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KIELELLISESTI TYYPILLISESTI KEHITTYNEIDEN 7–8-VUOTIAIDEN LASTEN 

KERRONTATAIDOT 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää eroavatko 7- ja 8-vuotiaiden 

lasten kerrontataidot toisistaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin kertomuksen sisältöä 

(makrorakenne) sekä kielellistä rakennetta (mikrorakenne) sekä näiden rakenteiden 

välistä yhteyttä. Kielellisen rakenteen osalta keskityttiin tarkastelemaan kertomuksen 

kokonaissanamäärää ja ilmaisun keskipituutta (MLCU).  

Tutkimuksen koehenkilöt olivat 7- ja 8-vuotiaita kouluikäisiä lapsia. Koeryhmään 

kuului yhteensä 38 kielellisesti tyypillisesti kehittynyttä 7–8-vuotiasta lasta, joista 18 oli 

7-vuotiaita ja 20 8-vuotiaita. 7-vuotiaat olivat tutkimushetkellä 7;0–7;11-vuotiaita ja 8-

vuotiaat 8;0–8;11-vuotiaita. 7-vuotiaista tyttöjä ja poikia oli saman verran (tytöt n=9, 

pojat n=9). 8-vuotiaiden ryhmässä tyttöjä oli poikia vähemmän (tytöt n=6, pojat n=14). 

Kerrontataitojen arvioinnissa käytettiin COST-hankkeen yhteydessä kehitettyä 

testipatteristoa, johon kuului neljä kerrontatehtävää. Näistä kaksi oli suunniteltu 

käytettäväksi tarinan luomisessa ja kaksi tarinan uudelleenkerronnassa. Tähän 

tutkimukseen otettiin mukaan vain uudelleen kerrotut tarinat. Kaikki tarinat oli 

suunniteltu niin, että niistä oli löydettävissä kertomuskieliopin mukainen episodinen 

rakenne. Litteroidusta aineistosta analysoitiin kertomuksen sisältöä ja kielellistä 

rakennetta ja lopuksi näitä tuloksia verrattiin toisiinsa. Kerrontataitojen makrotason 

analysoinnissa käytettiin COST-hankkeessa kehitettyä kertomuksen sisällön 

pisteytysmenetelmää, joka pohjautuu kertomuskielioppimalliin. Tämän lisäksi 

kertomusten mikrorakennetta tarkasteltiin kokonaissanamäärän ja ilmaisun 

keskipituuden (MLCU) kautta. 

Tutkimus osoitti, etteivät 7- ja 8-vuotiaiden lasten kertomukset eroa toisistaan. 

Kertomuksen sisältöä tarkasteltaessa ikäryhmien välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa. Kielellisen rakenteen puolella kokonaissanamääriä tarkasteltaessa 7-

vuotiaiden lasten kertomukset olivat kokonaissanamäärältään hieman pidempiä kuin 8-

vuotiaiden, mutta ikäryhmien välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Ilmaisujen 

keskipituutta (MLCU) tarkasteltaessa 7-vuotiaiden ilmaisut olivat hieman pidempiä 

kuin 8-vuotiaiden, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Mikro- ja makrorakenteen 

välisiä yhtäläisyyksiä tarkasteltiin korrelaation avulla. Koko ikäryhmän makropisteitä 

verrattiin koko ikäryhmän ilmaisun keskipituuteen. Mikro- ja makrorakenteen välillä ei 

ollut huomattavissa korrelaatiota. 

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että 7 ja 8 ikävuoden välillä ei tapahdu 

kerrontataitojen osalta tilastollisesti merkitsevää kehitystä. Kerrontataidot näyttäisivät 

pysyvät näiden ikävuosien aikana samalla tasolla. Vaikka tutkimuksen tuloksiin tulee 

suhtautua varuksella pienen aineistokoon vuoksi, tuloksia voidaan pitää suuntaa 

antavina. 

 

Kerronta, kouluikäiset lapset, makrorakenne, mikrorakenne, narratiivi 



 

ESIPUHE 

 

Kiinnostuin lasten kerrontataidoista Sari Kunnarin ja Taina Välimaan projektiin 

osallistuessani. Keräsin kerronta-aineistoa osaksi heidän tutkimushankettaan ja sain 

siinä samassa aineiston omaa pro gradu -työtäni varten. Kouluikäisten kerrontataitoja oli 

todella mielenkiintoista tutkia, koska tämän ikäiset lapset osaavat kertoa kattavia 

kertomuksia ja heille on muodostunut jo selkeä malli tyypillisen kertomuksen 

rakenteesta. Aiheeseen syventyessäni aloin ymmärtää, kuinka tärkeä osa lapsen ja 

aikuisen, eli meidän kaikkien elämää kerrontataidot ovat. Kerrontaa tarvitaan 

arkipäiväisissä keskusteluissa, koulussa, päiväkodissa, työpaikoilla. Tämän lisäksi 

kertomuksiin törmää joka päivä kirjojen, satujen ja television kautta. Tämän prosessin 

aikana minulle valkeni edellisen lisäksi kerronnan tärkeys puheterapian saralla niin 

arvioinnin kuin kuntoutuksen näkökulmasta katsottuna. Kerrontataidot antavat 

puheterapeutille ja muille ammattilaisille tarpeellisen työkalun tarkastella lapsen kieltä 

laajemmassa kontekstissa. Haluan kiittää tutkimustani ohjanneita Sari Kunnaria sekä 

Taina Välimaata mielenkiintoisen aiheen tarjoamisesta ja siitä, että pääsin osaksi tätä 

projektia. Lisäksi haluan kiittää Saria ja Tainaa kaikista tutkimukseen ja 

kirjoitusprosessiin liittyvistä neuvoista. Tahdon kiittää myös Leila Paavolaa työni 

lukemisesta ja hyvistä korjausehdotuksista. Kiitos kuuluu myös samaan 

tutkimusryhmään kuuluneille opiskelutovereilleni Riikka Lankilalle sekä Milla 

Buchtille vertaistuesta, monista hyvistä keskusteluista sekä aineiston lainaamisesta. 

Suurin kiitos kuuluu tutkimukseen osallistuneille lapsille ja heidän perheilleen sekä 

Kiuruveden alakoulun opettajille, ilman heitä tätä tutkimusta olisi ollut mahdotonta 

toteuttaa.  

 

Aviopuolisoani Jussia tahdon kiittää erityisesti kärsivällisyydestä, kuuntelusta, 

oikolukemisesta ja myötäelämisestä tämän projektin aikana.  

Oulussa 11.10.2013 

Laura 
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1 JOHDANTO 

Kerronnan eli narraation avulla ihminen kykenee ilmaisemaan niin mielikuvitukseen 

kuin omakohtaiseen kokemukseen perustuvia tarinoita toiselle ihmiselle (Peterson & 

McCabe, 1991; Suvanto & Mäkinen, 2011). Tarinan kertomisen kyky on kehittynyt 

lajillemme jo varhain (Lehtihalmes, Korpijaakko-Huuhka & Launonen, 2007) ja on osa 

jokaista kulttuuria (Siikala, 1987). Tämän kehittyneen taidon avulla varhaisimmat 

kulttuurit ovat kyenneet siirtämään tietoa ihmiseltä ja sukupolvelta toiselle. 

Kerrontataidoilla on tiedon jakamisen lisäksi oma tärkeä roolinsa ihmisten välisessä 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Peterson & McCabe, 1991), ilman toimivia 

kerrontataitoja ihminen ei kykene lajillemme ominaiseen vuorovaikutukseen.  Kertomus 

itsessään voidaan tuottaa puheen, kirjoituksen, kuvien tai musiikin avulla (Ochs, 2006; 

Paris & Paris, 2003). Tässä työssä käsitteellä kertomus tarkoitetaan tapahtumasarjan 

kielellistä kuvausta.  

Kerrontataidot ja niiden arvioiminen ovat herättäneet suurta kiinnostusta tutkijoiden ja 

kliinistä työtä tekevien puheterapeuttien parissa, koska hyvät kerrontataidot ovat niin 

aikuiselle kuin lapselle tärkeä kyky (Heilmann, Miller & Nockerts, 2010). Niinpä 

kerrontataitoja on tutkittu ja tutkitaan edelleen paljon (Suvanto, 2012, s. 21). 

Suomalaista tutkimustietoa ja tutkimusta kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten 

kerrontataidoista on olemassa kuitenkin vähän. Koska puheterapeuteilla on käytössään 

vain vähän arviointimenetelmiä, on kielen eri piirteiden arvioiminen kliinisessä työssä 

yksi keskeisimpiä haasteita (Stolt, Kunnari, Heikkola & Lehtihalmes, 2011). Kerronnan 

tutkiminen ja arvioiminen on erityisesti puheterapeuteille oiva työkalu, koska sen kautta 

voidaan niin lapsen kuin aikuisenkin kielellisiä taitoja kartoittaa hyvin monipuolisesti. 

Kerronnan kautta saadaan syvällistä tietoa yksilön kielellisestä suoriutumisesta, jota ei 

yksittäisillä tiettyä kielellistä osa-aluetta mittaavilla testeillä saada selvitettyä. Jotta 

kerrontataitoja mittaavia testejä voidaan kehittää ja normittaa, tarvitaan tietoa siitä, 

kuinka kielellisesti tyypillisesti kehittyneet lapset tuottavat kertomuksia eri-ikäisinä. 

Maailmalla on olemassa normitettuja kerrontataitoja mittaavia testistöjä, mutta koska 

kerrontataidot ovat aina yhteydessä laajempaan kontekstiin, kuten kieleen ja kulttuuriin 

(Bliss & McCabe, 2008; Ochs, 2006; Rollins & McCabe, 2000), on jokaiselle kielelle ja 

kulttuurille normitettava oma testistönsä. 
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Kertomukset voidaan jaotella skripteihin, eli tapahtumien yleiseen kuvailuun (esim. 

lääkärissä käynti), henkilökohtaisiin ja fiktiivisiin kertomuksiin. Tässä pro gradu -

tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan mielikuvituksen kautta tuotettuja, fiktiivisiä 

kertomuksia. Käsitteellä kertomus ja tarina tarkoitetaan samaa asiaa. Käsitteellä 

kerrontataidot tarkoitetaan lapsen kykyä muodostaa kielellisesti ja sisällöltään 

järkevästi muodostuva kertomus. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on 

kartoittaa 7–8-vuotiaiden kouluikäisten kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten 

kerrontataitoja. 

 

1.1 Kerronta ja kerrontataitojen kehitys 

Kerrontaa käsittelevät monitieteelliset tutkimukset käyttävät samoista ilmiöistä hieman 

eri nimityksiä (Heikkinen, 2010; Suvanto, 2012, s. 21). Antropologian, sosiologian, 

psykologian, historian, lääketieteen ja logopedian aloilla kerronta on herättänyt laajaa 

kiinnostusta, mikä on johtanut siihen, että eri tieteenaloilla kerronnan käsitteet 

vaihtelevat (Bamberg, 2007; Suvanto & Mäkinen, 2011). Käsitteitä narratiivi, tarina ja 

kertomus on englanninkielisessä tutkimuksessa käytetty rinnakkaisina (Suvanto, 2012, 

s. 21), mutta käsitteelle ei ole vakiintunut suomenkielistä nimitystä (Heikkinen, 2010). 

Hännisen (2010) mukaan kertomuksen perustana on joukko perättäisiä tapahtumia, 

joista muodostuu juonen avulla alku, keskikohta ja loppu. Labov (1977, s. 360) 

määrittelee kerronnan vähintään kahden eri tapahtuman kuvaukseksi, jossa tapahtumia 

sitoo yhteen temporaalinen, kausaalinen, vastakohtainen tai jokin muu suhde. 

Temporaalisuudella tarkoitetaan tapahtumien sijoittumista aikajanalle, jolloin 

tapahtumat sidotaan aikaan esimerkiksi verbien aikamuotojen, partikkeleiden ja 

adverbien avulla (Berman & Slobin, 1994a). Kausaalisuudella puolestaan tarkoitetaan 

kertomusten muodostamien tapahtumaketjujen syy-seuraussuhteita, joita juoni yhdistää 

(Hänninen, 2010; Stein & Glenn, 1979). Juuri syy-seuraussuhteet ja kertojan 

arvomaailma tekevät kertomuksesta omalaatuisen (Hänninen, 2010). Kertomuksen 

rakenne voidaan tiivistää kysymyksiksi: Kuka tekee? Mitä tekee? Mitä sitten tapahtui? 

Mitä siitä seurasi? (Korpijaakko-Huuhka, 2007). 

Kertomuksen ajatellaan olevan keino, jolla ihminen kykenee jäsentämään ja selittämään 

maailmaa ja sen toimintaa (Bamberg, 2007; Ninio & Snow, 1996, s. 175–176). 

Kertomusten avulla aikuiset ja lapset jakavat tietoa ja ajatuksiaan päivittäisistä 



 

 

3 

tapahtumista ja näin kertomuksista muodostuu heidän välilleen tärkeä 

kommunikointikeino (Paris & Paris, 2003). Kertomukset näyttelevät siis suurta roolia 

lasten ja aikuisten elämässä (Leinonen, Letts & Smith, 2000, s. 93) ja muodostavat 

pohjan puhetapahtumille (Botting, 2002). Yksilön näkökulmasta kertominen on tapa 

kuvata omia kokemuksiaan, luoda omaa identiteettiään ja käsitellä elämän muutoksia 

sekä ylläpitää jatkuvuutta (Aaltonen, 2007; Ochs, 2006). Paitsi, että kerrontataidot ovat 

keskeinen osa lapsen päivittäistä elämää, ne ovat yhteydessä oppimiseen ja 

akateemiseen suoriutumiseen (Botting, 2002: Leinonen ym., 2000, s. 93). Lasten 

elämässä varsinkin koulumaailma vaatii kerrontataitojen hallintaa, jossa lapsen tulee 

osata keskustella ja kysyä asioista (Leinonen ym., 2000, s. 93). Kerrontataidot 

edellyttävät useiden korkeamman asteen kielellisten taitojen sekä kognitiivisten taitojen 

hallintaa (Paul & Smith, 1993). Näihin kuuluvat kyky järjestää tapahtumat järkevään 

järjestykseen, jossa ideoita sitovat yhteen kielelliset sidokset. Tämän lisäksi tarvitaan 

sanaston käyttöä sekä kykyä rakentaa järkevästi rakentuva tarina. Hyvän kertomuksen 

tuottaminen vaatii kertojalta suunnittelua (mitä aion kertoa ja missä järjestyksessä), 

tietojen yhdistelykykyä sekä kuulijan huomioimista (tarvitaanko pohjustusta aiheeseen 

ja mitä voidaan jättää kertomatta) (Leinonen ym., 2000, s. 104–105).  

Kertomuksen rakennetta voidaan tarkastella makrorakenteen eli sisällön sekä 

mikrorakenteen eli kielellisen rakenteen kautta. Nämä rakenteet luovat pohjan 

kertomuksen johdonmukaiselle etenemiselle, joka on Soodlan ja Kikasin (2010) 

mukaan yhteydessä päämäärätietoiseen kerrontaan. Hyvin muodostettu kertomus 

sisältää kaikki tarvittavat rakenneyksiköt ja on näin koherentti (Korpijaakko-Huuhka, 

2007). Koherentti kertomus yhdistää kaikki ideat ja lauseet kuulijalle ymmärrettävään 

hierarkkiseen, päämäärätietoiseen muotoon, joiden pohjalla on yksilön kokemus 

maailmasta ja sen toiminnasta (Berman & Slobin, 1994a; Leinonen ym., 2000, s. 93).  

Kun kertomukset järjestyvät lineaarisesti ja/tai hierarkkisesti sekä sisältävät 

prototyyppistä tietoa, käytetään tästä tietorakenteesta nimitystä skeema (Siikala, 1987). 

Skeema kuvaa sen, mitkä asiat ovat yleisimmin yhteydessä toisiinsa, edellyttävät tai 

seuraavat toisiaan.  Siikala huomauttaa, että skeema on jokaisessa kulttuurissa 

omanlaisensa ja tämä kulttuurisidonnaisuus luo pohjaa kerronnalle sekä kerrotun 

informaation ymmärtämiselle ja tulkinnalle. 
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Kerrontataitojen kehittyminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat 

kognitiivinen, sosiaalinen ja kielellinen kehitys (Leinonen ym., 2000, s. 107). Tämän 

lisäksi kehitykseen vaikuttavat yksilön kokemukset ja maailmankuva, sekä kulttuuri. 

Lapsen kyky käyttää kieltä ihmisten välisenä vuorovaikutuksen keinona, jossa ihmiset 

vaihtavat ajatuksiaan, ideoitaan sekä tietämystään ja luovat mielikuvituksellisia 

tarinoita, on merkittävä ja tärkeä kehityksellinen saavutus lapsen elämässä (Boudreau, 

2008). Kerrontataitojen kehityksestä on luotu erilaisia malleja, joiden kaikkien taustalla 

on ajatus siitä, että kerrontataidot kehittyvät ja muuttuvat monimuotoisimmiksi lapsen 

kasvaessa (mm. Applebee, 1978, s. 56; Hughes, ym., 1997, s. 144; Peterson & McCabe, 

1983, s. 48). Kerrontataidot kehittyvät lapsuuden ja nuoruuden aikana aina aikuisuuteen 

saakka (Leinonen ym., 2000, s. 93).  

 

1.1.1 Kerrontataitojen edellytykset ja kehittyminen 

Kerrontataitojen kehittyminen vaatii lapselta kielen hyödyntämistä eri konteksteissa, 

minkä mentaalinen malli kehittyy lapselle ensimmäisen ikävuoden aikana (Suvanto & 

Mäkinen, 2011). Lapsi huomaa jo varhain, että ilmaistakseen tunteitaan ja 

aikomuksiaan, hänen tulee ilmaista itseään paitsi puheen, myös kerronnan kautta 

(Bruner, 2000, s. 81). Brunerin mukaan vauvaikäisen esikielellisestä toiminnasta 

voidaan erottaa neljä kohtaa sisältävä kehitysprosessi, mikä luo pohjan lapsen 

myöhemmille kerrontataidoille.  Alussa lapsi on erityisen kiinnostunut ihmisten 

välisestä vuorovaikutuksesta, ihmisten toiminnasta ja toiminnan seurauksista. Suvannon 

ja Mäkisen (2011) mukaan tämä kehitysvaihe on huomattavissa 5–6 kuukauden ikäisillä 

lapsilla, jotka alkavat jo seurata aikuisen katseen suuntaa. Seuraavaksi lapselle 

muodostuu kyky erotella säännönmukaiset toiminnot ja äänteet epäsäännöllisistä. 

Kolmannessa vaiheessa lapselle kehittyy kyky järjestää tapahtumat peräkkäin, joka luo 

pohjaa kertomuksen oikealle kieliopilliselle rakentumiselle. Neljännessä vaiheessa lapsi 

alkaa kiinnittää huomiotaan tunteisiin ja kertojaan, eikä niinkään kielioppiin tai 

leksikkoon. Kertovan kielen lähtökohdat kehittyvät siis ensimmäisen ikävuoden aikana 

(Suvanto & Mäkinen, 2011).  

Toisen ikävuoden aikana lapsi oppii rutiineja, joiden kautta hän alkaa muodostaa 

tapahtumista mentaalisia malleja (Loukusa, Kunnari & Vedenkannas, 2011; Ninio & 

Snow, 1996, s. 176–178; Suvanto & Mäkinen, 2011). Hieman yli kaksivuotias lapsi 
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ymmärtää käsitteen kertomus ja tarina (Leinonen ym., 2000, s. 109). Applebeen (1978, 

s. 56–72) mukaan lapsi alkaa muodostaa kaksivuotiaana kasamaisia tarinoita, joissa 

ilmaisut ovat toisistaan irrallisia. Tämän jälkeen lapsi alkaa tuottaa kertomuksia, joissa 

ilmenee tapahtumien sarjamaista kuvailua. Tässä vaiheessa yksittäisten ilmaisujen 

välillä ei ole nähtävissä vielä kausaalisia yhteyksiä ja ne liittyvät toisiinsa 

sattumanvaraisesti. Rollinsin, McCaben ja Blissin (2000) näkemyksen mukaan lapsi 

alkaa ensimmäisien vuosien aikana tuottaa ensin yhden tapahtuman kertomuksia, josta 

hän hiljalleen siirtyy kehittyneempiin kahden tapahtuman kertomuksiin. Lopulta lapsi 

osaa tuottaa useamman tapahtuman kertomuksia, joissa tapahtumat eivät vielä ole täysin 

järjestyneitä. 

Kolmevuotiaiden kerrontataidoissa ilmenee lapsen äidinkielen hallinta leksikon ja 

syntaksin suhteen, mutta lapset eivät vielä kykene demonstroimaan tietämystään 

kertomuksen rakenteesta (Berman & Slobin, 1994b). Brunerin (2000, s. 86) mukaan 3–

4-vuotiaat lapset ovat jo oppineet, kuinka kieltä ja kerrontaa voidaan käyttää 

houkuttelun, hämäyksen ja kehumisen keinona, joiden avulla he pystyvät saavuttamaan 

päämääriään. Ikäryhmien väliset erot vaihtelevat Bermanin ja Slobinin (1994b) mukaan 

vielä paljon. Yleisimmin lasten kertomukset sisältävät yksi tai kaksi tapahtumaa (Bliss 

& McCabe, 2008, McCabe & Rollins, 1994). Kolmevuotiaat kertovat yksittäisiin 

tapahtumiin tai kuviin rajattuja kuvailuja, eivät niinkään mielikuvitukseen perustuvia 

tarinoita (Applebee, 1978, s. 38; Hudson & Shapiro, 1991). Kuvailuissa ei vielä ilmene 

aikamuotojen vaihtelua (Berman & Slobin, 1994b). Neljävuotiaiden lasten 

kertomuksista on löydettävissä kertomuksille ominainen rakenne ja konteksti (Leinonen 

ym., 2000, s. 110). Petersonin ja McCaben (1983, s. 49) mukaan neljävuotiaiden tarinat 

ovat hyppiviä, jolloin tapahtumien välillä on looginen tai kausaalinen yhteys, mutta 

kertomuksen kannalta oleellisia asioita jää kertomatta. Tämän lisäksi neljävuotiaiden 

kertomuksissa alkaa olla kronologisesti etenevä juoni, joka vaatii kertojaltaan 

tapahtumien loogista järjestämistä. Applebeen (1978, s. 62) mukaan kolme- ja 

neljävuotiailla ilmenee tarinoissaan primitiivisiä kertomuksia, joille on ominaista 

tapahtumien keskittyminen kertomuksen ydinhenkilön tai tapahtuman ympärille. Tämän 

lisäksi he tuottavat ketjutarinoita, jotka ovat vielä kohdentumattomia. Tällöin 

tapahtumajaksot etenevät loogisesti, mutta itse tarina ei vielä rakennu johdonmukaisesti. 

Lapset osaavat luoda kertomuksen väliin sidossanoja, joiden avulla yksittäiset lauseet 

alkavat muodostua kertomuksiksi (Berman & Slobin, 1994b; Suvanto & Mäkinen, 
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2011), mutta ne eivät ole vielä ajallisesti ja juonellisesti yhteneviä (Berman & Slobin, 

1994b).  

Viisivuotiaat osaavat jo yhdistellä tietoja erilaisista kokemuksistaan (Suvanto & 

Mäkinen, 2011) ja heidän kerrontataitonsa kehittyvät huimaa vauhtia (Leinonen ym., 

2000, s. 111).  Viisi- ja kuusivuotiailla on laaja sanavarasto. He osaavat käsitellä 

syntaksia ja heidän kertomuksensa ovat temporaalisesti oikein jäsenneltyjä (Berman & 

Slobin, 1994b). Viisivuotiaat päättävät kertomuksensa kohokohtaan. Kuusivuotiaana 

lapset kykenevät tuottamaan klassisen kertomuksen rakenteen omaavia kertomuksia 

(Bliss & McCabe, 2008; Peterson & McCabe, 1983, s. 50). Applebeen (1978, s. 64–65) 

mukaan viisi- ja kuusivuotiaat lapset alkavat tuottaa kohdentuneita ketjutarinoita. 

Tällöin tapahtumat liittyvät toisiinsa loogisesti luoden yhtenäisen kertomuksen, jossa 

kootaan kaikki tapahtumat yhteen. Kuusivuotiaat kykenevät Applebeen (1978, s. 65) 

mukaan tuottamaan oikeita kertomuksia. Taulukkoon 1 on koottu lasten kerrontataitojen 

kehitykselliset tasot Applebeen (1978) sekä Petersonin ja McCaben (1983) mallien 

mukaan alkeellisista monimuotoisimpiin. 

Taulukko 1. Lasten kerrontataitojen kehittyminen 

Ikä Applebee (1978) Peterson & McCabe (1983) 

2–3-vuotiaat Hyppäyskertomukset  

Sarjakertomukset 

Orientoitumattomat kertomukset  

Sekavat kertomukset 

 

3–4-vuotiaat 

 

Primitiiviset kertomukset 

Kohdentumattomat ketjutarinat  

 

Kahden tapahtumat kertomukset 

Hyppäyskertomukset 

 

5–6-vuotiaat 

 

Kohdentuneet ketjutarinat  

Oikeat kertomukset  

 

Kohokohtaan loppuvat kertomukset 

Klassiset kertomukset 

 

 

1.1.2 Kerrontataitoihin yhteydessä olevat tekijät 

Kerrontataidot ovat alkaneet kiinnostaa tutkijoita ympäri maailmaa, koska niiden 

tuottaminen vaatii kielen ja kognition laaja-alaista yhteistoimintaa (Johnston, 2008; 

Mäkinen & Kunnari, 2009). Lisäksi kerrontataidot näyttelevät suurta roolia niin 

sosiaalisessa kuin akateemisessa maailmassa (Boudreau, 2008). Tämä näkyy osaltaan 

siinä, että kerrontataidot ennustavat lapsen myöhempää lukutaitoa (mm. Bishop & 

Edmunson, 1987; Griffin, Hemphill, Camp, & Palmer Wolf, 2004; O'Neill, Pearce & 

Pick, 2004; Paris & Paris, 2003; Wellman ym., 2011). Kerrontataitojen pohjalla olevat 
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taidot, kuten lapsen kyky ymmärtää kertomus tai teksti kokonaisuudessaan, ohjaavat 

lapsen lukemaan oppimista (Paris & Paris, 2003; Skarakis-Doyle & Dempsey, 2008). 

 

Kerrontataitoihin yhteydessä olevia tekijöitä ovat sananlöytämisvaikeudet, tekstin 

prosessointikyky, oppimisvaikeudet, kognitio ja muisti sekä lukuisat muut kielen ja 

kognition hallintaa vaativat osa-alueet (mm. Berman & Slobin, 1994b; Cain, 2003; 

Johnston, 2008; McCabe & Rollins, 1994; Merritt & Liles, 1987; Mäkinen & Kunnari, 

2009; Korpijaakko-Huuhka, 2007; Soodla & Kikas, 2010). Tämän lisäksi sanavaraston 

ja kertomusten välillä on osoitettu olevan yhteys (mm. Crestani, Clendon & Hemsley, 

2010; Marks & Stokes, 2009; Soininen, 2005, s. 48; Uccelli & Páez, 2007). 

 

1.2 Kerrontataitojen arvioiminen ja analysointi 

Kerronnan piirteitä on tutkittu logopedian alalla suhteellisen paljon niin lasten kuin 

aikuisten osalta (Lehtihalmes ym., 2007; Whitworth, 2010). Kerrontataidot ovat olleet 

laajan kiinnostuksen kohteena erityisesti kielihäiriöisten lasten kerrontataitojen osalta 

(mm. Hewitt ym., 2005; McCabe, Bliss, Barra & Bennett, 2008; Meritt & Liles, 1987; 

Ruohomäki, 2011; Soodla & Kikas, 2010; Stothard, Snowling, Bishop, Chipchase & 

Kaplan, 1998; Suvanto, 2007). Tämän lisäksi kerrontaa on tutkittu aikuisten afasian 

sekä dementian yhteydessä (Altman, Goral, & Levy, 2012; Lehtihalmes ym., 2007; 

Rautakoski, 2005, s. 63).  

Kerrontataitojen arvioiminen luo tutkijalle kuvan yksilön kommunikaatiotaitojen 

kompetenssista niin normaalissa kuin poikkeavassa kielen kehityksessä (Botting, 2002). 

Kerrontataidot tarjoavat siis tutkijoille ja puheterapeuteille erinomaisen keinon arvioida 

tuottavan kielen kompetenssia diskurssin tasolla niin aikuisilla kuin lapsilla (Justice 

ym., 2006). Kuntoutusta koskevissa tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että kuntoutus 

kehittää kerrontataitoja (Fey, Catts, Proctor-Williams, Tomblin & Zhang, 2004; 

Hayward & Schneider, 2000; Swanson, Fey, Mills & Hood, 2005).  

Spontaani kerronta antaa kuvan kerrontataidoista luonnollisessa 

kommunikointiympäristössä (Leinonen ym., 2000, s. 105), mutta se on laajuutensa ja 

strukturoimattomuutensa vuoksi hyvin aikaa vievä menetelmä (Botting, 2002). 

Spontaania kerrontaa on käytetty enimmäkseen asioiden kuvailuun 

puheterapiatilanteessa, mutta arviointiin ja analysointiin sopivat paremmin 
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strukturoidummat kerrontatehtävät, jolloin kertomuksia on mahdollista vertailla (Rinta-

Homi & Peltonen, 2011). Kertomuksen tuottaminen tapahtuu arviointitilanteessa usein 

fiktiiviseen kerrontaan pohjautuvan uudelleenkerronnan ja tarinan luomista vaativien 

tehtävien avulla (mm. Hughes ym., 1997, s. 17). Näiden keinojen kautta tuotettuja 

kertomuksia voidaan analysoida sekä mikro- että makrotasolla. Seuraavissa alaluvuissa 

käsitellään kerronnan muodot sekä kerrontatehtävien tyypit, kerronnan 

arviointimenetelmät ja analysoinnissa käytettävä kertomuskielioppimalli sekä 

mikrotason analysointimenetelmät tarkemmin. 

 

1.2.1 Kerronnan muodot 

Kertomukset voidaan jaotella kolmeen luokkaan: skripteihin, henkilökohtaisiin 

kertomuksiin sekä fiktiivisiin kertomuksiin (Ninio & Snow, 1996, s. 176–177). Skriptit 

ovat kerronnan muotoja, jotka kuvailevat, mitä jossakin tutussa tilanteessa yleensä 

tapahtuu. Skriptit ovat yleisiä tapahtumien kuvailuja, joissa ei ilmene kohokohtia eikä 

niissä ole emotionaalista ydintä (Suvanto & Mäkinen, 2011).  Skriptit perustuvat 

kokemukseen, josta kertojalla on valmis malli, skeema mielessään (Hudson & Shapiro, 

1991).  Suvannon ja Mäkisen (2011) mukaan skriptien luominen skeeman avulla ei ole 

yhtä haastava tehtävä kuin henkilökohtaisen tai fiktiivisen kertomuksen luominen, 

joihin ei löydy valmista skeemaa käytettäväksi.  

Henkilökohtainen kertomus pohjautuu kertojan omaan tai tämän tunteman henkilön 

kokemaan tapahtumaan (Peterson & McCabe, 1983, s. 23). Tällainen kertomus voi 

syntyä esimerkiksi vasteena kysymykselle ”Mitä sinulle tapahtui tänään koulussa” 

(Ninio & Snow, 1996, s. 176). Henkilökohtainen kertomus ei ole skripti, ja se vaatii 

skriptiä enemmän suunnittelua ja on haastavampi kertojalle, jolta vaaditaan kykyä 

muokata skeemaa kertomuksen mukaan (McCabe & Bliss, 2003, s. 107–108). 

Henkilökohtainen kertomus muistuttaa hyvin läheisesti luonnollista 

kommunikaatiotilannetta ja on tärkeä keino osana sosiaalista vuorovaikutusta (Suvanto 

& Mäkinen, 2011).   

Fiktiiviset kertomukset ovat mielikuvituksen tuotteita, joiden rakenne on peräisin 

leikeistä, kirjoista ja aikuisten kertomista saduista (Ninio & Snow, 1996, s. 176–177). 

Fiktiivisen kertomuksen tuottaminen vaatii kertojaltaan tietoa kertomuksen 
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rakentumisesta, jonka pohjalla on tieto siitä, miten tapahtumat ja kertomukset yleensä 

rakentuvat (Hughes ym., 1997, s. 117). Fiktiivisiä kertomuksia on käytetty paljon 

tarkasteltaessa kouluikäisten lasten ja aikuisten kerrontaa (mm. Hughes ym., 1997, s. 

17; Merritt & Liles, 1987; Mäkinen & Kunnari, 2009). Makrorakenteen analysoinnissa 

paljon käytetty kertomuskielioppimalli (story grammar) (Stein & Glenn, 1979) soveltuu 

fiktiivisten kertomusten arviointiin henkilökohtaista tai skriptimuotoista kerrontaa 

paremmin (Hughes ym., 1997, s. 17). Tämän vuoksi fiktiivistä kerrontaa käytetään 

paljon kerronnan arvioinnin kohteena. Tässä pro gradu -tutkielmassa keskitytään 

fiktiivisten kertomusten tarkasteluun.   

 

1.2.2 Kerrontatehtävien tyypit 

Hughesin ym. (1997, s. 17) mukaan kertomuksen makrorakenteen episodiseen 

tarkastelemiseen parhaiten soveltuva menetelmä on fiktiivisen kerronnan kautta tuotettu 

tarinan luominen ja tarinan uudelleen kertominen.  

Tarinan luomista vaativassa kerrontatehtävässä lasta pyydetään keksimään itse kertomus 

(Hughes ym., 1997, s. 17; Merritt & Liles, 1987; Mäkinen & Kunnari, 2009). Tarinan 

luomisen tehtävä on luonteeltaan spontaani ja se ilmentää hyvin lasten kerrontataitoja 

(Leinonen ym., 2000, s. 106). Tarinan uudelleenkerrontaa vaativassa tehtävässä lapselle 

kerrotaan tarina, joka tämän pitää toistaa mahdollisimman tarkasti (Mäkinen & Kunnari, 

2009). Uudelleenkerronta tehtävä vaatii lapselta tarinan skeeman hallitsemisen lisäksi 

tarinan kokonaisuuden ymmärtämistä, tarkkaavaisuuden suuntaamista sekä 

muistitoimintojen hallintaa (Leinonen ym., 2000, s. 106; Suvanto 2007).  

Vertaillessa uudelleenkerrontaa ja tarinan luomista arvioinnin kannalta on molemmissa 

menetelmissä omat puolensa. Tarinan luomista vaativia tehtäviä pidetään 

uudelleenkerrontatehtäviä vaikeampina (Hughes ym., 1997, s. 17; Merritt & Liles, 

1987; Mäkinen & Kunnari, 2009), koska tarinan luominen vaatii lapselta tarinan 

skeeman luomista alusta alkaen itse (Mäkinen & Kunnari, 2009, Korpijaakko-Huuhka, 

2007). Näin ollen tarinan luomista vaativat tehtävät kuvaavat paremmin lapsen 

kerrontataitoja, antaen paremman yleiskuvan lapsen kerrontataitojen kehityksestä ja 

organisoitumisesta verrattuna uudelleenkerrontaan (Leinonen ym., 2000, s. 106). 

Tarinan luomiseen verrattuna uudelleenkerronnan kautta tuotetussa kertomuksessa on 
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usein vähemmän informaatiota osana tarinaa, koska kertoja odottaa kuulijan tietävän 

kertomuksesta oleellisia seikkoja, joita ei ole tarpeen enää toistaa uudelleen (Hayward 

& Schneider, 2000). Liles (1985) kuvaa samaa ilmiötä, jossa lapsi kertoo tarinaansa 

lyhyemmin ja jättää osan informaatiosta kertomatta, koska hän olettaa kuulijan tietävän 

tarinaan oleellisesti liittyvän tiedon. Mäkisen ja Kunnarin (2009) mukaan 

uudelleenkerrontatilanteessa lapset saattavat ihmetellä, miksi äsken kuultu tarina pitää 

kertoa heti uudelleen. Näin ollen jaettu tieto vaikuttaa tarinan kerrontaan (Schneider & 

Hayward, 2010). Toisaalta Schneider ja Dubé (2005) havaitsivat, että 

uudelleenkerronnan kautta tuotetut kertomukset sisälsivät enemmän informaatiota 

tarinasta, kuin tarinan luomisen kautta tuotetut kertomukset. Merrittin ja Lilesin (1987) 

mukaan tarinan luomista vaativa tehtävä antaa lapselle mahdollisuuden luovuuteen 

verrattuna uudelleenkerrontaan. Merrittin ja Lilesin (1987) tutkimuksessa sekä tarinan 

luominen että uudelleenkerronta antoivat molemmat samansuuntaisia tuloksia. 

Kerrontatehtävän valinta tulisikin tehdä arvioinnin tarkoituksen mukaan (Rinta-Homi & 

Peltonen, 2011). Tässä pro gradu -tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan tarinan 

uudelleenkerrontaa. 

 

1.2.3 Kerronnan arviointimenetelmät 

Kertomuksen apuna voidaan käyttää kuvallista stimulaatiota, jolloin tutkija voi asettaa 

lapselle kertomuksen tueksi yhden kuvan tai kuvasarjan (Hughes ym. 1997, s. 17–19). 

Rinta-Homi ja Peltonen (2011) perustelevat kuvasarjojen käyttöä arviointimenetelmänä 

niiden helppouden vuoksi, jolloin kertomuksen tarkoituksenmukaisuutta ja asiallisuutta 

on helpompi arvioida. Trabasso ja Rodkin (1994) pitävät kuvasarjojen käyttöä hyvänä 

menetelmänä, koska ne vaativat kertojalta kuvissa tapahtuman kertomuksen tulkintaa ja 

ymmärrystä. Vasta tämän jälkeen kertomus on mahdollista pukea kielelliseen 

muotoonsa. Tämän lisäksi kuvasarjojen avulla saadaan houkuteltua lapselta sellainen 

tarina, joka vastaa muodoltaan tekstiin tukeutuvia kertomuksia. Kuviin perustuva 

kerronta sisältää asioiden yhdistelyä, keskeisen asian ymmärtämistä, tarinan elementtien 

tietämystä sekä ymmärrystä syy-seuraussuhteista (Paris & Paris, 2003). Schneiderin ja 

Dubén (2005) tutkimuksessa vertailtiin uudelleenkerrontaa ilman kuvia ja kuvallisen 

stimulaation avulla, jolloin vain noin 5-vuotiaat lapset hyötyivät kuvien käytöstä, mutta 

7-vuotiailla hyötyä ei enää havaittu. Mäenpään (1998, s. 70–72) pro gradu -tutkielmassa 
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tuli esille, että lapset kertoivat pidempiä kertomuksia kuvasarjojen avulla. Kuvien ja 

kuvasarjojen lisäksi voidaan kerronnan tukena käyttää videoita (Scott & Windsor, 2000) 

ja konkreettisia objekteja (Hughes ym, 1997, s. 17–19). Kuvien pohjalta tuotettu 

kertomus ja uudelleen kerrottu kertomus mahdollistavat osaltaan tarinaa koskevien 

ymmärtämistä mittaavien kysymysten käytön (Merritt & Liles, 1987). 

Tunnetuin kerronnan arviointimenetelmä on Renfrewn vuonna 1969 julkaisema lasten 

kerrontataitoja mittaava The Bus Story -testi (Renfrew, 1997). Testi on ainoa 

suomalaisille lapsille normitettu uudelleenkerrontatehtävä, joka toimii erityisesti 4–8-

vuotiaiden lasten kerrontataitojen mittarina (Lahtinen, 1997). Toinen laajalti käytössä 

oleva kerrontataitojen arviointimenetelmä on Bishopin (2004) kehittämä The 

Expression, Reception and Recall of Narrative Instrument (ERRNI). Tällä menetelmällä 

voidaan arvioida lapsen kerrontataitoja 4–15-vuoden iässä. Arvioinnissa käytetään 

uudelleenkerrontaa. Arviointimenetelmään kuuluu kaksi tarinaa, jotka ovat 

samankaltaistettu. Heikkinen, Partanen ja Yliherva (2011) ovat tutkimusprojektissaan 

tarkastelleet ERRNI:n käyttöä 8–10-vuotiailla suomalaisilla lapsilla (n=124). Heidän 

mukaansa ERRNI on käyttökelpoinen arviointimenetelmä ja soveltuu myös 

puheterapeuttien käyttöön, mutta koska testiä ei ole normitettu Suomen kielelle, ei 

pisteitä voida verrata englannin kielen normeihin. Erityisesti ilmaisun keksipituuden 

laskeminen sanoina ei ole heidän mukaansa vertailukelpoinen kielierojen vuoksi.  

The Edmonton Narrative Norms Instrument (ENNI) on Schneiderin, Dubén ja 

Haywardin (2005) kehittämä 4–9-vuotiaiden lasten kerrontataitoja mittaava 

arviointimenetelmä. Arviointimenetelmässä käytetään kuvasarjaa, josta lapsen tehtävänä 

on kertoa tutkijalle kertomus. Kuvasarjoja on yhteensä kuusi. Kertomusten vaikeusaste 

vaihtelee kuvasarjojen välillä. Lapsen tuottama kertomus voidaan analysoida sekä 

mikro- että makrotasolla. Kiviniemi (2008, s. 61–62) tarkasteli pro gradu -

tutkielmassaan kaksikielisten lasten kerrontataitoja ja totesi ENNI:n olevan hyvä 

menetelmä 4–8-vuotiaiden lasten kerrontataitojen arvioinnissa. Test of Narrative 

Language (TNL) on skriptimuotoisen tarinan luomiseen ja uudelleenkerrontaan laadittu 

testi (Pro-Ed, 2010). Schneider ym. (2005) mukaan tutkimukset ovat osoittaneet Test of 

Narrative Language -testin olevan ENNI:ä sensitiivisempi ja spesifimpi kerrontataitoja 

mittaava menetelmä. Kaikki edellä mainitut testit sisältävät joukon ymmärtämistä 

mittaavia kysymyksiä.  
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1.2.4 Kerronnan analysointimenetelmät 

Kertomusten analysointi voi tapahtua sekä kertomuksen sisällön eli makro- että 

kertomuksen kielellisen eli mikrorakenteen kautta. Nämä kaksi eri tasoa antavat 

kerrontataitojen analysointiin erilaisen näkökulman (Liles ym., 1995). Makrotasolla 

tarkastellaan tarinan kontekstia ja episodimaista rakennetta kun taas mikrotason 

analyysi perustuu paikallisempaan tarkasteluun kielen rakenteesta. Kertomuksen 

makrotason analysointimenetelmät nojaavat kertomuskielioppimalliin, jonka pohjalla on 

Labovin (1977, s. 362–370, ks. taulukko 2) ajatus kertomuksen prototyyppisestä 

rakenteesta sekä lapsen kerrontataitojen tyypillisestä kehityksestä.  

Kertomuksen makrorakenne 

Makrorakenne ilmaisee kertomuksen aihepiirin ja pääajatuksen (Norbury & Bishop, 

2003; van Dijk, 1981, s. 197). Makrorakenteella on hierarkkinen rakenne (van Dijk, 

1982, s. 232), jossa kertomus jäsentyy usein aika-akselille (Korpijaakko-Huuhka, 2007; 

Ochs, 2006; Stein & Glenn, 1979). Aika-akselilla kuvataan yhteen sidottuja tapahtumia 

ja tapahtumasarjoja.  Labovin (1977, s. 360–362) mukaan hyvä tarina sisältää 

päälauseita, jotka kuljettavat tarinaa eteenpäin ja tämän lisäksi tarinaan oleellisesti 

liittyviä sivulauseita sekä vapaita lauseita. Kognitiivisella tasolla makrorakenne on 

tärkeä tekijä informaation prosessoinnin kannalta (van Dijk, 1981, s. 197). Kertomuksen 

suunnitteleminen, toteuttaminen ja kontrolloiminen sekä ymmärtäminen, varastoiminen 

ja mieleen palauttaminen vaativat makrorakenteen hallintaa. Ihminen ei kykene 

muistamaan kaikkia yksittäisiä lauseita, vaan hänellä täytyy olla selkeä yleiskuva siitä, 

mitä kertomuksessa tapahtui. Kertomuksen yksittäisten lauseiden ja tapahtumien 

järjestymistä loogiseen ja ymmärrettävään muotoon kutsutaan koherenssiksi (van Dijk, 

1982, s. 93).  

Kerronnalla on prototyyppinen rakenne, jossa tapahtumat jäsentyvät syiden ja 

seurausten mukaan ketjuiksi eli episodeiksi (Ochs, 2006). Tähän samaiseen ajatukseen 

kertomuksen episodisesta rakenteesta perustuu kertomuskielioppi (engl. story grammar), 

josta tunnetuin on Steinin ja Glennin (1979) esittämä kertomuskielioppimalli. Tämä 

malli antaa kuvan yksilön kyvyistä organisoida ja järjestää tietoa, jotta tämä pystyy 

tuottamaan, koodaamaan ja ymmärtämään kertomusten rakentumista sekä palauttamaan 

mieleensä kertomuksen kannalta oleellisia tietoja (Schneider ym., 2005).   
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Steinin ja Glennin (1979) luoma kertomuskielioppimalli (taulukko 2) kuvaa tyypillisen 

kertomuksen prototyypin, jossa on kehysasetelma sekä tietynlainen episodinen rakenne. 

Kehysasetelmassa kuvaillaan tapahtumapaikka ja kertomuksen päähenkilöt, jotka 

kohtaavat ongelman. Päähenkilö reagoi tähän ongelmaan jollakin tavalla ja luo 

suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi. Tämän jälkeen päähenkilö lähtee yrittämään 

ratkaisua kohdaten onnistumisia ja epäonnistumisia. Lopulta päähenkilö reagoi 

tapahtumien lopputulokseen. Kertomuskielioppimalli on eniten käytetty kertomuksen 

makrorakenteen analyysimenetelmä (Hughes ym., 1997, s. 117).  

Taulukko 2. Labovin (1977, s. 362–370) sekä Steinin ja Glennin (1979) kertomuskielioppimallit 

Labov (1977) Stein & Glenn (1979) 

Abstakti (abstact). Mistä on kyse? Alkuasetelma (setting) 

Orientaatio (orientation). Kuka, milloin, mitä, 

missä? 

Alkusysäys (initiating) 

Kompikaatio (complicating action). Mitä 

sitten tapahtui? 

Sisäinen reaktio (internal response) 

Arvionti (evaluation). Miksi tapahtui ja miten 

vaikutti? 

Toimintasuunnitelma (internal plan). 

Lopputulos (result). Mitä lopulta tapahtui? Toiminta (attempt) 

 

Suorat seuraukset (direct consequence) 

Lopetus (coda) Reaktio (reaction) 

 

Reilly, Bates ja Marchman (1998) sovelsivat kielioppimallia Sammakkokertomuksen 

(Frog, where are you?) makrotason analysoinnissa. Tarinasta oli löydettävissä 

alkusysäys, josta seurasi motivaatio tehtävää kohtaan, ratkaisun yritys ja reaktio. 

Soodlan ja Kikasin (2010) mukaan yksinkertaisin kertomus voi sisältää vain yhden 

episodin, kun monimuotoisempi kertomus koostuu useista episodeista, jotka ovat 

yhteydessä toisiinsa monin eri tavoin. Kielioppimallin episodien määrä kasvaa sitä 

mukaa kun lapsi varttuu (Stein & Glenn, 1979; Paris & Paris, 2003). Täydellinen 

kertomus ei siis välttämättä vaadi kaikkien kertomuskielioppimallin osien käyttöä. Silti 

jotkin kielioppimallin osat ovat tärkeämpiä kuin toiset (Soodla & Kikas, 2010). 

Kehysasetelman puuttuminen ei Merrittin ja Lilesin (1987) mukaan ole este 

kertomuksen episodiselle rakentumiselle. Liles ym. (1995) määrittelivät omassa 

tutkimuksessaan kielioppimallin tärkeimmät osat: ongelman kohtaaminen tai 

suunnitelma ongelman ratkaisuksi, ratkaisun yritys ja suora lopputulos. Samanlaiseen 

lopputulokseen päätyivät Merritt ja Liles (1987) sekä Paris ja Paris (2003) tutkiessaan 
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kouluikäisten lasten kertomuksia. Heidän mukaansa tarinan uudelleenkerrontatehtävässä 

kouluikäisten lasten kertomuksissa ilmeni eniten ongelman kohtaamisia, ratkaisun 

yrityksiä sekä lopputuloksia. Nämä kaikki kolme komponenttia näyttäisivät pystyvän 

luomaan kertomuksen, joka täyttää hyvän kertomuksen tunnusmerkit. 

Henkilökohtaisen kerronnan makrotason analysointi voidaan suorittaa Petersonin ja 

McCaben (1983) kohokohta-analyysin (high point analysis) avulla, jonka mukaan 

kertomuksen sisällön rakennetta voidaan arvioida ja pisteyttää (McCabe & Rollins, 

1994). Myös kohokohta-analyysi pohjautuu kertomuksen episodiseen rakentumiseen ja 

Labovin (1977, s. 362–370) malliin, jonka mukaan tarina sisältää koho- tai 

kiinnityskohtia (Peterson & McCabe, 1983, s. 3). Tämä malli (Peterson & McCabe, 

1983, s. 48–51) jakaa kertomuksen osiin. Ensimmäisenä orientoidutaan kertomukseen 

eli selitetään kertomuksen kannalta tärkeä informaatio. Seuraavaksi kertoja toimii 

tilanteen vaatimalla tavalla ja tämän jälkeen hän alkaa arvioida tekemisiään: miksi, 

miten ja mistä syystä jokin tapahtuma tapahtui. Tämän jälkeen kertomukseen 

muodostuu johtopäätös, jonka jälkeen tarina loppuu. Koska tämä pro gradu -tutkielma 

keskittyy käsittelemään mielikuvituksen kautta tuotettuja fiktiivisiä uudelleen kerrottuja 

tarinoita, käytetään makrorakenteen tarkastelussa Steinin ja Glennin (1979) malliin 

perustuvaa kertomuskielioppimallia kertomusten makrotason analyysissa. 

Kertomuksen mikrorakenne 

Mikrorakenteen käsitteellä tarkoitetaan kertomuksen kielellistä, paikallista rakennetta 

(Norbury & Bishop, 2003; van Dijk, 1981, s. 196–197). Mikrotasolla kertomuksen idea 

puetaan sanoiksi, joita yhdistellään lauseiksi ketjuttamalla sanat peräkkäin kieliopin 

vaatimalla tavalla (Hughes, McGillivray & Schmidek, 1997, s. 111; Soodla, 2011, s.11; 

van Dijk, 1982, s. 232). Koheesion avulla kertomuksen yksittäiset lauseet sidotaan 

toisiinsa niin, että lopputuloksena saavutetaan looginen kokonaisuus (Halliday & Hasan, 

1976, s. 4–6). Lauseiden välisiä sidoskeinoja, kuten viittaussuhteita, korvautumia, 

ellipsejä ja konjunktiota kutsutaan koheesioksikeinoiksi (Halliday & Hasan, 1976, s. 4; 

Hughes ym., 1997, s. 145; Korpijaakko-Huuhka, 2007). Ellipsit ja korvautumat ovat 

hyvin lähellä toisiaan (Halliday & Hasan, 1976, s. 142). Ellipsit voidaan kuvata 

korvautumien muodoiksi, joiden avulla jotakin jätetään sanomatta, mutta asia 

ymmärretään silti. 
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Mikrorakenteen analyysi antaa paikallista tietoa kertojan kielellisistä prosesseista 

kerrontatehtävän aikana verrattuna makrorakenteen episodiseen näkökulmaan (Liles 

ym., 1995). Mikrotasolla puhujan tulee rakentaa kertomus niin, että se on kielellisesti 

oikein rakentunut. Tämä tapahtuu kertomuksen sisäisten ja risteävien lauseiden avulla, 

jotka liittävät kertomuksen yhteen ja tekevät siitä suljetun yksikön. Kertojan tulee osata 

yhdistellä ja monitoroida lauseiden sisäisiä rakenteita sekä lauserajoja ylittäviä 

semanttisia yhteyksiä (Halliday & Hasan 1976, s. 10). Lausetasoinen tarkastelu on 

havaittu hyväksi menetelmäksi myös kliinisessä käytössä (Liles ym., 1995; Norbury & 

Bishop, 2003). 

Mikrorakennetta voidaan analysoida sanatasolla ja kieliopillisella tasolla. Sanatasolla 

mikrorakenteesta voidaan tarkastella esimerkiksi sanaston tuottoa, kompleksisuutta sekä 

monipuolisuutta (mm. Crestani ym., 2010; Hewitt, Hammer, Yont & Tomblin, 2005; 

Hoffman, 2009; Justice ym., 2006; Koutsoftas, Gray, Nippold & Schneider, 2012; 

Petersen, Gilliam & Gilliam, 2008, Sun & Nippold, 2012). Kieliopilliselta kannalta 

voidaan analysoida esimerkiksi ilmaisun keskipituuksien ja sanojen tai konjunktioiden 

määriä (mm. Hewitt ym., 2005; Merritt & Liles, 1987; Tilstra & McMaster, 2007). 

Hewittin ym. (2005) mukaan kolme tavallisinta mikrorakenteen analysointimenetelmää 

ovat ilmaisun keskipituus morfeemeina, syntaksi sekä eri sanojen määrä kertomuksessa. 

Tässä pro gradu -tutkielmassa mikrorakennetta tarkastellaan kertomuksen 

kokonaissanamäärän sekä ilmausten keskipituuden (MLCU) kautta. Pankratz, Plante, 

Vance ja Insalaco (2007) tarkastelivat omassa tutkimuksessaan lasten kertomusten 

ilmausten keskipituuksia. Bermanin ja Slobinin (1994a) mukaan kertomuksen pituus ei 

välttämättä toimi takeena kertomuksen laadun suhteen. Kouluikäisten lasten ilmausten 

keskipituutta mitataan yleisesti joko Mean Lenght of Communication Unit (MLCU) tai 

Mean Lenght of T-Unit (MLTU) menetelmien avulla (Schneider ym., 2005). 

Kertomuksen makro- ja mikrorakenteen välinen yhteys 

Hudsonin ja Shapiron (1991) mukaan kertomuksen tuottaminen vaatii lapselta 

kertomuksen kokonaisrakenteen koherenssin hallitsemista, jonka kautta tämä voi 

keskittyä luomaan kielellisesti yhtenäisen tarinan koheesion avulla. Petersonin ja 

McCaben (1991) mukaan konjunktioiden avulla kertoja sitoo tarinan yhteen niin, että se 

rakentuu kronologisesti järkevästi. Heidän mukaansa sidossanoilla on koheesion lisäksi 

tarkoituksensa tarinan pragmatiikassa ja mentaalisten mallien luomisessa, jossa 

rakenteelliset elementit sidotaan osaksi diskurssia. Mikrotason sidossanat ovat Cainin 
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(2003) mukaan tärkeä osa kertomuksen rakentumista, koska niiden kautta kuulija tai 

lukija saa vihjeitä siitä, mitkä tapahtumat ja asiat kuuluvat toisiinsa, eli sidossanojen 

kautta luodaan kertomukselle sen rakenteellinen koherenssi. Korpijaakko-Huuhkan 

(2007) mukaan kertomusten mikrotason avulla kertoja kuvailee erilaisia tapahtumia, 

mikä vaatii kertojaltaan aikamuotojen sekä muiden temporaalisten sidoskeinojen sekä 

viittausten käyttöä ja hallintaa. Jos aikamuodot ja viittaukset ovat puutteellisia, 

kertomuksen rakenne muuttuu niin, että sen seuraaminen hankaloituu, jolloin 

mikrotason rakenteen vaikutukset yltävät makrotasolle asti. Tämän lisäksi sanaston ja 

viestinnän laajuus vaikuttavat kerrontaan ja sen ymmärrettävyyteen. Näin ollen mikro- 

ja makrorakenne tukevat toinen toistaan ja toimivat rinnan hyvän kertomuksen 

muodostamisessa.  

Makro- ja mikrorakenteen analyysien välisestä yhteydestä on saatu ristiriitaisia tuloksia. 

Purcell ja Liles (1992) tarkastelivat tutkimuksessaan kouluikäisten lasten tarinoiden 

korjausmenetelmiä ja huomasivat, että lapset keskittyivät korjaamaan tarinan 

makrorakennetta enemmän kuin mikrotasoa.  Wagnerin, Sahlenin sekä Nettelbladtin 

(1999) tutkimuksessa korrelaatiota ilmeni kertomuksen makrotason ja kertomuksen 

sanojen kokonaismäärän välillä, muttei muilla mikrotason osa-alueilla. Samansuuntaisia 

tuloksia saivat myös Liles, Duffy, Merrit ja Purcell (1995) omassa tutkimuksessaan, 

jossa havaittiin sanojen kokonaismäärän lisäksi makrotason ja koheesion välinen 

korrelaatio. Cainin (2003) tutkimus sen sijaan ei pystynyt näyttämään koheesion ja 

koherenssin välille selkeää korrelaatiota. Finestackin, Feyn ja Cattsin (2006) 

kouluikäisiä lapsia koskevassa kerrontatutkimuksessa vertailtiin kielellisen 

erityisvaikeuden ja normaalin kielen kehityksen eroa mikro- ja makrotasolla. 

Tutkimuksen mukaan kielellisen erityisvaikeuden yhteydessä lapsella on vaikeuksia 

sekä mikro- että makrotasolla verrattuna normaalisti kielellisesti kehittyneisiin lapsiin.  

Näin ollen mikro- ja makrorakenteen välillä näyttäisi olevan yhteys. 

 

1.3 Kouluikäisten lasten kerrontataidot 

Kouluikäisten lasten kielelliset taidot ovat jo hyvin kehittyneet (Leinonen ym., 2000, s. 

107), mikä luo pohjan toimiville kerrontataidoille. Kun lapsella on useamman vuoden 

kokemus tarinoista niin kuullussa kuin luetussa muodossa, tarinoista on huomattavissa 

selkeää edistymistä (Cain, 2003). Kouluikäiset lapset ovat saavuttaneet kerrontataitojen 
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kehityksessä kerronnan korkeimman tason niin Applebeen (1978, s. 65) kuin Petersonin 

ja McCaben (1983, s. 50) mukaan. Kouluikäiset kykenevät jo tuottamaan todellisia 

kertomuksia, jossa juoni etenee johdonmukaisesti ja kertomus on looginen (Applebee, 

1978, s. 65, katso taulukko 1), sekä kertomuksia, jotka luetaan klassisten kertomusten 

tasolle (Peterson & McCabe, 1983, s. 50, katso taulukko 1).  

Kouluikäisten kerrontataitojen kehitys jatkuu vielä vuosia varhaiseen aikuisikään 

saakka (Berman & Slobin 1994b; Suvanto & Mäkinen, 2011). Kouluikäisten lasten 

kerrontataitoja käsittelevissä tutkimuksissa on huomattavissa kerrontataitojen kehitys 

kasvun myötä, mutta erot eivät ole aina osoitettavissa tilastollisesti merkitseviksi. 

Loposen (2012 s. 29–30) pro gradu -tutkielman mukaan 6–9-vuotiaiden lasten 

kerronnan sujuvuudessa ei ollut ikäryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. 

Hoffmanin (2009) mukaan mikrorakenteen osalta ei tapahdu merkittävää kehitystä 8–

10-vuotiailla lapsilla.  

Bermanin ja Slobinin (1994b) tutkimuksen mukaan yhdeksänvuotiaat osaavat tuoda 

kertomuksessaan esille kaksi kertomuksen juonen pääkohtaa, joita heidän 

tutkimuksessaan kertomukselta edellytettiin. Kertomuksen aikamuodot vaihtelivat ja 

tarina kulki menneestä muodosta nykyisyyteen. Yhdeksänvuotiaiden tarinat olivat hyvin 

organisoituja ja niissä käytettiin monimutkaisia syntaktisia rakenteita. He osasivat 

ilmaista kausaaleja suhteita ja sisäisiä mielentilojaan.  Silti verrattuna aikuisten 

kerrontataitoihin, kouluikäisten yhdeksänvuotiaiden lasten kerrontataidoissa oli 

huomattavissa kypsymättömyyttä. Samanlaiseen lopputulokseen päätyivät myös Sun ja 

Nippold (2012) omassa tutkimuksessaan, jossa havaittiin ikään liittyvä kypsyminen 

kertomusten tuottamisessa verrattaessa eri-ikäisten kouluikäisten lasten kertomuksia. 

Kouluikäisten lasten kerrontataidot näyttävät kehittyvän varsinkin ensimmäisien 

kouluvuosien aikana (Fey ym., 2004; Jutice ym., 2006; Paris & Paris, 2003). Justicen 

ym. (2006) mukaan lasten kerrontataidot kehittyvät mikrorakenteen osalta 10 

ikävuoteen asti.   

Cain (2003) esittää, että uudelleenkerronnan sujuminen voi olla yhteydessä lapsen 

saamaan malliin kirjallisuudesta. Peterson ja Dodsworh (1991) mukaan kerrontataitoja 

käytetään kouluissa kehittämään lasten kirjoitus- ja lukutaitoa. Lapsen kerrontataidoilla 

ja niiden kehityksellä kouluiässä näyttää Cainin (2003) mukaan olevan sekä 

kehityksellinen että lukutaitoon linkittyvä yhteys. Samaan tulokseen päätyi Griffin ym. 
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(2004), jonka tutkimuksen mukaan kerrontataidot 5-vuoden iässä ennustivat lasten luku- 

ja kirjoitustaitoja 8-vuoden iässä. Tämän lisäksi kerrontataitojen yhteydessä mitattujen 

konjunktioiden käytön, perspektiivin vaihdosten, tapahtumien kontekstin ja mentaalisen 

tilan ymmärtämisen on osoitettu olevan yhteydessä myöhempiin matemaattisiin 

kykyihin (O'Neill ym., 2004). Wellmanin ym. (2011) mukaan kertomuksen 

analyysimenetelmistä kertomuksen rakenteen ja täsmällisyyden analyysit ennustavat 

parhaiten lapsen myöhempää luku- ja kirjoitustaitoa. Kouluikäisten lasten 

kerrontataitoja on tutkittu suhteellisen paljon, mutta tutkimukset, jotka olisivat 

keskittyneet vain tyypillisesti kielellisesti kehittyneisiin lapsiin ja näiden 

kerrontataitojen väliseen vertailuun, ovat harvinaisia (Soodla & Kikas, 2010). Norbury 

ja Bishop (2003) muistuttavat kerrontataitojen olevan hyvä keino arvioida vanhempien 

lasten kielellisiä kykyjä kommunikointivaikeuksien yhteydessä.  

Taulukkoon 3 on koottu kouluikäisten lasten kerrontataitoja käsitteleviä tutkimuksia. 

Osa tutkimuksista käsittelee kerrontaa kielellisen erityisvaikeuden yhteydessä, missä 

kielellisesti tyypillisesti kehittyneet lapset toimivat verrokkeina. Taulukkoon on 

kuitenkin poimittu vain kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten tulokset. 
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Taulukko 3. Kouluikäisten lasten kerrontataitoja koskevat tutkimukset. 

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Koehenkilöt Menetelmät Keskeiset tulokset 

Bishop & 

Donlan 

(2005) 

Tarinan 

pääjuonen 

esiintyminen 

kahdessa eri 

kerrontatehtävässä 

7–9-vuotiaat lapset 

(n=32) 

Tarinan luominen 

kuvasarjan pohjalta. 

Viivästetty kerronta 

ilman kuvallista 

tukea 

Tarinan pääjuoni ilmeni 

useammin tarinan 

luomisen tehtävässä 

verrattuna viivästettyyn 

kerrontatehtävään 

Burns 

ym. 

(2012) 

Kehityksen 

vaikutus tarinan 

koheesion 

4–9-vuotiaat lapset 

(n=529) 

Tarinan kertominen 

6-kuvan kuvasarjan 

perusteella 

Koheesion pistemäärät 

pysyivät lähes samoina 

ikäryhmien 7–9 välillä 

Cain 

(2003) 

Mikrorakenteen 

analyysi 

6–8-vuotiaat 

lapset, jotka 

jaettiin taitaviin 

(n=14), vähemmän 

taitaviin (n=12) ja 

kontrolliryhmään 

(n=12) 

Kolme erilaista 

kerrontatehtävää; 

kertomus tietystä 

aiheesta, kuvasta 

kertomuksen 

luominen ja 

otsikkoon 

perustuvan 

kertomuksen 

luominen 

Vähemmän taitavat lapset 

käyttivät kertomuksissaan 

vähemmän sidossanoja ja 

sitoivat tarinan tapahtumia 

heikommin yhteen kuin 

muut 

Hoffman 

(2009) 

Kertomuksen 

mikrorakenteen 

analyysi 

ikäryhmien 8–10 

välillä 

8–10-vuotiaat 

lapset (n=24) 

Sammakkokertomus 

(Frog, where are 

you?) 

Ikäryhmien välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitseviä 

eroja 

Justice 

ym. 

(2006) 

Kertomuksen 

makrorakenteen 

analyysi 

5–12-vuotiaat 

lapset (n=250) 

Kertomus yhden 

kuvan pohjalta 

Kertomuksen 

mikrorakenne kehittyi 

tasaisesti ikävuosien 5– 

10 aikana 

Merritt & 

Liles 

(1987) 

Kertomuksen 

makrorakenteen 

analyysi 

9;0–11;4-vuotiaat 

lapset (n=20) 

Tarinan luominen ja 

tarinan uudelleen 

kertominen sekä 

ymmärtämistä 

mittaavat 

kysymykset 

Kertomuskielioppimallin 

mukaisia episodeista 

esiintyi eniten ongelman 

kohtaamisia, ratkaisun 

yrityksiä sekä 

lopputuloksia 

Norbury 

& Bishop 

(2003) 

Makrotason 

analyysi 

6–10-vuotiaat 

lapset (n=18) 

Sammakkokertomus 

(Frog, where are 

you?) 

Tarinoissa ilmeni eniten 

alkusysäyksiä, toimintaa 

ja lopputuloksia 

Paris & 

Paris 

(2003) 

Kasvun vaikutus 

uudelleen 

kerrontaan 

Alle kouluikäiset 

lapset (n=34), 

1.luokkalaiset 

lapset (n=61),  

2. luokkalaiset 

lapset (n=63) 

Tarinan uudelleen 

luominen ja 

ymmärtämistä 

mittaavat 

kysymykset 

Uudelleen kerronnasta 

saadut pisteet kasvoivat 

tilastollisesti merkitsevästi 

lapsen kasvaessa. 2. 

luokkalaisten pisteet 

korkeammat kuin kahdella 

alemmalla luokalla 

    Taulukko 3 jatkuu 
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Taulukko 3 (jatkuu)                                  

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Koehenkilöt Menetelmät Keskeiset tulokset 

Reilly ym. 

(1998) 

Kasvun 

vaikutukset 

makrotasolla 

3;5–9;4-vuotiaat 

lapset (n=31) 

Sammakkokertomus 

(Frog, where are 

you?) 

Makrotason 

komponenttien määrä 

kasvoi lapsen kasvaessa, 

erityisesti viiden ja 

kuuden ikävuoden aikana 

Reilly ym. 

(2004) 

Tarinan pituus 

sekä morfologiset 

virheet kasvun 

aikana 

4–6-vuotiaat 

(n=29),  

7–9-vuotiaat 

(n=31), 10–12-

vuotiaat (n=13) 

Sammakkokertomus 

(Frog, where are 

you?) 

Tarinat pitenivät lasten 

kasvaessa ja 

morfologisten virheiden 

määrä väheni 

Schneider 

& Dubé 

(2005) 

Tehtävätyypin 

vaikutus 

uudelleen 

kerrontaan 

5;58–7;8-vuotiaat 

lapset (n=44) 

Kolme erilaista 

lähtötilannetta: 

suullisesti, 

kuvallisesti tai 

molempia keinoja 

käyttäen kerrottu 

tarina 

Pelkkään kuvasarjaan 

pohjautuvat kertomukset 

tuottivat muita keinoja 

heikompia kertomuksia 

Soodla & 

Kikas 

(2010) 

Kertomuksen 

makrorakenteen 

analyysi korkean, 

keskitasoisen ja 

heikon kielellisen 

kompetenssin 

omaavilla lapsilla 

6–7-vuotiaat lapset 

(n=216) 

Kuvasarja Heikon kompetenssin 

ryhmän ero keskitasoisiin 

ja korkeatasoisiin oli 

tilastollisesti merkitsevä 

Tilsra & 

McMaster 

(2007) 

Mikrorakenteen 

analyysi 

Esikoululaiset 

lapset (n=15), 

1.luokkalaiset 

lapset (n=15), 

kolmosluokkalaiset 

lapset (n=15) 

Kertomus yhden 

kuvan pohjalta 

Luokka-asteen ja 

mikrotason välillä oli 

huomattavissa eroja, mm. 

kertomusten 

kokonaissanamäärän, 

kommunikaatioyksiköiden 

ja kielioppivirheiden 

määrän välillä 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

21 

2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, eroavatko 7- ja 8-vuotiaiden lasten 

kerrontataidot toisistaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin uudelleenkerronnan kautta 

tuotettujen kertomusten makro- sekä mikrorakennetta ikäluokkien välillä. 

Makrorakennetta tarkasteltiin Steinin ja Glennin (1979) kielioppimalliin perustuvan 

pisteytysjärjestelmän avulla. Mikrorakennetta tarkasteltiin puolestaan kertomuksen 

kokonaissanamäärän sekä ilmaisun keskipituuden kautta. Mikro- ja makrorakenteen 

välistä yhteyttä tutkittiin ilmaisun keskipituuden ja makrorakenteen pisteytyksen avulla. 

Tutkimuksella etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Onko ikäluokkien välillä eroa kertomuksen makrotasolla? 

2. Onko ikäluokkien välillä eroa kertomuksen mikrotasolla? 

3. Onko mikro- ja makrorakenteen välillä yhteyttä? 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Koehenkilöt 

Tutkimuksen koehenkilöinä toimi joukko kouluikäisiä lapsia Kiuruveden alakoululta. 

Tutkimukselle saatiin suullinen lupa Kiuruveden alakoulun rehtorilta. Alakoululta 

tutkimukseen osallistui Nivan yksiköstä yksi luokka ja Metsäkoulun yksiköstä kolme 

luokkaa. Kaikkiin luokkiin oppilaille jaettiin esitietolomake (liite 1), tutkimustiedote 

(liite 2) sekä suostumuslomake (liite 3). Tutkimukseen valikoitiin seuraavat kriteerit 

täyttävät lapset: 

1) ikä 7–8-vuotta 

2) lapsen ainoa kotikieli suomi 

3) lapsen yleinen kehitys vastaa ikäryhmälle tyypillistä kehityskulkua 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 38 kielellisesti tyypillisesti kehittynyttä 7–8-vuotiasta 

lasta, joista 18 oli 7-vuotiaita ja 20 8-vuotiaita. 7-vuotiaat olivat tutkimushetkellä 7;0– 

7;11-vuotiaita (ka=7,5) ja 8-vuotiaat 8;0–8;11-vuotiaita (ka=8,4). 7-vuotiaista tyttöjä ja 

poikia oli saman verran (tytöt n=9, pojat n=9). 8-vuotiaiden ryhmässä tyttöjä oli poikia 

vähemmän (tytöt n=6, pojat n=14). Taulukkoon 4 on koottu koehenkilöt, heidän 

sukupuolet sekä iät. 

Taulukko 4. Tutkimuksen koehenkilöt, sukupuoli ja ikä. 

  7-vuotiaat     8-vuotiaat   

koehenkilö sukupuoli ikä koehenkilö sukupuoli ikä 

1. tyttö  7;9 1. tyttö 8;3 

2. poika  7;8 2. poika 8;1 

3. poika 7;9 3. poika 8;1 

4. tyttö 7;10 4. poika 8;2 

5. poika 7;6 5. poika 8;3 

6. tyttö 7;11 6. poika 8;2 

7. tyttö 7;5 7. poika 8;4 

8. poika 7;7 8. tyttö 8;11 

9. tyttö 7;6 9. poika 8;10 

10. tyttö 7;8 10. poika 8;6 

11. tyttö 7;3 11. tyttö 8;6 

12. poika 7;10 12. poika 8;9 

13. poika 7;0 13. poika 8;10 

14. poika 7;0 14. poika 8;10 

    

Taulukko 4 jatkuu 
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Taulukko 4 (jatkuu) 

      7-vuotiaat     8-vuotiaat   

koehenkilö sukupuoli ikä koehenkilö sukupuoli ikä 

15. tyttö 7;7 15. poika 8;10 

16. poika 7;0 16. poika 8;4 

17. tyttö 7;11 17. poika 8;1 

18. poika 7;1 18. tyttö 8;0 

19. 

  

19. tyttö 8;2 

20.     20. tyttö 8;8 

 

9 tyttöä ka = 7,5 

 

6 tyttöä ka = 8,4 

  9 poikaa     14 poikaa   

 

 

3.2 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät  

Tutkimuksen aineisto kerättiin kevään ja syksyn 2012 aikana Kiuruvedellä. Tämän 

lisäksi tutkimukseen osallistui kaksi lasta Oulun alueelta, toinen Oulusta ja toinen 

Kempeleestä. Näiden lasten testit suoritettiin heidän kotonaan, jossa lapsen toinen 

vanhempi täytti samalla esitieto- sekä suostumuslomakkeen. Kiuruvedellä jokaisen 

lapsen kotiin lähetettiin tutkimustiedote, esitietolomake sekä suostumuslomake. 

Ensimmäiset lomakkeet lähettiin lasten koteihin huhtikuussa 2012 ja tutkimusta 

jatkettiin syksyllä 2012 lähettämällä mukaan valikoituneiden uusien luokkien oppilaille 

lomakkeet syyskuussa 2012. Lomakkeiden täyttämiseen annettiin aikaa kaksi viikkoa. 

Palautettujen lomakkeiden joukosta valittiin tutkimuksen kriteerit täyttävät lapset itse 

tutkimukseen.  

Tutkimus toteutettiin Kiuruveden alakoulun tiloissa lapsen koulupäivän aikana. 

Jokainen lapsi osallistui 30 minuuttia kestäneeseen testaustilanteeseen kerran. Koko 

tutkimustilanne nauhoitettiin. Jokaiselle lapselle suoritettavassa testipatteristossa oli 

kaksi kerrontatehtävää. Toinen kerrontatehtävistä oli tarinan luomista vaativa tehtävä ja 

toinen tarinan uudelleenkerrontaa vaativa tehtävä. Kaikki tarinat oli suunniteltu niin, 

että niistä oli löydettävissä kertomuskielioppimallin mukainen episodinen rakenne. 

Jokaisesta tarinasta oli löydettävissä kolme episodia. Jokaisen episodin sisältä löytyi 

kertomuskielioppimallin mukaisesti alkuasetelma, mielentila alkusysäyksenä, tavoite, 

toiminta, seuraus ja mielentila reaktiona. Kerrontatehtävien tukena käytettiin kuuden 

kuvan kuvasarjoja. Tarinan luomista vaativissa tehtävissä seikkailivat linnun- ja 

vuohenpoikaset, tarinan uudelleenkerrontatehtävissä puolestaan kissa ja koira. Tarinan 

luomisen ja uudelleenkerronnan kuvat ja tarinat oli yhdenkaltaistettu, joten lapsen tuli 
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testaustilanteessa muodostaa yksi uudelleenkerrottu tarina ja luoda yksi tarina. Tehtävät 

oli jaettu niin, että joka toinen lapsi aloitti tarinan luomista vaativalla tehtävällä ja joka 

toinen uudelleenkerronta tehtävällä. Tämän lisäksi lapsille tehtiin tuottavaa sanavarastoa 

mittaava Expressive One Word Picture Vocabulary -testi (EOWPT-4; Martin & 

Brownell, 2010) tyypillisen kielellisen kehityksen varmistamiseksi. 

Testaustilanteessa etenemiseen oli olemassa tarkat ohjeet. Lapsia tuli tarvittaessa 

kannustaa kerrontatehtävässä neutraaleilla kysymyksillä (Kerro minulle mitä tapahtui?, 

Mitä sitten tapahtui?, Haluaisitko vielä kertoa jotakin?). Lapsille tuli antaa 

mahdollisimman vähän palautetta, koska tavoitteena oli luoda tilanne, jossa lapsi puhui 

paljon ja tutkija mahdollisimman vähän. Osa lapsista tarvitsi tukea ja rohkaisua tarinan 

aloittamisessa. 

Aluksi lapselta kysyttiin lämmittelykysymyksiä. Tämän jälkeen hänelle annettiin kolme 

kirjekuorta, joissa jokaisessa sanottiin olevan erilainen tarina. Todellisuudessa kaikissa 

kolmessa kirjekuoressa oli sama, ennalta määrätty tarina. Lapsi sai valita kirjekuorista 

yhden, jonka jälkeen kuoressa ollut kuvasarja otettiin pöydälle niin, että lapsi näki 

kaikki kuvasarjan kuvat kerralla. Lapsi sai katsoa kuvia hetken, jonka jälkeen kuvat 

taiteltiin niin, että näkyvillä oli vain kaksi kuvaa. Tarinan uudelleenkerrontatehtävässä 

lapselle kerrottiin, että tämän tuli ensin kuunnella tarina ja kertoa sitten sama tarina 

uudelleen niin hyvin kuin hän osasi. Samalla kun lapselle luettiin tarinaa, taiteltiin kuvia 

esiin aina kaksi kuvaa kerrallaan niin, että lopulta kaikki kuusi kuvaa olivat lapsen 

nähtävissä. Tarinan loputtua lasta pyydettiin kertomaan sama tarina uudelleen ja kuvat 

taiteltiin alkuasentoon. Kun lapsi eteni tarinassaan, taiteltiin lisää kuvia esille aina kaksi 

kuvaa kerrallaan niin, että lopulta lapsen edessä olivat kaikki kuusi kuvaa auki 

taiteltuina. Tarinan luomisen tehtävä noudatti muutoin samaa kaavaa kuin uudelleen- 

kerrontatehtävä, mutta annetun mallin sijaan lapsen tuli tuottaa kuvasarjan pohjalta oma 

tarina.  

 

3.3 Aineiston käsittely 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käytettiin kerrontataitojen makrotason analysoinnissa 

COST-hankkeessa kehitettyä suomennettua kertomuksen sisällön pisteytysmenetelmää 

MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives (Gagarina ym., 2012), joka 
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pohjautuu Steinin ja Glennin (1979) kertomuskielioppimalliin. Tämän lisäksi 

kertomusten mikrorakennetta analysoitiin kertomuksen kokonaissanamäärän ja ilmaisun 

keskipituuden (MLCU) avulla. Mikro- ja makrorakenteen välisiä yhtäläisyyksiä 

tutkittiin käyttämällä mikrotason ilmaisun keskipituutta ja makrotason analysoinnin 

pisteitä. 

 

3.3.1 Litterointi 

Lasten uudelleen kerrotut tarinat litteroitiin nauhoitteelta. Tarinoiden kuunteluun 

käytettiin iTunes -ohjelmaa ja kertomukset litteroitiin ortografisesti. Ilmaisut merkittiin 

litteraatteihin järjestysnumeron. Selkeästi kesken jääneisiin ilmaisuihin sekä 

kertomukseen kuulumattomiin kommentteihin ja kysymyksiin ei merkitty 

järjestysnumeroa.  Kesken jääneitä ilmaisuja (ja sit se kissa-) ja sanoja (koir-) merkittiin 

yhdysviivalla (-), epäselviä sanoja x-kirjaimella. Jos epäselviä sanoja oli kaksi, ne 

merkittiin xx ja sitä useammat xxx -merkinnällä. Sanojen toistot, korjaukset ja 

täytesanat merkittiin sulkumerkein (esim. öö, niin, hmm). Kerrontatehtävään liittyvät 

kommentit, jotka eivät liittyneet tarinaan, merkittiin hakasulkeiden avulla ([en mä nyt 

muista]).   

Litteroinnin yhteydessä lasten kertomukset jaettiin syntaktisiin yksiköihin eli c-

yksikköihin (engl. c-unit, communication unit). Schneiderin ym. (2005) mukaan c-

yksiköiden käyttäminen kerronnan analysoinnissa on mielekästä, koska tällöin 

epätäydellisiä lauseita ei suljeta analyysin ulkopuolelle. C-yksikköön lasketaan 

kuuluvaksi niin osittaiset kuin kokonaisetkin lauseet sekä verbittömät ilmaukset. 

Kommunikaatioyksiköiden käyttö mahdollistaa kaikkien tarinaan liittyvien ilmausten 

käytön. Kommunikaatioyksiköiden jaottelussa käytettiin Schneiderin ym. (2005) 

käyttämää jaottelua, jossa lauseet on jaettu itsenäisiin ja riippuviin lauseisiin. Jokaiseen 

c-yksikköön laskettiin kuuluvaksi päälause ja sille alisteiset sivulauseet (että, jotta, 

koska, kun yms.). Esimerkiksi ilmaus ”ja koira oli iloinen kun se sai nakkeja” sisältää 

yhden c-yksikön. Rinnastuskonjunktiolla (ja, mutta, sitten yms.) alkavat lauseet 

katsottiin kuuluvaksi yhteen c-yksikköön jos subjektia ei toistettu. Esimerkiksi ilmaus 

”poika piteli toisessa kädessään ilmapalloa ja toisessa nakkikassia” sisältää yhden c-

yksikön. Rinnasteiset lauseet, jotka sisälsivät rinnastuskonjunktion ja subjektin, 
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katsottiin kuuluvaksi omaan c-yksikköön. Esimerkiksi ilmaus ”sitten koira törmäsi 

puuhun ja hiiri pääsi pakoon” sisältää kaksi c-yksikköä. 

 

3.3.2 Kertomuksen analysointi 

Lasten kertomusten makrorakennetta tarkasteltiin MAIN: Multilingual Assessment 

Instrument for Narratives (Gagarina ym., 2012) pisteytyslomakkeen avulla. 

Pisteytyslomakkeessa kertomus on jaettu kolmeen episodiin, joista jokaisesta sai 

maksimissaan viisi pistettä. Ensimmäinen episodi käsitteli kissaa tai koiraa tehtävästä 

riippuen. Toinen episodi käsitteli molemmissa tarinoissa poikaa, joka saapui paikalle ja 

viimeinen episodi käsitteli kissaa tai koiraa. Kaksi tarinaa oli samankaltaistettu 

episodisen rakenteen suhteen. Osa lapsista kertoi kissatarinan ja osa koiratarinan. 

Jokainen episodi sisälsi mielentilan alkusysäyksenä (kissa näki perhosen), tavoitteen 

(halusi napata/ottaa kiinni perhosen), toiminnan (kissa hyppäsi eteenpäin), seurauksen 

(perhonen pääsi karkuun) ja mielentilan (kissa oli pettynyt/vihainen). Jokaisesta 

tarinassa esiintyvästä episodin osasta sai yhden pisteen ja puuttuvasta osasta nolla 

pistettä. Alkuasetelman (olipa kerran/kauan sitten, metsässä) esiintymisestä sai yhden 

pisteen viittauksesta aikaan ja yhden pisteen viittauksesta paikkaan. Kolmesta episodista 

oli mahdollista saada yhteensä 15 pistettä ja tämän lisäksi alkuasetelmasta oli 

mahdollista saada 2 pistettä. Näin ollen lomakkeen kokonaispistemäärä oli 17 pistettä. 

Reilly ym. (1998) on käyttänyt omassa tutkimuksessaan samantyyppistä Steinin ja 

Glennin (1979) kielioppimallia mukailevaa mallia makrorakenteen analysoinnissa, jossa 

tarinan arvioinnin mahdollinen kokonaispistemäärä on 18 pistettä.  

Esimerkki: koehenkilö 7v_14P 

1. eka on leikkisä koira ja hiiri (1p) 

2. sitten koira tahtois ottaa sen kiinni (1p) 

3. samaan aikaan tullee iloinen poika crocseilla kävelee siellä 

4. sitten se säikähtää sitä meteliä (1p) 

5. kun koira ei oo tarpeeksi (no-) nopee ja se saa kuhmun päähän 

6. ja se hiiri pääsee karkuun (1p) 

7. siltä pojalta karkaa ilmapallo 

8. hän päättää saada sen takaisin (1p) 

9. hän pomppaa sitä pois (1p) 

10. sillä aikaa koira huomaa makkarat (1p) 

 

hän- 
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11. hän aikoo syödä ne (1p) 

12. poika saa ilmapallon puusta (1p) ja on iloinen (1p) 

13. mutta ei huomaakkaan kun koira on syönyt makkarat (1p) 

 
Yhteensä 11 pistettä / 17 

 

Kertomuksen kokonaispituutta mitattiin laskemalla kertomuksen kokonaissanamäärä. 

Kertomuksen ulkopuoliset kommentit sekä täytesanat jätettiin laskematta. Tämän lisäksi 

huomioimatta jätettiin sanojen toistot sekä ilmaisujen ja toteamuksien korjailut. 

 Esimerkki: koehenkilö 8v_8T 

1. olipa kerran kissa, joka huomasi pensaikossa perhosen 7 

2. hän halusi ottaa sen kiinni 5 

3. hän hyppäsi [eei..] 2 

 

hän hyppäsi  

 4. ja samaan aikaan poika oli (tulossa tulos-) menossa kotiin päin kävelemään 9 

5. mutta perhonen pääsi karkuun kissalta 5 

6. ja kissa (hän kissa) putosi pensaikkoon 4 

7. sitten hän naukui kivusta 4 

8. poika säikähti  2 

9. ja pallo putosi mereen 4 

10. ja perhonen pääsi karkuun 4 

11. sillä aikaa kun poika yritti saada palloaan takaisin merestä 9 

12. kissa huomasi (kissa huomasi) nuo makeat kalat ja ämpärissä 7 

13. 

(hän halusi kovasti ni- mai-) "nuo maistuvat (va-) (hy-) hyviltä" kissa 

ajatteli 5 

14. sillä aikaa kun poika (sai- yrit-) oli ongella saanut melkein (nii) pallon 9 

15. kissa meni ottamaan kalat, mitkä poika oli onkinut 8 

16. sitten kun poika oli saanut pallon vedestä 7 

17. hän riemuitsi siitä 3 

18. mutta hän ei huomannut kun kissa söi hänen makeat kalansa 10 

  

Yhteensä 

104 sanaa 

 

Kertomuksen mikrorakenteen osalta analysoitiin myös c-yksikön keskipituus sanoina 

(MLCU, Mean Length of Communication Unit). Ilmaisun keskipituus lasketaan 

jakamalla kokonaissanamäärä kommunikaatioyksiköiden eli ilmausten määrällä. 
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Esimerkki: koehenkilö 7v_1T 

1. no se koira tuli ja näki sen hiiren 4 

 

ja sitten se otti xxx 

 2. ja sitten se iloinen poika tuli 6 

3. ja sitten se koira yritti ottaa sitä hiirtä 8 

4. sitten se hiiri oli liian noppee  6 

5. ja sitte se koira törmäs puuhun 6 

6. ja sitte se poika säikähti, mikä tuo ääni oli 9 

7. ja sitte se ilmapallo lenti sinne puuhun 7 

8. ja sitten se koira näki, että sillä on kassissa makkaroita 10 

9. 

ja sitte se poika ajatteli, että (miten) mites minä saan sen ilmapallon tuolta 

puusta 13 

10. nii sitten se tajus, että se kiipee siihen varrelle 9 

11. ja sitte se kiipes siihen ja kurkotti nii nii ylös kun pysty 12 

 
ja sitte sai 

 12. ja sitte se koira (nii) söi niitä makkaroita siellä 8 

13. ja sitte se poika oli iloinen 6 

  

Yhteensä 

107 sanaa 

 

MLCU 107/13 = 8,23 

Mikro- ja makrorakenteen välisiä yhteyksiä tarkasteltiin mikrotason ilmaisun 

keskipituuden (MLCU) sekä makrotason pisteiden avulla.  Mikrotason analyyseista oli 

vaikea tehdä summamuuttujaa, joten korrelaation tarkasteluun valittiin ilmaisun 

keskipituus (MLCU). 

 

3.3.3 Tilastollinen käsittely 

Kerronta-aineiston tilastolliseen käsittelyyn käytettiin PASW Statistics 20 (SPSS) -

ohjelmaa. Tutkimuksen muuttujia tarkasteltiin tilastollisesti tunnuslukujen ja boxplot -

kuvioiden avulla (ks. 4.1 Ikäluokkien välinen ero makrotasolla s. 32). Boxplot -

kuvioissa sisällä oleva viiva kuvaa muuttujien keskimmäistä arvoa eli mediaania 

(Heikkilä, 1998, s. 168). Laatikon alaviivan eli alakvartiilin alapuolelle sijoittuu 25 % 

muuttujan arvoista ja yläviivan eli yläkvartiilin alapuolelle 75 % muuttujan arvoista. 

Alin viiva osoittaa pienintä aineistosta löytyvää havaintoarvoa ja ylin viiva suurinta 

havaintoarvoa.  
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Aineiston normaalijakautuneisuutta tarkasteltiin Shapiro Wilkin testin avulla. Koska 

aineisto ei ollut normaalisti jakautunut, analysoinnissa käytettiin nonparametrisia 

testejä. Nonparametriset testit toimivat parametristen testien tapaan, mutta ne eivät 

edellytä jakaumien normaaliutta (Nummenmaa, 2009, s. 261). 7- ja 8-vuotiaiden lasten 

kerrontataitojen erojen tutkimiseen sekä makro- että mikrotasolla käytettiin Mann-

Whitneyn U-testiä, joka on riippumattomien otosten testi. Mann-Whitneyn U-testi 

perustuu järjestyslukuihin, jossa tutkittavan muuttujan luokkien mediaaneja verrataan 

toisiinsa (Nummenmaa, 2009, s. 261). Testin nollahypoteesina on oletus, jonka mukaan 

muuttujien järjestyslukujen jakaumat eivät eroa toisistaan. Vaihtoehtoisen hypoteesin 

mukaan järjestyslukujen jakaumat eroavat toisistaan. P-arvo eli merkitsevyystaso 

osoittaa, kuinka suurella todennäköisyydellä tulos voi olla seurausta sattumasta 

(Nummenmaa, 2009, s. 149). P-arvon lähestyessä nollaa vaihtoehtoinen hypoteesi on 

todennäköinen. Tulosten tulkinnassa käytettiin viiden prosentin riskirajaa eli p-arvon 

alittaessa 0,05 tulos tulkittiin tilastollisesti merkitseväksi.  
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4 TULOKSET 
 

4.1 Makrotaso ikäluokkien välillä 

Ikäryhmien välinen vertailu osoitti, että 7-vuotiaat lapset saivat keskimäärin hieman 

alhaisempia makrorakenteen pisteitä kuin 8-vuotiaat (7-vuotiaat ka 7,72, md 7,50; 8-

vuotiaat ka 7,75, md 8,00).  Ryhmien välillä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa (U = 179,5, p = 0,998). Tämä näkyy kuviossa 1. 7-vuotiaiden 

koehenkilöiden makrorakenteen pisteet vaihtelivat arvojen 5–11 välillä, jolloin 

keskihajonta oli 1,81. 8-vuotiaiden koehenkilöiden makrorakenteen pisteiden 

vaihteluväli oli 4–11, keskihajonnan ollessa 1,97. 8-vuotiaiden vaihteluväli oli hieman 

suurempi kuin 7-vuotiaiden vaihteluväli. 8-vuotiaiden koehenkilö kolme sai 

alhaisimman pistemäärän makropisteissä. Korkeimman pistemäärän sai 7-vuotiaista 

koehenkilö neljätoista ja 8-vuotiaista koehenkilöt kahdeksan sekä yksitoista. 

 

Kuvio 1. 7- ja 8-vuotiaiden lasten kertomusten makrotason pistemäärät 
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4.2 Mikrotaso ikäluokkien välillä 

Kertomusten mikrorakennetta tarkasteltiin laskemalla kertomusten kokonaissanamäärä 

sekä c-yksiköiden ilmaisujen keksipituutta (MLCU). Sekä kokonaissanamäärien että 

ilmaisun keksipituuden laskemisen yhteydessä ikäryhmiä verrattiin toisiinsa.  

7-vuotiaiden lasten kertomukset olivat kokonaissanamäärältään hieman pidempiä kuin 

8-vuotiaiden (7-vuotiaat ka 72,61, md 73,00; 8-vuotiaat ka 66,55, md 69,00). 

Ikäryhmien välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (U = 145,5, p = 0,313). Kuvio 2 

havainnollistaa tätä tulosta. 7-vuotiaiden kokonaissanamäärät vaihtelivat välillä 31–107, 

keksihajonnan ollessa 21,65. 8-vuotiaiden kokonaissanamäärän vaihteluväli oli 25–104, 

keskihajonnan ollessa 18,59. Näin ollen 8-vuotiaiden vaihteluväli oli hieman suurempi 

kuin 7-vuotiaiden. 8-vuotiaista koehenkilö kolme tuotti lyhyimmän tarinan kaikista 

koehenkilöiden tuottamista tarinoista. 7-vuotiaat tuottivat enemmän pidempiä tarinoita. 

Koehenkilön yksi kokonaissanamäärä oli 107 sanaa, koehenkilö neljän 104 sanaa ja 

koehenkilö viiden 107 sanaa. Nämä koehenkilöt tuottivat ikäryhmänsä pisimmät, yli 

100 sanaa sisältävät tarinat. 7-vuotiaiden koehenkilöt yksi ja viisi tuottivat kaikista 

pisimmät tarinat verrattaessa kaikkia tuotettuja tarinoita. 8-vuotiaista koehenkilön 

kahdeksan (104 sanaa) kokonaissanamäärä ylitti ainoana ikäluokastaan 100 sanaa. 
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Kuvio 2. 7- ja 8-vuotiaiden lasten kertomusten kokonaissanamäärät 

 

 

Ilmaisujen keskipituutta tarkasteltiin c-yksiköiden keskipituuden (MLCU) avulla. 7-

vuotiaiden ilmaisut olivat hieman pidempiä kuin 8-vuotiaiden (7-vuotiaat ka 6,58, md 

6,34; 8-vuotiaat ka 6,35 md 6,08), ero on pieni eikä ikäluokkien välillä ole 

huomattavissa tilastollisesti merkitsevää eroa (U = 160,5, p = 0,568). Tämä sama asia 

voidaan havaita kuviosta 3. Ilmaisun keskipituus vaihteli 7-vuotialla 4,43–8,80 välillä 

keskihajonnan ollessa 1,11. 8-vuotiaiden ilmaisun keskipituudet vaihtelivat välillä 4,17–

9,33 keskihajonnan ollessa 1,31.  
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Kuvio 3. 7- ja 8-vuotiaiden lasten kertomusten ilmaisun c-yksiköiden keskipituus 

 

 

 

4.3 Mikro- ja makrorakenteen välinen yhteys 

Mikro- ja makrorakenteen välistä yhteyttä tarkasteltiin Spearmannin 

järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. Ikäryhmän makropisteitä verrattiin ikäryhmän 

mikrotason analyysin ilmaisun keskipituudesta. Mikro- ja makrorakenteen välillä ei 

ollut huomattavissa korrelaatiota (rs = 0,411, p = 0,137). Kuvion 4 sirontakuvio 

havainnollistaa korrelaatiotestin tulosta. 
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5 POHDINTA 

Tämä tutkimus liittyi käynnissä olevaan COST Action IS0804 ’Language Impairment in 

a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment’ -hankkeeseen 

(www.bi-sli.org). Tarkoituksena oli kerätyn aineiston pohjalta selvittää, eroavatko 7- ja 

8-vuotiaiden lasten kerrontataidot toisistaan. COST-hankkeeseen liittyvässä aineiston 

hankinnassa jokainen lapsi tuotti kaksi tarinaa, joista toinen oli itse luotu tarina 

kuvasarjaan perustuen ja toinen uudelleenkerronnan avulla tuotettu tarina. Tässä 

tutkimuksessa päädyttiin tarkastelemaan ainoastaan uudelleenkerrontaa, jonka eroja 

vertailtiin ikäluokkien välillä makro- ja mikrotasolla. Makrotasolla tarkasteltiin 

ikäluokkien tuotoksia kertomuskielioppimallia mukaillen. Mikrotasolla tarkasteltiin 

kertomusten kokonaispituuksia ja ilmaisujen keskipituuksia (MLCU) ikäluokkien 

välillä. Tämän lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko mikro- ja 

makrorakenteen välillä havaittavissa yhteyttä uudelleenkerrontatehtävässä. 

7-vuotiaiden kertomusten makropisteet olivat hieman heikommat kuin 8-vuotiaiden, 

mutta ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Mikrotasolla tarkasteltuna 

7- ja 8-vuotiaat eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. 7-vuotiaiden tarinat 

olivat kokonaissanamäärältään hieman pidempiä kuin 8-vuotiaiden. Sen sijaan 

ilmaisujen keskipituudet olivat 8-vuotiaiden tarinoissa hieman suurempia kuin 7-

vuotiaiden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bi-sli.org/


 

 

36 

5.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

5.1.1 Makrotaso ikäluokkien välillä 

Tämä tutkimus ei osoittanut tilastollisesti merkitsevää eroa ikäluokkien välille. 

Tutkimusta kasvun ja kehityksen vaikutuksista kertomusten rakentumiseen makrotasolla 

on tehty jonkin verran. Tulokset osoittavat kerronnan makrotason kehittyvän aina 

nuoruuteen saakka (Paris & Paris, 2003; Reilly ym., 1998). Reillyn ym. (1998) 

tutkimuksen mukaan makrorakenne kehittyy erityisesti ikävuosien viisi ja kuusi välillä. 

Tällöin kehityksen tuomat erot ikäluokkien välillä olivat tilastollisesti merkitseviä. 

Tämän jälkeen vanhempien lasten makrorakenteet kehittyivät maltillisemmin niin, 

etteivät erot olleet enää tilastollisesti merkitseviä. Hoffman (2009) ei löytänyt 

tutkimuksessaan tilastollisesti merkitseviä eroja koululaisten tuottamien kertomusten 

makrorakenteiden välillä. Tämän tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia Reillyn 

ym. (1998) sekä Hoffmanin (2009) tutkimusten kanssa.  

Tarkasteltaessa tätä tutkimusta, 8-vuotiaiden lasten kertomukset saivat hieman parempia 

pisteitä makrotasolla kuin 7-vuotiaiden kertomukset. Eroa oli kuitenkin hyvin pieni 

ikäluokkien välillä, eivätkä tulokset olleet tilastollisesti merkitseviä. 8-vuotiaiden 

koehenkilöiden keskuudessa makropisteet vaihtelivat 7-vuotiaiden koehenkilöiden 

makropisteitä hieman laajemmin. 

Korkeimmat pisteet makrotason analyysissa olivat tässä tutkimuksessa 11 pistettä, jotka 

saavuttivat koehenkilö neljätoista 7-vuotiaiden koehenkilöiden joukosta ja koehenkilöt 

kahdeksan sekä yksitoista 8-vuotiaiden koehenkilöiden joukosta. 7-vuotiaista 

koehenkilöt yksi ja neljä saivat 10 pistettä. Tämä tulos kertoo hyvin pienistä eroista 

ikäluokkien välillä. 8-vuotiaat koehenkilöt saivat parempia pisteitä hieman enemmän, 

mutta 7-vuotiaiden tulokset olivat hyvin lähellä 8-vuotiaiden maksimituloksia.  

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan 7- ja 8-

ikävuoden aikana kerrontataidoissa ei tapahdu merkittävää kehittymistä 

makrorakennetta tarkasteltaessa. 7-vuotiaiden koehenkilöistä nuorin, 7;0-vuotias 

koehenkilö neljäntoista sai 11 makropistettä. Vastaavasti 8-vuotiaiden koehenkilöistä 

vanhin, 8;11-vuotias koehenkilö kahdeksan sai myös 11 makropistettä. Tämä tulos 

tukee osaltaan aikaisempia tutkimuksia makrorakenteen analyysista, joiden mukaan 

ikäluokkien välillä ei ole huomattavissa eroja, jotka olisivat tilastollisesti merkitseviä. 
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Ikäluokkien sisällä tapahtui vaihtelua makrorakenteen pisteissä. 7-vuotiaiden 

koehenkilöiden osalta makrorakenteen pisteet vaihtelivat viidestä yhteentoista. Ikä ei 

näyttänyt vaikuttavat ryhmän sisäisiin tuloksiin. 7;0-vuotias koehenkilö neljätoista sai 

11 makropistettä. Vastaavasti 7;11-vuotias koehenkilö seitsemäntoista sai 8 

makropistettä.  

8-vuotiaiden koehenkilöiden ryhmän sisäiset pisteet vaihtelivat neljästä pisteestä 

yhteentoista pisteeseen. Ryhmän sisällä 8-vuotiaiden koehenkilöiden makrotason 

pisteiden ero oli pisteen verran suurempi kuin nuorempien 7-vuotiaiden koehenkilöiden. 

8-vuotiaiden ikäryhmän vanhimman ja nuorimman koehenkilön makrorakenteiden 

pisteissä oli huomattavissa hienoisia eroja vanhimman ja nuorimman koehenkilön 

välillä. 8;0-vuotias koehenkilö kahdeksantoista sai 9 makropistettä. Ikäluokkansa 

vanhin 8;11-vuotias koehenkilö kahdeksan sai 11 makropistettä. Näin ollen 8-

vuotiaiden koehenkilöiden välillä oli huomattavissa hienoista makropisteiden kasvua 

iän karttuessa. Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä, mutta antaa viitteitä siitä, että 

kerrontataidot kehittyvät tässä aineistossa makrorakenteensa puolesta kahdeksan 

ikävuoden aikana.  

8-vuotiaiden koehenkilö kolme sai oman ikäluokkansa pienimmät makropisteet. 

Samainen koehenkilö sai koko tutkimuksen pienimmät pisteet makrotason analyysista. 

Tämä tulos osoittaa, että kerronnan makropisteiden välillä tapahtuu normaalivaihtelua. 

Soodla ja Kikas (2010) ovat tutkineet normaalivaihtelua ja kielellisen kompetenssin 

vaikutuksia kerronnan makrotason tuloksiin. Heidän tutkimustulostensa mukaan heikon 

kielellisen kompetenssin omaavat lapset suoriutuvat tilastollisesti merkitsevästi 

heikommin kertomusten makrotason analyysissa verrattuna keskitasoisen ja 

korkeatasoisen kielellisen kompetenssin omaaviin lapsiin. Keskitasoisen kielellisen 

kompetenssin ja korkean kielellisen kompetenssin omaavien lasten välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää eroa. 

 

5.1.2 Mikrotaso ikäluokkien välillä 

Tämä tutkimus ei osoittanut tilastollisesti merkitsevää eroa ikäryhmien välillä 

mikrotason analyyseja tarkasteltaessa. Mikrotason tutkimukset kehityksen vaikutuksista 

kertomuksiin vaihtelevat. Osa tutkimuksista on osoittanut eron löytyvän ikäryhmien 

välillä (Justice ym., 2006; Reilly ym., 2004; Tilstra & McMaster, 2007) ja osan mukaan 
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eroa ei ole huomattavissa (Hoffman, 2009). Reillyn ym. (2004) tutkimus osoitti lasten 

kertomusten pidentyvät sitä mukaa kun lapsi kasvaa. Samalla kun tarinat pidentyivät, 

niiden morfologisien virheiden määrä väheni. Erot lasten kertomusten välillä olivat 

Reillyn ym. mukaan suurimmillaan ikävuosien viisi ja kuusi välillä. Samainen tutkimus 

osoitti kertomusten pituuden kasvavan ja morfologisten virheiden vähenevän vielä 

kuuden ikävuoden jälkeen, mutta tällöin erot eivät ole niin suuria kuin mitä ne olivat 

ikävuosien viisi ja kuusi välillä.  

7-vuotiaiden kertomukset olivat tässä tutkimuksessa kokonaissanamäärältään pidempiä 

kuin 8-vuotiaiden. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. 8-vuotiaiden 

tarinoiden kokonaissanamäärien vaihteluväli oli suurempi kuin 7-vuotiaiden. Vaihtelu 

8-vuotiaiden keskuudessa oli siis hieman suurempaa kuin 7-vuotiailla. Tilstra ja 

McMaster (2007) tutkivat omassa tutkimuksessaan luokka-asteiden välisiä eroja ja 

heidän tutkimuksen mukaan kokonaissanamäärät kasvoivat tasaisesti lapsen kasvaessa. 

Tilstran ja McMasterin tutkimuksessa mukana olleet luokka-asteen olivat: esikoulu, 1. 

luokka ja 3. luokka. Tutkimus ei täten vastaa tätä tutkimusta, jossa suurin osa 7-

vuotiaista lapsista oli 1. luokalla ja vastaavasti 8-vuotiaista suurin osa oli 2. luokalla, 

jolloin eroa kokonaissanamäärissä ei näyttäisi olevan. Reillyn ym. (2004) tutkimuksen 

mukaan tarinat pitenivät lasten kasvaessa. Merkittävä kehittyminen tapahtui ikävuosien 

viisi ja kuusi aikana, tämän jälkeen 7–9-vuotiaiden lasten sekä 10–12-vuotiaiden lasten 

kertomuksissa oli huomattavissa kehittymistä, mutta erot eivät olleet enää niin suuria, 

että ne olisivat olleet tilastollisesti merkitseviä. Nämä tulokset tukevat tämän 

tutkimuksen tuloksia.  

Tarkasteltaessa kaikkia koehenkilöitä yhtenä joukkona, 7-vuotiaat tuottivat tässä 

tutkimuksessa kaikkein pisimmät kertomukset. 7-vuotiaiden koehenkilöt yksi ja viisi 

tuottivat kertomukset, joiden kokonaissanamäärät olivat molemmilla 107 sanaa. 

Koehenkilön neljän kokonaissanamäärä jäi vaan muutaman pisteen maksimista ollen 

104 sanaa. 8-vuotiaista vain koehenkilö kahdeksan kokonaissanamäärä ylitti 100 sanan 

rajan, ollen 104 sanaa. Mikrotason kokonaissanamääriä mitattaessa heikoimmin 

suoriutui kaikkien koehenkilöiden joukosta 8-vuotiaiden koehenkilö kolme, jonka tarina 

koostui 25 sanasta. 7-vuotiaiden keskuudessa heikoimmin suoriutui koehenkilö 

kahdeksan, jonka tarinan kokonaissanamäärä oli 31 sanaa. Sanamäärät vastaavat 

Burnsin ym. (2012) tutkimusta, jossa 7–9-vuotiaiden lasten tarinoiden sanamäärät 

vaihtelivat 48 sanasta 163 sanaan. 
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Erot ryhmien sisällä heikompien ja parhaiten pisteiden välillä oli huomattavissa, mutta 

ne eivät olleet suuria. Cainin (2003) tutkimuksessa kävi ilmi, että taitavien kertojien 

tarinat erosivat muiden tuottamista kertomuksista ja vaikuttivat näin mikrotason 

analyysien tuloksiin. Cainin mukaan vähemmän taitavat kertojat käyttivät yleisesti 

vähemmän sidossanoja ja sitoivat kertomuksia heikommin yhteen kuin muut kertojat. 

Tämä saattoi näkyä esimerkiksi kokonaissanamäärän kasvuna. Taitavat kertojat osaavat 

tiivistää kertomaansa ja käyttää sidoskeinoja sekä viittauskeinoja taitavasti, mikä 

osaltaan vähentää sanojen kokonaismääriä kertomuksessa. Toisaalta heikompi  

sidoskeinojen käyttö vaikuttaa kertomukseen, jolloin tarinaan tulee helposti toistoa, 

mikä omalta osaltaan kasvattaa tarinan kokonaispituutta ja näin kokonaissanamäärää. 

7-vuotiaiden kertomusten ilmaisun keskipituudet olivat hieman pidempiä kuin 8-

vuotiaiden. Erot ikäryhmien välillä olivat kuitenkin todella pieniä. Erot ryhmien 

mediaanien välillä olivat luettavissa desimaaleissa. 8-vuotiaiden ilmaisujen 

keskipituuksien välinen vaihtelu oli suurempaa kuin 7-vuotiaiden. 8-vuotiaat 

koehenkilöt saivat kaikista koehenkilöistä pienimmän ja suurimman arvon. Lyhimmät 

ilmaisun keskipituudet tuotti 8-vuotiaiden koehenkilö kolme ja pisimmät ilmaisut tuotti 

8-vuotiaiden koehenkilö viisi. 7-vuotiaiden ilmaisujen keskipituuksien välien vaihtelu ei 

ollut niin suurta. 8-vuotiaiden ryhmien sisäinen vaihtelu oli 5,16, kun vastaava luku 7-

vuotialla oli 4,37. Molemmissa ikäryhmissä lyhyimmät ilmaisujen keskipituudet olivat 

lähes puolet pisimmistä pisimpien ilmaisujen keksipituuksista. Ikäryhmien sisällä oli 

siis huomattavissa vaihtelua. Tilstran ja McMasterin (2007) tutkimuksessa 

kommunikaatioyksiköiden määrä kasvoi lapsen kehittyessä.  Ilmaisun keskipituuden 

laskemisessa kokonaissanamäärä jaetaan kommunikaatioyksiköiden määrällä. Jos 

kommunikaatioyksiköitä on paljon, mutta sanamäärä on vähäinen taitavien 

sidoskeinojen ja viittausten vuoksi, tilanne voi näyttäytyä ilmaisun keskipituuksien 

pienenemisenä.  

 

5.1.3 Mikro- ja makrorakenteen välinen yhteys 

Tutkimus ei osoittanut mikro- ja makrorakenteen välille korrelaatiota. 8-vuotiaiden 

koehenkilöiden kahdeksan ja yksitoista välisiä eroja tarkastelemalla saatiin hyvä 

esimerkki siitä, ettei sanamäärä ei välttämättä ennusta suoraan makrotason pisteitä. 

Molemmilla koehenkilöillä oli yhtä korkeat makrorakenteen pisteet, mutta heidän 
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tarinoidensa kokonaissanamäärät erosivat toisistaan. Koehenkilön kahdeksan 

kokonaissanamäärä oli 104 ja koehenkilö yhdentoista 79. Pienemmällä sanamäärällä oli 

siis mahdollista tuottaa yhtä koherentti tarina kuin suuremmalla sanamäärällä.  Toisaalta 

8-vuotiaan koehenkilö kolmen 25 sanaa kokonaisuudessaan sisältänyt tarina sai 

makrorakenteesta vain 4 pistettä, jolloin vähäinen kokonaissanamäärä näyttäisi 

vaikuttavan makrorakenteeseen ja tarinan koherenttiin rakentumiseen.  

Purcell ja Liles (1992) tarkastelivat tutkimuksessaan kouluikäisten lasten tarinoiden 

korjausmenetelmiä ja huomasivat, että lapset keskittyivät korjaamaan tarinan tarkoitusta 

enemmän kuin tarinan kieliopillista muotoa. Wagnerin, Sahlenin sekä Nettelbladtin 

(1999) tutkimuksessa korrelaatiota ilmeni kertomuksen makrotason ja kertomuksen 

sanojen kokonaismäärän välillä, muttei muilla mikrotason osa-alueilla. Samansuuntaisia 

tuloksia saivat myös Liles, Duffy, Merrit ja Purcell (1995) omassa tutkimuksessaan, 

jossa havaittiin sanojen kokonaismäärän lisäksi makrotason ja koheesion välinen 

korrelaatio. 

 

5.2 Tutkimusmenetelmän arviointi 

Tämän tutkimuksen toteuttamisessa oli omat puutteensa ja virheensä. Tutkimus 

toteutettiin COST-hankkeeseen liittyen, jossa käytettävä testi oli vasta kehittelyasteella. 

Tämä johti siihen, ettei itse testaustilanteeseen tai arviointiin ollut olemassa selkeää 

manuaalia. Menetelmässä käytetty tarina perustui Steinin ja Glennin (1979) 

kertomuskielioppimalliin, minkä vuoksi tarinoiden arvioiminen oli helppoa ja 

arvioinnin taustalle löytyi teoreettista tietoa. 

Vaikka itse menetelmä oli kehittelyasteella, eikä manuaalia ollut vielä saatavissa, oli 

testaustilanteessa toimimiseen olemassa selkeät ohjeet. Kerrontatehtävien onnistumisen 

kannalta oli tärkeää, ettei lapsi saanut liikaa apua tarinan kerrontaan tutkijalta, vaan 

tarina oli lapsen itsensä tuottama ja kertoma. Jokaisen lapsen kanssa pystyttiin 

toimimaan saman kaavan mukaan selkeän ohjeistuksen avustuksella. Ensimmäisillä 

testauskerroilla vaikeuksia tuotti ohjeistuksessa pysyminen. Tämän vuoksi ensimmäisiä 

tutkimukseen osallistuneita lapsia ohjeistettiin hieman enemmän kuin myöhemmin 

tutkimukseen osallistuneita.  
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Kuvat ja tarina olivat 7- ja 8-vuotiaille lapsille soveltuvia. Kuvitus oli selkeää ja 

yhdenmukaista. Ennen varsinaista testaustilanteita heräsi kysymys, olisivatko kuvat 

tämän tutkimusjoukon lapsille liian helppoja tai lapsellisia. Lapset eivät kuitenkaan 

pitäneet kuvia tai niistä muodostuvia kertomuksia liian lapsellisina. Toisaalta kuvat 

eivät osoittautuneet myöskään liian vaikeiksi. Sopivan vaikeusasteen omaavat kuvat 

innoittivat lähes kaikkia lapsia kertomaan omat tarinansa. Muutamaa lasta piti hetken 

houkutella kertomaan, mutta loppujen lopuksi kaikki lapset tuottivat testaustilanteessa 

tarinat. 

Lapset kertoivat testauksen aikana kaksi tarinaa, joista tämän pro gradu -tutkielman 

analyysiin valittiin uudelleen kerrotut tuotokset. Uudelleenkerronnan yhteydessä osa 

lapsista saattoi epäillä omaa kykyään kertoa sama tarina uudelleen sanasta sanaan. Tässä 

yhteydessä lapsia kehotettiin kertomaan oma tarinansa annettua mallia mukaillen. 

Tämän jälkeen lapset rauhoittuivat kertomaan tarinaa uudelleen.  

Tutkimukset ovat osoittaneet, ettei uudelleenkerronta tuota niin pitkiä kertomuksia kuin 

itse tarinan luomista vaativa tehtävä (Hayward & Schneider, 2000). Osa lapsista saattoi 

jättää kertomatta tarinaan liittyvistä asioista, koska he eivät kokeneet tarvetta toistaa jo 

molempien osapuolten tiedossa olleita asioita. Tutkimuksen luotettavuutta olisi lisännyt 

toisen tutkijan tai avustajan käyttö, jolloin toinen olisi kertonut lapselle tarinan ja toinen 

olisi tullut tilanteen ulkopuolelta kuuntelemaan lapsen tarinan. Lapsella ja kuulijalla ei 

olisi ollut jaettua tietoa kyseisestä tarinasta ja lapsen olisi pitänyt kertoa tarina tätä 

taustaa vasten. Tällöin lapsi olisi saattanut kertoa yksityiskohtaisemman tarinan, joka 

olisi kuvannut lapsen todellisia arkipäivän kerrontataitoja. Tämä olisi lisännyt 

tutkimuksen luotettavuutta. 

Testaustilanteet perustuivat kuvalliseen stimulukseen. Tarina noudatti Steinin ja 

Glennin (1979) kielioppimallia, josta oli löydettävissä kolme episodia. Kuvat olivat 

läsnä tutkijan kertoessa tarinaa ja lapsen kertoessa tarinaa uudelleen. Kuvat toimivat 

lapselle muistin tukena ja helpottivat skeeman luomista. Tutkijat ovat osoittaneet 

(Mäenpää, 1998, s. 70–72; Paris & Paris, 2003; Rinta-Homi & Peltonen, 2011; Trabasso 

& Roden, 1994), että jaettu kuvallinen informaatio voi muuttaa lapsen kertomusta. 

Lapsi voi kokea, ettei hänen ole mielekästä kertoa jaettua informaatiota aikuiselle. Näin 

ollen kuvallinen stimulus voi luoda epätodellisen tilanteen lasten kerrontataitojen 

mittaamiseen. Ilman jaettua yhteistä informaatiota tähän tutkimukseen osallistuneet 
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lapset olisivat voineet kertoa laajempia kertomuksia. Testaustilanteen ohjeistuksen 

mukaan tutkijan tuli kertoa kuvasarjaa lapselle ensimmäisen kerran näyttäessään, että 

vain lapsi näkee kyseiset kuvat. Näin pyrittiin vähentämään jaetun informaation 

vaikutuksia kertomuksiin. Todellisuudessa kuvasarja oli kuitenkin kerrontatilanteessa 

pöydällä, josta sekä tutkija että lapsi näkivät sen tehtävän suorittamisen ajan. Kuvien 

käyttö kerronnan tukena voi johdattaa lapsen kuvailemaan kuvien tapahtumia, 

henkilöitä ja asioita. Tämä ei ole tarinan luomista vaan kuvan asioiden kuvailua. 

Kertomukset litteroitiin äänitysten perusteella. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa 

tulee ottaa huomioon, että aineisto litteroitiin ja analysoitiin yhden henkilön toimesta 

eikä käytettävissä ollut toisen tutkijan suorittamaa vertailukohtaa. Olisi ollut mielekästä 

litteroida ja analysoida sama aineisto toisen tutkijan kanssa ja vertailla saatuja tuloksia 

toisiinsa ennen tulosten julkaisua. Aineisto pyrittiin litteroimaan tarkasti c-yksiköihin, 

mutta analyysivaiheessa tuli edelleen ilmi virheitä litteroinnissa. Nämä virheet korjattiin 

ja korjausten pohjalta tehtiin uudet analyysit. On kuitenkin mahdollista, että litterointiin 

on jäänyt vielä virheitä, jotka vaikuttavat omalta osaltaan tuloksiin.      

Tutkimusmenetelmän mukaan tutkija näki jokaista lasta vain kerran ja toimi 

tutkimustilanteessa yksin. Tutkimuksen luotettavuutta olisi lisännyt useammalla kerralla 

samalta lapselta kerätty data sekä useamman tutkijan käyttö. 

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan mitata kahden tekijän reliabiliteetin ja validiteetin 

avulla. Reliabiliteetti kertoo, kuinka luotettavia tuloksia mittarilla on saatu aikaan 

todellisuudessa (Schiavetti, Metz & Orlikoff, 2011, s. 182). COST-hankkeen 

kertomuksen tuottamisen menetelmä sekä siihen kuuluva makrotason arviointilomake 

on kuitenkin vasta kehittelyasteella, joten menetelmästä ole vielä tehty reliabiliteetin 

tarkastelua. Testin reliabiliteettia voidaan tarkastella uudelleen testauksen (test-retest) 

avulla. Tässä tutkimuksessa oli alun perin mukana kaksi kerrontatehtävää, joita olisi 

voinut käyttää rinnakkaisina mittareina (Metsämuuronen, 2009, s. 140), mutta koska 

tutkimuksessa tarkasteltiin ikäluokkien välisiä eroja, piti toinen kerronnan muoto jättää 

tarkastelematta. Kerronnan arvioinnissa olisi ollut mahdollista käyttää Steinin ja 

Glennin (1979) kielioppimalliin perustuvaa rinnakkaismittaria tarkasteltaessa uudelleen 
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kerrontaa. Toisen kerrontatestin tai kerrontatehtävän käyttäminen rinnakkaismittarina 

olisi tuonut tälle tutkimukselle lisää luotettavuutta.  

Makrorakenteen pisteytykseen oli oma pisteytyslomakkeensa. Pisteytysmalli oli toimiva 

ja ohjeet selkeät. Jokaisessa pisteytyskohdassa oli arviointolomakkeessa esimerkki 

oikeasta vastauksesta. Tästä huolimatta osa lasten ilmauksista oli hieman epäselviä ja 

tarinoiden pisteyttäminen oli tästä syystä vaikeaa. Kerronnan makrorakenne pisteytettiin 

tarkasti ohjeiden mukaan ja tutkijan omat tulkinnat lasten ilmauksista jätettiin 

huomioimatta. Mikrorakenne oli makrorakennetta selkeämpi pisteyttää, ilmaisut oli 

suhteellisen helppo jakaa c-yksiköihin ohjeiden mukaan. Sanojen lukumäärän 

laskeminen oli selkeää olemassa olevien selkeiden ohjeiden mukaan. Pisteytyksen 

vaihtelevuutta voidaan yleisesti tutkia eri tutkijoiden välisen yhteneväisyyden kautta 

(Schiavetti ym., 2011, s. 186–187). Koska tässä tutkimuksessa ei ollut muita tutkijoita, 

ei tutkijoiden välistä yhteneväisyyttä voitu tarkastella.  

Validiteetti ilmaisee sen, mittaako valittu mittari sitä, mitä sen on tarkoitus mitata 

(Schiavetti ym., 2011, s. 188). Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet 

kertomuskielioppipisteiden (Paris & Paris, 2003; Reilly ym., 2004; Soodla & Kikas, 

2011), kertomuksen pituuden (Pankratz ym., 2007; Reilly ym., 2004) ja ilmaisun 

keskipituuden (Paul & Smith, 1993) olevan yhteydessä lapsen kielellisiin taitoihin ja 

niiden kehitykseen. Kerrontaan ja kerrontatehtävistä suoriutumiseen vaikuttavat myös 

kognitiiviset taidot, kuten muisti ja tarkkaavaisuus (Pankratz ym., 2007). Tässä 

tutkimuksessa käytetty uudelleenkerrontatehtävä vaatii lapselta erityisesti muistin ja 

tarkkaavaisuuden toimintaa. Kerrottu tarina tuli keskittyä kuuntelemaan, se piti painaa 

mieleen ja kyetä palauttamaan hetken kuluttua muistista niin, että uudelleenkerronta oli 

mahdollista toteuttaa. Lisäksi kerrontatestissä suoriutumiseen vaikutti lapsen persoona. 

8-vuotiaiden koehenkilö kolmen kerrontataidot voivat osaltaan selittyä ujoudella. 

Kertomusten aloittamisen vaikeus voi myös osittain selittyä lasten ujoudella. Kaikki 

lapset saatiin houkuteltua kertomaan mahdollisimman hyvät tarinat.  

Sisäinen validiteetti tarkastelee osaltaan sitä, aiheutuvatko tutkimuksen koetilanteessa 

saadut tulokset niistä tekijöistä, joiden niihin oletetaan vaikuttavan (Schiavetti & Metz, 

1997, s. 121–127). Sisäiseen validiteettiin vaikuttavat koehenkilöiden kasvu, 

mittaustapahtuma, käytetty mittari, mahdolliset vinoumat sekä koehenkilökato. Tässä 

yhteydessä tarkastellaan tutkimusstrategian valintaa, onko se valittu oikein suhteessa 
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tutkittavaan kohteeseen ja siihen liittyviin oletuksiin. Tässä tutkimuksessa koehenkilöt 

tutkittiin kaikki yhdellä kerralla, jolloin lasten kasvu ei vaikuttanut tutkimukseen, eikä 

koehenkilökatoa päässyt tapahtumaan. Tutkimuksessa oli hyvin tarkat valintakriteerit, 

joiden vuoksi muutama koehenkilö rajattiin pois tutkimuksesta. Valintakriteerien 

tarkastelemisen mahdollisti lasten koteihin lähetetyt esitietolomakkeet. Tutkimukseen 

valittiin tarkalleen 7- ja 8-vuotiaat lapset koehenkilöiksi, jolloin muut ikäluokat rajattiin 

tutkimuksen ulkopuolelle. Tämän lisäksi lapset rajattiin niin, että mukana olivat 

ainoastaan yksikieliset lapset. Tutkimukseen valittiin tyypillisesti kielellisesti 

kehittyneet lapset, jolloin normaalista poikkeavasti kielellisesti kehittyneet lapset 

rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Tämä rajauksen mukaan tutkimuksen 

koehenkilöjoukosta rajattiin pois lapset, joilla epäiltiin tai oli diagnosoitu 

kuulonalenema, kielen kehityksen viivästyminen tai kielellinen erityisvaikeus. Näin 

tutkimukseen pyrittiin saamaan mukaan koehenkilöjoukko, joiden kielellinen kehitys 

noudatteli mahdollisimman hyvin tyypillistä kielellistä kehitystä. 

Mittaustapahtuma on voinut vaihdella koehenkilöiden välillä. Tutkimus toteutettiin 

pääosin kevään 2012 aikana, jolloin tutkimusmenetelmä oli tutkijalle uusi ja jännittävä. 

Ensimmäisenä päivänä tapahtui virheitä tutkijan kokemattomuuden vuoksi. Päivien 

kuluessa testaustilanteeseen muodostui rutiini. Tutkimus jatkui syksyllä 2012, jolloin 

tutkijalla oli huomattavasti enemmän kokemusta tutkimuksen tekemisestä ja rutiini 

testaustilanteen suorittamiseen. Mittaustapahtumaan vaikutti varmasti myös kiire. 

Toimiminen kouluympäristössä asetti tutkimukselle ajallisia haasteita, kun tutkimus oli 

saatettava loppuun ennen koulupäivän päättymistä tai lapsen syömään lähtemistä. 

Tällöin koetilanteista tuli hätäisiä. Kiire vaikutti luultavasti sanavarastotestin 

tekemiseen enemmän kuin itse tarinan kerrontaan liittyvään osioon, koska 

sanavarastotesti vei testaustilanteesta eniten aikaa ja se suoritettiin testaustilanteen 

lopuksi.  

Käytetty mittari vaikuttaa olevan validi. Tarinan kerronnan sekä käytettyjen makrotason 

mittareiden taustalta löytyy Steinin ja Glennin (1979) kertomuskielioppimalli, joka 

tukee tutkimuksen käsitevaliditeettia (Sciavetti & Metz, 1997, s. 115).  

 

Ulkoinen validiteetti tarkastelee tutkimusten tulosten yleistettävyyttä (Schiavetti & 

Metz, 1997, s. 127–130). Ulkoisen validiteetin uhat vaikuttavat tutkimustulosten 

yleistettävyyteen. Ulkoiseen validiteettiin vaikuttavat koehenkilöiden valinta ja määrä, 
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esitestausasetelma sekä reaktiivinen järjestely. Tässä tutkimuksessa ei ollut 

esitestausasetelmaa. Koehenkilömäärä oli suhteellisen pieni ja ikäryhmien välillä oli 

eroja koehenkilöiden lukumäärissä. Vaikka erot olivat ikäryhmien välillä pienet, ne 

vaikuttivat omalta osaltaan tuloksiin. Testaustilanteen järjestelyt oli haastava toteuttaa 

Kiuruvedellä. Koululta oli vaikea löytää rauhallista hiljaista tilaa, jossa ei olisi ollut 

ylimääräisiä häiriötekijöitä. Tutkimuksen aikana käytössä oli tila, jossa tutkija sai olla 

lapsen kanssa kahdestaan. Oviin liimattiin ”tutkimus käynnissä” -lappuja, jotka eivät 

estäneet opettajia, avustajia tai siivoajia tulemasta testaustilanteen aikana huoneeseen. 

Tämä häiriötekijä vaikutti osaltaan lasten keskittymiseen ja tarinan kerrontaan. 

Testausympäristön vaikutukset lapsen suoriutumiseen tulee ottaa huomioon (Schiavetti 

& Metz, 1997, s. 129), eivätkä tulokset ole suoraan yleistettävissä normaaliin arkeen.    

Testausympäristön lisäksi ohjeet vaikuttavat tulosten yleistettävyyteen ja tätä kautta 

ulkoiseen validiteettiin (Schiavetti & Metz, 1997, s. 105–107). Ohjeiden selkeä muoto 

ja ymmärrettävyys vaihtelivat eri lasten kohdalla. Ohjeet olisi pitänyt pyrkiä kertomaan 

kaikille lapsille samalla tavalla, mutta tämä ei aina toteutunut toivotulla tavalla. Osalle 

lapsista saattoi jäädä jokin ohjeiden osa antamatta ensimmäisissä testauspäivänä tutkijan 

jännityksen ja kokemattomuuden vuoksi. Kertomusten kertomista harjoiteltiin etukäteen 

tuttujen aikuisten ihmisten kanssa. Aikuisten kanssa ohjeistus oli selkeä ja he 

ymmärsivät tehtävän nopeasti ilman pidempää ohjeistusta aiheeseen. Näin ollen 

ohjeiden yksityiskohtainen antaminen jäi harjoittelematta, mikä näkyi varsinkin 

ensimmäisissä tutkimustilanteissa. Tämän lisäksi tutkijan käytös tutkimustilanteessa 

saattoi vaikuttaa koehenkilöiden suoriutumiseen (Metsämuuronen, 2009, s. 1200; 

Schiavetti & Metz, 1997, s. 130). Tässä tutkimuksessa tutkija pyrki toimimaan 

mahdollisimman samalla tavalla jokaisessa tutkimustilanteessa, mikä ei aina kuitenkaan 

onnistunut. 

 

5.4 Tutkimuksen hyöty ja jatkotutkimusaiheet 

Tämä tutkimus osoitti, ettei 7- ja 8-vuotiaiden kertomusten välillä ollut tilastollisesti 

merkitseviä eroja makro- tai mikrorakennetta tarkasteltaessa. Omalta osaltaan tämä 

tutkimus tukee yleistä kerronnan tutkimuksen linjaa, jonka mukaan 6-vuotiailla lapsilla 

on huomattavissa tilastollisesti merkitsevä kehitysaskel kerronnan tasolla verrattuna 

nuorempiin lapsiin (Justice ym., 2006; Reilly ym., 1996; Tilstra & McMaster, 2007). 
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Ero on huomattavissa seuraavan kerran 9-vuotiaiden lasten kertomusten osalla, joiden 

kertomukset olivat selvästi kehittyneempiä kuin nuorempien lasten kertomukset (Justice 

ym., 2006). Tämä tutkimus tukee ajatusta, jonka mukaan kerrontataitojen kehitys 7- ja 

8-vuotiaiden välillä on vähäistä (Burns ym., 2012). 

Jatkotutkimukselle olisi tarvetta 7- ja 8-vuotiaiden osalta henkilökohtaisten kertomusten 

saralla. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuvasarjan perusteella luotuja tarkasti 

strukturoituja fiktiivisiä tarinoita. Olisi mielenkiintoista selvittää, vastaavatko saadut 

tulokset samanikäisten lasten henkilökohtaisia kertomuksia. Koululaisten maailman 

keskiössä ovat juuri henkilökohtaisen kertomuksen muodot. Lapset keskustelevat 

kerronnanomaisesti vanhempiensa kanssa päivän tapahtumista. Sosiaaliset suhteet 

kavereiden ja aikuisten kanssa vaativat henkilökohtaisen kerrontataidon hallintaa. 

Lisäksi koulumaailma vaatii lapselta jäsentyneitä kerronnan taitoja, joita lapsi käyttää 

hyväksi mm. vastattaessa tunnilla opettajan esittämiin kysymyksiin. Kysymyksiin tulee 

osata vastata lyhyesti ja ytimekkäästi, oikea-aikaisesti ja oikeaan asiaan liittyen.  

7- ja 8-vuotiaiden kertomusten makro- ja mikrorakenteen välisiä eroja olisi 

mielenkiintoisaa selvittää myös tarinan luomisen kannalta, jolloin lapselle ei tarjota 

alkuun mallia tarinasta vaan lapsen tulee kertoa tarina pelkästään kuvalliseen 

informaatioon perustuen. Olisiko tällöin ollut nähtävissä sama ilmiö kuin 

uudelleenkerronnassa, jonka mukaan ikäluokkien välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa. Tarinan luomisen tehtävässä häviää mm. muistin ja mallin 

vaikutukset tarinan kerrontaan. Tarinan luomista vaativassa tehtävissä saa kuvan lapsen 

kerronnan rakentumisesta itsenäisesti, mikä kuvastaa paremmin lapsen jokapäiväisiä 

käytössä olevia kerrontataitoja. 

Makrotason analyyseissä on usein tarkasteltu eri episodien esiintymisiä (Merritt & 

Liles, 1987; Norbury & Bishop, 2003). Olisi ollut mielenkiintoista tutkia, erosivatko 

lasten kertomukset ikäryhmittäin episodirakenteeltaan ja mitkä olisivat ne episodit, joita 

tämän ikäisten lasten kertomuksissa ilmenee. Tästä aineistosta olisi ollut 

mielenkiintoisaa selvittää makrotasolla erilaisten episodirakenteiden esiintymisiä 

kertomuksissa ja verrata sitten ikäluokkia toisiinsa. Lisäksi tutkinnan kohteena olisi 

voinut tarkastella sitä, näkyykö 8-vuotiaiden kertomuksissa enemmän episodirakenteen 

osia kuin 7-vuotiaiden lasten kertomuksissa. Tutkimukset ovat osoittaneet 1. 
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luokkalaisten ja 3. luokkalaisten kertomuksien episodisen rakenteen poikkeavan 

toisistaan (Justice ym., 2006).  

Mielenkiintoista olisi selvittää sukupuolten välisiä eroja kerronnan saralla. Tässä 

tutkimuksessa koehenkilöiden sukupuolijakauma ei ollut tasainen, mikä vaikutti siihen, 

ettei sukupuolten välisiä eroja ollut mielekästä tutkia. Missä määrin ikäryhmien 

koehenkilöiden epätasainen sukupuolijakauma toisiinsa nähden vaikutti tämän 

tutkimuksen tuloksiin?  8-vuotiaita koehenkilöitä oli yhteensä kaksikymmentä, joista 

neljätoista oli poikia ja kuusi oli tyttöjä. 7-vuotiaiden koehenkilöiden joukossa jakauma 

oli tasaisempi. Kahdeksastatoista koehenkilöstä puolet oli tyttöjä ja puolet oli poikia. 

Laskettaessa kertomusten kokonaissanamääriä 7-vuotiaiden tarinat olivat hieman 

pidempiä. Tästä herää kysymys, vaikuttiko 8-vuotiaiden hieman pienempiin 

kertomusten kokonaissanamääriin koehenkilöjoukon poikien määrä. Toisaalta 7-

vuotiaiden hieman suuremmat kokonaissanamäärät voivat selittyä kerronnan 

tiivistämisen taitamattomuudessa. On mahdollista, että 8-vuotiaat ovat taitavampia 

tiivistämään kertomuksiaan. Tällöin koherentti kertomus on mahdollista muodostaa 

pienemmällä kokonaissanamäärällä. Suuri kokonaissanamäärä ei takaa relevanttia, 

joustavasti etenevää kertomusta. Kokonaissanamäärä antaa kuitenkin kuvan lapsen 

käyttämästä sanastosta ja sen laajuudesta. Varsinkin pienemmillä lapsilla 

kokonaissanamäärän laskeminen antaa hyvän kuvan lapsen sanaston laadusta, mutta 

vanhemmiten asia ei ole enää näin yksiselitteinen.  

Kerrontataidot ja niihin liittyvä tutkimus ovat tasaisesti nostattaneet suosiotaan. 

Kerronnan moniulotteisen rakenteen vuoksi se tekee aiheesta mielenkiintoisen 

tutkimuskohteen, josta eivät tutkittavat aiheet lopu heti kesken. Kielellisesti tyypillisesti 

kehittyneiden lasten kerrontataitoja kartoittamalla luodaan pohjaa kerrontataitojen 

kehityslinjan ymmärtämiselle, mikä auttaa poikkeavien kehityslinjojen havaitsemisessa 

ja uusien kerrontataitoja mittaavien testien luomisessa. Kuten aiemmin on jo mainittu, 

kerrontataidot paljastavat lapsen kielellisestä kapasiteetista puolia, joita ei kielen 

yksittäisiin osa-alueisiin painottuvilla testeillä kyetä tutkimaan. Tämä tutkimus osoitti 

omalta osaltaan sen, etteivät kerrontataidot kehity merkittävästi ikävuosien seitsemän ja 

kahdeksan välillä. 
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”Narration exemplifies one of the basic ways in which we represent the world, and 

language of beginning and endings of turning points and crises and climaxes, is 

coimplicates with this mode of representation to so great degree that our image of our 

own lives must be deeply narrational” (Dante, 1985, s. xiii). 

 

 

 

 

  



 

 

49 

LÄHTEET 

Aaltonen, T. (2007). Kertojana me – kerronta yhteistyönä. Teoksessa A-M. 

Korpijaakko-Huuhka, K. Launonen & M. Lehtihalmes (toim.), Kerronnan tutkimuksen 

monet ulottuvuudet (s. 9–16). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 39. 

Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. 

Applebee, A. N. (1978). The child’s concept of story. Chicago: The University of 

Chicago Press.  

Altman, C., Goral, M. & Levy, E. S. (2012). Integrated narrative analysis in 

multilingual aphasia: The relationship among narrative structure, grammaticality, and 

fluency. Aphasiology, 26, 1029–1052. 

Bamberg, M. (2007). Introductory remarks. Teoksessa M. Bamberg (toim.). Narrative – 

state of the art (s. 1–5). Amsterdam: John Benjamins. 

Berman, R. A. & Slobin, D. I. (1994a). Research goals and procedures. Teoksessa R. A. 

Berman & D. I. Slobin (toim.), Relating Events in Narrative: A Crosslinguistic 

Developmental Study (s. 17–35). Hillsdale NJ: Erlbraum. 

Berman, R. A. & Slobin, D. I. (1994b). Narrative structure. Teoksessa R. A. Berman & 

D. I. Slobin (toim.), Relating Events in Narrative: A Crosslinguistic Developmental 

Study (s. 39–84). Hillsdale NJ: Erlbraum. 

Bishop, D. V. M. & Donlan, C. (2005). The role of syntax in encoding and recall of 

pictorial narratives: Evidence from specific language impairment. British Journal of 

Developmental Psychology, 23, 25–46. 

Bishop, D. V. M. & Edmunson, A. (1987). Language-impaired four year olds: 

distinguishing transient from persistent impairment. Journal of Speech and Hearing 

Disorders, 52, 156–173. 

Bliss, L. S. & McCabe, A. (2008). Personal narratives. Cultural differenced and clinical 

impications. Topics in Language Disorders, 28, 162–177. 

Boudreau, D. (2008). Narrative Abilities. Advances in research and implications for 

clinical practice. Topics in Language Disorders, 28, 99–114. 



 

 

50 

Botting, N. (2002). Narrative as a tool for the assessment of linguistic and pragmatic 

impairments. Child Language Teaching and Therapy, 18, 1–21. 

Bruner, J. (2000). Acts of meaning. Cambridge: Harvard University Press. 

Burns, F. A., de Villiers, P. A., Pearson, B. Z. & Championc, T. B. (2012). Dialect-

neutral indices of narrative cohesion and evaluation. Language, Speech, and Hearing 

Services in Schools, 43, 132–152. 

Cain, K. (2003). Text comprehension and its relation to coherence and cohesion in 

children’s fictional narratives. British Journal od Developmental Psychology, 21, 335–

351. 

Crestani, C-A. M., Clendon, S. A. & Hemsley, B. (2010). Words needed for sharing a 

story: Implications for vocabulary selection in augmentative and alternative 

communication. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 35, 268–278. 

Dante, A. C. (1985). Narration and knowledge including the integral text of analytical 

philosophy of history. Columbia: Columbia University Press. 

Fey, M. E., Catts, H. W., Proctor-Williams, K., Tomblin, J. B. & Zhang, X. (2004). Oral 

and written story composition skills of children with language impairment. Journal of 

Speech, Language, and Hearing Research, 47, 1301–1318. 

Finestack, L, H., Fey, M. E. & Catts, H. W. (2006). Pronominal reference skills of 

second and fourth grade children with language impairment. Journal of Communication 

Disorders, 39, 232–248. 

ERRNI, kerrontaitoja mittaava testi. Luettu 19.9.2012 osoitteesta: 

http://www.pearsonclinical.co.uk/AlliedHealth/PaediatricAssessments/Language-

SemanticsNarrative/ExpressionReceptionandRecallofNarrativeInstrument(ERRNI)/Exp

ressionReceptionandRecallofNarrativeInstrument(ERRNI).aspx 

Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., Välimaa, T., Balciuniene, I., 

Bohnacker, U. & Walters, J. (2012). MAIN: Multilingual assessment instrument for 

narratives. Zas Papers in Linguistics, 56. 

Griffin, T. M, Hemphill, L., Camp, L. & Palmer Wolf, D. (2004). Oral discourse in the 

preschool years and later literacy skills. First Language, 24, 123–147. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219924
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219924
http://www.pearsonclinical.co.uk/AlliedHealth/PaediatricAssessments/Language-SemanticsNarrative/ExpressionReceptionandRecallofNarrativeInstrument(ERRNI)/ExpressionReceptionandRecallofNarrativeInstrument(ERRNI).aspx
http://www.pearsonclinical.co.uk/AlliedHealth/PaediatricAssessments/Language-SemanticsNarrative/ExpressionReceptionandRecallofNarrativeInstrument(ERRNI)/ExpressionReceptionandRecallofNarrativeInstrument(ERRNI).aspx
http://www.pearsonclinical.co.uk/AlliedHealth/PaediatricAssessments/Language-SemanticsNarrative/ExpressionReceptionandRecallofNarrativeInstrument(ERRNI)/ExpressionReceptionandRecallofNarrativeInstrument(ERRNI).aspx


 

 

51 

Halliday, M. A. K. & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. Lontoo: Longman. 

Hayward, D. & Schneider, P. (2000). Effectiveness of teaching story grammar 

knowledge to pre-school children with language impairment. An exploratory study. 

Child Language Teaching and Therapy, 16, 255–284. 

Heikkilä, T. (1998). Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita. 

Heikkinen, H. L. T. (2010). Narratiivinen tutkimus – todellisuus kertomuksena. 

Teoksessa J. Aaltola  & R. Valli (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia 

aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (s. 

143–159). Jyväskylä: PS-kustannus. 

Heikkinen, M., Partanen, L. & Yliherva, A. (2011). Kouluikäisten lasten kerronnan 

arviointi ERRNI-testillä. Teoksessa: S. Stolt, M. Lehtihalmes, L. M. Heikkola & S. 

Kunnari (toim.), Lasten ja nuorten puheen ja kielen arvionti ja mittaaminen (s. 97–107). 

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 43. Helsinki: Puheen ja kielen 

tutkimuksen yhdistys. 

Heilmann, J., Miller, J. F. & Nockerts, A. (2010). Sensitivity of narrative organization 

measures using  narrative retells produced by young school-age children. Language 

Testing, 27, 603–626. 

Hewitt, L. E., Hammer, C. S., Yont, K. M. & Tombling J. B. (2005). Language 

sampling for kindergarten children with and without SLI: mean lenght of utterance, 

IPSYN, and NDW. Journal of Communication Disorders, 38, 197–213. 

Hoffman, L. M. (2009). The utility of school-age narrative microstructure indicates: 

INMIS and the proportion of restricted utterances. Language, Speech, and Hearing 

Services in Schools, 40, 365–375. 

Hudson, J. A. & Shapiro, L. R. (1991). From knowing to telling: the development of 

children’s scripts, stories, and personal narratives. Teoksessa A. McCabe & C. Peterson 

(toim.), Developing Narrative Structure (s.89–136). Hillsdale NJ: Erlbaum. 

Hughes, D., McGillivray, L. & Schmidek, M. (1997). Guide to narrative language: 

procedures for assessment. Eau Claire: Thinking Publications.  



 

 

52 

Hänninen, V. (2010). Narratiivisen tutkimuksen käytäntöjä. Teoksessa J. Aaltola  & R. 

Valli (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle 

tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (s. 160–178). Jyväskylä: 

PS-kustannus. 

Johnston, J. R. (2008). Narratives. Twenty-five years later. Topics in Language 

Disorders, 28, 93–98. 

Justice, L. M., Bowles, R. P., Kaderavek, J. N., Ukrainetz, T. A., Eisenberg, S. L. & 

Gilliam, R. B. (2006). The index of narrative microstructure: A clinical tool for 

analyzing school-age children’s narrative performances. American Journal of Speech-

Language Pathology, 15, 177–191. 

Kiviniemi, K. (2008). Kaksikielisten lasten kerrontataidot. Pro gradu -tutkielma. Oulun 

yliopisto, humanistinen tiedekunta, logopedia. 

Korpijaakko-Huuhka, A-M. (2007). Miten puheterapeutti voi tutkia kertovaa puhetta ja 

kielenkäyttöä? Teoksessa: A-M. Korpijaakko-Huuhka, K. Launonen & M. Lehtihalmes 

(toim.), Kerronnan tutkimuksen monet ulottuvuudet (s. 17–27). Puheen ja kielen 

tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 39. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. 

Koutsoftas, A. D., Gray, S., Nippold, M. & Schneider, P. (2012). Comparison 

of narrative and expository writing in students with and without language-learning 

disabilities. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 43, 395–409. 

Labov, W. (1977). Language on the inner city: Studies in the black English vernacular. 

Oxford: Blackwell. 

Lahtinen, J. (1997). The Bus Story lasten narratiivisena tutkimusmenetelmänä. Pro 

gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, logopedia. 

Lehtihalmes, M., Korpijaakko-Huuhka, A-M., & Launonen, K. (2007). Kertova 

ihminen. Teoksessa: A-M. Korpijaakko-Huuhka, K. Launonen & M. Lehtihalmes 

(toim.), Kerronnan tutkimuksen monet ulottuvuudet (s. 4–8). Puheen ja kielen 

tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 39. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. 

Leinonen, E., Letts, C. & Smith, B. R. (2000). Children’s pragmatic communication 

difficulties. Lontoo: Whurr Publishers. 



 

 

53 

Liles, B. Z. (1985). Cohesion in the narratives of normal and languagedisordered 

children. Journal of Speech and Hearing Research, 28, 123–133. 

Liles, B. Z., Duffy, R. J., Merritt D. D. & Purcell S. L. (1995). Measurement of 

narrative discourse ability in children with language disorders. Journal of Speech & 

Hearing Research, 38, 415–425. 

Loponen, E-M. (2012). Puheen sujuvuus kerrontatehtävässä suomenkielisillä lapsilla. 

Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, logopedia. 

Loukusa, S., Kunnari, S. & Vedenkannas, U. (2011). Pragmaattisen kehityksen 

taustatekijöitä. Teoksessa S. Loukusa & L. Paavola (toim.), Lapset kieltä käyttämässä. 

Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt (s. 25–42). Jyväskylä: PS-kustannus. 

Marks, I. & Stokes, S. F. (2009). Narrative-based intervention for word-finding 

difficulties: a case study. International Journal of Language & Communication 

Disorders, 45, 586–599. 

Martin, N. & Brownell, R. (2010). Expressive one-word picture vocabulary test - 4. 

Novato: ATP Assessments. 

McCabe, A. & Bliss, L. (2003). Patterns of narrative discourse. A multicultural, life 

span approach. Boston: Allyn and Bacon. 

McCabe, A., Bliss, L., Barra, G. & Bennett, MB. (2008). Comparison of personal 

versus fictional narratives of children with language impairment. American Journal of 

Speech-Language Pathology, 17, 194–206.  

McCabe, A. & Rollins, P. R. (1994). Assessment of preschool narrative skills. American 

Journal of Speech-Language Pathology, 3, 45–56. 

Merritt, D. D. & Liles, B. Z. (1987). Story grammar ability in children with and without 

language disorder: story generation, story retelling, and story comprehension. Journal of 

Speech and Hearing Research, 30, 539–552. 

Metsämuuronen, J. (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: 

International Methelp. 



 

 

54 

Mäenpää, M. (1998). Erilaisten tehtävätyyppien vaikutus esikouluikäisten lasten 

narratiiviin. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, logopedia. 

Mäkinen, L. & Kunnari, S. (2009). Lasten kerrontataitojen arvioiminen. Puhe ja kieli, 

29, 103–120. 

Ninio, A. & Snow, C. E. (1996). Pragmatic development. Boulder: Westview Press.   

Norbury, C. F. & Bishop, D.V.M. (2003). Narrative skills of children with 

communication impairments. International Journal of Language and Communication 

Disorders, 38, 287–313. 

Nummenmaa, L. (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: 

Tammi. 

Ochs, E. (2006). Narrative in everyday life. Teoksessa T. A. van Dijik (toim.), 

Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction (s. 64–84). Lontoo: SAGE.  

O'Neill, D. K., Pearce M. J. & Pick J. L. (2004). Preschool children’s narratives and 

performance on the Peabody Individualized Achviement Test –Revised: Evidence of a 

relation between early narrative and later mathematical ability. First Language, 24, 

149–183. 

Pankratz, M. E., Plante, E., Vance, R. & Insalaco, D. M. (2007). The diagnostic and 

predictive validity of the Renfrew Bus Story. Language, Speech and Hearing Services 

in Schools, 38, 390–399. 

Paris, A. H. & Paris, S. G. (2003). Assessing narrative comprehension in young 

children. Reading Research Quarterly, 38, 36–76. 

Paul, R. & Smith, R. L. (1993). Narrative skills in 4-year-olds with normal, impaired, 

and late-developing language. Journal of Speech and Hearing Research, 36, 592–597. 

Petersen, D. B., Gilliam, S. L. & Gilliam, R. B. (2008). Emerging procedures in 

narrative assessment. The index of narrative complexity. Topics in Language Disorders, 

28, 115–130. 

Peterson, C. & Dodsworth, P. (1991). A longitudinal analysis of young children’s 

cohesion and noun specification in narratives. Journal of Child Language, 18, 397–415. 



 

 

55 

Peterson. C. & McCabe, A. (1983). Developmental psycholinguistics: Three ways of 

looking at a child’s narrative. New York: Plenum Press. 

Peterson, C. & McCabe, A. (1991). Linking children’s connective use and narrative 

macrostructure. Teoksessa A. McCabe & C. Peterson (toim.), Developing narrative 

structure (s. 29–53). Hillsdale NJ: Erlbaum. 

Pro-Ed. (2010). Test of narrative language. Luettu 18.10.2012 osoitteesta: 

http://www.proedinc.com/customer/productView.aspx?ID=3316 

Purcell, S. L. & Liles, B. Z. (1992). Cohesion repairs in the narratives of normal-

language and language-disordered school-age children. Journal of Speech and Hearing 

Research, 35, 354–359. 

Rautakoski, P. (2005). Vaikeasti afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä 

kommunikointitaitojen kuntoutuminen: seurantatutkimus. Väitöskirja. Helsingin 

yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Puhetieteiden laitoksen julkaisuja 52. 

Reilly, J., Bates, E. & Marchman, V. (1998). Narrative discourse in children with early 

focal brain injury. Brain and Language, 61, 335–375. 

Reilly, J., Losh, M., Bellugi, U. & Wulfeck, B. (2004). ‘‘Frog, where are you?’’ 

Narratives in children with specific language impairment, early focal brain injury, and 

Williams syndrome. Brain and Language, 88, 229–247. 

Renfrew, C. (1997). Bus story test: A test of narrative speech. Oxon: Speechmark. 

Rinta-Homi, E. & Peltonen, R. (2011). Sammakkokertomuksen sisällön 

arviointikriteerien kehittelyä. Teoksessa: S. Stolt, M. Lehtihalmes, L. M. Heikkola & S. 

Kunnari (toim.), Lasten ja nuorten puheen ja kielen arvionti ja mittaaminen (s. 74–81). 

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 43. Helsinki: Puheen ja kielen 

tutkimuksen yhdistys. 

Rollins, P. R., McCabe, A. & Bliss, L. (2000). Culturallysensitive assessment of 

narrative skills in children. Seminars in Speech and Language, 21, 223–234. 

Ruohomäki, A. (2011). Kertomusten sisältö ja kielellinen rakenne kielellisessä 

erityisvaikeudessa. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, 

logopedia. 

http://www.proedinc.com/customer/productView.aspx?ID=3316
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7005489472&eid=2-s2.0-0026548136
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6701653447&eid=2-s2.0-0026548136


 

 

56 

Schiavetti, N. & Metz, D. E. (1997). Evaluating research in communicative disorders. 

3. painos. Boston: Allyn and Bacon. 

Schiavetti, N., Metz, D. E. & Orlikoff, R. F. (2011). Evaluating research in 

communicative disorders. 6. painos. Boston: Pearson Education. 

Schneider, P. & Dubé, R. V. (2005). Story presentation effects on children’s retell 

content. American Journal of Speech-Language Pathology, 14, 52–60. 

Schneider, P., Dubé, R. V. & Hayward, D. (2005).  The Edmonton Narrative Norms 

Instrument.  Retrieved [19.9.2012] from University of Alberta Faculty of Rehabilitation 

Medicine website: http://www.rehabmed.ualberta.ca/spa/enni.  

Schneider, P. & Hayward, D. (2010). Who does what to whom: Introduction of 

referents in children’s storytelling from pictures. Language, Speech, and Hearing 

Services in Schools, 41, 459–473. 

Scott, C. M. & Windsor, J. (2000). Narrative and expositor discourse if school age 

children with language learning disabilities. Journal of Speech, Language, and Hearing 

Recearch, 43, 324–339. 

Siikala, A-L. (1987). Kertomus, kerronta, kulttuuri. Teoksessa T. Hoikkala (toim.), 

Kieli, kertomus, kulttuuri (s. 98–117). Helsinki: Gaudeamus. 

Skarakis-Doyle, E. & Dempsey, L. (2008). Assessing story comprehension in preschool 

children. Topics In Language Disorders, 28, 131–148. 

Soininen, E-M. (2005). Kerrontataitojen kehitys 4–5-vuotiailla lapsilla. Pro gradu -

tutkielma. Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, logopedia. 

Soodla, P. (2011). Picture-elicited narratives of Estonian children at the kindergarten-

school transition as a measure of language competence. Väitöskirja. University of 

Tartu. Dissertationes Pedagogicae Universistatis Tartuensis 12. 

Soodla, P., & Kikas, E. (2010). Macrostructure in the narratives of Estonian children 

with development and language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing 

Research, 53, 1321–1333.  

http://www.rehabmed.ualberta.ca/spa/enni


 

 

57 

Stein, N. L. & Glenn, C. G. (1979). An analysis of story comprehension in elementary 

school children. Teoksessa R. O. Freedle (toim.), New directions in discourse 

processing (s. 53–120). Norwood: Ablex Publishing Corporation. 

Stolt, S., Kunnari, S., Heikkola, L. M. & Lehtihalmes, M. (2011). Näkymiä lasten ja 

nuorten kielellisten taitojen arviointiin ja mittaamiseen 2010-luvun Suomessa. 

Teoksessa: S. Stolt, M. Lehtihalmes, L. M. Heikkola & S. Kunnari (toim.), Lasten ja 

nuorten puheen ja kielen arvionti ja mittaaminen (s. 4–9). Puheen ja kielen tutkimuksen 

yhdistyksen julkaisuja 43. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. 

Stothard, S. E., Snowling, M. J., Bishop, D. V. M., Chipchase, B. B. & Kaplan C. A. 

(1998). Language-impaired preschoolers: a follow up into adolescence. Journal of 

Speech, Language, and Hearing Research, 41, 407–418. 

Sun, L. & Nippold. M. A. (2012). Narrative writing in children and 

adolescents: examining the literate lexicon. Language, Speech & Hearing Services in 

Schools, 43, 2–13. 

Suvanto, A. (2007). Kielihäiriöisen lapsen kerrontataidot ja niiden kuntouttaminen. 

Teoksessa: A-M. Korpijaakko-Huuhka, K. Launonen & M. Lehtihalmes (toim.), 

Kerronnan tutkimuksen monet ulottuvuudet (s. 39–48). Puheen ja kielen tutkimuksen 

yhdistyksen julkaisuja 39. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. 

Suvanto, A. (2012). Lapsi tarinaa rakentamassa. Kielihäiriöisten lasten kerrontataidot 

ja niiden kuntouttaminen. Väitöskirja. Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis 

B106. 

Suvanto, A. & Mäkinen, L. (2011). Lasten kerrontataitojen kehitys. Teoksessa S. 

Loukusa & L. Paavola (toim.), Lapset kieltä käyttämässä. Pragmaattisten taitojen 

kehitys ja sen häiriöt (s. 63–82). Jyväskylä: PS-kustannus. 

Swanson, L., Fey, M., Mills, C. & Hood, L. (2005). Use of narrative-based language 

intervention with children who have specific language impairment. American Journal of 

Speech-Language Pathology, 14, 131–143. 

Tilstra, J. & McMaster, K. (2007). Productivity, fluency, and grammaticality measures 

from narratives. Potential indicators of language proficiency? Communication 

Disorders Quarterly, 29, 43–53. 



 

 

58 

Trabasso, T. & Rodkin, P. C. (1994). Knowledge of goal/plans: a conceptual basis for 

narrating Frog, Where are you? Teoksessa R. A. Berman & D. I. Slobin (toim.), 

Relating Events in Narrative: A Crosslinguistic Developmental Study (s. 85–106). 

Hillsdale NJ: Erlbraum. 

Uccelli, P. & Páez, M. M. (2007). Narrative and vocabulary development of bilingual 

children from kindergarten to first grade: developmental changes and associations 

among English and Spanish skills. Language, Speech & Hearing Services in Schools, 

38, 225–236. 

Van Dijk, T. A. (1981). Studies in the pragmatics of discourse. The Hague: Mounton. 

Van Dijk, T. A. (1982). Text and context. Explorations in the semantics and pragmatics 

of discourse. Lontoo: Longman. 

Wagner, C.R., Sahlén, B. & Nettelbladt, U. (1999). What’s the story? Narration and 

comprehension in Swedish preschool children with language impairment. Child 

Language Teaching and Therapy, 15, 113–137. 

Wellman, R., Lewis, B., Freebairn, L., Avrich, A., Hansen, A. & Stein, C. (2011). 

Narrative abilities of children with speech sound disorder and the prediction of later 

literacy skills. Language, Speech & Hearing Services in Schools, 42, 561–579. 

Whitworth, A. (2010). Using narrative as a bridge: Linking language processing models 

with real-life communication. Seminars in Speech and Language, 31, 64–76. 

 

 

 

 



 

Liite 1. 

LIITTEET 

 

ESITIETOLOMAKE LAPSEN VANHEMMILLE 

 

Kunnari & Välimaa 2012 Cost-hanke 

 

Lapsen nimi:____________________  

Lapsen syntymäaika _______________, syntymäpaino _____ kg ja pituus _____ cm. 

Lapseni syntyi  täysiaikaisena. 

       ennenaikaisesti, raskausviikolla _____. 

 

I Yleiset kysymykset 

 

Pyydämme Teitä vastaamaan kysymyksiin kirjoittamalla vastauksenne kysymyksen 

jälkeiselle viivalle tai ympyröimällä vastaustanne vastaavan numeron (1 = Ei, 2 = 

Kyllä). Tarvittaessa kirjoittakaa lisätietoja oheisille viivoille. 

 

1. Perheen lapsiluku: ______ lasta  

 

2. Kuinka mones kyseinen lapsi on perheessänne?_____ .lapsi  

 

3. Äidin ikä _____ vuotta  

 

4. Isän ikä _____ vuotta  

 

5. Onko lapsenne päivähoidossa? 

  1  Ei 

  2  Kyllä Missä?______________________________________________ 

 

6. Onko perheenne kaksikielinen? 

  1  Ei 

  2  Kyllä. Mitä kieliä perheessänne puhutaan? ______________________ 
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7. Onko perheenne asunut ulkomailla? 

  1  Ei  

  2  Kyllä. Missä maassa?_______________________________________ 

  Kuinka kauan? ________________________________________________

  Lapsen ikä muuttaessanne Suomeen: _____ vuotta 

 

8. Onko jollain perheenjäsenellänne tai sukulaisellanne todettu ongelmia puheen ja 

kielen kehityksessä (esimerkiksi useita äännevirheitä, lukivaikeus, viivästynyt puheen ja 

kielen kehitys, kielen kehityksen erityisvaikeus, kehitysvamma)? 

  1  Ei  

  2  Kyllä. Kenellä?____________________________________________ 

Minkälaisia ongelmia?___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

9. Lapsi sanoi ensimmäisen sanansa _____ (v kk) iässä ja alkoi yhdistellä sanoja 

lauseiksi _____ (v kk) iässä 

 

 

10. Onko lapsenne kielenkehitys sujunut sittemmin mielestänne normaalisti?  

  1  Ei. Minkälaisia ongelmia? ___________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  2  Kyllä 

 

11. Onko lapsenne saanut puheterapiaa?  

  1  Ei 

  2  Kyllä. Mistä syystä ja kuinka paljon?___________________________ 

______________________________________________________________________ 
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12. Onko lapsellanne todettu    

  1  Puheen/kielen kehityksen häiriöitä (esim. dysfasia) 

  2  Kuulovika  

  3  Kehitysvamma  

  4  CP-vamma  

  5  Muuta mainittavaa 

 

13. Kuinka usein olette tehneet seuraavia asioita ei koskaan 

lapsenne kanssa viimeisen kuukauden aikana? 

 

kaksi kertaa 1-2 kertaa  lähes kuukaudessa viikossa  päivittäin  

 

Tarinoiden kertominen  

 

Kirjojen lukeminen 

 

Laulujen kuunteleminen tai laulaminen 

 

Television/DVD:n katsominen/ Tietokonepelien pelaaminen 

 

 

II Vanhempien koulutukseen liittyvät kysymykset 

 

Koulutustasoa koskevissa kysymyksissä pyydämme Teitä ympyröimään 

koulutusastettanne vastaavan numeron ja alleviivaamaan sulkujen sisällä olevan 

koulutuksen tai tutkinnon. 

 

14. Äidin ammatti: _________________________  

15. Isän ammatti: _________________________ 

16. Äidin koulutustaso:  

  1  Alempi perusaste (kansakoulu, peruskoulun luokat 1–6)  

  2  Ylempi perusaste (keskikoulu, peruskoulun luokat 7–9/10)  

  3  Keskiaste (ylioppilastutkinto, kouluasteen tai toisen asteen 
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ammatillinen koulutus, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto)  

  4  Alin korkea-aste (ammatillisen opistoasteen tutkinto)  

  5  Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinto, alempi 

   korkeakoulututkinto)  

  6  Ylempi korkeakouluaste (ylempi korkeakoulututkinto, lääketieteen 

   lisensiaatin tutkinto tai erikoislääkäritutkinto)  

  7  Tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot) 

 

17. Isän koulutustaso:  

  1 Alempi perusaste (kansakoulu, peruskoulun luokat 1–6)  

  2 Ylempi perusaste (keskikoulu, peruskoulun luokat 7–9/10)  

  3 Keskiaste (ylioppilastutkinto, kouluasteen tai toisen asteen 

ammatillinen koulutus, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto)  

  4 Alin korkea-aste (ammatillisen opistoasteen tutkinto)  

  5 Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinto, alempi 

   korkeakoulututkinto)  

  6 Ylempi korkeakouluaste (ylempi korkeakoulututkinto, lääketieteen 

   lisensiaatin tutkinto tai erikoislääkäritutkinto)  

  7 Tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot) 

 

 

 

III Lapsen korvatulehduksiin liittyvät kysymykset 

 

Pyydämme Teitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin mahdollisimman tarkasti. Mikäli 

ette muista tarkkaa ajankohtaa tai lukumäärää, arvioikaa vastauksenne. 

 

18. Onko lapsellanne ollut äkillisiä välikorvan tulehduksia?  

  1  Ei 

  2  Kyllä. Missä iässä hän sairasti ensimmäisen tulehduksen? 

_____kk_____v 

 

19. Kuinka monta äkillistä välikorvantulehdusta lapsellanne on ollut? _______ 

tulehdusta 
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20. Onko lapsenne sairastanut äkillisen välikorvan tulehduksen viimeisen vuoden 

aikana?  

  1  Ei 

  2  Kyllä. Kuinka monta kertaa? _______ Milloin viimeksi? __________ 

 

21. Onko lapsellanne ollut liimakorvatautia?  

  1  Ei 

  2  Kyllä. Missä iässä?____________ Milloin viimeksi? ____________ 

 

22. Onko lapsenne korviin laitettu ilmastointiputket?  

  1  Ei 

  2  Kyllä. Missä iässä ensimmäisen kerran? _____kk_____v 

 

23. Kuinka monesti putket on laitettu oikeaan korvaan?_______ kertaa  

 

24. Kuinka monesti putket on laitettu vasempaan korvaan? _______ kertaa  

 

25. Onko lapsellanne tällä hetkellä ilmastointiputket? 

  1  Ei  

  2  Kyllä 

 

 

26. Onko lapsellanne epäilty kuulonalenemaa? 

  1  Ei  

  2  Kyllä. Missä iässä?____________ 

Lisätietoja: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

______________ ___/___/20___ Paikka ja aika Kiitos vastauksistanne!



 

Liite 2. 

TIEDOTE LASTEN VANHEMMILLE 

 

Hyvät vanhemmat, 

 

Olen logopedian opiskelija Oulun yliopistosta. Teen pro gradu -tutkielmani 7–8 -

vuotiaidenlasten kerrontataidoista. Toistaiseksi aiheesta on hyvin vähän suomalaista 

tutkimustietoa. Kerronnan avulla lapsen kieltä voidaan arvioida monipuolisesti. 

Tyypillisestä kerrontataitojen kehityksestä saatua tietoa voidaan hyödyntää sekä 

kerronnan arviointimenetelmien kehittämisessä että poikkeavan kielen kehityksen 

tunnistamisessa. Pro-gradu -tutkielmani liittyy Euroopan tiedesäätiön rahoittamaan 

hankkeeseen Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and 

the Road to Assessment (www.bi-sli.org). Tutkielmaani ohjaavat professori Sari 

Kunnari ja akatemiatutkija Taina Välimaa.  

 

Tiedustelen nyt halukkuuttanne osallistua tutkimukseeni. Lapsenne voi osallistua 

tutkimukseen, mikäli hän täyttää seuraavat kriteerit:  

 lapsi on iältään 7–8 -vuotias 

 perheenne ainoa kotikieli on suomi 

 lapsen yleinen kehitys vastaa mielestänne ikäryhmän tyypillistä kehityskulkua 

 

Tutkimukset tehdään lapsenne koulussa koulupäivän aikana. Kerrontataitoja mitataan 

kuvasarjoista kertomisella. Toisen kuvasarjan avulla lapsi saa luoda tarinan itse ja toisen 

kuvasarjan avulla lasta houkutellaan kertomaan tutkijan kertoma tarina uudelleen. 

Kuvasarjojen pohjalta lapselle tehdään myös kertomuksen ymmärtämistä mittaavia 

kysymyksiä. Tuottavan sanavaraston testissä lapsen tehtävänä on nimetä tutkijan 

osoittama kuva. Tutkimustilanne kestää noin 30 minuuttia.  Tarvittaessa tehtävien 

tekeminen voidaan jakaa useammalle eri tutkimuskerralle. Tutkimukseen mukaan 

tulevien lasten vanhemmilta kerätään myös taustatietoja esitietolomakkeella. 

 

Tutkimuksessa esille tulevat henkilötiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja 

ne tulevat vain tutkijoiden käyttöön. Tutkimustuloksia käsiteltäessä lasten nimet 

poistetaan ja korvataan tunnuksilla T (tytöt) ja P (pojat) sekä järjestysnumeroilla. 

Lapsenne nimi tai muut tunnistetiedot eivät näin paljastu missään opinnäytetyöni 

analyysi- tai raportointivaiheessa. Tutkimuslomakkeet arkistoidaan ja säilytetään 

lukollisessa kaapissa Oulun yliopiston, humanistisen tiedekunnan, logopedian 

oppiaineen professori Sari Kunnarin työhuoneessa kymmenen vuoden ajan, jonka 

jälkeen ne tuhotaan. Sitoudun siihen, että tutkimustietoja ei käytetä lapsenne tai 

perheenne vahingoksi.  

 

Ohessa ovat lomakkeet, joissa tiedustelen suostumustanne tutkimukseen sekä 

esitietolomake. Suostuessanne tutkimukseen toivon Teidän täyttävän lomakkeet ja 

palauttavan ne mahdollisimman pian lapsenne kouluun suljetussa kirjekuoressa. 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja antamanne suostumuksen voi 

myös peruuttaa syytä ilmoittamatta. Tutkimukseni onnistumisen kannalta olisi kuitenkin 

erityisen tärkeää, että mahdollisimman moni osallistuisi tutkimukseen. Ilmoitan Teille, 

kun tutkimus on lapsenne osalta suoritettu. Jos Teillä on jotain kysyttävää 

tutkimuksesta, voitte ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.  

http://www.bi-sli.org/
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Avustanne ystävällisesti kiittäen,  

Laura Svärd 

svardlau@paju.oulu.fi 

 

Ohjaajien yhteystiedot: 

Sari Kunnari  Taina Välimaa  

professori  akatemiatutkija 

Humanistinen tiedekunta/ Logopedia Humanistinen tiedekunta/ 

Logopedia 

PL 1000 PL 1000 

90014 OULUN YLIOPISTO  90014 OULUN YLIOPISTO

  

P. (08) 553 3392   P. (08) 553 3396 

sari.kunnari@oulu.fi   taina.valimaa@oulu.fi 
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SUOSTUMUSASIAKIRJA 

 

Suostun, että lapseni osallistuu tutkimukseen, jossa käsittelee 7–8 vuotiaiden lasten 

kerrontataitoja.  

 

Lapsen nimi: __________________________________ 

 

Syntymäaika:__________________________________   

 

Olen tutustunut tutkimusta koskevaan tiedotteeseen. Olen tietoinen siitä, että 

tutkimuksessa tutkitaan 7–8 -vuotiaiden lasten kerrontataitoja ja tuottavaa sanastoa.  

 

Tutkimuksessa esille tulleet henkilötiedot tulevat vain tutkielman tekijän käyttöön ja 

saaduista tuloksista raportoidaan nimettömästi. Olen tietoinen siitä, että voimme 

halutessamme peruuttaa suostumuksemme syytä ilmoittamatta. 

 

Paikka ja aika:_________________________________________________ 

 

Huoltajan allekirjoitus:__________________________________________ 

 

Nimen selvennys:______________________________________________ 

 

 

 

 

 


