosenttia on pitänyt otsikon Venäjä 

uhkaa Viroa ankarilla pakotteilla lauseketta Venäjä TEKIJÄNÄ, 15 prosenttia 

PAIKKANA ja kolme prosenttia VÄLINEENÄ (taulukko 18 s. 135). Esimerkissä 75 

oppilas 4 antaa ensin Venäjä-lausekkeelle semanttiseksi rooliksi TEKIJÄ ja sitten 

PAIKKA. PAIKKA-tulkinnan taustalla voi olla Venäjä maantieteellisenä paikkana. 
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75. 

Haastattelija: No sitten. Mikä olisi Venäjän merkitystehtävä? 

Oppilas 4: Tekijä tai...  

Haastattelija: Ai, voisiko se olla joku muuki? 

Oppilas 4: Paikka. 

Esimerkin 76 oppilaan 3 mukaan Venäjä-lausekkeen semanttinen rooli on VÄLINE, 

koska se on eloton tekijä. Ilmeisesti lausekkeen Venäjä tarkoite on vaikuttanut 

siihen, minkä semanttisen roolin oppilas antaa sille. Tarkemmin sanottuna asia on 

kiinni siitä, onko oppilas mieltänyt Venäjän maantieteelliseksi paikaksi, 

inhimilliseksi tekijäksi vai elottomaksi tekijäksi. 

76. 

Haastattelija: Mikä on sinun mielestä Venäjän merkitystehtävä? 

Oppilas 3: Väline, ko se ei oo eläväkkää vaa eloton tekijä. 

Otsikossa Venäjä uhkaa Viroa ankarilla pakotteilla on objektilauseke Viroa. 

Kirjallisessa testissä 63 prosenttia on antanut sille semanttiseksi rooliksi KOHTEEN 

ja 20 prosenttia KOKIJAN (taulukko 18 s. 135). Kun haastattelussa kysyin KOHDE-

roolin antaneilta oppilailta, minkä kohteena Viro on, he vastasivat, että 

pakotteiden kohteena (77). He eivät nostaneet esiin lauseen verbiä ja sitä, että Viro 

olisi Venäjän uhan kohteena. 

77. 

Haastattelija: Mikä on Viroa-sanan merkitystehtävä? 

Oppilas 2: Se on kohde. 

Haastattelija: Minkä kohteena se on? 

Oppilas 2: Pakotteiden kohde. 

Sen sijaan ne oppilaat, jotka ovat antaneet Viroa-lausekkeelle semanttiseksi 

rooliksi KOKIJAN, ovat tuoneet esiin verbin ja sanoneet, että Viro kokee uhan (78). 

He pitävät Viroa tarkoitteeltaan inhimillisenä. 

78. 

Haastattelija: Mikä on Viron merkitystehtävä? 

Oppilas 3: Viro on kokija. Tuntee tuon uhkan. 
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Oppilaista 12 prosenttia on antanut objektilausekkeelle Viroa semanttiseksi 

rooliksi PAIKAN kirjallisessa testissä. Haastatteluissa en tavoittanut yhtään 

oppilasta, joka olisi pitänyt Viroa-lauseketta PAIKKANA. Olettaa voi kuitenkin, että 

tulkinnan taustalla on tarkoitteen maantieteellinen paikka. Taulukosta 18 ilmenee 

kaikki otsikon Venäjä uhkaa Viroa ankarilla pakotteilla subjekti- ja 

objektilausekkeelle annetut semanttiset roolit ja niiden määrät. 

Taulukko 18. Oppilaiden kirjallisessa testissä antamat semanttiset roolit otsikon 

Venäjä uhkaa Viroa ankarilla pakotteilla subjekti- ja objektilausekkeelle ja niiden 

prosentuaaliset määrät. 

SEMANTTINEN ROOLI Venäjä 

% 

uhkaa 

 

Viroa 

% 

ankarilla pakotteilla 

 

TEKIJÄ 75    

KOKIJA   20  

PAIKKA 15  12  

KOHDE   63  

VÄLINE 3    

Tyhjä 7  5  

YHT. 100  100  

7.1.2 Tuntevan subjektin ja siihen liittyvän objektin semanttiset roolit 

Esimerkin 79 otsikko sisältää mentaaliverbin pelätä ja on semanttiselta 

luonteeltaan mentaalinen lause. Tällainen lause sisältää yleensä lauseenjäsenen, 

joka on semanttiselta rooliltaan KOKIJA (samasta asiasta on maininnut esim. 

Siiroinen 2001: 31). 

 

79. 

Esko Nikkari ei pelännyt kuolemaa (IS 19.12.06.) 

Haastattelussa keskustelimme subjektin Esko Nikkari semanttisesta roolista. 

Keskustelu kulminoitui kysymykseen, tekeekö vai kokeeko Esko Nikkari. 

Kirjallisesta aineistostani tulee ilmi, että 52 prosenttia oppilaista on pitänyt 

subjektia Esko Nikkari TEKIJÄNÄ ja 44 prosenttia KOKIJANA. Esimerkin 80 oppilas 

6 pitää Esko Nikkarin semanttisena roolina TEKIJÄÄ ja perustelee sitä sillä, että 

pelkääminen on tekemistä. 
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80. 

Haastattelija: Minkä merkitystehtävän antaisit Esko Nikkarille? 

Oppilas 6: Tekijä, niin se tekkee jottai, ja tuossa tuo Nikkari ei pelänny, 

niin sillä perusteella. 

Seuraavan esimerkin 81 oppilas 4 pitää puolestaan pelkäämistä kokemisena. Hän 

sanoo, että se (Esko Nikkari) kokee jotain. Hänen mukaansa se (ei pelännyt) on 

kokemista. 

81. 

Haastattelija: Millä perusteella Esko Nikkari on mielestäsi kokija? 

Oppilas 4: Että se kokkee jottai, se on kokemista. 

Myös esimerkin 82 oppilas 5 on valinnut lausekkeelle Esko Nikkari semanttiseksi 

rooliksi KOKIJAN. Hän viittaa perustelussaan siihen, että Esko Nikkari ei ole 

tehnyt mitään vaan tuntenut. Oppilas sanoo, että koko otsikko on kirjoitettu Esko 

Nikkarin tunteiden pohjalta. 

82. 

Haastattelija: Millä perusteella Esko Nikkari on kokija? 

Oppilas 5: Koska se on sen tunteiden pohjalta, silleen se ei oo oikeestaan 

tehny mittää, mutta se on tuntenu. 

Oppilaiden piti antaa semanttinen rooli myös objektilausekkeelle kuolemaa 

otsikossa Esko Nikkari ei pelännyt kuolemaa. Oppilaiden haastatteluissa olen 

kiinnittänyt huomiota siihen, että kuolemaa ei ole tuntunut oppilaista selvältä 

kohteelta. Esimerkiksi oppilas 5 (83) sanoo epäröiden, että se on varmaan kohde. 

83. 

Haastattelija: Mikä on sitten kuolemaa-sanan merkitystehtävä tässä 

lauseessa? 

Oppilas 5: Se on varmaan kohde. 

Haastattelija: Millä perustella? 

Oppilas 5: Koska se Esko Nikkari, se ei pelänny kuolemaa. 

Haastattelija: Niin se on pelkäämisen kohteena? 

Oppilas 5: Niin se on kohteena. 
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Oppilas 7 (84) ei puolestaan löydä semanttista roolia lausekkeelle. Koska hän 

epäröi vastauksessaan, olen antanut avuksi listan semanttisista rooleista. Lopuksi 

oppilas sanoo, ettei kuolemaa-lauseke oikein tekemisen kohdekaan ole. 

84. 

Haastattelija: Mikä on kuolemaa sanan merkitystehtävä? 

Oppilas 7: En oikein tiiä. 

Haastattelija: Tuntuuko noista mikään sopivalta (näyttää listaa)? 

Oppilas 7: No ei oikein, ko ei se niin ku tekemisen kohdekaan oo. 

Siiroinen (2001) on käsitellyt väitöstutkimuksessaan pelätä-verbin 

argumenttirakennetta. Hän on todennut yksiselitteisesti, että pelätä-verbin 

sisältävässä lauseessa subjekti on KOKIJA ja objekti ÄRSYKE (Siiroinen 2001: 

103). Myös haastattelemani oppilaat ovat huomanneet, että pelätä-verbin objekti 

ennemmin aiheuttaa pelon tunteen kuin on sen kohde. Kuitenkin haastattelussa 

vain yksi oppilas on sanonut, että kuolemaa-lauseke on ÄRSYKE (85). Hän on 

määritellyt roolin ilman avuksi laatimaani roolilistaa. 

85. 

Haastattelija: Mikä on mielestäsi kuolemaa-sanan merkitystehtävä? 

Oppilas 13: Kuolemaa, se on niin ku ärsyke, koska se aiheuttaa pelon. 

Lisäksi yhdelle haastattelemalleni oppilaalle (86) sanoin, voisiko kuolemaa-sana 

olla ärsyke eli jollain tavalla aiheuttaa pelon. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että 

sana kuolemaa on pelkäämisen kohde. 

86. 

Haastattelija: Mikä on mielestäsi kuolemaa-sanan merkitystehtävä? 

Oppilas 14: Tuo kuolemaa on kohde. 

Haastattelija: Aivan. Voisiko se olla myös ärsyke eli jollain tapaa aiheuttaa pelkoa? 

Oppilas 14: Ei, kun se on tuon pelkäämisen kohde. 

Haastattelemieni oppilaiden vastauksista huomaa, miten semanttisilla rooleilla – 

esimerkiksi TEKIJÄ, KOKIJA ja KOHDE – ei aina pysty täsmällisesti kuvaamaan 

tiettyä lauseenjäsentä. Myös P. Leino (2001: 19–28) on pohtinut samaa ongelmaa 

ja tuonut esiin kolme semanttisten roolien käyttöä haittaavaa asiaa: 
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kirjallisuudessa esiintyvä termistö ei ole vakiintunut, eri roolien luonnetta ei ole 

määritelty täsmällisesti ja niiden keskinäiset suhteet ovat epäselvät. 

Esimerkissä 87 oppilas 8 pitää kuolemaa-lauseketta TEKIJÄNÄ. Perustelussaan 

hän menee lauseen ulkopuolelle ja sanoo, että kuolema on yleensäkin tekijä 

silloin, kun kuolee. Esko Nikkari -lauseketta hän pitää KOKIJANA. Jälleen oppilas 

sijoittaa aineistoni oppilaille tyypillisesti otsikossa kerrotun asian johonkin 

todellisen kaltaiseen mutta itse keksittyyn kontekstiin ja tulkitsee sieltä käsin 

otsikkoa (ks. luku 5.3 s. 85–97). Esimerkistä 87 voi löytää viittauksen yleiseen 

suomalaisessa kulttuurissa esiintyvään puheeseen kuolemasta toimijana: kuolema 

korjaa, kuolema vie ja niin edelleen. 

 

87. 

Haastattelija: Mikä on kuolemaa-sanan merkitystehtävä? 

Oppilas 8: Se on varmaan tekijä. 

Haastattelija: Millä perusteella? 

Oppilas 8: Se, niin ku että se, hirviä hankala selittää, että se ku kuolee, niin 

kuolema on niin ku tekijä. 

Kirjallisessa testissä kuolemaa-lausekkeen on määritellyt KOHTEEKSI 81 

prosenttia oppilaista. Määrä on yllättävän suuri verrattuna siihen, että vain yksi 

haastattelemani oppilas piti lauseketta semanttiselta rooliltaan selvänä KOHTEENA. 

Toisaalta monet oppilaat ovat voineet antaa KOHDE-roolin, koska eivät ole 

sopivampaakaan löytäneet. Lisäksi kyseessä on tyypillinen sellainen 

kolmilausekkeinen lause, johon oppilaat ovat ehkä jäsentäneet kaavamaisesti 

subjektin, predikaatin ja objektin eli tekijän, verbin ja kohteen (ks. luku 6.3.1 s. 

110–117). Taulukosta 19 (s. 139) tulee ilmi, mitä semanttisia rooleja oppilaat ovat 

kirjallisessa testissä antaneet lausekkeille Esko Nikkari ja kuolemaa. 
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Taulukko 19. Oppilaiden kirjallisessa testissä antamat semanttiset roolit otsikon Esko 

Nikkari ei pelännyt kuolemaa subjekti- ja objektilausekkeelle ja niiden prosentuaaliset 

määrät. 

SEMANTTISET ROOLIT Esko Nikkari 

% 

ei pelännyt kuolemaa 

% 

TEKIJÄ 52  1 

KOKIJA 44  1 

KOHDE   81 

VÄLINE   6 

PAIKKA   3 

Tyhjä 4  8 

YHT. 100  100 

Otsikossa 88 on ihmistarkoitteinen subjekti pariskunta ja liikeverbeihin 

luokiteltava hukkua-verbi. Myös lausekkeen pariskunta semanttisen roolin 

määrittely liittyy kysymykseen, onko hukkuminen oppilaiden mukaan tekemistä 

vai kokemista tai toisin sanoen kontrolloitua vai kontrolloimatonta. 

88. 

Pariskunta hukkui autoon (IS 28.12.06.) 

Esimerkin 89 oppilas 5 pitää pariskuntaa kokijana, koska se ei ole itse voinut 

vaikuttaa tapahtumaan. Haastattelussa olemme verranneet hukkua-verbiä 

refleksiivijohtimella -UtU- muodostettuun verbiin hukuttautua. Oppilaiden 

mukaan verbin muuttaminen vaikuttaa pariskunnan semanttiseen rooliin. (Ks. 

liikeverbeistä myös Pajunen 1999: 53–55.) Myös oppilas 5 (89) on huomannut 

verbimuotojen hukkua ja hukuttautua eron ja toteaa, että pariskunta on tekijä ja 

itse tekoon vaikuttanut, jos otsikon verbi olisi hukuttautua. 

89. 

Haastattelija: Mikä on pariskunnan merkitystehtävä? 

Oppilas 5: Mmm. Se on kokija. Öö se, ne ei oo ite voineet vaikuttaa siihen 

kovin paljon siihen hukkumiseen. 

Haastattelija: No, jos tuossa lukisi pariskunta hukuttautui? 

Oppilas 5: Niin sitten se on tekijä. Silloin se on itse siihen vaikuttanu. 

Esimerkissä 90 oppilas 8 on aluksi epävarma pariskunnan semanttisesta roolista ja 

päätyy siihen, että se on TEKIJÄ. Olen kysynyt myös häneltä, miten verbin 
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muuttaminen muotoon hukuttautua vaikuttaa semanttiseen rooliin. Oppilaan 

vastauksesta ilmenee, että hän lopulta pitää hukkua-verbiä kontrolloimattomana 

tekona ja hukuttautua-verbiä kontrolloituna samoin kuin esimerkin 89 oppilas 5. 

90. 

Haastattelija: Mikä on pariskunnan merkitystehtävä? 

Oppilas 8: En ossaa sanoa, oisko se tuo tekijä. 

Haastattelija: Mmm. Mitä, jos tuossa lukisi pariskunta hukuttautui? 

Oppilas 8: Siinä ne on ite ne tekijät ja ehkä siinä ekassa ne on kokija, ku 

ne ei ite oo tehny sitä. 

Kirjallisessa testissä oppilaista 34 prosenttia on pitänyt pariskunta-lauseketta 

TEKIJÄNÄ ja 57 prosenttia KOKIJANA. Tekijätulkintoja voi pohtia myös siltä 

kannalta, että pariskunta kuitenkin on prototyyppinen subjekti ja subjekti mieltyy 

ensimmäiseksi oppilaiden mielissä tekijäksi. Huomattava on myös se, että 

kirjallisessa testissä oppilailla ei ollut mahdollisuutta verrata verbimuotojen 

hukkua ja hukuttautua vaikutusta semanttiseen rooliin. Jos tämä olisi ollut 

mahdollista, kuinkahan moni oppilaista olisi tehnyt samanlaisen tulkinnan kuin 

esimerkin 89 oppilas 5? 

Haastattelemistani oppilaista kaksi on sanonut, että pariskunta on 

semanttiselta rooliltaan KOHDE. Kumpikaan heistä ei ole osannut perustella 

valintaansa. Esimerkin 91 oppilas 10 aloittaa perustelun siitä, että lauseessa on 

kaksi tekijää, mutta keskeyttää puheensa sanomalla, että ei osaa perustella. 

Kirjallisessa testissä oppilaat ovat antaneet pariskunta-lausekkeelle myös roolin 

VÄLINE. Taulukosta 20 (s. 141) näkyvätkin ne semanttiset roolit, joita oppilaat 

ovat antaneet pariskunta-lausekkeelle. 

 

91. 

Haastattelija: Mikä on pariskunnan merkitystehtävä tässä otsikossa? 

Oppilas 10: Kohde, koska ku siinä on kaks tekijää... tai no en ossaa 

perustella. 
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Taulukko 20. Oppilaiden kirjallisessa testissä antamat semanttiset roolit otsikon 

Pariskunta hukkui autoon subjekti-lausekkeelle ja niiden prosentuaaliset määrät. 

SEMANTTINEN ROOLI Pariskunta 

% 

hukkui autoon 

KOKIJA 57  

TEKIJÄ 34  

KOHDE 4  

VÄLINE 1  

Tyhjä 4  

YHT. 100  

Tutkimushaastattelu on tuonut tähän mennessä hyvin esiin semanttisiin rooleihin 

liittyvän monitulkintaisuuden ja niiden luonteen epätäsmällisyyden. P. Leino 

(2001) on pohtinut tätä semanttisiin rooleihin liittyvää ongelmaa KOKIJA-roolin 

avulla. Hän on antanut esimerkiksi lauseet Matti koki outoja asioita, Matille 

tapahtui outoja asioita, Tuomo pelkää tulevaisuutta ja Tulevaisuus pelottaa 

Tuomoa. Lauseista lihavoituja osallistujia voi pitää KOKIJOINA. Esimerkkilauseet 

havainnollistavat sitä, miten eri lauseissa KOKIJA-roolin saavilla osallistujilla on 

myös muiden semanttisten roolien piirteitä. Esimerkiksi subjektina oleva Matti-

lauseke on myös agentiivinen ja Tuomoa-lausekkeella on myös patientin 

ominaisuuksia. P. Leino on päätynyt pohdinnassaan ajatukseen, että kokijuus on 

vaikeasti määrittyvä semanttinen ominaisuus. (P. Leino 2001: 24–26.) 

7.1.3 Elottoman subjektin semanttiset roolit 

Esimerkin 92 otsikko on pitkä ja suhteellisen monimutkainen verrattuna muihin 

kirjallisen testin otsikoihin. Siinä subjekti on abstraktitarkoitteinen eikä 

predikaatti ilmaise konkreettista tekoa tai toimintaa. Predikaattiverbi on 

luokiteltavissa mentaaliverbeihin (ks. Pajunen 1999: 65–68, 91). 

 

92. 

Monet asiat ovat vaikuttaneet mielenkiintoon tulla Kuusamoon toiseksikin 

kaudeksi (K 15.1.07.) 

Semanttisen roolin määrittäminen otsikon subjektille monet asiat on tuntunut 

oppilaista vaikealta. Ensimmäiseksi semanttisen roolin määrittämisen vaikeus on 

tullut esiin siinä, että 16 prosenttia oppilaista on jättänyt määrittämättä roolin 
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kirjallisessa testissä. Määrä on puolet enemmän kuin muiden otsikoiden kohdalla. 

Lisäksi puolet haastateltavista oppilaista on sanonut tästä otsikosta, etteivät tiedä, 

minkä semanttisen roolin monet asiat voisi saada. He eivät ole löytäneet sopivaa 

tehtävänannossa olevasta listastakaan. Esimerkeissä 93–95 on kolmen eri 

koulussa opiskelevan oppilaan vastaukset. 

93. 

Haastattelija: Mikähän voisi olla tämän monet asiat merkitystehtävä? 

Oppilas 10: Oiskohan se mikkään nuista, en kyllä hoksaa. 

 

94. 

Haastattelija:Minkä antaisit merkitystehtäväksi tälle monet asiat -lausekkeelle? 

Oppilas 8: En oikein tiiä. Ää. En kyllä yhtää sillai. 

 

95. 

Haastattelija: Mikä voisi olla tämän monet asiat merkitystehtävä? 

Oppilas 2: En tiiä, ei mikkää nuista. 

 
Kirjallisessa testissä lausekkeelle monet asiat on annettu yleisimmin semanttisiksi 

rooleiksi VÄLINE ja TEKIJÄ. Myös KOHDE ja KOKIJA ovat mainittuja rooleja. 

Seuraavassa taulukossa 21 ovat kaikki ne semanttiset roolit, joita oppilaat ovat 

testissä lausekkeelle antaneet. 

Taulukko 21. Oppilaiden kirjallisessa testissä antamat semanttiset roolit otsikon 

Monet asiat ovat vaikuttaneet mielenkiintoon tulla Kuusamoon toiseksikin kaudeksi 

subjekti-lausekkeelle ja niiden prosentuaaliset määrät. 

SEMANTTINEN ROOLI Monet asiat 

% 

ovat vaikuttaneet mielenkiintoon tulla Kuusamoon 

toiseksikin kaudeksi 

VÄLINE 37  

TEKIJÄ 32  

KOHDE 14  

KOKIJA 1  

PAIKKA   

Tyhjä 16  

YHT. 100  

Kirjallisessa testissä 37 prosenttia oppilaista on määritellyt monet asiat                 

-lausekkeen semanttiseksi rooliksi VÄLINEEN.  Haastatteluissa 20 prosenttia 
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oppilaista on ollut myös VÄLINE-roolin kannalla. Esimerkin 96 oppilaan 3 

vastauksesta ilmenee, että hän on miettinyt monet asiat -lausekkeen tarkoitetta, 

kun hän on päätynyt siihen, että rooli on VÄLINE, koska monet asiat ei ole elävä. 

96. 

Haastattelija: Mikä on mielestäsi monet asiat -lausekkeen merkitystehtävä?  

Oppilas 3: Se on väline, ku se ei oo eläväkkää. 

Epävarmuutta ilmaisee myös esimerkin 97 oppilas 4 sanomalla, että rooli voi 

varmaan olla TEKIJÄ. Kirjallisessa testissä 32 prosenttia oppilaista on merkinnyt 

lausekkeelle monet asiat rooliksi TEKIJÄ. 

97. 

Haastattelija: Mikä voisi olla tämän monet asiat merkitystehtävä? 

Oppilas 4: Varmaan tekijä se voi olla. 

Oppilaiden vastauksista voi päätellä, että lausekkeen monet asiat abstraktitarkoite 

aiheuttaa vaikeuksia semanttisen roolin määrittämiseen. Se ei ole tarkoitteeltaan 

konkreettisesti eloton väline eikä elollinen olio. Kun havaitsin tämän, lisäsin 

neljän viimeisen haastateltavan oppilaan kohdalla semanttisten roolien listaan 

AIHEUTTAJAN. Heistä kolme on valinnut sen listan perusteella monet asiat             

-lausekkeen semanttiseksi rooliksi. Mielestäni tämä osoittaa, että semanttisten 

roolien määrittelyssä on tarpeen erottaa toisistaan elollisen tekijän lisäksi sekä 

konkreetti että abstrakti eloton tekijä. Ainakin kouluopetuksessa se voisi helpottaa 

lauseenjäsenten semanttista roolitusta. 

Kirjallisen testin otsikoista otan vielä esiin otsikon 98. Sen subjekti on 

tarkoitteeltaan konkreettinen. Otsikko on kopulalause, jossa subjekti ei ole 

semanttisesti aktiivinen tekijä. 

 

98. 

Kiekko oli takuuvarmasti riittävästi maalin sisällä (K 17.1.07.) 

Kirjallisessa testissä 67 prosenttia oppilaista on määritellyt kiekon semanttiseksi 

rooliksi VÄLINEEN (taulukko 22 s. 145). Haastatteluissa ilmeni, että kiekkoa 

pidettiin konkreettisena pelaamisen välineenä ja toisaalta elottomana subjektina 

eli tekijänä (99). Subjekti on usein oppilaiden mielestä sama kuin tekijä, kuten 

edellä on käynyt ilmi. 
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99. 

Haastattelija: Mikä on tämän kiekon merkitystehtävä? 

Oppilas 5: Väline, ku se on se eloton tekijä. 

Kirjallisessa testissä yhdeksän prosenttia on antanut kiekko-lausekkeelle 

semanttiseksi rooliksi KOHDE (taulukko 22 s. 145). Haastateltaviini kuuluneista 

oppilaista 30 prosenttia on ollut sitä mieltä, että kiekko on KOHDE. Nämä oppilaat 

pitävät kiekkoa ikään kuin pelaamisen tai mailan kohteena. He ottavat lauseen 

tulkintaan mukaan laajemman kontekstin kuin lauseen sanat. Esimerkin 100 

oppilas 6 sanoo, että kiekko tuntuu kohteelta, kun kiekko menee maaliin. 

100. 

Haastattelija: Millä perusteella kiekon merkitystehtävä on kohde? 

Oppilas 6: No se tuntuu, että ku kiekko meni maaliin, niin se kiekko on 

kohde. 

Myös esimerkin 101 oppilaan 8 vastauksesta ilmenee, että otsikosta Kiekko oli 

takuuvarmasti riittävästi maalin sisällä kiekon voi ymmärtää yleisesti pelaamisen 

kohteeksi. Oppilas 8 toteaa, että kiekko laitetaan sinne maaliin, vaikka itse 

otsikossa ei kerrota laittamisesta, pelaamisesta tai yleensä aktiivisesta 

tekemisestä. 

101. 

Haastattelija: Miten perustelisit sitä, että kiekko on kohde? 

Oppilas 8: Jos se kiekko laitetaan sinne maaliin. 
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Taulukko 22. Oppilaiden kirjallisessa testissä antamat semanttiset roolit otsikon 

Kiekko oli takuuvarmasti riittävästi maalin sisällä lihavoidulle lauseenjäsenille ja 

niiden prosentuaaliset määrät. 

SEMANTTINEN ROOLI Kiekko 

% 

oli takuuvarmasti riittävästi maalin sisällä 

% 

VÄLINE 64  3 

KOHDE 17  13 

TEKIJÄ 9   

KOKIJA 6   

PAIKKA   77 

Tyhjä 4  7 

YHT. 100  100 

Tämän kopulalauseisen otsikon Kiekko oli takuuvarmasti riittävästi maalin sisällä 

yhteydessä käy hyvin ilmi, miten sanan esiintymisyhteys ja mielikuva voivat 

vaikuttaa tulkintaan. Aineistoni perusteella voi nimittäin päätellä, että sanan 

kollokaation ja yleensä lauseen herättämän mielikuvan voima on suuri. Tarkoitan 

mielikuvalla väljästi ihmisen tietojen, asenteiden, tunteiden ja uskomusten 

summaa (ks. myös Pesonen 2003: 26). Oppilaan mielikuva jääkiekosta ja sen 

pelaamisesta ohjaa sitä, miten hän tulkitsee lauseen ja määrittää semanttiset roolit. 

Herääkin kysymys, miten oppilaat olisivat tulkinneet kiekko-sanan, jos se 

esimerkiksi olisi ollut lauseessa Kiekko oli kuusen alla. 

Otsikossa Kiekko oli takuuvarmasti riittävästi maalin sisällä kerrotaan 

suomalaisessa kulttuurissa vahvasti elävästä ja asemansa vakiinnuttaneesta 

urheilusta. Jo se, että puhutaan kiekosta ja maalista, riittää luomaan mielikuvan 

jääkiekon pelaamisesta. Voi siis ajatella, että otsikko sisältää suhteellisen 

konventionaalisen ilmauksen Suomessa ja että se heijastaa ihmisen mielikuvaa 

jääkiekon peluusta. Tämän taustan valossa oppilaiden vastaukset ja perustelut 

vaikuttavat loogisilta: kiekko on pelaamisen väline tai mailan ja lyömisen kohde. 

7.2 Kokoava katsaus 

Luvussa 7 olen keskittynyt siihen, miten peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset 

analysoivat lauseita semanttisten roolien avulla. Tarkemmin olen tarkastellut 

kysymystä, mitä semanttisia rooleja oppilaat antavat subjekti- ja 

objektilausekkeille ja miten he perustelevat valintojaan. Subjektilausekkeille 

oppilaat ovat antaneet semanttisiksi rooleiksi TEKIJÄ, KOKIJA, VÄLINE, KOHDE ja 
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PAIKKA. Objektilausekkeille he ovat antaneet yleisimmin KOHTEEN, KOKIJAN, 

VÄLINEEN ja PAIKAN roolit. Vain yhden kerran yksi oppilas on antanut 

objektilausekkeelle semanttiseksi rooliksi TEKIJÄN. 

Semanttisista rooleista TEKIJÄ on oppilaille tutuin. He yhdistävät sen 

syntaktiseen rooliin subjekti. Yleistäen voi todeta, että oppilaat alkavat etsiä 

muuta semanttista roolia lauseen subjektille vasta sen jälkeen, kun huomaavat, 

ettei se ole TEKIJÄ. Valintaan vaikuttavat lauseen verbin merkitys, 

subjektilausekkeen tarkoitteen elollisuus ja myös koko lauseen merkitys. 

Esimerkiksi konkreettista tekoa ilmaisevan verbin ja ihmistarkoitteisen subjektin 

sisältävään otsikkoon 102 on 91 prosenttia oppilaista merkinnyt subjektin 

semanttiseksi rooliksi TEKIJÄN. Teettämäni kirjallisen testin analyysista tulee 

kuitenkin ilmi, että useat oppilaat ovat antaneet TEKIJÄ-roolin myös elottomille 

subjektilausekkeille. Tämä voi johtua siitä, että he eivät ole lukeneet ohjeistustani 

TEKIJÄ-roolin elollisuudesta tai ovat automaattisesti merkinneet 

subjektilausekkeen TEKIJÄKSI. 

 

102. 

Poliisi irrotti huumekuskin kilvet Kemissä (K 13.1.07.) 

KOKIJA on elollisille subjekti- ja objektilausekkeille annettu semanttinen rooli. 

Haastatteluissa KOKIJA-roolin antaminen kulminoituu kysymykseen, kokeeko 

lausekkeen tarkoite vai ei. Esimerkiksi osa haastattelemistani oppilaista on pitänyt 

pelätä-verbin subjektia TEKIJÄNÄ ja osa KOKIJANA. Lauseen verbin kuuluminen 

mentaaliverbien ryhmään ei suoraan ole kertonut oppilaille subjektin semanttista 

roolia. 

Oppilaat ovat antaneet VÄLINE-roolin yleisimmin elottomalle 

subjektilausekkeelle. Siitä huolimatta kirjallisessa testissä myös 

objektilausekkeen huumekuskin kilvet (102) on määritellyt välineeksi 21 

prosenttia oppilaista. Oppilaiden haastattelujen aikana on selvinnyt, että VÄLINE-

roolia on helppo pitää nimenomaan tarkoitteeltaan konkreettisen esineen roolina. 

Sen sijaan abstraktitarkoitteisen lausekkeen semanttiseksi rooliksi se ei 

haastattelujen perusteella hyvin sovi. Esimerkiksi useat oppilaat eivät ole 

löytäneet semanttista roolia otsikon 103 subjektilausekkeelle monet asiat. 

Lauseke ei ole elollinen tekijä eikä eloton esinekään. Tutkimukseni perusteella 

voikin todeta, että VÄLINE ei sovi abstraktin tekemiseen vaikuttajan roolinimeksi. 

Kouluopetuksen näkökulmasta voikin kysyä, olisiko hyvä hylätä VÄLINE 
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semanttisen roolin nimityksenä vai kehittää erikseen nimitys abstraktille 

tekemiseen vaikuttajalle. 

 

103. 

Monet asiat ovat vaikuttaneet mielenkiintoon tulla Kuusamoon toiseksikin  

kaudeksi (K 15.1.07.) 

KOHDE on nimensä mukaan tekemisen kohde. Aineistoni oppilaat ovat 

yhdistäneet sen syntaktisista rooleista objektiin. KOHDE-roolin avulla lauseita 

analysoitaessa on tullut selkeästi ilmi, että oppilaat ottavat tulkintaan mukaan 

laajemman kontekstin kuin lauseen sanat. Siten KOHDE-roolin voi saada muukin 

lauseen komponentti kuin predikaattiverbin kohde. Esimerkiksi kopulalauseisen 

otsikon 104 subjektille useat oppilaat ovat antaneet semanttiseksi rooliksi 

KOHTEEN: kirjallisessa testissä yhdeksän prosenttia oppilaista ja haastateltaviini 

sattuneista oppilaista 30 prosenttia. Oppilaat ovat pitäneet kiekkoa ikään kuin 

pelaamisen tai mailan kohteena. 

104. 

Kiekko oli takuuvarmasti riittävästi maalin sisällä (K 17.1.07.) 

PAIKKA-rooli liittyy oppilaiden mukaan paikkaan, jossa lauseen ilmaisema 

tekeminen konkreettisesti tapahtuu. Esimerkiksi otsikon Poliisi irrotti 

huumekuskin kilvet Kemissä ilmaisema teko tapahtuu Kemissä, ja siten 88 

prosenttia oppilaista on määritellyt Kemissä-lausekkeelle PAIKKA-roolin. Sen 

sijaan otsikon 105 Venäjä-lausekkeelle on antanut semanttiseksi rooliksi PAIKAN 

15 prosenttia ja Viroa-lausekkeelle 12 prosenttia oppilaista, vaikka kyse on 

maantieteellisistä paikoista. 

105. 

Venäjä uhkaa Viroa ankarilla pakotteilla (K 13.1.10.) 

Tutkimusaineistoni osoittaa, että semanttisten roolien määrittely ja niiden 

antaminen lauseenjäsenille on tulkinnanvaraista ja riippuu tulkitsijan 

näkökulmasta. Oppilailla semanttisten roolien käyttöä lauseen analyysissa 

vaikeuttaa vielä se, että he ottavat tulkintaan mukaan koko tietonsa maailmasta ja 

sijoittavat lauseen ilmaiseman asian itseään ympäröivään maailmaan. Kuitenkin 

aineistoni on näyttänyt sen, että oppilailla on tietyt yhteiset kriteerit, jotka 
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vaikuttavat semanttisen roolin valintaan. Niitä ovat tulkittavan lausekkeen 

tarkoite, tarkoitteen elollisuus ja lauseen predikaattiverbin merkitys. Nämä 

kriteerit ovat yleisesti kielitieteessä hyväksyttyjä semanttisia rooleja erottelevia 

piirteitä (ks. esim. Dik 1978; Fillmore 1968; Kittilä 2002). 

 Palmer (1994: 5) on kirjoittanut semanttisten roolien ongelmakohdista: 

Ongelmallista on esimerkiksi se, että niitä ei voi määritellä täsmällisesti. Lisäksi 

niiden määrää on vaikea rajata, koska aina löytyy rooleja toisistaan erottavia 

piirteitä enemmän kuin rooleja periaatteessa on. Myös aineistoni oppilaiden 

analysoidessa lauseita nämä ongelmat ovat tulleet selkeästi esille. Kuitenkaan 

semanttisia rooleja ei kannata jättää lauseiden analysoinnissa huomiotta (ks. myös 

Palmer 1994: 5). Nimittäin tekemäni haastattelut ovat osoittaneet, että niiden 

avulla lauseen semanttinen sisältö avautuu oppilaille paremmin kuin pelkästään 

syntaktisten roolien avulla. Semanttiset roolit auttavat oppilaita erittelemään ja 

pohtimaan sekä sanojen ja lauseiden merkityksiä että niiden suhdetta toisiinsa.  

Tutkimukseni kuluessa on tullut ilmeiseksi, mitkä semanttiset roolit ovat 

käyttökelpoisia oppilaiden kanssa keskusteltaessa. Nämä ovat TEKIJÄ, KOKIJA, 

VÄLINE, AIHEUTTAJA, KOHDE ja PAIKKA. Kouluopetuksessa VÄLINE- ja 

AIHEUTTAJA-roolit voisi erottaa toisistaan siten, että VÄLINE olisi eloton 

konkreettinen tekemisen tekijä ja AIHEUTTAJA puolestaan abstrakti tekemisen 

tekijä tai tekemiseen vaikuttaja. 
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8 Otsikoiden luokittelu semanttisina lauseina 

Tutkimukseni haastattelu- ja testiosioissa pyysin oppilaita luokittelemaan 

aineistoni otsikot semanttisiin ryhmiin. Haastattelussa hain lisäksi perusteluja 

heidän ratkaisuilleen. Otin tutkimukseeni mukaan semanttiset lausetyypit, koska 

halusin kokeilla, miten otsikoiden semanttinen sisältö avautuu oppilaille niiden 

avulla. Siksi tässä luvussa aiheenani on lauseiden semanttinen luokittelu. 

Luvun alussa tarkastelen, miten oppilaat ovat luokitelleet kirjallisessa testissä 

esittämäni lauseotsikot semanttisiin ryhmiin (luku 8.1). Toinen tarkastelukulma 

koskee niitä perusteluja, joita oppilaat ovat esittäneet luokituksilleen (luku 8.2). 

Esiin nousee kysymys, pystyvätkö oppilaat käyttämään semanttisia luokkia ja 

nimeämään lauseita niiden perusteella samoin kuin he nimeävät lauseenjäseniä. 

8.1 Lauseotsikoiden semanttinen luokittelu kirjallisessa testissä 

Olen koonnut taulukkoon 23 (s. 150) otsikot, jotka kirjallisessa testissä on pitänyt 

luokitella 1) tekemistä ja tapahtumista, 2) tunnetta, ajattelemista ja sanomista ja 3) 

olemista ilmaiseviin lauseisiin. Tehtävässä annetut lauseluokat perustuvat luvussa 

3.2.3 (s. 64) määrittelemiini verbiprosessien ryhmiin: materiaalisiin, mentaalisiin 

ja relationaalisiin. Oppilaat ovat tehneet tehtävän suhteellisen vapaan intuition ja 

arkiajattelun perusteella. Tehtävää aloittaessaan ja tehdessään oppilailla on ollut 

mallina vain yksi esimerkki kustakin luokasta. 

Tarkastellessani oppilaiden tekemiä lauseluokituksia olen havainnut, että 

tehtävän yhdet otsikot on selkeästi yleisimmin luokiteltu materiaalisiksi, toiset 

mentaalisiksi tai relationaalisiksi. Havaintoni perusteella olen jakanut otsikot 

taulukkoa 23 varten ryhmiin siten, että ensimmäisen ryhmän otsikot 1, 2 ja 3 on 

yleisimmin luokiteltu materiaalisiksi. Toisen ryhmän otsikot 4, 5 ja 6 on suurin 

osa oppilaista luokitellut mentaalisiksi ja kolmannen ryhmän otsikot 7, 8 ja 9 

relationaalisiksi. Neljännen ryhmän otsikoiden 10 ja 11 luokittelut jakautuvat 

selkeimmin sekä materiaalisiin että mentaalisiin. 
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Taulukko 23. Otsikoiden prosentuaalinen jakautuminen materiaalisiin, mentaalisiin ja 

relationaalisiin lauseisiin. 

Otsikkoryhmät Materiaalinen 

% 

Mentaalinen 

% 

Relatio- 

naalinen 

% 

Tyhjä 

% 

Yht. 

% 

Ensimmäinen ryhmä:      

Mönkijäturmassa loukkaantunut 

tyttö kuoli 

84 5 6 5 100 

USA:n poliisi nappasi Ruotsin 

prinssin 

86 6 4 4 100 

Partiolaiset vaeltavat Suomen 

halki 

85 4 5 6 100 

Toinen ryhmä:      

Ruotsin mediaa ihmetyttää Virpi 

Kuitusen menestys 

25 63 7 5 100 

9-vuotias maalivahdin alku ei 

ujostele lainkaan 

33 54 8 5 100 

Donna Paukulla on hauskaa 12 67 17 4 100 

Kolmas ryhmä      

Kaupungissa on noin 600 000 

asukasta 

5 2 89 4 100 

Lumi olisi hyvä talon eriste 8 9 79 4 100 

Meillä on ollut hyvä joukkue 10 20 66 4 100 

Neljäs ryhmä      

Esko Nikkari ei pelännyt 

kuolemaa 

47 43 4 6 100 

Perhe toi onnen 40 48 8 4 100 

Kuten taulukosta 23 (s. 150) tulee ilmi, aineistoni oppilaat ovat luokitelleet 

esimerkin 106 otsikot yli 80-prosenttisesti tekemistä ja tapahtumista ilmaiseviksi 

lauseiksi (ensimmäinen ryhmä). Verbikeskeisen tarkastelun mukaan niiden 

predikaattiverbit määräävät koko lauseen semanttista luonnetta. Otsikot 106 b ja c 

kertovatkin selkeästi tapahtumasta, sillä niissä molemmissa on materiaalista 

prosessia ilmaiseva verbi: napata on ottamisverbi ja vaeltaa liikeverbi. Nämä 

ovat Pajusen (1999: 44–45) luokittelemia prosessiverbejä, jotka ilmaisevat jossain 

oliossa tai sen lokaliteetissa aiheutettua tai muuten sattuvaa muutosta. Lisäksi 

otsikoissa on subjektina aktiivinen, elollinen ja inhimillinen tekijä, mikä 

puolestaan lisää vaikutelmaa tekemisestä ja tapahtumisesta. 
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106. 

a) Mönkijäturmassa loukkaantunut tyttö kuoli (K 17.1.07.) 

b) USA:n poliisi nappasi Ruotsin prinssin (IS 18.1.07.) 

c) Partiolaiset vaeltavat Suomen halki (K 14.1.07.) 

Otsikossa 106 a predikaattiverbinä on eksistentiaalinen ja tilan muutosta 

ilmaiseva kuolla-verbi. Subjektina on KOKIJA-roolissa oleva tyttö. Lisäksi otsikon 

alussa on hallitseva partisiippirakenne, jossa on myös fysiologista tilan muutosta 

ilmaiseva verbi loukkaantua. Sekin esiintyy yleensä kokijasubjektin kanssa (ks. 

myös Pajunen 2001: 277). Vaikka otsikolla on eksistentiaalisia ja mentaalisia 

piirteitä, sen voi tutkimukseni tapauksessa luokitella materiaaliseksi, kuten 84 

prosenttia aineistoni oppilaista on tehnyt. Otsikko nimittäin selkeästi viittaa 

tapahtumaan, tapahtuneeseen onnettomuuteen. Tähän vaikuttaa myös se, että 

suomen kielessä puhutaan yleisesti ”tapahtuneista onnettomuuksista”. Otsikon 

voisi luokitella myös mentaalitapahtumasta kertovaksi, koska fysiologista ja 

mentaalista tapahtumaa ilmaisevilla verbeillä on paljon yhteisiä piirteitä (ks. myös 

Pajunen 1999: 63–64). 

Aineistoni oppilaat ovat luokitelleet esimerkin 107 otsikot taulukon 23 (s. 

150) mukaan yli 50-prosenttisesti tunnetta, ajattelemista ja sanomista ilmaiseviin 

lauseisiin (toinen ryhmä). Otsikot 107 a ja b sisältävätkin mentaaliverbin, 

ihmetyttää ja ujostella. Taulukosta tulee kuitenkin esille, että näitä otsikoita ei ole 

luokiteltu yhtä selkeästi mentaalisiksi kuin esimerkin 106 otsikot on luokiteltu 

materiaalisiksi. Esimerkiksi otsikon 107 a on oppilaista 63 prosenttia luokitellut 

mentaaliseksi ja 25 prosenttia materiaaliseksi. Otsikon 107 b on puolestaan 

luokitellut mentaaliseksi 54 prosenttia ja materiaaliseksi 33 prosenttia oppilaista. 

Tämä saattaa selittyä sillä, että osalle oppilaista voi olla luontevampaa ajatella 

ihmetyttämistä ja ujostelemista tekemisenä kuin tuntemisena. 

 

107. 

a) Ruotsin mediaa ihmetyttää Virpi Kuitusen menestys (IS 18.1.07.) 

b) 9-vuotias maalivahdin alku ei ujostele lainkaan (K 17.1.07.) 

c) Donna Paukulla on hauskaa (K 14.1.07.) 

Otsikon 107 c on luokitellut mentaaliseksi 67 prosenttia, relationaaliseksi 17 

prosenttia ja materiaaliseksi 12 prosenttia oppilaista. Otsikon predikaattiverbinä 

voi pitää kombinaatiota on hauskaa, joka muistuttaa fraasiverbiä. Tällöin se antaa 
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lauseelle selkeästi mentaalisen luonteen. Seuraavassa luvussa 8.2 tulevat esille 

oppilaiden perustelut lauseen luokitukselle. 

Aineistoni oppilaat ovat luokitelleet esimerkin 108 otsikot yleisimmin 

relationaalisiksi (taulukko 23 s. 150, kolmas ryhmä). Ne sisältävätkin olla-verbin. 

Kirjallisen testin perusteella otsikko 108 a on ollut helpoin luokitella 

relationaaliseksi: 89 prosenttia oppilaista on tehnyt niin. Kyseessä on 

prototyyppisenä pidetty eksistentiaalilause, ja semanttiselta kannalta siinä 

selkeästi kerrotaan, että jossakin on jotakin. Otsikon 108 b on luokitellut 

relationaaliseksi 79 prosenttia oppilaista. Omistuslauseen luokittelussa, otsikko 

108 c, on puolestaan enemmän hajontaa. Sen semanttisessa tulkinnassa 

korostuukin omistaminen ja omistussuhde, ja se erottaa omistuslauseen muista 

eksistentiaalilauseista (ks. myös ISK 2004: 853). Omistuslauseisen otsikon on 

luokitellut relationaaliseksi 66 prosenttia, mentaaliseksi 20 prosenttia ja 

materiaaliseksi 10 prosenttia oppilaista. 

 

108. 

a) Kaupungissa on noin 600 000 asukasta (K 13.1.07.) 

b) Lumi olisi hyvä talon eriste (K 13.1.07.) 

c) Meillä on ollut hyvä joukkue (K 13.1.07.) 

Otsikon Meillä on ollut hyvä joukkue (108 c) luokittelu aineistossani on 

mielenkiintoinen. Voisi nimittäin olettaa, että useampi oppilaista olisi luokitellut 

sen ennemmin materiaaliseksi kuin mentaaliseksi. Omistaminen ja hallussa 

pitäminenhän ovat enemmän tekemistä kuin tuntemista, jos täytyy valita näiden 

kahden välillä. Toisaalta otsikossa on positiivinen määrite hyvä, joka saattaa 

herättää tulkinnan tunteesta. Jostakin on nimenomaan tuntunut siltä, että joukkue 

on ollut hyvä. 

Olen erottanut esimerkin 109 otsikot taulukkoon 23 (s. 150) omaksi 

ryhmäkseen (neljäs ryhmä), koska niiden luokittelu jakautuu suhteellisen 

tasaisesti materiaalisiin ja mentaalisiin lauseisiin. Otsikon 109 a on luokitellut 

materiaaliseksi 47 prosenttia oppilaista siitä huolimatta, että pelätä-verbi ilmaisee 

selkeästi tunnetta. Mentaaliseksi otsikon on luokitellut 43 prosenttia oppilaista. 

Myös oppilaiden antamat semanttiset roolit otsikon subjektille Esko Nikkari 

näyttävät, että osa oppilaista pitää pelkäämistä tekemisenä ja osa kokemisena. 

Nimittäin aineistoni oppilaista 52 prosenttia on määritellyt Esko Nikkarin 

TEKIJÄKSI ja 44 prosenttia KOKIJAKSI (taulukko 19 s. 139). Lisäksi oppilaat ovat 

perustelleet semanttisia rooleja kahdella eri tavalla: Osa on sanonut, että Nikkari 
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tekee jotain, kun hän ei pelkää. Toisten mielestä hän ei oikeastaan tee mitään vaan 

tuntee. (Ks. luku 7.1.2 s. 135–139.) 

 

109. 

a) Esko Nikkari ei pelännyt kuolemaa (IS 19.12.06.) 

b) Perhe toi onnen (IS 13.1.07.) 

Otsikon 109 b on luokitellut materiaaliseksi 40 prosenttia ja mentaaliseksi 48 

prosenttia oppilaista. Vaikka otsikossa on materiaalinen tuoda-verbi, lausekkeet 

perhe ja onnen saattavat herättää positiivisia ja tunnepitoisia mielikuvia. Siten ne 

antavat koko otsikolle mentaalisen sävyn. Nämä seikat voivat siis vaikuttaa 

siihen, että otsikko on luokiteltu useammin mentaaliseksi kuin materiaaliseksi. 

Olen maininnut useita kertoja tutkimuksessani, että oppilaat tekevät 

luokituksiaan oman arkiajattelunsa ja intuitionsa varassa. En oleta heillä olevan 

tieteellistä tietoa tai käsitystä asioista. Juuri tämä seikka onkin tutkimuksessani 

yksi voimavara. Se näyttää, miten kielestä ja ajattelusta löytyy tiettyjä yleisiä 

piirteitä ja että kaikki kielenkäyttäjät voivat pohtia ja analysoida niitä. 

Esimerkiksi laatimani tehtävä otsikoiden semanttisesta luokittelusta ja siitä 

kokoamani taulukko osoittavat, että peruskoulun käyneet kykenevät 

luokittelemaan lauseita myös kielitieteellisesti pätevien luokitusten avulla, 

vaikkakin ohjeistetusti. Lisäksi heidän luokittelunsa on suhteellisen 

yhdensuuntaista. 

Lisäksi on huomattava, että oppilaat ovat saaneet harjoitusta verbien ja myös 

lauseiden luokittelusta oppikirjojensa tehtävien kautta (ks. Kuusento ym. 2001; 

Kouki ym. 2002; Saure ym. 2002). Esimerkiksi Salasana-oppikirjassa (Saure ym. 

2002: 307) oppilaille kerrotaan, että verbi voi ilmaista tekemistä, olemista, 

toimintaa, liikkumista, tilaa, kokemista ja tuntemista. Näin ollen laatimani 

lauseiden luokittelutehtävä ei ole voinut olla oppilaiden tasoon nähden liian 

vaikea. 

8.2 Oppilaiden perustelut lauseotsikoiden luokituksille 

Tutkimushaastattelussa olen keskustellut oppilaiden kanssa kirjallisessa testissä 

olleiden otsikoiden semanttisesta luokittelusta. Olen kysynyt heiltä perusteluja 

sille, miksi kyseessä oleva lause kuuluu tiettyyn semanttiseen ryhmään. 

Haastattelemistani oppilaista 

70 % on perustellut valintaansa nostamalla esiin lauseen verbin, 
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20 % on esittänyt perusteluiksi muita seikkoja, esimerkiksi itse keksimäänsä  

kontekstia lauseessa kerrotulle asialle, 

10 % on sanonut, että ei osaa perustella valintaansa. 

Jätän jatkossa käsittelemättä nämä edellä mainitsemani kymmenen prosenttia 

vastauksista, joissa oppilas ei ole osannut perustella tekemäänsä lauseluokitusta. 

Tähän määrään kuuluvat täysin perustelemattomien vastausten lisäksi esimerkin 

110 kaltaiset perusteluyritykset. 

 

110. 

Haastattelija: No entä tämä Mönkijäturmassa loukkaantunut tyttö kuoli? 

Oppilas 20: Tekemistä tai tapahtumista ilmaisevat lauseet. 

Haastattelija: Millä perusteella sää laitat sen siihen? 

Oppilas 20: Ko siinä on se (tauko). En mää ossaa selittää sitä. 

Haastattelija: Niin. 

Oppilas 20: Se on vaikea selittää. Siinä on tuo tyttö (epäröintiä). 

8.2.1 Verbi perusteena luokitukselle 

Esimerkeissä 111–113 ovat kolmen eri koulun oppilaan perustelut otsikon Ruotsin 

mediaa ihmetyttää Virpi Kuitusen menestys luokitteluun. Nämä oppilaat ovat 

luokitelleet otsikon mentaaliseksi eli tunnetta, ajattelemista ja sanomista 

ilmaisevaksi ja perustelleet valintaansa verbikeskeisesti. Otan esille kolmen eri 

koulun oppilaan vastaukset, koska niistä näkyy jälleen se, miten samankaltaisesti 

oppilaat havainnoivat kieltä riippumatta koulusta ja opettajasta. 
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111. 

Haastattelija: Millä perusteella tämä otsikko kuuluu tunnetta, ajattelemista ja 

sanomista ilmaiseviin? 

Oppilas 3: Ko tuo ihmetyttää. 

 

112. 

Haastattelija: Millä perusteella tämä otsikko kuuluu tunnetta, ajattelemista ja 

sanomista ilmaiseviin? 

Oppilas 5: Koska se tuota tuossa on Ruotsin mediaa ihmetyttää. 

 

113. 

Haastattelija: Miksi tämä otsikko kuuluu tuonne tunnetta, ajattelemista ja  

sanomista ilmaiseviin? 

Oppilas 6: Tässä ainaki tämä Ruotsin mediaa ihmetyttää, niin se on vähän  

niinku että semmosta ajattelemista. 

Yleisimmin haastattelemani oppilaat ovat perustelleet luokitustaan toistamalla 

vain otsikon verbin, kuten esimerkeissä 111 ja 112. Kuitenkin oppilaista viisi 

prosenttia on pohtinut perusteluissaan laajemminkin verbin merkitystä, kuten 

esimerkin 113 oppilas 6. Hän on määritellyt, että verbi ihmetyttää on 

ajattelemista. Esimerkissä 114 on vielä yhden oppilaan verbikeskeinen perustelu 

lauseluokitteluun. Otsikko on Kaupungissa on noin 600 000 asukasta. 

114. 

Haastattelija: Millainen on tämä lause Kaupungissa on noin 600 000  

asukasta, mihin ryhmään se kuuluu? 

Oppilas 1: Olemista ilmaisevat. 

Haastattelija: Millä perusteella sää laittaisit sen sinne? 

Oppilas 1: No ko siellä on. 

Edellä esitettyjen perustelujen mukaan lauseen semanttista luokittelua määrää se, 

mieltääkö oppilas lauseen predikaattiverbin materiaaliseksi, mentaaliseksi vai 

relationaaliseksi. Tätä päätelmää tukee myös systeemis-funktionaalisen kieliopin 

käsitys verbiprosesseista ja yleensä verbikeskeinen lauseanalyysi. Systeemis-

funktionaalisen kieliopin mukaanhan lauseen ilmaisemat prosessit realisoituvat 
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juuri verbiryhmissä (ks. luku 3.2.3 s. 63–64; Holmberg & Karlsson 2006: 76). Voi 

myös ajatella, että tutkimukseni esiin nostamiin tuloksiin vaikuttaa osaltaan 

tehtävänanto. Kuten edellä olen kertonut, olen antanut oppilaille valmiit 

lauseryhmät, joiden luonnehdinnassa käytin verbiin viittaavia sanoja 

ajatteleminen, sanominen, tekeminen, oleminen. Kuitenkin varsinaisessa 

tehtävänannossa olen pyytänyt oppilaita vain järjestelemään lauseita ryhmiin enkä 

tarkkailemaan niissä olevia verbejä. 

Joka tapauksessa suomalaisessa kielitieteellisessä keskustelussa on yleisesti 

hyväksytty näkemys, että verbin ilmaisema prosessi määrää pitkälle koko lauseen 

luonteen. Esimerkiksi Vilkuna (1996) on lähtenyt selkeästi liikkeelle siitä, että 

finiittiverbi muodostaa lauseen syntaktisen ja semanttisen navan (ks. Vilkuna 

1996: 23–28). Myös ISK (2004) on pitänyt finiittiverbiä lauseen ytimenä, mutta 

on tarkastellut sitä enemmän syntaktiselta kuin semanttiselta kannalta. Lisäksi 

kognitiivisen kieliopin näkökulmasta kieltä tarkastellut P. Leino (2001: 32) on 

todennut, että lausetyyppien luokittelussa on paljolti kyse siitä, millaisia ovat 

lauseiden ilmaisemat prosessit. Sillä on siis merkitystä sekä lauseen syntaktisen 

että semanttisen rakenteen kannalta (ks. myös P. Leino 2001). 

Tutkimushaastattelussa tein oppilaille tarkentavan kysymyksen siitä, mikä 

otsikon sana vaikuttaa heidän mielestään luokitteluun. Olen halunnut kokeilla, 

nostavatko oppilaat tällaisenkin kysymyksen jälkeen verbin keskeiseen asemaan. 

Esimerkissä 116 oppilas 16 sanoo epäröiden, että otsikossa Yhdeksänvuotias 

maalivahdin alku ei ujostele lainkaan luokitusta määräävä sana on ei ujostele. 

 

116. 

Haastattelija: Joo entä tämä Yhdeksänvuotias maalivahdin alku ei ujostele 

lainkaan? 

Oppilas 16: Tekemistä. 

Haastattelija: Osaatko sanoa, mikä tässä lauseessa on se, onko tässä 

semmonen sana, joka herättää sinussa sen ajatuksen, että se kuuluu johonkin 

ryhmään? 

Oppilas 16: Oisko se ei ujostele tai... 

Esimerkissä 117 oppilas 14 on luokitellut otsikot Ruotsin mediaa ihmetyttää Virpi 

Kuitusen menestys ja Yhdeksänvuotias maalivahdin alku ei ujostele lainkaan 

mentaalisiksi eli tunnetta, ajattelemista ja sanomista ilmaiseviksi lauseiksi. Hän 

nostaa perustelussaan esiin lauseen verbin ja subjektin: Ruotsin mediaa 

ihmetyttää ja se ei niinku ujostele. Tässä yhteydessä on huomattava, että 
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aineistoni oppilaat eivät tietysti itse ole maininneet sitä, että luokitusta määräävä 

sana olisi verbi. Myös esimerkissä 117 haastattelijana itse totean lopuksi, että 

verbi määrää luokituksen. 

117. 

Haastattelija: Mihin laittaisit tämän Ruotsin mediaa ihmetyttää Virpi Kuitusen 

menestys? 

Oppilas 14: Tänne tunnetta ja ajattelemista ja sanomista ilmaisevat. 

Haastattelija: Joo. Entä tämän Yhdeksänvuotias maalivahdin alku ei ujostele 

lainkaan? 

Oppilas 14: Tänne tunnetta ja ajattelemista ilmaisevat lauseet. 

Haastattelija: Joo. Osaatko sanoa, mikä näissä lauseissa on se sana tai mikä 

herätti laittamaan ne tiettyyn ryhmään? 

Oppilas 14: Tässä Ruotsin mediaa ihmetyttää, niin se on ajattelemista. 

Haastattelija: No, entä tässä toisessa? 

Oppilas 14: Se tuota, että se ei niinku ujostele. 

Haastattelija: Eli se verbi siinä. 

Oppilas 14: Niin. 

Aineistoni analyysi on osoittanut myös, että oppilaat eivät luokittele lauseita 

ainoastaan verbiprosessin perusteella. On tunnettua, että yksittäiset verbit eivät 

ole yksiselitteisesti tietyn luontoisia (ks. esim. P. Leino 2001: 44; Siitonen 2002: 

292; Siitonen 1999: 51, 66–67; Pajunen 2001). Siten myös muilla lauseenjäsenillä 

ja tulkintakontekstilla on tärkeä tehtävä. 

Esimerkiksi Siitonen (2002) on pohtinut artikkelissaan sitä, miten tieto 

sanojen semantiikasta ja maailmantuntemus ohjaavat lukijaa määriteltäessä 

lauseen intentionaalisuutta. Hän on ottanut tarkasteltavaksi lauseet Tyttö pudotti 

sormuksensa uintimatkalla järveen ja Tyttö pudotti ex-poikaystävänsä antaman 

sormuksen järveen. Lauseet ovat hyvin samankaltaisia, ja niissä on jopa sama 

predikaattiverbi ja subjekti. Kuitenkin lauseiden kokonaisuudesta voi päätellä, 

että ensimmäisessä lauseessa toiminta on ollut tahatonta ja toisessa tahallista. 

(Siitonen 2002: 293.) Samalla tavalla lauseiden ja verbien semanttista luokittelua 

ohjaavat tieto sanojen semantiikasta ja maailmantuntemus. 

Tulkinta- ja esiintymisympäristöstä riippuen yksi ja sama verbi voi siis saada 

eri merkityksen. Tämä näkyy myös oman tutkimukseni haastattelussa esillä 

olleesta lauseparista Milla söi omenaa ja Lumipula söi miestä. Olen pyytänyt 

oppilaita kertomaan, mitä eroa lauseilla mahdollisesti on. Kysymyksellä tietysti 
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olen antanut ilmi, että niillä on ero. Kuitenkin vastauksista voi havaita, millainen 

ero oppilaiden mukaan on. Esimerkin 118 oppilas 11 määrittelee eron siten, että 

Lumipula söi miestä on tunteellinen ja lauseen Milla söi omenaa voi havaita. 

Kaiken kaikkiaan aineistoni oppilaat ovat perustelleet lauseiden välistä eroa juuri 

abstraktisuudella ja konkreettisuudella tai tuntemisella ja tekemisellä. Lauseet siis 

kuuluvat selkeästi eri semanttisiin luokkiin. 

 

118. 

Haastattelija: Joo osaatko määritellä, että minkälaista eroa on näillä kahella 

lauseella Milla söi omenaa ja Lumipula söi miestä? Miten ne eroaa 

toisistaan? 

Oppilas 11: Tuo on semmonen tunteellinen, opetuksen kautta koettava tuo 

Lumipula söi miestä ja Milla söi omenaa, se on semmonen jonka voi havaita. 

P. Leino (2001) on ottanut kantaa verbien luokitteluun liittyviin ongelmiin. Hän 

on havainnollistanut yhden ja saman verbin monikäyttöisyyttä lauseen Pallo 

pyörii kupissa avulla. Nimittäin lauseen verbillä pyöriä on kaksi 

konventionaalistunutta käyttöä liikeverbinä. Siten edellinen lause voi tarkoittaa, 

että pallo pyörii kupissa akselinsa ympäri tai kupin reunoja kiertäen. Näin yhdellä 

verbillä voidaan ilmaista aivan erityyppisiä prosesseja. (P. Leino 2001: 43.) 

Toisaalla P. Leino (2001) on tarkastellut syntaktisesti määriteltyjen 

lausetyyppien verbikeskeisyyttä. Verbin argumenttirakenne määrää ne lausetyypit, 

joissa kyseinen verbi voi esiintyä. ”Jokainen kielestä erotettava lausetyyppi rajaa 

siihen sopivien verbien joukon ja yhdistää sen jäsenet samaan kategoriaan.” Mitä 

hienojakoisempaa lauseiden luokittelu on, sitä yksityiskohtaisempaa on myös 

analyysi. Samalla kuitenkin käy niin, että lausetyyppien ja niitä vastaavien 

verbiluokkien määrä kasvaa. Lisäksi tulee esiin, että yksittäiset verbit esiintyvät 

yhä useammissa luokissa. (P. Leino 2001: 21.) Tämä pohdinta verbin ilmaiseman 

prosessin vaikutuksesta lauseiden semanttiseen luokitteluun tuo esiin sen, miten 

monisyistä luokittelu on. Vaikka aineistoni oppilaista 70 prosenttia on nostanut 

luokitteluperusteluissaan esille otsikon verbin, ei voi yksiselitteisesti sanoa, että 

verbi on ollut luokittelun perusteena.  

Tarkastelemani lausepari Milla söi omenaa ja Lumipula söi miestä toi esiin 

myös syntaktiseen lausetyyppiluokitteluun liittyvän ongelman. Tässä yhteydessä 

on huomattava, että syödä miestä on suomen puhekielen fraasi-ilmaisu. Se 

ilmaisee harmin ja kyllästymisen tunnetta. Joka tapauksessa lauseet ovat 

syntaktiselta rakenteeltaan identtiset, mutta semanttisen rakenteensa puolesta ne 
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voidaan luokitella eri lausetyyppejä edustaviksi. Milla söi omenaa on 

tutkimukseni luokittelun mukaan materiaalinen ja Lumipula söi miestä 

mentaalinen lause. 

P. Leino (2001) on pohtinut lausetyyppien luokittelun ongelmaa semanttisesta 

näkökulmasta. Hän on ottanut esimerkiksi lauseet Tarjoilija täytti lasin pullosta ja 

Tarjoilija täytti lasin asiakkaan pyynnöstä. Näissä lauseissa elatiivimuotoisen 

adverbiaalin semanttinen tehtävä vaihtuu ja siten vaihtuu myös lauseen esittämän 

asiantilan luonne. (P. Leino 2001: 29.) Toisessa yhteydessä P. Leino on 

kirjoittanut kognitiivisen ja konstruktiokieliopin näkökulmasta siitä, miten kieli 

tarjoaa puhujan käyttöön paljon monenlaisia syntaktisten konstruktioiden 

vakiintuneita yhdistelmiä. Niitä on mahdotonta jokaista luokitella omaksi 

lausetyypikseen. P. Leino on huomauttanut myös, että syntaktiselta rakenteeltaan 

identtiset mutta merkitysrakenteeltaan erilaiset lauseet eivät välttämättä edusta 

samaa lausetyyppiä. (P. Leino 2001: 35.) 

ISK:ssa (2004) on käsitelty myös verbien monimerkityksisyyttä ja 

merkityksen joustavuutta. Siinä on mainittu, että verbien eri täydennykset 

(täydennysympäristö) nostavat niistä esiin merkityksen eri puolia. ”Kun tämä on 

systemaattista ja koskee monia verbejä, täydennykset muodostavat 

täydennysmuotin.” (ISK 2004: 440–441.) Kuitenkin myös ISK:ssa on mainittu, 

että lauseen lopullisen merkityksen muodostavat täydennysmuotti ja verbi 

yhdessä. Siten lauseen merkitys on monien tekijöiden summa. 

Sen lisäksi, että monet eri syntaktiset ja semanttiset tekijät ohjaavat lauseiden 

merkitystä ja luokitusta, myös jokaisen tulkitsijan subjektiivinen näkemys 

vaikuttaa tulkintaan. Tämä tulee hyvin esiin otsikosta Donna Paukulla on 

hauskaa. Seuraavat esimerkit 119–122 osoittavatkin, miten tämä yksi ja sama 

lauseotsikko voidaan luokitella eri semanttisiin ryhmiin. (Ks. tämän otsikon 

tulkintaa myös luku 5.3.2 s. 90–92.) Otsikko Donna Paukulla on hauskaa on 

luokiteltu aineistossani materiaaliseksi, mentaaliseksi ja relationaaliseksi. 

Esimerkissä 119 oppilas 5 on luokitellut otsikon mentaaliseksi, eli tunnetta, 

ajattelemista ja sanomista ilmaisevaksi, ja perustelee sitä fraasimuodolla on 

hauskaa. 

 

119. 

Haastattelija: Millä perusteella tämä otsikko kuuluu tunnetta, ajattelemista ja 

sanomista ilmaiseviin? 

Oppilas 5: No koska sillä Donna Paukulla on hauskaa. 
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Toisessa esimerkissä 120 oppilas 19 on luokitellut otsikon myös mentaaliseksi. 

Hän sanoo perustelussaan, että hauskuus on tunnetta ja että sillä perusteella 

otsikko kuuluu tunnetta, ajattelemista ja sanomista ilmaiseviin lauseisiin. 

120. 

Haastattelija: Mihin ryhmään laittaisit otsikon Donna Paukulla on hauskaa? 

Oppilas 19: Se kuuluu tuonne tunnetta, ajattelemista ja sanomista 

ilmaiseviin. 

Haastattelija: Aivan. Miten perustelisit tätä valintaa? 

Oppilas 19: Hauskuushan on vähän niin ku tunnetta, ja niin tuonne se 

kuuluu. 

Esimerkin 121 oppilas 14 puolestaan on luokitellut otsikon relationaaliseksi. 

Perustellessaan luokitusta hän tuo esiin ajatuksen siitä, että on tarkoittaa olemista. 

121. 

Haastattelija: Millä perusteella laitoit tämän otsikon olemista ilmaiseviin? 

Oppilas 14: Noo sillä on niin ku hauskaa, olemista. 

Oppilas 20 esimerkissä 122 on pitänyt otsikkoa materiaalisena. Hänen mukaansa 

otsikko kuuluu tekemistä ja tapahtumista ilmaiseviin lauseisiin, koska täytyy 

tehdä jotain, että on hauskaa. 

122. 

Haastattelija: Sanoit, että Donna Paukulla on hauskaa kuuluu tuohon 

tekemistä ja tapahtumista ilmaiseviin lauseisiin. Osaatko perustella valintaa 

jotenkin? 

Oppilas 20: Mmm. Täytyy sen jotain tehä, että sillä on hauskaa. 

8.2.2 Konteksti oppilaiden perusteluissa 

Kognitiivisen kieliopin mukaisin termein P. Leino (1993) on puhunut lauseen 

leksikaalisesta yksiköstä ja sen semanttisesta navasta, joka ei sisällä varsinaisesti 

merkitystä. Hänen (1993: 101) mukaansa semanttinen yksikkö lauseessa on 

eräänlainen ”solmu, josta avautuu vakiintuneiden kytkentöjen kautta pääsy 

merkitysverkkoon”. Yleistäen voi siis ajatella, että lauseen sanat ja niiden eri 

muodot eivät itsessään sisällä merkitystä, vaan ne avaavat merkitysten ja 
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tulkintojen mahdollisuuden. P. Leinon käsitys liittyy omaan – kontekstuaaliseen ja 

dialogiseen – käsitykseeni siinä, että lauseiden ja myös yksittäisten sanojen 

merkitys tarkentuu kyseessä olevan kontekstin ja dialogin mukaan. 

Kielen yksiköt ovat siis kontekstisidonnaisia. Jokainen kielen semanttinen 

yksikkö hahmottaa osaltaan kerrottua asiaa suhteessa kontekstiin (ks. myös P. 

Leino 1993: 101). Esimerkiksi oppilaiden tulkitsemissa otsikoissa jokainen sana 

ja siten myös jokainen morfeemi ohjaa lukijaansa hahmottamaan kerrotun asian. 

Olen maininnut edellä, että 70 prosenttia aineistoni oppilaista on perustellut 

otsikon semanttista luokitusta verbikeskeisesti. Oppilaista 20 prosenttia on 

luokitellut otsikoita muilla perusteilla. Esimerkiksi oppilas 2 (123) on luokitellut 

haastattelussa otsikon Mönkijäturmassa loukkaantunut tyttö kuoli sekä 

materiaaliseksi että mentaaliseksi. Hänen mukaansa tapaturman taustalla on 

tekemistä ja lisäksi tapaturma ja kuolema ovat tunteellisia asioita. Perusteluissa 

ovat siis mukana sosiokulttuurinen konteksti ja hänen henkilökohtaiset tulkintansa 

lauseen kertomasta tapahtumasta. 

 

123. 

Oppilas 2: Se kuuluu mun mielestä tuohon tunnetta, ajattelemista tai 

sanomista ilmaisevaan lauseeseen ja myös sitte tuonne tekemistä ja 

tapahtumista ilmaiseviin lauseisiin. 

Haastattelija: Joo ja millä perusteella sää laittaisit sen molempiin? 

Oppilas 2: No ensinnäki, ku tuo on niin ku tapaturma eli niin tekemistä, ja 

sitten tuo voi olla joillekin aika tunteellinen asia, tuosta voi tulla aika monia 

ajatuksiaki. 

Siitonen (2002) on pohtinut kontekstin vaikutusta tulkintaan tutkiessaan, miten 

opiskelijat määrittelevät lauseen intentionaalisuusasteen. Tieto sanojen 

semantiikasta ja yleinen maailmantuntemus ohjaavat tulkintaa. Yleisesti 

havainnoijan itse keksimä konteksti lauseelle ratkaisee intentionaalisuusasteen. 

(Siitonen 2002: 293, 296.) Saman voi havaita muussakin lauseiden ja myös 

verbien semanttisessa luokittelussa. 

Vaikka Siitosella (2002) on ollut tutkimuksessaan informantteina yliopisto-

opiskelijoita ja minulla peruskoululaisia, on informanttiemme esittämissä 

perusteluissa ja tulkinnoissa yhteisiä piirteitä. Yksi piirre on se, että informantti 

esittää useita tulkintamahdollisuuksia. Oman aineistoni esimerkissä 123 oppilas 2 

sanoo, että otsikko Mönkijäturmassa loukkaantunut tyttö kuoli voi olla tekemistä 

ja tapahtumista ilmaiseva lause, koska kyseessä on tapaturma. Lisäksi se voi olla 
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tunnetta, ajattelemista ja sanomista ilmaiseva lause, koska tapaturma voi olla 

joillekin aika tunteellinen asia. Siitosen (2002: 299) aineistossa puolestaan 

opiskelija on perustellut lauseen Nauru tyrehtyi äkkiä, kun opettaja astui luokkaan 

intentionaalisuutta siten, että kyseessä voi olla joko tarkoituksellinen teko tai vain 

reaktio. 

Toinen piirre oppilaiden perusteluissa on jo edellä mainitsemani oppilaiden 

itse keksimä konteksti. Esimerkiksi Siitosen (2002: 299) aineistossa opiskelija on 

sanonut määritellessään lauseen Lapset olivat rikkoneet lelut intentionaalisuutta, 

että ”leikki oli rajua, mutta luultavasti varsinainen tarkoitus ei ollut rikkominen”. 

Oman aineistoni itse keksitystä kontekstista käy esimerkiksi oppilaan 8 (124) 

perustelu sille, miksi otsikko Perhe toi onnen on mentaalinen. Hän sanoo, että 

kaupungissa on paljon asukkaita ja yleensä perheitä, jotka ovat onnellisia. 

Oppilaan puhe kaupungista ja asukkaista yhdistyy saman tehtävän otsikkoon 

Kaupungissa on noin 600 000 asukasta. Hän on saattanut yhdistää otsikoissa 

kerrotut asiat yhdeksi tarinaksi. 

 

124. 

Haastattelija: Millä perusteella Perhe toi onnen kuuluu tunnetta, 

ajattelemista ja sanomista ilmaiseviin otsikoihin? 

Oppilas 8: No kun kaupungissa on niin paljon niitä asukkaita ja sitten 

kaupungeissa on ylleensä perheitä, jotka on onnellisia. 

Tämä vertailu oman ja Siitosen aineiston välillä osoittaa, että iästä riippumatta 

tulkintatavoissa on samoja piirteitä. Mitään lopullista ja ehdotonta ei voi sanoa 

siitä, miten täytyy tulkita. Tulkinta on lähinnä keskustelua, ja keskustelu avaa 

mahdollisuuden pohtia ja avartaa ajatusmaailmaa, kuvaa kielestä ja ympäröivästä 

maailmasta. 

Aineistoni analyysista käy ilmi, miten lauseiden semanttinen määrittely 

riippuu useista tekijöistä, yksittäisen sanan semantiikasta ja henkilökohtaisista 

mielikuvista aina sosiokulttuuriseen kontekstiin. Nämä seikat selittävät myös 

tilastollista hajontaa eri otsikkolauseiden luokittelussa (taulukko 23 s. 150). 

Esimerkiksi otsikon Perhe toi onnen on luokitellut materiaaliseksi 40 ja 

mentaaliseksi 48 prosenttia oppilaista. Tästä herääkin kysymys, olisiko otsikkoa 

luokiteltu mentaaliseksi, jos se olisi ollut Perhe toi auton. Esimerkissä 125 on 

yhden oppilaan vastaus kysymykseen otsikosta Perhe toi onnen. Hän määrittelee 

otsikon materiaaliseksi. 
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125. 

Haastattelija: Mmm. Aivan. No entä tämä Perhe toi onnen? 

Oppilas 11: Tekemistä tai tapahtumista ilmaisevat. 

Haastattelija: Joo. Millä perusteella? 

Oppilas 11: No eikö siinä tavallaan tapahdu tai... 

Kun verrataan lauseparia Perhe toi onnen ja Perhe toi auton, lausekkeet onnen ja 

auton tuovat lauseiden semanttiseen tulkintaan oman värinsä. Kuitenkin on 

huomattava, että yksittäiset sanat eivät ole merkityssäiliöitä. Systeemis-

funktionaalisen kieliopin mukaan konteksti on se, joka antaa alkulähteen 

merkitykselle. Merkitys puolestaan realisoituu sanojen yhdistelmissä ja 

yksittäisten sanojen muodoissa. Systeemis-funktionaalisen kieliopin jaottelemat 

kielen kerrokset – konteksti, merkitys, leksikogrammatiikka ja fyysinen ilmaisu – 

todellistuvat kielessä ketjun tapaan. (Ks. luku 2.2.1 s. 42–44.) Siten pelkät sanat ja 

niiden fyysiset hahmot eivät yksistään riitä merkityksen muodostumiseen ja 

merkitysten tulkintaan. 

Kognitiivisesta kieliopista löytyy samansuuntainen ajatus: sanat eivät ole 

säiliöitä, joiden sisällä on koko merkitys. P. Leinon (1993: 22) mukaan sanat ovat 

itseohjautuva ja itseään säätelevä järjestelmä, ja se muuntuu jatkuvasti tuoreen 

syötöksen myötä. ”Äänne- tai kirjainjono avaa kielenpuhujalle tien tämän 

tietovaraston kulloinkin kysymykseen tuleville alueille.” (P. Leino 1993: 22.) 

Näin ollen otsikoidenkaan fyysiset rakenteet – sanat ja niiden muodot – eivät 

yksistään riitä vaikuttamaan siihen, miten oppilaat tulkitsevat ja luokittelevat 

niitä. 

Karkeasti yleistäen voi sanoa, että kognitiivinen kielioppi keskittyy 

tarkastelemaan kieltä kielenkäyttäjän sisäisenä ulottuvuutena ja systeemis-

funktionaalinen kielioppi kielen ulkoista ja sosiaalista ohjautuvuutta. Kuitenkaan 

kumpikaan tarkastelutapa ei kiellä toisen olemassa oloa (ks. esim. P. Leino 1993: 

21). Siten kognitiivisen ja systeemis-funktionaalisen kieliopin kantojen 

tarkasteleminen yhdessä tuo hyvin esiin sen, miten merkitys riippuu 

kielenpuhujan sisäisestä ja ulkoisesta maailmasta. Myös tutkimusteoriana 

käyttämäni sosiaalinen ja dialoginen näkökulma kieleen puhuu tiedon ja myös 

merkityksen sosiaalisesta ja yksilöllisestä puolesta: tiedon syntymekanismi on 

pohjimmiltaan sosiaalinen, mutta se on kunkin yksilön omasta ajallisesta ja 

paikallisesta näkökulmasta koettua (ks. luku 2.2.3 s. 46–49). Tämä tulee esiin 

myös oman aineistoni analyysista. Esimerkiksi luokitellessaan otsikoita oppilaat 

käyvät koko ajan vuoropuhelua itsensä ja ympäristönsä kanssa. 
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Esimerkki 126 on yksi aineistoni näyte siitä, miten oppilas on dialogissa 

ympäristönsä ja omien käsitystensä kanssa. Oppilas analysoi lausetta Pariskunta 

hukuttautui autoon. Hän sanoo, että lauseessa pariskunta on TEKIJÄ, koska ”ne 

(pariskunta) itse ajaa sinne”. Lauseessa ei kuitenkaan mainita mitään ajamisesta. 

Ilmeisesti oppilas onkin täydentänyt ympäristöstä saadun tiedon perusteella 

lauseessa kerrottua asiaa: yleensä autoon hukutaan siten, että auto on ajettu tai 

työnnetty veteen. 

 

126. 

Haastattelija: Mikä on tämän pariskunnan merkitystehtävä otsikossa 

Pariskunta hukuttautui autoon? 

Oppilas 2: No sitte se on niinkö tekijä, ku ne niin ku ite ajaa sinne. 

Kognitiivisen kieliopin mukaisesti P. Leino (1993: 50) on todennut, että 

kielellisessä merkityksessä on kysymys sen suhteesta ihmisen maailmaa 

koskeviin käsityksiin eikä ilmauksen suhteesta maailmaan. Ilmauksen ja sen 

esittämän todellisen asiantilan suhde ei ole suora. Varmasti ei siis voida sanoa, 

millaista muotoa milloinkin käytetään ja miten jokin asiantila ilmaistaan. 

Kielenkäyttäjä vain valitsee tietyn rakenteen tilanteen esittämiseksi. ”Kielioppi 

siis strukturoi asiantilan kielellistä ilmausta varten korostamalla sen joitakin 

puolia toisten kustannuksella.” (P. Leino 1993: 50.) Tutkimukseni tapauksessa 

otsikoiden kirjoittajalla on siis kiistämätön vaikutus oppilaiden tekemiin 

tulkintoihin ja luokituksiin. Se, millaiseksi kirjoittaja on otsikon muotoillut, antaa 

sysäyksen syntyvälle tulkinnalle ja sitä kautta semanttiselle luokitukselle. 

Tekstistä ilmenevä tapahtuma on valikoitunut osa koko todellisuuden 

referenssimaailman tapahtumasarjaa. Siinä kerrottu tapahtuma on myös vain osa 

siitä syntynyttä kognitiivista mielikuvaa. (Saukkonen 2008: 238.) Systeemis-

funktionaalisen kieliopin näkökulmasta Holmberg ja Karlsson (2006: 29) ovat 

todenneet, että mikään konkreettinen ilmaisu ei pue täydellisesti sanoiksi sitä, 

mitä kertoja haluaisi ilmaista. Kieli ei myöskään ole ainoa keino ilmaista itseään 

vaan se on systeemi toisten joukossa. Systeeminä kieli on pikemminkin 

yhdenlainen potentiaali. 

Lauseiden semanttinen luokittelu liittyy kysymykseen merkitysten 

muodostumisesta ja niiden tulkinnasta. Soveltamieni kielitieteen teorioiden 

valossa näyttää myös siltä, että semanttinen luokittelu on tulkintaa ja syvästi 

sidoksissa kontekstiin, kielenkäyttäjän sisäiseen ja ulkoiseen ohjautuvuuteen. 

Saukkonen (2008: 235) on selittänyt, että tulkinta on tekstin merkitysten 
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vastaanottamista ja ymmärtämistä. Siten teksti ei koskaan ole täysin sama sen 

kaikille vastaanottajille. Oman tutkimukseni kohdalla on huomattava kuitenkin se, 

että oppilaiden esittämillä tulkinnoilla on paljon yhteisiä piirteitä siitä huolimatta, 

että he ovat tehneet tulkintansa toisistaan tietämättä, omassa tilanteessaan ja oman 

maailmankokemuksensa perusteella. Tämä havainto sopii Hietalan (2006: 101) 

käsitykseen siitä, että samaan kulttuuripiiriin kuuluvien ihmisten tulkintaa ja 

konnotaatioita rajoittavat samat viitekehykset. Tulkintojen määrä on lopulta 

rajallinen. 

8.3 Kokoava katsaus 

Luvun 8 analyysi on perustunut laatimani kirjallisen testin tehtävään, jossa 

oppilaat ovat luokitelleet 11 otsikkoa kolmeen semanttiseen ryhmään: 1) 

tekemistä ja tapahtumista, 2) tunnetta, ajattelemista ja sanomista ja 3) olemista 

ilmaiseviin lauseisiin. Lisäksi analyysissa ovat olleet mukana tehtävään 

pohjautuvat haastattelut. 

Kirjallisen testin perusteella olen pystynyt jakamaan tehtävän 11 otsikkoa 

neljään eri ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat otsikot, jotka oppilaat ovat 

luokitelleet yli 80-prosenttisesti tekemistä ja tapahtumista ilmaiseviksi lauseiksi. 

Toiseen ryhmään kuuluvat otsikot, jotka on luokiteltu yli 50-prosenttisesti 

tunnetta, ajattelemista ja sanomista ilmaiseviksi lauseiksi. Kolmannen ryhmän 

muodostavat otsikot, jotka on yleisimmin luokiteltu olemista ilmaiseviksi 

lauseiksi. Viimeiseen eli neljänteen ryhmään kuuluu kaksi lausetta, jotka on 

luokiteltu lähes puoleksi tekemistä ja tapahtumista ilmaiseviin lauseisiin ja 

puoleksi tunnetta, ajattelemista ja sanomista ilmaiseviin lauseisiin. 

Kirjallisen tehtävän otsikoiden luokittelusta voi huomata myös sen, miten 

tietyt lauseet ovat selkeitä luokkansa edustajia. Esimerkiksi jokaiselle esimerkin 

127 otsikolle on suurin osa oppilaista määritellyt saman semanttisen luokan. 

Otsikot 127 a–c on yli 80 prosenttia luokitellut materiaalisiksi eli tekemistä ja 

tapahtumista ilmaiseviksi. Otsikon 127 d on luokitellut yli 80 prosenttia 

relationaaliseksi eli olemista ilmaisevaksi lauseeksi. 

 

127. 

a) Mönkijäturmassa loukkaantunut tyttö kuoli (K 17.1.07.) 

b) USA:n poliisi nappasi Ruotsin prinssin (IS 18.1.07.) 

c) Partiolaiset vaeltavat Suomen halki (K 14.1.07.) 

d) Kaupungissa on noin 600 000 asukasta (K 13.1.07.) 
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Esimerkin 128 otsikoiden luokittelussa on eniten hajontaa. Otsikon 128 a on 

luokitellut 54 prosenttia oppilaista mentaaliseksi ja 33 prosenttia materiaaliseksi. 

Otsikon 128 b on luokitellut 43 prosenttia mentaaliseksi ja 47 prosenttia 

materiaaliseksi. Otsikon 128 c on sijoittanut mentaalisiin 48 prosenttia ja 

materiaalisiin 40 prosenttia oppilaista. Aineistoni analyysin perusteella nämä 

otsikot eivät ole minkään tehtävässä antamani lausetyypin prototyyppisiä tai 

muuten selkeitä edustajia. 

128. 

a) 9-vuotias maalivahdin alku ei ujostele lainkaan (K 15.1.07.) 

b) Esko Nikkari ei pelännyt kuolemaa (IS 19.12.06.) 

c) Perhe toi onnen (IS 13.1.07.) 

Aineistoni analyysi on osoittanut, että lauseiden semanttinen luokittelu 

materiaalisiin, mentaalisiin ja relationaalisiin ryhmiin toimii myös käytännössä. 

Oppilaat ovat saavuttaneet sen kielellisen tietoisuuden asteen, että he pystyvät 

luokittelemaan ja selittämään kielen semanttisia piirteitä, ainakin ohjauksen 

avulla. Se kysymys jääkin avoimeksi, miten oppilaat olisivat luokitelleet lauseita 

ilman testin ja haastattelun antamia vinkkejä. 

Luvussa 8 olen tuonut esille, miten lauseessa oleva verbiprosessi määrää 

pitkälle koko lauseen semanttisen luonteen. On tunnettua, että lauseympäristö 

määrää osaltaan sitä, millainen verbi siihen sopii, ja toisaalta verbi asettaa 

vaatimuksia lauseympäristölle (P. Leino 2001: 19). Lisäksi olen tarkastellut sitä, 

miten verbiprosessien määrittely on tulkinnanvaraista ja miten lauseen kaikilla 

osilla ja myös tulkintakontekstilla on tärkeä osa koko lauseen semanttisen luokan 

määrittelyssä. Nämä seikat ovat tulleet esiin myös oppilaiden haastattelujen 

analysoinnissa. Haastatelluista 70 prosenttia on perustellut otsikoiden luokitusta 

semanttisiin ryhmiin nostamalla esiin lauseen verbin. Heistä 20 prosenttia on 

esittänyt perusteluiksi muita seikkoja, esimerkiksi itse keksimäänsä kontekstia. 

Haastatelluista kymmenen prosenttia on sanonut, ettei osaa perustella omaa 

valintaansa. 

Olen yhdistänyt tutkimukseni systeemis-funktionaalista, sosiokulttuurista ja 

dialogista taustateoriaa kognitiivisen kieliopin näkemyksiin kielestä. Näiden 

soveltamieni teorioiden mukaan lauseiden semanttinen luokittelu on tulkintaa, ja 

se on syvästi sidoksissa kontekstiin, kielenkäyttäjän sisäiseen ja ulkoiseen 

ohjautuvuuteen. Tulkinta puolestaan on lauseen merkitysten vastaanottamista ja 

ymmärtämistä. 
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Käyttämäni lauseiden semanttinen luokittelu on selkeä ja niin väljä, että 

oppilaiden on helppo havaita luokat. Sillä sen lisäksi, että oppilaat kykenevät 

luokittelemaan lauseet näihin ryhmiin, heidän luokittelunsa on yhdensuuntaista. 

Voi siis havaita, että kielessä on tiettyjä piirteitä ja linjoja, jotka ikään kuin 

ohjaavat luokittelua ja joiden mukaan oppilaat toimivat. Näitä ovat esimerkiksi 

lauseen verbin ja muiden jäsenten semantiikka, henkilökohtaiset mielikuvat ja 

koko sosiokulttuurinen konteksti. Toisaalta mielikuvat ja kontekstisidonnaisuus 

tuovat myös hajontaa lauseiden luokitteluun. Tämä ei kuitenkaan ole este 

semanttisten lausetyyppien käyttöön opetuksessa, koska luokittelun lähtökohtana 

voisi olla keskusteltavuus ja määrittelyn väljyys. 
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9 Päätäntö 

Tutkimukseni johdantoluvussa esitin kolme tutkimustani ohjaavaa näkökulmaa. 

Ensimmäinen näkökulma oli tekstitaidot ja siihen liittyvä kriittinen lukutaito. 

Toinen näkökulma koski kielen kuvaustapoja: yhdistin tutkimuksessani eri 

kielioppien tarjoamia tapoja kuvata lauseita ja käytin niitä apuvälineinä 

otsikoiden analyysissa. Kolmas näkökulma oli laaja koko tutkimusta kattava 

ajatus kontekstista kielenkäytön lähteenä. 

Asetin työlleni myös neljä tutkimusongelmaa, joihin olen hakenut vastauksia 

aineistoni analyysin avulla. Ensimmäisessä tutkimusongelmassa tutkin sitä, miten 

oppilaat hahmottavat otsikon puheenaiheen ja siinä kerrotun asian. Lisäksi 

tarkastelin sitä, miten oppilaat arvottavat otsikon sisällön ja perustelevat sen. 

Toinen tutkimusongelma koski otsikoiden analyysia lauseenjäsennyksen avulla. 

Kolmas tutkimusongelmani käsitteli sitä, miten oppilaat tulkitsevat otsikoita 

semanttisten roolien avulla. Neljännessä tutkimusongelmassa käsittelin otsikoiden 

luokittelua semanttisten lausetyyppien mukaan. 

Päätäntöluvussa 9 kokoan vielä yhteen tutkimustani ohjanneet näkökulmat ja 

tutkimusongelmieni tulokset. Luvussa 9.1 teen yhteenvedon jokaisen neljän 

tutkimusongelmani keskeisimmistä tuloksista. Luvussa 9.2 esitän 

tutkimustulosten perusteella päätelmiä ja liitän päätelmät työtäni ohjanneisiin 

näkökulmiin. Luvussa 9.3 on tutkimustyöni tiivistelmä. 

9.1 Keskeiset kirjallisesta testistä ja haastatteluista saadut 
tutkimustulokset 

Otsikoiden sisällön ja sanoman tulkinta 

Ensimmäinen tutkimusongelmani koski sitä, miten oppilaat hahmottavat otsikon 

puheenaiheen ja otsikossa kerrotun asian. Aineistoni analyysi toi ilmi neljä 

piirrettä: 

– Eri oppilaiden on helppo havaita yksi ja sama puheenaihe yksinkertaisista 

SVO-tyyppisistä lauseista. Esimerkiksi otsikosta Sievinen oli tyytyväinen 

kisaan on 65 prosenttia hahmottanut puheenaiheeksi lauseenalkuisen 

lausekkeen Sievinen. 

– Kompleksisempi lause tuo heti mukaan tulkintaan useita eri vaihtoehtoja. 

Esimerkiksi otsikosta Suomesta heillä ei ollut etukäteen mitään tietoa osa 
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oppilaista on merkinnyt puheenaiheeksi Suomen ja osa heidät. Otsikko onkin 

sanajärjestyksensä ja kontekstisidonnaisuutensa vuoksi kompleksisempi kuin 

otsikko Sievinen oli tyytyväinen kisaan. 

– Puheenaiheeksi nousee tavallisesti lauseenalussa esitetty asia ja kerrotuksi 

asiaksi predikaattiverbi ja/tai sen jälkeen esitetty asia. 

– Oppilaiden vastauksista ei kuitenkaan voi päätellä yksiselitteisesti, mikä 

yksittäinen lauseenosa ohjaisi hahmottamaan puheenaiheen. Esimerkiksi 

otsikon Sievinen oli tyytyväinen kisaan puheenaiheena pidetään myös 

uimaria, uintia, kisaa tai Sievisen mielipidettä. Näistä vastauksista näkyy, 

miten puheenaihe voi löytyä varsinaisen lauseen ulkopuolelta. 

Lisäksi tutkin sitä, miten oppilaat arvottavat otsikon sisällön ja perustelevat sen. 

Oppilaiden täytyi arvioida otsikoiden sisältöjä sen mukaan, onko otsikossa 

kerrottu asia positiivinen, negatiivinen vai ei kumpikaan. Oppilaiden perusteluista 

näkyi, että heidän tulkintansa on toisaalta hyvin yksilöllistä ja toisaalta yhtenäistä: 

– Siihen, millaiseksi oppilas mieltää lauseen sisällön, vaikuttaa paljon hänen 

tietonsa maailmasta ja sen ilmiöistä. Henkilökohtaiset kokemukset ja 

mieltymykset vaikuttavat paljon tulkintaan. Oppilaiden puhe on siis vahvasti 

sidoksissa ympäröivään maailmaan. Sosiokulttuurinen konteksti hallitsee sitä. 

– Kuitenkin voi havaita, että oppilailla on samasta sosiokulttuurisesta 

kontekstista johtuen yhtenäisiä ajatuksia ja käsityksiä asioista. Tämä näkyy 

aineistossani ennen kaikkea siinä, että eri koulujen oppilaiden vastaukset 

noudattavat samoja linjoja. 

Otsikoiden tulkinta lauseenjäsennyksen avulla 

Toinen tutkimusongelmani käsitteli sitä, miten oppilaat määrittelevät 

lauseenjäseniä. Tutkimukseni kirjallisessa testissä oli osio, jossa oppilaiden piti 

määritellä kieliopillisia käsitteitä subjekti, objekti, predikaatti ja adverbiaali. 

Aineistossani 

– subjekti on määritelty 90-prosenttisesti yhdellä sanalla vain tekijäksi 

– objekti on määritelty 87-prosenttisesti kohteeksi 

– predikaatin selitti 18 prosenttia verbiksi, 40 prosenttia tekemiseksi ja 14 

persoonamuotoiseksi verbiksi 

– adverbiaalin jätti määrittelemättä 51 prosenttia aineistoni oppilaista. Siten 

adverbiaalitehtävään vastasi tutkimukseni oppilaista 49 prosenttia. 
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Määrittelytehtävästä voi varmasti päätellä vain sen, että oppilaat muistavat hyvin 

oppimansa ”suomennoksen” termeille subjekti, objekti ja predikaatti. He osaavat 

ja muistavat subjektin, objektin ja predikaatin määritelmät hyvin, vaikkakin 

suppeasti. Tällainen määrittelytehtävä ei kuitenkaan anna viitteitä siitä, kuinka 

hyvin oppilaat ovat ottaneet haltuunsa termit ja osaavat käyttää niitä. 

Tarkastelin toisen tutkimusongelman yhteydessä myös kysymyksiä, mitkä 

sanat/lausekkeet oppilas merkitsee lauseesta subjektiksi ja objektiksi ja millainen 

subjekti ja objekti paljastuu oppilaiden vastauksista. Näihin kysymyksiin sain 

neljä keskeistä tulosta: 

– Aineiston analyysi toi esiin sellaisia subjektin piirteitä, joiden perusteella 

oppilaat merkitsevät lauseisiin subjektit. Ne ovat tekijyys, elollisuus ja 

lauseenalkuisuus. Nämä ovat yleisesti tunnettuja subjektin piirteitä. Jos testin 

lauseotsikossa oli jäsen, jossa yhdistyivät nämä kolme piirrettä, oppilaat 

merkitsivät sen yli 90-prosenttisesti subjektiksi. Näin oli esimerkiksi 

lauseotsikossa Esko Nikkari ei pelännyt kuolemaa. 

– Testissä oli myös lauseotsikoita, joissa subjektin piirteet tekijyys, elollisuus ja 

lauseenalkuisuus hajaantuivat. Esimerkiksi testin omistuslauseisen otsikon 

Sannalla on taas namu pari lauseenalkuisella paikallissijaisella lausekkeella 

on enemmän näitä prototyyppisen subjektin piirteitä kuin lauseenloppuisella 

lausekkeella, jota perinteisesti pidetään subjektina. Aineistoni oppilaista 80 

prosenttia merkitsikin otsikosta lauseenalkuisen lausekkeen Sannalla 

subjektiksi. Suomalaisista lauseopin tutkijoista esimerkiksi Vilkuna (1996) on 

myös puhunut omistuslauseen lauseenalkuisen paikallissijaisen lausekkeen 

subjektimaisuudesta. 

– Oppilaat merkitsevät lauseesta objektiksi tekemisen tai toiminnan kohteen. 

Objektin merkintään vaikuttavat myös predikaattiverbin saamat täydennykset. 

Jos lauseesta on löydetty predikaattiverbi ja subjekti, niin kolmas pääjäsen 

merkitään usein objektiksi. Esimerkiksi 70 prosenttia oppilaista merkitsi 

intransitiivisesta otsikosta Pariskunta hukkui autoon objektiksi verbin toisen 

täydennyksen eli sanan autoon. 

– Oppilaat muistavat hyvin yleistykset ”subjekti on tekijä” ja ”objekti on 

kohde”. Kuitenkin oppilaiden haastattelut osoittivat, että keskustelulla 

oppilaiden tietovarastoa voi aktivoida. He pystyvät ainakin 

haastattelutilanteessa ja aikuisen johdolla sisällyttämään esimerkiksi 

subjektin kategoriaan muitakin piirteitä kuin tekijyys.  



172 

Otsikoiden tulkinta semanttisten roolien avulla 

Kolmannen tutkimusongelmani kautta tutkin muun muassa kysymyksiä, mitä 

semanttisia rooleja oppilaat antavat subjekti- ja objektilausekkeille ja miten he 

perustelevat valintojaan. Tutkimukseni kuluessa semanttisten roolien antamisesta 

tuli selkeästi esille kolme seikkaa: 

– Subjektilausekkeille oppilaat antoivat semanttisiksi rooleiksi TEKIJÄ, KOKIJA, 

VÄLINE, KOHDE ja PAIKKA. 

– Objektilausekkeille he antoivat yleisimmin KOHTEEN, KOKIJAN, VÄLINEEN ja 

PAIKAN roolit. Vain yhden kerran yksi oppilas antoi objektilausekkeelle 

semanttiseksi rooliksi TEKIJÄN. 

– Käyttökelpoisia semanttisia rooleja oppilaiden kanssa keskustellessa ovat 

TEKIJÄ, KOKIJA, VÄLINE, AIHEUTTAJA, KODE ja PAIKKA. VÄLINE olisi eloton 

konkreettinen tekemisen tekijä ja AIHEUTTAJA puolestaan abstrakti tekemisen 

tekijä tai tekemiseen vaikuttaja. 

Tutkimusaineistoni osoitti, että semanttisten roolien määrittely ja niiden 

antaminen lauseenjäsenille on tulkinnanvaraista ja riippuu tulkitsijan 

näkökulmasta. Lisäksi oppilaat ottavat tulkintaan mukaan koko tietonsa 

maailmasta ja sijoittavat lauseen ilmaiseman asian itseään ympäröivään 

maailmaan. Kuitenkin aineistoni näytti sen, että oppilailla ovat tietyt yhteiset 

kriteerit, jotka vaikuttavat semanttisen roolin valintaan. Niitä ovat tulkittavan 

lausekkeen tarkoite, tarkoitteen elollisuus ja lauseen predikaattiverbin merkitys. 

Nämä kriteerit ovat yleisesti kielitieteessä hyväksyttyjä semanttisia rooleja 

erottelevia piirteitä (ks. esim. Dik 1978; Fillmore 1968; Kittilä 2002). 

Palmer (1994: 5) on kirjoittanut semanttisten roolien ongelmakohdista: 

Ongelmallista on esimerkiksi se, että niitä ei voi määritellä täsmällisesti. Lisäksi 

niiden määrää on vaikea rajata.  Myös aineistoni oppilaiden analysoidessa lauseita 

nämä ongelmat tulivat selkeästi esille. Kuitenkaan semanttisia rooleja ei kannata 

jättää lauseiden analysoinnissa huomiotta (ks. myös Palmer 1994: 5). Tekemäni 

haastattelut nimittäin osoittivat, että roolien avulla lauseen semanttinen sisältö 

avautuu oppilaille paremmin kuin pelkästään syntaktisten roolien avulla. 

Semanttiset roolit auttavat oppilaita erittelemään ja pohtimaan sekä sanojen ja 

lauseiden merkityksiä että niiden suhdetta toisiinsa.  
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Otsikoiden luokittelu semanttisten lausetyyppien mukaan 

Neljäs tutkimusongelmani liittyi otsikkolauseiden semanttiseen luokitteluun. 

Kokeilin tutkimuksessani semanttisen luokituksen sopivuutta peruskoulun 

yhdeksäsluokkalaisille oppilaille. Tarkastelin sitä, miten oppilaat luokittelevat 

lauseita semanttisiin ryhmiin ja miten he perustelevat luokitustaan. Samalla hain 

vastauksia kysymyksiin, miten semanttisten lausetyyppien luokittelu soveltuu 

esimerkiksi kouluopetukseen ja pystyvätkö oppilaat käyttämään semanttisia 

luokkia ja nimeämään lauseita niiden perusteella samoin kuin nimeävät 

lauseenjäseniä. 

Aineistoni analyysi perustui kirjalliseen tehtävään, jossa oppilaat luokittelivat 

11 otsikkoa kolmeen semanttiseen ryhmään: 1) tekemistä ja tapahtumista 

(materiaaliset), 2) tunnetta, ajattelemista ja sanomista (mentaaliset) ja 3) olemista 

(relationaaliset) ilmaiseviin lauseisiin. Lisäksi analyysissa olivat mukana 

tehtävään pohjautuvat haastattelut. 

Aineistoni analyysi osoitti, että lauseiden semanttinen luokittelu 

materiaalisiin, mentaalisiin ja relationaalisiin ryhmiin toimii myös käytännössä. 

Oppilaat pystyivät luokittelemaan ja selittämään kielen semanttisia piirteitä, 

ainakin ohjauksen avulla. Avoimeksi jääkin kysymys, miten oppilaat olisivat 

luokitelleet lauseita ilman testin ja haastattelun antamia vinkkejä. 

Aineistoni vahvisti käsitystä, jonka mukaan lauseessa oleva verbiprosessi 

määrää pitkälle koko lauseen semanttisen luonteen. Osaltaan käyttämäni 

semanttinen luokittelu ohjasi oppilaita verbikeskeiseen tulkintaan. Kuitenkin on 

huomattava, että verbiprosessien määrittely on tulkinnanvaraista ja että lauseen 

kaikilla osilla ja myös tulkintakontekstilla on tärkeä osa koko lauseen semanttisen 

luokan määrittelyssä. Haastattelemistani oppilaista 

– 70 prosenttia perusteli valintaansa nostamalla esiin lauseen verbin, 

– 20 prosenttia esitti perusteluiksi muita seikkoja, esimerkiksi itse keksimäänsä 

kontekstia lauseessa kerrotulle asialle, 

– 10 prosenttia sanoi, että ei osaa perustella valintaansa. 

Käyttämäni lauseiden semanttinen luokittelu on selkeä ja niin väljä, että 

oppilaiden on helppo havaita luokat. Sillä sen lisäksi, että oppilaat kykenevät 

luokittelemaan lauseet näihin ryhmiin, heidän luokittelunsa on yhdensuuntaista. 

On olemassa siis tiettyjä piirteitä ja linjoja, jotka ikään kuin ohjaavat 

luokittelua ja joiden mukaan oppilaat toimivat. Näitä ovat esimerkiksi lauseen 

verbin ja muiden jäsenten semantiikka, henkilökohtaiset mielikuvat ja koko 
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sosiokulttuurinen konteksti. Toisaalta mielikuvat ja kontekstisidonnaisuus tuovat 

myös hajontaa lauseiden luokitteluun.  

9.2 Tuloksista päätelmiin 

Tutkimusaineistoa analysoidessani pidin mielessäni näkökulmat, jotka asetin 

ohjaamaan tutkimustani. Tekstitaitojen ja siihen liittyvän kriittisen lukutaidon 

näkökulmasta tutkimukseni vahvisti käsitystä, jonka mukaan lauseanalyysilla voi 

herättää oppilaan havainnoimaan kieltä. Kielen havainnointi ja erittely totuttavat 

oppilasta kriittiseen lukemistapaan. Kielioppien näkökulmasta tutkimukseni 

osoitti, että oppilaat kykenevät omalla tasollaan keskustelemaan lauseista ja 

teksteistä myös niiden tarjoamilla välineillä. Koulussa opetettavan kieliopin voi 

yhdistellä mielekkääksi, oppilaille sopivaksi ja myös kielitieteellisesti päteväksi 

pedagogiseksi kieliopiksi useista eri kuvaustavoista. Konteksti kielenkäytön 

lähteenä oli koko tutkimusta kattava ja kantava käsitys. On otettava huomioon, 

että aina kyseessä oleva konteksti on vaikuttanut siihen, miten oppilaat ovat 

tulkinneet otsikoita ja miten minä tutkijana olen tulkinnut aineistoani. 

9.2.1 Koulussa opetettava lauseoppi 

Aineistoni perusteella olen tehnyt päätelmiä siitä, miten kielioppia ja 

tutkimukseni tapauksessa lauseoppia voisi opettaa koulussa ja miten lauseopin 

opetus palvelisi tekstitaitoja. Myös Leiwo ja Luukka (2002) ovat pohtineet 

artikkelissaan kieliopin osaamisen yhteyttä tekstitaitoihin. Heidän mukaansa 

kieliopillisen analyysin avulla tekstit ja lauseet avautuvat myös sisällöllisesti. 

Tekstitaitojen opetus tarvitsee avukseen siis kieliopin. Sen lähtökohtana pitäisi 

olla kielenkäyttö, tekstit ja merkitykset. Kieliopin pitäisi edetä muotojen ja 

rakenteiden tarkasteluun niiden kautta. (Leiwo & Luukka 2002: 181.) 

Tutkimuksessani pyysin oppilaita analysoimaan subjektin ja objektin avulla 

sekä prototyyppisinä pidettyjä transitiivi- ja intransitiivilauseita sekä kiteytyneitä 

erikoislausetyyppejä. Aineistostani tuli esiin, että prototyyppiset lauseet osataan 

mallikkaasti jäsentää tai on opittu ulkoa, mutta niistä poikkeavat lauseet tuottavat 

vaikeuksia. Myös useat muut tutkimukset ja selvitykset osoittavat saman asian 

(esim. Lappalainen 2006). Tämän vuoksi erikoislausetyyppien tarkastelu ilman 

lauseenjäsenten nimeämistä tuntuisi hyvältä ratkaisulta. Toisaalta se kuitenkin 

jättäisi hämmentävän aukon lauseiden tarkasteluun. Mitä hyötyä lauseenjäsenistä 
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on, jos niistä puhutaan vain prototyyppisten lauseiden yhteydessä? Mikä on 

loppujen lopuksi prototyyppinen lause? 

Kielioppikomitean mietintö (KK 1994) on suositellut lauseenjäsenten 

opetusta prototyyppien pohjalta (ks. myös Sarmavuori 2007). Pyrkimyksenä 

lienee tehdä opittavat asiat mahdollisimman loogisiksi ja yksinkertaisiksi 

oppimista helpottamaan. Kielioppikomitean mietinnössä mainitaan erikseen, että 

subjekti, predikaatti ja objekti ovat vakiintuneita yleiseen kielenkäyttöön. Niiden 

tunnistamista prototyyppisistä lauseista pidetään tärkeänä. (Ks. esim. KK 1994: 

174; Alho & Korhonen 2006a: 84.) 

Alho ja Korhonen (2006a) ovat esittäneet yhden konkreettisen ratkaisun 

lauseenjäsenten opettamisen ongelmaan. He ovat ehdottaneet, että 

monikäyttöisten transitiivisten ja intransitiivisten lauseiden yhteydessä olisi hyvä 

opettaa oppilaat jäsentämään subjektit ja objektit. Sen sijaan muiden 

lausetyyppien kohdalla ei ole tarkoituksenmukaista pohtia lauseenjäseniä. Heidän 

mukaansa esimerkiksi eksistentiaali-, tulos- ja omistuslauseiden kohdalla 

kannattaisi keskittyä siihen, millaisia lausekkeita niissä on ja millaisessa 

merkityksessä ja järjestyksessä. (Alho & Korhonen 2006a: 84–85.) Toisessa 

artikkelissaan Alho ja Korhonen (2006b) ovat selittäneet tarkemmin kantaansa 

kiteytyneiden lausetyyppien opettamiseen ja maininneet, että tällaisten lauseiden 

tarkastelussa olisi hyödyllistä käyttää semanttisia rooleja. Oppilaat voisivat 

tarkastella, millaisia ”merkitysrooleja” lauseen osilla on. (Alho & Korhonen 

2006b: 114.) 

Useat tutkijat ovat esittäneet ratkaisuksi lauseenjäsenten opettamisen 

ongelmaan tällaista peruslausetyyppien esittelyä ja niiden kautta opettamista. 

Siten luovuttaisiin lauseenjäsenten pakollisesta nimeämisestä. Osin näin on 

varmaan jo tehtykin, sillä tästä ratkaisusta ovat kirjoittaneet jo yli kymmenen 

vuotta sitten esimerkiksi Kielioppikomitean mietintö (1994), Hakulinen ja 

Karlsson (1995) ja Alho (1997). 

Opetuksessa voisi kiinnittää huomiota siihen, mitä piirteitä lauseenjäsenistä 

opetetaan: Kuinka tarkkaan opetetaan, että subjektin ja objektin on oltava tietyissä 

sijoissa? Hyväksytäänkö esimerkiksi lauseen Sannalla on taas namu pari lauseke 

Sannalla subjektiksi? Kuitenkin tutkimukseni teoriaosassa mainitsin, miten 

koulun pedagogisen kieliopin täytyy olla yleisesti kielitieteellisesti pätevä. Tämän 

väitteen valossa omistuslauseen lauseenalkuista adverbiaalilauseketta ei voi täysin 

hyväksyä kouluopetuksessa subjektiksi, jos sitä ei yleisesti suomen kielen 

tutkimuksessakaan pidetä subjektina. 
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Luvussa 6.3.2 (s. 124–125) mainitsin, kuinka Helasvuo ja Huumo (2010) ovat 

pyrkineet selkiyttämään lauseenjäsenten kategorioita ja lauseenjäsennystä. 

Tarkastellessaan eksistentiaalilauseen ja muiden sitä läheisesti muistuttavien 

konstruktioiden subjektikysymystä he ovat päätyneet siihen, että mainituissa 

konstruktioissa esiintyvä nominilauseke pitäisi erottaa omaksi subjektista erillään 

olevaksi lauseenjäsenkategoriaksi e-NP. ”Verbin argumenttirakenteen 

näkökulmasta e-NP on subjektin tavoin funktio, johon yleensä asettuu verbin 

ensisijainen täydennys, mutta lausekonstruktiossa sen tehtävä eroaa monella 

tavoin subjektin tehtävästä, ja näiden esiintymisympäristöt ovatkin keskenään 

hyvin erilaisia.” (Helasvuo & Huumo 2010: 189–191.) 

Helasvuon ja Huumon (2010) esittämän ratkaisun hyötyjä voisi pohtia myös 

kouluopetuksen näkökulmasta. Se voisi selkiyttää myös koulussa opetettavaa 

lauseoppia. Ratkaisun perusteella olisi kielitieteellisestikin pätevää jättää 

jäsentämättä eksistentiaalilauseiden ja muiden samantapaisten rakenteiden 

subjektit, jotka perinteisesti ovat oppilaille vaikeita. Kuitenkin lisäpohdintaa 

kaipaisi se, kannattaako peruskoulun oppilaille opettaa e-NP:n kaltaista uutta 

kategoriaa. 

Alho (1997: 516–517) on muistuttanut artikkelissaan, että esimerkiksi 

subjektin määritelmä ei ole ”luonnon laki” vaan usean kriteerin perusteella 

rakennettu kompromissi. Siis kieliopillisista termeistä voidaan keskustella ja 

neuvotella. Muun muassa Kytömäki (1989) on antanut konkreettisen ohjeen 

siihen, miten kielioppikategorioista voidaan neuvotella oppilaiden kanssa. Hänen 

mukaansa esimerkiksi teettoverbejä voidaan käyttää apuna valaistaessa sitä, että 

subjekti ei välttämättä ole TEKIJÄ ja objekti KOHDE: Matti maalasi talon ja Matti 

maalautti talon Villellä. (Kytömäki 1989: 136.) 

Koulun lauseopin opetuksessa pitäisi tarkastella monipuolisesti erilaisia 

lauseita, ja kaikkien lauseiden tarkastelussa pitäisi olla samanlainen lähtökohta. 

Lauseita voisi tarkastella sen perusteella, millaisista lausekkeista ne koostuvat, 

millaisia merkityksiä ja semanttisia rooleja lausekkeilla on, missä järjestyksessä 

lausekkeet ovat ja miksi. Perinteiset ja vakiintuneet lauseenjäsenet otettaisiin 

opetuskeskusteluun mukaan pohtivaan sävyyn. Voitaisiin keskustella, onko 

esimerkiksi omistuslauseessa subjektia tai objektia. 

Pohdin tutkimuksessani semanttisten roolien käyttökelpoisuutta. Aineistoni 

osoitti, että semanttisia rooleja on suhteellisen helppo havaita ja verrata. Lisäksi 

tuli ilmi, että keskustellessaan lauseenjäsenten semanttisista rooleista oppilaat 

kiinnittävät huomiota lausekkeen tarkoitteeseen, tarkoitteen elollisuuteen ja 
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lauseen predikaattiverbin merkitykseen. Näiden piirteiden tarkastelu tuokin 

syvyyttä lauseiden merkitysten analyysiin. Myös kouluopetuksessa keskustelu 

semanttisten roolien avulla toisi esille lauseen sisällöstä monipuolisesti eri asioita. 

Nykyään onkin jo havaittu se, miten semanttisten roolien käyttö avaa lauseita ja 

tekstejä oppilaille. Esimerkiksi mediatekstien tarkastelu semanttisten roolien 

avulla auttaa oppilasta huomaamaan, millaista maailmaa ne rakentavat 

ympärillemme. (Ks. esim. Luukka & Mikkola 2010.) 

Olen viitannut Alhon ja Korhosen artikkeleiden (2006a ja 2006b) 

käsitykseen, jonka mukaan erikoislausetyyppien tarkastelussa semanttiset roolit 

ovat niiden avautumisen kannalta tärkeitä. Leiwon (2003a: 78) mukaan 

semanttisia rooleja voi käyttää myös sijamuotojen opetuksessa ja ne voidaan 

kytkeä lauseenjäsenten semanttisiin tehtäviin. Leiwo on puhunut samassa 

yhteydessä verbilähtöisestä lauseiden tarkastelusta, joka auttaa oppilaita 

havaitsemaan lauseen muut jäsenet eli prosessiin osallistujat (Leiwo 2003a: 78; 

myös Pynnönen 2002). Pynnönen (2002) on ohjannut kädestä pitäen opettajaa 

pohtimaan oppilaiden kanssa ensin sitä, mitä lauseessa tapahtuu ja millaisia 

osallistujia lauseessa on. Tästä lähtökohdasta käsin voi vertailla ja tutkia lauseita. 

(Pynnönen 2002: 49.) 

Kouluopetuksessa semanttisten roolien määrää ei tulisi suurentaa liikaa eikä 

niiden käsittelyssä ottaa huomioon pieniä vivahde-eroja. Määrä kannattaa jo rajata 

sen vuoksi, ettei tulisi ylipitkiä ja hankalasti hallittavia muistilistoja. Toinen 

näkökulma on tietysti se, että oppilaat itse voivat nimetä havaitsemiaan 

semanttisia rooleja ja valmista listaa ei olisi lainkaan. 

Tutkimukseeni sisältyi lauseiden analyysi semanttisten lausetyyppien avulla. 

Käytin väljää luokkajakoa materiaalisiin, mentaalisiin ja relationaalisiin ryhmiin. 

Väljyys jättää hyvin tilaa oppilaiden omille ajatuksille, keskustelulle ja auttaa 

opetusta pysymään riittävän yleisellä tasolla. 

Schot-Saikku (1995) on pohtinut lausetyyppien avulla suomen opetusta 

toiskielisille. Hän problematisoi perinteistä peruslausetyyppijakoa, joka on 

esitetty esimerkiksi Hakulisen ja Karlssonin lauseopissa vuonna 1979. Shot-

Saikun mukaan lausetyyppien opetuksessa kannattaisi kiinnittää päähuomio 

niiden rakenteeseen eikä ottaa mukaan semanttisia termejä. Esimerkiksi 

kokijalause on peruslausetyyppijaon mukaan rakenteellisesti suppea luokka, 

mutta semanttisessa mielessä kielessä on paljon erirakenteisia kokijalauseita. 

(Schot-Saikku 1995: 257.) 
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Yleisesti käytössä olevien lausetyyppien jaottelu perustuu paljolti lauseiden 

ilmaiseman prosessin luonteeseen. Lauseen predikaattiverbin valenssi ja 

argumenttirakenne ovat keskeisessä asemassa. Tällainen jaottelu korostaa lauseen 

syntaktista rakennetta, yleensä semanttisen rakenteen kustannuksella. Kuitenkin 

jos lausetyyppejä aletaan tarkastella hienojakoisemmin ja syvemmin, 

semantiikalla alkaa olla yhä suurempi merkitys. (Ks. P. Leino 2001: 32.) 

Vaikka keskityn tutkimuksessani yksittäisten lauseiden tarkasteluun, esitän 

yhden konkreettisen mallin siitä, miten semanttisia lausetyyppejä voisi käyttää 

laajempien tekstien tulkinnassa. Esimerkiksi taulukon 24 perusteella semanttista 

lauseiden luokittelua voisi käyttää erilaisten tekstilajien vertailuun. Taulukon 

mukaisesti voitaisiin tarkastella myös yhden tekstin lauseita. Idean tähän olen 

saanut Saukkosen (2008) artikkelista, jossa hän on esitellyt esimerkkitaulukon 

siitä, miten erilaisten tekstien sanastoprofiileja voidaan kartoittaa. Myös A. 

Hakulinen on esittänyt 1970-luvulla samantyyppisen ajatuksen siitä, miten eri 

tekstejä voidaan tarkastella lausetyyppien (väite-, kysymys- ja käskylauseet) 

avulla. Hänen ideanaan on ollut kielentarkastelu funktiosta muotoon -periaatteella 

ja hän on pyrkinyt näyttämään, miten eri lausetyyppejä käytetään eri teksteissä. 

(A. Hakulinen 2001: 256–257.) 

Käytännön opetustilanteissa taulukon käyttäminen edellyttää, että oppilaat 

lukevat ensin muutaman eri lajeja edustavan tekstin ja sitten luokittelevat kunkin 

tekstin lauseita semanttisiin ryhmiin. Taulukkoon sijoitetaan esimerkiksi tekstistä 

löydetty tekemistä ja tapahtumista ilmaisevien lauseiden lukumäärä. Olen itse 

täyttänyt taulukon 24 esimerkkitekstien 129–131 lauseilla. 

Taulukon täyttämisen jälkeen oppilaiden kanssa voi vertailla, missä tekstissä 

on eniten minkäkinlaisia lauseita. Jossakin tekstissä voi tietysti olla paljon kaikkia 

kolmea lausetyyppiä. Oppilaiden kanssa olisi hyvä myös miettiä perusteluja, 

miksi jossakin tekstissä on mahdollisesti käytetty paljon tietynlaisia lauseita. 



179 

Taulukko 24. Esimerkkitaulukko siitä, miten lauseiden semanttista luokittelua voidaan 

käyttää eri tekstilajien vertailuun kouluopetuksessa. 

 
LAUSETYYPIT Runo 

Esimerkki 129 

Uutinen 

Esimerkki 130 

Mielipide 

Esimerkki 131 

Tekemistä ja tapahtumista 

ilmaisevat lauseet 

– 5 6 

Tunnetta, ajattelemista ja 

sanomista ilmaisevat lauseet 

1 5 5 

Olemista ilmaisevat lauseet 8 3 3 

 

129. 

Runo 

1 Mitä on mutkan takana? 

2 Siellä on tie ja mutka. 

3 Siellä on suo ja laidalla 

   kurkien tarkka tutka. 

4 Mitä on pilven takana? 

5 Pilvi toinen ja musta. 

6 Sieltä on tulossa sadetta, 

   salaman sivallusta. 

7 Mitä on katseen takana? 

8 Kukapa tietäisi sen. 

9 Onkohan kappale taivasta, 

valoa kirkkauden? (N. Rauhala 2007.) 
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130. 

Uutinen 

1 Anoppivitsit tunnetaan, 2 mutta brittiläistä anoppia ei naurattanut, 3 kun 

hänen tyttärensä ja vävynsä unohtivat hänet autoon Doverin satamassa. 4 

Huonomuistinen pariskunta oli jo laivassa matkalla Ranskaan, 5 kun heille 

juolahti mieleen, 6 että seitsemissäkymmenissä oleva anoppi edelleen oli 

parkkihallissa seisovassa autossa. 7 Pariskunta teki ilmoituksen Doverin 

poliisille. 8 Poliisi onnistui löytämään rouvan 9 ja kestitsi häntä odotuksen 

aikana teellä. 10 Pariskunta palasi seuraavalla lautalla. 

11 Brittimedian mukaan vanha rouva sanoi pariskunnalle ”suorat sanat” 

kuusituntisesta odotuksestaan. 12 Tapaus sattui maaliskuussa. 13 

Julkisuuteen se päätyi Doverin poliisin kuukausiraportin kautta. (STT,AFP) 

(Kaleva 15.4.2010.) 

 

131. 

Mielipide 

1 On se aika vuodesta, 2 kun polkupyörät otetaan käyttöön. 3 Yhden huomion 

keväisillä pyöräreissuilla olen tehnyt: 4 Juuri kukaan ei vaivaudu käyttämään 

kypärää. 

5 Tässä eräänä aamuna lähdin tavanomaiselle 12 kilometrin lenkille, 6 siinä 

meni nuorisoa. 7 ”Kypärä päähän, ääliö!” 8 kuului ystävällinen kehotus 

jonkun fiksun suusta. 9 Ihan totta, näin se on! 10 Pitää itsestään sen verran 

välittää, 11 että hommaa tuon melko halvan suojalaitteen, pyöräilykypärän. 

12 Itse ensi tilassa laitan kypärätilauksen Anttilaan, 13 ehkä sitten olen 

vähemmän ääliö. 14 Ja samaa sanon muille: kypärä päähän! (Kaleva 

15.4.2010.) 

Olen tutkimuksessani maininnut, että kielen ilmiöiden tarkastelussa pitäisi 

muistaa keskusteltavuus ja se, että välttämättä ei ole oikeita ja vääriä vastauksia. 

Muutkin tutkijat ovat puhuneet kielen ilmiöiden neuvoteltavuudesta ja 

keskusteltavuudesta (esim. Dufva ym. 2003; P. Leino 2002; Leiwo 2003a; 

Savolainen 1998). Kouluopetuksessakin oppilaat olisi hyvä saada keskustelemaan 

oman tasonsa mukaisesti. Oma tutkimukseni osoitti, että oppilailla on edellytyksiä 

keskustelevaan oppimiseen. Myös Leiwo ja Pöyhönen (1987: 111) ovat 

korostaneet, että keskustelun lähtökohtana ei saisi olla oppilaan tietämättömyys 

vaan tiedot ja taidot, metalingvistinen päättelykyky. Pedagogisesti mielekäs 
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näkökulma on se, että oppilaan kielelliset intuitiot ovat periaatteessa oikeita (ks. 

myös KK 1994: 137). 

Useat tutkijat (Dufva ym. 2003; Savolainen 1998) ovat puhuneet myös siitä, 

miten koulumaailmassa opetus perustuu ajatukseen oppilaan tietämättömyydestä. 

Opettaja on tiedon jakaja ja keskustelun ohjaaja. Opettaja sanoo, mikä on oikein 

ja mikä ei. Itsekin olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan sijaisuuksia 

tehdessäni huomannut, että oppilaat ovat tottuneet tällaiseen tyyliin. Kun olen 

yrittänyt herättää oppilaita kysymään ja itse pohtimaan, he ovat ihmetelleet ja 

todenneet, että meidän ei ole koskaan tarvinnut tehdä tällaista. 

Tutkimukseni perusteella voi antaa yhden esimerkkitavan siitä, miten 

kielitiedon lauseopin osaa voidaan koulussa opettaa. Lähtökohtana on se, että 

opetuksessa annetaan tilaa oppilaille, heidän omalle ajattelulleen ja päättelylleen. 

Heitä ei pidä ohjata liian tiukasti tietynlaisiin, ”oikeisiin”, tulkintoihin. Kuitenkin 

oppilaita täytyy ohjata siihen, että he pystyisivät erottamaan tekstistä sen, mitä 

siinä on oikeasti sanottu ja mitä ei. 

Lauseopin opetuksessa ja lauseenjäsennyksessä voi siis lähteä liikkeelle 

lauseiden ja tekstien tarkastelusta yleisellä tasolla. Voidaan pohtia sitä, mikä on 

puheenaiheena ja mitä puheenaiheesta tekstissä kerrotaan. Seuraavaksi tekstejä ja 

myös yksittäisiä lauseita voi analysoida semanttisten lausetyyppien ja 

semanttisten roolien avulla. Vasta tämän jälkeen voidaan tarkastella lauseiden 

rakenteita, perinteisiä lauseopin käsitteitä ja jäsentää lauseita niiden avulla. 

9.2.2 Kontekstuaalisuus tutkimustuloksissa 

Tutkimukseni haastattelut osoittivat, että keskustelu kieliopillisista termeistä ja 

lauseenjäsennyksestä on oppilaille vierasta tai he mieltävät haastattelutilanteen 

kuulustelu- tai koetilanteeksi. Oppilaat toivat esille oman epävarmuutensa 

esimerkiksi sanomalla minusta tuntuu tai kysymällä, onko jokin oikein (132). 

Kuitenkin täytyy korostaa sitä, että kieliopilliset termit itsessään ja 

lauseenjäsennys ovat tuttuja asioita. Haastattelut osoittivat, että he osaavat 

käyttääkin termejä eivätkä vain muista termien nimiä ulkoa. 

 

132. 

Haastattelija: Tässä on lause Jenni saa sellaisen paketin. Minkä laittaisit 

siitä subjektiksi ja minkä objektiksi? 

Oppilas 4: No, tuo Jenni on subjekti, en tiiä onko se oikein, mutta tuo paketin 

on objekti enemmän. 
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Toisaalta oppilaat osoittivat varmuutta silloin, kun keskustelu koski selvästi omaa 

mielipidettä. Esimerkiksi puhuessaan otsikoissa kerrotuista asioista ja 

suhtautumisestaan niihin he asettuivat itse sanojensa taakse. He käyttivät omaa 

ääntään sanomalla esimerkiksi mun mielestä. 

Oppilaiden haastattelu antoi monipuolisemman kuvan oppilaiden taidoista 

kuin pelkkä kirjallinen testi. Haastattelijan ja haastateltavan käymä dialogi aktivoi 

oppilasta. Esimerkiksi kirjallisessa testissä oppilas oli saattanut määritellä 

subjektin yhdellä sanalla tekijäksi, mutta sitten haastattelussa muistaa, että 

subjekti voi olla myös vastaanottaja. Kielen ilmiöistä puhuminen ja siihen 

liittyvät muistamisen ja ajattelun prosessit ovatkin sidoksissa tilanteisiin 

toimintoihin (ks. luku 2.2.3 s. 46–49). 

Aineistoni analyysin aikana osoittautuikin, että oppilaat ovat saavuttaneet 

sellaisen kielellisen tietoisuuden asteen, että he pystyvät luokittelemaan ja 

selittämään kielen piirteitä. Toisaalta tämä kyky ei ole kovin syvällistä ja 

esimerkiksi oppilaiden käsitteiden hallinta on pinnallista ja liittyy ulkoa 

muistamiseen. Tästä on hyvänä esimerkkinä kaksi kirjallisen testin tehtävää, joista 

toisessa täytyi määritellä predikaatti ja toisessa merkitä annettuihin otsikoihin 

predikaatit. Vain kaksi prosenttia oppilaista on selittänyt määrittelytehtävässä 

predikaatin muuksi kuin tekemiseen tai verbiin liittyväksi asiaksi. Siten 98 

prosenttia aineistoni oppilaista on osannut määritellä predikaatin tekemiseksi tai 

lauseen verbiksi. (Ks. taulukko 9 s. 104.) Kuitenkin predikaatin 

merkitsemistehtävässä niiden määrä, jotka ovat laittaneet predikaatiksi muun kuin 

verbin, kasvaa. Esimerkiksi otsikosta Ilmarinen myi kiinteistöjään yhteensä 

seitsemän prosenttia ja otsikosta Kestävätkö nykyiset lintukannat metsästyksen? 

12 prosenttia on merkinnyt predikaatiksi nominilausekkeen. (Ks. taulukko 10 s. 

106.) 

Aineistoni oppilaiden vastaukset ja perustelut eivät välttämättä olleet loogisia, 

mutta ne kaikki viittasivat heidän tietoonsa maailmasta, sosiokulttuuriseen 

kontekstiin. Oppilaat viittasivat perusteluissaan globaaleihin ja yhteiskunnallisiin 

ongelmiin, kuten liikakansoitus, työpaikat, palvelut ja kaupunkien ahtaus. He ovat 

siis omaksuneet ainakin jollain tasolla puheen siitä, että liikakansoitus on 

ongelma tai jos on työpaikkoja ja työntekijöitä, tulee hyvin toimeen. Oppilaiden 

vastaukset siis paljastivat heidän ennakkotietonsa. Yleensäkin kaikki tekstin 

piirteet, joiden perusteella teksti merkitsee lukijalleen jotain, ovat sidoksissa 

lukijan ennakkotietoon. Ne ovat sidoksissa vahvasti jo olemassa olevaan 

todellisuuteen. Siten myös tekstin ulkoiset seikat vaikuttavat siihen, miten teksti 

tulkitaan (ks. Lehtonen 2000; Saukkonen 2001). 
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Vaikka tutkimuksessani oli tarkasteltavana irrallisina lauseina esitettyjä 

tekstejä, nekin sijoittuvat heti omaan kontekstiinsa ja niihin liittyy paljon 

yhteiskunnan tarinoita. Lyhyestäkin tekstistä, otsikosta ja lööpistä, syntyy tarina. 

Kuitenkin lopullisen muodon tarina saa aina vastaanottajan päässä. Vastaanottaja 

hahmottaa tarinan annettujen vihjeiden perusteella, ja kirjoittajalla on oleellinen 

rooli näiden vihjeiden antamisessa. (Ks. Hietala 2006: 95–96; Lehtonen 2000: 

189.) 

Tutkimukseeni osallistuneiden oppilaiden lauseenjäsennyksessä on paljon 

jälkiä myös oppikirjojen lauseiden kuvauksesta. Selkeä yhteys on siinä, että sekä 

aineistoni oppilaat että oppikirjat ovat pitäneet ensisijaisena subjektin tekijyyttä, 

objektin kohteena olemista ja sitä, että predikaatti ilmaisee tekemisen. Toinen 

oppilaiden tulkintoja ja oppikirjoja yhdistävä piirre on se, että muiden kuin 

prototyyppisten lauseiden analyysissa on paljon kirjavuutta ja hajontaa. Eri 

oppikirjat ovat nimittäin ottaneet erilaisen kannan lauseanalyysiin liittyviin 

kysymyksiin. Esimerkiksi objektista on toisissa oppikirjoissa opetettu, että sen voi 

määritellä sisällön tai muodon perusteella. Toisissa kirjoissa puolestaan opetetaan, 

että objekti määritellään aina muodon eli sijamuodon perusteella. (Ks. luku 6.3 s. 

110–125.) Tällainen hajonta näkyy myös oppilaiden tekemissä lauseanalyyseissa. 

Yhtenäinen linja siis näyttää puuttuvan. 

Koulu ja koulun ääni kuuluu oppilaiden puheessa myös siten, että 

haastatteluissa oppilaat muistelivat oppituntia miettiessään vastausta johonkin 

kysymykseen. (Samaa asiaa ovat pohtineet myös Dufva ym. 2003.) Vaikka 

oppilaiden vastauksista ja perusteluista näkyvät selvästi tietyt yhteiset piirteet, 

oppilaiden tulkinnat ovat myös yksilöllisiä. Ajatuksen kulku haastattelutilanteessa 

vaihtelee oppilaan mukaan. 

Myös lukutaidosta ja lukemisen vaikeudesta kirjoittaneet Leiwo ja Luukka 

(2002) ovat maininneet, että lukijalla on kulttuuriset silmälasit, joiden läpi hän 

tulkitsee tekstiä. Lisäksi lukijan tieto omasta historiallisesta tilanteestaan hallitsee 

lukemista ja tulkitsemista. Siksi on odotuksenmukaista ja hyväksyttävää, että 

nuoret tulkitsevat tekstejä eri tavalla kuin aikuiset. (Leiwo & Luukka 2002: 181.) 

Siksi oppilaita ei tarvitse ohjata liian tiukasti tietynlaisiin, aikuisen näkökulman 

mukaisiin, tulkintoihin ja päätelmiin. Nimittäin aikuinen ja nuori lukevat 

molemmat omien omanlaistensa lukulasien läpi. 
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9.3 Lopuksi 

Tutkimukseni aiheena oli peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset lauseiden 

tulkitsijoina. Käytin tutkimusaineistona peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten 

tekemiä kirjallisia testejä ja heidän haastattelujaan. Yhdistin kirjallisen testin ja 

haastattelun avulla kerätyn aineiston ja käytin niitä toisiaan täydentävinä 

aineistomuotoina. Kirjallisen testin teki 100 oppilasta ja haastatteluun osallistui 

20 oppilasta. 

Tutkimukseni tulokset kiteytyvät neljään kohtaan, joita voi hyödyntää 

äidinkielen opetuksen kehittämisessä ja suunnittelussa: 1) Oppilailla on taitoa 

analysoida kieltä, mutta he nojautuvat tulkinnoissaan omaan kontekstuaaliseen 

tietoonsa maailmasta. Analysointiin vaikuttaa paljon se, mitä oppilaat tietävät 

otsikon kuvaamasta asiasta ja millaiseksi he kuvittelevat otsikon kuvaaman 

tapahtuman reaalimaailmassa. 2) Oppilaat pystyvät analysoimaan lauseita 

syntaktisesti ja osaavat käyttää koulussa oppimaansa tietoa esimerkiksi 

lauseenjäsenten (subjekti, objekti ja predikaatti) määrittelyssä. 3) Oppilaat 

kykenevät analysoimaan myös lauseiden semantiikkaa ja niissä esiintyviä 

semanttisia rooleja. 4) Oppilaiden luontainen kielitaju yhdistyy lauseiden 

semantiikasta ja niiden syntaktisesta rakenteesta lähtevään pohdiskeluun ja 

opetettuun tietoon. 

Lisäksi tutkimukseni tuo selkeästi esiin sen, miten eri kielioppimallit ja 

tutkijat ovat päätyneet erilaisiin ratkaisuihin lauseiden analyysissa ja miten 

yksiselitteisiä vastauksia lauseanalyysin ongelmiin ei ole. Tämä kirjavuus ja 

kaksijakoisuus näkyvät myös pedagogisessa kieliopissa. Esimerkiksi oppikirjan 

tekijöiden ratkaisuissa näkyy selkeästi yhtenäisten linjausten puute, ja siten 

kirjasarjat eroavat toisistaan. Nämä erot voivat aiheuttaa ongelmia silloin, jos 

kielitietoa eli kielioppia opetetaan normatiivisesti ja tiukasti. Voi nimittäin käydä 

niin, että kouluasteelta toiselle siirtyvä oppilas kohtaa yhä uudelleen erilaisia 

analyysitapoja, joiden eroja aikaisemmin opittuihin tapoihin on vaikea ymmärtää. 

Jotta oppilas pystyisi parhaiten hyödyntämään oppimaansa kielitietoa, hänen 

pitäisi saada käyttää sitä myös soveltaen ja keskustellen. Näin hän itse oppisi 

analysoimaan ja erittelemään tekstejä ja harjaantuisi kriittiseksi lukijaksi. Tämän 

vuoksi koulussa opetettava kielitieto ei saisi olla liian normatiivinen ja tiukka. 

Myös kielitieteellisesti pätevän ja yhtenäisen pedagogisen kieliopin voi 

muodostaa väljästi ja ihmisläheisesti. Siinä voi jättää tilaa keskustelulle. 
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Liite 1 Kirjallisen testin ensimmäinen tehtäväosio 

SUOMEN KIELEN TUTKIMUS 

 

Nimi:_____________________          Ikä:________ 

 

Äidinkieli: ______________________  

 

Sukupuoli:         mies          nainen 

(Ympyröi oikea vaihtoehto.) 

 

Tehtävä 1. 

a) Etsi lauseista subjektit ja objektit. Merkitse subjektin yläpuolelle S ja 

objektin yläpuolelle O. 

 
1. Esko Nikkari ei pelännyt kuolemaa. 

2. Potilas hyökkäsi lääkärin kimppuun. 

3. Tiernavalot ihastuttavat ja vihastuttavat. 

4. Sannalla on taas namu pari. 

5. Jenni saa sellaisen paketin, (jota toivoi.) 

6. Pariskunta hukkui autoon. 

7. Lunta tulee. 

8. Tommi Mannisesta tulee isona huippuvahti. 

9. Kaupungissa on noin 600 000 asukasta. 

 

b) Ympyröi lauseista predikaatit. 

 
Ilmarinen myi kiinteistöjään. 

Sisarusten äidinkieli on portugali. 

Kestävätkö lintukannat nykyisen metsästyksen? 

Valvojan olisi pitänyt puuttua. 
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c) Selitä sanat! 

Mitä tarkoittaa 

subjekti___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

   

 

objekti____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

    

 adverbiaali.________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Liite 2 Kirjallisen testin toinen tehtäväosio 

 

Tehtävä 2. 

Alapuolella olevien lauseiden sanoista osa on alleviivattu. Etsi alleviivatuille 

sanoille oikea tehtävä. Sanojen tehtäviä ovat tekijä, kokija, kohde, omistaja, 

paikka ja väline. Kirjoita tehtävä alleviivatun sanan yläpuolelle. 

Alapuolella olevassa VINKKI-laatikossa on selitetty tarkemmin, millaisia 

tehtävät ovat. Siinä on myös esimerkkilauseita. 

 

VINNKI: 

Tekijä on elävä teon tai toiminnan tekijä eli aikaansaaja. Hän, joka tekee. 

Esimerkiksi lauseessa Milla syö omenaa tekijä on Milla. 

 

Kokija on se, joka kokee ja tuntee tekemisen. Tekeminen vaikuttaa häneen. 

Lauseessa Liisaa väsyttää kokija on Liisa. 

 

Kohde on tekemisen kohteena. 

Lauseessa Milla syö omenaa kohde on omena. 

 

Väline on eloton teon tekijä. Se on myös väline, jolla tehdään jotain. 

Lauseessa Laiva saapuu satamaan väline on laiva. 

 

Paikka on paikka, jossa tekeminen tapahtuu. Se voi olla myös tila. 

Lauseessa Turistit viihtyvät Kuusamossa paikka on Kuusamo. 

 

Poliisi irrotti huumekuskin kilvet Kemissä.    Potilas hyökkäsi lääkärin kimppuun. 

 

Venäjä uhkaa Viroa ankarilla pakotteilla.        Esko Nikkari ei pelännyt kuolemaa. 

 

Pariskunta hukkui autoon. 

 

Monet asiat ovat vaikuttaneet mielenkiintoon tulla Kuusamoon toiseksikin 

kaudeksi. 

 

Kiekko oli takuuvarmasti riittävästi maalin sisällä. 

 

VINKKI: 

Tekijä on elävä teon tai toiminnan tekijä eli aikaansaaja. Hän, joka tekee. 
Esimerkiksi lauseessa Milla syö omenaa tekijä on Milla. 
 
Kokija on se, joka kokee ja tuntee tekemisen. Tekeminen vaikuttaa häneen. 
Lauseessa Liisaa väsyttää kokija on Liisa. 
 
Kohde on tekemisen kohteena. 
Lauseessa Milla syö omenaa kohde on omena. 
 
Väline on eloton teon tekijä. Se on myös väline, jolla tehdään jotain. 
Lauseessa Laiva saapuu satamaan väline on laiva. 
 
Paikka on paikka, jossa tekeminen tapahtuu. Se voi olla myös tila. 
Lauseessa Turistit viihtyvät Kuusamossa paikka on Kuusamo. 
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Liite 3 Kirjallisen testin kolmas tehtäväosio 

Tehtävä 3. 

Järjestele seuraavat lauseet kolmeen eri ryhmään. Kirjoita lauseen numero siihen 

laatikkoon, johon lause mielestäsi kuuluu. Jokaisessa laatikossa on valmiina 

esimerkkilause. 

 

1. Kaupungissa on noin 600 000 asukasta. 

2. Meillä on ollut hyvä joukkue. 

3. Donna Paukulla on hauskaa. 

4. Mönkijäturmassa loukkaantunut tyttö kuoli. 

5. Esko Nikkari ei pelännyt kuolemaa. 

6. Perhe toi onnen. 

7. USA:n poliisi nappasi Ruotsin prinssin. 

8. Lumi olisi hyvä talon eriste. 

9. Partiolaiset vaeltavat Suomen halki. 

10. Ruotsin mediaa ihmetyttää Virpi Kuitusen menestys. 

11. 9-vuotias maalivahdinalku ei ujostele lainkaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnetta, ajattelemista tai 

sanomista ilmaisevat lauseet 

(henkistä toimintaa ilmaisevat) 

Liisaa pelottaa pimeällä. 

Tekemistä tai 

tapahtumista 

ilmaisevat lauseet 

Liisa lukee kirjaa. 

Olemista ilmaisevat 

lauseet 

Liisa on koululainen. 



205 

Liite 4 Kirjallisen testin neljäs tehtäväosio 

Tehtävä 4. 

Kirjoita lauseen alapuolelle a-kohtaan, kenestä tai mistä lause kertoo. 

Kirjoita b-kohtaan, mitä hänestä tai siitä kerrotaan. 

 

Sievinen oli tyytyväinen kisaan. 

a)________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b)________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Lainojen korot nousevat talletuskorkoja nopeammin. 

a)________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b)________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Suomesta heillä ei ollut etukäteen mitään tietoa. 

a)________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b)________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Valmentajan merkitys pelaajalle on hyvin yksilöllistä. 

a)________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b)________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Tehtävä 5. 

Kertooko lause hyvän (positiivisen) vai huonon (negatiivisen) asian? Rastita 

mielestäsi oikea vaihtoehto. 

 
LAUSEET positiivinen negatiivinen ei kumpikaan 

Kaupungissa on noin 

600 000 asukasta. 

   

Meillä on ollut hyvä 

joukkue. 

   

Donna Paukulla on 

hauskaa. 

   

Ruotsin mediaa 

ihmetyttää Virpi Kuitusen 

menestys. 

   

USA:n poliisi nappasi 

Ruotsin prinssin. 
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