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Varis, Markku, Perception of language in lower secondary school textbooks on
mother tongue. 
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education, P.O. Box 2000,
FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. E 127, 2012
Oulu, Finland

Abstract

The topic of this thesis is to provide an analysis of how language is perceived in the textbooks used
in lower secondary school mother-tongue classes. Scientific literature on this subject has defined
‘perception of language’ as referring to a collective approach to words, structures and phenomena
of a language. ‘Perception of language’ includes a comprehensive notion of language as a system,
of the ways it can be used and of its influence to its users.

This study aims to provide new information responding to the needs of language cultivation
and teaching. New information is needed on several issues pertaining to pedagogical approaches
to teaching of mother tongue and literature. Didactics must now respond to the challenges
represented by every-day life.

The theoretical framework for this thesis is provided by critical discourse analysis, in particular
as put forward by Norman Fairclough. Accordingly, the contents of text books are addressed from
five different aspects: (i) grammar, (ii) linguistic cultivation, (iii) text linguistics, (iv) variation and
(v) semantics and pragmatics. 

The main conclusion is that mother tongue represents itself as a random and controversial
phenomenon. The learner will be treated not only as a child but also as a full-grown with full
capacities. A key assumption is, nevertheless, that the texts given in the books will provide the
learner with new knowledge.

Conclusions on the different topics discussed include:
(i) In grammar only a limited range of topics are included: lexical classes and sentence

constituents.
(ii) Language cultivation (planning) as presented in the books involves grammatical aspects

but same issues come into consideration year after year. 
(iii) As far as textual competences are concerned, media and non-entertainment

communication show a high ranking at the cost of creative and word-play elements of facts-based
texts. 

(iv) Variation in Finnish is presented in the text books rather comprehensively but still in a
narrow way. However, this will allow for enhancing a “learner identity”.

(v) Semantics and pragmatics only have a small presence in the last year even though their level
of abstraction could prove them very useful at that stage. 

Text books contribute to the wide perception of mother tongue as a less-liked subject. Still:
these books aim to come closer to the learner’s real life. It is well possible for the school to
overcome these barriers to how language is used. 

Mother-tongue text books pave the way for the learner to become an informed, educated
individual. 

Keywords: didactics, discourse analysis, genre, mother tongue





Varis, Markku, Kielikäsitys yläkoulun äidinkielen oppikirjoissa. 
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, PL 2000, 90014
Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. E 127, 2012
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Tiivistelmä

Tutkimuksen aiheena on kielikäsitys peruskoulun yläkoulun äidinkielen oppikirjoissa. Aiem-
paan tutkimuskirjallisuuteen nojautuen kielikäsitys on määritelty siten, että se tarkoittaa kollek-
tiivista näkemystä kielen sanoista, rakenteista ja ilmiöistä. Kielikäsitys sisältää ajatuksen siitä,
millainen kieli on järjestelmänä, mitä sillä voidaan tehdä ja mitä se tekee meille. 

Päämääränä on ollut tuottaa uutta tietoa käytännön kielenhuollon ja opetustyön tarpeisiin.
Tarvitaan uutta tietoa monista äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikan asioista. Didaktiikan
täytyy koettaa vastata arkielämän asettamiin haasteisiin.

Teoreettisena taustana on kriittinen diskurssianalyysi, erityisesti Norman Faircloughin viitoit-
taman esikuvan mukaisesti. Tällöin oppikirjojen sisältöjä kuvataan, tulkitaan ja selitetään viides-
tä eri näkökulmasta: (i) kieliopin, (ii) kielenhuollon, (iii) tekstiopin, (iv) variaation sekä (v)
semantiikan ja pragmatiikan vinkkelistä. 

Keskeisin päätelmä on, että oppikirjoissa äidinkieli esittäytyy hajanaisena ja ristiriitaisena
ilmiönä. Yhtäällä oppijaa lähestytään lapsena mutta toisaalla häntä pidetään täysivaltaisena
aikuisena. Silti keskeistä on, että kasvatettavan uskotaan oppivan uusia asioita oppikirjojen tarjo-
amien tekstien varassa.

Tarkastelluista osa-alueista voi todeta seuraavaa: 
(i) Kieliopin opetus rajoittuu vain muutamiin asioihin: sanaluokkiin ja lauseenjäseniin.
(ii) Kielenhuollon yhteydessä käsitellään myös kieliopin asioita; kielenhuolto toistaa samoja

asioita vuodesta toiseen.
(iii) Tekstitaidoissa korostuu media ja asiaviestintä; asiaproosaan sisältyvä luovuus ja sanalei-

kittely jäävät katveeseen.
(iv) Suomen kielen vaihtelua oppikirjat esittelevät laajasti mutta ohuesti; variaation käsittely

sinänsä antaa mahdollisuudet oppijan identiteetin vahvistumiseen.
(v) Peruskoulun viimeisellä luokalla semantiikan ja pragmatiikan osuus on vähäinen, vaikka

abstraktiotasonsa perusteella juuri ne saattaisivat olla otollista oppiainesta.
Oppikirjat ovat osaltaan vahvistamassa yleistä käsitystä, että äidinkieli on vastenmielinen

oppiaine. Korostettava silti on, että esimerkiksi huumoria hyväksi käyttäen teokset yrittävät
lähestyä oppijan todellisuutta. On mahdollista, että koulussa saavutetaan vapautuminen kielen-
käytön pidikkeistä.

Äidinkielen oppikirjat tarjoavat väylän oppijan sivistyä.

Asiasanat: didaktiikka, diskurssianalyysi, genre, äidinkieli
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Esipuhe 

Tämä väitöskirja on syntynyt käytännön probleemasta: mistä puhumme silloin 

kun puhumme suomen kielestä ja siihen liittyvistä kysymyksistä peruskoulun op-

pivuosien jälkeen. Kysymykseen vastaaminen on ollut yllättävän työläs, aikaa 

viepä ja kuluttava. Sitä ei olisi jaksanut tehdä, jos en olisi saanut varauksetonta tu-

kea, vetoapua ja esikuvaa monenmoisilta tiedeyhteisömme jäseniltä, tuttaviltani 

tai sukulaisiltani. 

Jotta kiitokseni pysyisivät kohtuumitoissa, pitää priorisoida. On aikamme 

henki, että kaikessa toiminnassamme etsimme minimaalisin ponnistuksin maksi-

maalista etua. 

Työni tarvitsi valmistuakseen kolme esitarkastajaa: emeritaprofessori Marja-

Liisa Julkusen, emeritalehtori Katri Savolaisen sekä professori Liisa Tainion työ-

panoksen. Heistä Marja-Liisa Julkunen jopa lupautui tutkimukseni vastaväittäjäk-

si, mistä voin häntä vain syvästi ja nöyrästi kiittää. Kaikkien mainittujen tarkka ja 

kriittinen käsikirjoitukseni kommentointi maratonmatkani viimeisellä kymmenel-

lä kilometrillä oli ratkaisevan tärkeä. 

Työni virallisina ohjaajina ovat toimineet professori Sanna Järvelä ja emeri-

tusprofessori Jaakko Luukkonen. Sannalle olen kiitollinen etenkin siitä, että hän 

oli perillä yleisistä akateemisista käytänteistä sekä viitoitti samalla, että myös So-

dankylän lukiosta yhä saattaa valmistua tiedettä kirjoittavia henkilöitä. Jaakon 

merkitystä koko prosessini etenemisessä ei voi sanoin kuvata – se on työni alku-

vaiheista lähtien ollut innoittava, monipuolinen, tarkka ja koko kasvatustieteelli-

sen tieteen tradition osaava. Mutta myös inhimillinen. 

Olisi nimettävä paljon muitakin. Professori Riitta-Liisa Korkeamäen kannus-

tus ja ymmärrys eivät ole lakanneet hetkeksikään; yliopistonlehtori Minna Sääski-

lahti ja tutkija Jaana Pesonen tekivät loistavan työn opponoidessaan tutkimustani 

sen seminaarivaiheessa. Oulun yliopiston virastomestarit tulivat aina apuun, kun 

pähkäilin teknisiä asioita ja tunsin itseni poropeukaloksi. 

Vihdoin silti haluan mainita kaksi henkilöä, jotka ehkä eniten ovat vaikutta-

neet väitöskirjani hahmoon: professori Harri Mantila ja emeritaprofessori Rauni 

Räsänen. Koko tutkimusidea sai syntynsä eräästä Harri Matilan sivulauseesta, jo-

ka koski Suomen kielipolitiikkaa, suomalaisten identiteettiä ja suomen kielen ase-

maa maapalloistuvassa ajassamme.  

Niin ikään on suuri se voima, joka ajaa nuorempaa tutkijaa eteenpäin, jos hä-

nen työhuoneensa käytävällä viikonloppuisinkin ahertaa didaktisiin kysymyksiin 

valmis tutkija.  
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Kiitos Rauni. 

Kiitos kaikki te, jotka tiedätte kirjoittautuneenne alkavien sivujen interper-

soonaiseen funktioon mutta jotka jäitte mainitsematta. Erityisesti Samuli Mäkelä 

muista, että englantisi on loistava! Ja taisitpa ensimmäisenä hiihtää Kankkulan 

Kaivo II:n menestyksen ladulle! 

 

Savonlinnassa 24. syyskuuta 2012 Markku Varis 
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1 Prosessin aluksi 

Väitöskirjani tarkoitus on selvittää kielikäsityksen asemaa peruskoulun ylimpien 

vuosiluokkien 7–9 äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa. Historiallisista syis-

tä käytän jatkossa vuosiluokista nimitystä yläkoulu, vaikka yhtenäisessä perus-

koulussa ylimpien ikäluokkien opetussuunnitelmat kattavatkin vuosiluokat 6–9.  

Lisäksi tiivistän ilmaisuani käyttämällä sanaa äidinkieli koko oppiaineesta, 

sillä tutkimusaiheeni vuoksi katseeni on kohdistunut nimenomaan kieleen, ei 

niinkään kirjallisuuteen. Tarvittaessa tietysti osoitan tilanteittain, jos myös kirjal-

lisuus on mukana tutkimukseni tekstissä. 

Tavoitteenani on tuottaa uutta tietoa moniin eri tarpeisiin. Yritän viime kädes-

sä selvittää, onko oppikirjoilla jotakin tekemistä sen esiymmärrykseni kanssa, 

jonka mukaan äidinkieltä pidetään kouluissa varsin vastenmielisenä oppiaineena. 

Tällainen olettamus hallitsee ajatteluani paitsi arkielämän havaintojeni perusteella 

myös eräiden asennetutkimusten nojalla: varsinkin pojat vierastavat äidinkielen ja 

kirjallisuuden oppiainetta; eniten iloa äidinkielestä löytävät lukioon suuntaavat 

Etelä-Suomen tytöt samalla, kun Länsi-Suomen pojat pitävät sitä melko hyödyttö-

mänä arkielämän kannalta (H.-P. Lappalainen 2008: 40 ja 2011: 30).  

Aiheena on nimenomaan kielikäsitys, koska toivon tutkimukseni valaisevan, 

millaista kielitietoa ja -käsitystä oppikirjat tuovat esille ja millainen oppijakuva 

vallitsee oppimateriaalissa: millaisen esitystavan oletetaan toimivan yläkoulussa, 

mitkä asiat kirjojen perusteella kiinnostavat yläkoulun oppilasta ja niin edelleen. 

Tällä tavoin väitöskirjani edustaa oppikirjatutkimuksen traditiota. 

Yhtä tärkeänä tehtävänä tutkimuksellani on palvella kasvatustiedettä ja aine-

didaktiikkaa siten, että se ehkä osaltaan piristäisi maassamme ainedidaktista tutki-

musta ja antaisi mallia eräisiin kysymyksenasetteluihin. Niin ikään tieteelliset 

päämääräni osin suuntautuvat yleiseen kulttuurintutkimukseen selvittäessään, mil-

laiset kansalliset ideologiat kirjoittautuvat osaksi oppikirjojen sisältöjä. 

Väitöskirjani syntyyn on siis ensisijaisesti vaikuttanut käytännön tarve: Pää-

kysymys kielikäsityksestä on mitä ajankohtaisin tätä nykyä muuttuvan kieli-

ilmapiirin aikana. Lisäksi äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajankoulutus 

kipeästi kaipaa uutta tietoa oppiaineensa opetukseen liittyvistä ydinaineksista.  

Näistä lähtökohdista tutkimukseni sijoittuu kasvatustieteisiin ja sen osa-

alueista ainedidaktiikkaan, mutta sillä on välttämätön yhteys myös kielitieteeseen. 

Tässä mielessä kyse on poikkitieteellisestä aiheesta. Valaisen asiaa seuraavissa 

luvuissa. 



12 

1.1 Tutkimuksen päämäärät 

Täsmennän kielikäsitys-termin sisältöä myöhemmin luvussa 2.1, mutta juuri ky-

seisen termin avulla koetan selvittää tutkimuksessani,  

 

(i) millainen tietoisuus oppikirjojen perusteella on mahdollista saavuttaa äi-

dinkielestä, 

(ii) millaisia intertekstuaalisia kytkentöjä oppikirjojen luennassa on havaitta-

vissa fennistiikan ja pedagogiikan parissa käytyyn tieteelliseen debattiin ja 

siitä tehtäviin johtopäätöksiin, 

(iii) millainen yhteys oppikirjoilla on perusopetuksen valtakunnalliseen opetus-

suunnitelmaan (Pops 2004), 

(iv) millaisena prosessina oppikirjat esittävät kielenoppimisen etenemisen ylä-

koulussa ja 

(v) millainen oppimis- ja oppijakäsitys oppikirjoihin kirjoittautuu koskien ylä-

koulun äidinkielen opintoja. 

Tutkimukseni jäsentelyssä vastaan edellisiin kysymyksiin luvuissa 4–7 (ks. tar-

kemmin lukua 1.4). 

Asetetut kysymykset ovat tutkimukseni ensisijaiset haasteet, mutta lisäksi 

tarkkailen muitakin ilmiöitä, joilla on relevanssia äidinkielen oppimisessa. Ilmei-

sesti esimerkiksi en voi välttyä arvioimasta oppikirjojen luonnetta kaupallisena 

tuotteena, vaikka aihe ei suoraan kielikäsitykseen liitykään. Tällaisiin lisäkysy-

myksiin koetan löytää ratkaisut välittömästi niiden käsittelyn yhteydessä, mutta 

on myös mahdollista, että kysymykset jäävät avoimiksi jatkoa varten. 

Tarkasteltavaksi tulevat kielen sanaston, rakenteiden ja ilmiöiden kategoriat 

ovat (i) kielioppi, (ii) kielenhuolto, (iii) teksti ja tyyli, (iv) kielen variaatio sekä (v) 

semantiikka ja pragmatiikka. Näihin ryhmiin olen päätynyt niiden keskeisen vies-

tinnällisen asemansa vuoksi.  

Kasvatustieteissä tutkimusaiheeni päämäärä perimmiltään liittyy sivistyksen 

käsitteeseen sikäli, että oppikirjojen tarjoama näkemys äidinkielestä edustaa sitä 

sivistysideaa, johon kielikasvatuksella koulussa pyritään. Tästä puolestaan seuraa, 

että sivuan lopulta sellaisia kysymyksiä kuin, mikä on kielen ja kulttuurin suhde, 

miten kieli ja identiteetti liittyvät toisiinsa, millä tavoin kieli auttaa yksilöä hänen 

itsenäistymisprosesseissaan tai miksi toiset kokevat äidinkielensä oppitunnit jol-

lakin tavalla vastenmieliseksi, samalla kun toiset pitävät niitä koulun kiinnosta-

vimpina. Kyse siis on eräänlaisesta kieli ja identiteetti -tutkimuksesta. 
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Kieli ja identiteetti -keskustelu on varsin vilkasta sekä Suomessa että muualla 

maailmassa. Ainakin osittain tämä selittyy sillä, että totutut identiteetit ovat alka-

neet hajota ja muuttua aiempaa liikkuvammiksi, moninaisemmiksi ja itseään etsi-

vämmiksi (Lehtonen 1999: 6). Juuri maastamuutto ja maahanmuutto ovat johta-

neet siihen, että monet potevat identiteettikriisiä.  

Identiteettikriisi on synnyttänyt tarpeen tutkimuksille, joista tunnetuimpia on 

Stuart Hallilla (1999). Suomessa identiteetti on kiinnostanut niin kasvatustieteili-

jöitä (ks. Hokkanen 2002; Salakka 2006) kuin saamelaista kirjallisuutta tutkineita 

Veli-Pekka Lehtolaa (1997) ja Vuokko Hirvosta (1999), jonka väitöskirjassa sa-

malla pääsee ääneen naisnäkökulma – sekin itsessään tyypillinen identiteetti- ja 

vieraustutkimuksen aihe (esim. Kristeva 2000; Spinkkilä 2000). Varttuneiden tut-

kijoiden tuotoksia ei ole kielitieteissä kovin paljon, mutta 2000-luvulla toki on 

kertynyt opinnäytetöitä (ks. Mantila 2008); lingvistisiä ammattitutkijoita Poh-

joismaissa ovat Erling Wanden (2000) ja Birger Winsan (1998) tavoin kiinnosta-

neet etenkin vähemmistökansat. 

Identiteettikysymyksen osalta tutkimukseni osallistuu ajankohtaiseen debat-

tiin, joka kenties auttaa ymmärtämään, millaiseksi suomalaiset tuntevat kansalli-

sen kulttuurinsa ja menneisyytensä sekä millaisena he mahdollisesti näkevät tule-

vaisuutensa. Voidaan esimerkiksi Pirkko Nuolijärven (2005: 295) tavoin yleistää, 

että viime vuosina julkisessa keskustelussa suomen kielen asemasta opetuksessa 

ja oppimisessa on esitetty lähinnä kolme erilaista mielipidettä: 

  

(i) Suomi on edelleen elinvoimainen kieli, jota monet suomalaiset osaava 

käyttää suullisesti ja kirjallisesti erittäin monipuolisesti. Sen asema on va-

kaa ja siihen kiinnitetään tarpeeksi huomiota. 

(ii) Suomen kielen kirjallinen taito on heikentynyt eivätkä lapset ja nuoret osaa 

enää kirjoittaa suomea niin kuin ennen. 

(iii) Suomen kieltä ei tarvitsekaan osata monipuolisesti: Suomi kansainvälistyy 

sitä vauhtia, että ei kannata uhrata aikaa ja varoja kielelle, jota puhuu vain 

viisi miljoonaa ihmistä. Erityisesti korkeakouluissa tulisi siirtyä englannin-

kieliseen opetukseen, jotta Suomi pysyisi kilpailukykyisenä. Varsinkin 

luonnontieteiden alalla ja monilla muilla aloilla on järkevää toimia vain 

englanniksi. 

Kullekin teesille Nuolijärvi löytää perustelunsa; sellaisenaan tuskin toteutuu yksi-

kään tulevaisuus. Koetan setviä tätä näkökulmaa aineistoni analyysissä. 
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Lopulta tutkimuksellani on myös tieteen tekemiseen liittyvä päämäärä: Ai-

komukseni on testata aivan uudenlaisen aineiston avulla, mihin kaikkeen selkä-

nojakseni valitsemani kriittinen diskurssianalyysi (DA) pystyy. Koettelen siis 

DA:n rajoja sekä yritän kehitellä edelleen esitystapaa, joka olisi sovellettavissa 

ylipäätään oppikirjatutkimukseen (perusmetaforat luvussa 7). 

Täysin tyhjiössä en kriittistä analyysiäni ole aloittamassa, sillä DA on Suo-

messakin palvellut jo aiempaa kasvatustiedettä sekä oppikirjatutkimuksissa (Sa-

volainen 1998; Väisänen 2005) että yleisemmin koulutuspolitiikkaa käsitelleissä 

selvityksissä (Kukkohovi 2011). Voidaan kuitenkin todeta, että toistaiseksi DA on 

painottunut ennen muuta ideologiaa pursuavan lehtikielen tarkasteluun (ks. Kar-

vonen 1995: 43); oppikirjojen analyysiin sitä ei juuri ole sovellettu, vaikka määri-

telmänsä mukaisesti diskursseina voidaan lukea minkä tahansa semioottisen koo-

din vakiintuneita tapoja välittää merkityksiä (ks. Kukkohovi 2011: 56–60; Savo-

lainen 1998: 14–17; Warnke 2008: 43–44; Väisänen 2005: 37–38).  

1.2 Työn viitekehys 

Väitöskirjani on luonteeltaan perin poikkitieteellinen. Tämä selittyy työn aine-

didaktisella ulottuvuudella, jossa ongelmat ovat entistä kompleksisempia ratkais-

tavaksi vain yhden paradigman varassa (ks. Järvelä 2008). Tutkimukseni poikki-

tieteellistä luonnetta havainnollistaa grafiikka kuviossa 1: 
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Kuvio 1. Väitöskirjan sisältöön vaikuttavat tieteenalat. 

Kuviosta 1 näkee, että väitöskirjani syntyyn vaikuttaa ensinnäkin kasvatustiede ja 

sen osa-alueista ainedidaktiikka. Lisäksi työ liittyy lingvistiikkaan siten, että katse 

on yhtäältä fennistiikassa kielioppien sisältöjen osalta sekä toisaalta soveltavassa 

kielitieteessä ja psykolingvistiikassa kielenoppimisen mekanismien kohdalla. 

Kolmas viitekehys on aate- ja oppihistoriassa ja nimenomaan oppihistoriassa si-

käli, että väitöskirjani sisältää eräitä analyysin kannalta tärkeitä käsitemääritte-

lyitä (luvussa 2.1) ja selventää kriittisen diskurssianalyysin mahdollisuuksia ai-

neistossa, jonka ainakin ennakkoon pitäisi olla kohtuullisen neutraalia ja ideolo-

giavapaata tekstiä. Kulttuurintutkimukseen tekstini vihdoin kytkeytyy tarkastel-

lessaan oppikirjoihin kirjoittautuvaa kansallista ideologiaa, identiteettiä ja kieli-

käsityksen olemusta. 

Didaktiikan ja erityisesti ainedidaktiikan aseman tutkimukseni viitekehykses-

sä ymmärrän Michael Uljensin ajatusta seuraten siten, että ainedidaktiikassa äi-

dinkielen opetuksen erityiskysymyksiä tarkastellaan yleisdidaktiikan rinnalla sekä 

yhdistetään kielikasvatuksen teoriaa käytäntöön (1997: 92). Keskeisiä ovat oppi-

aineeseen ja sen opetukseen liittyvät kysymykset (Grünthal 2007; Kansanen 

2008). Mitään ainedidaktiikka ei voi olla olemassa, jos se ei yhtä aikaa käsittele 

opettajan kouluttautumista, oppijan asemaa koululaisena ja oppiaineksen asiasi-

sältöjä (Musolff & Hellekamps 2003: 19–20). Olettamus on, että pedagogiikkaa 

ohjaava didaktiikka saa tieteellistä perustaa, jos opetusohjeet ovat loogisesti joh-

VäitöskirjaLingvistiikka

Kulttuurintutkimus

Oppihistoria

Didaktiikka
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detut opetuksen teoriasta, joka taas perustuu senhetkiseen empiirisen tutkimuksen 

tuloksiin ja rationaaliseen ajatteluun (Lahdes 1995: 90–91). 

Olennainen osa viitekehyksessä on lingvistiikan alaan kuuluvalla soveltavalla 

kielitieteellä, joka toimii yhdistävänä siteenä tutkimusmateriaalin ja kaikkien 

taustateorioitten välillä. Tämä on mahdollista, koska soveltava kielitiede on alku-

jaan syntynyt selvittämään, millä tavalla kieli toimii toteuttaakseen niitä odotuksia, 

joita sosiaalinen ja kulttuurinen yhteisö sille asettaa. 

Tätä nykyä soveltava kielitiede keskittyy ensisijaisesti vieraan kielen opetuk-

seen, mutta aivan yhtä hyvin tutkimuskohteena voi olla äidinkieli ja koko koulu-

tusmaailma hallintoineen kaikkinensa koulun ulkopuolisessa kulttuurikontekstissa. 

Soveltava kielitiede voidaankin ajatella tutkimusalaksi, joka on kiinnostunut kai-

kista niistä arkielämän ilmiöistä, joissa kieli on kiinnostuksen polttopisteessä. (Ks. 

Bygate 2004; Corder 1976: 10–11; J. Simpson 2011.) 

Soveltava kielitiede on ensisijaisesti lähestymistapa ja toimintaa, ei varsinai-

nen teoria tai metodi. Niinpä soveltava tutkimus tarvitsee välineikseen joitakin 

konkreettisia analyysin malleja, ja niistä yksi on jo mainittu kriittinen DA. Sekin 

tosin on mieluummin joukko erilaisia teorioita ja metodeja kuin yksi selkeästi ra-

jattu tieteellinen järjestelmä. Siksi myös käy ymmärrettäväksi, miksi Ruth Woda-

kin johtamat itävaltalaistutkijat ovat kyenneet yhdistämään DA:n palvelukseen 

noin 40 teoreettis-metodista suuntausta (Titscher ym. 2000: 51).  

Kriittisen DA:n tehtävänä on auttaa ihmisiä ymmärtämään sellaista sosiaalista 

todellisuutta, jossa viestintä ohjaa esimerkiksi sukupuoleen, etnisyyteen, luokkaan, 

uskontoon, kieleen tai seksuaalisiin mieltymyksiin kytkeytyviä valtasuhteita (van 

Dijk 1997: 22–23). Päämääränä on ideologiakritiikki, joka on mahdollista tehdä 

erilaisista verbaalisista ja nonverbaalisista teksteistä. Olennaista on nähdä ne va-

kiintuneet viestinnän muodot, jotka yhdistävät tekstejä ja sosiaalista todellisuutta. 

Kytköksissä ei ole kyse vain siitä, että kulttuuri kirjoittautuu teksteihin vaan myös 

siitä, että viestintä muuttaa kielenulkoista todellisuutta. (Esim. O´Halloran 2011: 

445–446.) 

Perusluonteeltaan kriittinen DA on empiiristä mutta samalla laadullista tutki-

musta. Kvalitatiivisen tutkimuksen ongelmana tunnetusti on se, että empiirinen 

aineisto ei muodostu objektiivisista havainnoista. Tutkimusotetta leimaa subjek-

tiivisuus ja havaintojen ainutkertaisuus. Kriittisen DA:n heikkoutena pidetäänkin 

yleensä sitä, että tutkijat koettavat löytää analyysinsä kohteista tukea ennakkokä-

sityksilleen. Tämä ei vielä tarkoita, että tehtyjen analyysien pitäisi olla epäluotet-

tavia: myös laadullinen havainto on selitettävissä luotettavasti, kunhan selitys on 
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riittävän avointa toimintaa. (Starck & Varis 2004; myös Kukkohovi 2011: 63–64; 

Pietikäinen & Mäntynen 2009: 139–141; Savolainen 1998: 14–17.) 

Erittäin suosittu kriittisen DA:n hahmotelma on Norman Faircloughilla, joka 

(1997: 33–51) itse myöntää auliisti nojautuvansa moniin aikaisempiin tutkimus-

suuntauksiin – tosin siten, että hänellä on aina jotakin kritisoitavaa edeltäjiensä 

näkemyksistä. Virikkeitä Fairclough on saanut etenkin M. A. K. (Michael Ale-

xander Kirkwood) Hallidayn systeemis-funktionaalisesta SF-kieliopista. Juuri SF-

kieliopin keskeisiin periaatteisiin kuuluu tekstien tulkinta kokonaisuuksina, joissa 

on yhtaikaisesti mukana kolme eri merkitystasoa. Näin myös äidinkielen oppikir-

joja tulee lukea aivan samoin kuin mitä tahansa tekstiä silloin, kun halutaan saada 

tietoja (i) tekstien kielellisistä ja kerronnallisista rakenteista (tekstuaalinen funk-

tio), (ii) niiden sanomasta eli merkityssisällöstä (ideationaalinen funktio) sekä 

tekstin (iii) asennoitumisesta lukijaan, tekstin henkilöiden väliseen vuorovaiku-

tukseen ja myös siihen, mitä teksti paljastaa kirjoittajasta itsestään – millaisen 

aseman tekstin kertoja on ottanut suhteessa tapahtumiin ja lukijaan (interpersoo-

nainen funktio). (Tarkemmin Halliday 1994: 179; myös Halliday 1973 ja 1978.) 

Oppikirjojen olemus on siis analysoitavissa siten, että kirjoituksia luetaan 

huolellisesti pohtien, mitä vaihtoehtoisia tapoja olisi ilmaista sama asia. Vaihto-

ehdot perustuvat siihen SF-kieliopin teoriaan, että on olemassa erityinen merki-

tyspotentiaali, josta puhujat ja kirjoittajat tekevät erilaisia valintoja tuottaessaan 

tekstiä: pitää esimerkiksi ratkaista, viittaako kirjallisuusopintojen eräaiheinen 

teksti ’karhuun’ sanalla kontio, mesikämmen, nalle, ohto vai otso. Kriittisen DA:n 

mukaan valinta perustuu siihen, millaisen ideologian kielenkäyttäjä on omaksunut.  

Tässä yhteydessä ideologiaa ei pidä käsittää yhteiskuntatieteiden näkökul-

masta suurten massojen aatejärjestelmänä, vaan on olemassa myös niin sanottua 

arkipäivän ideologiaa, joka koskee pikemminkin yksilöä kuin joukkoja. Juuri 

ideologia on kuitenkin perimmiltään se, joka kykenee selittämään, millaiseksi op-

pikirjojen kielikäsitys muodostuu. Tämän vuoksi aivan tutkimukseni lopussa 

kiinnitän ideologiaan erityistä huomiota. (Ideologiasta esim. van Dijk 1998: 313–

318; van Ginneken 1998: 162–164; Heikkinen 1999: 77–102; arkipäivän ideolo-

giasta Vološinov 1990: 104–121.) 

Faircloughin (1997: 29–30) mukaan kolmesta pääfunktiosta vähiten on tar-

kasteltu interpersoonaista funktiota, ja sen jääminen katveeseen on havaittu myös 

suomalaisessa tiedemaailmassa. Esimerkiksi Veikko Pietilä (1997: 313) arvioi, et-

tä varsinkin varhaisimmissa kriittisissä tutkimuksissa tekstien sosiaalisia vaiku-

tuksia on päätelty liian suoraan tekstien pohjalta.  
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Oman panoksensa DA:lle Fairclough tuo etenkin peräämällä systematiikkaa 

itse diskurssin analyysiin. Voitaisiinkin yleistää, että Faircloughin omintakeisin ja 

tieteessä käyttökelpoisin innovaatio on hahmottaa diskurssin analyysi systemaat-

tiseen viitekehykseen (ks. Fairclough 1989: 25; 1992: 73; 1995: 98; 1997: 82): 

Kuvio 2. Faircloughin kolmidimensioinen malli tekstin, diskurssikäytännön (interaktio) 

ja sosiokulttuurisen käytännön analyysistä. 

Fairclougin (1989: 26) mukaan varsinainen tekstianalyysi on osa laajempaa dis-

kurssianalyysiä, joka sisältää tekstin lingvistisen erittelyn lisäksi tekstin tuotanto-

prosessin ja tulkintaprosessin jäsentelyt niin, että tekstiä pidetään yhtenä tilanne-

kontekstin ja sosiaalisten rakenteiden osana. Kuten kuviosta 2 havaitaan, tutki-

muksessa on kolme vaihetta: kuvaus on tekstin rakenteellisten ominaisuuksien 

esittelyä; tulkitseminen käsittelee tekstin ja diskurssikäytännön (aktuaalisen inter-

aktion) välistä suhdetta; selittäminen koskee diskurssikäytännön ja sosiokulttuuri-

sen käytännön välistä suhdetta siten, että tarkastellaan viestintäprosessin sosiaali-

sia vaikutuksia sekä vastaavasti myös sosiaalisen yhteisön vaikutusta viestintään. 

Näistä vaiheista kukin vuorollaan asettuu tutkimuksen keskiöön luvuissa 4–6. 

(Kuvion 2 tulkinnoista myös Kukkohovi 2011: 65–83; O’Halloran 2011: 447–448; 

Väisänen 2005: 27–30.) 

1.3 Aineisto ja sen käyttäminen 

Tutkimukseni empiirinen aineisto koostuu kolmesta yläkoulun käyttöön tarkoite-

tusta äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjasarjasta. Ne ovat valikoituneet analyy-

sini kohteeksi ensinnäkin siksi, että ne todella ovat olleet toiminnassa syksyllä 

2008 tämän tutkimuksen käynnistyessä. Toisena kriteerinä tutkimusmateriaalini 

Sosiokulttuurinen käytäntö

Diskurssikäytäntö

Teksti Kuvaus

Tulkinta

Selitys
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valinnassa on ollut periaate, jonka mukaan kunkin kirjasarjan täytyy kuulua eri 

kustantajan julkaisuohjelmaan.  

Kaikki käsillä olevat oppikirjat ovat ilmestyneet vuosina 2003–2007; kukin 

teos sisältää 200–250 tekstisivua. Summittaisesti arvioiden kirjojen sisällöistä 

noin neljännes käsittelee suoraan kieleen liittyviä kysymyksiä, mutta tämä ei vielä 

kerro kokonaan sitä, kuinka monta sivua oppikirjat todella sivuavat kielikäsityk-

sen aihealueita. 

Kielikäsitystä koskevien sivumäärien arviointi käy mahdottomaksi siksi, että 

kielikäsitys ei ilmene oppikirjojen yksittäisten otsikoiden alta. Sen sijaan sitä kä-

sitellään kieliaiheiden lisäksi ainakin osin myös kirjallisuuden opetuksessa, me-

dialukutaidossa sekä puhumisessa ja kirjoittamisessa. Tämän vuoksi kielikäsitystä 

analysoivassa tutkimuksessa oppikirjoja pitää tarkastella kokonaisvaltaisesti, ku-

ten on käyvä ilmi luvuissa 4–7. 

Tarkastelun kohteena ovat kustannusosakeyhtiö Otavalta Loitsu-sarja, Tam-

melta Sisu-sarja sekä WSOY:ltä kirjojen Taito, Voima ja Taju muodostama sarja. 

Teosten tekijät selviävät tämän tutkimuksen lähdeluettelon alkuosasta. Merkille 

pantavaa kirjojen tekijöiden joukossa on, että he eivät välttämättä ole samat kai-

kissa sarjan teoksissa: osassa teoksia tekijöiden määrä vähenee, osassa lisääntyy 

ja yhdessä kirjassa (Loitsu 9) on tekijän sukunimeen tullut lisäystä toinen osa.  

Kirjoittajien nimilistoissa havaittavat muutokset ovat merkittäviä sikäli, että 

teoksiin kirjoittautuva oppimiskäsitys palautuu lopulta teosten tekijöiden opetusfi-

losofiaan ja oppikirjalle annettuihin tavoitteisiin (näistä ks. Laine & Paasio 2006; 

Lehtinen 2006; Luukka 2006). Toisaalta kirjoittajamuutokset voidaan ymmärtää 

myös niin, että oppikirjan synnyssä tärkeintä on päämäärä – ei se, kuka tekstin 

kirjoittaa. Riittää, että työryhmän valtaosa pysyy samana. 

Tarkasteltavana kirjasarjoista ovat nimenomaan oppilaille tarkoitetut teksti-

kirjat, eivät erilaiset harjoituskirjat, opettajan oppaat eivätkä muut mahdolliset 

materiaalit, kuten kielioppipelit tai kirjasarjasta muokatut S2-teokset. Tällaista 

ratkaisua voi perustella sillä, että tekstikirja silti on kirjasarjan kestävä ydin. Se on 

myös kirjasarjojen ainoa osa, joka on kaikille oppilaille yhteinen: samaa oppikir-

jaa käyttävät koulut eivät välttämättä ota käyttöönsä harjoituskirjoja.  

Vieläpä aineiston valinnassa täytyy muistaa, että tavoitteena on tutkia nimen-

omaan oppitekstejä, ei esimerkiksi oppilaiden mielipiteitä niiden sisällöstä tai laa-

dusta. Kantava ajatus on, että SF-kieliopin mukaisesti tekstien interpersoonainen 

funktio tuo mukanaan oletetun oppijan, jonka ominaisuudet ovat luettavissa teks-

teistä. Tällöin ei tutkita luokkahuoneiden todellisuutta vaan niitä potentiaalisia 

kielikäsityksiä, jotka mahdollisesti muodostuvat oppikirjoja lukemalla. Koulun 
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arjessa tietysti esimerkiksi opettajan omat pedagogiset ratkaisut vaikuttavat syn-

tyviin kielikäsityksiin, mutta ne eivät ole tämän tutkimuksen kiinnostuksen koh-

teena – päähuomio on itse oppiteksteissä. Näin myöskään opettajien oppailla ei 

ole analyysin kannalta relevanssia. 

Kustantajilta saamani tiedon mukaan oppimateriaalipakettien eri osien käyttö 

vaihtelee kouluissa. Kaupallisesti taatuin menekki on harjoituskirjoilla, sillä itse 

oppilaan tekstikirjat joutuvat usein peruskoulussa kierrätykseen kuntien säästäes-

sä koulutoimen menojaan; tosin myös harjoituskirjojen hankinnoissa on nipistetty, 

ja osa koululaisista on saanut käyttöönsä valmiiksi alleviivattuja, sivuiltaan käp-

ristyneitä kirjoja. Opettajan oppaita kustantajilla on tapana jakaa ilmaiseksi oppi-

kirjasarjaa käyttävälle opettajalle. (Aihepiiristä ks. myös lukua 2.4.) 

Nimenomaan oppilaiden käytössä olevien tekstikirjojen analyysin avulla ole-

tan kaikkein varmimmin pääseväni käsiksi sellaiseen kielikäsitykseen, joka jokai-

sen oppijan on mahdollista saavuttaa peruskoulun viimeisimpien vuosiluokkien 

aikana. Hyväksyn Katri Savolaisen (1998: 19) tavoin sellaisen lähtökohdan, että 

aineistoani voin käyttää ensisijaisesti tulkintojeni materiaalina – en absoluuttisten 

totuuksien kirjaamisen kohteena. Tulkinta kuitenkin perustuu kontekstuaaliseen 

tietouteen, ja siten toteutuvat myös ne muodolliset relevanssiehdot, joiden mu-

kaan analyysin on oltava systemaattista ja koeteltavissa olevaa.  
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REUNAHUOMAUTUS: Oppiaineen alkuvaiheet 

Tutkimukseni kohteeksi valikoituneet kirjasarjat kuuluvat äidinkielen opetuksessa 

traditioon, jonka juuret palautuvat Agricolaan (n. 1510–1557) ja hänen suomen-

kieliseen aapiseensa, Abckiriaan, joka todennäköisesti ilmestyi vuoden 1543 kiep-

peillä. Agricolan teos ei tosin ollut oikea aapinen vaan pappien opaskirja. Se ei-

vätkä myöhemmätkään aapiset ole olleet merkittäviä kokonaisvaltaisen kielikäsi-

tyksen hahmottamisen kannalta, sillä luonteensa mukaisesti aapiset tähtäävät ensi-

sijaisesti mekaanisen lukutaidon oppimiseen eivätkä laaja-alaisen kielikäsityksen 

muodostamiseen.1  

Aapisiin verrattuna kielikäsityksen kannalta tärkeämpiä ovat varhaisimmat 

kieliopin oppikirjat, joista ensimmäiset kirjoitettiin latinaksi 1600-luvulla. Niin il-

mestyi vuonna 1649 Turun yliopiston ensimmäisen teologian professorin Eskil 

Petraeuksen (1593–1657) kirjoittama Linguae Finnicae brevis institutio, joka oli 

tarkoitettu suomen alkeisoppikirjaksi latinantaitoisille ulkomaalaisille. Merkittävä 

etappi oli vuosi 1824, jolloin Reinhold von Becker (1788–1858) julkaisi ruotsin-

kielisen kielioppinsa Finsk grammatik, jota pidettiin varsin yksityiskohtaisena 

mutta sopimattomana kouluopetukseen. Ensimmäinen suomenkielinen suomen 

kielioppi ilmestyi vuonna 1845 Viipurissa, kun Kuopion ala-alkeiskoulun opettaja 

H. K. Corander (1814–1878) laati teoksensa Suomalajnen Kieli-Oppi kowlujen 

tarpe’eksi. Tätä seurasivat muiden muassa Turun lukion suomen kielen opettajana 

toimineen G. E. Eurénin (1818–1872) monet julkaisut sekä vuodelta 1881 ensim-

mäinen varsinainen opetuskielioppi, Arvid Genetzin (1848–1915) Suomen kielen 

Äänne- ja Muoto-oppi ynnä Runous-oppi. (Ks. tarkemmin KK 1994: 29–30; ka-

donneista kieliopeista ja kenties 1500-luvun lopulle palautuvasta Rudimenta-

käskirjoituksesta ks. Palkki ym. 2009.) 

Yksittäisistä kirjoista eittämättä eniten suomalaisten kielikäsitykseen kautta 

aikain on vaikuttanut suomen kielen suurmiehen (mm. keskeisten sanakirjahank-

keiden aloittaja) E. N. Setälän (1864–1935) liki sata vuotta kouluissa käytössä ol-

lut Suomen kielen lauseoppi, joka ilmestyi vuonna 1880 yhteistyönä Genetzin 

kanssa. Kirjan ilmestyessä Setälä oli vasta 16-vuotias koulupoika. Myöhempi tut-

kimus on tosin osoittanut, että kirja ei ollut niin setälämäinen kuin se antoi ym-

                                                        
1 Aapisista sinänsä on tässä yhteydessä täsmennettävä, että niiden joukossa ilmestyi sangen varhain 
käyttöarvoltaan kestäviä teoksia. Näihin lukeutuu mm. Jyväskylän seminaarin ensimmäisen suomen 
kielen lehtorin Jaako Länkelän (1833–1916) vuonna 1866 ilmestynyt teos Ensimmäinen Luku-Kirja 
eli Aapinen (Nurmi 1979: 153; Länkelästä lisää Varis 2009a). 
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märtää, vaan nuori kirjoittaja oli ottanut suoraan tekstiä edeltäjiltään ja opettajil-

taan, etenkin A. W. Jahnssonilta (1841–1894), jonka Finska Språkets Satslära oli 

ilmestynyt ensimmäisen kerran jo vuonna 1871. (Ks. yksityiskohtaisemmin 

Karlsson 2000.) 

Oppikirjat olivat aina peruskoulun alkuun 1970-luvulle olemukseltaan varsin 

mekaanisia, sillä ne olivat kunkin aineen kaikille luokan oppilaille samat. Oppi-

laat saivat niistä samat tehtäväksi määrätyt jaksot eli läksyt. Ei liioin kiinnitetty 

huomiota siihen, miten luettavaa olisi valikoitava tai seulottava. Oppikirjat kirjoi-

tettiin siten, että ne soveltuisivat kuvitellulle keskiverto-oppilaalle. Peruskoulun 

myötä oppikirjoja alettiin kuitenkin kehittää liittämällä niihin vaikeustasoltaan 

vaihtelevia tehtäviä. Varsinaisessa oppitekstissäkin alettiin erotella kaikille sopiva 

perusaines valinnaisesta lisäaineksesta. (Koskenniemi & Hälinen 1970: 236–237.) 

Pian peruskoulu-uudistuksen jälkeen 60 prosenttia äidinkielen opettajista ar-

vioi, että oppikirjoissa korostui kielentuntemuksen osa-alue muihin nähden. Opet-

tajat olivat tyytyväisiä joukkotiedotuksen osuuteen; lisämateriaalia kaivattiin pu-

hekasvatukseen ja kirjoittamiseen; lukemisen opettamisessa opettajat halusivat vi-

rikkeitä erilaisten tekstien tarkasteluun, eivät suinkaan itse materiaaleja lukemisen 

opettamiseen. Opettajien virkavuodet vaikuttivat oppikirjojen käyttöön siten, että 

mitä enemmän opettajalla oli kokemusta, sitä herkemmin hän itse teki lisämateri-

aalia opetukseen. (Päivi Aro 1981: 110–112.) 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja analyysin kulku 

Tutkimukseni etenee ikään kuin prosessina: se työstää itse itseään virittämällä ko-

ko ajan uusia näkökulmia lähtökohdissa asetettuihin tarkastelutapoihin. Samalla 

samat kielen ilmiöt tulevat tarkastelun keskiöön kerta toisensa jälkeen aina uudes-

ta näkökulmasta. Tämä johtuu siitä, että kriittisessä DA:ssa tekstin eli oppi-

kirjojen analyysi jakautuu kolmeen eri tasoon: kuvaukseen, tulkintaan ja selityk-

seen (ks. edellä kuvio 2). Analyysin kohteena oleva oppikirja pysyy koko ajan 

fyysisenä tuotteena muuttumattomana, mutta analyysin näkökulmat vaihtelevat. 

Tarkastelutapa johtaa hieman toistoon ja päällekkäisyyteen, koska yksi ainoa nä-

kökulma tai analyysiluku ei sellaisenaan kerro mitään lopullista oppikirjojen kie-

likäsityksestä: lopullisen tutkimustuloksen muodostuminen edellyttää analyysin 

eri tasojen välistä dialogia. Lukijasta tämä saattaa tuntua turhauttavalta, mutta 

luotettavaan analyysiin pyrkivässä tutkimuksessa näkökulmien muutos on välttä-

mätöntä kuin Rubikin kuution ratkaisussa konsanaan. 
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Tieteenteoreettisesti käyttöön valittu jäsentelymalli liittyy hermeneutiikkaan 

ja sen metodeissa hermeneuttisen kehän periaatteeseen, jonka mukaan analyysin 

kohdetta kierretään jänisjahdin tavoin katkomalla hajanaisia ajatuksia ja lähesty-

mällä kierros kierrokselta ongelman ydintä: äidinkieltä koskevia kielikäsityksiä 

oppikirjojen valossa. Hermeneuttisen kehän idea palautuu antiikin Kreikkaan, ja 

tätä nykyä sen kantava ajatus on nähdä kaikki ymmärtäminen aina jossakin histo-

riallisessa yhteydessä siihen, miten esiymmärrys ja kulloinkin ymmärrettävät uu-

det asiat ovat keskenään dialektisessä suhteessa. Toisin sanoen tekstien osat ja 

kokonaisuus ovat vuorovaikutuksessa siten, että oppitekstien kaltaisten merkitys-

kokonaisuuksien ymmärtäminen tapahtuu liikkeenä tekstin osista kokonaisuuteen 

ja tekstikokonaisuudesta osiin. Viime kädessä koko ajan etsitään hyväksyttävintä 

tulkintaa monien erilaisten mahdollisuuksien joukosta. (Gadamer 2004: 29–39; ks. 

myös Bruner 1996: 6, 122, 137; Kannisto 2002: 338–351; Pietikäinen & Mänty-

nen 2009: 141–144; Siljander 1988: 115–119.) 

Tieteellisenä lähestymistapana hermeneutiikka poikkeaa radikaalisti sellaises-

ta empiirisestä tieteestä, jossa induktiivisesti tehtäisiin yleistyksiä yksittäisten ha-

vaintojen pohjalta ja näin oletettaisiin saavutetun jotain objektiivista tietoa tutkit-

tavasta asiasta. Tässä tutkimuksessa edetään päinvastaisesti olettamuksista ja ke-

rätään joukko tosiasioita teorian testaamiseksi. Kantava ajatus on, ettei yksinker-

taisesti voida tehdä havaintoja tosiasioista, jos ei ole teoreettista ennakkokäsitystä 

sen luonteesta. Niin ikään voidaan todeta, että hermeneuttinen kehä ei ole tutki-

muksen metodologinen pakko vaan periaate, jonka mukaan tulkinta viime kädessä 

edellyttää, että ihminen tunnistaa asemansa olemassaolon kaikkeudessa. Toisin 

sanoen hermeneutikko asettaa analyysin kohteen historialliseen kontekstiinsa. 

(Gadamer 1975: 263; vrt. Corder 1976: 79–83; Tontti 2005: 59–68.) 

Edellisen perusteella käsillä olevassa tutkimuksessa oletetaan aivan aluksi, et-

tä yhteisössämme vallitsee riittävä yksimielisyys siitä, mitä on oppikirja, mitä on 

äidinkieli ynnä olettamus, että kielikäsitys voi käydä ilmi oppikirjojen sisällöistä. 

Tältä pohjalta ollaan koko ajan testaamassa teoriaa, jonka esikäsitykset muuttuvat, 

mikäli tehdyt havainnot siihen antavat aihetta. Täten käsitys tutkimusongelmasta 

muuttuu analyysin edetessä, mutta juuri tällä tavoin ihmistieteet voivat entistä pa-

remmin ymmärtää kuvaamaansa maailmaa. 

Tähdennettävä on, että vaikka hermeneuttinen lähestymistapa antaa mahdolli-

suuden päättymättömään tulkintaan, voidaan tutkimusprosessi lopettaa, kun on 

saavutettu tyydyttävä ymmärrys oppikirjojen kielikäsityksestä. Tyydyttävä ym-

märrys puolestaan saavutetaan, kun on tapahtunut niin sanottu merkityksen mul-
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jahdus: tekstin luentaan on saatu riittävästi sekä tekstin sisäistä että tekstinulkoista 

kontekstuaalista tietoa (merkityksen muljahduksesta Varis 1998: 28–29, 65–66). 

Merkityksiä tässä tutkimuksessa muljautellaan siten, että hermeneuttisessa 

spiraalissa on jo lähdetty liikkeelle olettamalla, että äidinkielen oppikirjoihin si-

sältyy jokin kielikäsitys – jossakin lymyää jänis, jota kiertää. Sen luonteen selvit-

tämiseksi on seuraavaksi siirryttävä täsmentämään analyysissä tarvittavaa esiym-

märrystä ja tutkimuksen tieteellistä kontekstia (luku 2). Tällöin on muun muassa 

tehtävä selväksi tutkimuksessa käytettävien keskeisten termien sisältöjä; on myös 

asetettava esille kielenoppimiseen ja siten oppikirjojen sisältöjen vastaanottoon 

liittyviä tekijöitä. Lisäksi tarvitaan tietoa niin kielenoppimisen nykytilasta kuin 

aikaisemmastakin oppikirjatutkimuksesta, jotta saavutettaisiin mahdollisuus her-

meneuttisen tarkastelutavan kaipaamaan ilmiöiden historialliseen ymmärtämiseen 

Humboldtin veljesten ja Friedrich Schleiermacherin hengessä (Varto 2005). 

Kohti analyysiä siirrytään luvussa 3.1, jossa ensin käydään läpi äidinkielen ja 

kirjallisuuden valtakunnalliset opetussuunnitelmat. Juuri ne ensisijaisesti ohjaavat, 

mitkä oppisisällöt on otettava esille kunkin vuosiluokan oppikirjoissa. Opetus-

suunnitelmat nojautuvat kuitenkin kulloinkin vallitsevaan kielipoliittiseen ilmapii-

riin, jota puntaroi luku 3.2. Niin ikään oppikirjojen sisältöihin vaikuttavat kasva-

tustieteiden näkemykset siitä, millaiset kasvatuspsykologiset ja -sosiaaliset tavoit-

teet äidinkielen oppimiselle on mahdollista asettaa (luvut 3.3 ja 3.4). 

Varsinainen analyysi alkaa luvusta 4, jossa siirrytään aineiston kuvaukseen. 

Tällöin käsitellään kukin tutkimuksen kohteeksi valikoituneista aihealueista siten, 

että kirjasarjasta toiseen esitettyjä sisältöjä ei toisteta kirja kirjalta vaan ainoastaan 

poikkeavat ratkaisut kirjoitetaan julki.  

Analyysiluvut 4–7 vastaavat luvussa 1.1 esitettyihin tutkimusongelmiin siten, 

että analyysi oppikirjojen avulla saavutettavasta kielikäsityksestä on esillä erityi-

sesti luvuissa 4 ja 7, mutta toki myös luvut 5 ja 6 käsittelevät kielikäsityksiä omis-

ta lähtökohdistaan käsin. Toiseen kysymykseen oppikirjojen sisältöjen yhteydestä 

ajankohtaiseen tieteelliseen debattiin omistan koko pääluvun 5, mutta erityisesti 

luvussa 5.1 esille tulee suomen uusimman kieliopin (ISK 2004) ja oppikirjojen si-

sältöjen vastaavuus. Kolmas kysymys oppikirjojen ja opetussuunnitelmien yhtey-

destä on esillä erityisesti luvussa 3.1, melko paljon luvussa 4 sekä läpäisyperiaat-

teena luvuissa 5 ja 6. Neljännen kysymyksen asiat oppimisen etenemisestä painot-

tuvat lukuun 4, osin myös lukuun 6; oppikirjojen oppimis- ja oppijakäsitys on 

analyysin keskiössä luvussa 6.  

Analyysi päätyy luvussa 7 ideologiakritiikkiin ja kokoaa yhteen kaikkia ai-

kaisempia analyysejä selittääkseen perusmetaforien avulla, millaisia tulkintoja 
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oppikirjojen kriittisen luennan varassa on mahdollista hahmottaa. Perusmetaforien 

käytöstä tutkimukseni tulosten kirjaamisessa on korostettava jo tässä yhteydessä, 

että ne eivät esiinny kognitiivisen metaforateorian mukaisesti yksittäisistä kielelli-

sistä tuotoksista muodostettuina hahmotelmina. Sen sijaan ne ovat ensisijaisesti 

tekninen apuväline hieman samoin kuin on tehty kulttuurintutkimuksen parissa 

laajoina abstraktioina (esim. Gannon 1994). Ne toki nojautuvat kaikkiin niihin 

tekstuaalisiin esimerkkeihin ja lingvistisiin päätelmiin, jotka ovat esillä aiemmin 

luvuissa 4–6. Perusmetaforien rakenteen selitän luvun 7 alkusivuilla. 

Tavanomaisesti myös tämä väitöskirja on jossain vaiheessa lopetettava, vaik-

ka avoimia kysymyksiä ja aihetta jatkotutkimukseen jäisikin jäljelle. Loppulause 

ja yhteenveto siis esitetään luvussa 8.  

Jotakin jää myös kirjoittamatta julki: En tavanomaisen kasvatustieteellisen 

väitöskirjan tavoin uhraa kirjoitustilaa laajoille pohdiskeluille tutkimuksen luotet-

tavuudesta (ks. kuitenkin luvun 8 alkua). Käsitykseni mukaan tutkimukseni on 

riittävän luotettava, koska aineistonani sinänsä on varsin monipuolisesti olemassa 

olevaa oppikirjallisuutta ja koska aineistosta tekemäni tulkinnat ovat koko ajan 

avoimia, esimerkeillä perusteltuja (ks. myös Pietikäinen & Mäntynen 2009: 170–

171). Toimintatapani uskon takaavan, että tehtävät johtopäätökset eivät ole sattu-

manvaraisia. Kuka tahansa voi siis seurata avointa ajatteluani ja tarkastella kriitti-

sesti, ovatko saavutetut tulokset lainkaan toistettavissa niin kuin hyvään tutkijata-

paan kuuluu. 
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2 Tutkimuksen tieteellinen konteksti  

Tässä pääluvussa 2 käsittelen tutkimukseni tieteellistä taustaa. Kyse on lähinnä 

käsitemäärittelystä, joka auttaa hahmottamaan kielikäsityksen asemaa kielikasva-

tuksessa sekä laajemmin oppimisteorioissa (luku 2.1). Niin ikään tarkastelen kie-

lenoppimisen reunaehtoja kasvatuspsykologian ja -sosiologian näkökulmasta 

(2.2), tutkailen äidinkielen oppimisen nykytilaa (2.3) ja teen katsauksen äidin-

kielen oppikirjojen olemukseen tutkimusperinteen valossa (2.4). 

2.1 Katsaus terminologiaan 

2.1.1 Kielentuntemus, kielitietoisuus, kielikäsitys 

Tutkimukseni kolme tärkeintä termiä ovat kielentuntemus, kielitietoisuus ja kieli-

käsitys. Muitakin vastaavia sanoja on, mutta aikojen kuluessa fennistiikka on 

muuttunut, ja osapuilleen samanlaisille asioille on annettu uusia nimityksiä. Tästä 

puolestaan on seurannut, että kussakin tutkimuksessa on täytynyt erikseen mää-

ritellä, mihin terminologian traditioon on sitouduttu (vrt. Mäenpää 1980: 49). 

Seuraavaksi tarkoitus on tehdä rajankäyntiä termien välillä, mutta jo tässä 

vai-heessa on hyvä todeta, että kielikäsitys asettuu tutkimuksen polttopisteeseen, 

koska käsitykset ovat luonteeltaan yksi osa ideologisten järjestelmien kaltaisia 

yleistyksiä maailmasta ja ne kattavat paitsi varsinaiset tiedot myös tiedostamat-

tomat mielipiteet ja asenteet, jotka voivat koskea äidinkielen luonnetta (van Dijk 

1998: 18–27). Kielikäsitys on tutkimuksen apuvälineenä riittävän abstrakti ku-

vaamaan kaikkea sitä, mitä opetuksessa mahdollisesti tapahtuu, kun oppikirjat kä-

sittelevät äidinkielen asioita  

Lukijaa helpottaakseni totean vielä ennen varsinaista termimäärittelyä lyhyes-

ti: Seuraavassa kielikäsitys hahmottuu kollektiiviseksi; kielentuntemus ja kielitie-

toisuus sen sijaan ovat subjektiivisempia käsitteitä. Lisäksi kielentuntemus miel-

tyy passiivisemmaksi osaamisen alueeksi kuin kielikäsitys ja -tietoisuus. 

Kielitaidon tai sen synonyymien kielitiedon ja kielentuntemuksen asemaa on pe-

rinteisesti pidetty keskeisenä osana äidinkielen opetusta. Kuitenkin jo Sirppa 

Kauppinen (1986: 192–201) moitti käsitettä siitä, että yleensä kielentuntemus ym-

märrettiin aikaisemmin nimenomaan kieliopin oppimiseksi. Niinpä Kauppinen 

halusi kehittää kielentuntemuksen sisältöjä normatiivisen kieliopin opettelusta la-

veammin puhe- ja tekstitaitojen saralle. Esimerkiksi John B. Carroll (1970: 119–
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121) osoitti jo 1960-luvulla, että kielioppi ja kielentuntemus ovat vain osa kielel-

listä kyvykkyyttä. Kielentuntemukseen hän laski muun muassa ilmausten moni-

puolisen tuntemuksen. Lisäksi kielelliseen kyvykkyyteen kuuluu mm. ajatus- ja 

sanavuolaus, ilmaisun sujuvuus, nimeämishelppous ja suullinen esityskyky. 

Anneli Vähäpassin (1980: 163–165) mukaan peruskoulun alkusuunnitelmissa 

lähdettiin siitä, että tärkeintä on opettaa taitoa käyttää kieltä: puhua, kirjoittaa, lu-

kea ja kuunnella erilaisissa tilanteissa. Näin muodostettiin kielentuntemuksen kä-

site, jonka päämääränä oli luoda malli funktionaalisen äidinkielen opetuksesta. 

Tavoitteet olivat saaneet selvästi vaikutteita sosiologiasta.  

Kielitieto assosioituu helposti termeihin kielitietoisuus tai kriittinen kielitietoisuus 

(esim. Fairclough 1992; Mäntynen 2003). Molemmat termit ovat jo huomattavasti 

kiistanalaisempia kuin tulkinnat kielitiedosta, mutta yleistää voidaan, että tietoi-

suus koskee sekä äidinkieltä että vierasta kieltä ja se sisältää puhujan herkkyyden 

tajuta kielen asema ihmisen elämässä. Tulkintaeroja syntyy esimerkiksi siitä, pai-

notetaanko kieltä kognitiivisena vai sosiaalisena ilmiönä, opetuksen osana vai 

kommunikaation elementtinä. (Ks. esim. James & Garrett 1992.) 

Tämän tutkimuksen lähtökohdaksi hyväksytään lingvistinen näkemys, jonka 

mukaan tietoisuus viittaa siihen, että kieltä tarkastellaan (i) metakognition alueella, 

(ii) tutkimus usein käsittelee kielenoppimista ja tietoisuutta, (iii) tutkimus on 

suuntautunut käytäntöön ja pedagogiikkaan tai (iv) tutkimus käsittelee mm. kie-

lenoppimiseen liittyviä käsityksiä, asenteita ja uskomuksia (Dufva ym. 1996: 23–

24). Tavatonta ei ole, että tietoisuuden tarkastelussa painotetaan metakieltä sekä 

kielenkäyttäjän kykyä puhua kielestä (ks. esim. Alanen 2000: 111–115; Dufva 

2000b: 73–74). 

Kriittinen-määrite tässä yhteydessä voidaan palauttaa sellaiseksi Frankfurtin 

koulukunnan edustamaksi tietoisuudeksi, jossa ihminen on tietoinen diskurssien 

poliittisesta ja manipuloivasta luonteesta sekä pyrkii vapautumaan niistä sosiaali-

sista pidikkeistä, joihin kieli kykenee meidät mentaalisesti kahlitsemaan (vrt. Rei-

sigl & Wodak 2001: 32–35). Tällöin kantava ajatus on, että kieltä ei voida tutkia 

irrallaan sen sosiaalisesta käytöstä vaan vain siten, että kielen formaalinen tarkas-

telu yhdistetään kognitiivisiin, affektiivisiin, interpersoonaisiin ja sosiohistorialli-

siin ulottuvuuksiin (Clark & Ivanič 1992: 170). 

Kouluopetuksessa kriittinen kielitietoisuus tarkoittaisi sitä, että oppijat pereh-

tyvät tekstien sisältöihin pintatasoa syvällisemmin ja kysyvät, mitä teemme kielel-

lä ja mitä kieli tekee meille ja miksi käytämme kieltä niin kuin käytämme (Pääk-

könen & Varis 2000: 8). Ei siis opeteta vain sitä, miten missäkin tilanteessa on 



29 

sopivaa puhua, vaan myös pohditaan, mistä tiettyjen kielimuotojen käyttö kum-

puaa (Mäntynen 2003: 15). 

Tässä tutkimuksessa kriittisyyden aspekti ei ole ensisijaisena kiinnostuksen 

kohteena. On ymmärrettävä, että kielitietoisuus voi olla myös kritiikkivapaa me-

takognition osa. Helppo siis on yhtyä Riikka Alasen (1996: 11) tulkintaan, jonka 

mukaan kielellinen tietoisuus on kykyä tehdä muodoista läpinäkymättömiä ja 

kiinnittää huomiota niihin itsessään ja niiden itsensä vuoksi. Samalla pitää kysyä, 

mikä tämä kyky on, mistä se koostuu ja kuinka se syntyy. 

Tutkimuksen polttopisteeseen sijoittuvasta kielikäsityksestä on kosolti erilaista 

kirjallisuutta. Esimerkkejä mainitsematta silti on todettava, että usein kielikäsityk-

sistä puhutaan ja kirjoitetaan juurikaan täsmentämättä, mitä sillä loppujen lopuksi 

tarkoitetaan ja mikä on käsitysten suhde kielitietoon ja -tietoisuuteen. 

Kielikäsitysten kirjoa kuvastaa se, että 1980-luvulta lähtien painopisteet ovat 

vaihdelleet kasvatuksesta ja kielikasvatuksesta kasvatuksen kulttuuriin ja filosofi-

aan, viestintään ja kognitiotieteisiin (Barcelos 2003: 9–10). Kukin tutkimussuun-

taus on määritellyt käsitykset omasta näkökulmastaan, ja esimerkiksi on tutkittu, 

miten oppilaan kielikäsitykset vaikuttavat hänen käyttämiinsä oppimisstrategioi-

hin ja miten opetus voi hyödyntää käsitysten olemassaoloa (Wenden 1986). Täl-

löin tosin on varoitettu, että jos opettaja kovin paljon seuraa kielikäsitysten anta-

mia suuntimia, ammattiaan hoitava opettaja saattaa unohtaa tieteelliseen työsken-

telyyn kuuluvan totuuden ja tuoda tilalle ns. terveen järjen (eng. common sense) 

mukaisia luonnollistuneita toimintoja (Ellis 1997: 20–21; terveestä järjestä myös 

Fairclough 1989: 77–107; Karvonen 1995: 30–31). 

Usein kielikäsityksien olemusta on setvitty kyselytutkimuksilla siten, että in-

formantit ovat omin sanoin selittäneet, mitä he milloinkin ovat ymmärtäneet esillä 

olevilla aihepiireillä. Varsinkin kognitiivisessa psykologiassa käsityksiä on pidetty 

pysyvinä ja päänsisäisinä ominaisuuksina, mutta vallalle on vähitellen tullut tul-

kinta, jonka mukaan käsitykset ovat myös sosiaalisia ja vuorovaikutteisia – sekä 

käsitysten muodostuminen että niistä puhuminen on sosiaalista toimintaa. Käy-

tännössä tämä vaikuttaa siihen, että kun tutkija haastattelee oppilasta, käyty dialo-

gi heijastuu esille tulevissa tuloksissa. (Mari Aro 2006: 88–89; ks. myös Alanen 

2003: 80; Kalaja 2003: 94). 

Tässä tutkimuksessa nojaudutaan Philp Rileyn tulkintaan, jonka mukaan käsi-

tykset ovat kansanomaisia esityksiä kielestä ja sen olemuksesta, sen rakenteista ja 

käytöstä, kielen ja ajattelun suhteesta, kielestä ja identiteetistä, kielestä ja älyk-

kyydestä, kielestä ja oppimisista ja niin edelleen (1994: 8). Käsitysten analysoi-
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miseksi Riley (1989: 54–57; 1994: 14–16) on ottanut neljä kohdetta: (i) yleiset 

käsitykset koskien kielikasvatuksen opetusjärjestelyitä, (ii) käsitykset kieltä ja sen 

oppimista ohjailevista normeista ja säännöistä, (iii) kielenoppijan käsitykset itses-

tään kasvatettavana sekä (iv) käsitykset kielestä oppimisen kohteena. 

Rileyn hahmotelmassa käsitykset laajenevat kognitiivista tietoisuutta laa-

jemmiksi näkemyksiksi kielestä sen oppimiseen ja – viime kädessä – käyttötapoi-

hin arvoineen ja asenteineen. Täten kielikäsitys terminä alkaa poiketa kielitietoi-

suudesta, joka on ensisijaisesti tietoa, faktaa, eikä juuri sisällä ateoreettisia väit-

tämiä tai affektiivisia merkityksiä, jotka ovat käsityksille ominaisia (Pajares 1992: 

313). 

Ongelmana kielikäsityksen aikaisemmissa tutkimuksissa on, että ne yleensä 

ovat keskittyneet selvittämään yksittäisen kielenkäyttäjän käsityksiä. Oppikirjojen 

kielikäsitystä luodattaessa sen sijaan ollaan tekemisissä sellaisen yleisen kielikäsi-

tyksen kanssa, jota ei haastattelemalla saada osoitettua ja joka on perimmiltään 

kollektiivinen. Toisin sanoen tutkimuksen kohteena on kirjoitettu kielikäsitys, jo-

ka on muodostunut oppikirjan tekijöiden yhteistyönä ja joka vaikuttaa suurem-

paan oppijajoukkoon kuin yksittäiseen yksilöön. Toki kielitietoisuudellakin on täl-

laisia ominaisuuksia, mutta selkeyden vuoksi varattakoon kielikäsitys kollektiivi-

seksi ja kielitietous yksilölliseksi termiksi, jotka molemmat edellyttävät kielentun-

temusta (kielitiedon sosiaalisuudesta Dufva ym. 2003: 302–305).  

Kun kielikäsitystä ja -tietoisuutta on aiemmin tutkittu ensisijaisesti yksilön 

osalta, on kuitenkin esimerkkejä siitä, että myös kirjoitettu ja siten kollektiivinen 

kielikäsitys on mahdollista analysoida julki. Merja Kauppinen (2007: 29) nimit-

täin on opetussuunnitelmia tutkimalla osoittanut, että koulujen opetussuunnitel-

missa risteilee monenmoisia käsityksiä kielestä. Kauppisen mukaan käsitykset 

ovat usein implisiittisiä ja vaikeasti havaittavissa, eivätkä ne luonnehdi ainoastaan 

kieltä vaan myös ihmistä kielellisenä olentona. Kielikäsitykset heijastavat ihmistä 

koskevia näkemyksiä, arvostuksia ja uskomuksia. Näin opetussuunnitelmien kie-

likäsitykset yhdistyvät myös ihmis-, oppimis- ja tiedonkäsityksiin. 

Kielikäsitykset syntyvät pikemminkin kirjoitusten kuin puheiden ohjailemina. 

Kirjoitus ja standardikieli määräävät, miten katsomme kieltä. Kieli tulee näky-

väksi luku- ja kirjoitustaidon myötä. Vahvojen kielikäsitysten vaikutus on osal-

taan ilmennyt niin, että vuosisatoja jatkunut erottelu oikeiden ja väärien kieli-

muotojen välillä on vain voimistunut. Kirjakielen ohjailu ja kirjakielestä puhu-

misen tavat ovat lopulta ohjanneet näkemään kielen yhtenäisenä ja pysyvänä. 

(Hiidenmaa 2003: 239–241; kirjoituksesta myös Dufva 2000a: 168–170.) 
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Koulun näkökulmasta ajatus oikeasta ja väärästä kielimuodosta on ongelmal-

linen. Ensinnäkin tietysti tarvitaan kulloinkin vallalla oleva idea kielestä ja siihen 

liittyvistä periaatteista ohjaamaan kielenhuollon normeja (Mantila 2005a). Toi-

saalta kielikäsitys ja normatiivinen yleiskieli opetuksen näkökulmana ainakin ylä-

koulussa on saattanut marginalisoida variaation ja tehdä siitä kielteisen ilmiön 

(Mantila 2008: 78). 

Kielenkäytön normittajana kielikäsitys on välttämätön perusta äidinkielen 

ope-tuksessa. Samoin se on väistämätön osa opettajan työtä. Esimerkiksi Kirsti 

Kososen (2006: 20) mielestä opettaja ei suinkaan tarvitse tietoa kielestä siihen, et-

tä hän voisi jakaa sitä oppilailleen. Sen sijaan opettajalla on hyvä olla riittävän 

kattava ja monipuolinen näkemys kielestä, jotta hän osaisi toimia oppilaiden 

kanssa mielekkäällä tavalla opettaessaan äidinkieltä ja kirjallisuutta. Kososen 

mielestä äidinkielen oppilaat hyötyvät aina siitä, kun kielestä puhutaan, kielellä 

leikitään ja kielenkäytön piirteitä opitaan havainnoimaan. Jotta opettaja pystyy ot-

tamaan kielen haltuunsa, hän itse tarvitsee tietoa muun muassa 

 

• kielenkäytöstä, 

• vuorovaikutuksesta, 

• kielen vaihtelusta, 

• kielimuodoista, 

• kieliyhteisöstä, 

• äidinkielen suhteesta muihin kieliin, 

• kielen rakenteesta, 

• kielen omaksumisesta ja oppimisesta, 

• kielen historiasta ja kielen muuttumisesta, 

• kulttuurista ja kansanperinteestä. 

Edelliseen voi vielä lisätä kielentuntemuksen ja kielikäsityksen ideologisen ulot-

tuvuuden: koulun tehtävänä on myös osoittaa kielenkäytössä ilmeneviä asenteita, 

ennakkoluuloja sekä niiden viestinnällisiä vaikutuksia (vrt. Leiwo 1982: 43).  

Esitetyssä muodossaan kielikäsitys on hyvin lähellä kielitietoisuuden termiä, sillä 

myös kielellinen tietoisuus voidaan ymmärtää hyvin laajasti siten, että kyseessä 

on sekä kielestä kommentointi että kielellinen toiminta sosiokulttuurisessa ympä-

ristössä (Alanen 2000: 114–115). Jotta kuitenkin vältettäisiin termien tarpeetonta 

synonymiaa, tässä tutkimuksessa päädytään ratkaisuun, jonka mukaan kielikäsitys 
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on terminä sosiaalinen, kun taas sen sisartermit ovat ensisijaisesti yksilöllisiä. 

Seuraava kuvio 3 havainnollistanee käsitteiden suhdetta: 

Kuvio 3. Kielentuntemuksen, kielitietoisuuden ja kielikäsityksen hierarkkinen suhde. 

Kuviota 3 näkee, että oppimisprosessina kielikäsitys edellyttää kielitietoisuutta ja 

tämä taas kielentuntemusta. Voi sanoa, että kielentuntemus on kaiken perusta. 

Käsitteiden erot voidaan vihdoin määritellä niin, että kielentuntemukseen ja 

kielitietoisuuteen verrattuna kielikäsitys on nimenomaan kollektiivinen näkemys 

kielen rakenteista ja sen käyttötavoista: se on yhteisesti jaettu käsitys, joka on jul-

kisesti luettavissa muun muassa oppikirjoista. Siksi se on opetuksen kannalta tär-

keämpi kuin subjektiiviset kielitietoisuus tai kielentuntemus. Näiden kahden kes-

keisin ero taas on se, että kielentuntemus on paljon passiivisempi kuin kielitietoi-

suus, johon sisältyy aktiivinen kyky ja halu käyttää kieltä. Jollakin oppilaalla siis 

saattaa olla hyväkin kielentuntemus, mutta se jää soveltamatta niin metakognitii-

visena kehityksenä kuin sosiaalisena osallistumisena. 

2.1.2 Kasvatus, opetus, sivistys 

Opettajalle kolme tärkeintä termiä hänen työssään ovat kasvatus, opetus ja sivistys. 

Niiden varaan rakentuu kaikki pedagoginen toiminta, myös äidinkielen ja kirjalli-

suuden kaltaisissa erityisosaamista edellyttävissä opetustehtävissä. 

Tunnettua on, että modernin pedagogiikan ja sen sisällön näkökulmasta ky-

symys 'kasvatuksen' ja 'sivistyksen' eroista ja yhtäläisyyksistä on merkittävä siksi, 

että amerikkalaiseen tutkimus- ja keskustelukieleen ei kuulu eurooppalaiselle pe-

rinteelle tärkeää 'sivistyksen' Bildung käsitettä. Tästä seuraa, että kasvatukseen, 

opetukseen ja sivistykseen liittyvässä kirjallisuudessa angloamerikkalaista lähdet-

tä on luettava toisin kuin mannereurooppalaista. Samalla seuraa tulkintaeroja siitä, 

Kielentuntemus

Kielitietoisuus

Kielikäsitys
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millaisia päämääriä kasvatukselle asetetaan ja miten ne tulisi toteuttaa. Ongelmat 

ovat samat, ratkaisut eivät. (Esim. Buchberger 2002; Kansanen 2008.)  

Käsitehierarkiassa kasvatus ja opetus sekä vastaavasti kasvatus- ja opetusoppi 

voidaan joko samaistaa toisiinsa tai erottaa jyrkästi toisistaan. Samaistaminen käy 

ilmi alan joidenkin professuurien nimityksenä kasvatus- ja opetusoppiin; käsittei-

den erottelussa puolestaan opetus nähdään oppilaan tietomäärän lisäämiseksi tai 

älyn kehittämiseksi, kun taas kasvatuksella ymmärretään usein luonteen kehittä-

mistä tai tahdon tunteen jalostamista. Käsitteiden määrittelyyn ei välttämättä tar-

vitse takertua vaan pitää opetusoppia kasvatusopin osana. (Harva 1960: 31.) 

Kasvatus siis on opetuksen yläkäsite. Alan sanakirjassa (ks. Hirsijärvi 1983) 

tämä ilmenee niin, että kasvatus on ’inhimillistä toimintaa, jonka tarkoituksena on 

edellytysten luominen ihmisen monipuoliselle kehitykselle’. Opetus taas on ’nii-

den toimien ja järjestelyjen jäsentynyt kokonaisuus, joiden avulla opettaja tietyssä 

opetustilanteessa pyrkii ohjaamaan oppilaittensa tavoitteenmukaista oppimista’. 

Kasvatus pedagogiikan yläkäsitteenä johtaa käytäntöön, jonka mukaan kasva-

tus ei rajoitu opetuksen tavoin yksin kouluun saati luokkahuoneen seinien sisälle. 

Sen sijaan mahdollista on Juha Suorannan (1997: 10) sanoin korostaa, että jälki-

modernissa kasvatuksen maailmassa ihmiset oppivat koulun lisäksi ja ennen 

kaikkea toimimalla erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Elämää ei tästä näkökulmas-

ta voi eristää kasvatuksen maailmasta kuin keinotekoisesti.  

Suorannan näkemykset ovat samankaltaiset kuin Ivan Illichin (1971) julistuk-

set kouluttomasta yhteiskunnasta. Tämän tutkimuksen kannalta onkin kiintoisaa 

pohtia, missä määrin oppikirjat saattavat tehdä mahdolliseksi kouluttoman oppi-

misen.1 Tällöin helposti siirrytään niille raja-alueille, missä luovitaan oppiaineen 

sisältöjen vapauden ja karsinoiden välillä sekä joudutaan ottamaan kantaa lapsi-

lähtöiseen kasvatusideologiaan (ks. esim. Hytönen 2011; myös Järvelä 2008).  

Kysymys oppiaineen sisältöjen vapaudesta ja kouluttomasta oppimisesta on 

niin keskeinen, että sen puntarointiin on palattava tutkimuksen edetessä yhä uu-

delleen (ks. erit. lukua 7.2). Paikallaan on jo heti todeta, että kyse on pedagogisen 

paradoksin olemassaolosta: siitä ristiriidasta, että vapaassa maailmassa koulutuk-

sen ja opetuksen avulla yritetään ohjata ihmisten ajatuksia tiettyyn muottiin. Pa-

radoksaalisesti kasvatuksen käytännössä pitäisi yhtä aikaa sekä vaikuttaa että va-

pauttaa. (Benner 1995: 55; Kivelä 2004: 230–234; Pikkarainen 2004: 216–217.) 

                                                        
1 Tšekki Johan Amos Comenius (1592–1670) edellytti Suuressa opetusopissaan hyvältä oppikirjalta, 
että sen esitystapa on riittävän kansanomainen itse kunkin valaisevien soihtujensa avulla ymmärtää 
lainkaan mitään opettajaa käyttämättä (1928: 235). Toisin sanoen Comenius piti arvossaan koulutonta 
oppimista. Oppikirjojen ohessa Comeniuksen mielestä tuli käyttää myös muuta opetusmateriaalia. 
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Esimerkiksi Eetu Pikkarainen (2004: 216) näkee peruskysymykseen kaksi 

vaihtoehtoista ratkaisua: toisen mukaan kasvatus todella on tuottamista ja pakkoa; 

toisen mukaan kasvatus on inhimillisen toiminnan vapaata syntymistä – tavallaan 

kasvatusta ei ole tai ainakaan sitä ei tarvita. Näitä kahta kilpailevaa teoreettista 

näkökulmaa voidaan kutsua kasvattavan vaikuttamisen (pakko)teoriaksi ja sivis-

tysteoriaksi (vapaus); viime vuosina sivistysteoreettiset näkemykset ovat olleet 

muodissa, esim. konstruktivismi (ks. esim. Laurén 2008: 26–31). 

Pedagogisen paradoksin olemassaolo liittyy myös oppikirjojen luonteeseen 

sikäli, että tarjoamillaan sisällöillä ne kaventavat tai avartavat oppilaan mahdolli-

suuksia vapaasti perehtyä oppiaineen sisältöihin. Vielä tärkeämpää kuitenkin on, 

että kirjoihin kirjoittautuu aina myös jokin sivistysihanne, käsitys sivistyksestä, 

joka viime kädessä on kasvatuksen ja opetuksen perimmäisenä päämääränä.  

Niin kuin Ilkka Niiniluoto (1994: 46) määrittelee, sivistys on inhimillisten 

kykyjen, taitojen, tietojen ja arvojen jatkuvaa uusintamista, kehittämistä ja jalos-

tamista. Näin määriteltynä sivistyksellä on yhtä aikaa välinearvoa ja itseisarvoa. 

Yhtäältä se on henkistä pääomaa, jota kansalainen tarvitsee elämänsä hallinnassa 

ja tavoitteidensa toteuttamisessa. Toisaalta se on alati muuttuva prosessi, joka il-

maisee hyvän inhimillisen elämän päämääriä. 

Usein on todettu Immanuel Kantin (1724–1804) hengessä, että sivistyksessä1 

on kolme erilaista ulottuvuutta: tieteellisyys, esteettisyys ja eettisyys. Äidinkielen 

ja kirjallisuuden oppiaineen näkökulmasta (i) tieteellisyys voidaan ymmärtää niik-

si viestinnällisiksi tiedoiksi ja taidoiksi, jotka oppijan on mahdollista omaksua op-

piainetta opiskelemalla. Lisäksi tieteellisyyteen kuuluu, että kykenemme tarkista-

maan käsityksiämme asioista ja ilmiöistä, joita olemme todellisuudessa kohdan-

neet – on kyse jatkuvasta, elinikäisestä prosessista. (ii) Esteettisyys puolestaan 

merkitsee oppiaineen valossa herkkyyttä, heräämistä ja avoimuutta ihmisten ja 

todellisuuden erilaisille ominaisuuksille. Esteettinen ulottuvuus raivaa tietä ihmi-

sen kasvulle rikastamalla mielikuvitustamme ja näin kykyämme kiinnostua todel-

lisuuden ilmiöistä. (iii) Eettisyys vihdoin ulottuu tahdon ja toiminnan alueelle 

saakka. Moraalikasvatus on perinteisesti katsottu suomalaisen koululaitoksen pe-

rustehtäviin, mutta sivistys ei kuitenkaan ole vain etikettiä ja etiikkaa vaan myös 

tahtomista ja sitoutumista. Sivistys siis merkitsee vastuun kantamista, auttamista 

                                                        
1 Sivistys on aiheena inspiroinut joukon populaaria tiedettä. Esimerkiksi veteraanipoliitikko Paavo 
Lipponen julkaisi vuonna 2008 teoksen, jossa hän mm. valaisee sivistyneen ihmisen olemusta. Julki-
sen keskustelun perusteella Lipponen mainitsee, että sivistykseen kuuluisi sellaisia ominaisuuksia kuin 
yleissivistys, lukutaito, hyvä käytös, toisten ihmisten kunnioittaminen, kansakunnan tilan tunteminen – 
mutta myös hyvät pöytätavat ja tilanteeseen sopiva pukeutuminen. (Lipponen 2008: 11–32.)  
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sekä toisten ihmisten ja elämän kunnioittamista. (Ks. Aaltola 2002: 59–61; Kivelä 

2000: 64; Niemelä 2011: 42–49; Niiniluoto 1994: 47–51; luku 7.3 tk.) 

Sivistyksen kolmesta ulottuvuudesta tässä yhteydessä on nostettava esiin eet-

tisyyden vaatimus, sillä se ehkä mieltyy äidinkielen ja kirjallisuuden oppisisältöi-

hin heikommin kuin tieto ja estetiikka. Mitä ilmeisimmin eettisyys kuitenkin liit-

tyy kielenkäytön ideologisiin merkityksiin, jotka tulevat esille esimerkiksi aine-

kirjoituksien mahdollisina vihapuheina. Tästä näkökulmasta ei voi kuin korostaa 

Rauni Räsäsen (2002: 20) tavoin, että opettajan tehtävänä on eettisesti sekä vas-

tuullisen kansalaisen kasvattaminen että elämässä tarvittavien tietojen ja taitojen 

opettaminen. Vaikeutena tällaisten päämäärien saavuttamisessa on, että opettajan 

työ silti kietoutuu arvoihin ja etiikkaan, vaikka opettaja syntyykin ainakin puoli-

vapaaksi toimijaksi. Faktisesti opettaja (ja oppikirjan tekijä) asettuu tiettyyn kie-

lelliseen ja kulttuuriseen ympäristöön, joka muodostaa ihmiselle turvallisen pe-

rustan kasvaa mutta samalla kahlitsee ja yksipuolistaa ajattelua. 

Edellisen lisäksi monet sivistys-käsityksen määrittelijät painottavat kulttuurin 

siirtymisen ja uudelleentulkinnan merkitystä (esim. Musolff & Hellekamps 2003: 

49–50). Tällöin ajatellaan, että kasvatustieteen tulisi kyetä osallistumaan keskus-

teluun kulttuurisisältöjen mielekkyydestä ja siitä, mitkä elämänmuotomme sisällöt 

ovat legitiimisti siirrettävissä traditiona eteenpäin ja mistä sisällöistä meidän on 

syytä vapautua (Kivelä 2009: 113). Laura Kolbe (2009: 50) huomauttaakin, että 

puhuessamme sivistyksestä kannamme mukanamme koko länsimaisen kulttuuri-

kehityksen perinnettä alkaen Aristoteleen hyvän elämän filosofiasta ja päättyen 

paikallispohjaiseen Snellmaniin. Kolben mielestä pelkkä kulttuurinen menneisyy-

denhallinta ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan näkemystä tulevaisuuden suunnasta.  

Useimmissa klassisissa tulkinnoissa korostetaan kielen merkitystä sivistyksen 

perustana. Esimerkiksi saksalaisille uushumanisteille 1700–1800-luvulla sivistyk-

sen ihanne oli nimenomaan kieli, joka ei voinut olla sopimuksenvarainen vaan 

omien sisäisten periaatteidensa mukaan toimiva kansan hengen ilmaisun muoto 

(Lempa 1993: 186). Taustalla kaikuu Wilhelm von Humboldtin (1767–1835), 

yleisen kielitieteen perustajan, ääni. Juuri Humboldt korosti ajattelun ja kielen vä-

litöntä suhdetta, ja näin hän oli varhaisimpia kielellisen relativismin eli suhteelli-

suushypoteesin edustajia (aiheesta lisää luvut 3.4 ja 7.3). 

Kielen merkitys tulee esille yhä oman aikakautemme hermeneuttisissa poh-

dinnoissa (ks. Kusch 1986: 227–229). Niinpä Hans-Georg Gadamer (1900–2002) 

rakentaa koko filosofiansa kielellisyyden, historiallisuuden ja konfliktuaalisuuden 

varaan (Kusch 1986: 117; Tontti 2005: 59). Gadamer (1975: 413–415) painottaa 

opettajansa Martin Heideggerin (1889–1976) tavoin, että kaikki ymmärrettävä ja 
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olemassa oleva merkityksellisyys on suoraan kielessä. Tosiasiassa olemme aina 

kotonamme yhtä lailla kielessä kuin maailmassakin (Gadamer 2004: 83).  

Mainittujen ammattifilosofien tavoin kielen asemaa sivistyksessä korostaa 

kirjailija Dietrich Schwanitz (1999: 409–410), jonka mielestä vasta kieli tekee 

ihmisestä ihmisen. Kielellisen relativismin oppien mukaisesti Schwanitz julistaa, 

että jos ei täysin hallitse kieltä eikä pysty ilmaisemaan itseään, ei myöskään ky-

kene ajattelemaan kunnolla. Saattaa käydä niin, että mikäli ei osaa artikuloida pä-

tevästi, myös oma sisin jää mitä suurimmissa määrin hämärän peittoon. Toisin sa-

noen heikohko kielitaito jättää ihmisen kokonaisten symbolisten maanosien ulko-

puolelle – se estää osallistumasta sosiaaliseen elämään. 

Suomessa kielellisen relativismin ajatusta aikoinaan näkyvimmin kannatti J. 

V. Snellman (1806–1881), jonka kirjoitukset kansallisvaltiosta ja -kirjallisuudesta 

toimivat pitkään sivistyskäsitystemme suuntimina. Olennaista Snellmanin ajatte-

lulle oli, että hän näki kansalliskielen ja sivistyksen yhtenä portaana kansakunnan 

kehittyä kohti täydellisyyttä (esim. Snellman 1929: 296; ks. myös Ojanen 1981: 

40–42). Näkemyksineen filosofi edusti aikakautensa ajatusmaailmaa, jolle löyty-

vät juuret Saksasta ja ennen muita Johann Gottfried von Herderiltä (1744–1803), 

suurelta kansallisromantikolta ja kansallisuusaatteen edistäjältä (ks. Karkama 

2007: 428–445, 482–483). 

Esimerkiksi Pertti Karkama (1989: 14–15) arvioi, että tsaarin hallinnossa 

snellmanilainen uushumanismi ja sivistysajatus edustivat eräänlaista vallankumo-

usta. Olennaista snellmanilaisessa ajattelussa oli, että se oli tietoinen sekä histori-

an traditiosta että kansanelämästä, jotka yhdessä muodostivat sivistysihanteen. 

Sivistyksellisessä toiminnassa kohtasivat toisensa kulttuurisesti tietoinen sivis-

tyneistö ja omaa, vielä alkeellista elämäänsä elävä kansa. 

Jos kielelliseen relativismiin palautuvaa ideaa kansalliskielestä koettaa vihdoin 

ajatella 2000-luvun Suomessa, sivistys edustuisi sellaisessa kielenkäytössä, joka 

on tietoinen kansakunnan kulttuuriperinnöstä ja sinne liittyvistä arvomaailmoista. 

Varsinaisesta kansalliskielestä puhuminen ehkei ole mielekästä maapalloistuvassa 

kulttuuriyhteisössä, mutta tämänkin tutkimuksen kannalta on kiintoisaa selvittää, 

millä tavoin oppikirjoissa suhtaudutaan suomen kielen historialliseen taustaan ja 

muihin kulttuuria ylläpitäviin ulottuvuuksiin – vai suhtaudutaanko lainkaan. Näin 

päädytään siihen, että väitöskirjan luvussa 7.3 ajattelutapaa päivitetään modernilla 

kasvatusfilosofialla ja tehdään päätelmät siitä, millä tavoin nykyisin käytössä ole-

vat äidinkielen oppikirjat kykenevät sivistämään oppijaa, mikäli hän on vastaanot-

tavaisessa tilassa. 
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2.1.3 Sosialisaatio, emansipaatio 

Edellisessä luvussa 2.1.2 päädyttiin siihen, että opetuksen ja kasvatuksen pää-

määränä on sivistys. Asiana sivistyminen on kuitenkin niin moniulotteinen ilmiö, 

että sen analysoimiseksi tiede tarvitsee joitakin täsmällisempiä indikaattoreita ja 

käsitteitä, joiden avulla tutkimusongelmaa voidaan viipaloida hallittaviin koko-

naisuuksiin. Seuraavassa avuksi otetaan sosialisaatio ja emansipaatio.  

Yhteiskuntaan kasvua kuvaa termi sosialisaatio. Sillä tarkoitetaan muun muassa 

koko kulttuuriperinnön siirtämistä uudelle sukupolvelle (Salonen 1997: 167). Ky-

seessä ovat yhteisön jäsenten välistä kiinteyttä edistävät prosessit, jotka samalla 

vahvistavat ihmisen erityistä asemaa yhteisönsä jäsenenä (Musolff & Hellekamps 

2003: 199). Toisin sanoen puhutaan siitä, että yksilö omaksuu jonkin ideologian 

mukaisen roolin kuhunkin sosiaaliseen tilanteeseen (van Dijk 1998: 148). Yhteis-

kunnallisesti päämääränä on kulttuurin säilyminen sukupolvesta toiseen; yksilön 

näkökulmasta taas kyse on yhteisön täysvaltaiseksi jäseneksi tulemisesta, erään-

laista initiaatioriitistä (Harva 1960: 61–62). Siihen kuuluu muun ohella, että op-

pija löytää oman sukupuolensa mukaisen roolin yhteisössä – mukaan lukien ta-

van käyttää kieltä (Montgomery 1995: 182–183). 

Hermeneuttisen filosofian näkökulmasta sosialisaatiossa pyritään avaamaan 

toiselle ihmiselle suhde kulttuuriin ja sen kielellisiin merkityksiin. Kysymyksessä 

ei kuitenkaan ole pelkkä initiaatio vallitsevaan kieleen ja kulttuuriseen normis-

toon, vaan tavoitteena on avata vastavuoroinen kaksisuuntainen suhde kasvavan 

yksilön ja yleisen välille. Tällöin kasvava itse omaksuu kulttuuria tulkiten sitä 

omasta yksilöllisestä perspektiivistään käsin. Samalla hän omalla toiminnallaan 

vaikuttaa yleisen muotoutumiseen. (Kivelä & Sutinen 2009: 13.) 

Kasvatuksen päämääränä sosialisaatio on kiistanalainen, koska oppijan muo-

vaaminen yhteisön jäseneksi saattaa edustaa indoktrinaatiota sikäli, ettei välttä-

mättä ole yksimielisyyttä siitä, mihin yhteisöön oppijaa ollaan sosiaalistamassa ja 

onko sosiaalistaminen ylipäänsä oikeutettua. Voidaan silti todeta, että yhteiskun-

takelpoisuuteen nimenomaan sisältyy sekä halu että pyrkimys kehittää yhteiskun-

taa siten, että se säilyisi jatkuvasti muuttuvana, kehittyvänä ja demokraattisena 

toimijana (Koskenniemi & Hälinen 1970: 25). Lisäksi on pääteltävä, että koska 

koulutus jo sinänsä yleisesti katsotaan yhteiskunnan sosiaaliseksi laitokseksi 

(esim. Allardt 1988), tähän statukseen itsessään kuuluu pyrkimys sosialisaatioon.  

Merkittävä tehtävä sosialisaatiossa on vuorovaikutuksella ja kielellä. Esimer-

kiksi Gadamerille (1975: 340–341) koko ihmisen maailmassa olemisen tapa on 
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perustavalla tavalla kielellinen ja tätä kautta sosiaalinen, koska kieli on avain mui-

den henkilöiden ymmärtämiseen. Pohjimmiltaan ymmärtäminen edellyttää kielen 

avulla tapahtuvaa vuorovaikutusta tulkitsijan oman ja tulkittavan ymmärryshori-

sonttien välillä. Kuten Martin Kusch (1986: 107) tulkitsee, gadamerilainen ’ym-

märryshorisontti’ tarkoittanee sitä, että uusien oivallusten ja uusien perspektiivien 

omaksuminen ei perimmiltään ole tulkitsijan tietoista ja reflektoitua ratkaisua 

vaan yksinomaan tradition tekemistä. Tähän sisältyy ajatus, että kaikki toden ja 

epätoden, hyvän ja pahan kriteerit ovat relatiivisia suhteessa eri traditioihin. 

Koska sosialisaatio on hyvin pitkälle tradition siirtämistä ja omaksumista, 

johtaa se äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainetta sellaisten kielenmuotojen pariin, 

jotka ovat historiallisesti jalostuneita. Tällöin yhtenä didaktisena kehyksenä on 

mahdollista toteuttaa niin sanottua genrepedagogiikkaa. Oppiaineen pedagogisena 

taustana genretietous soveltuu niin tekstien tuottamiseen kuin niiden vastaanot-

toonkin, myös kirjallisuuden lukemiseen (ks. Luukka 2004; Varis 2010). 

Genrepedagogiikka on saanut vaikutteita ennen muuta M. A. K. Hallidayltä ja 

SF-kieliopista mutta myös Vygotskin ja Bernsteinin oppimisteoriasta (lisää luvus-

sa 2.2.). Kantava ajatus on, että juuri genret eli tekstilajit ovat välittömästi sidok-

sissa sosiaalisiin, poliittisiin sekä kulttuurisiin rakenteisiin; ne ovat sosiaalisen yh-

teisön ohjaamia käytäntöjä ja ilmaisevat tiettyjä perustavaa laatua olevia sosiaa-

lisia merkityksiä omina muodollisina ja tekstuaalisina rakenteinaan (esim. Kress 

1985: 143; ks. myös Whitney ym. 2011). Tekstilajien määrä kulttuurissa on raja-

ton, ja aikojen saatossa joku genre saattaa kuihtua pois, samalla kun uusia tulee ti-

lalle. Näin esimerkiksi rekirunot ovat painuneet unholaan suomenkielisestä kirjal-

lisuudesta, kun taas nettipäiväkirjat ja blogit ovat tulleet uutuuksina yleisiksi. 

Niin kuin Minna-Riitta Luukka (2004: 148) genrepedagogiikkaa esittelee, 

koulussa kirjoittamisen opetuksen tavoitteena ei ensisijaisesti ole kouluttaa oma-

peräisiä, luovia ja kirjoittamisesta nauttivia sanataitureita vaan koulun, arjen ja 

yhteiskunnan tekstimaailmassa selviytyviä kansalaisia. Pyrkimyksenä on taata se, 

että heikoimmatkin oppilaat saavuttavat tietyt minimitaidot, joiden avulla he saa-

vat suoritettua opiskelunsa ja hankittua itselleen ammatin. Koulun tehtävä on so-

siaalistaa oppilaat yhteiskunnan tekstikäytänteisiin ja sitä kautta myös antaa oppi-

laille mahdollisuus osallistua yhteisön toimintoihin sen demokraattisena jäsenenä. 

Genrepedagogiikan käytännössä suurimpia ongelmia on ratkaista, mitkä ovat 

ne tekstilajit, jotka oppijan on syytä ottaa haltuunsa selvitäkseen yhteiskunnan jä-

senyydestä (eräistä lajeista ks. Suhola ym. 2005: 98–124). Toisaalta on myös esi-

tetty arvioita, että sosialisaatio ei siltikään olisi kasvatuksessa niin keskeinen ta-

voite kuin usein ajatellaan. Päivi Moisio (1999: 75) huomauttaakin, että yksilön 
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kustannuksella korostetaan yhteiskunnallista näkökulmaa ja tuolloin kasvatus ja 

ihminen kutistuvat. Kasvatus ja sosialisaatio nähdään pelkistetysti välineinä yh-

teiskunnan tarpeiden ja päämäärien toteutumisessa. 

Esitetty moite sosialisaatiosta on sopusoinnussa myös Gadamerin kanssa. Ku-

ten Kusch (1986: 108–109) tulkitsee, Gadamer ei pidä kiinni traditiosta viimei-

seen asti. Sen sijaan Gadamer usein tähdentää tradition dynaamista luonnetta. Ih-

misen historiallisuus ei siis ole siinä, että hän on lopullisesti tradition holhouksen 

alainen ja että hänen olisi vielä fatalistisesti hyväksyttävä tämä tosiasia. Ihmisen 

historiallisuus on pikemminkin siinä, että hän voi abstraktisti ja absoluuttisesti ir-

tautua siitä, joka kantaa häntä subjektina. 

Historiallisesta traditiosta irrottautuminen merkitsee sitä, että sosialisaation 

ohessa pedagogiseen toimintaan kuuluu emansipaatio: sivistysprosessissa enna-

koidaan parempaa tulevaisuutta ja olemassa olevan ylittävää elämänmuotoa (Sil-

jander 2000: 23). Nähdäkseni emansipaatio voidaan tässä yhteydessä määritellä 

kriittisen DA:n tavoin vapautumiseksi vallitsevasta ideologiasta ja jopa yhteis-

kunnallisesta sorrosta (Fairclough 1989: 233). On silti huomautettava, että yhte-

näistä hallitsevaa ideologiaa ei ole olemassakaan – sen sijaan meillä on joukko 

perusoletuksia, joita eri poliittiset ryhmät käyttävät hyväkseen. Näiden kamppai-

lujen rintamalinjoja puolestaan vedetään sellaisiin kysymyksiin kuin yksilöllisyy-

teen, vapauteen, perheeseen, kansallisuuteen ja menestykseen. (Kellner 1998: 69.) 

Emansipaatio on Frankfurtin koulukunnan suosimia käsitteitä, mutta Frank-

furtin kouluun palautuva kriittisyys ei ole ainoa vapautta vaativa suuntaus, vaan 

sille on vaihtoehtoja mm. ranskalaisessa (Foucault), brasilialaisessa (Freire) ja 

angloamerikkalaisessa (Dewey) perinteessä. Juuri angloamerikkalaisessa kriitti-

syydessä on tavoitteena ennakkoluuloton ajattelija, joka pyrkii käyttämään taito-

jaan pyyteettömästi, vaikka se muodostuisi oman edun vastaiseksi. Sivistymistä 

ajatellaan tapahtuvan, kun yksilö reflektoi ajattelunsa johdonmukaisuutta ja teke-

miensä oletusten perusteltavuutta kriittisen mielenladun hengessä. (Hinkkanen 

2000; emansipaation määrittelyistä myös Biesta 2010; Koivunen 1996.) 

Kasvatuksessa emansipaation käsite ei ole ongelmaton. Vastaamatta usein jää, 

keiden emansipaatiosta kulloinkin on kyse (Anttonen 1999: 97). Kriittisen peda-

gogiikan arvostelijat ovatkin huomauttaneet, että emansipaation käsite on jäänyt 

epämääräiseksi, jopa pinnalliseksi. Ei voida sanoa, mitä emansipaatiolla lopulta 

tarkoitetaan, miltä emansipoitunut ihminen näyttää ja miten hän käyttäytyy. Toi-

saalta koulukasvatuksen tehtäväksi asetettu emansipaatio on tarjonnut sitä kaipaa-

ville tutkijoille mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen ja poliittiseen kes-

kusteluun oman piirinsä ulkopuolella. (Kansanen 1990: 56.) 
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Emansipaation saavuttamista kasvatustieteellinen teorianmuodostus pitää 

kaikesta kritiikistä huolimatta tavoiteltavana päämääränä. Dietrich Bennerin 

(1996: 30–35) ajatusta seuraten voidaan todeta, että yksilön sivistyksen perusta on 

juuri vapaudessa, joka mahdollistaa kulttuurisen tradition uudelleen tulkinnan. 

Vapautensa varassa ihminen kykenee tulkitsemaan kulttuurinsa perinnettä yhä uu-

delleen ja mahdollisesti myös eri tavoin. 

Hyväksyttävä siis on Eetu Pikkaraisen (2004: 215) päätelmä, jonka mukaan 

juuri kielellisyys synnyttää inhimillisen vapauden sen korkeimmassa muodossaan: 

kykenemme todella luomaan uusia maailmoja, jotka eivät ole fyysisesti olemassa. 

Meille tulee mahdolliseksi tarkastella merkityksiä ilman, että ne viittaisivat mi-

hinkään objekteihin – jopa ilman, että ne olisivat kenenkään konkreetin subjektin 

merkityksiä. Ehkä kaikkein tärkein kielellisyyteen liittyvä ominaisuus on itsetie-

toisuus (identiteetti). 

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa ideologia ja emansipaatio koskevat 

ennen muuta kirjallisuusopintoja. Kuitenkin tässä yhteydessä on korostettava, että 

emansipaatio on myös kieliopintojen tärkeä päämäärä. Asian perustelemiseksi 

riittänee, että muistamme ideologisten merkitysten kahlitsevan jokaista diskurssi-

amme (ks. van Dijk 1998: 191–199). Jotta ihminen ei olisi viestinnässään ideolo-

gisten arvojen ja asenteiden vanki, hänen on syytä kehittää kielikompetenssiaan 

riittävän kriittiseksi hallita ideologisia merkityksiä sekä viestien vastaanottajana 

että niiden lähettäjänä. 

Ideologiaa sisältäviä arvoja ja asenteita oppija niin ikään kohtaa äidinkielen 

käyttöä ohjaavissa normeissa, jotka pääsääntöisesti ovat kieliyhteisössä sosiaali-

sesti laadittuja sopimuksia. Ideologisia valintoja edelleen ovat erilaiset tekstuaali-

set ja tyyliopilliset ihanteet, esimerkiksi arviot puhekielen käytön sopivuudesta 

erilaisissa tilanteissa. Emansipaatioon vihdoin päästään, jos koulussa perustellusti 

vieraannutaan kielellisestä purismista tai nähdään, millä tavoin kielellinen variaa-

tio heijastaa kielikunnan ja kielenkäyttäjien identiteettiä. 

Eräs tapa vapautua viestinnän ideologisista sisällöistä ja sosiaalisesta traditi-

osta on painottaa kielenkäytön esteettisen ulottuvuuden osuutta sivistyksen yhtenä 

perustana (ks. ed. lukua 2.1.2). Kuten Mari Mielityinen (2000: 89, 100; 2009a: 

150–152) huomauttaa, esteettistä sivistystä ei kasvatuksen yhteydessä tarvitse ra-

jata koskemaan taide-elämyksiä. Sen sijaan esteettisen tajun voi nähdä sivistyksen 

eri puolia yhdistävänä kehyksenä, johon on sisällytetty toive pysäyttää yhteiskun-

nassa negatiivisena pidetty kehitys. Erityisesti esteettinen korostus tulee esiin sil-

loin, kun halutaan välttää sivistyksen käsitteen rajautumista järjen rationaalisuu-

teen. Viime kädessä esteettinen suhde koskee koko sosiokulttuurista yhteisöä. 
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Äidinkielen opinnoissa esteettinen ulottuvuus tarjoaa haasteita oppijan ope-

roidessa kielenkäytön poeettisen funktion parissa. Näin käy silloin, kun oppija 

koettaa ilmaista itseään mahdollisimman luovasti ainekirjoituksen tai draamape-

dagogiikan yhteydessä. Myös asiaviestintä perimmiltään edellyttää tyylitajua ja 

siten esteettistä vainua, jotta tuotettu sanoma olisi ilmeikäs genrensä edustaja. 

Luova kielenkäyttö on lopulta se äidinkielen osa-alue, joka selkeimmin saattaa 

saatella oppijan emansipaatioon. Mikäli oppikirjat tarjoavat luovuutta tai esteet-

tistä tajua edistävää oppiainesta, ovat oppitekstit toteuttamassa yleviä didaktisia 

päämääriä: johdattelemassa oppijaa kohti sivistystä. 

Tämän tutkimuksen kannalta kaikki edellä todettu asettaa tarkkailukohteeksi 

sen, millaiseen yhteisöön oppikirjat ovat oppijaa opastamassa ja millaista vapautta 

ne ovat lapselle ja nuorelle suomassa. Ennen kuin sivistyksen analyysissä pääs-

tään eteenpäin, pitää vielä selvittää, mitkä didaktiset periaatteet koskevat kielen-

oppimisen sosiaalisia ja kognitiivisia mahdollisuuksia (luku 2.2).  

2.2 Kielenoppimisen tukeminen 

2.2.1 Psykologisia tekijöitä 

Kasvatuspsykologian avulla kasvattaja etsii vastauksia kysymyksiin oppimisen 

kognitiivisista prosesseista, oppijasta mentaalisena toimijana, oppimista edistä-

vistä tai hidastavista järjestelyistä, kasvusta ja oppimisesta psykologisena proses-

sina ja niin edelleen. Pedagogia kiinnostaa erityisesti, millaisia ovat lapsen moraa-

liseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen liittyvät tekijät. (Esim. Evans & 

Green 2006: 134; Ritchie & Bhatia 2008: 38–41; Seifert 1991: 5–7.)  

Kuvatut kiinnostuksen kohteet ovat osa aikamme pedagogiikkaa, jossa oppi-

laat nähdään aktiivisina toimijoina: he ovat itsenäisiä ajattelijoita ja pyrkivät kohti 

itselleen asettamiaan päämääriä. Lapset ja nuoret rakentavat itselleen uutta maa-

ilman mallia, joka perustuu heidän aikaisempiin kokemuksiinsa. Puhutaan kon-

struktiivisesta oppimiskäsityksestä, jonka asema didaktiikan suuntauksena ei kui-

tenkaan ole kiistaton. Kriitikot ovat muistuttaneet muun muassa moniarvoisuu-

desta: pelkästään konstruktivismiin sitoutuva pedagogi saattaa sivuuttaa sellaisia 

kysymyksiä kuin tottumusten muodostumisen tai assosiaatio- tahi mallioppimisen. 

(Esim. Jussila 1999: 31–32; Rauste-von Wright 1997: 19–20.) 
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Kun oppija käsitetään aktiiviseksi toimijaksi, pedagogiikka valjastetaan ensi-

sijaisesti lasten avustajaksi; yhteisöllinen oppiminen on avainsana, mutta yksilö 

itse saavuttaa oppinsa omalla tavallaan. Tällöin todellinen pedagogiikka ei ole 

mielivaltaista uskomusten ja odotusten kaaosta vaan järjestelmällistä argumentaa-

tiota ja väittämien oikeaksi todistamista. Käytännössä tämä ilmenee niin, että op-

piminen tapahtuu mieluummin yhteisöllisessä keskustelussa ja tekstien maailmas-

sa kuin auktoriteettien sanelussa. (Hytönen 2011; Olson & Bruner 1996.)  

Äidinkielen oppiaineen näkökulmasta olennainen kysymys on selvittää, millä 

tavoin oppija ylipäänsä kykenee omaksumaan kielellistä tietoa – millä tavoin hän 

saavuttaa kielentuntemuksensa, kielitietoisuutensa ja vihdoin myös kielikäsityk-

sensä. Tavallisesti kielellisen tietoisuuden kehittyminen voidaan nähdä kolmipor-

taisena prosessina, jossa ensimmäinen porras liittyy kielen taitojen oppimisen yh-

teyteen. Toinen porras on eräänlainen lingvistin tietoisuus – tietoisuus kielen ra-

kenneominaisuuksista ja kielenkäytöstä sekä niiden tietoinen havainnointi ja ana-

lysointi. Lopulta on edetty kolmanteen vaiheeseen eli lähinnä kielimuotojen sosi-

aaliseen hierarkiaan ja koulun kannalta opetussuunnitelmallisiin ratkaisuihin eri 

kielimuotojen valitsemisessa opetuksen sisällöiksi. (Savolainen 1998: 118–121; 

ks. myös Carroll 1970: 64–65.) 

Esimerkiksi Richard Hudson (2008: 59–62) on huomauttanut, että lingvistii-

kan näkökulmasta useimmat kielenoppimisen tarkastelutavat yleensä sisältävät 

jonkin kognitiivisen aspektin. Hudson listaa, että tutkijan pitäisi pohtia ainakin 

seuraavia kysymyksiä: onko kyse (i) kuvauksesta vai normatiivisuudesta, (ii) va-

riaatiosta vai yleiskielestä, (iii) kielen muodosta vai sen funktioista, (iv) synkroni-

asta vai diakroniasta, (v) teksteistä vai systeemeistä, (vi) lekseemeistä vai syntak-

tista, (vii) äänteistä vai grafeemeista, (viii) sanoista vai merkityksistä tai (ix) lau-

seista vai ajatuksista.  

Nimenomaan yläkoulun oppikirjojen kielikäsityksiä tutkittaessa on syytä 

muistuttaa ja korostaa, että oppijat eivät tule yläkouluun mistään tyhjiöstä: heidän 

kielellinen kompetenssinsa on alkanut kehittyä jo kotona vauvaiässä, saanut tuek-

seen monenlaisia verbaalisia kontakteja sekä vihdoin myös varhaiskasvatuksen ja 

alakoulun suunnitelmallisen kielikasvatuksen. Psykolingvistiikalle juuri on omi-

naista, että kielen omaksuminen esitetään vaiheittain etenevänä prosessina. Lap-

senkielen tutkijat nojautuvat usein Jean Piaget’n (1896–1980) ja Erik H. Erikso-

nin (1902–1994) näkemykseen lapsen kehityksen etenemisestä vaiheittain eri ikä-

luokissa, mutta tämän tutkimuksen kannalta heidän teoriansa eivät ole erityisen 

kiinnostavia, koska niissä painottuvat kehitysvaiheet ennen yläkouluikää (kehi-

tysvaiheista Erikson 1982; Piaget 1951). 
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Varsinkin Piaget’n teoriaa kehitysvaiheista on usein pidetty kiistanalaisena 

näkemyksenä: ei ole todellakaan varmaa, tapahtuuko älykkyyden kehitys Piaget’n 

kuvaamien etappien mukaisesti luonnollisesti ja spontaanisti. Toisaalta täsmällis-

ten ikärajojen määrittely ehkei sinänsä olekaan erityisen merkittävää vaan se, että 

ajattelun kehittyminen todella etenee kehitysasteittain – joskin siinä voi olla kult-

tuurista tai muista tekijöistä johtuvia yksilöllisiä vaihteluita. Kehitysvaiheiden 

ikärajojen määrittelyn asemesta Piaget’n teorian ongelmana pidetäänkin sitä, että 

se aliarvioi opetuksen, itseohjautuvuuden tai spontaanin toiminnan merkityksen 

ajattelun kehityksessä. Lisäksi teorian pinnalliset tulkinnat ovat johtaneet siihen, 

että suoraan on tehty päätelmiä, mitä oppisisältöjä kullekin ikäluokalle tulisi opet-

taa. (Ks. Lehtinen ym. 2007: 109–111; lasten kielestä Karjalainen 1996: 222.) 

Yläkoulun äidinkielen kannalta Piaget’n heikkous edelleen on, että kaikesta 

kielenoppimiseen suuntautuneesta kiinnostuksestaan huolimatta hänen teoriansa 

ei tyydyttävästi selitä, mitä oppijan mielessä tapahtuu hänen oppiessaan uutta tie-

toa ja taitoa. Niin kuin Jean Émile Gombert (1992: 6–7) muiden ohessa huomaut-

taa, Piaget’lle metakognitio perimmiltään on toiminnallinen organisaatio, joka ak-

tivoituu informaation tuottajana mutta jonka toimintaa häiritsevät työmuistin rajat. 

Tällä tavoin ajateltuna Piaget’n hahmottelema kognitio ei ehkä vielä ole valmis 

käsittelemään niitä ajattelun taitoja, jotka ovat tarpeen myös kypsyneessä meta-

lingvistisessä kielitietoisuudessa ja -käsityksessä. 

Piaget’n saamasta kritiikistä huolimatta voitaneen suostua päätelmään, että 

faktisesti oppiminen etenee jonkinlaisissa vaiheissa, koska ainakin lapsenkielen 

tutkimus on osoittanut oppijoiden omaavan potentiaalia siirtyä kehitysvaiheesta 

toiseen (Karjalainen 1996: 29–30; Saarela 1997: 18–22; ks. myös Savolainen 

1998: 116–122). Varovaisesti silti lienee suhtauduttava Ruth M. Beardin (1971: 

134–139) näkemykseen, jonka mukaan yläkoulun äidinkieli pitäisi aloittaa konk-

reetin tason ajattelun mukaisesti, koska muodolliseen ajatteluun tarvittavat taidot 

alkavat kehittyä vasta noin 13 vuoden älykkyysiässä. 

Beardin kannanotto merkitsee, että esimerkiksi kieliopin oppimiseen tarvitta-

vien käsitteiden oppiminen tulisi perustua konkretiaan sekä kasvatettavan omiin 

kokemuksiin jopa kyvykkäimmilläkin oppilailla. Niin kuin lukioasteen opettajat 

arjestaan tietävät, edes kuusitoistavuotiaat oppijat eivät pysty muuttamaan monia 

konkreetteja kokemuksiaan sanallisiin tai muihin symbolisiin muotoihin tai päin-

vastoin: on monia käsitteitä, jotka voitaisiin oppia jo peruskoulussa, mutta joita ei 

vielä hallita. 

Oppikirjat eivät edellisen Piaget-pohdiskelun perusteella voi nojautua tiukka-

rajaisiin kehitysvaiheisiin – tarvitaan toisenlaisia keinoja, joiden avulla siirtymi-
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nen kehitysvaiheissa käy toteen. Tällöin usein valjastetaan käyttöön Lev Sem-

jonovitš Vygotskin (1896–1934) määrittelemä oppimisen lähikehityksen vyöhyke. 

Kuten Vygotski (1978: 86) toteaa, lähikehityksen vyöhyke on todellisen kehitys-

tason ja potentiaalisen kehitystason välinen etäisyys. Potentiaalinen taso taas on 

sellainen, että siihen kuuluvia ongelmia yksilö ei nykyisellä kehitystasollaan ky-

kene itsenäisesti ratkaisemaan mutta pystyy tehtävään aikuisen tai tiedollisesti 

kehittyneemmän kumppanin avustuksella. Tämän perusteella ideaalinen oppi-

misympäristö tarjoaa sosiaalisesti tuetussa tilanteessa tehtäviä, jotka sijoittuvat 

oppijan lähikehityksen vyöhykkeelle – muiden muassa äidinkielen opettelussa. 

Yksinkertaistettuna lähikehityksen vyöhyke hahmottuu niin, että lapselle on kas-

vatuksessa tarjottava riittävän haastavia oppimistehtäviä – mutta ei liian haastavia. 

(Ks. erit. varhaiskasvatuksen ja äidinkielen näkökulmasta Korkeamäki 1996.) 

Yleensä oppiminen lähikehityksen vyöhykkeellä käsitetään aikuisten anta-

maksi tueksi, mutta on syytä muistaa, että lähikehityksen vyöhyke ei ilmene aino-

astaan aikuisen ja lapsen välisessä opetustilanteessa: se voi olla mukana missä ta-

hansa virikkeellisessä esineympäristössä, jossa oppijan on mahdollista turvautua 

ulkoiseen apuun. Toisin sanoen esimerkiksi oppikirjat tai median parissa vietetyt 

tovit saattavat aivan yhtä hyvin antaa älyllisiä virikkeitä, jotka palvelevat myös 

luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä jopa paremmin kuin opettajan tarjoamat teks-

tien kirjoittamisen ja analysoinnin mallit. Edelleen on huomattava, että koulussa 

kehitysprosessien apurina eivät toimi yksin varttuneet opettajat ja itse oppilaat 

omissa ryhmissään (ikätoverien vertaisryhmä) vaan oppimisen mekanismi on vie-

lä monimutkaisempi: myös opettaja oppii oppilailta, kun nämä esittävät utelevia 

kysymyksiään kulloisistakin opetusteemoista (Wells 1999: 312).  

Ajatus oppimisesta lähikehityksen vyöhykkeillä ja oppikirjoista yhtenä oppi-

misen tutorina ei ole ongelmaton. Esimerkiksi Riikka Alanen (2002: 221–222) 

huomauttaakin, että aina ei ole selvää, voiko ulkoisen kehityksen perusteella suo-

raan ennustaa sisäistä kehitystä. Jos tiedämme, mitä lapsi pystyy tekemään yhdes-

sä aikuisen kanssa, se ei vielä ennakoi, miten lapsi kykenee itsenäiseen toimintaan. 

Toisin sanoen on mahdotonta ennustaa ulkoisten toimintojen perusteella, miten 

lapsen sisäiset toiminnot muuttuvat saadun avun ja ohjauksen myötä. 

Oppikirjatutkimukselle Vygotski joka tapauksessa tarjoaa omat lähtökohtansa. 

Tällöin pitää Vygotskin (1982: 153) tavoin olettaa, että kun koulun tehtävänä on 

opettaa lapselle järjestelmällistä tieteellistä tietoa, on käytännön kannalta tärkeää 

ymmärtää, miten tieteelliset käsitteet kouluiässä kehittyvät. Juuri käsite on Vy-

gotskille keskeisempi psykologinen työkalu kuin merkki (Alanen 2002: 208). 
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Korostettava on, että vaikka Vygotski yllä puhuu tieteellisistä käsitteistä, hän 

tunnustaa myös lapsen omassa kokemuksessa kehittyvät käsitteet. Ne ovat lapsen 

omaa todellisuutta koskevia käsityksiä, joiden kehityksessä lapsen oma ajattelu on 

ratkaisevassa asemassa. Ne syntyvät pääasiassa ympäristössä omaksuttujen tieto-

jen vaikutuksesta, ja niitä voidaan nimetä spontaaneiksi käsitteiksi tai arkikäsit-

teiksi. Käsitetyyppien raja on sumea. (Vygotski 1982: 155–157.) 

Psykologian näkökulmasta on edelleen painotettava, että kielellinen käsitteis-

tö kattaa vain pienen osan koko ihmisen resursseista luokitella todellisuutta. Kie-

len ja ajattelun suhdetta ei ole mahdollista ymmärtää vain tarkastelemalla kielen 

sanastoa. Kielen sanasto jää väistämättömästi taka-alalle verrattuna ihmisen käsit-

teistöön, joka muodostaa ajattelun varsinaisen ytimen. (Saariluoma 1992: 80.) 

Kielen ja käsitteistön yhteys on joka tapauksessa niin tiivis, että esimerkiksi 

Marja-Liisa Julkunen on kyennyt osoittamaan eri koulutasojen ja erilaisten oppi-

aineiden oppikirjojen välillä eroja sen mukaan, miten ne käsitteistöä opettavat. 

Julkusen (1989: 112–113) tuloksiin kuuluu muun muassa, että alakoulun ympäris-

töopin, biologian ja osin maantiedonkin oppikirjanäytteissä esiintyvien käsitteiden 

määrä saattaa hämmentää oppilasta; lukion oppikirjoissa käsitteitä vastaavasti 

esiintyy yllättävän vähän, vaikka oppitekstiä on paljon.  

Julkusen raporttimaisessa tutkimuksessa ei ole mukana äidinkieltä. Sen sijaan 

oppiaineen kirjallisuuskäsitteitä lukion oppikirjoissa on tutkinut Elina Kouki 

(2009), jonka mukaan ainakin sellaisten termien kuin kertojan, näkökulman, mo-

tiivin, aiheen ja teeman opetus on epätäsmällistä. Oppiteksteissä ei ole otettu huo-

mioon sitä, että käsitteiden oppiminen on monivaiheinen prosessi. 

Äidinkielen oppikirjojen tutkimukseen käsitteet kytkeytyvät sikäli, että käsit-

teet ovat sidoksissa kieleen ja sen merkityksiin (Saukkonen 2001: 21). Niin kuin 

Pertti Saariluoma (1992: 84–89) muistuttaa, käsitteet eivät ole irrallisia yksikköjä. 

Ne liittyvät toisiinsa hyvin monimutkaisten suhteiden välityksellä ja muodostavat 

erilaisia yläkäsitteitä ’huonekalu’, peruskäsitteitä ’tuoli’ ja alakäsitteitä ’nojatuoli’. 

Kaiken päälle niille on ominaista, että niiden käyttö nojautuu skeemoihin, mieles-

sä vaikuttaviin tietorakenteisiin. 

Oppikirjoissa nimenomaan käsitteiden opettamisen tarkkailu on kiintoisaa. 

Vaikka yläkoulun oppilaiden ikäero on vähäinen, vuosittain tarjolla olevat tieto-

määrät, käsitteiden abstraktiotaso ja niiden opettamisen menetelmät kertovat aina 

jotain siitä, millaisessa psykologisessa todellisuudessa oppijat elävät.  

On kuitenkin huomautettava lopuksi, että tutkimuksen edetessä katse on ni-

menomaan tieteellisissä käsitteissä, vaikka luonnollisesti arkikäsitteet ovat paljon 

yleisempiä ja siten tärkeämpiä ihmisen kielikäsityksen muodostumisen kannalta. 
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Lisäksi on muistettava, että lapsen ja nuoren kielitaidon kehittymisessä koulun 

kaikkien oppiaineiden osuus on ratkaiseva: kukin oppiaine tuo oppijan ulottuville 

oman alansa spesiaalia terminologiaa ja käsitteistöä. 

2.2.2 Sosiaalisia ulottuvuuksia 

Kasvatussosiologian näkökulmasta tässä tutkimuksessa suurin kiinnostus kohdis-

tuu äidinkielen oppiaineen sekä sosialisaation yhteyteen. Kiinnostus perustuu sii-

hen monien tieteentekijöiden – tosin toisistaan poikkeavin painotuksin – toista-

maan ajatukseen, että juuri vuorovaikutus on oppimisen ja siten sosialisaation tär-

kein väline. Nimenomaan kommunikaatio ja kieli on resurssi, joka kaiken muun 

toimintojensa ohessa auttaa meitä vaihtamaan keskenämme tietojamme ja tuntei-

tamme, ottamaan kontaktia toisiimme, ohjaamaan toistemme toimintoja, tuotta-

maan mielihyvää, nauttimaan sanataiteen estetiikasta, kuvittelemaan jonkin muun 

mahdollisen maailman tai puhumaan kielestä itsestään sen omilla käsitteillä – ai-

van kuten paroni Münchhausen nosti itsensä suosta vetämällä itseään omista hiuk-

sistaan. (Kielenkäytön funktioista esim. Jakobson 1979: 135–139; sosiaalisesta 

tarkastelutavasta esim. Bernstein 1971: 118–125; Bruner 1966: 5–6; Mead 1967: 

191–192; Piaget & Inhelder 1977: 90; Vygotski 1982: 248–249.) 

Karkea ero kielen ja oppimisen yhteyttä korostavien tutkijoiden ajattelussa 

koskee itse kielen määritelmää: tarkoitetaanko sillä puhtaasti verbaalista viestin-

tää vai onko itse asiassa kyse käsitemaailmasta – ajatuksista ja merkityksistä, joi-

den reaalistumia äännetyt ja kirjoitetut sanat ovat. Esimerkiksi Vygotskin kirjoi-

tuksissa puhe (Saussuren parole, puhumisen aktit) on ensisijainen ilmiö, kun taas 

kieli (Saussuren langue) on kieliopillinen ja semanttinen järjestelmä, joka on joh-

dettavissa puhetta havainnoimalla. Tässä suhteessa Vygotski eroaa esimerkiksi 

Sapirista ja Whorfista, jotka olivat ennen kaikkea kiinnostuneita ajattelun ja kie-

len suhteesta. (Alanen 2002: 210.) 

Vygotskin katseen kohdistuminen nimenomaan puheeseen saattaa tuntua 

hämmentävältä siihen nähden, että edellisessä luvussa 2.2.1 hänen todettiin kiin-

nostuneen ensisijaisesti käsitteistä eikä merkeistä. Täytyy kuitenkin ottaa huomi-

oon, että modernissa merkitysteoriassa on jo pitkään kuvattu maailman, mielen ja 

kielen suhdetta Ogden ja Richardsin alkujaan vuonna 1923 esittelemällä semantti-

sella kolmiolla. Sen mukaisesti mieli ja kieli todella ovat kaksi eri asiaa, ja kieli 

vielä itsessään jakautuu paroleen ja langueen. Kun siis Vygotski on tutkimassa 

käsitteitä, hän lähestyy niitä aktuaalisen puheen eikä itse kielijärjestelmän kautta. 

(Semanttisesta kolmiosta esim. Karlsson 1994: 189.) 
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Vygotskin tavoin selkeästi verbaalisen kielen parolein parissa operoi Basil 

Bernstein (1924–2000). Mutta toisin kuin Vygotski, Bernstein ei niinkään ole 

kiinnostunut käsitteistä kuin siitä, mitä kieli kertoo sitä käyttävästä yhteisöstä ja 

miten kieli vaikuttaa yhteisön jäsenten välisiin suhteisiin. Bernsteinin pääteesi on, 

että opeteltavana oleva kielenmuoto panee alulle, yleistää ja vahvistaa oppijan ja 

yhteisön suhteita sekä luo yksilölle tiettyjä merkitysulottuvuuksia (1971: 76). Toi-

sin sanoen kielenkäytön ja sosiaalisen luokan välillä on erottamaton yhteys: kes-

kiluokka pyrkii käyttämään formaalia ja yksityiskohtaista koodia, kun taas työvä-

estö on taipuvainen yleiseen ja suurpiirteiseen viestintä- tai merkkijärjestelmään, 

koodiin. Koulussa erilaiset kielenkäytön tavat ovat yhtäältä tuottaneet ongelmia 

eräiden oppilaiden ja opettajien väliseen kommunikaatioon; toisaalta oppilaat ovat 

hyötyneet, jos he ovat kielenkäytöllään kyenneet löytämään opettajan kanssa 

eräänlaisen yksimielisyyden. (Stern 1983: 211–212; myös Penttinen 2003.) 

Vaikka koodit edustavat kielellistä variaatiota, Bernstein (1971: 198–199) ei 

yhdistä niitä murteisiin, slangiin tai yksilön käyttämään kielimuotoon. Tämä joh-

tuu siitä, että koodinmukainen lausuma voi toki rakenteellisesti noudattaa kie-

liopin standardia, mutta koodia tuntemattomalle se silti jää tunnistamatta, koska 

tuotetun sanoman tyyli ja semanttinen sisältö jää oudoksi – murteessa ja vastaa-

vassa vaihtelussa tunnistamattomuus saattaa johtua myös kieliopillisista tekijöistä. 

Bernstein painottaakin sitä, että formaalinen koodi ei voi olla mikään lingvistinen 

tai kulttuurinen ihanne. Näkemystään Bernstein puolustaa sillä, että vaikka olisi 

kyse murteen kaltaisesta variaatiosta, se ei estä ketään ilmaisemasta niitä samoja 

universaaleja merkityksiä kuin ilmaistaan formaalisessa kielessä. Koulussa Bern-

stein sen sijaan tuomitsee sellaisen aikuismaisen puheen, joka estää lasta ymmär-

tämästä opettajaa. 1 

Bernstein (ib.) julistaa, että jos opettajan aikuiskulttuurista pitäisi tulla osa 

lapsen tietoisuutta, lapsen tietoisuuden täytyisi ensin tulla osaksi opettajan tietoi-

suutta. Tämän julistuksen kanssa samoilla jäljillä on myös Halliday (2004: 269–

280), jonka mukaan lasten suurin oppimisvaikeus on seurausta koulussa käytetys-

tä kielestä. Vika ei kuitenkaan ole lasten vaan aikuisten, jotka eivät huomaa, kuin-

                                                        
1 Bernsteinin teorian pohjalta on tehty eräitä opinnäytetöitä. Kuitenkaan esimerkiksi Erika Ryhäsen 
(2011) pro gradu -tutkielman perusteella ei voi sanoa mitään varmaa variaation ja sosiaalisen taustan 
yhteydestä. Bernsteinin teoriaa tukevat esimerkiksi sellaiset havainnot, että ylemmässä sosiaali-
ryhmässä varttuneet oppilaat suosivat suhteellisia adjektiiveja enemmän kuin alemman sosiaaliryhmän 
oppilaat. Vastaavasti Bernsteinin teoriaa vastaan todistaa se, että abstraktien verbien käytössä oppilaan 
sosioekonomisella taustalla ei ole vaikutusta. Sen sijaan oppilaiden sukupuolten väliset erot ilmenevät 
Ryhäsen suppeassa aineistossa. Lisäksi yksittäisten suoritusten välillä on eroa enemmän ylemmästä 
kuin alemmasta sosiaaliluokasta lähtöisten kahdeksasluokkalaisten välillä.  
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ka rikasta lasten kielenkäyttö on: lapsi tietää mitä kieli on, koska hän tietää, mitä 

kieli tekee – aikuiset ovat sen monin paikoin unohtaneet. 

Bernsteinin teoreettista ajattelua on helppo kritisoida sen jyrkkien johtopää-

tösten vuoksi. Nykyisessä keskustelussa ei esimerkiksi tulkita perhettä niin mer-

kittäväksi sosiaalistajaksi kuin Bernstein sen arvioi. Perheen lisäksi ajatellaan 

myös monien muiden kulttuuristen instituutioiden, kuten median ja vertaisryhmi-

en, toimivan jopa perhettä merkittävämpänä sosiaalistuttajana. Myös kielen koo-

deja on arvosteltu siitä, että kielen moniulotteisen luonteen vuoksi niiden yhteyttä 

sosiaaliluokkaan ei aina hevin voi osoittaa. Suomessa myöskään sosiaaliluokkien 

vaikutus kielenkäyttöön ei ole niin selvä kuin Britanniassa; vanhempien koulutus-

taustalla tosin on yhteys siihen, kuinka monimutkaisia ajatteluprosesseja lapselta 

edellytetään. Tämän lisäksi lasten ja nuorten kielenkäyttöä Suomessa ohjaavat 

monet muutkin kulttuuriin ja elämäntapaan liittyvät piirteet. (Penttinen 2003: 

101–102; koululaiskielen moninaisuudesta Routarinne & Uusi-Hallila 2008.) 

Tilanne Suomessa ei välttämättä pysy ennallaan enää pitkään. Tietoudessa on, 

että suomalainen yhteiskunta on muuttunut todella nopeasti sitten 1960-luvun ja 

muutos jatkuu yhä, jos on uskominen vuoden 2011 talousuutisia. Esimerkiksi 

Harri Melin (1998: 164) pitää aiheellisena kysyä, auttaako 1800-luvulta peräisin 

oleva luokan käsite enää kuvaamaan yhteiskunnan sisäisiä jakoja. Hänen mukaan-

sa Suomi silti on yhä luokkayhteiskunta, jossa luokka-asema määrittää yksilöiden 

ja perheiden elämän ehtoja ja jossa koulutus tai tulot jakaantuvat pitkälti luokka-

aseman mukaan. Melin kuitenkin kaipaa sosiologisen luokkatutkimuksen rinnalle 

myös muita epätasa-arvoa tuottavien yhteiskunnallisten prosessien analyysiä. 

Esimerkkinä Melin mainitsee sukupuolijärjestelmän, ikäpolveen liittyvät kysy-

mykset sekä alueelliset erot. 

Edellisistä Melinin esittämistä kannanotoista on tätä kirjoittaessa ehtinyt ku-

lua yli kymmenen vuotta, mutta sinä aikana myös suomalainen kielikartta on 

muuttunut melko paljon. Niin kuin Suomen kielen tulevaisuus -

toimintaohjelmassa todetaan, Suomen yhteiskuntarakenteessa ja erityisesti sen 

koulutus- ja tutkimusjärjestelmässä on 2010-luvulla meneillään suuria muutoksia, 

joilla voi olla vaikutusta myös suomen kielen rooliin opetuksessa ja tutkimukses-

sa ja ajan oloon koko yhteiskunnan toiminnassa. Suomen kielen asema on havah-

duttu näkemään aivan toisesta näkökulmasta kuin muutama vuosikymmen sitten. 

(Kotus 2009: 10.) 

Koulun luokkahuoneessa ajassa havaittavat muutostrendit on tunnistettu siten, 

että luokkahuoneiden puhesuomi on yhä monimuotoisempaa. Suomi on kahden 

viime vuosikymmen aikana monikielistynyt, eikä varsinkaan suurimmissa kau-
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pungeissa ole harvinaista, etteivät kaikki oppilaat puhu suomea äidinkielenään. 

Samaan aikaan eri mediat tuottavat tarjolle valtavia määriä kieltä, ja siksi on 

mahdollisuus kuulla erilaisia kielimuotoja, myös aivan uudenlaisia suomen kielen 

muotoja. Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen eriytyminen puolestaan näkyy varsin-

kin käytetyssä sanastossa. Eri ammattialojen edustajat ja koulutustaustaltaan eri-

laiset ihmiset käyttävät erilaista kieltä. Siten yhteiset elämänkokemukset vievät 

kieltäkin samaan suuntaan; ihmisten suuntautuminen eri asioihin ja sosiaaliset 

verkot ovat ratkaisevia kielellisten valintojen kannalta. (Kotus 2009: 38–39.)  

Kysymys sekä suomen kielen variaation että sosiaaliryhmien välisten erojen 

ilmeisestä kasvusta on haasteellinen, ja se asettaa myös äidinkielen opetuksen ai-

van toiseen valoon kuin vielä peruskoulun alkuvaiheissa 1970-luvulla. Vastaaviin 

haasteisiin on joissakin muissa maissa koetettu Bernsteinin oppeja noudattaen ke-

hitellä monia pedagogisia ratkaisuja, ja yhteistä niille on, että opetuksessa yrite-

tään lisätä kodin ja koulun välistä yhteistyötä optimaalisen ilmapiirin saavuttami-

seksi jo ennen kouluikää (esim. Williams 2001) tai viimeistään toisen asteen ta-

solla (esim. Singh 2001). Haaste ei aina ole helppo, koska oppija, hänen vanhem-

pansa ja opettaja kaikki ovat aina inhimillisiä toimijoita, sosiaalisia ihmisiä (Ul-

jens 1997: 40–42). 

Yleisesti voidaan todeta, että Bernstein etsii ratkaisua yhteiskunnallisiin muu-

toksiin ja uusiin kasvatuksellisiin haasteisiin erityisen näkymättömän pedagogii-

kan avulla. Sille on ominaista, että oppijaan kohdistettu kontrolli on pikemminkin 

hienovaraista ja huomaamatonta kuin selvästi julki tuotua. Opetustilanteissa lap-

sella sen sijaan on näennäisesti paljon vapautta ajoittaa ja jäsentää toimintaansa; 

lapsi säätelee näennäisesti itse sekä liikkeitään että sosiaalisia suhteitaan. Erityis-

ten taitojen siirtämistä ja hankkimista painotetaan entistä vähemmän. Äidin rooli 

lapsen sosiaalistajana korostuu, ja uuden keskiluokan aikakäsityksen mukaisesti 

ihmisen koko elämänkaari nähdään kokonaispersoonallisuuden kasvuna, jolloin 

oppimisjärjestys sekä kehitys- ja elämänvaiheet vaativat ajallista joustavuutta. 

Bernsteinin ajattelun mukaisesti näkymätöntä pedagogiikkaa toteuttava koulu 

noudattaa koodia, joka epäsuorasti uusintaa sosiaalista luokkarakennetta. Oleellis-

ta koulutuksen vaikuttavuudelle luokkahuoneen arjessa olisikin se, että sekä opet-

taja että oppijat olisivat tietoisia julkilausumattomista pedagogisista pelisäännöis-

tä, piilo-opetussuunnitelmista. (Penttinen 2003: 95–101.)  

Viime kädessä näkymättömän pedagogiikan kaltaisessa toiminnassa on kyse 

siitä, että oppija sosiaalistuu sekä käyttämällä kieltä että käyttämään kieltä (Ochs 

1988: 14). Yhtenä ensimmäisten joukossa Elinor Ochs ajattelee, että sosiaalistu-

misen päämääränä viime kädessä on saattaa lapsi ja nuori tietoiseksi sekä kulttuu-
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rinsa ominaisuudesta että sosiaalisista taidoistaan. Ehkä syytä on painottaa, että 

terminä sosiaalistuminen viittaa enemmän itse prosessiin kuin lopputulokseen – 

oppijan initiaatio sosiaalisen yhteisönsä jäseneksi on yhä kesken. Samoin on vii-

meistään tässä vaiheessa paikallaan todeta, että tässä ja muualla käsillä olevaa 

tutkimusta kulttuurista puhutaan Ochsin tavoin ideana, joka antaa merkityksen 

yhteisön rakenteille ja toiminnoille. Kulttuuri nähdään kognitiiviseksi kartaksi, 

joka kattaa monia ideologisia ulottuvuuksia alkaen sosiaalisesta käyttäytymisestä, 

suhteista, instituutioista aina arvoihin ja maailmankatsomuksiin saakka. Erheellis-

tä olisi luulla, että kulttuurit olisivat staattisia. Sen sijaan ne muuttuvat ja kehitty-

vät kaiken aikaa, mikä lopulta johtaa myös siihen, että ihmisen on jatkuvasti uu-

distuttava ottaakseen haltuunsa kulloisenkin kulttuurin. Tässä mielessä myös so-

siaalistuminen on lopulta elinikäistä prosessia. (Ochs 1988: 5–6.) 

Koska kielenkäyttö on Ochsin mukaan tärkein osa sosiaalistumista, helposti 

ehkä ajatellaan, että todellinen sosiaalistuminen on prosessissa vasta, kun lapsien 

kielikyky on jo varsin kehittynyt. Todellisuudessa Ochs (mts. 218) korostaa, että 

lapsen kielellinen kehitys alkaa leikeistä ja erilaista verbaalisista aktiviteeteista. 

Niihin kuuluu muun muassa tutustua erilaisten tekstilajien kautta sosiaalisiin 

identiteetteihin ja suhteisiin siten, että samalla perehdytään kielellisten muotojen 

välittämiin tietoihin, uskomuksiin ja affekteihin, kielellisiin sivumerkityksiin. 

Helppo on havaita, että se mitä Ochs kaipaa kielenkäytöltä osana kasvatusta-

pahtumia, vastaa aiemmin luvussa 2.1.3 käsiteltyä genrepedagogiikkaa ja sen kei-

noja sosiaalistaa ja vallallistaa oppijoita yhteisönsä jäseniksi. Usein genren opet-

tamisessa on kuitenkin ollut sellainen vinouma, että tekstilajeja on opetettu ikään 

kuin pysyvinä tuotteina: ei ole otettu huomioon niiden funktionaalista luonnetta 

sosiaalisena toimintana tietyssä tilanteessa. Nimenomaan kirjoittamisen opettami-

sessa genrepedagogiikka on saattanut rajoittua siihen, että oppijat ovat saaneet 

tehtäväkseen kirjoittaa genreen – ei ole hoksautettu, että tavoitellaan todellisuu-

den ymmärtämistä, koetetaan parantaa kommunikaatiovalmiuksia tai perehtyä 

konventionaalisiin diskursseihin. Niin ikään genrekirjoittamista (myös lukemista) 

toisinaan rasittaa metakieleen painottunut opetus. (Whitney ym. 2011.)  

Kirjoittamisen opetuksessa pitäisi siis painottua kielenkäytön funktionaali-

suus, samoin lukemisessa. Niin kuin Merja Kauppinen tiivistää, funktionaalisessa 

lukemisessa lukijan toimia ei tarkastella lukutilanteessa ilmenevinä kognitiivisina 

prosesseina, vaan lukemisella on käytännöllinen päämäärä. Lukemista leimaa lu-

kijan tarkoituksenmukainen toiminta kussakin tilanteessa. Olennaista funktionaa-

lisen lukutaidon määrittelyssä on lukutehtävä ja yhteys, johon tehtävä määrittyy. 

Taitava lukija valitsee lukutavan tehtävän ja tarkoituksen mukaan. Funktionaali-
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sessa lukemisessa tilanne ja tehtävä ratkaisevat, millaista merkitystä lukija lähtee 

tekstille rakentamaan. Lukija ei yritä siirtää mitään olemassa olevaa merkitystä tai 

arvailla kirjoittajan tarkoitusta sinällään, vaan etsii merkityksiä lukutehtävän 

suuntimien mukaisesti. (Kauppinen 2010: 133–134.)  

Niin lukemisen kuin kirjoittamisenkin opetuksessa genren pohjalta ongelma-

na on ratkaista, mikä on se genre, joka oppijan on koulussa syytä ottaa haltuunsa. 

Mikä on se sosiaalinen yhteisö, jonka genren oppija omaksuu? Ongelma on kes-

keinen, koska opetuksen kohteeksi valikoitunut genre aina edustaa jonkin sosiaa-

lisen todellisuuden ideologiaa siksi, että genret syntyvät ja elävät nimenomaan so-

siaalisessa yhteisössä ja sen ideologian vaikutuksessa (Bahtin 1986: 60–102).  

Mitä ilmeisimmin oppilaan ja tarjotun opetuksen välillä vallitsee väistämättä 

eräänlainen epäsymmetria sikäli, että koska nuorisokulttuurit muuttuvat jatkuvasti, 

myös nuorille tutut genret elävät, eivätkä oppikirjat tai opettajat välttämättä ole 

tietoisia vallalla olevista tekstilajeista. Thomas Ziehen (1991: 34–41) näkemyksen 

mukaan nuorisokulttuurin syvimmässä olemuksessa on kyse siitä, että nuoret kou-

lulaiset ovat koko ajan mukana monissa kilpailevissa elämänmuodoissa, jotka 

viime kädessä koskevat nuoren identiteettiä, esim. uravalintaa. Valinnoissaan nuo-

ri on näennäisesti vapaa, mutta käytännössä hän hakeutuu samanhenkisten ystävi-

ensä pariin, mikä on lopulta suojautumista ja itselle epämieluisten asioiden vält-

tämistä. Pakeneminen esimerkiksi opintojen parista ei Ziehen silmissä edustakaan 

mitään todellista kapinaa vaan irrallisten tiiliskivien muuraamista kokonaisuudek-

si. Seurauksena saattaa yhtäältä olla sisäisesti ehyt persoona, toisaalta voi kasvaa 

henkilö, joka äärimuodossaan sallii mitä säälimättömimmän, mitään intiimisyyttä 

kunnioittamattoman arvostelun ja kritiikin.  

Oppikirjoille nuorisokulttuuri asettaa sellaiset vaateet, että oppitekstien ja ku-

vituksen täytyy olla sellaisia, etteivät ne synnytä oppimisen vastareaktiota. Jos 

kuvituksessa kummittelevat menneisyyden suosikkibändit tai esillä olevat kirjaili-

jat ovat kovin kaukana nuorten suosikeista, konfliktin siemen on kylvetty. 

2.3 Kielenoppimisen arviointeja 

Oppikirjojen analyysissä kielikäsityksen näkökulmasta on tärkeää selvittää, mil-

laiset oppimistulokset Suomen peruskoulussa saavutetaan äidinkielessä. Tulosten 

tietäminen on osa sitä kontekstuaalista informaatiota, joka selittää, kuinka hyvin 

tai huonosti äidinkielen opetus on onnistunut sille asetetuissa tavoitteissaan.  

Peruskoulun arvioinnissa tärkeimmät ovat kansainväliset PISA-tutkimukset 

2000-luvulta sekä opetushallinnon monet kansalliset arvioinnit vuosilta 1999–
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2010. Varsinkin PISA-tutkimukset on maassamme pantu ylpeänä merkille: suo-

malaiset 15-vuotiaat nuoret ovat kuuluneet koko ajan maailman taitavimpiin luki-

joihin. Tilanne on hieman muuttunut viimeisimmässä tutkimuksessa, ja muiden 

testattujen oppiaineiden tavoin myös lukutaidossa huippumenestyjät löytyvät 

Kaakkois-Aasiasta. (Sulkunen ym. 2010.) Tämän tiedon lisäksi PISA-tulosten eu-

foriaa ovat hillinneet opetushallituksen tutkimukset: peruskoulunsa päättävillä 

nuorilla on kiistatta ongelmia kirjoitustaidossa, jonkin verran myös puhetaidossa.  

OECD-maiden järjestämässä PISA-tutkimuksissa on vuosina 2000, 2003, 2006 ja 

2009 mitattu 15-vuotiaiden nuorten taitoja äidinkielessä, matematiikassa ja luon-

nontieteissä. Äidinkielen osalta arviointi on keskittynyt lukutaitoon, ja se on to-

teutettu niin, että kaikkien testivaltioiden koehenkilöillä ovat olleet luettavina sa-

mat tekstit käännöksinä. Tämä on toisaalta herättänyt kritiikkiä koejärjestelyitä 

vastaan, sillä käännöstekstit eivät ehkä kohtaa kaikkien OECD-maiden nuorten 

kulttuuritodellisuutta tasavertaisesti, mikä saattaa vääristää testin lopullisia tulok-

sia. Huomattavin käännösongelma on kääntäjien pyrkimys muodollisesti vastaa-

vaan käännökseen, jolloin lopputuloksena saattaa olla epäluotettavaa, kömpelöä ja 

joskus jopa kieliopillisesti virheellistä suomen kieltä. (Harjunen 2007; ks. myös 

Arffman 2007; Sulkunen 2007.) 

Keskeisimmät tulokset kaikissa neljässä PISA-tutkimuksessa ovat saman-

suuntaiset: Suomalaisnuorten lukutaito on varsin tasaista sikäli, että heikoimpien-

kin oppilaiden lukutaito on sangen korkea, mutta vastaavasti parhaat osaajat eivät 

yllä sille tasolle, mihin kansallinen osaaminen viittaisi. Sen sijaan sukupuolten vä-

lillä oli suomalaistuloksissa huomattavia eroja: vuoden 2009 tutkimuksessa ero 

tyttöjen hyväksi oli OECD-maiden suurin. Tässä mielessä puheet tasa-arvoisesta 

peruskoulutuksesta Suomessa eivät täysin pidä paikkaansa. (Sulkunen ym. 2010: 

29; ks. myös Arinen & Karjalainen 2007: 44; Linnakylä & Sulkunen 2002: 22–

24.) 

Hyviä PISA-tuloksia on selitetty monin eri tavoin. Tutkimuksen mukaan lu-

kuharrastukseen sitoutuneisuus ennustaa hyviä oppimistuloksia; samoin se, että 

nuoret lukevat monipuolisia tekstejä – sanoma-, aikakaus- ja sarjakuvalehtiä, 

kauno- ja tietokirjallisuutta sekä sähköpostia ja verkkosivuja. Lukemisaktiivisuu-

dessa oli tapahtunut laskua vuosien 2000 ja 2003 välillä siten, että vuonna 2000 

omaksi ilokseen ilmoitti lukevansa 78 prosenttia nuorista, kolme vuotta myö-

hemmin 75 prosenttia. Vuonna 2003 ajallisesti aikaa lukemiseen käytti puoli tun-

tia tai vähemmän 29 prosenttia vastaajista; yli tunnin vapaa-ajastaan käytti luke-

miseen 22 prosenttia nuorista. (Linnakylä & Sulkunen 2005: 57.) 
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Seuraavat, mutta vähemmän selittävät tekijät liittyivät kotitaustaan: keskuste-

lukulttuuriin, kodin tarjoamiin kulttuurivirikkeisiin ja vanhempien sosioekonomi-

seen taustaan. Saman verran kuin kotitaustalla on merkitystä sillä, minkälainen 

käsitys oppilaalla on itsestään äidinkielen oppijana. Muissa OECD-maissa van-

hempien sosioekonominen tausta oli keskimäärin selvästi tärkeämpi tekijä kuin 

Suomessa. (Routarinne & Uusi-Hallila 2008: 21.) 

Hyvistä PISA-tuloksista huolimatta muistutetaan, että lukutaitoa on yhä varaa 

vahvistaa. Erityisesti luetun tulkintaa, pohdintaa, kriittistä arviointia ja omaa ar-

gumentaatiota vaativissa tehtävissä suomalaiset eivät ole yltäneet yhtä hyviin tu-

loksiin kuin tekstitiedon hakemisessa ja luetun ymmärtämisessä. Nuorten on vai-

kea myös analysoida ja tehdä päätelmiä erilaisten tekstityyppien vaikuttamiskei-

noista, jäsentämistavoista, ilmaisutavoista, sanavalinnoista ja näiden yhteydestä 

tekstin tarkoitukseen, sisällön vaikuttavuuteen. (Linnakylä & Sulkunen 2005: 63.) 

Niin ikään PISA-tulokset antavat aihetta huoleen sikäli, että koulujen erot eri 

puolella Suomea näyttäisivät olevan kasvamassa. Erityisesti on havaittu Väli-

Suomen koulujen osaamistason merkittävä muutos. Vastaavia tuloksia on saatu 

myös Opetushallituksen (OPH) tekemissä arvioinneissa, joiden kohteena on ollut 

yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaine (H.-P. Lappalainen 2011: 105). 

Väli-Suomessa korostuu myös poikien vaatimaton menestys tyttöihin nähden 

erityisesti lukutaidossa. On liian aikaista ottaa kantaa siihen, mitä syitä muutos-

trendiltään hieman huolestuttavien PISA 2009 -arvioinnin tulosten taustalta löytyy. 

Tulokset kuitenkin tuovat uusia aineksia ajankohtaiseen koulutuspoliittiseen kes-

kusteluun. Opetussuunnitelmien kriittiseen tarkasteluun ja uudistamistarpeiden 

erittelyyn tulokset tarjoavat myös aineksia. Kuntien kireän taloustilanteen yhteyk-

siä koulujen tuloksiin ja niiden vaihtelun hienoiseen kasvuun on tärkeää eritellä 

yksityiskohtaisemmin. (Sulkunen ym. 2010: 64.) 

Kansallisissa oppimistulosten arvioinneissa tulokset eivät ole yhtä mairittelevat 

kuin PISA-tutkimuksissa. Syytkin ovat selvät: kun PISA-tutkimus kohdistuu laa-

jalti arkielämässä tarvittavaan lukutaitoon, OPH:n järjestämät arvioinnit mittaavat 

opetussuunnitelmien tavoitteiden toteutumista. Suomessa vaatimustaso on korkea, 

ja siksi tulokset asettuvat toisenlaiselle asteikolle kuin kansainvälisissä mittauk-

sissa. (Routarinne & Uusi-Hallila 2008: 22.)  

OPH on testannut äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksia sekä perus-

koulun alaluokilla (Huisman 2006) että yläluokilla (H.-P. Lappalainen 2000; 2001; 

2003; 2004; 2006; 2008; 2011); yläkoulussa on lisäksi arvioitu viestintätaitoja, 

jotka tietysti kytkeytyvät äidinkieleen (Uusitalo 2004) – samoin on tutkittu asen-
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nemuutosten yhteyttä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksiin (Metsämuu-

ronen 2006). Tutkimuskohteina OPH:n arvioinneissa ovat yleensä olleet lukutaito 

ja kirjoittaminen sekä kielentuntemus ja suullinen viestintä; osassa tutkimuksia on 

mukana myös tiedonhaku. 

Vaikka OPH:n antamat koetehtävät ovat vaihdelleet eri vuosina, tulokset ovat 

olleet hyvin samankaltaisia. Hannu-Pekka Lappalaisen (2004: 140) keskeisin ha-

vainto on, että tytöt menestyvät äidinkielessä ja kirjallisuudessa paremmin kuin 

pojat. Lukutaito on myös kansallisten tutkimusten perusteella suhteellisen hyvä – 

ei kuitenkaan täydellinen. Eniten ongelmia ilmenee kielentuntemuksessa ja var-

sinkin kirjoittamisessa. Oppilaat eivät siis ole tottuneet kirjoittamaan riittävän 

monipuolisesti, eivätkä he ole harjaantuneet tekstiensä suunnitteluun ja viimeiste-

lyyn. Itse asiassa oppilaiden todistusarvosanat ovat liian korkeita kuvaamaan kir-

joitustaitojen ja kielentuntemuksen tasoa, ja koulujen arvosanat ovat olleet keski-

määrin yhtä numeroa liian korkeita suhteessa kokeessa osoitettuun taitotasoon. 

Arviointien perusteella voidaan sanoa, että melko suuri osa oppilaista, 15–25 

prosenttia, on tiedoiltaan ja taidoiltaan niin alhaisella tasolla, että he ovat syrjään-

tymisvaarassa tai ainakin kirjoittamisen taidoiltaan niin heikkoja, että heille on 

asiasta todennäköisesti haittaa ainakin jatko-opintoihin sijoittumisen, teoriaopin-

tojen ja käytännön soveltamisen kannalta (Metsämuuronen 2006: 130). Toisaalta 

on huomautettu, että arvioinnin tulokset eivät kerro koko totuutta äidinkielen 

osaamisesta, sillä oppiaineen arvosana muodostuu muistakin aineksista kuin puh-

taasti kielestä (esim. Alkkiomäki 2007). 

Hieman poikkeava näkemys oppiaineesta on Eira Uusitalolla (2004), jonka 

katse on kiinnittynyt peruskoulunsa päättävien nuorten viestintävalmiuksiin. Tä-

mänkään raportin tulokset eivät yllätä: koululaisten viestintätaidot ovat ainoastaan 

kohtalaiset. Käytössä olleilla mittareilla koko viestintäkokeesta oli mahdollista 

saada sata pistettä, mutta keskiarvoksi jäi 56 pistettä.  

Keskeinen tekijä oppimistuloksissa on sillä, millainen käsitys oppilaalla on 

äidinkielestä oppiaineena: kuinka kiinnostava tai luotaantyöntävä se on. Esimer-

kiksi vuoden 1999 tutkimuksessa ilmeni, että oppilaiden käsitykset oppiaineen 

kiinnostavuudesta eivät olleet yhtä myönteiset kuin heidän käsityksensä kyvyis-

tään äidinkielen oppijoina. Oppiaine kiinnosti eniten Oulun läänin tyttöjä, joiden 

käsitykset olivat merkittävästi myönteisemmät kuin Etelä-Suomen tyttöjen ja 

hieman myönteisemmät kuin Itä-Suomen tytöillä. Poikien käsitykset kaikissa lää-

neissä olivat keskenään samalla tasolla ja kauttaaltaan vähemmän myönteiset kuin 

tyttöjen käsitykset oppiaineesta. (H.-P. Lappalainen 2000: 41–42.) 
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Peruskoululaisten kirjoitustaitojen ongelmat ovat olleet tiedossa pitkään. Kun pe-

ruskoulussa 80 prosenttia kaikesta äidinkielestä ja kirjallisuudesta sisältyy ala-

luokkien opetukseen, voidaan oikeutetusti kysyä, kuinka paljon ylempien luok-

kien aikana osaamisen tulisi kasvaa. Toisaalta tiedämme, että luku- ja kirjoitus-

taito lisääntyvät joka tapauksessa – todennäköisesti siitä syystä, että näitä taitoja 

harjoitellaan muissakin oppiaineissa. (Metsämuuronen 2006: 133.) Äidinkieli 

poikkeaakin monista muista oppiaineista sikäli, että sen osaaminen edistyy jatku-

vasti ihmisen elämänkokemuksen myötä aina vanhuuteen saakka, kun ihmiselle 

kertyy kokemusta keskusteluista, kirjojen ja lehtien lukemisesta sekä radio- ja tv-

ohjelmien seuraamisesta; toisaalta varttuneen ihmisen älyllistä kykyä toki pitävät 

yllä myös koulutus ja sivistystaso, samoin terveydentila (vrt. Malassu ym. 1988). 

On silti huomautettava, että äidinkielen opetuksen määrä sinänsä ei peruskou-

lun yläluokilla juurikaan poikkea muista OECD-maista – lukio on asia erikseen. 

Viimeisimmät OECD:n tilastot nimittäin kertovat, että lukemisen, kirjoittamisen 

ja kirjallisuuden opetuksen osuus 9–11-vuotiaiden oppilaiden pakollisen opetuk-

sen tuntimäärästä on jäsenmaissa 29 prosenttia. Suomen vastaava luku on 23 pro-

senttia, joka on samalla tasolla kuin muissakin OECD-maissa keskimäärin mutta 

vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Vaihteluväli eri maiden osalta on 13–31 

prosenttia. Vastaavat prosenttiluvut 12–14-vuotiailla ovat Suomessa 13 prosenttia 

ja OECD-maiden keskiarvotasolla 15 prosenttia, kun vaihteluväli maittain on 9–

28 prosenttia. (OECD 2007: 365–367, 370–371.) 

Kirjoitustaidosta huolestuneet opettajat arvelevat, että opetuksen kannattaisi 

satsata perusasioihin; vaikea voi olla vaikuttaa oppilaiden asenteisiin (Routarinne 

& Uusi-Hallila 2008: 24). Poikapedagogiikasta on etsitty apua houkuteltaessa poi-

kia kirjojen ja kirjoittamisen pariin, mutta aiheellisesti voidaan kysyä, eikö poiki-

en motivaation nostaminen kiinnostuksen kohteeksi loukannee sukupuolista tasa-

arvoa unohtamalla taitavat tytöt massaan. Juuri lahjakkaiden opettaminen lienee 

tulevaisuuden haaste: suurissa ryhmissä opettaja ei ehkä pysty eriyttämään ope-

tustaan riittävästi (Routarinne & Uusi-Hallila mts. 22). 

2.4 Oppikirjat tutkimusperinteen valossa 

Tämä tutkimus kytkeytyy ensisijaisesti äidinkielen oppikirjojen tutkimusperin-

teeseen, jonka traditio Suomessa on kaksijakoinen: yliopistojen perusopiskelijat 

mielellään kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa oppikirja-aineistoista (äidinkielestä 

esim. Hulkkonen 1983; kirjallisuudesta Holtinkoski & Ollakka 2006; Koskela 

2006), mutta väitöskirjoja lopulta on ilmestynyt vähän muihin didaktisiin aiheisiin 
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verrattuna. Vertailukelpoisin aikaisemmista tutkimuksista on Katri Savolaisen väi-

töskirja vuodelta 1998. Hän analysoi yhden äidinkielen oppikirjasarjan keskei-siä 

seikkoja ennen muuta oppijan näkökulmasta, kun taas tässä selvityksessä katse 

siirtyy lopulta yleiseen kulttuurintutkimukseen. Näkökulmaeroista huolimatta Sa-

volaisen keskeisiä tuloksia voi käyttää tämän tutkimuksen vertailukohtana.  

Savolaisen lisäksi merkittäviä tutkimuksia äidinkielen oppikirjoista ovat teh-

neet Irina Koskinen (1988) ja Tarja Palmu (2003). Heidän ensisijaiset tutki-

musintressinsä poikkeavat toisistaan: Koskisella polttopisteessä on kielioppi, Pal-

mulla oppiteksteihin kirjoittautunut sukupuoli. Näiden lisäksi äidinkielen oppi-

kirjoja sivuaa myös Juha-Pekka Heinonen (2005), joka yleisellä tasolla tarkastelee 

opetussuunnitelmien ja oppimateriaalien yhteyksiä.  

Mainittujen väitöskirjojen lisäksi oppiaineen didaktiikkaan on tosin luettava 

myös muita väitöstutkimuksia, mutta ne eivät nojaudu oppikirjoihin vaan muulla 

tavalla hankittuun aineistoon. Ei-oppikirjaväitöksistä on syytä mainita tuoreimmat, 

sillä koko oppiaineen ymmärtämisen kannalta niillä on suuri merkitys.  

Ylipäänsä voi sanoa, että viime vuosina uteliaisuutta on herättänyt erityisesti 

luetun ymmärtäminen; mainittakoon opetusmenetelmiä kehittelevä Vuokko Kaar-

tinen (1996), lukemaan oppimisen mekanismeihin pureutuva Kaisa Kiiveri (2006) 

sekä aihepiiriä opetussuunnitelman näkökulmasta tarkastellut Merja Kauppinen 

(2010). Kirjoittamiseen puolestaan on soveltavan kielitieteen näkökulmasta tart-

tunut Annamari Murtorinne (2005), joka tarkastelee prosessikirjoittamista ja sen 

edistymistä koululuokassa; Leena Saarelan (1997) väitöskirja suomen kielen pää-

aineesta syventyy semantiikan asemaan kirjoitustaidon koulutuksessa; Inka Mik-

konen (2010) taas vaihtaa hieman näkökulmaa itse tuotoksiin ja analysoi lukio-

laisten kirjoittamien yleisönosastotekstien rakennetta ja argumentaatioita. Lukion 

opetuksessa on niin ikään kiinnitetty huomiota tekstitaidon kokeeseen ja kirjalli-

suusanalyysin terminologian opetukseen (Kouki 2009); yläkoululaisten tekstitai-

tojen ja lauseenjäsennyksen yhteys on aiheena Ulla-Maaria Paukkusella (2011). 

Journalistiikan väitöskirjana on koulujen sanomalehtiopetuksesta julkaistu 

Mari Hankalan (2011) tutkimus, jonka sisällöt viestintänä kytkeytyvät äidinkie-

leen. Vastaavasti myös Olli Vesterisen (2011) tutkimuksella mediakasvatuksen ai-

nedidaktisista ulottuvuuksista on relevanssia äidinkielen opetuksessa.  

Edellisten lisäksi oppikirjatutkimuksen historialliseen kontekstiin pitänee lu-

kea erilaiset äidinkielen ja kirjallisuuden opettamista koskevat ainedidaktiset esi-

tykset. Niistä varhaisimpiin lukeutuu Frans Akseli Hästeskon (1879–1946) teos 

vuodelta 1927. Nykyisin saatavilla olevista teoksista luokanopettajien käyttöön on 

tarkoitettu Katri Sarmavuoren ja Sirkka-Liisa Rauramon kirja vuodelta 1984 sekä 
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opintomoniste Kaarina Salervolta (1988). Ainedidaktiikan oppaita on Sarmavuo-

rella (1984), mutta käyttöarvoa kokonaisvaltaisista ainedidaktisista esityksistä oi-

keastaan on vain Sirppa Kauppisella (1986), yli 20 vuoden takaa. Sen periaatteet 

pätevät yhä monin osin, mutta kiistatta aika on kohdellut teosta kaltoin. Tosin ti-

lannetta on helpottanut se, että artikkelikokoelmana on ilmestynyt uusittua tietoa 

sekä luokanopettajaopiskelijoille (Grünthal & Pentikäinen 2006) että aineenopet-

tajaopiskelijoille (Grünthal & Harjunen 2007) suunnattuina teoksina. Lisäksi Äi-

dinkielen opettajain liiton vuosikirjat jatkuvasti päivittävät alan tietoutta. 

Tutkimuksen tilanne didaktisesti suuntautuneissa vertailumaissa ei sanotta-

vasti poikkea suomalaisesta traditiosta. Merkille pantavaa on lähinnä se, että di-

daktiset kokonaisnäkemykset ovat varsin harvinaisia, ja pääasiassa niistä viimei-

set ovat ilmestyneet 1960-luvulla (esim. Lekman 1962). Sen sijaan paljon julkais-

taan etenkin artikkelikokoelmina tekstejä, joissa on aiheena jokin oppiaineen osa-

alue: erikseen käsitellään äidinkieltä vieraana kielenä, sen kielioppia, kirjallisuu-

denopetusta, mediakasvatusta ja niin edelleen. Sama suuntaus on tosin vallalla 

Suomessakin: esimerkiksi Lasse Koskela ja Pasi Lankinen julkaisivat takavuosina 

(2003) didaktisen oppikirjan kirjallisuuden lukemisesta, ja se on suunnattu erityi-

sesti ammatillisten alojen opiskelijoille. Juuri kirjallisuus on monesti polttopis-

teessä ulkomaillakin, etenkin Ruotsissa (Adelman ym. 1998); Norjassa painottuu 

suullinen esitys (Herzberg & Roe 1999), samoin Saksassa (Steining & Huneke 

2002); Ranskassakin ollaan kiinnostuneita puheesta mutta ensisijaisesti sen kogni-

tiivisista lainalaisuuksista käsin ja joskus myös siten, että ranska on vieraana kie-

lenä (Bouquet 2001).  

Tutkimuksen suuntautuminen oppiaineen johonkin tiettyyn osa-alueeseen on 

ymmärrettävää, koska koko oppiaineen käsittely kokonaisuutena kiistatta on tär-

keää mutta tutkimuspoliittisesti kenties epäkiitollista toimintaa – varsinkin nykyi-

syyteen sisältyvän tehokkuusajattelun aikana, jonka henkeen kuuluu suosia artik-

keleita kansainvälisillä foorumeilla (ks. Siljander 2011). Toisaalta yhtenäiset esi-

tykset usein vanhenevat kovin pian didaktisen tietämyksen nopean kehityksen 

vuoksi. Tämä käy ilmi, jos tarkastellaan 1960-luvulla ilmestynyttä saksan kielen 

didaktiikkaa käsittelevää oppikirjaa (Rutt 1968). Siinä jäsentely hyvin odotuk-

senmukaisesti kattaa muun muassa 

 

• kieli- ja kirjallisuustieteen suhteen kouluun, 

• opetuksen kieli- ja kirjallisuusteoreettiset edellytykset,  

• ainedidaktiset ajatukset,  

• kielen ja kirjallisuuden oppimateriaalina – opetuksen raaka-aineena, 
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• äidinkielen opetuksen osa-alueet ja 

• katsauksen alan ajattelijoihin. 

Silmäys saksalaisen oppikirjan sisältöön osoittaa vääjäämättä, että vaikka kieli ja 

kirjallisuus ovat olleet 1960-luvun lopulla oppiaineen ydinainesta, on pedagogi-

nen kehitys mennyt eteenpäin mm. tietotekniikan yleistyttyä. Sen seurauksena 

myöskään lukeminen ja kirjoittaminen eivät enää hahmotu visuaalisesti, sisällölli-

sesti tai funktionaalisesti samalla tavalla jatkuvana lineaarisena tekstinä kuin en-

nen (Linnakylä 2000: 119, 127; 2007: 45, 53), ja siksi opettajan täytyy jatkuvasti 

etsiä uusia didaktisia perusteluita oppituntiensa laadintaan – myös hakemalla 

ajankohtaista ja käyttökelpoista opetusmateriaalia.  

Oppikirjatutkimusten tarve on ilmeinen ei pelkästään didaktisesti vaan myös 

kustannuspoliittisesti, sillä kustantajat sijoittavat merkittäviä voimavaroja oppi-

materiaalituotantoon. Teosten julkaisemisessa opetuksen kehittämistavoitteet ei-

vät välttämättä ole ratkaisevia, sillä kuten Heinonen (2005: 249) huomauttaa, kus-

tantajien toimintaa viime kädessä säätelevät taloudelliset arvot. Didaktisten peri-

aatteiden asemesta oppikirjoihin on vaikuttanut ja vaikuttaa enemmänkin markki-

noiden tarpeet: tehdään sellaista oppimateriaalia, joka menee kaupaksi ja jota 

opettajat käyttävät. Siksi oppimateriaalikustantaminen on taiteilua uusien opetuk-

sellisten innovaatioiden ja opettajien toiveiden välillä. 

Suomessa oppikirjatuotanto oli laajaa 1980-luvun lopulle saakka, kunnes 

kierrätyksestä tuli muoti-ilmiö ja oppikirjatkin pantiin kunnissa kiertoon (ks. Lei-

no-Kaukiainen 2008: 282). Myyntitilastoissa oppikirjat lasketaan omaksi ryhmäk-

seen, mutta hyvin perustein niitä voidaan pitää osana muuta tietokirjallisuutta. 

Kirjakaupoissa tilanne on se, että kun Suomessa ilmestyy vuosittain noin 13 000 

kirjanimikettä ja niistä vähennetään pois pienpainatteet, myyntiin jää 10 000 kir-

jaa, joista tietokirjojen osuus on 8 000 nidettä, kaunokirjallisuuden 2 000; myy-

dyistä teoksista tietokirjallisuuden osuus on 75 prosenttia (Hiidenmaa 2008: 12).  

Oppikirjojen osuus oppimateriaalina on säilynyt merkittävänä vielä 2000-

luvun Suomessa, vaikka myös sähköinen verkko-opetus on yleistymässä. Oppi-

kirja yhä edustaa painettua sanaa ja on useissa tapauksissa edelleenkin paras ja te-

hokkain tapa uusia asioita opiskeltaessa. Riippumatta siitä, missä muodossa op-

pimateriaali tuotetaan, kustantajat aina hankkivat tekijät ideoimaan ja kirjoitta-

maan oppisisältöjä. Kustantaja myös kantaa taloudelliset riskit, hankkii palautetta 

ja tietoa markkinoinnista, testaa materiaalin toimivuutta opetuksessa ja tuo muu-

tenkin oman asiantuntijuutensa työprosessiin. Lisäksi kustantaja hoitaa oppikirjan 

tuotteistamisen ja markkinoinnin. (Heinonen 2005: 57–58.)  



59 

Suomessa varsinaisten koulukirjojen tuotanto alkoi 1800-luvulla, mutta vasta 

1970-luvulla alettiin kustantaa opetukseen tarkoitettuja materiaalipaketteja, joihin 

varsinaisen oppilaan kirjan lisäksi kuului opettajan opas ja mahdollisesti myös 

tehtävä- tai työkirja (Ahtineva 2000: 11). Kiivaimmillaan kustantajat tuottivat – 

arvioi Reijo Miettinen (1990: 204–206) – uusia oppikirjoja niin tiuhaan, että teos-

ten taso laski. Miettisen mielestä tiedon pirstoutuminen, helpottaminen ja havain-

nollistaminen ovat olleet keskeinen tendenssi ainakin peruskoulussa. Juuri Koski-

sen (1988) väitöskirjaan vedoten Miettinen päättelee, että oppikirja ei kouluoppi-

misen kohteena ole menettänyt merkitystään, mutta sen luonne on muuttunut: 

(i) Kouluteksti on menettänyt sen moraalisen ja kulttuurisen arvovallan, joka 

sillä oli perinteisen koulun aikana (ilmeisesti Miettinen tarkoittaa aikaa en-

nen peruskoulua). Oppikirja ei enää ole valikoima tieteen ja kulttuurin par-

haista saavutuksista eikä se sisällä yhteisesti hyväksyttyjä arvoja. 

(ii) Kouluteksti on opetusteknologian kehittymisen ja eriyttämisen seurauksena 

pirstoutunut niin, että oppiainekseen sisältyvistä tiedollisista rakenteista, 

periaatteista ja tärkeimmistä yleistyksistä on entistä vaikeampi saada kuvaa. 

(iii) Koulu- ja työkirjat sisältävät yhä enemmän pelkkää arkitietoa ja lapsen 

ajattelukykyä aliarvioivia trivialiteetteja, joita perustellaan virheellisesti 

lapsen kykenemättömyydellä käsitteelliseen ajatteluun. Juuri mallien ja kä-

sitteiden eliminoiminen älyllisesti liian vaativina oppiaineksina tekee op-

pimisesta erillistiedon mekaanista omaksumista. 

(iv) Kirjan fyysisenä muotona (liimasidontana) on roskakoriin heitettävä kerta-

käyttötuote. 

Miettisen kriittisille äänenpainoille löytyy tukea myös oppikirjatutkimuksista. 

Esimerkiksi yhdestä kemian oppikirjasta tehdyn tutkimuksen perusteella esillä ol-

lut tieto ei ollut kovinkaan ajankohtaista. Tutkimuksen tehneen Aija Ahtinevan 

(2000: 148–149) mukaan vielä tärkeämpää kuitenkin oli, että itse oppilaiden mie-

lestä oppikirjassa esitetyt vaikeat tehtävät olivat parempia kuin helpot. Erityisesti 

opintoihin motivoituneet oppilaat pitivät vaativampia tehtäviä yksinkertaisia teh-

täviä parempina. Opettajat puolestaan olisivat kaivanneet oppikirjaan lisää kerta-

ustehtäviä, mutta sitä Ahtineva ei pidä tarpeellisena, sillä oppikirjan esimerkkien 

avulla opettajan on helppo muovata ryhmälleen sopiva määrä perustehtäviä. 

Samoin kuin kertaustehtävien määrän lisääminen on kyseenalaista myös op-

pikirjojen jakaman tiedon päivittäminen. Niin kuin Kari Uusikylä ja Päivi Atjonen 

huomauttavat (2007: 169), toki oppilaita tulee pitää ajan tasalla uudesta tiedosta, 

mutta kaiken uunituoreen perässä ei tarvitse juosta viipyilemättä. Opetuksesta voi 
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tulla linjatonta, jolloin keskeiset asiat hämärtyvät pintauutisoinnin viidakkoon. 

Määrä ei kouluoppimisessakaan korvaa laatua, ja oppikirjojen kenties hieman 

ikääntynyttä tietoa voi sitä paitsi päivittää näppärästi monien muiden materiaalien 

avulla. Samalla erityyppisten tietolähteiden käyttö palvelee tuiki tärkeää tavoitetta 

kehittää oppilaiden tiedonhankintavalmiuksia. (Ks. myös Lahdes 1997: 104.) 

Oman kommentointinsa oppikirjoista on tuonut julki myös kriittinen diskurs-

sianalyysi. Kantava ajatus on, että oppiminen ei ole pelkästään tiedon siirtämistä. 

Sen sijaan voidaan Pirjo Karvosen tavoin todeta, että oppiminen ja opettaminen 

on vuorovaikutusta, merkityksistä neuvottelemista ja sosiaalista toimintaa, jossa 

kielen avulla luodaan ja tulkitaan merkityksiä. Samalla se on erilaisten tietojen, 

tiedonsaantitapojen ja eri tavoin tietävien ihmisten arvottamista. Lopulta oppimi-

sessa on kysymys sosiaalisen toiminnan määrittämisestä, genrejen siirtämisestä ja 

vakiinnuttamisesta sekä uudistamisesta. Karvosen keskeinen viesti on, että help-

polukuiseksi oletettu teksti itse asiassa estää oppimista, koska lukija ei saa riittä-

västi sidoksista materiaalia tiedon omaksumiseen. (Karvonen 1995: 36–37.) 

Karvosen kanssa samankaltaisiin näkemyksiin päätyy Jaakko Väisänen, jonka 

tutkimista historian oppikirjoista puuttuu ilmipantu kirjoittajan näkökulma kuvat-

taviin tapahtumiin sekä lukijaa huomioiva aines. Historian oppikirjojen tuottamaa 

opettajuutta luonnehtivat didaktisen (opetusteknisen asiantuntijan) opettajuuden 

piirteet. Koska opettajuus ilmenee tiedon lähteenä ja varantona, näkemys pitää yl-

lä opettajan diskursiivista valtaa suhteessa oppijoihin. Oppikirjoihin kirjoittautu-

vasta didaktisesta opettajuudesta kertoo myös se, etteivät oppitekstit puhuttele lu-

kijaansa eivätkä huomioi lukijan merkitystä. Piirteet laventavat kuilua koulutie-

don ja tieteellisen tiedon välillä. (Väisänen 2005: iii–iv.) 

Sosiaalisen toiminnan määrittämiseen kiinnittävät huomionsa edellisten lisäk-

si oppikirjoihin kirjoittautuneita sukupuolirooleja selvittäneet tutkimukset. Esi-

merkiksi Tarja Palmu (2003: 187) on etnografian keinoin päätynyt tulokseen, jon-

ka mukaan äidinkielen oppikirjoissa ja muissa teksteissä on sukupuolen osalta 

vallitsevana sellainen piirre, että niissä toistuu sukupuolisuus, jossa miesten toi-

mijuus tai maskuliininen kieli asettuu etusijalle. Naiset jäävät taka-alalle. Suku-

puolijakauman miesvaltaisuus on äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa huo-

mattavasti suurempi kuin historian teoksissa (Tainio & Teräs 2010: 94). 

Perimmiltään oppikirjatutkimus on yhden erityisen genren analyysiä. Tutkimuk-

sen kohteena on sellainen tekstikokonaisuus, joka ilmaisee suhteellisen vakiintu-

neen tavan mukaisesti tiettyyn oppiaineeseen kuuluvia asiasisältöjä (esim. Palmu 

2003: 58–59). Tehdyissä tutkimuksissa tapa ilmaista asioita, siis tekstien kielelli-
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nen rakenne, on yleensä jäänyt katveeseen asiasisältöjen rinnalla. Jos kielenkäyt-

töön on kiinnitetty huomiota, on normatiivisesti tarkasteltu tekstien luettavuutta 

eli esimerkiksi virkerakenteita, sidoksisuutta sekä tekstiin kirjoittautuneiden käsit-

teiden esittelymekanismia – oppikirjojen yhteistyötä oppijoiden oppimisstrate-

gioiden kanssa (esim. Julkunen 1988 ja 1989; Marja Vauras 1991). 

Hyvän oppikirjan kriteereiksi aiemman tutkimuksen valossa voidaan määri-

tellä värittömyys: kirjoittajien ääni ei kuulu ja faktat todetaan neutraalisti. Oppi-

teksti on koherenttia, mutta ei liian. Ensisijaisesti se opettaa, mitä pidetään tär-

keänä opittavana asiana. Kuvien, tehtävien ja muiden tekstuaalisten elementtien 

avulla se osoittaa, mikä on tärkeää ja miten asia oletetaan opittavan. Oppilaiden 

saaman tiedon täytyy olla helposti opettajan kontrolloitavissa. Oppikirjan pitäisi 

myös kestää opetuksessa useita vuosia mutta olla samaan aikaan ajantasainen – 

kriittinen suhteessa aikaisempiin oppeihin. Vihdoin sen tulisi vastata valtakunnal-

lisiin opetussuunnitelmiin ynnä opettajien yksilöllisiin tarpeisiin. (Ks. esim. Hei-

nonen 2005: 31; Mikkilä-Erdmann ym. 1999: 436–437; Wikman 2004: 141–148.) 

Nimenomaan äidinkielelle on Palmun (2003: 54) mukaan tyypillistä, että 

opettajat käyttävät materiaalia vaihtelevalla tavalla. Oppikirjojen lisäksi opetuk-

sessa hyödynnetään kaunokirjallisia tekstejä, videoita, sanomalehtiä, oppilaiden 

kirjoittamia tekstejä sekä tehdään esitelmiä, kokeita, tehtäviä ynnä kirja- ja eloku-

va-analyyseja. Äidinkieli onkin oppiaineena monimuotoinen, mikä aiheuttaa sen, 

että sekä opetus että oppimateriaali ovat moninaisia.  

Lopuksi on todettava, että tässä tutkimuksessa ei sitouduta mihinkään oppi-

kirjaihanteeseen vaan tyydytään analysoimaan aineistoa vaihe vaiheelta luvuissa 

4–7 siitä näkökulmasta, millaista kielikäsitystä oppitekstit ovat esittämässä ja mil-

laisena ne näkevät oppijat eli vastaanottajansa. Mahdolliset kannanotot oppikirjo-

jen pedagogisista ratkaisuista esitetään nimenomaan oppijan silmin, joskin pää-

telmiä koetetaan ymmärtää myös laveammin didaktisista lähtökohdista käsin. 

Näitä lähtökohtia käsittelen tarkemmin seuraavassa pääluvussa 3. 
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3 Oppiaineen oppimistavoitteet 

Oppikirjan sisältö koostuu oppiaineen oppimistavoitteista. Ne puolestaan on kir-

jattu valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin, joista viimeisimmät peruskoulua kos-

kevat ovat vuodelta 2004 (Pops 2004). Lisäksi äidinkielen opetukselle on asetettu 

muitakin tavoitteita, joista osa on tuotu julki erilaisissa mietinnöissä ja asia-

kirjoissa. Näistä tärkeimmät ovat Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielipo-

liittinen ohjelma (Kotus 1998) sekä erilaiset oikeakielisyyttä koskevat kannanotot.  

Edellisten lisäksi oppimistavoitteisiin kuuluvat yleiset kasvatuksen päämäärät: 

ihmisen sivistäminen, persoonan ja ajattelun kehittäminen sekä kulttuurinen sosi-

aalistaminen. Nämä kaikki päämäärät tulevat tarkasteluun seuraavaksi siten, että 

Pops 2004 on esillä luvussa 3.1; kielipoliittinen ohjelma ja siitä seuraavat oikea-

kielisyyden periaatteet käsitellään luvussa 3.2; persoonan ja ajattelun kehitystä 

puntaroidaan luvussa 3.3 sekä oppijan sosiokulttuurista kasvua luvussa 3.4. Kaik-

ki nämä näkökulmat yhdessä antavat suuntimet sille, millaiseksi pedagogisesti 

toimivan äidinkielen oppikirjan tulisi muotoutua yläkoulua varten. 

3.1 Opetussuunnitelmat  

Perin yleinen näkemys oppikirjojen ja opetussuunnitelmien suhteesta on, että op-

pimateriaali on keskeinen apuväline silloin, kun kirjoitettua opetussuunnitelmaa 

muutetaan oppilaiden kokemaksi oppisisällöksi. Opettajat ovat varsin sidoksissa 

oppimateriaaliin: opetus tukeutuu hyvin pitkälti työ- ja oppikirjoihin, opetus-

monisteisiin tai muuhun kirjalliseen aineistoon. Monissa kouluissa opetussuunni-

telma on silti tietoisesti jätetty kirjahyllyyn pölyttymään, eikä liioittelua ole se-

kään, ettei opetussuunnitelmaa opiskella yhdessä oppilaiden ja heidän vanhem-

piensa kanssa. (Heinonen 2005: 34–35; ks. myös Uusikylä & Atjonen 2007: 166.) 

Esimerkiksi Pirjo Hiidenmaa edustaa niitä tutkijoita, joiden mielestä oppikir-

jat ovat ottaneet itselleen aiemmin opetussuunnitelmille kuuluneita tehtäviä. Kan-

taansa hän perustelee sillä, että vuoden 1994 Pops antoi tilaa vaihteleville ja kun-

takohtaisille opetussuunnitelmille tilanteessa, jossa vuonna 1992 oli luovuttu op-

pikirjojen tarkastuksesta koulu- ja ammattikasvatushallituksessa. Näin oppikirjas-

ta tuli käytännöllinen opetussuunnitelman korvike, ja kirja alkoi ohjata opetusta. 

Kirjoja myös ryhdyttiin arvioimaan tämän mukaan. Oppitekstien sisällöltä alettiin 

odottaa, että se pitäisi käydä läpi esitetyssä järjestyksessä ja kaikki siinä esitetty 

tieto tulisi tuoda julki tunneilla. Jos näin ei tehdä, kritiikki kohdistuu kirjaan (se 

sisältää tarpeettomia osia, ei etene loogisesti) eikä huomata, että opettaja noudat-
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taa koulun opetussuunnitelmaa – kirjaa vain käytetään suunnitelman tueksi. (Hii-

denmaa 2003: 217–218; ennakkotarkastuksesta Heinonen 2005: 58.) 

Oppikirjojen keskeinen asema saattaa olla muuttumassa, sillä niin kuin Juha-

Pekka Heinonen huomauttaa, nykyiset opetussuunnitelman perusteet ilmentävät 

pyrkimystä kohti oppilaskeskeisiä, yksilöllisiä ja itsenäisiä opetus- ja oppimisme-

todeja. Tällaiset mallit ovat ainakin osittain riippuvaisia siitä, että käytettävissä on 

sopivia oppimateriaaleja, joista oppilas voi ammentaa tietoa toimiinsa ja ratkai-

suihinsa oman kiinnostuksensa ja ajattelunsa pohjalta. Monet uudet oppimateriaa-

lit pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin, mutta toisaalta tarjolla on paljon mate-

riaalia perinteisillekin opettajille, jotka kaikista uudistuksista huolimatta arvosta-

vat edelleen opettajakeskeisiä opetusmenetelmiä. (Heinonen 2005: 39.) 

Varsinaisten opetussuunnitelmien traditiosta on äidinkielen osalta todettava, että 

kansalliskielen opetus reaalisesti palautuu kansallisten valtioiden olemassaoloon. 

Vaihtelua opetukseen tulee sen mukaan, millainen on kansallinen kielipolitiikka: 

kuinka paljon äidinkieltä opetetaan jo varhaisimmassa koulutuksessa ja millainen 

status kielelle on annettu valtiossa. Vain harvoin enää opetellaan klassisia tai mo-

raalisia (uskontopainotteisia) tekstejä. (Ross 2000: 15.) 

Suomessa ensimmäinen maalaiskoulun opetussuunnitelma julkaistiin vuonna 

1925, mutta se oli lähinnä erilaisista eturyhmistä kootun komitean mietintö (ope-

tussuunnitelmien traditiosta ks. Rinne 1984; erityisesti äidinkielen osalta Sarma-

vuori 2007: 244–250). Äidinkielen opetusta ohjaavia kirjoituksia oli kuitenkin il-

mestynyt jo 1800-luvulla erityisinä mallikursseina, merkittävimpänä kouluhalli-

tuksen kiertokirjeessä kouluille lähetetyt kurssit vuodelta 1881. Varsinaisten vuo-

sien 1925 ja 1952 opetusluetteloiden rinnalla mallikurssit olivat vain niukka ai-

nesluettelo, mutta silti ne olivat paljon seikkaperäisemmät kuin kansakoulun ai-

kaisemmat tai oppikoulujen samanaikaiset opetuskaavat. Uusi ohjeisto vakiinnutti 

opetusta, vaikka ei poistanut paikallisia eroja. (Sirppa Kauppinen 1982: 12–13.) 

Käytössä olevista peruskoulun valtakunnallisista opetussuunnitelmista vii-

meisin on vuodelta 2004. Aikaisempaan verrattuna siinä on havaittavissa paluuta 

oppiainekeskeiseen perinteeseen. Väljistä valtakunnallisista ohjeista on siirrytty 

takaisin kohti tiukkoja oppisisältöjen, tavoitteiden ja hyvän osaamisen kuvauksia 

sekä mitattavaksi tarkoitettuja päättöarvioinnin kriteereitä. Tavoitteena on turvata 

koulutuksen tasa-arvoisuus. Samalla ohjaus ja opetuksen keskusjohtoinen kontrol-

li lisääntyvät. (Luukka & Leiwo 2004: 16.) 

Aiemmista uusin Pops poikkeaa myös sikäli, että käytäntöön on tullut yhte-

näinen peruskoulu: ei enää erikseen puhuta peruskoulun ala- ja yläasteesta vaan 
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vuosiluokista 1–2, 3–5 ja 6–9. Arkisessa kielenkäytössä – samoin kuin tässä tut-

kimuksessa – käytetään silti sanaa yläkoulu, ja sillä tarkoitetaan vuosiluokkia 7–9 

taannoisen yläasteen mallin mukaisesti. Vuosiluokka 6 ymmärretään yhtenäisessä 

peruskoulussa eräänlaiseksi nivelkohdaksi, jonka opetussisältöjen suunnittelussa 

tarvitaan erityisen paljon yhteistyötä luokanopettajien ja aineenopettajien välillä. 

Sinänsä yhtenäisen peruskoulun on muutoinkin odotettu lisäävän opettajien kes-

kinäistä liikkuvuutta koulumuodosta ja -rakennuksesta toiseen, ja näin todella on 

käynyt joissakin oppiaineissa – ei niinkään äidinkielessä ja kirjallisuudessa. 

Opetussuunnitelmien perusteissa eri vuosiluokille mainitaan seikkoja, joita ope-

tuksessa tulisi ottaa esille ja joita äidinkielen taitojen kehittymiseen liittyy. Han-

nu-Pekka Lappalaisen (2003: 19) näkemyksen mukaan tällaisia taitoja ovat mm. 

kirjastonkäyttötaito, lukuhalun viriäminen, kirjoitelmien suunnittelu ja muokkaa-

minen ja käsialan varmentaminen. Luku- ja kirjoitustekniikkaa sekä muita luke-

misen ja kirjoittamisen taitoja syvennetään läpi peruskoulun. 

Painopisteet tietysti muuttuvat oppilaan tietojen lisääntyessä ja taitojen kehit-

tyessä. Vuosiluokkien 1–2 äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelun tavoitteiksi ja 

keskeisiksi sisällöiksi on määritelty jatkaa jo kotona sekä varhaiskasvatuksessa, 

erityisesti esiopetuksessa, alkanutta kielen oppimista. Opetuksen tulee olla koko-

naisvaltaista, kaikki kielen osa-alueet kattavaa oppilaan arkeen liittyvää suullista 

ja kirjallista kommunikaatiota, joka tukee oppilaan yksilöllistä kielenoppimista. 

Opetuksessa on otettava huomioon, että oppilaat voivat olla oppimisprosesseis-

saan hyvin eri vaiheissa. (Pops 2004: 44.) 

Vuosiluokilla 3–5 äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa perustaitoja on tar-

koitus syventää edelleen – niin kuin elinikäisen oppimisen ja konstruktivismin pe-

riaatteeseen kuuluukin. Kirjallisuuden lukemisella on näinä vuosina itseisarvoa, 

mutta kirjoittamisella ja lukemisella tuetaan myös muiden taitojen kehittymistä ja 

harjaantumista oman lukukokemuksen jakamiseen ja käsittelemiseen. Kaiken 

kaikkiaan opetuksen tavoitteena on sujuvan luku- ja kirjoitustekniikan oppiminen, 

luetun ymmärtämisen syventäminen ja tiedonhankintataitojen kartuttaminen. Op-

pilasta ohjataan kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan erityyppisiä 

tekstejä. (Pops 2004: 47.) 

Olettamus opetuksen saumattomasta jatkuvuudesta ehkä silti jää vieraaksi 

käytännön arjessa. Esimerkiksi lukutaidon harjaannuttamisessa alkuopetuksen ja 

eri vuosiluokkien kielikäsitykset ovat jääneet eriparisiksi: vuosiluokkien 3–5 ta-

voitteet ja sisällöt rakentuvat sosiokognitiiviselle lähestymistavalle, kun taas al-

kuopetuksessa ja vuosiluokilla 6–9 painottuu funktionaalinen käsitys kielestä. 
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Kielikäsityksen lisäksi jatkumoperiaate ontuu myös tavoitteissa ja sisällöissä, 

esimerkiksi kriittisen lukemisen taidoissa. Niitä pidetään selvästi ylempien vuosi-

luokkien tavoitteina, vaikka mediamaailma on nykylapsen merkittävä kasvuym-

päristö jo hyvin varhain. Tällaisista lähtökohdista tarkasteltuna on ymmärrettävää, 

että jatkumoajatus katkeilee oppikirjoissakin. (Kauppinen ym. 2011.) 

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olevaa yläkoulua koskevat suunni-

telmat vuosiluokkien 6–9 tavoitteista. 

Peruskoulun vuosiluokilla 6–9 opetuksen ydintehtävä on laajentaa varhaiskasva-

tuksessa ja peruskoulun alaluokilla opittuja tekstitaitoja. Oppiaineena äidinkieli ja 

kirjallisuus määriteltiin jo Popsissa 1994 sekä taito- että tietoaineeksi mutta myös 

kulttuuri- ja taideaineeksi. Oppiaineen omimpia tieteitä ovat vanhastaan olleet 

kielen ja kirjallisuuden tutkimus, mutta niiden rinnalle ovat tärkeinä nousseet lu-

kemisen ja kirjoittamisen tutkimus, puheviestinnän ja joukkoviestinnän tutkimus 

sekä kulttuurintutkimus. Koulun ja samalla äidinkielen opetuksen ydintavoite on 

kuitenkin edelleen puhe-, luku- ja kirjoitustaidon oppiminen, mutta vaatimukset 

näitä taitoja kohtaan kasvavat ja muuttuvat kouluvuosien myötä ja yhteiskunnan 

muuttuessa. Yksilön kielellisiltä kyvyiltä vaaditaan aikanamme yhä enemmän. 

(Sinko 1994: 8.) 

Popsin mukaan vuosiluokkien 6–9 opetuksessa on pyrkimyksenä, että oppilas 

tulee entistä tietoisemmaksi tavoitteistaan ja itsestään kielenkäyttäjänä. Tarkoitus 

on kasvaa lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskieltä ja päin uusia tekstila-

jeja. Määritelmissä henkii pyrkimys elinikäiseen oppimiseen: ”Opetuksen tehtä-

vänä on kannustaa oppilasta lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta, myös erilaisia 

median tekstejä. Opetus ohjaa oppilasta hankkimaan yleissivistävää tietoa kirjalli-

suudesta ja innostaa häntä tutkimaan kieltä.” (Pops 2004: 51.) 

Elinikäisen oppimisen idea noudattaa sellaisenaan konstruktiivista oppimis-

käsitystä rakentaessaan uutta tietoa vanhan perusteisiin. Konkreettisesti idea il-

menee Popsissa siten, että arvosanan 8 kriteerin kohteet ovat vuosiluokilla 6–9 

samat kuin alemmilla luokilla, mutta niiden kuvaus on laajempi ja yksityiskohtai-

sempi; ne myös edellyttävät oppilaalta entistä pidemmälle kehittyneitä tietoja ja 

taitoja.  

Sisällöllisesti oppimistavoitteet vuosiluokilla 6–9 jakaantuvat (i) vuorovaiku-

tukseen, (ii) tekstinymmärtämiseen, (iii) puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatimi-

seen, (iv) tiedonhallintaan sekä (v) kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin. 

Kielikäsityksen kannalta olennaisimpia ovat viimeksi mainitut oppisisällöt (v), 

joissa muun muassa painotetaan (a) suomen kielen äänne-, muoto- ja lauseraken-
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teen ominaisuuksia sekä näiden vertailua muihin kieliin, (b) suomen kielen vai-

heita ja vaihtelua, (c) suomen kielen tilanteenmukaisen, sosiaalisen ja maantie-

teellisen vaihtelun sekä yleiskielen käytön perusteiden pohdintaa samoin kuin (d) 

perustietoa Suomen ja maailman kielitilanteesta sekä käsitystä kielidemokratiasta 

ynnä äidinkielen merkityksestä. (Pops 2004: 52–53.) 

Alaluokkiin ja aikaisempiin suunnitelmiin verrattuna vuosiluokilla 6–9 uutta 

on tekstitaitojen osuuden korostuminen. Tekstitaitojen tavoitteet käyvät ilmi ar-

vosanan 8 kriteereistä (Pops 2004: 53–55) seuraavasti: 

 

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, 

että hän 

 
• osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kom-

mentoida, väittää vastaan, esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin 

yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa, 

• tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monen-

laisissa tekstiympäristöissä, 

• lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä, tarkoituksenmukaista lukuta-

paa käyttäen, 

• erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista, 

• tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja, 

• osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja 

sen perustelut, 

• tietää, että teksteillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, 

muotoon ja ilmaisuun, 

• pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä 

havainnoidessaan sekä kaunokirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitelles-

sään, 

• pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivi-

sista keinoista, 

• pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sana-

valintojen, käytetyn kuvakielen, lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilais-

ten ilmausten yhteyksiä tekstin tarkoitukseen ja sävyyn, 

• pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä 

havainnoidessaan sekä fiktiivisiä tekstejä käsitellessään. 
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Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on ke-
hittynyt niin, että hän 

 
• osaa käyttää kirjastoa, tietoverkkoja, tieto- ja kaunokirjallisia teoksia sekä 

suullisesti välitettyä tietoa tiedonhankinnassaan; hän osaa valita lähteensä 

ja myös ilmoittaa ne, 

• kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta 

esille olennaisen; hänen tekstinsä ajatuskulkua on helppo seurata, 

• pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun 

muassa kuvauksia, kertomuksia, määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kir-

jeitä, hakemuksia, yleisönosastokirjoituksia ja muita kantaa ottavia ja poh-

tivia tekstejä, 

• osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sa-

nastollisia ja rakenteellisia valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden raken-

netta ja pituutta sekä tarpeen mukaan tiivistää tekstiään, 

• soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, kohte-

liaisuuskeinoista ja oikeinkirjoituskäytänteistä. 

 
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, 
että hän 

 
• on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemi-

seen, 

• on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta ru-

noja, satuja, tarinoita, novelleja, esimerkkejä näytelmäteksteistä ja sarjaku-

via sekä tuntee Kalevalan runoja ja muutakin kansanperinnettä; kokonais-

teoksia hän on lukenut ainakin yhteisesti sovitun määrän, 

• pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa muiden kanssa, 

• osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hä-

nellä on tietoa sanaluokista ja tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee 

suomen kielen keskeisimmät ominaispiirteet ja pystyy vertailemaan suo-

men kieltä muihin opiskelemiinsa kieliin; hänellä on käsitys kielisukulai-

suudesta ja suomen sukukielistä, 

• tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan, 

• tietää kielen muuttuvan, hänellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden 

kielten joukossa ja monikulttuurisessa kieliyhteisössä; oppilas tuntee Suo-

men kielitilanteen, hänellä on perustietoa Suomessa puhuttavista kielistä. 
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Korostettava on, että yllä äidinkielen vaatimukset ovat vain osa siitä, mitä oppiai-

neen valtakunnallinen opetussuunnitelma sisältää: esille on otettu ensisijaisesti 

sellaisia seikkoja, jotka usein ohitetaan pedagogisessa keskustelussa. Lisäksi on 

huomattava, että käsittelemättä on jäänyt peruskoulun koulujärjestelmään kuulu-

via muita asioita, esim. oppiaineen yhteydet kuvaamataitoon tai muuhun media-

kasvatukseen. Vihdoin on kiintoisaa havaita, että kaunokirjallisuudesta Kalevala 

todella on ainoa kaunokirjallinen teos, jonka osaamista opetussuunnitelmassa 

erikseen edellytetään.  

On myös huomautettava Pirkko Leinon (2002) tavoin, että valtakunnallinen 

opetussuunnitelma on vain osa opettajan työtä ohjaavia opetussuunnitelmia: lisäk-

si ovat koulukohtaiset suunnitelmat, piilo-opetussuunnitelmat ja opettajan henki-

lökohtaiset opetussuunnitelmat. Näin Leino päätyy näkemykseen, jonka mukaan 

äidinkielen opetus ei ole pelkästään kielenkäytön tekniikan ja kielen rakenteiden 

opettelua, vaan oppiaineessa voidaan jatkuvasti käsitellä myös moraalikysymyk-

siä ja koulun laajempia kasvatustehtäviä: koulussa opitaan esimerkiksi, miten 

kohdellaan muita ihmisiä, miten ihmisiin voi luottaa, mikä on kiellettyä, mikä sal-

littua, mikä on tärkeää, mikä ei, mistä saa puhua, mistä ei, mikä merkitys jokapäi-

väisessä elämässä on rehellisyydellä tai epärehellisyydellä, millaisia tavoitteita 

ihmiset voivat asettaa itselleen tai miten tehdään työtä ja millaista on työn tekemi-

sen aiheuttama ilo tai ahdistus. 

Edelleen on lisättävä, että vaikka opetussuunnitelmia on uudistettu koko 

1900-luvun ajan ja sama uudistustyö on jatkumassa yhä, koulun kasvatustyössä 

muutokset eivät ole olleet niin radikaaleja kuin esimerkiksi Chicagon koulukun-

nan viitoittamana olisi ollut mahdollista. Reijo Miettisen (1990: 200–201) sanoin 

vallitseva luokkahuoneopetuksen malli pitää yhä yllä kouluoppimista eli koulu-

tekstin (lähinnä oppikirjan) muistamis- ja uudelleentuottamistoimintaa. Ne ovat 

tulosta kouluinstituution eristymisestä yhteiskunnan muusta toiminnasta ja työstä. 

Esimerkiksi juuri Deweyn teoriaan sisältyneet koti- ja käsityöt koulutyön perusta-

na olivat lopulta konservatiivisia ratkaisuja, koska ne olivat toiminnan muotona 

yhteiskunnallisesti syrjäytyviä eivätkä siksi vastanneet tiedon käyttötapaa kehit-

tyvässä yhteiskunnassa. Deweyn perusideat oppilaskeskeisyydestä, demokratiasta 

ja tekemällä oppimisesta ovat silti kestäviä periaatteita, mutta yleisessä tietoisuu-

dessa ja pedagogisessa keskustelussa ne ovat jääneet hyvien toiveiden tasolle. 
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3.2 Oikeakielisyys 

Yleinen kielipolitiikka ja erityinen kielilaki vaikuttavat kouluopetukseen välittö-

mästi ohjailemalla opetussuunnitelmien sisältöjä ja tavoitteita. Käytännön arjessa 

kielilain vaikutus ei kuitenkaan ole niin järisyttävä kuin sana laki antaa odottaa. 

Sen sijaan tärkeämpi virallinen asiakirja on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-

sen (Kotus) laatima kielipoliittinen ohjelma, joka ohjailee valtakunnallisen Suo-

men kielen kielilautakunnan kannanottoja ja siten välittömästi vaikuttaa siihen, 

millaisena aikakautemme näkee nykyisin vallitsevat oikeakielisyyden ratkaisut. 

Oppikirjojen normatiivisen ulottuvuuden kannalta tällaisten kannanottojen merki-

tys on keskeinen, koska ne perusluonteeltaan ovat paljon konkreettisempia ohjeis-

tuksia kuin opetussuunnitelmien väljähköt suuntimet. 

Taulukko 1. Suomen kielet ja niiden asema (Mantila 2005b: 301). 

Kansalliskielet suomi ja ruotsi 

Vähemmistökielet, joilla on oma kielilaki saame 

Perustuslaissa mainitut vähemmistökielet romani- ja viittomakieli 

Muut, esim. maahanmuuttajien kielet, joilla ei 

lainsäädännöllistä asemaa 

esim. venäjä, viro, somali 

Uusin kielilaki tuli voimaan vuoden 2004 alussa, ja se korvasi alkujaan vuonna 

1922 säädetyn kielilain ja siihen tehdyt muutokset (ks. Kielilaki 2004). Sen mu-

kaan maan kansalliskieliä ovat suomi ja ruotsi, joita kumpaakaan ei mainita 

enemmistö- tai vähemmistökieliksi vaan niitä käsitellään yhdenvertaisina kansal-

liskielinä. Erikseen on säädetty saamen kielilaki, ja lisäksi mainitaan romani- ja 

viittomakieli. Edelleen on huomautettu, että kaikilla muillakin ryhmillä (esim. 

maahanmuuttajilla) on oikeus kehittää omakielistä kulttuuriaan. Tällainen kielten 

hierarkkinen jaottelu on syytä ottaa esille siksi, että julkisuudessa vähemmistökie-

let ja maahanmuuttajakielet sekoitetaan jatkuvasti. (Ks. lisää Mantila 2005b; Nuo-

lijärvi 2005; Sajavaara 2004.)  

Pirkko Nuolijärven (2005: 289) tulkinnan mukaan lain lähtökohtana ovat yk-

silön oikeudet, ja siinä korostetaan viranomaisen ja julkisen vallan velvollisuutta. 

Laki velvoittaa viranomaiset oma-aloitteisesti huolehtimaan siitä, että yksilön kie-

lelliset oikeudet toteutuvat käytännössä eikä kenenkään tarvitse niitä erityisesti 

vaatia. Kaksikielisen viranomaisen tulee palvella yleisöä suomeksi ja ruotsiksi se-

kä huolehtia molempien kielten näkyvyydestä toiminnassaan. Kaksikielisen viran-

omaisen tulee yhteydenotoissaan yksityishenkilöihin ja oikeushenkilöihin käyttää 
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näiden omaa kieltä tai molempia. Laissa korostetaan myös sitä, että viranomaisilla 

on aina mahdollisuus antaa parempaa palvelua kuin laki edellyttää. 

Koulun kannalta on tärkeää, että kieltä koskevat ratkaisut eivät ole pelkästään 

valtion periaatteellisia kielipoliittisia ratkaisuja, vaan ne ovat arkielämän, koulun-

käynnin ja työelämän keskeisiä ratkaisuja. Nuolijärven (mts. 297) sanoin vallitse-

va kielipolitiikka ei olekaan vain lainsäädäntöä tai kielenohjailua, vaan se on ar-

kista työtä ja ihmisen huomioon ottamista. Hallinnollisin päätöksin kieltä ei voi 

kahlita eikä ohjailla, mutta esimerkiksi väestö-, koulutus- ja asuntopoliittiset rat-

kaisumme määrittävät, onko suomalainen yhteiskunta kielellisesti tasa-arvoinen 

vai lisäämmekö eriarvoisuutta sekä suomenkielisen väestön että Suomen muiden 

kielten puhujien keskuudessa. Suomalaiset itse ratkaisevat, joutuuko suomen kieli 

vitriiniin ja museoesineeksi vai onko se edelleen elävä ja monipuolinen, käyttö-

alaltaan laaja kieli. 

Harri Mantilan (2005b: 313) ajattelussa kielilain ongelmaksi muodostuu kä-

site ’kansalliskieli’. Sehän on ideologisesti hyvin latautunut, ja sillä on snellmani-

lainen kulttuurinen, historiallinen ja poliittinen taustansa. Mantilan havaintojen 

mukaan nykysuomalaisille ajatus kollektiivista identiteettiä kantavasta kansallis-

kielestä on vieras ja suomen kieli liitetään johonkin vanhaan ja museaaliseen. 

Piilossa oleva asennevamma heijastuu Mantilan (ib.) mielestä lopulta siihen, 

että kieli mielletään menneeseen. Kieltä ei kommentoida tämän hetken tai tulevai-

suuden asiana, joka on aktiivinen osa yksilön ja yhteiskunnan toimintaa. Kansal-

liskielen ideologia ei Mantilan mukaan olekaan globalisoituvassa maailmassa re-

levantti samalla tavalla kuin silloin, kun suomalaisuudesta puhumisen tavat ja 

suomalaisuuden määritelmät kehittyvät. Nykyinen monikielinen ja -kulttuurinen 

ympäristö sumentaa kielen merkityksen kansallisena symbolina. Tämä vaikuttaa 

ihmisten kielikäsityksiin ja kielipoliittisiin valintoihin. 

Jos edellisen tiivistää toisin sanoen, suomen kieltä, äidinkieltä ja kansallis-

kieltä rasittaa julkisen keskustelun perusteella tomukerros, joka estää näkemästä 

kielen tehtävät arjen viestinnässä ja tekstiyhteiskunnan demokratian takeena; peit-

tävään harsoon jää käsitys voimavarasta, joka kykenee siirtämään kulttuuria ja 

edistämään koululaisten sosialisaatiota; tunnistamatta jää osa yhteisöllistä identi-

teettiä. Lisäksi on otettava huomioon, että kieli on vain yksi identiteetin rakentu-

misen kulmakivistä: erään peruskoululaisille järjestetyn kirjoituskilpailun perus-

teella ei-kielelliset identiteetin ainekset saattavat jopa olla oppilaan näkökulmasta 

kaikkein tärkeimmät minätunnon ainekset; kaiken päälle identiteetin käsittely 

helposti sekaantuu oppijoiden teksteissä imagon pohdiskeluun – sen tarkasteluun, 

mitä muut meistä ajattelevat (ks. Helttunen & Leppänen 2007). 
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Kansallisen identiteetin kannalta vaikuttaisi edelleen siltä, että mitä pienem-

mästä kielikunnasta on kyse, sitä herkemmin juuri kieli otetaan käyttöön kansalli-

sen kulttuurin vaalijana. Näin oli käynyt ainakin Islannissa vielä 2000-luvun alus-

sa, mutta myös lähempänä Suomea: Ruotsin Tornionlaaksossa etnisyyden tär-

keimpiin ja selvimpiin voimatekijöihin näyttää yhä kuuluvan kieli, tornionlaak-

sonsuomi, jonka puhujien etninen identiteetti on kasvanut hitaasti vuoden 1809 

historiallis-sosiaalisen tilanteen seurauksena (Wande 2000: 46). 

Lakitekstiin verrattuna konkreettisempi käsitys nykysuomen olemuksesta, 

käytöstä ja kielitaidon tarpeesta on kirjoitettuna Kotuksen (1998) kielipoliittisen 

ohjelmaan, jossa kielen, yksilön ja kulttuurin suhdetta luonnehditaan seuraavasti: 

 
”Kieli on ihmisen ajattelun ja vuorovaikutuksen perusta. Kielen avulla ihmi-

nen tulee tietoiseksi itsestään, muodostaa omat käsityksensä ja myös kommu-

nikoi ympäristön kanssa. Tällä tavalla kieli rakentaa yhteistä maailmaamme 

ja kulttuuriamme. 

Ajatteluamme rakennamme nimenomaan äidinkielen avulla. Osaamme 

perustella ajatuksiamme parhaiten omalla äidinkielellämme. Omasta kieles-

täm-me meillä on herkin kielivaisto, ja omalla kielellämme osaamme parhai-

ten esittää sävyjä ja vivahteita. Äidinkielellä on jokaiselle ihmiselle syvä hen-

kilökohtainen merkitys. Äidinkieli on lähtökohta myös muita kieliä opittaessa. 

Kaksikielisellä ihmisellä voi olla kaksi äidinkieltä, jotka ovat hänelle yhtä 

merkitseviä ja vivahteikkaita ja myös yhtä tehokkaita sekä ajattelun että kans-

sakäymisen välineinä. 

Kieli on sosiaalinen ilmiö kuten käyttäytymisemme. Se ei ole staattinen ja 

yhtenäinen, vaan se vaihtelee ja muuttuu. Toistemme kielen mahdollisimman 

hyvä ymmärtäminen perustuu kuitenkin siihen, että meillä on riittävä yhtei-

nen kokemusmaailma ja yhteinen sopimus kielellisistä merkityksistä, kielen 

rakenteista ja vuorovaikutuksen muodoista. Kieli myös säilyttää ja kuljettaa 

yhteistä kulttuuriperintöämme. Kieli on kansakunnan muisti.” 

Kielen ja yksilön suhteen lisäksi kielipoliittinen ohjelma ottaa kantaa muun muas-

sa kielenhuollon tehtäviin ja mahdollisuuksiin sekä viranomaisten ja tieteen kie-

lenkäyttöön. Koulun ja kielen osalta ohjelma on eniten huolissaan siitä, että mo-

niin Euroopan valtioihin verrattuna Suomessa ja erityisesti lukiossa oppiaineen 

tunteja on vähemmän (peruskoulun tuntimääristä OECD-maissa ks. lukua 2.3). 

Kielikäsityksen ja koulutyöskentelyn näkökulmasta Kotuksen kielipoliittisen 

ohjelman tärkein anti on nimenomaan kielenhuoltoa koskevissa kannanotoissa, 
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jotka lopulta ohjailevat myös valtakunnallisen kielilautakunnan päätöksentekoa ja 

ratkaisevat siten, miten suhtautua kulloiseenkin ajankohtaiseen kielenhuollon ky-

symykseen. Ratkaisut eivät siis ole umpimähkäistä toimintaa, vaan ne nojautuvat 

kielenhuollossa hyviksi katsottuihin periaatteisiin. 

Periaatteita aikojen saatossa on esitetty monia. Esimerkiksi E. N. Setälä käsit-

teli vuonna 1893 pitämässään virkaanastujaisesitelmässään nimenomaan oikea-

kielisyyden problematiikkaa. Pohdiskeluissaan Setälä (1921: 144−147) päätyy nä-

kemykseen, jonka mukaan oikeakielisyyden auktoriteetin asema kuuluu kansa-

kunnan parhaille kirjailijoille (tuolloin Juhani Aholle ja Otto Manniselle). Kieli-

tieteilijöille Setälä sen sijaan jättää vain kielen elämää koskevien selvitysten teke-

misen, koska ”ensinnäkään ei olisi helppo löytää miehiä, jotka eri oikeakielisyys-

kysymyksissä voisivat täysin yhtyä”. 

Parhaiden kirjailijoiden tekstejä ei kuitenkaan ole hyväksytty nykysuomen 

normien malliksi, sillä niin kuin Aarni Penttilä (1899−1971) huomautti vuonna 

1930, parhaiden kirjailijoiden tekstit saattavat kielellisesti olla ristiriitaisia. Toi-

saalta arvostettujen kirjailijoiden ansiot eivät myöskään ole välttämättä tekstin 

muodon vaan sisällön saavutuksia. Näin Penttilä päättää, että oikeakielisyydessä 

on yhtä aikaa otettava huomioon monta, keskenään jopa yhteensopimatonta, peri-

aatetta. Niinpä yleiskielen päämääränä voidaan pitää pyrkimystä (i) rinnakkain 

esiintyvien muotojen vakinaistumiseen, (ii) johto-opin johdonmukaisuuteen, (iii) 

tarkoituksenmukaisuuteen ja selvyyteen, (iv) yleisimmin esiintyvien muotojen 

suosimiseen sekä (v) aitouden kunnioittamiseen. Lisäksi Penttilä mainitsee esteet-

tisyyden näkökohdan, mutta sitä hän ei pidä varsinaisena oikeakielisyyden kritee-

rinä. (Penttilä 1930: 217–228.) 

Penttilän esittämiä periaatteita voidaan kritisoida liiankin yksityiskohtaiseksi, 

jotta ne voisivat ottaa huomioon kielenkäytössä tapahtuvat muutokset; niille voi-

daan myös esittää vaihtoehtoisia malleja (ks. Mantila 2010). Väistämätön seuraus 

kovin sidonnaisista kielenohjailun periaatteista on, että äidinkielestä oppiaineena 

syntyy jo mainittu puristinen mielikuva. Tosin on Sue Wrightin (2004: 57–58) ta-

voin huomautettava, että 1800-luvun purismi ei koskenut vain Suomea vaan myös 

esimerkiksi Saksaa, Ranskaa, Viroa ja Turkkia. Joissakin maissa kielenhuolto 

otettiin aseeksi kansallisen valtion pönkittämiseksi, ja Romaniassa slaavilaisia, 

kreikkalaisia ja turkkilaisia lainasanoja korvattiin romaaniseen kielikuntaan kuu-

luvilla latinan, italian ja ranskan sanoilla. Koko puhdistustyön taustalla oli Herde-

rin käsitys siitä, että kansan sielu ruumiillistuu kielessä ja puhdas sielu tarvitsee 

puhtaan kielen. Näin kielenkäytön ammattilaisista – tutkijoista ja kirjoittajista – 

tuli puhtaan kielen suojelijoita, puutarhureita. 
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Suomessa varhaisin purismi merkitsi Päivi Rintalan (1998: 54) mukaan sitä, 

että kirjakielen arveltiin tarvitsevan sekä puhdistamista että rikastamista. Toisena 

leimallisen purismin aikana Rintala pitää itsenäisen tasavallan ensi vuosikymme-

niä, varsinkin 1930-lukua. Silloinkin puhdaskielisyyspyrkimykset selvästi liittyi-

vät nationalismiin, sillä itsenäistyneen Suomen alkuvuosia leimasivat kielitaistelu 

ja ns. aitosuomalaisuus. Lopulta Rintala (mts. 62) päätyy kuitenkin näkemykseen, 

jonka mukaan Penttilän esittämät periaatteet ovat edelleen seuraamisen arvoisia.  

Vaihtoehtoisia kielikäsityksiä ja kielenohjailun periaatteita on fennistiikassa 

muiden ohessa esitellyt Heikki Paunonen (1996: 551), jonka mielestä mielikuva 

suomen kielen vaikeudesta on yksi siihen sitkeimmin liittyvistä stereotypioista. 

Syntyperäiselle suomalaiselle kirjakielen käyttö oli vielä 1900-luvulla vaikeata, 

vaikka oikeakielisyyden ihanteet olivatkin muuttuneet. Paunosen mielestä ”suo-

men kieli oli vaikeaa, koska siitä oli tehty vaikeaa. Hyvän ja oikean kielen hallin-

ta oli näin kehittynyt yhdeksi sivistystason mittariksi.” 

Kielilautakunnan toiminnassa edellä käyty keskustelu ilmenee siten, että ensin 

määritellään suomen yleiskieli sellaisena, kuin se nykyään on, tai sellaisena kuin 

se halutaan olevan. Tästä seuraa tietynlaisia periaatteellisia ratkaisuja, jotka puo-

lestaan tulevat näkyviin yksittäisissä kielenhuollon suosituksissa. Kaikki aiem-

minkin esitetyt kielenhuollon periaatteet voidaan pitää mukana, mutta periaatteita 

voidaan katsoa myös uudesta suunnasta ja määritellä, miten suomen kieli parhai-

ten toimii yksilön äidinkielenä ja kansakunnan sivistystä ja kulttuuria ylläpitävänä 

voimana. (Mantila 2005a.) 

Oppikirjoihin kielilautakunnan suositukset kirjoittautuvat ennemmin tai myö-

hemmin, sillä ymmärrettävästi on aina jonkinlaista viivettä siitä, kun lautakunta 

on suosituksensa antanut ja uudet oppikirjojen kirjoittajat havaitsevat ne alan leh-

distössä tai omissa opettajanopinnoissaan. Olemassa oleva viive on mielenkiin-

toinen ilmiö siksi, että ei todellakaan aina ole selvää, kuka lausuu julki kielen-

huollossa noudatettavat normit ja ohjeet – kielilautakunnan lisäksihän kuka tahan-

sa oppikirjan kirjoittaja tai opettaja voi tuoda esille ratkaisun johonkin ajankohtai-

seen ilmiöön, esimerkiksi ravintolan uusien ruokalistojen kirjoittamiseen.  

Kysymys kielenhuollon normittajasta ei ole lainkaan vähäpätöinen, sillä niin 

kuin Pentti Leino (1989: 570) huomauttaa, ”sekä virallinen että epävirallinen kie-

lenhuolto on avointa vallankäyttöä. Valtaan liittyy aina vastuu; erityisen suuri se 

on kielenhuollossa, jossa lainsäätäjän, tuomarin ja kielipoliisin roolit eivät ole 

selkeästi eriytyneet.” 
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Edelleen oikeakielisyyden periaatteisiin ja kielenhuollon normeihin liittyy se 

käytännöllinen mahdollisuus, että kielenhuollon kohteena esiintyy mikä tahansa 

kielellinen rakenne tai ilmiö – myös tyyli. Äidinkielen oppikirjojen sisällöissä on 

perinteisesti annettu arvoa oikeinkirjoitukselle sekä lauseopin hallinnalle. Vä-

hemmälle ovat jääneet tekstuaaliset ihanteet tai semanttiset ja pragmaattiset ilmiöt, 

vaikka esimerkiksi semanttisesti korrektin ilmauksen tuottamista vaaditaan varsin 

monissa viestintätilanteissa. Vastaavasti pragmaattisia taitoja tarvitaan koko ajan 

kansalaisten elinympäristöjen muuttuessa entistä heterogeenisemmiksi. 

Normeja laajasti tutkineen Renate Bartschin (1987: 11–70) mukaan kielen-

käy-tössä voidaan laatia ohjeita, jotka koskevat (i) ääntämystä, (ii) sananvalintaa, 

(iii) kieliopillista muotoa, (iv) tekstien rakennetta, (v) semantiikkaa ja (vi) prag-

matiikkaa. Sisällöllisesti korrektilla kielenkäytöllä Bartsch tarkoittaa sitä, että il-

maukset ovat semanttisesti moitteettomia, jos niiden viittaussuhde kielenulkoi-

seen todellisuuteen voidaan hahmottaa konventionaalisesti siten, että jokainen 

tulkitsee lausuman samansisältöiseksi. Pragmaattisesti korrektin kielenkäytön 

edellytys taas on, että viestinnässä noudatetaan alkujaan H. Paul Gricen (1913–

1988) muotoilemaa yhteistyön periaatetta, jonka mukaisesti ihmiset kommunikaa-

tiossaan (i) pyrkivät yhteistyöhön ja (ii) keskustelukumppanit odottavat puhujan 

noudattavan tätä periaatetta (Leech 1981: 331).  

Grice loi teoriansa ennen muuta keskusteluja varten, mutta jossain määrin se 

soveltunee myös kirjoitetun yleiskielen periaatteeksi, jos kielenoppijalle halutaan 

opettaa selkeän asiaviestinnän periaatteita. Selkeydestä tosin on muotoiluja muil-

lakin, mm. Valter Taulilla (1907–1986) erityiset taloudellisen kielenkäytön kritee-

rit. Taulin (1968: 29−39) ihannekielelle on ominaista, että se pystyy välittämään 

maksimaalisen määrän merkityksiä minimaalisin panostuksin. Kielen siis on Tau-

lin mukaan oltava (i) selkeää, (ii) tehokasta ja (iii) esteettistä. Mikäli lausuman 

tuottamisessa on valittava selkeyden ja tehokkuuden välillä, on puhujan syytä 

kunnioittaa selkeyttä. Esteettisyyden vaatimus jää ristiriitatilanteissa viimeiseksi.  

Selkeyden ihannointi ei voi olla yläkoulussa äidinkielenopetuksen ainoa 

ihanne. Osmo Ikola nimittäin muistuttaa, että toisinaan epätäsmällisyyskin saattaa 

olla paikallaan. Tällöin on Ikolan hengen mukaista puhua rationaalisesta kielen-

käytöstä, jossa puhujalla ei ehkä ole riittävästi tietoa tai sitten keskustelun kannal-

ta ei ole tarpeen käyttää kovin tarkkoja ilmauksia. (Ks. Ikola 1990: 161−173.) 

Kielenhuollon normit ja oikeakielisyyden ihanteet ovat yllä saaneet melko paljon 

tilaa verrattuna siihen, että kyseessä on kuitenkin vain yksi osatekijä, josta kieli-

käsitys muodostuu. Laveaa käsittelyä voineen perustella sillä, että useiden kansa-
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laisten mielessä äidinkieli on nimenomaan oikeakielisyyden normien opettelua. 

Samat oikeinkirjoitusohjeet toistuvat vuodesta toiseen oppikirjojen ja opetustun-

tien sisällöissä, mikä ilman muuta luo leimansa äidinkielen imagolle. Tässä mie-

lessä on siis paikallansa, että kielikäsityksen tutkimuksessa ollaan selvillä niistä 

oppikirjan ulkopuolisista motiiveista, jotka kielenhuollon suosituksia ohjaavat. 

3.3 Ajattelun kehitys 

Opetussuunnitelmien ja erilaisten asiakirjojen antamien suuntimien lisäksi äidin-

kielen ja kirjallisuuden opetustavoitteisiin vaikuttavat yleiset pedagogiset pää-

määrät, joista osa koskee henkistä kasvua. Tässä tutkimuksessa henkisellä kasvul-

la tarkoitetaan sitä, että varttuessaan oppilaan pitäisi kehittyä yhä taitavammaksi 

ajattelijaksi, joka kykenee käyttämään hyväkseen kognitiivisia resurssejaan varsin 

tehokkaasti. Nimenomaisesti on määritelty, että perusopetuksen tehtävänä on ke-

hittää oppilaan kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uu-

distaa ajattelu- ja toimintatapojaan (Pops 2004: 12). Äidinkielen ja kirjallisuuden 

osalta taas todetaan aivan suoraan, että oppiaineen opetuksessa opitaan käsitteitä, 

joilla kielennetään maailmaa ja omaa ajattelua (Pops 2004: 44). 

Yllä kieli nähdään juuri ajattelun välineenä, ja kielen ja ajattelun välinen yh-

teys on kiistaton, vaikka kieli ja ajatus eivät olekaan yksi ja sama ilmiö – epäsel-

vää on, ovatko ne kognitiivisina resursseina tasa-arvoisia, ohjaako ajatus kieltä 

vai kieli ajatusta (ks. Corder 1976: 184–186; Kellogg 1995: 255; Sutinen 2003: 

216). Voidaan silti päätellä, että äidinkieli on keskeisimpiä oppiaineita, jos ope-

tuksen tavoitteeksi asetetaan oppijan ajattelutaitojen ja siten ehkä myös persoo-

nallisuuden kehittäminen tahi kasvattaminen. 

Olennaista ajattelutaitojen kehittymisessä on, että oppija saa haltuunsa yhä 

enemmän uusia käsitteitä, jotka muodostavat todellisuuden luokittelukapasiteetin 

perustan (ed. luku 2.2.1). Didaktisesti tärkeää on tietää, että käsitteiden käyttöarvo 

opetuksessa ja oppimisessa vaihtelee sen mukaan, kuinka yleisiä tai yksityiskoh-

taisia ne ovat. Muiden muassa Marja-Liisa Julkunen (1989: 16–17) arvioi, että 

kuta korkeampi käsite saman taksonomian sisällä on, sitä yleisempi se on sisältä-

en alaluokkia ja alisteisia käsitteitä. Korkeimman tason käsitteiden hallinta edel-

lyttää kuitenkin sitä, että pystytään nimeämään ja tunnistamaan myös attribuutit – 

ne merkityspiirteet, jotka erottavat käsitteet toisistaan. 

On luontevaa ajatella, että käsitteet ovat keskeisessä asemassa opittaessa esi-

merkiksi lauseenjäsennystä, joka perustuu pitkälti kieliopin terminologian hallin-
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taan. Silti on syytä muistaa, että myös kokonaisten tekstien ja siten tekstilajien 

pedagogiikka toimii termien ja edelleen käsitteiden varassa (vrt. Kouki 2009).  

Kielenoppimisen ja kognitiivisten prosessien kannalta on ratkaiseva merkitys, 

millaisesta kielenkäytön muodosta – viime kädessä genrestä – kulloinkin on kyse. 

Jo Johann Friedrich Herbart (1776–1841) painotti kasvatusdoktriineissaan, että 

heti kättelyssä kielenkäyttöön tulee vaihtelua sen mukaan, onko yksilö puhumassa 

vai kuuntelemassa tai lukemassa vai kirjoittamassa. Sitoutumatta yhteen viestin-

nän muotoon Herbart tässä yhteydessä – niin kuin aina – painottaa vaiheittaisen 

etenemisen (sanoista virkkeiksi ja teksteiksi) sekä oppiaineiden muodostamien 

kokonaisuuksien ja harrastuksen merkitystä. (Herbart 1913: 269–274.) 

Herbartin maininta kielimuodosta puheena ja kirjoituksena hoksauttaa, että 

kielikäsityksen muodostumisessa samat rakenteet ja ilmiöt ovat koko ajan muka-

na riippumatta siitä, puhutaanko vai kirjoitetaanko, kuunnellaanko vai luetaanko. 

Kyse on siitä, että verbaalisen kielen koodissa eli merkkijärjestelmässä itse merkit 

pysyvät samoina, oli sitten kyse koodauksesta eli kielentämisestä tai dekoodauk-

sesta eli tulkinnasta. Asiaa havainnollistaa kuvio 4: 

Kuvio 4. Koodauksen ja dekoodauksen suunta (Leech 1981: 11). 

Niin kuin kuviosta nähdään, koodaamisessa on ensin semanttinen sisältö pu-

heelle tai kirjoitukselle, sitten syntaktinen säännöstö viestin tuottamiseksi ja vasta 

lopuksi foneettinen äänne tai grafeemi merkityksen ilmaisemiseksi [A → B → C]. 

Vastaanottajan taas on ensin hahmotettava lähetetty merkki, minkä jälkeen hän 

voi tarkastella viestin syntaksia ja merkitystä [C → B → A]. 

Äidinkielen oppimisen osalta kuvio 4 muistuttaa, ettei suinkaan ole yksi ja 

sama, opetellaanko kieltä kuuntelemalla vai puhumalla, lukemalla vai kirjoitta-

malla, sillä kognitiossa viestinnän suunta käynnistää erilaiset prosessit. Lisäksi 

kuvio muistuttaa epäsuorasti, että koodi A–B–C voi rakentua minkä tahansa 

merkkijärjestelmän puihin: puheessa foneemien, kirjoituksessa grafeemien va-

Puhuja

Semantiikka (A) ---------- Syntaksi (B) ---------- Fonologia (C)

Dekoodaus
Kuuntelija

Koodaus
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raan. Yksistään verbaalisen kielen merkkijärjestelmien ominaispiirteet tuovat 

viestintään omat erityispiirteensä, jotka pitäisi ottaa huomioon mielekkäässä äi-

dinkielen opetuksessa. Vielä suuremmaksi haasteet käyvät, kun äidinkieleen 

omaksutaan niin sanottu laaja tekstikäsitys ja teksteinä luetaan mitä tahansa koo-

dia verbaalisista visuaalisiin ja musiikin kaltaisiin äänteisiin. Opetussuun-

nitelmissa tällainen laaja tekstikäsitys on jo vallalla, ja siksi myös äidinkielen op-

pikirjojen pitäisi kyetä ratkaisemaan sen opettamiseen liittyviä pedagogisia haas-

teita. (Tekstikäsityksistä ja lukutaidosta Linnakylä 2000; ks. myös Merja Kauppi-

nen 2010: 73–75; Murtorinne 2005: 23–26; merkeistä Kress ym. 1997; myös Va-

ris 1996: 10–15; luku 7.3 tk.) 

Laaja tekstikäsitys ja uudet viestinnän tekniset keinot asettavat niin ikään 

omat haasteensa äidinkielen opinnoille. Pirjo Linnakylän (2007: 53) tavoin on sil-

ti kohteliasta huomauttaa, että uusi teknologia ei kuitenkaan muuta lukemisen ja 

kirjoittamisen periaatteita kovinkaan järisyttävästi.1  Ei siis ole olennaista, että 

osaamme lukea verkkotekstejä vaan se, että luettavaksi tulee aivan uudentyyppi-

siä tekstejä. Uudet tekstit ovat toisella tavalla sosiaalisia kuin perinteiset kirjoi-

tukset; ne ehkä myös venyttävät eettisiä käsityksiämme ja tarjoavat omaksutta-

vaksi mitä erilaisimpia arvomaailmoja (esim. Internetissä yleistyneet vihapuheet). 

Tällaisiin sisällöllisiin kysymyksiin verrattuna on helpompi havaita, että uudet 

tekstit koostuvat nimenomaan monista aineksista: ne voivat sisältää Internetistä 

imuroituja kuvia, videoita, musiikkia, monenmoisia pelejä ja kaikkea muuta. 

Herbartin keskeisiin pedagogisiin teeseihin kuului, että parhaiten erilaiset opetus-

tavoitteet saavutetaan oppiaineryhmien muodostamissa kokonaisuuksissa – ei 

niinkään yksittäisen oppiaineen varassa. 

Herbartin ja Tuiskon Zillerin (1817–1882) ajattelusta vaikutteensa imenyt 

Mikael Soininen2 (1860–1924) yhdistää omassa Opetusopissaan (1907: 59) kir-

                                                        
1 Linnakylästä poikkeaviakin näkökantoja on tosin esitetty. Muiden muassa Nicholas Carr (2010) on 
tuonut esille, että Internet ja muu sähköinen viestintä viime kädessä muuttaa myös ihmisten tapaa 
omaksua tietoa. Carrin mielestä Internet suosii informaation palasten nopeaa, hajamielistä vilkaisua. 
Uusinta viestintätekniikkaa hallitsee Carrin mukaan nopeuden ja tehokkuuden etiikka, jonka tarkoitus 
on optimoida tuotanto ja kulutus. Se ei suosi syvällisyyttä ja perusteellisuutta. Carr kärjistää, että vies-
tintätekniikka tekee ihmisistä aikaisempaa tyhmempiä, vähemmän empaattisia ja myötätuntoisia. 
2 Mikael Soinisesta pitää muistaa, että juuri hän vaikutti merkittävästi oppivelvollisuuslain syntyyn 
vuonna 1921 (Voipio 1944: 569–577; ks. myös Lindström 1999: 94–95). Heinolan seminaarin joh-
tajana Soininen halusi vähentää äidinkielen opetusta ja lisätä opiskelijoiden omakohtaiseen mielen-
kiintoon liittyvää työskentelyä (Suutarinen 1992: 249; ks. myös Koskinen 1988: 92, 142–144). Vaikka 
Soininen edusti Suomessa aina 1940-luvulle vallinnutta herbartilaista didaktiikkaa, hän kannatti myös 
ns. työkouluaatetta, joka odotti kouluilta vastauksia käytännön elämän ongelmiin; Suomessa työkoulu 
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jallisuuden reaaliaineiden ensimmäiseen ryhmään yhdessä uskonnon ja historian 

kanssa; reaaliaineiden toiseen ryhmään kuuluvat maantieto ja luonnontieto. Luke-

minen ja kirjoitus ovat Soiniselle osa kieltenopetusta, joka matematiikan kanssa 

muodostaa muodollisten aineiden ryhmän. Lisäksi kolmantena pääryhmänä Soini-

sen hahmotelmassa on taideaineiden sekä ruumiin harjoituksen muodostama aine-

kokonaisuus. 

Uusimmassa opetussuunnitelmassa ei ole esitettynä mitään oppiainekokonai-

suutta Soinisen tavoin, mutta sen sijaan esille on tuotu eheyttäminen ja aihekoko-

naisuudet. Yhteisiksi kokonaisuuksiksi on nimetty seuraavat (Pops 2004: 36–41): 

(i) ihmisenä kasvaminen, 

(ii) kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, 

(iii) viestintä ja mediataito, 

(iv) osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, 

(v) vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, 

(vi) turvallisuus ja liikenne sekä 

(vii) ihminen ja teknologia. 

Tavalla tai toisella kaikki kohdat (i)–(vii) kehittävät oppijan ajattelukykyä; äidin-

kielen oppiaineessa ne ovat mukana vähintään kirjoitelmien aiheina, eniten kui-

tenkin jaksoissa 1–4 (Luukka & Leiwo 2004: 16). Tällaisten aihekokonaisuuksien 

muodostamista on perusteltu sillä, että nykyisellään peruskoulun opetus on kovin 

pirstaloitunut erilaisten taitojen ja tietosisältöjen harjoitteluksi: oppiaineen opet-

tamisesta on tullut formaalista tasapainottelua eri sisältöjen välillä. Vastapainoksi 

on etsitty mieltä opetuksen sitomisesta käytäntöön, mutta myös oppiaineiden 

muodostamista kokonaisuuksista. (Malmgren 1988: 60–75.) 

Erilaisten opintokokonaisuuksien muodostaminen ei sekään ole ongelmaton 

ratkaisu: yhdistely on aina helposti melko mielivaltaisia, eikä aineelle tai osa-

alueelle ominaista tiedollista rakennetta, taustalla olevan tieteenalan tiedonmuo-

dostustapaa tai käsitteistöä oteta huomioon kokonaisuutta muodostettaessa (Kos-

                                                                                                                                    
ei muodostanut selkeää yhtenäistä pedagogista suuntausta (Jauhiainen 2007: 263). Soinisen miniä Ali-
ina Soininen (1949: 12–14) on arvellut, että Soininen sai inspiraationsa käytännönläheiselle kou-lulle 
muun muassa John Deweyltä ja pragmatismiin perustuvasta kokeilevasta kasvatustieteestä. Alii-na 
Soinisen mielestä Herbartin ja Deweyn välillä ei oikeastaan ole mitään ristiriitaa: herbartilaisessa kas-
vatuksessa opetuksen periaatteet vain saatetaan lapsen tajuntaan opettajan puhutun sanan varassa, kun 
taas deweyläinen menettelytapa kannustaa lapsen itsensä löytämään koti- ja kouluelämästä niitä tosi-
asioita, joita tarvitaan johtopäätösten tekemiseen laajempien elämänpiirien alalla. Esimerkiksi Sakari 
Suutarinen (1992: 26–29) on todistanut, että joistakin painopisteiden korjailuista huolimatta Soininen 
oli herbartilaisen koulukunnan edustaja koko elämäntyönsä ajan. 
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kinen 1990). Ehkä siis on paikallaan painottaa ajattelun kehittämiseen tähtäävää 

opetusta (ml. äidinkieli) hieman toisin: voidaan Jouko Mehtäläisen (2001: 144) 

tavoin perätä ajattelun käytön vahvistamista siksi, että oppilailla olisi tieto- ja in-

formaatioverkossa liikkuessaan sisäistetty halu, tarve ja kyky analysoida näke-

määnsä, kuulemaansa tai muilla tavoin aistimaansa. Tiedollisten rakenteiden hal-

lintaa tarvitaan, jotta olisi edes jokin peruskehikko, johon liittää uutta tietämystä 

oppilaan aiempaan tietämykseen. 

Kirjallisuuden rinnastamista toisiin reaaliaineisiin Soininen (1907: 180) peruste-

lee sillä, että opetuksen täytyy tarjota oppilaalle aarreaitta, josta hän voi ”löytää 

jalon ilmaisumuodon kulloinkin herätettävälle tai heränneelle tunnelmalle, kau-

neimman, minkä kansallishenki ja kansan runotar on voinut luoda”. Varsinaiset 

kieliopinnotkin Soininen järjestelee niin, että ne ovat tekemisissä ensisijaisesti 

käytännön eli kirjoittamisen kanssa: 

Kielen teoreettinen opetus on kuitenkin, syystä ettei tätä tarkoitusperää ole pi-

detty kyllin tarkasti silmällä, usein eksynyt aloille, joilla on liian vähän kos-

ketuksia kielen käyttämisen, mutta sitä enemmän tietoperäisen ja osittain jo-

tenkin tarpeettoman kielifilosofian kanssa. Ja nekin ohjaukset, joita kielioppi 

voisi kielen käyttämiseen antaa, jäävät tarpeellisen rinnastuksen puuttuessa 

usein mieleen muistumatta juuri silloin, kun niitä tarvittaisiin. 

(Soininen 1907: 187.) 

Kieliopin opiskelun ja käytännön kirjoitusharjoitusten rinnastamista Soininen pe-

rustelee sillä, että halu kieliopin oppimiseen kasvaa nuoressa, joka on havainnut 

tarvitsevansa sitä kirjoittamisen aputiedoksi (mts. 187). Argumentillaan Soininen 

muistuttaa paljon John Deweyn (1859–1952) kasvatusfilosofiaa, jossa kasvatus 

käsitetään ensisijaisesti toiminnaksi, kokemukseksi ja sosiaalistumiseksi. Deweyn 

pragmatismissa onkin usein nähty herbartilaista perinnettä (Rinne ym. 2002: 152), 

vaikka tarkemmin tulkittuna Dewey oli amerikkalaisen herbartismin ja traditio-

naalisen koulun kritiikkiä (Sutinen 2003: 138). Itse asiassa herbartilaisuutena tun-

nettu suuntaus väistyi progressiivisen kasvatusopin ja Deweyn tieltä amerikkalai-

sista lehdistä 1900-luvun alkuvuosina (Stormbom 1986: 130–132). 

Esille tullut toiminnan ja oppimisen yhteys joka tapauksessa johdattelee päät-

telemään, että ajattelunkin opettamisessa tärkeää on mielekäs alkuasetelma. Omi-

naista mielekkäässä oppimisessa on, että se painottaa yksittäisten irrallisten fakto-

jen asemesta kokonaisuuksia, joiden avulla oppija voi ymmärtää myös uusien fak-
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tojen merkityksen tiedon kokonaisrakenteessa. Mielekkäässä oppimisessa on en-

sisijaisesti kyse skeemojen rakentumisesta esimerkiksi siten, että kun lapsi oppii 

kertolaskun periaatteet, hän pystyy harjoittamaan kertolaskua riippumatta siitä, 

mitkä luvut kulloinkin ovat mukana laskutehtävässä. Näin oppijan ei tarvitse ope-

tella asioita ulkoa vaan kyetä soveltamaan skeemoja tilanteen vaatimusten mukai-

sesti. Siispä esimerkiksi lukemaan opetteleminen voi nojautua siihen valmiina 

olevaan tietouteen, että kasvatettava tuntee jo puhutun kielen pohjalta denotatiivi-

sen merkityksen ja syntaksin periaatteet. (Ausubel ym. 1978: 25, 71–73; ks. myös 

Imsen 1984: 318–322; Miettinen 1984: 77; Seifert 1991: 187–189.) 

Näkemys mielekkäästä oppimisesta on vain yksi hahmotelma oppimisstrate-

gioista. Olennaista on, että jotakin strategiaa noudattava oppija käsitetään aktiivi-

seksi toimijaksi, joka oppitekstejä lukiessaan tavoittelee tiettyä päämäärää ottaak-

seen haltuunsa oppiaineen sisältöjä. Tällöin on kyse siitä, millä tavoin oppija va-

litsee, tiivistää, yhdistää, muuttaa ja järjestää uudelleen kohtaamaansa tietoa. Stra-

tegiat toimivat yleisemmällä tasolla kuin varsinaiset opiskelutekniikat, joihin kuu-

luvat esimerkiksi muistiinpanomerkinnät. (Marja Vauras 1991: 29.) 

Mielekkäässä oppimisessa on lopulta hyvin paljon kyse samasta periaatteesta 

kuin on vygotskilaisessa lähikehityksen vyöhykkeen ideassa: siinä että oppijalle 

tarjotaan kehitysvaiheeseensa nähden riittävän haasteellisia tehtäviä (ed. luku 

2.2.1). Äidinkielen oppikirjalle mielekäs oppiminen vastaavasti asettaa vaatimuk-

sen tarjota oppimateriaaliksi mielekästä aineistoa, joka koskettaa oppijan arkista 

elämänpiiriä mutta on kuitenkin riittävän haasteellista, jotta henkinen kasvu kehi-

tysvaiheesta toiseen käy mahdolliseksi. 

On kuitenkin syytä panna merkille, että siirtyminen kehitysvaiheesta toiseen 

ei välttämättä toteudu käytännön koulutyöskentelyssä. Esimerkiksi Merja Kaup-

pinen tutkijaystävineen on todistanut, että yhtenäisen peruskoulun tavoite opetuk-

sen jatkumosta jää luokkahuoneissa puutteelliseksi. Jotta jatkumo toteutuisi, tulisi 

oppimateriaalien vastata moniin haasteisiin: Ensinnäkin opettajien ja oppikirjan-

tekijöiden pitäisi tuntea oman aineensa oppimateriaaleja eri kouluasteilta, jottei 

opetusta rakennettaisi sokkona ja mutu-tiedon varassa. Kustantajilla taas on oma 

vastuunsa siitä, miten oppikirjasarjoja suunnitellaan jatkumoksi ja varmistetaan 

vuorovaikutus ja tiedonkulku oppikirjatiimien kesken. (Kauppinen ym. 2011: 383.) 

Jos ja kun oppikirja kykenee toteuttamaan jatkumon periaatetta, se epäsuoras-

ti antaa esimerkin elinikäisen oppimisen ihanteesta, eräästä peruskoulun pääta-

voitteesta (Kristiansen 1999: 45; Pops 2004: 16). Toisin sanoen äidinkielen oppi-

kirjoilla on mahdollisuus tarjota sellaista oppimateriaalia, joka johdattelee oppijaa 
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itsenäiseen työskentelyyn sekä lisää hänen harrastuneisuuttaan äidinkieltä ja kir-

jallisuutta kohtaan.  

Harrastuneisuus oppiaineen elinikäisessä oppimisessa johtaa lopulta siihen, 

että äidinkieli voi olla kansalaisen kiinnostuksen kohteena läpi elämän lapsuudes-

ta alkaen. Kysymys on siis siitä, että varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa aivan 

kirjaimellisesti jatketaan, syvennetään ja laajennetaan aikaisemmin opittuja äi-

dinkielen taitoja – niin kuin konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen kuuluukin teh-

dä. Tällä tavoin vihdoin saatetaan puhua lingvistisestä biografiasta, yksilön kieli-

taidon elinkaaresta, jonka alkuvaiheisiin kuuluu kielenoppiminen ja myöhemmin 

muun muassa kriittinen kielikäsitys ja erityylisten tekstien hallinta (ks. Foley & 

Thomson 2003).  

Elinkaaren huipentumana voinee pitää sitä, että oppija on äidinkielensä avulla 

päässyt henkiseen kasvuun ja astunut sivistyksen sisään. Hänestä on tullut sosio-

kulttuurisen yhteisönsä täysivaltainen jäsen (ks. seuraava luku 3.4). 

3.4 Kulttuuriin kasvu 

Yksi äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen syvimmistä olemuksista on yleis-

sivistys ja kasvattaminen kulttuuriin. Tässä yhteydessä kulttuuri käsitetään laveas-

ti sekä opetussuunnitelman painottamaksi korkeakulttuuriksi että ihmisen koko 

elämänpiiriä koskevaksi kulttuuriksi – arjeksi ja sen ilmiöiksi. Kantava ajatus on, 

että samalla kun oppilas on kasvamassa kulttuuriin, hän on myös sosiaalistumassa 

kulttuuriyhteisönsä jäseneksi.  

Kulttuuriyhteisön täysjäsenyys tosin jää saavuttamatta monilla peruskoulun 

oppilailla. Vuonna 2010 jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden osuus oli noin 9 

prosenttia eli 5 710 oppilasta koko ikäluokasta (64 000 oppilasta), ja heidän osuu-

tensa kasvoi puoli prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Jatko-opintoihin hakivat sil-

ti lähes kaikki – hakematta jätti vajaat kaksi prosenttia. Erityisesti on huomattava, 

että opintojaan jatkavista peruskoululaista merkittävä osa, noin 40 prosentin osuus, 

jatkoi opintojaan toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa – lukioihin siirtyi 

vuonna 2010 puolet peruskoululaisista. (Tilastokeskus 2011.)  

OECD:n (2011) tilastojen mukaan vailla perusasteen jälkeistä koulutusta ole-

vista 20–24-vuotiaista henkilöistä noin 10 prosenttia oli työttöminä ja koulutuk-

sen ulkopuolella vuonna 2009. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista samanikäi-

sistä työttöminä olevien osuus oli noin viisi prosenttia pienempi. Yhteys koulu-

tuksen ja sosiaalisen syrjäytymisen välillä oli selvä, yksi syrjäytymisuhan indi-

kaattori. 
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Korostettava on, että koulutushalut ovat Suomessa lisääntyneet 1990-luvun 

alusta, jolloin jopa yli 10 prosenttia peruskoululaisista jätti opinnot vallan koko-

naan (Rinne 2001: 118–119). Vaikka vuoden 2010 prosentit näyttävät suhteellisen 

pieniltä, kietoutuu niihin melkoisen nuorisojoukon elämänkulku. 
Peruskoulun kannalta on edellisen perusteella aivan ilmeistä, että jatkokoulu-

tukseen valmentaessaan myös äidinkielen opetuksessa tulisi ottaa huomioon mo-

nenmoiset mahdollisuudet yläkoulun jälkeiseen elämään. Valmentautuminen pel-

kästään lukiota varten ei kohtaa kuin noin puolet luokan oppilaiden intresseistä. 

Peruskoulun jälkeisten opintojen tilaa kuvastaa se, että äidinkielen ja kirjalli-

suuden opettajien parissa on alettu puhua erityisestä ammatillisesta äidinkielestä 

(ks. Tarkoma 2004). Sillä tarkoitetaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen 

edellyttämiä taitoja. Tavoitteena on, että opiskelija syventää äidinkielen osaamis-

taan eli niitä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, joita hän tarvitsee jatko-opinnoissa, 

työelämässä ja osana elämänalaansa (OPS 1990: 28–30; Hätönen 2000: 126). Eh-

kä voitaisiin ajatella myös, että koska liki 10 prosenttia peruskoulun yhdeksäs-

luokkalaisista jää pois jatkokoulutuksista, myös peruskoulussa ammatillinen nä-

kökulma olisi sellaista äidinkielen opetusta, joka auttaisi nuorta oppijaa koulunul-

koisessa elämässä, hänen sosiaalistumisessaan. 

On luonnollista ajatella, että mikäli peruskoulun äidinkieli ottaa huomioon 

ammatillisten opintojen vaatimukset, myös yläkoulussa tulisi painottaa tiedonhal-

lintaa, viestintää arkitilanteissa sekä kielen ja kulttuurin tuntemusta. Tästä vaati-

muksesta puolestaan käy ymmärrettäväksi Minna-Riitta Luukan ja Matti Leiwon 

(2004: 33) huomautus, jonka mukaan pelkällä kirjallisuuden lukemisella ja opis-

kelulla ei selviä tulevaisuuden monimuotoistuvassa kulttuurissa. Laajasti ajateltu-

na koulunulkoiseen elämään valmentautuminen voidaan nähdä opetuksen kasva-

tuksellisten ja sivistyksellisten päämäärien tavoitteluna ynnä oppija sosiaalistumi-

sena (ks. ed. luvut 2.1.3 ja 2.2.2). Opetussuunnitelmassa nimeltä mainittuja sosio-

kulttuurisia käytänteitä sisältyy opetuksen yhteiseen eheyttävään osaan, jossa on 

yhtenä kokonaisuutena osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys (Pops 2004: 38).  

Ylipäänsä vuoden 2004 opetussuunnitelmaan on kirjattu ihanne kansalaisesta, 

joka kunnioittaa yksilön oikeuksia ja vapauksia, osallistuu aktiivisesti suomalai-

sen yhteiskunnan toimintaan ja on tietoinen yhteiskunnan arvoista, toimintata-

voista ja kulttuurista. Hänellä on monipuoliset valmiudet kehittää demokraattista 

yhteiskuntaa. Opetuksen tarkoituksena on antaa valmiudet toimia yhtäläisin oike-

uksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä. Näin koulu-

tus alistetaan yhteiskunnan tarpeisiin. (Luukka & Leiwo 2004: 17.) 
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Kuvattu aktiivinen kansalaisuus tuli kirjaimellisesti valtiovallan päämääräksi 

valtioneuvoston politiikanohjelmissa vuonna 2004. Ajatuksena oli, että lapset ja 

nuoret oppivat ottamaan vastuuta itsensä lisäksi myös yhteisistä asioista. Ennus-

teiden mukaan opettajatkin joutuvat yhä enemmän pohtimaan, millaisia yhteis-

kunnan moraalisia arvoja ja normeja koulutuksessa tulisi välittää ja miten oppi-

laita voidaan kasvattaa nykyajan demokratiaan. (Ks. esim. Mikkola 2006.) 

Niin kuin Seppo Niemelä huomauttaa, aktiivisen kansalaisuuden rajat eivät 

ole tarkat. Usein siihen liitetään lähes mitä tahansa asioita yrittäjyydestä kulutta-

juuteen. Tässä tutkimuksessa noudatetaan Niemelän tulkintaa, jonka mukaan ak-

tiivinen kansalaisuus tarkoittaa kaikkea yhteisöllistä aktiivisuutta jollakin tavoin 

organisoiduissa ryhmissä. Aktiivinen kansalaisuus on lähellä sosiaalista osallis-

tumista ja yhteisöllisyyttä. Se korostaa koko elämän ajan tapahtuvaa oppimista, 

jossa ennakoivalla sosiaalistumisella on suuri merkitys. Muodollinen koulutus ei 

tuota aktiivista kansalaisuutta, mutta koulutoverien kautta koulu on hyvä yhteisö-

pohja osallistumisen edistämiselle. Demokratian kannalta aktiivisen kansalaisuu-

den toivotaan lisäävän yksilön ja päätöksentekijöiden välistä vuorovaikutusta, 

jonka vähäinen määrä tätä nykyä heikentää sekä yhteiskunnallisten kysymysten 

tuntemusta että niihin vaikuttamista. (Niemelä 2011: 242–244, 257.)  

Äidinkielen oppiainetta aktiivinen kansalaisuus koskee suoraan siten, että 

joidenkin mielestä suomalainen koulu pyrkii välttelemään yhteiskunnallista kes-

kustelua. Yksi tapa harjoittaa kansalaiskasvatusta olisi tehdä mediakasvatuksen 

nimissä yhteistyötä yli oppiainerajojen – muun muassa äidinkielen ja kirjallisuu-

den sekä historian ja yhteiskuntaopin parissa. Tällöin voitaisiin asettaa tavoitteek-

si niin sanottu tutkiva puhe, johon osallistuvat henkilöt esittävät avoimessa ajatus-

ten vaihdossa vastaväitteitä. Väitteet perustellaan ja keskustelussa syntyy vaihto-

ehtoisia ehdotuksia. Näin siis ihannekoulussa: muissa Pohjoismaissa ilmapiiri on 

Suomea avoimempi keskustelulle, vaikka esimerkiksi työelämä vaatii yhä enem-

män kykyä keskustella ja neuvotella työn suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. 

(Suutarinen 2006; erit. mediakasvatuksesta Hankala 2011: 174–177.) 

Erityistä huomiota puhe- ja keskustelutaitoon on kiinnitetty Ruotsissa. Pää-

määräksi on asetettu edistää demokratiaa ja opettaa erityistä ’neuvottelevaa kes-

kustelua’ deliberativa samtal. Viranomaisten asiakirjoissa neuvottelevalla keskus-

telulla tarkoitetaan kommunikaatiota, jossa erilaiset käsitykset ja arvot kohtaavat 

toisiaan; siinä kukin osallistuja tuo esiin mielipiteitään, kuuntelee toisia sekä arvi-

oi näiden argumentteja. Päämääränä on saavuttaa perusteltu yksimielisyys kollek-

tiivisesti hyväksytyistä arvoista ja normeista. (Englund 2000.) 
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Viime kädessä keskustelutaitojen harjoittelussa on kyse oppijoiden sosiaalistumi-

sesta, kasvusta yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. Näin päädytään jälleen pohti-

maan kielen, kulttuurin ja ajattelun välisiä suhteita. Jos siis aktiivinen kansalai-

suus tarkoittaisi sitä, että työpaikalla tehdyt teot ja omaksutut arvomaailmat (ideo-

logiat) ovat kielenkäytön ohjaamia ja keskusteluin palautuvia prosesseja, on syytä 

uudelleen tarkastella ns. kielellisen relativismin eli suhteellisuushypoteesin teori-

aa (ed. luku 2.1.2). 

Kielellisen relativismin traditio on pitkä ja kiistelty. Se alkaa Aristoteleesta; 

keskiajalla sen edustajia oli modismi spekulatiivisine kielioppeineen (Itkonen 

1991: 226, 301); saksalaisessa kansallisromantiikassa traditioon lukeutui Johann 

Gottfried von Herder, joka puolestaan vaikutti Wilhelm von Humboldtin ajatte-

luun ja siten yleisen kielitieteen syntyyn sekä amerikkalaiseen strukturalismiin 

(Ivić 1966: § 68–75, 317–324).  

Juuri von Humboldt (1988 [1836]: 60) väitti, että ihmisten on käytännössä 

vaikea ymmärtää toisiaan, koska heidän maailmankuvansakaan eivät ole identtisiä: 

jokainen kieli piirtää ympyrän kieliyhteisöön kuuluvien ihmisten ympärille, ja 

tämän ympyrän voi jättää vain astumalla samalla toisten ihmisten ympyrään. Si-

ten esimerkiksi vierasta kieltä oppiakseen yksilön pitäisi vallata uusi näkökulma 

jo omaksumaansa kosmiseen asenteeseen. Kielen oppiminen ei siis ole passiivista 

tai mekaanista tiedonsiirtoa ja toisintamista: on opittava toimimaan kielellisesti 

joko oman tai toisen kansakunnan kielen malleja käyttäen (Kaškin 2002: 356). 

Humboldtin kielikäsitys tietysti liittyy kiinteästi saksalaiseen kansallisuusaat-

teeseen, mutta siten myös 1800-luvun suomalaisuuteen. Pertti Karkama muistut-

taa, että Humboldtin edustama herderiläisyys ei alkujaan vaikuttanut ainoastaan 

vain Snellmanin ajatteluun vaan myös Elias Lönnrot (1802–1884) tarttui eräissä 

kirjoituksissaan nimenomaan von Humboldtin kieliteoriaan. Humboldtin vaiku-

tukseen viittaa erityisesti se, että Lönnrot kiinnittää huomionsa kielen ominaisuu-

teen ilmaista jokaisen puhujan omaa yksilöllistä maailmankatsomusta, tunteita ja 

emotionaalisia sävyjä. Hyvin johdonmukaisella tavalla Lönnrot päätyy lapsen kie-

len ja äidinkielen ongelmaan. Ajatuskulku etenee edelleen niin, että jos on perus-

telua puhua äidinkielestä, on johdonmukaista puhua myös synnyinmaasta. Yhtei-

nen kieli on se, joka yhdistää yksilöt samaan yhteisöön ja lopulta koko kansakun-

taan. (Karkama 2007: 440–442; erit. Humboldtista Robins 1976: 174–178.) 

Kielellisessä relativismissa nykyään tunnetuin on amerikkalaisten Edward 

Sapirin (1884–1939) ja Benjamin Lee Whorfin (1897–1941) kehittelemä hypotee-

si, jonka mukaan maailma ei näyttäydy ihmiselle objektiivisena todellisuutena 

vaan ikään kuin peilin, kielen, heijastumana. Amerikkalaislingvistit taas olivat 
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saaneet saksalaisvaikutteita Sapirin opettajan Franz Boasin (1858−1942) kautta, 

ja näin jatkumo saksalaisesta kansallisromantiikasta amerikkalaiseen kieliantropo-

logiaan on ilmeinen. (Ks. Hymes & Fought 1981: 98; Pentti Leino 1987: 30–31.) 

Amerikkalaisista selkeäsanaisempana on pidetty Whorfia (Carroll 1970: 178), 

jonka mukaan jaottelemme luontoa niiden periaatteiden mukaan, jotka äidinkie-

lemme on asettanut. Maailma siis ”tarjoutuu meille kaleidoskooppisena vaikutel-

mien väläyksinä, joiden tulee jäsentyä henkemme välityksellä, ja mielemme ja 

nimenomaan mielessämme olevien kielellisten systeemien on jäsennettävä nämä 

vaikutelmat. Silvomme luonnon, järjestämme sen käsitteiksi ja liitämme merki-

tyksiä sillä tavoin kuin teemme paljolti siksi, että olemme osallisina sopimuksessa 

järjestää se tällä tavoin – sopimuksessa, joka koskee puheyhteisöämme ja joka on 

kooditettu kielemme kaavoihin.” (Whorf 1956: 213.) 

Whorfin kannanoton sisältöä on kielitieteissä, filosofiassa ja psykologiassa 

tulkittu ja pohdittu paljon, ja usein sen väittämiä on pidetty melko radikaaleina 

(ks. esim. Harley 2008: 87–99). Useimmiten on muistutettu, että kommunikaati-

ossa ehkä 70 prosenttia sanomista välittyy ei-verbaalisesti (Gagnestam 2005: 37–

38) ja että samassa kulttuuriyhteisössä eri kieltä puhuvien ihmisten pitäisi omata 

aivan erilainen maailmankatsomus, mutta esimerkiksi Suomessa ei liene väliä sil-

lä, puhuuko suomea vai ruotsia (Karlsson 1994: 27). 

Riippumatta kielellisen relativismin vahvuusasteesta voitaneen silti suostua 

näkemykseen, jonka mukaan kielenkäyttö aina kannattelee mukanaan myös maa-

ilmankatsomuksellisen ulottuvuutensa. Kyse on kielenkäytön ideologisesta sisäl-

löstä, jonka tunnistaminen ja hallinta lopulta tekee puhujasta ja kuuntelijasta sel-

laisen itsenäisen toimijan, joka on tasavertaisessa asemassa sosiokulttuurisessa 

kommunikaatiossa. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna kielen ja ajattelun suhde on 

keskeinen osa äidinkielen opintoja, ja kiintoisaa vihdoin on, millä tavoin oppikir-

jat kykenevät vahvistamaan oppijan viestinnällistä kompetenssia ideologisten 

merkitysten osalta. (Kielestä ja maailmantulkinnasta Gadamer ks. 2004: 79–89.) 

Melko helppo on havaita, että yllä esitetty kulttuurin tuntemus ja viestintätilan-

teiden hallinta palautuu niihin periaatteisiin, joita aikaisemmin on käsitelty genre-

pedagogiikan ja sosialisaation näkökulmasta. Äidinkielen opetuksessa puheena 

olevat näkökannat johtavat Luukan (2009: 16) kaltaiseen päätelmään, jonka mu-

kaan genret ja tekstitaidot omaksutaan parhaiten toimimalla yhteisössä ja autentti-

sissa tekstitilanteissa. Kyse on enemmänkin sosiaalistumisen kuin opiskelun pro-

sesseista. Täydelliseksi tekstitaituriksi ei voi koskaan tulla, koska aina on uusia ti-

lanteita ja käytänteitä, joihin ihmiset sosiaalistuvat. Kehitys ja oppiminen tulee-
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kin esiin tekstikäytänteiden repertoaarien laajentumisena. Tekstitaitoja ei siis opita 

alakouluikäisenä tai vain koulussa, vaan niihin kasvetaan koko elämän ajan. (Ks. 

myös Barton 1994: 176–187; Cope & Kalantzis 1993a: 2–8.) 

Genren olemuksesta on kirjoitettu paljon eri tieteenaloilla, ja sille on annettu 

erilaisia tulkintoja niin kieli- kuin kirjallisuustieteissäkin tai antropologiassa ja re-

toriikassa (ks. Paltridge 1997: 5–28; Swales 1990: 33–67; myös Varis 2003: 309–

320). Voidaan tietysti valjastaa genre tekniseksi termiksi, joka auttaa ymmärtä-

mään, mitä tekstit tekevät ja miten ne toimivat sosiaalikulttuurisessa ympäristös-

sään (Kress 1993: 22). Tällöin koulussa ollaan lopulta tekemisissä erilaisten val-

tasuhteiden ja tekstitaitojen välisten yhteyksien kanssa, ja jos ajatusta kehittelee 

pidemmälle, genrepedagogiikasta on tulossa keskeinen osa myös yhteiskunnalli-

sia oppiaineita. Kuitenkin äidinkielen oppiaineen näkökulmasta on painotettava, 

että valta ja kulttuuri ensisijaisesti kirjoittautuvat osaksi tekstin kieliopillisia ra-

kenteita, ja oppiaineen päämääränä on osoittaa, millä tavalla kyseiset rakenteet 

havaitaan ja ymmärretään. (Ks. myös Karvonen 1995: 40–43.) 

J. L. Lemke edustaa niitä varhaisia kriittisiä genretutkijoita, joiden mukaan 

viestintä määritellään sanamerkityksiä laajemmaksi prosessiksi: puhe ja kirjoitus 

ovat toimintaa tilanteissa, jotka saavat merkityksensä konteksteista – luokkahuo-

nepuheissa eleistä, ilmeistä ja liikkeistä, jotka havaitaan luokkahuoneessa (kirjoi-

tetussa viestinnässä valokuvasta, typografiasta jne.). Kieli siis on väline tehdä eri-

laisia sosiaalisia tekoja: antaa käskyjä, tukea yhteistyötä, neuvotella, hankkia tai 

jakaa tietoja, vietellä, loukata, antaa vaikutelmia tai mielikuvia, rukoilla, huijata, 

kehua tai moittia, ostaa ja myydä, suostutella ja varoitella, pyydellä, vaatia ja tar-

jota – genre on legopalikka kaikkeen, mitä voimme kielellä tehdä toisille, toisten 

kanssa ja toisten vuoksi. Tällöin sosiaalinen elämä on tyypillisesti tilannesidon-

naista, se on initiaatiota kohti rekisterin eli tilanteen mukaisen puhetavan hallintaa. 

(Lemke 1989: 5–8.) 

Lemken tavoin myös Teun A. van Dijk (1998: 55–56, 196) näkee genret en-

nen muuta osana tekstien ja diskurssien sosiaalista kontekstia. Hän kuitenkin pai-

nottaa genren abstraktia ulottuvuutta. Sen sijaan että puhuttaisiin esimerkiksi 

eduskuntapuheen genrestä, on hedelmällisempää tarkastella ylipäänsä poliittisia, 

lääketieteellisiä tai akateemisia diskursseja ja niiden ideologisia sisältöjä. Toisin 

sanoen on olemassa erityisiä tekstilajeja, jotka muita selkeämmin palvelevat sosi-

aalisen kognition ja kompetenssin kehittymistä. 

Lopuksi on Elinor Ochsin (1988: 129–130) tavoin painotettava, että sosiali-

saatio ja lingvistisen kompetenssin kehittyminen ovat elinikäisiä prosesseja. Ochs 

siis sanoutuu irti kielellisen relativismin ideasta siinä mielessä, että kertaalleen 
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saavutettu kielikyky hallitsisi ihmisen ajattelua läpi hänen koko elämänsä. Tämä 

ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kieli ohjailisi ihmisen sosiaalistumista ja sosi-

aalista habitusta aktuaalisessa kommunikaatiossa tietyssä tilanteessa. 

Kaiken edellä olleen voi vihdoin tiivistää ja kehitellä edelleen seuraavasti: (i) 

Kieli mitä ilmeisimmin ohjaa jossakin määrin ajattelua. (ii) Perustavimmat ajatte-

lua ohjaavat kielelliset rakenteet sisältävät maailmankatsomuksellisia ideologisia 

merkityksiä. (iii) Ideologiset merkitykset kirjoittautuvat julki aktuaalisessa kom-

munikaatiossa. (iv) Ideologiset merkitykset eivät ole stabiileja järkäleitä, vaan (v) 

ne voivat muuttua ihmisen elämän aikana. (vi) Sosiaalistumisen ja kielikyvyn ke-

hittymisen myötä ihmisen on mahdollista oppia tunnistamaan ja hallitsemaan 

ideologisia merkityksiä, sosiaalista habitustaan. (vii) Sosialisaatiossa koululla ja 

oppikirjoilla on oma tehtävänsä. (viii) Oppikirjojen, sosialisaation ja ideologisten 

merkitysten yhteys tekee tärkeäksi tutkia, millä tavoin oppimateriaalit käsittelevät 

kielenkäyttöön kirjoittautuvia arvoja ja uskomuksia – millä tavoin oppikirjat te-

kevät tutuksi kriittistä lukutaitoa. 
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4 Oppikirjojen sisältämä kielitieto 

Käsillä olevan tutkimustyön varsinainen analyysi alkaa tästä luvusta ja tutkimus-

kohteen kuvauksesta. Tarkoitus on pääpiirteissään kuvata, millaisia asioita tutki-

musaineistona olevat äidinkielen oppikirjat ottavat esille kielikäsitystä valaise-

vista viidestä kategoriasta: (i) kieliopista, (ii) kielenhuollosta, (iii) teksti- ja tyyli-

opista, (iv) kielen variaatiosta sekä (v) semantiikasta ja pragmatiikasta. 

Tutkimusaineiston kuvauksella tarkoitetaan mukaelmaa Norman Faircloughin 

hahmottelemasta DA:n mallista ja erityisesti hänen näkemyksestään analyysin ja-

kautumisesta kolmitasoiseksi prosessiksi, joka koostuu kuvauksesta, tulkinnasta 

ja selityksestä (ed. kuvio 2 luvussa 1.2). Nimenomaan aineiston kuvauksella Fair-

clough (1989: 26) tarkoittaa tutkimuksen vaihetta, joka koskee tekstin rakenteita 

ja muotoa. Kuvaus on ymmärrettävissä tekstin identifioinniksi ja nimeämiseksi 

sen muodollisten ominaisuuksien perusteella siten, että tarkastelu pysyy pintata-

solla juurikaan problematisoimatta tekstin syvärakennetta. Kuvaus kuitenkin nou-

dattaa lingvistiikan terminologiaa, ja siksi se jo on osa analyyttistä tutkimusta. 

Varsinkin varhaisimmissa julkaisuissaan Fairclough (mts. 110–111) on määri-

tellyt varsin yksityiskohtaisesti, millaiset kielelliset rakenteet ja piirteet kuuluvat 

kuvauksen alaan. Kantava ajatus on, että päähuomio voidaan kerralla keskittää (i) 

sanastoon, (ii) lauserakenteisiin ja (iii) tekstuaalisuuteen.  

Tämän tutkimuksen kannalta ei ole tarkoituksenmukaista takertua kokonaan 

kiinni Faircloughin ajatuksiin, koska jo englannin ja suomen kielen erot johdatte-

levat analyysia hieman eri suuntiin. Vielä vuoden 1989 julkaisussaan Fairclough 

oli kiinnostunut ensisijaisesti viestinnästä verbaalisena kielenä. Myöhemmin hän 

on kuitenkin korostanut, että kattavassa DA:ssa teksti ei ole ainoastaan puhetta tai 

kirjoitusta vaan teksti voi olla televisiomainoksen tavoin mitä tahansa visuaalista 

tai äänteellistä viestintää. Lisäksi on painotettava, että tekstianalyysi kohdistuu 

sekä tekstien merkitykseen että niiden muotoon. Vaikka näiden kahden puolen 

asettaminen vastakkain voi olla analyyttisesti tuottavaa, todellisuudessa niitä on 

vaikea erotella. Merkityksiä voi toteuttaa vain muodoissa, ja merkitysten eroavai-

suus edellyttää muodollisia eroja. Voidaankin ajatella, että muotojen ollessa erilai-

set myös merkityksissä täytyy olla joitakin eroja. (Fairclough 1997: 79–80.) 

Mikäli analyysi tiukasti seuraisi Faircloughin antamia suuntaviivoja, aineis-

ton kuvaus keskittyisi nimenomaan yksittäiseen tekstiin – se ei niinkään ole laajo-

jen tekstijoukkojen malli, jolle esimerkiksi käsillä olevassa tutkimuksessa olisi 

tarvetta (ks. Varis 2004: 102–103). Siksi on oikeutettua päätellä, että Faircloughin 

teoriaa täytyy hieman soveltaa kulloinkin käsillä olevaan aineistoon ja järjestellä 
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analyysin eteneminen siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla palvelee tutki-

mukselle asetettuja päämääriä – tekemättä kuitenkaan etukäteen hypoteeseja 

mahdollisista tuloksista vaan tarkastelemalla aineistoa avoimin silmin. 

Kuva 1. Näyte äidinkielen oppikirjan sivusta sekä sen verbaalisista ja visuaalisista il-

maisukeinoista (Taito 7: 36). 
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Ennen oppikirjojen sisältöjen täsmällistä kuvausta on vielä todettava, että ylä-

koulun oppilaille suunnatut äidinkielen oppikirjat ovat viestintänä sangen ilmeik-

käitä (ks. kuva 1). Puuttumatta kaikkiin yksityiskohtiin voi todeta, että kirjoissa 

käytetään varsin monipuolisesti rinnakkain sekä kuvaa että verbaalista kieltä. Ta-

vallista on esimerkiksi korostaa asioita erilaisin tehokeinoin (mm. kursivointi, li-

havointi ja fonttikoon tai -lajin muutokset). Tavallista on, että oppikirjan sivut sisäl-

tävät erityyppisiä tekstejä: on tietolaatikoita, vinkkejä toisille sivuille ja harjoituk-

sia. Grafiikassa esiintyy kaavioita ja taulukoita; usein visuaalista ilmettä vielä te-

hostetaan sarjakuvilla tai muilla piirroksilla. Värien käytöllä taas osoitetaan asia-

kokonaisuuksien rajoja tai laatikkojuttujen asemaa kokonaisuudessa.  

Eroja kirjojen välille syntyy siitä, kuinka paljon niissä käytetään visuaalisia 

tehokeinoja tai erilaisia kainalojuttuja. Esimerkiksi 7. luokan oppikirjoihin sisäl-

tyvät sanaluokkasivut vaihtelevat niin, että Loitsu 7 (s. 161–163) opettaa järjes-

telmän varsin suorasanaisesti siten, että verbit, nominit ja partikkelit erotetaan toi-

sistaan ajatusviivoin ryhmiteltyinä luetteloina; aihepiirin tehtäviä on kuvitettu 

piirroksella Elias Lönnrotista. Samoin Sisu 7 (s. 72–74) kertoo sanaluokista suo-

rasanaisella tekstillä mutta kuvaa myös sanaluokkien pääryhmät taulukkona; ku-

vituksena on piirroksia ja maalaus pingviineistä. Taito 7 (s. 78–80) puolestaan 

kertoo aluksi sanaluokkajaon yleisestä periaatteesta, esittelee sen jälkeen graafi-

sesti nominit, partikkelit ja verbit. Tämän jälkeen on laatikkoon painettu näyte-

teksti, joka havainnollistaa sanaluokkien käyttöä tekstissä, mutta esimerkkiä ei 

seuraakaan vielä tehtäväjakso vaan kaksi reunahuomautusta sanaluokkien ominai-

suuksia. 

Verbaalisessa viestinnässä oppikirjojen välillä havaitaan eroja esimerkiksi 

oppijaksojen otsikoiden tyylissä: niissä on pyrkimys totisesta toteamisesta hieman 

persoonallisempaan ilmaisuun (vrt. Loitsu vs. Taito ja Sisu): Kertomus (Loitsu 7); 

Fiktiivisten tekstien valloitus (Taito 7); Kirjoittaja luo maailmoja (Sisu 7). Sisäl-

lysluetteloissa on hieman eroa myös sen mukaan, missä järjestyksessä opetus-

suunnitelmaan sisältyvät asiat on otettu esille etenkin kirjallisuuden osalta. 

Verbaalinen tyyli on silti kaikissa oppikirjoissa asiaproosaa, joka konkretisoi-

tuu lyhyinä lause- ja virkerakenteina Ihmisaivot vastaanottavat tietoa tehokkaasti, 

jos tieto annostellaan järkevästi (Sisu 7: 14). Lausetyypiltään oppikirjavirkkeet 

ovat toteavia suhdelauseita Joissain mainoksissa ja tekstiviesteissä on nykyään 

muotia kirjoittaa nimet pienellä alkukirjaimella (Loitsu 7: 45). Tehtävien yhtey-

dessä kuitenkin kehottavat imperatiivit ovat ilmeisesti poikkeuksettomia: Muuta 

epäsuora esitys suoraksi esitykseksi (Taito 7: 186). Kielikuvia tai muita kiertoil-
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mauksia oppikirjat eivät juuri suosi, mutta tyyliopilliseksi tehokeinoksi teksteissä 

on valjastettu muuta sanaleikittelyä ja koululaishuumoria: 

 

Miten ymmärrät seuraavat lauseet? 

Nainen synnytti presidentin helikopterissa. 

Voit tulla neuvottelemaan hiusongelmistasi, jotka henkilökuntamme toteuttaa 

Sinulle myöhemmin. 

Tytöt kierrättäisivät poikia innokkaammin. 

Veteen ammuttaessa on varottava kimmokkeita ja veneestä on turvallisinta 

ampua yksi metsästäjä kerrallaan. 

(Sisu 7: 226.) 

Tekstuaalisesti oppikirjateksteissä edelleen huomiota herättää se, että tekstin ko-

heesiota luovia sidoskeinoja kirjat käyttävät vain vähän: teksti koostuu lyhyistä 

kappaleista ja itsenäisistä päälauseista. Tämä ilmiö selittyy ennen muuta sillä, että 

oppikirjatekstien sidoksisuus perustuu sisältöihin eli koherenssiin, ei niinkään 

muotoon eli koheesioon (ks. myös Karvonen 1995: 207). 

4.1 Kielioppi 

Stereotyyppisen käsityksen mukaan koulun äidinkieli on kielioppia. Se tuo mie-

leen vanhan, perinteellisen tavan opettaa sanaluokkia ja lauseenjäsennystä, ja sii-

hen kytkeytyy tavallisesti käsitys siitä, että kielioppi kertoo, mikä on oikea tapa 

käyttää kieltä: sen säännöt ovat normatiivisia ja niiden avulla voidaan perustella 

kirjoitettaessa sattuneita virheitä ja kömpelyyksiä (KK 1994: 14).  

Tavallisesti kieliopille on määritelty kolme erilaista sisältöä: (i) Sisäinen kie-

lioppi on ihmisen kompetenssia, jonka ihminen osaa osatessaan kutakin kieltä. (ii) 

Deskriptiivinen kielioppi taas on käytössä olevan kielen kuvausta ja sen lainalai-

suuksien osoittamista. (iii) Normatiivinen kielioppi puolestaan on ohjeistava ja 

valikoiva kuvaus sisäisestä kieliopista ja sen toivotuista käyttötavoista; normatii-

visia kielioppeja on lukemattomia, prototyyppinä voisi mainita Osmo Ikolan 

(1991) Nykysuomen käsikirjan. (Vilkuna 2006: 12–18.) 

Koulussa on vanhastaan opetettu niin sanottua perinteistä kielioppia, jonka 

juuret ovat antiikin filosofiassa ja jonka mielenkiinto on kohdistunut lähinnä sa-

noihin, lauseisiin tai yhdyslauseisiin siten, että tekstiyhteydet tai kielen vaihtelu ja 

tyyli ovat jääneet marginaaliin (Alho & Kauppinen 2008: 19). Nyttemmin tästä 

traditiosta on luovuttu ja on otettu käyttöön termi pedagoginen kielioppi eli kou-
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lukielioppi, jonka tavoitteena on yhdistää kielen käyttö monipuoliseen tietoon kie-

lestä, sillä kieltä ei voi eristää sen käytöstä (KK 1994: 16). 

Koulukielioppi on terminä varustettu kahdesta syystä: ensiksi siksi, että kieli-

oppi on laajimmassa ja klassisimmassakin merkityksessään liian suppea luonneh-

dinta siitä, mitä opetetaan; toiseksi siksi, että kieliopilla ja pedagogisiin tehtäviin 

tarkoitetuilla kielen kuvauksilla on vahva yhteys, joka edellyttäisi epämuodikkaita 

opetusmenetelmiä. Niinpä jotkut käsittävät pedagogisen kieliopin tiedon etsimi-

seksi kielestä opetustarkoitukseen. (Corder 1976: 151.) 

Pedagoginen kielioppi ei hylkää normatiivista otetta, mutta asioita tarkastel-

laan osana kokonaisuutta: pedagoginen kielioppi esittää tietoisesti kehitellyn kie-

limuodon, joka on hyväksytty kaikille yhteiseksi kirjakieleksi. Siihen hyväksytty-

jen rakenteiden kuvauksessa taas tarvitaan kieliopillisia käsitteitä. Laajassa mie-

lessä koulun kieliopinopetus antaa välineitä kielen ilmiöiden erittelemiseen. Di-

daktiikan avainsanoja ovat monipuolisuus ja väljyys. (KK 1994: 135–137.) 

Pedagogisessa kieliopissa käsiteltävät asiat perustuvat lapsen kognitiivisen 

kehityksen tasoon ja etenevät metalingvistisen kehityksen myötä. Tämä merkitsee, 

että asioita otetaan esille sen mukaan, millaisiin kognitiivisiin päätelmiin lapsi 

pystyy. Erityisesti yläkoulussa opetus pyritään kytkemään tekstien analyysiin sekä 

omien tekstien tuottamiseen ja editoimiseen, ja samalla syvennetään semanttisten 

ilmiöiden ymmärrystä. (KK 1994: 139, 144.) 

Opetussuunnitelman perusteissa kielioppi on mukana päättöarvioinnin kriteereissä 

arvosanalle 8 siten (Pops 2004: 53–55), että oppilas 

 

• pystyy käyttämään opetettujen kielitiedon tai tekstitiedon käsitteitä teks-

tejä havainnoidessaan sekä kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitelles-

sään, 

• osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, 

sanastollisia ja rakenteellisia valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden ra-

kennetta ja pituutta sekä tarpeen mukaan tiivistää tekstiään, 

• osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hä-

nellä on tietoa sanaluokista ja tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee 

suomen kielen keskeisimmät ominaispiirteet ja pystyy vertailemaan suo-

men kieltä muihin opiskelemiinsa kieliin; hänellä on käsitys kielisukulai-

suudesta ja suomen sukukielistä. 
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Oppikirjoissa edellinen on tulkittu niin, että kaikissa tämän tutkimuksen kir-

jasarjoissa seitsemännen luokan kielioppi sisältää sanaluokkien esittelyn. Luokit-

teluun johdatellaan kuvailemalla yleisiä periaatteita: 

Sanat herättävät mielikuvia, joiden perusteella jokainen ryhmittelee sanoja 

vaikkapa iloisiin ja surullisiin tai kauniisiin ja rumiin. Tällöin jokainen luokit-

telee sanat omien mieltymystensä mukaan. On olemassa myös yhteisiä sopi-

muksia siitä, miten sanoja jaetaan ryhmiin. Näihin luokkiin eivät yksittäisen 

ihmisen tunteet ja mielikuvat vaikuta. 

(Loitsu 7: 156.) 

Loitsun johdantoa yllä seuraa hahmotelma, jonka mukaan sanoja voidaan luo-

kitella omaperäisiksi sanoiksi ja lainasanoiksi. Lisäksi luokittelussa tukeudutaan 

sanojen muotoon ja erotellaan omiksi ryhmikseen perussanat, yhdyssanat ja joh-

detut sanat. Vasta näiden kahden luokittelutavan jälkeen oppikirja ottaa esille sa-

nojen taipumisen ja kertoo, että pääluokat ovat nominit, verbit ja partikkelit. 

(Loitsu 7: 156–157.) 

Nominit, verbit ja partikkelit ovat pääryhmät myös kahdessa muussa 7. luo-

kan oppikirjassa. Oppilaalle annetaan ohje, jonka mukaan verbit taipuvat per-

soonamuodoissa ja nominit sijamuodoissa; partikkelit ovat taipumattomia tai tai-

puvat vain muutamassa sijassa (Sisu 7: 72). Hieman toisella tavalla saman asian 

esittelee Taito 7, joka jaottelee pääluokat niiden tehtävien mukaan. Sama oppikir-

ja muistuttaa myös, että joskus sanojen luokittelu voi olla vaikeaa kenelle tahansa, 

sillä jotkut sanat voivat edustaa useampaakin sanaluokkaa tai niiden päätehtävä 

on vuosien kuluessa muuttunut: esimerkiksi nykyisin substantiivina tunnettu ho-

pea on ennen tarkoittanut muun muassa ’pehmeää’ ja kuulunut adjektiivien luok-

kaan. (Taito 7: 78–79.) 

Seitsemännen luokan oppikirjat ottavat esille nominien sijamuodot ja verbeis-

tä niiden persoona- ja aikamuodot – modus jää kahdeksannen luokan kirjoihin. 

Verbien taivutusta ei siis opetella kerralla kokonaan, vaan modusten osalta koko-

naisuus on hajotettu kahdelle vuosiluokalle. Tällaisessa asiakokonaisuuksien ha-

jauttamisessa verbeihin perehtyminen väistämättä jää kovin indikatiivivaltaiseksi. 

Moduksien lisäksi 8. luokan oppisisältöihin kuuluvat lauseenjäsenet ja eräät muut 

lausetason ilmiöt. Miltei huomaamatta käsitellään lausetyypit: 

Kielessä on erilaisia lausetyyppejä, ja niillä on erilaisia tehtäviä. Yleisin lau-

setyyppi on toteamus- eli väitelause, jonka avulla muun muassa todetaan, väi-
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tetään, kuvaillaan, annetaan tietoa ja kerrotaan. Muita lausetyyppejä ovat ky-

symyslause, käskylause ja huudahduslause. 

(Sisu 8: 90.) 

Lauserakenteet oppikirjoissa jaetaan lausekkeiksi, lauseiksi ja virkkeiksi: 

Virke = kirjoitetun kielen yksikkö, joka koostuu yhdestä tai useammasta lau-

seesta. 

Virke alkaa isolla alkukirjaimella ja päättyy pisteeseen, kysymys- tai huu-

tomerkkiin. 

Lause = virkkeen osa, joka koostuu persoonamuotoisesta verbistä ja yhdestä 

tai useammasta lausekkeesta. Joskus persoonamuotoinen verbi voi yksinkin 

toimia lauseena. Lauseet jaotellaan päälauseisiin ja sivulauseisiin. 

Lauseke = lauseen osa, joka koostuu yhdestä sanasta tai useammasta, yhteen 

liittyvästä sanasta. Kukin lauseke muodostaa merkityskokonaisuuden. 

(Voima 8: 239.) 

Erilaisten virkerakenteiden tunnistaminen on tärkeää, koska se välittömästi vai-

kuttaa oikeinkirjoitukseen ja pilkun paikkaan. Asia on ilman muuta kieliopin 

alaan kuuluvaa osaamista, mutta oppikirjoissa pilkku käsitellään kielenhuollon 

ohjeissa (esim. Loitsu 8: 237), ja siksi se siirtyy tässäkin tutkimuksessa seuraa-

vaan lukuun 4.2.  

Ilmiönä virkerakenteet ja pilkut osoittavat, että oppikirjojen sisällön jaottelu 

eri kategorioihin – esim. juuri kielioppiin ja kielenhuoltoon – ei ole ongelmatonta; 

päällekkäisyyksiä ja monitulkintaisuuksia paljastuu analyysin edetessä.  

Itse lauseenjäsenistä esiintyvät seuraavat tässä järjestyksessä: predikaatti, 

subjekti, objekti, predikatiivi, adverbiaali ja attribuutti (Sisu 8: 93–108). Loitsu 

8:ssa attribuutti on ennen adverbiaalia. Voima ei tunne attribuuttia asiahakemis-

tossaan; sen sijaan lausekkeiden esittelyn yhteydessä teos kertoo, että jos lausek-

keen pääsana on substantiivi, sen määritettä kutsutaan attribuutiksi, esim. kreivi 

Dracula (Voima 8: 173). 

Predikaatille oppikirjat antavat lauseenjäsenistä eniten tilaa. Kirjojen jäsente-

lyssä se on aina ensimmäisenä, ja esimerkiksi Sisu 8 käsittelee predikaattia kol-

mella sivulla, subjektia kahdella. Nämä kaksi mainitaan lauseen pääjäseniksi: 

Jokaisessa kokonaisessa suomen lauseessa on persoonamuotoinen verbi eli 

predikaatti. Siihen voi liittyä myös nominaalimuotoinen osa, esimerkiksi 

voin (persoonamuoto) yrittää ajatella (nominaalimuotoja). Predikaattia, jossa 



96 

on sekä persoona- että nominaalimuotoinen verbi, sanotaan verbiketjuksi. 

Lause rakentuu predikaatin ympärille, mutta predikaatti voi muodostaa lau-

seen myös yksinään, esimerkiksi Tuulee. Kieltosana on osa predikaattia, esi-

merkiksi Ei tuule. 

Tavallisesti predikaatti saa kuitenkin parikseen subjektin. Predikaatti ja 

subjekti ovat lauseen pääjäsenet. Ne muodostavat lauseen sellaisenaan eivät-

kä välttämättä tarvitse avukseen muita lauseenjäseniä. 

(Loitsu 8: 192.) 

Erikseen oppikirjat voivat käsitellä predikaatin ja subjektin välistä suhdetta, kong-

ruenssia, jonka mukaan predikaatin luku ja persoona ovat yksi yhteen (esim. Voi-

ma 8: 177). Ongelmallisista lauseenjäsenistä huomiota kiinnitetään attribuuttiin 

eli määritteeseen, koska joissakin yhteyksissä se voi edustaa myös jotakin muuta 

lauseenjäsentä: 

Vihainen koira murisee ohikulkijoille. 

subjektilauseke + pred. + adv:li TAI 

attr. + subj. + pred. + adv:li. 

(Sisu 8: 107.) 

Lausetason ilmiöihin edellisten ohessa kuuluu vertailu. Voima 8:ssa vertailua kä-

sitellään jaksossa, jonka tarkoituksena on opettaa tiedon rakentamista ja esittämis-

tä. Vertailua oppikirjassa pidetään yhtenä tiedon jäsentämisen taitona: 

Vertailemisen taito on hyödyllinen, sillä se auttaa tiedon jäsentämisessä: 

toiseen lokeroon ryhmittyvät asioiden samanlaiset piirteet ja toiseen erilaiset 

piirteet. Tähän pitää pystyä myös monissa koulun tehtävissä. Esimerkiksi his-

torian kokeessa voi joutua vertailemaan sotien seurauksia, ja biologiassa taas 

tehtävänä saattaa olla kahden metsätyypin tarkasteleminen rinnakkain. Silloin 

on tiedettävä eroja ja yhtäläisyyksiä. Mutta se ei riitä: yleensä vertailu täy-

tyy osata rakentaa yhtenäiseksi tekstiksi. 

(Voima 8: 198.) 

Mielenkiintoista Voima 8:ssa on, että siinä vain mainitaan prototyyppinen vertailu 

[X on kuin / niin kuin Y]. Sen sijaan käyttöön valjastetaan monia muita vertailun 

keinoja, esim. verbejä ynnä adjektiivin komparatiivimuoto. Voisi todeta, että ope-

tusratkaisussaan Voima 8 vetoaa oppijan kykyyn ajatella sekä tehdä havaintoja 
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erilaisten ilmiöiden yhtäläisyyksistä ja eroista. Vertailua ei oppikirjatekstissä pide-

tä pelkkänä mekaanisena taitona, jonka avulla virkerakenteita voi muodostaa. 

Yhdeksännen vuosiluokan oppikirjoissa kerrataan aikaisemmin opittuja kieliopin 

asioita. Kertaamisen tekniikat vaihtelevat siten, että Taju 9 esittelee kieliopin asi-

oita liitteessä (s. 288–304), Sisu 9 ujuttaa Suomen kielen peruspiirteet -otsikon al-

le kertauksen ja sen, millainen on suomen kielen äännerakenne ja miten äänteet 

yhdessä sanojen kanssa muodostavat kielen perusyksikön. Tästä edetään sanojen 

johtimiin, tunnuksiin, päätteisiin ja liitteisiin. Lauseiden yhteydessä vihdoin ker-

rataan subjekti ja objekti; uutena asiana esille tulee sanajärjestys. Sanaluokkien 

taivutusmuodot on esitetty taulukkona oppikirjan liitteessä. (Sisu 9: 29–33, 230; 

kuva 7 tk. luvussa 6.) 

Kertauksen oheisoppina saatetaan tehdä tutuksi kieliopin sisältö: 

Kielioppi tarkoittaa kuvausta kielen rakenteista. Jotta eri rakenteita voi ym-

märtää ja tutkia, on tunnettava erilaisia kielioppikäsitteitä. Kun käsitteet osaa 

lajitella omiin koloihinsa ikään kuin työkalut pakkiin, niitä on helpompi käyt-

tää. Pitää tietää, millä tasolla kieltä tarkastelee ja minkä lokeron käsitteitä 

käyttää. Suomen kielen rakennetta voi tutkia äänne-, sana-, lause- ja tekstita-

solla. Kun oppii hakemaan oikeita työkaluja oikeasta paikasta, voi myös ym-

märtää, miten koko kielen järjestelmä toimii, muuttuu ja elää. 

(Loitsu 9: 86.) 

Varsinaisena uutena asiana yhdeksännen luokan oppikirjat tuovat esille sanaston 

ja nimistön osuuden kieliopissa. Ratkaisu on mielenkiintoinen sikäli, että nimistö 

ei ole samalla tavalla loogisesti hahmotellun kieliopin asia kuin esimerkiksi lau-

seenjäsenten nimeäminen, koska usein nimistö koostuu täysin umpimähkään ni-

metyistä entiteeteistä (ei ole mitään syytä, jonka vuoksi jotakin henkilöä sanotaan 

Kaisuksi eikä Kaisaksi, jotakin kaupunkia Hesaksi eikä Hesäksi). Kuitenkin Pops 

2004 edellyttää, että oppilas osaa puhua sanastosta, ja luontevammin sanasto ja 

nimistö hahmottuvat osaksi kielioppia kuin esimerkiksi variaatiota. 

Kieliopin alaan sanasto kuuluu tietysti myös siksi, että suuri osa sanastoa syn-

tyy loogisten lainalaisuuksien mukaisesti. Mahdollista on esimerkiksi tehdä yh-

dyssanoja, lyhentää, johtaa uusia sanoja, keksiä uusia sanoja, antaa vanhalle sa-

nalle uusi merkitys ja lainata muista kielistä. Taju 9 muistuttaakin, että lähes puo-

let suomen kielen yleisimmistä sanoista on lainattu muista kielistä.  
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Taju 9 kertoo, että ensinnäkin on vanhoja lainoja, esimerkiksi joulu, kello, 

hammas ja äiti, jotka ovat sopeutuneet suomen kieleen niin hyvin, että niitä ei 

edes huomaa lainasanoiksi. Toiseksi on uudempia lainasanoja, jotka muistuttavat 

selvästi toisen kielen sanaa. Uudempien lainasanojen lähtökielinä Taju ottaa esille 

ruotsin (enkeli, kissa, duuni), saamen (kaamos, kiiruna, naali), venäjän (lusikka, 

pappi, safka), japanin (karaoke, tatami, judo), espanjan (karamelli, paraati, mos-

kiitto), italian (kassa, passi, paparazzi), saksan (aspiriini, salmiakki, diesel), rans-

kan (parketti, terassi, eleganssi) ja englannin (meikki, toppi, biisi). Lainasanojen 

monenmoisia ilmansuuntia kuvaa asiaa käsittelevän kaavion otsikko Sanat ovat 

suurlähettiläitä. (Taju 9: 64–65.) 

Nimistöä oppikirjat käsittelevät laajasti, jos vertailukohtana pidetään esimer-

kiksi predikaatin saamaa kolmen sivun tilaa: Sisu 9:ssä aihepiirillä on käytössään 

seitsemän, Loitsu 9:llä viisi ja Taju 9:llä neljä sivua. Nimistön rakenne on esitelty 

seuraavasti: 

Kaikissa kielissä on nimiä. Nimi on sellainen sana, joka viittaa vain yhteen 

tiettyyn kohteeseen. Vaikka maailmassa olisi miljoona Heikkiä, käytämme ni-

meä Heikki yleensä vain, kun haluamme viitata johonkin tiettyyn Heikkiin. 

Suurimmat nimien ryhmät ovat henkilönnimet ja paikannimet. Nykyisin 

tärkeitä ovat myös liikeyritysten ja yhteisöjen nimet. 

Paikannimissä on usein paljon vanhoja, käytöstä poistuneita sanoja, joiden 

merkitystä ei enää ymmärretä. Paikannimissä on usein säilynyt myös sellais-

ten kielten sanoja, joita alueella joskus on puhuttu. Esimerkiksi Siilinjärven 

nimi ei liity siileihin, vaan saamelaisten vanhaan talvikylään, siitaan. Turku 

on vanha sana, joka on merkinnyt kauppapaikkaa ja joka edelleen elää sanon-

nassa turhuuden turuilla. 

(Sisu 9: 22.) 

Nimistön olettaisi kiinnostavan oppilaita, sillä oppikirjoissa otetaan paikannimien 

ja henkilöiden etunimien lisäksi esille sukunimet, jotka helposti saavat oppijan 

pohdiskelemaan omien sukujuuriensa alkuperää. Suvun vetovoimasta oppimisen 

motivoimiskeinona nimistön yhteydessä kertoo implisiittisesti myös oppikirjojen 

visuaalinen viesti: Taju 9:ssä piirros ruotuväen sotilaista viittaa 1700-lukuun ja 

siihen, että suomalaiset saivat sukunimensä Ruotsin sotaväessä (s. 19); Loitsu 

9:ssä on yleisimpien sukunimien yhteyteen sijoitettu mustavalkoinen vihkikuva 

takavuosilta (s. 131); Sisu 9 on painanut nimistöjaksonsa alkuun ison värikuvan 

kastetilaisuudesta, henkilön nimeämisen seremoniasta (s. 22). 
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4.2 Kielenhuolto 

Pirjo Hiidenmaa (2007: 124) jaottelee kielenhuolloksi kutsutut tehtävät neljään 

lohkoon: (i) kielen ja sen ilmaisuvarojen huolto, (ii) kielen omaksumisen huolto, 

(iii) tekstien huolto, (iv) kielen aseman huolto. Hiidenmaa (2003: 267) on vakuut-

tunut siitä, että kaikissa kielenkäyttäjissä asuu pieni kielenhuoltaja. Jokapäiväinen 

puheemme kaikilla tasoillaan ottaa kantaa kieleen ja kommentoi sitä. Kirjoitamme 

ja puhumme niin kuin arvelemme olevan hyväksi ja oikein. Näitä malleja omak-

sutaan lapsesta alkaen, ja elämän aikana käsitys hyvästä kielestä muuttuu monia 

kertoja. Käsitys hyvästä kielestä vaihtelee, ja meistä itse kukin soveltaa eri kri-

teerejä eri tilanteissa. 

Koulussa eniten esillä on kielen rakenteen huolto. Tällöin tarkkaillaan sano-

jen taivutusta, sananmuodostusta, lauserakenteita ja sanastoa, siis kielen ilmaisu-

varoja. Oikeinkirjoitus on niin ikään kielenhuollon alaa, mutta se ei perustu puh-

taasti kieleen tai kielioppiin. Lisäksi oikeinkirjoituksesta antavat ohjeita muutkin 

kuin kielenhuoltajat. Oikeinkirjoituksesta, merkistöstä ja aakkosjärjestyksestä 

säädetään esimerkiksi kansainvälisissä tai kansallisissa standardeissa. Käytännös-

sä oikeinkirjoitukseen vaikuttavat niin ikään tietoteknisten sovellusten keksijät, 

vaikka heillä ei varsinaista roolia tässä olekaan. Hattu-s on ohjeen mukaan tar-

peen monissa suomenkielisissä lainasanoissa, mutta tekstinkäsittelylaitteista sitä 

on hankala saada esiin, samoin ajatusviivaa. (Hiidenmaa 2003: 273–274.) 

Kielenhuollon periaatteita on kritisoitu usein (ks. luku 3.2). Moitteita on sa-

nellut muiden muassa Anna-Liisa Mäenpää (1980), jonka mielestä oikeakielisyy-

den opetus on oikeastaan järjetöntä pedagogiikkaa. Mäenpään mielestä kielen-

huolto ei ole tarpeetonta toimintaa, mutta on mieletöntä rajata tämä huolto vain 

joihinkin äidinkielen opetuksen tuokioihin ottamatta huomioon oppilaan koko 

elämäntilannetta. Mäenpään mukaan tähän mennessä koulussa on opetettu nor-

mistoa, joka on tarkoitettu aikuisten kielenkäyttäjien täydellisen kirjallisen ilmai-

sun ohjeistoksi. 

Mäenpään kritiikki kohdistuu siihen, että opetus ja oppilaan kehitysaste eivät 

kohtaa toisiaan. Toisenlaisissa kritiikeissä on ihmetelty hallintokielen vaikeasel-

koisuutta ja sitä uhkaa, että virkakieli lisää kuilua hallinnon ja kansalaisten välillä. 

Ei siis lupaa hyvää, kun kielen todellinen käyttö jää sosiologien, psykologien, 

viestintäspesialistien, markkinoiden, lehtimiesten, ekonomien, juristien ja tekni-

koiden huoleksi. (Esim. Heikkinen & Mantila 2011; myös Sigurd 1973.) 

Kielenhuollon haasteet ovat murroksessa yhteiskunnan muuttuessa. Ehkä 

merkittävin haaste on se, että erilaisissa ammateissa itse kukin tarvitsee nykyään 
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varsin hyvää kielitaitoa. Kieltä käytetään eri tilanteissa, tekstejä luetaan kriittisesti 

ja konteksteissaan, luetaan eri välineitä, käytetään eri kieltä. Silloin kun kaikki ei-

vät saavuta taitoja, tasoerot voivat olla suuria. (Hiidenmaa 2007: 130.) 

Kielioppityöryhmä päätyy käsitykseen, että koulun tehtävänä yhä on opettaa 

käyttämään korrektia kirjoitettua kieltä, luomaan ja tulkitsemaan erityyppisiä 

tekstejä. Tähän pyrkii myös kielenhuolto. Jos aikoo selvitä yhteiskunnassa, on 

opittava hallitsemaan kirjoitetun kielen konventiot. Niiden opettaminen taas on 

koulun tehtävä. Siten oppilaille annetaan työelämässä välttämättömiä taitoja ja 

samalla tasoitetaan heidän välisiään sosiaalisia kuiluja. Tärkeää työryhmän mie-

lestä on, että koulussa perehdytään eri tekstilajien ominaispiirteisiin ja vaatimuk-

siin. Samaan tapaan tulisi opettaa, millaisia vaateita erikoiskielet asettavat tekstil-

le ja sen ymmärrettävyydelle. Tekstien tulvassa olisi syytä tehdä oppilaalle sel-

väksi myös se, että vastaanottajista joudutaan taistelemaan paitsi sisällön myös 

muodon keinoin. (KK 1994: 195.) 

Opetussuunnitelman perusteista 2004 on vaikea havaita reagointia edellä esitet-

tyihin näkökantoihin. Kielenhuoltoon liittyy oikeastaan vain sisältökuvauksen 

maininta, jonka mukaan opetukseen pitäisi sisältyä ”kirjoitetun kielen lause- ja 

virketajun kehittämistä ja oikeinkirjoituksen vakiinnuttamista” (Pops 2004: 53). 

Oppikirjoissa kielenhuolto on silti näyttävästi esillä, vaikka opetussuunnitel-

massa se ohitetaan. Esimerkiksi Loitsu 7:ssä on kielenhuoltoa käsitteleviä sivuja 

14 %, Sisu 7:ssä 11 % ja Taito 7:ssä 10 % teoksen kokonaissivumäärästä. Esille 

tulevat alkukirjaimet, välimerkit ja yhdyssanat – alkukirjaimia lukuun ottamatta 

kymmenen yleisintä virhetyyppiä ylioppilaskirjoituksissa (Pentti Leino 1992). 

Kielenhuollon pariin oppilasta voidaan motivoida esimerkiksi oppilaiden te-

kemällä haastattelulla kielenhuollon ammattilaisesta (Sisu 7: 206–208). Sama in-

noittamisen päämäärä on seuraavassa: 

Oikeinkirjoitussääntöjä voi verrata liikennesääntöihin: jos jokainen ajaisi, mi-

ten sattuu, vallalla olisi pian kaaos. Jos jokainen kirjoittaisi oman päänsä mu-

kaan, ennemmin tai myöhemmin tästäkin aiheutuisi sekaannusta. Tehokas 

keino oppia välttämään kiviä ja karikoita on oppia tunnistamaan ne. Ongel-

mien nujertaminen vaatii kärsivällisyyttä – toisilta enemmän, toisilta vähem-

män, mutta jokainen voi uutteran työn tuloksena oppia tarkkailemaan omaa 

tekstiään. 

(Loitsu 7: 42.) 
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Oikeinkirjoitusjakson aluksi Loitsu 7 ottaa esille kahdeksan kirjoittamisen ongel-

makohtaa. Niihin kuuluvat jo mainittujen alkukirjainten, välimerkkien ja yhdys-

sanojen lisäksi sanojen tarpeeton toisto eli tautologia, numeroiden kirjoittaminen, 

puhekielisyydet, pitkät virkerakenteet sekä alkaa-verbin kaipaama ensimmäinen 

infinitiivi eli A-infinitiivi alkaa kirjoittaa. 

Pilkkusäännöistä Taito 7 korostaa, että pilkun käyttämiseksi kirjoittajan täy-

tyy erottaa toisistaan pää- ja sivulauseet. Kirja tuo esille, että pilkkua käytetään 

paitsi sanojen myös lauseiden välissä. Pääsäännön mukaan kaikki lauseet erote-

taan toisistaan pilkulla, mutta tästä on olemassa kaksi poikkeusta. (i) Päälauseiden 

välistä pilkku jätetään pois, jos niitä yhdistää rinnastuskonjunktio ja niillä on jo-

kin yhteinen osa: 

 

Päälause   Päälause 

Hallissa oli vielä vähän väkeä mutta tunnelma oli korkealla. 

(Hallissa = yhteinen osa) 

(ii) Pilkku jää pois sivulauseiden välistä, jos niitä yhdistää rinnastuskonjunktio. 

Yhteistä osaa ei tarvita. Tämän säännön noudattamiseksi kirjoittajan pitää tietysti 

tietää, että rinnastuskonjunktiot ovat ja, sekä, sekä – että, -kä, eli, tai, joko – tai, 

vai, mutta, vaan. (Taito 7: 122–123.) 

Yhdyssanoille oppikirjat antavat tilaa siten, että tehtävineen aihetta käsitel-

lään Loitsu 7:ssä kuusi, Taito 7:ssä neljä ja Sisu 7:ssä kolme sivua. Vain Taito 7 

muistuttaa, että yhdyssanat jakautuvat määrite- ja perusosaan. Sen sijaan yhdys-

sanojen rakenteelliset kategoriat (genetiivimuoto, -inen-johdin jne.) teoksissa on 

esitelty samalla tavalla. Niin ikään yhdyssanojen tunnistamistestit ovat esillä kai-

kissa oppikirjoissa: 

Joskus on vaikea tietää, kirjoitetaanko sanat yhteen vai erikseen. Jos olet epä-

varma, onko jokin sana yhdyssana vai ei, voit kokeilla asiaa adjektiivilla. Jos 

kahden sanan väliin sopii adjektiivi, kyseessä on kaksi eri sanaa. Jos taas sa-

nojen väliin ei voi laittaa adjektiivia, kyseessä on yhdyssana. 

(Sisu 7: 212.) 

Edelleen yhdyssanoja voi erotella sanaliitoista koettamalla asettaa sanojen väliin 

esimerkiksi -kin-liitepartikkelin: sadekin takki – sadetakkikin. Niin ikään yhdys-

sanoiksi kirjoitettavat käsitteet paljastuvat, jos sanaparin merkitys poikkeaa yh-
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dyssanasta: Mökillämme kasvaa kissankäpäliä – Varo niitä kissan käpäliä! (Taito 

7: 130–131.)  

Edellisten lisäksi 7. luokalla on mahdollista ottaa esille yksittäisiä ohjeita. 

Opitaan siis, että tekijännimeen kuuluu j (juoksija), komparatiiviin tarvitaan m 

(hiljaisempi) tai että numeraaleihin ei tarvitse merkitä taivutuspäätettä, jos pääte 

käy ilmi seuraavasta sanasta Jussi sijoittui kilpailussa 5. sijalle. Voidaan myös 

mainita eräitä sekaannusta aiheuttavia yksittäisiä sanoja: mieluummin, tällainen, 

monesti, kuulemma, useimmiten, samanlainen, erilainen, enää. (Sisu 7: 215.) 

Niin ikään seitsemännen luokan kielenhuoltoon kuuluu referointiteknikoiden 

opettelu. Kirjat tuovat esille, että on olemassa suoraa ja epäsuoraa esitystä: 

Suorassa lainauksessa kirjoittaja lainaa sanasta sanaan jonkun toisen puhetta. 

Suora lainaus rakennetaan kahdesta osasta: johtolauseesta ja lainauksesta. 

Johtolauseessa kerrotaan, kuka on puhuja. Lainaus merkitään lainausmerkkei-

hin. 
– – 
Epäsuorassa lainauksessa kirjoittaja kertoo omin sanoin, mitä joku toinen 

on sanonut. Epäsuorassa lainauksessa ei käytetä lainausmerkkejä. 

(Sisu 7: 224.) 

Johtolauseen paikka esitellään yksityiskohtaisesti: se voi olla lainauksen alus-sa, 

lopussa ja keskellä. Harjoitustehtävissä oppilasta kehotetaan joko muuttamaan 

suora esitys epäsuoraksi tai päinvastoin. Samaan tehtävään voi yhdistää myös al-

kukirjaintehtävän: 

Kirjoita seuraava vitsi uudelleen vihkoosi. Lisää isot alkukirjaimet ja kaikki väli-

merkit. Suorissa lainauksissa voit käyttää joko repliikkiviivaa tai lainaus-

merkkejä. 

TYTTÖ KYSYY HAAVEILEVASTI POIKAYSTÄVÄLTÄÄN RAKAS-

TATKO SINÄ MINUA JOO VASTAA POIKA OLENKO SINUN MIELES-

TÄSI MAAILMAN KAUNEIN TYTTÖ JATKAA TYTTÖ POIKA VASTAA 

JOO TYTTÖ ON HETKEN HILJAA JA KYSYY OVATKO SILMÄNI SY-

VÄT KUIN MERI JA TUKKANI KUIN TUULENTUVA VILJA TAAS 

KERRAN POIKA VASTAA JOO VOI KALLE SIN SITTEN OSAAT PU-

HUA TYTÖLLE KAUNIISTI HUUDAHTAA TYTTÖ JOO TOTEAA 

KALLE 

(Loitsu 7: 62.) 



103 

Edelliseen harjoitustehtävään liittyy sellainen mekaanisen kopioimisen peri-aate, 

josta on esitettynä kritiikkiä toisaalla luvussa 7.2. 

Kahdeksannen luokan oppikirjoissa ei enää tule esille mitään järisyttävää uuden 

uutta: oppikirjat pääsääntöisesti kertaavat samoja asioita, jotka ovat esillä jo seit-

semännen luokan teoksissa. Varsinaisesta asioiden toistosta ei kuitenkaan ole kyse, 

sillä yleensä käsiteltävää asiaa ja tarkastelutapaa sekä laajennetaan että sy-

vennetään. Tosin sattuu niinkin, että samat taulukot esiintyvät sekä 7. että 8. luo-

kan kirjoissa – kuten tapahtuu suoran ja epäsuoran esityksen välimerkkien yhtey-

dessä (Taito 7: 184; Voima 8: 250). 

Uutena asiana oikeinkirjoituksen ongelmakohdissa Loitsu 8 ottaa esille puhe-

kielisyydet sekä eräät tyylirikot. Puhekielisyyksiin oppikirja laskee ensinnäkin re-

latiivipronominin joka tai mikä erheellisen valinnan ja muistuttaa, että joka viittaa 

edelliseen sanaan ja mikä edelliseen lauseeseen. Niin ikään puhekielisyyksiin lei-

mautuvat eräät verbimuodot (ei oltu sovittu po. ei ollut sovittu) ja omistusliitteen 

puuttumisen: heidän teokset po. heidän teoksensa. Lisäksi puhekielisyyksiä Loit-

sun mukaan edustavat virkkeen kaltaiset kokonaisuudet, joista puuttuu verbi: 

 
Väärin: Oikeinkirjoituksen perusasioita ovat isot ja pienet alkukirjaimet sekä 

yhdyssanasäännöt. Siten myös pisteen käyttö. 

Oikein: Oikeinkirjoituksen perusasioita ovat isot ja pienet alkukirjaimet sekä 

yhdyssanasäännöt. Perusasioihin kuuluu myös pisteen käyttö. 

Edellisiin rinnastuvat tyylirikkeet, joista mainittava on puhekielen ilmaukset (ihan 

oikeasti satsannut) sekä ns. sinä-passiivin Jos sinä haluat kirjoittaa vakavasti otet-

tavaa tekstiä, sinun täytyy malttaa opetella tietyt säännöt. (Loitsu 8: 21–22.) 

Esitetyt virhetyypit kuuluvat Loitsussa kielenhuollon pikaoppaaseen, mutta 

lisäksi teos ottaa esille uutena asiana lyhenteet, joita se käsittelee neljä sivua. Teos 

varoittaa lyhenteiden ylenpalttisesta käytöstä: 

Kun pitää sanoa paljon pienessä tilassa, käytetään lyhenteitä. Niihin törmää-

kin joka päivä esimerkiksi tekstiviesteissä, lehti-ilmoituksissa sekä erilaisissa 

taulukoissa ja luetteloissa. Lyhenteet ovat näppärä keino ilmaista asioita tii-

viisti ja lyhyesti, mutta ne eivät sovi kaikkiin teksteihin. Esimerkiksi kerto-

mukseen tai pohtivaan asiatekstiin eivät lyhenteet kuulu. 

(Loitsu 8: 41.) 
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Loitsu 8:n tavoin myös Sisu 8 esittelee puheen ja kirjoituksen välisiä eroja. Oppi-

kirjan käsitys puhekielisyyksistä on laajempi kuin Loitsu 8:ssa. Mainittujen kate-

gorioiden lisäksi huomautetaan, että puheessa käytetään monikon ensimmäisen 

persoonan kanssa passiivia, mutta kirjakielessä persoonan pääte on -mme: Me 

mennään huomenna Linnanmäelle po. Me menemme huomenna Linnanmäelle. 

Samoin muistutetaan, että puheessa subjekti ja predikaatti eivät välttämättä nou-

data samaa lukua niin kuin huolitellussa kirjoituksessa. Lisäksi puheessa sanojen 

väliset rektiot ovat usein erilaisia kuin kirjakielessä. Vihdoin oppikirja toteaa, että 

liitepartikkeleihin -kaan, -kään, -kin ja -pa ei tule kirjoituksessa toista k:ta tai p:tä: 

Hän ei tulekaan vielä kotiin; Sanopa muuta. (Sisu 8: 225.) 

Aivan uutena asiana Sisu 8 käsittelee lukusanoja ja niiden taivutusta (s. 231–

233). Välimerkeistä kyseisessä oppikirjassa tulevat uusina esille kysymysmerkki, 

huutomerkki ja kaksoispiste; pilkun ja pisteen käyttöä kerrataan yhä (s. 234–236). 

Kahden muun oppikirjan tavoin Voima 8 kertaa alkukirjaimet, yhdyssanat ja 

välimerkit. Teos sisältää huomattavan laajan luettelon ongelmallisista pikkusa-

noista ja niiden kirjoitusasusta, esim. aivan kuin, alaspäin, ani harva, eri tavalla, 

joka kerta, jotenkuten, nimenomaan, perin pohjin, poispäin. (Voima 8: 242–250.) 

Ei ole ihme, jos oppilas joskus toteaa äidinkielen oppiaineen vain kertaavan sa-

moja asioita vuodesta toiseen, sillä myös yhdeksännen luokan oppikirjoissa pää-

paino on kertauksella: alkukirjain, yhdyssanat ja välimerkit. Liitteessään Taju 9 

julkaisee kielenhuollosta samat sivut kuin Voima 8.  

Loitsu 9 on luopunut luettelomaisesta oikeinkirjoituksen ongelmakohtien lu-

etteloinnista ja pureutuu kaiken kertaamisen ohessa asiatekstin luettavuuteen: 

Kun kirjoittaa asiatekstiä – esimerkiksi koevastusta tai työelämässä vaaditta-

vaa muistiota – on tärkeintä, että lukija varmasti ymmärtää tekstin oikein. 

Kielen täytyy olla selkeää. Usein vaikeasti luettavaa tekstiä syntyy juuri sil-

loin, kun kirjoittaja kaikin keinoin pyrkii vaikuttamaan niin viralliselta kuin 

mahdollista. Hyvän asiatekstin kieli on konstailematonta ja rauhallista. 

(Loitsu 9: 19.) 

Erityisesti asiatekstin luettavuutta haittaavat Loitsu 9:n mukaan ns. substantiivi-

tauti (joku suorittaa maalaamisen par. joku maalaa) sekä vieras- eli sivistyssanat 

(ambitio par. kunnianhimo; traditiot par. perinteet). Niin ikään Loitsu varoittaa 

lauseenvastikkeiden käytöstä: on oltava tarkkana, että tapahtumat todella ovat 

samanaikaisia (Hän tuli laulaen kertoo, että tekijä sekä tulee että laulaa). Oppikir-
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jan mukaan lauseenvastikkeita ei kannata käyttää liikaa, sillä tiheään toistuvina ne 

saattavat tehdä tekstistä kankeaa tai vaikeasti luettavaa. (Loitsu 9: 19–20.) 

Välimerkeistä Loitsu 9 muistuttaa, että tekstissä niillä on useita tehtäviä. Op-

pikirjan mukaan tärkein tehtävistä on tauottaminen. ”Välimerkit rytmittävät teks-

tiä ja helpottavat näin lukijaa. Taitava kirjoittaja voi luoda välimerkkien avulla 

tekstiin myös erilaisia sävyjä. Ei ole aivan sama, kirjoittaako pelkästään lyhyitä 

virkkeitä, jolloin jotkin pisteet luultavasti korvautuvat pilkuilla. Koko tekstin sävy 

voi näin muuttua, esimerkiksi toteavasta perustelevaksi. Tekstin tekijä pystyy 

myös antamaan vaikkapa vain yhden virkkeen sisällöstä erilaisen kuvan pelkäs-

tään välimerkkiä vaihtamalla: Lienet väsynyt. Lienet väsynyt! (Loitsu 9: 32.) 

Vierassanojen kirjoitusasusta Loitsu 9 on julkaissut oman kaksisivuisen lis-

tansa. Oikeinkirjoitusohjeissaan oppikirja keskittyy äänteiden pituuksiin ja niiden 

säännönmukaisuuksiin. Tällöin todetaan muun muassa, että erityislainan toiseksi 

viimeisessä tavussa on yleensä pitkä vokaali, reportaasi ja imaami. Sanan sisällä 

oleva vokaali sen sijaan on usein lyhyt: Skandinavia, assyrialainen, diagnosoida 

ja moralisti. Konsonantit k, p, t ja s taas ovat yleensä yksinäiskonsonantteja: Por-

tugali, hierarkia, kampanja ja impulsiivinen. Niin ikään on huomattava, että -eli-, 

-eri-, -ori-lopun edessä on kk, pp tai tt, kraatteri. (Loitsu 9: 236–238.) 

4.3 Teksti- ja tyylioppi 

Perinteisestä kieliopista pedagoginen kielioppi poikkeaa ennen muuta siksi, että 

siinä katse on siirtynyt äänteistä, morfeemeista, sanoista ja lauseista teksteihin. 

Käyttöön on valjastettu laaja tekstikäsitys, joka kattaa kirjoitetun kielen lisäksi 

puheen sekä muut äänteelliset koodit ynnä kaiken visuaalisen viestinnän, esim. 

valokuvat (tk. luku 3.3; ks. myös Kuikka 2009: 37–43: Storrrer 2008: 323–328). 

Tekstin tarkastelu opetuksen kohteena käy ilmi myös opetussuunnitelmien 

oppimistavoitteiden kuvauksesta (Pops 2004: 52–53; ed. luku 3.1). Kantavana 

ajatuksena on, että kieltä syynätään autenttisessa käyttötilanteessa, mikä taas saat-

taa pedagogisesti olla motivoivampaa toimintaa kuin niin sanottujen laboratorio-

lauseiden analyysi. 

Kielitieteessä tekstejä tutkitaan erityisesti tekstilingvistiikassa ja stilistiikassa. 

Tässä tutkimuksessa ’tekstioppi’ tekstilingvistiikka on yhdistetty ’tyylioppiin’ sti-

listiikkaan, sillä käytännössä tyyli syntyy tekstissä ja monet tekstuaaliset ratkaisut 

vaikuttavat siihen, millaiseksi tyyli syntyy. Itse asiassa nykyinen pragmaattinen 

tekstilingvistiikka kattaa stilistiikan nimellä harjoitetun tyylintutkimuksen. Stilis-

tiikka siis on ollut ensin kirjallisuustieteen suosimaa tutkimusta ja vasta sitten 
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myös lingvististä analyysiä. Jostakin syystä näillä suunnilla on ollut vain vähän 

tekemistä toistensa kanssa. (Saukkonen 1984: 141–142.) 

Esitetty näkökanta johtaa ajatukseen, että tyyli on tekstin temaattisen merki-

tyksen variaatiota, eikä tekstilajissa itsessään ja sen skeeman kuvauksessa voida 

erottaa teemaa tyylistä (Saukkonen 2001: 146). Näkökanta ei sulje pois perinteistä 

käsitystä, jonka mukaan tarkastelutavan keskiössä oleva teksti on määritelty 

kommunikaation yksiköksi, samalla kun lause ja virke ovat syntaksin perusyksi-

köitä. Laajimmassa mielessä teksti voi olla jokainen tietyn koodin mukaan laadit-

tu merkkien jono. Luonnollisen kielen teksti tämän käsitteen laajimmassa merki-

tyksessä olisi yhdestä tai useammasta virkkeestä muodostettu kokonaisuus. Taval-

lisesti termiä teksti käytetään kuitenkin suppeammin ilmaisemaan sidoksista teks-

tiä eli yhdestä tai useammasta virkkeestä muodostunutta kokonaisuutta, jota pitää 

koossa viittaussuhteiden verkosto. Tällaisessa määritelmässä lyhyin teksti voi olla 

yksisanainen kyltti tai hukkuvan avunhuuto. Pisimmät tekstit ovat kokonaisia te-

oksia. (Enkvist 1975: 8–9; ks. myös KK 1994: 95.) 

Johtoajatus tekstilähtöisessä kielenopiskelussa on, että siinä valjastetaan käyt-

töön samoja kielitieteellisiä käsitteitä kuin perinteisessäkin kieliopissa. Kielioppi-

työryhmän näkemys on, että oppilas pystyy käyttämään semantiikan ja kieliopin 

peruskäsitteistöä (esim. ala- ja yläkäsite, synonyymi, parafraasi), sanaluokkien 

nimityksiä, pää- ja sivulausetta. Tarpeellisia jo antiikista periytyviä käsitteitä ovat 

myös teema ja reema. Tarvitaan siis avuksi metakieltä, jotta on mahdollista antaa 

oikeakielisyysohjeita ja arvioida tekstien tyyliä ja yhtenäisyyttä. Metakieli ja kie-

lioppi auttavat näin näkemään kielen moni-ilmeisyyden, ja siten saadaan edelly-

tykset oman tekstin työstämiseen. Jos kieliopin kuvaus on kapea, oppilas ei hel-

posti näe omasta eikä toisten tekstistä muita kielen ominaisuuksia kuin ne, jotka 

on nimetty. (KK 1994: 176–177; vrt. toinen näkemys Koukilla 2009: 199–200.) 

Juuri tekstin yhteydessä kielioppityöryhmä antaa suuntimet myös genrepeda-

gogiikalle. Työryhmän mukaan koulussa on vallinnut sellainen vinouma, että pu-

heoppia on pitkään opetettu pitämällä vain esitelmiä esimerkiksi keskusteluiden, 

väittelyiden ja neuvottelujen asemesta. Vastaavasti kirjoitusta on harjoiteltu ainei-

den avulla, vaikka ainetta ei tekstilajina kukaan kirjoita koulun ulkopuolella. Jotta 

äidinkielenopetuksessa tulisi otettua huomioon kielenkäytön funktonaalisuus ja ti-

lannesidonnaisuus, pitäisi puhe- ja kirjoitusharjoitustenkin olla vaihtelevia ja ta-

voitteellisia. Päämääräksi näistä lähtökohdista asettuu opetella tekstikäytänteitä, 

ennen muuta sosiokulttuurisia diskursseja. (KK 1994: 177–178; tekstikäytänteistä 

Kainulainen 2011: 431–435.) 
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Pedagogisessa kieliopissa suhtautuminen tekstiin tulisi siis painottua ensisi-

jaisesti käyttöön, ei rakenteeseen (vrt. Laine 2008: 265–266). Esimerkiksi Elina 

Harjunen (2009) kuitenkin kaipaa yhä sellaista kirjoitettua kielioppia, joka toisi 

aikaisempaa selkeämmin esille myös kielenkäytön affektiivisen ulottuvuuden. 

Harjunen pohtii muun muassa, voisiko pedagoginen kielioppi lähteä paitsi ajatte-

lusta myös tunteesta – unohtamatta sitä, että tunteet ja asenteet auttamatta kuor-

ruttavat kielenkäyttöä puhekumppanin ja kontekstin mukaan. Harjusen käsityksen 

mukaan kielen kognitiivisessa ja affektiivisessa puolessa onkin kyse juuri siitä, et-

tä sisäinen kielioppi ohjaa tarkoituksenmukaiseen ajatuksen ja tunteen ilmaisuun. 

Oppikirjoissa tekstien osuus korostuu, kun myös kirjallisuutta käsittelevien jakso-

jen otsikoinnissa saattaa esiintyä sana teksti: Fiktiivisten tekstien valloitus (Taito 

7). Osa tekstiopin oppiaiheista voitaisiin sijoittaa myös muihin tarkasteltaviin ka-

tegorioihin. Esimerkiksi puhekielisyydet ovat kirjoitetussa kielenkäytössä tyyliva-

lintoja, mutta ne ovat myös kielenhuollon ongelma sekä variaatiota ja pragma-

tiikkaa tavoitellessaan sopivaa kontaktia vastaanottajaan. Sanaluokkien käsittely 

kuvauksen keinona taas on vaihtoehtoinen tekstuaalinen näkökulma sille (Taito 7: 

86–91), että vanhastaan sanaluokat on käsitelty osana kielioppia. 

Päähuomio 7. luokan oppikirjoissa on selkeässä tyylissä ja asiateksteissä. Silti 

tekstioppiin lukeutuu myös se, että kirjallisuuden analyysissä opetetaan kertovan 

tekstin keskeisiä rakenteita eli juonen, ajan, paikan, henkilöiden, aiheiden, teeman, 

kertojan ja näkökulman tarkastelun perusteet (Sisu 7: 36–50).  

Tekstien maailmaan oppilasta kyetään ohjaamaan selittämällä, että tekstien 

avulla voi esimerkiksi (i) välittää tietoa tiedotteella, (ii) opiskella Internetissä, (iii) 

kuvitella unelmia, (iv) vaikuttaa mielenosoituksessa, (v) ohjata kieltokyltein, (vi) 

viihdyttää vitsein tai (vii) pitää yhteyttä kännykällä (Taito 7: 13). 

Didaktisesti perustellulta vaikuttaa Taito 7:n ratkaisu, jossa tekstitiedon pe-

rusteiden ensimmäiset esimerkit otetaan oppilaan arjen läheltä: mainitaan oppikir-

jat, tietokirjat, novellit, tv-sarjat ja tekstiviestit. Erilaisten tekstilajien toisistaan 

erottamiseksi esitetään muutamia ydinkysymyksiä, jotka auttavat päättelemään, 

mihin teksti pyrkii, mistä se on löytynyt, kuka sen on tehnyt ja ketä varten se on 

tehty. Ydinkysymykset voidaan tehdä kaikille teksteille (Taito 7: 12): 

• Missä teksti sijaitsee? 

• Mikä teksti se on? 

• Kuka tekstin on kirjoittanut? 

• Miksi teksti on kirjoitettu? 

• Kenelle teksti on kirjoitettu? 
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Opintojen ensisijaisena kohteena oleva asiateksti on määritelty seuraavasti: 

Asiatekstien päämääränä on jonkin asian tai ilmiön monipuolinen pohdiskelu 

sekä tietojen ja oman näkemyksen välittäminen lukijalle. Asiateksti vetoaa 

yleensä enemmän järkeen kuin tunteeseen; omaa näkemystä perustellaan fak-

toilla eli tosiasioilla. 

Asiatekstissä käytetään hyvää ja täsmällistä yleiskieltä. Näin pyritään vä-

littämään tekstin sisältö mahdollisimman yksiselitteisesti vastaanottajalle. 

Kuvitteelliset tekstit ovat monitulkintaisempia kuin asiatekstit. 

(Sisu 7: 190.) 

Asiateksteistä oppikirjat saattavat aluksi käsitellä uutista ja aineistotekstiä eli ar-

tikkelia (Sisu 7: 191–198); määritelmiä, tiivistelmiä, kuvauksia, selostuksia ja 

koevastuksia (Taito 7: 47–77) sekä edelleen arvosteluita, yleisönosastokirjoituksia, 

esitteitä, kirjeitä ja ohjeita – samoin puheenvuoron laatimista (Loitsu 8: 120–144). 

Erikseen tietysti esille tulevat kaunokirjallisuuden tekstilajit. 

Tekstien selkeys opetetaan kielenhuollon normien noudattamiseksi. Tämän li-

säksi jo seitsemännellä luokalla esille tulee jäsentelyn ja kappalejaon merkitys. 

Yksi selkeän kirjoittamisen perustaidoista on osata kertoa asiat järkevinä ko-

konaisuuksina ja johdonmukaisessa järjestyksessä. Silloin teksti jäsentyy kir-

joittajalle itselleen, ja myös lukijan on vaivatonta seurata kirjoittajan ajatuk-

senjuoksua. Tästä syystä on hallittava tekstin jaksotus. 

(Loitsu 7: 66.) 

Kappalejaossa asiatekstin perusteisiin kuuluu, että tekstissä täytyy varsinaisten 

käsittelykappaleiden lisäksi olla erityinen johdanto- ja lopetuskappale (Loitsu 7: 

67). Perussääntö on, että kukin kappale käsittelee aina yhtä asiaa. Erikseen vielä 

huomautetaan, että puhutussakin tekstissä on tärkeää osoittaa, milloin siirrytään 

käsittelemään uutta asiaa. Puheessa tätä ei tietenkään voi näyttää kuulijalle, joten 

uuteen asiaan siirtyminen pitää kuulua puheessa. (Taito 7: 108.) 

Jäsentelyn ohjenuorana muistutetaan, että kappaleet muodostuvat virkkeistä, 

joista erityisen tärkeä asema on ydinvirkkeellä (Taito 7: 114). Varsinaiset jäsente-

lyn runkomallit peruskoulussa opetetaan yhdeksännen luokan oppikirjoissa, joissa 

vähintään käsitellään strukturaalinen aihepiiri- ja vertailurakenne (Loitsu 9: 14). 

Lisäksi käsitellään kronologinen aikajärjestys sekä tärkeys- ja ongelmanratkaisu-

järjestys (Taju 9: 78–81). Tekstien jäsentely kytketään genreen: 
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Eri tekstilajit etenevät eri tavalla. Satu on rakenteeltaan erilainen kuin uutinen, 

raportti erilainen kuin novelli. Kirjoittajan täytyy tietää, millaista etenemisjär-

jestystä hän tekstissään käyttää. Onko esimerkiksi aikajärjestys tai tär-

keysjärjestys? Aina ei kuitenkaan voi luottaa siihen, että kirjoittaja on käyttä-

nyt tavanomaista etenemisjärjestystä, vaan hän voi tahallaan (tai vahingossa) 

rikkoa sitä. Silloin voi syntyä jotakin uutta ja tuoretta tai pahimmillaan seka-

vaa ja kummallista. 

(Sisu 9: 184.) 

Jäsentely kuuluu kielitieteessä tekstilingvistiikan kiinnostuksen kohteisiin, mutta 

sen lisäksi tekstiopissa käsitellään selkeän kirjoittamisen kannalta toinenkin tär-

keä aihealue: tekstien rakenteellinen sidoksisuus eli koheesio. Koheesiota luoviksi 

keinoiksi luetellaan (Sisu 9: 200) 
 

• käsiteltävän aiheen oma sanasto (sarjakuva, albumi, hahmo, sommittelu, 

ruutu), 

• sama aikamuoto, 

• sanan korvaaminen pronominilla (hän, ne, sama, molemmat), 

• sanan korvaaminen adverbillä (näin, silloin, siellä), 

• vastakohdat (maalla – kaupungissa), 

• vertailu (ennen – nyt, edullisempi vaihtoehto), 

• synonyymit (vanhemmat – isä ja äiti), 

• konjunktiot (ja, koska, sillä, mutta, kun), 

• sidossanat (esimerkiksi, myös, niinpä, nimittäin, ensiksi, toiseksi, seuraa-

vaksi, lopuksi, kaikesta huolimatta, kuitenkin, päinvastoin, sen sijaan, si-

tä paitsi, toisaalta, verrattuna, vihdoin). 

Oppikirjoissa ei juuri käytetä lingvistiikan terminologiaa, ja koheesiokin on esitel-

ty siten, että irtovirkkeistä laaditaan tekstejä linkkisanojen avulla: 

Virkkeitä peräkkäin latomalla saa kyllä aikaan jonkinlaista tekstiä: Virve lä-

hetteli tekstiviestejä. Virvellä oli tylsää. Äiti moitti Virven puhelinlaskuja suu-

riksi. Tällainen teksti tuntuu kuitenkin kovin hyppelehtivältä ja yksitoikkoi-

selta. 

Sujuvampaa tekstiä syntyy, jos kirjoittaja sitoo lauseita ja virkkeitä yhteen. 

Apuna voi käyttää linkkisanoja, joilla saa ilmaistuksi asioiden välisiä yhte-

yksiä. 

(Taju 9: 110.) 
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Linkkisanoina oppikirja esittelee erilaisia konnektoreita, jotka puolestaan ovat pe-

rimmiltään yhteydessä erilaisiin päättelyketjuihin (ks. Enkvist 1975: 89–107). 

Konnektoreista tulee julki kahdeksan ryhmää: (i) yhdistämiseen ja lisäykseen ky-

kenevät mm. ja, myös, sen lisäksi; (ii) vastakkaisuutta osoittavat mm. mutta, vaan, 

siitä huolimatta; (iii) vertailevia ovat esim. toisin kuin, samoin kuin, verrattuna; 

(iv) aikaa ja järjestystä edellyttävät ensin, sitten, sen jälkeen; (v) syytä ja seuraus-

ta ilmaisevat koska, siksi, sen takia; (vi) ehtoa asettavat jos – niin, mikäli, siinä 

tapauksessa että; (vii) päättelyyn johdattelevat siis, joten, niinpä; (viii) tarkenta-

via ja korostavia puolestaan ovat esimerkiksi, kuten, erityisesti (Taju 9: 110). 

Sidoskeinoihin edellisten lisäksi voidaan lukea lauseenvastikkeiden käyttö, 

sillä kyseessähän on tavanomaisen ilmauksen korvaaminen vaihtoehtoisella taval-

la samoin kuin tehdään käytettäessä pronomineja tai synonyymejä. Lauseenvas-

tikkeiden liiallisesta käytöstä varoitetaan kielenhuollon yhteydessä, mutta toisaal-

ta niiden mainitaan kuuluvan nimenomaan kirjoitettuun kielenkäyttöön: 

Hyvän asiatyylin tuntomerkkejä on taloudellisuus: asiat ilmaistaan niin täs-

mällisesti kuin mahdollista eikä sanoja tuhlata. Siksi kirjoittaja tarvitsee kei-

noja, joilla voi tiivistää ilmaisuaan. Yksi tällainen keino on lauseenvastik-

keen käyttö. 

Lauseenvastike on rakenne, jonka avulla kaksi lausetta saadaan tiivistet-

tyä yhdeksi lauseeksi. Näin tekstin sanamäärä vähenee, mutta ajatus pysyy 

entisellään. 

(Taju 9: 114.) 

Lauseenvastikkeet edustavat sellaista kielen rakennetta, joka kuuluu kirjoituspro-

sessissa erityisiin tarkistuskohteisiin. Oppikirjoissa kirjoittaminen esittäytyy ni-

menomaan vaihe vaiheelta etenevänä prosessina, jossa yhtenä etappina on tekstin 

muokkaaminen ja esimerkiksi virkerakenteiden sidoksisuuden tarkistus (Taju 9: 

274–275). Johtoajatus muokkauksessa ja tarkistuksessa on, että toiminta kohdis-

tuu samoihin asioihin kuin kielenhuollossakin. Pedagogisesti tärkeää on, että kir-

joittamisprosessin loppuvaiheeseen varataan oma tuokionsa oppijan itsearvioin-

nille. Tällöin oppijaa muun muassa kehotetaan pohtimaan, mihin tarvitaan kielen-

huoltoa tai millaisia tekstejä oppija todennäköisesti joutuu kirjoittamaan tulevai-

suudessa (Sisu 9: 228). 

Tekstilingvistiikan kysymykset ovat edellä esitetyllä tavalla korostuneesti 7. ja 9. 

vuosiluokan oppisisältöjä – stilistiikka painottuu kahdeksannella vuosiluokalla, 
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vaikka esimerkiksi lauseenvastikkeiden käyttö onkin tekstiopin lisäksi myös tyyli-

opin asia. Tyylikysymysten sijoittuminen oppikirjoissa vaihtelee kielen tai kirjal-

lisuuden osioiden välillä. Tavatonta ei ole, että tyylin tehokeinoksi luettavat kieli-

kuvat käsitellään kaunokirjallisuuden lukemisen yhteydessä (Loitsu 8: 61–65). 

Tällaisen käsittelytavan ilmeisenä vaarana on, että syntyy erheellinen päätel-mä, 

jonka mukaan kuvakieli olisi yksinomaan kaunokirjallisuuden ja juuri runou-den 

kielellinen resurssi. Tosiasiallisesti kielikuvat kuitenkin ovat olennainen osa myös 

asiaproosaa (ks. Varis 1998: 100–132, 232–240). 

Kielen kuvallisuutta oppikirjojen olisi mahdollista jäsennellä erilaisin yläkä-

sittein (ks. Pääkkönen & Varis 2000: 65–79), mutta näin teokset eivät toimi. Sen 

sijaan tehokeinoista mainitaan erityisesti rytmi sekä myös alkusointu eli allitteraa-

tio, loppusointu, vertaus, metafora, elollistaminen eli personifikaatio ja aisteja yh-

distelevä synestesia. Tehokeinojen käyttöä perustellaan sillä, että kun runo on tek-

nisesti etevä, myös rikas sisältö huomataan helpommin. Metaforisesti huomaute-

taan, että ”jos muoto on taideteoksen luut, sisältö on sen liha ja veri”. (Sisu 8: 71.) 

Erikseen oppilaita muistutetaan siitä, että paraskin kielikuva tai sanoma voi 

tylsyä kliseeksi. Kielessä on myös ei-kuvallista sanastoa, joka kuitenkin kykenee 

tuomaan tekstille lisätyyliä. Tällaisia kuvailevia eli deskriptiivisiä sanoja ovat 

esimerkiksi lehahtaa, rämäpää, toljottaa ja mököttää. Lisäksi oma kuvailevien 

sanojen ryhmänsä ovat onomatopoieettiset sanat, jotka matkivat äänneasultaan jo-

takin ääntä: lätsähtää, pumpsahtaa, sihistä. Myös harkittu tehotoisto on toisinaan 

paikallaan, kuten rakenteessa Hyvät, pahat, rumat. (Voima 8: 166–167.) 

Tyylinsä puolesta tunnusmerkkisiä ilmauksia on lopulta mahdollista tarkastel-

la tekstien vaikuttamiskeinoina. 

Osa sanoista on neutraaleja eikä niihin liity voimakkaita mielikuvia (esimer-

kiksi tyttö, ryhmä, riita). Osa taas kantaa mukanaan lisämerkityksiä ja sävyjä 

(kimuli, jengi, nujakka). Myös adjektiivien ja kuvattavien yksityiskohtien va-

linnoilla on merkitystä. Teksti voi korostaa tiettyjä ominaisuuksia ja jättää toi-

set kokonaan varjoon. 

(Voima 8: 82.) 

Vihdoin huomautetaan, että kriittisen lukijan ominaisuuksiin kuuluu tarkastella 

juuri sananvalintojen synnyttämiä mielikuvia. Lisäksi kriittinen lukija tarkkailee 

tekstin henkilöiden roolijakoa: Kuka tai mikä saa tekstissä aktiivisen tekijän roo-

lin? Kuka taas tuntee tai kokee jotakin? Onko joku aina tekemisen kohteena? Jos-

kus teksti ilmaisee tekijät epämääräisesti. Tekijät voidaan häivyttää esimerkiksi 
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passiivin avulla. Joskus asiat näyttävät tapahtuvan ikään kuin itsestään eikä vas-

tuullista tekijää löydy lainkaan. (Voima 8: 83.) 

4.4 Kielen variaatio 

Kielen variaatio eli vaihtelu tässä tutkimuksessa kattaa sellaisiakin äidinkielen op-

pimisen aiheita, joita ei kielitieteissä katsota variaation ja sosiolingvistiikan alaan 

kuuluviksi. Tarkasteluun siis tulevat nykysuomen vaihtelun lisäksi katsaukset kie-

lihistoriaan, sukukieliin ja muihin kieliin. Nämä yleensä luetaan kielitieteessä lä-

hinnä etymologian ja kontrastiivisen tutkimuksen asioiksi, mutta koska ne oppi-

kirjoissa on käsitelty kielen vaihtelun yhteydessä, ne on syytä käsitellä tässäkin 

analyysissä osana variaatiota. Ratkaisu on perusteltu myös siksi, että muutoin su-

kukielet ja kielihistoria saattaisivat jäädä koko tutkimuksen ulkopuolelle, vaikka 

ne osaltaan ovat joka tapauksessa synnyttämässä oppilaille muodostuvaa kielikä-

sitystä äidinkielen luonteesta. 

Variaatiolla terminä tarkoitetaan kielen vaihtelua, joka voi ilmetä paitsi alu-

eellisesti ja sosiaalisesti myös kielihistoriallisesti ja tilanteittain kielen rekisteri-

kohtaisena vaihteluna. Variaatiotutkimuksen merkittävänä kehittäjänä ja sosio-

lingvistiikan perustajana pidetään amerikkalaista William Labovia (s. 1927), joka 

1960-luvulla osoitti, miten New Yorkin englannin puheessa eräät vaihtelut ovat 

systemaattisella tavalla riippuvaisia mm. puhujan sosioekonomisesta luokasta ja 

puhetilanteen muodollisuudesta. (Karlsson 1994: 232–240; Trudgill 2002: 1.) 

Perimmiltään variaatiossa on kyse kahdesta M. A. K. Hallidayn (1978: 31–35) 

määrittelemästä ilmiöstä: tilanteen mukaisesta diatyyppisestä ja käyttäjäkohtaises-

ta dialektisestä vaihtelusta. Dialektinen vaihtelu on tyypillisimmillään alueellista, 

sosiaalista tai yksilökohtaista murretta. Diatyyppinen vaihtelu taas ilmenee kielen 

rekisterissä, joka jakautuu kolmeen eri osaan: (i) alaan (field) eli sosiaalisen toi-

minnan ja kommunikaation sisällön tunnistamiseen, (ii) sävyyn (tenor) eli viesti-

jöiden välisiin roolisuhteisiin ja asenteisiin sekä (iii) tapaan (mode) eli kielen 

osuuteen kommunikaatiossa. Halliday (mts. 185) määrittelee rekisterin merkitys-

potentiaalista erottuvaksi ilmaisukeinojen joukoksi, joka on puhujan kannalta 

käyttökelpoinen ja tarkoituksenmukainen tietyssä viestintätilanteessa. Rekisterit 

vaihtelevat semanttisesti; dialektinen variaatio on fonologista ja leksikaalis-

syntaktista. Rekisterit siis edustuvat puhutun tai kirjoitetun kielen tyylissä. (Ks. li-

sää P. Simpson 2004: 102–105; myös Paunonen 1980 tai 1982b; rekisterin kolmi-

jaosta esim. Littlefair 1991: 12–22.) 
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Suomessa kielen vaihtelun tutkimus on vanhastaan ollut ennen muuta murre-

tutkimusta, mutta myös sosiaalisiin muuttujiin on pureuduttu jo 1970-luvulta al-

kaen (ks. Kurki 2005: 15; Hanna Lappalainen 2004: 13–15). Ensimmäisenä sosio-

lingvistisenä väitöskirjana ilmestyi Pirkko Nuolijärven (1986) selvitys Helsinkiin 

suuntautuneen muuttoliikkeen vaikutuksesta puhesuomeen, mutta suomalaisesta 

sosiolingvistiikasta ja variaatiotutkimuksesta ei voi edes puhua mainitsematta 

emeritusprofessori Heikki Paunosen uraauurtavaa työpanosta. Uusimmissa väi-

töskirjoissa on joukko kielellisiä asenteita tai alueellista identiteettiä käsitteleviä 

julkaisuja (esim. Mustanoja 2011; Vaattovaara 2009). Nämä tutkimukset ovat 

kiintoisia myös käsillä olevan työn kannalta, koska ne kytkeytyvät kielikäsityksen 

ja identiteetin problematiikkaan. 

Valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa (Pops 2004: 52–53) puhekieleen ja puhe-

taitoihin puututaan erityisesti oppiaineen sisältöjen kuvauksessa, jossa erikseen 

otetaan esille puhe-esitysten laatiminen ja kyky hallita sekä yleispuhekieltä että 

kohteliasta, kuulijan huomioon ottavia ilmaisu- ja viestintätapoja. Oma kohtansa 

on laadittu vuorovaikutustaidoille, joiden sisältöön kuuluu 

 

• perustietoa vuorovaikutuksesta ja tekstien sisällöstä, rakenteesta ja ilmai-

susta sekä niiden yhteydestä viestinnän tavoitteeseen, välineeseen ja vies-

tintäsuhteeseen, 

• tehtävän mukaista etenemistä ja puheenvuorolajien monipuolistamista 

erityyppisissä keskusteluissa ja viestintäympäristöissä, 

• puheenvuoron ajoittaminen ja mitoittaminen, kielimuodon valinta, me-

nettely ristiriitatilanteissa ja eriävien näkemysten hyödyntäminen, palaut-

teen antaminen ja vastaanottaminen, 

• viestintärohkeuden ja -varmuuden kehittämistä: omien näkemysten esit-

tämisen ja puolustamisen sekä ilmaisutapojen harjoittelua, 

• omien luku-, viestintä- ja mediankäyttötottumusten sekä taitojen arvioin-

tia. 

Tässä yhteydessä on syytä huomata Popsin vaatimusten maininta viestintä- ja me-

diankäyttötottumusten harjoittelusta. Tämän tutkimuksen pääasiallisiin intressei-

hin mediakasvatus ei kuulu, mutta ei sitä täysin myöskään voi ohittaa, koska me-

dialukutaidossa tarvittavat kyvyt ovat usein samoja kuin minkä tahansa verbaali-

sen viestinnän lukemisessa. Käytännön jäsentelyn vuoksi aihe kuitenkin siirtyy 
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pragmatiikan yhteyteen seuraavaan lukuun, ja tässä todetaan vain, että mediaan 

oppikirjat pureutuvat eri vuosiluokilla korostaen erilaisia näkökulmia. 

Variaatiota sen tavanomaisessa mielessä oppikirjat alkavat käsitellä 7. vuosiluo-

kalla puheen ja kirjoituksen erojen selvittelyllä. Vähintään kielenhuollon yhtey-

dessä otetaan esille puhekielen ja kirjoitetun kielen tyylierot, mutta toisaalta voi-

daan korostaa, että puhe ja kirjoitus ovat perusteiltaan kovin samankaltaisia: 

Puhe-esityksen ja tekstin tekemisessä on paljon yhteistä. Molempiin valmis-

taudutaan, ja molemmissa voi käyttää muita ihmisiä apuna. Yhteistä on sekin, 

että sekä puhe-esitystä että kirjoitusta muokataan ja viimeistellään. Erojakin 

toki on. Puhe-esitystä ei esimerkiksi yleensä koskaan kirjoiteta sanasta sanaan. 

(Taito 7: 104.) 

Puhe-esitykselle oppikirja määrittelee kuusi tekovaihetta: (i) esityksen ideointi al-

kaa asioiden keräämisestä; (ii) aiheesta on syytä myös keskustella toisten henki-

löiden kanssa; (iii) puheen muokkausvaihe käsittää muun muassa yksityiskohtien 

ja esimerkkien lisäystä sekä esitystavan johdonmukaisuuden varmistusta; (iv) tar-

kistus ja viimeistely on oikeastaan esityksen harjoittelua etukäteen; (v) varsinai-

sessa esityksessä panostetaan yleisökontaktiin; (vi) esityksen jälkeen on vielä pai-

kallaan harjoittaa itsearviointia (Taito 7: 104–105). 

Edelliseen verrattuna hieman teoreettisempi (semioottinen) lähestymistapa 

opettaa aluksi, että kaikki viestintä perustuu merkkeihin. Niitä ovat esimerkiksi 

sanat, kuvat ja eleet. ”Ihminen on kehittänyt kokonaisia merkkijärjestelmiä viesti-

en välittämiseen, esimerkiksi liikennemerkit, erilaiset käsimerkit, morseaakkoset, 

nuottikirjoitukset ja tietokonekielet. Useimmiten viestintään käytetään puhuttuja 

kieliä, jotka ovat kehittyneet joustaviksi ja muuntautumiskykyisiksi merkkijärjes-

telmiksi historian saatossa. Kieli koostuu sanoista, jotka voidaan merkitä muistiin 

ja siirtää ajasta ja paikasta kirjainmerkkien yhdistelminä.” (Sisu 7: 114–115.) 

Yleiseltä tasolta oppikirja siirtyy käytäntöön ja muistuttaa, että vaikka vies-

tintä on nykyään mediakeskeistä, iso osa päivittäisestä yhteydenpidosta tapahtuu 

yhä kasvokkain ja puhumalla. Näin ryhdytään selittämään puheen ominaislaatua 

sekä opettamaan, millaisia vaatimuksia asetetaan kuuntelijalle (Sisu 7: 118): 

 

Tehokas kuuntelija 

• suhtautuu myönteisesti sekä puhujaan että asiaan, 

• keskittyy kuuntelemiseen, 
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• kannustaa puhujaa myönteisillä eleillä ja ilmeillä, 

• miettii, mikä on viestin pääsisältö, 

• arvioi esitettyjä tosiasioita ja mielipiteitä, 

• tekee tarvittaessa muistiinpanoja. 

Näiden periaatteiden jälkeen on paikallaan vihdoin opettaa, että puheen variaatio 

yleisellä tasolla on mahdollista havaita jo viestinnän genrestä: Toisistaan poik-

keavia muodollisia puhelajeja tai puheen osia ovat ainakin tervehtiminen, sinutte-

lu ja teititteleminen, esitteleminen, kyseleminen, haastatteleminen ja puhelimessa 

puhuminen. Aivan erikseen selitetään ryhmätöiden raportointia ja palautteen an-

toa; vielä harjoitustehtävissä irrotellaan leikkimielisillä tehtävillä, joissa valmen-

netaan kehon kieltä, poistetaan lihasjännitystä ja improvisoidaan erilaisia viestin-

tätilanteita hammaslääkäristä lentoasemalle. (Sisu 7: 121–132.) 

Kahdeksannella vuosiluokalla yhä käsitellään puheen ja kirjoituksen eroja, mutta 

samalla saatetaan tuoda esille argumentaatiota ilmiöiden selittämiseen: 

Nykyihminen kirjoittaa paljon: muun muassa tekstiviestien ja sähköpostin 

kirjoittaminen on monelle arkipäivää. Samalla kirjoitustaidosta esitetään huo-

lestuneita arvioita. Jotkut pelkäävät, että puolihuolimaton puhelimeen naput-

telu levittää puhekieliset ilmaukset kaikkiin teksteihin. Monipuolisella puhe-

kielellä on kuitenkin omat tehtävänsä ja kirjakielellä omansa. Tärkeintä on 

ymmärtää, millaista kieltä missäkin tilanteessa pitää käyttää. 

(Loitsu 8: 21.) 

Uutena puhelajina kahdeksannella luokalla opetetaan väittely: 

Väittelyä voidaan pitää keskustelun alalajina. Siinä, missä keskustelun osan-

ottajat yrittävät löytää ongelmassaan kultaisen keskitien kompromisseja teke-

mällä, väittelijät yrittävät murtaa vastustajan puolustuksen ja tykittää omilla 

perusteillaan napakasti ja varmasti. Väittelyssä on tärkeää saada vastapuoli 

muuttamaan kantaansa. 

Toisin kuin usein luullaan, väittelyssä ei saa korottaa ääntään. Sen sijaan 

on tärkeää osata perustella eli argumentoida vakuuttavasti ja ennakoida vas-

tapuolen argumentit. Kun on etukäteen miettinyt väittelyn kulkua, vastustajan 

mielipiteet eivät jätä sanattomaksi, vaan väittelyyn osallistuva osaa kääntää 

ne omaksi edukseen. 

(Sisu 8: 128–129.) 
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Väittelytaidon harjoittelua oppikirjoissa perustellaan sillä, että väittelyssä puhuja 

oppii reagoimaan nopeasti, mukautumaan muuttuvaan tilanteeseen ja pitämään 

kiinni kannastaan. Kekseliäisyys kehittyy varmasti, ja ehkäpä väittelyn tuoksinas-

sa luokasta alkaa löytyä yllättäviä kykyjä: humoristeja, verbaaliakrobaatteja, kiu-

sallisen tarkkoja kuuntelijoita, asiantuntijoita tai teräviä ajattelijoita. 

Väittelyharjoituksia varten on laadittu pitkä aihelista. Vastanäkemyksen ku-

moamiseksi on annettu joukko aseita: esitä vastakkainen tieto tai esimerkki; epäi-

le tutkimustietoa tai asiantuntijaa; kyseenalaista tiedon lähde; osoita, että vasta-

puoli on sivuraiteilla, sekoittaa käsitteet tai vääristelee sanojasi; osoita, että vasta-

puolen puhe on epämääräistä, hän yleistää liikaa tai vertaa vääriä asioita; paljasta, 

että vastapuoli yrittää unohtaa tai peitellä jotakin. (Voima 8: 38–39.) 

Kielijärjestelmien erilaisuutta ja samuutta tarkastellaan Loitsu-sarjassa 8. vuosi-

luokalla: 

Kaikille suomea puhuville on itsestään selvää, että kielessämme on tietyt ään-

teet ja että kielen lauseet rakentuvat tietyllä tavalla. Kun opimme muita kieliä, 

huomaamme, että monet kielet ovat perusasioiltaan erilaisia kuin suomi. Kun 

maailmassa on kieliä noin 5 000, on luonnollista, etteivät ne kaikki voi olla 

samanlaisia. Kielten erilaisen rakenteen oivaltaminen on kiinnostavaa mutta 

se auttaa myös ymmärtämään äidinkielen erityisiä piirteitä. 

(Loitsu 8: 184.) 

Erilaisuuden lisäksi kyseinen oppikirja muistuttaa, että kieliä voidaan luokitella 

samankaltaisten kielten ryhmiksi. Tällöin saatetaan käyttää kriteerinä esimerkiksi 

kielen maantieteellistä sijaintia tai rakennetta. Näiden piirteiden ja erityisesti sa-

nojen taipumisen erojen perusteella maailman kielet voi jakaa kolmeen ryhmään. 

Harva kieli kuuluu puhtaasti vain yhteen näistä. (Loitsu 8: 184.) 

Yhdeksännellä luokalla Loitsu täsmentää, että suomi lukeutuu uralilaiseen 

kielikuntaan ja suomella on sekä etä- että lähisukukieliä. Kielikunnalla on yhtei-

nen uralilainen kantakieli, jota on puhuttu Ural-vuoriston tienoilla noin 6000 

vuotta sitten. Suomen lähisukukieliä ovat viro, karjala, inkeroinen, vatja, vepsä ja 

liivi. Saamen kielet katsotaan omiksi kielikseen, koska eri kielten puhujat eivät 

täysin ymmärrä toisiaan, kuten he ymmärtäisivät, jos kyse olisi saman kielen mur-

teista. Puhujamäärältään lähisukukielistä suurin on suomi ja viro toiseksi suurin; 

koko kielikunnassa suurin on etäsukukieliin lukeutuva unkari. (Loitsu 9: 102–

103.) 
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Oppikirjat luettelevat mielellään maailman suurimmat kielet (Sisu 9: 12; Taju 

9: 28) ja käsittelevät kielten katoamista vähintään harjoitustehtävissä (Loitsu 9: 

84). Kielten kuolema kytketään tiedon ja kulttuurien kuihtumiseen (Taju 9: 29). 

Kulttuurien katoaminen tosin ei leimaudu yksin kielikuoleman seuraukseksi, vaan 

kulttuuri ymmärretään laajasti kaikeksi, mikä on syntynyt yhteisössä. Sitä on 

kaikki, mitä ihmiset käyttävät ja arvostavat ja mikä säätelee heidän suhteitaan. 

Osa kulttuurista on konkreettista (maljakko), osa abstraktia (tapa olla oppitunnil-

la). Ennen kaikkea kulttuuria silti on kieli, jolla ihmiset ajattelevat ja ovat vuoro-

vaikutuksessa. (Taju 9: 10.) 

Suomen kielitilanteesta käy selkeästi ilmi, että Suomi on muuttumassa entistä 

monikielisemmäksi eikä se vanhastaankaan ole ollut yksikielinen. Seikkaperäises-

ti pohditaan yleis- ja erikoiskielten eroja sekä sitä, milloin kyse on kielestä tai 

milloin taas murteesta (Sisu 9: 18–19). Mahdollista on käsitellä äidinkielen ase-

maa ja tuoda esille kielilaissakin mainitut kansalliskielet, erilaiset vähemmistökie-

let ja muut kielet, joilla ei ole lainsäädännöllistä asemaa (Taju 9: 42). 

Alueellisten murteiden ryhmittelyssä kaikki oppikirjat noudattavat jakoa itä- 

ja länsimurteisiin: 

Suomen murteet jakautuvat kahteen pääryhmään, itä- ja länsimurteisiin. 

Länsimurteisiin kuuluvat Turun seudulla puhuttavat lounaismurteet, hämä-

läismurteet, pohjalaismurteet ja peräpohjalaismurteet. Itämurteisiin taas 

kuuluvat savolaismurteet ja kaakkoismurteet. 

Kaupunkien puhekieli slangi on sekin eräänlainen murre. Tunnetuin on 

Helsingin eli Stadin slangi, joka on syntynyt murteiden sekä suomen, ruotsin 

ja venäjän kielen kontakteista. 

(Sisu 9: 19.) 

Murretta ja slangia oppikirjat havainnollistavat monin tehtävin ja keinoin, esim. 

murresarjakuvien avulla. Murre-eroista esimerkkinä mainitaan muun muassa pro-

nominit minä, mää, mä lännestä ja mie, miä idästä sekä vastaavasti suvi : kesä, 

vihta : vasta tai mettä : mehtä (Sisu 9: 19). Murteiden käytön uskotaan jatkuvan 

ihmisten muuttoliikkeestä huolimatta, sillä esimerkiksi mediassa murretta kuulee 

tätä nykyä paljon samalla, kun ilmestyy murteellista kirjallisuutta ja sarjakuvia 

(Taju 9: 49). 

Nykyajassa ilmenevän synkronisen variaation lisäksi oppikirjat ottavat huomioon 

historiallisesti ilmenevän diakronisen vaihtelun. Tällöin ei niinkään takerruta sa-
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nojen etymologiaan vaan tehdään katsaus kirjakielen kehitykseen. Aikamatka 

suomen kirjakieleen alkaa luonnollisesti Agricolan Abckiriasta 1500-luvulta ja 

jatkuu vuosisatojen läpi 2000-luvulle (Taju 9: 60–61). Kirjakielen muutosta voi-

daan havainnollistaa esimerkiksi Raamatun tekstillä eri-ikäisissä suomennoksissa 

(Loitsu 9: 126). 

Johtopäätöksenä kielellisestä variaatiosta esitetään, että suomen kieli muuttuu 

koko ajan. Osa kielen muutoksesta on ihmisen muuttuvaan elinympäristöön liit-

tyvän sanaston muutosta; osa itse sanojen merkitysten muutosta. Nykyisin kieltä 

muuttavat ennen kaikkea joukkoviestimet ja populaarikulttuuri. Esimerkiksi tele-

visio ja suositut popsanoitukset voivat nopeasti levittää muoti-ilmaisuja kaikkialle. 

(Sisu 9: 49–50.) 

Miltei välttämätöntä kaiketi myös oppikirjassa on pohtia englannin vaikutusta 

suomen kieleen: 

Kielen säilyminen ei riipu luonnonlaeista vaan kielenkäytön monipuolisuu-

desta. Jos Suomessa voi käydä koulunsa suomeksi, hoitaa asioitaan suomen 

kielellä ja kertoa vaikkapa vitsejä suomeksi, kieli säilyy ilmaisuvoimaisena. 

Jos sen sijaan suomi menettää merkityksensä tietojen ja tunteiden välittäjänä, 

sille voi käydä huonosti. Kieli ei kuole käyttämällä vaan käytön puutteeseen. 

(Sisu 9: 50.) 

Sisun kannanotto yllä on huomattavan samankaltainen kuin Pirkko Nuolijärven 

näkemys aiemmin luvussa 1.1. Kiintoisaa on havaita, että oppitekstin ja Kotimais-

ten kielten tutkimuskeskuksen johtajan (Nuolijärvi) mielipiteiden julkaisemisen 

välillä on eroa vain yksi vuosi (Nuolijärvi 2005 ja Sisu 2006). 

Tiivistäen voidaan vihdoin todeta, että oppikirjoissa kielen variaatio esiintyy mo-

nessa eri valossa – usein tosin kovin ohuesti pukeutuneena. Joka tapauksessa on 

didaktisesti merkittävää, että kielellinen variaatio tuo oppikirjoissa julki moni-

arvoisuutta, jota voi pitää kielenhuoltoon kuuluvien normien – ja jopa purismin – 

vaihtoehtona. Tässä vaiheessa tutkimusta on siis syntymässä kielikäsitys, että yh-

täältä oppikirjojen opettama suomen kieli on stabiili rakenne ja toisaalta dynaa-

minen prosessi. Tutkimuksen edetessä tämä havainto joutuu tarkempaan syyniin. 
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4.5 Semantiikka ja pragmatiikka 

Useissa tutkimuksissa ja mietinnöissä otetaan kantaa semantiikan (Saarela 2007: 

201) ja pragmatiikan tai uuden retoriikan (KK 1994: 87–133) aseman vahvista-

misen puolesta äidinkielen kouluopetuksessa. Oppikirjoista ei tahdo löytää ter-

mejä semantiikka ’merkitysoppi’ tai pragmatiikka ’kielen käyttö’, mutta molem-

pia kielen osa-alueita kirjat kyllä käsittelevät omalla tavallansa. Merkitysoppia 

edustavat esimerkiksi sanastoa esittelevät oppijaksot; kielen käyttöä taas puhtaim-

millaan ovat kirjoittamiseen ja kriittiseen lukemiseen sekä medialukutaitoon liit-

tyvät aihekokonaisuudet (tutkimuksen näkökannasta ks. Larjavaara 2007). 

Semantiikkaa selkeämmin pragmatiikan määrittelyssä korostuu kielen käyttö 

ja toiminta: se on kielen ja viestinnän kognitiivista, sosiaalista ja kulttuurista tut-

kimusta. Pragmatiikka on pikemminkin näkökulma kieleen kuin kielitieteellisen 

teorian osa-alue. Pragmatiikka ei siis tutki, mitä kieli sinänsä on vaan miten sillä 

tehdään erilaisia tekoja ja mikä teoissa on kielen muodon ja käytön suhde. Kyse 

on kielellisestä valinnasta, ja semantiikan tavoin pragmaattiset teot reaalistuvat 

kaikilla kielen rakenteellisilla tasoilla. (Verschueren 1995: 1–2; rakenteiden kir-

josta Heikkinen (toim.) 2009.) 

Kouluopetukselle pragmatiikan ehkä tärkein anti on yhtäältä se, että lähesty-

mistapa suo mahdollisuuden tarkastella puheita ja keskusteluita yhtä systemaatti-

sena ilmiönä kuin kirjoitettuakin kieltä (ks. Hakulinen & Karlsson 1979: 55–58; 

KK 1994: 76–86). Toisaalta H. P. Grice muotoili yhteistyön periaatetta luonnehti-

vat kriteerinsä juuri pragmatiikan parissa (1975: 45−46). 

Yhteistyön näkökulmasta nimenomaan pragmatiikka on tarjoamassa äidinkie-

len oppimiseen yhden vaihtoehtoisen selityksen siitä, miten kielenoppija kykenisi 

oppimaan oikeakielisyyden periaatteita ja kielenhuollon normeja. Samalla prag-

matiikka kuitenkin antaa avaimet ymmärtää, miksi kommunikaatio ei aina nouda-

ta yhteistyön periaatetta vaan rikkoo keskustelun maksiimeja muun muassa nou-

dattaakseen kohteliaisuutta tai lisätäkseen kommunikaation ironista sisältöä (Mey 

2001: 68–81; kohteliaisuudesta Brown & Levinson 1992; ironiasta Leech 1983). 

Tässä tutkimuksessa semantiikan ja pragmatiikan osuus äidinkielen oppikirjoissa 

hahmotetaan siten, että kiinnostuksen kohteena ovat ne oppiaineen aihepiirit, joi-

den keskiössä ylipäänsä ovat kielen käyttö ja sen merkitykset. Toisin sanoen prag-

matiikan sateenvarjon alle sijoittuvat myös puheviestintä ja mediakasvatus. 

Lähtökohtana ovat ne opetussuunnitelman maininnat, joiden mukaan äidin-

kielen ja kirjallisuuden ”oppiminen kattaa laajasti kielen osa-alueet ja tehtävät. 
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Opetus kehittää tietoa – – uusissa ja yhä vaativammissa kielenkäyttö- ja viestintä-

tilanteissa.” (Pops 2004: 44.) Niin ikään vuosiluokilla 6–9 ”pyrkimys on, että op-

pilas tulee entistä tietoisemmaksi tavoitteistaan ja itsestään kielenkäyttäjänä. Hän 

kehittyy tekstien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana ja pystyy tuottamaan eri-

tyyppisissä viestintätilanteissa tarvitsemiaan tekstejä” (Pops 2004: 51). 

Yllä viitataan nimenomaan pragmatiikkaan. Semantiikka puolestaan korostuu 

silloin, kun oppilas kirjoituksissaan tuo asiasta esille olennaisen ja ”hänen tekstin-

sä ajatuskulkua on helppo seurata” (Pops 2004: 54). Jotakin ilmeisesti kuitenkin 

kertoo opetussuunnitelman laatijoiden arvoista ja asenteista, kun tekstiin ei ole 

valikoitunut esimerkiksi spekulatiivista mainintaa tyyliin ”harjoitellaan oppilaan 

kykyä välittää merkityksiä vuorovaikutuksessa”.  

Itse oppikirjoissa semantiikan käsittely on usein melko implisiittistä ja huo-

maamatonta. Tosin voidaan ajatella, että semantiikka on mukana opetuksessa lä-

päisyperiaatteen mukaisesti, koska monet lause- ja tekstiopilliset kysymykset tai 

stilistiset ratkaisut nojautuvat merkitysoppiin – niin kuin tekee myös kirjallisuu-

den lukeminen. 

Yläkoulun alussa 7. luokalla oppikirjoissa vallitsee eräänlainen asennoitu-

misvaikeus semanttisiin kysymykseen ainakin sillä perusteella, että jotkut selke-

ästi merkitysopin alaan kuuluvat asiat käsitellään kirjallisuuden jaksoissa. Näin 

esille tulevat jo seitsemännellä luokalla muun muassa myytit, ikivanhat tarut, joi-

hin kuuluvat esimerkiksi lukuisat kertomukset lohikäärmeistä (Loitsu 7: 120).  

Tietysti myytit ovat tärkeä osa useita kirjallisten tekstien intertekstuaalista si-

sältöä, mutta samalla ne edustavat perustavanlaatuisia merkitysulottuvuuksia mo-

nissa arkiviestinnän asiateksteissä (ks. Varis 1998: 126–128). Oppikirjoissa muis-

tutetaankin, että antiikkiin ja kauemmaksi palautuvien kertomusten lisäksi perus-

myyteillä on yhteyksiä aikamme ilmiöihin ja tunteisiin: 

Eri puolilla maailmaa muistiin kirjatut myytit sisältävät usein monenlaisia in-

himillisiä tunteita. Myyteissä esiintyvät tunteet ovat monesti hyvin äärimmäi-

siä, koska tehokas tarina vaatii korostamista. Näistä tunnemyrskyistä tun-

nistamme myös itsellemme tuttuja tunteita, vaikka ne usein omassa elämässä 

eivät ole niin kärjistyneitä. Sen sijaan myyteissä tunteet ovat kuin nykyajan 

saippuasarjoissa. 

(Loitsu 7: 125.) 

Myyttejä laveammin seitsemännellä vuosiluokalla käsitellään tiedonhankintaa, 

joka liittyy merkitysten ymmärtämiseen mutta myös koulussa tärkeään viestinnäl-
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liseen toimintaan. Esimerkiksi Taito 7 pureutuu juuri tiedonhankintaan heti alku-

sivuillaan. Oppikirja muun muassa ohjaa lukemaan tekstejä niin, että luetusta ko-

ko ajan tehdään myös muistiinpanoja. Samoin harjoitellaan miellekarttojen, asia-

listojen yms. käyttöä omien tekstien suunnittelussa. Varsinaisesta tiedonhausta 

tuodaan esille hakuprosessin vaiheet, tekstien luotettavuus ja niiden puntarointi 

sekä erilaiset tiedonhaun lähteet ja niiden ominaisuudet. (Taito 7: 18–31.) 

Tiedonhaun opetuksessa oppikirjat voivat tuoda esille erilaisia näkökulmia. 

On siis mahdollista lähteä liikkeelle tekstien sisällön arviointien asemesta siitä, et-

tä painotetaan erilaisten tiedon aineistojen merkitystä luotettavan tiedon lähteenä. 

Tällöin tietosanakirjat, käsikirjat ja muut hakuteokset sekä niiden CD-ROM-

muodot mainitaan luotettaviksi tiedonlähteiksi, mikäli ne eivät ole kovin vanhen-

tuneita. Myös kaunokirjallisuus on erinomainen tietolähde, koska se voi kertoa 

ihmisten kokemuksista ja sisältää mittaamattoman arvokasta tietoa. (Sisu 7: 137.) 

Oppikirjat korostavat erityisesti kirjastojen ja niiden monenmoisten aineisto-

jen merkitystä tiedonhankinnan paikkana. Välttämätöntä on kuitenkin pureutua 

myös Internetin osuuteen tiedonhankinnassa: 

Jos Internet olisi kirjasto, sieltä saisi tietoa enemmän kuin mistään maailman 

kirjastosta, vaikka se olisi kooltaan maailman pienin. Se olisi aina avoinna ja 

tarjoaisi rajattomasti laina-aikaa, ja kaiken lisäksi koko kirjasto olisi omassa 

huoneessasi. Tällaista kirjastoa ei kuitenkaan ole olemassa, sillä kukaan ei ole 

koskaan järjestänyt sen kirjoja. Tämän vuoksi on tärkeää oppia löytämään 

oleellinen tieto Internetin sekasotkun keskeltä. 

(Loitsu 7: 33.) 

Jos tiedonhankinta liittyy semantiikkaan vain väljästi, vähenee semanttisten ky-

symysten käsittely edelleen yläkoulun loppua kohden. Selkeästi semantiikkaan 

kytkeytyvät oikeastaan vain sanasto ja nimistö, mutta yhdestä näkökulmasta ne 

edustavat myös kielioppia (vrt. lukuun 4.1). Uusi semanttinen näkökulma sanas-

toon ja nimistöön saadaan kuitenkin silloin, kun kerrotaan, että esimerkiksi suku 

voi saada nimensä monesta eri lähteestä: (i) vanhasta lisänimestä, joka kuvasi esi-

merkiksi ulkonäköä Rautaparta, (ii) asuinseudusta Hämäläinen, (iii) kotitalon ni-

mestä Mäkelä, (iv) ammatista Suutari, (v) luonnosta Koivu, (vi) lainaamalla eri-

tyisesti ruotsin kielestä Eriksson, (vii) kääntämällä Suonio < Krohn sekä (viii) 

keksimällä Merimatka (Taju 9: 19).  
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Niin ikään lauseopin alaan kuuluvat modukset ja eräät muut kieliopilliset il-

miöt kyetään opettamaan nimenomaan 8. vuodella siitä näkökulmasta, että kie-

liopillinen rakenne aina kertoo jotain asenteista – toisin sanoen merkityksistä: 

Kirjoittaja tai puhuja voi ilmaista suhtautumistapaansa monin tavoin. Hän voi 

käyttää sen ilmaisemiseen erillisiä sanoja tai ilmaista suhtautumisensa verbi-

en moduksilla. 

(Sisu 8: 78.) 

Syytä on painottaa, että esimerkiksi juuri moduksien opettamisessa oppikirjat ei-

vät niinkään korosta ilmiön semanttista ulottuvuutta vaan morfologis-syntaktista 

muotoa. Kiistatta voidaan yleistää, että kielenkäytön merkityssisältöjen asemesta 

yläkoulun äidinkielessä korostuvat kielen muodot ja rakenteet. Syntyy käsitys, 

ettei äidinkieltä opiskellakaan sen vuoksi, että ihmiset haluaisivat ilmaista toisil-

leen merkityksellisiä sanomia vaan täyttää kommunikaatiotaan sisällöttömillä 

muodoilla. Äidinkielen oppimisessa tekninen osaaminen on siis tärkeämpää kuin 

ajatuksellinen viestintä. 

Puhtaasti pragmatiikan alaan tässä tutkimuksessa luetaan oppikirjoissa opeteltavat 

mielipidekirjoitukset ja vaikuttamis- eli argumentaatiokeinot. Sisällöllisesti argu-

mentaatio voi tulla esille eri luokka-asteilla ja erilaisissa asiakokonaisuuksissa: 

joissakin oppikirjoissa se on osa tekstitaitojen tai puhetaitojen opetusta, joissakin 

muualla osa medialukutaitoa.  

Argumentaatiotaitojen harjoittelua perustellaan käytännön tarpeilla: 

Mielipide tarvitsee hyvät perustelut ollakseen vakuuttava. Ne valitaan tilan-

teen eli vastaanottajan ja julkaisupaikan mukaan. Esimerkiksi ajokortin 

myöntämistä 15-vuotiaille perustellaan eri tavoin koululuokassa kuin ylei-

sönosastokirjoituksessa. 

Perusteluja pitää myös olla riittävästi, ja ne pitää esittää ymmärrettävästi. 

Tärkeää on sekin, että perustelu vastaa tosiasioita. Perusteluissa kannattaa ot-

taa huomioon myös vastanäkemykset ja pyrkiä viemään niiltä pohja jo etukä-

teen. 

(Voima 8: 22.) 

Perustelutaitojen opettelun sanotaan alkavan jo hyvin pienenä taaperovaiheesta, 

jolloin aluksi ilmaistaan silkkaa kiukkua ja myöhemmin päiväkodissa opitaan 

esittämään kiusallisia kysymyksiä tyyliin Miksen minä, kun kerran kaikki kaverit-
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kin. Pelkät mielipiteet eivät todellakaan riitä, vaan ne pitää myös osata perustella 

kattavasti ja monipuolisesti. Perusteltu mielipide – korostaa oppiteksti – eroaa 

manipulaatiosta, joka nojautuu tunnekuohuun ja yrittää johdatella vastaanottajia 

tiettyyn suuntaan ja jopa harhaan. (Loitsu 8: 124.)  

Monipuolisen argumentaation opettamiseksi oppikirjat esittelevät etenkin ns. 

kovia faktoja (tutkimukset, tilastot, asiantuntijat), mutta voidaan myös vedota 

omiin kokemuksiin tai yleisesti hyvinä pidettyihin asioihin jne. (Loitsu 8: 124; Si-

su 8: 122–123; Voima 8: 22). Perustelija voi langeta myös ansaan, jos hän sortuu 

liioitteluun, hämäämiseen, vikavertailuun tai kehäpäättelyyn (Voima 8: 23). 

Usein mielipidetekstejä harjoitellaan kirjoittamalla yleisönosastokirjoituksia, 

arvosteluita, pääkirjoituksia tai kolumneja mediaan (Sisu 8: 202–211). Mielipitei-

den esittämistä voidaan kehittää myös vaikuttavien puheenvuorojen avulla (Loitsu 

8: 139; Voima 8: 158–159).  

On huomattava, että vaikka oppikirjat (esim. Loitsu 8: 129) perustelevat ylei-

sönosastotekstien kirjoittamista kansalaisoikeuksien ja aktiivisen kansalaisen nä-

kökulmasta (ed. luvussa 3.4), pääpaino oppikirjojen harjoitustehtävissä silti on 

muissa kuin pohtivien tekstien kirjoittamisessa tai lukemisessa. Tällaiseen käytän-

töön on kiinnittänyt huomionsa myös Saara Tuomikoski, jonka selvityksen mu-

kaan yläkoulun kahdessa eri oppikirjasarjassa teetetään eniten sellaisia tekstilajeja, 

jotka kohentavat oppilaan opiskelutaitoa sekä edistävät vapaa-ajan viihdyttävää ja 

virkistävää lukutaitoa yhteiskunnallisen osallistumisen asemesta (2006: 66–67). 

Tällainen päätelmä on odotuksenmukainen siihen nähden, että ainakin seitsemän-

nellä luokalla koululaiset haluaisivat kirjoittaa mieluummin kertomuksia kuin 

asiatekstejä (Vahala 2008: 308). 

Yleisönosastokirjoitusten opettaminen on yksi esimerkki siitä, kuinka merkittävä 

asema mediakasvatuksella on äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineissa. Oppikir-

joille on hyvin tyypillistä tarjota tehtäväksi esimerkiksi erilaisia media-aiheisia 

projekteja ja ryhmätöitä. Muuan ryhmätyön aihe voidaan rakentaa elokuvan va-

raan siten, että elokuvia esitellään luokalle ja niistä kirjoitetaan sekä arvostelu et-

tä uutinen, molemmat tyypillisiä mediatekstejä. Elokuvan esittelyyn kuuluu sen 

genren määrittely, juonen kuvaus, elokuvan henkilöiden ja heidän suhteittensa 

erittelyä sekä elokuvan teeman pohdintaa. (Taito 9: 212–213.) 

Selkeimmin mediakasvatus tulee esille 8. lukuvuoden oppikirjoissa. Argu-

mentaation yhteydessä harjoitetut mielipidekirjoittelut ovat perusluonteeltaan me-

dian tekemistä; omaksi aihealueekseen osoitettuna kokonaisuutena sen sijaan ko-

rostuu median tulkinta. 
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Median osuutta oppiaineessa puoltaa viestimien keskeinen osa kansalaisten ja 

erityisesti nuorten arkea. Mediakasvatuksen osuus Loitsu 8:ssa on 27, Sisu 8:ssa 

62 ja Voima 8:ssa 48 sivua. Kukin oppikirjoista ottaa esille muutamia mediateks-

tien lajeja – vähintään uutisen, arvostelun ja mainonnan. 

Mediatekstien lukijalta oppikirjat kaipaavat kriittisyyttä: 

Suomalaiset viettävät keskimäärin yhdeksän tuntia päivässä median ääressä. 

Siinä ajassa ehtii monenlaista: pääsee tutustumaan muiden maiden elämänta-

paan, kulttuuriin, luontoon ja politiikkaan, voi seurata presidentinvaaleja ja 

joutuupa usein silminnäkijäksi sotatantereillekin. Toisaalta on sellaisiakin 

maailman tapahtumia ja maailman kolkkia, joista oma mediamme ei kerro 

mitään. 

Media kuljettaa meitä tapahtumien keskelle ja kertoo tarinoita, jotka vä-

hitellen alkavat tuntua ainoilta tavoilta hahmottaa maailmaa. Mediatekstit ei-

vät kuitenkaan synny itsestään. Niiden takana piilee monenlaisia toimintata-

poja ja valintoja, jotka vaikuttavat siihen, millainen kuva asioista syntyy. 

Kriittinen median käyttäjä kysyykin, kuka päättää, mitkä asiat maailmaamme 

kuuluvat ja miltä maailmamme näyttää. 

(Voima 8: 46.) 

Kriittisin ote oppikirjoissa on mainonnan keinoista ja vaikutusvallasta. Paljon tar-

kastellaan myös mainittujen myyttien osuutta mainonnassa (Loitsu 8: 157–161), 

mielikuvamainoksen olemusta (Sisu 8: 159) sekä kielellisiä ja visuaalisia keinoja 

(Voima 8: 68). Oppikirjat uskovat, että kriittinen medialukija päihittää mainosta-

jan: Kuluttajat ovat oppineet lukemaan mediaa, mutta myös mainostajat ovat op-

pineet hyödyntämään kuluttajien mediataitoja (Sisu 8: 159). 

Juuri median yhteydessä oppikirjat tarkastelevat verbaalisen kielen lisäksi vi-

suaalista kieltä. Kukin tarkasteltavista teossarjoista käsittelee valokuvaa, elokuvaa 

ja sarjakuvaakin vähintään implisiittisesti omien sivujensa typografisina keinoina. 

Juuri sarjakuvasta mainitaan, että sen tulkinta vaatii hyvää lukutaitoa: on ymmär-

rettävä oikein kuvan ja tekstin suhde sekä sarjakuvan merkkikieli (Sisu 8: 191). 

Lopuksi on todettava, että äidinkielen oppikirjoissa semantiikan ja pragmatiikan 

osuus on sisällöllisesti kaikkein epäyhtenäisin. Käsiteltävät aiheet eivät myöskään 

noudata mitään aikajatkumoa, vaan semantiikka korostuu 7. luokka-asteella, prag-

matiikka taas 8. oppivuoden teoksissa, samoin mediakasvatus.  
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Yhdeksännen vuosiluokan oppikirjoissa näkökulmaa semantiikkaan ja prag-

matiikkaan taas täytyy avartaa tämän tutkimuksen luvun 6.5 tavoin, jotta aihepii-

riin ylipäänsä saa tutkimuksellisen otteen. Semanttis-pragmaattiset kysymykset 

eivät ole 9. luokan oppikirjojen keskiössä, vaikka abstraktiotasonsa perusteella ja 

elämään valmentavina taitoina juuri ne saattaisivat olla otollista oppiainesta. 

Oppikirjoja tarkastelevan tutkijan näkökulmasta vallitseva tilanne on herkulli-

sen haasteellinen: se saa lukemaan koko aineistoa uudelleen ja selvittelemään, 

millaisia muita asioita teokset ovat jättäneen käsittelemättä. Lisäksi selitettäväksi 

jää kysymys, miksi jotkut kielelliset ilmiöt ja rakenteet ovat mukana oppiteks-

teissä mutta toiset eivät. On siis syytä sekä syventää että laajentaa analyysiä seu-

raavissa jaksoissa 5, 6 ja 7. 
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5 Oppikirjat ajan virrassa 

Kuvauksen jälkeen kriittinen diskurssianalyysi siirtyy aineiston tulkintaan. Se kä-

sittää Norman Faircloughin (1989: 26) mallissa diskurssikäytännön analyysin si-

ten, että tutkimuksen kohteena on tekstin ja vuorovaikutustilanteen välinen suhde. 

Tällöin teksti nähdään tuotteena, joka on syntynyt viestinnän prosessissa. Teksti 

käsitetään vuorovaikutuksessa tarvittavaksi resurssiksi tai voimavaraksi ja tutki-

muksen kohteeksi, mutta sitä tarkastellaan ensisijaisesti viestinnän osallistujien 

kognitiivisina prosesseina. 

Faircloughilla (mts. 141–146) tulkinta kattaa sekä diskurssianalyysin marssi-

järjestyksen että diskurssin analyysin sen osallistujien toimintana. Tulkinta voi-

daan teknisesti jäsentää kuuteen eri kohteeseen siten, että kohteista kaksi (tilanne 

ja intertekstuaalisuus) koskevat diskurssin sosiaalista järjestystä ja vuorovaiku-

tuksen historiaa. Muut neljä kohdetta liittyvät tekstin kieliopilliseen pintaraken-

teeseen, ilmausten merkityksiin sekä tekstien koheesioon ja koherenssiin ynnä 

tekstistrategiaan ilmaista asiat tietyssä järjestyksessä. Olennaista on, että konteksti 

ja viime kädessä sosiaalinen järjestys ratkaisee, millä tavalla esimerkiksi inter-

tekstuaalisuus, presuppositiot, erilaiset puheaktit ja puhetta ohjaavat kehykset kir-

joittautuvat mukaan tekstiin. Toisin sanoen sosiaalisen järjestyksen kautta pääs-

tään vastaamaan, mitä tekstissä todella on tapahtumassa, ketkä tapahtumiin ovat 

osallisia ja millaisessa roolissa sekä mikä on kielen osuus tapahtumien kulussa. 

Tulkinnan osuus Faircloughin hahmottelemassa DA:n viitekehyksessä hie-

man vaihtelee hänen eri julkaisuissaan. Jos kuitenkin pidetään kiinni tämä tutki-

muksen lähtökohtien tavoin SF-kieliopin kielikäsityksestä, nimenomaan DA:n 

tulkinnan yhteydessä on luontevaa kiinnittää katse kielenkäytön tekstuaaliseen 

funktioon ja tekstin tavassa (mode) ilmeneviin merkityksiin. Tällöin tarkastellaan 

esim. sitä, millainen viestintäkanava on valittu, missä järjestyksessä asiat esitetään, 

millaisia retorisia keinoja siinä käytetään ja niin edelleen. Perimmiltään juuri 

tekstuaalinen funktio osoittaa kaikista merkityspotentiaalin ilmaisumahdollisuuk-

sista tehdyt valinnat. Niin ikään se sitoo tekstin sitä käyttävän kieliyhteisön kom-

munikatiiviseen traditioon ja käsittää sekä verbaalisen että nonverbaalisen viestin-

nän. (Halliday 1978: 63, 112–113, 117.) 

Faircloughin kuvailema DA:n tulkinta suuntautuu diskurssin käytäntöön. Kie-

lenkäytön tekstuaaliseen funktioon analyysi puolestaan liittyy siksi, että Fair-

clough korostaa intertekstuaalisuutta, joka on yksi tapa rakentaa merkitysraken-

teita uusiksi kokonaisuuksiksi (ks. 1992: 78–86; myös 1997: 44, 47–51, 84, 93–

97, 100–135). Intertekstuaalisuus eli tekstienvälisyys jää kuitenkin tutkimuksissa 
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helposti ontoksi taikasanaksi, johon vetoamalla perustellaan lähes mitä tulkintaa 

tahansa. Esimerkiksi kirjallisuudentutkimuksessa sitä on mainostettu yleislääk-

keenä moniin pulmiin, joita historiallisesti orientoituneissa lähestymistavoissa ja 

uuskritiikissä on ilmennyt: intertekstuaalisuus näyttää tarjoavan vapautuksen kiis-

toista, jotka koskevat kirjailijoiden ja lukijoiden psykologiaa, lähteiden selvitystä 

tai kysymystä omaperäisyydestä ja jäljittelystä (Makkonen 1991: 18). 

Intertekstuaalisuuden kanssa samantapaisen kritiikin kohteeksi käsitteenä jou-

tuu konteksti, jonka osaksi intertekstuaalisuus usein tulkitaan. Esimerkiksi Pirjo 

Hiidenmaa (2000: 179–184) moittii kaavamaiseksi sellaista kontekstien kuvausta, 

jossa teksti ja konteksti nähdään erillisinä ja kontekstiksi kuvataan tekstin esiinty-

misympäristö (aika, fyysiset olosuhteet, tiedot kirjoittajasta jne.). Sen sijaan Hii-

denmaa korostaa intertekstuaalista kontekstia ja sitä, että ”tekstin konteksti on 

toinen teksti”. Näin määriteltynä konteksti on oikeastaan sama asia kuin interteks-

tuaalisuus; tekstin intertekstuaalisten suhteiden analyysi on kontekstin tutkimista.  

Ongelmaksi esitetyssä näkökannassa jää, mitkä kaikki tekstit ovat kontekstia, 

sillä laajasti ajateltuna myös kielenkäyttöä ohjaava ideologia – kulttuuriset toi-

minta- ja uskomusjärjestelmät sekä ajattelutavat – voidaan käsittää kontekstiksi 

(Hiidenmaa mts. 182). Tämä ongelma on yleensä ratkaistu etsimällä tekstistä 

merkkejä toisista teksteistä. Jos tekstinä pidetään myös diskursseja eli sekä pu-

hetta että kirjoitusta, jotka jotenkin liittyvät tutkittavaan tekstiin, saadaan väljähkö 

kontekstin määritelmä. Tutkija ei ehkä tunnista kaikkia viittauksia ja yhtymäkoh-

tia muihin teksteihin. (Mäntynen 2003: 29; diskurssi samaa aihepiiriä käsittelevi-

en tekstien joukkona ks. Varis 1998: 39.)  

Kontekstin ja intertekstuaalisuuden saama kritiikki tieteellisenä tutkimuksen 

kohteena on syytä noteerata erityisesti lingvistiikassa, jossa esimerkiksi tekstin 

omaperäisyys täytyy kyetä selittämään kielen rakenteisiin kirjoittautuneeksi ilmi-

öksi. Paul Simpsonin (2004: 21) mukaan yksikään kirjoitus ei suojaudu sosiaali-

seen tai historialliseen vakuumiin, ja tavallisesti toiset tekstit ilmenevät kirjoi-

tuksista joko implisiittisenä intertekstuaalisuutena tai suoranaisena julistuksena.  

Vesa Heikkinen ilmaisee asian toisin muistuttamalla, että intertekstuaalisuu-

dessa on kyse ennen muuta kielellisistä suhteista. Keskeinen tekstien välisten suh-

teiden mallinnus on avoimen ja perustavan intertekstuaalisuuden erottaminen toi-

sistaan. Avoimessa intertekstuaalisuudessa toiset tekstit ovat eksplisiittisesti läsnä: 

ne merkitään selkeästi tekstin pintatasolla, esimerkiksi lainausmerkin. Tekstin pe-

rustavassa intertekstuaalisuudessa on kyse tekstin suhteesta tekstilajeihin, diskurs-

seihin ja yleisemmin kielellisiin käytänteisiin. (Heikkinen 2000: 71–74; perusteel-

lisemmin Fairclough 1992: 103–104, 117–118.) 
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Erityisen merkityksellinen intertekstuaalinen yhteys muodostuu tekstin gen-

restä, koska tekstit kirjoittautuvat aina johonkin lajiin. Tällöin pätee Leena Kirsti-

nän (2007: 25) yleistys, jonka mukaan varsinkin sanataiteessa historialliset genret 

taustatekstinä toimivat merkitsijöinä uusille teoksille ja lajeille. Koska genret ei-

vät ole puhtaita vaan sisältävät aineksia eri lajeista ja lajityypeistä, tekstit haarau-

tuvat eri suuntiin. Haaraumat eivät silti kadota yhteyttään toisiinsa vaan muodos-

tavat verkostoja, jotka ovat tulkittavissa kontekstista. Siitä taas pitäisi löytää jokin 

jäsennysperiaate, jonka ympärille teksti rakentuu ja joka osoittaa lajin yhteen-

kuuluvuutta, perheyhtäläisyyttä. (Intertekstuaalisuudesta myös Warnke 2008.) 

Oppikirjojen luennassa intertekstuaalisuus tuo haasteeksi ainakin sen, että kir-

joissa esitetty tieto käy vuoropuhelua oppiaineen taustatieteiden kanssa ja koettaa 

tuoda esille sellaisia oppeja, jotka jo toisissa kirjallisissa lähteissä on oppimisen 

arvoiseksi havaittu. Toisin sanoen oppikirjat nojautuvat alansa tieteelliseen ja pe-

dagogiseen traditioon, mutta samalla ne yrittävät tuoda perinteeseen oman äänen-

painonsa ja näkökulmansa, jotta uuden oppikirjan julkaiseminen olisi ylipäänsä 

perusteltu ratkaisu. Lisäksi oppikirjat ovat intertekstuaalisessa suhteessa muihin 

oppikirjoihin sikäli, että oppikirjojen genrelle ovat vakiintuneet omat tapansa esit-

tää tietoa. 

Niin kuin Pirjo Karvonen (1995: 18–20) huomauttaa, oppikirjojen tekstit ei-

vät ole irrallaan yhteisön muista teksteistä. Niitä ei voi laatia tyhjiössä ottamatta 

huomioon sitä, millaiseen yhteyteen, millaiseen tehtävään ne laaditaan. Samalla 

tekstit laajemminkin mukautuvat yhteisön muihin teksteihin: kukin teksti on aina 

useiden muiden tekstien luentaa. Toisin sanoen tekstissä kuuluva kirjoittajan ääni 

ei ole vain hänen omansa vaan tekstissä kuuluu samanaikaisesti myös muita yh-

teisön ääniä. Teksti voi näin ajateltuna olla vastaus, reaktio, jatko, vastaväite, hy-

väksyntä tms. yhdelle tai useammalle erilliselle tekstille; tekstiä säätelevät yhtei-

sön toiminta- ja vuorovaikutusperiaatteet yhtä paljon kuin sisältöä koskeva tieto. 

Mikään teksti ei siis synny tyhjässä vaan jokainen teksti nojaa johonkin aiempaan 

tekstiin, itse aisassa useisiin aiempiin teksteihin, myös kirjoittamattomiin. 

Tämän tutkimuksen valossa Karvosen luonnehdinta tekstien välisistä sidok-

sista johtaa katseen tarkastelemaan, millä tavoin oppikirjat keskustelevat aiem-

man tutkimuskirjallisuuden tai äidinkieltä koskevien kannanottojen kanssa. Asiaa 

edes jotenkin rajatakseni tyydyn seuraavissa alaluvuissa ensisijaisesti selvittele-

mään, millä tavoin tarkastelun kohteena olevat äidinkielen aihealueet suhtautuvat 

vuoden 1994 kielioppityöryhmän mietintöön Kieli ja sen kieliopit (KK 1994) ja 

vuonna 2004 ilmestyneeseen teokseen Iso suomen kielioppi (ISK 2004). 
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Genren ja intertekstuaalisuuden osuus oppikirjoissa on perustavaa laatua. Vaikka 

täsmälliset tulkinnat äidinkielen oppikirjojen osa-alueista tulevat esille vasta jat-

koluvuissa (5.1 jne.), on jo heti yhdyttävä yleisellä tasolla Karvosen (1995: 210) 

havaintoihin, joiden mukaan oppikirjatekstien suhde muihin teksteihin on impli-

siittinen: ne ammentavat muista teksteistä – kirjoittamattomista tai kirjoitetuista – 

valmista tietoa, eivätkä ne problematisoi tekstin tavoitteita tai näkökulmaa. Esi-

merkiksi opeteltavien aiheiden rajauksia tai retorisia valintoja ei motivoida; ne ei-

vät käsittele oppiaineksia temaattisesti esittelemällä, millä tavoin ja mistä näkö-

kulmasta niitä tarkastellaan. 

Konkreettisesti sumea intertekstuaalisuus ilmenee myös äidinkielen oppikir-

joissa siten, että oppitekstit eivät viittaa tiedon alkuperään – ei ole käytetty lähde-

viitteitä alkuperän tarkastamiseksi tai lisätiedon hankkimiseksi niin kuin puhtaasti 

tieteellisessä tutkimuksessa. Kuvaluettelo oppikirjoihin saattaa sisältyä (esim. Tai-

to 7: 228), mutta lisälukemiston kirjaluetteloa ainakaan käsillä olevista teoksista 

ei löydy. Toisinaan tarjottu oppi on kirjoittautunut arkitiedon ja mielipiteen hah-

moon, jossa asioita ei lainkaan kyseenalaisteta: 

Mediatekstejä tutkittaessa ja tuotettaessa tarvitaan luku- ja kirjoitustaidon li-

säksi monenlaisia mediataitoja. Jokainen oppii kyllä perusvalmiudet, mutta 

aina voi harjoituttaa taitojaan paremmaksi. 

(Sisu 8: 143.) 

Yllä mielipidettä ja asiantilojen luonnollistumista järkeenkäyviksi totuuksiksi il-

maisee kursivoitu väittämä, ’ettei kenelläkään ole vaikeuksia oppia mediaa sekä 

tuottaa tai tutkia mediatekstejä’ ja että ’kaikilla on kyky harjoitella taitojaan en-

tistä paremmaksi’. Ei siis ole otettu huomioon, että osalla koululaisista on oppi-

misvaikeuksia tai hankaluuksia päästä median pariin koulun ulkopuolella. 

Leimaava piirre oppikirjoissa on harjoitustehtävien osuus. Ehkä juuri harjoitukset 

tekevät oppikirjoista oman genrensä kaikkien muiden tekstilajien joukossa. Imp-

lisiittistä intertekstuaalisuutta harjoitustehtävät edustavat ainakin sikäli, että teh-

tävätyypit ovat melko samankaltaisia kirjasta toiseen: esimerkiksi huumoria käy-

tetään tehtävien elävöittämiseksi. Asiaa havainnollistaa kuva 2 toisaalla. 

Niin kuin kuvasta 2 käy ilmi, oppikirjalle ei ole tavatonta käyttää vitsejä har-

joitustehtävien teksteinä (tehtävä 2). Strategian motiivi on ilmeinen: koululais-

huumorin oletetaan keventävän oppitunnin tunnelmaa. Kasvatusteoreettisesti silti 

käy oudoksi asetelmaksi pedagoginen tilanne, jossa toisiinsa yhdistetään predi-
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kaattien etsiminen tekstistä sekä sukupuoliroolien stereotypiat ruskeaksi hiuksen-

sa värjäävästä blondista ja tekoälystä (sukupuolet oppikirjoissa ks. Tainio & Teräs 

2010). Sukupuolien stereotypiat eivät kuitenkaan jää oppikirjassa irrallisiksi sivu-

juonteiksi, vaan niitä käsitellään myös muualla, esim. lauseenjäsennystä koske-

vissa tehtävissä (Loitsu 8: 195). 

Kuva 2. Näyte äidinkielen oppikirjan harjoitustehtävien sivusta sekä sen tavasta 

opettaa keskeisiä lauseenjäseniä (Loitsu 8: 194). 
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Pakollisten harjoitustehtävien lisäksi oppikirjatekstien rakennetta hallitsee vakiin-

tunut jäsentelytapa, jonka konventioihin kuuluu erityinen johdanto tekstin aihee-

seen, esimerkiksi Ihmiselle tekeminen ja toimiminen on niin olennainen osa elä-

mää, että voimme muodostaa lauseen pelkkää verbiä käyttäen (Loitsu 8: 192). 

Tätä johdantoa vihdoin seuraa oppiteksti, jossa selitetään predikaatin ja subjektin 

keskeisimmät tunnuspiirteet. Selostuksen jälkeen puolestaan usein esitetään esi-

merkki, jonka otsikko on Loitsussa Predikaatit ja subjektit naisten ja miesten ai-

voissa (s. 193). Esimerkkiteksti siis liittyy kyseisen jakson sivutuotteena käsiteltä-

vään sukupuolierojen teemaan. – Vasta esimerkin jälkeen seuraavat tehtävät, joi-

hin käsiteltävä asia myös päättyy. 

Kuvattu jäsentelymalli esiintyy kaavamaisesti kaikissa analysoiduissa oppi-

kirjoissa, ja siten se on äidinkielen oppikirjojen genreä luonnehtiva piirre. Vaihte-

lua teksteihin tulee kuvituksesta ja erilaisten kainalojuttujen sijoittamisesta. 

5.1 Kieliopin pedagogisuus 

Uusin tieto suomen kieliopista on esitetty massiivisessa Isossa suomen kieliopissa 

(ISK). Se on tulos vuoden 1995 lopulla aloitetusta suomen kielen deskriptiivisen 

kieliopin tutkimushankkeesta, joka on toteutettu Helsingin yliopiston suomen kie-

len laitoksen ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen yhteistyönä. Kolmas ra-

hoittajaosapuoli on ollut Suomen Akatemia, ja kieliopin tarve on mainittu vuonna 

1994 valmistuneen opetusministeriön asettaman kielioppityöryhmän mietinnössä 

ensimmäisenä suosituksena. (ISK 2004: 9.) 

Esimerkiksi Maria Vilkuna kannattaa tulkintaa, jonka mukaan ISK ei lopulta 

tarjoa suomen kielestä niin radikaalia uutta kielioppia kuin kirjan sivumäärän pe-

rusteella olettaisi. Teos ei ole muuttanut perinteisiä kielenkäytön ohjeita, mutta se 

on esittänyt joukon uusia tulkintoja sekä fennistiikan termien täsmennyksiä. Vil-

kuna ajattelee niin ikään, että ISK:n ehdottamat käsitejärjestelmän muutokset ei-

vät ainakaan olisi saaneet olla kovin massiivisia, jos lähdetään siitä, että ISK al-

kaa vaikuttaa opetusmateriaaliin, opettajankoulutukseen ja sitä kautta kouluope-

tukseen. Juuri tästä näkökulmasta testataan, tulevatko ISK:n sisältämät termi-

muutokset helpottamaan opettajien työtä enemmän kuin niiden opetteleminen sitä 

alkuun hankaloittaa. (Vilkuna 2006: 21.) 

ISK:n suopea suhde traditioon konkretisoituu siinä, miten teos esittelee yleis-

sivistyksen kannalta tärkeimpinä pitämiään sanaluokkia, sijamuotoja ja lauseenjä-

seniä. Jos vertailukohdaksi otetaan vanhimpiin kielioppeihimme kuuluva A. W. 

Jahnssonin teos vuodelta 1871, havaitaan ISK:n yhä Jahnssonin tavoin noudatta-



133 

van samoja suuria linjanvetoja esimerkiksi sijamuotojen määrittelyssä. Keskeisin 

ero on lähinnä se, että Jahnssonin käyttämät latinankieliset termit kantavat muka-

naan lähinnä väylää ja reittiä ilmaisevan prolatiivin, jota kuitenkin ISK – muiden 

nykykielioppien tavoin – pitää eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta epäproduktii-

visena sijapäätteiden jäänteenä (ISK 2004: 93, 375, 1231; vrt. Ikola 1991). Jahns-

sonilla (mts. 90) prolatiivin esimerkkinä ovat virkkeet Minä tulin meritse, mutta 

isäni tuli maitse sekä Juoppo kulkee seinitse. 

Perinteisen kieliopin ja ISK:n keskeisimmät erot on tiivistänyt Vesa Koivisto ase-

telmaan, jossa on alakohtineen 23 riviä korjauksia, huomautuksia ja täsmennyksiä 

(2006: 41–42). Nimenomaan sijamuotoja huomautuksissa koskee ainoastaan ak-

kusatiivi, jonka käytössä ISK poikkeaa merkittävästi aikaisemmista tulkinnoista; 

juuri akkusatiivin opetuksessa myös äidinkielen oppikirjoissa on hieman kirjoa. 

Vanhastaan akkusatiivi määriteltiin objektin sijaksi, jolla on kaksi muotoa: 

nominatiivin ja genetiivin kaltainen muoto (ks. Ikola 1991: 27; Jahnsson 1871: 10; 

Setälä 1880: 2–3). Kuitenkin esimerkiksi viimeisin kielioppityöryhmä (KK 1994: 

208–209) luopui akkusatiivin nimeämisestä, koska se morfologisesti on edustet-

tuna vain henkilötarkoitteisissa pronomineissa (minut, sinut, hänet, meidät, teidät, 

heidät, kenet). Akkusatiivi onkin määritelty ensisijaisesti ei-morfologisesti syn-

taktisena käsitteenä. Myös ISK (2004: 1178, 1186) pitäytyy kielioppityöryhmän 

tulkinnassa, koska akkusatiivi on paitsi vajaakäyttöinen sija myös esiintymistaa-

juudeltaan harvinainen – joskaan se ei ole persoonapronominin muotojen joukos-

sa harvinaisin. Tulkinnastaan huolimatta ISK ei kuitenkaan jätä käyttämättä ak-

kusatiivia lingvistiikan terminä. 

Äidinkielen oppikirjojen intertekstuaalinen luenta osoittaa, että kirjasarjoissa 

on kahdenlaista asennetta traditioon. Kun sijamuodot tulevat esille yläkoulun 7. 

lukuvuoden oppikirjoissa, jättää yksi oppikirja akkusatiivin käsittelemättä (ks. Si-

su 7: 90). Tosin samainen kirjasarja selittää vuotta myöhemmin, että persoona-

pronomineilla ja kuka-pronominilla ovat erityiset objektimuodot. Tällöinkään op-

pikirja ei valjasta käyttöön akkusatiivin sijamuotoa vaan huomauttaa, että kuka-

pronominin objektimuoto on ketkä (Sisu 8: 99), jonka sija ei suinkaan ole ISK:n 

tulkinnan mukaisesti akkusatiivissa vaan monikon nominatiivissa. 

Olennaista ISK:n ja kielioppityöryhmän akkusatiivitulkinnassa on, että n-

loppuiset objektit (Otan omenan) eivät lukeudu akkusatiiviksi vaan genetiiviksi. 

Itse asiassa vastaava kuvaus suomen kielen objektin sijasta on ensi kerran jo 

vuonna 1815 Kustaa Renvallin kieliopissa, jossa objektin sijoina ovat erikseen 

nominatiivi, genetiivi ja partitiivi. (Koivisto 2006: 27.) 
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Yleisperiaatteena ISK:n terminologisissa valinnoissa (ml. akkusatiivin) on se, 

ettei nimittäminen eikä kuvaus olisi ainakaan lähtökohtaisesti historioivaa. Niinpä 

esimerkiksi sellaisia s-loppuisia adverbeja kuin alas tai ulos ei nimitetä latiiveiksi, 

koska latiivi ei ole nykysuomen sija. Nykysijoistakin instruktiivi on osin tulkin-

nanvarainen: on tapauksia, joissa sanan (i)n-loppu on historiallisesti instruktiivin 

pääte mutta ei nykykielessä motivoidu instruktiiviksi. (Koivisto mts. 38–39.) 

Akkusatiivin problematiikkaan verrattuna monet muut ISK:n ehdottamat termi-

muutokset ovat luonteeltaan enemmän teknisiä ratkaisuja. Näin esimerkiksi perin-

teinen omistusliitteen nimitys on muuttunut yksinomaan possessiivisuffiksi. Rat-

kaisu kytkeytyy liitepartikkeleiden aseman tarkasteluun. Sitä perustellaan sillä, et-

tä liitepartikkeleista poiketen possessiivisuffiksi liittyy nominatiivissa sanan tai-

vutusvartaloon eikä itse sananmuotoon, esim. käte-ni, perhee-mme (vrt. nom. käsi, 

perhe); joskus taivutusvartalo tosin on samanasuinen kuin nominatiivi, esim. ta-

loni. Possessiivisuffiksit eivät myöskään liity vapaasti eri sanaluokkien sanoi-hin, 

vaan vain substantiiveihin ja postpositioihin sekä joihinkin adjektiiveihin ja infi-

nitiivisiin rakenteisiin. Liitepartikkeleilla sen sijaan ei ole vastaavanlaista sa-

naluokkarajoitusta. (ISK 2004: 156.) 

Niin ikään loppukahdennuksena tunnettu ilmiö on korvattu termillä rajage-

minaatio. Kyse on tietyntyyppisten sanojen aiheuttamasta seuraavan sanan alku-

konsonantin geminoitumisesta, joka voi esiintyä myös yhdyssanan sisällä (tulet 

tänne, hernekkeitto). Ilmiön esiintymisessä on murre-eroja. (ISK 2004: 66–67.) 

Sekä possessiivisuffiksi että rajageminaatio ovat sellaisia rakenteita ja ilmiöi-

tä, etteivät ne juuri erotu oppiteksteistä, vaikka loppukahdennus selittäisi, miksi 

jotkut kirjoitusasut eivät noudata puhuttua kieltä (vrt. tuleppa : tulepa). Näihin 

kahteen asiaan vertautuu tutkimuskirjallisuuden moninainen aspektiterminologia, 

joka on ISK:ssa (2004: 1430) kiteytynyt yleistermeiksi rajattu ja rajaamaton.  

Yleensähän aspektilla tarkoitetaan lauseen rakenteessa ilmeneviä tilanteen 

keston ilmaisemiseen liittyviä seikkoja. Aspekti on koko lauseen ominaisuus, ja 

sen ilmaisemisessa lauseessa vaikuttavat sekä verbin ominaismerkitys että erilai-

set morfologiset ja leksikaaliset keinot. (Koivisto 2006: 35–36; aspektitutkimusta 

esim. Sivonen 2005.) 

Edellisiin aiheisiin verrattuna selkeämmin oppikirjoja koskevat sanojen taivu-

tusmuotoihin liittyvät termimuutokset. Vanhastaan suomen kieliopeissa on taivu-

tusainekset jaettu sananloppuisiin päätteisiin sekä vartalon ja päätteiden väliin si-

joittuviin tunnuksiin. Esimerkiksi monikon i:tä on nimitetty tunnukseksi, sijan ja 

persoonan osoittimia päätteiksi. ISK:ssa termi tunnus tarkoittaa ylipäänsä kie-
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liopillisen kategorian merkkiä, joka voi sijaita niin sanan lopussa kuin sisälläkin. 

Sijan ja persoonan tunnuksista puhutaan kuitenkin myös päätteinä. (ISK 2004: 85; 

myös Koivisto 2006: 32.) 

Oppikirjoissa käsitteet tunnus ja pääte kierretään puhumalla suoraan verbien 

persoona- ja aikamuodoista sekä nominien sijamuodoista (esim. Loitsu 7: 168, 

175). Oppikirjat muistuttavat, että useissa kielissä esimerkiksi jossakin olemista 

tai johonkin menemistä ilmaistaan erilaisten sanojen (post- ja prepositioiden) 

avulla, kun taas suomessa selviydytään sijamuotojen avulla (Taito 7: 222). Toisi-

naan hoksautetaan sijamuotojen käytössä meneillään olevasta muutoksesta: 

Kieli muuttuu koko ajan. On varmaa, että ennemmin tai myöhemmin suo-

messa on sijoja eri määrä kuin nykyisin. Sijoista ainakin abessiivi on väisty-

mässä. Enää vain harva sanoo puhuessaan hatutta. Sen on korvannut ilmaus 

ilman hattua. Toisaalta puhekielessä sanan kanssa lyhyempi muoto kaa on 

muuttumassa sijamaiseksi. Se on alkanut liimautua sanan perään ikään kuin 

sijapääte: Niina tulee Jennankaa kotiin. 

(Sisu 7: 90.) 

Terminologiseen hienosäätöön niin ikään kuuluu lauseopissa esiintyvän attribuu-

tin nimeäminen määritteeksi. ISK:n määrite on tosin merkitykseltään laajempi 

kuin vanha attribuutti sikäli, että substantiivin lisäksi sillä voidaan tarkoittaa usei-

den muidenkin sanaluokkien (verbin, adjektiivin, adverbin tai substantiivin) saa-

mia vapaavalintaisia seuralaisia. (Koivisto 2006: 30–31.) 

Oppikirjoissa suhtautuminen attribuuttiin vaihtelee hieman. Mikäli attribuu-

tista ylipäänsä puhutaan, sen käyttö rinnastuu predikatiiviin sikäli, että molemmat 

lauseenjäsenet ilmaisevat usein samaa asiaa. Vertailua tehdään englannin kieleen, 

jossa suomen attribuuttia vastaa yhdyssana tai sanaliitto: Aku Louhimiehen eloku-

va vrt. A Sydney Pollack Film. (Sisu 8: 107.) 

Loitsu huomauttaa, että substantiivin lisäksi attribuutti voi kuulua myös ad-

jektiiveihin (rohkea ajatus), pronomineihin (meidän koiramme) tai numeraaleihin 

(viisi euroa). Lisäksi oppikirja huomauttaa, että attribuutti on pääsanansa edellä. 

Usein se taipuu samassa sijamuodossa kuin pääsana, esim. suurissa saappaissa. 

Poikkeuksia ovat kuitenkin genetiivissä olevat attribuutit, esimerkiksi Pellen kek-

sintö. (Loitsu 8: 201.) 

Vielä on mainittava pienehköstä termimuutoksesta, joka kuitenkin saattaa olla 

arkea kouluopinnoissa. ISK nimittäin on luopunut yhdyssanojen erittelyssä ter-

mistä perusosa ja korvannut sen edusosalla. Ratkaisuaan ISK perustelee sillä, että 
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edusosa-nimitykselle on mallina ja vertailukohteena lausekkeen hallitsevaa jä-

sentä tarkoittava edussana. Yhdyssanan alkuosa nimetään perinteisesti määrite-

osaksi, joka muuntaa jälkiosaa semanttisesti räsymatto, karvarousku. Yhdyssanan 

sanaluokka on sama kuin sen edussanan sanaluokka, ja sidonnaiset muotoainekset 

kiinnittyvät yhdyssanassa tyypillisesti edusosaan eli koko yhdyssanan loppuun. 

(ISK 2004: 392–393.) 

Oppikirjoissa suositaan kansanomaisia nimityksiä alku- ja jälkiosa. Jos osat 

kuitenkin nimetään tieteellisesti, käytössä ovat perus- ja määriteosa: 

Perusosa (takki) kertoo, mistä asiasta on kyse. 

Määriteosa (tikki-, toppa-) tarkentaa sen merkitystä. 

(Taito 7: 130.) 

Yhdyssanojen opettamiseen oppikirjat sinänsä antavat paljon tilaa erilaisine oh-

jeineen (ed. luku 4.2). Aihepiiriin oppilasta motivoidaan seuraavasti: 

Puutarhassa vai puu tarhassa?  

Toisinaan on kiinni merkityksestä, kirjoitetaanko kaksi sanaa yhteen vai erik-

seen, kuten yllä olevassa otsikossa. Osassa tapauksista taas on olemassa sel-

vät säännöt, jotka pitää opetella. Suomalaisten täytyykin harjoitella näitä 

sääntöjä yhä ahkerammin, sillä erityisesti englannin kielen vaikutuksesta kir-

joittajat tekevät yhdyssanavirheitä. Monet sellaiset sanat, jotka suomessa ovat 

yhdyssanoja, kirjoitetaan englannissa erikseen koiranputki → cow parsley. 

(Loitsu 7: 49.) 

ISK:n ehdottamien termien käyttämisen ohittaminen yhdyssanojen ja muiden esil-

lä olleiden asioiden opetuksessa kertoo viime kädessä, että didaktisesti ehkei aina 

ole perusteltua seurata uusimman tutkimuksen tulkintoja asioista ja ilmiöistä.  

Esillä olleisiin termimuutoksiin verrattuna radikaalimmat ISK:n tulkinnat koske-

vat lauseopin rakenteita. Merkittävin kannanotto liittyy tutkimuskirjallisuudessa 

aika ajoin käytyyn debattiin partikkelin asemasta sanaluokkana, millä puolestaan 

on omat seuraamuksensa tapaan hahmottaa lauseenjäsenten eroja. 

Kielioppityöryhmän yksiselitteinen tulkinta on, että partikkeleiden ryhmä sa-

naluokkien joukossa on tarpeeton. Näkemystään työryhmä perustelee sillä, että 

kaikille partikkeleiksi katsotuille taipumattomille pikkusanoille on osoitettavissa 

täsmällinenkin nimitys: adverbi, konjunktio, post- ja prepositio (P-positio) sekä 

interjektio. Näillä sanaluokilla siis on ollut eräänlainen kaksoisluokitus. Lisäksi 
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etenkin puheen tutkimuksessa nimitystä partikkeli on totuttu käyttämään aivan to-

sin, nimittämään sellaisiin täytesanoihin kuin no, ai, siis, jopa, jotka jäävät lau-

seenjäsennyksen ulkopuolelle mutta jotka ovat tärkeitä lausumien tulkinnan kan-

nalta. (KK 1994: 161.) 

ISK ei ole tarttunut kielioppityöryhmän käsitykseen vaan puhuu edelleen par-

tikkeleista sanoina, jotka eivät saa määritteitä eivätkä itse toimi määritteinä, mm. 

konjunktiot, interjektiot ja dialogipartikkelit. Tämäkin määrittely tosin on totu-

tusta poikkeava, sillä taivutuksen asemesta partikkelin kriteerinä pidetään sen ase-

maa ei-määritteenä ja ei-lausekkeena. Näin ISK (2004: 769–771) päätyy luettele-

maan partikkelille seuraavat keskeiset ominaisuudet: 

 
• partikkelit ovat lauseen rakenteen kannalta syntaktisesti valinnaisia, 

• niitä ei voi kysyä, kieltää eikä fokusoida, 

• ne eivät toimi lausekkeen edussanana; eivät saa täydennyksiä tai määrit-

teitä, 

• ne eivät esiinny määritteinä vaan liitännäisinä, 

• ne ovat aina taipumattomia, 

• ne poikkeavat puheessa prosodisesti muiden sanaluokkien sanoista – toi-

set voivat saada kokonaisen lausuman prosodian, toiset eivät saa sana-

painoa ollenkaan.  

Oppikirjoissa partikkelit poikkeuksetta mainitaan sanaluokkien kolmanneksi pää-

ryhmäksi yhdessä nominien ja verbien kanssa. Perusoppina kerrotaan, että partik-

kelit ovat sanoja, jotka ovat taipumattomia tai taipuvat vain muutamissa sijoissa 

(Sisu 7: 105). Oppikirjat poikkeavat toisistaan sen mukaan, mitkä ryhmät partik-

keleista otetaan esille. Näin Loitsu ei vielä seitsemännellä luokalla mainitse mi-

tään alaryhmiä (Loitsu 7: 162), mutta laajentaa käsittelyään yhdeksännen vuo-

siluokan kirjassaan siten, että partikkeleita ovat adverbit, konjunktiot, P-positiot ja 

huudahdussanat (Loitsu 9: 89). Taito 7 tulkitsee asian samoin (s. 78); Sisu 7 tuo 

esille myös liitepartikkelit -kin, -kaan; -han, -hän; -pa, -pä (s. 105). 

Oppikirjat kiinnittävät huomiota erityisesti adverbeihin ja konjunktioihin. 

Adverbien sanotaan useimmiten ilmaisevan aikaa, paikkaa, tapaa, syytä, määrää, 

suuntaa tai muuta tekemiseen tai tapahtumiseen liittyvää seikkaa. 

Useimmiten adverbit ovat taipumattomia sanoja, kuten paljon ja nyt. Joitakin 

adverbeja voidaan kuitenkin taivuttaa muutamissa sijoissa, esimerkiksi sisältä, 

sisälle, ulkona, ulkoa. Muutamissa sijoissa taipuvat erottaa nomineista juuri 
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se, että nominit taipuvat useissa sijoissa, adverbit vain muutamissa. Emme 

voi sanoa esimerkiksi *sisänä, *sisäksi, *sisää, *sisän. 

(Sisu 7: 106.) 

Konjunktioiden saama huomio oppikirjoissa on ymmärrettävää, koska ne liittyvät 

lauseiden yhdistämiseen ja siten välimerkkien käyttöön (tästä lisää luvussa 5.2). 

Kaikki kirjasarjat tuovat esille, että konjunktiot jakautuvat kahteen ryhmään: rin-

nastuskonjunktioihin ja, sekä, sekä–että, -kä, eli, tai, joko–tai, vai, mutta, vaan, 

sillä, paitsi sekä alistuskonjunktioihin että, jotta, koska, kun, jos, vaikka, kuin, 

kunnes, kuten, niin että, ennen kuin, niin kuin, ikään kuin (Loitsu 7: 182). 

Taulukko 2.  Konjunktioiden merkityksiä (Taito 7: 221). 

Yhdistävät: ja, sekä, sekä – että, -kä, eli Vili kiirehti altaille, ja minä jäin kahvioon istumaan. 

Vastakohtaa tai rajoitusta ilmaisevat: mutta, vaan Vili oli innoissaan, mutta minua vähän kyllästytti 

koko kisa. 

Vertaavat: kuin, niin kuin, ikään kuin Vili syöksyi hallin puolelle kuin villivarsa. 

Erottavat: tai, taikka, joko – tai, vai Hetken mietin, ottaisinko kahvia vai jäätelöä. 

Selittävät: sillä Päädyin ostamaan jäätelön, sillä kahvista sain 

vatsani kipeäksi. 

Seurausta tai tarkoitusta ilmaisevat: niin että, 

jotta 

Jotakin oli ostettava, jotta sain istuttua kahvion 

puolella. 

Syytä ilmaisevat: koska, kun Koska rahani olivat vähissä, ostin halvimman 

jäätelön. 

Aikaa ilmaisevat: kun, kunnes, ennen kuin Onneksi Vili päätti palata seurakseni, ennen kuin 

ehdin kyllästyä lopullisesti. 

Ehtoa ilmaisevat: jos, jos – niin Jos Vili olisi viipynyt vielä vähän kauemmin, niin 

olisin kyllä lähtenyt kotiin. 

Toinen konjunktioiden luokitus taas osoittaa, millaisia merkityksiä konjunktioiden 

avulla ilmaistaan. Tätä tietoa tarvitaan tehtäessä erilaisia tekstejä. Merkityksen pe-

rusteella konjunktioiden joukosta erottuvat muun muassa syytä ilmaisevat koska, 

kun tai aikaa ilmaisevat kun, kunnes, ennen kuin. (Taito 7: 220–221.) Konjunktio 

kun on siis monikäyttöinen: sillä voi ilmaista aikasuhdetta, vastakkaisuutta, syy-

suhdetta ja ehtoa (ks. tarkemmin Alho & Kauppinen 2008: 81–82). 

Voisi olettaa, että juuri konjunktioiden semanttisten ulottuvuuksien tarkastelu 

kouluopetuksessa olisi didaktisesti perusteltua toimintaa. Konjunktioiden semant-

tisten suhteiden tunnistaminen nimittäin auttaa tekstien laatimisen lisäksi vas-

taanottajaa hahmottamaan tekstin strategiaa eli sitä ajatuskuviota, joka tekstin laa-

tijalla on alkujaan ollut ohjailemassa hänen toimintaansa (Enkvist 1975: 88).  
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Konjunktioiden merkityssuhteita on monia. ISK tuo esille kolme rinnasteista 

konjunktioryhmää (2004: 1039) ja kahdeksan adverbiaalilauseiden ryhmää (mts. 

1969). Asiaa käsittelevässä oppikirjassa on esitetty yhteensä yhdeksän ryhmää 

(taulukko 2). 

Syntaksin mukaisessa konjunktioiden luokittelussa ISK:n terminologia poik-

keaa oppikirjojen opeista sikäli, että rinnastuskonjunktioiden ryhmä on sama kuin 

ennen, mutta alistuskonjunktioissa on kolme erillistä kategoriaa: adverbiaalikon-

junktiot, yleiskonjunktio että sekä vertailukonjunktio kuin (Koivisto 2006: 42).  

Konjunktioita on toki mahdollista tarkastella sanaston ilmiönä, mutta yhdessä va-

lossa ne kuuluvat myös lauseopin alaan. Tällöin kouluopetuksessa merkitystä on 

sillä, että lauseenjäsennyksessä ne jäävät jäsentelyn ulkopuolelle, koska ne eivät 

muodosta kytkettävänä olevien elementtien kanssa lauseketta (ISK 2004: 784). 

Lauseenjäsennyksen kannalta merkittävä ISK:n tulkinta koskee niin ikään 

lauseenvastiketta sekä siihen sisältyvää verbin infinitiivi- tai partisiippimuotoa. 

Infinitiivien ja partisiippien nimitykset perustuvat ISK:ssa perinteisen numeroin-

nin sijasta niiden morfologiseen tunnukseen: puhutaan A-, E- ja MA-infinitiivistä 

sekä VA-, NUT- ja TU-partisiipista. Vastaava käytäntö on myös viron kieliopissa 

sekä suomen opetuksessa toisena ja vieraana kielenä. A-infintiivin lyhyttä (tehdä) 

ja pitempää muotoa (tehdäkseen) nimitetään ISK:ssa perusmuodoksi ja translatii-

vimuodoksi; muissa infinitiivimuodoissa käytetään totuttuja sijojen nimityksiä: 

esimerkiksi MA-infinitiivin illatiivi(muoto). (Koivisto 2006: 31.) 

ISK:n ratkaisu on muotoiltu asetelmassa 1 siten, että ensin esiintyy ISK:n an-

tama nimitys ja sen jälkeen sulkeissa vanha nimitys ja vihdoin vielä esimerkki. 

Kuten asetelmasta havaitsee, aikaisempien kielioppien tulkinnoista poiketen ISK 

(2004: 515) on tulkinnut partisiipeiksi erityiset agenttipartisiipit, jotka koostuvat 

skeemasta [GEN + aiheuttama]. Niin ikään partisiipeiksi on katsottu muoto pu-

humaton, joka on kategorisoitu kieltopartisiipiksi. Aikaisemmassa tutkimuksessa 

oli jopa ehdotettu, että tällaiset verbien ei-finiittiset muodot olisivat muodostaneet 

oman sanaluokkansa (ks. tarkemmin Hakulinen & Karlsson 1979: 87–89). 

A-infinitiivi (1. infinitiivi) 

perusmuoto (lyhyt muoto) vastata 

translatiivi (pitempi muoto) vastatakseen 

E-infinitiivi (2. infinitiivi) 

inessiivi  vastatessa; PASS: vastattaessa 

instruktiivi  vastaten 
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MA-infinitiivi (3. infinitiivi) 

inessiivi  vastaamassa 

elatiivi   vastaamasta 

illatiivi   vastaamaan 

adessiivi  vastaamalla 

abessiivi  vastaamatta 

instruktiivi  vastaaman; PASS: vastattaman 

VA-partisiippi (1. partisiippi) 

aktiivi   putoava 

passiivi   katsottava 

NUT-partisiippi (2. partisiippi) 

aktiivi   ostanut 

passiivi = TU-partisiippi syöty 

Asetelma 1. Verbien indikatiivi- ja partisiippimuotojen nimitykset Isossa suomen kie-

liopissa (ks. ISK 2004: 490, 515; myös Koivisto 2006: 32). 

Oppikirjoissa verbien nominaalimuotojen käsittely jää tavallisesti marginaaliin. 

Kuitenkin jo 7. vuosiluokalla on mahdollista kertoa, että verbit taipuvat joko per-

soona- tai nominaalimuodoissa; tavallisin nominaalimuoto on verbin perusmuoto 

syödä (Loitsu 7: 161). Kokoava katsaus on 9. vuosiluokan teoksissa: 

 

• Nominaalimuodot muistuttavat nomineja, sillä ne voivat taipua joissakin 

sijamuodoissa. Erityisesti partisiipit voivat näyttää adjektiiveilta: korjattu. 

• Nominaalimuotoja käytetään lauseenvastikkeita muodostettaessa. 

(Loitsu 9: 87.) 

Kaikissa 9. vuosiluokan oppikirjoissa niin verbien nominaalimuodot kuin per-

soonamuodotkin on esitelty teosten loppuihin sijoittuvissa liiteosissa. Niistä ha-

vaitsee, että erityisesti infinitiivien ja partisiippien nimeämisessä oppikirjat nou-

dattavat ISK:n tulkintaa – joskaan kaikkia mahdollisia kategorioita ei aina tuoda 

esille. Havainto on kiinnostava: ilmeisesti juuri nominaalimuotojen kohdalla pe-

rinteinen terminologia on katsottu turhan haastavaksi numeroiden muistamiseksi. 

Niin kuin edellä todettiin, nominaalimuotojen asema lauseenjäsennyksessä on 

merkittävä, koska ne ovat lauseenvastikkeiden muodostamiskeinoja. Mutta ISK ei 

enää puhu lauseenvastikkeista lainkaan vaan erilaisista infinitiivisistä rakenteista, 
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esimerkiksi referatiivirakenteista, temporaalirakenteesta ja stausrakenteesta (Koi-

visto 2006: 26). Ratkaisuaan ISK (2004: 26) perustelee sillä, että lauseenvastike 

ei ole välttämätön kielen kuvauksen kannalta. Teoksessa noudatettu päätös ei tar-

koita, ettei lauseenvastike olisi pedagogisena apuneuvona käyttökelpoinen. 

Tutkimuskirjallisuudessa suhtautuminen lauseenvastikkeeseen vaihtelee: On 

olemassa ISK:n tulkintaa noudattavia (Alho & Kauppinen 2008: 170–171) tai sitä 

pohjustavia (Hakulinen & Karlsson 1979: 343) esityksiä sekä tietysti perinteisen 

kieliopin näkemys, jonka mukaan lauseenvastikkeet ovat faktinen osa suomen 

kieltä (Ikola 1974). Kielioppityöryhmä edustaa välittävää kantaa, jonka mukaan 

voidaan puhua lausemaisuuden asteista, ja lauseenvastikkeet ovat luonteeltaan 

lausemaisempia kuin esimerkiksi sellaiset infinitiivirakenteet, jotka liittyvät ver-

beihin antaa, sallia, käskeä, pyytää (KK 1994: 170–171).  

Oppikirjoissa on päädytty siihen, että ne puhuvat suoraan lauseenvastikkeista. 

Välttämätöntä ei ole käyttää alaryhmien nimiä (esim. finaalinen, modaalinen, 

temporaalinen, referatiivinen lauseenvastike) vaan kuvata, millä tavoin lauseen-

vastike voi korvata esim. että-, kun- tai jotta-lauseen (Sisu 9: 207). Haluttaessa 

tieteellinen nimeäminen voidaan toki valjastaa käyttöön (Taju 9: 115). 

Lauseenvastikkeita selitetään ennen muuta kirjoittamisen tehokeinoksi. Saa-

daan tietää, että tuhannessa kirjakielen lauseessa on keskimäärin 17–19 lauseen-

vastiketta, mutta puheessa vastaavaan määrään mahtuu vain pari vastiketta (Taju 

9: 114). Nopeasti myös opetetaan lauseenvastikkeen keskeisimmät ominaisuudet: 

Asiatekstissä käytetään usein myös lauseenvastikkeita. Ne ovat keino tiivis-

tää tekstiä, sillä lauseenvastike korvaa sivulauseen. Samalla sivulauseen erot-

tava pilkku jää virkkeestä pois ja verbi muuttuu nominaalimuodoksi. Verbin 

nominaalimuodot ovatkin lauseenvastikkeiden tunnusomaisin piirre. 

(Loitsu 9: 20.) 

Osmo Ikolan esityksessä (1974) esiintyy yhdeksän varsinaista lauseenvastiket-ta; 

lisäksi on koko joukko rakenteita, joilla on lauseenvastikkeen piirteitä mutta joita 

ei voi pitää lauseenvastikkeina. Oppikirjoissa kategorioista on esillä vähintään 

kolme (Sisu 9: 207); nimeltä mainittuna neljä (Loitsu 9: 235; Taju 9: 115).  

Näin opitaan, että referatiivirakenne korvaa usein että-lauseen ja sen osana on 

VA- tai NUT-partisiippi Hän tiesi menettäneensä sydämensä. Temporaalinen lau-

seenvastike puolestaan häivyttää usein kun-sivulauseen ja sen osana on E-infini-

tiivi tai NUT-partisiippi Vinku ajatteli Vonkua tullessaan kotiin. Finaalinen lau-

seenvastike taas häivyttää tarkoitusta ilmaisevan jotta-lauseen, ja sen osana on A-
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infinitiivi Kuullakseen Vongun äänen hän soitti. Modaalirakenne vihdoin ilmaisee 

tapaa. Se korvaa usein niin että -alkuisen sivulauseen, ja sen osana on E- tai MA-

infinitiivi Hän näppäili numeron sorkat vapisten. (Loitsu 9: 235; Taju 9: 115.) 

On vaikea sanoa, miksi oppikirjat pitävät esillä lauseenvastikkeiden tieteelli-

siä nimityksiä, sillä termien omaksuminen tuottanee oppilaalle vaikeuksia. Ilmei-

sesti lauseenvastikkeet silti kielen ilmiönä on syytä käsitellä mieluummin koko-

naisuutena kuin yksittäisinä rakenteina ja käyttää täsmällisiä nimityksiä, jotka 

suoraan viittaavat kulloinkin käsillä olevaan kysymykseen. 

Lopuksi esille on otettava pienehkö asia, joka kuitenkin osoittaa, kuinka monen-

moisten tieteellisten tulkintojen välillä oppikirjojen tekijöiden täytyy tehdä ratkai-

sujaan. On siis kysymys verbien moduksista ja erityisesti imperatiivista.  

Kielioppityöryhmä nimittäin antaa ymmärtää, että suomen kielessä on vain 

kolme verbimodusta: indikatiivi, potentiaali ja konditionaali (KK 1994: 168). Im-

peratiivin työryhmä luokittelee modaalisten lausetyyppien joukkoon edustamaan 

käskylausetta; muita modaalisia lausetyyppejä ovat väitelause, kysymyslause, 

kieltolause, toivomuslause, huudahduslause ja performatiivilause (mts. 66). 

ISK:n (2004: 1510–1511) käsitys on yksitulkintaisesti perinteisen kieliopin 

mukainen, ja se katsoo imperatiivin neljänneksi modukseksi indikatiivin, kondi-

tionaalin ja potentiaalin oheen. Tehtävänään imperatiivimuodolla on muokata lau-

seesta käsky; se edustaa deonttista modaalisuutta eli pakkoa ja välttämättömyyttä. 

Imperatiivilauseella puhuja käskee, kehottaa, pyytää, antaa luvan tai neuvoo.  

Oppikirjoissa noudatetaan ISK:n mukaista tulkintaa imperatiivista, ja se on 

modus muiden joukossa. Se käsitellään kahdeksannella vuosiluokalla, mutta ko-

vin paljoa imperatiivista ei kerrota: 

Imperatiivin (imp.) avulla käsketään tai kehotetaan toimimaan puhujan toivo-

malla tavalla. Imperatiivissa ei ole yksikön ensimmäistä persoonaa. Imperatii-

vin ainoa aikamuoto on preesens. 

(Sisu 8: 83.) 

Muiden modusten tavoin imperatiivin muodostusta kuvataan taivutuskaaviolla. 

Tällöin käy ilmi, että yksikön ensimmäisellä persoonalla ei ole imperatiivimuotoa. 

Huomataan myös, että ei-kieltosanalla ovat omat imperatiivimuotonsa älä, älköön, 

älkäämme, älkää ja älkööt. Opetustekstissä mainitaan, että imperatiivin lisäksi 

käskeä ja ohjata voi vaikkapa verbeillä täytyä, pitää ja kannattaa, esimerkiksi Si-
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nun täytyy lähteä. Kirjoittajan näkökulmasta juuri imperatiivi on yhdessä potenti-

aalin kanssa visaisin pähkinä taivutettavaksi. (Loitsu 8: 114.) 

Imperatiivin opetuksessa oppikirjaan (Voima 8) saattaa tulla mukaan prag-

maattinen näkökulma huomautettaessa, että imperatiivi on erityisesti suorien käs-

kyjen, kehotusten, määräysten ja kieltojen modus. Tällöin on mahdollista huo-

mauttaa, että imperatiivi ei ole aina paras valinta. Joskus on viisasta lieventää käs-

kyjä konditionaalin tai liitepartikkelin avulla. Joskus käskyksi riittää kysymys-

lause tai indikatiivimuotoinen toteamus. 

 

• Jospa sammuttaisit sen television. 

• Sammutatko sen television. 

• Sen television voi jo sammuttaa. 

(Voima 8: 31.) 

Niin pitkälle pragmatiikassa ei kuitenkaan mennä, että ISK:n (2004: 1563) tavoin 

pohdittaisiin toissijaisten käskymuotojen painoarvoa imperatiiviin verrattuna. On 

siis vielä kerran painotettava, että tyypillisimmin käskylause esiintyy imperatiivin 

moduksessa sekä yksikön tai monikon 2. persoonamuodossa (juokse; juoskaa), 

joskus m. 1. persoonamuodossa juostaan, juoskaamme (passiivimuoto korvaa pu-

hekielessä m. 2. p:n). Käskylause on tyypillisesti verbialkuinen ja subjektiton 

Kuumenna paistinpannu. 

Näitä prototyyppisiä käskylauseita voidaan kuitenkin kiertää indikatiivin, po-

tentiaalin ja konditionaalin avulla. Kiintoisaa tällöin on havaita, että neutraalina 

pidetty indikatiivi ei siltikään välttämättä pehmennä käskyn sävyä. Päinvastoin 

väitelause Sinä syöt nyt sen puuron sisältää ehdottomamman velvoitteen kuin vas-

taavaa imperatiivilause Syö se puuro, koska se esittää asiantilan ikään kuin totena 

toteutuvana. (ISK 2004: 1510; ks. myös Matihaldi 1979: 129–165; imperatiivin 

toissijaisesta käytöstä Yli-Vakkuri 1986: 212–221.) 

Toissijaiseksi katsottavien kieliopillisten muotojen käyttö olisi todennäköises-

ti koululaisten mielestä aika kiinnostavaa ja hauskaa toimintaa. Joskus vuosia sit-

ten esimerkiksi verbin imperfektimuoto saattoi edustaa imperatiivia junassa, kun 

junailija kulki vaunusta toiseen kuuluttaen Ja seuraavaksi oli Oulu ’seuraavaksi 

on Oulu, poistukaa, joiden täytyy poistua’. Tällaista affektiivista kielioppia tai 

pragmatiikkaa oppikirjoista ei havaitse. Oppikirjat ovat joutuneet tekemään valin-

toja taustakirjallisuudesta ja päättämään, mitä kaikkea tietoa yläkoulun äidinkie-

lessä on syytä ottaa esille – on pitänyt olla suodattimena tai portinvartijana. Rat-
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kaisut palautuvat oppimis- ja oppilaskäsityksiin, ja siksi näitä teemoja on pohdit-

tava uudelleen myöhemmin selitysluvussa ”Kieli, oppija, oppikirja”. 

5.2 Kielenhuollon normatiivisuus 

Kielenhuollossa ei oppikirjojen luentaan ole olemassa samankaltaista auktoriteet-

tia vertailukohdaksi kuin on ISK kieliopin opettamisen kohdalla. Syykin on selvä: 

kielenhuollosta ei ole koottuna mitään suurta julkaisua, jonka laatimiseen olisi 

osallistunut sangen laaja joukko asiantuntijoita; on ainoastaan yksittäisten kielen-

huoltajien kirjoittamia opaskirjoja sekä tietysti Suomen kielen lautakunnan kan-

nanotot, jotka ovat julkisuuteen tulleet Kielikellon numeroissa. Näiden kannan-

ottojen ja oikeakielisyyden periaatteiden (ks. luku 3.2) ohjaamina opaskirjojen 

kirjoittajien on vihdoin ollut mahdollista antaa suuntimia myös sille, millaisia oh-

jeita ja neuvoja oppikirjat tarjoavat koululaiselle kielenhuollon kysymyksistä. 

Kielenhuollon opaskirjoja on paljon. Niiden julkaisemiseen on myös jatkuvaa 

tarvetta ennen muuta kielenhuollon normien muutoksen vuoksi. Tämä puolestaan 

johtaa siihen, että sinänsä perusteelliset oppaat vanhenevat ennemmin tai myö-

hemmin, kuten on käynyt sinänsä tarkkakatseiselle ja periaatteiltaan yhä elävälle 

Paavo Pulkkisen (1969) Asiasuomen oppaalle, joka aikoinaan syntyi Suomen Sa-

nomalehtimiesten Liiton parissa käydystä keskustelusta. 

Uusimmat kielenhuollon näkemykset koetetaan tässä tutkimuksessa ottaa 

huomioon siten, että oppikirjojen vertailukohdaksi asetetaan paitsi kielilautakun-

nan kannanotot ja Kielikellon sisällöt myös kolme kohtuullisen uutta kielenhuol-

lon opaskirjaa. Nämä teokset ovat Terho Itkosen ja Sari Maamiehen Uusi kie-

liopas (2007), Katariina Iisan, Hannu Oittisen ja Aino Piehlin Kielenhuollon käsi-

kirja (2003) sekä Timo Sorjasen Sujuvasti suomeksi (2004). Itkosen Kielioppaan 

ensimmäinen painos otettiin vuonna 1982; Iisan ja kumppaneiden teoksen en-

simmäinen painos oli vuonna 1995. Tässä tutkimuksessa molemmista teoksista 

ovat käytössä päivitetyt versiot (eivät välttämättä uusimmat); Sorjasen kirjasta ei 

ole muuta painosta kuin käsillä oleva. 

On huomautettava, että kaikki tarpeet uusien opaskirjojen julkaisemiseen ei-

vät palaudu muutoksiin kielenhuollon normistossa. Sen sijaan kielenhuolto on 

saanut haasteita lähinnä tekstinkäsittelylaitteiden käytön seurauksena. On totta, et-

tä tekstinkäsittely on lisännyt esimerkiksi sellaisia virhetyyppejä, jotka palautune-

vat siihen, että uuden korjauksen alta ei ole muistettu poistaa vanhaa, kuten lehti-

jutun virkkeessä Jos veronlaajennusta yritettäisiin, asia on keikauttaisi Kallin 
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mukaan jopa hallitusta. Tällaiset virheet leimautuvat suorastaan huolimattomuu-

deksi. Ei ole tehty kunnollista jälkitarkistusta. (Ks. Suhola ym. 2005: 142.) 

Edellisen kaltaisiin teknisiin kirjoitusvirheisiin tämä tutkimus ei puutu myö-

hemmin vaan keskittyy kielioppiin kytkeytyviin kielenhuoltokysymyksiin. 

Eräs tapa lähestyä peruskoulun äidinkieltä ja kielenhuoltoa on tarkastella, millai-

set virhetyypit jäävät vaivaamaan peruskoulunsa päättäneitä nuoria. Tällainen lä-

hestymistapa on perusteltu sikäli, että jos jokin virhetyyppi puuttuu nuoren abitu-

rientin kirjoituksista, asia ilmeisesti on opittu riittävän hyvin jo peruskoulussa. Jos 

taas jokin virhetyyppi on kovin yleinen, opetuksessa on ollut joitakin puutteita. 

Yksi heikko lenkki on saattanut olla käytetty oppikirja. 

Laskettua tietoa nuorten kirjoitusten kielivirheistä on esittänyt Pentti Leino 

(1992), jonka tarkasteltavana ovat olleet ylioppilasaineet 1990-luvun alussa. Hä-

nen mukaansa kymmenen yleisintä virhetyyppiä ovat seuraavat: 

 
• välimerkit, 

• yhdyssanat, 

• ääntämisen ja kirjoituksen vastaamattomuus, 

• subjektin ja predikaatin kongruenssi, 

• omistusliite, 

• viittaussuhteiden ongelmat (esim. tautologia, lauseenvastikkeet), 

• relatiivipronominit (joka- ja mikä-sanan valinta), 

• yhdyslauseet (osin sama asia kuin välimerkki), 

• sanajärjestys ja 

• asiantilojen käsitteistäminen (tyylivirhe, jossa on heikkouksia sopivan 

ilmauksen valinnassa, esim. nominalisaatio, omistajan ilmaiseminen 

adessiivilla yms.). 

Leinon selvitys on jo vanhahko, mutta ilmeisesti se pääpiirteissään kertoo jotain 

vielä 2010-luvun kirjoituksista, sillä hieman samanlaisia tuloksia on saatu myös 

muutoin. Esimerkiksi ylioppilasaineiden sensorit ovat todenneet, että abiturientti-

en kolme yleisintä kielenhuollon ongelmaa ovat oikeinkirjoitus, lauserakenne se-

kä puhutun ja kirjoitetun kielen sekaannus. Oikeinkirjoituksen tavallisimmiksi 

pulmakohdiksi mainitaan yhdyssanat, välimerkit ja alkukirjaimet; lauserakenteen 

ongelmiksi mm. kongruenssi, rektio, lauseenvastikkeet, viittaussuhteet, monitul-

kintaisuus, ilmaisun kaavamaisuus ja omistusliitteet. (Maamies 2002.) 

Myös kielenkäyttäjien eli journalistien käsityksiä on selvitelty. Tällöin on 

käynyt ilmi, että toimittajat pitävät haastavana eritasoisia kielipulmia: ongelmia 
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aiheuttavat niin hankalat lauserakenteet ja uudissanat kuin yhdyssanat ja pilkku-

säännötkin. Oikeinkirjoituksessa selvästi suurin probleema ovat yhdyssanat. Lau-

serakenteissa ongelmallisiksi ovat osoittautuneet esimerkiksi kapulakielisyys sekä 

liika tiiviys. (Saviniemi 2005.) 

Tässä tutkimuksessa kielenhuoltoa lähestytään Leinon viitoittaman luettelon 

mukaisesti. Käsittelyä täydennetään silti niin, että viittaussuhteiden ongelmien yh-

teydessä tarkastellaan myös rektion osuutta oppikirjoissa; yhdyslauseita ei tarkas-

tella muuta kuin välimerkkien käytön kohdalla. Korostettakoon vielä, että Leinon 

laskelmat koskevat nimenomaan ylioppilaskirjoituksia, mutta niillä eittämättä on 

painoarvoa myös puhuttaessa peruskoulun äidinkielestä, koska ylioppilaskokelai-

den kirjoitustaidon perusta joka tapauksessa luodaan peruskoulussa.  

Leinon (1992: 170) mukaan likimain 90 prosenttia ylioppilasaineiden kielivir-

heistä kuuluu kymmenen yleisimmän virhetyypin joukkoon. Jos ne saataisiin kar-

sittua, ylioppilasaineiden kieliasu kohenisi huikeasti. Karkeasti arvioiden runsaat 

puolet aineiden kaikista virheistä on välimerkki- ja yhdyssanavirheitä. 

Välimerkkivirheet miellettäneen useimmiten pilkkuvirheiksi, mutta kyse on 

myös muiden välimerkkien käytöstä. Leino (mts. 171) ottaa esille yhden yksityis-

kohdan, lainausmerkit. Tavallisestihan lainausmerkkejä käytetään vain kahdessa 

tehtävässä: osoittamassa lainausta toisesta tekstistä sekä ilmaisemassa ironiaa. 

Leinon mukaan ironisointi on hyvän kirjoittajan käyttämä harvinaisuus. Sitä ylei-

sempää on lainausmerkkien käyttö erilaisten arki- tai kuvakielisten ilmausten ym-

pärillä. Yleensä se on osoitus sanavalinnan epäonnistumisesta: Olin joutumassa 

hyvää vauhtia ”koukkuun”; Kroppani on päässyt ”ränsistymään”. 

Kielenhuollossa on lainausmerkkien käytön lisäksi kiinnitetty huomiota pil-

kun, puolipisteen ja kaksoispisteen kolmiodraamaan: puolipisteelle on tarjottu 

kaksoispisteen tehtäviä ja pilkulle puolipisteen velvollisuuksia (Suhola ym. 2005: 

144–145). Esimerkiksi Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaassa (Kotus 2007: 192) 

on huomautettu, että puolipisteen ja kaksoispisteen käyttötavat menevät helposti 

sekaisin. Erityisesti kannattaa muistaa, että luettelon, selityksen, täsmennyksen 

tms. edellä ei käytetä puolipistettä vaan kaksoispistettä: 

NÄIN: Hän hallitsi kirjallisuuden eri lajit: romaanin, novellin, esseen… 

EI NÄIN: Hän hallitsi kirjallisuuden eri lajit; romaanin, novellin, esseen… 

Puolipisteestä on edelleen sanottu, että sen liiallinen käyttö on häiritsevää, kuten 

kaikki maneerit (Itkonen & Maamies 2007: 20). Puolipisteen käyttö vaatiikin kir-
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joittajalta tyylitajua ja malttia. Puolipisteen tilalla voi usein käyttää luontevasti 

myös pistettä, jos se erottaa kahta päälausetta. (Sorjanen 2004: 255.) 

Pilkusta Leino ei kirjoita, mutta juuri sen käytössä kirjoittajilla yleisesti on 

ongelmia – huolimatta siitä, että sekä oppikirjat että muut kielioppaat käsittelevät 

pilkkusääntöjä laveasti. Pilkkusäännöt on kerrattu aiemmin luvussa 4.2, ja tässä 

tyydytään ainoastaan toteamaan, että yliopistoissa esimerkiksi luokanopettajakou-

lutuksen opiskelijat ovat saavuttaneet pilkun hallinnassa tietyn perustason mutta 

myös puutteita on. Eniten vaikeuksia pilkun käyttö tuottaa itsenäisten päälausei-

den välissä. Pilkku merkitään itsenäisten päälauseiden väliin melko harvoin, vain 

noin 60 prosentissa pilkun vaativia tapauksia. Konjunktioiden mutta ja vaan edel-

le pilkku merkitään lähes aina, vaikka näin ei tulisi tehdä. (Rajala 2008: 13, 21.) 

Yläkoulun äidinkielen oppikirjoissa pilkku ja muut välimerkit selostetaan en-

simmäisen kerran seitsemännen vuosiluokan aikana. Niiden opettelua jatketaan 

myös myöhemmillä luokilla, mutta oppikirjojen välillä on hieman eroa, kuinka 

monipuolisesti välimerkit esitellään. Puheena ollut puolipiste esiintyy aiheena 

vain yhdessä oppikirjassa, jossa se määritellään kaksoispisteen ja ajatusviivan 

kanssa tyyliopilliseksi välimerkiksi. Se tarkoittaa sitä, että tyyliopillisia välimerk-

kejä käytetään tehostamaan ilmaisua ja elävöittämään lauserytmiä, vaikka käyttö 

ei olisi välttämätöntä. Nimenomaan puolipisteestä todetaan, että sen yhdistämät 

lauseet käsittelevät samaa asiaa mutta ilmaisevat siitä eri puolen: Ei aina tarvitse 

tehdä, kuten muut tekevät; erilaisuus voi olla voimavara. (Sisu 9: 213–214.) 

Kaiken kaikkiaan voi yleistää, että välimerkkien esittely oppikirjoissa nojau-

tuu merkkien kieliopillisiin tehtäviin – tyyliopillista ulottuvuutta ei juuri käsitellä. 

Niinpä esimerkiksi joskus ironiaa palvelevasta lainausmerkistä mainitaan ensisi-

jaisesti, että sitä käytetään osoittamaan puheen suorat lainaukset tai suoraan toisen 

tekstistä kopioitu kohta (Loitsu 9: 33). Erikseen korostetaan, että lainausmerkkejä 

ei käytetä kuvailmauksissa: Vili räksytti tuomarille (Taito 7: 215). 

Kaikki oppikirjat esittelevät pilkun, pisteen, lainausmerkit, kaksoispisteen ja 

ajatusviivan (esim. Loitsu 9: 32–33). Muista välimerkeistä käsittelyyn saatetaan 

ottaa huutomerkki ja kysymysmerkki (Taju 9: 214) tai puolipiste (Sisu 9: 213). 

Käsittelemättä jäävät esimerkiksi vinoviiva, heittomerkki ja erilaiset sulkeet, sa-

moin matemaattiset merkit ja @ eli ät-merkki tai muut tietotekniikassa käytetyt 

merkit (ks. Iisa ym. 2003). Opetuksessa tosin otetaan huomioon ajan henki: 

Välimerkit ovat tärkeitä teksti- ja sähköpostiviesteissä ja keskustelupalstoilla, 

joissa puhe ja kirjoitus kohtaavat uudella tavalla. Näissä teksteissä välimer-

keillä on samoja tehtäviä kuin puheessa äänenpainoilla, ilmeillä, katseilla tai 
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eleillä. Joskus välimerkit korvataan hymiöillä, jotka kertovat lähettäjän tunne-

tiloista. 

 Tuu pian :-) 

Etenkin Internetin keskustelupalstoilla hymiöistä on tullut vakiintunut tapa il-

maista tunteita. Jos ei esimerkiksi käytä hymiöitä iloisista asioista kertoessaan, 

voi keskustelupalstan lukija alkaa epäillä, onko kirjoittaja oikeasti iloinen. 

(Sisu 7: 221.) 

Välimerkkien ohessa yhdyssanat ovat kanto kirjoittajan kaskessa. Leinon (1992: 

172–175) mukaan yhdyssanavirheiden joukko on hyvin kirjava. Hankalin ryhmä 

Leinon havaintojen mukaan on tapaus, jossa sanayhdistelmän ensimmäinen jäsen 

on genetiivimuotoinen. Kirjakielen käytäntö vaihtelee; osa niistä on sanaliittoja, 

osa yhdyssanoja. Seuraavat esimerkit ovat norminvastaisia: 

 
–  sanaliittoja: Baltianmaat, fysiikanlait, geenienmuuntelu, hädänhetkellä, 

kansojenvaiheet, keskikesänjuhla, kädenkäänteessä, käytännöntaitoihin, 

luonnonhelmassa, maailmanparhain, maanrakoon, mainostaulujenviidakko.  

–  yhdyssanoja: ajan vietettä, ajan hukkana, elämän tapa, hyvänolon tunteeni, 

idän kauppa, idän suhteille, ihon väriä, jalan jälkiä, joulun vieton, kristin 

uskoon, lapsen kengissä, maan osilla, maailman sodan, manttelin periä. 

Leino (mts. 173) myöntää, että raja yhdyssanan ja sanaliiton välillä on tällaisissa 

tapauksissa usein veteen piirretty viiva. Jotakin säännönmukaisuutta on kuitenkin 

nähtävissä: jos kysymyksessä on termiluonteinen käsite (elämäntapa, maa-

ilmansota) tai kuvailmaus (lapsenkengissä, manttelinperijä), sanat kirjoitetaan to-

dennäköisemmin yhteen; tällöin alkuosa (lapsi, mantteli jne.) ei viittaa mihinkään 

määrätarkoitteeseen. Jos alkuosa on monikollinen, kysymys on lähes aina sanalii-

tosta (geenien muuntelu, kansojen vaiheet). Nämä ovat kuitenkin vain tendenssejä, 

eivät ehdottomia sääntöjä. Kieli siis vuotaa: se ei ole tiukasti napitettu järjestelmä. 

Leinon painottama käsite yhdyssanan perustana saattaa liittyä yleisemminkin 

kielenkäytön ongelmiin. Ehkä nimittäin on niin, että kielenkäyttäjällä ei kogni-

tiossaan ole täysin selvää, mitkä kaikki käsitteet viittaavat kielenulkoiseen todel-

lisuuteen. Toisin sanoen maailma ja ajatus eivät kohtaa, minkä vuoksi myöskään 

kieli ja maailma eivät voi löytää toisiaan. Erityisesti kielen, ajatuksen ja maailman 

yhteyteen törmätään sellaisilla ammattialoilla, jotka uudistuvat nopeasti ja tuotta-

vat jatkuvasti käyttöömme uusia keksintöjä sekä niiden nimityksiä. 
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Yhdyssanoihin kielenhuollon oppaissa kiinnitetään paljon huomiota: Iisa ym. 

(2003) kirjoittavat asiasta 31 sivua, Itkonen ja Maamies (2007) reilut kolme ja 

Sorjanen (2004) kuusi sivua. Mainittakoon, että Kotuksen (2007) osin vertailu-

kelpoinen opas käsittelee yhdyssanoja 13 sivun verran. 

Yhdyssanojen käsittely alkaa oppikirjoissa välimerkkien tavoin 7. vuosiluo-

kalla. Kirjoja luettaessa huomio kiinnittyy siihen, että tekstit nostavat yhdyssanan 

keskeisimmäksi kriteeriksi sen, että ne muodostavat nimen vakiintuneelle käsit-

teelle: puutalo, koulureppu, kananmuna, maanosa, äidinkieli (Sisu 7: 212).  

Vaikka yleisohjeet käsitteestä yhdyssanan kriteerinä mainitaan kirjoissa, 

problematisoimatta jää, mikä on käsite. Esimerkiksi Kielikello huomauttaa, että 

niin kauan kuin puhumme kenestä tahansa luonnon parasta ajattelevasta, voimme 

käyttää ilmausta luonnon suojelija, mutta kun syntyy ajatussuunta, jonka kannat-

tajilla on oma aatteellinen ohjelmansa, muodostuu käsite luonnonsuojelija. Yh-

dyssana siis on luonteeltaan termin kaltainen, mikä käy selvästi ilmi ammat-

tinimikkeissä. Autonkuljettaja on ammattinimike, mutta muuten voidaan puhua 

vaikka tämän auton kuljettajasta. Ammattinimikkeissä on kuitenkin jonkin verran 

horjuvuutta. Nimike läänin elintarviketarkastaja on pituutensa ja kuvailevuutensa 

takia luontevammin sanaliitto kuin yhdyssana. (Räikkälä ym. 1996: 6–7.) 

Käsitteiden soveltamisen asemesta oppikirjoille on ominaista, että ne luettele-

vat monia yhteen ja erikseen kirjoittamisen tyyppitapauksia, jotka täytyy vain tie-

tää ja muistaa. Tällöin tosin oppilaalle osoitetaan muistia helpottamaan esimerk-

kejä, joiden käyttöä perustellaan seuraavasti: 

Jokainen tarvitsee yhteen ja erikseen kirjoittamisen hienosäätöön esimerkki-

malleja, joita voi soveltaa myös muihin vastaaviin tapauksiin. Jos esimerkiksi 

muistaa, että hyvin tehty pitää kirjoittaa erikseen, voi päätellä, että samoin pi-

tää kirjoittaa myös huonosti tehty. Perussäännöt kannattaa kuitenkin opetella 

niin hyvin, ettei jatkuvasti joudu miettimään, kirjoitetaanko sana yhteen vai 

erikseen. 

(Loitsu 8: 30.)  

Pelkkä sääntöjen osaaminen ei kuitenkaan aina riitä, sillä sanojen yhteen ja erik-

seen kirjoittaminen perustuu sopimukseen, ja joskus on todella vaikea tietää, onko 

kyseessä yhdyssana vai ei. Tällöin oppilaalle annetaan ohjeeksi tarkistaa asia kie-

lenoppaista tai sanakirjoista. (Taito 7: 130.) 

Yhdyssanojen opettamista kaiken kaikkiaan leimaa eräänlainen sirpalemai-

suus. Tyypillistä on, että oppikirjat voivat sisältää pikkusanojen sanaluetteloita, 
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joissa on kasattuna joukko sanaliittoja ja yhdyssanoja. Opitaan esimerkiksi, että 

kirjoitetaan alla oleva mutta alleviivattu tai olemassa oleva. (Voima 8: 245.) 

Erityisesti oppikirjat kiinnittävät huomiota yhdysmerkkiin. Esitettyjen muoto-

ryhmien määrä vaihtelee Taito 7:n neljästä (s. 131) Loitsu 8:n (s. 30–31) ja Sisu 

8:n kahdeksaan (s. 220–221). Kiintoisaa on, että yksikään oppikirja ei mainitse si-

tä erityistapausta, kun yhdysmerkkiä käytetään hahmotusapuna (pop-opisto), 

vaikka ilmeisesti juuri kyseinen keino tuottaa teksteihin jonkin verran myös tar-

peetonta yhdysmerkin käyttöä. Opaskirjojen mukaan tapaa käytetään harvoin, ei-

kä siihen siksi kannata turvautua kuin poikkeustapauksissa. (Iisa ym. 2003: 145.) 

Maailman jäsentäminen yhdyssanojen avulla liittyy myös asiantilojen käsitteis-

tämisenä tunnettuun kielivirheeseen. Leinon (1992: 183–184) mukaan siinä ei tar-

kasti ottaen ole kyse virheestä vaan poikkeavasta tyylistä, jossa asiat esitetään ko-

vin abstraktisti. Virhetyypin esimerkkeinä Leino ottaa esille genetiivin korvautu-

misen ulkopaikallissijoilla: Ihmisellä nukkuminen sijoittuu pääasiassa iltayön ja 

aamun tunteihin. Virhetyyppiä Leinon mielestä selittää se, että ulkopaikallissijat 

ovat kielessä ylipäänsä valtaamassa tilaa genetiiviltä. Mutta vielä olennaisempaa 

on se, että tämäntyyppiset abstraktit ilmaisut ovat muutenkin yleistymässä. Kun 

yhteiskunta muuttuu entistä monimutkaisemmaksi, joudutaan puhumaan yhä mo-

nimutkaisemmista asioista ja liikkumaan yhä koreammilla abstraktiotasoilla. Ei 

puhuta vain työttömistä ja työttömien määrästä, vaan myös työttömyydestä ja jopa 

työttömyysasteesta.  

Leinon kuvaama ilmiö liittyy osin substantiivitautina tunnettuun kielenhuol-

lon ongelmaan, jossa teonnimet (velkaantumisen lisäys, toteutuminen, kehitys) ja 

omaisuudennimet (saaminen, kehitys) ja omaisuudennimet (saatavuus) pyrkivät 

anastamaan ilmaisukykyiselle predikaattiverbille kuuluvan aseman. Ei ole sanottu 

yksinkertaisesti Tänä vuonna on velkaannuttu entistä enemmän vaan mutkik-

kaasti ”Velkaantumisen lisäys erityisesti tänä vuonna on suuri menneeseen kehi-

tykseen verrattuna”. (Itkonen & Maamies 2007: 92.) 

Oppikirjoissa substantiivitautia käsitellään satunnaisesti. Tällöin se yhdiste-

tään asiatekstin tyylivaatimuksiin: 

Selkeä kieli merkitsee myös sujuvia sananvalintoja. Asiatekstin yhteydessä 

puhutaan usein substantiivitaudista, jolla tarkoitetaan sitä, että verbi korva-

taan tarpeettomalla verbin ja substantiivin yhdistelmällä. Kirjoittajasta saattaa 

tuntua hienolta, kun joku suorittaa maalaamisen, mutta ehdottomasti selkein-

tä on todeta, että joku maalaa. 

(Loitsu 9: 19.) 
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Edellisestä jatketaan vielä, että substantiivitaudin tavoin kirjoittajien tulisi karttaa 

vierassanojen eli sivistyssanojen käyttöä: 

Ainakin vierassana kannatta unohtaa silloin, kun sanalla on selvä suomenkie-

linen vastineensa. Jos teksti käsittelee ambitiota kunnianhimon tai traditiota 

perinteiden sijaan, saattaa lukija kokea tyylin jopa ärsyttäväksi. Toisinaan 

vierassanoilla ei ole suomessa selvää omakielistä vastinetta, ja tällöin vieras-

sana on paikallaan. Niiden oikeinkirjoituksessa täytyy olla huolellinen. 

(Loitsu 9: 19.) 

Oppikirjan ohje karttaa sivistyssanoja on ilmeisesti saanut kaikupohjaa koululais-

ten mielissä, koska ylioppilaskokelaiden tyypillisiin virheisiin vierassanojen kir-

joitusasu ei kuulu. Tämä saattaa tosin johtua myös kirjoittajien rationaalisista rat-

kaisuista: kokeessa vältetään sanamuotoja, joihin liittyy virheen riski. Hyvää ar-

vosanaa tavoitellaan kirjoittamalla niin sanotusti varman päälle. Vapaamuotoi-

sissa koulunulkoisissa kirjoitustehtävissä tämä periaate saattaa unohtua. 

Viittaussuhteiden ongelmat ovat yhtenäisiä asiantilojen käsitteistämisen kans-

sa sikäli, että molemmissa on kysymys ajatuskokonaisuuden muotoilusta kirjoite-

tuksi kieleksi. Leinon (1992: 179–180) mukaan viittaussuhteiden ongelmaan kuu-

luvat erityisesti lauseenvastikkeet (Ihmisen väsyessä hän laittaa nukkumaan) sekä 

se, että samalla sanalla viitataan moniin eri abstraktiotason käsitteisiin (leimautuu 

usein tautologiaksi). Lisäksi pronominien viittaussuhde (korrelaatti) saattaa olla 

epäselvä tai harhaanjohtava Isä luovuttaa alttarin edessä tyttären hänen tulevalle 

aviomiehelle. 

Lauseenvastikkeet ovat aiemmin olleet esillä luvussa 5.1; pronomineista on 

tekstiä myöhemmin tässä luvussa. Tautologiasta opaskirjat toteavat, että sillä tar-

koitetaan saman asian tarpeetonta toistumista tai toistamista. Klassinen kaksinker-

tainen ilmaisu on ilman pyytämättä -rakenne. Pelkkä nominaalimuoto riittää: pyy-

tämättä. Tautologinen sananvalinta on esimerkiksi kaksiosinen yhdyssana, jossa 

toinen osa on tarpeeton: eliittijoukko > eliitti. (Sorjanen 2004: 74–75.) 

Oppikirjoissa tautologiaa ei käsitellä sen lingvistisen termin nimellä, mutta si-

tä sivutaan puhuttaessa toistosta tekstin tehokeinona:  

Toistoa käytetään muistakin kuin tehokkuussyistä: tietyn aiheen peruskäsittei-

tä on pakko toistaa, jos asiasta ylipäänsä haluaa kirjoittaa. Saman tai saman-

kaltaisen sanan toistaminen voi kuitenkin olla myös häiritsevää ja turhaa, ja 

se voidaan välttää esimerkiksi pronominien ja synonyymien avulla. 

(Sisu 9: 198.) 
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Viittaussuhteisiin voidaan niin ikään lukea rektioksi kutsuttu ilmiö, jossa toinen 

sana vaatii toisen määrämuodon: on oikein sanoa Rakastan häntä mutta väärin 

Rakastan hänestä (Iisa ym. 2003: 291). Verbien lisäksi rektio koskee joitakin sub-

stantiiveja ja adjektiiveja (Sorjanen 2004: 170–171).  

Rektion määrittely lingvistisin kriteerein on hankalaa, ja Mika Hamari (1999: 

146) on asiaa tutkittuaan päätynyt käsitykseen, jonka mukaan rektiota ei edes ole 

olemassa syntaktisena vaan ainoastaan semanttisena ilmiönä. Tällä hän tarkoittaa 

sitä, että joidenkin verbien merkitys saattaa ennustaa sen yhteydessä esiintyvän 

nominin sijamuodon. 

Käytännössä Hamarin tulkinta tarkoittaa sitä, että rektion oppiakseen koulu-

laisen on opittava joidenkin verbien sisällön lisäksi niihin kytkeytyvien nominien 

sijamuoto. Klassinen esimerkki verbien rektiosta on itämurteinen muoto alkaa 

tehdä, ei länsimurteinen alkaa tekemään. Jos normien mukainen muoto tuottaa 

vaikeuksia, aina voi käyttää myös ilmaisuja ruveta tekemään tai ryhtyä tekemään. 

(Sorjanen 2004: 168.) 

Oppikirjoissa rektiota opetetaan samoin kuin vieraissa kielissä: luettelemalla 

joukko sanoja ja niiden seuralaisten taivutusmuotoja, ehkä esimerkin kera: 

 
• alkaa tehdä 

Aihe alkoi kiinnostaa. 

• ruveta tekemään 

Äiti rupesi siivoamaan. 

• pystyä tekemään 

Hän pystyi ajamaan matkan puolessa tunnissa. 

• maistua, haista, tuoksua joltakin ~ jollekin 

Sampoo tuoksui vaniljalta ~ vaniljalle. 

• olla tyytyväinen johonkin 

Poika oli tyytyväinen saamaansa palautteeseen. 

• syy johonkin 

Siihen on varmaan jokin pätevä syy. 

• merkitys jollekin 

Koulutuksen merkitystä menestymiselle ei voi väheksyä. 

• vaikutus johonkin 

Isonveljen vaikutus sisariin oli kannustava. 

(Sisu 9: 217.) 
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Totunnaisen sijamuodon valinnan merkitys on siinä, että lukija odottaa lukemansa 

sanan perusteella löytävänsä kauempaa tekstistä tietynmuotoisen sanan, jo-ka yh-

dessä parinsa kanssa muodostaa ajatuskokonaisuuden. Nämä kokonaisuudet pitä-

vät juonta koossa ja vievät sitä eteenpäin. (Iisa ym. 2003: 292–293.) 

Relatiivisanat joka ja mikä sekä niiden johdannaiset liittyvät moneen kieliopin 

asiaan: pitää valita oikea relatiivisana kuhunkin lauseyhteyteen, täytyy myös hal-

lita sivulauseiden pilkkusäännöt, hahmottaa kielenulkoinen todellisuus, käsitteis-

tää se sekä huomata relatiivisanan ja sen korrelaatin yhteys. Leino (1992: 181) pi-

tää relatiivipronominien ongelmana sitä, etteivät puhe ja kirjoitus vastaa toisi-aan: 

relatiivipronominit eivät ole puhutussa kielessä harvinaisia, mutta niiden esiinty-

misehdot ovat väljemmät kuin kirjakielessä. 

Perusero relatiivipronominien välillä on se, että joka viittaa edelliseen sanaan, 

mikä koko edelliseen tekstiin (Iisa ym. 2003: 192). Näin myös oppikirjat opetta-

vat (esim. Sisu 9: 215). Käytäntö ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen, vaan kir-

joittajan olisi hyvä muistaa myös, että paikkaan viitattaessa voidaan käyttää yhtä 

hyvin kumpaakin pronominia: Helsinki jossa ~ missä synnyin. Kun pronomini 

liittyy siellä-, sieltä-, sinne-sanoihin, on missä ainoa vaihtoehto: sinne, missä on-

nen kaukorantaan laine liplattaa. Myös muihin pronomini-ilmauksiin sekä super-

latiiviin viitattaessa käytetään mikä-pronominia: Se, mitä sanoit. Kaikki, mitä toi-

voa saattaa. Hauskinta, mitä tiedän. Paras kirja, minkä olen lukenut. (Eronen 

2001: 28; ks. myös Pääkkönen 1996.) 

Omistusliite eli possessiivisuffiksi on aiemmin ollut lyhyesti esillä luvuissa 4.2 ja 

5.1. Tässä yhteydessä siihen on palattava perusteellisemmin, jotta virhetyypin ole-

mus ja sen opetus kävisi julki riittävän selkeästi. Leinon (1992: 179) mukaan ni-

menomaan omistusliitteiden käytössä kirjoittajilla on monenlaisia vaikeuksia. 

Usein taustalla on puhekielen omistusliitteetön malli, joskus taas mennään kirja-

kielisen ilmauksen rakentamisessa liian pitkälle tai epäonnistutaan tavoiteltaessa 

sellaisia kirjakielen ilmaisutapoja, jotka ovat puhutulle kielelle vieraita. 

Oppikirjoissa omistusliitettä käsitellään lyhyesti pääasiassa kahdeksannen 

vuosiluokan materiaaleissa. Saattaa käydä niin, että koko ilmiötä ei edes selosteta 

vaan tyydytään antamaan esimerkit korrekteista ja normituksen vastaisista muo-

doista (Loitsu 8: 22; Sisu 8: 225). Jos asiaa opetetaan, todetaan tiiviisti, että omis-

tusliite jää usein pois puhekielessä, mutta kirjakieleen se tarvitaan persoonapro-

nominin genetiivimuodon (minun, sinun, hänen…) jälkeen (Voima 8: 186). 
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Jo pitkään on tiedetty, että kirjoitetussa kielessä omistusliite jää pois yhä use-

ammin: minun auto, sinun auto (KK 1994: 158). Tällaisten ilmausten yleistymistä 

Anna-Mari Varjonen (1996: 19) selittää sillä, että kieli pyrkii eroon merkityk-

settömistä toistoista, jollaiseksi omistusliitteen käytönkin voi usein tulkita. Jos 

omistusliitettä ylipäätään käytetään, sen rinnalla on yleensä persoonapronominin 

genetiivi, esimerkiksi mun kirjani. Omistajuus käy siis ilmi jo yksin pronomini-

muodosta, mikä tarjoaa mahdollisuuden omistusliitteen pois jättämiseen. 

Samalla tavalla kuin on yleistynyt omistusmuotojen inkongruenssi, on laajentunut 

subjektin ja predikaatin välisen luku- ja persoonakongruenssin norminvastainen 

ilmaus. Leino (1992: 177) on erityisesti pannut merkille, että predikaatti pyrkii 

esiintymään yksikkömuotoisena varsinkin silloin, kun se on sijoitettu lauseeseen 

monikkomuotoisen subjektin edelle: Lasten arkipäivään kuuluu myös päiväunet.  

Oppikirjoissa subjektin ja predikaatin mukautumista käsitellään miltei yhtä 

niukasti kuin omistusliitettä. Kahdessa kirjassa asia käsitellään esittelemällä esi-

merkkejä virheellisistä kielimuodoista puhumatta lainkaan kongruenssista tai lau-

seenjäsenten mukautumisesta. Tällöin ihmiset kirjoitti leimautuu puhekielisyy-

deksi (Loitsu 8: 22) ja passiivin sanotaan korvaavan puheessa monikon ensimmäi-

sen persoonan -mme-päätteen me mennään (Sisu 8: 225). 

Kongruenssi-nimityksen käyttöönsä valjastava oppikirja kertoo, että kongru-

enssilla tarkoitetaan sanan mukautumista toisen sanan muotoon. Esimerkiksi pre-

dikaatti mukautuu subjektin yksilöllisyyteen ja monikollisuuteen. Tätä sääntöä 

tarkennetaan huomauttamalla, että jos subjekteja on kaksi tai useampia, predi-

kaatti on monikossa. Jos taas tekijänä on monikollinen erisnimi, joka tarkoittaa 

yhtä kokonaisuutta (esimerkiksi lehteä, joukkuetta tai yhtyettä), predikaatti on yk-

sikössä: Turun Sanomat kirjoitti nuorten kotiintuloajoista. (Voima 8: 187.) 

Niin ikään numeraali subjektilausekkeen osana edellyttää, että predikaatti on 

yleensä yksikössä: Kaksi ihmistä riiteli kotiintuloajasta. Jos kuitenkin numeraa-

lilla on määrite, predikaatti on monikossa: Meidän kaksi naapuriamme riitelivät 

kotiintuloajasta. Eksoottisena yksityiskohtana oppikirja ottaa edelleen esille teitit-

telyn: Teititeltäessä yhtä henkilöä predikaatti on yksikössä: Oletteko Te (Millan äi-

ti) antanut Millalle tarkan kotiintuloajan? mutta Oletteko te (Millan vanhemmat) 

antaneet Millalle tarkan kotiintuloajan? Sivuhuomautuksena oppikirja mainitsee 

vielä, että teitittely on taas muotia. (Voima 8: 187.) 

Muista oikeinkirjoitusongelmista on yhä käsiteltävä ääntämisen ja kirjoittamisen 

vastaamattomuutta, vaikka asiaa jo sivuttiin aiemmin luvussa 5.1 loppukahden-



155 

nuksen yhteydessä. Leinon (1992: 175–176) mukaan tähän virhetyyppiin kuiten-

kin kuuluu myös muita asioita: sananloppuisen n:n ääntyminen ja siten myös er-

heellinen kirjoittaminen m:nä, kun sen jälkeen tule liitepartikkeli -pA (tulen mutta 

tulempa). Niin ikään murteellisuudet ja eräät sopimuksenvaraiset kirjoitus-asut 

kuuluvat tähän virhetyyppiin, mutta ne eivät ole kovin yleisiä. Selvä ääntä-

misestä aiheutuva yksityiskohta on kuitenkin sanojen jakaminen eri riveille. Ta-

vutus ei tuota vaikeuksia, mutta tavallista on jakaa sana niin, että edelliselle riville 

jää vain sen yksinäisestä vokaalista muodostuva alkutavu: a-loittaminen, a-sia, e-

letty jne. Tämä ei tietenkään ole kielivirhe, mutta tulos on tahattoman koominen. 

Kielenhuollon opaskirjassa (Sorjanen 2004: 203–204) ääntämisen ja kirjoit-

tamisen erojen yhteydessä muistutetaan aluksi, että vaikka suomen kielessä kirjoi-

tuksen ja puheen suhde on varsin säännöllinen, on olemassa tapauksia, joissa ään-

tämys ei täysin vastaa kirjoitusasua. Sellaisia ovat tekijännimet, liitepartikkelit ja 

astevaihtelutapaukset. Monien muidenkin sanojen kirjoitusasuun vaikuttaa niiden 

ääntämys, esim. tällainen, sellainen, tämmöinen, semmoinen, tuommoinen, kai-

kenlainen, samanlainen, muunlainen, suurenmoinen, sairaalloinen, iankaikkinen. 

Sama asia käsitellään oppikirjoissa yleensä niin, että erilaisista puheen ja kir-

joituksen erojen muotoryhmistä ei puhuta niiden lingvistisillä nimillä vaan lä-

hinnä esimerkkien avulla osoitetaan, miten puhe ja kirjoitus poikkeavat toisistaan 

(Loitsu 7: 61; Sisu 7: 215; Voima 8: 186).  

Lopuksi kielenhuollon kysymyksistä asettuu käsittelyyn sanajärjestys, jota suo-

men kielessä pidetään täysin vapaana. Mutta niin kuin Leino (1992: 182–183) 

huomauttaa, suomen sanajärjestys ei ole mielivaltainen, vaikka se onkin vapaa.  

Suomen kielen sanajärjestystä ohjaa viime kädessä ilmaisun merkitys, luon-

tevuus, ymmärrettävyys, painotus ja tyyliseikat (Sorjanen 2004: 47). Painotukses-

ta ja sitä edustavasta topikaalistumisesta on Lauri Hakulinen (1979: 498) muotoil-

lut seuraavat esimerkkilauseet, joista jokaiseen tulee oma lisämerkityksensä sana-

järjestyksen mukaan: 

 
a. Ju·ho ly·ö He·ikkiä (ns. normaali lause). 

b. Ju·ho Heikkiä lyö (eikä siis joku muu). 

c. He·ikkiä Juho lyö (eikä siis ketään muuta). 

d. He·ikkiä lyö Ju·ho (muita joku toinen). 

e. Ly·ö Juho Heikkiä (Juhon toiminnan myöntäminen todeksi). 

f. Ly·ö Heikkiä Ju·ho (Heikkiin kohdistuva toiminta myönnetään todeksi). 
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Sanajärjestyksen lisäksi on huomattava, että lauseiden a–f merkityssisältöön vai-

kuttavat sanapainot pisteellä (·) ositetuissa paikoissa. Nämä Hakulisen esimerkit 

ovat sikäli kieliopillistuneita, että useimmat tulkitsevat lauseiden sisällöt samoin. 

Siksi ne eivät suoraan kuulu kielenhuollon ongelmiin vaan osoittavat ensisijaisesti, 

että sanajärjestyksellä todella on merkitystä viestien sisältöjen kannalta. 

Oppikirjoissa sanajärjestykseen ei juuri kiinnitetä huomiota. Tavallisesti kui-

tenkin mainitaan, että suomen kieli suosii usein suoraa sanajärjestystä. Suoruus 

tarkoittaa sitä, että subjekti on ennen predikaattia. Sanajärjestyksellä ilmaistaan 

myös asian tuttuutta ja painokkuutta. Tuttu ja painoton asia sijoittuu lauseen al-

kuun, uusi ja painokas loppuun. Joskus sanajärjestys voi aiheuttaa väärintulkintaa 

tai tahatonta komiikkaa: 

Työryhmä muutti monella tavalla kiistaa aiheuttaneen esityksen sisältöä. 

(Muuttaa monella tavalla vai monella tavalla kiistaa aiheuttanut?) 

Tyttö oli saanut käteensä pahannäköisen koiran pureman. (Onko koira vai 

purema pahannäköinen?) 

(Sisu 9: 199.) 

Kielenhuolto on aikanaan omistanut paljon työtä torjuakseen asiatyylistä ja var-

sinkin virkakielestä käänteisen sanajärjestyksen käytön silloin, kun se ei ole ollut 

suomen kielessä luontevan tuntuinen. Suomen kielelle outojen käänteisten sana-

järjestysten purkaminen on johtanut joskus siihen, että kielenkäyttäjät ovat käsit-

täneet käänteisen sanajärjestyksen suomen kielessä kokonaan virheelliseksi. Kun 

käänteinen järjestys kuitenkin esiintyy tekstissä ja tuntuu myös aivan luontevalta, 

on moni arvellut, ettei ihmisen kielikorva enää pysty erottamaan oikeaa ja väärää. 

(Iisa ym. 2003: 297.) 

5.3 Tekstitaidon funktionaalisuus 

Tekstin ja tyylin tutkiminen on tätä nykyä yleistä ja laajaa niin Suomessa kuin 

muuallakin. Kielitieteilijöiden lisäksi tekstit ja diskurssit kiinnostavat muiden 

muassa politiikan tutkijoita (esim. Palonen 1997), oikeustieteilijöitä (esim. Niemi-

Kiesiläinen ym. 2006) sekä tietysti myös kirjallisuudentutkijoita (esim. Kirstinä 

2007). Tekstien tutkijoilla puolestaan on erilaisia taustoja: kielitiede, yhteiskunta-

tieteet, psykologia, kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimus tai jokin muu tieteellinen 

traditio, joka omalta osaltaan vaikuttaa siihen, millaiseksi teksti käsitetään tutki-

muskohteena, miten ja millä välineillä sitä tutkitaan ja miten tuloksia tulkitaan ja 
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sovelletaan (Heikkinen & Hiidenmaa 1999: 84). Tekstintutkimuksen kirjavaa 

kenttää leimaa moniarvoisuus, ja joskus syntyy melkein tunnelma, että tekstin-

tutkimuksen nimissä voidaan tehdä mitä tahansa tutkimusta (ks. Kasik 2002: 7). 

Tässä tutkimuksessa oppikirjojen tulkinnan avuksi otetaan sellaisia kotimai-

sia ja ulkomaisia tekstintutkimuksen julkaisuja, joissa sanotaan jotakin joko kir-

joittamisesta tai tekstien vastaanotosta. Painopiste voi olla joko tekstilingvistii-

kassa tai stilistiikassa, kunhan pääosassa ovat tekstit ja tekstitaito (engl. literacy). 

Terminä tekstitaito on rantautunut Suomeen 2000-luvun alussa. Englanninkielisen 

esikuvansa mukaisesti sillä tarkoitetaan tekstien lukemista ja kirjoittamista sosiaa-

lisessa kontekstissa. Tavallisesti tekstitaitoina tarkastellaan kirjoitettua kieltä, 

mutta tekstikäsityksen laajentumisen myötä teksteinä pidetään myös puhumista, 

kuuntelemista, kuvia ja mitä tahansa muita semioottisia systeemejä. (Esim. Barton 

1994: 19–22; Barton & Hamilton 1998: 3; Cope & Kalantzis 1993b; Hasan 1996; 

Kress 2003; suomeksi Luukka 2009; myös Kynkäänniemi 2006; Valtonen 2011.) 

Tekninen painotus joko kirjoittamiseen tai lukemiseen on didaktisesti perus-

teltu, mutta korostettakoon silti, että kyse on vain kolikon toisesta puolesta: luke-

minen auttaa ottamaan haltuun kirjoittamisen malleja ja muuta oppimista; kirjoit-

taminen auttaa hahmottamaan kirjoitetun – miksei myös puhutun – kielen nyans-

seja. Kuten Katariina Iisa (1997: 19) yleistää, kirjoittaja voi aina lukiessaan esi-

merkiksi perehtyä erilaisiin tekstilajeihin: Millainen lausunto on hänen mielestään 

hyvä? Mikä sen tekee hyväksi?  

Pedagogisen kieliopin parissa on muotoiltu joukko kysymyksiä, jotka autta-

nevat hahmottamaan etenkin tekstin sisältöä pintatasoa syvällisemmin. On muun 

muassa tapana pohtia tekstin genreä, sen tehtävää ja mahdollisesti valitsematta 

jääneitä asiasisältöjä. (Alho & Kauppinen 2008: 194; vrt. Heikkinen 2007: 171).  

Konkreettisten täsmäkysymysten lisäksi tekstejä voidaan tarkastella abstrak-

tien tekstuaalisuuden kriteereiden avulla. Niitä on seitsemän: Aikaisemmin luvus-

sa 4.3 jo käsiteltiin (i) koheesiota, tekstin rakenteellista sidoksisuutta. Lisäksi si-

doksisuutta synnyttää (ii) koherenssi, joka perustuu muun muassa yhtenäiseen ai-

hepiiriin, sanastoon, tekstin tarjoamaan semanttis-pragmaattiseen tietämykseen 

sekä asioiden syy–seuraus-suhteisiin. Nämä kaksi kriteeriä ovat tärkeimmät, kun 

ratkaistaan, onko irrallisten lauseiden muodostama kokonaisuus teksti vai ei. Niin 

ikään tekstin täytyy olla (iii) intentionaalinen – puhujilla tai kirjoittajilla on tietoi-

nen intentio, tarkoitus saavuttaa viestillään tiettyjä päämääriä. (iv) Hyväksyttä-

vyyden kriteerin mukaan viestinnän kohteena olevan yleisön täytyy voida hyväk-

syä lauseiden muodostama kokonaisuus tekstinä. (v) Informatiivisuuden vaatimus 

puolestaan edellyttää, että tekstin pitää sisältää uutta informaatiota: jos informaa-
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tioarvo on alhainen, lukija kyllästyy ja saattaa torjua koko tekstin (vrt. hokemaan 

hauki on kala, hauki on kala…). Edelleen tekstin tuottajan on otettava huomioon 

se (vi) tilanne eli konteksti, jossa teksti tuotetaan ja jossa sen kanssa ollaan teke-

misissä. (vii) Intertekstuaalisuuden kriteeri puolestaan edellyttää, että lauseiden 

kokonaisuuden on liityttävä muotonsa tai merkityksensä puolesta toisiin lauseko-

konaisuuksiin. Viime kädessä intertekstuaalisuudessa on kyse siitä, että lukija ar-

vioi tekstin sisältöä ja muotoa vertailemalla sitä saman genren muihin teksteihin. 

(Ks. tarkemmin Beaugrande & Dressler 1981: 3–11; koheesion ja koherenssin 

osalta myös Lyons 1995: 262−265.) 

Yläkoulussa tekstitaitojen jakautuminen yhtäältä lukemiseen ja toisaalta kirjoitta-

miseen ilmenee niin, että varsinkin 7. vuosiluokan oppikirjoissa käsitellään paljon 

oppilaan koulutyöskentelyyn liittyviä taitoja: tiedonhankintaa ja erilaisten opin-

toihin kuuluvien tekstien periaatteita. Loitsu aloittaakin koko yläkoulunsa selvit-

tämällä, millaista on tietoteksti ja millaisia haasteita se asettaa oppilaalle: 

Maailma on täynnä erilaisia tietotekstejä. Tästä tekstimäärästä jokaisen on va-

littava, mitä tekstejä tarvitsee. Joskus tekstistä etsitään vain yksittäistä tietoa, 

ja toisinaan lukemalla halutaan oppia jotakin uutta. Omaa lukemistaan, tieto-

jen etsintää ja hyödyntämistä voi helpottaa käyttämällä erilaisia lukemiseen 

tarkoitettuja työvälineitä, joista on apua erityisesti koulutyössä. Esimerkiksi 

kokeeseen lukiessa on hyvä tietää, millä tavalla teksti kannattaa lukea, jotta 

sen ymmärtää ja muistaa parhaiten. 

(Loitsu 7: 17.) 

Edellistä aihepiirin johdantoaan Loitsu lähtee purkamaan siten, että teos ottaa 

esille eräitä lukutekniikoita, joita oppilas puolestaan voi kehitellä omien taipu-

mustensa mukaan. Näihin tekniikoihin kuuluu kyky ensin silmäilemällä hahmo-

tella pääasioita ja vasta sitten syventyä luettavan tekstin yksityiskohtiin. Syven-

tymisessä voi käyttää hyväkseen esimerkiksi käsitekarttoja. (Loitsu 7: 17–19.) 

Erityistä huomiota oppikirjat kiinnittävät sellaisiin sähköisiin tiedonlähteisiin, 

joita oppilas voi tarvita koulutehtäviensä tekemiseen. Oppilaalle annetaan vihjeitä, 

joiden mukaan tiedonlähteen luotettavuutta voidaan puntaroida: 

 
Epäile lähteen luotettavuutta, jos 

• sen tekijä tai julkaisija on tuntematon tai epäilyttävä 

• se pyrkii myymään jotain 
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• se on julkaistu epämääräisessä yhteydessä 

• et pysty päättelemään, mikä teksti on (mainos, uutinen, tutkimus tai muu 

sellainen). 

 

Opettele verkkolähteiden luotettavuusjärjestys:  

1. viranomaisten ja korkeakoulujen sivut ja julkaisut 

2. uutispalvelut ja verkkolehdet 

3. järjestöjen sivut 

4. yksityishenkilöiden sivut 

5. kaupalliset myyntisivut 

6. väärennös- ja bluffisivut 

(Taito 7: 29.) 

Nimenomaan Internetin käyttöön tiedonlähteenä oppikirjat kiinnittävät huomiota 

varsin paljon (ks. lukua 6.5). Uusmedian ohessa koululaiselle saatetaan kuitenkin 

muistuttaa, että myös kaunokirjallisuus voi välittää tietoa. Sisussa on omistettu 

oma opetustuokionsa faktan ja fiktion yhtäläisyyksien ja erojen pohtimiselle: 

Mikäli luettava teksti on faktapitoinen tietoteksti, sen tiedollinen sanoma aukeaa 

yleensä helposti, jos sanat ja käsitteet ovat tuttuja. Faktoihin tai fiktioina pitä-

miinsä asioihin nojautuva kirjoittaja pyrkii esittämään asiat mahdollisimman ym-

märrettävästi ja helposti tulkittavasti. 

Kaunokirjallisuus on fiktiota. Se on kuvitteellista. Kirjailija voi käyttää to-

dellisuudessa tapahtuneita asioita aiheinaan ja nykyihmisiä tai historiallisia hen-

kilöitä romaaniensa hahmoina, mutta kaunokirjallinen teos luokitellaan fiktioksi, 

vaikka teos olisi niin merkittävä, että siitä saisi enemmän tietoa maailmasta kuin 

kirjahyllyllisestä tietokirjallisuutta. Taitavasti rakennetun fiktion avulla lukija voi 

oppia ihmiselämän lainalaisuuksia elämyksellisellä tavalla. 

(Sisu 7: 32.) 

Edellisen jaottelun perusteella ei ole yllättävää, että kaunokirjallisuuden analyysin 

avaimiksi annetaan sellaisia kirjallisuustieteen termejä kuin juoni, aika, paikka, 

henkilöt, aihe, teema, kertoja ja näkökulma (Sisu 7: 36–50). Näistä analyysin koh-

teista oikeastaan mikä tahansa soveltuu myös asiaproosan kriittiseen tutkiskeluun. 

Tässä mielessä kirjallisuustieteen ja muun tekstintutkimuksen rajankäynti muut-

tuu miltei mielivaltaiseksi toiminnaksi (vrt. Kirstinä 2007: 21–26). 

Faktan ja fiktion rajan häilyvyys käy ilmi erityisen hyvin kahden kaunokirjal-

lisen tekstilajin – kertomuksen ja kuvauksen – opetuksessa. Oppikirja nimittäin 



160 

osoittaa, että vaikka päämääränä olisi kirjoittaa kertomus jonkun kuvitteellisen 

henkilön tapahtumista, kirjoittaja tarvitsee työnsä suunnitteluun samanlaisia apu-

kysymyksiä kuin asiatekstin jäsentelyssä. (Loitsu 7: 101–118.) 

Myös monet asiatekstit, muiden mukana opiskelumaailman kirjoitukset, ku-

vailevat erilaisia ilmiöitä, esineitä, henkilöitä tai paikkoja. Ne vastaavat kysymyk-

seen, millainen jokin on. Kuvauksella havainnollistetaan käsiteltävää asiaa: 

Usein kuvaus aloitetaan yleiskuvauksella. Asiaa tarkastellaan kaukaa ja 

etäältä, koska ensin halutaan esittää asia kokonaisuudessaan. Seuraavaksi ku-

vaaja pilkkoo kokonaisuuden pienempiin osiin, joita kuvaa erikseen. Hän 

ikään kuin zoomaa katseensa lähemmäs ja tarkastelee asioita lähikuvissa. 

Hyvässä kuvauksessa pysähdytään kuvaamaan aina yhtä asiaa kerrallaan. 

(Taito 7: 60–61.) 

Kuvaukseen ja kertomukseen verrattuna määritelmää voi pitää opiskelijan perus-

tekstinä. Taito (s. 48–49) muistuttaa, että määritelmiä on paljon esimerkiksi sana-

kirjoissa. Niissä selitetään hakusanoja eli kerrotaan, mitä ne tarkoittavat. 

Toinen koululaisen arkiteksti on tiivistelmä: 

Tiivistelmän tekijä puristaa toisen tekstin eli pohjatekstin pieneen tilaan. Hän 

siis kertoo pohjatekstistä vain pääasiat, koska tiivistelmä on lyhyt. Tärkeää 

on olla uskollinen alkuperäiselle tekstille: tekijän omat mielipiteet ja uudet 

tiedot eivät kuulu tiivistelmään. 

Tavallisia tiivistelmiä ovat muistiinpanot luetusta tai kuullusta, tilasto tai 

taulukko. Usein myös koevastaus on tiivistelmä, joka tehdään esimerkiksi 

oppikirjan tekstistä. 

(Taito 7: 54.) 

Niin ikään kerrotaan, miten laaditaan selostus. Koevastauksista todetaan, että ne 

koostuvat paitsi riittävästä sisällöstä myös hyvästä ja selkeästä kielestä, oikeista 

tiedoista, perustelluista näkemyksistä sekä pysymisestä tehtävänannossa. Tehtävä 

määrää, mitä ja miten vastataan. Joskus riittää lyhyt määritelmä tai asialista, jos-

kus tarvitaan laaja kirjoitelma. Mutta aina tekstin pitää olla selkeä. Opettajan on 

ponnistelematta nähtävä, mitä vastaaja tarkoittaa. (Taito 7: 66–70.) 

Koevastaus voidaan nähdä osaksi aineistotekstejä. Itse asiassa ennen vuoden 

2007 äidinkielen ylioppilaskirjoitusten uudistusta aineistoaine oli aina toisena teh-

tävänä otsikkoaineen rinnalla; tekstitaidon kokeen tultua käytäntöön esseekoe voi 

olla joko aineistopohjainen teksti tai otsikkoaine (ks. Falck ym. 2007).  



161 

Aineiston käyttöä voidaan perustella esimerkiksi sillä, että usein kirjoittaja 

tarvitsee tekstiinsä omien kokemustensa, havaintojensa ja tietojensa lisäksi jota-

kin lisämateriaalia. Aineistoa löytyy paitsi kirjallisista lähteistä myös suullisesti 

vanhemmilta, sukulaisilta tai asianharrastajilta. Lisäaineistoa ei oppikirjan mu-

kaan tule kopioida suoraan omaan tekstiin, vaan huolellisen tutustumisen jälkeen 

siitä käytetään vain ne ajatukset ja tiedot, joita tarvitaan oman kirjoitusaiheen kä-

sittelyssä. Ne kerrotaan omin sanoin. (Sisu 7: 194; ks. myös Sisu 9: 172.) 

Koululaista koskevista teksteistä on vihdoin syytä ottaa esille sähköposti, 

jonka käytöstä oppilasta hieman varoitetaan: 

Sähköpostiosoitteen, jota voit käyttää maksutta, voit avata moneen palveli-

meen. Lisäpalvelut, kuten sähköpostiviestien välittäminen matkapuhelimeen, 

ovat maksullisia. Käyttäjälle pyritään näin luomaan tarpeita, joista hän myös 

maksaa. Muista, että suojaamaton viesti on avoin kirje, joka on vastaanottajan 

lisäksi myös kolmannen osapuolen luettavissa. Käytä omaa käyttäjätunnusta 

ja salasanaa, kun kirjaudut verkkoon. 

(Sisu 7: 145.) 

Vaikka oppikirja yllä siis varoittelee sähköpostin mahdollisista lieveilmiöistä, ei 

koululaista masenneta: Sähköpostia voi käyttää tiedonhaun välineenä. Se mahdol-

listaa nopean palautteen antamisen. Sähköpostitse saatu vastaus on luettavissa ja 

tulostettavissa paperille. Se ei jää kuulopuheen varaan. (Sisu 7: 145.) 

Kahdeksannella vuosiluokalla jatkuu tekstilajeihin perehtyminen, mutta tällä ker-

taa ei koulussa vaan arkipäivässä tarvittavien tekstitaitojen näkökulmasta. On kui-

tenkin huomattava, että vaikka opintojen kohteena ovat hyvin arkiset ja sosiaali-

sessa elämässä tarpeelliset tekstilajit, tekstitaitoja saatetaan yhä kahdeksannella 

luokalla lähestyä hieman leikkimielisesti.  

Leikkimielinen pedagogiikka on mahdollista etenkin harjoitustehtävissä, jois-

sa esimerkiksi ensin annetaan tehtäväksi poimia sanomalehdestä yksittäisiä sanoja 

ja sitten kehotetaan yhdistelemään sanoista runotekstejä. Niin ikään voidaan teh-

täväksi antaa kirjoittaa siitä, mitä oppilaan penaali kertoo omistajastaan. Voidaan 

myös valita oppikirjasta jokin mieluinen kuva, katsella sitä muutaman minuutin 

ajan ja lopuksi kirjoittaa vapaasti kuvan herättämistä asioista. (Sisu 8: 221–222.) 

Kahdeksannen vuosiluokan tekstitaidoissa voi yleistäen todeta painopisteen 

olevan siinä, millä tavalla erilaiset tekstit vaikuttavat ihmisen elämään. Tätä pai-
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nopistettä korostaa se, että mediakasvatus on pääosin sijoittunut juuri kahdeksan-

nen vuosiluokan oppikirjoihin. 

Kun oppikirja korostaa median osuutta vaikuttavan kielenkäytön foorumina, 

se ottaa esille erityisesti sanomalehtien pääkirjoitukset, arvostelut, yleisönosasto-

kirjoitukset ja vastineet (Loitsu 8: 121). Mielipideteksteistä ylipäänsä opetetaan, 

että ne jäsentyvät johdantoon, varsinaiseen mielipiteeseen, perusteluosaan sekä 

päätäntään (Voima 8: 18–19). Pääkirjoitusten ja yleisönosastokirjoitusten ohessa 

esille nostetaan muitakin mielipidekirjoituksia: 

Kolumni 

• yleensä yksipalstainen teksti, johon liittyy kirjoittajan kuva 

• on joskus kuin pakina, joskus kuin laaja yleisönosastokirjoitus tai 

pohtiva teksti. 

Pakina 

• tavallisesti ajankohtaista aihetta käsittelevä lyhyehkö teksti 

• usein ironinen 

• kuuluu kaunokirjallisuuteen. 

Verkkokeskustelun puheenvuoro 

• muistuttaa monesti lyhyttä yleisönosastokirjoitusta tai keskustelun 

puheenvuoroa 

• ottaa kantaa aiemmin sanottuun tai aloittaa uuden aiheen 

• kieli vaihtelee kirjakielestä slangiin. 

Graffiti 

• seinään tai vastaavaan paikkaan tehty teksti 

• käytössä jo tuhansia vuosia sitten 

• sisältää joskus kannanoton. 

(Voima 8: 153.) 

Yleisönosastokirjoitukset oppikirjoissa otetaan esille muun muassa siksi, että ne 

ovat sekä aikuisille että nuorille tapa tuoda äänensä kuuluviin. Hyvälle yleisön-

osastokirjoitukselle annetaan seuraavat laatimisohjeet: 

Keskity vain yhteen asiaan. Jos käsittelet useita aihepiirejä, lukijalle jää 

epäselväksi, mitä pidät tärkeimpänä. 

Älä kirjoita ikuisuusaiheista, kuten koirankakoista tai naapurin pianonsoi-

tosta. Kirjoitusten julkaisukynnys vaihtelee lehdittäin, ja joihinkin lehtiin kir-

joituksen on erotuttava edukseen kymmenien tekstien joukosta. 
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Mieti, keitä ovat tekstisi lukijat. Valitse perustelusi siten, että ne tehoavat 

oletettuihin lukijoihin. 

Etene johdonmukaisesti. Esittele ensin epäkohta, perustele sitten monipuoli-

sesti epäkohtaa koskevat väitteesi ja tee lopuksi ratkaisuehdotus. 

Kirjoita omalla nimelläsi. Useissa lehdissä nimimerkkikirjoituksia julkais-

taan vain poikkeustapauksissa, kuten silloin, kun käsitellään arkaluontoisia 

asioita. 

Viimeistele tekstin kieliasu julkaisufoorumiin sopivaksi. 

(Sisu 8: 204.) 

Yleisönosastokirjoituksen ohessa oppikirja antaa neuvoja arvostelun kirjoittami-

seen. Tällöin huomautetaan, että arvostelun kohteena ei tarvitse olla tavan-

omainen kirja, elokuva tai levy vaan myös esimerkiksi tietokonepelit, konsertit ja 

skootterit (Sisu 8: 206). Arvottavien tekstien opettelu koulussa on ilman muuta 

perusteltua toimintaa siksi, että kuka tahansa oppija ehkä haluaa kirjoittaa julki 

mielipiteensä tai laatia arvostelun sellaisesta kritiikin kohteesta, jossa hän on asi-

antuntija. Sen sijaan pääkirjoitusten kirjoittajaksi koululaista ei kutsuta, vaikka 

niiden genret oppikirjoissa opetetaankin. Näiltä osin tavoitteena lienee harjoittaa 

sosiaalisesti tärkeiden tekstilajien konventioita – sosiaalistaa oppijaa. 

Sosiaalistumisen ja emansipaation jatkuvaan ristiriitaan kuuluu, että äidinkie-

len oppikirjat käsittelevät hyvin laveasti vaikuttamaan pyrkivistä tekstilajeista il-

meisintä: mainontaa. On toki huomautettu, että myös uutiskuva vaikuttaa (Voima 

8: 56) ja että esimerkiksi kaunokirjallisuus ja elokuva ottavat kantaa muun mu-

assa naisen asemaan yhteiskunnassa (Loitsu 8: 145). Silti mainonta ansaitsee 

omat opetustuokionsa.  

Mainokset ovat ideologisesti erittäin latautuneita: ne luottavat siihen, että 

2000-luvun suomalaiset arvostavat puhdasta luontoa, perhettä, kotimaisia tuotteita, 

kansainvälisyyttä, hyvää toimeentuloa, ylellisyyttä ja teknologiaa. Arvomaail-

mamme mukaisesti haluamme myös kuulua johonkin ryhmään mutta samalla 

erottua muista; niin ikään haluamme olla terveitä, kauniita, nuoria ja vauraita, ko-

kea elämyksiä, säilyttää perinteitä ja hemmotella itseämme. (Voima 8: 64.) 

Äidinkielen oppiaineen kannalta keskeistä on, että mainokset ovat tekstejä, 

jotka käyttävät hyväkseen erilaisia viestinnällisiä strategioita. Näitä vaikutuskei-

noja kukin oppikirja esittelee tavallaan. Tyypillistä on todeta, että  

Mainos 

• toistaa eli kertaa samoja asioita niin, että ne jäävät varmasti mieleen 
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• ärsyttää, sillä ärsyttäväkin mainos erottaa tuotteen vastaavista tuot-

teista ja saa ne jäämään paremmin mieleen 

• hyödyntää stereotypioita eli kaavamaisia käsityksiä (esimerkiksi Tytöt 

ovat kilttejä ja hiljaisia, pojat raisuja ja äänekkäitä) vahvistamalla tai 

murtamalla niitä 

• vetoaa tunteisiin ja tarpeisiin, kuten onnellisuuteen, menestykseen, 

huomionkaipuuseen, hellyydentarpeeseen ja itsetuntoon 

• vetoaa järkeen hyödyntämällä faktoja ja asiantuntijoita 

• hyödyntää kielen vaikutuskeinoja 

–  iskulauseet eli sloganit suomeksi tai englanniksi: Neste – ja matka 

jatkuu; Just do it (Nike) 

–  väitteet ja käskyt: Tämän parempaa et mistään saa; Osta heti! 

–  sanoilla ja tutuilla kielikuvilla leikittely, monimerkityksellisyys: Älä 

kangistu kaavoihin; Osallistu (ompelukilpailun mainos); Kaiken se 

kestää (Vuokkoset-sidemainos); Hankkiudu raskaaksi (hevibändi 

Lordin levyn mainos) 

– kielen sääntöjen tahallinen rikkominen: Siellä ne nytkin menee (Tal-

linkin mainos) 

– Erikoissanastot: Fresh look -pigmentit pitävät ihon raikkaana; Ku-

vasi onnistuvat Adaptive lightning -teknologioilla 

• hyödyntää kuvan vaikutuskeinoja. 

(Sisu 8: 160.) 

Edellisessä listauksessa ehkä on syytä panna merkille, että kaikki mainonnan 

käyttämät keinot eivät ole puhtaasti verbaalisia: esimerkiksi stereotypiat ovat so-

siaalisessa yhteisössä ilmenevä ideologinen ulottuvuus, jonka tunnistamiseksi 

mainoksen vastaanottaja tarvitsee tietoa kielenulkoisesta todellisuudesta varsin 

paljon. Näin tietysti on tilanne kaiken viestinnän suhteen, mutta mainoksen maail-

man kriittisessä arvioinnissa lukijan, katselijan tai kuuntelijan todella täytyy tun-

nistaa erityisen tarkasti, millaiseen kielenulkoiseen maailmaan viesti kytkeytyy. 

Mainosten kriittisen luennan oppaaksi annetaan ohjeita, joiden mukaan täytyy 

(i) selvittää, mitä mainostetaan. Pitää (ii) tutkia, keille mainos on suunnattu. (iii) 

On pääteltävä, mitkä asiat mainos ajattelee kohderyhmälle tärkeiksi. (iv) On tut-

kittava, mitä keinoja mainos käyttää (kielelliset keinot, visuaaliset ja auditiiviset 

keinot, sisällölliset valinnat). Täytyy myös (v) panna merkille, mitä tuotteesta ei 

kerrota ja (vi) muodostaa oma mielipide tuotteesta. (Voima 8: 69.) 
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On tärkeää huomata, että osa mainosten lukuohjeista pätee myös muihin me-

diateksteihin. Esimerkiksi uutisia kansalaiset yleensä pitävät varsin puolueettomi-

na ja faktapohjaisina tiedonpaloina maailman asioista. Näinhän ei tosiasiassa ole, 

vaan uutiset ovat muiden tekstien tavoin monien valintojen tulosta: 

Media ei näytä meille maailmaa sellaisena kuin se todellisuudessa on, vaan 

tarjoaa vain vilahduksen siitä. Toimittajat päättävät, mitä asioita käsitellään, 

miten niistä puhutaan, keitä käytetään tietolähteinä ja kenen näkökulmasta 

asioita tarkastellaan. Esimerkiksi sademetsistä tv-ohjelmaa tekevä on tehnyt 

työssään monia valintoja: Tarkastellaanko asiaa luonnonsuojelijoiden, teolli-

suuden vai matkailun näkökulmasta? Miten sademetsän tapahtumista saadaan 

aikaan tv:n katsojia kiinnostavaa draamaa? Millainen ohjelman pitää olla, jot-

ta sille löytyy rahoittajia ja ostajia? 

(Voima 8: 46.) 

Didaktisesti mielenkiintoinen ratkaisu on, että vaikka oppikirja kykenee yllä esite-
tyn tavoin asettamaan joukon kriittiselle lukutaidolle ominaisia kysymyksiä esi-
merkkeineen, itse oppitekstissä ei kuitenkaan konkretisoida, millä tavoin koululai-
nen voi todella selvittää, millaisia valintoja toimitustyössä on tehty. Valintojen 
selvittämiseksi oppitunneilla täytyykin tukeutua oppikirjojen harjoitusmateriaaliin 
ja opettajan antamaan opastukseen. 

Yhdeksännellä vuosiluokalla tekstitaitojen painopiste siirtyy tekstien tuottamiseen 
eli kirjoittamiseen ja puhumiseen. Tosin kyse ei enää ole täysin uudesta asiasta, 
sillä esimerkiksi Loitsu 9 valtaosin kertailee jo aiemmin esillä olleita asiatekstin 
kirjoittamiseen kuuluvia yksityiskohtia. Mielenkiintoista on, millä tavoin Loitsu 
saattelee oppilaat 9. vuosiluokan äidinkieleen ja peruskoulun jälkeiseen elämään: 

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa opitaan erilaisia opiskelutaitoja, joista monet 

ovat jatkossakin hyödyllisiä. Useat opittavat taidot ja tiedot ovat tärkeitä ak-

tiiviselle kansalaiselle. 

Erittäin tärkeää on osata ilmaista ajatuksensa selkeästi ja jäsennellysti. 

On hyvä tietää, millaista on asiallinen, johdonmukainen ja ymmärrettävä, jul-

kiseksi sopiva teksti. Tällaisia asiatekstejä monet kirjoittavat jatko-

opinnoissaan ja aikanaan myös omassa työssään. 

Täydelliset kirjoitustaidot eivät ole eivätkä saa olla ihmisen mitta. Perus-

taidot on silti hallittava, sillä esimerkiksi työhakemuksen oikeakielisyys voi 

synnyttää työnantajalle mielikuvia hakijasta jo ennen haastattelua. 

(Loitsu 9: 8.) 
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Edellä Loitsu suoraan viittaa aktiiviseen kansalaisuuteen, joka aiemmin luvussa 

3.4 todettiin oppiaineen yhdeksi keskeiseksi kasvatukselliseksi päämääräksi. Loit-

su 9 (s. 10–11) ottaakin esille harjoitustehtävissä yhden työhakemuksen ja sii-hen 

liittyvän ansioluettelon sekä kehottaa oppilasta tutustumaan näihin.  

Työpaikkahakemusta kuvaillaan oppilaille myyntikirjeeksi, joka vakuuttaa 

lukijan siitä, että hakija on sopiva avoinna olevaan tehtävään. Siksi hakijan on en-

simmäiseksi luettava huolellisesti työpaikkailmoitus ja pääteltävä siitä, millaista 

työntekijää tehtävään etsitään. Hakemus jäsentyy viiteen eri vaiheeseen: 

 

1. Esittäydy 

• Kerro nimesi, ikäsi ja kotipaikkasi. 

• Sano, mitä työpaikkaa olet hakemassa ja miksi olet kiinnostunut 

juuri siitä. 

2. Kuvaile itsesi 

• Kerro, millainen olet henkilönä. 

• Esittele koulutuksesi ja erityistaitosi. 

3. Kerro sopivuudestasi 

• Esittele työkokemuksesi, muista mainita myös työharjoittelupaik-

kasi. 

• Kerro, mitä tehtäviisi kuului. 

• Nosta esiin ne kokemukset ja ominaisuudet, jotka ovat eduksi haet-

tavassa työssä. 

• Älä ole turhan vaatimaton, mutta älä liioittelekaan. 

4. Päätä hakemuksesi 

• Esitä tapaamistoive ja kerro, miten sinuun saa yhteyden. 

5. Viimeistele 

• Lisää päiväys, allekirjoitus ja yhteystietosi. 

• Tarkista tekstin kieliasu, muista asiatyyli. 

(Taju 9: 87.) 

Erityisen paljon oppikirjat kiinnittävät huomiota asiatekstien jäsentelyyn. Jäsente-

lymalleista oppikirjat esittelevät (i) aikajärjestyksen, (ii) aihepiirijärjestyksen, (iii) 

vertailun, (iv) ongelmanratkaisun ja (v) tärkeysjärjestyksen (esim. Taju 9: 78; Sisu 

9: 184). 

Jäsentelyssä oppilasta kehotetaan suunnittelemaan tekstinsä kappale kappa-

leelta, missä hän voi käyttää hyväkseen lähteistä tehtyjä muistiinpanoja. Erityi-



167 

sesti kuitenkin varoitetaan kopioimasta suoraan lähteitä. Jos joku silti haluaa lai-

nata lähteen tekstiä suoraan, kohdan on oltava painokas. (Loitsu 9: 13–14.) 

Niin ikään oppikirjat korostavat aloituksen ja lopetuksen merkitystä. Asiaa ei 

välttämättä tarvitse opettaa kirjoittamiseen keskittyvissä jaksoissa. Samat asiat 

voidaan käsitellä myös osana puhetaitoa. Niinpä oppikirjahenkilö Jonna valitsee 

seuraavista: 

 
Aloitustapoja 

sidos kuulijoiden maailmaan 

väite, sitaatti 

juttu, vitsi 

kysymys 

oma kokemus 

suoraan asiaan 

Lopetustapoja 

keskeisten asioiden tiivistys 

paluu alun väitteeseen tai kysymykseen 

sitaatti, kasku 

oma kokemus 

(Taju 9: 255.) 

Aloitukseen kirjoittajien tulisi satsata jo siksi, että lukija käy tekstin kimppuun 

juuri alun kautta. Tekstin alun on siis innostettava lukijaa jatkamaan lukemista. 

Sen tehtävänä on johdattaa lukijaa käsiteltävään aiheeseen. Se vihjaa, mistä teksti 

kertoo, millainen tunnelma tekstissä on, mikä tekstin tyylilaji on ja mihin teksti 

pyrkii. Ei kuitenkaan ole olemassa yhtä oikeaa tapaa aloittaa tekstiä; on vain eri-

laisia mahdollisuuksia, joita kirjoittaja joutuu puntaroimaan miettiessään kiinnos-

tavaa aloitusta omaan kirjoitukseensa. (Sisu 9: 181.) 

Oppikirjat eivät mainitse sitä hyödyllistä kirjoittamisohjetta, että alun voi kir-

joittaa myös viimeiseksi. Usein alku kirjoitetaankin vasta lopuksi, kun tekstin ko-

konaishahmo on valmis (näin mm. yliopistollisten opinnäytteiden yhteydessä). 

Koska alku kuitenkin kertoo jutun idean ja auttaa siten kirjoittajaakin, heti aluksi 

on viisasta kirjata ylös tekstinsä idea. Myöhemmin aloituksen muotoa voi tarpeen 

mukaan hioa niin kuin muutakin tekstiä. (Iisa ym. 1998: 240.) 

Eräissä jäsennysmalleissa tärkein asia on vasta lopussa (ns. ongelmanratkai-

sujärjestys). Tällöin lopusta luonnostaan tulee painokas. Moni lukija myös lukee 
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lopun heti alun jälkeen (ja vasta sitten muun osan tekstiä). Siksi loppu on monissa 

teksteissä yhtä tärkeä kuin alkukin. (Iisa ym. mts. 241.) 

Oppilaalle painotetaan, että juuri viimeiset sanat ovat tärkeitä: 

Lopetuksen on oltava napakka ja tiivis. Se ei saa harhailla jossakin aiheen ra-

joilla. Hyvä lopetus muodostaa eheän kokonaisuuden aloituksen, käsittelyn, 

sisällön ja tavoitteen kanssa. Se muistaa myös lukijan. 

(Sisu 9: 186.) 

Tekstin osista saatetaan edelleen ottaa käsittelyyn tekstin otsikointi. Oppikirjan 

mukaan onnistunut otsikko antaa tietoa tekstin käsittelemästä aiheesta ja samalla 

houkuttelee lukijaa lukemaan. Otsikko kannattaa muotoilla usein viimeiseksi, jot-

ta se varmasti vastaa tekstin sisältöä. Otsikko voi olla esimerkiksi väite, kysymys, 

käsky, kehotus tai sanaleikki On erilaista olla erilainen. (Sisu 9: 187.) 

Tekstien kirjoittamisen ongelmia on tutkittu ja pohdittu sangen paljon. On esimer-

kiksi todistettu, että monet ongelmista liittyvät nimenomaan jäsentelyyn sekä 

tekstien aloitukseen ja lopetukseen – asioihin, joita vähintään sivutaan yläkoulun 

oppikirjoissa. Esimerkiksi Merja Karjalainen (2008: 290–291) on todennut, että 

vaikka koululainen tietää tekstin rakentuvan aloituksesta, käsittelystä ja lopetuk-

sesta, tieto ei käytännössä muutu aina taidoksi. Vielä kahdeksas- ja yhdeksäs-

luokkalaisilla on selvästi ongelmia sekä koko tekstin muodon ja sisällön raken-

teen että yksittäisten kappaleiden merkitysrakenteiden hahmottamisessa. Aloitus 

tuottaa usein ongelmia, samoin tekstin päättäminen. Myöskään käsittelyosan kap-

paleiden sisällöllinen ja typografinen hahmotus ei onnistu aina. 

Kirjoittamisen ongelmat konkretisoituvat vastaanottajan vaikeuksissa ymmär-

tää tekstin sisältöä. Kirjoittaja saattaa tehdä tekstistään helpommin ymmärrettävää 

esimerkiksi, jos hän täsmentää tekstin näkökulmaa ja tavoitteita, erottaa pää- ja 

sivuasiat, selventää asioiden välisiä suhteita ja siirtää tekstin käsitteet lukijan 

maailmaan. Vastaavasti tekstin ymmärtäminen vaikeutuu, jos yhteen kappalee-

seen tai virkkeeseen sullotaan kovin paljon asiaa kerralla. (Iisa 1997.) 

Eräs harvoin lähdekirjallisuudessa käsitelty ja oppikirjoissa kokonaan sivuu-

tettu tekstin vastaanottoon vaikuttavien seikkojen joukossa on symmetria. Se voi-

daan käsittää laajasti kokonaisia teoksia koskevaksi tasapainoksi (Uspenski 1991) 

tai kappaleen, virkkeiden ja lauseiden tasamukaisuudeksi, joka konkretisoituu 

rinnastuksessa (Iisa ym. 2003: 285).  
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Tavallisesti kielen symmetrian voisi ajatella näkyvän siten, että samanlaisista 

asioista puhutaan samanlaisin keinoin. Toisaalta erityisesti kaunokirjallisuudessa 

voidaan tavoitella jännitteisiä suhteita kielen epäsymmetrian avulla. Usein kuiten-

kin epäsymmetria luo tekstiin törmäyskohdan, joka vaikeuttaa ymmärrettävyyttä 

tai haittaa tekstin nautittavuutta. Epäsymmetriaa synnyttäviä kieliopillisia raken-

teita on monia, muiden muassa sukkanauhavirke: Toiset ihmiset ovat tahallaan 

katkaisseet ystävyyssuhteensa esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, kun ystävä on 

pettänyt luottamuksen, valehdellut tai ehkä tämä ystävä ei ollutkaan todellinen ys-

tävä eli kun minulla meni hyvin, hän oli vierelläni ja nyt kun minulla menee huo-

nommin, hän käänsi minulle selkänsä. Sukkanauhavirkkeet eivät ole perin harvi-

naisia koululaisten teksteissä. (Räikkälä 1996.) 

Sukkanauhavirke on vain yksi esimerkki siitä, millaisiin kirjoittajan jättämiin 

ansoihin lukija saattaa juuttua. Kirjoittamiseen saattaa kuitenkin liittyä selkeiden 

kielioppikysymysten lisäksi asenneongelmia. Kirjoittaminen on ikään kuin mo-

nimutkainen ja hienovarainen kone. Jos koneen jossain osassa on pieniä ongelmia, 

koneen toiminta häiriintyy. Jos siis kirjoittaja kärsii esimerkiksi stressistä ja vä-

symyksestä tai vaikkapa mielenterveydellisistä ongelmista, häiritsevät nämä hel-

posti kirjoittamista. (Svinhufvud 2007: 102.) 

Osa kirjoittamisen ongelmista palautuu Kimmo Svinhufvudin (2007: 103–

104) mielestä kouluun, jossa käymme läpi elämämme pisimmän yhtäjaksoisen 

kirjoittamisen opiskelun jakson. Silloin opitaan peruskielitaitoa, oikeakielisyyttä 

sekä joitakin erityisiä tekstilajeja, mutta nämä tarjoavat vain osan niistä taidoista, 

joita ihmiset tarvitsevat koulun jälkeen. Eri tekstilajeissa pätevät omat lainalaisuu-

tensa, ja erilaiset kirjoittamisen lajit vaativat aivan omia erityistaitojaan. 

5.4 Variaation laajuus 

Hanna Lappalainen (2008: 85) on varmaankin oikeassa, kun hän toteaa nyky-

nuoren olevan mahdotonta elää kielellisessä umpiossa. Sen sijaan nuoret ovat kas-

vaneet monien kielimuotojen keskellä. Luonnollisesti yksilöllinen elämänhistoria 

vaikuttaa siihen, millaisiin kielimuotoihin kukin on törmännyt ja missä vaiheessa, 

mutta jo ennen kouluikää lapsi ehtii tutustua moniin erilaisiin kirjoitetun ja pu-

hutun kielen rekistereihin. Näitä kosketuksia hän saa esimerkiksi päiväkodin ja 

muun sosiaalisen verkostonsa kautta, mediasta ja kirjoista. Myöhemmin myös 

koulun rooli on keskeinen. Toisin kuin vielä muutama vuosikymmen sitten, suurin 

osa suomalaisista muuttaa monta kertaa elämänsä aikana ja ylittää tuolloin usein 

murre-, jopa kielirajoja. 
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Tässä tutkimuksessa kielimuotojen kirjoa lähestytään neljästä eri lähtökoh-

dasta: (i) kielenkäytön (i) alueellisen, (ii) tilanteisen, (iii) historiallisen sekä myös 

(iv) sukukielten välisten erojen näkökulmasta. Nämä ovat ne kielellisen variaation 

osa-alueet jotka oppikirjoissa ovat esillä. Osa variaation tarkastelusta kytkeytyy 

yhtäältä kielenhuoltoon ja toisaalta tekstitaitoihin erilaisina tyylivalintoina. 

Koulussa kielen variaatio ymmärrettynä puhutun kielen vaihteluksi auttaa saa-

maan perspektiiviä kirjoitetun kielen kielioppiin. Monet niistä seikoista, jotka kat-

sotaan oppilaiden kirjoittamissa teksteissä virheiksi, ovat heidän puhekielensä 

kieliopista tullutta siirtovaikutusta. Useat puheelle luonnolliset ilmaukset näyttä-

vät häiritseviltä siirrettynä pitkälle normitettuun ja yhdenmukaistettuun kirjakie-

leen. (KK 1994: 82.) 

Käytössä olevan kielen variaatio on monisyinen ilmiö. Sitä kuvaa seuraava: 

 
Puhuttu kieli Puhutut kielimuodot. 

Kirjakieli Normisuositusten mukainen kirjoitettu kieli ja lukupuhunta. 

Yleiskieli Kirjakielen normeja mukaileva kielimuoto. 

Puhekieli Normittamaton, tilanteen mukaan vaihteleva kielimuoto. 

Verkkokieli Nopeatempoiseen, lyhyeen verkkovuorovaikutukseen kuu-

luva kielimuoto, johon kirjainten lisäksi kuuluvat hymiöt ja 

muut graafiset tunneikonit, joilla on ensisijaisesti sanoman 

sävyä tulkitseva tehtävä. 

Murre Paikallinen, vanhastaan käytetty kielimuoto. 

Aluepuhekieli Kaupunkimaisen alueen puhuttu kielimuoto, jossa on paikal-

linen leima, usein myös joitakin murrepiirteitä. 

Slangi 1) Kaupungeissa syntynyt paikallinen kielimuoto, tietyn yh-

teisön tai ikäryhmän kielimuoto.  

 2) Tietyn ammattikunnan piirissä käytetty puhekieli, jargon. 

Tilanteinen  Eri tilanteisiin ja tekstilajeihin sopivien kielimuotojen käyttö. 

vaihtelu  

Rekisteri, koodi Kielimuoto, tyyli. 

Idiolekti Kunkin puhujan oma tapa puhua. 
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Multietnolekti Monietniseen kaupunkikulttuuriin kuuluva, eri kieliä sekoit-

tava ja valtakieltä yksinkertaistava kielimuoto. 

Asetelma 2 Variaation eri muotoja nykysuomessa (Alho & Kauppinen 2008: 15). 

Oppikirjoille on tyypillistä, että vaihtelussa ensisijaisesti otetaan esille alueellinen 
variaatio eli murre. Tällöin pitäydytään perinteiseen näkemykseen, jonka mukaan 
suomen murteet jakautuvat länsi- ja itämurteiksi.  

Murteiden eroissa voi huomio kohdistua etenkin sanastoeroihin, mutta kielen-

tutkimuksessa murrejako perustuu ensisijaisesti kielen rakenteen piirteisiin. Toki 

myös sanastoeroja on runsaasti: melko tunnettuja länsi- ja itämurteiden sanas-

toeroja ovat ehtoo – ilta, suvi – kesä, viitsiä – kehdata. Viruttaminen taas on län-

nessä huuhtomista, idässä venyttämistä. Taustaltaan pääosin itämurteinen on 

yleiskielen hiekka; lännessä ovat käytössä olleet santa ja hieta. Sanastoon liittyvät 

myös sanojen äänneasujen erot: lännen älä, idän elä, lännen mennä, idän männä, 

lännen me, te, he (myös mee, mei ym.), idän myö, työ, hyö. (Hurtta 2007: 15.) 

Murteella puhuminen näyttää olevan kovasti suosittua tätä nykyä. Kuten Sari 

Maamies (2007) huomauttaa, murteita puhutaan ja niistä ollaan myös tietoisia. 

Oma murre voi olla ylpeyden aihe, osa identiteettiä, joka kiinnittää käyttäjänsä 

tiettyyn alueeseen ja sen perinteeseen. Meillä on myös käsityksiä siitä, millaisia 

muiden puhumat murteet ovat. Mitä läheisempi ja tutumpi vieras murre on, sitä 

osuvampia tietomme ovat, mutta etäisten alueiden kielenparresta syntyvät käsi-

tykset perustuvat enemmän mielikuviin. Nykyisin myös viestimet välittävät näitä 

mielikuvia, olivatpa ne todellisuutta kuvaavia tai vääristyneitä. 

Viestimien vaikutusvaltaa murretietoisuuden virittelijänä kuvaavat nuorison 

parissa tehdyt haastattelut, jotka paljastavat juuri mainoslauseiden, elokuvien ja 

populaariviihteen välittävän murretietoisuutta enemmän kuin konsanaan koulukir-

jat tai murrekirjallisuus (ml. sarjakuvakäännökset). Myös murretta puhuvat julki-

suuden henkilöt voivat lisätä aluemurteiden tuntemusta. (Palander 2007: 13.) 

Oppikirjojen tapaa esitellä murrealueita voi luonnehtia yksioikoiseksi. Idän ja 
lännen murremuotojen hienosyinen erottelu saattaa rajoittua seuraavaan: 

Jokaisella paikkakunnalla on oma murteensa, mutta kaikki murteet kuuluvat 
joko itä- tai länsimurteisiin. Eri murteita puhuvat käyttävät erilaisia sanoja 
ja sanontoja. Murteissa on myös äänteisiin ja kieliopillisiin muotoihin liitty-
viä eroja. Myös puheen sävelkulut ovat erilaisia: savolaisuus tai lounaismur-
teisuus kuuluu helposti puheesta, vaikka puhuja puhuisikin yleiskieltä. 
(Taju 9: 49.) 
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Edellistä esimerkkitekstiä oppikirja täydentää murrekartalla sekä luettelemalla 

joukon esimerkkejä itä- ja länsimurteiden sanastoeroista, äänne-eroista ja muo-

toeroista. Hienosyinen murrealueiden – esim. lounaismurteiden – sisäinen variaa-

tio jää tyystin käsittelemättä. Ei myöskään itse oppiteksteissä osoiteta systemaatti-

sesti, millä kriteereillä esim. idässä puhutut savolais- ja kaakkoismurteet poikkea-

vat toisistaan. Harjoitustehtävissä oppilaalle toki annetaan lisää tunnistusvihjeitä 

esimerkiksi tarkastelemalla alue alueelta, miten niissä on edustettuna yleiskielen 

d-äänne tai eräät persoonapronominit (Taju 9: 53). 

Oppikirjojen olisi mahdollista pureutua murre-eroihin nykyistä tarkemmin. 

On tuotettu uutta tietoa siitä, missä ja millä tavalla murrerajat todella kulkevat 

(mm. Wiik 2006). Heikki Paunonen (2006: 268) on esittänyt, että kahden ase-

mesta murteet jakautuvat neljään päämurteeseen: 1) lounaismurteisiin, 2) länsi-

murteisiin (joita ovat lounaiset siirtymämurteet, hämäläismurteet ja eteläpohja-

laismurteet), 3) itämurteisiin (joita ovat savolais- ja kaakkoismurteet) sekä 4) poh-

joisiin murteisiin (joita ovat keski- ja pohjoispohjalaiset sekä peräpohjalaiset mur-

teet). 

Nimenomaan pohjoisten murteiden osalta Paunonen (1988 ja 1991) peruste-

lee näkökantaansa erityisestä päämurrealueesta sillä, että keski- ja pohjoispohja-

laiset ynnä Peräpohjolan murteet sisältävät niin monimuotoisia aineksia sekä idäs-

tä että lännestä, ettei pohjoisten murteiden luokittelua yksin länsisuomalaisiksi 

puhemuodoiksi voi pitää kestävänä ratkaisuna. Kyseisten alueiden sisällä vielä 

ovat omat aikaisempaa tarkemmin havaitut eronsa, jotka Peräpohjolassa palautu-

vat pitkälti Pohjanmaan ja Lapin rajanvetoon 1600- ja 1700-luvulla (Mantila 

2000). 

Murteiden erot ovat pienentyneet, vaikka niitä puhutaan edelleen: 

Aikaisemmin murteet saattoivat pysyä hyvinkin erilaisina, koska puhujat ei-

vät juuri liikkuneet omalta murrealueeltaan. Nykyisin kaikkien puhekieli saa 

vaikutteita radiosta ja televisiosta sekä muilta puhujilta. Monet käyttävät pel-

kästään yleiskieltä eli puhuttua kirjakielen kaltaista kieltä, josta ei voi tunnis-

taa, mistä puhuja on kotoisin. Toisilla yleiskieleen sekoittuu murrepiirteitä, ja 

toisten puhekieli on edelleen selvää murretta. 

(Loitsu 9: 116.)  

Murteiden opettamisessa kriittinen katse kiinnittyy siihen, että oppijoiden olete-

taan luonnostaan tekevän havaintoja murre-eroista. Erityisesti tämä olettamus on 

kirjoittautunut joihinkin harjoitustehtäviin: 
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1. Eroaako kotiseudullanne puhuttava kieli radiossa ja televisiossa puhutta-

vasta kielestä? Millä tavoin? 

– – 

5. Onko kotikaupungissanne / kotiseudullanne käytössä joitain sanoja, joita 

muualla ei käytetä? Listatkaa yhdessä sellaisia. 

(Sisu 9: 20.) 

Edellisien tehtävien ratkaisemiseen oppilaan olettaisi tarvitsevan apua opettajalta, 

joka opastaisi, millaisiin kielenpiirteisiin radiossa ja televisiossa tulisi kiinnittää 

huomiota, jotta ero oppilaan lähipiirin puhekieleen tulisi osoitettua. Opettajan 

apua tarvittaneen myös jälkimmäisen tehtävän ratkaisemisessa varsinkin, jos op-

pilaalla ei ole kokemusta muualla asuvien suomenpuhujien kielenkäytöstä. 

Murre murteelta oppikirjat esittelevät variaatiota seuraavasti (kooste Taju 9: 

53; Loitsu 9: 117–118): 

(i) Lounaismurre: Sanan alussa on usein kaksi konsonanttia (pari kräppistyny 

kukkast) ja sanat lyhenevät lopusta (kyl ny). Murre myös suosii r-äännettä yleis-

kielen d:n paikassa (lehti – lehren, syrän), mää- ja sää-pronomineja sekä si-

imperfektiä (istusin). 

(ii) Eteläpohjalaismurre käyttää pikapuhemuotoja, esim. soot ’sinä olet’. 

Myös väli- eli svaa-vokaali on tavallinen (kahamit ’kahmit’), ja sanan toisen ta-

vun vokaali on pidentynyt mesoonu. Niin ikään d:n tilalla esiintyy r samoin kuin 

lounaismurteissa; persoonapronomineista käytössä ovat mä ja sä. 

(iii) Hämäläismurteiden piirteistä mainitaan täytesana nääs. Yleiskielen d:n 

tilalla esiintyy tavallisesti r (nährään), joskus myös l (lehlen). Murrealueella ha-

vaitaan vokaalimuutoksia, esim. ’pieni’ on piäni ja ’nuori’ on nuari. Persoonapro-

nomineissa esiintyy skaala me, meitin, meittiä. Hämäläismurteista puuttuu aste-

vaihtelu: kenkä – kenkät. 

(iv) Keski- ja pohjoispohjalaismurre käyttää yleiskielen d:n tilalla joko j- tai 

v-äännettä (Ankka-yhtijöijen); yleiskielen yksi konsonantti on usein kahtena, esi-

merkiksi ossuuden ’osuuden’; persoonaan viittaavat minä ja sinä. Niin ikään 

svaa-vokaali on hyvin tavallinen (jalaka, ölijy), samoin kuin lyhyt inessiivimuoto 

talosa ’talossa’. 

(v) Peräpohjalaismurteista opitaan, että minä-pronomini on muodossa mie, 

me muodossa met ja he muodossa het. Lisäksi muistutetaan, että sanan sisällä ta-

vallisesti esiintyy h-äänne, esimerkiksi jokhaisen, menhään. Lisäksi saadaan tie-



174 

tää, että murteesta puuttuu d-äänne (lehti – lehen, täti – tätin); murrealueella 

esiintyy geminaattakonsonanttia: makkaa, sannoo. 

(vi) Savolaismurteiden laajasta alueesta todetaan, että siellä monikon prono-

minimuodot ovat myö, työ ja hyö. Yleiskielen yksi konsonantti on usein kahtena, 

esimerkiksi ruppee ’rupeaa’. Yleiskielen d-äänne puuttuu (syän). Niin ikään tuo-

daan esille avartumisena tunnettu diftongien vokaalimuutos: peä ’pää’, 

ka ’poika’. 

(vii) Kaakkoismurteista kerrotaan, että siellä esiintyvät pronominit mie, sie ja 

hää. Yleiskielen d on usein kadonnut: Mite mie oo saattant puota näi allaa? Sa-

notaan myös, että kaakossa loi-monikko on tyypillinen (tyttölöi). Inessiivi on ly-

hentynyt tyyliin maas ’maassa’. 

Nykysuomen murrekartta ei ole enää pelkästään maantieteellinen, vaikka alueel-

liset murre-erot ovat edelleen olemassa ja myös kouluikäisen nuorison kielestä 

voi usein tunnistaa kotiseudun. Puhekielen muutokseen havahduttiin jo 1970-

luvulla, jolloin haluttiin kartoittaa, miten maaseutumurteet ovat muuttumassa kau-

pungistumisen seurauksena ja millaisia uusia kaupunkimurteita ja sosiaalisia mur-

teita on syntynyt. Nykyisin tosin sosiaalinenkaan murrekartta ei yksin riitä op-

paaksi niille, jotka haluavat selvitellä, miksi ihmiset puhuvat niin kuin puhuvat. 

Murre on yhä useammin tietoista tai tiedostamatonta valintaa, joka liittyy ihmisen 

identiteettiin ja kommunikaation päämääriin. (Mantila 2008: 64–65.) 

Sekä opetuksen että tutkimuksen haasteena on selvittää ja osoittaa, millä ta-

voin murretta tai puhekieltä on käytetty uusissa konteksteissa, kuten populaarikir-

jallisuudessa ja -musiikissa, elokuvissa, vitseissä, radiossa, televisiossa, sähkö-

postikeskusteluissa, tekstiviesteissä, Internetin keskustelupalstoilla tai vaikkapa 

tv-chatissa (Mantila 2008: 72; Remlinger 2006: 130). Kyse on tarpeesta tutkia 

kielenkäyttöä erilaisissa tilanteissa (diatyyppisestä variaatiosta ed. luku 4.4). 

Tilanteista vaihtelua on Suomessa tutkittu varsin vähän, koululaisten osalta 

tuskin lainkaan. Hanna Lappalainen (2008: 99) esittääkin haasteena, että koulu-

maailmassa pitäisi tutkia monipuolisesti, miten eri-ikäiset ja -taustaiset lapset ja 

nuoret hyödyntävät kielellisiä resurssejaan eri tilanteissa. Tällöin on syytä koh-

distaa huomio yhtä lailla niin kirjoitettuihin teksteihin kuin suullisiinkin kielen-

käyttötilanteisiin.  

Oppikirjoissa diatyyppinen tilanteinen vaihtelu käsitellään yhdessä murteiden 

kanssa. Slangi yhdistetään kielenpiirteenä ammattikieliin: 
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Ammattikielille ja slangille on yhteistä se, että niitä käyttämällä puhujat liit-

tyvät tiettyyn ryhmään ja erottuvat muista. Varsinkin slangi on käyttäjilleen 

tärkeä yhteishengen ylläpitäjä. Slangilla on jopa salakielen piirteitä, sillä ul-

kopuolisten on usein vaikea ymmärtää sitä. Sekä ammattikielelle että slan-

gille on tyypillistä lainasanojen ja erikoistermien runsaus. Lisäksi slangissa 

vilisee sanaväännöksiä ja värikkäitä kielikuvia. 

(Taju 9: 48.) 

Slangin alkuperästä kerrotaan, että Suomessa se on lähtöisin Helsingistä: 

Nykyinen puhekieli ei aina ole sidottu yhtä voimakkaasti asuinpaikkaan kuin 

ennen, vaan omia puhekieliään on myös eri ikäryhmillä ja eri asioista kiin-

nostuneilla ihmisillä. Nuorten ja monien ammatti- tai harrastusryhmien käyt-

tämää epävirallista puhekieltä nimitetään slangiksi. Alun perin slangiksi on 

nimitetty Helsingissä puhuttavaa kieltä. Se syntyi 1800-luvulla yhdistämään 

työläisiä. Slangissa yhdistyivät helsinkiläisten puhekieli, maalta muuttaneiden 

murteet sekä esimerkiksi äidinkieleltään ruotsin- tai venäjänkielisten puhujien 

kielenpiirteet. 

(Loitsu 9: 116.) 

Mainittu ammattiryhmien kieli voidaan nähdä yhdeksi erikoiskielien muodok-si. 

Oppikirjan mukaan niihin kuuluvat esimerkiksi lääkärien tai insinöörien käyttämä 

ammattisanasto. Erikoiskieltä tarvitaan, jotta voitaisiin puhua tarkasti esimerkiksi 

ihmisen elintoiminnoista tai tekniikan kysymyksistä. Yleensä kaikilla ammat-

tialoilla on oma erikoissanastonsa, jota ulkopuoliset eivät useinkaan ymmärrä. 

(Sisu 9: 18.) 

Ammattialojen erikoissanastoa sinänsä pidetään erikoistuneen tieteen ja tek-

niikan alan kulmakivenä. Varsinkin kaikkien kansalaisten jokapäiväiseen elämään 

vaikuttavilla aloilla termien suomennostyö on silti välttämätöntä. Näin on ennen 

muuta lääketieteessä: sairauden sattuessa kuka tahansa kansalainen joutuu vastak-

kain nopeasti kehittyvän tieteenalan edustajan kanssa. Toisaalta on aloja, joissa 

kohtaavat tutkijat ja asianharrastajat; harrastus taas edellyttää, että asioista voi-

daan puhua niiden suomenkielisillä nimillä. Esimerkkinä tästä ovat biologiset alat, 

etenkin lintu- ja kasviharrastukset. Tätäkin tärkeämpää on, että tutkittua tietoa 

voidaan tuoda suomeksi yhteiskunnalliseen debattiin. (Kotus 2009: 132.) 

Ei ole ongelmatonta osoittaa, mikä on erikoiskieltä tai missä kulkevat eri-

koiskielten rajat ja missä erikoiskieli muuttuu yleiskieleksi. Se, mikä eilen oli eri-

koiskieltä, on nyt arkisten kielioppaitten ja tavalliseen elämään kuuluvien asioi-
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den kieltä. Näin on käynyt monille vuosikymmenien uutuusaloille, esimerkiksi 

suurelle osalle tietotekniikan ja ympäristönsuojelun kieltä. (Hiidenmaa 2003: 109.) 

Erikoiskielten käytön problematiikka liittyy koulussa äidinkielen oppiainetta 

suurempaan kokonaisuuteen: kysymykseen ihmisen tarpeesta ja kyvystä elinikäi-

seen oppimiseen. Niin kuin Pirjo Hiidenmaa (mts. 111) muistuttaa, kansalaisen 

koulutusaika pitenee koko ajan. Tavoitteena on, että jokainen käy peruskoulun jäl-

keen vielä ammattikoulun tai lukion. Tämän jälkeen mennään korkeakouluihin tai 

yliopistoihin. Hankittuja oppeja uudistetaan työuran aikana monta kertaa. Tällöin 

kaikkia maailman asioita opiskellaan kirjojen, kirjallisten harjoitusten ja määritel-

mien kautta. Luetaan tentteihin ja tehdään kirjallisia opinnäytteitä. 

Virallisen erikoiskielen rinnalla on tuttavallinen ammattislangi, jargon. Sitä 

sekä kaupungeissa kuultavaa slangia, kaupunkien puhekieltä, oppikirjat käsitte-

levät vieläkin ylimalkaisemmin kuin murre-eroja. Käsittely rajoittuu lähinnä sii-

hen, että harjoitustehtävissä luetellaan joukko slangisanoja sekä kehotetaan oppi-

lasta päättelemään niiden yleiskieliset vastineet. Tällöin pitäisi esimerkiksi kuo-

piolaisesta koululaisslangista päätellä sanojen merkityksiä (Loitsu 9: 121), vaikka 

oppija ei olisi ikinä sitä kuullutkaan (helppoa tosin on päätellä, että vilimi on ’elo-

kuva’ tai esko ’euro, raha’ ja dogi ’koira’). Voidaan myös kehottaa kääntämään 

yleiskielelle virke Ei se näit juttuja bonjaa, se on ihan fossiili jäbä (Taju 9: 51). 

Kysymys murteen, slangin sekä erikoiskielten luonteesta ja käyttöalasta ehkä 

tarvitsee koulussa nykyistä laajemman opetustuokion. Tällainen näkökanta perus-

tuu siihen, että kielenhuollossa (ks. luku 5.2) on kiinnitetty huomiota juuri puhe-

kielisyyksiin oppilaiden ainekirjoitusten yleisenä virhetyyppinä.  

Kirjoitusten virheinä puhekielisyydet palautuvat lopulta tyyliin ja kielenkäyt-

täjän vaistoon valita sopiva ilmaus kuhunkin tilanteeseen. Sanojen tyyliarvon 

puntarointi on tunnetusti hienosyistä ja herkkävaistoista toimintaa, johon kuiten-

kin esimerkiksi sanakirjat ottavat jatkuvasti kantaa. Kielenhuoltajat korostavat 

kuitenkin, että sanojen tyyliarvon suhteen on oltava tietoinen siitä, millaisissa yh-

teyksissä sanoja yleensä käytetään ja millaisina ne saatetaan kokea. Puhujan ja 

kirjoittajan on siis oltava tietoinen myös erilaisista kielenkäyttötavoista ja kielen 

eri rekistereistä. Sananvalintaan vaikuttavat niin ikään tekstin sisältö ja yleinen 

tyyli, samoin viestin tarkoitus ja vastaanottaja. Ei ole hyviä ja huonoja tai oikeita 

ja vääriä sanoja, on vain eri tilanteisiin sopivia sanoja. (Grönros 2006: 18; kirjoi-

tusten puhekielisyyksistä Keränen 1999.) 

Kielenhuoltajan ongelmana yhä on, että mielipiteet arkikielistä voivat vaih-

della suurestikin. On myös huomattava, etteivät edes kaikki yleiskielistyneet arki-
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kielen sanat välttämättä sovi kaikkiin yhteyksiin. Siivun tai funkkiksen sijasta vali-

taan useissa yhteyksissä mieluummin viipale ja funktionalismi. (Grönros mts. 27.) 

Ehkä hieman leikkimieliseksi voi luokitella ne selvitykset, joissa on kyselty 

ihmisten mielipiteitä suomen kielen kauneimmista ja rumimmista sanoista. Vuon-

na 2007 järjestetyssä kilpailussa kolme kauneinta sanaa olivat äiti, rakkaus ja ra-

kas – näistä äiti sai ylivoimaisesti eniten kauneuspisteitä. Pienimuotoisemmassa 

kyselyssä muiksi kauniiksi sanoiksi mainittiin lilja, helmi, pilvi, vadelma ja suu-

delma. Rumiksi esimerkkisanoiksi puolestaan valittiin merkitykseltäänkin epä-

miellyttävät yrjö, pieru ja köyriä. (Joronen 2008.) 

Edellä kävi ilmi vähintään epäsuorasti, että murre ja muu ajassa ilmenevä kie-

lellinen variaatio osaltaan sekä rikastuttaa että muuttaa yleiskieltä. Muutosta on 

kuitenkin tapahtunut kautta aikain, ja siksi variaation yhteydessä on paikallaan ot-

taa tarkasteltavaksi myös kirjakielen kehitys, johon kukin äidinkielen oppikirja-

sarja kiinnittää huomionsa puhekielen tavoin yhdeksännen vuosiluokan teoksissa. 

Niin kuin on määritelty, suomen kirjakielen kehitysvaiheet jakautuvat kol-

meen pääjaksoon, jotka ovat (i) vanha suomi, erityisesti kirjasuomesta puhuttaes-

sa vanha kirjasuomi, (ii) varhaisnykysuomi ja (iii) nykysuomi. Vanhan kirjasuo-

men jakso kestää suunnilleen Agricolan Abckiriasta 1540-luvulta pyöreästi sano-

en Ruotsin vallan loppuun asti vuoteen 1810. Kirjakielen kehityksen kannalta ly-

hyt mutta sitäkin vaikuttavampi jakso ajoittuisi Venäjän vallan alusta vuodesta 

1810 vuoden 1870- tai 1880-luvun loppuun. Tuolloin kirjakieli saavutti monissa 

suhteissa sen kehityskannan, jota nykyinenkin kielenkäyttö edustaa. Nykysuomen 

kausi 1880-luvulta eteenpäin taas on ollut tasaisen kehityksen aikaa. (Häkkinen 

1994: 11–19.) 

Oppikirjoissa kirjakielen kehitysvaiheiden opetuksessa vedotaan suomalais-

kulttuurin menneisyyden ymmärtämiseen: 

Suomen kirjakielen historia yhdistyy kiinnostavalla tavalla Suomen histori-

aan – ilman kirjakieltä ei olisi nykyistä kulttuuriakaan. Koska kirjakielen his-

toria on niin olennainen osa sivistystämme, jokaisen suomalaisen tulisi tuntea 

sen keskeiset kehitysvaiheet. Kirjakielen synnyn ja kehityksen tuntemus tuo 

myös mielenkiintoisen näkökulman nykykieleen ja auttaa arvioimaan tulevaa 

kielen kehitystä. 

(Loitsu 9: 124.) 
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Yksimielisiä oppikirjat ovat siitä, että kirjakielen historiassa kaiken alku on Agri-

colan Abckiriassa. Teoksesta mainitaan, ettei se nimestään huolimatta ollut aapi-

nen vaan papeille tarkoitettu apu suomenkielisten jumalanpalvelusten pitoon. 

Niin ikään todetaan samansuuntaisesti, että suomen kirjakieli kehittyi hitaasti 

1700-luvun lopulle saakka. Tekstejä julkaistiin vähän. Suomeksi painettiin lähin-

nä raamatunkäännöksiä, saarnoja, virsikirjoja ja lakitekstejä. Arkisempia tekstejä 

edustivat sananlaskut ja almanakat, joissa oli mukana myös erilaisia maanviljelys- 

ja terveysohjeita. (Taju 9: 60.) 

Kirjasuomen päävaiheiden joukossa oppikirjat korostavat 1800-luvun merki-

tystä. Kehitys kytketään historiallisiin tapahtumiin: Kun Suomesta tuli 1809 Ve-

näjän autonominen suuriruhtinaskunta, kansallishenkiset ajatukset saivat nopeasti 

jalansijaa, ja suomesta haluttiin maan virallinen kieli ruotsin rinnalle. Merkkipaa-

luna kirjakielen kehityksessä 1800-luvulla olivat vuonna 1835 ilmestynyt Kaleva-

la sekä sitä ennen käyty murteiden taistelu. Aleksis Kiven tuotanto vuosisadan 

loppupuolella jo edustaa nykykieltä. (Loitsu 9: 125.) 

Murteiden taistelu mainitaan 1800-luvulta kiistana, joka lopullisesti johti 

kompromissiin, jonka suuntaamana kirjakieltä alettiin kehittää sekä itäisten että 

läntisten muotojen pohjalta. Niin ikään varhaisnykysuomen ajalta todetaan: 

Kirjoitustapa oli jo melko vakiintunut, mutta haastetta riitti sanaston kehittä-

misessä. Vieraskielisten sanojen tilalle tarvittiin suomenkielisiä. Niinpä bib-

lioteekistä tuli kirjasto ja restorantista ravintola. Sanoja otettiin myös mur-

teista, joissa ne tosin usein tarkoittivat eri asiaa. Esimerkiksi sana tehdas on 

alun perin tarkoittanut lehmän olinpaikkaa navetassa. 

(Taju 9: 61.) 

Kirjakieltä arvostettiin ja huollettiin edelleen innokkaasti 1900-luvulla. Kieli ei 

kuitenkaan ole muuttumaton, vaan uusia sanoja syntyy joka päivä ja myös raken-

teet muuttuvat – joskin hitaasti. Lisäksi muuttuvat kielessä olevien sanojen merki-

tykset: sanasta sarja tulevat mieleen televisio-ohjelmat – alkujaan se on tarkoitta-

nut pitkää puunkappaletta, jota on käytetty reen pohjana (Sisu 9: 50). 

Erityisesti oppikirjat kiinnittävät huomionsa englannin vaikutusvaltaan: 

2000-luvulla englanti on usein kansainvälisen liike-elämän, tiedonvälityksen 

ja tieteellisten yhteisöjen kieli. Myös kansainvälisessä nuorisokulttuurissa 

englanti on ainoa selvästi kansainvälinen kieli. 

Kun englantia kuulee ja näkee monissa eri yhteyksissä ja englannin kie-

lestä poimitut lainasanat ovat osa arkipäiväistä kielenkäyttöä, on alettu pelo-
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tella suomen kielen synkällä tulevaisuudella. Voiko englanti syödä suomen 

kielen? 

(Sisu 9: 50.) 

Huoli englannin ylivallasta on ymmärrettävä, mutta ilmeisesti sitä usein liioi-

tellaan (kielten kuolemasta esim. Loitsu 9: 110). Tosiasia silti on, että Suomi on 

monikielistynyt ja kielellinen karttamme muuttunut, mikä antaa omat haasteensa 

myös kouluopetukselle (ks. luvut 5.5 ja 6.5). 

Kielellisen variaation kehitys on kulkenut kahteen suuntaan: muiden muassa 

koulutus on yhtäältä tasoittanut puhekielen alueellisia eroja; elinkeinorakenteen 

nopea muuttuminen taas on laajentanut erikoiskielten tarvetta. Kyseessä ei siten 

ole ollut vain alueellisen variaation muuttuminen, vaan alueellisen vaihtelun rin-

nalle on tullut yhä moninaisempi sosiaalinen ja funktionaalinen, käyttöpohjainen 

variaatio. Tämä puolestaan on johtanut päätelmään, jonka mukaan voidaan hy-

väksyä erilaisia kielenkäytön tapoja, kun kielen vaihtelun moninaisuus ja normit 

tunnetaan riittävän hyvin. Kielen vaihtelua ei siten tarvitse pitää uhkaavana, vaan 

se on mahdollisuus, joka takaa kielen elinvoiman. (Kotus 2009: 38–40.) 

Kirjakielen asemassa kielimuotojen muutokset ovat lopulta johtaneet kol-

meen päälinjaan: (i) Ei ole yhtä kirjakielen standardia vaan lukuisa joukko kirjoi-

tustapoja, joissa hyödynnetään kielen kaikkea variaatiota. (ii) Kielenkäyttö on 

demokratisoitunut. Kirjakieli on kaikille avoin kielimuoto, eikä se ole vain muuta-

man prosentin koulutetun väestönosan hallussa. (iii) Kielioppi ja kielenkäyttö on 

yhä enemmän sosiaalisten koodien merkitsemää. Pakinassa voi käyttää murretta 

tai puhekielisyyksiä, tietotekstissä voi lainata jokapäiväisen puheen ilmauksia, 

haastattelukatkelmat voi kirjoittaa puhetta mukaillen tai muuttaa kirjakielisiksi, 

tyylivalinnoilla voi ironisoida jne. (Hiidenmaa 2003: 259–260.) 

Variaation lisääntyminen ei tarkoita, että kaikki kävisi tai että kielellä ei olisi 

väliä. On merkkejä siitä, että kielen perusteella teemme entistä enemmän yhä tiu-

kempia päätelmiä puhujien osaamisesta ja asemasta. Tässä kriteerinä ei kuiten-

kaan ole kirjakielen hallinta vaan tarkkapiirteinen sosiaalinen kielioppi, jonka mu-

kaan kielimuotoja valitaan ja miten eri tilanteet ja tunnelmat syntyvät kielellisten 

valintojen tuloksena. (Hiidenmaa mts. 264–265.) 

Lopuksi variaation yhteydessä on paikallaan luoda katsaus siihen, millä tavalla 

oppikirjat esittelevät suomen sukukielten välisiä eroja – sukukielten variaatiota. 

Oppikirjoissa nämä asiat ovat muun variaation tavoin esillä 9. vuosiluokalla. 
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Sukukieliä oppikirjat käsittelevät toisistaan poikkeavasti. Osa kirjoista pitäy-

tyy miltei kokonaan uralilaisessa kielikunnassa (Loitsu 9) mutta saatetaan myös 

tehdä laveahko vertailu suomen sukukieliin ja läheisiin indoeurooppalaisiin kie-

liin (Sisu 9) tai jopa tutkailla koko maailman kielikuntien nykytilaa (Taju 9). 

 Aihepiirin opintoja motivoidaan kulttuuritietouden tarpeella, ja siten suku-

kielten tuntemus on samankaltaista yleissivistystä kuin tieto vanhan kirjasuomen 

piirteistä. Erikseen muistutetaan, että kielisukulaisuus ei välttämättä ole sama asia 

kuin kulttuurin ja geneettisen perimän sukulaisuus (Loitsu 9: 102). 

Monien sukukielten joukosta oppikirjat ottavat esille saamelaiskielet, viron ja 

unkarin. Esimerkiksi juuri unkari ilmoitetaan hyvin kaukaiseksi sukukieleksi, jos-

sa yhteydet suomeen ilmenevät lähinnä erilaisissa sanoissa (víz ’vesi’, hal ’kala’) 

(Loitsu 9: 108). Oppikirja kertoo, että yhteisiä sanoja suomen ja unkarin välillä on 

parisataa; sukulaisuudesta ei juuri ole apua kielen opiskelussa (Sisu 9: 46).  

Unkarikin on suomen sukukieli. Kielten yhteiselosta on kulunut kuitenkin jo 

useita tuhansia vuosia, joten kielet ovat kehittyneet niin eri suuntiin että maal-

likon on vaikea havaita niiden yhtäläisyyksiä. Yhteisiä sanoja on vain parisa-

taa, ja nekin ovat muuttuneet erinäköisiksi. Helpoimmin tunnistettavia unka-

rin sanoja ovat esimerkiksi vaj (voi), víz (vesi), jég (jää), méz (mesi), szarv 

(sarvi), kéz (käsi) ja vér (veri). Sen sijaan ilman kielihistorian tietoja on vai-

kea huomata, että suomen poika ja unkarin fiuí ovat olleet alkujaan sama sana. 

(Taju 9: 36.) 

Sukukieltä puhuvien kansojen elinoloista kerrotaan tavallisesti, että useat kan-

soista ovat pieniä ja niiden käyttämän kielen tulevaisuus uhanalainen. Kaikki vä-

hemmistökielet eivät kuitenkaan ole pieniä. Esimerkiksi marin kieltä puhuu puoli 

miljoonaa ja komia yli kaksisataa tuhatta ihmistä. Näitä kieliä käytetään myös 

kouluissa, kirjastoissa, teatterissa ja vaikkapa Internetissä. Silti niidenkään tule-

vaisuus ei ole taattu, sillä varsinkin nuorten ja kaupunkilaisten keskuudessa vä-

hemmistökieli vaihtuu herkästi maan valtakieleen. (Taju 9: 38.) 

Oppikirjojen jakamat tiedot sukukansoista sekä niiden elinoloista ja kielen tu-

levaisuudesta eivät juuri poikkea sukukieliä käsittelevien tieteellisten julkaisujen 

sisällöistä. Esimerkiksi unkari todetaan sukukielistämme suurimmaksi: sitä puhuu 

noin 14 miljoonaa ihmistä yksin Unkarissa ja jonkin verran myös Unkarin naapu-

rimaissa (Sisu 9: 46). Unkarilaisten elämänpiiriä maaseutu- ja kaupunkiympäris-

töineen luonnehditaan samanlaiseksi virolaisten ja suomalaisten kanssa; samalla 
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kuitenkin useimpien suomalais-ugrilaisten kansojen sanotaan elävän lauhkealla 

metsävyöhykkeellä ja pitävän maanviljelystä pääelinkeinonaan (Taju 9: 37).  

Kirjoissa otetaan niin ikään kantaa kiistaan uralilaiskansojen alkukodista: 

Pitkään on kiistelty siitä, missä suomensukuisten kielten maantieteellinen al-

kukoti on sijainnut. Tarkkaa paikkaa on mahdoton sanoa, mutta todennäköi-

sesti se on sijainnut jossakin itäisessä Euroopassa, havumetsävyöhykkeellä. 

Nykyisin sukukieliämme puhutaan laajalla alueella, joka ulottuu Euroo-

pasta Siperiaan. Osa niistä on elinvoimaisia nykykieliä, osa taas sukupuuton 

partaalla. 

(Taju 9: 36.) 

Pitkään kielisukulaisuus on ollut suomalaisille ja heidän kielisukulaisilleen tärkeä 

kansallisen identiteetin rakennuspuu. Nykyään kansallisen alkuperämme selvit-

tämistä ei ehkä pidetä tärkeänä eikä mahdollisena: kun suomalaisten (kuten mui-

denkin kansojen) juuristo haroo kovin laajalle, ei pelkkä kielisukulaisuus riitä se-

littämään, mitä olemme ja mitä voisimme olla. (Laakso 1999: 112, 117.) 

Lopputulemana variaatiosta voi havaita, että tutkittavat teokset sivuavat mo-

nipuolisesti vaihtelun neljää eri ulottuvuutta: alueellista ja sosiaalista variaatiota 

sekä sukukielten ja kielen itsensä sisällä tapahtuneita ajallisia muutoksia.  

Jos oppilas kuitenkin haluaa esimerkiksi perehtyä kotiseutunsa murteen ra-

kenteeseen, tuntemaansa slangiin, 1800-luvun kirjallisuuden kieleen tai joihinkin 

sukukielten – esim. viron – piirteisiin, hänen täytyy pyytää opettajaa kertomaan 

lisätietoa. Toinen vaihtoehto oppilaalla on itse mennä tiedon alkulähteille. 

5.5 Semantiikan syvyys 

On todettu (luku 4.5), että peruskoulun yläkoulussa äidinkielen ja kirjallisuuden 

oppikirjat eivät suoraan juuri kiinnitä huomiota semantiikan ja pragmatiikan on-

gelmiin, vaikka koko oppiaine tähtää kielen käyttöön sekä merkitysten tuotta-

miseen ja ymmärtämiseen. Itse asiassa voidaan Terttu Orpanan (1993: 1) tavoin 

yleistää, että kaikki äidinkielen opetuksen tavoitteet ovat johdettavissa kielen 

käyttötehtävistä eli funktioista.  

Äidinkielen oppikirjoissa ei juuri tapaa jaksoja, joissa käsiteltäisiin todelli-

suuden ja kielen yhteyttä nimenomaan semantiikan näkökulmasta. Mutta jos nä-

kökulmaa laajentaa pragmatiikkaan ja kielen käyttöön, havaitaan teoksissa eräitä 

aihekokonaisuuksia, joilla on relevanssia myös kielikäsityksen muodostumisessa.  
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Näistä aihekokonaisuuksista on syytä ensimmäiseksi nostaa esille seitsemän-

nen vuosikurssin oppikirjoihin kuuluvat tekstit, joissa käsitellään ylipäänsä vies-

tintää sekä sen asemaa kielenulkoisessa todellisuudessa. Tällöin palataan kysy-

myksen siitä, millaisia ovat ne kaikki semioottiset merkkijärjestelmät, joiden 

avulla ihmiset kykenevät siirtämään toisilleen informaatiota (ed. luku 3.3). 

Viestintäjärjestelmiä oppikirjat eivät käsittele semioottisesti lainkaan niin, et-

tä esille otettaisiin erilaiset merkkien kriteerit, joiden mukaan toisistaan erotetaan 

täysin sopimuksenvaraiset symbolit (esim. sanat), tarkoitettaan ulkoisesti muistut-

tavat ikonit (esim. liikennemerkit) sekä indeksit eli loogisiin suhteisiin perustuvat 

seuraamukset (esim. savu tulen merkkinä). Sen sijaan oppikirjat sivuavat kielen 

syntyä ja elekielen merkitystä ennen muuta puheen elementtinä. 

Elekieli eli tunteita ilmaisevat ilmeet ja kehonliikkeet ovat pitkälti perinnölli-

siä. Ne periytyvät jo ihmisen varhaiskehityksen ajalta. Varhainen ihminen 

viesti elekielellä jo ennen kuin ihmisestä tuli kaksijalkainen pystyihminen. 

Monipuolinen ihmisen viestintäkieli eleistä ja ilmeistä tuli kuitenkin vasta, 

kun ihminen oppi käyttämään käsiään. 

(Loitsu 7: 19.) 

Oppikirja huomauttaa kirjoittavalle oppijalle, että juuri elekielen puuttuminen on 

yksi syy siihen, miksi kirjoittaessamme sähköpostia tai tekstiviestejä on vaara, et-

tä viestimme ymmärretään esimerkiksi liian vihaisiksi tai että se otetaan liian va-

kavasti. Kirjoituksesta puuttuva elekieli on keskeinen osa viestintää. Se on ihmi-

sen liikkeiden ja ilmeiden sanatonta viestintää, jota hymiöt eivät voi korvata. Kun 

suupielemme vääntyvät ylöspäin ja silmämme ovat sirrillään, jokainen voi ym-

märtää, että olemme iloisia tai suhtaudumme asiaan tai ihmiseen myönteisesti. 

Kun suupielet ovat kääntyneet alaspäin ja otsamme on kurtussa, ymmärtävät toi-

set heti, että olemme vihaisia tai vastahakoisia. (Loitsu 7: 18.) 

Oppikirja opettaa, että elekielen semioottisia vastineita kirjoitetussa viestin-

nässä ovat monenmoiset visuaaliset koodit. Näin päästään muistelemaan, että var-

haisimmat kirjoitusjärjestelmämme ovat nimenomaan kuvakirjoitusta, joka on 

syntynyt oivalluksesta, että esine ja siitä piirretty kuva tarkoittavat samaa. Syntyi 

kuvakirjoitus, joka kömpelyytensä takia sai väistyä vähitellen. Tätä nykyä kuviin 

perustuva viestintä on kuitenkin uudelleen voimissaan. (Taito 7: 40.) 

Oppikirjat eivät välttämättä käsittele kaikkia kirjoitustaidon kehitykseen liit-

tyvää tietoutta. Länsimaisen kirjoitusjärjestelmän alkukodiksi mainitaan silti va-

kiintuneen käytännön mukaisesti nykyisen Irakin seutuvilla sijainnut Mesopota-
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mia, missä sumerilaiset keksivät noin 3200 eKr. sanatavukirjoituksen. Sieltä jär-

jestelmä levisi muun muassa Egyptiin ja Kiinaan. Aakkoskirjoitus ilman vokaale-

ja syntyi ilmeisesti noin 1500 eKr. Siinaissa tai Palestiinassa. Varsinaiseen aak-

koskirjoitukseen päästiin kreikkalaisten lainattua menetelmän seemiläisiltä kan-

soilta ja kehitettyä vokaalit 800-luvulta eKr. lähtien. (Loitsu 7: 31; Taito 7: 40.)  

Muinaisista kirjoitusjärjestelmistä eniten käsitellään hieroglyfejä, joita tehtiin 

ilmeisesti jo noin 3000 eKr. Ajan myötä hieroglyfit saivat uuden tehtävän: niillä 

alettiin merkitä myös äänteitä. Näin yhtä samaa hieroglyfiä saatettiin käyttää 

osoittamaan sanaa, tavua ja äännettä. Eri merkkejä tarvittiin paljon vähemmän 

kuin puhtaassa kuvakirjoituksessa. (Loitsu 7: 30; Taito 7: 41.) 

Hieroglyfit ovat saaneet eräänlaisia perillisiä myös nykyviestinnässä: 

Vaikka sanoja ei enää kirjoiteta kuvilla, erilaiset kuviin pohjautuvat merkit 

kuuluvat nykyihmisen arkeen. Muun muassa liikennemerkit ja opastimet ovat 

niin sanottuja piktogrammeja eli kuvamerkkejä. Niiden kuvat on valittu siten, 

että ne hyvin selvästi johtavat asian jäljille – aivan kuten hieroglyfit muinoin. 

Liikennemerkit ovat suunnilleen samanlaisia kaikkialla. Samoin lento-

kenttien opastustaulut toistuvat maasta toiseen, ja vaatteissa käytetään yh-

denmukaisia pesumerkkejä. Nykyajan hieroglyfit ovat hyvin kansainvälistä 

kieltä. 

(Taito 7: 41.) 

Semantiikkaan kaikki elekieli ja muu sanaton viestintä kytkeytyy semiotiikan kat-

totermin kautta (ks. lisää esim. Eco 1976; Veivo & Huttunen 1999). Semio-tiikka 

eli yleinen merkkien ja merkitysten tutkiminen siis kattaa myös lingvistisen se-

mantiikan kysymykset, ja semiotiikassa merkin ja merkityksen suhde nähdään se-

kä laajemmin että syvemmin kuin lingvistiikassa (esim. Larjavaara 2007: 27). 

Semiotiikan yksi tärkeä anti kouluopetukselle on, että semiotiikassa kaikkia merk-

kejä pidetään viestinnän keinona: 

Merkkejä ovat esimerkiksi sanat, kuvat ja eleet. Ihminen on kehittänyt koko-

naisia merkkijärjestelmiä viestien välittämiseen, esimerkiksi liikennemerkit, 

erilaiset käsimerkit, morseaakkoset, nuottikirjoituksen ja tietokonekielet. 

Useimmiten viestintään käytetään puhuttuja kieliä, jotka ovat kehittyneet 

joustaviksi ja muuntautumiskykyisiksi merkkijärjestelmiksi historian saatossa. 

Kieli koostuu sanoista, jotka voidaan merkitä muistiin ja siirtää ajasta ja pai-

kasta toiseen kirjainmerkkien yhdistelminä. 

(Sisu 7: 114–115.) 
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Semiotiikassa huomiota kiinnitetään viestinnän erilaisten vaiheiden lisäksi vies-

tinnän häiriöihin (ks. Shannon & Weaver 1949: 34). Niihin kuuluu esimerkiksi, 

että palvelin kaatuu eikä välitä sähköpostiviestejä, DVD:n kuva jumiutuu eikä 

näytä haluttua elokuvaa tai puhelimen akku saattaa tyhjentyä kesken tärkeän neu-

vottelun. Niin ikään viestintäympäristö saattaa häiritä, jos on liikaa melua tai liian 

hiljaista; myös lähettäjän ja vastaanottajan tunnetilat voivat olla häiriöksi muun 

muassa silloin, kun on kovin vihainen tai rakastunut. (Sisu 7: 115.) 

Semanttisesti merkittävä häiriötekijä on koodautunut kielen merkityssuhtei-

siin sekä kielenkäyttäjän antamiin sanojen sivumerkityksiin:  

Aurinko-sana herättää monissa mukavia lomamuistoja, mutta aurinkoallergi-

kolle sana merkitsee ihon kutinaa ja punoitusta. Päiväntasaajan maissa sanaan 

voi liittyä mielikuvia veden vähyydestä ja kuivuudesta. Yhtä lailla vastaanot-

taja voi ymmärtää väärin esimerkiksi eleen tai kasvojen ilmeen. 

(Sisu 7: 115.) 

Sanojen sivumerkityksiä oppikirjassa havainnollistetaan muun muassa harjoitus-

tehtävällä, jossa täytyy etsiä sivumerkityksiä sanoihin suklaa, käärme, ukkonen, 

talvi, jäätelö, meri, koira, kissa, kirkko ja auto (Sisu 7: 116). Perusteltua silti on 

yhtyä Pertti Hemánuksen (1989: 18) yleiseen viestintäteorioita koskevaan kritiik-

kiin. Hänen mielestään yleensä ei juuri kiinnitetä huomiota viestinnässä vaikut-

taviin häiriötekijöihin. 

On ymmärrettävää, että sivumerkitysten ja muiden häiriötekijöiden osuus 

viestintäprosessissa ei lopulta saa kovinkaan paljon opetusaikaa, koska aiheeseen 

ei Hemánuksen ajatusta seuraten kiinnitetä huomiota viestintätieteissäkään. Esi-

merkiksi arkikielessä kiertoilmausten pitäisi periaatteessa edustaa häiriötekijöitä. 

Niiden vaikutusta lieventää kuitenkin se seikka, että sosiaalisena yksilönä vies-

tintään osallistuvat ihmiset eliminoivat mahdollisia häiriötekijöitä. (Varis 1996: 

11.) 

Kysymys häiriötekijöiden tehosta palautuu pragmaattiseen mielekkyyden pe-

riaatteeseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaiken muun toiminnan tavoin viestintä 

on aina mielekästä käyttäytymistä: se on intentioiden ja koko motivaation mukais-

ta käyttäytymistä. Periaatteeseen kuuluu toisten ihmisten tekojen ja heidän kielel-

listen viestiensä ymmärtäminen. Emme ymmärrä vain, mitä toinen sanoo, vaan 

myös, miksi toinen sanoo sen, mitä hän sanoo. (Larjavaara 2007: 530.) 
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Kahdeksannella vuosiluokalla ymmärtäminen ja mielekkyyden periaate tulevat 

oppikirjojen sisällöksi erityisesti kielellisen vaikuttamisen näkökulmasta. Helppo 

on havaita, että kaikkia tarkasteltavana olevia oppikirjoja 8. vuosiluokalla leimaa 

kielen ja vaikuttamisen problematiikka. 

Loitsu 8:ssa kielen ja vaikuttamisen yhteys on otettu näkökulmaksi, joka kat-

taa monenmoisia ilmiöitä verbimoduksista tekstilajeihin, argumentaatiotapoihin ja 

fiktiivisen tekstin vaikuttamiskeinoihin. Oppiteksti muistuttaa, että vanhoja maa-

gisia loitsuja esitettiin, koska uskottiin sanojen parantavaan voimaan. Nykykie-

lessä tunteiden ilmaisukeinoja ovat monet kiro- ja hellittelysanat. (Loitsu 8: 110.) 

Sanat saattavat herättää niin voimakkaita mielikuvia, että kaikissa tilanteissa 

niiden käyttäminen ei ole sopivaa. Tällaisia tabusanoja ovat esimerkiksi mo-

net uskontoon ja seksuaalisuuteen liittyvät sanat. Aina asiaa ei siis voi sanoa 

suoraan. Ihminen käyttää kiertoilmauksia myös kaunistellessaan asioita. Esi-

merkiksi vanhusta nimitetään ikäihmiseksi tai harmaaksi pantteriksi. Alun 

perin kiertoilmauksia käytettiin, kun esimerkiksi suuren pedon, vaikkapa kar-

hun, nimeä ei uskallettu sanoa ääneen. Siksi karhua nimitettiin muun muassa 

otsoksi tai mesikämmeneksi. 

(Loitsu 8: 110.) 

Kiertoilmauksen käyttämisen historiallinen tarve ’karhun’ nimeämisen välttelynä 

selitetään yllä kovin kaavamaisesti (vrt. Varis 1998). Yhdessä harjoitustehtäviensä 

kanssa karhu kuitenkin kytkee aiheensa selkeästi pragmatiikkaan. 

Jos pragmatiikan päämäärä ymmärretään John Wilsonin (1990: 3–4) tavoin, 

sanoja, lauseita ja tekstejä sekä niiden merkityksiä tulkittaessa ei rajoituta itse il-

mauksen ilmeisiin sisältöihin vaan myös niihin sisältöihin, joita ilmaus kertoo ko-

ko kontekstista. Wilsonin ajatusta seuraten kouluopetuksessa pitäisi vain opettaa, 

millä tavalla kontekstuaalinen informaatio on osoitettavissa viestin rakenteissa. 

Vaikuttavia tekstilajeja on monia: 

Mainoksista on helppo havaita, että ne pyrkivät vaikuttamaan lukijaansa. Ko-

vin vaikeaa sitä ei ole nähdä lehtien yleisönosastojen kirjoituksistakaan. 

Myös erilaisten seurojen, järjestöjen, uskontokuntien ja puolueiden laatimat 

tekstit pyrkivät usein tiedon jakamisen ohella vaikuttamaan lukijoidensa mie-

lipiteisiin. Tiedottavan ja vaikuttavan tekstin välinen ero ei aina olekaan niin 

selvä. 
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Arkisissa vuorovaikutustilanteissakin on paikkansa vaikuttamiselle. Mil-

loin viimeksi yritit suostutella ystävääsi tai vanhempiasi johonkin? Tulit sil-

loin itse tehneeksi vaikuttamaan pyrkivän tekstin. 

(Voima 8: 10.) 

Vaikuttavaa kielenkäyttöä on lingvistiikassa selvitelty mm. politiikan parista. Sa-

masta näkökulmasta kouluopetukseen voidaan tuoda tarkasteltavaksi myös opet-

tajien, vanhempien, ikätovereiden, poliisin ja kaikkien muiden sellaisten henki-

löiden viestintää, joilla on mahdollisuus vaikuttaa toisten ihmisten toimintaan. 

Tällaisten erityisalojen analyysissä opettajan tai oppilaan ei välttämättä tarvitse 

olla käsiteltävän aihepiirin – esimerkiksi politiikan tai kulttuurintutkimuksen – 

varsinainen asiantuntija, sillä tarkasteltavat viestinnälliset ilmiöt ovat joka tapauk-

sessa kirjoittautuneet osaksi tarkasteltavaa tekstiä. (Wilson 1990: 182.) 

Kielen rakenteista vaikuttamisessa miltei väistämättä tarkasteltavaksi aina tu-

levat ainakin argumentaatiokeinot, mutta yleensä myös presuppositiot, implikaa-

tiot ja muut lauseiden lisämerkitykset sekä kielikuvien välittämät merkitykset (ks. 

esim. Wilson 1990). On myös kiinnitetty huomiota siihen, millä tavoin erilaiset 

varaukset (eng. hedges) voivat pehmentää argumentaatioon sisältyvien väittämien 

sisältöä ja siten ehkäistä mahdollista konfliktia suostuttelijan ja suostuteltavan vä-

lillä (ks. Sääskilahti 2006; varauksista myös Markkanen & Schröder 1997). 

Oppikirjoissa vaikuttavan kielenkäytön rakenteista eniten huomiota saavat ar-

gumentaatiokeinot, vähiten presuppositiot ja implikaatiot. Varaukset ovat ainakin 

osin mukana silloin, kun pohditaan, millä tavoin lieventää tai vahvistaa mielipi-

dettä. Sanaluokista lieventämisen keinoja löytyy etenkin adverbeista, adjektii-

veista sekä verbeistä ja niiden taivutusmuodoista. Keinojen valinta riippuu tilan-

teesta, vastaanottajista ja tekstin tekijän tavoitteista: joskus on paikallaan olla eh-

doton ja suora, joskus taas sovitteleva ja pehmittelijä. (Voima 8: 34–35.) 

Verbimoduksista varauksien tehtävää toteuttavat konditionaali ja potentiaali. 

Puhekielessä potentiaali on kaikkien oppikirjojen mukaan harvinainen, mutta jon-

kin verran sitä käytettäneen lehtiuutisten otsikoissa (!) tilan säästämiseksi (Sisu 8: 

85). Puhekielessä potentiaalin asemesta esiintyy muita epävarmuuden ilmai-

semisen keinoja, esimerkiksi sanat ehkä, kai, luultavasti (Voima 8: 31). 

Vaikuttavaan kielenkäyttöön liittyy niin ikään joukko eettisiä kysymyksiä, 

joista konkreettisin koskenee kuvan manipulaatiota. Oppijaa kehotetaan pohti-

maan manipulaation problematiikkaa seuraavan tekstin saattelemana: 
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Tietotekniikan kehittymisen myötä kuvan muokkaaminen on nopeutunut ja 

helpottunut: Elokuviin ja tietokonepeleihin on luotu uskomattoman aidontun-

tuisia maailmoja. Lehdissä kuvamanipulaatiosta on apua kuvitettaessa sel-

laisia aiheita, joista on vaikea saada oikeita kuvia. Sensaatiolehdissä rakasta-

vaisiksi epäilty pari saadaan samaan kuvaan yhdistämällä kaksi eri kuvaa. 

Lehtien lukijoilla on oikeus tietää, onko kuvaa manipuloitu. Siksi kuva-

manipulaatio pitää aina mainita kuvan yhteydessä. Sen sijaan mainoksiin ei-

vät päde toimitustyön säännöt, vaan erilaisia pieniä ja isoja parannuksia teh-

dään jatkuvasti. Miksihän kosmetiikkamainosten malleilla on aina täysin ry-

pyttömät posket, eikä heidän kirkkaissa silmissään ole samoja punaisia ve-

risuonia kuin muilla ihmisillä? 

(Sisu 8: 178.) 

Kuvan manipulaatiota koskeviin kysymyksiinsä oppikirja ei vastaa. Koululaiselle 

ja hänen luokkakavereilleen jää mahdollisuus jutella aiheesta vapaasti. 

Yhdeksännen vuosiluokan oppikirjoja leimaavat sanastotason kysymykset. Itse 

asiassa voidaan havahtua näkemykseen, jonka mukaan koko yläkoulussa kielen 

käyttöä ja merkityksiä on lähestytty alun suurista periaatteista kohti pieniä yksi-

tyiskohtia: 7. luokalla aiheena olivat koko viestinnän ilmiöt, sitten kielen ja vai-

kuttamisen suhde ja lopuksi yksittäisiin sanoihin kätkeytyvät merkitykset. Tämä 

havainto opetuksen spiraalimaisesta etenemisestä saattaa olla merkittävä. 

Sanojen merkityksiä oppikirjat lähestyvät kukin eri näkökulmasta, mikä ehkä 

vaikuttaa yllättävältä mutta mikä on mahdollista valtakunnallisen opetussuunni-

telman puitteissa (ks. luku 3.1). Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassahan ei 

viittaa sanojen merkityksiin juuri muuten kuin toteamalla, että kohtuullisen ar-

vosanan saavuttaakseen oppilas osaa ”tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja rakenteelli-

sia valintoja” (Pops 2004: 54). 

Loitsu 9:ssä sanasemantiikasta on annettu tehtäväksi päättötyö, jonssa pureu-

dutaan sanojen syvämerkityksiin. Monivaiheinen tehtävä etenee niin, että aluksi 

perehdytään jonkin yksittäisen sanan – esimerkiksi suden – pää- ja sivumerkityk-

siin sekä erilaisiin mielleyhtymiin. Sitten suden tiimoilta kerätään erilaista materi-

aalia kirjallisuudesta ja elokuvista sekä tehdään ’sutta’ valaiseva miellekartta. Täs-

tä edetään kohti kulttuurikansiota, jossa on kansilehti, sisällysluettelo ja lähdeluet-

telo ja joka sisältää oppilaan itsearvioinnin. (Loitsu 9: 220–223.) 

Sisu 9 puolestaan käsittelee sanaston merkityksiä tuomalla esille joukon kir-

jallisuuden analyysissä tarvittavaa terminologiaa. Tällöin sanakirjamaisesti määri-
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tellään, että esimerkiksi absurdi on ’järjetön, mieletön’, dialogi ’vuoropuhelu’, 

parodia ’ivamukaelma’ ja niin edelleen. (Sisu 9: 54.)  

Lisäksi oppikirja muistuttaa suomen kirjakielen kehitysvaiheista, että merkit-

tävä osa Agricolan, Lönnrotin ja muiden työtä oli juuri uuden sanaston luominen. 

Tällöin monet sanat olivat käännöslainoja, kuten sidesana (ru. bindeord). Varsi-

naisia uudissanoja luotiin johtamalla ja yhdistämällä johtimia jo tuttuihin sanoihin. 

(Sisu 9: 60.) 

Kolmas tapa luoda sanastoa oli antaa vähän tunnetuille, usein itämurteisille 

sanoille uusi merkitys kirjasuomessa. Esimerkiksi pääoma tarkoitti alun pe-

rin parasta osaa riihessä kuivatuista jyvistä tai parasta erää siivilöintikuurnas-

ta saatavasta olutvierteestä. Sanoja myös yksinkertaisesti keksittiin. Annet-

tiin useita ehdotuksia uusiksi sanoiksi, joista joku sitten saattoi vakiintua. 

(Sisu 9: 60–61.) 

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen luonnetta kuvaa opetusratkaisu, joka on 

tehty Taju 9:ssä. Oppikirjassa nimittäin käsitellään muutoin kirjallisuuspainottei-

sessa osiossa myös yhtä sanaston uudistumisen mekanismia: kielikuvien vakiin-

tumista osaksi yleiskieltä. Näkökulmana oppikirjassa tosin on ensisijaisesti se, 

millä tavoin kirjallisuudesta tutut sanat tai sanonnat ovat alkaneet elää koko yleis-

kielen yhteisenä omaisuutena. Tällaisten kielikuvien olemuksesta oppikirja toteaa: 

Tekstissä voidaan viitata toiseen tekstiin esimerkiksi kuuluisaa kohtaa lainaa-

malla tai mainitsemalla sen tai siinä esiintyvien henkilöiden nimiä. Näin teks-

tien välille rakentuu silta. 

Jotta lukija tajuaisi sillan, viittauksen pitää liittyä johonkin yleisesti tun-

nettuun teokseen. Sellaisia ovat esimerkiksi Raamattu, Aku Ankka ja kauno-

kirjallisuuden klassikot. 

(Taju 9: 204.) 

Esimerkkinä kaunokirjallisuuteen palautuvista yleiskielen ilmauksista oppikirja 

mainitsee mm. ilmaukset hannu hanhi ’ihminen, jota onnistaa aina’, Impi-

vaara ’paikka, johon maailman melske ja ikävyydet eivät yllä, pakopaikka’, jo-

binposti ’ikävä uutinen’, muumimamma ’äidillinen ja levollinen nainen, huolehti-

jatyyppi’ ja tuhkimotarina ’tarina, jossa joku nousee halveksitusta kunnioitetuksi, 

ryysyistä rikkauteen’. Tällaisia viittauksia tunnettuun kirjallisuuteen löytyy oppi-

kirjan mukaan etenkin mainoksista ja iskelmäsanoituksista. (Taju 9: 204–205.) 
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Mainituissa kielikuvissa on perimmiltään kyse siitä, että suuri osa kielen sa-

nastoa palautuu merkitysmuutoksiin. Niin kuin Lauri Hakulinen (1979: 399–425) 

osoittaa, on ollut hyvin tyypillistä, että alkujaan konkreettinen sana tunnetaan ny-

kyään vain sen abstraktisessa ja kielikuvana syntyneessä merkityksessään. Näin 

esimerkiksi pilkkaaminen tunnetaan yhä murteissa ’pilkan, merkin veistämisenä’. 

Tämäntapaisesta konkreettisesta merkityksestä on ilmeisesti johduttu nykyi-

seen ’häpäisemiseen, ilkkumiseen’; pilkata ’ivaamisena’ siis palautuu metafori-

sesti merkitykseen ’merkitä muista erottuvaksi’. Tärkeimpiä merkitysmuutosten 

aiheuttajia ovat sanoihin miellettävät tunnesisällöt, joiden kätkemiseksi jatkuvasti 

tarvitaan uusia eufemismeja ja muita kiertoilmauksia.  

Sanojen ja sanontojen syntytaustan tunnistaminen ilmeisesti syventää kielen 

merkitysrakenteiden hahmottamista. Oppikirjoissa muistutetaan muun muassa, et-

tä yleis- ja erisnimet kertovat kielikunnan kulttuurisista yhteyksistä (Taju 9: 18). 

Toisaalta huomautetaan, että kovin jyrkkiä johtopäätöksiä kulttuurisista yhteyk-

sistä ei sanaston perusteella kannata tehdä: vaikka suomalaisten kielisukulaisia 

ovat suomalais-ugrilaiset kansat, suomalainen kulttuuri muistuttaa paljon enem-

män esimerkiksi ruotsalaista kuin vaikkapa unkarilaista kulttuuria (Sisu 9: 37).  

Koululaiselle eittämättä on ongelmallista, että kirjallisuustaustaiset kielikuvat 

ja muut tekstien intertekstuaaliset ainekset (ml. ironia) ovat yleisiä etenkin lehdis-

tön kolumneille ja pakinoille, joita on tapana käyttää aineistoaineiden kirjoittami-

sessa. Koululaisen ehkä on vaikea havaita aineiston kaikkia merkitystasoja, mikä-

li hän ei ole tutustunut kirjallisuuteen kovin laajalti. (Varis 2008: 119–120.) 

Intertekstuaalisuuden, vakiintuneiden metaforien alkuperän ja ylipäänsä se-

mantiikan opettamiseen pätenee viime kädessä Leena Saarelan (1997: 187–188) 

päätelmä, jonka mukaan sanaston opettamisessa on otettava huomioon lapsen ikä 

ja kehitysvaihe. On turha opettaa abstrakteja sanoja lapselle, jolla ei ole vielä ky-

kyä ajatella abstraktisti. Kun samat asiat opetetaan vanhemmille lapsille, oppimi-

nen tapahtuu paljon nopeammin. Tämä tulisi Saarelan mielestä muistaa kaikessa 

opetuksessa. Lapsille on annettava haasteita, mutta ei mahdottomia ja liian paljon 

aikaa vieviä haasteita, sillä niistä voi tulla oppimisen esteitä.  

Lopuksi on tartuttava sellaiseen äidinkielen osa-alueeseen, joka periaatteessa kuu-

luisi oppiaineen sisältöihin mutta johon valtakunnallinen opetussuunnitelma ei 

puutu ja joka siten jää myös oppikirjojen ulkopuolelle. Kyse on suomen kielen 

semantiikasta ja pragmatiikasta monikulttuurisessa luokkahuoneessa. 

Puhuminen monikulttuurisesta koulusta ei ole haihattelua, sillä maassamme 

asuu monenlaista väkeä. Täällä on ikänsä Suomessa asuneita suomenkielisten 
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vanhempien lapsia, kaksikielisten perheiden lapsia, maahanmuuttajataustaisten 

perheiden lapsia sekä kaksikielisten perheiden lapsia, jotka ovat koko ikänsä asu-

neet Suomessa. On niitä jotka ovat juuri tulleet Suomeen; suomalaisten vanhem-

pien lapsia, jotka ovat suurimman osan elämäänsä asuneet ulkomailla, käyneet 

koulua vieraalla kielellä ja muuttaneet Suomeen kesken lukion. On suomea Etelä-

Pohjanmaalla ruotsinkielisessä koulussa opiskelevia tai modersmålsinriktad fins-

ka -oppimäärää opiskelevia espoolaisnuoria sekä saamenkielisiä koululaisia suo-

menkielisessä yläkoulussa tai lukiossa. On myös viittomakielisiä nuoria suomen-

kielisen lukion suomi toisena kielenä -opetuksessa. Ehkä suurimman tulevaisuu-

den haasteen koulujen suomen kielen opetukselle ja laajemmin yleissivistävälle 

koululle tarjoavat toisen polven maahanmuuttajat. (Kotus 2009: 87.) 

Peruskoulun valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa S2 nähdään ennen 

muuta täysin ummikon oppijan opetusalaksi (ks. Pops 2004: 94–96). Tällöin siis 

toisen polven maahanmuuttajien kielitaitoa ei ole otettu huomioon omana suomen 

kielen variaation ilmentymänä. Tällaisesta lähtökohdasta seuraa väistämättä mah-

dollisuus viestinnälliseen konfliktiin, joka on aina läsnä erilaisten puhekulttuurien 

kohdatessa toisensa. Ongelmia syntyy paitsi arkisessa kommunikaatiossa myös 

siinä, millaiset vaatimukset koululaitos asettaa – millaista suomenopetusta tälle 

uudelle ja kasvavalle koululaisten ryhmälle tarjotaan (Kotus mts. 87). 

Ilmeisesti äidinkielen opetuksen tavoitteet lähivuosina olisi asetettava niin, et-

tä peruskoulusta valmistuu asiantuntijoita, jotka kykenevät toimimaan suomen 

kielen avulla ja jotka ovat sitoutuneet suomen kieleen, sen arvoihin ja merkityk-

siin sekä samastuneet suomen kielen identiteettiin ja kulttuuriseen perintöön. Vas-

taavasti suomen kieltä erittäin hyvin hallitsevat syntyperäiset kielenkäyttäjät jou-

tunevat sopeutumaan ajatukseen, että suomen kieli ei ole vain supisuomalaisten 

omaisuutta vaan se kuuluu kaikille niille, jotka kielellä koettavat kommunikoida 

arjessaan. Tulevaisuudessa siis tarvittaneen entistä enemmän kielellistä suvaitse-

vaisuutta. (Kotus mts. 87–88.) 

Suvaitsevaisuuden periaate on pragmatiikan ja arkiviestinnän perusteita. Tieteel-

lisin termein kyse on yhteistyön periaatteesta, jossa ihmiset verbaalisessa vies-

tinnässään (i) pyrkivät yhteistyöhön ja (ii) keskustelukumppanit odottavat pu-

hujan noudattavan yhteistyön periaatetta. Tällöin puhekumppanit normaalisti te-

kevät parhaansa yhteisymmärryksen ja viestien vaivattoman tulkinnan eteen. Pe-

riaatetta rikotaan lähinnä silloin, kun ei haluta loukata puhekumppanin tunteita tai 

tavoitellaan jotakin hyötyä tai mielihyvää esimerkiksi sanaleikittelyn avulla. (Gri-

ce 1975; ks. myös Larjavaara 2007: 508–511; Leech 1981: 331.) 
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Puhekumppanin tuntemusten huomioiminen on kohteliaisuutta, ja myös äi-

dinkielen oppikirjoissa kohteliaisuuteen viitataan, kun kahdeksannella vuosi-

luokalla opetetaan, että potentiaali ja konditionaali ovat kohteliaita käskymuotoja. 

Oppikirjan tietoisku selittää tällöin, mistä syntyy suomalainen kohteliaisuus: 

Kohteliaisuus on toisten ihmisten huomioon ottamista – sekä kielellisesti että 

muulla tavoin. Puhetilanteissa kohteliaisuuden vaikutelma syntyy paitsi käyt-

tämistämme ilmaisuista myös sanattomasta viestinnästä: äänensävyistä, eleis-

tä ja ilmeistä. Siten vaikkapa kaverille sanottu lause Minäkin haluaisin ostaa 

samanlaisen puseron voidaan tulkita puseron kehumiseksi, jos lause sanotaan 

ystävällisesti. Tilanne on kokonaan toinen, jos lause sanotaan ivallisesti tai 

jäätävän kylmästi. 

(Sisu 8: 81.) 

Kulttuurienvälisessä viestinnässä, jota monikulttuurisessa koulussa väistämättä 

harjoitetaan, juuri kohteliaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kohteliaisuu-

della tässä yhteydessä tarkoitetaan nimenomaan sellaista kielellistä toimintaa, jo-

ka ilmaisee motivaatiota kohteliaaseen käyttäytymiseen ja jolla on erityisiä, kieli-

kohtaisia muotoja esimerkiksi sinuttelun ja teitittelyn käytäntöinä. Kantavana aja-

tuksena on, että puhetilanteessa osapuolet pyrkivät suojelemaan toistensa kasvoja 

erilaisten kielellisten strategioitten avulla. Strategiat ovat usein kulttuurisidonnai-

sia, ja esimerkiksi hiljaisuus tulkitaan monissa kulttuureissa epäkohteliaisuudeksi, 

kun taas Suomessa se on normaalia kommunikaatiota. (Brown & Levinson 1992: 

61–65; Larjavaara 2007: 466–478; Mey 2001: 262–280; Tiittula 1997: 41–43; ks. 

myös Varis 1998: 183–185.) 

On korostettava, että kohteliaisuus ei ilmene vain verbaalisissa viesteissä 

vaan myös nonverbaalisessa kommunikaatiossa ja muussa toiminnassa. Kulttuu-

rien-välisessä viestinnässä puhutaankin erityisestä kommunikatiivisesta kompe-

tenssista, joka koostuisi paitsi kielitaidosta myös kielenkäytön taidosta sekä kult-

tuurin ja sosiaalisen toimintaympäristön hallinnasta (ks. Gagnestam 2005: 109–

111). 

Toinen näkökulma on tarjottu kulttuurintutkimuksessa, jossa erityiset kulttuu-

rikompetenssit käsitetään tiedoiksi ja taidoiksi. Ne auttavat toimimaan sellaisissa 

tilanteissa, joissa tarvitaan mm. ihmissuhde-, käyttäytymis- ja neuvottelutaitoja. 

Ne ovat sisäistä kykyä ymmärtää ja soveltaa tilanteen mukaan tapoja, tottumuksia 

ja elekieltä eri kulttuureissa ja toimiessa eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa. 

(Sinkkonen 2009: 24–25.) 
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Jos kulttuurienvälisessä kompetenssissa huomio kiinnitetään nimenomaan 

viestintään, konkreettinen opetuksen kohde on genre eli tekstilaji, koska genret 

tekstien raameina aina ovat kulttuurisidonnaisia. Siksi juuri genre monikulttuu-

risessa yläkoulussa on avain itse kulttuurin käytänteisiin. Ei voi hallita genreä 

osaamatta kulttuuria. 

Semantiikan ja pragmatiikan osalta oppikirjojen luenta nostaa ylitse muiden seu-

raavat havainnot ja päätelmät: 

 

• Äidinkielen oppikirjoissa kommunikaatio nähdään viestintänä, jossa ei juu-

ri ole mukana häiriötekijöitä. Sen sijaan korostuu mielekkyyden periaate, jonka 

mukaan kommunikaation osapuolet vilpittömästi pyrkivät yksimielisyyteen sa-

nomien sisällöistä. 

• Erityisesti painottuu vaikuttamaan pyrkivä kielenkäyttö. Pohdittavaksi tu-

lee muun muassa manipulaation mahdollisuus. 

• Jossain määrin oppitekstit tuovat esille kontekstin merkityksen – ajatuksen 

siitä, että aiotut merkitykset ilmenevät lopulta vasta tilanteessa. Tämä näkökulma 

on hieman ristiriitainen häiriöttömän viestinnän kanssa, ja oppiteksteissä konteks-

tuaalisen tulkinnan käsittely jää lopulta vähäiseksi. 

• Sanaston merkitykset tulevat erityisesti esille peruskoulun viimeisellä luo-

kalla. Merkitysten yhteydessä käsitellään muun muassa kielikuvia etenkin kirjalli-

suuslähtöisinä ilmauksellisena resurssina. Koska tällaiset kielikuvat vakiintuvat 

osaksi asiaviestintää, on äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa syytä korostaa 

kirjallisuuden merkitystä, jotta oppija kykenee perehtymään myös faktapainottei-

seen viestintään.  
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6 Kieli, oppija, oppikirja 

Selittämisellä diskurssianalyysin viitekehyksessä Norman Fairclough tarkoittaa 

sitä, että analyysiin voi sisältyä välitön tilannekonteksti, tilannetta ympäröivien 

institutionaalisten käytäntöjen konteksti tai jopa yhteiskunnan ja kulttuurin koko-

naiskehys (1997: 85). Kyse on siitä, että tutkimuksessa käytetään hyväksi erilaisia 

tekstin aiheeseen kytkeytyviä taustatietoja. Ne ovat usein tietoa politiikasta, talou-

desta tai kulttuurista; ne voivat edustaa arvoja ja asenteita, käsityksiä tai ideolo-

giaa sen laajassa merkityksessä. Yleensä tällaiset tiedot edustuvat läpinäkymät-

töminä ja luonnollistuneina merkityksinä. (Fairclouch 1989: 162–166; 1995: 43–

45; 2003: 23–25.) 

Toimijoiden välisiin suhteisiin tutkija voi päästä käsiksi oppikirjoissa vallitse-

vien interpersoonaisten merkitysten kautta. Niin kuin SF-kieliopissa määritellään 

(ks. ed. luku 1.2), interpersoonainen funktio teksteissä on osa sitä merkitysraken-

netta, joka osoittaa, millä tavoin teksti kontrolloi käyttäytymistä tai osoittaa arvoja 

ja asenteita, tunteita ja toivomuksia. Interpersoonainen funktio on sosiaalisia suh-

teita, valtaa, identiteettiä sekä viestin lähettäjän ja vastaanottajan asemaa koskevia 

merkityksiä. Tällöin osallistujina interpersoonaisen funktion ilmauksissa eivät ole 

ainoastaan konkreettiset henkilöt ja sosiaaliset toimijat, vaan funktio voi koskea 

myös itse puheenaihetta ja puhetilannetta. (Ks. Halliday 1973: 41.) 

Kielikäsityksen ja erityisen oppijakuvan näkökulmasta keskeisiä haasteita in-

terpersoonaisessa funktiossa on selvittää, millaisten esitystapojen oletetaan johta-

van oppimiseen – nähdäänkö koululainen passiivisena vastaanottajana vai aktiivi-

sena toimijana. Niin ikään kiintoisaa on tarkkailla, mitkä kaikki äidinkielen ope-

tusalaan kuuluvat asiat on katsottu opettamisen arvoiseksi – millaisia valintoja 

oppikirjojen tekijät ovat tehneet ajatellessaan oppikirjan lukijaa. Samoin oppija-

kuvaan liittyy käsitys oppikirjojen viestinnällisestä esitystavasta: kuinka paljon 

niissä on tietoa ja missä muodossa. 

Viestinnällisten ilmiöiden ja sosiaalisten vaikutusten selittämisessä avainase-

massa on konteksti. Taustalla on ajatus, että kieli järjestelmänä toimii ja kielellä 

toimitaan eri yhteyksissä eri tavoin: minkään sanan, ilmauksen, tekstin tai dis-

kurssin merkitys ei ole pysyvä tai yksioikoisesti aina samaa tarkoittava vaan kon-

tekstisidonnainen ja dynaaminen. Tutkimuksesta puolestaan riippuu, kuinka laajat 

kontekstit otetaan mukaan analyysiin. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 28–33.) 

Oppikirjatutkimuksessa hedelmällisintä on keskittyä sellaiseen kontekstiin, 

joka sijoittuu itse oppitekstin ja laajan yhteiskunnallisen kehyksen välimaastoon, 

erityiseen diskursiivisten käytänteiden alueelle. Silloin tarkastellaan kiteytyneitä 
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viestinnällisiä tapoja, jotka ovat syntyneet ajan saatossa kulttuurisen ympäristön 

muokkaamana ja jotka muokkaavat kielellistä toimintaa, tekevät siitä helpommin 

tunnistettavaa ja tulkittavaa ja jotka niveltyvät laajempiin kulttuurisiin ja sosiaali-

siin toimintatapoihin. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 35–36.) 

Kontekstien välimaastoa tässä tutkimuksessa edustaa kasvatustiede. Toisin sanoen 

alkavassa pääluvussa 6 tarkoitus on selvittää, millainen oppimis- ja oppijakäsitys 

kirjoittautuu oppikirjoihin (ks. myös luku 1.1). Tätä selvitystyötä varten katse 

suuntautuu oppimisstrategioihin ja niin sanottuun oppijakuvaan, jolla kutakuinkin 

tarkoitetaan samaa kuin oppijaprofiileilla (Wagel 1997) ja osin oppimiskäsityk-

sellä (von Wright 1992) ja muilla opettajan työtä ohjaavilla uskomuksilla (Pajares 

1992) – erityisellä kasvatusideologialla (Turunen 2008: 36–43).  

Edellisen tekstin johdattelemana seuraavaksi tarkasteltavaksi tulee sellaisia 

kysymyksiä kuin, mitkä asiat oppilasta oletetaan kiinnostavan, miten herätellään 

hänen kiinnostustaan oppiaineeseen tai mitkä asiakokonaisuudet oppiaineen aihe-

piiristä katsotaan oppijalle tarpeen opettaa – mikä on se kielikäsitys, joka tekstei-

hin kirjoittautuu. Ensisijaisesti oppijakuvaan koetetaan pureutua analysoimalla 

kielenkäytön interpersoonaista funktiota ja tekstin sävyä (tenor). Onko siis oppi-

kirjojen teksteissä mukana oppilas, jolle asiat täytyy esittää täsmällisinä määritel-

minä, kaaviokuvina, lukemattomina harjoituksina, vitseinä, pitkinä selostuksina 

tai muutoin? Onko oppija taipuvainen oppimaan käsitteellisestä selittämisestä vai 

oppiiko hän tekemällä itse? Kaipaako hän visuaalista virikettä mieluummin kuin 

luettavaksi tarkoitettua tekstiä? 

Esitetyn kaltaisiin kysymyksiin ei pysty vastaamaan pitäytymällä yksin oppi-

tekstin tulkinnassa. Siksi analyysin kohteeksi tulevat myös harjoitustehtävät ja 

muut varsinaiset oppitekstin ulkopuoliset tiedonlähteet. Kunkin asiakokonaisuu-

den kohdalla täytyy siis puntaroida, mitä se kertoo opettamisen taktiikoista, kun 

esimerkiksi suomen kielen lauseenjäsenet, sanaluokat sekä niiden taivutusmuodot 

esitetään hierarkkisena kaaviona (kuva 3 toisaalla). Mikä strateginen ero kaaviolla 

on verrattuna luvun 4 kuvaan 1, joka ensisijaisesti käyttää hyväkseen värejä teho-

keinona? Entä millainen didaktinen ero vallitsee oheisen kaavion ja aiemmin ku-

vassa 6 esitetyn harjoitustehtäväsivun välillä, kun kuvitus liittyy kontekstinsa 

merkityssisältöihin visuaalisten stereotypioiden avulla? 
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Kuva 3. Näyte äidinkielen oppikirjan kaaviosta, joka esittelee suomen kielen lau-

seenjäsenet, sanaluokat sekä niiden taivutusmuodot (Sisu 9: 228). 

Nimenomaan opettajan näkökulmasta käsitykset ja uskomukset jakautuvat kah-

teen osioon: yhtäällä ovat pedagogisen toiminnan taustalla vaikuttavat abstraktit 
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näkemykset sekä toisaalla niihin perustuvat konkreettiset sovellukset. Tavallisesti 

opettajalla on käytössään useita toimintaa ohjaavia pedagogisia sovelluksia. Ne 

sisältävät tietyn aiheen tavoitteet, opettamisessa tarvittavat menetelmät sekä tietoa 

erilaisten oppilaiden vaikutuksesta opetustilanteeseen. (Valtonen ym. 2007: 445.)  

Koululaisen näkökulmasta kysymys on siitä, että oppija pyrkii sovittamaan 

tavoitteitaan, toimintaansa ja sisäisiä tilojaan ympäristön vaatimuksiin tai muok-

kaamaan ympäristöään niin, että se tukisi hänen omia tavoitteitaan. Jokaisella op-

pijalla on omat keinonsa vastata tilanteen vaatimuksiin ja pitää yllä motivaa-

tiotaan. Tämä johtaa siihen, että oppija pohtii ja asettaa tavoitteita oppimiselleen 

sekä suunnittelee ja tarkkailee omaa oppimisprosessiaan saavuttaakseen valitse-

mansa tavoitteet – hän etsii ja käyttää tilanteen edellyttämää strategiaa tai tak-

tiikkaa. (Järvenoja & Järvelä 2006: 86; Oxford 1990: 8; Salovaara 2006: 104.) 

Teoreettisesti oppijakuva palautuu 1970-luvulla suosittuun metakognition ja 

oppimisstrategioiden yhteyden tutkimukseen. Tuolloin oli tapana ajatella, että op-

pijan koulutettavuus oli kytköksissä didaktiseen maailmakuvaan, joka ohjaa opet-

tajan toimintatapoja riippumatta siitä, onko opettaja tietoinen omasta ihmiskäsi-

tyksestään (Stark & Kurtakko 1987: 7–8). Tutkijat luokittelivat ihmiskäsityksiä 

monella eri tavalla, esimerkiksi filosofisen antropologian näkökulmasta (Kannisto 

1994; Perttula 1999). 

Nyttemmin tutkimus on osoittanut, että oppimisstrategioiden luonne on kiis-

tanalainen, sillä ne ovat ainakin osittain aihepiiri- ja tilannesidonnaisia. Koke-

neenkaan oppijan strategiset taidot eivät siis aina ole siirrettävissä sellaisenaan 

täysin uudenlaisiin tilanteisiin. Toisaalta joitakin säännönmukaisuuksia oppimis-

taktiikoissa on havaittu, ja strategioiden selvittäminen kaipaa vielä lisää tutki-

musta. (Lehtinen ym. 2007: 234; ks. myös Gao 2007.) 

Vaikka strategioiden luonnetta ei tiettävästi ole kyetty osoittamaan empiiri-

sesti, oppijat mitä ilmeisimmin käyttävät hyväkseen monia oppimistaktiikkoja. 

Niistä useimmat tosin koskevat suullista opettajajohtoista koulukasvatusta eivätkä 

oppikirjojen käytäntöjä (ks. van Manen 1991).  

Oppikirjojen luennassa ilmenevät oppimisstrategiat tarjoavat taustatietoa. Toisin 

sanoen oppikirjat opettavat aina myös oppimaan: tekstien, kuvien ja tehtävien 

ominaisuudet antavat oppilaalle aavistuksen siitä, miten asiat oletetaan opittavan 

ja mitä asioita pidetään muita tärkeämpinä. Oppikirja on siis kiinni vallitsevan 

oppimisen ja opettamisen traditiossa – pahimmassa tapauksessa jo ohitetussa. 

(Mikkilä-Erdmann ym. 1999: 436–437.) 
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Metakognitiivisten strategioiden lisäksi oppijan toimintoihin vaikuttavat itse 

oppitekstit. Joissakin teksteissä opittava asia on sanottu suoraan – toisin sanoen 

informaatio on selkeästi irrotettavissa tekstistä. Tekstissä voi tosin esiintyä viitta-

uksia, synteesejä tai tulkintoja, jolloin siitä oppiminen edellyttää syvälukua, pa-

neutumista ja mahdollista uudelleen lukemista. Tekstistä mahdollisesti syntyvien 

yleistysten tekeminen sekä tekstin arviointi edellyttävät myös tekstin pohdiskele-

vaa lukemista, holistista lähestymistapaa. (Julkunen & Haring 2002: 89.) 

Oppikirjojen genre on säilynyt samankaltaisena vuosikymmenistä toiseen. 

Erittelevä, argumentoiva tekstityyppi puuttuu yhä lähes kokonaan peruskoulusta. 

Taustalla vaikuttanee ajatus siitä, että tekijän on pysyttävä neutraalina ja pyrittävä 

objektiivisesti vain toteamaan asiat. Tällainen lähestymistapa ei välttämättä ole 

sopusoinnussa konstruktivismin periaatteille rakentuvan opetuksen kanssa. Kaiva-

taan siis oppikirjoja, jotka eivät totuttaisi oppijaa valmiiksi muokatun teksti-

kaanonin omaksujiksi vaan edistäisivät hänen valmiuksiaan etsiä vastauksia on-

gelmakeskeisesti ja kriittisesti. Lisäksi häntä tulisi ohjata organisoimaan sisältöjä 

laajoiksi ymmärtämistä syventäviksi tiedollisiksi rakenteiksi ja sisäisiksi malleiksi. 

Opetussuunnitelmissa vallalla oleva konstruktivistinen näkökulma oikeastaan 

kieltää liian tiukkojen tai yksiviivaisten sapluunoitten käytön oppitekstin taustalla. 

(Mikkilä-Erdmann ym. 1999: 446.) 

6.1 Hajanainen kielioppi 

Seuraavaksi tarkoitus on tutkia, pitääkö edellä esitetty käsitys moninaisesta tie-

donrakenteesta paikkansa yläkoulun äidinkielen oppikirjoissa. Korostettava on, 

että päämääränä ei ole etsiä tukea esiteoreettisille olettamuksille vaan testata, kes-

täätkö oletuslauseet tutkimusaineiston huolellista analyysiä. Vasta tämän jälkeen 

voi tehdä uusia yleistyksiä äidinkielen oppikirjojen kielikäsityksistä. 

Varsinkin kieliopin opettamisessa opettajia hämmentävät jotkut oppisisällöt ja 

kieliopillisten termien esitystavat. Opettajat eivät oikein tiedä, mitä kieliopillisia 

käsitteitä tulisi opettaa ja miten opetus tulisi toteuttaa, mikä edelleen heijastuu 

oppimistuloksiin (Koskinen 1988: 29; ks. myös H.-P. Lappalainen 2008: 57). Op-

pikirjojen tekijät itse tosin huomauttavat, että vaikka metakielen yksittäisten käsit-

teiden hallitseminen on tärkeää, oppilaalle tärkeintä on oppia ymmärtämään, mi-

ten kieli toimii kokonaisuutena (Laine & Paasio 2006: 173).  

Esimerkkinä hajanaisesta esitystavasta käy verbien modusten ja tempusten 

opettaminen. Niistähän tempus ensin opetetaan alakoulussa ja kerrataan 7. luo-

kalla; modus on oppikirjoissa 8. kouluvuoden ainesta. Tällainen erottelu on tehty, 
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vaikka modus ja tempus kytkeytyvät siten, että tempus rajoittaa moduksen käyttö-

alaa: vain indikatiivi esiintyy kaikissa aikamuodoissa (ks. Alho & Kauppinen 

2008: 100–106). 

Valtakunnallinen opetussuunnitelma ei ole pitkään aikaan määrännyt, missä 

vaiheessa opintoja kukin asia on opetettava (ks. KK 1994: 141). Tempuksen ja 

mouksen opettamisjärjestys palautuneekin traditioon: on luonnollistunut strategia, 

että verbien aika ja tapa on erotettu toisistaan ja että kielentuntemuksen teoreetti-

set asiat otetaan esille juuri kahdeksannella vuosiluokalla (vrt. Kouluhallitus 1976: 

116–130). Perinteen mukaisesti toimitaan, vaikka oppijan ajankäytöstä kilpailevat 

verbimuotojen ohessa muutkin kiinnostuksen kohteet (Ikonen 1984: 233). 

Modusten käyttötarve ja niiden vivahteikkuus on sinänsä helppo osoittaa jo-

kapäiväisestä kielestä, oppilaiden omista repliikeistä, mainoksista tai otsikoista. 

Samalla opitaan kohteliaita sanontatapoja. Vivahteille voi antaa omiakin nimiä, 

mutta lopulta päädytään modusten nelijakoon ja tiettyihin modaalisiin verbeihin 

(saattaa olla jne.), joilla kierretään vaikeahko potentiaali. Riippuu opettajan sin-

nikkyydestä, kuinka hyvin verbien muodot opitaan. (Ikonen 1984: 234.) 

Outoon valoon abstraktia ajattelua edellyttävien taitojen ajoittuminen joutuu 

tietäessämme, että teoreettiset näkökulmat kieleen alkavat kiinnostaa useimpia 

oppilaita vasta peruskoulun jälkeen lukiossa (KK 1994: 145). Silti peruskoulussa 

abstrakteiksi ominaisuuksiksi luettavat modukset ovat esillä 8. luokalla, kun taas 

9. luokalla painotetaan käytäntöä ja oikeakielisyyden periaatteita verbitaivutuksen 

asemesta (Ikonen 1984: 173). Peruskoulun viimeisen vuosiluokan kielioppi on 

kertausta ja sen varmistamista, että oppilas ymmärtää sen kokonaisuutena; lisäksi 

tarkastellaan suomen kielen ominaispiirteitä ja suhdetta sukukieliin (Laine & Paa-

sio 2006: 173). 

Toisaalta edelliseen on lisättävä, että oppikirjat eivät ylipäänsäkään noudata 

kovin tarkkaan kielenoppijan kehityksessä havaittua edistystä. Esimerkiksi juuri 

moduksista imperatiivin käyttöä on havaittu lasten kielitallenteissa jo varhain en-

simmäisen ikävuoden aikana, mutta etenkin S2-oppikirjoissa sen eksplisiittinen 

opettaminen jää melko myöhäiseen ajankohtaan (Koskela & Suni 2000: 153). 

Syntyy mielikuva, että opettajat ja oppikirjat eivät oikein luota oppijoiden oppi-

miskykyyn. 

Modusten opetusta täsmällisesti analysoitaessa havaitsee aivan aluksi, että oppi-

kirjat toteuttavat erilaisia strategioita. Loitsu 8 on tiivistänyt opetuksensa alkuun 

seuraavan kiteytymän: 
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Aihe: modukset 

Taidot: Opit tunnistamaan ja käyttämään moduksia sekä muita suhtautumista 

ilmaisevia sanoja. 

Tiedot: Opit modukset eli tapaluokat: indikatiivin, konditionaalin, imperatii-

vin ja potentiaali. 

(Loitsu 8: 113.) 

Edellistä seuraa jakson otsikko ”Väitteitä, kohteliaisuuksia, käskyjä ja arveluja”. 

Se sinänsä jo viittaa moduksien tehtäviin. Otsikon alapuolelle on sijoitettu tekstin 

ingressi, jota seuraa varsinainen oppiteksti ja kunkin moduksen ominaispiirteiden 

selostus. Oppitekstin jälkeen luettavaksi avautuu taulukko, jossa ovat mukana im-

peratiivin ja potentiaalin persoonataivutukset kielto- ja myöntömuodossa. Vielä 

on annettu lyhyt esimerkki, jossa lihavoituna esiintyvät kaikki modukset järjes-

tyksessä potentiaali, indikatiivi, imperatiivi ja konditionaali: 

Pistekirjoitus lienee yksi erikoisimmista Suomessa käytetyistä kirjoitusta-

voista. Sitä luetaan tunnustelemalla kokopisteitä. Mieti, miltä tämä oppikirja 

näyttäisi, jos se olisi kokonaan pistekirjoitusta. 

(Loitsu 8: 114.) 

Yllä selostetun oppitekstin jälkeen Loitsu 8 tarjoaa moduksista harjoitustehtäviä 

viiden sivun verran; määrä ehkä on paljon, kun itse oppitekstin osuus jää kahteen 

sivuun. Tehtäviä on yhteensä 11.  

Loitsu 8:ssa modusten tehtävänantoihin kuuluu mm. määräys (i) kirjoittaa 

vihkoon kolme asiaa jokaisesta moduksesta; (ii) sijoittaa adverbit ehkä, tuskin, 

varmasti, mahdollisesti, kaiketi todennäköisyysjanalle, jonka ääripäät ovat varma, 

todennäköinen vs. epävarma, epätodennäköinen; (iii) etsiä ja kirjata vihkoon eri-

laisista tekstinäytteistä kunkin modustyypin edustajat; (iv) muuttaa verbimuodon 

modus toiseen; (v) tutustua pistekirjoitukseen ja tunnistaa sillä kirjoitettujen ver-

bien taivutusmuodot sekä (vi) valmistella Hullunkuriset perheet -korttipelin rooli-

hahmoja hyödyntävä modusnäytelmä (Loitsu 8: 115–119). 

Sisu 8:ssa modusten käsittelyllä on otsikko: Modukset kertovat suhtautumis-

tavasta. Loitsun vastaavaan otsikkoon verrattuna se on selkeämmin metatekstiä, 

joka johdattelee käsiteltävän aihepiirin sisältöön. Loitsusta Sisu niin ikään poik-

keaa siten, että Sisu aloittaa verryttelytehtävillä, joissa esitetään piirrosten puhe-

kuplissa ylikorrektia kielenkäyttöä. (Sisu 8: 78.) 
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Sisun kirjoittajien mukaan verryttelytehtävien tarkoitus on motivoida oppilai-

ta. Useat tehtävistä liittyvät kielenkäyttöön ja merkitykseen; niiden avulla oppikir-

ja koettaa saada oppija tarkkailemaan jotakin kielen ilmiötä. Itse opetusteksteissä 

kielen ilmiöitä jäsennetään käsitteiden avulla; tehtävissä edetään helpoista tunnis-

tamistehtävistä merkitysten pohtimiseen ja tekstilajeihin. Esimerkiksi modusten 

käyttöä harjoitellaan eri tekstilajien yhteydessä ja pohditaan, miten moduksen 

vaihtaminen toiseen muuttaa merkitystä. Puhtaasti merkitysten tarkasteluun tai 

kieliopin sirotteluun eri lukuihin ei ole haluttu lähteä. (Lehtinen 2006: 179.) 

Sisu ja Loitsu poikkeavat toisistaan siten, että kun Loitsu käsitteli ensin kun-

kin moduksen keskeisimmät ominaisuudet ja toi vasta sitten esille harjoitustehtä-

vät, on Sisu sijoittanut harjoitustehtävät aina heti kunkin moduksen esittelyn pe-

rään. Jakson lopuksi tosin on vielä kolme sivua kaikkia moduksia koskevia tehtä-

viä, niin ikään on varattu puoli sivua oman oppimisen arvioinnille ja esitetty jäl-

kiverryttelyksi eräitä kielikompia: 

Miten monella tavalla seuraavat lauseet voisi tulkita? 

Kylällä saa pyöriä. 

Haluatteko kuoria? 

Lohia pyydetään padoilla. 

Vihdoin vihdoin vihdoin. 

Ravista rahaa. 

Anna palaa. 

”Ford kaikille teille” (mainoslause). 

Tutkin laivaa ja aloin hytistä. 

(Sisu 8: 89.) 

Sisun tekijät ilmoittavat, että juuri kielihuumori saa oppilaat kiinnostumaan kie-

liopista. Heidän mukaansa kaikkien tekstinäytteiden ei tarvitse olla kaunokirjalli-

suudesta tai lehdistä. Yhtä hyvin näytetekstien tekstilaji voi olla vitsi, kaupunkita-

rina tai lehdistön kielikukkanen, jossa on mukana merkityssekaannuksia, palin-

dromeja, kielikompia ja arvoituksia. (Lehtinen 2006: 180.)  

Kaikki modukset on Sisu 8:ssa esitetty aikamuotoineen sekä myöntö- että 

kieltomuodossa oppikirjan loppuun sijoitetussa neljän sivun taulukossa (s. 239–

242); vuosiluokkaa myöhemmin oppikirjasarjalla on käytössään myös taivutus-

kaavio (Sisu 9: 228; ks. myös kuva 3 edellä). Vastaavat taulukot ovat käytössä 

myös Voima 8:ssa (s. 238; samoin Taju 9: 300) ja Loitsu 9:ssä (s. 232–233).  
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Taulukoiden ja kaavioiden käyttö opetuksessa on merkittävä didaktinen rat-

kaisu: taulukoiden käyttö motivoituu olettamuksesta, että sarakkeisiin jaoteltu ko-

konaisuus ja esitystapa olisivat ne pedagogiset keinot, joilla asia saadaan opetet-

tua oppijalle. Tällöin käytetään hyväksi ihmisen visuaalista muistia. Niiden kas-

vatuksellinen arvo ehkä on siinä, että taulukot havainnollistavat käsitteiden välisiä 

hierarkioita. Tällaista esitystapaa jotkut kuitenkin pitävät äärimmäisen yksinker-

taistavana pedagogiikkana, jossa on unohdettu muodon ja merkityksen yhteys 

(Lauranto 2006: 85). 

Harjoitustehtävät Sisu 8:ssa ovat kutakuinkin samanlaisia kuin Loitsu 8:ssa. 

Erityispiirteenä huomio kiinnittyy siihen, että potentiaalia käsitellessään oppikirja 

tuo esille joidenkin murremuotojen ja potentiaalin samankaltaisen hahmon: Riina 

tulloo kahelta (Sisu 8: 85). Oppikirja muistuttaa myös, että entisaikaan näkyvillä 

oli lukuisia kieltotauluja: Älä sylje lattialle! Tällaisen kieltotaulun kohdalla oppi-

laan pitää tunnistaa käytetty modus, laatia luokkahuoneen seinälle koulun omia 

kieltotauluja sekä pohtia, miten kielto voitaisiin ilmaista myönteisesti (Sisu 8: 84). 

Voima 8:ssa otsikko on Sisu 8:n kaltainen: Suhtautumistapa näkyy moduk-

sesta. Otsikkoa seuraa ingressi, jossa kerrotaan modusten paljastavan, miten teks-

tin tekijä suhtautuu asiaansa ja lukijaansa tai kuuntelijaansa. Itse oppiteksti on 

kahden sivun mittainen; modusten tärkeimmät ominaisuudet on kuvitettu tekstissä 

erivärisin palloin teksteissä, samoin pyrstötähteä muistuttavan grafiikan avulla: 

Kuva 4. Modusten graafinen esitystapa äidinkielen oppikirjassa (Voima 8: 31). 
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Kielenkäytön esimerkit Voima 8 esittää piirroksina telkkaria katsovasta perheestä, 

jossa lapselle on koettamassa nukkuma-aika. Tuolloin indikatiivi toteaa, ettei 

telkkarista tule mitään mielenkiinnoista. Konditionaali taas toivoo, että jos lapsi 

menisi nukkumaan, vanhemmat voisivat katsoa kauhuleffan. Niin ikään konditio-

naali tiedustelee, haluaisivatko kuvan nainen ja lapsi juotavaa; televisiossa poten-

tiaali epäilee, että sadetta kertynee useita millimetrejä. Imperatiivilla vihdoin ke-

hotetaan lasta keräämään leluja, mutta lapsi pyytää: Antakaa minunkin katsoa sitä 

elokuvaa. Tietoiskuna oppikirja esittää eräitä vaihtoehtoisia käskemisen tapoja. 

(Voima 8: 30–31). 

Modusta harjoitellaan Voimassa kahden sivun verran. Niissä painottuu merki-

tysten tuottaminen ja erilaisten tekojen tekeminen. Oppikirjan kirjoittajat mainit-

sevatkin uskovansa vahvasti siihen, että kielen tarkastelu merkitys- ja tekstiläh-

töisesti on oppilaiden kannalta kiinnostavampaa ja motivoivampaa kuin muoto-

lähtöinen opetus, jossa päätavoitteena on tunnistaa ja nimetä kielen yksiköitä 

(Luukka 2006: 184). Esimerkkinä tällaisista tehtävistä mainittakoon seuraava: 

Pikkulisko ei yllä himoitsemaansa hedelmään ja pyytää apua isokokoiselta 

Tyrannolta. 

– Mikä viereisistä repliikeistä olisi tässä tarkoituksenmukaisin ja mikä epä-

tarkoituksenmukaisin? 

Pikkuliskon repliikkejä: 

• Auta! 

• Ole hyvä ja auta. 

• Auttaisitko. 

• Autapa. 

• Olisitko niin ystävällinen ja auttaisit. 

(Voima 8: 33.) 

Voima 8 ei siis ole erottanut modusta ja muita kielitiedon asioita omaksi, erilli-

seksi kokonaisuudekseen. Sen sijaan kielitietoa opiskellaan yhdistettynä muihin 

sisältöihin – esimerkiksi kuvaamiseen, selostamiseen, kannan ottamiseen, kirjoit-

tamisen harjoitteluun ja erilaisten tekstien lukemiseen. Ratkaisu nojautuu siihen, 

että kielitiedon asiat opitaan ja muistetaan paremmin, jos ne opiskellaan aina siinä 

yhteydessä, jossa niillä on aidosti käyttöä. (Luukka 2006: 184.) 

Kielenkäytön näkökulma nimenomaan modusten yhteydessä korostuu Voi-

man muistuttaessa, että varmuutta ja epävarmuutta tai totuutta ja epätotuutta voi-

daan ilmaista modusten lisäksi muillakin keinoilla. Erityisen tärkeää näiden kei-
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nojen hallinta on mielipidekirjoittelussa, jossa toisinaan täytyy joko vahvistaa tai 

lieventää mielipiteen ilmaisua (Voima 8: 34–37; ed. luku 5.3). 

Moduksien opetuksesta voi ehkä lopuksi tiivistää, että väistämättä syntyy ko-

vin epämääräinen mielikuva: oppikirjojen tarjoama tietous jää irralleen suurem-

mista näköaloista – verbien kokonaisvaltaisesta taivutuksesta ja luokittelusta sekä 

oppijan yleisesti arvioitua varhaisemmasta oppimiskyvystä. Oppijakuvaa hahmo-

teltaessa voitaneen siis päätellä, että oppitekstit on suunnattu oppilaalle, jonka aja-

tellaan omaksuvan kerralla vain pieniä asiakokonaisuuksia. Yläkoululaisen usko-

taan yhä 8. vuosiluokalle siirryttyään tekevän havaintoja vain lauseiden pintamer-

kityksistä kykenemättä hahmottamaan puheen tai kirjoituksen lisämerkityksiä, 

joihin muun muassa kuuluu se, kuinka ehdotonta tai lievää on käskeminen.  

Ongelmalliseksi kieliopin opetuksessa tulevat niin ikään pyrkimykset selittää il-

miöitä prototyyppien avulla, mikä viime kädessä johtaa tulkintojen aukkoisuu-

teen: varsinkaan semanttisiin kysymyksiin ei ole aina yhtä oikeata vastausta, vaan 

lasten intuitiot ovat periaatteessa oikeita. Opettajan tehtävänä on koettaa saada 

esiin yleisimmät intuitiot sekä huolehtia siitä, että konkreettisia ja spesifejä intui-

tioita esittäneet ymmärtävät ne ja hyötyvät niistä. (KK 1994: 143.) 

Käsitys aukkoisesta kielenkuvauksesta ei ole uusi. Jo pitkään on tiedetty, ettei 

ole olemassa yhtä ja oikeaa kielioppia, varsinkaan systemaattista. On siis hyväk-

syttävä kielen kuvauksen ikuinen aukollisuus eikä yritetä pakosta tehdä systee-

miksi sitä, mikä ei sellainen ole luonnostaan. (Koskipää & Pöntinen 1983: 210.) 

Aukkoisuus tai äärettömien tulkintojen mahdollisuus ilmenee etenkin lau-

seenjäsennykseen kuuluvien semanttisten roolien tulkinnassa. Niiden opettelu 

voidaan aloittaa jo alakoulussa keskustelemalla yksittäisten lauseiden tai koko-

naisten tekstien sisältämistä rooleista. Näin oppilaat oppivat operoimaan proto-

tyyppisillä käsitteillä ja ymmärtämään prototyypin idean. Myöhemmin semantti-

set roolit auttavat tajuamaan lauseenjäsennyksen peruslogiikkaa. (KK 1994: 143.) 

Sanaston opettamisessa juuri semanttiset roolit auttavat havaitsemaan, että 

yksittäinen sana voi saada lauseyhteyksissä eri rooleja (Saarela 1997: 186). Ope-

tusta mutkistaa näkemys, jonka mukaan roolien joukko on avoin: ne ovat univer-

saaleja, kun taas lauserakenteet ovat kielikohtaisia (KK 1994: 155). Tavallisesti 

tarkasteluun tulee ainakin seuraavia subjektin rooleja: TEKIJÄ Mies juo; KOKIJA 

Mies on juovuksissa; HYÖTYJÄ Mies sai viinaa; NEUTRAALI Mies on kotoisin Po-

siolta; NEUTRAALI Miehellä on oma osake; OMISTAJA Mies omistaa asunnon; 

PAIKKA Liha vilisi matoja; VÄLINE Traktori perkasi ojan; AIHEUTTAJA Jussi kor-
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jautti autonsa; KOHDE Mies sai iskun päähänsä (Hakulinen & Karlsson 1979: 103; 

englannista esim. Dik 1997: 117–124). 

Osallistujaroolit määräytyvät verbien ilmaisemasta asiasta, eivät mistään 

muusta. On huomattava, että roolit ovat aina tekstin laatijan tekemiä valintoja. 

Niiden avulla kirjoittaja tai puhuja nimittäin kutoo tekstiin1 aiheen ja näkökulman 

lisäksi myös tekstin tavoitteen. Usein osallistujaroolit käyvät ilmi yksittäisistä 

lauserakenteista, mutta myös koko teksti voi rakentua niin, että se tukee tiettyjä 

osallistujarooleja. (Alho & Kauppinen 2008: 174–177.) 

Tekstin rakennetta määrääviä tekstilajeja on esimerkiksi satu, jossa esiintyvät 

SANKARI, SANKARIN VASTUSTAJA, SANKARIN KILPAILIJA, LAHJOITTAJA, AUTTAJA, 

SANKARIN OBJEKTI (Alho & Kauppinen 2008: 177). Satuihin kirjoittautuvat roolit 

tukevat tulkintaa, jonka mukaan roolien kategoria on avoin: tarpeen mukaan no-

mineille voidaan lauseessa nimetä myös TEKIJÄSTÄ ja muista tutuista rooleista 

poikkeava kategoria. Tällöin kuitenkin helposti ajaudutaan puhtaasta semanttises-

ta tulkinnasta kohti pragmaattista tulkintaa ja voidaan puhua erityisistä tilanneroo-

leista – ihmismielen kognitioon juurtuneista skripteistä ja skeemoista (KK 1994: 

70). Silti on kiintoisaa havaita, että joissakin diskursseissa yhdet ja samat toimijat 

saavat mieluummin kuin muut tiettyjä myönteisiä osallistujarooleja. 

Kouluopetukseen semanttisia rooleja on soveltanut muiden muassa Leena 

Laurinen (1989: 159–172) kertomusten rikastamisharjoituksissa. Keksimiskiekon 

avulla Laurinen on selvittänyt, että hyvät kertojat kuvasivat toimintoja tarkemmin 

kuin heikot kirjoittajat. Hyvät kirjoittajat täsmensivät tapahtuma-ajat ja -paikat, 

toimintojen suorittajat, mahdolliset kohteet ja välineet sekä lähtökohdat, suunnat 

ja vastaanottajat. 

Tarkasteltavina olevissa oppikirjoissa semanttisten roolien käsittely ajoittuu 

kahdeksannen vuosiluokan kirjoihin. Niissä ei kuitenkaan käytetä tieteellistä ter-

miä semanttinen rooli tai sen kanssa samassa merkityksissä esiintyviä osallistuja-

rooleja, valenssirooleja tai funktioita (ks. Alho & Kauppinen 2008; Dik 1997; 

Hakulinen & Karlsson 1979; ISK 2004; Vilkuna 2000). Roolien esittely ei muu-

toinkaan ole systemaattista: Esimerkiksi Sisu tyytyy siihen, että se kertoo subjek-

tin usein ilmaisevan tekijää ja adverbiaalin osoittavan muun muassa aikaa, paik-

kaa, suuntaa tai lähtökohtaa (Sisu 8: 96, 104). Voima puolestaan kytkee semantti-

                                                        
1 Tekstin etymologia palautuu latinan sanaan textus, joka on alkujaan merkinnyt ’kudonnaista’. Suo-
meen teksti ja tekstiili ovat tulleet skandinaavisina lainasanoina; ’kirjoituksena’ teksti esiintyy jo Agri-
colalla. – On kiehtovaa ajatella, että kirjoitus koostuu samanlaisista osasista eli loimilangoista kuin ku-
donnainen, muun muassa räsymatto. (Etymologiasta ks. SSA s.v. teksti, tekstiili.) 
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set roolit kielen vaikuttamiskeinoihin. Erilaisia rooleja havainnollistavat seuraavat 

lauseet, joita tukevat aihetta kuvaavat piirrokset: 

 
Koira   pelotteli  lapsia   koulumatkalla. 

TEKIJÄ     KOHDE 

Lapset  pelästyivät  koiraa  kotimatkalla. 

KOKIJA     KOHDE 

Lapsia  peloteltiin     koulumatkalla. 

KOHDE 

Pelko   valtasi    lapset   koulumatkalla. 

TEKIJÄ      KOHDE 

(Voima 8: 82.) 

Loitsu taas esittelee subjektin seuraavasti: 

Subjekti on nominatiivi-, partitiivi- tai genetiivimuotoinen nomini. Subjekti 

voi olla lauseessa monenlaisessa tehtävässä, esimerkiksi 

 

   nom. 

• tekijä, kuten virkkeessä Anselmi ajattelee. 

   nom. 

• kokija, kuten virkkeessä  Antti jännittää. 

 part. 

• paikka, kuten virkkeessä  Minulla ei ole omaa huonetta. 

Genetiivissä subjekti voi olla esimerkiksi täytyä- ja pitää-verbin kanssa, ku-

ten lauseessa Koiran täytyy haukkua. 

(Loitsu 8: 193.) 

Loitsussa korostuu nominien näkökulma, eivät verbien antamat tehtävät. Huo-

mattava on, että oppikirjan käyttämä esimerkki partitiivimuotoisesta subjektista 

(omaa huonetta) ei täysin toimi semanttisen roolin prototyyppinä, koska esimer-

kissä on kyse omistuslauseesta (ks. lisää Hakulinen & Karlsson 1979: 93, 104.) 

Se että oppikirjaan tulee mukaan tutkimuskirjallisuuden kanssa ristiriitaisia 

näkökulmia, on tietysti didaktisesti vahinko siitäkin huolimatta, että tutkimuskir-

jallisuuden ja oppikirjan välitön yhteys ei ole aina perusteltua toimintaa (ks. ed. 

luku 2.4). Toisaalta ristiriidat eivät ole täysin yllättäviä semanttisten roolien kal-

taisessa asiakokonaisuudessa, jonka parista lähdeteokset eivät ole päässeet täysin 
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yksimielisyyteen edes käytettävän terminologian suhteen (semanttiset roolit Ha-

kulisella & Karlssonilla 1979; osallistujaroolit Alholla & Kauppisella 2008).  

Jossakin määrin aukkoisuus ja summittaistenkin prototyyppien käyttö ope-

tuksen metodina selittyy silti sillä, että oppikirjojen tekijät eivät välttämättä edes 

pyri tyhjentäviin selvityksiin. Oppilasta on siis hyvä totuttaa sietämään epävar-

muutta kieliopin tarkastelussa: kieli ei mahdu ahtaisiin raameihin. Toisaalta oppi-

lasta ei tarvitse eksyttää loputtomaan variaatioviidakkoon – epävarmuuden sietä-

miselläkin olkoot koulussa rajansa. (Lehtinen 2006: 179–180.) 

Kielentuntemuksen keskeisin anti koulunsa jättävälle oppilaalle on vanhastaan ol-

lut oikeakielisyyden pääperiaatteiden tunteminen ja oikeinkirjoituksen hallinta 

(Ikonen 1984: 235). Niin myös uusimpien oppikirjojen tekijät myöntävät, että pe-

ruskoulun lopussa varsinaista kielen rakenteiden tarkastelua on vain vähän, koska 

suuren osan kieliosuudesta haukkaa muu kielitieto, esimerkiksi suomen kielen al-

kuperä, suomen sijoittuminen maailman kielten joukkoon ja variaation tarkas-telu 

(Lehtinen 2006: 181). Nimenomaan 9. luokan kielioppi antaa eväitä kieli-, teksti- 

ja kulttuuritietoisuuden rakentamiseen (Luukka 2006: 181). 

Kieli-, teksti- ja kulttuuritietoisuuteen viittaa myös valtakunnallinen opetus-

suunnitelma todetessaan, että peruskoulun päättävä oppilas on saanut perustiedot 

Suomen ja maailman kielitilanteesta, käsityksen kielidemokratiasta sekä äidinkie-

len merkityksestä. Niin ikään hänen täytyisi tuntea suomen kielen vaiheita ja 

vaihtelua sekä kyetä tekemään vertailuja (!) suomen ja muiden kielten äänne-, 

muoto- ja lauseominaisuuksien osalta. Vihdoin vaatimuksiin kuuluvat suomen 

kielen variaation sekä yleiskielen käytön perusteiden pohdinta. (Pops 2004: 53.) 

Oppikirjoissa juuri yhdeksännellä vuosiluokalla käsitellään paljon sellaisia 

asioita, jotka tavallisesti katsotaan kieli ja identiteetti -problematiikan kautta tär-

keäksi osaksi kielikäsitystä (ks. lukua 1.1). Tämä käy ilmi jo aihepiiriä käsittele-

vien jaksojen otsikoinnissa: Suomen kieli – oma kieli (Loitsu 9: 81); Maailman 

kielet (Sisu 9: 10); Kielten kentillä (Taju 9: 27). Oppitekstissä kielen ja identitee-

tin yhteys osoitetaan eksplisiittisesti: 

Kielellä on ihmiselle monenlaisia merkityksiä. Oma kieli on osa minuuttam-

me, ja siksi jokainen pyrkii käyttämään ainakin vähän erilaista kieltä kuin toi-

set: sanomaan tai kirjoittamaan omalla tyylillään ja itselle tutuin ja sopivin 

ilmaisuin. Kaikki haluavat myös kuulua johonkin ryhmään, ja tällöin kieltä 

käytetään yhdistämään. Esimerkiksi saman urheilulajin harrastajat tai samalta 
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paikkakunnalta kotoisin olevat nuoret käyttävät ja tuntevat samaa erikois-

sanastoa. 

(Loitsu 9: 82.) 

Maailman kielten ja suomen kielen vertailu jää oppikirjoissa niukaksi, jos lähtö-

kohtana pidetään Popsin tavoitteita. Oppiteksteissä suomen kielen erityispiirteistä 

opitaan kuitenkin, että kieleen kuuluvat harvinainen astevaihtelu, vokaalisointu ja 

morfeemitaivutus (Taju 9: 57). Harjoitustehtävien parissa saatetaan tunnistaa kie-

linäytteiden alkuperä (seuraavassa karjalan kieli): 

Miero vuotti uutta kuuda 

Kylä päiväžen noužendoo 

Mie vain vuotin veijoistani 

Veijo tuli vezi läikky 

(Taju 9: 40.) 

Oppisisältöjen perusteella kirjat olettavat lukijoikseen sellaisia nuoria, jotka ovat 

kiinnostuneet kahdesta sinänsä tärkeästä kysymyksestä: Suomen monikielisyy-

destä sekä englannin asemasta kielten joukossa. Monille oppilaille saattaa olla yl-

lätys, että englanti on maailmalla vasta kolmanneksi eniten puhuttu kieli kiinan ja 

espanjan jälkeen. Suuren kielen asemaan oppiteksti ottaa kantaa suoraan: 

Suuren kielen käyttö kansainvälisissä yhteyksissä mahdollistaa eri puolilta 

maailmaa kotoisin olevien ihmisten yhteydet. Toisaalta se voi aiheuttaa epä-

tasa-arvoa. Tärkeätkin ajatukset voivat jäädä leviämättä, jos ne on esitetty 

kielellä, jota kansainvälisessä yhteistyössä käytetään vähän. Suurella kielellä 

tehdyt laulut, elokuvat ja kirjat sen sijaan leviävät helposti kaikkialle. 

(Sisu 9: 12.) 

Joko harjoitustehtävissä (Loitsu 9: 83) tai itse oppitekstissä (Taju 9: 42) opetetaan, 

että Suomi ei koskaan ole ollut puhtaasti suomenkielinen maa. Suomen kielen pu-

hujat eivät myöskään asu yksin Suomessa: 

Suurin osa suomen kielen puhujista asuu Suomessa, mutta noin miljoona ul-

kosuomalaista asuu muissa maissa, ennen kaikkea Ruotsissa, Yhdysvalloissa, 

Kanadassa, Venäjällä ja Australiassa. 

Kaikki ulkosuomalaiset eivät puhu äidinkielenään suomea. Varsinkin 

nuorempi sukupolvi on usein omaksunut asuinmaansa kielen ja kulttuuriin. 

(Sisu 9: 14.) 



208 

Juuri suomen kielen vertailussa muihin kieliin havaitsee selkeästi sen, että varsi-

naiset oppitekstit ja harjoitustehtävät eivät aina kohtaa toisiaan: harjoitustehtäviin 

sisältyy usein sellaista tietoa, josta ei oppitekstissä ole mainintoja. Tällaisia tehtä-

viä edustaa esimerkiksi se, kun oppikirjaan painetusta maapallon kartasta pitäisi 

etsiä maailman suurimpien kielten puhuma-alueet tai Uuden-Guinean saari, jossa 

puhutaan eniten erilaisia kieliä (Sisu 9: 13). On selvää, ettei tehtävästä voi selviy-

tyä ilman maantiedon tuntemusta. Tässä mielessä oppiaine tietysti lyö kättä kou-

lun muiden oppiaineiden kanssa ja eheyttää koko yläkoulun opetusta. 

Osa tehtävistä taas on sellaisia, että ne kehottavat oppijaa pohtimaan ennak-

kotietojaan kielten sukulaisuussuhteista (Taju 9: 39). On myös oppilasta akti-

voivia tehtäviä, joissa tulisi laajentaa näkökulmaansa luettavana olleen tekstin 

pohjalta: 

Keskustelkaa luokassa seuraavista kysymyksistä. 

• Mitkä asiat jäivät tekstistä parhaiten mieleenne? 

• Mitä haittaa kielten kuolemasta on? 

• Miksi juuri Amerikassa ja Australiassa tilanne on paha? 

• Miksi on tärkeää saada tietoa kuolevista kielistä? 

(Loitsu 9: 85.) 

Kielten rakenteiden vertailu onnistuu tietysti parhaiten äidinkielen oppituntien ul-

kopuolella muitten kielten oppiaineissa. Kiintoisaa silti on, että yksi oppikirja (Ta-

ju 9: 41) ottaa tehtäväkseen opettaa yläkoululaisille myös viron kieltä yhden sivun 

verran. Kirjassa nimittäin on kolme tehtävää, joissa tulisi harjoittaa enemmän tai 

vähemmän käännöstyötä virosta suomeen. 

Tulemana kaikesta edellisestä voi todeta, että kieliopin osalta oppikirjoihin kir-

joittautuu sellainen interpersoonainen merkitys, joka olettaa oppilaan seuraavan 

aikaansa ja kykenevän tekemään päätelmiä erilaisten kielten rakenteista, vaikka 

oppitekstit eivät olisi häntä siihen opastaneetkaan. Tästä päätelmästä seuraa, että 

äidinkielen oppikirjat antavat paljon vastuuta opettajalle.  

Oppikirjoihin kirjoittautuu ensisijaisesti lukija, jonka uskotaan olevan koh-

tuullisen hyvin perillä muiden oppiaineiden sisällöistä. Kauniisti selittäen kysy-

mys on siitä, että yläkoulun oppilaan arvellaan kasvavan ja sivistyvän kokonais-

valtaisesti ylittäen oppiaineiden rajat; että oppilas kykenee näkemään irralliset 

tiedot kokonaisuutena ikään kuin metsänä yksittäisten puiden asemesta. 
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Teksteissä on mukana monia oppimisstrategioita. Jotkut kieliopin asiat on esi-

tetty täsmällisinä taulukoina ja kaavioina. Niiden avulla voi toki nopeasti tarkistaa 

kieliopin yksityiskohtia, mutta samalla lukijan käsitys kielen rakenteesta jää mer-

kityksettömiksi muodoiksi, joilla ei ole sisältöä eikä käyttöarvoa. Syntyy käsitys 

hajanaisesta kieliopista. Tällainen päätelmä vahvistuu vielä siksi, että loogiset 

asiakokonaisuudet on pirstottu eri vuosiluokille (erityisesti modukset).  

Atomistisen taulukoinnin vastapainoksi oppikirjoissa esiintyy pyrkimystä ho-

listiseen pedagogiikkaan. Tällöin käytetään hyväksi prototyyppejä erityisesti se-

manttisten roolien opetuksessa. Toisaalta yllä havaittiin, että juuri prototyyppien 

esitys jää toisinaan kovin ylimalkaiseksi, aukkoiseksi ja jopa erheelliseksi.  

Ylimalkainen esitystapa puolestaan antaa ymmärtää, ettei oppilaan edes ole-

teta kiinnostuvan opetettavista asioista tai ettei hänellä riitä kompetenssia oppia 

semanttisten roolien kaltaisia ilmiöitä. Liioittelematta voi todeta, että oppikirjat 

aliarvioivat oppilaidensa tiedollisia kykyjä ja kiinnostuksen kohteita. Tämä tie-

tysti on ristiriidassa sen kanssa, että joissakin toisissa yhteyksissä oppilaan olete-

taan kiinnostuvan monista maailman ilmiöistä ja kytkevänsä yhteen eri oppiainei-

den sisältöjä. Kieliopin opetus siis perimmiltään on ristiriitaista. 

Käsitys hajanaisesta kieliopista varmistuu vihdoin oppikirjojen esitystavasta, 

jossa ovat mukana erikseen oppitekstit, laatikkojutut, harjoitustehtävät ja erilaiset 

visuaaliset esitykset. Eri esitystapojen välillä ei aina ole koherenssia. 

6.2 Monimutkainen kielenhuolto 

Kielenhuollon periaatteista on ollut tekstiä aiemmin luvuissa 3.2, 4,2 ja 5.2. Noi-

den jaksojen ohjailemana seuraava selitys keskittyy vain muutamiin kielenhuol-

lon kysymyksiin: välimerkkeihin, alkukirjaimiin ja yhdyssanoihin; lisäksi tehdään 

lyhyt katsaus vierassanoihin havainnollistamaan marginaaliseksi luettavaa asiaa. 

Erityisen kiinnostavaksi analyysin kohteeksi seuraavassa nousee kysymys sii-

tä, miten oppikirjat vastaavat aikakausien, kielenkäytön sekä oikeakielisyyden pe-

riaatteiden muutokseen. Tämä näkökulma ajautuu lähes itsestään tarkastelun kes-

kiöön, koska kysymys ei ole ajankohtainen pelkästään suomen kouluopetuksessa: 

samanlaisten muutosten parissa askaroivat myös muut – esimerkiksi viron (ks. 

Rannut ym. 2003: 212–213), suomenruotsin (ks. Reuter 1992) tai vasta ensim-

mäisiä sanakirjahankkeitaan toteuttavan võrun (ks. Iva 2000) kielenhuoltajat.  

Kun kielenhuollon periaatteita puntaroi 2000-luvun alkupuolen Suomessa, 

suuntaus käy ohjailusta kuvaukseen. Vielä 1800-lopulla suomen kieltä kehitettiin 

laajalti koko yhteiskunnan tarpeisiin. Syntyi koululaitos, kehitettiin yliopisto-
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opetusta, luotiin hallinto, perustettiin sanomalehtiä. Tuolloin kieli tuli tietoiseen 

tarkasteluun ja tietoisen huollon kohteeksi. Sen käytöstä annettiin ohjeita, jotka 

oli suunnattu erityisesti kirjoittajille. (Hiidenmaa 2003: 293–294.) 

Nykyinen maailma on toisenlainen. Tekstejä on valtavasti, ja niiden käyttöta-

vat moninaiset. Yleiset kirjakieltä ohjaavat normit ovat edelleen voimassa – tosin 

1800-luvun ajoista muuttuneina, uudistettuina, uudelleen tulkittuina – mutta nii-

den lisäksi on tullut yhä uudenlaisia näkökulmia. Enää ei kysytä vain, millaista on 

oikea kirjakieli vaan kysytään, miten tässä tilanteessa kirjoitetaan, millainen on ti-

lanne, sävy tai teksti, millainen rooli puhujalla ja kirjoittajalla on, onko kyseessä 

referointi, sitaatti, leipäteksti, puhutaanko vakavasti vai ironisoidaanko. Kielen-

huolto kohtaa jälkimodernin todellisuuden. (Hiidenmaa mts. 294.) 

On olemassa puheenvuoroja, joissa on huolestuttu englannin vaikutuksesta 

eri kielikuntien äidinkieleen. Kielenhuoltajia on kaivattu barrikadeille kitkemään 

vierasta vaikutusta ja puolustamaan puhdasta äidinkieltä. Vastaavasti on arvioitu, 

että postmoderniin todellisuuteen kuuluvat ensisijaisesti suvaitsevaisuus ja en-

nakkoluulottomuus: kielenhuollolla ei ole varaa jäädä puolustamaan sellaisia 

menneisyyden kielimuotoja, jotka ovat vieraita nykypuhujille ja -kirjoittajille. Eri-

tyisesti tämä koskee sanastossa ja sen nyansseissa tapahtuvia muutoksia. Elävä 

kieli ei ole lattea oppituntien aihe, mutta arkipuheesta vieraantunut kielenhuolto 

saattaa sen nitistää. (Erilaisista näkökannoista esim. Grünbaum 2003; Koivusalo 

2003.) 

Käyty debatti kielenhuollon tehtävistä lopulta johtaa tämän tutkimuksen ky-

symyksenasettelua kahteen suuntaan: (i) kuinka konservatiivisesti tai radikaalisti 

oppikirjat suhtautuvat kielenhuollon pulmakohtiin sekä (ii) millaiset ovat ne opet-

tamismenetelmät, joiden avulla oppikirjat koettavat kielenhuollon käytänteitä ylä-

koulun oppilaille opettaa. Taustalla tietysti vaikuttavat myös kysymykset oppikir-

jojen tarjoamasta kielikäsityksestä sekä teoksiin kirjoittautuvasta oppijakuvasta. 

Välimerkit ja erityisesti pilkku säilyvät äidinkielen opetuksen kohteena koko ylä-

koulun ajan, vaikka niiden käyttö pitäisi olla tuttua jo alakoulusta (vrt. Aalto ym. 

2012: 122–123). Opetuksen käytännöissä on eroa kirjasarjojen välillä, ja esimer-

kiksi Loitsu korostaa koko yläkoulun ajan pilkutuksen periaatteita. Sisu puoles-

taan toimii siten, että 7. kouluvuoden aikana kertaillaan virkkeen välimerkkejä (ns. 

isot välimerkit) sekä pienistä välimerkeistä pilkkuja; muut pienet välimerkit sekä 

tyyliopilliset välimerkit tulevat esille 8. ja 9. vuosiluokan aikana. Taito 7 (s. 214–

216) muistelee kerralla koko tarjoamansa repertuaarin liitetiedoston luette-lossa. 
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Taito 7:n tekijät perustelevat omaa kielitiedon esittämistapaansa (ml. välimer-

kit) sillä, että jotkut opetussisällöt voidaan olettaa käsitellyiksi jo aikaisemmilla 

vuosiluokilla. Esimerkiksi aikamuotojen ja perussijamuotojen nimitysten pitäisi 

olla oppilaille jo tuttuja. Selkeiden taulukkomuotoisten liitteiden avulla oppilas 

voi nopeasti palauttaa mieleensä keskeisiä kielitiedon käsitteitä. (Luukka 2006: 

183; välimerkkien osaamistavoitteista Pops 2004: 50.) 

Pelkästään taulukon varaan Taito ei opetusta jätä, vaan oppiteksteissä (Taito 7: 

122–125) otetaan erityisesti esille pilkutus. Harjoitustehtävissä pyydetään selittä-

mään, miksi eräiden esimerkkivirkkeissä on tai ei ole käytetty pilkkua Tiedän, et-

tä on pää- ja sivulauseita ja että lauseet erotetaan yleensä pilkulla. Suurin osa 

tehtävistä on erilaisten virkkeiden kirjoittamista vihkoon sekä niiden pilkuttamista. 

Tosin tehtävien haasteet lisääntyvät siten, että loppua kohden täytyy myös osoit-

taa erikseen pää- ja sivulauseet. Harjoitustehtäviin sisältyy semanttinen ote: 

 
Selitä, miten pilkku muuttaa merkityksen seuraavassa virkeparissa. 

Opeta minulle toinen tärkeä välimerkki. 

Opeta minulle toinen, tärkeä välimerkki. 

(Taito 7: 165.) 

Loitsun opetustapa leimautuu edelliseen verrattuna perinteikkäämmäksi. Väli-

merkkijakson aluksi on esitetty typografisesti muusta tekstistä erotettu tietoisku: 

 

Aihe: Pilkun paikka 

Taidot: Opit, miksi ja miten pilkkuja käytetään pää- ja sivulauseen välissä, ja 

kertaat pilkun käytön luettelossa. 

Tiedot: Opit käsitteet päälause, sivulause, konjunktiosivulause, alistuskon-

junktio, kysyvä sivulause, relatiivilause ja relatiivipronomini. 

(Loitsu 7: 55.) 

Itse oppitekstiä Loitsu 7:ssä seuraa esimerkkiteksti karttamerkeistä. Oppikirja 

osoittaa tekstistä neljä eri kohtaa, joihin pilkku tulee. Tämän jälkeen annetaan 

seitsemän eri harjoitustehtävää, joista ensimmäisessä kerrataan pilkkusäännöt si-

ten, että sääntöä ilmaisevaan lauseeseen on jätetty tehtäväksi täyttää puuttuva sa-

na (esim. Pilkkua käytetään aina ∅- ja sivulauseen välissä). (Loitsu 7: 57.) 

Muissa Loitsun tehtävissä täytyy laittaa pilkkuja oikeisiin paikkoihin sekä 

tunnistaa pää- ja sivulauseita. Muuhun oppiaineen sisältöihin opetus kytketään si-

ten, että oppijan täytyy tutkia jotakin omaa kirjoitelmaansa, jonka opettaja on jo 
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tarkistanut. Kirjoitelmasta pitää etsiä esimerkit erilaisista pilkutuskäytännöistä se-

kä myös ne kohdat, joista pilkku on jäänyt puuttumaan. Oppilaan tulee pohtia, 

miksi pilkkua olisi pitänyt käyttää. (Loitsu 7: 58–59.) 

Pilkkusääntöjä Loitsu kertaa vielä 8. ja 9. vuosiluokan kirjoissa, mutta perus-

koulun päätteeksi teossarja ottaa esille myös lainausmerkkien, kaksoispisteiden ja 

ajatusviivan käytännöt. Harjoitustehtävissä kerrataan pää- ja sivulauseet sekä tu-

tustutaan eläinhoroskooppiin. (Loitsu 9: 32–40.) 

Sisu 7 muistuttaa varsinaisessa oppitekstissä, että virkkeen loppuun tulee pis-

te, kysymysmerkki tai huutomerkki. Virkkeet voivat kuitenkin koostua yksittäisis-

tä lauseista, joiden rajalla käytetään pilkkua tunnettujen ohjeiden mukaan. Oppi-

tekstiä seuraa seitsemän harjoitustehtävää sekä vielä oma aukeamansa suoran ja 

epäsuoran lainauksen yhteydessä käytetyistä välimerkeistä. Kyseisen aukeaman 

lopussa on kaksi tehtävää oman oppimisen arviointia varten. Arviointia voisi teh-

dä niinkin, että oppilas valitsee itselleen kolme oikeinkirjoitussuositusta, joita hän 

yrittäisi noudattaa jatkossa. (Sisu 7: 220–225.) 

Välimerkkejä koskevat harjoitustehtävät Sisu 7:ssä ovat samankaltaisia kuin 

Loitsussa ja Taito 7:ssä. Kahdesta muusta vastaavasta kirjasta Sisu 7 poikkeaa 

tehtävässä, jossa pitää kirjoittaa käsialalla oppikirjaan painetut tekstikatkelmat se-

kä lisätä katkelmista puuttuvat välimerkit ja isot alkukirjaimet. Kirjaan on myös 

painettu sarjakuva, josta puuttuvat puhekuplat ja tekstit. Niihin oppilaan pitäisi 

keksiä monenlaisia lauseita, joihin tulee myös monenmoisia välimerkkejä. Tehtä-

vän didaktinen perusta jää hämäräksi, kun taas kokonaisuuden päättää klassinen 

harjoitus: 

 

Selvittäkää, miten pilkun paikan vaihtaminen tai pilkun pois ottaminen 

muuttaa esimerkkien ajatusta. 

Armoa, ei Siperiaan. 

Armoa ei, Siperiaan. 

 

Yksi mitali, kultakin olisi hyvä! 

Yksi mitali kultakin olisi hyvä! 

 

Kirjasta on otettu toinen, uudistettu painos. 

Kirjasta on otettu toinen uudistettu painos. 

(Sisu 7: 223.) 
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Yllä ilmenee, että Sisu uskoo huumorin voimaan opetuksen keinona. Samaa linjaa 

kirjasarja jatkaa johdonmukaisesti myös 8. luokalla, jossa yhdessä välimerkkien 

harjoitustehtävistä ovat aineistona nuorten tekstiviestit. Niissä välimerk-kien käyt-

tö eittämättä poikkeaa yleiskielen mallista. Pilkuista oppikirjan teksti tuo esille 

lausemuodot, joissa pilkkua ei tarvitse käyttää. (Sisu 8: 234–236.) 

Yhdeksännellä vuosiluokalla Sisu pääasiassa kertailee aiemmin antamiaan 

oppeja; uusina välimerkkeinä käsitellään puolipiste ja ajatusviiva. Niitä oppikirja 

nimeää yhdessä kaksoispisteen kanssa tyyliopillisiksi välimerkeiksi, joiden ni-

menomainen käyttö ei olisi välttämätöntä: Mahdollisuuksia on monia; riippuu 

vain itsensä, mihin tarttuu. Harjoitustehtävien antamat velvoitteet ovat jo tutut 

kirjasarjan aiemmilta vuosilta. (Sisu 9: 209–214.) 

Ison ja pienen alkukirjaimen käsittely oppikirjoissa on hieman samanlaista kuin 

välimerkkien opetus: asia on tuttu jo alakoulusta, mutta vuosi vuodelta teokset 

kertaavat hieman muunnellen samaa asiaa. Syntyy mielikuva monimutkaisesta ja 

junnaavasta kielenhuollosta, jonka asioita ei voi omaksua kerralla. 

Aihepiirin opetuksessa Sisu 7 huomauttaa, että ”ison ja pienen alkukirjaimen 

käyttö edellyttää, että kirjoittaja tietää substantiivien jaon erisnimiin ja yleisni-

miin”. Tältä pohjalta teos kertoo lyhyesti perussäännöt kahdella sivulla; tehtäviä 

varten on yksi sivu ja siinä kolme tehtävää. Kahdessa tehtävässä täytyy kirjoittaa 

käsialalla ensin irrallisia sanoja ja sitten kokonainen teksti siten, että isot ja pienet 

alkukirjaimet erottuvat toisistaan selkeästi. Lopuksi seuraa tälle kirjasarjalle tyy-

pillinen humoristinen tehtävä, jossa täytyy joukkueena keksiä sanoja, jotka voivat 

olla joko yleisnimiä tai erisnimiä, esim. Vappu : vappu. (Sisu 7: 209–211.) 

Alkukirjaimien opettamista Sisu jatkaa vielä 8. ja 9. vuosiluokalla, mutta mi-

tään uutta tietoa aiheesta ei tule. Yhdeksännen luokan oppikirjassa teossarja tosin 

luettelee aikaisempaa laajemmat erisnimien ja yleisnimien ryhmät, mutta silloin 

kirjassa ei enää ole mukana harjoitustehtäviä. 8. luokalle tarjotaan kolme tehtävää, 

joista kaksi on tavanomaisia tekstinkorjauksia – toinen tekstiryhmistä tosin on pe-

räisin kännyköistä. Perinteinen harjoitustehtävä lienee seuraava: 

 
Valitse oikea vaihtoehto. Perustele valintasi. 

Olympiastadion/olympiastadion 

Helluntai/helluntai 

Taikahuilu/taikahuilu 

Toinen maailmansota / toinen maailmansota / Toinen Maailmansota 

Barokki/barokki 
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Latinalainen amerikka / Latinalainen Amerikka 

Islam/islam 

Toyota/toyota 

Englannin kieli / englannin kieli 

(Sisu 8: 228.) 

Edellinen esimerkki on monessa mielessä paljastava: Ensinnäkin se osoittaa, 

kuinka pienten yksityiskohtien kanssa oikeakielisyyteen pyrkivä koululainen jou-

tuu ahertamaan. Toiseksi esimerkit havainnollistavat, millä tavoin erisnimestä 

saattaa tulla yleisnimi (Toyota > toyota), jolloin näkökulma ratkaisee, kirjoite-

taanko isolla vai pienellä alkukirjaimella. Vastaavasti yleisnimestä voi tulla taide-

teoksen nimi (taikahuilu > Taikahuilu), jolloin täytyy tietää, että kyse on yhdestä 

säveltaiteen teoksesta. Vihdoin esimerkit dokumentoivat, kuinka sopimuksenva-

raista norminmukainen kieli lopulta on. Ja koska sopimuksia on paljon, syntyy 

käsitys kielestä, jonka hallitseminen on kohtuuttoman monimutkaista toimintaa 

yläkouluikäisen kaikkien muiden ajankäytöstä kilpailevien toimintojen rinnalla. 

Taito 7 kytkee isot ja pienet alkukirjaimet tekstien laatimisen hiontavaihee-

seen, jossa tarkistetaan, että teksti noudattaa kirjoitetun kielen pelisääntöjä: 

 
Ison ja pienen alkukirjaimen käyttö perustuu sopimuksiin. Ne ovat erilai-

sia eri kielissä. Esimerkiksi englannissa ja saksassa kirjoitetaan kielten, vii-

konpäivien ja kuukausien nimet isolla, vaikka suomessa ne kirjoitetaan pie-

nellä. 

(Taito 7: 126.) 

Oppitekstiään Taito havainnollistaa piirroksella, joka esittää sohvalla löhöävää 

naista. Hänen oleilunsa kontekstista on erikseen osoitettu ja nimetty Adidas-sukat, 

Demi-lehti, Noora (kuvauksen kohde), L’Oréal-hiusväri, Lumene-ripsiväri, Be-

netton-paita, aikakauslehti, sohva ja farkut (Taito 7: 126). Mitä ilmeisimmin vi-

suaalinen viesti kykenee havainnollistamaan, mistä puhumme silloin kun pu-

humme erisnimistä ja yleisnimistä sekä isoista ja pienistä alkukirjaimista. 

Alkukirjaimista Taidossa on 11 harjoitustehtävää. Niille on ominaista, että jo-

ko yksittäisiä sanoja tai lyhyitä tekstikatkelmia on kirjoitettu kokonaan kapitee-

lilla. Oppilasta kehotetaan siirtämään annetut sanat, sanaliitot ja tekstit työvih-

koonsa siten, että teksteissä alkukirjaimet ovat paikallaan ja sanaliitot sekä yksit-

täiset sanat on kuviteltu sijoitettavaksi keskelle lausetta. Päättelykyky haastetaan 
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käyttöön, kun oppilaan täytyy huomata, mistä ja millä tavalla eräät pienen alku-

kirjaimen sanat on johdettu (esim. stalinismi < Stalin). (Taito 7: 128–129.) 

Oppitekstin ja harjoitustehtävien tietoja ison ja pienen alkukirjainten käytöstä 

Taito täydentää vielä kirjan liiteosaan sijoitetussa taulukossa, johon on lueteltu 

joukko yleis- ja erisnimien kategorioita sekä eräitä julkisessa kielenkäytössä taa-

jaan erheellisellä alkukirjaimella kirjoitettuja sanoja. Samat taulukot ovat käy-

tössä myös Voima 8:ssa ja Taju 9:ssä; oppitekstiä niissä ei enää ole aihepiiristä. 

Loitsu 7 huomauttaa alkukirjaimia käsittelevän tekstinsä aluksi, että isojen ja 

pienten alkukirjainten hallitseminen on oikeinkirjoittamisen perusasioita: 

Joissain mainoksissa ja tekstiviesteissä on nykyään muotia kirjoittaa nimet 

pienellä alkukirjaimella. Nimissä, kuten etu- ja sukunimissä, pitää kuitenkin 

käyttää isoja alkukirjaimia. Näin osoittaa arvostavansa nimen kantajaa. Isois-

sa ja pienissä alkukirjaimissa tehdyt virheet saattavat aiheuttaa myös väärin-

käsityksiä tai ainakin saada aikaan huvittavan vaikutelman, kuten virkkeessä 

Kaikki romahti, kun toivo putosi tikkailta. Alkukirjaimillakin on siis väliä. 

(Loitsu 7: 45.) 

Huvittavia vaikutelmia edellisen tekstin yhteydessä vielä lisää kuvitus, jossa 

esiintyy tikapuilta tipahtava omenanpoimija. 

Oppitekstissään Loitsu 7 kertoo muiden tavoin, että kirjaimen isous ratkeaa 

sen mukaan, onko kyseessä eris- vai yleisnimi. Niin ikään kummastakin kategori-

asta luetellaan joukko yleisimpiä ryhmiä (yleisnimistä esim. kielet ja kansallisuu-

det, juhlapäivät, historialliset tapahtumat; erisnimistä henkilön- ja paikannimet, 

tuotemerkit ja yritykset). Aihepiiriin oppikirjasarja palaa myöhemmin peruskou-

lun kahdella viimeisellä vuosiluokalla; asiat ja harjoitustehtävien rakenteet eivät 

enää muutu, esimerkit toki. Lisäksi pitää huomata, että Loitsu 9 (s. 27) painottaa 

kielenhuollon lähdeteosten merkitystä: sääntöjä on niin paljon, että muistin tueksi 

voi hankkia kielioppaan, josta tarvittaessa voi tarkistaa hankalimmat tapaukset. 

Loitsun harjoitustehtävissä silmiinpistävää on taipumus kehottaa oppilasta te-

kemään tehtäviään harjoitusvihkoihin. Oppilaan täytyy esimerkiksi kirjoittaa vih-

koon parhaan ystävänsä toinen nimi, samoin lempikoirarotunsa nimi sekä perus-

tella, miksi osa tuli kirjoitettua pienellä ja osa isolla alkukirjaimella (Loitsu 7: 47).  

Vihkoon kirjoittamisen suosiminen opetuksessa avaa näköalan yhteen oppi-

misstrategiaan: muistamiseen oman kirjoituksen kautta – itse kirjoittamaansa 

tekstiä ehkä ei unohda niin helposti kuin jos vain toteaisi, että ystävän nimi kirjoi-

tettaisiin isolla ja lempikoirarotu pienellä. Tässä yhteydessä on kuitenkin huo-
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mautettava, että kovin vaikea on hahmottaa sellaisten vihkotehtävien didaktista 

arvoa, joissa mekaanisesti kopioidaan kirjan harjoitustehtävä jatkotyöstämistä 

varten (ks. tk. lukua 7.2). 

Välimerkkien sekä alkukirjainten tavoin myös yhdyssanat toistuvat oppiaiheena 

koko yläkoulun läpi. Ja niin kuin kahdessa muussakin aihealueessa, yhdyssanojen 

perusohjeet on opetettu jo alakoulussa. Aivan oikein onkin usein huomautettu, et-

tä äidinkielen oppimisessa ja omaksumisessa juuri luokanopettajat ovat avain-

asemassa. Ja juuri tällä perusteella myös Kotuksen (2009: 224) kielipoliittinen 

toimintaohjelma edellyttää, että maassamme tarvitaan luokanopettajakoulutusta, 

joka tarjoaa opettajille riittävät tiedot ja taidot suomen kielessä. Luontevin rat-

kaisu olisi se, että aineenopettajat opettaisivat äidinkieltä luokilla 5 ja 6. 

Riippumatta opettajan koulutuksesta yhdyssanaongelmat ovat ja pysyvät. 

Loitsu 7 koettaa suoriutua opettamisesta siten, että yllä esitetyn motivaatiojakson 

jälkeen oppikirja kertoo yhdyssanojen kirjoittamisen perussäännöt. Lisäksi paljas-

tetaan -kin-testin periaatteet (kissanKIN kello : kissankellokin). Esimerkkinä eri-

laisista yhdyssanoista kirjaan on painettu teksti kukkien kielestä. (Loitsu 7: 49–

51.) 

Yhdyssanoja varten Loitsu 7 omistaa kuusi laajahkoa harjoitustehtävää. Tyy-

piltään ne alkavat muistuttaa muissa asiakokonaisuuksissa ja muissa oppikirjoissa 

noudatettuja periaatteita: Poimi vihkoosi sanat, jotka pitäisi kirjoitta yhteen. Yksi 

tehtävistä perustuu Romeo ja Julia -näytelmän parodiatekstiin siten, että oppilaan 

tulisi kirjoittaa vihkoonsa näytelmän vuoropuhelussa tarvittavien yhdyssanojen 

osat (joko määrite- tai perusosa). Niin ikään oppilasta kehotetaan tutkimaan omaa 

palautteen saanutta kirjoitelmaansa ja selvittämään, millaisia yhdyssanavirheitä 

tekstissä on ja mitkä sanat oppilas on kirjoittanut oikein. (Loitsu 7: 52–54.) 

Sisu 7 aloittaa yhdyssanajaksonsa verryttelyllä ja huomauttaa, että yhdyssanat 

ovat yksi tapa muodostaa kieleen uusia sanoja, joilla on oma merkitys. Esimer-

kiksi sanoilla matka ja laukku ovat omat merkityksensä, kuten myös yhdyssanalla 

matkalaukku. Joskus on vaikea tietää, kirjoitetaanko sanat yhteen vai ei. Testausta 

varten oppikirja tarjoaa käyttöön ns. adjektiivitestin mutta korostaa perussääntö-

jen hallinnan merkitystä ja kertaa niitä kahden sivun verran. (Sisu 7: 212–213.) 

Sisu 7 sisältää neljä harjoitustehtävää yhdyssanoista; Sisu 8 kolme ja Sisu 9 

kaksi. Sisu 8 syventää kirjasarjan aiempaa tietoutta huomauttamalla, että genetii-

vialkuisten yhdyssanojen (kananmuna, kirjansidonta) kirjoitusasun voi määrätä 

lauseyhteys. Niin ikään 8. luokalla tulee esille, että jos yhdyssanan alkuosa on 

moniosainen, yhdysmerkin eteen jää väli: Taru sormusten herrasta -romaani. Vas-
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taavasti ääriarvojen ja osapuolien väliin tulee ajatusviiva: Suomi–Ruotsi-

maaottelu. (Sisu 8: 229.) 

Sisun tehtävien joukossa on käännösharjoitus, jossa käännetään sanoja eng-

lannista police station suomeen (Sisu 7: 214). Esillä on myös ryhmätyö, jossa 

ryhmät vuorotellen ehdottelevat toisilleen korjauksia esillä oleviin teksteihin ja 

toiset sanovat, ovatko ne oikein vai väärin (Sisu 9: 222). Seuraava liittyy akuuttiin 

problematiikkaan: 

 

Kaikkien yritysten nimet eivät ole oikeinkirjoitussääntöjen mukaisia. 

Mitä alkukirjain- ja yhdyssanakorjauksia tekisit seuraaviin nimiin? 

ATK Järvinen 

Iloinen Silmä 

Yritys-Kiinteistöt 

K-Kenkä 

Laatta Leevi 

Entten Tentten 

Ollintalot 

Pellava-Aitta 

(Sisu 9: 222.) 

Ajankohtaiseksi edellinen ajautuu siksi, että monilla yrityksillä on usein nimenään 

kieliä yhdistävä sekakooste Kauneushoitola PS-Beauty tai 1980-luvulta lähtien 

mukakielinen nimi Nordea, Destia, Itella, Sonera (Kotus 2009: 161–162). Syitä 

yritysnimien monenmoiseen (vrt. if…; Yahoo!; SanomaWSOY) ilmiasuun on usei-

ta: jotkut nimet ovat vakiintuneet varhain (Kainuun Sanomat) ja ehtineet saada 

oman tunnelatauksensakin (ks. Iisa ym. 2003: 116–118). 

Taito 7 käsittelee yhdyssanoja niin liiteosassaan (samoin Voima 8 ja Taju 9) 

kuin itse oppiteksteissäänkin. Oppitekstissään Taito on muistanut käytännöllisen 

näkökulmansa, kun se huomauttaa yhdyssanojen usein tiivistävän tekstiä: Veljeni 

on viisi vuota vanha. > Veljeni on viisivuotias. Oppikirja mainostaa, että suomen 

kieltä käyttävä selviää vähillä sanoilla: Yleismustesuihkutulostinkalvo on englan-

niksi universal transparecy film for ink jet printers. (Taito 7: 130–131.) 

Taito sisältää yhdyssanoista 12 harjoitustehtävää. Osa tehtävistä koettaa viri-

tellä oppijassa tutkivaa asennetta käsiteltävää ilmiötä kohtaan: 
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Tutki, mitkä alla olevista ovat yhdyssanoja. Mistä tiesit sen? 

a. esikois + albumi 

b. ensimmäinen + albumi 

c. poptähden + albumi 

(Taito 7: 132.) 

Tutkimukselliseen otteeseen ehkä lukeutuu edellisen lisäksi se, että kahdessa teh-

tävässä valjastetaan käyttöön lingvistiikan termit perusosa ja määriteosa. Suurin 

osa tehtäviä on kuitenkin sellaisia, joissa harjoitella yhdyssanojen norminmu-

kaista kirjoittamista, niiden muodostamista sekä myös muuttamista irrallisiksi sa-

noiksi siten, että lausemerkitykset saavat uuden sisällön. Harjoitusten päätteeksi 

on lyhyt tehtävä, jossa hoksautetaan mahdollisuudesta lyhentää yhdyssanoja ke-

vyempään ilmaisuun: haittatekijä = haitta. (Taito 7: 132–133.) 

Vierassanat eivät kuulu kielenhuollon keskeisimpiin kysymyksiin edellisiin asioi-

hin verrattuna (ks. Pentti Leinon listausta luvussa 5.2). Silti on kiinnostavaa tar-

kastella, millä tavoin oppikirjat käsittelevät oppiaineen marginaalia.  

Oppikirjoissa vierassanoja käsitellään vain 9. luokalla. Aihepiirin saama tila 

vaihtelee teoksissa: Taju 9:ssä on kaksi oppitekstisivua sekä kaksi sivua harjoituk-

sia; Sisu 9 omistaa vierassanoille kaksi sivua; Loitsu 9:ssä on kahdessa eri paikas-

sa noin sivun verran oppitekstiä sekä aukeaman luettelo vierassanoja. 

Tajun mukaan juuri vierassanat aiheuttavat ongelmia: 

Sanojen oikeinkirjoitus ei yleensä tuota suomea puhuville ongelmia, mutta 

vierassanat ovat oma lukunsa. Aina ei tiedä, milloin niissä pitäisi kirjoittaa 

yksi vokaali ja milloin kaksi (invalidi vai invaliidi) tai milloin riittää yksi 

konsonantti ja milloin tarvitaan kaksi (hierarkia vai hierarkkia). Sanojen tai-

vuttaminenkin voi osoittautua hankalaksi. 

(Taju 9: 262.) 

Taju tulkitsee vierassanoiksi sellaiset lainasanat, joissa näkyy vieras vaikutus vo-

kaalien ja konsonanttien tunnusmerkkisenä käyttönä. Nimenomaan konsonanttien 

parissa esiintyy vieraita suhuässiä (š) ja sh-yhdistelmiä. Päänvaivaa tuottavat vie-

rassanojen taivutus, vaikka pääsääntöisesti niitä taivutetaankin kuten suomalaisia 

sanoja. (Taju 9: 262–263.) 

Loitsu 9 puolestaan opettaa vierassanojen taivutussysteemin seuraavasti: 

Joihinkin vierassanoihin ja vieraskielisiin nimiin taivutuspääte lisätään heit-

tomerkin avulla. Heittomerkkiä käytetään, kun sanan tai nimen kirjoitusasu 
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päättyy konsonanttiin mutta lukuasu vokaaliin siten, ettei päätettä voi liittää 

suoraan sanaan. 

show’hun [šouhun] Glasgow’ssa [gläsgoussa] Gamus’n [kamyyn] 

(Loitsu 9: 42.) 

Oppikirjojen harjoituksissa on tyypillistä, että esille on laitettu joukko vierassa-

noja, joiden joukosta oppijan täytyy valita oikeat kirjoitusasut, esim. basili : basil-

li (Sisu 9: 227). Voidaan myös harjoitella joidenkin sanojen ja nimien taivutusta: 

Bordeaux (lausutaan bordoo) (Loitsu 9: 43). Niin ikään on mahdollista selittää 

esimerkiksi antidopingin perimmäinen merkitys, kun oppitekstissä on kerrottu, et-

tä anti-sanan alkuosa kantaa merkitykseen ’vastaan, sijasta’ (Taju 9: 264). 

Kuten tiedetään, vieras- ja sivistysanoja nykysuomessa on käytössä paljon – 

niistä on julkaistu jopa sanakirjoja. Siksi on mielenkiintoista arvailla, millaiseksi 

oletetaan sellaisen oppijan todellisuus, jonka täytyisi harjoitustehtävissä intoutua 

taivuttamaan sanoja Internet, Clinton, ksylitoli, Skellefteå, cafe au lait, aerobic, 

jonglööri, Marlowe ja Peugeut (Taju 9: 264). Onko näitä sanoja taivuttelevan op-

pilaan kokemusmaailma toinen kuin sillä, jonka tehtävissä vilisevät sanat amal-

gaami, astrologi, basilli, bilateraalinen, brontosaurus, bysanttilainen, illuusio, in-

spiraatio, kampanja, klisee, sabotaasi tai Skandinavia (Sisu 9: 227)? Entä millai-

sia olettamuksia liittyy sellaisen oppijan motiiveihin, jolle perätysten esittellään 

sanat feminiininen, fiasko, filosofia, fobia ja fraasi (Loitsu 9: 236)? 

Oppikirjojen luenta kielenhuollon näkökulmasta johdattelee päätelmään, jonka 

mukaan koululainen saa äidinkielestään varsin monimutkaisen käsityksen, vaikka 

näin ei tarvitse olla. Kuitenkin jo yksin välimerkkien ja pilkkusääntöjen kertaa-

minen vuosiluokalta toiselle vaikuttanee siihen, että suomen kieltä voi pitää vai-

keasti opittavana kokonaisuutena. Sellaisena oppiaineena, jossa samoja asioita pi-

tää kerrata jatkuvasti.  

Muodostuvaa mielikuvaa edistää se, että ison ja pienen alkukirjaimen käyttö 

on perimmiltään vain sopimus: ei ole mitään syytä, miksi kirjoituksessa pitäisi 

osoittaa erikseen, onko kyse erisnimestä vai ei – ei sitä tehdä puheessakaan. Kun 

alkukirjaimien käyttö perustuu sopimukseen, on se omiaan rasittamaan ihmisen 

oikeuksia muiden sopimusten ohessa. Sopimukset puolestaan helposti leimaavat 

kielenhuollon ja koko kielenohjailun kahlitsevaksi toiminnaksi, joka on vierasta 

etenkin luoville tekstintekijöille – lahjakkaille nuorille, kirjailijoille, kääntäjille, 

toimittajille. Paula Sajavaaran (2000: 102) sanoin kielenhuoltajien ja opettajien 
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olisikin oltava tietäjiä ja näkijöitä, jotta he uusista aineksista pystyisivät tukemaan 

ilmaisuvoimaisimpia ja antaisivat väistyvien ilmaisukeinojen hiipua.  

Monimutkaiseksi kielikäsitys vahvistuu viimeistään opeteltaessa yhdyssanoja, 

joiden käyttöä varten oppilas saattaa tarvita äidinkielensä sanakirjoja. Oppilasta 

tuskin lohduttaa tieto, että aivan samoin hän joutuu käyttämään sanakirjoja tarkis-

taessaan vieraan kielen kirjoitusasuja ja merkityksiä. Sanakirjojen tai ohjekirjojen 

käyttö on tavallista monilla äidinkielen ulkopuolisilla elämänalueilla. 

6.3 Repaleinen tekstitaito 

Tekstitaitojen opetukseen on maailmalla kehitelty erilaisia pedagogisia ratkaisuja 

ja oppimateriaaleja. Toisaalta Minna Riitta Luukka (2009: 21) huomauttaa, että 

koulua varten ei voi antaa patenttiratkaisuja – ei valmiita työkaluja eikä käsite-

listoja. Ei siis ole olemassa yhtä tekstitaitojen opetusmetodia vaan lukuisia tapoja, 

joilla opetuksessa voidaan luoda sellaisia oppimistilanteita ja -ympäristöjä, joissa 

monimuotoisiin tekstitaitoihin saatetaan sosiaalistua. Tekstitaitoisuus tarkoittaa 

taitoa toimia luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti tekstien kanssa erityyppisissä 

tilanteissa. Kyse ei siis ole vain taidosta analysoida tekstejä tiettyjen käsitteiden 

tai tieteellisen suuntauksen ehdottamalla tavanomaisella tavalla. 

Tekstitaidon opetusta oppikirjoissa on aikaisemmin kontrastiivisesti tarkastel-

lut Marja Kynkäänniemi. Hänen aineistonaan on ollut yksi venäläisille ja yksi 

suomalaisille yläkoululaisille tarkoitettu kirjasarja. Kynkäänniemen keskeisin ha-

vainto on, että molemmista kirjasarjoista puuttuu lähes kokonaan kriittinen ja ar-

vioiva tekstien tarkastelu. Tekstit esitetään niissä ikään kuin annettuina, itsestään-

selvyyksinä. Kynkäänniemi luonnehtii oppikirjojen tekstitaitojen opetusta ”tuot-

tamistekstitaitoja valmentavaksi”. Hänen mukaansa varsinkin venäläisessä ope-

tuksessa keskeisiä ovat lineaariset tekstit, vaikka viestinnässä on tapahtumassa 

suuria muutoksia, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia esimerkiksi perinteiseen 

kirjoittamiseen. Gunther Kressiin vedoten Kynkäänniemi arvioi, että kirjoituksen 

vallasta ollaan siirtymässä kuvan valtaan ja kirjan vallasta kuvaruudun valtaan. 

Suuntaus johtanee siihen, että multimodaalisissa teksteissä kirjoittaminen muuttuu 

tasa-arvoiseksi muiden lajien, kuten kuvan, puheen, eleiden, kanssa. (Kynkään-

niemi 2006: 156; ks. myös Valtonen 2011: 199–201.) 

Niin kuin Anneli Kauppinen (2011: 176–177, 191–192) korostaa, eri viestin-

tävälineiden tekstien luennassa on joistakin yhtäläisyyksistä huolimatta pidettävä 

mielessä koodien ominaislaatu. Usein vastakkain asetetaan fiktiivinen kaunokir-

jallisuus ja faktapohjaiset asiatekstit, vaikka aivan yhtä painokkaasti kaunokirjal-
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lisuuden lukemisesta voidaan puhua kulttuurisena pääomana, jota lukemalla nii-

den käyttäjä samalla lukee myös maailmaa. Lisäksi kaunokirjallisuus virittää aja-

tuksia ja tunteita sekä antaa kielellisen ilmaisun malleja. Kauppisen mielestä fik-

tion anti tekstitaitojen ja ymmärryksen kehittäjänä onkin kiistaton. 

Tekstitaidot kytkeytyvät lingvistiikassa tekstintutkimuksen alaan. Tällöin hy-

vä lähtökohta on kieliopillisen ja leksikaalisen keinoston kuvaus. Seuraavina laa-

jenevina systeemeinä ovat tekstisysteemin kuvaus: millaisin retorisin ja arkkiteh-

tonisin keinoin teksti rakentuu, miten osien yhteenkuuluvuus ilmenee jne. Nämä 

hyödyntävät toki kieliopin keinoja, joten jälleen sanaston, pronominien, viittaus-

ten, aikamuotojen ja sidosilmausten analyysi on hyödyksi. Tähän ei kuitenkaan 

pidä jäädä: tekstiä laajempi kehä on sosiaalisten ja kulttuuristen käytänteiden ku-

vaus – miten teksti asettuu ympäristöönsä, millaisia merkityksiä liittyy siihen, että 

teksti ylipäänsä on olemassa, millaisia merkityksiä tekstillä on. (Hiidenmaa 2000: 

188.) 

Mainitut tekstintutkimuksen kohteet ovat tärkeitä ennen muuta silloin, kun 

harjoitellaan tekstitaitoja lukemisen näkökulmasta. Seuraavassa painopiste kuiten-

kin on luvun 5.3 viitoittaman suunnan mukaisesti kirjoittamisessa ja erityisesti 

genressä. Tarkoitus on lukujen 6.1 ja 6.2 hengen tavoin kiinnittää katse etenkin 

tekstitaidon harjoitustehtäviin ja koettaa selvittää, millaisin menetelmin oppijaa 

tekstien maailmaan johdatellaan.  

Kirjoittamisen opettaminen on äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen ydinalu-

eita: kirjoittaminen valmentaa oppijaa koulunjälkeisessä elämässä tarvittaviin 

viestintätaitoihin, se kytkee kielentuntemuksen ja kielenhuollon asiat käytäntöön, 

antaa välineen ilmaista ajatuksia ja tunteita, ehkäpä myös kehittää johdonmu-

kaista ajattelukykyä. Juuri kirjoittamisen puutteelliseen tasoon on kiinnitetty huo-

miota myös kansallisissa arvioinneissa (ks. lukua 2.3). 

Kirjoitustaitojen heikkeneminen virittelee jatkuvaa keskustelua opetusmene-

telmistä. Esimerkiksi Anneli Vähäpassi (1986: 128) on todennut, että juuri oppi-

mistuotosten perusteella pitäisi kiinnittää huomiota juuri opetusmuotoihin. Tärke-

ää Vähäpassin mielestä olisi hyväksyä lähtökohta, jonka mukaan opetuksessa täy-

tyisi sietää kielen ilmiöihin liittyvän tiedon epävarmuus ja rajallisuus samoin kuin 

se, ettei kirjallisuuden tulkinnoissa ole yksiä ainoita oikeita ratkaisuja. 

Vähäpassin kaipaamia ongelmakeskeisiä opetusmenetelmiä edustaa prosessi-

kirjoittaminen. Menetelmää tutkineen Annamari Murtorinteen (2005: 280–281) 

mukaan prosessikirjoittaminen parhaimmillaan antaa mahdollisuuden yhdistää 

ongelmanratkaisun kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja, kun ne yleensä jäävät kou-
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luopetuksessa toisistaan erillisiksi. Tämäkään tosin ei vielä takaa kehittyneempiä 

tekstejä, vaan kirjoitusprosesseissa korostuvat motivaatio ja sosiaalisuus, joita 

molempia prosessikirjoittaminen voi tukea.  

Toisessa valossa prosessikirjoittamiseen on suhtautunut Sirppa Kauppinen, 

joka (1986: 157) on todennut, että ihminen lukee, puhuu ja kirjoittaa parhaiten it-

selleen läheisistä ja hyvin tuntemistaan asioista. Ohjauksen lisäämistä prosessikir-

joittamisen tavoin kaikkiin työvaiheisiin Kauppinen ei välttämättä pidä niin erin-

omaisena opetusmenetelmänä, että se voisi olla yksinomainen käytetty metodi. 

Kauppinen myöntää, että tekstien hiominen on luonteva osa esimerkiksi opinnäy-

tetöiden kirjoittamista, mutta suurin osa opiskeluun ja varsinkin ammatteihin kuu-

luvasta kirjoittamisesta on tehtävä nopeasti ja lähetettävä eteenpäin.  

Leena Vahala (2008: 307) huomauttaa, että koska opetussuunnitelman perusteissa 

ei mainita, millaisia tekstilajeja milläkin vuositasolla harjoitellaan, opettaja saa 

käyttää itsenäistä harkintaansa. Omassa opetustyössään Vahala on aloittanut seit-

semännellä luokalla kertomisesta, jatkanut argumentoivaan ilmaisuun kahdek-

sannella ja päätynyt yhdeksännellä pohtivaan kirjoittamiseen. Vahala uskoo mo-

nien muiden kollegoidensa toimivan samoin, ja jokseenkin näin rytmittyvät myös 

tämän tutkimuksen aineiston oppimateriaalit. 

Taito 7 on omistanut koko kirjoittamisen ja puhumisen aihekokonaisuutensa 

kuvaukseen ja selostukseen. Oppikirja siis käsittelee sekä kirjoitusta että puhetta 

tekstinä – niin kuin tekstilingvistiikan määritelmien mukaan tulee tehdäkin. Ky-

seisen aihekokonaisuuden lisäksi oppikirja tosin opettaa myös muita tekstilajeja, 

esimerkiksi määritelmät ja tiivistelmät osana opiskelumaailman tekstejä. 

Taidon harjoitustehtävät koettavat saada oppijan pohtimaan omaa kirjoittaja-

käytäntöään. Häntä patistetaan miettimään, millä tavalla hänellä on ollut tapana 

tehdä tekstejään. Toisaalla oppilasta kehotetaan keksimään mahdollisimman mon-

ta syytä, miksi tekstiä kannattaa ideoida ja suunnitella ja miksi taas ei. Niin ikään 

tehtävänannon yhteydessä saatetaan suoraan viitata tekstien heikkouksiin, joita on 

kahta laatua: liika tiiviys ja turha rönsy. Seuraavassa on rönsyä: 

Joidenkin kirjoittajien teksteistä tulee uuvuttavan pitkiä. Syynä voi olla 

se, että kirjoittaja toistaa asioita, on turhan monisanainen, kiertelee ja 

kaartelee. Tuloksena on teksti, jossa asiaa on vähän mutta sanoja paljon. 

– Valitse toinen akvaarioaiheisista pöhöteksteistä. Mieti, miten voisit laihdut-

taa sitä, ja kirjoita teksti vihkoosi. 

a. On tärkeää sisustaa akvaario kauniisti. Akvaariota pitää myös hoitaa hyvin. 
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Näin kauniisti sisustettu ja hyvin hoidettu kaunis akvaario voi olla koko 

kodin kaunistus. Hyvin hoidetussa akvaariossa on loistavanvihreät kasvit 

ja iloisenkirjavat kalat. Loistavanvihreine kasveineen ja iloisenkirjavine 

kaloineen akvaario vaikuttaa virkistävältä ja rauhoittavalta. 

b. Toiset akvaariokalat ja -kasvit pitävät kirkkaasta päivänvalosta, toiset ak-

vaariokalat ja -kasvit pitävät taas enemmän varjosta, mutta kaikki tarvitse-

vat valoa ja päivän ja yön vaihtelua. Koska akvaariokalat ja -kasvit tar-

vitsevat siis valoa ja päivän ja yön vaihtelua, akvaario on valaistava. 

(Taito 7: 103.) 

Edellinen harjoitustehtävä korostaa tekstin muokkaamisen merkitystä. Epäsuo-

rasti se myös muistuttaa, että oman tekstin tarkastelu ei ole kovin helppoa, koska 

omasta tekstistä etääntyminen ei aina onnistu (Vahala 2008: 308). Toisin sanoen 

harjoitustehtävä saattaa hoksauttaa, että vaikka tekstissä on kirjoittajan mielestä 

ainoastaan tarpeellinen määrä akvaariokaloja ja -kasveja, voivat ne lukijan näkö-

kulmasta muuttua toistoksi, joka lopulta estää tekstin perillemenon. 

Kuvaus ja selostus ovat tekstityyppinä kertomuksia, mutta vielä selkeämmin 

kertomusta edustaa teksti, jossa on mukana fiktiota. Loitsu 7 johdattelee kerto-

muksen laatimiseen seuraavalla ingressillä (kursivoinnit puuttuvat alkutekstistä): 

Joskus tuntuu siltä, että olisi kaikkein helpointa ja hauskinta ryhtyä kirjoitta-

maan ilman suunnitelmaa ja antaa tapahtumien kehittyä itsestään. Tällä ta-

valla on syntynyt varmasti monia hienoja kertomuksia. Joskus saattaa käydä 

toisin. Jos kirjoittaja ei ole etukäteen miettinyt esimerkiksi juonen kulkua, 

saattaa kertomus vahingossa rönsyillä niin monimutkaiseksi, että lukijan on 

vaikea pysyä matkassa. Kertomuksesta voi tulla työläs myös itse kirjoittajalle, 

erityisesti siinä vaiheessa, kun kertomus pitäisi saada johdonmukaisesti lop-

pumaan. Tästä syystä on hyvä oppia ja tottua aloittamaan kirjoitustyö suunni-

telmasta. 

(Loitsu 7: 101.) 

Yllä huomio kiinnittyy moniin sanavalintoihin, joiden perusteella tekstin interper-

soonaiseen funktioon todella kirjoittautuu vastaanottajaksi nuori lukija, melkein 

lapsi vielä. Äidinkielen oppitunnilla oppija ei siis järjellä järkeile, mikä on paras 

tapa lähestyä kirjoitustehtävää vaan jokin ratkaisu vain tuntuu sopivalta. Ei ole 

olemassa kirjoittamiseen kuuluvaa velvollisuutta vaan tuntemus helposta ja haus-

kasta työstä, joka kehittyy itsestään – niin helppoa oppiminen, kirjoittaminen ja 
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suomen kieli on. Kirjoittamista voi luonnehtia ylisanoilla, jopa hyperbolilla (var-

masti monia hienoja), jotka usein leimautuvat nimenomaan lasten kielen ominai-

suudeksi. Asioiden etenemistä yhä kuvaavat metafora pysyä matkassa [ajatus on 

matka] ja sen erityislaji personifikaatio kertomus rönsyilee [ajatus on ikään kuin 

pullataikina tai jokin muu konkreettinen entiteetti]. Teksti on ideologisten merki-

tysten kyllästämä; oppitekstiin kirjoittautuu nuori lukija, joka ei ole yhtä altis va-

kavamieliseen kirjoitustyöhön kuin hän on valmis urheilu- tai musiikkiharrastuk-

seen. (Kirjoittamisen säännöllisyydestä Svinhufvud 2007: 113–114.)  

Kuva 5. Esimerkki mandala-kuvauksesta ideoinnin apukeinona (Loitsu 7: 102).  

Oppitekstissään Loitsu 7 esittelee suunnittelun avuksi ajatuskartat ja mandalan, 

joka on vastakkainasetteluihin perustuva tekniikka (ks. kuva 5). Harjoitustehtäviä 

on kolme, joista kahdessa selvitellään, mitä vikaa on oppikirjaan painetuissa ker-

tomuksissa. (Loitsu 7: 102–106.) 

Sisu 7 jakaa kirjoittamisjakson kahteen osaa: kuvitteellisten tekstien ja asia-

tekstien ryhmään. Kertomus sisältyy kuvitteellisiin teksteihin yhdessä kuvauksen, 

dialogin ja runon kanssa; asiatekstejä edustavat uutinen ja aineistoteksti. Kerto-

mus nimetään kuvitteellisten tekstien perustaksi (kursiivit kirjoittajan): 

Kertomus on perusteksti. Ihmisen olemukseen näyttää kuuluvan, että hän 

hahmottaa asiat kertomuksina. Pieni lapsi kertoo yleensä aikajärjestyksessä, 

mitä hän on kokenut tai tehnyt päivän aikana. Ensimmäiset kirjalliset tuotok-

setkin ovat yleensä pieniä kertomuksia. 
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Romaanit, novellit, sadut, tarinat ja muut suorasanaiset tekstit ovat 

useimmiten kertomuksia. Samoin tv-sarjat ja elokuvat noudattavat kertomuk-

sen rakennetta, ja jopa päivittäiset uutiset koostuvat pienistä kertomuksista. 

(Sisu 7: 163–164.) 

Esimerkissä huomiota herättää pehmentävä verbi näyttää. Miksi ei sanota suoraan 

antropologien tavoin (Lévi-Strauss 1966: 16–22), että kertomus ja myytti ovat 

ihmiskunnan maailmankuvan vanhinta ainesta? Arvellaanko kenties, että moinen 

tieto rikkoisi nuoren tunnetusti tarvitseman turvallisuuden tunteen? 

Niin ikään ylle on kirjoittautunut lukijaksi nuori oppija, joka itse asiassa on 

yhä lapsi. Tällainen interpersoonainen merkitys tekstiin kirjoittautuu siitä, että yh-

täältä esimerkissä pieni lapsi kertoo asiat aikajärjestyksessä ja toisaalta tekstiä 

edeltää konteksti, jossa oppilasta pyydetään kirjoittamaan hänen edellisen päi-

vänsä kuulumisista aamuheräämisestä nukahtamiseen. 

Oppija lapsena ei kirjoittaudu ainoastaan edelliseen esimerkkiin, vaan vastaa-

va interpersoonainen merkitys esiintyy monissa oppiteksteissä. Aiemmin on ana-

lysoitu koululaishuumoria, joka mitä todennäköisimmin vetoaa juuri nuorimpiin 

peruskoululaisiin (esim. luvussa 5). Vastaavasti Agricolaa esittelevä kerrontastra-

tegia kiehtonee kertomuksiin mieltyneitä lapsia ja nuoria (tk. 6.4). Monet siis ovat 

keinot, joilla kohti nuoruuttaan kasvavaan oppijaan teksteissä vedotaan. 

Sisun esimerkkitekstiä seuraa monenmoista informaatiota. Erillisessä tieto-

laatikossa on esitelty kertomuksen rakenne, joka on toisaalla esitetty myös graafi-

sesti aristoteelisen draaman kolmiona (aloitus, kehittely, huippu, käänne, lopetus). 

Erikseen oppilasta valaistaan näkökulman osuudesta kertomuksessa, samoin eri-

laisten kertojien mahdollisuudesta. Kertomuksen ainekset ovat oppitekstin mu-

kaan (i) henkilöt, (ii) kertoja, (iii) tapahtumapaikka ja -ympäristö, (iv) tapahtuma-

aika, (v) juoni sekä (vi) ydinajatus eli teema. Kertomuksen tiimoilta oppikirjassa 

on kymmenen harjoitustehtävää, osa varsin laajoja. (Sisu 7: 163–172.) 

Kahdeksannella vuosiluokalla painopiste on mediakasvatuksessa ja kriittisessä 

medialukutaidossa (ks. 4.3, 5.3; myös 4.5, 5.5). Tekstien foorumina media antaa 

mahdollisuuden lähestyä vaikuttamaan pyrkivää kielenkäyttöä ja argumentaatiota. 

Sisu 8:ssa aihepiiriä käsitellään 26 sivua (s. 197–222). Oppitekstistä käy ilmi, että 

vaikuttavan tekstin genre voi olla muutakin kuin mainontaa tai yleisönosastokir-

joitusta: kirje, sähköpostiviesti, tekstiviesti, runo, lehtijuttu, käyttöohje, tarina.  

Harjoitustehtävissään oppikirja todistaa, että runo, kortti tai sähköposti todel-

la voi olla suostutteleva teksti: 
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Kirjoita kortti tai sähköpostiviesti tyttö- tai poikaystävällesi tai parhaalle 

kaverillesi sen jälkeen, kun olet loukannut häntä verisesti. Yritä saada 

hänet antamaan tekosi anteeksi. 

Pohjustava tehtävä: 

Listaa erilaisia anteeksipyyntötapoja. Valitse tekstiisi niistä toimivimmat. 

Jos kirjoitat postikortin, mieti, mitä sen kuva esittää, jotta se sopii viestin 

kanssa yhteen. Jos taas kirjoitat sähköpostiviestin, harkitse, voitko käyttää 

hyödyksesi esimerkiksi hymiöitä. 

(Sisu 8: 199.) 

Sisun harjoitustehtäviä leimaa leikkimielisyys, sillä harjoitustehtäviin kuuluu 

muun muassa hiuksia nostattava kauhutarina, tunteisiin vetoava runo, ilahduttava 

uutinen tai liioitteleva mainosteksti. Kriittistä lukemista aktivoidaan kysymällä, 

kuka kirjoittaa yleisönosastokirjoituksia tai miksi yleisönosastokirjoitus saattaa 

poikia sanomalehteen oman taustajuttunsa (Sisu 8: 202–203). 

Sisun lavea näkemys vaikuttavan tekstin genrestä on sopusoinnussa sen kans-

sa, että kouluissa 8. luokalla tapana on lukea runsaasti mediatekstejä. Tekstilajien 

ominaisuuksien opiskelun jälkeen tai ohessa kirjoitetaan runsaasti erilaisia mieli-

piteitä ja tehdään mainoksia kuviteltuihinkin julkaisuihin. (Vahala 2008: 308.) 

Voima 8 esittelee mielipidetekstin kirjoittamisen vaiheet samoin kuin Taito 7 

edellä. Oppikirja käsittää puheenkin tekstiksi, ja tekstien suurimpien strategioiden 

jälkeen opetus vähitellen siirtyy kohti lauserakenteita ja tekstien loppuhiontaa. 

Kirjoittamisen ja puhumisen kokonaisuudelle Voima on omistanut 46 sivua (s. 

151–196). Niihin sisältyvät myös tekstitaitojen stilistinen ulottuvuus kielikuvien, 

tehotoiston sekä deskriptiivisten ja onomatopoieettisten sanojen esittelynä. Oppi-

kirja selittää niin ikään, millainen on hyvä mielipidetekstin kirjoittaja: 

Hyvän kirjoittajan mielipide erottuu tekstistä selvästi, eikä hänen kantansa 

muutu kesken kaiken. Hän valitsee perustelunsa lukijakunnan mukaan ja tuo 

ne esille tärkeysjärjestyksessä. Perusteluja hän tukee lukijoita kiinnostavilla 

yksityiskohdilla. 

Lukijat tarvitsevat myös selityksiä. Siksi taitava kirjoittaja joskus esitte-

lee asian taustoja laajastikin. Hän myös selittää käsitteet, jotka arvelee luki-

joille vieraiksi. 

Lukijoiden kannalta on tärkeää, että heille kirjoitetaan juuri heitä puhut-

televalla kielellä. Vaikutuksen myös yleensä tekee, jos kirjoittajan oma ääni 
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kuuluu selkeänä. Sävyltään se voi vaihdella: joskus sopii aggressiivinen sävy, 

joskus taas humoristinen, asiallinen tai lempeä ovat viisaampia valintoja. 

(Voima 8: 153.)  

Harjoitustehtävissä Voima kertoo uutena tietona 8.-luokkalaisille tehdystä kyse-

lystä, jossa selvitettiin palautteen vaikutusta koululaisten tapaan kirjoittaa mielipi-

detekstejä. Harjoitustehtävässä oppilasta pyydetään poimimaan kyselyn vasta-

uksista kolme sellaista tekstien parannuskeinoa, joista saattaisi olla hänelle itsel-

leen hyötyä. Tällaisia parannuskeinoja ovat muun muassa perustelujen lisääminen, 

kirjoitusvirheiden korjaaminen, tekstin tiivistäminen, käsialan selkeyttäminen ja 

otsikon muuttaminen aiempaa kiinnostavammaksi. (Voima 8: 156.) 

Loitsu 8 käsittelee vaikuttavia tekstejä 44 sivua (s. 109–152). Aihepiiri sisäl-

tää sekä puheen että kirjoituksen, tekstilajit, modukset ja argumentaation. Asia-

tekstien lisäksi vaikuttavaa kielenkäyttöä tarkastellaan kaunokirjallisuuden ja elo-

kuvan näkökulmasta, minkä jälkeen oppikirja siirtyy kokonaan mediakasvatuksen 

pariin. Kirjan lopussa (Loitsu 8: 208–223) on joukko projektitehtäviä, joiden pa-

rissa oppilaan olisi mahdollista laatia esite omasta harrastuksestaan, kirjoittaa oma 

runo- tai novellikokoelma, laatia kampanja jonkin epäkohdan tiimoilta (oppikirjan 

kuvituksen perusteella eläinten oikeudet olisi hyvä aihe), dubata vaikuttamaan 

pyrkivää elokuvaa tai toteuttaa mainoskampanja jostakin tuotteesta. 

Vaikuttavista kirjoituksista Loitsu 8:ssa esillä ovat yleisönosastokirjoitus ja 

arvostelu. Näistä kahdesta arvostelun genreen kiinnitetään yleensä vähemmän 

huomiota, vaikka se on tavallinen osa arkiviestintää (huomaa esim. kirja- ja elo-

kuvakritiikin määrä mediassa, työpaikkojen asiakaskyselyt, opetuslaitoksen opis-

kelijapalaute, juhlatilaisuuksien kohteliaisuudet ihmisten pukeutumisesta yms.). 

Kielteisen arvostelun lukeminen omasta työstä ei tunnu koskaan mukavalta. 

Kritiikistä voi kuitenkin oppia paljon, jos arvostelija on muistanut perustella 

mielipiteensä kattavasti ja monipuolisesti. Arvostelu on mielipidekirjoitus eli 

jonkun henkilökohtainen näkemys esimerkiksi kirjasta, elokuvasta, levystä, 

teatteriesityksestä tai konsertista. Tämän vuoksi kannattaa lukea useiden ih-

misten tarkasti perusteltuja mielipiteitä, jotta saa tarpeeksi monipuolisen ku-

van arvostelun kohteesta. Hyvä arvostelu tiedottaa teoksen ilmestymisestä, 

auttaa lukijaa valikoimaan jyvät akanoista ja houkuttelee hänet nauttimaan ja 

saamaan elämyksiä. 

(Loitsu 8: 133.) 
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Harjoitustehtävissä Loitsu kehottaa oppilasta tutustumaan kritiikkien arvosteluas-

teikkoihin; esimerkiksi tähtiskaalan sanalliset selitykset täytyy kirjoittaa vihkoon. 

Loitsun tehtäväsivuilla on myös julkaistu lehtikritiikki vuonna 2003 ilmestyneestä 

Maija Vilkkumaan Ei-levystä. Oppilasta pyydetään poimimaan viisi adjektiivia, 

joilla arvostelija kuvaa Vilkkumaan albumia tai sen lauluja. Lisäksi on annettu 

eräitä kritiikistä tehtyjä väittämiä, ja oppilaan tulee ratkaista, ovatko väitteet oi-

kein vai väärin. Edelleen oppijan on mahdollista kuunnella itseään kiinnostava le-

vy ja kirjoittaa siitä arvostelu. Vilkkumaan lisäksi oppikirjaa on kuvitettu Pink 

Floydin Roger Watersin valokuvalla. (Loitsu 8: 136–137.) 

Yhdeksännellä luokalla tekstitaitojen opetus ikään kuin kiepsahtaa takaisinpäin si-

ten, että tekstistrategioiden ja vaikuttamaan pyrkimisen asemesta oppija pureu-tuu 

tekstien rakenteisiin ja jäsentelyyn. Opettajan näkökulmasta yksityiskohtainen 

kirjoittamisen mallintaminen on perusteltua siksi, että oppijan saama vetoapu kir-

joittamisen teknisissä yksityiskohdissa antaa oppilaalle tilaa tehdä tulkintoja, poh-

diskella sekä hioa tekstiään entistä ehommaksi (Vahala 2008: 309). 

Loitsu 9:ssä (s. 13–26) tekstitaidot on sijoitettu oppikirjan kertausosioon, jos-

sa ne ovat osa tiedonhankinnan kertausta, asiatekstin suunnittelua ja tyyliä. Teks-

tien jäsentelytavoista oppikirja esittelee aihepiiri- ja vertailurakenteen; harjoitus-

tehtävissä aiheena ovat noitavainot. Selkeän asiatyylin opetuksessaan Loitsu 9 ta-

kertuu erityisesti lauseenvastikkeisiin, joita teos yhtäältä pitää keinona tiivistää 

tekstiä mutta toisaalta myös kankean tekstin tunnusmerkkinä. Samoin asiatyylin 

ongelmana Loitsu nostaa esiin substantiivitaudin ja vierassanat. Tekstin sidoksi-

suutta harjoitellaan siten, että Agatha Christiestä on annettu joukko irrallisia lau-

seita, jotka tulisi kirjoittaa järkeviksi virkkeiksi. Toinen kirjailija, Astrid Lindgren, 

puolestaan saa olla aiheena, kun oppilas määrätään purkamaan lauseenvastikkeita: 

Muuta virkkeet a–d niin, että korvaat alleviivatut kohdat sivulausein. 

a. Marraskuussa 1907 syntynyt Astrid Lindgren ei kouluaikana suunnitellut 

päätyvänsä joskus lastenkirjailijaksi. 

b. Pikemminkin hän ahersi koulussa päästäkseen opiskelemaan tanssia. 

c. Kirjoittamiseen Lindgren ihastui ahmiessaan nuortenkirjoja. 

d. Hän on kertonut halunneensa myös lentäjäksi. 

(Loitsu 9: 24.) 

Sisu 9 käyttää kirjoittamisen opetukseen sekä erikseen tekstien huoltoon – lähinnä 

tyylin- ja kielenhuoltoon – yhteensä 58 sivua (s. 171–229). Varsinaisen kirjoit-



229 

tamisjakson aiheina ovat aineiston pohjalta kirjoitettava raportti, tutkielma, kuvai-

lu sekä jäsentely. Mukana on omien taitojen arviointiin kehottava tehtävä: 

 

1. Mistä kirjoitustehtävästä pidit eniten? Miksi? 

2. Mitä jakson aikana kirjoittamiasi tekstilajeja arvelet tarvitsevasi tulevai-

suudessa? 

3. Valitse mielestäsi paras ja huonoin kirjoituksesi. Kirjoita perustelut valin-

noillesi. 

4. Laadi itsestäsi kirjoittajan muotokuva, jossa kerrot vahvuutesi, heikkoute-

si ja kirjoitusmieltymyksesi. Voit myös kuvittaa. 

(Sisu 9: 192.) 

Mielenkiintoista oppikirjan opettamissa tekstitaidoissa on, että teos antaa varsin 

näyttävästi tilaa luovalle kirjoittamiselle. Teoksessa nimittäin on seitsemän kerta-

usharjoitusta, joista ensimmäisessä pitäisi kirjoittaa aistien varassa: kuvata tuttua 

ympäristöä mahdollisimman montaa aistia käyttäen. Lisäksi täytyisi kirjoittaa ku-

vaus sumuisesta aamusta tai pimeästä syksy-yöstä siten, että mukana on myös kir-

joittajan omia tunteita (Sisu 9: 190–191).  

Luova kirjoittaminen on perimmiltään vapaata kirjoittamista, jota tulisi har-

joitella päivittäin ja jonka edut tulevat esille vasta vähitellen. Kyseinen tekniikka 

osoittaa, että on mahdollista kirjoittaa ilman aihetta ja milloin tahansa, niin hyvä-

nä kuin huononakin päivänä. Vapaa kirjoittaminen auttaa myös alentamaan kir-

joittamiseen liittyvää itsetietoisuutta ja itsekritiikkiä. Se niin ikään vähentää kir-

joittamiseen kohdistuvia odotuksia, sillä vapaan kirjoittamisen avulla ei tavoitella 

mitään varsinaista lopputulosta. Tällä tavoin vapaa kirjoittaminen madaltaa kir-

joittamisen kynnystä ja vähentää pelättyä valkoisen paperin ja tyhjän ruudun 

kammoa. (Svinhufvud 2007: 143.) 

Taju 9:ssä kirjoittamisen ja puhumisen jakso kattaa 42 tekstisivua (s. 77–119). 

Opeteltavia asioita ovat jäsentely, kirjakielen kielenhuollolliset vaateet, asiatyyli, 

neuvottelutaito sekä asioimistekstit, artikkelit ja työpaikkahakemukset. Kun Va-

hala mainitsee, että yhdeksännellä luokalla pohditaan suomalaisuutta ja suoma-

laista kulttuuria (2008: 309), ei se Tajun perusteella ole mahdollista kirjoittamis-

harjoitusten pohjalta. Sen sijaan oppikirjan kirjallisuusjaksoissa on muun muassa 

annettu haasteeksi kirjoittaa verkkoteksti suomalaisesta romaanista (Taju 9: 210). 

Tekstitaitojen haasteena 9. luokalla voi pitää etenkin tyylikysymyksiä, sillä 

stilististen nyanssien vainu edellyttää puhujalta ja kuuntelijalta viestinnällisiä ko-

kemuksia. Tajussa ja muissa oppikirjoissa huomio kiinnittyy asiatyyliin, mutta sen 
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tunnistamiseksi oppilasta muistutetaan myös arkisen ja juhlavan tyylin olemassa-

olosta. Asiatyyli määritellään neutraaliksi tyyliksi, joka sopii esimerkiksi oppikir-

joihin tai käyttöohjeisiin. Hyvä asiatyyli edustaa Tajun mukaan kirjakieltä, joka 

on havainnollinen, selväsanainen, taloudellinen ja jonka tuottamisessa täytyy eri-

tyisesti puntaroida värittävien ilmausten käyttöä. Samalla muistutetaan, että asia-

tyylissäkin on variaatiota: slangi-ilmaisu saattaa joskus olla paikallaan lehtiteks-

tissä, mutta työpaikkahakemuksessa se on tyylivirhe. (Taju 9: 106–107.) 

Tyyliopin harjoituksia Tajussa on viisi. Niiden joukossa on ryhmätehtävä, 

jossa ryhmien tulee antaa pisteitä eri medioihin kirjoitetuille teksteille. On myös 

muuntotehtävä, jossa asiateksti pitäisi muuttaa arkisemmaksi. Lisäksi on annettu 

sanalista (esim. pärjätä, bisnes, kirpakka), josta pitäisi valita yläkoulun oppikirja-

tekstiin kelpaavat sanat. Seuraava tehtävä laittaa oppilaan argumentoimaan: 

Mainitse syitä, joiden perusteella alla oleva teksti on hyvää asiatyyliä. 

Monet lintulajit kantavat pesäänsä materiaalia, jota ei tarvita pesän rakenta-

misessa. Esimerkiksi naakat keräävät valkoisia paperinpaloja, sinitiaiset taas 

asettelevat pesämaljan reunalle muiden lintujen höyheniä. Harakoiden pesistä 

löytyvät kiiltävät esineet ovat samanlaisia pesän koristeita. 

(Taju 9: 108.) 

Jos lintujen pesämateriaalit kiinnostavat oppilaita, toteuttaa edellinen sitä vaati-

musta, että koulussa luettavat tekstit saisivat olla oppilasta kiinnostavia. Sopivan 

materiaalin löytäminen saattaa olla liikaa keski-ikäiselleopettajalle, mutta oppilai-

ta voi ajoittain pyytää apuun ja tuomaan kouluun heitä inspiroivia tekstejä, joista 

opettaja valitsee materiaalia yhteistä käsittelyä varten. (Vahala 2008: 310.) 

Tekstitaitojen aihepiirit oppikirjoissa kurovat niin moneen suuntaan, että jäljelle 

jää kovin repaleinen mielikuva yhdestä äidinkielen osa-alueesta. Kyse on räsy-

matosta, joka on kudottu ensin sekä puheesta että kirjoituksesta, sitten myös niin 

lukemisesta kuin kirjoittamisestakin. Kuteitaan tekstitaitojen räsymatto on saanut 

tekstilajeista, tekstistrategioista, jäsentelyistä, kappale- ja virkerakenteista, teks-

tien sidoksisuudesta, oikeakielisyydestä ja vihdoin myös tyyli-ihanteista. Tekstit 

kielenkäytön yksikkönä asettuvat asemaan, jonka näkökulmasta voi tarkastella 

koko äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sisältöjä: sekä faktaa että fiktiota. 

Tällä tavoin tekstitaitojen osuus oppikirjoissa vastaa Popsin (2004) vaatimuksia. 

Kirjoa sen sijaan ei ole lähestymistavassa eikä oppijakuvassa: kukin oppikir-

jasarja valjastaa käyttöönsä huumorin tavalla tai toisella. Joidenkin implikaatioi-
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den, kiertoilmausten ja muiden asenteellisten ilmausten perusteella oppiteksteihin 

kirjoittautuu varsin nuori oppija, jolle täytyy selittää, kuinka hauskaa äidinkielen 

ja kirjallisuuden oppiminen lopulta onkaan. Tekstit on suunnattu oppilaalle, joka 

ei todellisuudessa ole kiinnostunut äidinkielestä mutta joka voidaan huijata oppai-

neen ystäväksi sopivan kepeillä pedagogisilla ratkaisuilla. 

Tutkimuskirjallisuudessa ei mielellään anneta ohjeita siitä, miten tekstitaitoja 

tulisi koulussa opettaa. Luettujen oppikirjojen valossa tekstitaitojen räsymatto on-

kin todella kirjava: esille tulevat tekstilajit vaihtelevat kirjakohtaisesti, samoin 

esille nostettavat jäsentelymallit; kirjoa on siinä, kuinka suopeasti oppitekstit suh-

tautuvat luovaan kirjoittamiseen tai kuinka huolellisesti ne puuttuvat kielenhuol-

lon ja tyylin ongelmiin.  

Kouluissa ilmeisesti kaivataan tarkkaa kirjoitettavien tekstien mallintamista, 

jotta itse kukin oppii opittavaksi tarkoitetut asiat. On oikeus ja kohtuus, että oppi-

las tietää ennalta, miten hänen kirjoitelmansa kulloinkin arvioidaan. Arvioinnin 

kohteet nousevat opiskelluista asioista, jotka opettaja sijoittaa järjestelmällisesti ja 

jäsentyneesti peruskoululaisten kirjoittamispoluille. (Vahala 2008: 310.) 

Oma ongelmansa luetuissa oppikirjoissa on, että ne keskittyvät paperitekstien 

lukemiseen ja kirjoittamiseen, vaikka koulun ulkopuolella oppilasta ympäröivät 

muunlaiset tekstit – multimedian, näyteikkunoiden, radion tai television tekstit, 

jotka eivät kuulu oppikirjoissa näyttävimpien joukkoon (Kynkäänniemi 2006: 

156). Oppikirjoihin tosin sisältyvät tiedonhaun osiot, ja niissä käsitellään sekä tie-

toverkkojen lukemista että sähköpostien kirjoittamista. Itse kirjoitusharjoituksissa 

pääpaino silti on paperiteksteissä. Tilanne on selitettävissä, jos paperitekstien yhä 

uskotaan tuottavan riittävät perusvalmiudet kirjoittaa myös sähköisiä sanomia.  

On kuitenkin huomautettu, että sähköiset viestimet ovat mullistamassa koko 

kirjallisen viestinnän kulttuuria esimerkiksi siten, että suurien joukkojen viestin-

nässä on epäselvää, kuka on lähettäjä ja vastaanottaja (Foley & Thomson 2003: 

13–14). Sähköisten tekstien lukeminen puolestaan toimintana muistuttaa enem-

män television katselua kuin paperiprintin lukemista. Muiden muassa Carla Mes-

killin (2007) mielestä kouluissa ei pitäisikään tuhlata aikaa niihin lukuisiin nuhte-

luihin ja varoituksiin, joita julistetaan sähköisten viestimien mahdollisista haitta-

puolista. Sen sijaan opettajien (ja oppikirjojen) tulisi seurata aikaansa ja käyttää 

multimediaa aktivoidakseen oppijoita hakemaan tietoa sekä identifioimaan ase-

mansa ympäristönsä jäsenenä. 

Vihdoin on nostettava esille näkemys, että repaleinen käsitys tekstitaitojen 

osuudesta äidinkielen osa-alueena saattaa selittyä lingvistisen tekstintutkimuksen 

nykytilalla. Vesa Heikkisen ja Pirjo Hiidenmaan (1999) ajatusta seuraten voidaan 
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nimittäin todeta, että uudet viestintäympäristöt asettavat lingvisteille haasteen tut-

kia kirjoitusta omana semioottisena systeeminään, jolla on erityinen lineaarinen 

luonne, jaksottelu, kirjasinlajit yms. Lisää selvitettävää ja kouluopetukseenkin 

siirrettävää tietoutta olisi esimerkiksi, mikä on kirjoituksen yhteys kuviin tai teks-

tikäytänteisiin, otsikoihin, ingresseihin ja lukujen jaotteluun. Lopulta kaivattaisiin 

tutkimukseen perustuva näkemys siitä, millä tavoin kirjoituksen käytänteet ja ra-

kenteet ovat muuttaneet ja muuttamassa käsitystämme kielestä. 

6.4 Satunnainen variaatio 

Kielikäsitys liittyy kielen ja identiteetin problematiikkaan siten, että kielen kautta 

monet ihmiset etsivät identiteettiään, paikkaansa maailmassa (ks. lukua 1.1). Kie-

len ja identiteetin yhteyden setvimisessä puolestaan sosiolingvistinen tutkimus on 

paljon vartijana. Äidinkielen oppikirjoissa sosiolingvistiikka edustuu selkeimmin 

puhekielen vaihtelua käsittelevissä opintojaksoissa, vaikka tietysti myös kirjoite-

tun kielen stilistinen variaatio voitaisiin lukea sosiolingvistiikan alaan. 

Kielen ja identiteetin suhdetta on yleensä koetettu kartoittaa haastattelujen ja 

kyselylomakkeiden avulla selvittämällä, miten ihminen suhtautuu käyttämäänsä 

kieleen (esim. Vaattovaara 2009). Kathryn Remlingerin (2006: 130–131) mukaan 

aineiston täytyy sisältää henkilöitä erilaisista sosiaalisista ryhmistä. Haastatteluja 

peilataan siihen sosiokulttuuriseen kontekstiin, joissa henkilön kielenkäyttö saat-

taa vaihdella. Tällöin tarkkailtavana ovat mm. henkilön käyttämät mediat, opiske-

lijoiden esseet ja informantin lukuisat puhetilanteet. Tärkeää on ottaa huomioon 

kaikki ne mahdolliset tekstit, joissa paikallisuus ja identiteetti on esitettynä jolla-

kin tavalla. Näin saadaan esille ne merkitykset, joilla yksittäiset henkilöt ottavat 

haltuunsa oman identiteettinsä. 

Esimerkiksi Harri Mantila (2008: 74–76) korostaa, että pelkästään kieliasen-

teita tutkimalla ei päästä identiteetin kartoituksessa vasta kuin puolitiehen. Silti 

Mantila ajattelee, että jos sosiolingvistiikkaan yhdistetään (kriittistä) diskurssiana-

lyysiä, voidaan osoittaa, millaisia vastakkainasetteluja aineistoissa rakennetaan 

meidän ja toista murretta puhuvien kesken. Hyvin tyypillistä Mantilan mukaan on 

se, että aineistoissa heijastuu suomalaisessa kulttuurissa voimakkaana elävä vas-

takohta kaupungin ja maaseudun sekä toisaalta etelän ja pohjoisen välillä. 

Aineistoihin eivät kirjoittaudu ainoastaan kulttuuriset vastakkainasettelut 

vaan myös asenteet itse kieltä kohtaan. Mantilan (mts. 77) mukaan nykysuomalai-

sen puhekielen variaatiosta voidaan lopulta selvittää, mitkä kaikki kulttuuriset 

merkitykset vaikuttavat yksittäisten kielenpiirteiden ja murteiden leimautumiseen 
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ja toisaalta ihmisten identifioitumiseen erilaisiin ryhmiin ja niiden käyttämään 

murteeseen tai puhekieleen. Olennaista on, että leimautuvat tai vastaavasti neut-

raalit puhekielen piirteet eivät tätä nykyä välttämättä ole yhteydessä puhuja asuin-

seutuun vaan hänen identiteettiinsä ja persoonaansa (Mantila 2003: 141). 

Kielen asema identiteetin kiintopisteenä saattaa joskus olla hyvinkin vahva. 

Esimerkiksi saksalaisesta kulttuurista on sanottu usein, että eri puolilla Saksaa 

asuvia kansalaisia ei oikeastaan yhdistä muu kuin kieli – niin erilaisia baijerilai-

nen ja preussilainen kulttuuri ovat keskenään.  

Suomessa vastaava identifioitumisen magneetti on Tornionjoen murre, joka 

yhdistää ihmisten identiteettiä joen molemmin puolin, vaikka välissä onkin kulke-

nut valtioiden raja Haminan rauhasta vuodelta 1809 alkaen. Olennainen pohja 

2000-luvun nuorten tornionlaaksolaisessa kieli-identiteetissä on, että he kokevat 

koko Tornionlaakson alueen yhtenäiseksi. (Vaattovaara 2008: 83.) 

Myös oppikirjoja on käytetty aineistona tutkittaessa kielen ja identiteetin väli-

siä suhteita. Tällöin Katri Savolainen tosin on selvitellyt, millä tavoin suomen 

kieli poikkeaa joistakin muista kielistä. Savolaisen (2004: 187) havainnot tiivisty-

vät toteamukseen, että koko peruskoulun oppikirjoissa toki osoitetaan yhtäläi-

syyksiä suomen ja muiden kielten välillä mutta erot ovat etusijalla. Tosin suomen 

kieli poikkeaa rakenteeltaan useammista oppilaiden opiskelemista kielistä, joten 

kielten välisten erojen löytäminen on helppoa.  

Oppikirjoissa kielen ja identiteetin aihepiiriin kuuluvien jaksojen järjestys vaih-

telee siten, että Loitsu 9 käsittelee ensin suomen kielen ominaispiirteet, sitten 

kielten sukulaisuuden, murteet ja lopuksi kirjakielen historian; Taju 9 toimii lähes 

päinvastoin edeten kaukaa kielikuntien eroista kohti puhekielen variaatiota, suo-

men kielen ominaispiirteitä ja kirjakielen historiaa. 

Sisu 9 aloittaa variaation käsittelyn ja siirtyy suomen peruspiirteisiin, kieli-

kuntien eroihin ja lopuksi kirjakielen alkuun jaksossa, joka on sijoitettu kirjalli-

suusopintojen yhteyteen. Murteiden oppitekstissä kirja kertoo, että on olemassa 

yleiskieltä ja erikoiskieltä, kirjakieltä, murteita ja slangia. Murrealueet jaetaan 

kahteen ryhmään itään ja länteen. Murteiden käyttö on kirjan mukaan nykyään 

kansainvälisestikin arvostettua toimintaa. Se osoittaa, että ihminen arvostaa juuri-

aan: 

Suomessa oltiin pitkään sitä mieltä, että murteen puhuminen koulussa tai tie-

dotusvälineissä on huonoa kielenkäyttöä. Nykyisin murteet elävät taas nousu-

kautta. Murresarjakuvat ja murteilla kirjoitetut runokirjat ovat suosittuja 
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kaikkialla Suomessa. Se osoittaa, että ihmiset kokevat murteet tärkeäksi. Nii-

den käyttämisellä osoitetaan myönteistä asennetta kotiseutua kohtaan. 

(Sisu 9: 19.) 

Katkelmasta aivan suoraan käy ilmi, että ihmiset arvostavat murteita ja ne mielle-

tään myönteisesti kotiseutuun. Tämä siis on oppikirjan väittämä, joka ei ehkä saa 

vastakaikua koululaisten joukossa. Silti väittämä tarjoaa oppilaalle kielikäsitystä, 

johon kuuluu ajatus murteista kotiseudun tuntomerkkinä. Tällä tavalla edellinen 

esimerkki konkreettisesti havainnollistaa, mistä koko tässä tutkimuksessa on ky-

symys: oppitekstien enemmän tai vähemmän suorista väittämistä ja mielikuvista, 

jotka liittyvät suomen kielestä muodostuvaan kielikäsitykseen. Kyseinen näkemys 

ei ehkä koskaan vakiinnu osaksi oppilaan tietoisuutta, mutta hän on saanut virik-

keet muodostaa mielipiteitään ja joitakin tiettyjä katsantokantoja.  

Murrebuumin ohessa Sisu 9 ottaa esille tiedon, että Suomen murre-erot ovat 

melko suuret verrattuna moniin eurooppalaisiin kieliin. Esimerkiksi Rauman seu-

dulta, Lapista tai Pohjois-Savosta kotoisin olevien murteenpuhujien välillä voi 

syntyä huvittavia ymmärrysongelmia. (Sisu 9: 19.) 

Sisussa oppilasta pyydetään etsimään Suomen murrekartasta oma kotipaik-

kansa sekä joidenkin sukulaisten tai tuttaviensa kotipaikka. Kartasta oppilaan pi-

tää päätellä, millä murrealueella hän ja hänen tuttavansa asuvat. Tehtävät ovat si-

käli passiivisia, että niissä ainoastaan tehdään havaintoja sekä nimetään asioita – 

varsinaiseen toimintaan aktivoivia tehtäviä murteista ei ole esitetty. (Sisu 9: 20.) 

Murretehtävien yhteydessä kaikki kirjasarjat käsittelevät myös slangia:  

Kirjoita yleiskielellä seuraavat slangilla kirjoitetut virkkeet. Arvaa, jos et 

tiedä. 

 – Valitse ainakin kolme. 

a. Linda skulaa figelii. 

b. Me flyygattiin Kanarialle finskillä. 

c. Ei se näit juttuja bonjaa, se on ihan fossiili jäbä. 

d. Hokasits ton upeen donnan? 

e. Tää on ihan iisi jobi, kyl sä sen klaaraat. 

(Taju 9: 51.) 

Kaikkiaan Tajussa on puhekielen variaatiosta seitsemän harjoitustehtävää. Oppi-

tekstien pohjalta oppija kykenee esimerkiksi määrittelemään termit yleiskieli, 

ammattikieli, murre ja slangi. Määrittelyn jälkeen oppijan tulisi mainita kolme 
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syytä, miksi ihmiset puhuvat jotain muuta kuin yleiskieltä. Ulkomuistia taas tarvi-

taan, kun vuoron perään pitää luetella länsi- ja itämurteiden murteet. (Taju 9: 50.) 

Slangiharjoitukseen verrattavissa puolestaan on toinen tehtävä, jossa täytyy 

muuttaa yleiskielelle ainakin kolme näytettä seitsemästä murrealueesta. Näin esi-

merkiksi pitäisi tunnistaa ja muuntaa yleiskielelle hämäläismurteiden virke Kattos 

noita kahta lintua, nin sä huamaat, mikä on meininki tässä maailmassa: isompi 

kyärää aina piänempäänsä. (Taju 9: 51.) 

Haasteellisimmaksi tehtäväksi oppikirja on arvottanut murrejakson viimeisen 

harjoituksen, jossa täytyy kirjoittaa teksti oppijan omista murreajatuksista. Kirjoi-

tusta varten oppikirja on laatinut valmiin jäsentelyn: 

 
1. kappale: Esittele oma murteesi. Käytä apuna kirjan tietoja ja anna esi-

merkkejä murteestasi. 
2. kappale: Kerro, mitä muita murteita suvussasi tai ystäväpiirissäsi pu-

hutaan. 

3. kappale: Kerro missä ja kenen kanssa puhuessasi käytät omaa murret-

tasi, milloin puhut yleiskieltä. 

4. kappale: Pohdi, mitä oma murteesi sinulle merkitsee. 

(Taju 9: 51.) 

Tajun edellistä tehtävää voi pitää tieteenteon kannalta kiinnostavana: opettajan 

olisi mahdollista kerätä aineistoa identiteettiä selvittelevää tutkimusta varten – 

kunhan ensin huolehtii, että oppilaat tietävät kirjoittavansa tutkimusaineistoa ja 

antavat luvan käyttää tuotoksiaan. Mikäli vastaukset olisivat lainkaan samansuun-

taisia kuin ovat lingvistien aiemmat havainnot, voisi mukana olla vastauksia, joi-

den mukaan murretta käytetään mm. muuttamaan puhujan statusta kommunikaa-

tiossa sekä rakentamaan eroa puhujan ja kuulijan välille (Mantila 2008: 73). 

Loitsun valitsema jäsentelytapa selittyy murreosion oppitekstillä: 

Kun suomen kieli eriytyi lähisukukielistään, syntyivät suomen murteet. Mur-

teet jakautuivat alusta asti itä- ja länsimurteiksi. 

Länsi-Suomen rannikon kieli sai vaikutteita ruotsista, ja eriytyi sisämaan 

asukkaiden kielestä: syntyivät rannikon lounaismurteet ja sisämaan hämä-

läismurteet. Myöhemmin niistä eriytyivät pohjalaismurteet. Itä-Suomessa pu-

huttavia murteita sanotaan itämurteiksi. Ne ovat jakautuneet Kaakkois-Suo-

messa puhuttaviin kaakkoismurteisiin ja Savossa ja Pohjois-Karjalassa puhut-

taviin savolaismurteisiin. Itämurteet ovat läheistä sukua karjalan kielelle. 

(Loitsu 9: 115.)  
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Yllä Loitsu siis kytkee murteiden laatuerot kielihistoriaan, joka on ollut oppikir-

jan aiheena ennen murteita. Kyseessä on puhdasoppinen kronologinen jäsentely, 

jonka kehyksissä esitetty asia lienee helppo omaksua. 

Murteista ja slangista Loitsussa on neljä tehtävää, joista yksi on sangen laaja: 

Kirjaan on painettu 14-osainen juoniselostus Seitsemän veljestä -romaanista sta-

din slangilla. Oppijan tehtävänä on lukea selostus sekä etsiä siitä sanoja, joita käy-

tetään nuorten arkipuheessa. Lisäksi pitää etsiä kymmenen lainasanaa; pitää myös 

valita kaksi juoniselostuksen osaa ja kääntää ne yleiskielelle. (Loitsu 9: 119–123.) 

Vaikka Seitsemän veljestä -tehtävä on varsin laaja, motivoituu se oppiaineen 

kahden pääasian – kieli- ja kirjallisuustiedon – yhdistäjänä. Loitsu harjoittaa vas-

taavaa oppiaineen osa-alueiden yhdistelyä muutoinkin, sillä samoissa murretehtä-

vissä on yksi murreteksti Heli Laaksoselta, Vakka-Suomen murretta kirjoittavalta 

runoilijalta. Kirjallisuusaiheiset tehtävät murreosion yhteydessä ovat sopusoin-

nussa sen kanssa, että opetussuunnitelmassa nimenomaan odotetaan perehtymistä 

kansalliseen kirjallisuuteen yläkoulun päättövuonna (Pops 2004: 53). Tehtävät 

myös osoittavat, että oppiaine todella kykenee aineensisäiseen integraatioon. 

Murteiden ja muun puhekielen variaation lisäksi peruskoululainen pääsee tutus-

tumaan suomalaiseen kulttuuriin opiskellessaan kirjakielen vaiheita (ks. lukua 

5.4). Esimerkiksi Taju 9 on kansallisen kulttuurin ytimessä esitellessään puolen 

sivun verran Agricolan saavutuksia suomen kirjakielen kehitystyössä: 

Ensimmäiseksi Agricolan piti päättää, miten suomen kieltä merkitään kirjai-

milla. Sanojakaan ei ollut kaikkiin tarpeisiin. Niinpä Agricolan oli kehiteltävä 

ja keksittävä niitä. Yli puolet Agricolan käyttämistä sanoista on edelleenkin 

käytössä. 

(Taju 9: 60.) 

Esimerkkinä Agricolan kehittämistä sanoista Taju mainitsee virren, sielun, omai-

suuden, tuomarin, totuuden, näkypaikan ’teatteri’ ja lustitarhan ’paratiisi’. Tär-

kein Agricolan saavutuksista oli Uuden testamentin suomennostyö, joka valmistui 

1548. Taju muistuttaa, että ennen 1500-lukua suomea oli vain puhuttu tuhansien 

vuosien ajan. Sitä voi olla vaikea kuvitella nykyisin. (Taju 9: 60.) 

Taju käy läpi kirjakielen kehitysvaiheet aina 2000-luvulle saakka. Harjoitus-

tehtäviä on aukeaman verran. Tehtävänä on mm. etsiä nykysuomen vastineita 

vanhan kirjasuomen sanoille (matkakirja > passi). Niin ikään nykysuomeen täy-

tyy muuntaa kirjoituksia 1700- ja 1800-luvun sanomalehdistä sekä päätellä eräistä 
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tekstinäytteistä, miltä vuodelta ne ovat peräisin. Pitäisi myös tietää, kuinka vanha 

suomen kirjakieli on tai mitä tarkoitetaan murteiden taistelulla. (Taju 9: 62–63.) 

Tajun tavoin Loitsu 9 esittelee Mikael Agricolan kirjakielen perustajana. Ag-

ricola saa paljon sivutilaa profiilipiirroksineen ja Abckirian kansikuvineen. Loitsu 

kertoo muun muassa, että Agricola oli ammatiltaan pappi, joka oli opiskellut 

Martti Lutherin oppilaana Saksassa ja toimi piispana ja opettajana Turussa. Agri-

cola ei suomentanut kaikkea itse, vaan hän käytti apunaan oppilaidensa töitä. Kir-

joitusasultaan Agricolan kieli on vaikeaselkoista: sama äänne on merkitty eri kir-

jaimilla, sillä Agricola kirjoitti korvakuulonsa varassa. (Loitsu 9: 124–125.) 

Kirjakielen vaiheista Loitsussa on harjoituksia kolme sivua. Aivan aluksi täy-

tyy kirjoittaa vihkoon aikajana 1540-luvulta 1800-luvun lopulle siten, että merkit-

tävien etappien kohdalla kerrataan ajanjakson tärkeimmät muutokset suomen kir-

joitustavoissa. Seuraavassa on esimerkki Loitsun antamasta käännöstehtävästä: 

Kirjoita oheisen ohjeen avulla seuraava Agricolan tekstin katkelma ny-

kysuomeksi. 

Maius 
Coko loondo nyt wircopi. 

Meri maa ia taiuas ihastupi. 

Iloijtkan sijs wanha ia nuori. 

Linnut laulauat / ia maa on toore 

Kylue ia äle yrtit säästä. 

MIKAEL AGRICOLA. RUCOUSKIRIA. 1544. KATKELMA. 

 

– Agricola kirjoittaa pitkät vokaalit usein lyhyinä. 

– u voi tarkoittaa sanan sisällä v:tä. 

– i voi tarkoittaa sanan alussa j:tä. 

– Pitkä vokaali voi tarkoittaa diftongia. 

– e tai a voi tarkoittaa ä:tä. 

(Loitsu 9: 127.) 

Huomio edellisessä harjoitustehtävässä kiinnittyy lähinnä siihen, että tehtävässä 

esiintyy kaksi varsin hankalaa kielitieteellistä termiä: diftongi ja pitkä vokaali. 

Näin tekstiin kirjoittautuu opinnoissaan jo pitkälle edennyt oppilas, jonka odo-

tetaan kykenevän käsittelemään kielen ilmiöitä myös metatasolla. Harppaus käsi-

tyksestä 7. vuosiluokan oppijasta pienenä lapsena (luku 6.3) on melko pitkä. 
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Lisäksi Loitsun esittämä Agricola-teksti avaa näköaloja suomalaiseen identi-

teettiin: Agricolalle viljelystyöt ja luonnon ilmiöt ovat todella olleet niin läheisiä 

asioita, että niiden parista hänen on ollut syytä kirjoittaa muistisääntöjä. Maa-

liskuulle ajoittuva teksti niin ikään osoittaa, että railo Agricolan ja nykysuomen 

välillä alkaa olla niin leveä, ettei tekstiä suoraan ymmärrä ilman erillisiä opintoja. 

Tosin sitten kun Agricolan teksti avautuu, luettavaksi saadaan ymmärrettävää ja 

puhuttelevaa aforismirunoutta. 

Raja suomentaja Agricolan ja sanataiteilija Agricolan välillä on niin liukuva, 

että Sisu 9 on katsonut parhaaksi sijoittaa Agricola-opetuksen kirjallisuusosioon. 

Ratkaisu selittyy ainakin kahdella eri perusteella: Yhtäältä suomen kirjakielen 

syntymisen ja suomenkielisen kirjallisuuden alkuvaiheiden yhteys on erottamaton 

sanataiteessa käytetyn kielen vuoksi. Toisaalta Sisussa tehty tekninen ratkaisu ko-

rostaa äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen perimmäistä yhteyttä – kielen ja 

kirjallisuuden symbioosia, joka yliopistojen vieraitten kielten opinnoissa ilmenee 

oppiaineiden nimeämisenä filologiaksi ’kielen ja erityisesti tekstien tutkimus’, 

esim. germaaninen filologia. 

Edellä esitettyihin tietoihin Sisu lisää vielä toisenlaisia faktoja: 

Mikael Agricola (k. 1557) syntyi pernajalaisen maanviljelijän pojaksi vuo-

den 1510 tienoilla. Tarkkaa syntymävuotta ei tiedetä, koska tuolloin kirkon-

kirjoja ei vielä pidetty. Nimensä hän sai pitäjän suojeluspyhimyksen arkkien-

keli Mikaelin mukaan. Mikaelin arvellaan osanneen lapsesta lähtien sekä 

suomea että ruotsia. Koulussa hän oppi lisäksi latinaa, joka tuolloin oli oppi-

aineiden kieli. 

Kouluun Viipuriin Mikaelin lähetti Pernajan kirkkoherra. Viipurissa Mi-

kael otti itselleen sukunimeksi isänsä ammatin. Agricola tarkoittaa maanvilje-

lijää. Vuonna 1528 opettaja vei Mikaelin Turkuun piispa Martin kirjuriksi. 

Agricola jatkoi opiskelua, ja hänet vihittiin papiksi. 

(Sisu 9: 54.) 

Ei voi välttyä vaikutelmalta, etteikö yllä ole kyse pienimuotoisesta sankaritari-

nasta: Pieni poika lähtee maailmalle, ottaa isänsä muistoa kantavan sukunimen, 

viedään vanhan oppimestarin mukana apuriksi suuren herran hoviin. Pieni poika 

jatkaa kiltisti opiskelujaan, vihitään papiksi ja kaikki sen jälkeen on historiaa. 

Didaktisesti sankaritarina pienestä pojasta (Agricolasta) motivoituu siitä op-

pijakuvasta, että oppijan uskotaan viehättyvän tarinoista ja kertomuksista. Ta-

rinaansa Sisu 9 vielä jatkaa johdonmukaisesti kertaamalla Agricolan keskeiset 
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elämänvaiheet hänen palattuaan kotimaahansa Turun tuomiokapituliin. Kerto-

matta ei jää, että Agricola kuoli paluumatkallaan rauhanneuvotteluista Venäjältä 

Kuolemanjärvellä Karjalankannaksella 9. huhtikuuta 1557. Mikael Agricolan ja 

suomalaisuuden päivä on 9. huhtikuuta. (Sisu 9: 55.) 

Kuva 6. Mikael Agricola (n. 1510–1557) – Kyösti Wilkunan sanoin aamun mies – sel-

laisena kuin kuvanveistäjä on hänet olettanut. Kuva: Markku Varis. 

Ei ole kovinkaan vaikea selittää sitä, miksi Agricola saa kaikissa kirjasarjoissa 

varsin paljon huomiota kirjasuomen historiallisessa katsauksessa. Paljastava on 

viimeistään yksi Sisun tehtävä (s. 56): Miksi Agricola piti välttämättömänä tehdä 

ja kääntää kirjoja suomeksi? Tehtävän voisi jopa tulkita retoriseksi kysymykseksi, 

joka itsessään sisältää vastauksen: Agricola katsoi työskentelynsä välttämättö-

mäksi, koska jonkun täytyi aloittaa suomenkielisen kirjallisuuden julkaiseminen. 

Agricolassa kiteytyvät aivan yhtä vahvat kielen, identiteetin ja kulttuurin väli-

set yhteydet kuin murteissa ja kotiseutuhengessä. On vaikea ajatella, että nykyop-

pilas olisi kiinnostunut Agricolan almanakan ajantiedoista tai suomennostyön vai-

keuksista. Toisenlainen vaikutus lienee, kun yksityiskohtaisesti kerrotaan Agrico-

lan elämänvaiheista ja osoitetaan joidenkin nykykielen sanojen (esim. luoja, va-

pahtaja, inhimillinen, nöyrä) palautuvan Agricolaan ja usein lounaismurteisiin. 

Samalla oppikirjat tuovat esille tärkeän osan historiallista tietoa: käsityksen siitä, 

että nykysuomi ei ole valmiina annettu tuotos vaan pitkäaikaisen prosessin kehi-

tysvaihe, jossa kirjakielen synnyttäminen ja kehittäminen ovat tähdänneet kansa-

kunnan sivistyksellisiin päämääriin. Nämä samat päämäärät ovat oppikirjojen im-

plisiittisen viestin mukaan yhä keskeinen motiivi oppiaineen opinnoissa. 
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Kirjakielen historiaan palautuu vihdoin myös kolmas kielen ja identiteetin suh-

detta kuvaava aihealue: suomen kielen ominaispiirteet. Loitsu johdattelee: 

Suomi on osa Eurooppaa. Eräs seikka tekee asemastamme kuitenkin ainutlaa-

tuisen: maassamme puhuttava suomen kieli. Suomi on ominaispiirteiltään eri-

lainen kuin miltei kaikki muut Euroopassa puhuttavat kielet. Tämä on yllätys 

etenkin monille ulkomaalaisille, mutta harvoin suomea äidinkielenä puhu-

vatkaan tulevat asiaa ajatelleeksi. Millaisia ovat juuri meidän kielemme eri-

tyiset piirteet? 

(Loitsu 9: 97.) 

On huomattava Loitsun strategia: oppitekstin ja sen lukijan sulkeminen sa-

maan ’meidän’ yhteisöön. Oppiteksti siis antaa ymmärtää, että suomen kielen 

ominaispiirteistä puhuttaessa on kysymys tärkeästä, oppilaan elämänpiiriin kuulu-

vasta omasta asiasta. Tekstiin väistämättä kirjoittautuu oppilas, joka on osa ’mei-

tä’, suomen kielen puhujia – vieläpä äidinkielenään suomea puhuvia kansalaisia. 

Loitsu esittää ingressinsä jälkeen oppitekstin, jossa luetellaan suomen kielen 

erityispiirteiksi (i) tunnukset (esim. verbin modus ja monikko), (ii) päätteet (esim. 

sijapäätteet), (iii) liitteet (esim. kysymysliite), (iv) johtimet, joiden avulla sanoista 

voidaan muodostaa eli johtaa uusia sanoja sekä (v) vartalon, johon morfeemit eli 

johtimet, tunnukset, päätteet ja liitteet yhdistetään (Loitsu 9: 97). Niin ikään suo-

men kielen erityispiirteeksi Loitsu mainitsee vokaalisoinnun ja äännevaihtelun 

(astevaihtelun).  

Kielen rakennetta Loitsussa harjoitellaan kahden sivun verran. Tehtävissä 

määritellään kieliopillisia termejä; vihkoon erotellaan annetuista sanoista (maassa, 

taloihin, katsoisittepa, kirjastomme, marjastanetteko, taulukkoansa, vettä, tulkaa) 

johtimet, päätteet, tunnukset ja liitteet; vastaavasti muodostetaan sanoja annettu-

jen rakenteiden perusteella. Laajin harjoituksista on moniosainen tehtävä, jossa 

luetaan Astrid Lindgrenin Ronja Ryövärintyttären erikielisiä versioita ja tutkitaan 

kohtia, jotka vastaavat kysymykseen missä. Lisäksi käännöksiä vertaillaan muun 

muassa sen suhteen, missä tekstissä on eniten sanoja tai missä tekstissä on eniten 

merkkejä eli kirjaimia. (Loitsu 9: 100–101.) 

Loitsun kanssa samat suomen kielen erityispiirteet esittelee myös Sisu 9. Li-

säksi oppikirja huomauttaa, että kieli muodostuu äänteistä – vokaaleista ja kon-

sonanteista; suomen kielessä vokaaleja on paljon mutta konsonantteja vähän mo-

niin muihin kieliin verrattuna. Niin ikään oppikirja pitää suomen erityispiirteenä 

kykyä muodostaa yhdyssanoja, minkä seurauksena suomen kielen sanat ovat kes-
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kimäärin pidemmät kuin vertailukielissä. Erityisessä tietoiskussa muistutetaan, et-

tä äänne ja kirjain ovat eri asioita: suomen kielessä on myös äng-äänne, jolle ei 

ole omaa kirjainmerkkiään, esimerkiksi sanassa kengät [keηηät]. Samassa tietois-

kussa otetaan esille erilaiset kirjoitusjärjestelmät ja kerrotaan paitsi latinalaisesta 

ja kyrillisestä järjestelmästä myös monien Aasian maiden käytännöistä, joissa 

äänteiden sijasta joka sanalla tai tavulla voi olla oma merkkinsä. (Sisu 9: 30–31.) 

Kielen ja identiteetin yhteyteen liittyy seuraava oppikirjan tietoisku: 

Kieli kuvaa ympäristöään 

Kielessä heijastuu sitä käyttävän yhteisön ympäristö. Esimerkiksi suomen 

kielessä on monia erilaisia lunta kuvaavia sanoja, kuten räntä, loska, riite ja 

nuoska. Esimerkiksi espanjan kielessä tullaan toimeen yhdellä lunta kuvaa-

valla sanalla. 

Kaikki kielten erot eivät kuitenkaan johdu ympäristöstä, jossa kieltä pu-

hutaan. Myös kielten rakenteissa on eroja. Esimerkiksi suomen kielessä 

eräät ilmaisut rakentuvat eri tavoin kuin monissa eurooppalaisissa kielissä. 

Pipo unohdetaan bussiin tai pöydälle, kun taas englantilainen unohtaa ha-

tun ’bussissa’ (in the bus) tai ’pöydällä’ (on the table). 

(Sisu 9: 32.) 

Suomen kielen erityispiirteitä Sisussa harjoitellaan seitsemän tehtävän verran. 

Yhdessä tehtävässä tulee vielä esille sellaista tärkeää tietoa, jota ei ole käsitelty it-

se oppitekstissä: suomen kielen vapaaksi luonnehdittu sanajärjestys. Harjoitusteh-

tävä osoittaa kuitenkin, ettei sanajärjestys ole täysin vapaa vaan merkityslisiä tuo-

va ratkaisu: Minä pidän omenoista; Omenoista minä pidän; Pidän minä omenois-

ta (Sisu 9: 33).  

Taju 9 niin ikään ottaa esille suomen kielen erityispiirteinä vokaalisoinnun, 

astevaihtelun ja kielen erilaiset morfeemit (s. 56–57). Asioita harjoitellaan au-

keaman verran (Taju 9: 58–59). 

Erojen ohessa Taju korostaa myös kielten välisiä yhtäläisyyksiä: 

Maailman kielissä on paljon yhteisiä piirteitä: Kaikissa kielissä on vokaaleja 

ja konsonantteja sekä substantiiveja ja verbejä. Kaikissa kielissä kysytään ja 

kielletään, erotetaan yksikkö ja monikko ja viitataan ihmisiin persoonapro-

nominien avulla. 

Suomen kieltä pidetään usein erikoisena tai vaikeana kielenä. Tämä joh-

tuu siitä, että suomea verrataan esimerkiksi englantiin, ruotsiin tai saksaan, 

joilla on paljon yhteisiä piirteitä. Niihin verrattuna suomessa onkin tiettyjä 
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erikoisuuksia, mutta maailmanlaajuisesti suomi ei ole mitenkään kummalli-

nen kieli. 

(Taju 9: 56.) 

Syytä on kiinnittää huomio esimerkkitekstin mainitaan, jonka mukaan suomen 

kieltä pidetään usein erikoisena tai vaikeana kielenä. Maininnan voi nähdä osaksi 

oppitekstin argumentaatiostrategiaa: teksti myöntää jonkin kielikäsityksen kannal-

ta negatiivisen asenteen olevan olemassa mutta perustelee sitten, ettei suomi sen 

vaikeampi ole kuin muutkaan kielet – maailmanlaajuisesti suomi ei ole mitenkään 

kummallinen kieli. Oppitekstin strategian voi selittää niin, että kyse on yrityksestä 

purkaa oppimisesteitä, suomen kieltä kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja. Olen-

naista tässä yhteydessä silti on muistaa, että vaikka oppiteksti ei pidäkään vallit-

sevia ennakkoluuloja oikeina, se myöntää niiden olemassaolon. Tällä tavoin op-

pikirjaan kirjoittautuu oppijakuva, jonka mukaan monet oppijat pitävät suomen 

kieltä vaikeana opiskeltavaksi 

Suomen kielen vaikeuteen tai helppouteen on kiinnittänyt huomionsa myös 

Matti Miestamo (2006: 43–44), jonka mukaan suomen kielen eroavaisuudet muis-

ta kielistä tulkitaan helposti omituisuuksiksi. Miestamo muistuttaa kuitenkin, että 

yleiset käsitykset suomen suhteesta muihin maailman kieliin perustuvat lähinnä 

siihen, mitä tiedetään lähimmistä ja maailmanlaajuisesti tunnetuimmista kielistä. 

Euroopan indoeurooppalaiset kielet eivät missään tapauksessa edusta kattavasti 

ihmiskielten mahdollisia piirteitä, eikä vertailu suppeaan tuttujen kielten jouk-

koon anna oikeaa kuvaa suomen kielen rakenteista maailman kielikartalla. Tuhan-

sien kielien kirjossa puhuminen suomen kielen vaikeudesta verrattuna muihin kie-

liin on mielipidekysymys, jota ei kiistatta voi todistaa suuntaan tai toiseen. 

Miestamon kanssa samankaltaisia äänensävyjä on Katri Savolaisella, joka ko-

rostaa äidinkielen, ja siten kielen yleensä, merkitystä ihmisen kasvamisessa yksi-

lönä ja sosiaalisen yhteisönsä jäsenenä. Savolainen huomauttaa kuitenkin, että äi-

dinkielen omaksuminen on kielestä riippumatta kutakuinkin samanlaista. Samalla 

kun opetuksessa korostetaan oman äidinkielen erityisyyttä, on opetukseen liitettä-

vä näkemys suomen kielestä muiden joukossa. Kaikkialla oman äidinkielen mer-

kitys on identiteetin muotoutumisen kannalta keskeistä. Suomessa ollaan siirty-

mässä monikulttuuriseen ja monikieliseen koulutukseen, jossa kielitiedon asema 

on arvioitava uudella tavalla. Mitä tahansa käytännössä tehdäänkin, entistä tärke-

ämmäksi nousee kielten yhteisen tiedon korostaminen ja erojen tarkastelu tästä 

näkökulmasta. (Savolainen 2004: 188.) 
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Kielen ja identiteetin yhteyttä on edellä tarkasteltu kolmesta eri näkökulmasta: 

ajassa ilmenevänä puhekielen variaationa, historiassa tapahtuneena kirjakielen 

muutoksena sekä ajassa havaittavissa suomen kielen erityispiirteinä verrattuna 

muihin kieliin. Jos kielellinen variaatio ymmärretään paitsi synkronisesti ja dia-

kronisesti myös kontrastiivisesti, voidaan suomen kielen vaihtelua pitää aikamoi-

sen laajana ilmiönä, jonka käsittely oppikirjoissa kuitenkin jää satunnaisten esi-

merkkien osoittamiseksi. 

Edellisten tarkkailukohteiden pohjalta on muodostunut käsitys, jonka mukaan 

suomen kielellä ja erityisesti puhujan omalla murteella tai slangilla on tärkeä 

merkitys hänen identifioitumisessaan kotiseudulleen ja laajemmin suomalaiseen 

kulttuuriin. Oppikirjoissa suomalaista kulttuuria sekä äidinkielen taustaa tuodaan 

esille varsinkin kirjakielen kehitystä kuvaavissa opintojaksoissa. Tällöin käy ilmi, 

että ajassamme puhuttu tai kirjoitettu suomi on noin 500 vuoden aikana käynyt 

läpi melkoisen uudistustyön, johon satsatuista voimavaroista koululainen ei vält-

tämättä ole tietoinen ennen kuin asia otetaan esille äidinkielen opetuksessa. Tari-

nat Agricolan sankarimaisista teoista saattavat siis hivellä peruskoululaisen mieltä 

ja saada hänet tuntemaan ylpeyttä äidinkielestään. 

Suomen kielen opintoja koulussa vaivaa erheellinen asenne, jonka mukaan 

suomen kieli olisi muita vaikeampi opittavaksi. Tällainen mielikuva perustuu sii-

hen, että koulussa luettavat muut kielet kuuluvat toiseen kielikuntaan – indoeu-

rooppalaisiin kieliin, joilla ovat suomesta poikkeavat rakenteelliset yhtäläisyyten-

sä. Vallitseva asenne on olemassa oleva de facto, ja omalta osaltaan oppikirjat 

vain vahvistavat sitä korostaessaan suomen ja muiden kielten eroja. Ilmapiirin 

muuttuminen edellyttäisi toisenlaista lähestymistapaa, jossa vertailukohteena oli-

sivat nykyistä enemmän germaanisten kielten asemesta muut uralilaiset kielet tai 

jotkut Aasiassa puhutut kielet. 

Lopuksi suomen kielen variaatiosta edellä käsitellyssä laajuudessaan voidaan 

sanoa, että se antaa kouluopetukseen monipuoliset välineet lähestyä useita kielen 

ilmiöitä. Onkin esitetty, että variaation avulla oppilaalle voidaan opettaa kielen 

sosiaalista luonnetta, kirjoitetun ja puhutun kielen eroja, tyyliin ja tekstiin liittyviä 

seikkoja – perinteisiä maantieteellisiä alue-erojakaan unohtamatta. Kaiken lisäksi 

variaatio toimii myös kirjallisuusopintojen aiheena luettaessa, miten teoksissa ku-

vattuja henkilöhahmoja rakennetaan heidän repliikkiensä puhekielisyyksillä. 

(Mantila 2008: 77–78.) 
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6.5 Kummallinen pragmatiikka 

Pragmatiikka ja semantiikka saavat seuraavassa luvan muljauttaa toiseen asentoon 

monta aiemmin esillä ollutta asiaa. Päämääränä on tutkia uudelleen lukemista, 

kirjoittamista ja puhumista nimenomaan toimintana (pragmatiikka) ja merkitysten 

välittämisenä (semantiikka). Tällaiseen käsittelytapaan on päädytty siksi, että tar-

koitus on selvittää, tuoko luenta nimenomaan semanttis-pragmaattisesta näkökul-

masta mitään lisäarvoa äidinkielen opetukseen. Piirtävätkö oppikirjojen seman-

tiikka ja pragmatiikka nähdäksemme oppijan, joka pyrkisi kielen avulla toimin-

nallisiin päämääriin ja joka olisi kiinnostunut viestimään aivan tietynlaisia merki-

tyksiä? Vai jäävätkö semantiikka ja pragmatiikka kummajaisiksi, jotka ovat arjes-

ta vieraantuneiden lingvistien teoreettisia selityksiä kielenkäytön olemuksesta? 

Oppikirjojen semanttis-pragmaattinen tarkastelu alkaa lukutaidon opettamisesta ja 

siten erityisesti tiedonhankinnassa tarvittavasta lukutaidosta (ks. lukua 4.5). Loit-

su 7:ssä nykyaikana vaadittava lukutaito on esitelty tiedonhakua käsittele-vässä 

jaksossa (s. 17–41) ja erityisesti hyperteksteihin suuntautuneen luennan yh-

teydessä. Aivan aluksi oppikirja varoittaa Internetistä tiedonlähteenä: 

Internet-verkossa on eri puolilla maailmaa tuhansia miljoonia www-sivuja ja 

käyttäjiä. Internetin sisältämä materiaali on kirjavaa, koska julkaiseminen on 

täysin vapaata. Sisältöä ei siis valvota. Keskeneräisiä ja vanhentuneita, har-

hauttavaa tietoa sekä lapsille ja nuorille sopimatonta aineistoa sisältäviä si-

vuja on Internetissä paljon. Joskus saattaa olla vaikea tietää myös alkuperäistä 

kirjoittajaa, ja siksi oikean ja virallisen tiedon erottaminen virheellisestä ja 

epäasiallisesta voi olla vaikeaa. Muista olla tarkkana! 

(Loitsu 7: 34–35.) 

Edellä suhtautuminen tietoverkkoon on hyvin varauksellista ja hyvin eksplisiittis-

tä (virheellinen tieto) sekä hyvin huolehtivaista: Muista olla tarkkana! Asen-ne on 

sopusoinnussa sen käsityksen kanssa, että juuri äidinkielen ja kirjallisuuden opet-

tajat vieroksuvat tietotekniikkaa huomattavasti enemmän kuin heidän oppilaansa 

(ks. Luukka ym. 2008: 196–200; Uusitalo 2004: 115). Mediakasvatus ei Suomes-

sa ole varsinkaan nuorten äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien suosiossa – ko-

keneiden opettajien asenteet mediaan ovat suopeammat (ks. Varis ym. 2002). 

Näin siitäkin huolimatta, että kirjoitustaitojen harjoittamiseksi voitaisiin lisätä 

projektityöskentelyä sekä teknisten välineiden, mediatekstien, sanakirjojen, haku-

teosten ja asiatekstien käyttöä (H.-P. Lappalainen 2006: 87).  
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Harjoitussivuillaan Loitsu 7 opastaa oppijaa kriittiseen lukutaitoon tehtävällä, 

jossa täytyisi poimia annetusta lähdeluettelosta luotettavat ja epäluotettavat läh-

teet Egyptin pyramideja käsittelevään esitelmään. Lähteiksi on ehdotettu mm. Mi-

ka Waltarin romaania Sinuhe egyptiläinen, Egyptin prinssi -piirroselokuvaa, Na-

tional geographic -videoa sekä erästä koululaisten www-sivustoa (Loitsu 7: 39).  

Edellisten lisäksi Loitsu 7 sisältää muutamia tiedonhaun tehtäviä ja projekteja, 

mutta luonteeltaan ne eivät ole perin kriittisiä: pääasia on, että oppijat etsivät tar-

vittavaa tietoa. Kriittisyyttä palvelevien lukutekniikoiden opetus ei myöskään sa-

nottavasti lisäänny myöhemmin 8. luokalla varsinaisen medialukutaidon harjoi-

tusten yhteydessä, vaikka tuolloin esimerkiksi mainoksia luetaankin tiedostamat-

tomien myyttien sekä piilovaikuttamisen näkökulmasta ja uutisjuttujen osoitetaan 

sisältävän sekä virheellistä tietoa että arvottavia asenteita (Loitsu 8: 157–180). 

Loitsun kanssa vastaava käytäntö on Sisussa, joka kertoo tietoverkkojen ha-

kemistoista sekä tiedonhakua helpottavista tekniikoista (Sisu 7: 143). Oppikirja 

esimerkiksi varoittaa puutteellisesta ja harhauttavasta tiedosta sekä antaa ohjeita 

tunnistaa luotettavaa materiaalia. Oppijaa evästetään kohtaamaan arjen realiteette-

ja: 

Internetissä on helppo osallistua erilaisiin keräyksiin. Monet ovat ottaneet ta-

vakseen käydä erilaisilla sivuilla antamassa rahaa hyväntekeväisyyteen. Se on 

vaivatonta: vain hiiren painallus, ja osa käyttäjä- tai puhelinmaksusta ohjau-

tuu sivun ylläpitäjälle. Harvat tietävät, minkä verran sivujen takana olevat 

sponsoriyritykset lopulta tilittävät rahoja kohteisiinsa. 

Verkossa on erilaisia keskustelusivuja, joista osa on nimenomaan nuorille 

tarkoitettuja. Muista, että nimimerkin takana voi olla kuka tahansa. Palstalle 

kirjoittava 12-vuotias tyttö tai poika voikin olla häiriintynyt aikuinen. Älä ta-

paa ketään ilman vanhempiesi suostumusta. Mikäli tapaat verkkotuttavuutesi, 

tee se julkisessa paikassa ja ota vanhempasi tai huoltajasi mukaan. 

Keskustelusivuilla ei koskaan saa paljastaa omaa nimeä, puhelinnumeroa 

tai osoitetta. Ne näkyvät koko maailmassa. Myös kotisivujen julkaisijan on 

syytä harkita vakavasti, mitä tietoa itsestään antaa. 

(Sisu 7: 148.) 

Yllä henkii huoli ajattelemattomasta koululaisesta, joka laittaa rahaa huijauskoh-

teisiin, lähtee treffeille pedofiilien kanssa tai antaa puhelinnumeronsa puhelinter-

roristin käyttöön. Varoituksen sana on varmaan paikallaan nykyaikana erilaisten 

lööppiotsikoiden ympäröidessä todellisuuttamme, mutta kysyä silti sopii, kuinka 
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paljon oppikirjojen on syytä huolehtia ja holhota nuorta oppijaa kohtaamasta elä-

mää kaikessa raadollisuudessaan. Ehkä pitäisikin vedota Katri Sarmavuoreen 

(2007: 19) ja muistuttaa, että kasvatuksessa ilman muuta myös kodilla on oma 

tehtävänsä. 

Taito 7:ssä (s. 28–31) opetetaan kahden muun kirjasarjan tavoin arvioimaan 

tiedon luotettavuutta nettilähteen osoitteen perusteella. Reunahuomautuksina op-

pikirja esittää pohdittavaksi, onko asiantuntijan teksti aina paras valinta tiedonläh-

teeksi tai onko uusin lähde välttämättä paras.  

Myöhemmin 8. vuosiluokalla Voima opettaa vielä hieman kriittisempää tie-

donhakua erityisenä projektitehtävänä (Voima 8: 208–211). Jakson tehtäviin kuu-

luu arvioida vapaavalintaista nettisivustoa annettujen lukuohjeiden mukaisesti: 

Valitse parisi kanssa jonkin järjestön suomenkielinen kotisivusto. Luke-

kaa se hyvin tarkasti Näin luet verkkotekstejä -ohjeen mukaan. Tehkää 

tehtävät a–c. 

a. Arvioikaa sivustoja lukijan näkökulmasta: 

o   Mitä uutta opitte tältä sivustolta? 

o   Puuttuiko jotakin olennaista tietoa? Mitä? 

o   Onko sivustoa helppo käyttää? Miten sen rakenne tai visuaalinen 

ulkoasu auttaa lukijaa? 

o  Haluaisitko kohentaa sivustoa? Miksi ja miten? 

b. Arvioikaa lukemistanne: 

o   Millaiseksi verkkotekstien lukijoiksi arvelette itsenne? Vahvuu-

tenne? Heikkoutenne? 

o   Mitä opitte verkkotekstien lukemisesta ja muistiinpanojen tekemi-

sestä? 

c. Kirjoittakaa opettajalle raportti (ks. oheinen malli). 

(Voima 8: 210.) 

Ilmeisesti oppikirjojen tarjoama oppi tietoverkkojen käytöstä ei yksin riitä. On to-

dennäköistä, että oppilaat oppivat käyttämään multimediaa ensisijaisesti oppitun-

tien ulkopuolella, sillä ainakin valtakunnallisissa arvioinneissa oppilaat osaavat 

etsiä hyvin vastauksia Internetistä. Jo 2000-luvun alkupuolella suurimmalla osalla 

oppilaita olikin käytössään tietokone, mikä myös näkyi tiedonhaun osaamisessa: 

Internetiä paljon käyttävät menestyivät tiedonhaussa paremmin kuin ei lainkaan 

käyttävät. (Uusitalo 2004: 120–121.) 
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Tiedonhaussa on silti yhä parannettavaa oppimistulosten valossa. Eira Uusita-

lon (2004: 120) päätelmä on, että oppilailla oli 2000-luvun alussa vaikeuksia ar-

vioida, mihin tarkoitukseen tieto oli tuotettu. Ei tarkasteltu tiedonlähteen tarkoi-

tusta tai alkuperää eikä luettu verkkosivuja kriittisesti. Lisäksi tiedonhaun tekniik-

ka oli usein sattumanvaraista. Kohtalaisen hyvin tiedettiin, miten verkkoviestin-

nässä tulee käyttäytyä; tekijänoikeuksia koskevia asioita sen sijaan ei tunnettu yh-

tä hyvin. Tiedon luotettavuuden opettaminen, viestinnän etiikka ja tekijänoikeudet 

olivat opettajakyselyn mukaan vielä jokseenkin vieraita alueita opetuksessa. 

Uusmediaan kirjoittamisen kohteena oppikirjoissa on sähköposti. Sen yhteydessä 

oppikirjoihin kirjoittautuu kahdenlaisia oppilaita: yhtäällä on avoimista yhteyk-

sistä viestejä lähetteleviä kirjoittajia ja toisaalla sähköpostia tiedonhakuun, pa-

lautteeseen ja pikaisiin tiedusteluihin käyttäviä oppijoita. Merkille pantavaa on, 

että oppikirjat eivät anna varsinaisia kirjoitusohjeita sähköpostin laatimisesta; on 

vain yksi harjoitustehtävä, jossa täytyy kirjoittaa palautetta suosikkibändille (Sisu 

7: 146). Myöhemmin 8. luokalla tosin huomautetaan, että olipa viestin mikä ta-

hansa, sen lopullinen arvo mitataan vasta käytännössä: tärkeintä on, miten hyvin 

se palvelee ihmisten yhteyksiä toisiinsa (Sisu 8: 137). 

Käytetty media kiistatta vaikuttaa tekstistrategioihin, ja tästä näkökulmasta 

opetuksessa voitaisiin ottaa esille esimerkiksi sähköpostin erot verrattuna paperi-

kirjeeseen tai puhuttuun viestiin; voitaisiin myös käsitellä tunneikonien eli hymi-

öiden osuutta verkkokeskustelussa. Äkkiseltään huumorin keinoiksi leimautuvat 

tunneikonit eivät ainakaan Ilmari Vauraksen (2008: 220) havaintojen mukaan ole 

pelkästään hauskoja ja muodikkaita. Tärkein syy niiden käyttöön on, että ne ovat 

näppäriä viestinnän keinoja erityisesti välittömässä verkkokeskustelussa. 

Uusmediaan verrattuna oppikirjat teettävät enemmän harjoituksia printtime-

dian tekstilajeista. Etenkin yleisönosastokirjoitusten harjoittelu motivoituu oppi-

jan sosiaalistumisen näkökulmasta. Oppikirjoihin tulee mukaan oppija, josta on 

kasvamassa aktiivinen kansalainen, omia mielipiteitään perusteleva osallistuja. 

Esimerkiksi Voima 8 huomauttaa, että usein yleisönosasto syntyy mieltä kuo-

hauttaneesta tuntemuksesta. Tekstillä voi olla kuitenkin myös muita taustoja: 

Yleisönosastokirjoituksia syntyy kyllä muustakin kuin tunteen voimasta. 

Esimerkiksi viranomaiset ja asiantuntijat kirjoittavat monesti virkansa puoles-

ta täsmentääkseen ajankohtaiseen asiaan liittyviä tietoja. Usein yleisönosas-

tokirjoitus ottaa kantaa johonkin juuri ilmestyneeseen tekstiin. 

Mahdollisuus saada äänensä kuuluviin on tärkeää demokratian toteutumi-

sen vuoksi. Siksi tässä tehtävässä harjoitellaan yleisönosastokirjoituksen 
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tekemistä. Tuloksena olevia tekstejä voi lähettää paikallislehtiin tai julkistaa 

koulussa. Niin kirjoittaja saa äänensä kuuluviin ja vaikuttaa. 

(Voima 8: 192.) 

Yleisönosastokirjoitusta tavallisempi oppikirjatekstien aihe silti on mainos. Voima 

käsittelee mainoksia kaikkiaan neljän aukeaman verran. Oppikirjan mukaan suo-

malaisiin vetoavat eniten hauskat ja huumoripitoiset mainokset. Myös selkeys ja 

tuotteesta kertominen ovat valttia. Huonoksi mainoksen tekevät tylsyys, mitään-

sanomattomuus ja epärehellisyys. Pahinta on, jos mainos on yliampuva. Mainos-

ten aiheista kärkeen nousevat lapset ja eläimet. (Voima 8: 64.) 

Loitsu tietää, että mainonnan keinoja edustaa seuraava lista: 

– Huumori synnyttää hauskan ja myönteisen kuvan tuotteesta. 

– Seksuaalisuus, viettelevyys ja miehen ja naisen välinen suhde vetoavat 

unelmiin ja vaistoihin. 

– Lapsuus ja eläimet vetoavat hoivavaistoon. 

– Nuoruus ja kauneus vetoavat ihmisen kaipuuseen ja haluun olla nuori ja 

kaunis sekä muiden ihailema. 

– Kuvalliset pähkinät, erilaiset kielikuvat ja sanoilla leikittely vetoavat älyyn, 

ja niiden oivaltaminen tuottaa mielihyvää. 

– Visuaalinen näyttävyys eli erilaiset värit, asetelmat, kuvakoot ja kuvien 

luonne vetoavat ihmisen tarpeeseen nähdä kaunista. 

– Vastakohdat ja yllätykselliset yhdistämiset hämmentävät katsojaa ja herättä-

vät mahdollisesti uusia ajatuksia ympäröivästä maailmasta. 

– Tuttujen tarinoiden ja myyttien hyödyntäminen tehostaa mielikuvaa tuot-

teesta, ja kuvan yhdistäminen myyttiin tai tarinaan tuottaa myös oivaltamisen 

iloa. 

– Ärsyttäminen saa aikaan kiukun tunteen, joka herättää tehokkaasti muista 

mietteistä. 

– Liioittelu vetoaa ihmisen huumorintajuun ja joskus myös äärimmäiseen 

kunnianhimoon. 

– Ihmisen vastuuntuntoon vetoaminen herättää halun auttaa ja tehdä hyvää. 

(Loitsu 8: 175.) 

Loitsun antamassa luettelossa miltei jokainen kohta liittyy verbaaliseen kieleen – 

vain yhden ajatusviivan kohdalla on esillä yksinomaan visuaalinen viestintä. Ver-

baalisessa viestinnässä puolestaan osa mainoksen tekniikoista perustuu argumen-
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taatioon (vastuuntunto, hoiva-asenne), osa sanojen sivumerkityksiin (ärsytys, lii-

oittelu) ja mielteisiin (myytit, kielikuvat) – molemmat tekstin semanttisiin ulottu-

vuuksiin. Pragmatiikkaa tekniikoissa edustavat erilaiset strategiat vedota esim. 

seksuaalisuuteen tai lasten herättämiin tuntemuksiin; strategiaa edustaa myös 

huumorin käyttö tehokeinona. Kaiken kaikkiaan Loitsun luettelo osoittaa, että 

toimiakseen tehokkaasti mainoksen on syytä valjastaa käyttöönsä mitä moninai-

simpia semanttisia ja pragmaattisia keinoja. Vastaavasti mainoksen kriittisen luki-

jan on syytä huomata nämä keinot, jotta hän ei tiedostamattaan tule houkuteltua 

mainostettavan asian pauloihin. 

Mainontaa voi pitää melko marginaalisena kielenkäytön alana ajatellen kir-

joittamista ja peruskoulun jälkeistä elämää. Tässä mielessä mediakasvatus ehkei 

lopulta innosta kaikkia oppilaita harjoittelemaan kirjoittamista. Esimerkiksi Uusi-

talo (2004: 126) arvioi, että kirjoittamista karttavat oppilaat saattaisivat motivoi-

tua siitä, että tekstejä tehtäisiin myös mielekkäisiin tosielämän tilanteisiin eikä 

pelkästään opettajalle arvosteltavaksi.  

Arkipäivän viestintään oppikirjoissa selkeimmin liittyvät jotkut puheopin alaan 

kuuluvat aiheet. Niistä työpaikkahaastattelu on esillä sekä Sisussa että Tajussa. 

Taju 9:ssä työpaikkahaastattelu kuuluu kokonaisuuteen, jossa ensin kirjoite-

taan työpaikkahakemus ja sitten osallistutaan haastatteluun. Oppikirja huomauttaa, 

että vaikka harjoitustehtävässä ei olekaan tosi kyseessä, jossain vaiheessa elämää 

hakemusten laadinta ja haastateltavana oleminen on edessä joka tapauksessa. Sil-

loin puntariin joutuvat kirjoitus- ja vuorovaikutustaidot. (Taju 9: 118.) 

Harjoitustehtävää varten luokan tulee jakautua ryhmiin siten, että yksi ryh-

mistä edustaa työnantajia, muut yhtä työnhakijaa. Kyse on draamapedagogiikan 

menetelmiä soveltavasta harjoittelusta roolihahmoineen. Haastattelua varten sekä 

haastattelijoiden että haastateltavien tulee valmistautua huolellisesti etukäteen. 

Haastattelijoille annetaan ohjeeksi olla ystävällinen, keskittyä olennaisiin asioihin, 

tehdä selkeitä kysymyksiä ja muistaa kuunnella. Katsojat seuraavat esityksiä ja 

kirjaavat ylös havaintojaan tilanteen sujumisesta. Haastattelun jälkeen käydään 

jälkipyykkiä, jonka aikana keskustellaan esimerkiksi siitä, mitä hyviä tai huonoja 

menettelytapoja katsojat havaitsivat haastattelussa tai mitä oppijat oppivat työn-

hausta. (Taju 9: 118–119.) 

Haastateltavia työnhakijoita varten Taju antaa ohjelistauksen: 

 

• Valmistaudu hyvin. Mieti, miksi olet sopiva hakija. 

• Pukeudu siististi ja sulje kännykkä. 
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• Tervehdi, muista katsekontakti. 

• Ole rehellinen. 

• Vastaa selvästi ja rauhallisesti. 

• Kiitä haastattelukutsusta. 

• Muista hyvästely. 

(Taju 9: 119.) 

Sisu muistuttaa, että työpaikkahaastattelu on keskustelu, vuorovaikutustilanne, 

jossa työnantaja haluaa tutustua hakijaan muutenkin kuin hakupaperien välityk-

sellä. Hakijalla on haastattelussa mahdollisuus kysyä lisää ja ennen kaikkea tulla 

kuulluksi. Haastattelua ei siis kannata jännittää turhaan. (Sisu 9: 170.) 

Sisun muistilista työhaastattelua varten koostuu seuraavasti: 

 
1. Ota selvää työpaikasta, johon olet pyrkimässä, jotta osaat esittää tarvitta-

essa kysymyksiä työnantajalle. 

2. Valmistaudu haastatteluun miettimällä etukäteen, mitä sinulta voidaan 

kysyä ja miten vastaat todennäköisiin kysymyksiin. Näistä aiheista joudut 

yleensä aina puhumaan: itsestäsi, hakemisesi syistä, vahvuuksistasi, 

heikkouksistasi, miksi juuri sinä olet oikea valinta paikkaan. 

3. Yritä käyttäytyä mahdollisimman luontevasti. Älä hermoile turhia – et 

ole menossa tuomiolle, vaan katsomaan, millaisesta työpaikasta on kyse. 

4. Pukeudu siististi ja asianmukaisesti. 

5. Käyttäydy kohteliaasti. 

(Sisu 9: 170.) 

Katse kiinnittyy siihen, että sekä Sisu että Taju kehottavat työnhakijaa pukeutu-

maan siististi. Lisäksi pitäisi käyttäytyä kohteliaasti ilman, että kohteliaisuuden 

ilmaisukeinoista mainittaisiin juuri muita kuin kättely. Kännykän sulkemista tus-

kin enää voi pitää kohteliaisuutena vaan alkeellisimpana käyttäytymissääntönä: 

on moukkamaista, jos puhelin soi kesken haastattelun – on kyse sitten haastatelta-

van tai haastattelijan kännykästä. 

Joka tapauksessa viittaukset kohteliaisuuteen kytkevät työpaikkahaastattelut 

kielenkäytön pragmatiikkaan ja sen keskeiseen periaatteeseen – kohteliaisuuden 

periaatteeseen (ed. luku 5.5; lisää Nikula 2000: 341–345). Omalta osaltaan työ-

paikkahaastattelu siis yhdistää kouluopetuksen käytäntöjä ja lingvistiikan teo-

rianmuodostusta. Eri asia on se, että ainakaan työpaikkahaastattelun opetuksessa 

pragmatiikan teoriaa ei käytetä hyväksi muuta kuin viittauksenomaisesti. 
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On tärkeä havahtua huomaamaan, että oppikirjat ylipäänsä käsittelevät työ-

paikan hakuprosessia. Asia muistuttaa, että peruskoulun päättävä nuori – Sisu 9:n 

ja Taju 9:n lukija – on valmis työmarkkinoille ainakin kesätyöpaikan hakijana. 

Tosin Sisun ohjeissa nuorelle työnhakijalle rohkaisuksi tarkoitettu lausuma et ole 

menossa tuomiolle vaan katsomaan, millaisesta työpaikasta on kyse suorastaan si-

sältää katsoa-verbin vaikutuksesta implikaation ’et kuitenkaan saa työpaikkaa, 

mutta mene silti haastatteluun’. Lohdutus muuttuu etukäteistuomioksi. 

Sisu 9 rinnastaa työpaikkahaastattelut neuvotteluihin, jotka tätä nykyä ovat 

arkea missä tahansa työpaikassa. Neuvotteluiden tarkoituksena on ongelmien rat-

kaiseminen, jonkin asian arviointi tai suunnittelu. Neuvottelussa tärkeitä ovat ryh-

mäviestintätaidot. Niin kuin työpaikkahaastatteluun myös neuvotteluun on syytä 

valmistautua etukäteen. Kannattaa miettiä, mitä haluaa sanoa käsiteltävästä asias-

ta, sekä pohtia, millaiseen neuvotteluun on menossa ja millaisia neuvottelukump-

panit ovat. (Sisu 9: 158.) 

Taju luokittelee neuvottelijat kuuteen eri tyyppiin: 

 
(i) Ratkaisija keskittyy asiaan ja pyrkii yhteiseen tavoitteeseen. Hän tuo 

oman ehdotuksensa ja perustelunsa selkeästi esiin, mutta ottaa huomi-

oon muidenkin näkemykset. 

(ii) Diplomaatti haluaa, että kaikki tuntisivat voittaneensa tai ainakin saa-

vuttaneensa jotain neuvottelussa. Siksi hän on valmis myönnytyksiin ja 

kaupantekoon. 

(iii) Oman edun tavoittelija ajattelee asiaa vain omalta kannaltaan eikä 

ymmärrä muiden näkemystä. Hän yrittää taivutella muut taakseen eikä 

anna periksi. 

(iv) Kilpailija pitää neuvottelua otteluna, jossa vahvempi voittaa. Siksi hän 

käyttää järeitä aseita: uhkailee, hyökkää, nolaa ja torjuu muiden ehdo-

tukset. 

(v) Tuuliviiri yrittää miellyttää muita. Hän muuttaa kantaansa nopeasti ja 

antaa muiden johdatella itseään. 

(vi) Vetäytyjä ei juuri välitä siitä, mitä ryhmä päättää. Siksipä hän ei juuri 

osallistu keskusteluun. 

(Taju 9: 92.) 

Aina neuvottelutilanteet eivät suju mallikkaasti ja ilman ristiriitoja. Tajun mukaan 

ongelmatilanteita ei kuitenkaan kannata pelätä, sillä ne ovat osa elämää. Täytyy 

vain oppia ratkaisemaan ongelmia rakentavasti. (Taju 9: 93.) 
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Kuva 7. Kokoukseen verrattuna neuvottelu on vapaamuotoisempi ryhmäkeskustelun 

muoto, mutta ei sen pitäisi väittelyksi ja riitelyksi kehkeytyä. Oheinen kuva sijoittuu 

neuvottelua käsittelevän oppijakson yhteyteen (Sisu 9: 159). 

Täytyy muistuttaa, että neuvottelu on eri puhelaji kuin väittely, joka on tuttu pu-

hegenre monille koululaisille. Väittelyssä on tarkoitus vakuuttaa yleisö ja voittaa 

vastustaja, kun taas neuvottelu pyrkii kokouksen tavoin yksimielisyyteen – tosin 

kokousta vapaamuotoisemmin (vrt. kuva 7). Väittelyssä yleensä on esillä vastak-

kaisia näkemyksiä. Sitä vetää puheenjohtaja. Väittely etenee seuraavasti: 

Puheenjohtaja toivottaa sekä puhujat että yleisön tervetulleeksi ja esittelee ai-

heen. 

1. Vastaväittäjät pitävät vuorotellen omat, korkeintaan minuutin mittaiset 

aloituspuheenvuoronsa. Puolustajat aloittavat. 

2. Väittelijät pyytävät puheenjohtajalta puheenvuoroja. 

3. Väittelyn lopuksi puheenjohtaja antaa yleisölle mahdollisuuden muuta-

miin kysymyksiin tai kommentteihin. 

4. Puheenjohtaja päättää väittelyn ja kiittää kaikkia osallistujia. 

5. Yleisö äänestää voittajan esityksen vakuuttavuuden ja perustelujen, ei ai-

heen, perusteella. 

(Loitsu 8: 140.) 

Yllä ohjeistetut väittelyt eivät ole ainoastaan nykykoulun harjoitusmuoto, vaan jo 

1800-luvulla Suomessa virinnyt nuorisoseuratyö piti nimenomaan puhetaitoa tär-

keämpänä kuin kirjoitustaitoa, koska puhumalla saattoi valistaa myös lukutaido-

tonta kansaa (ks. Varis 2007: 54–55). Voitaneen siis suostua näkemykseen, jonka 

mukaan semantiikka ja pragmatiikka ovat keskeinen osa äidinkielen ja kirjalli-

suuden oppiainesta, vaikka niille ei suoraan ole osoitettu samankaltaisia jaksoko-

konaisuuksia kuin esimerkiksi kielenhuollolle. 
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Pedagogisesti semantiikan ja pragmatiikan tehtävää oppikirjoissa ei voi korostaa 

liikaa. Juuri merkityksiä ilmaistessaan kasvatettava on tekemisissä kielenkäytön 

syvimmän olemuksen kanssa: viestimässä ajatuksia ja tunteita. Pragmatiikan ja 

oppijan arkeen liittyvien harjoitustehtävien (mm. työpaikkahaastattelut) kautta äi-

dinkieli ja kirjallisuus oppiaineena myös lähestyy sellaista pedagogisen toiminnan 

teoriaa, joka johtanee mielekkääseen oppimiseen (ks. ed. luku 3.3).  

Mielekäs oppiminen tämän tutkimuksen viitekehyksessä liittyy viime kädessä 

siihen, että riittävät kielenkäytön taidot omaava kansalainen vapautuu niistä ideo-

logisista pidikkeistä, jotka viestinnän kautta ohjaavat ajatuksiamme ja jokapäi-

väistä toimintaamme. Tällöin avainasemassa ovat tekstit, joiden sisällöt koskevat 

oppijan arkipäivää ja jotka ovat luonnollinen osa hänen toimintaansa.  

Luonnonmukaisinta semanttis-pragmaattinen opetus eittämättä on silloin, kun 

oppija itse työskentelee arkipäivän tekstien kanssa. Tässä mielessä oppikirjoihin 

tosin sisältyy vinouma, sillä niin kuin edellä on jo todettu, suuri osa harjoitusteks-

tejä on niin sanottuja paperitekstejä – harvoin nuorille tuttuja uusmedian viestejä. 

Oppikirjat ovat siis vieraantuneet arjesta. 

Toinen arjen ja pedagogiikan välinen kuilu koskee sitä, että oppikirjojen äi-

dinkieli keskittyy hyvin paljon asiaviestintään ja sivuuttaa sen, että kielenkäytön 

ongelmat ovat yhtä lailla esillä tunnetta ja mielikuvitusta ilmaisevissa teksteissä. 

Toki kirjallisuus on oppiaineen toinen pääpooli ja kirjallisuusopintojen yhteydessä 

voidaan käsitellä myös lingvistisiä ilmiöitä, mutta ei siltikään voi välttyä Auli Ha-

kulisen (1993: 12) esittämältä ajatukselta, että oppikirjoissa on sisäinen kuilu op-

piaineen osa-alueiden välillä. Hakulisen sanoin moni erinomainenkin opettaja 

enemmän tai vähemmän laahaa lävitse ns. kielioppiasiat ja syttyy taas pedagogi-

sesti päästessään kirjallisuuden tai kotiaineiden kimppuun. 

Oppijan kohtaama lingvistinen tieto on siis kovin viipaloitunut (ks. myös 

Kouki 2009: 182–183). Tämä on vahinko, sillä tiettävästi hyvin monet yläas-

teikäiset yhä lukevat sarjakuvia, tyttökirjoja tai kauhua aivan ilokseen. Miksi äi-

dinkielen opetuksessa ei käytettäisi nykyistä enemmän materiaalina näitä luon-

nonmukaisia lukemistoja? Miksei fakta ota vastaan fiktion heittämää haastetta? 

Ainakaan oppijan ajattelukykyjen kehittymisellä tiedon ylivaltaa ei voi perus-

tella, sillä niin kuin Kaisu Mälkki (2011: 28–29) huomauttaa, monet psykologiset 

tutkimukset osoittavat kognitiivisen tiedon ja tunne-elämysten olevan erottamat-

tomia: monimutkaisimmat ongelmanratkaisut ovat mahdottomia ilman tunteita. 

Toisin sanoen ilman tunteita kykenisimme ratkaisemaan vain loogisia laskelmia, 

vaikka arkipäiväisen elämän ongelmat ja päätöksenteot vain harvoin ovat loogisia. 
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7 Kielikäsitys, identiteetti, ideologia 

Käsillä on sellainen esseetyyppinen ja poleeminen vaihe tutkimusta, jossa ajatus 

siirtyy ideologiakritiikkiin ja sen pohdiskeluun, millaisia päätelmiä lukujen 4–6 

analyysien valossa on mahdollista tehdä oppikirjojen kielikäsityksistä. Juuri ideo-

logia ilmeisesti viime kädessä selittää, miksi oppikirjat ovat sellaisia kuin ovat ja 

millaiset yhteydet niiden sisällöillä on ympäröivään sosiokulttuuriseen to-

dellisuuteemme (ks. kuvio 5 toisaalla). 

Tutkimuksen johdantoluvussa esitettyjen kysymysten ohjaamina seuraavissa 

alaluvuissa koetetaan ratkoa, millaiset ajatusrakennelmat oppijan on mahdollista 

omaksua äidinkielen oppikirjoista. Esille nousee kolme eri näkökulmaa: (i) itse 

kielikäsitys, (ii) opetuskäytännöt ja oppijakuva sekä (iii) sivistyksen ja kansallisen 

ideologian perspektiivi. Kyseisiä aihepiirejä kuvataan perusmetaforien avulla. 

Ennen varsinaista mietintää alla on paikallaan täsmentää, mitä tässä yhtey-

dessä tarkoitetaan ideologialla oppikirjojen sisältöjen osana ja ilmimerkitysten 

taustamotiivina – millainen yhteys ideologialla on kielikäsitykseen. Täsmennys 

on paikallaan, koska sanana ideologia esiintyy eri yhteyksissä Janus-

kasvoisena ’aatejärjestelmänä, -rakennelmana tai -maailmana’ (esim. KS 2006; 

PS 1990). 

Ideologia ymmärretään usein eräänlaiseksi aatteelliseksi opiksi, ismiksi, joka on 

mukana esimerkiksi sanoissa ateismi, kapitalismi tai marxismi. Tässä tutkimuk-

sessa ideologialla ei viitata mihinkään tiettyyn aatteelliseen tai maailmankatso-

mukselliseen oppijärjestelmään vaan siihen olettamukseen, että kaikkea toimin-

taamme kulttuurisessa yhteisössä ohjaavat läpinäkemättömät ja terveen järjen mu-

kaiset tottumukset, jotka perustuvat sosiaaliseen valtaan ja jotka perimmiltään oh-

jailevat myös kielenkäyttötapojamme (esim. Blommaert 2005: 159; Wodak 1995: 

204). Toisin sanoen myös kielikäsityksemme lopulta nojautuvat vallitsevaan ideo-

logiaan – niihin arvoihin ja asenteisiin, jotka miellämme suomen kieleen, sen ope-

tukseen, opetuksen päämääriin ja kieleen osana kulttuurista traditiota. 

Lingvistiikassa ideologiakritiikin juuret palautuvat tulkintoihin, joiden mu-

kaan kielellinen viestintä on aina ideologista toimintaa (Vološinov 1990: 25–32). 

Tutkimuksissa on tämän mukaisesti yritetty osoittaa kaikki ne viestinnälliset ai-

nekset, jotka palvelevat luokkien ja sosiaalisten ryhmien välistä kamppailua (ks. 

Kellner 1998: 67–68). On etsitty vastausta kysymykseen, kuka on vallassa ja kuka 

ei; kuka sanelee, mitä opitaan ja miten.  
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Lingvistiikkaa, didaktiikkaa tai kulttuurintutkimusta selittävänä käsitteenä 

ideologia on sikäli ongelmallinen, että sen juuret ovat yhteiskunnallisessa tutki-

muksessa ja muun muassa marxilaisessa filosofiassa, jossa se mielletään niin sa-

notusti vääräksi tietoisuudeksi. Sen mukaan esimerkiksi työläisillä on harhainen 

käsitys siten, että heille on tuputettu työnantajiensa arvomaailmaa ja intressejä 

ikään kuin ne olisivat heidän omiaan. Tosiasiassa sosiaalisten ryhmien välillä val-

litsee pysyvä taloudellinen kuilu, ja saman ideologian jakaminen on mahdotto-

muus. (Ks. Ahponen 2001: 151–161; Blommaert 2005: 161–171; Fiske 1992: 

216–233; Giddens 1984: 275–296; Heikkinen 1999: 81–85; Kalliokoski 1996: 

15–18; Karvonen 1995: 30–31.)  

Ideologian ja yhteiskunnallisen vallankäytön yhteyttä korostavat teoriat edus-

tavat ideologian kriittistä tulkintaa, kun taas määrittely ’ajatusten, uskomusten ja 

tottumusten systeemiksi’ on neutraalia tulkintaa (Thompson 1984: 4). Esimerkiksi 

Anna Solinin (1995: 166−171) mielestä tulkintatavoista neutraalin version heik-

kous on se, että tutkijat eivät ole kovinkaan luotettavia puhuessaan vain yleises-

ti ’vallasta’ ja ’ideologiasta’ niitä juurikaan määrittelemättä. Toisaalta Solin pitää 

melko kärjistettynä kriittistä tulkintaa, jonka mukaan mikä tahansa kielellinen va-

linta perustuisi yhteiskunnallisesti painottuneisiin ideologioihin. 

Ehkä myös puhuminen suorastaan väärästä tietoisuudesta on harhaanjohta-

vaa, koska voivathan myös vallanpitäjien uskomusjärjestelmät toisinaan edustaa 

oikeaa tietoisuutta. Näkemys ideologiasta vallan pönkittäjänä ei siis sovellu kaik-

keen kielenkäyttöön, sillä on paljon viestintätilanteita, joissa valta on mukana 

vain ohuesti, jos ollenkaan. Onkin syytä muistaa Valentin Vološinovin 

(1894−1936) alkujaan vuonna 1929 esittämät ajatukset, joiden mukaan ideologia 

ei olekaan yhden tietoisuustason ilmiö. Sen sijaan ideologia voidaan ymmärtää 

jatkumoksi primitiivisimmästä puhunnasta yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin. 

Mutkikkaimpiin ideologisiin järjestelmiin kuuluvat muiden muassa taiteen, mo-

raalin ja oikeuden kaltaiset järjestelmät, kun taas ihmisen sisäisiä ideologioita Vo-

lošinov kutsuu ”jokapäiväisen elämän ideologiaksi”. (Ks. Vološinov 1990: 

104−121.) 

Ongelmistaan huolimatta ideologia on kelpo käsite myös oppikirjojen tutkimuk-

seen, sillä sen avulla voidaan ymmärtää, miksi oppikirjoista lopulta on muodostu-

nut oma tekstilajinsa muiden joukkoon. Juuri ideologia selittää, miksi jossakin 

yhteydessä on tapana käyttää nimenomaisia morfologis-syntaktisia rakenteita, sa-

nastoa ja metaforia merkityssisältöineen, tyyliä tai kerronnallisia ratkaisuja. Ku-

kin merkityspotentiaalista tehty valinta osoittaa, millaiset ideologiset arvot ja 
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asenteet ohjailevat kielenkäyttäjän toimintaa muun muassa koulunkäyntiin liit-

tyvissä diskursseissa. (Koululaitoksista ks. Lesley & Green 2008: 578–580.) 

Ideologian ja oppitekstin suhdetta havainnollistaa seuraava kuvio 5: 

Kuvio 5. SF-kieliopin näkemys ideologian, genren, rekisterin, semantiikan, syntasin 

sekä fonologian suhteesta (J. R. Martin 1993: 132). 

Kuten kuviota 5 nähdään, ideologiat ovat koko kielenkäyttöä hallitseva järjestel-

mä, joka viime kädessä heijastuu puheessa tehtäviin foneettisiin valintoihin. Sari 

Pietikäisen tavoin on silti korostettava, että ideologiat eivät ole stabiileja. Sen si-

jaan voidaan ajatella, että ne vaihtavat muotoaan aina sen mukaan, miten kukin 

puheyhteisö muuttuu. Tämä on mahdollista, koska ideologiat ovat viestinnällisiä 

prosesseja, joissa kielenkäytön avulla esitetään tietty näkemys ilmiöstä tai tapah-

tumasta ja tämä näkemys kytkeytyy tiettyyn ihmisryhmään tai sosiaaliseen identi-

teettiin. Lopulta itse kielenkäyttökin osallistuu valtasuhteiden ylläpitämiseen tai 

muuttamiseen ja se, miten viestinnälliset käytänteet vaikuttavat valtasuhteisiin, on 

osa laajempia ideologisia käytänteitä. (Pietikäinen 2000: 202–203.) 
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Viime kädessä ideologia ilmenee myös oppikirjoissa niin, että teksteihin kir-

joittautuvat sisällöt noudattavat kieliyhteisössä vallalla olevia arvoja ja asenteita 

tai maailmankatsomuksellisia tulkintoja. Niinpä oppikirjojen sisältöihin, ilmaisu-

tapoihin ja tyylivalintoihinkin liittyvät odotukset palautuvat hallitsevaan ideologi-

aan. Koska kustannuspolitiikassa yksi hallitsevia ideologioita on tavoitella liiketa-

loudellista voittoa, hyvin ymmärrettäväksi käy myös se, miksi koko ajan ilmestyy 

uusia oppikirjasarjoja ja miksi ne koettavat poiketa edeltäjistään. 

Jotta ideologiakritiikki olisi mahdollista, pitää tutkimuksen aihetta jäsentää 

siten, että kulloinkin tarkasteltavana on yksi ideologinen siivu. Tätä ajatusta seu-

raten seuraavissa alaluvuissa rajoitutaan vain kolmeen aihepiiriin: itse kielikäsi-

tyksiin (7.1), kielenopetuksen käytänteisiin (7.2) ja lopulta myös siihen, missä va-

lossa äidinkielen oppiminen, suomen kieli ja laajemmin suomalaisuus avautuvat 

äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjojen vinkkelistä (7.3).  

Kirjoitusteknisesti seuraavissa alaluvuissa ideologiset merkitykset esitetään kog-

nitiivisen metaforateorian mukaisesti perusmetaforina. Käytännössä esitystapa il-

menee siten, että perusmetaforat ovat kirjattuina kapiteelikirjaimin, esim. ÄIDIN-

KIELI ON ATOMI. Esitystapa palautuu George Lakoffin ja hänen tutkijaystäviensä 

näkemykseen, jonka mukaan ihminen hahmottaa maailmaa metaforisesti muuta-

mien kognitiivisten skeemojen ohjaamina esimerkiksi niin, että monet politiikkaa 

kuvailevat lauseet (oppositio hyökkäsi hallitusta vastaan) palautuvat muottiin PO-

LITIIKKA ON SOTAA. (Metaforateoriasta esim. Lakoff & Johnson 1980; ks. myös 

Croft & Cruse 2004: 194–215; Muikku-Werner 2009: 94–96.) 

On korostettava, että perusmetaforat ovat konkreettisten ilmausten sisällöistä 

tehtyjä abstraktioita: ei ole mitään taetta, että kullakin yksilöllä olisi hallussaan 

samanlaiset kognitiiviset skeemat tai konstruktiot. Silti on perusteltua nojautua 

metaforiin, sillä niiden selitysvoima ulottuu jopa kulttuurien välisten erojen ku-

vaamiseen esimerkiksi niin, että italialaisuutta voidaan ymmärtää oopperana (ks. 

Gannon 1994).  

Kuten Martin J. Gannon tutkijaystävineen korostaa, kulttuuriset metaforat 

ovat teknisiä apuvälineitä ymmärtää nopeasti kansojen kulttuurisia asenteita ja 

vertailla niitä toisiin kansoihin (1994: 7). Kokonaisen kulttuurin tai oppikirjateks-

tin metaforinen tulkinta ei tietystikään enää nojaudu autenttisiin verbaalisiin tuo-

toksiin vaan laajoihin merkityskokonaisuuksiin ajattelutapojen ilmentäjänä. Tässä 

mielessä perusmetaforat muistuttavat myyttiseen maailmankuvaan kuuluvia vas-

takkaisia perusarvoja, esim. HYVÄ : PAHA, OIKEA : VÄÄRÄ (ks. Lévi-Strauss 1966).  
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Koska ajattelutapojemme skeemat ovat perustaltaan myyttiteorian perusarvo-

jen kaltaisia, tarpeelliseksi katsotaan valjastaa perusmetaforat havainnollistamaan 

niitä syvämerkityksiä, jotka oppikirjoista on osoitettavissa lukujen 4–6 analyysien 

perusteella. Ratkaisu on siis ensisijaisesti tekninen, mutta se nojautuu aikaisempi-

en lukujen esimerkkeihin ja niistä tehtyihin päätelmiin. 

Tässä vaiheessa lienee asiallista korostaa, että esille tulevat metaforat usein 

ehkä ovat keskenään ristiriitaisia. Tämä on odotuksenmukaista, koska oppikirjo-

jen sisällöt jo alustavien havaintojen mukaan ovat usein yhteen sovittamattomia. 

7.1 Mistä koostuu suomi äidinkielenä? 

Tässä tutkimuksessa äidinkielellä on tarkoitettu ja tarkoitetaan vastakin suomen 

kieltä. Sen tarkastelu on pilkottu viiteen eri kategoriaan: kielioppiin, kielenhuol-

toon, tekstitaitoihin, variaatioon sekä semantiikkaan ja pragmatiikkaan. Abstrak-

tiotasoiltaan kategoriat eivät ole yhtäläisiä – osa liittyy suoraan kielen raken-

teisiin, osa kielenkäytön ilmiöihin ja osa kielellä tehtäviin tekoihin. Yleisellä ta-

solla jaottelu vastaa ISK:n (2004) jäsentelyä, ja niin kuin on jo havaittu, käsi-

tellyksi ovat tulleet kaikki ne äidinkielen oppikirjojen osiot, joissa pääpaino on 

kielikasvatuksessa – ei niinkään kirjallisuudessa, joka muodostaa oppiaineen toi-

sen pääpoolin. 

Koululaisen omaksuman kielikäsityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, 

mitkä asiat kielestä otetaan esille erilaisissa äidinkielen oppikirjoissa. On selvää, 

että lopullinen vastuu luokkahuoneen työskentelyn etenemisestä on opettajalla, 

mutta aivan vastaavasti on kiistaton tosiasia, että oppikirjat omilla valinnoillaan 

ohjailevat, mitkä asiat äidinkielen oppikirjoista tulevat esille koulussa. Juuri nämä 

asiat antavat ne tiedolliset ja taidolliset resurssit, joiden varassa oppilaan on mah-

dollista tulla tietoiseksi omasta äidinkielestään ja muodostaa käsitys siitä, mitä sil-

lä voi tehdä tai miten sitä on hyvä käyttää viestinnän päämäärien saavuttamiseksi. 

SUOMEN KIELI ON KAAOS. On lopulta yllättävää, kuinka harvoihin kysymyksiin 

yläkoulun äidinkielen oppikirjat keskittyvät opettaessaan suomen kielen kieliop-

pia. Oikeastaan ei ole juuri muuta opeteltavaa kuin sanaluokat sekä niiden käyt-

täytymiset lauseissa ja teksteissä. Tosin kielioppiin on luettava myös sanasto ja 

nimistö sekä kontrastiiviset vertailut suomen ja muiden – ennen muuta indo-

eurooppalaisten – kielten välillä. Kielioppiin nämä kaksi aihealuetta mieltyvät 

siksi, että sanasto muodostaa kieleen tärkeän ytimen, joka yhä muuttuu ja uudis-

tuu joidenkin lainalaisuuksien mukaisesti. Vertailut muihin kieliin puolestaan hy-
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väksyttäneen osaksi kielioppia, jos vertailun tehtävänä on osoittaa suomen kielen 

järjestelmänä toimivan toisin kuin monet muut kielet. Vertailu hoksauttaa suomen 

kielen rakenteen ominaispiirteistä. 

Sanaluokkien tunnistaminen ja nimeäminen eivät vielä takaa äidinkielen to-

dellista osaamista. Sen sijaan oppilaiden on syytä oppia tietämään, millä tavoin 

sanaluokkiin ryhmitellyt sanat toimivat aktuaalisessa tilanteessa. Tältä pohjalta 

oppijalle tulevat tutuksi sanojen taivuttaminen sekä niiden luokittelu virkkeissä. 

Näin otetaan haltuun sijamuotojen nimet, verbien tempukset ja modukset, adjek-

tiivien vertailumuodot ja muiden sanaluokkien olemus enemmän tai vähemmän 

taipuvina sanoina. Opitaan lauseenjäsenet ja se seikka, että subjekti ilmaisee teki-

jää, predikaatti tekemistä; adjektiivit määrittelevät ja adverbit täsmentävät tai 

kommentoivat. Jossain määrin saadaan myös aavistus lauseen nominien semantti-

sista rooleista sekä adverbien ja konjunktioiden kyvystä luoda tekstuaalisuutta. 

Ennen muuta oppivuodet 8. vuosiluokan loppuun mennessä opettavat oppijal-

le, että äidinkieli koostuu monista rakenteista ja yksityiskohdista. Syntyy kielikä-

sitys, jonka mukaan äidinkieli koostuu kovin monista irrallisista yksityiskohdista; 

se on pienien sirpaletietojen kyllästämä. Äidinkieli on siis kaaos, josta on vaikea 

saada kokonaisvaltaista käsitystä ja jonka oppiminen vaatii paljon muistia. (Ks. 

myös Harjunen & Korhonen 2008: 126–127.) 

SUOMEN KIELI ON VIRHEETÖN. Pirstaleista tai hajanaista mielikuvaa suomen kie-

lestä edistää kielenhuollon opetus, jossa samat asiat toistuvat hieman laajen-

nettuna uudesta näkökulmasta vuosi vuoden jälkeen. Monilla ihmisillä on arki-

käsitys, jonka mukaan äidinkieli on silkkaa pilkkusääntöjen opettelua, vaikka fak-

tisesti oppikirjat eivät anna erityisen paljon tilaa juuri välimerkkejä varten. 

Sekä kielenhuollon suositukset että kieliopissa tarvittava terminologia ovat 

omiaan luomaan vaikutelmaa, että äidinkielen opintoja leimaa pikkutietojen opet-

telu. Unohdetaan, että yksityiskohdat liittyvät suurempaan päämäärään: tekstien 

käyttöön siten, että tavoitellaan yhteisymmärrystä kommunikaatioon. Unohdetaan, 

että pienikin epäkorrekti ilmaus saattaa loukata kohteliaisuuden periaatetta. 

Joka tapauksessa kielenhuollon osuus äidinkielen oppisisällöissä on hyvin 

tärkeä, minkä vuoksi monet koululaiset ehkä mieltävät, että suomen kieltä puhut-

taessa tai kirjoitettaessa tähdätään jonkinlaiseen oikeakielisyyteen ja että on vain 

oikea tai väärä tapa ilmaista itseään. Tällä tavoin oppikirjat yhdessä muun koulu-

opetuksen kanssa ovat vahvistamassa käsitystä, jonka mukaan äidinkielen osaajan 

pitäisi olla täydellinen, virheitä tekemätön taituri. Tällaisessa erheellisessä ajatus-
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kuviossa vain yksi äidinkielen muoto on oikein; raadollisimmillaan suljetaan sil-

mät kaikelta kielenkäytön variaatiolta. 

SUOMEN KIELI ON TEKNIIKKAA. Viimeistään kahdeksannella vuosiluokalla oppija 

on saattanut omaksua käsityksen, jonka mukaan suomen kielellä voi tehdä monia 

asioita: sillä voi todeta, kysyä, käskeä, epäröidä, arvella ja kaikkea muuta. Silti 

kieli jatkuvasti näyttäytyy lähinnä yksittäisten rakenteiden resurssina mieluummin 

kuin välineenä, jonka avulla ihminen kommunikoi toisten kanssa, ilmaisee itseään 

sekä jäsentää ympäröivää maailmaansa ja kulttuuriansa.  

Äidinkieli mielletään tekniikaksi esimerkiksi niin, että ainekirjoituksessaan 

vielä kahdeksannen vuosiluokan oppilas hyvin usein yrittää kirjoittaa riittävän 

pitkän tekstin, jonka sisällöllä ja ilmaisutavalla ei niinkään ole väliä. Tekstien ei 

vallitsevassa kielenkäytön ihanteessa tarvitse olla puhuttelevia tai ajatuksia herät-

televiä, ei ilmiasultaan mitenkään häikäiseviä. 

SUOMEN KIELI ON VAKIINTUMATON. Kielikäsitys kielestä teknisenä ja osattavana 

välineenä ehkä piirun verran muuttuu vihdoin yhdeksännellä luokalla. Viimeis-

tään silloin oppija on kohdannut monia erilaisia tekstilajeja – mukaan lukien kir-

jallisuuden genret ja niiden historiallisen muutoksen – sekä ehkä myös oppinut 

kirjoittamaan ja puhumaan genreen. Peruskoulunsa päättävälle oppilaalle on vä-

hitellen käynyt selväksi, millä tavoin tyyli voi vaihdella tekstistä toiseen, vaikka 

sisältö olisi koko ajan sama. Oppimistavoitteiden mukaisesti oppijan tulisi perus-

koulun lopussa tietää, että suomen kieli on monimuotoinen ja vaihtelevainen. 

Kielen vaihtelu osoitetaan kirjoitetun kielen tekstilajien avulla. Tämän lisäksi 

oppilas saa 9. luokalla vertailukohdan puhutun kielen variaatiosta. Oppijalle esi-

tellään suomen kielen päämurteet ja niiden eräät tunnusomaiset piirteet; samoin 

tehdään selväksi, että suomen kirjakieli on muuttunut koko ajan sitten Agricolan – 

ja muuttuu edelleen aivan kuin luonto vaihtaa värejään vuodenaikojen mukaisesti. 

Tutkimuksessa mukana olleista kirjoista jokainen korostaa, että suomen puhe- 

ja kirjakielen muutos on yhä meneillään. Erityisesti otetaan kantaa siihen, mitä 

englannin ylivalta linqua francana merkitsee suomen kielen tulevaisuudelle. 

SUOMEN KIELI ON JÄÄNNE. Kun oppikirjat tuovat esille englannin ylivallan, ne sa-

malla synnyttävät mielikuvan, jonka mukaan suomen kieli on kovin pieni verrat-

tuna maailman isoihin kieliin ja että sen säilymisestä elinvoimaisena on ehkä syy-

tä olla huolissaan. Tähän kuolinkamppailuun usein mielletään myös kielenhuollon 

tehtävät – ei siihen, että kielenhuolto edistäisi yhteisymmärryksen päämääriä. 
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Mielikuva äidinkielen kohtalosta syntyy siitä huolimatta, että oppikirjat ko-

rostavat suomen kielen tulevaisuuden olevan yksin sitä puhuvien ihmisten vallas-

sa. Kyse siis on siitä, että niin kauan kuin kieltä käytetään luontevasti kaikilla 

elämänaloilla, suomen kieltä ei uhkaa katoaminen maailman kielikartalta.  

Julkisuudessa käydyn keskustelun (esim. Kotus 2009; ks. myös Heikkinen & 

Mantila 2011: 187–197) perusteella huolta pitäisi kantaa lähinnä siitä, että joilla-

kin tärkeillä elämänaloilla uudet julkaisut ilmestyvät englanniksi. Vaarana on eri-

koisalan suomenkielisten ilmaisumahdollisuuksien käyminen riittämättömäksi.  

SUOMEN KIELI ON VAIKEA. Suomen kielen synkkää tulevaisuutta ennustavat var-

sinkin ne koulukäytävien ja yleisönosastokirjoitusten arvioitsijat, jotka pitävät 

suomen kieltä vaikeana verrattuna joihinkin muihin kieliin (ks. myös Savolainen 

1998: 71–73). Käsitys suomen kielen vaikeudesta saattaa ainakin osin selittyä sil-

lä, että oppikirjoissa monet asiat esitellään atomistisesti irrallisina sirpaleina. 

Niin kuin jo on osoitettu, käsitys vaikeasta suomen kielestä ei täsmälleen tar-

kasteluna kestä päivänvaloa. Kaiken päälle pitää muistaa, että kielen vaikeudesta 

puhutaan nimenomaan suomea vieraana kielenä opiskelevan oppijan näkökulmas-

ta. Koko debattia suomen kielen vaikeudesta ei oikeastaan ole edes mielekästä 

käydä silloin, kun suomea opetellaan äidinkielenä.  

Toisaalta on todettava, että käsitys vaikeasta suomesta ei ehkä ole täysin kat-

teetonkaan mielikuva. Täytyy silti Matti Miestamon (2006: 52) tavoin huomauttaa, 

että kielitieteessä aina vain on vallalla käsitys, jonka mukaan kaikki kielet ovat 

kokonaisuuksina yhtä monimutkaisia. Jos kieli on jollakin osa-alueella – esimer-

kiksi taivutusjärjestelmässään – monimutkainen, se on vastaavasti yksinkertai-

sempi jollakin toisella kieliopin osa-alueella, esimerkiksi lauseopissa. Miestamon 

mukaan ei kuitenkaan ole mitään pakottavaa syytä, miksi näin pitäisi olla.  

SUOMEN KIELI ON TEKOA. Käsitys äidinkielestä vaikeana ja sirpaleisena oppiai-

neena voidaan nähdä hyvin negatiivisena arvottamisena, joka saattaa hallita mo-

nien oppijoiden kielikäsityksiä. Vastapainoksi positiivisempi mielikuva vallitsee 

silloin, kun kieli ymmärretään ensisijaisesti monien tekojen resurssiksi etenkin 

tekstitaitojen osalta. 

Tekstitaitojen edistyminen on yhteydessä kielenoppijan semanttisen herkkyy-

den ja pragmaattisen vainun kehittymiseen. Aineksia ei ole paljon, mutta niitä on 

etenkin oppikirjojen jaksoissa, joissa harjoitellaan puhe- ja keskustelutaitoja sekä 

perehdytään mediaviestintään. Semantiikan ja pragmatiikan opintojen kautta op-

pijan on mahdollista omaksua käsitys, jonka mukaan suomen kieli on sellainen 
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viestinnän keino, jonka avulla itse kullakin on välineet välittää toisille haluamiaan 

merkityksiä sekä saada aikaan toivotunkaltaisia reaktioita. 

SUOMEN KIELI ON ASE. Tekojen kielenä äidinkieli osoittautuu oppikirjojen luen-

nassa perin vaaralliseksi. Tämä käy ilmi ennen muuta opintojaksoista, joissa käsi-

tellään mainontaa ja viitataan myös propagandaan ja manipulaatioon. Näistä kie-

lenkäytön lajeista jokainen käyttää hyväkseen mediaa varsin paljon. Kaikkein pe-

rusteellisimmin oppikirjat käsittelevät mainontaa, jonka käyttämistä kielellisistä 

keinoista oppikirjoissa on julkaistu tarkat listat (luvussa 5.3).  

SUOMEN KIELI ON PELOTTAVA. Mainontaan ja kielellä vaikuttamiseen liittyvät op-

pitekstit tietysti palvelevat oppijoiden parasta sikäli, että he kansalaisina vapautui-

sivat mainonnan vaikutusvallasta. Kovin vinoutuneena ja masentavana voi kuiten-

kin pitää sellaista kielikäsitystä, jonka mukaan viestinnässä kieli kertakaikkisesti 

sanelisi ja määräisi, millä tavoin kuulijan tai lukijan täytyisi ajatella ja toimia.  

Käsitys kielen ylivallasta ihmisen ajattelussa nojautuu kielellisen relativismin 

periaatteisiin, ja sille on ominaista muun muassa sellainen fundamentalistinen tul-

kinta, että teksteillä olisi vain yksi ainoa ja oikea merkitys (ks. Rikama 2011). 

Kuitenkin äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa juuri kirjallisuus osoittaa, että 

monet rinnakkaiset ja keskenään kilpailevat tulkinnat ovat usein mahdollisia. Sa-

ma pätee useimpiin asiaproosan teksteihin. 

On siis epätodennäköistä, että kielellä välittyvät merkitykset yksinään voisi-

vat ohjata ajattelua. Sen sijaan yksilön käyttäytymiseen vaikuttavat muun muassa 

hänen elämänkokemuksensa, mielialansa, toiveensa, pelkonsa ja kaikki muut. Kä-

sitykset kielestä kaikkivoipana ohjailevana ja määräilevänä aseena ovat epärealis-

tisia. Ei pidä paikkaansa käsitys, että vaikutusvaltansa kanssa kieli olisi maail-

mankatsomuksemme filtteri, jonka läpi kaikki vaikutteemme imemme. 

SUOMEN KIELI ON HAUSKA. Äidinkielen oppikirjoihin kirjoittautuu pieni moralisti, 

joka varoittaa mainonnan vaaroista ja Internetissä tai sähköpostissa vaanivista an-

soista. Media ja sähköiset viestintämuodot näyttäytyvät oppikirjoissa ainakin jon-

kinasteisina uhkatekijöinä, eivät niinkään mahdollisuuksina, jotka antavat ihmi-

selle keinot toimia aktiivisena kansalaisena.  

Viestinnän vallasta varoittaessaan oppikirjat samalla sulkevat silmänsä niiltä 

kirjallisuusopintojen viesteiltä, joiden mukaan äidinkieli on myös leikin ja lorun 

väline. Yksi harjoitustehtäviin sisältyvä Kirsi Kunnaksen runo vuodelta 1956 (te-

oksessa Tiitiäisen satupuu) tuskin riittää oikaisemaan ajattelutapaa, vaikka se 

useimpien lukijoiden mielestä lienee hauska: 
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Tunteellinen siili 

 Oi, sanoi siili, Oi, sanoi siili,  

 olen tunteellinen siili,   olen surullinen siili, 

 olen hyvä, kiltti, hellä. niin yksinäinen jotta! 

   Ja kenelläpä, kellä  Ja se on aivan totta 

 on vastaansanomista?   Se yksinänsä eli  

  Se vain on surullista   ja piikein piikitteli, 

  että piikkikuoren alla   ja piikkikuoren alla 

  siilin hellyys piili.   sitten itkeskeli. 

    (Taju 9: 177.) 

Kuvaavaa edellisessä esimerkissä on, että Tunteellinen siili sijoittuu oppikirjan 

kirjallisuusjaksoon. Lisäksi on pantava merkille, että kyseessä on varsin vanha 

runo – todellinen klassikko. Toki oppikirjoissa on 2000-luvultakin paljon sana-

leikittelyä esimerkiksi harjoitustehtävissä, joihin sisältyy vitseiksi luettavia tekste-

jä. Silti on havaittu, että juuri Tunteellisen siilin kaltaiset monitulkintaisuudet aina 

vain saavat oppijat keskustelemaan ihmisyyden ristiriitaisesta olemuksesta. Erään 

opetustuokion perusteella vaikuttaisi tosin siltä, että peruskoulunsa päättävä nuori 

ei aina havaitse runon metaforista sisältöä vaan lukee tekstiä kirjaimellisesti. 

Jotta kielen resurssit mielihyvän tuottajana uppoaisivat oppijan tietoisuuteen, tuli-

si hänelle opettaa, millaisia ovat kielenkäytön funktiot. Oppikirjat eivät kuiten-

kaan ota esille funktioiden klassista ryhmittelyä (Jakobson 1979: 135–139), mikä 

ehkä selittyy oppikirjojen oppijakuvalla: ei luoteta, että yläkoulun nuori olisi kiin-

nostunut siitä, mitä kaikkea kielellä voidaan tehdä. 

Nimenomaan leikin, lorun ja muun sanataiteen kaltainen mielihyvän tavoitte-

lu käyttää ensisijaisesti hyväkseen kielenkäytön poeettista funktiota (poeettisesta 

funktiosta ja kielikuvista Varis 2009b). Hannu Launosen (1984: 30) tavoin on silti 

korostettava, että poeettinen funktio ei ole kielellisen taiteen ainoa muoto, vaikka 

se sitä hallitseekin. Esimerkiksi eeppinen runous yleensä kytkeytyy referentiaali-

seen funktioon ja lyyrinen runous selvemmin emotiiviseen funktioon. 

Mielihyvää tuottavien ilmausten tunnistamisessa on vahinko, että oppikirjois-

sa poeettista funktiota ei tule esiteltyä edes runouden tai muun sanataiteen yhtey-

dessä – saati niin, että osoitettaisiin sen tehtävät asiaproosan valossa. Samanlainen 

vahinko koskee myös muuta kielenkäytön ei-referentiaalisen ulottuvuuden ope-

tusta. M. A. K. Halliday (2004: 269–280) onkin päätellyt, että kielenkäytön funk-

tiot ovat lapselle tuttuja jo ennen koulua – vasta koulu kiinnittää liiaksi huomiota 
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kielenkäytön referentiaaliseen funktioon; myös Terttu Orpana (1993) on esittänyt, 

että kaikki kielenkäytön funktiot voisivat olla mukana jo alakoulun äidinkielessä. 

(Lapsien funktiotajusta Karjalainen 1996: 221–222; Savolainen 1998: 115–120.) 

Edelliset näkemykset ovat sopusoinnussa vähitellen opetukseen vakiintuneen 

genrepedagogiikan periaatteiden kanssa (ks. Varis 2010; myös Luukka 2009). 

Vielä vuoden 2011 alussa Suomessa tosin ei ollut olemassa sukupolvea, joka olisi 

saanut koko peruskoulutuksensa ajan opetusta genrepedagogiikan mukaisesti.  

On ideologinen valinta, mitä kaikkia asioita äidinkielestä otetaan esille yläkoulun 

oppikirjoissa. Valinnasta johtuu, missä määrin esimerkiksi painotetaan kielioppia 

tekstitaitoihin verrattuna tai kuinka laveaksi variaatio osoittautuu semantiikan ja 

pragmatiikan rinnalla. Jo tehdyissä analyyseissä on osoittautunut, että monet op-

pikirjojen ratkaisut palautuvat historiallisiin käytänteisiin: on ollut tapana, että sa-

naluokat jaetaan kolmeen pääryhmään (nominit, verbit, partikkelit), vaikka tut-

kimus on osoittanut tradition vähintään ongelmalliseksi. Vastaavia reliikkejä nä-

kee muuallakin, muun muassa murrealueiden pääjaottelussa tai kiertoilmausten 

leimaamisessa ensisijaisesti menneisyyden peitenimiksi (otso yms. ’karhu’). 

Valitsijan valta on suuri. Valitsija ratkaisee, mistä kaikista äidinkielen asioista 

oppilaalla on ylipäänsä mahdollisuus tulla tietoiseksi. Tärkeää ei ole vain se, mitä 

oppikirjoissa on esitettynä vaan myös se, mitä niissä on jäänyt käsittelemättä. 

Miksi esimerkiksi kielikuvia ja muita kiertoilmauksia ei käsitellä nykyistä moni-

puolisemmin, vaikka juuri niiden taakse kätkeytyy sellaisia merkityksiä, joiden 

tunnistaminen ei äkkiseltään aina onnistu nuorelta oppijalta?  

Kiertoilmausten periaatteiden tunteminen eittämättä auttaisi peruskoulunsa 

päättävää oppilasta selviytymään merkitysten maailmassa. Kuitenkaan oppikirjat 

eivät nykyisellään juuri tarjoa eväitä kielikäsitykseen, jonka mukaan kommuni-

kaatio on pikemminkin jatkuvaa neuvottelua ja väärinymmärtämisen mahdolli-

suuksia kuin yksitulkintaista sanontaa. 

Jos oppikirjat pitävät kiinni kirjoitetusta kielikäsityksestään, oppilaat kohtaa-

vat tietoisuuden, jossa äidinkieli on mieluummin vaikea kuin helppo, pikemmin-

kin muistettavia asioita kuin tekoja sekä tarkkoja oikeinkirjoitusohjeita enemmän 

kuin tilanteista vaihtelua. Oppikirjoissa suomen kieli näyttäytyy historiallisena 

jäänteenä, propagandan ja manipulaation keinona – vain harvoin mielihyvän tuot-

tajana ja itsensä ilmaisun välineenä. 
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7.2 Miten opettaa suomen kieltä?  

Edellisen alaluvun 7.1 lopuksi päädyttiin näkemykseen, jonka mukaan oppikirjo-

jen varassa muodostuva kielikäsitys on sangen negatiivinen asennoitumisessaan 

äidinkieleen oppiaineena. Jos asenteita halutaan muuttaa – niin kuin tämän tutki-

muksen intresseissä on – pitää seuraavaksi selvittää, millainen oppijakuva kirjoi-

hin kirjoittautuu. Täytyy siis tietää, millaiseksi oppija oletetaan aikamme oppikir-

joissa. Lisäksi pitää puntaroida, vastaavatko oppijakuvat sitä arkea, joissa oppilaat 

faktisesti elävät.  

Alla seuraava teksti on ideologiakritiikkiä ainakin siinä mielessä, että oppikir-

joissa on kyse aina jossakin määrin arvoista ja asenteista: siitä, kuinka oppivai-

seksi kasvatettava mielletään, mitkä hänen kiinnostuksensa kohteiksi oletetaan, 

millä pedagogisilla ratkaisuilla hänen uskotaan oppivan kulloisiakin oppisisältöjä 

ja niin edelleen. On välttämätön edellytys, että oppijakuvalla täytyy olla vasti-

neensa koulujen reaalimaailmassa, jotta oppijat aidosti voisivat intoutua äidinkie-

lestä oppiaineena ja muodostaa suomen kielestä niin monipuolisen käsityksen 

kuin se suinkin on mahdollista peruskoulun loppuun mennessä. 

Kaikkein selvimmin oppijakuva kirjoittautuu oppikirjojen harjoitustehtäviin. Ai-

kaisemmissa tutkimuksissa (mm. Kauppinen ym. 2008)1 on kiinnitetty huomiota 

siihen, että osassa harjoitustehtäviä oppilaat työskentelevät irrallisten lauseiden tai 

sanojen parissa. Muutamiin harjoituksiin liittyy myös pidempiä tekstejä, mutta ne 

toimivat vain paikkana, jossa kielen rakenteet sijaitsevat ja josta niitä poimitaan. 

Teksteistä alleviivataan tiettyjä ilmauksia tai kieliopillisia muotoja; niiden sisäl-

tämiin aukkoihin täydennetään annettuja sanoja tai muotoja. 

Niin kuin Merja Kauppinen ym. (2008: 221) huomauttavat, pääosa äidinkie-

len harjoituskirjojen tehtävistä antaa oppilaalle tilaa käyttää kynää vain alleviiva-

uksiin, ympyröinteihin tai yksittäisten sanojen ja lauseiden tuottamiseen. Niissä 

muutamissa tehtävissä, joissa oppilaat tuottavat enemmän kuin yhden virkkeen, 

tuottamisen rajat on asetettu ahtaiksi. 

Kauppisen ja hänen tutkijaystäviensä havainnot harjoitustehtävien luonteesta 

saavat tukea myös tämän tutkimuksen valossa. Edellä todettuun voisi vielä lisätä, 

että hyvin usein kirjoittaminen on myös silkkaa kopiointia sitä varten, että oppilas 

tekee vihkoonsa varsinaiset analyysit eli tehtävät, esimerkiksi: 

                                                        
1 Aineistona Kauppisen ym. analyysissä ovat toiset kirjat kuin tässä tutkimuksessa. 
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Se pyörii sittenkin 

Kirjoita seuraava teksti uudestaan vihkoosi ja merkitse jokaisen sanan päälle, 

mikä lauseenjäsen se on. Käytä seuraavia lyhenteitä: pred. = predikaatti, subj. 

= subjekti, obj. = objekti, predvi = predikatiivi, attr. = attribuutti ja advli = 

adverbiaali. 

Nikolai Kopernikus on puolalainen tiedemies, joka eli 1473–1543. Hän keksi 

aurinkokeskeisen maailmankuvan. Ennen uskottiin, että aurinko kiertää maata. 

Ihmiset myös luulivat, että maa on laakea pannukakku. 

(Loitsu 8: 203.) 

Kuten esimerkistä on luettavissa, toisinaan kirjoitustehtävät osoittautuvat mekaa-

niseksi kopioimiseksi, jonka didaktinen perusta jää hyvin hämäräksi: Tuskin on 

kovin kehittävää kirjoittaa tekstiä vain sitä varten, että saisi merkitä lauseiden 

päälle lauseenjäsenten nimet. Tehokkaampaa olisi käyttää kirjoittamiseen kuluva 

aika hyväksi muiden tehtävien parissa ja merkitä lauseenjäsenten nimet suoraan 

oppikirjaan. (Aiheesta luvussa 4.2.) 

Kopiointitehtävien runsas määrä on silti mielenkiintoinen ratkaisu, kun tie-

dämme kuntien talousvaikeudet ja halut säästää muiden ohessa opetusmenoista. 

Oppikirjojen tekijät muistavat realiteetit, ja heidän ratkaisunsa vuoksi oppikirjo-

jen elinkaari todennäköisesti pitenee, kun kirjan etsikkovuoden jälkeiset oppilaat 

saavat käyttöönsä jo kuluneen mutta puhtaan oppikirjan.  

Pyrkimys käyttää puhdasta oppikirjaa kertoo vallitsevista oppijakuvista aina-

kin sen, etteivät koululaiset halua oppimateriaaliksi kierrätyksessä olleita kirjoja. 

Oppiminen paljastuu oppijan näkökulmasta ainutkertaiseksi tapahtumaksi, jossa 

aikaisempien koululaisten muistiinpanot lähinnä häiritsevät oppilaan omia oival-

luksia – kukin haluaa taaplata tyylillään. OPPIMINEN ON AINUTKERTAISTA. 

Harjoitustehtävien luonne vaihtelee oppikirjoittain, mutta yleisenä periaatteena 

voi pitää sitä, että tehtävien vaikeusaste kasvaa ensimmäisistä tehtävistä viimeisiä 

kohti. Ratkaisu on pedagogiikassa ylimuistoinen, ja sen perusteet ovat ilmeiset: 

uuden asian opettelussa tarvitaan aluksi helppoja tehtäviä, lopuksi oppijan kehi-

tystasoon nähden riittävän haastavia haasteita (vrt. Kauppinen ym. 2008: 207).  

Harjoitustehtävien jäsennys ja niiden abstraktiotason muuttuminen osoittavat, 

että oppikirjat uskovat koululaisen kykyyn oppia. OPPIJA ON KASVUKELPOINEN. 

Kasvukelpoinen lapsi tarvitsee oppiakseen sellaista oppimateriaalia, joka puhutte-

lee häntä ja innoittaa perehtymään oppiaineen sisältöihin. Liikaa ei voi korostaa, 
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että oppikirja ei todellakaan ole ainoa käytettävissä oleva opetusväline vaan esi-

merkiksi CD-levyillä on monia erilaisia aktiiviseen toimintaan innoittavia materi-

aaleja. Silti luokanopettajaopiskelijoita haastatellut Anssi-Pekka Udd (2010) on 

päätynyt näkemykseen, jonka mukaan itse opettajankoulutuksen ongelmat siirty-

vät myös kouluun. Vaikka Uddin tutkimuksen kohteena on luokanopettajuus, sa-

mankaltainen tilanne vallinnee myös ainedidaktiikassa. 

Uddin (2010) mukaan opettajankoulutuksen ongelmia ovat yksilö- ja suori-

tuskeskeisyys, heikko motivoimiskyky sekä passivoiva luonne. Syitä ovat esi-

merkiksi pinnallisiksi koetut tentit ja esseet. Perusopetuksen tavoin opetusmene-

telmiä kuvaa arvosanakeskeinen suorittaminen. Uddin mielestä opettajankoulu-

tuksessa tulisi keskittyä enemmän opiskelijoiden hyviksi kokemien pienryhmien 

ja muiden vuorovaikutteisten opetusmenetelmien käyttöön. Opiskelutavoissa tuli-

si lisäksi huomioida entistä enemmän opiskelijoiden aktivoiminen, osallisuus op-

pimisprosessin eri vaiheisiin ja opetuksen jatkuva nivominen käytäntöön.  

Udd huomauttaa silti, että usein korostetaan liikaa monipuolisten opetusme-

netelmien merkitystä tehokkaassa oppimisessa (2010: 269). Toisaalta voitaneen 

todeta, että parhaalla mahdollisella tavalla eivät toimi ne oppikirjagenren edusta-

jat, jotka tunnistaa asiakeskeisestä esitystavasta, tiiviistä ja pelkistetystä ilmauk-

sesta, käsitevaltaisesta sisällöstä, konventionaalisesta typografiasta tai kirjoittajan 

asiantuntijaroolista suhteessa tietämättömämpään lukijaan (vrt. Aalto 2008: 72). 

Analysoitujen oppikirjojen perusteella päällimmäiseksi jää vihdoin käsitys, 

että oppijat motivoituvat äidinkielen opintoihin hyvin moninaisin tavoin. Yhtä siis 

viehättävät kirjojen visuaaliset ilmeet, toista vaihtoehtoiset harjoitustehtävät, 

kolmatta oppitekstin oheen sijoitetut kainalojutut, neljättä termien välisiä suhteita 

kuvaavat kaaviot ja niin edelleen siten, että OPPIJA ON MONEKSI. 

Opetusmenetelmiä tarkasteltaessa on silmiinpistävää, että monet oppikirjat luotta-

vat harjoitustehtävissään huumoriin, muiden muassa vitsien ja sanaleikittelyjen 

pedagogiseen arvoon. Huumori on havaittu hyväksi koulujen arjessa: se pitää yllä 

kiinnostusta, ja kielellä leikkiminen on yksi keino tarkastella kielioppia (Lehtinen 

2006: 180). Ehkä juuri huumori osoittaa, miten ilmeikäs kieli oikeastaan on – se 

on kiinnostava myös sinänsä, ei vain osa arkipäivää (Laine & Paasio 2006: 173). 

Leikittelyä ja oppikirjojen monipuolista visuaalista ilmettä voi pitää sellaise-

na mielikuvitukseen ja kuvalliseen ajatteluun vetoavana opetusmenetelmänä, joka 

yleisen kritiikin mukaan on jäänyt tiedollisen kasvatuksen ja käsitteellisen ajatte-

lun ylivallan varjoon. Silkan tiedon vastapainoksi on kaivattu kokonaisvaltaista 
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kasvatusta – leikin, ilon, mielikuvituksen, vapaiden kertomusten, satujen ja draa-

man soveltamista opetustyöhön. (Esim. Harjunen & Korhonen 2008: 130–131.) 

Huumorin käytölle oppikirjat saavat motiivinsa koululaisen taipumuksesta ar-

jen sanaleikittelyyn, muun muassa koululaisslangiin, jonka taitajina oppijat ovat 

hyvin vivahteikkaita ja tyylitaitoisia (ks. Suojanen 1982). Oppikirjoissa koululais-

slangia käytetään huumorin keinona silloin, kun opetuksen kohteena on ny-

kysuomen variaatio. Muulloin komiikka perustuu kaiken muun sanaleikittelyn ta-

voin merkityssekaannuksiin, palindromeihin, kielikompiin, arvoituksiin tai lehdis-

tön jyviin ja akanoihin (ks. Lehtinen 2006: 180). 

Strategisesta arvostaan huolimatta huumori ei aina saa ymmärtämystä luok-

kahuoneessa: Niin kuin yleisesti tiedetään, ihmisten käsitys hyvästä ja huonosta 

huumorista vaihtelee kovin paljon. Lisäksi saattaa käydä niin, että koululaisen ja 

oppikirjan tekijän välillä on sukupolvien välinen kuilu, jota sanaleikittelyn silta ei 

jaksa ylittää. Jos huumori muuttuu oppijan silmissä keinotekoiseksi, valittu stra-

tegia on omiaan työntämään oppikirjaa pois oppilaan katseen alta. 

Huumorin käyttö opetuksen keinona avaa näkymiä kahdenlaiseen oppijaku-

vaan. Ensinnäkin valittu strategia antaa ymmärtää, että vielä 7. luokalla oppilas 

mieluummin leikkii ja pitää hauskaa kuin perehtyy oppiaineen asioihin aikuismai-

sen tutkijan otteella. Päätelmää lapsen kaltaisesta oppijasta tukevat havainnot, 

jotka aiemmin tehtiin oppiteksteistä blondivitsien tai sankaritarinoiden varaan ra-

kentuvina kertomuksina ja ymmärtäväisinä ohjeina. 

Toisena näkymänä huumori vahvistaa olettamusta, jonka mukaan äidinkielen 

oppiaineena täytyy olla niin vastenmielinen, että sen opettamisessa tarvitaan eri-

tyisiä motivointikeinoja opiskeluvireen ylläpitämiseksi. Oppikirjoissa ei luoteta 

siihen, että suomen kielen monipuoliset syöverit itsessään jaksaisivat kiinnostaa 

oppilasta kauan. 

Edelliset päätelmät voidaan kiteyttää oppijakuviksi, joiden mukaan ÄIDINKIE-

LI ON VASTENMIELISTÄ ja OPPIJA ON LAPSI, joka leikin varjolla saattaa innostua si-

nänsä puuduttavasta kielestä. Toki leikkiminen opetuksen ohjenuorana sellaise-

naan on sopusoinnussa deweyläisen kasvatusteorian kanssa sikäli, mikäli päämää-

ränä on vahvistaa oppijan minäkäsitystä ja hänet nähdään mieluummin aktiivisena 

toimijana kuin passiivisena pulpettikansana (ks. esim. Sutinen 2003: 208–212). 

Ajatus oppijasta varsin lapsenomaisena oppilaana perimmiltään selittää, miksi 

vuoden 1994 kielioppityöryhmä otti työnsä lähtökohdaksi pedagogisen kieliopin 

periaatteet. Työryhmä korosti, että pedagoginen kielioppi on eri asia kuin tieteelli-

nen kielioppi. Sen ensisijaisena tehtävänä on kattaa kaikki se koulussa opetettava 
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kielitieto, jonka tarkoituksena on harjaannuttaa kielen tietoiseen tarkkailuun ja 

kielellisen viestinnän kriittiseen arviointiin. Periaatteisiin kuuluu, että asiat tulee 

koulussa motivoida niin, että ne tuntuvat kiinnostavilta ja hyödyllisiltä. Käsittei-

den pitää olla helposti havainnollistettavissa ja esimerkkien yksinkertaisia, hel-

posti muistettavia. Säännöt ovat prototyyppisiin tapauksiin perustuvien nyrkki-

sääntöjen luonteisia. (KK 1994: 136.) 

Tutkimuskohteena olevat oppikirjat noudattavat pedagogisen kieliopin kan-

nanottoja ennen muuta käyttämällä hyväkseen kielellisten ilmiöiden ja rakentei-

den prototyyppejä – asioiden tyypillisimpiä esimerkkejä. Ratkaisu todennäköisesti 

auttaa oppijaa hahmottamaan esimerkiksi lauseenjäsennyksen tärkeimmät periaat-

teet, mutta samalla jäsentely väistämättä jää jossain määrin aukkoiseksi, kun 

kaikki elävän kielen lausekkeet eivät tahdo sopeutua prototyypin muottiin. 

Ilman empiiristä kyselytutkimusta on mahdotonta sanoa, johtavatko proto-

tyyppien ulkopuolelle jäävät lausekkeet oppijan turhautumiseen vai helpottumi-

seen. Kielioppityöryhmän näkemys silti on, että mikään kielioppi, tieteellinen-

kään, ei ole kattava ja tyhjentävä selvitys kielen rakenteista. Siksi peruskoulussa 

opetettavalta kieliopilta ei voi vaatia kattavuutta. (KK 1994: 136–137.) 

Prototyyppeihin perustuvaa opetusta kielioppityöryhmä argumentoi sillä, että 

pedagogisessa kieliopissa käsiteltävät asiat perustuvat lapsen kognitiivisen kehi-

tyksen tasoon ja etenevät metalingvistisen kehityksen myötä. Toisaalta – niin kuin 

kielioppityöryhmä itsekin myöntää – ei ole olemassa tutkimusta siitä, miten lapset 

ymmärtävät metalingvistisiä käsitteitä ja suhteita ja niihin perustuvia kategorioita. 

Ei ole tietoa siitä, miten metalingvistinen ajattelu kehittyy. (KK 1994: 39.) 

Koska lapsen metalingvistisen ajattelun kehittymisestä ei ole yksiselitteistä 

tutkimusta, pedagogisen kieliopin periaatteita noudattavat oppikirjat joutuvat esit-

tämään uusia asioita hieman sattumanvaraisesti. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin 

jo osoitettu, että siirtymä yläkoulussa 7. vuosiluokalta seuraavalle 8. luokalle on 

melkoinen: esimerkiksi vaikuttavaa kielenkäyttöä 8. luokalla käsitellään aivan 

kuin minkä tahansa aikuisryhmän parissa (luvussa 5.5; ks. myös luku 6.5). 

Vaikuttavan kielenkäytön käsittelyn ja monien päättelyä edellyttävien harjoi-

tustehtävien perustella voidaan vihdoin yleistää, että 7. luokalla lapseksi oletettu 

koululainen on vuotta myöhemmin muuttunut aikuismaiseksi nuoreksi, joka ky-

kenee tekemään abstrakteja havaintoja ja oivaltamaan asioiden syy–seuraus-

yhteyksiä. Samalla hänen oletetaan ottavan haltuunsa aikaisempaa tieteellisempiä 

termejä. Niin ikään oppikirjat odottavat kasvatettavalta aikuismaista perehtymistä 

tekstien syvämerkityksiin ja kykyä analysoida erilaisten kielien, murteiden tai 
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slangien välisiä eroja ilman, että he olisivat saaneet tehtävänantoja varten lain-

kaan koulutusta.  

Oppijakuvat lapsesta aikuiseen ovat siis kovin ristiriitaisia, mikä tietysti on 

faktinen tilanne myös luokkahuoneissa. Yleistää silti voidaan, että viimeistään 8. 

luokan oppikirjoihin kirjoittautuvan oppijakuvan mukaan OPPIJA ON TUTKIJA.  

Prototyyppien suosiminen opetuksessa kytkee oppikirjat laajahkoon käsitykseen 

siitä, millä tavoin oppiminen ylipäänsä etenee – käsitykseen oppimisesta koko-

naisvaltaisena tai irrallisten tapahtumien toimintana. Kuten Matti Suonperä (1992: 

57) painottaa, asioiden hahmottaminen on ylipäänsä oppimisen kannalta keskei-

nen tapahtuma.  

Kokonaisvaltainen, holistinen, oppimisstrategia tarkoittaa Suonperän (mts. 57) 

käyttämän esimerkin mukaisesti muun muassa sitä, että tenttikirjan lukija muo-

dostaa aluksi kokonaiskäsityksen kirjan tarjoamista asioista tutustumalla teoksen 

sisällysluetteloon. Atomistisessa oppimisstrategiassa oppija puolestaan etenee 

jaksoittain siten, että hän pyrkii kytkemään tiedon osia toisiinsa ketjumaiseksi ra-

kenteeksi. Tällöin lukija koettaa liittää edellisen kappaleen asiat sitä seuraavan 

kappaleen sisältöön. 

Tutkituissa oppikirjoissa lähestymistapa on pikemminkin atomistinen kuin 

holistinen. Esimerkiksi sanaluokkien taivutusmuotoja ja tehtäviä lauseissa tai 

teksteissä esitellään vain ripotellen vuosiluokalta toiselle. Tämän mukaisesti op-

pikirjoihin kirjoittautuu konstruktivistinen oppija, jolle OPPIMINEN ON KETJU. 

Atomistiseen hahmottamiseen sopii induktiivinen opetuspa. Kun tekstitaidon har-

joituksissa laaditaan toimintaohjeiden luonnoksia, on järkevää lähteä yksittäisistä 

tapahtumista, tutkia niiden luonnetta, katsoa niiden välisiä yhteyksiä ja lopuksi 

tarkastella niiden muodostamaa kokonaisuutta (Suonperä 1992: 59).  

Induktiivisen opetustavan heikkoutena voidaan pitää etenkin tekstitaitojen 

opettelussa eräänlaista teknistymisen vaaraa. Tällöin ulkoiset vaatimukset saatta-

vat ohjata oppimista siten, että oppilaan ei enää tarvitse syventyä tekstin todelli-

seen sisältöön, vaan hän voi tyytyä etsimään esimerkiksi sitä, mitä hän tietää vaa-

dittavan kokeessa. Toisin sanoen oppilas ei perusta tekstin kokonaismerkityksestä 

vaan etsii vastauksia vain esitettyihin kysymyksiin. (Marton ym. 1977: 97.) 

Opintojen teknistyminen on varsin kaukana siitä mielekkäästä oppimisesta, 

joka tämä tutkimuksen teoriaosassa hahmoteltiin kasvatuksen yleväksi periaat-

teeksi. Kasvatuspsykologian parissa atomistisen oppimisstrategian onkin todettu 

selittävän opintojen epäonnistumista. On muun muassa havaittu, että atomistisen 
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strategian sisäistäneet yliopisto-opiskelijat omaksuvat huonommat opiskelumallit 

kuin holistisesti etenevät opiskelijat. Atomistisesti suuntautuneet eivät selviydy 

laajemmista kurssimateriaaleista eivätkä he jaksa olla antamatta periksi opiskelus-

saan. Jollei ymmärrä lukemansa syvempää merkitystä, aineen opiskelu käy ajan 

mittaan väsyttäväksi. (Marton ym. mts. 83.) 

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa atomistinen ajattelu ja teknistymi-

sen vaara liittyvät ainakin osittain siihen, että oppiaine ehkä yleisemmin mielle-

tään tieto- kuin taito- tai taideaineeksi (Harjunen & Korhonen 2008: 130). Kui-

tenkin jo antiikin ihmisihanteissa ihminen nähtiin ajattelun, tunteen ja tahdon ko-

konaisuutena, joka paitsi tietää ja ajattelee myös tuntee ja tahtoo, tekee havaintoja 

kaikilla viidellä aistillaan, harjoittaa mielikuvitustaan ja käyttää kehoaan tarkatak-

seen katsettaan lukuharjoitusten alkutaipaleilla. Juuri katsettaan terävöittämällä 

ihminen valmentautuu tunnistamaan sanoja nopeasti ja tarkasti sekä oppii niin to-

tunnaisen lukutaidon, että hän kykenee keskittymään itse asiaan. (Ihmismielestä 

ks. Taylor 1984: 39–140.) 

Yleistä mielikuvaa äidinkielestä tietoaineena ei voi horjuttaa ainakaan tämän 

tutkimuksen aineiston perusteella. Kun näin käy, jäljelle jää varsin yksipuolinen 

käsitys, jonka mukaan OPPIMINEN ON TOSIASIOITA. Tunteille, spekulaatiolle ja 

erehtymiselle äidinkielen oppikirjat eivät jätä tilaa. 

Teknistymisen vaara on mukana koulun arjessa etenkin siksi, että äidinkielen op-

pikirjojen suuntimia tekstimaailmoihin on yleisestikin pidetty kovin perinteisinä – 

kuten Kauppinen ym. (2008: 221) huomauttavat. Korostuneesti harjoitustehtä-

vissä ovat esillä koulumaailman tekstit tai varsin yksinkertaiset perustekstilajit, 

kuten journalismin eräät genret. Suuri osa kirjoittamista on siis yksittäisten sano-

jen tai laboratoriolauseiden (esim. Hilja Haahti on mielikirjailijani) tuottamista. 

Tekstien kanssa toimimista ohjeistetaan pitkälle, ja oppilaiden omille valinnoille 

jää tilaa vain vähän. 

Tehtävien tarkka ohjeistaminen kirjoittaa oppikirjoihin oppijan, joka on val-

mis todella tekemään annetut tehtävät niiden mielekkyyttä mitenkään kyseenalais-

tamatta. Kirjoihin kirjoittautuu oppijakuva, jonka mukaan OPPILAS ON KUULIAI-

NEN. 

Nimenomaan tekstiopin valossa oppikirjoista päällimmäiseksi kohoaa traditio-

naalinen oppimiskäsitys, jolle niin puhuminen kuin myös uusmedia ja arjen mo-

nenmoiset genret ovat varsin vieraat. Oppikirjat yhä 2000-luvulla painottavat leh-

tijuttujen lajeja alkaen uutisesta ja pääkirjoituksesta, vaikka vain harva lukee pää-
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kirjoituksia tai kirjoittaa uutisia. Pimentoon jäävät monet sähköisten viestimien 

käytänteet, vaikka esimerkiksi Internetin houkutuksista oppilasta varoitetaankin. 

Tyypillistä on myös se, että oppikirjat eivät jätä tilaa oppilaiden omien kokemus-

ten, havaintojen ja kielitietoisuuden herättelyyn. (Kauppinen ym. 2008: 226–227.) 

Oppikirjoissa esillä olevat tekstilajit ovat viime kädessä sosiaalistamassa op-

pijoita ympäröivän yhteiskuntansa jäseniksi. Katri Savolaisen mielestä sosiaalis-

tuminen näkyy viime kädessä opetussuunnitelmien ihannekielen tavoitteissa, joita 

leimaavat eräänlaiset yleiskieltä käyttävän keskiluokan konventiot ja jotka saatta-

vat olla vieraita osalle äidinkielensä oppijoita (1998: 121). Tässä valossa on kiin-

toisaa, että äidinkielen oppikirjoihin kirjoittautuu oppija, joka on kiinnostunut en-

nen muuta paperisesta viestinnästä, ei verkkokeskusteluista tai suullisista neuvot-

teluista ja väittelyistä – korostetusti OPPIMINEN ON PAPERIKIRJOITUSTA. 

Esitetyt oppijakuvat tuovat näytille varsin yksipuolisen ja kahlehditun oppija-

kuvan. Ainedidaktiikan näkökulmasta vakavin kritiikki kohdistuu siihen, että pa-

perikirjoitukseen kytkeytyvä oppijakuva ei välttämättä kohtaa lasten ja nuorten 

todellisuutta, jota ympäröivät tietoyhteiskunnan monet arkiset viestintämuodot.  

Paperinen oppijakuva sivuaa ainakin sen seikan, että tieto ei enää olekaan 

välttämättä yksilön omaisuutta ja valmista vaan yhteisesti rakennettua ja jaettua. 

Tietoa ei ole mahdollista sijoittaa pelkästään oppikirjojen kansien väliin. Oppi-

mista ei voi rajata vain oppitunneille ja yksittäisiin oppi- tai harjoitustehtäviin, 

joita kaikki oppilaat samaan aikaan tekevät. (Ks. Luukka ym. 2008: 231–239).  

Toinen kritiikki koskee etenkin tekstitaitojen opetusta ja sitä, että äidinkielen 

opetus ei ehkä riittävästi kohtaa peruskoulun jälkeistä elämää. Nykyisellään kou-

lun ja journalistiikan teksteihin keskittyvä opetus mitä ilmeisimmin valmentaa ai-

van toisenlaisiin viestintätaitoihin kuin siihen, mitä koulunsa päättävät nuoret tar-

vitsevat myöhemmissä jatko-opinnoissaan tai ammateissaan.  

Fennistiikan ja soveltavan kielitieteen parissa on pohdittu varsin paljon, millä 

tavoin opetus ja oppikirjat tulisi järjestää ja laatia, jotta äidinkielen opintoja ylei-

sesti pidettäisiin nykyistä motivoivampina ja entistä parempiin oppimistuloksiin 

johtavina. Ratkaisuksi on esitetty semantiikan osuuden painottamista (Saarela 

1997) ja kielenkäytön funktionaalisen luonteen korostamista (Orpana 1993).  

Nimenomaan arjen ja koulun kohtaamiseksi olisi muun muassa genrepedago-

giikan puitteissa riittävästi mahdollisuuksia. Esimerkiksi voisi olla hedelmällistä 

pohtia, miksi jotkut ammatit suosivat toisia tekstilajeja mieluummin kuin joitakin 

toisia tai miksi yhdessä ja samassa genressäkin voi olla variaatiota ammattien vä-
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lillä. Tällaisiin kysymyksiin vastatakseen äidinkielen oppiaineen tosin olisi hyvä 

tehdä yhteistyötä esimerkiksi yhteiskuntaopin kanssa. (Vrt. Bhatia 1993: 17–19.) 

Arjen ja koulun yhteyden lisäksi on korostettu kielenkäytön tunteellisen ulot-

tuvuuden merkitystä kouluopetuksessa. Elina Harjunen ja Riitta Korhonen painot-

tavat, että juuri tunteiden kautta saamme kokemuksellisen yhteyden todellisuu-

teen; tunteet suuntaavat havaintojamme. Tunteet vaikuttavat myös muistiin ja 

ajatteluun: hyväntuulinen muistaa miellyttäviä asioita ja on taipuvainen avaram-

paan ja positiivisempaan ajatteluun, kun taas stressaantunut tai pelokas muistaa 

asiat huonosti ja sekaantuu helposti ajatuksissaan. Tunne siis voi herättää halun 

oppia koulussakin, ja mitä nuoremmasta oppijasta on kyse, sitä tiiviimpi on tun-

teen ja tiedon yhteys. (Harjunen & Korhonen 2008: 135.) 

Tulevaisuudessa oppikirjoissa ei riittäne, että tekstitaitoja varten painettaisiin 

entistä enemmän oppilaan arkeen tai yhteiskunnassa elämiseen liittyviä tekstejä. 

Olennaista on toiminta tekstien parissa: tekstien ja toiminnan tulee antaa mahdol-

lisuuksia nähdä kieli holistisemmin, muunakin kuin yksittäisinä osataitoina. Tär-

keää on myös, että toiminta on merkityksellistä ja tukee analyyttistä ja kriittistä 

ymmärtämistä – joustavasti ja oppijalähtöisesti. (Kauppinen ym. 2008: 229–230.) 

Oppilaan verbaalinen sosiaalistuminen ei tietenkään ole yksin äidinkielen 

opintojen varassa. Niin kuin Eija Aalto (2008: 81) huomauttaa erityisesti S2-

opintojen näkökulmasta, kaikissa oppiaineissa opetetaan väistämättä myös kieli-

taitoa – kykyä ymmärtää oppiaineen sisältöjä kuultuina ja luettuina viesteinä sekä 

työstämään ja tuottamaan opittavaa ainesta puhumalla ja kirjoittamalla.  

Tiivistäen voi sanoa, että oppikirjoihin kirjoittautuvan oppilaan oletetaan olevan 

ensisijaisesti ajatteluun eikä toimintaan suuntautunut. Hän tietää, ei tunne; hän on 

kiinnostunut paperisesta kielenkäytöstä, ei sähköisestä mediasta tai puheesta; hän 

tuntee joukkoviestimet muttei arkista kommunikaatiota; hän kiinnostuu yksityis-

kohdista, ei suurista ajatuskokonaisuuksista; hän on yhtä aikaa sekä lapsi että täy-

sivaltainen aikuinen; hän innostuu koululaishuumorista ja visuaalisesti ilmeik-

käästä typografiasta; hänelle äidinkieli on vastenmielinen oppiaine, joka kuitenkin 

on opittavissa, jos opetus prototyyppeineen on riittävän yksinkertaista, selkeää ja 

konkreettista. Mutta ennen kaikkea: oppija on kasvukelpoinen ihminen, jonka täs-

mällistä muotokuvaa on mahdoton hahmotella tarkasti.  
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7.3 Mitä on äidinkielinen sivistys? 

Tämän tutkimuksen teoriaosassa (luku 2.1.2) vedottiin eräisiin kasvatustieteen pe-

riaatteisiin ja päädyttiin näkemykseen, jonka mukaan sivistys on pedagogisen toi-

minnan ylevin päämäärä. Tässä vaiheessa tutkimusta on syytä sulkea ympyrä ja 

palata tarkastelemaan, missä hahmossa sivistys näyttäytyy analysoitujen äidinkie-

len oppikirjojen valossa. Mitkä ovat ne ideologiaan palautuvat sivistykselliset 

päämäärät, jotka oppikirjoista on osoitettavissa kriittisessä diskurssianalyysissä? 

Tarpeetonta on palata sivistys-käsitteessä sen traditioon, vaikka käsitteen his-

toriallisen tulkinnan tunteminen avartaa myös nykyisen didaktiikan tuntemusta. 

Ehkä silti on syytä korostaa, että traditiosta näihin päiviin on vahvana säilynyt 

muiden muassa J. V. Snellmanin näkemys, jonka mukaan sivistynyt pedagogiikka 

on ennen muuta sekä perinteen omaksumista että sen kriittistä eteenpäin viemistä. 

Tradition dynaaminen muuttaminen on Snellmanin sivistyskäsitteen – ja sen mu-

kana kasvatuksen eri muotojen – lähtökohta. On selvää, että sivistysprosessi alkaa 

jo ennen varsinaista kasvatusta sosiaalistumisen erilaisten muotojen myötä. Kes-

keistä Snellmanin ajattelussa onkin yksilön asemesta koko kansakunta ja siten so-

siaalinen sivistys. Päämääränä kansallisen sivistyksen kehittämisessä on sen te-

keminen yleiseksi, koko kansan ominaisuudeksi. (Väyrynen 2007: 151–153.) 

Modernissa sivistysteoriassa, etenkin konstruktivismissa, korostuu yleensä 

oppijan aktiivinen rooli. Kasvatettava nähdään omaa maailmaansa rakentavana ja 

tietorakenteiltaan itsenäisenä subjektina. Jokaisen oppijan on itse konstruoitava ja 

tavallaan tuotettava maailmansa. Ainakin äärimuodoissaan konstruktivismi näyt-

tää sisältävän oletuksen siitä, että ihmisellä on valmius toteuttaa oma sivistyspro-

sessinsa ilman ulkopuolelta tulevaa kasvattajan tai edes sosiokulttuurisen ympä-

ristönsä vaikutusta. Toisaalta modernissa pedagogiikassa on korostettu, että sivis-

tys ei ole kasvatettavan vapaasta omasta tahdosta ohjautuva prosessi vaan tarvi-

taan kasvattajan vaikuttavaa toimintaa. (Siljander 2000: 20; ks. myös esim. Kivelä 

2000: 71–75; Niemelä 2011: 42–43; Pikkarainen 2004: 218; Väyrynen 2007: 165.) 

Tällä erää sivistyksen hahmottelussa nojaudutaan älyllisen vapauden ihanteeseen 

(Puolimatka 1997: 42), joka puolestaan on keskeinen osa kriittistä ajattelua ja pe-

dagogiikkaa. Heini Hinkkasen (2000: 153) selvityksen mukaan etenkin angloame-

rikkalaisessa kasvatuskeskustelussa vapauden periaate kriittisyyden johtolankana 

edellyttää ajattelulta rationaalisuutta, perusteltavuutta ja ennakkoluulottomuutta. 

Kriittinen ajattelu ymmärretään ensisijaisesti reflektiiviseksi, ihmisen tietoisuutta 

jatkuvasti muokkaavaksi ja laajentavaksi toiminnoksi. Siihen liittyy myös anglo-
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amerikkalaiselle kasvatusfilosofialle tyypillinen pragmatismi – yksilön kyky toi-

mia ympäristössään mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. 

Mannereurooppalaisessa tutkimusperinteessä kriittisyys ja sivistys ymmärre-

tään hieman toisin, usein Kantin hengessä ja Herbartin konkretisoimana. Tästä 

näkökulmasta ja aiemmin luvussa 2 sivuttuun teoriataustaan nähden on luontevaa, 

että seuraavaksi tukeudutaan erityisesti juuri mannereuroopplaiseen traditioon ja 

sen parissa Klaus Mollenhaueriin (1928–1998), joka saksalaisessa kasvatustie-

teessä sijoittuu hermeneuttisen pedagogiikan ja Frankfurtin koulukunnan kriitti-

sen teorian jatkumoon. Mollenhaurein luennassa nojaudutaan Ari Kivelään (2009) 

ja hänen tulkintaansa, joka mukaan Mollenhauerin elämäntyössä ylitse muiden 

kohoaa kolme tärkeää periaatetta: (i) sivistys rationaalisena emansipaationa, (ii) 

sivistys interaktiona ja diskurssina sekä (iii) sivistys kulttuurin siirtämisenä ja uu-

delleentulkintana. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen saralla Mollenhauerin käsitys sivis-

tyksestä emansipaatioon tähtäävänä toimintana, vuorovaikutuksena eli kommuni-

kaationa sekä kulttuuria välittävänä tapahtumana on mielenkiintoinen ja haastava. 

Oppiaineen siis tulisi kyetä ohjaamaan oppijaa yhtä aikaa niin vapautumiseen, 

viestintään kuin historiallis-kulttuuriseen tietoisuuteenkin. Kukin näistä sivistyk-

sen osa-alueista asettaa äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoille omat vaateensa. 

Vapautuminen ei nuoren Mollenhauerin hengen mukaisesti korosta yksittäi-

sen ihmisen elämäntilanteisiin liittyviä mahdollisuuksia vaan olemassaolon yh-

teiskunnallista näkökulmaa. Vapautumiseen liittyy konflikteja yksilön ja kulttuu-

rin välillä siten, että emansipoitunut yksilö kykenee rationaalisesti vaikuttamaan 

yhteiskunnalliseen muutokseen. Vaatimus rationaalisesta vaikuttamisesta puoles-

taan edellyttää järjen käyttöä, mihin taas sisältyy intressejä henkiseen täysi-

ikäisyyteen. Tällöin sivistymiseen voidaan liittää sellaisia tunnuspiirteitä kuin kie-

li, keskustelu, argumentaatio, julkisuus, perusteleminen ja kritiikki. Viime kädessä 

sivistysprosessi tapahtuu julkisessa, kriittisessä ja perustelevassa keskustelussa eli 

kommunikaatiossa sen laajimmassa merkityksessä. (Kivelä 2009: 92–94.) 

Kielen ja kommunikaation merkitys ajattelussa ja järjen käytössä käy Mari 

Mielityisen (2009b: 75–76) mukaan ilmi, kun kaksi keskustelijaa asettuu vastak-

kain ja esittää omassa yksilöllisessä puheen muodossa suhteensa olemassa ole-

vaan. Tällöin keskustelijoilla täytyy olettaa olevan jotain yhteistä. Ensimmäinen 

ehto on yhteinen luonnollinen kieli, jolla voidaan keskustella, esittää vastak-

kainasetteluja ja purkaa niitä. Kielen varassa on pitänyt sopia aivan aluksi, että 

keskustelun kohde on sama ja että keskustelua koskevat säännöt ovat yhteiset.  
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Äidinkielen oppikirjoissa harjoitellaan luvussa 7.2 osoitetulla tavalla nimen-

omaan yhteisymmärrykseen pyrkivää kommunikaatiota. Tavallisesti opetuksen 

kohteena on julkinen kielenkäyttö, jossa esillä ovat paitsi median tekstit myös jul-

kiset väittelyt ja puheenvuorot. Tältä osin kaikki tässä tutkimuksessa analysoi-

duista oppikirjoista kiistatta täyttävät edellytykset sivistää oppijoita. Kokonaan 

toinen asia on, harjoitellaanko koulussa keskustelua ja argumentaatiota riittävästi 

ja kyllin monipuolisesti. Silti voidaan todeta, että teoksissa ovat tarjolla mahdolli-

suudet oppijan käyttää järkeään – edellytykset emansipaatioon ja sivistykseen, 

mikäli emansipaatio ymmärretään eräänlaiseksi perusnormiksi, jonka mukaan op-

pijan tulisi kyetä itsenäiseen ajatteluun sekä ilmaisemaan itseään omien päätelmi-

ensä mukaisesti ja tavoittelemaan toivottavia asiantiloja (esim. Biesta 2010: 39–

40; ks. myös Gadamer 1975: 402–403; Siljander 1988: 143–149). 

Käytännön pedagogiikan kannalta edelliseen on Norman Faircloughin (1989: 

234) tavoin lisättävä, että jotkut diskurssit kantavat ideologisia merkityksiä muita 

enemmän tai selkeämmin ja ovat siten otollisia oppimateriaaleja, jos tähdätään 

sosiaaliseen emansipaatioon. Tällaisia tekstejä edustavat koulun monet diskurssit, 

poliittiset ja liiketaloudelliset järjestelmät, naisten asema, ympäristökysymykset, 

asukasyhdistykset sekä monet kohtaamiset työpaikoilla, kodeissa, kapakoissa, 

kahviloissa ja kaduilla. Nimenomaan koulun asema ideologisena valtakoneistona 

korostuu, koska kukin ikäluokka viettää tärkeät kasvuvuotensa koulussa vallitse-

vien ideologioitten puristuksessa (ks. Althusser 1984: 110–113). 

Varttunut Mollenhauer asettaa edelleen sivistymiselle kriteeriksi interaktion 

eli vuorovaikutuksen tarpeen. Interaktiolla hän viittaa sosiaalisen kanssakäymisen 

konkreettisiin muotoihin, jotka ovat historiallisesti määräytyneitä ja suhteellisen 

pysyviä ja yksilöistä riippumattomia. Interaktion edellytyksenä on, että vuorovai-

kutuksen osallistujat antavat viestinnässä käytetyille symboleille samanlaiset 

merkitykset ja noudattavat interaktioon muodostuneita käytäntöjä ja sääntöjä. 

Olennaista on, että sääntöjen ja käytänteiden mallit määräytyvät yleisistä kulttuu-

risista rakenteista ja siten viestintä palautuu yhteisössä vallitsevaan todellisuuskä-

sitykseen. (Kivelä 2009: 100–106.) 

Äidinkielen näkökulmasta mollenhauerilainen interaktio voidaan pelkistää 

vaatimukseen, jonka mukaan sivistys on mahdollista vain, jos kasvatustilanteisiin 

sisältyy riittävästi yhteisellä kielellä käytävää kommunikaatiota. Näin ajateltuna 

äidinkieli ja kirjallisuus on koulun oppiaineiden joukossa sivistystyön ytimessä: 

se takaa, että kommunikaatiossa on mukana yksi yhteinen äidinkieli, joka jo itses-

sään mutta myös kirjallisuuden opintojen tukemana kuljettaa mukanaan kulttuu-

rista perintöä. Äidinkielellä käytävä kommunikaatio väistämättä palautuu yhtei-
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sössä vallitsevaan todellisuuskäsitykseen – olkoonkin, että todellisuuskäsitys kie-

len keinoista saavuttaa esteettisiä elämyksiä ja muuta henkistä mielihyvää on 

osoittautunut varsin vaillinaiseksi (ks. luvut 7.1 ja 7.2). 

Edelliseen sivistymisen edellytykseen liittyy niin ikään vanhenevan Mollen-

hauerin ajatus siitä, että sivistys on kulttuurin siirtämistä ja uudelleentulkintaa – 

käytännössä sosialisaatiota (ed. luvussa 2.1.3). Kieli siis tekee erilaisista koke-

muksista yhteisiä kaikille kieliyhteisön jäsenille, jolloin voidaan myös rakentaa ja 

tuottaa kollektiivista tietovarantoa (Alasuutari 1998: 179). 

Kulttuurin siirtyminen ja jatkuva uudelleentulkinta ei ole yksin Mollenhau-

erin johtopäätös. Platonia ja Gadameria lukenut Pirkko Pitkänen on päätellyt, että 

kasvatusfilosofian kenties tärkein tehtävä jo Platonilla näyttäytyi siten, että filoso-

fin tulee auttaa kasvatettavia tiedostamaan tulkintaperspektiivinsä ja suhtautu-

maan siihen kriittisesti. Gadamerin ajatusta taas seuratessaan Pitkänen toteaa, että 

käsityksemme itsestämme ja maailmasta ympärillämme ovat syntyneet historialli-

sessa yhteydessä ja siihen kulttuuritraditioon, jonka piirissä elämme. Siksi kriitti-

syyttä tarvitaan paitsi omien ajatuksellisten lähtökohtien myös perinteisten ajatte-

lun ja toiminnan vaihtoehtojen arvioinnissa. Jonkin asian ymmärtäminen ei saisi 

pysäyttää ajatustoimintaa, koska muitakin näkökulmia on olemassa. (Pitkänen 

2001: 24.) 

Kivelän mukaan Mollenhauerilta vaatimus kulttuurisesta jatkumosta on tie-

toinen kannanotto, jolla hän ottaa etäisyyttä emansipaation käsitteeseen. Edelleen 

silti sivistymisen mahdollisuus on kiinnostuksen kohteena, mutta emansipaation 

asemesta Mollenhauer myöhäistuotannossaan korostaa sivistysprosessien raken-

tumista kulttuurisen tradition välittämisen ja ylittämisen välisenä dynaamisena 

suhteena. Tällä tavoin kasvatustieteen tehtäväksi tulee puntaroida siirrettävän tra-

dition mieltä. (Kivelä 2009: 107, 113.) 

On varmaan paikallaan vielä täydentää Mollenhauerin vaatimuksia yhtäältä 

emansipaatiosta ja toisaalta perinteen siirtämisestä. Perinteen välittämiseen nimit-

täin voitaneen lukea se kasvatustieteellinen periaate, että opettajan työ – siten 

myös oppikirjojen sisällöt – palautuu etiikkaan ja erilaisiin arvovalintoihin (ed. 

luku 2.1.2). Lopulta kysymys on siitä, että vaikka kasvatus voi tähdätä kasvatetta-

van vapautumiseen, päämääränä ei kuitenkaan ole vastuuton kansalainen vaan 

oppija, joka on moraalisesti vastuullinen sosiaalisen yhteisönsä toimija. Ei siis rii-

tä, että kasvatettava koulussa oppii teknisiä tietoja ja taitoja vaan hänen tulisi si-

säistää mm. ihmisarvoon ja -oikeuksiin sekä koskemattomuuteen liittyvät periaat-

teet (Räsänen 2002: 27). 
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Kuten Tapio Puolimatka huomauttaa, ongelmana moraalikasvatuksessa on, 

että helposti syntyy kiistoja siitä, mitkä ovat ne moraaliset periaatteet, joita lapsil-

le tulisi opettaa. Se ei kuitenkaan merkitse, ettei minkäänlaista konsensusta olisi 

olemassa ja ettei kasvatettaville tulisi opettaa mitään. Kaikkein keskeisimmistä 

moraalisista kysymyksistä vallitsee lähes yksimielisyys. (Puolimatka 1997: 126.) 

Analysoiduissa oppikirjoissa moraalikysymykset tulevat esille ennen muuta 

silloin, kun teokset varoittelevat plagiaatin mahdollisuudesta tai manipulaatiosta 

ja mainonnan tehokeinoista.1 Silti Pirkko Leino (2002: 364–365) eittämättä on oi-

keassa todetessaan, että tehokkaimmin moraalikysymykset koulussa otetaan esille 

opettajan toteuttaessa piilo-opetussuunnitelmaa. Tällöin moraali on läpäisevästi 

mukana kaikessa, mitä koulussa tapahtuu, ja sillä on vaikutuksia myös koulun ul-

kopuoliseen elämään. Koulussa opitaan esimerkiksi, miten kohdellaan muita ih-

misiä, miten ihmisiin voi luottaa, mikä on kiellettyä, mikä sallittua, mikä on tär-

keää, mikä ei, mistä saa puhua, mistä ei, mikä merkitys jokapäiväisessä elämässä 

on rehellisyydellä tai epärehellisyydellä, millaisia tavoitteita ihmiset voivat aset-

taa itselleen tai miten tehdään työtä ja millaista on työn tekemisen aiheuttama ilo 

tai ahdistus. Tällaisia piilo-opetussuunnitelman kysymyksiä Leinon mukaan koh-

dataan äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa koko ajan erilaisissa tilanteissa. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen osalta vaatimus kulttuurisen perinnön 

siirtämisestä tai siirtämättä jättämisestä koskee ennen muuta oppiaineen kirjalli-

suussisältöjä. Jo kauan on tiedetty, että kouluissa luettavien kirjojen kaanoniin 

kuuluvat yhdet ja samat teokset vuosikymmenestä toiseen – uusien kirjojen on 

vaikea päästä luetuimpien joukkoon (ks. tarkemmin Rikama 2004).  

Kirjallisuuden lisäksi kulttuurisen tradition jatkumo koskee oppiaineen kie-

liopintoja paitsi perinteisten opetusmenetelmien ja oppimiskäsitysten suosimisena 

myös itse kielen rakenteiden, merkitysten ja käyttötapojen opettamisena. Ainoas-

taan historiallisen käytännön kunnioittamisena voi pitää sitä, että kielten nimet 

                                                        
1 Konkreettisia kannanottoja kielenkäytön moraalista edustaa perimmiltään esim. pragmattinen yhteis-
työn periaate, jonka mukaan viestijän tulisi pysyä totuudessa (Grice 1975). Julkisen sanan neuvoston 
kannatusyhdistys on jo vuosia julkaissut ammattikuntansa käyttöön omia eettisiä ohjeitaan, aikaisem-
min Lehtimiehen ohjeet -nimellä. Kantava ajatus on pyrkimys totuuteen. Lisäksi uusimmissa ohjeissa 
esimerkiksi todetaan kohdassa 11, että ”yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteelli-
sestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää hahaanjohtavasti.” Journalistin ohjeet eivät 
ole juridisesti sitovia, mutta ne edustavat koko joukkoviestintäalan itsesääntelyä. Uusimmat ohjeet on 
täydennetty vuonna 2011 erityisellä liitteellä koskien tiedotusvälineiden verkkosivuja, koska suhatu-
tuminen tuolloin lisääntyneisiin vihapuheisiin kävi ajankohtaiseksi. (Ks. JSN 2011.) 
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kirjoitetaan sanaliitoksi (suomen kieli) eikä yhdyssanaksi (suomenkieli), vaikka 

ääntämyksen perusteella sanojen väliin ei tahdo erottavaa taukoa jäädäkään.  

Nimenomaan kielenhuollossa äidinkielen opetus joutuu toisinaan vetoamaan 

traditioon ilman, että koululaisilla olisi perinteestä lainkaan tietoa. Tällaisiin ikui-

suuskysymyksiin kuuluu muun muassa oppikirjoissa esitetty A-infintiiivin muoto 

alkaa tehdä, joka koululaisten kirjoituksissa usein saa MA-infintiivin hahmon al-

kaa tekemään. Kielenhuollon suositus on täysin sopimuksenvarainen päätös, joka 

ei tunne arkiviestinnän käytäntöjä (vrt. Pentti Leino 1989). 

Traditiota äidinkielen opetus niin ikään säilyttää tarjoamalla eräitä kirjoitta-

misen malleja ja käytäntöjä, jotka saattavat olla varsin vanhentuneita nykyisessä 

mediayhteiskunnassa. Perustellusti voi esimerkiksi kysyä, kuinka mielekästä on 

opettaa argumentoivan tekstityypin lajeja pääkirjoituksen tai perinteisen yleisön-

osastokirjoituksen avulla: Lehdistön tekstitodellisuus nimittäin on muuttunut sel-

laiseksi, että tekstiviestit korvaavat paperikirjoitukset. Vastaavasti etenkin aika-

kauslehdissä pääkirjoitukset usein muistuttavat enemmän päätoimittajan kirjettä 

lukijalle kuin mielipidettään perustelevaa kannanottoa. 

Käytännön opetustyössä opettajat tietysti käyttävät oppikirjojen lisäksi mui-

takin materiaaleja ja pystyvät omilla valinnoillaan vaikuttamaan myös siihen, mi-

ten voimakkaita ohjaajia oppikirjat ovat opetusarjessa. Oppikirjojen perusteella ei 

siis voida suoraan tehdä päätelmiä siitä, mitä luokassa tapahtuu todellisuudessa. 

Silti voidaan pitää selviönä, että oppikirjat määrittelevät sitä, millainen kuva kie-

lestä oppilaille rakentuu. Oppikirjat voivat esimerkiksi pitää yllä autonomista ja 

sääntöihin pohjautuvaa näkemystä kielestä, joka ei juuri jätä tilaa merkitysten 

pohdinnoille ja oppilaan omalle kielitajulle. (Luukka ym. 2008: 64–65.) 

Esitetystä kritiikistä huolimatta on pääteltävissä, että loppujen lopuksi äidin-

kielen oppikirjat kykenevät tarjoamaan oppijan käyttöön riittävästi tietoja ja taito-

ja, jotta oppija voi edetä kohti sivistystä. Oppikirjojen avulla on mahdollista saa-

vuttaa kielitietous, joka Mollenhauerin hengessä antaa keinot (i) vapautua ideolo-

gisten merkitysten pidikkeistä, (ii) osallistua tasavertaisesti sosiaalikulttuurisen 

yhteisön viestintään ja (iii) omaksua kaikki viestinnän avulla välittyvä kulttuuri-

historiallinen traditio. 

Kun edellä korostuu kielen, kommunikaation ja sivistyksen väistämätön yhteys, 

ajattelu on liukumassa kielellisen relativismin eli suhteellisuushypoteesin alueelle 

aivan kuin se on tehnyt 1700-luvulta aina Herderistä jatkuakseen kansallisroman-

tiikassa ja vielä myöhemmin (ks. erit. luku 3.4). Mikäli kieli ja kulttuuri todella 

ovat toisiinsa sidoksissa suhteellisuushypoteesin kuvaamalla tavalla, pitäisi myös 
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äidinkielen oppikirjoista jollakin tavalla käydä ilmi, millaista kulttuuria kirjat 

edustavat – mikä on se suomalaisuus, joka oppijoille annetaan opittavaksi ja sivis-

tyksen päämääräksi. 

Viime kädessä suomalaisuus voidaan käsittää osaksi ihmisen identiteettiä, jo-

ka sinänsä on hyvin monimuotoinen ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen itsetunnon 

kudos (ks. ed. luvun 6.4 alkua). Ennen kuin mitään kulttuurista identiteettiä tai 

suomalaisuutta aletaan oppikirjoista edes etsiä, on silti syytä huomauttaa Hannele 

Dufvan (2002: 37–38) tavoin, että ajatus yhtenäisestä suomalaisesta kulttuurista 

lienee vinoutunut oletus. Toki puhutaan puhtaasta suomen kielestä, aitosuomalai-

sesta elämänmenosta, perisuomalaisesta ajattelutavasta tai tyypillisistä suomalai-

sista. Nämä ajatukset liittyvät juuri kansalliseen identiteettiin ja sen rakentami-

seen. Dufvan mielestä homogeenista kieltä ja kulttuuria ei kuitenkaan ole olemas-

sa. Sen sijaan kieltä ja kulttuuria voisi kuvata erilaisten kielimuotojen, puhetapo-

jen, toimintojen ja ajattelumallien verkostona, moniäänisenä kokonaisuutena. 

Dufvan varoittavat sanat saavat tukea myös tämän tutkimuksen valossa aina-

kin siltä osin kuin on tehty havaintoja suomen kielen variaatiosta (ks. asetelma 2 

luvussa 5.4). On käynyt ilmeiseksi, ettei ole olemassa absoluuttista yhteistä suo-

men kieltä vaan yksilöllistä, yhteisöllistä, alueellista, tilanteittaista sekä historial-

lista vaihtelua ja muuntumista. Puhutussa kielessä tuskin kukaan edes odottaa 

kansalaisilta yhtä ainoaa kielenkäytön muotoa, mutta aivan yhtä hyvin genret ja 

rekisterit vaihtelevat myös kirjoitetussa kielessä.  

Kielellisen variaation lisäksi tulkinta monenkirjavasta suomalaiskulttuurista 

vahvistuu kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen havainnoista. Kotimaisessa kir-

jallisuudessa kansallisen identiteetin murros palautuu Leena Kirstinän tulkinnan 

mukaan siihen, kun nationalismi joutui jääkaappiin YYA-Suomessa. Lisäksi kan-

sallisromanttinen nationalismi oli 1950-luvulla devalvoitu sekä modernistien ru-

noudessa että Väinö Linnan proosassa. Neuvostoliiton loppumisen jälkeen Suo-

men historian vaiheita on kuitenkin käsitelty entistä avoimemmin eri foorumeilla 

ja kansallistietoisuuden kasvu näyttää ilmeiseltä. 1990-luvun kansallisissa kerto-

muksissa suomalainen identiteetti ei enää saa vahvistusta sotien historiasta, pu-

humattakaan kansalliskiihkosta, jota esiintyy vain satiirin kohteena. Kirstinän 

analysoimat kirjailijat eivät pönkitä nationalismia, mutta niitä voitaneen pitää 

kansallisina kertomuksina siinä merkityksessä, että ne pyrkivät edistämään itse-

tuntemusta ja -tutkiskelua. (Kirstinä 2007: 10, 228–230.) 

Sosiaalihistorian näkökulmasta Matti Peltonen puolestaan on todennut, että 

historiallisestikin Suomi on ollut useiden erilaisuuksien kokonaisuus. Kielen osal-

ta Peltonen muistuttaa ensiksi, että vanhastaan maassamme ovat vaikuttaneet ran-



282 

nikon ruotsalaiskulttuuri ja sisämaiden suomalaiskulttuuri. Jaottelu on kuitenkin 

muuttunut: Kun vielä 1900-luvun alkupuoliskolla oli luontevaa käsittää suomalai-

suuden erityisyys kielen kehittymättömyydestä ja alhaisesta (itäisestä) alkuperästä 

johtuvaksi, tätä nykyä vertailu ruotsinkieliseen kulttuurielämään ei aiheuta alem-

muuden tunnetta. Vastakkainasettelu ruotsinkielisen ja suomenkielisen väestön 

välillä on muuttunut suomalaisuuden hahmottamiseksi paljon laajemmassa ken-

tässä, suhteessa laajempien kansallisuuksien joukkoon. (Peltonen 1998: 28.) 

Äidinkielen oppikirjoissa suomalaisuus esiintyy kahdessa erilaisessa valossa 

ja niiden välisissä sävyissä. Yhtäällä ovat opintojaksot, jotka antavat tukea edellä 

esitetylle käsitykselle suomalaiskulttuurista muuttuvana ja monimuotoisena räsy-

mattona. Näihin jaksoihin kuuluvat muun muassa ne kielihistorian tekstit, joissa 

aiheena ovat suomen sukukielet ja uralilaiset kulttuurit. Niissä silmiinpistävän 

selkeästi sanoudutaan irti uralilaisten kansojen yhteisestä alkuperästä, kun tekstit 

korostavat kansojen geeniperimän eroja. Oppikirjojen tekemä linjanveto suomen 

kielen ja suomalaiskulttuurin alkuperän esittelyssä on ymmärrettävä ratkaisu ny-

kytiedon valossa (ks. esim. Kajanoja 1993), mutta ei voi välttyä päätelmältä, että 

EU-Suomessa historialliset yhteydet itäisiin kansoihin ja kulttuureihin eivät ole 

oppikirjojen tekijöiden tärkeimpiä kiinnostuksen kohteita. 

Uralilaisten kielien historiallisten yhteyksien asemesta oppikirjat käsittelevät 

laveasti suomen kirjakielen kehitystä – erityisesti Agricolan roolia suomen kirja-

kielen isänä. Niin kuin luvuissa 5.4 ja 6.4 on osoitettu, tutkimusaineistona olevat 

oppikirjat ovat sangen yksimielisiä siitä, millainen vaikutus kansanmurteilla ja 

tietoisella kielenhuollolla on ollut nykyisen kirjasuomen kehitykseen. 

Oppikirjoissa on toisaalla myös tekstikatkelmia, joista oppilaan on mahdollis-

ta saada tietoa suomen kielen myyttisestä kulttuuriperimästä. Selkeästi tällaisia 

ovat jaksot, joissa esillä ovat tabuihin liittyvät uskomukset ja niiden anti sanaston 

laajentumiselle. Tällaisten opintojaksojen kautta oppijan siis on mahdollista muo-

dostaa käsitys eräkauden henkisestä perinnöstä ja siitä, kuinka metsästys ja myö-

hemmin talonpoikaiskulttuuri ilmenevät nykyisessä kielenkäytössämme. Käytet-

tyjä esimerkkejä näissä jaksoissa ovat ’karhun’ runsas peittonimistö tai pilkan me-

taforinen merkitysmuutos metsätaloudesta ’puuhun lyöty merkki’ henkisen kult-

tuurin ’iva’ sanaksi (pyyntikulttuurista ks. Sarmela 1993; tabuista Laitinen 2009). 

Eksplisiittisesti myyttiseen maailmankuvaan oppikirjoissa saatetaan viitata 

etenkin sanaston ja nimistön opetuksessa, kuten oheisessa oppikirjan tietoiskussa: 
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Etunimiin liittyy monia uskomuksia 

Monissa vanhoissa kulttuureissa nimellä uskottiin olevan maagisia ominai-

suuksia; sen uskottiin olevan osa ihmisen kohtaloa. Kaikki nimen ominaisuu-

det liittyivät osaksi nimen kantajaa. Tavallaan tämä uskomus elää yhä. Jos la-

paselle valitaan vaikkapa läheisen ihmisen nimi, lapsen toivotaan usein peri-

vän myös esikuvansa hyvät piirteet. 

Koska nimi oli olennainen osa kantajaansa, nimen avulla ajateltiin voivan 

vahingoittaa ihmistä. Niinpä esimerkiksi Delaware-intiaanit salasivat oikean 

nimensä ja käyttivät julkisesti intiaanikirjoista tutuksi tulleita nimiä. Salainen 

nimi saatettiin lausua vain kerran vuodessa tiettynä juhlapäivänä. 

Useissa suomalaisissa perheissä lapsen nimi paljastetaan sukulaisille ja 

ystäville vasta kastetilaisuudessa. Nimen paljastaminen ennen aikojaan tietää 

vanhojen uskomusten mukaan onnettomuutta. 

(Sisu 9: 26.) 

Yllä on syytä kiinnittää huomiota tietoiskun viimeiseen kappaleeseen, jossa aivan 

täsmällisesti kerrotaan, etteivät uskomukset henkilönnimen suojelun tarpeesta ole 

jääneet hamaan menneisyyteen. Sen sijaan perheissä ovat yhä vallalla monenlaiset 

uskomukset, jotka kieltävät lapsen nimen paljastamisen ennen kastetilaisuutta. 

Tällaisen historiallisen yhteyden paljastamisella oppikirja eittämättä saa oppijat 

tajuamaan, etteivät ihmiskunnan mentaaliset muutokset siltikään ole niin nopeita 

kuin äkkiseltään voisi olettaa. 

Edellisen ohessa vaikuttaisi myös siltä, että suomalaisuuden luonne oppikir-

joissa esiintyy syklinä: samat asiat vuorotellen nousevat keskiöön ja vuorotellen 

katoavat taka-alalle. Tästä ilmiöstä käyvät esimerkkinä murteet, joiden esittelyyn 

oppikirjat antavat tilaa varsin näyttävästi mutta kuitenkin niin, että murrehaastat-

telujen asemesta tekstinäytteet ovat peräisin sarjakuvista ja muusta populaariviih-

teestä (ks. luku 5.4). 

Murteiden uudistunut esitystapa ja esihistoriallisten uskomusten tulo oppiai-

heiksi todistanee, että oppikirjojen olettamuksen mukaan oppijat todella ovat kiin-

nostuneet suomea puhuvien ihmisten kulttuurisesta menneisyydestä. Voitaneen 

siis suostua näkemykseen, jonka mukaan ihmiset tätä nykyä maapalloistumisen 

aikana etsivät kulttuurisia juuriaan monikulttuuristen verkostojensa vastapainoksi. 

Etsintöjen yhtenä keinona toimii suomen kieli. 

Yhdessä valossa kulttuuristen juurien etsiminen voidaan nähdä myös erään-

laisena pienen kulttuurin epävarmuutena muuttuvassa maailmassa. Oppiteksteihin 

nimittäin väistämättä kirjoittautuu ideologinen vastakkainasetelma [me vs. muut] 
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aina, kun suomen kieltä tai suomalaisuutta verrataan muihin kieliin ja kulttuurei-

hin. Näin ajateltuna oppikirjoihin kirjoittautuu sellainen suomalaisuus, jota lei-

maavat itseluottamuksen puute, puhumattomuus, ujous ja pelko äidinkielen käy-

tön rapistumisesta (vrt. Palmu 2003: 173). 

Kulttuurihistoriallisten juurien metsästys on osa yksilön tapoja hahmottaa identi-

teettiään. Tässä yhteydessä identiteetillä tarkoitetaan ihmisen itse- tai minätuntoa 

– yksilön kykyä nähdä oma erilaisuutensa ja samuutensa suhteessa ympäröivään 

yhteisöön. Identiteetin käsite auttaa meitä ymmärtämään, keitä me olemme ja mi-

ten eroamme toisista. Identiteetit eivät ole pysyviä vaan muuttuvat jatkuvasti ajas-

sa ja paikassa sekä sosiaalisissa tilanteissa – ne ovat prosesseja. Äidinkielen ope-

tuksessa identiteetit ovat kiintoisia, koska oppijat motivoituvat oppiaineen aiheis-

ta sitä paremmin, mitä omakohtaisemmaksi he tuntevat äidinkielen käytön. Tä-

män lisäksi identiteetillä on merkitystä äidinkielen opinnoissa sikäli, että identi-

teetit muodostavat yhden osan merkityspotentiaaleja – ne ovat sellaista kulttuu-

rista pääomaa, jonka kautta kommunikaation osapuolet tunnistavat viestinnän 

ideologiset merkitykset ja kykenevät käsittämään sanomien perimmäiset merki-

tykset. (Ks. Hall 1999: 19–28; myös Blommaert 2005: 203–207; Heikkinen & 

Mantila 2011: 91–97; McKinney & Norton 2008: 194–195; Norton 2011: 318–

321; Pietikäinen ym. 2002: 9–11; Ullman 2010: 162.) 

Kielen merkitys identiteetin rakenneosana vaihtelee paljon yksilöstä toiseen. 

Monet kansalaiset elävät ja jäsentävät maailmaansa puhumalla. Puheliaisuus voi 

olla osa persoonallista identiteettiä, ja oman kielen käyttömahdollisuuksien me-

nettäminen traumaattista. Kielentutkija tai äidinkielenopettaja unohtaa kuitenkin 

helposti, että kaikkien elämässä kieli ei ole yhtä tärkeä: ihmisethän menevät jopa 

naimisiin ilman yhteistä kieltä luottaen muihin tapoihin ilmaista tunteita, tarpeita 

ja ajatuksia. Vaikka suomalainen mies ei stereotypian mukaan puhu pakotta, tus-

kin voi väittää, että hänen identiteettinsä olisi heikko. Pikemminkin vaitonaisuus 

on tärkeä osa sitä. Mutta mahtaako sillä olla väliä, onko hiljaa suomeksi vai japa-

niksi? (Maisa Martin 2002: 43.)  

Äidinkielen osalta yksilön identiteetti on mielekästä ymmärtää niin, että kieli 

antaa kansalaiselle mahdollisuudet sekä ilmaista itseään monipuolisesti että ym-

märtää kohtaamiensa viestien syvämerkityksiä riittävän hyvin. Silloin kun ihmi-

nen ymmärtää kulttuuriyhteisönsä kommunikaatioon sisältyvät ideologiset merki-

tykset, hän vapautuu niiden vangitsevasta tietoisuudesta ja kykenee toimimaan 

oman harkintansa mukaan erilaisissa konteksteissa. 
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Vastaavasti monipuolinen kommunikaatiotaito antaa ihmiselle varmuutta il-

maista itseään uusissa tilanteissa siten, että ihminen pystyy tavoittelemaan juuri 

niitä kommunikaation päämääriä, jotka kulloinkin ovat puhujalle tai kirjoittajalle 

akuutteja. Viime kädessä yksilön minäkuva ja identiteetti siis ovat kytkyessä sii-

hen, kuinka hyvin hän osaa äidinkielensä semantiikan ja pragmatiikan. 

 
Kun äidinkielen opetus yllä esitetyssä ajatuskuviossa päätyy korostamaan seman-

tiikan ja pragmatiikan merkitystä viestinnässä, on palattu tämän luvun 7.3 alussa 

sivuttuun Mollenhauerin sivistysteoriaan. Mollenhauerin kaavailussa sivistyminen 

hahmottuu emansipoituneeksi sosiaalistumiseksi tavalla, jossa yksilö samanai-

kaisesti vapautuu sosiaalisen yhteisön ideologista mutta myös osallistuu yhteisön 

kulttuuriperinnön siirtoon sekä kommunikoi tasavertaisena yksilönä yhteisön 

muiden jäsenten kanssa. 

Kaikkien edellä luvuissa 4–6 tehtyjen analyysien ja tässä luvussa hahmottu-

neiden päätelmien perusteella on vihdoin mahdollista hahmotella abstraktio äi-

dinkielen oppikirjojen perimmäisestä olemuksesta ja niiden sisältämästä kielikäsi-

tyksestä. Perusmetaforin voidaan siis todeta, että  

 

● KIELI ON VIESTINTÄ,  

● KIELI ON VAPAUS,  

● KIELI ON YHTEISÖ,  

● KIELI ON KULTTUURI ja 

● KIELI ON SIVISTYS. 
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8 Jälkilause (oodi oppikirjoille) 

Tutkimukseni aiheena on ollut kielikäsitys peruskoulun ylimpien vuosiluokkien 

äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa. Tavoitteenani on ollut tuottaa uutta tie-

toa tiedemaailman moniin eri tarpeisiin, kuten kielenhuollon, äidinkielen opetuk-

sen, oppikirjatutkimuksen sekä oppikirjojen kirjoittamisen intresseihin.  

Tieteellisesti tutkimus on perin poikkinainen, mutta ensisijaisesti se on aset-

tunut kasvatustieteisiin ja sen osa-alueista ainedidaktiikkaan. Tämä selittyy jo sil-

lä lähtökohdalla, että aineisto koostuu oppikirjoista – kyse siis on oppikirjatutki-

muksesta – ja siitä, että perimmäiset kysymykset koskevat sellaisia kasvatustie-

teen ongelmia kuin, mitä on sivistys äidinkielen näkökulmasta tai millaisena oppi-

ja nähdään oppiteksteihin kirjoittautuneissa viesteissä. 

Välttämätön yhteys tutkimuksellani on myös kielitieteeseen, erityisesti sovel-

tavaan kielitieteeseen. Lisäksi tutkimus on saanut virikkeitä kulttuurintutkimuk-

sesta ja eräistä oppihistorian klassikoista. Tässä mielessä tutkimuksesta on muo-

toutunut moniulotteinen kokonaisuus, joka toivottavasti palvelee varsin laajaa lu-

keneisuutta sekä elämäntuntemusta omaavaa lukijaansa. 

Tutkimuksen ongelmat on esitelty johdantoluvun aloitussivuilla, ja niihin 

kaikkiin (myös teoreettisiin) löytyvät vastaukset luvuista 2–7. Näin esimerkiksi 

käy selväksi, että äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineeseen kohdistuvat valtavat 

odotukset sosiokulttuurisessa yhteisössämme. Usein odotukset ovat keskenään 

ristiriitaisia. 

Sosiokulttuuriset odotukset esiintyvät kirjattuina erilaisiin asiakirjoihin, joista 

opetusta ja oppikirjojen sisältöjä selkeimmin ohjaavat valtakunnalliset opetus-

suunnitelmat. Voidaan silti todeta, että tutkimusta tehtäessä vallalla olleet opetus-

suunnitelmat vuodelta 2004 ovat varsin väljät. Ne eivät sanele täsmällisesti, mil-

laisia oppikirjojen sisältöjen tulisi olla. Teosten tekijöille jää paljon valtaa ratkais-

ta esimerkiksi, miten kirjojen sisällöissä otetaan huomioon tekstitaitojen osuus. 

Yksityiskohtiin puuttumatta on palautettava mieliin keskeisiä päätelmiä eri-

tyisesti käsitemäärittelyn osalta. Oletettavaa on, että juuri yksitulkintaiset käsitteet 

muodostavat sen perustan, johon minkä tahansa suomenkielisen oppikirjatutki-

muksen on vara rakentua.  

Käsillä oleva tutkimus on perusluonteeltaan teoreettinen siten, että sen päätelmät 

perustuvat empiriaan. Toisin sanoen teoreettiset lähtökohdat nojautuvat ideologia-

kritiikkiin, ja näin teksti osallistuu hyvin ajankohtaisen tutkimussuuntauksen de-

battiin. Lähtökohta sanelee, että kovin paljon ei selitellä analyysin kohdetta, kos-
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ka se kaiketi an sich on riittävän luotettava ja pätevä todistaa päätelmät pitäviksi. 

Aineisto nähtävästi koostuu monipuolisesta ja objektiivisesta tutkimusmateriaa-

lista. Tuskin jokin toinen tutkija voisi käsillä olevan aineiston perusteella päätyä 

radikaalisti toisenlaisiin päätelmiin tai väittää, että tulokset olisivat sattumanva-

raisia. 

Tutkimuksen kirjoittajan tieteelliset lähtökohdat ovat luontevasti johtaneet 

ratkaisuun, jossa kasvatustieteellisiä kysymyksiä koetetaan selittää kognitiivisen 

metaforateorian avulla mieltä hallitsevina skeemoina, ajattelutapojen malleina. 

Tällä tavoin tutkimuksessa on päästy analysoimaan oppikirjateksteihin sisältyviä 

ideologisia merkityksiä ja muita opetuskäytänteitä kahlitsevia luonnollistumia.  

Luonnollistumien tarkastelu on päätynyt tilanteeseen, jossa kasvatustieteelli-

siä ilmiöitä on selitetty osana oppikirjojen ulkopuolista kulttuuria – näin käsittäen 

myös yhteiskunnan. Oppikirjojen sisältöjen ja niitä ympäröivän kulttuurin yhte-

yksiä on osoitettu erityisten perusmetaforien avulla. Ilmeisesti juuri perusmetafo-

rien käyttö äidinkielen oppikirjojen sisältöjen kuvaajana onkin tässä teoksessa sel-

laista uutta didaktista tutkimusta, jota voisi soveltaa myös muiden kouluaineiden 

oppikirjojen analyysiin. 

Poikkitieteellisyyteen edelleen sopii, että analyysin metodit ovat valikoituneet 

kriittisen diskurssianalyysin ja erityisesti genretutkimuksen saralta. Siten oppikir-

joja tutkitaan ennen muuta Norman Faircloughin hengessä siten, että teosten teks-

tejä tarkastellaan kolmessa eri tasossa (i) kuvaten, (ii) tulkiten ja (iii) selittäen nii-

tä diskursseina, teksteinä ilmaista samoja merkityksiä eri tavoin. Tehdyt analyysit 

huipentuvat ideologiakritiikkiin, jonka tarkoitus on osoittaa oppikirjoihin sisälty-

vät sivistyskäsitykset sekä niihin piirtyvä oppijakuva – käsitys siitä, mistä asioista 

oppikirjojen käyttäjät ovat kiinnostuneet ja millaisin pedagogisin ratkaisuin hei-

dän uskotaan sisäistävän tarjolla olevat opetukset. 

Tutkimuksen aineistona on kolme yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden op-

pikirjasarjaa kolmelta eri kustantajalta. Ne kaikki ovat olleet käytössä suomalai-

sissa peruskouluissa tutkimuksen käynnistyessä loppuvuonna 2008. Aineisto si-

sältää nimenomaan kirjasarjojen tekstikirjat; harjoituskirjat ja muut oheismateri-

aalit ovat jääneet analyysin ulkopuolelle. Perusteluna rajaukseen on, että tekstikir-

jat ovat niin keskeisiä osia kussakin teossarjassa, että niitä analysoimalla voi teh-

dä riittävän luotettavan tutkimustyön – kunhan tehdyt analyysit vain ovat avoimia 

ja tehdyt päätelmät lukijoiden uudelleen puntaroitavissa. Oheismateriaali ei myös-

kään tavoita kaikkia oppijoita, niin kuin tekee varsinainen oppikirja. 

Oppikirjatutkimusten traditiossa käsillä oleva tutkimus on varsin uniikki, sillä 

aikaisemmin äidinkielen oppikirjoista Suomessa ovat väitelleet ainoastaan Irina 
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Koskinen ja Katri Savolainen. Heidän lähtökohtansa ja tutkimusmateriaalinsa 

ovat kuitenkin kovin toisenlaiset, ja siksi akuutti tutkimus poikkeaa traditiosta. 

Tutkimuksen keskeisiin tuloksiin kuuluu itse kielikäsitysten terminologinen mää-

rittely. Tarkoitus on ollut vastata Philip Rileyn hengessä kansanomaisesti siihen, 

mitä on suomen kielen opettaminen ja oppiminen äidinkielenä, mikä on sen ra-

kenne ja käyttöala, miten oppikirjat valaisevat kielen ja ajattelun välistä suhdetta 

ynnä mitä oppitekstit paljastavat äidinkielen ja suomalaisen identiteetin suhteesta. 

Kantava ajatus on, että kielikäsityksillä tarkoitetaan kollektiivista näkemystä 

kielen sanoista, rakenteista ja ilmiöistä. Kielikäsitys sisältää ajatuksen siitä, mil-

lainen kieli on järjestelmänä, mitä sillä voidaan tehdä ja mitä se tekee meille. 

Konkreettisesti tarkasteltuna kielikäsitykset syntyvät pikemminkin kirjoitusten 

kuin puheiden ohjailemina. Kieli tulee näkyväksi luku- ja kirjoitustaidon myötä, 

ja lukemaan oppiessaan lapsi saa ensimmäisen metakielen kielestä puhumiseen. 

Vahvojen kielikäsitysten vaikutus on osaltaan ilmennyt niin, että vuosisatoja jat-

kunut erottelu oikeiden ja väärien kielimuotojen välillä on vain voimistunut. Kir-

jakielen ohjailu ja kirjakielestä puhumisen tavat ovat lopulta saaneet näkemään 

kielen yhtenäisenä ja pysyvänä. 

Koulun näkökulmasta ajatus oikeasta ja väärästä kielimuodosta on ongelmal-

linen. Ensinnäkin tietysti tarvitaan kulloinkin vallalla oleva idea kielestä ja siihen 

liittyvistä periaatteista ohjaamaan kielenhuollon normeja. Toisaalta kielikäsitys ja 

normatiivinen yleiskieli opetuksen lähtökohtana ainakin yläkoulussa on saattanut 

marginalisoida variaation ja tehdä siitä kielteisen ilmiön. Samanlaiseen karantee-

niin on joutunut sellainen luova kielenkäyttö, joka ei normeja juuri kunnioita. 

Kielenkäytön normittajana kielikäsitys on välttämätön perusta äidinkielen 

opetuksessa. Tämän lisäksi se kuitenkin on myös väistämätön osa oppiaineen 

opettajan työtä. Opettajien ja oppilaiden käyttämissä oppikirjoissa täytyy siis olla 

riittävän kattava ja monipuolinen näkemys kielestä, jotta äidinkielen ja kirjalli-

suuden mielekäs oppiminen olisi mahdollista. Viime kädessä oppikirjojen ja en-

nen muuta opettajien syvällisestä ja laajasta kielikäsityksestä hyötyvät oppilaat 

aina, kun kielestä puhutaan, kielellä leikitään ja kielenkäytön piirteitä opitaan ha-

vainnoimaan. Lisäksi oppijalle on peruskoulun jälkeistä elämää varten eduksi, jos 

äidinkielen oppitunneilla perehdytään kielenkäytön ideologiseen ulottuvuuteen, 

koska koulun tehtävänä on myös opettaa asenteellista suhtautumista kieleen ja 

kielenkäyttöön.  

Aikaisemman lingvistisen kirjallisuuden terminologiassa kielikäsityksen 

kanssa samanlaisia sisältöjä on annettu kielentuntemukselle ja kielitietoisuudelle. 
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Näistä kolmesta kielentuntemus on kaiken perusta – sen omaksuminen on äidin-

kielen opintojen ensimmäinen etappi. Kielitietoisuuteen ja -käsitykseen verrattuna 

kielentuntemus on silti paljon passiivisempi tajunnan kehitysvaihe: jollakin oppi-

laalla saattaa olla hyväkin kielentuntemus, mutta se jää soveltamatta niin meta-

kognitiivisena kehityksenä kuin sosiaalisena osallistumisena. Kielikäsitys ja -

tietoisuus puolestaan ovat lähestulkoon sama asia, mutta käsite-erottelua voidaan 

tehdä, mikäli tietoisuus ymmärretään ensisijaisesti yksilön ja käsitys kollektiivi-

sen ryhmän ominaisuudeksi. Kielikäsitys voi siis kerralla koskea esimerkiksi 

kaikkia niitä oppilaita, jotka lukevat samaa äidinkielen oppikirjaa. 

Kielikäsityksen ohessa tutkimuksen keskeisiin termeihin kuuluu oppijakuva. 

Oppijakuvalla tarkoitetaan kutakuinkin samaa kuin tutkimuskirjallisuudessa ai-

emmin käytössä olleilla oppijaprofiileilla ja oppimiskäsityksellä ja muilla opetta-

jan työtä ohjaavilla uskomuksilla – erityisellä kasvatusideologialla.  

Oppijakuvat on valjastettu tutkimuksen käyttöön lähinnä siksi, että käsite eh-

kä viittaa selkeämmin oppijan imagoon ulkopuolisen tarkkailijan silmin kuin op-

pijan faktisiin ominaisuuksiin. Ulkopuolinen tarkkailu on välttämätöntä siksi, että 

oppikirjan teksteihin keskittyvässä tutkimuksessa ei ole syytä vaihtaa näkökulmaa 

itse oppilaaseen ja oppilashaastatteluihin. Tarkastelun on toisin sanoen mielekästä 

pysytellä kirjoihin kirjoittautuvassa oppijakuvassa, joka hallitsee oppikirjan teki-

jöitä heidän kirjoittaessaan teostaan. 

Oppijakuvaan voidaan tutkimuksessa vastata esimerkiksi selvittämällä, mitkä 

asiat oppilasta oletetaan kiinnostavan, miten voitaisiin herättää hänen kiinnostuk-

sensa oppiaineeseen tai mitkä asiakokonaisuudet oppiaineen aihepiiristä katsotaan 

oppijalle tarpeen opettaa. Ensisijaisesti oppijakuvaan koetetaan pureutua ana-

lysoimalla kielenkäytön interpersoonaista funktiota ja tekstin sävyä. Onko siis 

oppikirjojen teksteissä mukana oppilas, jolle asiat täytyy esittää täsmällisinä mää-

ritelminä, kaaviokuvina, lukemattomina harjoituksina, vitseinä, pitkinä selostuk-

sina tai muutoin? Onko oppija taipuvainen oppimaan käsitteellisestä selittämisestä 

vai oppiiko hän tekemällä itse? Kaipaako hän visuaalista virikettä mieluummin 

kuin luettavaksi tarkoitettua tekstiä? 

Esitetyn kaltaisiin kysymyksiin ei enää pysty vastaamaan pitäytymällä yksin 

oppiteksteissä vaan analyysin kohteeksi alistuvat myös harjoitustehtävät, erilaisi-

na tietoiskuina kerrottu informaatio sekä myös teosten nonverbaalinen visuaalinen 

kieli. Näitä asioita tarkastelemalla paljastuu muun muassa, että oppikirjat pitävät 

tärkeänä runsasta ja värikästä kuvitusta, erilaisia lyhyitä kainalojuttuja sekä erityi-

sesti harjoitustehtävissä aineksia, jotka sisältävät koululaishuumoria tai muuta 

komiikkaa. Tällaisissa ratkaisuissaan äidinkielen oppikirjat tuovat oman lisänsä 
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siihen kokonaisuuteen, josta muodostuu oppikirjojen genre, eräs koulujen viestin-

tätapojen kehys. Ja kun genren valta on vahva, se ei kunnioita empiiristä tietoa 

siitä, että oppikirjan voisi kirjoittaa toisinkin – haastavammin tai kielen poeetti-

sesta funktiosta nauttien. 

Tutkimuksen kohteeksi oppikirjoista on valikoitunut viisi lingvistiikan kategoriaa: 

(i) kielioppi, (ii) kielenhuolto, (iii) teksti- ja tyylioppi, (iv) variaatio sekä (v) se-

mantiikka ja pragmatiikka. Kutakin aihealuetta lähestytään siten, että ensin ku-

vataan oppikirjojen välittämä informaatio kustakin kielen kategoriasta, sitten 

omissa pääluvuissaan informaatiota tulkitaan, verrataan uusimpaan kielitieteelli-

seen tietouteen sekä selitetään kielenkäytön osa-alueiden didaktiikkaa nimen-

omaan oppijan näkökulmasta. 

Tarkasteltavista osa-alueista on tutkimuksen kuluessa käynyt ilmi, että (i) kie-

liopin opettaminen oppikirjoissa rajoittuu vain muutamiin asioihin: sanaluokkiin 

sekä niiden edustajien tehtäviin lauseissa ja teksteissä – toisin sanoen sanojen tai-

vutusmuotoihin ja lauseenjäseniin. Lisäksi kieliopista on esillä sanaston ja nimis-

tön asioita sekä kontrastiivisia vertailuja suomen ja muiden kielten välillä.  

Kieliopin opinnoissa oppikirjat seuraavat fennistiikan uusimpia suuntauksia 

siten, että teokset koettavat vuoden 1994 kielioppityöryhmän mietinnön (KK) 

mukaisesti selittää kielen rakenteita oppijaystävällisesti prototyyppien eli ilmiöi-

den tyypillisimpien edustajien avulla. Prototyyppiä hyödyntäessään oppikirjat 

noudattavat pedagogisen kieliopin periaatteita, mutta vuonna 2004 ilmestyneen 

deskriptiivisen kieliopin (ISK) kaikkia ehdotuksia oppikirjat eivät ole ottaneet 

huomioon.  

Oppikirjojen sisältöjä puntaroitaessa voidaan siis ajatella, että tutkimuskirjal-

lisuudessa esitetyt uudistukset kirjoittautuvat oppiteksteihin viiveellä – jos lain-

kaan. Oppitekstit saattavat esittää myös tieteen kanssa ristiriitaisia näkemyksiä 

kielestä, kuten voi käydä esimerkiksi semanttisten roolien opetuksessa. Tämä joh-

taa päätelmään, että opettajalta edellytetään hyvää substanssin osaamista, jotta 

hän kykenee esittämään ristiriidat konventionaalisesti ja siten, ettei oppija joudu 

mahdollisissa jatko-opinnoissaan ja toisten oppitekstien parissa hämmennyksiin. 

Kieliopin kapeahko osuus oppikirjoissa selittyy osin sillä, että monet kie-

liopin asiat tulevat esille (ii) kielenhuollon yhteydessä. Yhdessä kieliopin kanssa 

kielenhuolto on luomassa sellaista kielikäsitystä, jonka mukaan suomen kieli on 

oppimisen kohteena hajanainen, monimutkainen ja lukuisten yksityiskohtien rasit-

tama. Tällainen kielikäsitys syntyy ennen muuta siksi, että jotkut asiakokonaisuu-

det on verbitaivutuksen tavoin keinotekoisesti pilkottu eri vuosiluokkien teoksiin, 
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vaikka esimerkiksi moduksien ja tempuksien opettaminen samanaikaisesti antaisi 

verbeistä syvällisen käsityksen. Vastaavaa monimutkaisen kielen vaikutelmaa li-

sää se, että varsinkin kielenhuollossa on tapana toistaa samoja asioita – esimer-

kiksi välimerkkejä ja yhdyssanoja – vuodesta toiseen. Oppikirjat eivät luota siihen, 

että oppija kykenee omaksumaan oppisisällöt yhdessä opintokokonaisuudessa. 

Tässä mielessä koulutuspoliittinen tavoite oppiaineen jatkumosta ja yhtenäisestä 

peruskoulusta jää toteutumatta. 

(iii) Tekstitaidot ovat kielenkäytön osa-alue, joka on viimeisin tulokas äidin-

kielen oppikirjojen sisältöihin. Tekstitaitojen merkitys korostuu tätä nykyä, sillä 

niiden asemaa painottavat myös viimeisimmät valtakunnalliset opetussuunnitel-

mat. Kiistatta voidaan kuitenkin todeta, että tekstitaidot esiintyvät oppikirjoissa 

yhä varsin yksipuolisesti: ne koskevat ennen muuta asiaviestintää ja mediatekstejä 

luovan kielenkäytön jäädessä lähinnä kirjallisuusopintojen vastuulle. Kaiken li-

säksi tekstitaitojen harjoitustehtävät jättävät vain vähän tilaa oppijan kriittisille 

ajatuksille; niin ikään tekstejä tarkastellaan harvoin merkityskokonaisuuksina – 

useimmiten tekstejä käytetään esimerkkeinä, kun opetellaan lauseopin asioita. 

(iv) Suomen kielen variaatiosta oppikirjat tarjoavat varsin laajan – joskin 

ohuen – käsityksen ainakin, jos variaatioon luetaan mukaan ajassa ilmenevän pu-

hekielen vaihtelu, historiassa tapahtunut kirjakielen muutos sekä ajassa havaitta-

vat suomen kielen erityispiirteet verrattuna muihin kieliin. Kun kielellinen variaa-

tio ymmärretään paitsi synkronisesti ja diakronisesti myös kontrastiivisesti, voi-

daan suomen kielen vaihtelua pitää aikamoisen laajana ilmiönä, jonka käsittely 

oppikirjoissa kuitenkin jää satunnaisten esimerkkien osoittamiseksi. Variaatiota 

tarkastelemalla oppija saattaa havaita, mitkä asiat yhdistävät suomen kielen puhu-

jia ja missä asioissa yksilö taas poikkeaa monista muista kulttuuriyhteisönsä jäse-

nistä. Tällä tavoin variaation opetus vahvistanee oppijoiden identiteettiä 

(v) Semantiikan ja pragmatiikan osuus äidinkielen oppikirjoissa vaihtelee 

vuosittain siten, että semantiikka korostuu 7. luokka-asteella, pragmatiikka taas 8. 

oppivuoden teoksissa, samoin mediakasvatus. Peruskoulun päättävällä vuosiluo-

kalla semantiikka ja pragmatiikka puolestaan jäävät marginaaliin, vaikka abstrak-

tiotasonsa perusteella ja elämään valmentavina taitoina juuri ne saattaisivat olla 

otollista oppiainesta. Toisaalta koko yläkoulun aikana oppijan on toki mahdollista 

omaksua semantiikasta ja pragmatiikasta käsitys, jonka mukaan suomen kieli on 

itse kullekin väline ilmaista haluttuja merkityksiä sekä saada aikaan toivotunkal-

taisia reaktioita. 
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Oppikirjoihin kirjoittautuu lukijaksi sellainen oppilas, joka on ensisijaisesti suun-

tautunut ajatteluun, ei toimintaan eikä tunteeseen. Oppijalle tarjotaan tietoa enem-

män pieninä yksityiskohtina (atomistisesti) kuin suurina kokonaisuuksina (holisti-

sesti); hänen odotetaan sähköisen median asemesta lukevan paperitekstejä, kiin-

nostuvan kirjoituksesta enemmän kuin puheesta tai viehättyvän koululaishuu-

morista tai visuaalisesti ilmeikkäästä typografiasta.  

Oppikirjoissa oppija osoittautuu henkilöksi, joka tuntee joukkoviestimet mut-

ta ei arkista kommunikaatiota; hän on myös ristiriitaisesti yhtä aikaa sekä lapsi et-

tä täysivaltainen aikuinen. Oppikirjojen oppijalle äidinkieli on vastenmielinen op-

piaine, joka kuitenkin on opittavissa, jos opetus prototyyppeineen on riittävän yk-

sinkertaista, selkeää ja konkreettista. Mutta ennen kaikkea: oppija on kasvukel-

poinen ihminen, jonka täsmällistä muotokuvaa on mahdoton hahmotella tarkasti.  

Edellisen ohessa oppikirjoihin kirjoittautuu sivistysihanne, jonka varhaisim-

mat muotoilut palautuvat saksalaiseen kansallisuusaatteeseen sekä Johann Gott-

fried von Herderin (1744–1803) ja Wilhelm von Humboldtin (1767–1835) ajatuk-

siin. Toisin sanoen oppikirjat antavat kasvatettavalle mahdollisuuden oppia sellai-

sen kielitaidon, jonka avulla hän kykenee kommunikoimaan tasavertaisesti kie-

liyhteisönsä muiden jäsenten kanssa. Tasavertainen asema puolestaan mitä ilmei-

simmin vahvistaa kielenoppijan itsevarmuutta, jonka avulla hän vapautuu kieliyh-

teisössään vallitsevien ideologisten merkitysten pidikkeistä. Vapautumisen ja 

emansipaation lisäksi omaksuttu kielitaito kuitenkin antaa kasvatettavalle myös 

kyvyn tajuta ja omaksua yhteisönsä kulttuurisia merkityksiä, niiden traditiota. Äi-

dinkielen – tässä tutkimuksessa suomen kielen – avulla oppija vihdoin saavuttaa 

omimman identiteettinsä kulttuurihistoriansa jatkumossa. 

Tutkimukseni lukijoista saattaa tuntua, etteivät kielikäsitykset ole muuttuneet 

miksikään sitten kansallisuusaatteiden ja että kouluissa yhä opitaan samaa todelli-

suutta kuin 1800-luvulla. Täytyy kuitenkin korostaa, että oppikirjat ovat vain yksi 

osa siinä vaikuttajien joukossa, josta oppija imee aineksia kielikäsityksensä muo-

dostumiseen. Muita vaikuttajia ovat opettajat, vanhemmat, tuttavat, tiedotusväli-

neet, sosiaalinen media ja muut vastaavat. 

Oppikirjojen puolustuspuheenvuorossa pitää edelleen kysyä, onko tieteen ja 

kouluopetuksen välttämättä sanouduttava irti aiemmista julistuksista, jos ne pää-

osin kykenevät selittämään yhä nykykulttuurin ja -yhteisön toimintaa. Olisi itse-

petosta vähätellä äidinkielen asemaa emansipaation, sosiaalistumisen ja sivistymi-

sen keinona; realismia on päätellä, että äidinkielen oppikirjat ovat ensimmäisten 

joukossa, kun tarvitaan välineitä tavoitella peruskoulun perimmäisiä päämääriä. 
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