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KERRONNAN JA LUETUN YMMÄRTÄMISEN YHTEYS KIELELLISESTI 

TYYPILLISESTI KEHITTYNEILLÄ 8-VUOTIAILLA LAPSILLA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tarkastella kielellisesti tyypillisesti 

kehittyneiden 8-vuotiaiden lasten kerronnan ja luetun ymmärtämisen taitoja sekä tutkia, 

onko taitojen välillä yhteyttä. Mahdollisia yhteyksiä tarkasteltiin kerronnan mikro- eli 

kielellisen rakenteen sekä makro- eli sisällöllisen rakenteen tasolla. 

Tutkimuksen aineiston muodostaneet tutkimushenkilöt olivat osa puheterapeutti, tutkija 

Leena Mäkisen väitöstutkimuksen aikana keräämää aineistoa. Tästä aineistosta valittiin 

yhteensä 20 kielellisesti tyypillisesti kehittynyttä 8-vuotiasta peruskoulun 2.luokan 

oppilasta Oulun alakoulujen perusopetuksen ryhmistä. Kerronnan aineisto kerättiin The 

Bus Story -testin (Renfrew, 1997) avulla. Tarkasteltavina muuttujina olivat 

mikrorakenteen kertomuksen kokonaissanamäärä, ilmausten keskipituus (MLCU) sekä 

syntaksin monimutkaisuus (CI) ja makrorakenteen informaatiopisteet. Luetun 

ymmärtämisen aineisto kerättiin Ala-asteen Lukutestin (ALLU) (Lindeman, 2000) avulla 

ja tarkasteltiin saatujen raakapisteiden osalta. Aineiston tilastollisessa analyysissä taitoja 

tarkasteltiin sijainti- sekä hajontaluvuin ja taitojen välisten korrelaatioiden 

selvittämisessä hyödynnettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa.  

Tulosten perusteella lasten kerronnan mikro- sekä makrotasolla näyttäisi olevan yhteys 

luetun ymmärtämiseen. Etenkin kokonaissanamäärä sekä informaatiopisteet korreloivat 

kohtalaisesti luetun ymmärtämisen raakapisteiden kanssa, ja tulokset olivat tilastollisesti 

melkein merkitsevä sekä merkitsevä. Vastaavanlaista tutkimusta taitojen välisistä 

yhteyksistä ei ole Suomessa tehty aikaisemmin. Vaikka saatuihin tuloksiin tulee 

suhtautua varauksella pienen aineistokoon sekä luotettavan vertailupohjan puuttumisen 

vuoksi, voidaan tulosten pohjalta saada uutta ja tärkeää, vähintään suuntaa antavaa 

tietoa 8-vuotiaiden lasten kerronnan ja luetun ymmärtämisen taidoista sekä niiden 

yhteyksistä. Suomalaista aiheeseen liittyvää tutkimusta tarvitaan siis kipeästi lisää, jotta 

tutkimustietoa voidaan hyödyntää jatkossa esimerkiksi tehokkaan kuntoutuksen 

suunnittelussa.  

Avainsanat: kerronta, mikrorakenne, makrorakenne, luetun ymmärtäminen, yhteys 



 

ESIPUHE 

 

Vihdoin on käsillä se hetki, kun usean vuoden uurastus on onnellisesti takana ja saa 

huomata saavuttaneensa yhden merkittävän tavoitteen elämässään. Se hetki on myös 

erinomainen tilaisuus esittää kiitokset yhdelle jos toiselle tällä taipaleella askeltani 

keventäneille, polun kuoppia tasoittaneille sekä pahimpia karikkoja välttelemään 

auttaneille ihmisille. 

 

Haluan osoittaa suuret kiitokset työni ohjanneelle puheterapeutti ja tutkija Leena 

Mäkiselle. Kiitos, että tarjosit minulle mahdollisuuden tarttua tähän mielenkiintoiseen 

aiheeseen sekä heittäytyä sen vietäväksi. Lisäksi kiitän dosentti ja yliopiston lehtori 

Anneli Ylihervaa tutkimukseni alkuvaiheessa saaduista, tämän työn kehittämisen 

kannalta tärkeistä kommenteista. Erityiset kiitokset kuuluvat myös tutkimukseen 

osallistuneille lapsille, heidän perheilleen sekä opettajille saumattomasta yhteistyöstä. 

Ilman teitä ei olisi myöskään tätä tutkimusta. 

 

Haluan kiittää perhettäni – ihan kaikesta. Te olette pitäneet huolen siitä, että elämässä 

prioriteetit ovat pysyneet kohdillaan. Siskoni Eveliina ansaitsee erityismaininnan 

työstään aineiston analyysin sekä kieliopin kiemuroihin liittyvien kysymysten äärellä. 

Kiitos rakkaat ystäväni, te olette olleet onnenpisaroina pitkin arkista aherrusta. 

Erityiskiitoksen ansaitsevat mainiot logopediystäväni myötäelämisestä sekä siitä, että 

heidän kanssaan sain elää ehdottomasti parhaimmat mahdolliset opiskeluvuodet.  

 

Ja vielä lopuksi;  

 

Jaakko, kaikkein suurin onneni on se, että sinä olet juuri sinä. 
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 1 JOHDANTO 

 

Jo peruskoulun alkumetreiltä koulunkäynnin sujuminen edellyttää lapselta lukuisia 

taitoja, kuten riittävää kerronnan ja luetun ymmärtämisen taitoa.  Kouluympäristössä 

kerronnan merkitys on lapselle suuri; hän vaihtaa kuulumisia ja kokemuksia ystäviensä 

kesken, kertoo ja kuulee uutisia, tarinoita sekä vitsejä, mutta myös tavanomaiset 

opetustilanteet, -menetelmät ja -materiaalit perustuvat pitkälti kertovaan kieleen (ks. 

Boudreau, 2008; Ninio & Snow, 1996, s. 175–177; Petersen, Gillam & Gillam, 2008). 

Riittävä kyky ymmärtää lukemaansa mahdollistaa taas lukemalla tapahtuvan asioiden 

sujuvan vastaanottamisen ja ymmärtämisen (ks. Ahvenainen & Holopainen, 2005, s. 

61–66; Lehto, 2008). Luetun ymmärtäminen luo merkittävän perustan tiedon 

keräämiselle ja oppimiselle peruskoulun ensimmäisiltä vuosiluokilta lähtien. Kerronnan 

ja luetun ymmärtämisen taidot ovat molemmat merkittäviä vuorovaikutuksen ja 

oppimisen reittejä, jotka tutkimustulosten perusteella vaikuttaisivat olevan myös 

yhteydessä toisiinsa (esim. Cain, 2003; Chang, 2006; Griffin, Hemphill, Camp & Wolf, 

2004; Pankratz, Plante, Vance & Insalaco, 2007; Stein & Glenn, 1979).  

 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on tarkastella kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 

8-vuotiaiden lasten kerronnan ja luetun ymmärtämisen taitoja sekä tutkia, onko näiden 

taitojen väliltä yhteyttä. Kiinnostuin aiheesta kohdatessani lähipiirissäni lapsen, jolla oli 

peruskoulunsa ensimmäisten vuosiluokkien aikana havaittavissa luetun ymmärtämisessä 

ilmenevien pulmien lisäksi heikkoutta kerronnassa. Tämän havainnon pohjalta mieleeni 

nousi kysymys siitä, millaisia kerronnan ja luetun ymmärtämisen taidot ylipäätään ovat 

kielenkehitykseltään tyypillisillä, koulutaipaleensa alussa olevilla lapsilla. Samalla 

heräsi kiinnostus lähteä selvittämään näiden taitojen mahdollisia yhteyksiä. 

 

Käsitteillä kerronta sekä kerrontataidot tarkoitan lapsen taitoa rakentaa kertomus/tarina 

kielellisesti sekä sisällöllisesti. Tutkielmassani keskityn uudelleen kerrottuihin 

fiktiivisiin kertomuksiin, joiden tuottoon lapsia on houkuteltu. Termillä luetun 

ymmärtäminen tarkoitan kykyä muodostaa teknisesti luetulle tekstille sen merkitys, 

mikä puolestaan mahdollistaa asioiden ymmärtämisen ja oppimisen lukemalla. Luetun 

ymmärtämistä tarkastellaan tekstien ja niihin liittyvien monivalintakysymysten avulla. 
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1.1 Kerronta 

 

Kerronta (narration) on merkittävä kielen pragmatiikan osa-alue, jolla voidaan 

ymmärtää, jäsentää ja selittää ympäröivää maailmaa (Leinonen, Letts & Smith, 2000, s. 

93; Ninio & Snow, 1996, s. 175–176; Petersen ym., 2008; Suvanto & Mäkinen, 2011). 

Kerronnassa tarvitaan kattavaa kielellisten ja kognitiivisten taitojen hallintaa sekä niiden 

yhteensovittamista (Bourdeau, 2008;  Leinonen ym.,  2000, s. 93; Paul & Smith, 1993). 

Sujuva kerronta edellyttää pragmaattisten, fonologisten, morfologisten sekä syntaktisen 

taitojen hallintaa, riittävää ja täsmällistä sanastoa, kehittyneitä muistitoimintoja, 

suunnitelmallisuutta, kykyä yhdistellä tietoa sekä jäsentää ajallisesti peräkkäisiä 

tapahtumia ja ymmärtää syy-seuraussuhteita (Hvastja-Stefani, 2006; Leinonen ym., 

2000, s.104–105; Mäkinen & Kunnari, 2009; Paul & Smith, 1993; Suvanto ja Mäkinen, 

2011). Lisäksi on käsiteltävä sujuvasti niin nykyhetkeä, mennyttä ja tulevaa aikaa kuin 

reaali- ja mielikuvitusmaailmaa (Leinonen ym., 2000, s. 93). Kerronnassa on keskeistä 

kertojan henkilökohtainen kokemus kertomuksen merkityksellisyydestä, mutta kerronta 

tarvitsee myös kuulijan, jonka tarpeet, odotukset ja taustatiedot kertojan täytyy kyetä 

huomioimaan rakentaakseen kertomuksensa yksityiskohdiltaan kuulijalle sopivaksi 

(Labov, 1977, s. 370; Leinonen ym., 2000, s. 104). 

 

Kertomus (narrative, story) voi muodostua minimissään kahdesta tapahtumaa 

kuvaavasta lauseesta, joita sitoo toisiinsa esimerkiksi ajallinen tai syy–seuraussuhde 

(Labov, 1977, s. 360; Ninio & Snow, 1996, s. 175). Kertomuksessa on olennaista, että 

kuvattujen tapahtumien suhteet tulevat kuulijalle selväksi (Hvastja-Stefani, 2006). 

Kertomuksen perustana on joukko peräkkäisiä tapahtumia, joista muodostuu juonen 

avulla alku, keskikohta ja loppu (Hänninen, 2010). Lyhyesti ja ytimekkäästi 

kertomuksen voidaan nähdä vastaavan kysymykseen ”Mitä tapahtui?” (Bennet-Kastor, 

1983).  Kertomukset jaetaan usein kolmeen erilaiseen alatyyppiin (Hughes, McGillivray 

& Schmidek, 1997, s. 17; Ninio & Snow, 1996, s. 176–177). Skripteissä kuvataan 

tyypillistä ja rutiininomaista tapahtumaa, eli kerrotaan mitä jossain tietyssä tilanteessa 

yleensä tapahtuu. Henkilökohtaiset kertomukset ovat omakohtaisia, yleensä todellisen ja 

tunnepitoisen tapahtuman kuvaus. Fiktiiviset kertomukset, kuten sadut, perustuvat 

mielikuvitukseen tarkoituksenaan toimia yleensä viihdyttävänä kerronnan muotona.   
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1.1.1 Kertomuksen rakenne 

 

Kertomusta tarkastellaan usein mikro- ja makrorakenteen kautta. Mikrorakenne on 

kertomuksen paikallinen, kielellinen rakenne (Boudreau, 2008; Justice, Bowles, 

Kaderavek, Ukrainetz, Eisenberg & Gillam, 2006; Kintsch & van Dijk, 1978; Liles, 

Duffy, Merritt & Purcell, 1995; van Dijk, 1997). Mikrorakenteen avulla kertomus 

puetaan sanoiksi, jotka yhdistetään lauseiksi kieliopin edellyttämällä tavalla. Sen kautta 

voidaan tarkastella sanaston laatua, sanamäärää, ilmaisujen määrää ja keskipituuksia, 

lauseiden rakenteita ja merkityksiä sekä niiden keskinäisiä sidoksia ja merkityssuhteita. 

Sitomalla lauseiden sisäisiä rakenteita sekä peräkkäisiä lauseita toisiinsa erilaisin 

sidoskeinoin (pronominit, konjunktiot, konnektiivit, adverbit, sanojen korvaamiset, 

toistot) voidaan luoda kielellistä sidosteisuutta eli koheesiota (Halliday & Hasan, 1979, 

s. 8; Hickmann, 1995; Kintsch & van Dijk, 1978; Korpijaakko-Huuhka, 2007; Shapiro 

& Hudson, 1991).  

 

Makrorakenne on kokonaisrakenne, joka kuvaa kertomuksen sisältöä (Boudreau, 2008; 

Hickmann, 1995; Kintsch & van Dijk, 1978; Liles ym., 1995; van Dijk, 1997). Sen 

kautta tarkastellaan kertomuksen ajatuksia ja tapahtumia sekä niiden jäsentymistä 

koherentisti. Koherenssi on kertomuksen punainen lanka, joka edesauttaa keskeisen 

asiasisällön loogisuutta, kokonaisvaltaista yhtenäisyyttä, ymmärrettävyyttä sekä mieleen 

jäämistä (Halliday & Hasan, 1976, s. 23; Hickmann, 2003, s. 93; Ninio & Snow, 1996, 

s. 175; Peterson & McCabe, 1991; Shapiro & Hudson, 1991). Kertomuksen sisältäessä 

informaation välittymisen edellyttämät rakenneyksiköt, kuten tapahtumapaikan ja -ajan 

kuvauksen, tapahtumien loogisen etenemisen sekä niiden välisten suhteiden selkeän 

määrittelyn, voidaan sitä pitää hyvin muodostettuna, eli koherenttina (Hudson & 

Shapiro, 1991; Korpijaakko-Huuhka, 2007; Ninio & Snow, 1996, s. 101). Koherenssin 

voidaan nähdä muodostuvan kuulijan mielessä hänen saadessa riittävästi tietoa 

aikaisempaan tietoonsa suhteutettuna (Korpijaakko-Huuhka, 2007).    

 

 

1.1.2 Kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 8-vuotiaiden lasten kerronta  

 

Kerronnan kehitys on kielelliseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen kehitykseen sekä 

kokemusmaailmaan sidoksissa oleva prosessi (Leinonen ym., 2000, s. 93, 107; 
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Schneider, Hayward & Vis Dubé, 2006). Kerrontataitojen kehitys on nopeinta alle 

kouluiässä, mutta taidot monipuolistuvat ja kypsyvät varhaiseen aikuisikään saakka 

esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidon kehityksen myötä (Hughes ym., 1997, s. 11; 

Leinonen ym., 2000, s. 93, 107–110; Stein & Glenn, 1979; Schneider ym., 2006; 

Suvanto & Mäkinen, 2011). Kouluiässä lasten kerrontataitojen kehitys on vauhdikkainta 

ensimmäisinä kouluvuosien aikana (Justice ym., 2006; Paris & Paris, 2003).  Toisaalta, 

muun muassa Auvinen (2013) ei havainnut omassa pro gradu -tutkielmassaan 

merkittäviä eroavaisuuksia suomenkielisten 7–8-vuotiaiden lasten kerronnan taitojen 

välillä. 

 

Keskimäärin kahdeksan vuoden iässä lapsi tuottaa mikrorakenteen osalta jo 

merkittävästi pidempiä, sanamäärältään laajempia, kieleltään sekä lauserakenteeltaan 

monipuolisempia ja sujuvampia kertomuksia verrattuna nuorempiin lapsiin (Berman & 

Slobin, 1994a; Hudson & Shapiro, 1991; Justice  ym., 2006; Liles, 1993; Mäkinen, 

Loukusa, Nieminen, Leinonen & Kunnari, 2014). Lisäksi kertomusten koheesio 

lisääntyy erilaisten sidoskeinojen sekä viittausten käytön lisääntyessä ja tarkentuessa. 

On myös havaittu, että kerronnan mikrorakenteen osalta ei tapahdu merkittävää 

muutosta 8–10 ikävuoden välillä (Hoffman, 2009).   

 

Makrorakenteen osalta taas kyky tuottaa jäsentynyt rakenne itse luoduissa sekä 

uudelleenkerrotuissa tarinoissa kehittyy (Berman & Slobin, 1994b; Merritt & Liles, 

1989; Suvanto & Mäkinen, 2011). Tämän samankaltaisen jäsentymisen voi nähdä 

osoitukseksi siitä, että lapsi on vakiinnuttanut mielessään kertomuksen mentaalisen 

mallin eli skeeman. Kertomusten tapahtumien järjestys on usein selkeä ja looginen, ja 

suurin osa tapahtumista on jo syy-seuraussuhteessa keskenään (Hudson & Shapiro, 

1991; Hughes ym., 1997, s. 144; Peterson & McCabe, 1983, s. 100). Kertomuksista 

voidaan havaita jo täydellisiä episodeja, kuten alkusysäys, päämäärän tavoitteleminen, 

sen seuraus, kohokohta sekä lopetus. Kertomuskieliopillisten piirteiden kehitys on 

kuitenkin tässä vaiheessa alle kouluiässä tapahtuvaa kehitystä hitaampaa (Schneider 

ym., 2006). Tilanteet ja taustatiedot ovat laajemmin sekä yksityiskohtaisemmin 

kuvailtuja ja kertomukset sisältävät aikaisempaa enemmän relevanttia informaatiota 

(Hudson & Shapiro, 1991; Mäkinen ym., 2014; Peterson & McCabe, 1983, s. 100).  

Näiden edistysaskelien myötä kehittyy kertomusten koherenssi. Lisäksi yksilölliset 

piirteet alkava tulla aikaisempaa selkeämmin esille, mutta kertomukset ovat vielä 
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aikuisen kertomuksiin verrattaessa huomattavasti stereotyyppisempiä, sillä niissä ole 

aikuisen kerronnan kaltaista ilmaisun vaihtelevuutta, yksityiskohtaisuutta sekä 

yksiköllisyyttä. Sisäisten motiivien, ajatusten ja mielentilaviittausten ilmaisu voi olla 

haasteellista, mutta niiden käyttö tapahtumien hierarkkisen järjestymisen apuna kehittyy 

yhdeksännen ikävuoden aikana (Bamberg & Damrad-Frye, 1991; Berman & Slobin, 

1994b; Hudson & Shapiro, 1991; Peterson & McCabe, 1983, s. 50–51; Stein & Glenn, 

1979). 

 

 

1.1.3 Kerronnan arviointi  

 

Kerronta on erityisen käyttökelpoinen tapa tarkastella monipuolisesti lapsen kielellisiä, 

kognitiivisia, sosiaalisia sekä pragmaattisia taitoja, sillä kertomukset ovat osa lapsen 

jokapäiväisiä puhetapahtumia (Botting, 2002; Hesketh, 2004; Leinonen ym., 2002, s. 

92, 105; Justice ym., 2006). Lasten kerronnan arvioinnissa käytetään usein elisitoinnin 

(elicitation technique) eli houkuttelun avulla tuotettuja kertomuksia (Hughes ym., 1997, 

s. 15; Mäkinen & Kunnari, 2009; Rollins, McCabe & Bills, 2000). Yleisimpiä 

elisitoituja kerrontatehtäviä ovat tarinan uudelleen kerronta (retelling), tarinan luominen 

(story generation), sekä henkilökohtaiset kertomukset (Hughes ym., 1997, s. 17–29; 

Leinonen ym. 2000, s. 106).  Tarinan uudelleen kerronnassa lapsi kuulee ensin tarkan 

mallin tarinasta, jonka jälkeen hän kertoo tarina uudelleen esimerkiksi kuvasarjan 

tukemana (Hansen, 2004, s. 2; Hesketh, 2004; Schneider & Dubé, 2005). Tehtävässä 

tarvitaan tarinan mentaalisen mallin eli skeeman hallitsemista, kokonaisuuden ja 

syysseuraussuhteiden ymmärtämistä, muistitoimintojen hallintaa sekä tarkkaavaisuuden 

suuntaamista, sillä tehtävässä täytyy kyetä muodostamaan lyhytkestoiseen muistiin 

tallennetuista rakenneyksiköistä yhtenäinen, ajallisesti looginen kertomus (Leinonen 

ym., 2000, s. 106; Merritt & Liles, 1989; Schneider, 1996).  Tarinan luomisessa ei 

anneta valmista mallia, vaan kertomus rakennetaan itse esimerkiksi kuvasarjan avulla. 

Henkilökohtaisissa kertomuksissa lasta pyydetään muistelemaan ja kertomaan jostain 

omakohtaisesta, yleensä tunnepitoisesta kokemuksesta (Peterson & McCabe, 1983, s. 

15). Tunnetuimpia kerronnan arviointimateriaaleja ovat muun muassa tarinan uudelleen 

kerrontaan keskittyvä The Bus story -testi (Renfrew, 1997), sekä tarinan luomisen 

arviointiin suunnatut Edmonton Narrative Norms Instrument (ENNI) (Schneider, Dubé 

& Hayward, 2005) ja Expression, Reception and Recall of Narrative Instrument 
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(ERRNI) (Bishop, 2004). Lisäksi Mayerin (1969) sanaton Frog, where are you? -

kuvakirja on ollut yleisesti käytössä kerronnan arvioinnissa vuosikymmenten ajan 

(Suvanto, 2012, s.43). Suomen kielen ja kulttuurin pohjalta suunniteltuja kerronnan 

arviointi-menetelmiä ei ole kehitelty (Mäkinen & Kunnari, 2009; Kaiser & Rautakoski, 

2013).  

 

 

1.1.4 Kerronnan analyysi 

 

Kerronnan luotettava analyysi edellyttää kertomuksen litterointia, eli sanatarkkaa 

ylöskirjaamista. Kertomuksessa mikro- ja makrorakenteiden on nähty olevan sidoksissa 

toisiinsa, sillä esimerkiksi mikrorakenteen kautta luodaan myös makrorakenteen 

piirteitä (Kintsch & van Dijk, 1978; Korpijaakko-Huuhka, 2007). Tästä yhteydestä on 

olemassa kuitenkin keskenään varsin ristiriitaisiakin tuloksia, jolloin kaikkein 

luotettavimman tuloksen takaamiseksi on syytä analysoida litteraattien pohjalta 

kertomusta sekä mikro- että makrorakenteen tasolla (Boudreau, 2008; Hughes ym., 

1997, s. 112 ). 

 

Mikrorakenteen analyysissä tarkastellaan kertomuksen sisäisiä kielellisiä rakenteita 

(Chang, 2004; Justice ym., 2006; Liles ym., 1995; Mäkinen & Kunnari, 2009; Norbury 

& Bishop, 2003; Paul & Smith, 1993; Ruohomäki, 2011). Tarkasteltavat muuttujat 

voidaan jakaa karkeasti kompleksisuutta eli kieliopillista monimutkaisuutta sekä 

produktiivisuutta eli tuotoksen määrää ilmentäviin muuttujiin. Tutkittaessa 

kompleksisuutta voidaan tarkastella kertomuksessa olevia lauserakenteita, niiden 

monimutkaisuutta sekä sivulauseiden käyttöä. Produktiivisuutta analysoitaessa voidaan 

tarkastella käytettyjen ilmausten lukumäärää, niiden pituuksia, eri sanojen määrää sekä 

kokonaissanamäärää. Lisäksi kertomuksista voidaan tutkia sanaston koostumusta ja 

monipuolisuutta sekä kieliopillisuutta (Chang, 2004; Liles ym., 1995; Norbury & 

Bishop, 2003). Koheesion tarkastelussa voidaan huomio kiinnittää sidoskeinojen, kuten 

viittaussuhteiden ja konjunktiivien, käyttöön (Justice ym., 2006).  

 

Makrorakenteen eli sisällöllisen rakenteen analyysi kuvastaa kykyä rakentaa hyvin 

muodostunut, koherentti kertomus skeeman pohjalta (Justice ym., 2006). Skeemaa 

voidaan kuvata hyvän kertomuksen prototyypiksi, joka ohjaa kerrontaa antaen 
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intuitiivista tietoa siitä, mitä elementtejä kerronnan tulisi sisältää ollakseen 

tunnistettavissa kertomukseksi (Suvanto & Mäkinen, 2011). Makrorakennetta voidaan 

analysoida kertomus-kielioppimalleilla, joista yksi tunnetuimmista on Steinin ja 

Glennin (1979) kertomuskielioppi (story grammar). Malli pohjautuu ajatukseen 

kertomusten rakentumisesta kieliopin kaltaiseen muotoon. Mallissa kertomusten 

nähdään rakentuvan kehysasetelmasta sekä episodeista, kuten alkutapahtuma, sisäinen 

vastaus ja suunnitelma, toiminta, seuraus sekä reaktio. Kertomuksesta voidaan 

pisteyttää myös tarinan ja sen juonen kannalta tärkeät asiat (informaatiopisteet sekä 

semanttiset pisteet; information score, semantic score, main ideas score) (Wagner, 

Sahlén & Nettelbladt, 1999; Schneider & Dubé, 2005). Esimerkiksi informaatiopisteissä 

analysoidaan kertomuksen hierarkkisen rakentumisen sijasta kertomuksissa olevan 

oleellisen tiedon määrää sekä kuinka hyvin kertoja on ymmärtänyt kertomuksen juonen 

(Bishop & Donlan, 2005).  Tällöin kertomukset pisteytetään sen perusteella, kuinka 

paljon niissä on tutkijan ennalta relevantiksi määrittelemää sisältöä. 

 

 

1.2 Luetun ymmärtäminen  

 

Lukemisen ensisijaisena tavoitteena on muodostaa tekstille sen merkitys (Ahvenainen & 

Holopainen, 2005, s. 61–66; Åsberg, Carlsson, Oderstam & Miniscalco, 2010).  Kun 

luetun ymmärtämisen (reading comprehension, text comprenehsion) myötä 

muodostetaan teknisesti luetulle tekstille merkitys, mahdollistuu lukemalla uusien 

asioiden tehokas käsittely, oppiminen sekä aikaisemman tiedon muokkaaminen 

(Kintsch, 1992; Lehto, 2008). Sujuvan luetun ymmärtämisen taustalla on useita taitoja, 

kuten tekninen lukutaito ja kuullun ymmärtäminen, fonologinen, syntaktinen sekä 

semanttinen prosessointi, työmuisti ja sanavarasto (Ahvenainen & Holopainen, 2005, s. 

61–67; Catts, Adlof & Weismer, 2006; Hoover & Gough, 1990; Julkunen, 1993 s. 119–

126; Julkunen, 1994, s. 22–24; Kendeou, Savage & van dern Broek, 2009; Lindeman, 

2000, s. 7). Luetun ymmärtämiseen voivat vaikuttaa myös kokemukset kirjoitetusta 

kielestä ja luetun merkillisyydestä, motivaatio, lukemisen tavoitteiden tiedostaminen, 

taustatiedot, taito yhdistää uutta tietoa aikaisempaan, tekstin rakenteen 

ymmärtämiskyky sekä pyrkimys ymmärtää luettua kokonaisvaltaisesti. Lisäksi 

metakognitiivisilla taidoilla on myös merkittävä rooli. Metakognition avulla lukija 

kykenee ohjaamaan ja valvomaan lukemistaan; hän tekee itse havaintoja milloin on 
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todella ymmärtänyt lukemansa, milloin lukemista täytyy tehostaa ymmärtämisen 

parantamiseksi, millaisia tavoitteita hänellä on ja millä keinoilla ne voi saavuttaa. 

Ymmärtämiseen voivat vaikuttaa lukijaan itseensä liittyvien tekijöiden lisäksi 

lukemistilanne, sosiaaliset vuorovaikutustilanteet ja tekstin piirteet kuten sanasto, 

lauserakenteet, tekstirakenteet sekä kirjoitusasu (Ahvenainen & Holopainen, 2005, s. 

61–67; Julkunen, 1993, s. 119–126; Lindeman, 2000, s. 7).  

 

 

1.2.1 Luetun ymmärtämisen teoriamallit ja strategiat 

 

Tekstin merkityksen rakentumista lukiessa on pyritty kuvaamaan erilaisilla 

teoriamalleilla, jotka jaetaan usein alhaalta ylös -malleihin (bottom-up), ylhäältä alas -

malleihin (top-down) sekä interaktiivisiin malleihin (Ahvenainen & Holopainen, 2005, 

s. 61–67; Holopainen, 2003, s. 19; Karlin & Karlin, 1987, s. 2; Takala, 1990; Vacca, 

Vacca & Gove, 1987, s. 10). Alhaalta ylös -malleissa ymmärtämisen nähdään olevan 

tekstilähtöistä. Ymmärtäminen perustuu tekstin ominaisuuksiin, jolloin ymmärtäminen 

lähtee liikkeelle näköhavainnosta edeten korkeampiin tietoisiin prosesseihin. Ylhäältä 

alas -malleissa ymmärtäminen alkaa lukijasta, hänen aikaisemmasta tiedosta, 

ennakkokäsityksistä, tavoitteista ja odotuksista.  Interaktiivisissa malleissa nähdään 

ymmärtämisen etenevän yhtä aikaa sekä teksti- että lukijalähtöisesti, jolloin 

ymmärtäminen on näiden välistä vuorovaikutusta ja tulkintaa. Luetun ymmärtämistä on 

kuvattu strategiseksi toiminnaksi, mikä perustuu konstruktivistiseen transak-

tionäkemykseen tiedon siirrosta (Linnakylä, Malin, Blomqvist & Sulkunen 2000, s. 7). 

Tunnetuimmassa konstruktivistista transaktionäkemystä noudattavassa Kintschin (1992) 

CI-mallissa (Construction-Integration-Model) keskeisintä on kuvata tekstin ja tekstin 

lukijan vuorovaikutusprosessia, jossa assosiaatioprosessin aikana rakennetaan tekstin 

pohjalta mentaalinen edustus ja lukijan tietopohja liitetään tekstin sisältämiin tietoihin. 

 

Luetun syvällinen ymmärtäminen koostuu monimutkaisista ajatusprosesseista; 

järkeilystä, taidosta ratkaista ongelmia ja tehdä yhteenvetoja sekä tulkinnasta (Catts, 

2009). Luetun ymmärtämisen yhteydessä puhutaan usein ymmärtämisen strategioista, 

jotka kuvaavat aktiivisen pohdinnan määrää ymmärtämisprosessissa (Ahvenainen & 

Holopainen, 2005, s. 61–67; Holopainen, 2003, s. 31; Vähäpassi, 1987, s. 36–37). 

Strategiat ovat eräänlaisia toimintaohjeita sekä niiden tietoisia valintoja erilaisia 
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ymmärtämistilanteita varten. Strategiat voidaan esittää jakautuvan pinta- ja 

syväprosessoinnin strategioihin (Vähäpassi, 1987, s. 36–37). Nämä strategiat 

alatyyppeineen ovat esiteltyinä taulukossa 1. Strategiat voidaan kuvata hierarkkisiksi, 

eli syväprosessoinnin strategioiden käyttäminen edellyttää alemman pintaprosessoinnin 

strategioiden hallintaa. Taitava lukija kykenee käyttämään kaikkia strategioita 

vaihtelevasti sekä siirtymään strategiasta toiseen lukemisprosessinkin aikana 

Ahvenainen & Holopainen, 2005, s. 61–67; Holopainen, 2003, s. 31; Vähäpassi, 1987, 

s. 36–37). 

 

 

Taulukko 1. Luetun ymmärtämisen strategiat  

(mukaillen Holopainen, 2003, s.31; Vähäpassi, 1987, s. 36–37)  

Pintaprosessoinnin strategiat       Syväprosessoinnin strategiat 

Tunnistava  → Toistava     → Päättelevä     → Arvioiva    → Luova 

lukija lukee 

tekstin teknisesti 

oikein, mutta 

tekstin merkitys 

jää 

ymmärtämättä 

lukija kykenee 

tunnistamaan ja 

painamaan 

mieleensä 

tekstistä selvästi 

havaittavia, 

sanatarkkoja 

asioita.  

 

 

lukija pohtii tekstin 

merkityssisältöä ja 

pyrkii ymmärtämään 

tekstiä rivien välistä. 

Vertailee ja tulkitsee 

tekstin keskeisiä 

ajatuksia, niiden 

yhteyksiä sekä tekee 

niistä johtopäätöksiä 

lukija ymmärtää 

tekstin syvällisesti, 

vertailee ja tekee 

tekstin sekä 

aikaisempien 

tietojen pohjalta 

kysymyksiä, 

johtopäätöksiä ja 

mielipiteitä 

perusteluineen 

sisältää kaikki 

muut luetun 

ymmärtämisen 

strategiat, josta 

seurauksena on 

täysin uutta 

ajattelua 

  

 

1.2.2 Kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 8-vuotiaiden lasten luetun ymmärtäminen  

 

Lukutaito on kompleksi kielellis-kognitiivinen taito, joka kehittyy vaiheittain 

harjoittelun myötä (Takala, 2006). Alakoulun ensimmäisten vuosiluokkien aikana 

lukemaan opettelu alkaa muuttua kohti lukemalla oppimista (Aro, 2002, s. 8; Åsberg 

ym., 2010). Lukutaidon kehittyessä motiivina ei ole enää ainoastaan lukemisen 

perustekniikan harjoittelu, vaan painopiste siirtyy luetun ymmärtämiseen sekä sen 

kautta tapahtuvaan tiedon hankintaan, oppimiseen, toiminnalliseen ja kriittiseen 

lukutaitoon sekä lukijaksi kasvamiseen (Lerkkanen, Poikkeus & Ketonen 2006, s. 10; 

Siiskonen, Aro & Holopainen, 2001 s. 59; Siiskonen, Poikkeus, Aro & Ketonen, 2004, 

s. 290). Tekninen lukutaito ja luetun ymmärtäminen ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa 

lukutaidon kehityksen alkumetreillä, mutta teknisen lukutaidon automatisoitumisen 

myötä niiden on nähty jakaantuvan suhteellisen itsenäisiksi lukutaidon osa-alueiksi 
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(Catts ym., 2006; Hoover & Gough, 1990; Lerkkanen, Rausko-Puttonen, Aunola & 

Nurmi, 2004, s. 87–88; Reese, Suggate, Long, & Schaughency, 2010).  Jo alakoulun 

toiselta luokalta lähtien muun muassa kuullun ymmärtämisen taidot voivat olla 

korreloimassa luetun ymmärtämisen kanssa teknistä lukutaitoa vahvemmin (Takala, 

2006).  

 

Suomen perusopetuksen opetussuunnitelmassa on alkuopetuksen lukemaan opettamisen 

tavoitteeksi asetettu ymmärtävän ja tulkitsevan lukutaidon omaksuminen, jotta 

alakoulun 3.luokkaan mennessä lapsen luetun ymmärtäminen olisi niin sujuvaa, että hän 

kykenee sen avulla hankkimaan ja omaksumaan uutta tietoa ongelmitta sekä tekemään 

päätelmiä lukemastaan (Aro, 2002, s. 8; Opetushallitus, 2004). Alakoulun ensimmäisien 

vuosiluokkien aikana oppilaiden tekninen lukutaito kehittyy yleensä siinä määrin, että 

he pystyvät keskittymään enenevissä määrin myös pidempien tekstien ymmärtämiseen 

sekä hyödyntämään eritasoisia luetun ymmärtämisen strategioita (Griffin ym., 2004; 

Lerkkanen ym.,  2004). Suomalaisten 8-vuotiaiden peruskoulun 2.luokan oppilaiden on 

havaittu kykenevän sanatarkasti lukien ymmärtämään yksinkertaisen tekstin, etenkin jos 

se liittyy heidän elämänpiiriinsä (Julkunen, 1986, s. 3, 39–48). Yksinkertaisten 

päätelmien tekeminen tekstistä sekä näiden perustelu voi kuitenkin olla osalle oppilaista 

haasteellista vielä 2.luokan kevätlukukaudella. Osalla 8-vuotiaista oppilaista lukutaito 

voi olla puolestaan kehittynyt jo siinä määrin, että he ovat tietoisia huolellisen 

lukemisen positiivisista vaikutuksista asioiden omaksumisessa. Oppilaiden väliset erot 

luetun ymmärtämisessä voivat siis olla havaittavissa jo peruskoulun ensimmäisten 

vuosiluokkien aikana ja nämä erot ovat varsin pysyviä (Lepola, Vauras & Poskiparta, 

2002).  Tyttöjen on myös havaittu olevan keskimäärin poikia taitavampia luetun 

ymmärtäjiä jo alakoulun 2. luokalta lähtien ja tämä ero tyypillisesti kasvaa peruskoulun 

edetessä (Julkunen, 1986, s. 58; Karjalainen, 2000, s. 7; Lehto, Scheinin, Kupiainen & 

Hautamäki, 2001; Lindeman, 2000, s. 151; Merisuo-Storm, 2006). Lukemaan 

oppimisen ajankohdalla on luonnollisesti vaikutusta luetun ymmärtämisen tasoon 

kahdeksan vuoden iässä.  
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1.2.3 Luetun ymmärtämisen arviointi 

 

Luetun ymmärtämisen arviointiin on kehitelty useita erilaisia, eri ikäryhmille 

suunnattuja arviointimenetelmiä (Holopainen, 2003, s. 39–43; Takala, 1990, 2008). 

Monivalintatehtävät muodostavat keskeisen osan luetun ymmärtämisen arviointia, 

mutta yleisessä käytössä ovat myös erilaiset avoimet kysymykset sekä luetusta tekstistä 

laadittavat tiivistelmät.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää myös erilaisia täydentämis- ja 

aukkotehtäviä sekä itsearviointia (Ahvenainen & Holopainen, 2005, s. 61–66). 

Arvioinnissa käytettävää menetelmää valittaessa on syytä kiinnittää huomiota testin 

oikeanlaiseen tasoon sekä siihen, mitataanko testissä esimerkiksi tunnistavaa ja 

toistavaa, päättelevää, arvioivaa vai luovaa ymmärtämistä (Takala, 1990, 2008). Tekstin 

ymmärtämistä ei kyetä useinkaan arvioimaan reaaliajassa ja arvioinnin kohteena on 

periaatteessa aina ymmärtämisprosessin tai sen osaprosessin toiminta jälkikäteen, 

jolloin tutkimuksen kohteena on itse ymmärtämisprosessin sijasta ymmärtämisprosessin 

lopputulos, eli mentaalinen muistiedustus tekstistä (Holopainen, 2003, s. 39–43; 

Mäkihonko, 2006, s. 23).  Haasteena luetun ymmärtämisen arvioinnissa on myös 

vaikeus selvittää, mikä on pohjimmiltaan kielitaidon ja mikä yleisten kognitiivisten 

taitojen osuus ymmärtämisessä (Takala, 1990).  Luetun ymmärtämistä tarkasteltaessa on 

myös syytä huomioida, että esimerkiksi sana-, lause- ja tekstitasoinen ymmärtäminen 

ovat toisistaan poikkeavia asioita, mutta samalla tekstin ymmärtäminen edellyttää niin 

sana- kuin lausetason prosessointia (Holopainen, 2003, s. 19). Yleisimpiä suomalaisia 

luetun ymmärtämisen arvioinnissa käytettyjä testi- ja arviointimateriaaleja ovat muun 

muassa Ala-asteen lukutesti (ALLU) (Lindeman, 2000), Armi I ja II (Lerkkanen, 

Poikkeus & Ketonen, 2006, 2008), Luetun ja kuullun ymmärtämisen sekä lukemisen 

sujuvuuden arviointiväline (YTTE) (Kajamies, Poskiparta, Annevirta, Dufva & Vauras, 

2003) sekä Lukilasse (Häyrinen, Serenius-Sirve & Korkman, 1999). 

 

 

1.3 Kerronnan ja luetun ymmärtämisen yhteys 

 

Kerronnan sekä lukutaidon on tutkimustulosten perusteella havaittu olevan yhteydessä 

toisiinsa (esim. Cain, 2003; Chang, 2006; Dickinson & McCabe, 2001; Griffin ym., 

2004; Kendeou ym., 2009).  Kerronnan taustalla olevien taitojen, kuten kyky ymmärtää 

teksti kokonaisuudessaan, on nähty ohjaavan myös lapsen lukemaan oppimista (Paris & 
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Paris, 2003). On myös vastaavasti esitetty, että tarinan uudelleen kerronnan taidot 

olisivat yhteydessä kirjallisuudesta saatuun malliin (Cain, 2003).  

 

Kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten kohdalla tutkimukset ovat osoittaneet, että 

paremmat kerronnan taidot ennen kouluikää ennustavat muun muassa parempaa luetun 

ymmärtämistä pitkälle kouluikään, jopa seitsemännelle luokalle asti (Chang, 2006; 

Dickinson & McCabe, 2001; Wagner ym., 1999).  Kerronnan mikro- sekä erityisesti 

makrorakenteen tekijöillä on havaittu olevan positiivisia korrelaatioita myöhempiin 

luetun ymmärtämisen taitoihin (Griffin ym., 2004; Reese ym., 2010; Wellman, Lewis, 

Freebairn, Avrich, Hansen & Stein, 2011). Esimerkiksi kertomuksen kokonaisrakenteen 

sekä sen täsmällisyyden ja tarkkuuden on nähty ennustavan parhaiten kehittyvää 

lukutaitoa kouluiässä. Tutkimusten avulla on myös havaittu, että heikompien lukijoiden 

taustalla on noin 3–5 kertaa useammin heikommat varhaiset kerronnan taidot (Catts, 

Fey, Zhang  & Tomblin  1999).  Feagans ja Appelbaum (1986) ovat myös havainneet 

kertomuksen uudelleen kerronnan ennustavan muita kielen osa-alueita, kuten sanastoa 

tai syntaksia, paremmin lukutaitoja alakoulun ensimmäisten vuosien aikana (ks Reese 

ym., 2010). Heidän tutkimusaineistonsa koostui kuitenkin lapsista, joilla oli 

havaittavissa oppimisvaikeuksia, eikä tästä syystä tuloksia voida täysin yleistää 

kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten kohdalla.  

 

Varhaisilta kerronnan taidoiltaan heikompien, kielihäiriöisiksi luokitelluista lapsista 

jopa hieman yli puolella on havaittu 15 vuoden iässä merkittäviä vaikeuksia muun 

muassa luetun ymmärtämisen taidoissa (Stothard, Snowling, Bishop, Chipchase & 

Kaplan, 1998). Erityisesti kertomuksen informaatiopisteiden määrän sekä kertomuksen 

pituuden on havaittu ennustavan kielihäiriöisten lasten suoriutumista myöhemmissä 

luku- ja kirjoitustaitoa mittaavissa tehtävissä (Pankratz ym., 2007). On myös havaittu, 

että kouluiässä lapset, joilla ilmenee lukivaikeuksia, suoriutuvat ennen kouluikää sekä 

kouluiässä toteutetuissa kerrontatehtävissä lukutaidoiltaan sujuvien lasten muodostamaa 

verrokkiryhmää heikommin mikrorakenteen (kuten sanaston ja lauserakenteiden 

monipuolisuus) ja makrorakenteen (kuten kertomuskieliopin elementtien) tuottamisessa 

sekä kertomusten ymmärtämisessä (Westerveld, Gillon & Moran, 2008). Heidän 

kertomuksensa ovat usein sanastoltaan yksinkertaisempia, lauserakenteeltaan ja -

pituuksiltaan niukempia sekä kertomuskieliopiltaan köyhempiä. Tarinan muistamisen 
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voidaan nähdä olevan myös tärkeä myöhemmän lukutaidon ennusmerkki ennen 

kouluikää (Reese  ym., 2010). 

 

Kouluiässä kertomuksen laadullisten tekijöiden on havaittu olevan keskeisessä roolissa 

suhteessa samanaikaisiin lukutaitoihin (Reese ym., 2010). Tarkasteltaessa 

samanaikaisesti poikittaisella tutkimusasetelmalla kouluikäisten lasten kerronnan ja 

luetun ymmärtämisen välisiä yhteyksiä on havaittu, että lukutaitojensa osalta heikoilla 

lapsilla ilmenee yleisesti vaikeuksia hahmottaa tarinan rakenteita, palauttaa 

kertomuksessa esitettyjä asioita mieleensä sekä käyttää asianmukaisia aikamuotoja 

(Lyytinen, 2004; Oakhill & Cain, 2012). Verratessa sujuvasti lukeviin ikätovereihin 

heikoille lukijoille näyttäisi olevan usein myös haasteellisempaa havaita ja tunnistaa 

kertomuksen pääasioita sekä rakenteellisia piirteitä. Heidän kertomukset sisältävät myös 

vähemmän integroituja tapahtumarakenteita sekä konnektiiveja verrattuna parempien 

ymmärtäjien kertomuksiin (Cain, 2003). Chi (2003) vertasi tutkimuksessaan sujuvasti 

lukevien sekä heikkojen lukijoiden kerronnan taitoja ja havaitsi heikompien lukijoiden 

kertomusten sisältävän muun muassa virheellisempää ja epäkorrektimpaa 

konjunktioiden käyttöä (ks. Chang, 2006).  

 

Kaikissa kerronnan taitojen sekä luetun ymmärtämisen välisiä yhteyksiä kartoittaneissa 

tutkimuksissa ei ole havaittu selkeitä yhteyksiä taitojen välillä (O’Neill, Pearce & Pick, 

2004). Esimerkiksi Roth, Speece ja Cooper (2002) eivät havainneet tutkimuksessaan 

alle kouluiässä mitattujen kielellisten taitojen, kuten kerronnan, ennakoivan kovinkaan 

merkittävästi luetun ymmärtämisen tasoa alakoulun toisella luokalla.  Tutkijoiden 

mukaan selityksenä tähän voisi olla se, että vielä alakoulun toisella luokalla tekninen 

lukutaito sekä dekoodaus korostuvat ja vasta lukutaidon kehittyessä kerrontataitojen 

merkitys korostuu luetun ymmärtämistä tukevana tekijä. Snyder ja Downey (1991) ovat 

myös havainneet, että kerronnan taitojen merkitys sujuvan luetun ymmärtämisen 

taustatekijänä kasvaa tyypillisesti kehittyneillä 8–11-vuotiailla lapsilla (ks. Roth ym., 

2002). Tämän merkityksen voidaan nähdä kasvavan edelleen koulutaipaleen edetessä. 

Taitojen välisiä yhteyksiä kartoittavia tutkimuksia on toteutettu eri kieliryhmillä sekä 

pitkittäisillä että poikittaisilla tutkimusasetelmilla ja tutkimuksissa käytetyt menetelmät 

sekä tarkastelun alla olevat kerronnan piirteet ovat poikenneet toisistaan 

huomattavastikin (ks. Reese ym., 2010). Wellman ym. (2011) toteaakin, että 

tutkimuksissa, joissa yhteyttä ei ole havaittu, on usein keskitytty tarkastelemaan 
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kerronnan kokonaisrakenteen ja sen järjestäytymisen sijasta muun muassa kertomuksen 

mikrorakenteen muuttujia, kuten lauserakenteita ja sanastoa, sekä kertomuksen 

ymmärtämistä. Taulukkoon 2 on koottu kerronnan taitojen sekä lukutaidon välisiä 

yhteyksiä tarkastelevia tutkimuksia. Tutkimustulosten tarkastelussa on painotettu 

kerrontataitojen sekä luetun ymmärtämisen välisistä yhteyksistä saatuja tuloksia. 

 

 

Taulukko 2. Kerronnan ja luetun ymmärtämisen yhteys  

 

Tutkijat  Tutkimuksen 

tarkoitus 

Koehenkiköt Menetelmät Tulokset 

Cain (2003) Tutkia tekstin 

ymmärtämisen 

yhteyttä taitoon 

muodostaa 

koheesi ja 

koherenssi 

kertomus 

kouluiässä 

N= 12 taitavaa 

ymmärtäjää  

(7–8v.) 

N= 14 heikkoa 

ymmärtäjää  

(7–8v.) 

N=12 heikkojen 

ymmärtäjien 

verrokkiryhmä 

(6–7v.) 

 

Kolme erilaista 

elisitoitua 

kerrontatehtävää sekä 

sanaston, lukutaidon  

sekä kuullun 

ymmärtämisen arviointi 

Mm. luetun 

ymmärtäminen on 

yhteydessä 

kerronnan  

koheesioon ja 

koherenssiin  

     

Catts, Fey, 

Zhang  & 

Tomblin 

(1999) 

Selvittää 

lukutaidon 

tasoa 

ennakoivia 

kielellisiä 

taitoja 

N=421 sujuvaa 

lukijaa 

N=183 heikkoa 

lukijaa 

Fonologisen 

prosessoinnin sekä 

muiden suullisten 

taitojen (mm. kerronnan) 

arviointi ennen kouluikää 

2.luokalla luetun 

ymmärtämisen, 

kirjoitetun sanan 

tunnistamisen sekä 

älykkyyden arviointi. 

 

Heikoilla lukijoilla 

oli keskimäärin 3-5 

kertaa yleisemmin 

puutteita mm. 

kerronnassaan  

ennen kouluikää  

 

Chang 

(2006) 

Tarkastella 

varhaisten 

kerrontataitojen 

yhteys 

myöhempiin 

kielellisiin 

taitoihin ja 

lukutaitoihin  

 

N=14 kielellisesti 

tyypillisesti 

kehittynyttä, 

äidinkielenään 

mandariinikiinaa 

puhuvaa lasta 

3;6 ja 7;5 vuoden iässä 

kerronnan taitojen 

arviota (henkilökohtaiset 

kertomukset) sekä 

kielellisten taitojen ja 

lukutaidon arviointi 7;5 

ja 10;1 vuoden iässä 

 

Kerrontataidoilla 

ennen kouluikää sekä 

kouluiässä 

merkittävä 

korrelaatio luetun 

ymmärtämiseen 

     

Griffin, 

Hemphill, 

Camp  & 

Palmer 

(2004) 

Selvittää 

varhaisten 

kerrontataitojen 

yhteys 

myöhempään 

luetun  

ymmärtämiseen 

ja kirjoittamiseen 

N=32  

kielellisesti 

tyypillisesti 

kehittynyttä 

lasta  

 

5 vuoden iässä kerronnan 

taitojen arviointi 

leikkitilanteessa sekä 

kuvasta kertominen, 

luetun ymmärtämisen ja 

kirjoittamisen arvio 8 

vuoden iässä  

Erityisesti kerronnan 

makrorakenteet 5 

vuoden iässä 

korreloivat lapsen 

luetun ymmärtämistä 

3.luokalla.  

     

                                                                                                                                             Taulukko 2 jatkuu 
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Taulukko 2 (jatkuu) 

 

Tutkjat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Koehenkilöt  Menetelmät  Tulokset 

O’Neill,  

Pearce & 

Pick  

(2004) 

Tutkia 

varhaisten 

kerrontataitoje

n yhteyttä 

myöhempiin 

akateemisiin 

taitoihin 

N=41kielellisesti 

tyypillisesti 

kehittynyttä lasta 

3–4 vuoden iässä tarinan 

luominen kuvakirjasta 

sekä yleisen kielen 

kehityksen arviointi, 5 

vuotta myöhemmin 

akateemisten taitojen 

(mm. luetun 

ymmärtämisen) arviointi 

 

Varhaisen kerronnan 

laadullisella tai 

sisällöllisellä tasolla 

ei ollut yhteyttä 

luetun 

ymmärtämiseen 

kouluiässä  

Roth, Speece 

& Cooper 

(2002) 

Tarkastella 

varhaisen 

kielellisten 

taitojen 

yhteyttä 

lukutaitoihin 

N=66 kielellisesti 

tyypillisesti 

kehittynyttä lasta, 

joista 48 testaus 

1.luokalla, ja 39 

2.luokalla 

Laaja kielellisten taitojen 

(sis. kerronta) arviointi 

ennen kouluikää 

(ka5v6kk) sekä 

lukutaitojen testaus 1. ja 

2. luokalla 

Kerronnan taidot 

eivät korreloineet 

merkittävästi luetun 

ymmärtämisen 

kanssa 

     

Wellman, 

Lewis, 

Freebairn, 

Avrich, 

Hansen & 

Stein 

 (2011) 

Selvittää eri 

ryhmien 

varhaisen 

kerronnan 

eroja sekä 

kerronnan ja 

myöhemmän 

lukutaidon 

yhteyttä 

N= 20 

äännehäiriöistä 

lasta 

N=20 

kielihäiriöistä 

lasta 

N=20 tyypillisesti 

kehittynyttä lasta 

Kielellisten taitojen (sis. 

kerronta) arviointi ennen 

kouluikää (3-6v) sekä  

lukutaitojen arviointi 

kouluiässä(8-12) 

Tarinan rakenne ja 

tarkkuus olivat 

korreloimassa 

parhaiten mm. 

myöhempien luetun 

ymmärtämisen 

taitojen kanssa 

     

Westerveld, 

Gillon & 

Moran 

(2008) 

Selvittää 

kerronnan ja 

lukivaikeuksie

n yhteyttä 

N=14 lapset joilla 

on lukivaikus 

N=14 

verrokkiryhmä 

(iät 6;4 –7;8) 

Kolme testausta kahden 

vuoden aikana; 

henkilökohtaiset 

kertomukset, 

uudelleenkerronta sekä 

kertomuksen 

ymmärtäminen ja 

lukutaidon testaus 

Lapset, joilla on 

lukivaikeus, 

suoriutuivat 

heikommin mikro- 

sekä makrorakenteen 

ja tarinan 

ymmärtämisen osalta 

ennen kouluikää sekä 

kouluiässä 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on tarkastella kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 

8-vuotaiden, alakoulun 2. luokkalaisten lasten kerronnan ja luetun ymmärtämisen 

taitoja. Tarkoituksena on myös selvittää, onko heidän kerrontansa mikrorakenteellisella 

eli kielellisen rakenteen tasolla ja/tai kerrontansa makrorakenteellisella eli sisällöllisellä 

tasolla havaittavissa yhteyttä heidän luetun ymmärtämiseensä.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:  

 

1. Millaisia ovat kielelliseltä kehitykseltään tyypillisesti kehittyneiden 8-vuotiaiden 

lasten  

a. kerronnan taidot ja minkälaista vaihtelua niissä mahdollisesti ilmenee? 

b. luetun ymmärtämisen taidot ja minkälaista vaihtelua niissä mahdollisesti 

ilmenee? 

 

2. Onko kielelliseltä kehitykseltään tyypillisesti kehittyneiden 8-vuotiaiden lasten 

kerronnan ja luetun ymmärtämisen välillä yhteyttä  

a. kerronnan mikrotason muuttujilla (kertomuksen kokonaispituus sanoina, 

ilmausten keskipituus sekä syntaksin monimutkaisuus)?  

b. kerronnan makrotason muuttujalla (informaatiopisteet)? 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Tutkielmani on osa laajempaa lapsen kielenkäytön pitkittäistutkimusta, mikä on 

vaikuttanut käyttämieni menetelmien ja tutkimushenkilöiden valintaan sekä 

tutkimuksen toteutukseen. Sen sijaan tutkimusintressit ja aineiston analysointitavat on 

valittu oman mielenkiintoni pohjalta. Tutkimukseen osallistuneiden lasten vanhemmille 

annetut esitietolomakkeet sekä suostumusasiakirjat on laadittu ja toimitettu laajemman 

hankkeen toimesta. 

  

 

 3.1 Tutkimushenkilöt 

 

Tutkimukseeni osallistuneet tutkimushenkilöt olivat osa puheterapeutti, tutkija Leena 

Mäkisen väitöstutkimuksen aikana keräämää aineistoa. Tutkimushenkilöt osallistuivat 

viiden vuoden iässä tutkimukseen, jossa tarkasteltiin laaja-alaisesti lasten kielen 

käyttötaitoja.  Tutkimushenkilöt täyttivät tuolloin seuraavat kriteerit:   

 

1) kotikieli on suomi 

2) ei ole saanut säännöllistä puheterapiaa 

3) normaali kuulo 

4) ei diagnosoituja kielenkehityksen vaikeuksia tai muita neurologisia ongelmia     

                           

Oma tutkimukseni toteutettiin väitöstutkimukseen osallistuneiden lasten ollessa 

kahdeksan vuoden iässä. Tutkimukseen osallistui 20 peruskoulun 2.luokan oppilasta 

Oulun alakoulujen perusopetuksen ryhmistä. Tutkimushenkilöryhmään kuului 13 tyttöä 

ja 7 poikaa. Tutkimushenkilöistä jokainen oli syntynyt vuonna 2004 ja he olivat 

tutkimushetkellä iältään 8;0–8;11 vuotta (ka 8;5). Heistä jokainen oli aloittanut 

koulunsa normaalisti yhtä aikaa oman ikäluokkansa kanssa.  

 

Tutkimukseen osallistuneiden lasten vanhempien täyttämien esitietolomakkeiden 

perusteella lapset olivat oppineet lukemaan hyvin eri aikaan; neljä ennen esikouluikää, 

kymmenen esikouluvuoden aikana ja kuusi alakoulun ensimmäisellä luokalla. Lasten 

vanhempien mukaan lukemaan oppiminen oli tapahtunut lapsilla pääsääntöisesti 

ongelmitta, mutta kahdella alakoulun ensimmäisen luokan aikana lukemaan oppineella 
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lapsella oli ollut havaittavissa ongelmia taidon omaksumisessa. Yhden lapsen kohdalla 

vanhemmat raportoivat lapsellaan ilmenevän erityisopettajan arvion mukaan hitaaseen 

lukemiseen sekä ymmärtämisvaikeuksiin painottuvaa lukivaikeutta. Kyseisen lapsen 

äidillä on myös vaikeutta ymmärtää lukemaansa. Lisäksi erään tutkimukseen 

osallistuneen lapsen vanhemmat raportoivat lapsen lukemishaluttomuudesta sekä lapsen 

sijoituksesta pienluokkaan keskittymisvaikeuden ja levottomuuden takia alakoulun 

ensimmäisellä luokalla. Esitietolomakkeiden antamien tietojen perusteella lukeminen 

vaikutti kuitenkin olevan yleisesti ottaen mieluista tutkimushenkilöiden keskuudessa.  

 

 

3.2 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin marraskuu 2012–tammikuu 2013 välisenä aikana. 

Keräsimme aineiston yhdessä puheterapeutti, tutkija Leena Mäkisen kanssa. Jokaisen 

tutkimukseen osallistuneen lapsen kohdalla tutkimukseen kuului kaksi 45–60 minuutin 

mittaista tutkimuskertaa; ensimmäisellä tutkimuskerralla tehtiin luetun ymmärtämisen 

tehtävät, toisella kerralla kerrontatehtävät. Tavoitteena oli, että tutkimuskerrat 

ajoittuisivat eri päiville tai niiden välissä olisi vähintään tauko. Tutkimuksia toteutettiin 

lasten kouluilla sekä kotona. Tutkimuskäynnit videoitiin ja jälkeen tutkimusaineisto 

tallennettiin tietokoneelle.  Kerronnan tehtäviä oli yhteensä kolme. Kissatarina 

(Mäkinen ym., 2014) sekä Edmonton Narrative Norms Instrument (ENNI) (Schneider  

ym., 2005) olivat tarinan luomista edellyttäviä tehtäviä, kun taas The Bus Story -testi 

(Renfrew, 1997) oli tarinan uudelleenkerrontatehtävä. Nämä kerrontatehtävät olivat 

juuri ne samat, joilla lasten taitoja oli arvioitu aikaisemmin viiden vuoden iässä. 

Kerrontatehtävien tekojärjestys satunnaistettiin antamalla lapsen itse valita jokin 

pöydälle asetetuista kolmesta kerrontatehtäviä esittävästä kuvasta. Tutkimuksen jälkeen 

videoitu kerronta-aineisto litteroitiin. Luetun ymmärtämisen testaukseen kuului Ala-

asteen Lukutestin (ALLU) (Lindeman, 2000) kaksi alakoulun toisen luokan oppilaiden 

luetun ymmärtämisen arviointiin tarkoitettua tekstiä ja niihin liittyvät 

monivalintakysymykset. Lapsi sai itse valita, kumman tekstin ja sen tehtävät hän tahtoi 

lukea ja tehdä ensin. Tutkimukseen osallistuneita lapsia koskevat henkilö- ja esitiedot 

sekä kerätty tutkimusmateriaali (video- ja äänimateriaalit sekä testilomakkeet) ovat 

luottamuksellista tietoa. Tutkimushenkilöiden henkilötietojen paljastumisen estämiseksi 

heidät koodattiin aineiston käsittelyn yhteydessä järjestysnumeroilla 1.–20.  
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3.2.1 The Bus Story -testi kerronnan tutkimusmenetelmänä 

 

Lasten kerronnan taitoja tarkasteltiin The Bus Story -testin avulla toteutettujen 

uudelleen kerrottujen tarinoiden kautta. Testi on julkaistu alun perin vuonna 1969 ja se 

on tarkoitettu 3–8-vuotiaiden lasten kerrontataitojen arviointiin (Renfrew, 1997, s.4). 

Testin avulla kertomusaineistoa voidaan kerätä ja analysoida helposti ja monipuolisesti 

(Paul & Smith, 1993). Testillä voidaan arvioida lapsen kykyä kertoa johdonmukainen, 

koherentti tarina kuulemastaan mallikertomuksen jälkeen (Renfrew, 1997, s.4). Lisäksi 

testi voi antaa viitteitä lapsen kielen äännejärjestelmän hallinnasta, lauserakenteista sekä 

sanaston käytöstä. Testissä suoriutumisen on nähty kehittyvän iän myötä ja ennustavan 

myöhempiä kielellisiä taitoja (Bishop & Edmundson, 1987; Pankratz ym., 2007; 

Renfrew, 1997, s. 10–11; Stothard ym., 1998). Testin on havaittu sopivan alle 

kouluikäisten lasten kielenkehityksen ja oppimisvaikeusriskien arviointiin, eikä 

esimerkiksi lapsen sosioekonominen statuksen ole havaittu vaikuttavan testissä 

suoriutumiseen (Bishop & Edmundson, 1987; Paul & Smith, 1993) Lahtinen havaitsi 

pro gradu -tutkielmassaan (1997) testin soveltuvan kohtalaisesti myös suomenkielisten 

lasten kerronnan tutkimusmenetelmäksi erityisesti alle kouluikäisillä lapsilla. 

Ruohomäki huomasi pro gradu -tutkielmassaan (2011) puolestaan, että testin avulla 

voidaan havaita myös ne suomenkieliset lapset, joiden kielellinen kehitys on 

poikkeavaa. Testi on saanut osakseen myös kritiikkiä muun muassa teoreettisen 

taustansa puutteista (Mäkinen & Kunnari, 2009). Lisäksi testin suomenkielistä 

normitusta ei ole tarkemmin tutkittu. 

 

The Bus Story -testissä kerronnan tukena on vihko, jossa kertomuksen tapahtumaketjut 

on kuvattuna yhteensä 12 kuvalla. Vihkon yhdellä sivulla on esitettynä aina kolmen 

kuvan sarja. Testin manuaalissa annetaan tarkat ohjeet siihen, kuinka tutkijan tulee 

ohjeistaa lasta ennen tehtävän tekoa (Renfrew, 1997, s. 5).  Alussa tutkija kääntää 

kuvakirjan ensimmäisen sivun esille ja sanoo: ”Nyt aion kertoa sinulle tarinan tästä 

tuhmasta linja-autosta” ja näyttää sormellaan bussin kuvaa ja jatkaa: ”Sitten kun olen 

lopettanut toivon, että sinä kerrot minulle tästä linja-autosta”.  Annettuaan ohjeet tutkija 

lukee lapselle sanatarkasti lyhyen kertomuksen pienestä ja tuhmasta linja-autosta, joka 

päättää lähteä kuljettajaltaan karkuun (Renfrew, 1997, s. 6). Alun perin englannin-

kielinen linja-autotarina on suomennettu pitkittäistutkimuksen alkuvaiheessa 

tutkimusryhmän toimesta. Kertoessaan linja-autotarinaa tutkija näyttää samalla lapselle 
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vihkosta kuvia kertomuksen päätapahtumista. Tutkijan on pidettävä huoli siitä, että 

kulloinkin esillä oleva kuvasarja vastaa juuri sen hetkistä kertomuksen vaihetta. Kun 

tutkija on saanut kerrottua tarinan, pyytää hän lasta kertomaan saman tarinan uudelleen 

niin hyvin kuin muistaa ja sanoo: ”Nyt on sinun vuorosi kertoa minulle tämä sama 

kertomus. Olipa kerran…”. Mikäli kertomus tuntuu lapsesta liian lapselliselta, saatetaan 

häntä kehottaa kertomaan tarina niin kuin kertoisi sen esimerkiksi pikkusisarukselleen 

(Renfrew, 1997, s. 5).  Kertoessaan tarinaa lapsi saa katsoa kuvia tutkijan käännellessä 

sivuja.  Mikäli lapsen kerronnassa tulee jumittuminen, pitää tutkijan avustuksen olla 

mahdollisimman vähäistä (kuten ”aha”, ”hyvä”, ”ja sitten”, ”vai niin” tai ”mitä tässä 

tapahtuu?”).  Sallittavat apukeinot ja vihjeet on kerrottu tarkasti testin manuaalissa. 

Testin suorittamiseen kuluu arviolta 10 minuuttia. Testin manuaalissa on pisteytysohjeet 

informaatiopisteiden, viiden pisimmän ilmauksen sekä alisteisten lauseiden laskemiseen 

sekä näiden normitetut pistemäärät ikäryhmittäin (Renfrew, 1997, s. 7–11).  

 

 

3.2.2 Ala-asteen Lukutesti luetun ymmärtämisen tutkimusmenetelmänä 

 

Luetun ymmärtämisen aineisto kerättiin Ala-asteen Lukutestin (ALLU) avulla 

(Lindeman, 2000).  ALLU on suomalaisiin olosuhteisiin soveltuva normitettu testi, joka 

on havaittu luotettavaksi välineeksi suomenkielisten 7–13-vuotiaiden lasten lukutaidon 

arvioinnissa (Lindeman, 2000, s. 23–33, 149–153). Testillä voidaan mitata kolmea 

lukutaidon päätekijää: kielellistä tietoisuutta, teknistä lukutaitoa sekä luetun 

ymmärtämistä. Luetun ymmärtämisen osalta testissä mitataan sekä sanatarkkaa että 

tulkitsevaa ymmärtämistä eri aihepiirien tieto- ja kertomusteksteistä koostuvilla neljällä 

osatestillä (Lindeman, 2000, s. 23–33, 149–153).  Testissä on omat osatestinsä 

jokaiselle alakoulun vuosiluokalle, esimerkiksi toisen luokan luetun ymmärtämisen 

osuuden muodostavat tietotekstit Judo (A1) ja Voimisteluohje (A2), sekä 

kertomustekstit Kansansatu (B1) ja Kirje (B2). A- ja B-tekstit ovat toistensa kanssa 

samankaltaiset rinnakkaisversiot, jolloin testiä voidaan käyttää arvioinnin lisäksi myös 

kehityksen seurannassa. Testitilanteessa luettavat tekstit ovat lukijan käytössä koko 

vastaamisen ajan, eikä tekstien lukukertojen määrää tai lukemisaikaa ole rajoitettu, ja 

arviointi suunnataan lukijan omaan strategisuuteen ja ongelmanratkaisutaitoon sekä 

luetun ymmärtämisen tason valvontaan ja säätelyyn. Testissä on käytössä 

monivalintakysymykset, sillä niiden on havaittu antavan samansuuntaisia tuloksia 
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avoimien kysymysten kanssa ollen kuitenkin helpompia korjata (Lindeman, 2000, s. 

23–33, 149–153). Lisäksi ne soveltuvat eritasoisten lukijoiden väliseen vertailuun. 

Testissä on viittä erilaista kysymystyyppiä: yksityiskohta/tosiasia, johtopäätös/tulkinta, 

syy-seuraus/järjestys, sana/sanonta sekä pääidea/tarkoitus ja vastaamisessa käytettävien 

tietolähteiden laajuus vaihtelee. Vastaamisessa ei ole aikarajoitusta, jotta vältyttäisiin 

nopeusrajoitusten aiheuttamilta ongelmilta, kuten lapsen luetun ymmärtämisen tason 

yli- tai aliarvioinneilta. Aikarajojen on havaittu vaikuttavan myös hyvin eri tavoin 

eritasoisten lukijoiden testisuoriutumiseen. 

 

Tutkimuksessa käytettiin kahta toisen luokan oppilaille tarkoitettua luetun 

ymmärtämistä mittavaa tietotekstiä; Judo (A1) sekä Voimisteluohje (A2). 

Testaustilanteessa lapsi sai itse valita, kumman teksteistä monivalintakysymyksineen 

hän haluaa tehdä ensin. Lisäksi hänelle annettiin tehtävän toteutukseen liittyvät ohjeet ja 

häntä kehotettiin lukemaan sekä vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman 

huolellisesti. Mikäli tehtävän aikana lapsella tuli mieleen tehtävän toteutukseen liittyviä 

yleisiä kysymyksiä, sai hän kysyä apua, mutta esimerkiksi testin yksittäisiä kysymyksiä 

koskevien kysymysten kohdalla tutkija saattoi vain todeta, ettei voi auttaa ja että lapsen 

on itse yritettävä vastata parhaansa mukaan. Lopuksi lasta kehotettiin tarkistamaan 

vastauksensa. 

 

 

3.3 Kerronta-aineisto ja sen käsittely 

 

Kertomusten analysointia varten litteroin lasten kertomat, videoimalla tallennetut linja-

autotarinat. Kuuntelin lasten tarinat Windows media player -ohjelmalla ja litteroin 

kertomukset ortografisesti. Esimerkkilitteraatit neljän tutkimushenkilön osalta löytyvät 

liitteestä 1. Litteroinnin yhteydessä jaoin lasten kertomukset kommunikaatioyksiköihin 

(communication unit, c-unit) (Hughes ym., 1997, s. 37–39; Schneider & Dubé, 2005; 

Schneider ym., 2005). Kommunikaatioyksiköiden käyttö mahdollisti kaikkien 

kertomukseen liittyvien ilmausten liittämisen mukaan analyysiin. Kommunikaatio-

yksiköksi laskettiin kertomuksessa olleiden kokonaisten ilmausten lisäksi myös 

epätäydelliset ilmaukset, jolloin esimerkiksi kertomuksessa olevat verbittömät tai 

subjektittomat ilmaukset voitiin ottaa mukaan analyysiin.  
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Yhteen kommunikaatioyksikköön sisältyi yksi päälause ja siihen liittyvä yksi tai 

useampi alistuskonjunktiolla (esim. koska, vaikka) tai relatiivipronominilla (esim. joka) 

alkava, päälauseelle alisteisen sivulause. Rinnastuskonjunktiolla (esim. ja, mutta, sitten) 

alkavat rinnasteiset lauseet laskettiin taas omiksi kommunikaatioyksiköikseen, jos niissä 

toistettiin subjekti. Mikäli rinnasteisessa lauseessa ei toistettu subjektia, eli kyseessä oli 

elliptinen subjekti, laskettiin päälauseiden kuuluvan samaan kommunikaatioyksikköön 

sillä niillä oli yhteinen lauseenjäsen. Esimerkiksi ilmaus ”linja-auto ajoi tietä pitkin ja 

hän tapasi junan” pitää sisällään kaksi kommunikaatioyksikköä, sillä molemmissa 

lauseissa on oma subjekti. Sen sijaan ” he ajoivat kilpaa ja virnistelivät toisilleen” 

sisältää ainoastaan yhden kommunikaatioyksikön, sillä kyseessä on elliptinen subjekti 

he, jota ei toisteta rinnastuskonjunktion jälkeen. Kertomuksissa esiintyi myös hahmojen 

vuorosanoja, joiden katsottiin käyttäytyvän alisteisten sivulauseiden tavoin. Tällöin 

päälause ja siihen yhdistetty vuorosana muodostivat yhden kommunikaatioyksikön. 

(esim. ” poliisi vihelsi pilliin ja huusi: ”linja-auto pysähdy!”) Mikäli kertomuksen 

hahmon vuorosana oli pituudeltaan yli yhden lauseen, käytettiin sen jakamisessa 

kommunikaatioyksiköihin samoja periaatteita kuten edellä.  

 

Sijoitin litterointivaiheessa kunkin kommunikaatioyksikön omalle järjestysnumeroidulle 

rivilleen. Kirjasin kaikki kommunikaatioyksiköt pienillä kirjaimilla. Lasten satunnaisia 

tai toistuvia foneettisia äännevirheitä (esimerkiksi uvulaarinen /r/) en merkinnyt 

erikseen litteraatteihin, mutta esimerkiksi äänteiden korvautumiset, murre- sekä 

puhekieliset sanat sen sijaan kirjasin lapsen ääntämisen mukaan. Kirjasin litteraatteihin 

näkyville myös lasten selvästi keskenjääneet ilmaukset, sekä korjatut sanat ja ilmaukset. 

Näitä en kuitenkaan numeroinut ja jätin ne analyysin ulkopuolelle. Kesken jääneet 

ilmaukset ja sanat merkitsin yhdysviivalla (esim. ”sitten se nä-”) Litteroin toistetut tai 

korjatut sanat ja ilmaukset sulkeisiin (esim. ”se (se) meni kaupunkiin” tai ”he (vinr-) 

virnistelivät toisilleen”). Täytesanat (esim. tota, niin) merkitsin kaarisulkumerkinnällä.  

Epäselvien sanojen merkitsemiseen käytin x-merkintää. Yksittäiset epäselvät sanat 

kirjasin xx-merkinnällä ja kahta tai useampaa peräkkäistä epäselvää sanaa xxx-

merkinnällä. Lisäksi merkitsin litteraatteihin hakasulkeilla kertomuksen ulkopuoliset 

ilmaisut, kuten tehtävään liittyvät kommentit (esim. [tästä ei varmaan tuu sama tarina]), 

kertomuksen ulkopuoliset kysymykset ja vastaukset sekä tavanomaiset lopetusfraasit 

(esim. [sen pituinen se]). Hakasulkeisiin merkityt ilmaukset jätettiin analyysin 

ulkopuolelle. 
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Analysoin litteroiduista kerronta-aineistosta kertomusten mikro- ja makrotason piirteitä. 

Tarkastelin mikrotason analyysissa kertomusten kokonaispituutta sanoina, ilmausten 

keskipituutta sekä syntaksin eli lauserakenteen monimutkaisuutta. Makrotasoa mittasin 

informaatiopisteillä, joiden laskemiseen The Bus Story -testin manuaalista löytyy myös 

tarkat ohjeet (Renfrew, 1997, s.8). Analyysien luotettavuuden varmistamiseksi 

pisteytettiin ristiin 25% aineistosta. Toinen tutkija analysoi aineiston viiden 

satunnaisesti valitun tutkimushenkilön kohdalta ja tutkijoiden välistä yhtenäisyyttä 

tarkasteltiin ICC-arvon (intraclass correlation coefficient) avulla. ICC:n arvo vaihtelee 

välillä 0–1,00 ilmaissen tutkijoiden välisen yhtenäisyyden asteen. Mitä korkeampi 

tutkijoiden välinen yhteneväisyys on, sitä todennäköisemmin tulokset eivät johdu 

esimerkiksi vaihtelevasta pisteytystyylistä tai tutkijan tekemästä virheestä (Schiavetti & 

Metz, 1997, s. 111). 

 

Kertomuksen kokonaispituus 

Kertomuksessa produktiivisuutta selvitin laskemalla kertomuksen kokonaispituuden sen 

sisältämien sanojen kokonaismäärällä (total number of words, TNW). 

Kokonaissanamäärään laskin kuuluvaksi kaikki sanat jokaisesta kertomuksen 

kommunikaatioyksiköistä. Kertomuksen ulkopuolisia kommentteja, kysymyksiä ja 

vastauksia sekä lauseita, jotka olivat selkeästi jääneet kesken (esim. ”sitten se nä-”, ”ja 

se koit-”) en ottanut huomioon analyysissä. Kertomuksessa käytetyt täytesanat (esim. 

hmm, öö), epäselvät sanat sekä toistot jäivät myös analyysin ulkopuolelle. Tutkijoiden 

välinen yhteneväisyys kertomuksen kokonaispituuden laskennassa oli korkea (ICC = 

1,00).   

 

Ilmaisun keskipituus 

Ilmaisun keskipituuden tarkastelua varten on The Bus Story -testin manuaalissa 

opastettu laskemaan kertomuksen viiden pisimmän ilmaisun keskiarvo (K5PL) 

(Renfrew, 1997, s. 9). Päädyin kuitenkin tarkastelemaan kertomuksen ilmaisun 

keskipituutta laskemalla kaikkien kommunikaatioyksiköiden keskipituuden sanoina 

(mean lenght of communication unit, MLCU), sillä halusin saada laajemman ja koko 

aineiston kattavan kuvan tarkasteltavasta asiasta.  Laskin Schneiderin ym. (2005) mallin 

mukaisesti MLCU:n jakamalla kertomuksen kokonaissanamäärän kertomuksessa 

olevien kommunikaatioyksiköiden määrällä ja jättämällä analyysin ulkopuolelle ne 

kommunikaatioyksiköt, jotka sisälsivät useamman kuin yhden epäselvän sanan. Mikäli 
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kommunikaatioyksikkö sisälsi useamman epäselvän sanan, jätin sen analyysin 

ulkopuolelle. Tällöin vähensin kyseisen kommunikaatioyksikön kertomuksessa olevien 

kommunikaatioyksiköiden kokonaismäärästä sekä vähensin kyseisen 

kommunikaatioyksikön sisältämän sanamäärän kertomuksen kokonaissanamäärästä. 

Kommunikaatioyksikön jättäminen analyysin ulkopuolelle tapahtui aineistossa vain 

yhden tutkimushenkilön kertomuksessa yhden kommunikaatioyksikön kohdalla. 

Tutkijoiden välinen yhteneväisyys MLCU:n laskennassa oli hyvin korkea (ICC = 1,00).  

 

Syntaksin monimutkaisuus 

Iso Suomen kielioppi määrittelee lauseen olevan sanoista ja lausekkeista rakentuva 

kokonaisuus, jonka ytimen muodostaa verbin persoonamuoto eli finiittiverbi (VISK, 

2004, § 882, 883). Päälause voi olla itsenäinen, toisen päälauseen kanssa rinnasteinen 

tai sen osana olevien alisteisten sivulauseiden suhteen hallitseva lause. Alisteiset 

sivulauseet sisältävät päälauseen tavoin finiittiverbin, mutta eivät muodosta itsenäistä 

kokonaisuutta päälauseen tavoin, jolloin niiden täytyy olla aina osana päälausetta. 

Sivulause voi olla rinnasteinen, hallitseva tai alisteinen toisille sivulauseille. Lauseet 

voidaan karkeasti jakaa yhden päälauseen muodostamiin yksinkertaisiin lauseisiin sekä 

toisiinsa joko rinnasteisesti tai alisteisesti liittyneiden lauseiden muodostamiin 

kompleksisiin eli yhdyslauseisiin. 

 

The Bus Story -testissä on ohjeistettu laskemaan lapsen kertomuksessa olevat alisteiset 

lauseet (Renfrew, 1997, s.10), mutta ainoastaan alisteisten lauseiden lukumäärän 

laskemisen lisäksi tarkastelin laajemmin kertomusten syntaksin eli lauserakenteiden 

monimutkaisuutta käyttäen apuna Complexity Indeksiä (CI; Schneider ym., 2005). Otin 

mukaan analyysiin kaikki ne kommunikaatioyksiköt, jotka sisälsivät lauseen vaatiman 

ytimen, finiittiverbin. Aineistossa esiintyi yksi finiittiverbitön kommunikaatioyksikkö, 

jonka jätin analyysin ulkopuolelle. Analyysissä jokainen finiittiverbillinen 

kommunikaatioyksikkö muodosti yhden päälauseen; mikäli samaan 

kommunikaatioyksikköön kuului kaksi tai useampi rinnasteinen lause ilman subjektin 

toistoa, katsottiin ne yhdeksi päälauseeksi (Schneider & Dubé, 2005; Schneider ym., 

2005). Esimerkiksi kommunikaatioyksikön ” se vaan ajoi eteenpäin ja juuttui mutaan ja 

meni sinne veteen” katsotaan ohjeen mukaan sisältävän ainoastaan yhden päälauseen, 

sillä subjektia ei toisteta rinnastuskonjunktion ’ja’ jälkeen, eli kyseessä on elliptinen 

ilmaus, lauseilla on yhteinen lauseenjäsen. Monimutkaisiksi lauseiksi laskin 
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Schneiderin ym. (2005) ohjeen mukaan ne kommunikaatioyksiköt, joissa päälauseeseen 

yhdistyi yksi tai useampi sille alisteinen, niin ikään finiittiverbin sisältävä sivulause. 

Sivulauseisiin kuuluivat konjunktiosivulauseet (esim. ”kun kuljettaja yritti korjata sitä, 

se karkasi”), relatiivisivulauseet (esim. ”siellä hän tapasi poliisin, joka puhalsi pilliin”), 

sekä alisteiset kysymyslauseet (esim. ”hän ei muistanut miten jarrut toimivat”). 

Sivulauseisiin laskin myös suorat lainaukset henkilöiden vuorosanoista, mikäli ne 

sisälsivät finiittiverbin ja käyttäytyivät kuten sivulauseet (esim. ” lehmä sanoi: ammuu 

en voi uskoa silmiäni”). Vastaavasti kommunikaatioyksikön ”lehmä sanoi: ammuu”, 

katsoin sisältävän vain yhden päälauseen ilman sivulausetta. Jos kommunikaatio-

yksikköön sisältyi useampi sivulause, laskin nämä molemmat erikseen.  

 

Kertomusten CI:n arvon selvitin laskemalla ensin yhteen kaikki kertomuksessa olleet 

päälauseet ja niiden kanssa esiintyvät alisteisen sivulauseet ja jakamalla tämän summan 

päälauseiden lukumäärällä. Mikäli kertomuksessa ei ole yhtään sivulausetta, on CI 

tuolloin 1. Jos kertomus taas sisälsi esimerkiksi 30 päälausetta ja 10 sivulausetta, 

laskettiin CI seuraavasti: (30+10) / 30=1,33. Tutkijoiden välinen yhteneväisyys CI:n 

laskennassa oli hyvin korkea (ICC = 1,00).  

 

Informaatiopisteet 

Laskin kertomusten informaatiopisteet Ruohomäen (2011) pro gradu -tutkielmaansa 

varten laatimalla pisteytyskaavakeella, joka on mukaelma The Bus Story -testin 

(Renfrew, 1997, s. 8–9) manuaalista löytyvistä pisteytysohjeista. Maksimipistemäärä 

informaatiopisteissä oli 52.  Annoin pisteitä ohjeiden mukaisesti seuraavasti: kaksi 

pistettä keskeisestä tiedosta (esim.”poliisi huusi hänelle: pysähdy!”) ja yksi piste 

vähemmän tärkeästä (esim. ”poliisi puhalsi pilliin”) tai vaillinaisesta tiedosta (esim. 

lapsi mainitsee poliisin tarinassaan ilman verbiä ”huusi”). Annoin pisteitä myös 

taulukossa esitettyjen sanojen asianmukaisista synonyymeistä ja murresanoista. Mikäli 

tekijän vaihtuessa lapsi ei ilmaissut selkeästi uutta tekijää, vähensi tämä ohjeiden 

mukaisesti yhden pisteen viitatusta toiminnasta (esim. ”lehmä oli tosi ihmeissään kun 

linja-auto kulki pellolla. sitten se meni mäkeä alas”). Jos lapsi kertoi tapahtumia 

väärässä järjestyksessä, ei kerrotusta tapahtumasta tullut pistettä mikäli hän ei toistanut 

tapahtumaa oikeassa kohdassa uudelleen. Tutkijoiden välinen yhteneväisyys 

informaatiopisteiden kohdalla oli korkea (ICC = 0, 997).  
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3.4 Luetun ymmärtämisen aineisto ja sen käsittely  

 

Ala-asteen Lukutestin kahdesta erilaisesta alakoulun 2.luokan oppilaille suunnatusta 

tekstistä ja niihin liittyvistä monivalintakysymyksistä koostuvan luetun ymmärtämisen 

aineiston käsittelin ja pisteytin kyseisen testin manuaalissa olevien pisteytysohjeiden 

mukaisesti (Lindeman, 2000). Pisteytyksen periaate oli kokonaisuudessaan 

yksinkertainen: jokaisesta oikeasta vastauksesta sai yhden kokonaisen pisteen.  

Jokaiseen monivalintakysymykseen oli määritelty yksi oikea vastaus, eikä 

vaihtoehtoisia oikeita vastauksia ollut. Puolikkaita pisteitä tai miinuspisteitä ei annettu.  

Monivalintakysymyksiä oli molemmissa teksteissä kaksitoista kappaletta, jolloin 

yhdestä tekstistä saatava maksimipistemäärä oli 12 pistettä. Pisteytin jokaisen oppilaan 

kohdalla hänen monivalintakysymysten vastaukset molemmista luetun ymmärtämisen 

teksteistä. Lopuksi laskin näistä saadut raakapisteet yhteen, jolloin maksimipistemäärä 

oli 24 pistettä.  Koska luetun ymmärtämisen pisteyttämisessä ei ollut tulkinnan-

varaisuutta valmiiksi annettujen oikeiden vastauksen johdosta, luetun ymmärtämisen 

osalta tutkijoiden välinen yhteneväisyys oli odotetusti hyvin korkea (ICC=1,00). 

 

 

 3.5 Tilastollinen käsittely 

 

Kertomusten mikro- sekä makrotason analyysien ja luetun ymmärtämistehtävien 

pisteyttämisen jälkeen käsittelin saadut tulokset tilastollisesti. Syötin kerronnan 

analyysin sekä luetun ymmärtämisen pisteyttämisen tuloksena saadut numeeriset arvot 

IMB SPSS Statistics 22 -ohjelmaan tilastollisia analyyseja varten. Ensimmäinen 

tutkimuskysymykseni edellytti aineiston kuvaamista tilastollisesti perustunnuslukujen 

avulla (Metsämuuronen, 2009, s. 349–353; Nummenmaa, 2009, s. 61–72). Selvitin 

lasten kerronnan ja luetun ymmärtämisen taitoja tarkastelemalla sijaintilukuja, kuten 

keskiarvoa (ka) ja mediaania (md). Ryhmän sisällä mahdollisesti ilmenevän vaihtelun 

tarkasteluun käytin hajontalukuja, kuten keskihajonta (SD) ja vaihteluväli (vv). 

 

Toinen tutkimuskysymykseni tarkasteli kerronnan ja luetun ymmärtämisen yhteyksiä. 

Muuttujien välisiä korrelaatioita tarkastellakseni minun täytyi ensin selvittää, 

noudattavatko muuttujat normaalijakaumaa. Otoskoosta johtuen (<50) käytin tähän 
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Shapiro-Wilkin testiä, joka vertaa aineiston jakaumaa teoreettiseen normaalijakauman 

muotoon (Metsämuuronen, 2009, s. 645; Nummenmaa, 2009, s. 154).  Ilmausten 

keskipituuksia (MLCU) lukuun ottamatta kaikki muuttujat saivat arvon p>0,05, eli 

noudattavat likimain normaalijakaumaa. Koska tutkimushenkilöryhmä oli suhteellisen 

pieni eivätkä kaikki muuttujat noudattaneet normaalijakaumaa, päädyin käsittelemään 

koko aineiston epäparametrisin tilastollisin menetelmin (Nummenmaa, 2009, s. 259–

260). Epäparametriset testit toimivat parametristen testien tapaan, mutta eivät edellytä 

jakaumien normaaliutta (Nummenmaa, 2009, s. 154).  

 

Tutkimuksessa nollahypoteesina on yleensä oletus, etteivät muuttujat ole keskenään 

riippuvaisia (Nummenmaa, 2009, s. 261). Vaihtoehtoisena hypoteesina on puolestaan 

oletus muuttujien välisestä tilastollisesti merkitsevästä riippuvuudesta.  

Tutkimustulosten merkitsevyystaso eli p-arvo [0-1] ilmaisee hypoteesien 

paikkansapitävyyden todennäköisyyden (Nummenmaa, 2009, s. 148–149).  Mitä 

pienempi p-arvo on, sitä todennäköisemmin vaihtoehtoinen hypoteesi on voimassa 

kumoten nollahypoteesin. Tulosten tilastollisen merkittävyyden arvioinnissa käytettiin 

viiden prosentin riskirajaa, eli mikäli p<0,05, tuloksella on tilastollista merkitsevyyttä. 

Tilastollinen merkitsevyys tulkittiin edelleen seuraavasti: p< 0,05 tilastollisesti melkein 

merkitsevä, p<0,01 tilastollisesti merkitsevä sekä p<0,001 tilastollisesti erittäin 

merkitsevä (Metsämuuronen, 2009, s. 441–442). Lisäksi, mikäli p-arvo sijoittuu välille 

0,05<p>0,10, voidaan tulosta pitää suuntaa-antavana (Nummenmaa, 2009, s.149). 

 

Taitojen välisiä korrelaatioita tarkastelin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen 

(rho) avulla. Korrelaatiokerroin saa arvon välillä [-1, 1] ilmoittaen muuttujien välisen 

yhteyden voimakkuuden (Nummenmaa, 2009, s. 283).  Lähellä nollaa olevat kertoimet 

viittaavat tapauksiin, joissa ei ole suoraviivaista riippuvuutta, kun taas lähestyttäessä -

/+1 havaitaan kasvavaa negatiivista tai positiivista korrelaatiota (Nummenmaa, 2009, s. 

283–285). Korrelaation suuruus voidaan tulkita seuraavasti: erittäin korkea 0,8–1,00, 

korkea 0,60–0,80, sekä kohtuullinen 0,40–0,60 (Metsämuuronen, 2006, s. 364). 
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4 TULOKSET 

 

Tutkimushenkilöiden kertomuksien kokonaispituudet, ilmaisun keskipituudet (MLCU), 

syntaksin monimutkaisuuden arvot (CI), informaatiopisteet sekä luetun ymmärtämisen 

pisteet on koottu taulukkoon 3 (Liite 2) 

 

 

4.1 Kerronnan taidot 8-vuotiailla lapsilla  

 

Tutkimukseen osallistuneiden lasten kertomusten kokonaispituuksien keskiarvo oli 

kokonaissanamäärällä mitattuna 123,10 sanaa ja mediaani oli 119,50 sanaa. 

Kokonaissanamäärien vaihteluväli oli 71–190, keskihajonta 32,19 sanaa. Kuviossa 1 on 

havainnollistettuna tutkimushenkilöiden kertomusten kokonaispituudet sanoina. 

 

 
Kuvio 1. Kertomuksien kokonaispituudet sanoina 

 

 

Ilmaisujen keskipituuksia tarkasteltiin tutkimushenkilöiden kertomuksista laskemalla 

kommunikaatioyksiköiden keskipituudet sanoina (MLCU). Tutkimushenkilöiden 

kertomuksissa MLCU:n keskiarvo oli 7,02 sanaa ja mediaani 6,38 sanaa. Vaihteluväli 

oli 5,33–10,08 keskihajonnan ollessa 1,42 sanaa. Kuviossa 2 on esitettynä 

tutkimushenkilöiden MLCU:n tulokset 
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Kuvio 2. Tutkimushenkilöiden kertomusten MLCU  

 

 

Kertomusten syntaksin monimutkaisuutta tarkastelussa hyödynsin Complexity Indeksiä 

(CI). Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden kertomuksissa CI sai keskiarvon 1,30, 

mediaanin muodosti 1,32. CI:n vaihteluväli oli 1,11–1,79, keskihajonnan ollessa 0,19. 

Kuvio 3 havainnollistaa tutkimushenkilöiden saamia CI-arvoja. 

 

 

 Kuvio 3. Tutkimushenkilöiden kertomusten CI 

 

 

Informaatiopisteitä tarkasteltaessa tutkimushenkilöiden keskiarvoksi muodostui 29,80 

pistettä. Mediaanin muodosti 31 pistettä. Informaatiopisteissä vaihteluväli oli 21–40, 
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keskihajonta oli 5,59 pistettä. Tutkimushenkilöiden saamat informaatiopisteet on 

esitettynä kuviossa 4.  

 

 

Kuvio 4. Tutkimushenkilöiden informaatiopisteet 

 

 

4.2 Luetun ymmärtäminen 8-vuotiailla lapsilla 

 

Luetun ymmärtämisen osalta tutkimukseen osallistuneet lapset saivat keskiarvokseen 

17,05 pistettä. Saatujen pisteiden mediaani oli 17,00. Pisteiden vaihteluväliksi 

muodostui 11–23 keskihajonnan ollessa 3,17 pistettä. Luetun ymmärtämisen pisteet 

ovat havainnollistettuna kuviossa 5. 

 

 

Kuvio 5. Luetun ymmärtämisen pisteet 
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4.3 Kerronnan ja luetun ymmärtämisen yhteys 

 

Tarkastelin tutkimuksessani kerronnan mikro- sekä makrotason muuttujien ja luetun 

ymmärtämisen välisiä yhteyksiä. Mikrotason muuttujia olivat kertomuksen 

kokonaispituudet sanoina, ilmausten keskipituudet (MLCU) sekä syntaksin 

monimutkaisuus (CI), makrotason muuttujana kertomusten informaatiopisteet. Luetun 

ymmärtämisen osalta tarkasteltiin testistä saatujen raakapisteiden yhteenlaskettua 

summaa. Tarkastelin jokaisen kerronnan mikro- ja makrotason muuttujan yhteyttä 

luetun ymmärtämiseen Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen (rho) avulla.  

 

Kerronnan mikrotason ja luetun ymmärtämisen yhteys 

Kertomuksen kokonaispituuden ja luetun ymmärtämisen yhteyttä tarkasteltiin 

kertomuksen kokonaissanamäärän ja luetun ymmärtämisestä saatujen raakapisteiden 

kautta. Kertomuksen kokonaispituuden sekä luetun ymmärtämisen välillä oli 

kohtalainen positiivinen korrelaatio, joka oli tilastollisesti melkein merkitsevä (r=0,480; 

p = 0,032) (kuvio 6). 

 

 

 Kuvio 6. Kertomuksen kokonaispituuden ja luetun ymmärtämisen yhteys 

 

 

Kertomuksen ilmauksen keskipituuden ja luetun ymmärtämisen väliseen tarkasteluun 

käytettiin MLCU:n arvoa ja luetun ymmärtämisen tehtävistä saatujen raakapisteiden 
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yhteispistemäärää. Kertomuksen ilmauksien keskipituuden ja luetun ymmärtämisen 

välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota (r = 0,035; p = 0,883) (kuvio 7).  

 

 

 Kuvio 7. Ilmaisun keskipituuden (MLCU) yhteys luetun ymmärtämiseen 

 

 

Kertomuksen syntaksin monimutkaisuuden ja luetun ymmärtämisen yhteyttä 

tarkastelussa selvitin CI:n arvon ja luetun ymmärtämisen raakapisteiden välisen 

korrelaation. Syntaksin monimutkaisuuden ja luetun ymmärtämisen välillä ei ollut 

havaittavissa tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota (r = -0,087; p = 0,715) (kuvio 8).  

 

                      

Kuvio 8. Syntaksin monimutkaisuuden (CI) yhteys luetun ymmärtämiseen 
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Kerronnan makrotason ja luetun ymmärtämisen yhteys 

Kertomuksen informaatiopisteiden ja luetun ymmärtämisen välisen yhteyden 

selvittelyyn käytettiin kertomuksesta laskettujen informaatiopisteiden ja luetun 

ymmärtämisen testeistä saatujen raakapisteiden yhteispistemäärän yhteyden tarkastelua. 

Näiden kahden muuttujan väliltä löytyi kohtalainen positiivinen korrelaatio, joka oli 

myös tilastollisesti merkitsevä (r= 0,583; p=0,007)(kuvio 9). 

 

                     

Kuvio 9. Informaatiopisteiden ja luetun ymmärtämisen yhteys 
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5 POHDINTA 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 8-

vuotiaiden lasten kerronnan ja luetun ymmärtämisen taitoja sekä niiden välillä 

mahdollisesti ilmeneviä yhteyksiä kerronnan mikrorakenteellisella eli kielellisen 

rakenteen tasolla ja/tai kerrontansa makrorakenteellisella eli sisällöllisellä tasolla. 

Kielellisen rakenteen tarkasteltavina tekijöinä olivat kertomusten kokonaispituudet 

sanoina, ilmausten keskipituudet (MLCU) sekä syntaksin monimutkaisuus (CI). 

Kertomuksen sisällöllisellä tasolla tutkittavana tekijänä olivat kertomuksen 

informaatiopisteet.  

 

 

5.1Tutkimustulosten tarkastelu 

 

Maailmalla on tutkittu kouluikäisten lasten kerronnan taitoja suhteellisen paljon, mutta 

juuri kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten kerrontataitoihin ja niiden vertailuun 

keskittyviä tutkimuksia on vähemmän (Soodla & Kikas, 2010).  Lisäksi suomalaisten 

lasten kerronnan kehitystä tarkastelevista tutkimuksista on vielä huomattavaa puutetta 

(Mäkinen ym., 2014).  Koska suomenkieli poikkeaa rakenteellisilta piirteiltään 

huomattavasti useista niistä kielistä, joiden keskuudessa tutkimusta on tehty, on selvää, 

etteivät näiden tutkimusten tulokset ole suoraan sovellettavissa suomenkielisten lasten 

kohdalla. Etenkin kertomuksen kielellisessä rakenteessa voi ilmetä eroavaisuuksia eri 

kielten kesken tarkasteltuna (Hickmann, 2004).  Lisäksi kerrontatehtävän tyypillä on 

havaittu olevan vaikutusta lasten kertomuksiin, etenkin kertomusten makrorakenteeseen 

(Suvanto, 2012, s. 116). Esimerkiksi uudelleen kerrottujen tarinoiden on havaittu olevan 

usein pidempiä ja sisältävät runsaammin kertomuksen rakenneyksiköitä, kokonaisia 

episodeja ja sekä muita merkityssisällön kannalta oleellisia elementtejä verrattuna itse 

luotuihin kertomuksiin (Merrit & Lies, 1989; Schneider, 1996; Schneider & Dubé, 

2005; Stein & Glenn, 1979). Tällöin on selvää, ettei erilaisin tutkimusmenetelmin 

saatuja tuloksia voida suoraan verrata toisiinsa.  

 

Tästä pro gradu -tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella 8-vuotiaiden lasten The 

Bus Story -testin mukaan tuotetuissa linja-autotarinoissa kokonaispituus sanoina 

vaihteli yllättävän paljon. Esimerkiksi pisimmän ja lyhimmän kertomuksen 
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kokonaissanamäärissä oli havaittavissa huomattava ero; suurin tuotettu 

kokonaissanamäärä oli jopa 190 sanaa, kun taas lyhin kertomus oli 

kokonaissanamäärältään vain 71 sanan mittainen. Tästä tutkimuksesta saaduille 

tulokselle ei ole olemassa sopivaa suomalaista vertailupohjaa, eikä tulosta voida verrata 

luotettavasti ulkomaalaisten tutkimusten tai eri kerronnan tehtävää käyttämällä saatuihin 

tuloksiin. Esimerkiksi suomen kielen kaltaisessa agglutinoivassa kielessä sanat 

koostuvat useista erilaisista morfeemeista, jolloin kertomuksessa voi olla paljon erilaisia 

sanoja, mutta kokonaissanamäärät voivat olla pienemmät verrattuna vaikkapa englannin 

kieleen, jossa erilaisia päätteitä ei liitetä sanan vartaloon eivätkä sanat näin ollen taivu 

(Mäkinen ym., 2014). Tulos ei ole myöskään luotettavasti verrattaessa esimerkiksi 

tarinan luomisen kautta saatuihin tuloksiin, sillä on havaittu, että esimerkiksi uudelleen 

kerrotut tarinat ovat sanamäärältään keskimäärin pidempiä verrattuna itse luotuihin 

kertomuksiin (Merrit & Liles, 1989; Schneider, 1996; Schneider & Dubé, 2005; Stein & 

Glenn, 1979).  

 

Tutkimushenkilöiden kertomusten ilmaisujen keskipituuksia (MLCU) tarkasteltiin 

laskemalla kommunikaatioyksiköiden keskipituudet sanoina. Tutkimushenkilöiden 

kertomuksissa MLCU:n keskiarvo oli 7,02 sanaa. Vaihteluväli oli 5,33–10,08 

keskihajonnan ollessa 1,42 sanaa.  Verrattaessa tuloksia muun muassa Auvisen (2013) 

pro gradu -tutkielmassaan saamiin vastaaviin lukuihin suomenkielisten tyypillisesti 

kehittyneiden 8-vuotiaiden lasten arvoihin voidaan huomata, että tässä tutkimuksessa 

lapset tuottivat kertomuksissaan keskimäärin pidempiä ilmauksia kuin Auvisen 

tutkimukseen osallistuneet lapset. Auvisen tutkimuksessa 8-vuotiaiden lasten MLCU oli 

keskiarvoltaan 6,35 sanaa. Lasten saamat MLCU:n arvot vaihtelivat hänen 

tutkimuksessaan välillä 4,17–9,33 keskihajonnan ollessa 1,31.  Mäkisen ym. (2014) 

tutkimuksesta saadut tulokset 8-vuotiaiden lasten MLCU:n osalta olivat myös pitkälti 

samansuuntaisia (ka. 6.21 sanaa, SD 1.31, vv. 4.06–8.33). On kuitenkin huomioitava, 

että tutkimuksissa käytetyt kerronnan tehtävät eivät olleet samat, jolloin on syytä pitää 

mielessä myös testin mahdollisesti aikaansaamat erot lasten kerronnassa. Mäkisen ym. 

(2014) tutkimuksessa oli käytössä tarinan luomista edellyttävä tehtävä, mutta Auvisen 

tutkimuksessa oli käytössä tarinan uudelleen kerrontaa edellyttävä tehtävä. Tällöin 

voidaan olettaa, ettei tässä pro gradu -tutkielmassa ja Auvisen tutkimuksessa käytettyjen 

tehtävien välillä ole yhtä merkittävää eroa kuin mitä voisi olla kahden täysin 

erityyppisen kerronnan tehtävän välillä. Tuloksien voidaan kuitenkin nähdä olevan 
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hyvin samansuuntaisia keskenään, ja mielestäni näitä tuloksia voidaan pitää suuntaa-

antavina arvoina suomalaisten 8-vuotiaiden lasten ilmausten keskipituuksista tarinan 

uudelleenkerronnan tehtävässä.  

 

Kertomusten syntaksin monimutkaisuutta tarkastellessa huomataan, että lasten 

keskimääräinen CI-arvo on 1,30 eli kertomuksen päälauseista keskimäärin vajaalla 

kolmasosalla oli sille alisteinen sivulause.  Tutkimusaineistossa pienimmän ja 

suurimman CI-arvon ero oli merkittävä, 1,11 aina 1,79. Tämä tarkoittaa sitä, että 

heikoimman tuloksen saanut tutkimushenkilö ei käyttänyt kertomuksessaan juurikaan 

alisteisia sivulauseita. Tarkasteltaessa puolestaan suurimman CI-arvon saaneen 

tutkimushenkilön tulosta voidaan todeta yleisluontoisesti, että kyseisen 

tutkimushenkilön tuottamista kommunikaatioyksiköistä yli kolme neljäsosaa sisälsi 

alisteisen sivulauseen tai yhteen päälauseeseen oli liittyneenä useampi sivulause. CI-

arvonkin osalta tutkimustuloksia tarkastellessa huomataan jälleen luotettavan 

vertailukohdan puute, johtuen pitkälti suomalaisen tutkimuksen vähäisyydestä ja 

kielellisistä eroavaisuuksista.  

 

Kerronnan makro- eli sisällöllistä tasoa tarkasteltiin tutkimuksessa informaatiopisteiden 

avulla. Lasten kertomusten informaatiopisteiden keskiarvoksi muodostui 29,80 pistettä. 

Pisteiden vaihtelu oli varsin suurta, sillä pisteitä oli 21 pisteestä aina 40 pisteeseen 

saakka. Saadut tulokset vastaavat heikosti Renfrewn (1997, s. 10–11) alkuperäisiä 

normipisteitä, jotka ovat testissä kahdeksanvuotiaiden osalta jopa 36 pistettä.  Sen sijaan 

tulokset ovat huomattavasti yhdenmukaisemmat Lahtisen (1997) pro gradu -tutkielman 

tulosten kanssa. Lahtisen tutkimuksessa suomenkielisten 8-vuotiaiden lasten 

kertomusten informaatiopisteet olivat keskimäärin 31 pistettä (kvartiilit 27–36). Tässä 

tutkimuksessa lasten informaatiopisteiden keskiarvoksi muodostui 29,80 pistettä, 

pyöristettynä 30 pistettä. Tällöin tulosten välille jää vain yhden pisteen ero. Tämä ero 

voi selittyä pitkälti jo silläkin, että käytin informaatiopisteiden laskussa eri 

pisteytystaulukkoa kuin Lahtinen (1997) omassa työssään.  Käytin informaatiopisteiden 

laskussa Ruohomäen (2011) pro gradu -tutkielmassa käyttämäänsä, eri lähteistä 

mukailemaansa pisteytystaulukkoa, jossa esimerkiksi pisteiden arvoisiksi määriteltyjä 

asioita oli suppeammin verrattaessa Lahtisen käyttämään pisteytystaulukkoon.  
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Tarkasteltaessa suomenkielisten, kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 8-vuotiaiden 

lasten luetun ymmärtämisen taitoja ALLU -testin luetun ymmärtämisen osiosta saatujen 

raakapisteiden perusteella, voidaan todeta, että tutkimukseen osallistuneiden lasten 

luetun ymmärtämisen pisteet olivat keskimäärin varsin tasaisesti jakautuneet. Tulosten 

keskiarvoksi saatu pistemäärä vastaa ALLU -testin normituksien mukaan taitotasoa 5 eli 

keskitasoisten lukijoiden keskitasoa. Tutkimushenkilöiden ryhmässä oli yksilöllisesti 

tarkasteltuna hyvin monentasoista lukijaa, ja lukijoiden välillä saattoi olla useidenkin 

pisteiden hajontaa. Tutkimusjoukossa oli testin maksimipistemääriä hipovia, taitotasolle 

8 sijoittuvia erittäin sujuvia lukijoita, sekä muutama selkeästi keskimääräistä heikompi 

lukija, jonka pisteet jäivät 11 pisteeseen taitotasolle 3, jota voidaan testin mukaan pitää 

rajapyykkinä normaalin lukutaidon sekä lukivaikeuden välillä. Mietittäessä luetun 

ymmärtämisessä ilmeneviä eroavaisuuksia on syytä huomioida esimerkiksi se, että 

tutkimusryhmän lapset olivat oppineet lukemaan hyvin eri aikoihin. Osalla lapsista 

lukemaan oppiminen oli tapahtunut jo ennen esikouluvuotta, kun taas joillakin lapsilla 

lukemaan oppiminen ajoittui vasta alakoulun ensimmäiselle vuosiluokalle. Tällöin 

lukemaan oppimisen ajankohta voi vaihdella aineistossa jopa kahdella vuodella ja on 

myös selvää, että lasten teknisen lukutaidon hallinta voi vaihdella suurestikin. Tämä 

taas voi vaikuttaa merkittävällä tavalla luetun ymmärtämiseen, sillä luetun 

ymmärtämisen taidon on havaittu olevan hyvin tiiviisti sidoksissa tekniseen lukutaitoon 

ja sen hallintaan lukutaidon alkumetreillä (Catts ym., 2006; Hoover & Gough, 1990; 

Julkunen, 1986, s. 39–48; Lerkkanen ym., 2004, s. 87–88). Tyttöjen ja poikien välillä 

mahdollisesti ilmeneviä eroavaisuuksia ei tämän tutkimushenkilöryhmän osalta 

tarkasteltu, johtuen pienestä otoskoosta sekä tyttöjen ja poikien hyvin epätasaisesta 

edustuksesta tutkimusaineistossa.  

 

Kerronnan ja luetun ymmärtämisen yhteyksiä tarkasteltaessa tämän tutkimuksen myötä 

saadut tulokset antavat viitteitä siitä, että kerronnan piirteistä ennen kaikkea 

kertomuksen kokonaissanamäärä sekä informaatiopisteet korreloivat lasten luetun 

ymmärtämisen tehtävästä saamiin pisteisiin kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 8-

vuotiaiden lasten kohdalla. Tämän tutkimuksen kanssa vastaavanlaista tutkimusta 

kerronnan ja luetun ymmärtämisen välisistä yhteyksistä ei ole Suomessa aikaisemmin 

tehty, joten tutkimustulosten kohdalla ei ole mahdollista tehdä täysin luotettavaa 

vertailua suhteessa aiempiin tutkimuksiin. On syytä muistaa, että muun muassa 

kielikohtaisista eroavaisuuksista johtuen suoraa vertailua tulosten kesken ei voida 
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toteuttaa, sillä muun muassa kertomuksen mikro- eli kielellinen rakenne voi poiketa eri 

kielten kesken huomattavasti johtuen juuri kielten erilaisista rakennepiirteistä 

(Hickmann, 2004; Mäkinen & Kunnari, 2009). Tuloksia voi kuitenkin varovaisesti 

peilata ulkomaisiin aihetta käsittelevien tutkimusten tuloksiin. 

 

Saatujen tulosten perusteella mikrorakenteen eli kertomuksen kielellisen rakenteen 

muuttujista ilmausten keskipituuden (MLCU) sekä syntaksin monimutkaisuuden (CI) ei 

havaittu juurikaan korreloivan luetun ymmärtämisen tehtävästä saatujen raakapisteiden 

kanssa. Muista tarkastelun kohteena olleista mikrorakenteen muuttujista poiketen 

kertomuksen kokonaispituudella sanoina mitattuna oli tässä tutkimuksessa havaittavissa 

kohtalaista, tilastollisesti melkein merkitsevää korrelaatiota luetun ymmärtämisen 

kanssa. Toisin sanoen, mitä suuremmat raakapisteet tutkimushenkilö sai luetun 

ymmärtämisen tehtävästä, sitä pidemmän kertomuksen hän kertoi kokonaissanamäärällä 

mitattuna. Verratessa näitä saatuja tuloksia aikaisempien, mikrorakenteen sekä luetun 

ymmärtämisen yhteyksiä tarkastelleiden tutkimuksien tuloksiin huomataan, että tulokset 

ovat yleisesti hyvin vaihtelevia. Usein tutkimuksissa, joissa on keskitytty 

tarkastelemaan erityisesti kerronnan mikrotason muuttujia, kuten lauserakenteita ja 

sanastoa, ei ole havaittu merkittävää yhteyttä lukutaitoon (esim. O’Neill ym., 2004; 

Roth ym., 2002). Toisaalta taas Bus Story -testin pituuden ennen kouluikää on havaittu 

ennakoivan lukutaidon tasoa kouluiässä (Pankratz ym., 2007). Pohdittaessa syytä sille, 

miksi mikrotason muuttujista juuri kertomuksen kokonaispituus sanoina korreloi 

kohtalaisesti, tilastollisesti melkein merkitsevästi luetun ymmärtämisen kanssa, tulee 

mieleen muutamia mahdollisia vaihtoehtoja. Voisiko taustalla olla vaikkapa työmuistin 

tai sanavaraston aspektit? Mielenkiintoista on myös pohtia sitä, voisiko esimerkiksi 

lapsen luetun ymmärtämisessä käytössä olevilla ymmärtämisstrategioilla sekä ennen 

kaikkea niiden hallinnan tasolla olla yhteys siihen, kuinka laajoja kertomuksia lapsi 

kertoo. Eli toisin sanoen; jos lapsen luetun ymmärtäminen on pintaprosessoinnin 

tunnistavan tai toistavan ymmärtämisen tasolla, pitäytyykö lapsi myös 

suoraviivaisemmin kuulemassaan kertomuksessa kertoen sen tiiviinä kokonaisuutena 

ilman omia lisäyksiä, kuten on sen kuullutkin.  Toisaalta, jos lapsi on sujuva luetun 

ymmärtäjä käyttäen syväprosessoinnin tasoja kuten arvioivaa ja luovaa strategiaa, onko 

hän myös luovempi ja sanamäärältään tuotteliaampi kerronnassaan?  
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Tarkasteltaessa kertomusten makrorakenteen eli sisällöllisen rakenteen ja luetun 

ymmärtämisen välisiä yhteyksiä voidaan niiden välillä havaita tilastollisesti merkitsevä 

kohtalainen positiivinen korrelaatio. Eli mitä suuremmat raakapisteet tutkimushenkilö 

sai luetun ymmärtämisessä, sitä suuremmat olivat hänen kertomuksesta saadut 

informaatiopisteet. Saatu tulos juuri kerronnan makrotason muuttujan 

informaatiopisteiden ja luetun ymmärtämisen välisestä positiivisesta korrelaatiosta on 

hyvin pitkälti yhden mukainen aiheesta aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tulosten 

kanssa, sillä ulkomaalaisissa pitkittäis- sekä poikittaistutkimuksissa on myös havaittu, 

että kerronnassa erityisesti makrorakenteen piirteiden voidaan nähdä korreloivan 

lukutaidon sekä juuri luetun ymmärtämisen tason kanssa (esim. Griffin ym., 2004; 

Pankratz ym, 2007). Pohtiessa syitä sille, miksi juuri kerronnan makrotason ja luetun 

ymmärtämisen välillä on havaittavissa tilastollisestikin merkitsevää korrelointia, 

voidaan yleensäkin tekstin ymmärtämisen havaita olevan keskeisessä asemassa.  Jotta 

voidaan ymmärtää sujuvasti kirjoitettua tekstiä, täytyy esitetyn tekstin muoto ja rakenne 

olla riittävän tuttu (Chang, 2006; Holopainen, 2003). 

 

Tutkimuksessa kerronnan tehtävänä käytetty The Bus Story -testi oli tyypiltään tarinan 

uudelleen kerrontatehtävä, jossa lopputulokseen vaikuttavat merkittävästi muun muassa 

tarinan skeeman hallitseminen, kertomuksen kokonaisuuden ymmärtäminen sekä 

muistitoiminnot ja kykyä suunnata tarkkaavaisuuttaan (Leinonen ym., 2000, s.106; 

Merritt & Liles, 1989; Schneider, 1996). Tutkimuksessa kerronnan makrotasoa 

tarkasteltiin informaatiopisteillä. Informaatiopisteiden avulla voidaan tarkastella sitä, 

kuinka sujuvasti lapsi on onnistunut ymmärtämään hänelle kerrotun tarinan juonen ja 

poimimaan kertomuksen olennaiset asiat omaan kertomukseensa (Bishop & Donlan, 

2005).  Jotta lapsi voi puolestaan ymmärtää kirjoitettua tekstiä, täytyy hänen tuntea 

esitetyn tekstin muoto (Chang, 2006; Oakhill & Cain, 2012).  Riittävät tiedot 

kertomuksen rakentumisesta sekä taito tuottaa selkeä, kertomuskieliopin kaltaiseen 

muotoon järjestäytynyt hyvin muodostunut kertomus voi auttaa merkittävästi myös 

luetun ymmärtämistä, sillä taito rakentaa kertomus antaa karkean mallin ja voi tietyissä 

tapauksissa edesauttaa tekstin ennustettavuutta (Tabors, Snow & Dickinson, 2001; 

Wellman ym., 2011). Kyky arvioida ja tarkentaa kertomuksen sisältöä sekä 

merkityksellisiä elementtejä on siis tukemassa luetun ymmärtämistä (Griffin ym., 

2004). Sujuvan lukutaidon ja luetun ymmärtämisen kehittyminen siis ikään kuin 
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tukeutuu aikaisempaan tietoisuuteen kerronnan rakenteesta ja järjestäytymisestä, mikä 

taas johtaa kertomuksen sisällön syvällisempään ymmärtämiseen. 

 

 

5.2 Tutkimusmenetelmien arviointi 

 

Tutkimuksessa käytetty The Bus story -testi osoittautui suhteellisen sopivaksi kerronta-

aineiston keräämisen menetelmäksi. Tutkimustilanteessa testi oli myös helppo toteuttaa 

manuaalista (Renfrew, 1997) löytyvien selkeiden ohjeiden avulla, eikä testi ollut 

kestoltaan kovin pitkä. Testi oli myös toteutettavissa suhteellisen samankaltaisena 

jokaisen tutkimukseen osallistuneen lapsen kohdalla. Kerronnassa on hyvin keskeistä 

motivaatio eli kertomuksen tulisi siis olla lasta kiinnostava (Hughes ym., 1997, s. 29).  

Siksi on syytä miettiä, kuinka uudelleen kerrottava linja-autotarina motivoi jo 

kouluikään ehtineitä lapsia. Tutkimustilanteessa osa lapsista koki linja-autotarinan 

hyvin huvittavaksi sekä hieman lapselliseksi, mutta pääpiirteissään lapset lähtivät 

kertomaan tarinan suuremmitta ongelmitta uudelleen. Mikäli tehtävä tuntui heistä kovin 

lapselliselta, saattoi tutkija kehottaa lasta kertomaan tarina niin, kuin he kertoisivat sen 

esimerkiksi pikkusisarukselleen.  

 

Vaikka menetelmässä voidaan nähdä olevan paljon sen käyttöä puoltavia tekijöitä, 

menetelmän luotettavuutta heikentää kuitenkin muun muassa sen teoreettisen taustan 

sekä tarkemman reliabiliteetin sekä validiteetin puuttuminen (Mäkinen & Kunnari, 

2009; Pankratz ym., 2007; Schneider ym., 2005). Vaikka eri tutkimusten perusteella 

The Bus story -testin pisteiden voidaan nähdä kuvastavan lapsen ekspressiivisiä ja 

reseptiivisiä kielellisiä taitoja, ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä tosiasiaa, että samat 

mittarit heijastelisivat myös ei-kielellisiä taitoja, kuten työmuistia, tarkkaavaisuutta ja 

ei-kielellistä älykkyyttä (Pankratz ym., 2007; Paul & Smith, 1993). Pankratz ym. (2007) 

havaitsi tutkimuksessaan testin sensitiivisyyden riittäväksi, mutta testin tarkkuus oli 

heikompi; tulosten perusteella testi luokitteli myös kielellisesti tyypillisesti kehittyneistä 

lapsista noin neljäsosan kielihäiriöryhmään. On myös syytä muistaa, ettei alun perin 

vieraskielisen testin käyttöön ottaminen suomenkielessä ole täysin ongelmatonta. 

Tämän tutkimuksen kannalta ei kuitenkaan ollut oleellisinta se, kuinka herkästi testi 

luokittelee lapsia eri ryhmiin. Tärkeämpää oli se, että testin avulla kyettiin ilmaisemaan 
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selkeästi lasten suoriutuminen tarinan uudelleen kerronnassa ja että näitä 

tutkimushenkilöiden saamia tuloksia pystyi vertailemaan keskenään luotettavasti.  

 

Tutkimuksen aineisto oli suuruudeltaan sellainen, että kertomuksen mikro- ja 

makrorakenteiden muuttujien arvot oli laskettavissa sekä käsiteltävissä manuaalisesti 

ilman analysointiohjelmia. Kertomusten litterointi oli tutkimustulosten käsittelyn 

työläin vaihe. Useiden kuuntelukertojen ja tarkistuksien jälkeen tulos on mielestäni 

hyvä ja luotettava, ja tätä luotettavuutta puoltaa myös kahden eri tutkijan tekemien 

analyysien korkea ICC -arvo. Litteraattien pohjalta toteutettu kertomuksen mikro- ja 

makrorakenteen analyysit vaativat myös aikaa sekä huomattavaa tarkkuutta ja useita 

tarkastuskertoja. Oman haasteensa toi myös se, ettei Suomessa puheterapeuteilla ole 

toistaiseksi kliiniseen käyttöön vakiintunutta analyysimallia (Suvanto, 2012, s. 18). 

Litterointivaiheessa päädyin noudattamaan maailmalla yleisesti kerronnan analyysissä 

käytössä olevia menetelmiä. Litteroinnissa ensimmäisenä jaoin kertomukset 

kommunikaatioyksiköihin, jotta kaikki kertomukseen liittyvät ilmaukset voitaisiin ottaa 

mukaan analyysiin. Tällöin kokonaisten ilmausten lisäksi oli mahdollista huomioida 

analyysivaiheessa myös kertomuksen epätäydelliset ilmaukset, kuten verbittömät sekä 

subjektittomat ilmaukset. Kommunikaatioyksiköihin jakamisen jälkeen tarkastelin 

kertomuksen mikro- ja makrorakennetta eri muuttujien kautta. 

 

Mikrorakenteen eli kertomuksen kielellisen rakenteen kohdalla analyysi oli suhteellisen 

selkeä toteuttaa. Analysoin kertomuksista kertomuksen kokonaispituuden sanoina, 

ilmausten keskipituuden (MLCU), sekä syntaksin monimutkaisuuden (CI). Vaikka 

analysoiminen olikin suhteellisen vaivatonta, nousi mieleen kuitenkin kysymys siitä, 

kuinka hyvin nämä alun perin eri kielillä kehitellyt ja eri kielissä käytössä olevat 

analyysimallit sopivat suomenkielisen kerronnan arviointiin ja kuinka hyvin näitä 

analyysien tuloksia voidaan verrata eri kieliä puhuvien lasten kesken. On selvää, että 

esimerkiksi ulkomaalaisten lasten kertomuksista lasketut edellä mainittujen mikrotason 

muuttujien saamat arvot eivät ole vertailukelpoisia suomenkielisten lasten vastaavien 

lukujen kanssa, sillä eri kielet voivat poiketa toisistaan hyvin merkittävästi (Mäkinen & 

Kunnari, 2009). Tein mikrorakenteen muuttujien analyysit kuitenkin tarkasti ohjeiden 

mukaan, jolloin kaikkein tutkimukseen osallistuneiden lasten kertomusten tarkastelun 

kohteena olevat mikrotason muuttujat tuli analysoitua hyvin yhdenmukaisesti. 

Analyysin luotettavuutta lisäsi myös se, että kertomuksen kielellisten muuttujien 
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analyysissä tutkijoiden välinen yhteneväisyys oli jokaisen muuttujan kohdalla hyvin 

korkea (ICC=1,00). 

 

Makrorakenteen eli sisällön analysointi oli haasteellisempaa ja vei keskimäärin 

enemmän aikaa kuin kertomusten mikro- eli kielellisen rakenteen analysointi, sillä 

sisällön pisteyttäminen ei ollut niin yksiselitteistä. The Bus Story -testin avulla luotujen 

kertomuksien sisällön pisteyttämiseen on olemassa useita, keskenään hieman 

ristiriitaisia ja tulkinnanvaraisia ohjeita (ks. Lahtinen, 1997; Renfrew, 1997; 

Ruohomäki, 2011).  Lisäksi tutkimuksissa on ilmennyt eriäviä kokemuksia tutkijoiden 

yhteneväisyydestä informaatiopisteiden laskemisessa (Lahtinen, 1997; Pankratz ym., 

2007; Paul & Smith, 1993). The Bus Story -testin alkuperäistä pisteytysmallia on myös 

kritisoitu siitä, ettei se pohjaudu mihinkään teoreettiseen malliin ja pisteytysmenetelmä 

perustuu pitkälti siihen, mitä testin kehittelijä on pitänyt tarinan kannalta oleellisena 

(Mäkinen & Kunnari, 2009; Schneider ym., 2005). Käytin tutkimuksessani Ruohomäen 

(2011) pro gradu -tutkielmaa varten eri lähteistä koostamaansa pisteytyskaaviota. 

Tutkimuksessani informaatiopisteiden kohdalla tutkijoiden välinen yhteneväisyys oli 

todella hyvä (ICC=0,997), mutta tämä yhteneväisyys on hieman heikompi verrattaessa 

kertomuksen mikrorakenteen muuttujien kohdalla. Informaatiopisteiden laskennassa 

hieman heikomman yhteneväisyyden taustalla oli se, että tutkijoilla oli toisistaan eriävä 

mielipide yhden tutkimushenkilön kohdalla siitä, oliko hän ilmaissut eräässä 

kertomuksen vaiheessa riittävän selkeästi sen, kuka oli kyseisessä kertomuksen 

kohdassa tekijänä. Saaduilla informaatiopisteillä oli myös varsin suuri eroavaisuus 

verrattaessa testin alkuperäisiin, saman ikäluokan normipisteisiin (Renfrew 1997, s.10–

11).  Mietittäessä eri maissa ja eri kieliryhmillä toteutettujen tutkimusten kautta saatujen 

informaatiopisteiden vertailua on syytä muistaa, että myös kerronnan makrotasolla voi 

olla kulttuurisia eroja (Mäkinen & Kunnari, 2009).  

 

Tutkimuksessa lasten luetun ymmärtämisen taitoa mitattiin Lindemanin (2000) Ala-

asteen lukutestin (ALLU) peruskoulun toisen luokan oppilaille suunnatuilla teksteillä ja 

niihin liittyvillä monivalintakysymyksillä.  Testi soveltuu hyvin suomalaisiin olosuhtei-

siin ja sen on havaittu luotettavaksi lukutaidon arviointivälineeksi (Lindeman, 2000). 

Testi on myös hyvin laajassa kliinisessä käytössä. Testaustilanteessa testi oli 

yksinkertainen sekä selkeä toteutettava, ja testi voitiin toteuttaa kaikkien tutkimukseen 

osallistuneiden lasten kohdalla hyvin yhtenäisesti.  
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Pohdittaessa ALLU -testin luotettavuutta kiinnittyy huomio nopeasti testissä 

käytettyihin monivalintakysymyksiin. Monivalintakysymykset on havaittu hyvin 

käyttökelpoisiksi arviointivälineiksi, mutta niiden käyttöön liittyy monia ongelmia, 

muun muassa metakognition kehityksen osoittaminen voi niiden avulla olla vaikeaa (ks. 

Holopainen, 2003, s. 39–43; Lehto ym., 2001; Takala, 2008). Monivalintakysymysten 

laadinnankin voidaan nähdä olevan haasteellista, sillä kysymysrakenteen tulisi liittyä 

muun muassa jonkin ymmärtämisstrategian käyttöön. Lisäksi annettujen 

vastausvaihtoehtojen tulisi olla keskenään samanarvoisia ja väärin vastausten 

muotoilussa on oltava erityisen tarkkana.  Vaarana voi olla myös se, että helpoista 

teksteistä laaditaan vaikeita kysymyksiä sekä päinvastoin. Itse kysymysten ongelmana 

voi olla se, että kysymykset sekä niiden vaihtoehtoiset vastaukset voivat sisältää 

informaatiota, joka voi johtaa ymmärtämiseen kuulumattomien strategioiden käyttöön. 

Lisäksi arvaamattomien sekä ulkoisiin vihjeisiin perustuva päättely sekä vastausten 

arvaaminen on monivalintatehtävässä mahdollista.  Näiden ongelmien välttämiseksi 

ALLU -testi suunniteltu niin, että se mittaa monentasoista erilaista ymmärtämistä, kuten 

toistavaa ja päättelevää ymmärtämistä (Lindeman, 2000). Testissä on viittä erilaista 

kysymystyyppiä: yksityiskohta/tosiasia, johtopäätös/tulkinta, syy-seuraus/järjestys, 

sana/sanonta sekä pääidea/tarkoitus ja vastaamisessa käytettävien tietolähteiden laajuus 

vaihtelee. Testissä on jokaisen kysymyksen kohdalla annettuna myös useampi 

vastausvaihtoehto, jolloin prosentuaalinen mahdollisuus saada oikea vastaus sekä 

tasokas suoritus arvaamalla vähenee. 

  

Se, että monivalintakysymyksissä hyväksytään vain yksi oikea vastaus, on myös oma 

haasteensa ja useamman vastausvaihtoehdon hyväksyminen toisi ymmärtämisprosessin 

lähemmäksi tavanomaista luetun ymmärtämistilannetta (ks. Holopainen, 2003, s. 39–

43). ALLU -testin luetun ymmärtämisen monivalintakysymyksissä oli myös kohdat, 

joissa lapsen täytyi osata numeroida esimerkiksi karatevyön värit niiden vaikeusasteen 

mukaan. Tässä kohdassa oli vain yksi oikea vastaus, ja mikäli tässä numeroinnissa tuli 

yksikin virhe, jäi tämä kohta täysin ilman pistettä. Tämä oli mielestäni hieman 

epäreilua, sillä olihan lapsi vastannut muutoin oikein.  Monivalintatestin etuna 

puolestaan on yleisesti nähty olevan sen tulosten käsittelyn helppous (Holopainen, 

2003, s. 39–43). Tuloksen voidaan muuttaa määrällisiksi muuttujiksi, jolloin niiden 

keskinäinen vertailu sekä mahdollisen reliabiliteetin sekä validiteetin laskeminen.  
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ALLU on normitettu alakoulun jokaisen vuosiluokan kevätlukukauden maaliskuulle 

(Lindeman, 2000).  Mikäli testaus suoritetaan jonain muuna ajankohtana, voi normitusta 

käyttää suuntaa-antavana. Tutkimuksen tiimoilta testi suoritettiin nyt muutamaa 

kuukautta aikaisemmin, joten tutkimukseen osallistuneiden lasten luetun ymmärtämisen 

tulos voi olla hieman alakanttiin oman ikäluokkansa normituksiin verrattuna. 

Tutkimuksessa ei ollut kuitenkaan keskeisimpänä tavoitteena arvioida lasten 

suorituksen tasoa normiaineistoon verrattuna, vaan tavoitteena oli havaita tämän 

tutkimuksen kannalta keskeisimmät ilmiöt, eli lasten luetun ymmärtämisen taitojen 

raakapisteet keskenään vertailukelpoisesti sekä tarkastella näitä saatuja tuloksia 

suhteessa lasten kerronnan tarkasteltaviin muuttujiin.  Nämä tarvittavat tiedot saatiin 

testin avulla helposti ja luotettavasti.  

 

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys  

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa kerrontaa on tarkasteltu kerronnan tutkimuksessa 

yleisesti maailmalla käytettyjen teorioiden pohjalta, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa 

tällä tutkimuksen osa-alueella. Koska Suomessa ja suomen kielellä on tutkittu kerrontaa 

vasta suhteellisen vähän, on jouduttu nojautumaan pitkälti ulkomaiseen tieteelliseen 

kirjallisuuteen teoreettisen pohjan muodostuksessa. Luetun ymmärtämisen osalta 

puolestaan on saatavilla enemmän suomalaista tutkimustietoa (esim. Julkunen, 1986, 

1994; Holopainen, 2003; Mäkihonko, 2006). Tämän tutkimuksen teoreettista pohjaa 

luetun ymmärtämisen osalta on lähdetty rakentamaan pitkälti suomalaisen tutkimuksen 

sekä ulkomaisten tutkimuksien antaman täydennyksen pohjalta. 

 

Arvioitaessa tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan yleensä sen validiteettia ja 

reliabiliteettia (Metsämuuronen, 2009, s. 65, 125–132). Validiteetilla voidaan 

tarkastella mittarin ja mitattavan ominaisuuden suhdetta, eli mittaako tutkimuksessa 

käytetty mittari juuri sitä, mitä oli tarkoitus tutkia. Tutkimuksen luotettavuuteen 

vaikuttavat kaikki sen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät tekijät. Tutkimuksen 

validiteetin määrittämiseksi on hyvä tarkastella siis tutkimusasetelmaa, otantaa, 

menetelmien valintaa sekä niiden käyttöön liittyviä tekijöitä, tutkimuksen teoreettista 

taustaa sekä tutkimuksen yleistettävyyttä sekä ennen kaikkea sitä, onko tutkimuksessa 

pystytty tutkimaan juuri tarkoitettuja piirteitä. Validiteetti voidaan jakaa sekä sisäiseen 
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että ulkoiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen omaa 

luotettavuutta, kuten ovatko esimerkiksi teoria ja käsitteet valittu oikein sekä onko 

mittari muodostettu oikein ja mittaako se juuri sitä, mitä on tarkoitus. Ulkoisella 

validiteetilla tarkoitetaan taas yleisesti ottaen tarkastelua siitä, kuinka yleistettävissä 

tutkimus on ja millä ryhmillä. 

 

Sisäinen validiteetti tarkastelee, onko tutkimuksesta saadut tulokset seurausta ainoastaan 

tutkimusasetelmasta vai voiko tuloksiin vaikuttaa jonkin muu tekijä, kuten esimerkiksi 

koehenkilöiden valinta (Schiavetti & Metz, 1997, 121–127). Tämän tutkimuksen 

koehenkilövalinta on toteutettu puheterapeutti, tutkija Leena Mäkisen 

väitöstutkimuksen yhteydessä. Pitkittäistutkimuksena toteutetun väitöstutkimuksen 

ensimmäisessä vaiheessa mukaan otettiin määriteltyjen kriteerien täyttävät 5-vuotiaat 

oululaislapset (ks. kappale 3.1). Tutkimuksen toisessa vaiheessa, johon myös oma 

tutkimukseni sijoittuu, tutkimukseen aikaisemmin osallistuneista lapsista otettiin 

mukaan kaikki tavoitetut, Oulussa edelleen asuvat lapset, joiden huoltajilta oli 

suostumus lapsen osallistumisesta tutkimuksen toiseen vaiheeseen. Näistä lapsista sain 

omassa tutkimuksessa tarkasteltavakseni 20 lapsen joukon. Tutkimukseen valittujen 

lasten katsottiin edustavan kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 8-vuotiaiden lasten 

normaalivariaatiota ja lapsen katsottiin olevan kielellisesti tyypillisesti kehittynyt, 

mikäli puheen tai kielen kehityksen häiriötä ei ollut lapsen kohdalla diagnosoitu. On siis 

hyvin luonnollista, että tutkimukseen osallistuneiden lasten kerronnan sekä luetun 

ymmärtämisen taidoissa saattoi esiintyä suurtakin vaihtelua ryhmän sisällä ja osalla 

tutkimushenkilöistä heidän saamansa tulokset saattoivat jäädä myös selkeästi muun 

tutkimushenkilöryhmän tuloksiin nähden heikommaksi.  

 

Muita tutkimushenkilöihin sekä osittain myös testausympäristöön liittyviä, tutkimuksen 

tuloksiin vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi lapsen keskittymisen taso sekä 

tutkimustilanteessa jännittäminen. Tutkimus vaati lapselta suhteellisen pitkäaikaista 

keskittymistä ja tutkimustilanteiden ajankohdat saattoivat vaihdella paljonkin aamun 

sekä iltapäivän välillä. Toisinaan tutkimukset toteutettiin vasta koulupäivän päätteeksi, 

ja tällainen asetelma saattoi vaikuttaa heikentävästi lapsen keskittymiskykyyn sekä 

suoriutumiseen testaustilanteessa. Erityisesti kerrontatehtävien kohdalla saattoi 

suoriutumiseen vaikuttaa myös lapsen jännittäminen. Jotta tältä mahdolliselta 

jännittämiseltä ja sen vaikutukselta kerronnan sujumiseen vältyttäisiin, koetettiin 
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kerrontatilanne tehdä mahdollisimman paineettomaksi ja luontevaksi. Ensimmäisellä 

tutkimuskerralla toteutettiin luetun ymmärtämisen testaus ja vasta toisella kerralla 

tehtiin kerronnan tehtävät, jotta testaustilanne sekä tutkija olivat lapselle jo tutummat ja 

kerronta sujuisi luontevammin. Lasten kohdalla saattoi ilmetä jännittämisen lisäksi 

myös suorituspaineita, tarvetta suoriutua tehtävästä mahdollisimman nopeasti sekä 

virheettömästi. Tällöin saattoi olla vaarana se, että lapsi päätyi omaa tasoa heikompaan 

tulokseen.  

 

Testausympäristö sekä erilaiset tutkimuksen toteutukseen liittyvät tekijät, kuten 

tutkimushenkilöille annetut ohjeet, voivat myös vaikuttaa mittausten laatuun (Schiavetti 

& Metz, 1997, s. 105–107, 129). Tästä syystä tutkimuksen toteutuksessa pyrittiin 

mahdollisimman suureen yhtenäisyyteen testaustilanteiden, ympäristön sekä 

ohjeistusten osalta. Tutkimustilanteet pyrittiin järjestämään mahdollisimman 

rauhallisessa ja hiljaisessa ympäristössä ilman ulkopuolisia henkilöitä. 

Tutkimusympäristössä täytyi olla tehtävien tekoa varten riittävän hyvä pöytä sekä tuolit 

tutkittavaa ja tutkijaa varten. Ympäristön hälyäänien määrä oli luultavasti keskeisin 

erottava tekijä tutkimusympäristössä. Kaikille tutkimukseen osallistuneille lapsille 

pyrittiin antamaan keskenään mahdollisimman samankaltaiset ohjeistukset sekä 

kerronnan että luetun ymmärtämisen tehtävässä. 

 

Tutkimusaineiston keräämiseen osallistui kaksi eri tutkijaa, jolloin luonnollisesti 

tarkoista ohjeista huolimatta tutkijoiden antamat ohjeistukset, tehtävätilanteessa 

toimiminen tai lapsen kannustaminen eivät olleet aina täysin identtistä, jolloin niiden 

mahdollisia vaikutuksia tutkimushenkilön suoriutumiseen ei tule sulkea kokonaan 

tarkastelun ulkopuolelle (Metsämuuronen, 2009, s.1200). Kahden eri tutkijan vaikutusta 

tutkimustuloksiin pyrittiin vähentämään muun muassa sillä, että tehtävänannot olivat 

selkeitä ja tutkijat kävivät ne yhdessä huolellisesti ja tarkasti läpi ennen aineiston 

keruun aloittamista. On kuitenkin hyvin luonnollista, etteivät ohjeistukset ja tukijan 

toiminta olleet siltikään aina täysin samanlaista. Esimerkiksi muutamissa tapauksissa 

tutkijan sanoma aloitus ”olipa kerran” saattoi unohtua tai tutkija ei ehtinyt sanoa sitä 

ennen kuin lapsi aloitti kerrontansa. Tutkimuksen toteutuksessa tutkijoiden välisten 

erojen voidaan nähdä kuitenkin olleen niin pieniä, etteivät ne todennäköisesti ole 

päässeet vaikuttamaan merkittävällä tavalla saatuihin tuloksiin. Lisäksi kertomuksen 
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ulkopuoliset ilmaukset (esim. lapsen tutkijalle esittämät kysymykset, vastaukset) jätin 

systemaattisesti analyysin ulkopuolelle.  

 

Kertomuksen mikro- ja makrorakenteiden analyysin luotettavuus pohjautuu pitkälti 

siihen, kuinka huolellisesti ja oikein kertomukset on litteroitu. On tärkeää tarkastella 

sitä, millä perusteilla litterointivaiheessa on päädytty käytettyihin ratkaisuihin. 

Litterointivaiheessa noudatettiin maailmalla yleisesti kerronnan arvioinnissa ja 

analyysissä käytössä olevia menetelmiä ja periaatteita (ks. Hughes ym., 1997, s. 37–39; 

Schneider & Dubé, 2005; Schneider ym., 2005). Mikäli tämä tutkimuksen vaihe on 

toteutettu huolella ja luotettavasti, esimerkiksi lasten kertomusten kokonaissanamäärän, 

ilmausten keskipituuden sekä syntaksin monimutkaisuuden arvon pitäisi olla laskijasta 

riippumattomat. Analyyseissa mahdollisesti tapahtuneiden, tutkijasta johtuvien 

mittausvirheiden määrää tarkasteltiin tutkijoiden välisen yhteneväisyyden avulla (ICC). 

Tulosten pohjalta voidaan todeta tutkijoiden välisen yhteneväisyyden olleen jokaisen 

analysoitavan muuttujan kohdalla hyvin korkea (intraclass correlation coefficient ICC = 

0,997–1,00) ja tämän voidaan nähdä positiivisena asiana analyysien luotettavuuden 

kannalta. Käytettyjä analyysimenetelmiä ei ole kuitenkaan kehitelty 

suomenkielilähtöisesti, jolloin on syytä muistaa, että kielikohtaisten erityispiirteiden ja 

eroavaisuuksien vuoksi analyysimenetelmät eivät välttämättä sovellu kaikille kielille 

tasavertaisesti eivätkä ole keskenään vertailukelpoisia.  

 

Ulkoisen validiteetin tarkastelussa puolestaan tutkitaan, kuinka hyvin tutkimuksesta 

saadut tulokset voidaan yleistää perusjoukkoon (Metsämuuronen, 2009, s.927; 

Schiavetti & Metz, 1997, s. 127–130). Tässä tutkimuksessa ulkoista validiteettia on 

heikentämässä tutkimushenkilöjoukon pieni koko. Pienestä otoskoosta johtuen 

yhdenkin lapsen suoriutumisella voi olla suuri merkitys tutkimuksesta saataviin 

tuloksiin. Jotta tämän tutkimuksen tulokset voitaisiin yleistää kattamaan kaikkia 

suomenkielisiä kielellisesti tyypillisesti kehittyneitä 8-vuotiaita lapsia, täytyisi tehdä 

paljon laajempaa tutkimusta merkittävästi suuremmalla tutkimusaineistolla. Kaikkein 

turvallisinta on pitää tutkimuksesta saatuja tuloksia ennen kaikkea suuntaa-antavina. 

Tutkimustulosten yleistettävyyttä mietittäessä on myös syytä huomioida se, ettei 

tutkimuksen tulosten perusteella voida tehdä johtopäätöksiä suomenkielisten, 
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kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten ulkopuolisten ryhmien, kuten eri kieltä 

puhuvien tai kielelliseltä kehitykseltään poikkeavien lasten taidoista. 

 

Luotettavuuden kannalta on keskeistä myös tutkimuksen reliabiliteetti, eli toistettavuus 

(Metsämuuronen, 2009, s. 75). Reliabiliteetin avulla voidaan tarkastella, kuinka 

luotettavia tuloksia mittarin avulla voidaan todellisuudessa saavuttaa (Schiavetti & 

Metz, 1997, s. 107–113). Mikäli mittarin reliaabeli on hyvä, ovat tutkimustulokset eri 

mittauskerroilla melko samanlaisia, mikäli mittauksessa ei ole systemaattista virhettä 

(Metsämuuronen, 2009, s. 125). Tutkimustulokset pysyvät siis tutkimuskerrasta ja 

tutkijasta riippumatta samanlaisina. Tutkimuksessa käytettyjen tutkimusmenetelmien 

sekä analyysimenetelmien voidaan nähdä olevan suhteellisen luotettavia, laajassa 

kliinisessä käytössä olevia menetelmiä. Testin reliabiliteettia olisi voinut tarkastella 

muun muassa uudelleen testauksen (test-retest) avulla ja tutkimuksessa olisi voinut 

käyttää esimerkiksi kahta rinnakkaista mittaria (Metsämuuronen, 2009, s. 140). 

Valitettavasti tässä tutkimuksessa oli mahdollista tarkastella vain yhden kerronnan testin 

sekä yhden luetun ymmärtämisen testin antamia tuloksia eikä testin uudelleen 

tekeminen ollut mahdollista. Tehtyjen analyysien reliabiliteettia tarkasteltiin kuitenkin 

jo edellä mainitun tutkijoiden välisen yhteneväisyyden kautta, joka oli hyvin korkea.   

 

 

5.4 Tutkimuksen logopedinen merkitys ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimuksesta saatujen tulosten voidaan nähdä omalta osaltaan edistävän tietämystä 

suomenkielisten, kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 8-vuotiaiden lasten kerronnan ja 

luetun ymmärtämisen taidoista sekä näiden taitojen välisistä yhteyksistä. Tutkimuksia 

varhaisen kerronnan ja myöhemmän lukutaidon välisestä yhteydestä on tehty 

maailmalla useita, mutta varsin suppeilla kieliryhmillä. Kielellisesti tyypillisesti 

kehittyneiden lasten osalta tai vaikkapa kouluikäisten lasten samanaikaisten kerronnan 

taitojen ja luetun ymmärtämisen välisiä yhteyksiä tarkastelevia tutkimuksia on olemassa 

valitettavan vähän.  

 

Tarkastelemalla varhaisten kerronnan taitojen yhteyttä luetun ymmärtämisen tasoon 

kouluiässä voidaan saada tärkeää ennakoivaa tietoa sekä mahdollisuuksia aikaiseen 

interventioon mahdollisten luetun ymmärtämisen vaikeuksien estämiseksi sekä 
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lieventämiseksi. Tutkimalla puolestaan tämän tutkielman tavoin kouluikäisten lasten 

samanaikaisia kerronnan ja luetun ymmärtämisen taitoja tutkimusten tulokset voisivat 

antaa ensiarvoisen tärkeää tietoa kouluiässä tapahtuvan kuntoutuksen kehittämiseen.  

Koulumaailmassa tapahtuvassa arvioinnissa ja kuntoutuksessa painottuvat usein 

tekninen lukutaito sekä luetun ymmärtäminen, jolloin niissä ilmenevät ongelmat voivat 

tulla kerronnassa ilmeneviä puutteita helpommin esille. Luetun ymmärtämisen pulmia 

pohdittaessa ei tulla välttämättä aina ajatelleeksi, että lapsen ongelmat voisivat 

kummuta myös perustavaa laatua olevista taidoista sekä niiden puutteista kerronnassa. 

Tutkimalla tarkemmin kerronnan taitojen sekä luetun ymmärtämisen välisiä sidoksia 

sekä näiden yhteyksien luonnetta voitaisiin kenties löytää tehokas tapa kuntouttaa näitä 

taitoja ristikkäin. Kerronnan taitojen harjaannuttaminen voisi tuoda kenties apua luetun 

ymmärtämisessä ilmeneviin vaikeuksiin sekä päinvastoin. Tällainen monikanavainen 

kuntoutus voisi olla myös vain toiseen taitoon ja sen harjaannuttamiseen tähtäävää 

kuntoutusta tehokkaampaa.  

 

Tutkimushenkilöiden suhteellisen pienestä määrästä johtuen tämän tutkimuksen avulla 

saatuja tuloksia voidaan pitää kuitenkin lähinnä suuntaa-antavina. Tästä syystä olisikin 

tarpeen toteuttaa tutkimusta monipuolisesti suuremmilla joukoilla tutkimustulosten 

luotettavuuden sekä yleistettävyyden parantamiseksi, mutta ennen kaikkea suomalaisten 

lasten kerronnan ja luetun ymmärtämisen välisten yhteyksien ja niiden luonteen 

tuntemuksen lisäämiseksi. Jotta voitaisiin löytää ne kaikkein tehokkaimmat tavat 

kuntouttaa näitä taitoja yhdessä, tarvitaan ehdottomasti lisää kattavaa tutkimustietoa 

aiheeseen liittyen. Koska kerronnan sekä luetun ymmärtämisen välisiä yhteyksiä 

tarkastelevia tutkimuksia suomenkielisten lasten kohdalta ei juuri ole, 

jatkotutkimusaiheita tämän kyseisen aihepiirin osalta olisi lukuisia.  

 

Kerrontatehtävän tyypillä on havaittu olevan vaikutusta lasten kertomuksiin, etenkin 

kertomusten makrorakenteeseen (Suvanto, 2012, s. 116). Olisikin hyvin 

mielenkiintoista verrata monipuolisesti esimerkiksi tarinan uudelleenkerronnan tai 

tarinan luomisen kautta saatuja tuloksia lasten luetun ymmärtämisen tasoon. 

Kertomusten mikro- ja makrotasoa voisi analysoida lukuisin eri menetelmin, 

esimerkiksi kerronnan makrotasoa sekä sen yhteyttä luetun ymmärtämiseen voisi 

tarkastella laaja-alaisemmin käyttämällä makrotason arvioinnissa monipuolisesti 

erilaisia analyysimenetelmiä, kuten esimerkiksi kertomuskielioppia. Haasteena tälle 
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laaja-alaiselle tarkastelulle on kuitenkin se, ettei suomen kielelle ja kulttuurille 

suunniteltuja kerronnan arviointimenetelmiä ole saatavilla (Mäkinen & Kunnari, 2009; 

Kaiser & Rautakoski, 2013).    

 

Erilaisten tekstityyppien ymmärtämistä ja sen yhteyttä kerrontaan olisi myös 

mielenkiintoista tarkastella. Voitaisiin esimerkiksi tarkastella, poikkeaako tietotekstin 

ymmärtäminen kertomustekstin ymmärtämisestä ja kuinka nämä korreloivat erilaisiin 

mikro- ja makrorakenteen tekijöihin. Luetun ymmärtämisen kysymystyyppeihin voisi 

myös suunnata huomiotaan siinä määrin, että arvioitaisiin luetun ymmärtämistä 

vaikkapa erilaisia ymmärtämisstrategioita vaativien sekä vastaamisessa tarvittavan 

tietolähteen laajuuden osalta vaihtelevien kysymyksien avulla ja verrattaisiin tuloksia 

suhteessa kerronnan taitoihin. Luetun ymmärtämisen arviointi voitaisiin suunnata 

lukijan omaan strategisuuteen ja ongelmanratkaisutaitoon sekä luetun ymmärtämisen 

tason valvontaan ja säätelyyn.  

 

Hyvin mielenkiintoisena jatkotutkimusaiheena olisi myös lasten lukemaan oppimisen 

ajankohdan sekä teknisen lukutaidon aspektien tarkempi huomioiminen. Yhtenä luetun 

ymmärtämisen keskeisenä edellytyksenä on riittävän hyvä tekninen lukutaito. 

Alakoulun ensimmäisten vuosien aikana oppilaiden teknisessä lukutaidossa voi olla 

huomattavia eroja ja tutkimusten mukaan lukeminen voi painottua osalla lapsista vielä 

alakoulun 2. luokan lopussa hyvin pitkälti tekniseen lukemiseen sekä sen harjoitteluun 

(Roth ym., 2002). Teknisen lukutaidon ja luetun ymmärtämisen on havaittu olevan 

tiiviisti sidoksissa toisiinsa lukutaidon kehityksen alkumetreillä, mutta teknisen 

lukutaidon kehittymisen myötä niiden on nähty erkaantuvan suhteellisen itsenäisiksi 

lukutaidon osa-alueiksi, jolloin myös muun muassa kerrontataitojen merkityksen luetun 

ymmärtämisen tukena voidaan nähdä kasvavan (Catts, ym., 2006; Hoover & Gough, 

1990; Lerkkanen, ym., 2004, s. 87–88; O’Neill ym., 2004; Reese, ym., 2010; Roth ym., 

2000). Tämä muutos voi viedä osalla lapsista aikansa, ja onkin esitetty, että vasta 

useamman vuoden lukemisharjoittelun myötä, keskimäärin alakoulun 4. luokan alussa, 

voidaan keskittyä harjoittelemaan sekä arvioimaan lapsen luetun ymmärtämistä ilman 

teknisen lukemisen huomattavia vaikutuksia (Paris & Paris, 2003). Jotta arvioinnissa 

voitaisiin sulkea pois tai edes minimoida mahdollisesti kehittymättömän teknisen 

lukutaidon vaikutusta luetun ymmärtämiseen, olisi syytä tarkastella kerronnan ja luetun 
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ymmärtämisen välistä yhteyttä myös hieman vanhempien, tekniseltä lukutaidoltaan 

kehittyneempien koululaisten kohdalla. 
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Tutkimushenkilö 4 (tyttö, ikä 8;9) 

 

1. (olipa kerran) tuhma linja-auto  

2. kun se kuljettaja koitti korjata sitä, niin se päätti karata  

3. ja sitten se meni xxx junaraiteitten luo, jossa se näki toisen junan  

4. ja ne ajoi kilpaa  

5. ja sitten (se ku se ei ku) sen piti jatkaa matkaa yksi ku se juna meni tunneliin  

6. sitten se pääsi jonnekin kaupunkiin se linja-auto  

7. ja siellä oli joku poliisi, joka puhalsi pilliin ja sanoi että: ”pysähdy linja-auto”  

8. mutta se linja-auto ei välittänyt siitä poliisista  

9. ja se vaan jatko matkaa  

10. sitten ku se ei tahtonut ajaa enää sillä tiellä, niin se hyppäs sen aidan yli  

ja meni vaan sinne nurmikolle, jossa se tapas lehmän   

11. ja se lehmä vaan ammuu  

12. ja sitten se linja-auto näki siellä jossain veen  

ja se koit-  

ja se koit- 

13. ja se ajatteli, että miten se voi jarruttaa, kun se ei osaa käyttää sitä  

14. ja sitten ku se kuljettaja löysi sen, niin se pyysi, että nosturi tulisi vetämään sen 

takas sieltä tielle  

 

 

Tutkimushenkilö 12 (tyttö, ikä 8;7) 

 

1. olipa kerran pieni ja tuhma linja-auto  

2. kun hänen kuskinsa yritti ruveta korjaamaan hänen jarrujaan, pikku bussi päätti, että 

hän karkaisi 

3. sitten hän pyyhälsi maaseudulle, jossa hän tapasi junan  

4. he irvistelivät toisilleen 

5. mutta sitten pikku linja-auton piti (mennä) jatkaa matkaa omilla teillään, koska niin 

juna meni tunneliin 

6. sitten hän suuntasi nokkansa kohti kaupunkia  

7. hän tapasi poliisin  

8. ja poliisi puhalsi pilliin huutaen: ”no niin nyt siellä  
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(ylino- )ylinopeutta, (pysäyttäk-) pysähtykää välittömästi!”  

9. mutta pikku bussi ei pysähtynyt  

10. sitten hän suuntasi (niin) nokkansa kohti maaseutua 

11. sitten hän sanoi ”olen kyllästynyt (mene-) kävelemään ja aina vaan ajamaan tiellä!”  

12. ” minä kokeilen ajaa nurmikolla” 

13. sitten pikku bussi hyppäsi aidan yli ja ajoi nurmikolla 

14. sitten lehmä sanoi: ”sinuna en kaartaisi tuonne alamäkeen!”  

15. sitten pikku bussi kaartoi alamäkeen  

16. mutta heti kun huomasi vettä, niin hän yritti jarruttaa  

17. mutta eihän se onnistunut, koska kuski oli yrittänyt korjata jarruja  

18. mutta eihän hän ollut pystynyt niitä korjaamaan  

19. sitten hän tippui veteen ”polo loiskis” ja juuttui kiinni mutaan  

20. kun kuski löysi hänet kolmen tunnin kuluttua, hän soitti hinauspalveluun  

 21. ja sitten palvelu nosti bussin ylös  

22. ja sitten niin bussin kuljettaja korjasi siltä jarrut  

23. ja sitten he jatkoivat taas tavallista ammattiansa  

 

 

Tutkimushenkilö 19 (poika, ikä 8;0) 

 

olipa kerran- 

 [äh mä en muista sitä] 

oli- 

[tästä tulee kuitenki varmaan eri tarina] 

1. (olipa kerran) linja-autokuski  

2.eräänä päivänä kun hän yritti korjata sitä se (jyjy) linja-auto karkasi  

3. hän meni juna-asemalle  

4.ne (vinr-) virnistelivät toisilleen  

5. mutta junan piti mennä tunneliin, joten (hän-) hänen piti mennä pois  

6. sitten hän tuli kaupunkiin  

7.ja poliisi puhalsi pilliin  

8. mutta hän ei välittänyt siitä  

9. hän jatkoi matkaa maalle  

10. sitten hän hyppäsi aidalle  
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11. ”minä en enää jaksais jotakin olla tiellä”   

12. sitten se meni maatilalle  

13. lehmä sanoi että: ”ammuu, en voi uskoa silmiäni!”  

14. sitten se ajoi mäkeä alas  

15. mutta se ei huomannut, että siellä oli joki  

16. ja hän tippui sinne  

17. sitten kuljettaja tuli katsomaan  

ja- 

eiku- 

18. kuljettaja soitti nosturin hakemaan hänet joesta  

[ja niin]  

 

 

Tutkimushenkilö 20 (poika, ikä 8;1) 

 

1. olipa kerran tuhma linja-auto, joka heitteli sen ohjaajan pois ja sitten lähti pakkoon 

sitä  

2. se tapasi junan ja sitten ilmeili sille ja sitten sanoi että:”otetaan kilpailu”  

[ja niin edelleen] 

3. ja sitte juna meni tunneliin  

4. ja sitten poliisimestari vihelsi (vihelsi) pilliin ja sanoi: ”seis linja-auto!”  

5. sitten sanoi että: ”minä olen kyllästynyt (kyllästynyt) ajamaan tiellä ”  

6. ja sitten lehmä sano:”ammuu, minä en voi uskoa tätä”  

7. sitte se ajoi ja ei tiennyt miten käyttää jarruja ja lensi mutaan  

ja ohjaaja soitti niin ton- 

8. ohjaaja soitti sen auton nostamaan sen  
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Taulukko 3: Tutkimushenkilöiden sukupuoli, ikä sekä henkilökohtaiset tulokset 

Tutkimus-

henkilö 

sukupuoli ikä sanamäärä MLCU CI 

 

informaatio- 

pisteet 

luetun 

ymmärtäminen 

luetun 

ymmärtämisen 

tasoryhmä 

1 poika 8;4 103 6,44 1,31 33 17/24 5 

2 tyttö 8;5 71 5,92 1,17 31 17/24 5 

3 tyttö 8;8 142 5,92 1,29 26 18/24 6 

4 tyttö 8;9 141 10,08 1,79 32 15/24 4 

5 tyttö 8;10 190 8,26 1,50  23 14/24 4 

6 poika 8;10 130 6,19 1,14 21 17/24 5 

7 tyttö 8;9 122 7,18 1,47 35 17/24 5 

8 tyttö 8;10 102 7,29 1,21 32 17/24 5 

9 tyttö 8;2 101  6,31 1,44 26 14/24 4 

10 tyttö 8;5 103 5,72 1,26 35 15/24 4 

11 tyttö 8;5 110 6,11 1,11 31 20/24 7 

12 tyttö 8;7 181 7,87 1,43 40 23/24 8 

13 tyttö 8;10 123 5,86 1,33 25 17/24 5 

14 poika 8;1 142 5,92 1,25 36 21/24 7 

15 poika 8;11 117 7,80 1,60 38 23/24 8 

16 tyttö 8;5 102 6,00 1,24 27 16/24 5 

17 tyttö 8;4 175 7,00 1,48 31 18/24 6 

18 poika 8;7 134 9,57  1,71 30 19/24 6 

19 poika 8;0 96 5,33 1,22 22 12/24 3 

20 poika 8;1 77 9,63 1,63 22 11/24 3 

 

 


