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Johdanto

Keväällä 2014 perusopetuksen päättöluokalle järjestettiin äidinkielen ja kirjallisuuden 
oppimistulosten arviointi, jossa selvitettiin suomi äidinkielenä -oppimäärän mukaan opiskelevien 
kielentuntemuksen osaamista ja kirjoitustaitoja. Koulutyön yhteydessä huhtikuussa 2014 
kaikkiaan 5 144 otosoppilasta 149 koulusta oli mukana arvioinnissa, jossa kolmasosa oppilaista 
teki tehtävät sähköisessä ympäristössä. Arvioinnin sähköisen version kokeilu oli laatuaan 
ensimmäinen kansallisissa arvioinneissa. 

Kirjoitustehtävinä olivat kesätyöpaikkahakemus, vastine ja kuvaus tai uutinen ja kirjoittamisen 
painopistealueina tekstilajien ja yleiskielen normien taitaminen. Kuvaus tai uutinen oli vuoden 
2001 arvioinnissa ollut ankkuritehtävä. Kielentuntemuksen tehtävissä mitattiin, miten hyvin 
oppilas 1) ymmärtää, että tilanne ja tarkoitus vaikuttavat kielellisen ilmauksen valintaan, 
2) tunnistaa erityyppisiä ilmauksia ja osaa tulkita niiden merkityksiä käyttöyhteydessään 
ja 3) hallitsee yleiskielen normeja. Kielentuntemuksen ja kirjoittamisen tehtävien yhtenä 
tärkeänä juonteena oli Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaisesti 
vuorovaikutus, mikä heijastuu myös tähän artikkelikokoelmaan. Arviointia ja sen tuloksia 
avataan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen raportissa Kielenkäytön ajattelua ja ajattelun 
kielentämistä. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksen perusopetuksen päättövaiheessa 2014: keskiössä 
kielentuntemus ja kirjoittaminen.

Tämä julkaisu tarjoaa syventävää tietoa arvioinnista ja osaamisesta: tutkijat analysoivat eri 
näkökulmista oppilaiden laatimia vastauksia ja tekstejä. Mukana on myös kaksi artikkelia, 
jotka pohjautuvat eri näkökulmista vuoden 2010 arvioinnin pohtivien tekstien aineistoon. 
Lisäksi luodaan katsaus siihen, mitä suomea äidinkielenä opiskelevien perusopetusikäisten 
kirjoittamisesta on ylipäätään tutkittu 2000-luvulla. 

Julkaisun alussa ovat arvioinnin viitekehyksen ja tehtävien arviointiohjeiden laadinnassa 
mukana olleiden asiantuntijoiden Riitta Korhosen ja Minna Sääskilahden artikkelit, joista 
ensimmäinen käsittelee sitä, miten arvioinnin paperiversiossa mukana olleet oppilaat puhuivat 
kielenkäytöstä ja miten he menestyivät yleiskielen ja puhekielen eroa käsittelevässä tehtävässä. 
Sääskilahti tarkastelee yhdeksäsluokkalaisten argumentointitaitoja ja erityisesti sitä, miten 
argumentoinnin dialogisuus ilmenee vastineissa. Arviointiprojektissa kesällä 2014 mukana 
olleet korkeakouluharjoittelijat Laura Ihalainen ja Lyyti Selin avaavat yhden kielentuntemuksen 
arviointitehtävän perusteella sitä, miten yhdeksäsluokkalaiset tunnistivat ja selittivät kielikuvan 
yhdessä arkielämän keskeisessä tekstilajissa, mainoksessa. 

Riitta Juvonen jatkaa Sääskilahden aloittamaa vuorovaikutuksen teemaa syventymällä 
kesätyöhakemuksissa rakentuvaan vuorovaikutukseen kirjoittajan ja oletetun lukijan – 
työnantajan edustajan – välillä. Henna Makkonen-Craig taas paneutuu artikkelissaan siihen, 
miten lausesujuvuus toteutuu arvioinnin sähköisen version vastineissa. Makkonen-Craig oli 
mukana arviointihankkeessa antamalla lausunnon kirjoittamisen viitekehyksestä ja erityisesti 
hakemuksen ja vastineen arviointiohjeista. 
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Mari Hankalan ja kumppaneiden artikkeli pohjautuu Kirjoittamisen opettamisen tutkimus 
ja kehittäminen -verkoston (Kirke) jäsenten tutkimukseen siitä, mitä äidinkieleltään 
suomenkielisten perusopetusikäisten kirjoittamisesta ja sen opetuksesta on tutkittu kotimaassa 
vuosina 2000–2014. He esittelevät tutkimustaan ja sen tuloksia pedagogiikan kehittämisen 
näkökulmasta.

Pirjo Kuljun, Pekka Räihän ja Marita Mäkisen tarkastelun kohteena on äidinkieli ja kirjallisuus 
oppiaineena eli se, miten perusopetuksen päättövaiheen oppilaat itse hahmottavat oppiaineen ja 
millaisia asenteita sen sisältöihin liittyy. Aineistona he käyttävät vuoden 2010 oppimistulosten 
arvioinnin pohtivia tekstejä, joiden tehtävänanto edellyttää oppilaan pohtivan äidinkieltä ja 
kirjallisuutta kouluaineena. Elina Harjunen on käyttänyt lähtökohtanaan saman arvioinnin 
viittä pohtivaa tekstiä kyselytutkimuksessa, jossa tutkimushenkilöt asettivat tekstit 
paremmuusjärjestykseen ja perustelivat valintansa. Hän avaa tutkimuksen tuloksia ja pureutuu 
(pohtivan) tekstin arvioinnin haasteisin. Kokoelma päättyy Juhani Rautopuron, Elina Harjusen 
ja Eveliina Heinäluoman maalaamaan sähköiseen tulevaisuuteen. 

Helsingissä huhtikuussa 2015

Elina Harjunen

Asiasanat: 

arviointi, argumentointi, dialogisuus, kielentuntemus, kielikuva, kirjoittaminen, perusopetus, 
sujuvuus, sähköinen arviointi, tekstilaji, äidinkieli ja kirjallisuus
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”Maalaisjärjellä ja perustiedoilla  
tästä kokeesta selviää” 

Kielitaito ja kielestä puhumisen taito 

Riitta Korhonen

Olin mukana laatimassa vuoden 2014 äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinnin 
kielentuntemuksen viitekehystä ja tehtäviä. Tehtävistä pyrittiin samaan mahdollisimman 
käytännönläheisiä, jotta oppivelvollisuutensa päättävä nuori arvioinninkin yhteydessä muistaisi, 
että oppiaineessa käsitellyt asiat ovat tähdänneet pääosin tosielämän kielenkäyttötilanteiden 
hallintaan. Varovaisena lisätoiveena oli, että oppilaat näin myös motivoituisivat tosissaan 
vastaamaan tehtäviin. Tausta-ajattelun avainsanoja olivat siis tarkoituksenmukainen kielitaito 
ja sitä myötä funktionaalinen näkökulma kieleen ja kielenkäyttöön.

Monet tehtäviä kommentoineet 9.-luokkalaiset osuivatkin asian ytimeen, kun he totesivat, että 

Maalaisjärjellä ja perustiedoilla tästä kokeesta selviää. (tyttö) 
Hyvä koe! Hyviä oikeisiin tilanteisiin sopivia kysymyksiä. Suhteellisen laaja-alainen ja kattava. 
(poika)

Onhan kielenkäytöstä puhuminen tavallisista arjen asioista puhumista. Tosin tehtävistä esitettiin 
myös toisenlaisia arvioita: 

Tämä oli oli suhteellisen vaikea koska en ollut lukenut eikä minua juurikaan muutenkaan kiinnosta 
äidin kieli, paitsi jotkin asiat. (poika)
Turha testi. Mitä tälläkin tieodlla tehdään… lyhyemmäksi vastausaika, joutuu vaan turhaan 
odottamaan. Käsi puutuu ja peppu. (tyttö)

Tässä artikkelissa valotan kielentuntemuksen tehtäviä ja niiden tausta-ajattelua muutaman 
esimerkin valossa. Keskityn tarkastelemaan kahta asiaa: toisaalta sitä, millä tavoin oppilaat 
puhuvat kielestä – tai pikemminkin kielenkäytöstä – ja toisaalta sitä, miten he pärjäävät 
kielimuotojen eli yleiskielen ja puhekielen eroa käsittelevässä tehtävässä. 

Päähuomioni kohteena on kolme tehtävää. Yhdessä kiinnostuksen kohteena oli se, kuinka 
oppilaat perustelevat tietyn kielenpiirteen (passiivin) käyttöä tekstissä, toisessa tehtävässä 
se, millaisen kielenpiirteen perusteella he arvioivat ilmausta kohteliaaksi, ja kolmannessa se, 
kuinka he havaitsevat kielimuotoeroja, ts. millä tavoin he muokkaavat puhekielisyyksiä ja 
oikeinkirjoitusvirheitä sisältävää käyttötekstiä yleiskieliseksi1.

1 Artikkelissani käytin arvioinnin paperiversion kielentuntemustehtävien tuloksia. lisäksi tutkin sensorointia varten poimittujen 
340 oppilaan vastauksia.
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Kielenpiirteen käytöstä puhuminen tuntui olevan suurelle osalle melko hankalaa. Sen sijaan 
yleiskielen normit hallittiin selvästi paremmin, kun taito tuli osoittaa tekstin muokkaamisessa. 
Avotehtävien vastaukset osoittivat kuitenkin, että normien soveltaminen omaan tekstiin vaatii 
toisenlaista keskittymistä kuin virheiden korjaamiseen suuntaava tehtävä. 

Kieltä kielestä 

Kielestä puhumisen keveys ja kankeus

Jos koululaiselta kysyy, onko tekstin kielellisistä piirteistä puhuminen helppoa vai vaikeaa, 
vastaus kallistunee vaikean puolelle. Miksi ihmeessä? Kielestä puhuminenhan lienee ihmiselle 
mitä luontaisinta: jo pieni lapsi kiinnittää huomiota yksittäisiin kielenpiirteisiin ja esittää niistä 
spontaaneja kommenttejaan (ks. myös Weisgerber 1977).

Lapsi saattaa esimerkiksi korjata toisen puhetta (minä en oo Lida vaan FRIda) tai vaikkapa arvioida 
toisen ääntämistaitoja (se ei osaa sanoa r:ää). Lapsi myös kiinnittää huomiota yksittäisiin sanoihin, 
joista hän saattaa kysellä (mitä x tarkoittaa? miks se sano x?) tai osoittaa pahastumistaan (se haukkui 
minua). Monet kielestä puhumisen tilanteet koskevatkin arkisten vuorovaikutustilanteiden 
väärinymmärryksiä ja niiden selvittelyä, siis ilmaistun tulkintaa (en mä sitä tarkottanu!) (Vrt. 
Ingendahl 1997.) Lapsi on siis luonnostaan suuntautunut ratkaisukeskeiseen kielenkäytön 
käsittelyyn.

Monikielisessä ympäristössä elävillä lapsilla on moninkertainen kokemus kielen ajattelemisesta. 
Tietoinen kielenpiirteiden ja merkitysten havainnointi jatkuu läpi elämän. Tätä osoittaa sekin, 
että kun tekee virheitä, ainakin joku niistä yleensä huomauttaa. 

Myös kirjoittamisen oppiminen edellyttää alussa hyvin konkreettista huomion kiinnittämistä 
kieleen. Aluksi lapsi ”maistelee äänteitä”: mikä kirjain tulee seuraavaksi? Vastaavasti vierasta 
kieltä tai oman kielen yleiskielistä kielimuotoa tietoisesti opetellessa havahtuu kielen sääntöjen 
olemassaoloon.

Kouluun tullessaan lapsi on siis periaatteessa jo varsin kokenut kielen ja kielenkäytön havainnoija 
ja kommentoija. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) tätä luontaista kykyä 
pidetään ehkä sen verran itsestäänselvyytenä, ettei sen vahvistamista varsinaisesti mainita. 
Alkuopetuksen yhteydessä esitetään kyllä tavoitteiden joukossa se, että oppilas

•	 tottuu tarkastelemaan kieltä, sen merkityksiä ja muotoja
•	 tottuu siihen, että teksteistä puhutaan myös käyttämällä sellaisia käsitteitä kuten äänne, 

kirjain, tavu, sana, lause, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva (POPS 2004).

Toivottavasti uudet opetussuunnitelman perusteet johtavat myös siihen, että muotojen, 
merkitysten ja tilanteisen käytön tarkastelu ohjattaisiin konkreettisemmin rakennettavaksi 
lapsen luontaisen kielestä puhumisen taidon päälle. Tähän teksti ainakin jättää varaa (POPS 
2014): ”Oppilaan arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan niin, että hän saa valmiuksia havaintojen 
ja ilmiöiden käsitteellistämiseen, ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen.”
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Lisäksi koulu avaa oppilaalle ”yhteisöllistä näkemystä kielestä” (POPS 2004). Jotta voi tulla 
”aktiiviseksi ja vastuulliseksi viestijäksi”, tulee oppia myös käyttämään yleiskieltä (kirjakieltä). 
Yleiskielen ja puhekielisen kirjoittelun erot samoin kuin muidenkin kielimuotojen erot vaativat 
tietoista kielen ajattelemista paitsi koulussa myös myöhemmin työelämässä. Kieliyhteisö pitää 
huolen siitä, että yhteisestä näkemyksestä poikkeamat huomataan; (toisten) kielenkäyttöön 
puututaan herkästi.

Koulun opettamaan kielinäkemykseen kuuluu myös kieliopin käsitteitä. Vasta niihin tutustumisen 
yhteydessä koululaisille kerrotaan, että kielestä puhuttaessa tarvitaankin erityissanastoa. 
Näin teksteistä opitaan löytämään ja tunnistamaan tietynlaisia ilmauksia, nimeämään niiden 
sanaluokkia, aikamuotoja ja lauseenjäsentehtäviä. Tällaisessa tarkastelussa itse kieli saattaa monen 
koululaisen näkökulmasta katsottuna peittyä subjektien, imperfektien ja konjunktioiden taakse. 

Kun kieli esitellään erityisalana, siitä puhuminen voi siis muuttua monille kan keaksi. – Hyvistä 
tarkoitusperistä huolimatta tätä osoittaa yhdeksäsluokkalaisten kielitiedon arviointituloskin. 
Kielestä puhuminen perinteisin kielioppitermein ei ole yksinkertaista.

Muodon tunnistamisesta käytön perusteluun: tapaus passiivi

Vuoden 2014 arvioinnissa selvitettiin muutaman tehtävän avulla, kuinka oppilas ymmärtää 
tietynmuotoisen ilmauksen merkityksen ja vaikutuksen puheena olevassa kielenkäyttötilanteessa. 

Yhdessä tällaisessa tehtävässä piti löytää koulun järjestyssääntöjen katkelmasta passiivimuotoinen 
verbi ja kertoa, miksi oli käytetty juuri tuota muotoa. Passiivihan on suomessa mm. tärkeä 
vaikuttamisen keino, jonka avulla voidaan jättää tekijä mainitsematta. Esimerkiksi säännöissä 
passiivin käyttö on tavallista, koska ne velvoittavat kaikkia (asiaan liittyviä) toimimaan esitetyllä 
tavalla.

Oppilaista yli puolet (59,9 %) tunnisti passiivimuodon (Ongelmalliset ristiriitatilanteet pyritään 
käsittelemään keskustellen). Tyttöjen ja poikien välillä oli kyllä selvä ero: tytöistä 69 % ja pojista 
51 % löysi muodon. Tytöt (46 %) osasivat myös poikia (25 %) paremmin perustella, miksi oli 
käytetty passiivia eikä aktiivia. Tehtävässä piti siis puhua kielestä ja kielenkäytöstä. Oikean 
vastauksen pystyi esittämään eri tavoin, myös arkikielen luonnehdinnoin: 

Koska ristiriitatilanteiden käsittelijöitä ei haluta nimetä yleisesti, sillä ne voivat muuttua tilanteen 
mukaan. (tyttö)
Koska lause viittaa kaikkiin eikä pelkästään tiettyyn eikä tiettyihin henkilöihin. (poika)
Koska aina ei tiedetä ketä pyrkii käsittelemään tilanteet. (tyttö)

Toisaalta moni tunnisti passiivimuodon, mutta sen käytön perusteleminen ei välttämättä 
osunut kohdilleen. Yritys oli kyllä kova, joskin osalla saattoi olla myös kieli poskessa:

Sääntö ei kuulostaisi tai näyttäisi enää järkevältä, jos sana muutettaisiin aktiiviksi. (tyttö)
Koska tilanteita ei välttämättä pystytä käsittelemään keskustellen. (poika)
Siinä käytetään passiivia, koska se on potentiaali lause. (tyttö)
Koska siinä ei ole perfektiä, joka olisi pronomini. (tyttö)
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Tulokset kertovat, että muodon tunnistamista harjoitellaan. Tuloksista ei kuitenkaan voi 
päätellä, etteikö näiden harjoitusten yhteydessä olisi pohdittu myös ilmauksen merkitystä ja 
vaikutuksia. Merkitys ja tilanteinen vaikutus ovat nimittäin sen verran abstrakteja asioita, että 
jo niitä koskevan tietouden soveltaminen entuudestaan tuntemattomaan tekstiin on haastavaa 
ja vaatii paljon harjoitusta. 

Vastanneiden joukossa oli sellaisiakin, jotka muistivat passiivin tehtäviä mutta eivät löytäneet 
oikeaa muotoa tekstistä. Loppujen lopuksi tekstissä ei ollut montaakaan sanaa, joita ei olisi 
ehdotettu passiiviksi, tällaisia olivat esimerkiksi käsittelemään ja keskustellen. Oppilaat siis kyllä 
löysivät järjestyssäännöistä ”ketä hyvänsä koskevia” yleistyksiä, vaikka itse passiivimuoto 
oli hukassa. Seuraava esimerkki osoittaa tätä konkreettisesti. Siinä passiiviksi ehdotettiin 
substantiivia ahkeruus, mutta passiivimainen merkitys löydettiin toisentyyppisestä yleistävästä 
lauseesta (oppilaan esittämä passiivin käytön perustelu on sulkeissa):

Ahkeruus on opiskelussa arvokasta, ja jokaisen kannattaa tavoitella sitä. (Koska sääntö koskee 
kaikkia. Näin se on helpompi ilmaista.)

Joku saattaa ihmetellä, miksi jonkin muodon tunnistaminen on niin hankalaa. Kerrataanhan 
verbimuotojakin eri luokka-asteilla, joten asian pitäisi olla hallinnassa. Ilmauksen muoto (pyritään) 
ja nimitys (passiivi) eivät kuitenkaan kaikkien mielissä sulaudu yhteen muutaman oppitunnin 
tarkastelussa. Sitä paitsi kieli on hyvin abstrakti asia, jonka palasista on hankala saada otetta.

Vaikka opetuksessa tavoitteena onkin, että oppilas ymmärtäisi passiivin käytön vaikutukset 
tosielämän tilanteissa, on mahdollista, että muoto- ja termikeskeinen lähestymistapa 
vieraannuttaa osan oppilaista. – Auttaisikohan edes se, että perinteisen kieliopin nimitysten 
rinnalla käytettäisiin myös sellaisia maanläheisempiä nimityksiä kuin tehdään-muoto tms.? Ei 
kai metakielen tarvitse kuulostaa ”hienolta”?

Monille on joka tapauksessa vaikeaa lähestyä kielen ilmiöitä kielen kautta. Siksi opetuksessa 
olisi tärkeää, että niitä tarkasteltaisiin myös funktionaalisesta näkökulmasta käyttötilanteen 
kautta, jolloin lähtökohtana ei ole muodon tunnistaminen vaan tehtävä, esimerkiksi ”kaikkia 
koskeva yleistys” (järjestyssäännössä). Tarkastelun lopputulos voi toki olla monenkirjava, mutta 
joukossa olisi myös passiivi, jonka ominaisuuksia käsitellään. 

Tällainen kiertotien kautta etenevä tarkastelu vie tietenkin enemmän aikaa kuin yhden muodon 
tunnistamiseen suuntautuva tarkastelu. Toisaalta tilanteesta ja tehtävästä ponnistava tarkastelu 
tuo kielestä puhumisen ensin konkreettiselle kielenkäytöstä puhumisen tasolle. Oppilas voi 
huomata selvemmin, että oppiaineessa kyse on arkisesta kielitaidosta. 

Lisäksi hän oppii, että vaikka oppitunnilla kielenilmiöille annetaan jokin metakielinen nimitys, 
kuten passiivi, hän oivaltaa, ettei nimityksen muistaminen ole kielitaidon edellytys. Olennaista 
on oppia käyttämään kieltä tarkoituksenmukaisesti, havaita erilaisten ilmausten merkitys- ja 
käyttöerot sekä oppia ennakoimaan erilaisten kielenilmausten tilanteisia vaikutuksia. 

Joka tapauksessa sellaiset ilmiöt kuin passiivi, tempus ja modus ovat paitsi tärkeitä kieliopin 
osia myös merkittäviä kommunikatiivisia rakennuskiviä. Niistä tiedostuminen on olennaista 
niin oman kirjoittamisen kannalta kuin muiden kielenkäytön ymmärtämisen kannalta.
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Tilanne lähtökohtana: esimerkkinä kohteliaisuus

Arvioinnin aloitustehtävän oli tarkoitus toimia lämmittelynä. Sen toivottiin maanläheisyydellään 
motivoivan tekemään muita tehtäviä ja johdattelevan pohtimaan kieltä muodon, merkityksen 
ja tilanteisen vaikutuksen yhteispelin näkökulmasta. Tehtävä halusi muistuttaa oppilasta, että 
kielentuntemuksen opetuksessa on käsitelty myös arjen asioita, joihin kuuluu keskeisesti 
tilanteen ja toisen ihmisen huomioon ottaminen vuorovaikutuksessa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (POPS 2004) sisältyy tavoite, että oppilas 
oppii kiinnittämään huomiota siihen, miten tilanne vaikuttaa kielellisiin valintoihin. Erikseen 
mainitaan kohteliaisuuskeinot, jotka varsin konkreettisesti heijastavat tilannetekijöitä. 
Kohteliaisuuden kielelliset ilmaisukeinothan ilmentävät toisen ihmisen huomioon ottamista 
kouraantuntuvalla tavalla. Näistä kielenpiirteistä tulee osata myös puhua. 

Tehtävä osoitti, että vaikka tilannetta pyydettiin tulkitsemaan kielenpiirteen kautta, moni 
puhui tilanteesta yleisemmin ja jätti piirteen mainitsematta. Osa siis osin ohitti tehtävänannon 
eikä näin saanut pisteitä.

Otan tässä esille lyhyesti tehtävän perusidean, koska se omalla tavallaan avaa kielestä 
puhumisen hankaluutta ja saa kannattamaan ajatusta, että yläluokillakin tulisi kielestä puhua 
entistä useammin käytännön kautta, hyvin ”pienesti”, jotta luontainen taito puhu kielestä 
monipuolistuisi.

Annetuista vaihtoehdoista pyydettiin valitsemaan tilanteessa kohteliain:

Olet kesätöissä kaupassa. Huomaat, että vanhukselta putoaa ostoskorista teepaketti. Mitä sanot?
Valitse kohteliain vaihtoehto.
a) Anteeksi, sulta putosi teepaketti. 
b) Hei, teiltä putosi teepaketti. 
c) Kato vähän! 
d) Anteeksi, teiltä putosi paketti.

Odotetusti valtaosa (90 %) valitsi oikean vaihtoehdon (d), pojista 88 % ja tytöistä 93 %. Sen 
sijaan jatkokysymys eli varsinainen tehtävä (millaisten kielenpiirteiden perusteella vaihtoehdon 
valitsi) tuntui hankalalta. Kielenpiirteitä tuli mainita kaksi, ei siis riittänyt, että mainitsi pelkän 
teitittelyn tai pelkän anteeksipyynnön. Teitittelyhän oli vaihtoehtona myös kohdassa (b) ja 
anteeksipyyntö kohdassa (a). Ainoastaan 31 % vastaajista esitti täydellisen vastauksen, pojista 
23 % ja tytöistä 39 %.

Monenlaisia vastauksia hyväksyttiin, esimerkiksi seuraavat:

Aluksi siinä pahoitellaan, sekä saadaan huomio. Seuraavaksi lauseessa teititellään. (tyttö) 
Teitittely muoto on ystävällinen muoto. On hyvä sanoa ”Anteeksi”, ettei häiritse. (tyttö) 
Ensimmäinen kriteeri oli teitittely. Toisekseen ”anteeksi” on kohteliaampi kuin ”hei”. (poika)

Vaikka tarkoituksena oli saada vastauksiksi perusteluja sille, miksi valittu lause oli vastaajan 
mielestä kohteliain, tehtävänannon huolettoman lukemisen seurauksena perusteluiksi esitettiin 
myös kohteliaisuus:
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Kohteliaisuus, auttavaisuus (poika)
Vanhusta teititeltiin ja lausahdus oli kohtelias. (tyttö)

Muutamat kiinnittävät myös huomiota kielimuotoon ja perustelivat (d)-kohdan valintaansa sillä:

Koska kirjakieli on kohteliaampaa kuin puhekieli ja on kohteliasta teititellä tuntematonta henkilöä. 
(tyttö)
Kohteliaisuuden ja oikeinkirjoituksen takia. (poika)

Tyypillisessä epätäydellisessä vastauksessa puhuttiin tuntemattoman vanhan ihmisen 
kohtaamisesta ylipäänsä. Vastauksista näkyy kyllä, että vastaajilla on tilannetajua. He vain 
eivät fokusoineet vastaustaan kielenpiirteisiin vaan puhuivat tilanteesta:

Vanhaa ihmistä puhutellaan nätisti ja kunnioittavasti. (tyttö) 
Sanoisin sen takia tolleen, koska en tunne sitä ja haluaisin olla kohtelias (poika)

Tässä voi tietenkin kysyä, eikö riitä, että koululainen osaa valita kulloiseenkin tilanteeseen 
sopivat sanat. Kielenpiirteistä puhuminen ei kuitenkaan ole pelkkä äidinkielen opetuksen 
asia vaan kuuluu laajemminkin arjen yleistaitoihin. Opetussuunnitelmakin (POPS 2004) 
korostaa, että monipuoliset ja tilanteenmukaiset kielenkäyttötaidot sisältyvät ”aktiivisen ja 
vastuullisen viestijän” kuvaan. Kun oppii puhumaan kielenpiirteistä, saa myös taitoja tosielämän 
selvittelytilanteisiin.

Kaikille tällainen kielentäminen ei ole itsestäänselvyys. Koulussa pitäisikin olla entistä enemmän 
aikaa puhua arjen kielenkäyttötilanteista ja konkreettisten kielenpiirteiden vaikutuksista eri 
yhteyksissä. Kielentämistä tulisi muistaa harjoitella pitäen aina etusijalla tarkoituksenmukainen 
kielitaito, siis taito käyttää kieltä tilanteeseen sopivasti. Tämä edellyttää kielentuntemusta, 
kielitietoa.

Monelle koululaiselle tarkoituksenmukaisuus voi kuitenkin jäädä epäselviksi, kun puhe siirtyy 
sanaluokkiin ja lauseenjäseniin. Yhteys oman elämän arkiseen kielenkäyttöön saattaa jäädä 
heiveröiseksi. – Mitenkähän tätä linkkiä voisi vahvistaa?

Koululainen kielimuotojen keskellä: koulu vastaan muu maailma?

Ysiluokkalainen tekstinhuoltajana

Opetellessaan yleiskieltä koululainen oppii samalla kahta eri asiaa: yleiskieltä kielimuotona 
sekä sitä, missä ja minkälaisissa tilanteissa tuota kielimuotoa käytetään. Nämä ulottuvuudet 
mainitaan myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2004), joissa yleiskieli 
käytänteineen tulee selvimmin esille kirjoittamisen yhteydessä. 

Vuoden 2014 arvioinnin oikeinkirjoitustehtävät perustuivat aitoihin teksteihin. Vastaavia 
tehtäviä voisi tulla eteen todellisessakin elämässä. Otan tässä esille tehtävän, jossa tuli muuntaa 
16-vuotiaan nuoren laatima työnhakuilmoitus yleiskieliseksi. Tehtävä oli siis hyvinkin 
konkreettista kielen ja kielenkäytön pohdintaa. Lauseita sai tarvittaessa muokata, kunhan 
asiasisältö säilyi. Tehtäväpohjana toiminut teksti oli seuraava:
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Olen 16 v. poika nokialta joka etsii kesätöitä, kuljen skootterilla tai mopoautolla joten 
lähiseudultakin pienet työt onnistuu. Voin tehdä ulkotöitä tai muita töitä joita opastetaan.

Keskimäärin yhtä moni sai tehtävästä täydet viisi pistettä (10 %) kuin jäi pisteittä  
(9 %). Kaiken kaikkiaan tytöt tekivät tehtävän selvästi paremmin kuin pojat. Hyviä tai erinomaisia 
tuloksia (4–5 pistettä) oli tytöistä lähes puolella (49 %) ja pojista runsaalla viidenneksellä (22 
%). Aivan pisteittä tässä tehtävässä jäi tytöistä 3 % ja pojista 15 %. Tuohon väliin eli varsin 
kelvolliseen tulokseen 2–3 pistettä pääsi tytöistä 40 % ja pojista 42 %. 

Oma mielenkiintonsa tässä yhteydessä on yleiskieleen kohdistuvilla asenteilla. Arvioinnin 
taustakysymyksissä tiedusteltiin nimittäin mielipidettä siitä, onko hyödyllistä osata kirjoittaa 
yleiskielisesti. Kaikkiaan täysin samaa mieltä väitteen kanssa oli pojista 16 % ja tytöistä 33 %, 
osittain samaa mieltä pojistakin 36 % ja tytöistä 42 %. Vaihtoehdon täysin eri mieltä valinneista 
suurin osa oli työnhakuilmoituksen muunnoksessa nollille jääneitä poikia. Tosin oppiaineen 
hyödyllisyyttä epäili moni parhaat pisteet saanut poikakin. Vaihtoehdon täysin eri mieltä 
valinneita tyttöjä oli vain muutama.

Eroja syntyi myös siinä, mitä työnhakutekstistä muokattiin. Luin tehtävän vastaukset 
oppilasjoukon 10 %:n satunnaisotoksesta (kaikkiaan arvioinnin paperiversion tehneistä noin 
350 oppilasta). Selvästi parhaiten osattiin korjata nokia-nimen alkukirjain isoksi. Kakkosina 
tulivat ikämerkinnän ”16v.” korjaaminen (muotoon 16-vuotias, 16 vuotta vanha tjs.) sekä 
subjektin ja predikaattiverbin kongruenssin korjaaminen (pienet työt onnistuu > onnistuvat). Olipa 
muutamilla juuri tämä verbimuoto ainoa korjattu kohta! Huonoiten huomattiin korjata pilkutus 
sekä relatiivipronominin viittaus (poika nokialta, joka etsii kesätöitä). Esitän tässä muutaman 
yhdyssanaa, relatiivilausetta ja pilkutusta koskevan huomion.

”16 v. poika”: yhdyssana on abstraktio

Vaikka jo alakoulun puolella otetaan esille merkintätavat 16 vuotta (vanha) ja 16-vuotias, häviää 
koulun malli muualla nähdyille malleille. Ovathan monilla keskustelu- ja ilmoituspalstoilla 
merkintätavat 16-vee ja 16-v. vallitsevia myös merkityksessä ’16 vuotta’. Sinänsä virhe ei ole 
suuri eikä aiheuta kontekstissaan väärinymmärryksiä, mutta yleiskielen merkintätapojen 
yhtenäisyydestä on silti syytä pitää kiinni (vastaavasti myös 16 kg, 16-kiloinen jne.). Oppilaat 
olivat kyllä kekseliäitä yrittäessään muokata ikämerkintää:

kuusitoista vuotias 
16 vuotias  
16 v-poika 
16-vuotta täyttänyt 
16 v 

Ilmauksessa ei tietenkään ole kyse vain numeraalisesta merkinnästä vaan myös yhdyssanan tai 
sanaliiton hahmottamisesta. Mittayksikön sisältävissä ilmauksissa tämä on erityisen hankalaa, 
sillä merkityksen puolesta luku ja mittayksikkö toki muodostavat yhden kokonaisuuden 
16 vuotta, jonka joku mieltää yhdyssanaksi. Lisäksi moni muistaa yleissäännön, että kirjain, 
lyhenne ja numero liitetään yhdysviivalla pääsanaansa. Lopputuloksena on takuuvarmasti 
”16-vuotta”. 
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Monet tässä korjaamistehtävässä menestyneet tekivät yhdyssanavirheitä (esim. järjestys sääntö) 
toisissa tehtävissä, kun huomio piti kiinnittää johonkin muuhun (kuten passiivin käytön 
perusteluun). Koulun ulkopuolinenkin tekstimaailma todistaa, että yhdyssanat ovat vaikeita. 
Niihin liittyviä kysymyksiä ei opetuksessakaan pitäisi missään vaiheessa edellyttää kaikille 
tunnetuiksi. 

Yhdyssanoja tulisi myös opettaa entistä enemmän muilla tavoilla kuin mekaanisten ”yhteen 
vai erilleen?” -sanaparitehtävien avulla (vrt. Stenberg 2010). Konkreettiset tekstihavainnot, 
joissa painopiste on toisaalta merkityksessä ja ymmärrettävyydessä ja toisaalta yhteisissä 
yhdenmukaisissa merkintätavoissa, voisivat motivoida paremmin kuin mekaaniset tehtävät, 
jollaisilla toki myös on sijansa.

”Poika nokialta joka etsii kesätöitä”: merkitys ohittaa muodon

Vähiten oikeita vastauksia tarkastelemassani otoksessa tuotti relatiivipronominiviittaus ”poika 
nokialta joka etsii kesätöitä”. Tällaista virhettä ei olekaan helppoa havaita, sillä ilmauksen 
merkitystasolla sanojen suhde on selvä: poika etsii kesätöitä, ei Nokia. Rakenteelliset 
viittauskömmähdykset jäävät tottuneiltakin lukijoilta joskus huomaamatta, sillä mielessämme 
merkityssuhteet loksahtavat paikoilleen. Moni oppilas oli kyllä huomannut virheen ja keksinyt 
keinon korjata ilmaus:

Olen kesätöitä etsivä 16-vuotias poika Nokialta. 
Olen 16-vuotias poika. Tulen Nokialta. Etsin kesätöitä.

Osa oli korjannut viittaussuhteen, mutta langennut muuhun loveen:

Olen 16v. poika nokialta ja etsin kesätöitä 
Olen 16 vuotias poika nokialta vailla kesätöitä. 
olen nokialais poika, joka etsii kesätöitä.

Kuka välittäisi pilkuista?

Koulua ympäröivästä tekstimaailmasta voisi päätellä, että pilkulla ei ole paljoa painoarvoa. 
Sen verran huolettomasti pilkutukseen suhtaudutaan joskus jopa uutisteksteissä. Tämä ei 
kuitenkaan voi johtua siitä, etteikö pilkutuksesta olisi kirjoittamisen yhteydessä koulussa 
puhuttu. Myös työpaikkatehtävästä moni pilkku jäi puuttumaan. Oli kyllä joukossa myös 
muutamia ”ylipilkutettuja” vastauksia: pilkku varmuuden vuoksi melkein joka väliin.

Monet olivat kyllä havainneet, että alkutekstin lause- ja virkerakennetta tulee muokata. 
Esimerkiksi seuraavassa on valittu ytimekäs esitystapa ja vältetty myös relatiivilausekarikko; 
sivulauseet on hallitusti erotettu päälauseestaan pilkuin:

Olen 16-vuotias poika. Tulen Nokialta. Etsin kesätöitä. Kuljen skootterilla tai mopoautolla, joten 
lähiseudullakin pienet työt onnistuvat. Voin tehdä ulkotöitä tai muita töitä, joita opastetaan.
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Aika monet olivat muokanneet tekstin muuten täydelliseen asuun, mutta pilkut eivät olleet 
kohdillaan. Koska tehtävässä edellytettiin tekstin kaikinpuolista muokkaamista yleiskieliseen 
asuun, ei täysiä pisteitä herunut:

Olen 16-vuotias poika Nokialta, ja etsin kesätöitä. Kuljen skootterilla tai mopoautolla joten 
lähiseudultakin pienet työt onnistuvat. Voin tehdä ulko- tai muita töitä joihin minua opastetaan.

Juuri joten- ja joihin-sanalla alkava lause oli monelta jäänyt pilkuttamatta. Opetuksen näkökulmasta 
helppo sääntö (”pilkku aina joten- ja joka-sanan edelle”) ei siis noin vain tartu käyttöön. Tekstin 
ymmärrettävyyden kannalta pilkut eivät noissa kohdissa tietenkään olisi edes tarpeen, mutta 
ne kuuluvat kuitenkin yleiskieliseen tekstiin. 

Miten saada oppilaskin tästä vakuuttuneeksi, kun koulun ulkopuolinen tekstimaailma tarjoaa 
pilkuttomuudelle mallia ja vaikuttaa monen koululaisen kielimuistikuviin opetusta vahvemmin? 

Voiko opetus kilpailla kaikkialla näkyvän vastamallin kanssa? Ainakin pilkkuja kannattaisi vielä 
nykyistä enemmän harjoitella eri tekstilajeja edustavien tekstien avulla, jotta niiden tehtävä 
näkyisi kulloisenkin asiasisällön kokonaisuuden valossa, ei vain mekaanisina sääntöinä. Ehkä 
pilkutuksen tarkoituksenmukaisuus neutraalissa yleiskielisessä tekstissä voikin paljastua vasta 
laajempien asiasisältöjen tarkastelussa.

Joka tapauksessa taito lukea kriittisesti koulun ulkopuolisia, yleiskielen normeihin huolettomasti 
suhtautuvia asiatekstejä on tärkeää. Lukeminen ei tietenkään saa olla pelkkää virheenmetsästystä. 
Myös toisten virheiden sietämistä ja suvaitsevaa lukemista täytyy opetella ja miettiä tekstin – 
kuten tehtävän työnhakuilmoituksen – ominaisuuksia kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuuden 
näkökulmasta.

Piskuisista pilkuistakin puhuttaessa kannattaa muistaa, että vaikka niistä olisi jo vuosien mittaan 
paljon puhuttu, asia ei silti ole läheskään kaikille käytänteenä selvä. Periaatteita ei peruskoulun 
lopullakaan voi siis olettaa yleisesti tunnetuiksi. Abstraktien asioiden välisten abstraktien 
suhteiden hahmottaminen on vaikeaa. Sitä paitsi joku saattaa herätä kielimuototietoisuuteen 
ja myös välimerkityssääntöihin vasta 9. luokalla. Yleiskielen yksittäisten normien tuntemus 
ei missään vaiheessa ole itsestäänselvyys!

Eivätkä kaikki opi normeja äidinkielen oppitunnilla. Myös koulun muissa oppiaineissa pitäisi 
pyrkiä koevastauksia myöten yleiskieliseen esitykseen. Yleiskielisen kirjoittamisen harjoittelua 
ei voi koulussa olla liikaa. Kielenkäytöstä puhuminen voi sitä paitsi eri oppitunneilla saada 
uusia ulottuvuuksia.

Kielitietoja vai kielitaitoa elämää varten?

Kielioppikategorioista ja kielenhuollon säännöistä kohti kielenkäyttöä

Arvioinnin tehtävien yhtenä oheistavoitteena oli muistuttaa oppilasta, että merkittävä osa 
oppiaineen asioista on tosiaankin arkielämän asioita. Tähän kuuluu taito käyttää kieltä 
tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa. Hyvä kielitaito edellyttää myös kielitietoa. Toisaalta 
taas kielitiedon opetuksen tavoitteisiin kuuluu kehittää kielitajua ja näin myös kielitaitoa 
(Harmanen 2011). Tämä kiertoliike ei voi lakata.
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Osa kielitiedon opetuksesta, esimerkiksi kielioppi, saattaa kuitenkin joskus näyttää mekaaniselta, 
”varsinaisen” kielen ja varsinkin elämän ulkopuoliselta ilmiöltä. Monilla onkin kieliopista 
minimikäsitys: siihen kuuluisivat lähinnä sanaluokat, sijamuotorimpsu, aika- ja tapaluokat sekä 
passiivi. Aika ohut kuva siihen nähden, että kielioppi on käyttökielemme ilmauksia järjestävä 
mutkikas säännöstö, joka varassa puhumme, kirjoitamme ja tulkitsemme muita! (Ks. myös 
Alho & Korhonen 2014.)

Sitä paitsi kun kieltä tarkastellaan muutamasta ”valmiista” kategoriasta käsin, monen koululaisen 
luontainen havainnointi saattaa hämmentyä (Kytömäki 1985, 57). Myös mielikuva omasta 
kielitaidosta voi vinoutua, jos sitä mitataan kategorioiden tunnistamisen ja nimeämisen kautta 
(Murto 1995). Kategoriat saattavat joskus jopa jättää kielen ja kielenkäytön varjoonsa.

Kuvaa ei selvennä sekään, että monia keskeisiä kieliopin ilmiöitä käsitellään vain kirjoittamisen 
yhteydessä (”älä kirjoita näin”) tai kyseenalaistamattomina oikeakielisyysasioina nimikkeen 
kielenhuolto alla, jolloin oppilas ei välttämättä osaa yhdistää niitä laajempaan kehykseen eli 
kielioppiin kuuluviksi. Tällaisia piirteitä ovat mm. erilaiset kongruenssi-ilmiöt, omistusliitteet tai 
pronominivalinnat, jotka toki juuri yleiskielisessä kirjoittamisessa tulevatkin huomion keskiöön. 

Koska koulussa muutenkin käsitellään monia kielenhuollon ja kieliopin asioita samassa 
yhteydessä, tätä yhteisyyttä voisi entisestään laajentaa, mutta myös selventää. Se, että sumutetaan 
sana kielioppi näkymättömäksi, kuten opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2004) on tehty, ei 
ole ratkaissut ongelmaa. Ehkä pitäisi kasvattaa yleisiä kielenkäytöstä – ei kielestä – puhumisen 
taitoja, jolloin huomio saattaisi entistä enemmän kiinnittyä arjen kielitaitoihin, siis siihen, 
mikä oppilaan arjen näkökulmasta on hyödyllistä. 

Tietysti samalla kun puhutaan kielenkäytöstä, puhutaan aina myös itse kielestä, merkityksistä 
ja muodoista, mutta käytöstä puhuttaessa korostuu funktionaalinen näkökulma: arjen teksteillä 
on tehtävänsä, käytetyillä kielenpiirteillä on tekstissä tehtävänsä ja vaikutuksensa jne.

Sellainen tietous kuin sanaluokat ja lauseenjäsenet kylläkin ylittävät arjessa tarvittavan 
kielenkäytöstä puhumisen tason. Tätä metakielistä osuutta ei opetuksessa pitäisikään 
liikaa korostaa. Koska kyseisiä termejä kuitenkin käytetään kieliä opiskeltaessa, niiden edes 
pintapuolinen tuntemus kuuluu omalla tavallaan myös arkeen (ainakin opiskelun ajan). Niistä 
pitää siis vähintäänkin tiedostua. Käyttämättöminä ne kyllä myöhemmin unohtuvat. Itse kielestä 
ja kielenkäytöstä puhuminen ei kuitenkaan lakkaa koskaan. Kyseisistä asioista kannattaakin aina 
puhua myös konkreettisesti käyttäen tapausesimerkkejä apuna, esim. tehdään-muoto (passiivi).

Tytöt, pojat ja kielenkäytöstä kiinnostuminen

Lienee ikuisuuskysymys, miten koululaiset saataisiin kiinnostumaan oppiaineen asioista. Ehkä 
tärkein kysymys ei ole ”miten saisi koululaiset kiinnostumaan kielestä?” vaan ”miten saisi 
koululaiset kiinnostumaan kielenkäytön tarkastelusta”? (Weisgerber 1977, 68–69). Koulussa 
lähtökohtana tulisi siis pitää kielenkäyttöä, ei kieltä eikä varsinkaan tiettyjä termejä (vrt. myös 
Hakulinen, A. 1977).

Oma kysymyksensä on, miten saisi myös pojat kiinnostumaan oppiaineen sisällöistä. Kyse ei 
nimittäin ole siitä, etteivätkö he oppisi. Kysymys ei ole uusi. Esimerkiksi Lauri Hakulinen sivusi 
alakoulun kieliopin opettamista käsittelevässä artikkelissaan (1925) samaa ongelmaa. Hän lainasi 
Philipp Wackernagelia, joka teoksessaan Der Unterricht in der Muttersprache totesi, että äidinkielen 
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opetus ”aiheuttaa pojissa jonkinlaista henkistä onttoutta, se mehu, jota äidinkielen terve kasvu 
vaatii, silloin kuivuu ja samalla kielellinen kauneusaisti tylsyy” (Hakulinen 1925, 31). Hakulisen 
reseptiin sisältyi mm. tunteeseen vetoavan opetusmateriaalin käyttöä motivoinnin lähteenä. 

Arkeen kuuluvien tekstien käyttäminen opetusmateriaalina ei estä tunteisiinkin vetoavan 
aineiston käyttöä. Kun puhutaan kielellisistä valinnoista kielenkäytön termein, saadaan 
abstraktiotasoa ehkä hieman alennettua ja konkreettisen tason ajattelijoitakin mukaan 
keskusteluihin. Tosiasia kuitenkin on, että kaikki eivät kiinnostu samoista asioista. Silti 
minimitieto ja -taito ovat kaikille tarpeen koulun jälkeisessäkin elämässä. Moni nuori mies 
havahtuu tähän kyllä myöhemmin – ja oppii sitten.

Myös Kieli ja sen kieliopit (1998) korosti sitä, että opetettavat asiat on motivoitava niin, että ne 
tuntuvat tarpeellisilta. Lisäksi niin kieliopin kuin kielenhuollon tehtävienkin tulisi kehittää 
päättelytaitoa. (Mt. 136–139.) Opetusmateriaalilla onkin tässä suuri merkitys: tehtävien 
ratkaisemiseen pitäisi entistä useammin edellyttää muutakin kuin oppikirjan sisältämää 
tietoa, jotta yhteys arjen kielenkäyttöön tulisi selväksi (vrt. myös Savolainen 1998, 180). Tätä 
muuta tietoa on paitsi kielenkäyttäjän oma tietous myös muista lähteistä kuin oppikirjasta 
hankittava tietous.

Opettajalla on joka tapauksessa tärkein tehtävä: opettaja voi tarjota kokoavan näkemyksen 
kirjavasta kielimaailmasta kielimuotoineen ja tyyleineen, yleiskielen merkityksestä käyttöaloineen 
jne. Hän osaa myös johdatella oppilaan riittävän mutta tarpeellisen metakielen piiriin. Lienee 
sanomatta selvää, että alakoulun opettajat tarvitsevat entistä enemmän tietoa paitsi kielestä 
myös siitä, miten opettaa kielentuntemusta kielenkäyttölähtöisesti.

Poikien tulokset äidinkielen oppimistulosten arvioinneissa ovat aina olleet heikompia 
kuin tyttöjen. Tytöt ovat siis olleet 9. luokan loppukevään viimeisissä rutistuksissa poikia 
tunnollisempia ja kunnianhimoisempiakin vastaajia. Tämä kuva ei muuttunut myöskään vuoden 
2014 arvioinnissa, jossa pyrittiin myös jäljittelemään aitoja kielenkäyttötilanteita. 

Tulokset eivät kuitenkaan kertone pelkästään tehtävistä, vaan myös poikien ja tyttöjen 
kehityksen ja ikäsidonnaisten kiinnostuksenkohteiden eroista. Ehkä olisi taas aika miettiä, 
millä yksittäisillä osa-alueilla oppiaineessa voisi pääosin pärjätä arkisemmalla puhetavalla ja 
maalaisjärjellä. 
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Yhdeksäsluokkalaiset kielen 
ja kuvan äärellä 

laura ihalainen ja lyyti selin

Kielikuvat ovat osa jokapäiväistä kielenkäyttöämme: kielikuvista erityisesti metaforat auttavat 
meitä jäsentämään maailmaa ja vaikuttavat näin sekä ajatteluumme että toimintaamme (ks. 
esim. Krappe 2007, 150). Kielen kuvioiden nimeämistä ja tunnistamista arkisessa kielenkäytössä 
voidaan pitää yhtenä taitavan lukijan ominaisuutena: tunnistamalla tekstin kielikuvat lukija 
pystyy myös tarkastelemaan kriittisesti kielikuvan taustalla olevia ja omaa ajatteluaan ohjaavia 
ajatusmalleja. 

Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten peruskoulun 9.-luokkalaiset tunnistavat ja selittävät 
kielikuvan yhdessä arkielämän keskeisessä tekstilajissa, mainoksessa. Aineistona on 
satunnaisotoksena 11 % kevään 2014 äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinnin 
sähköisessä kokeilussa annetuista vastauksista sekä yksittäisiä poimintoja arvioinnin 
paperiversion vastauksista. Artikkelimme keskittyy kielentuntemuksen tehtävän vastauksista 
esille tulleiden metaforakäsitysten tarkasteluun.

Metaforan lähteillä
Aiemmin metaforaa pidettiin vain yhtenä trooppina muiden joukossa, mutta se on viime 
vuosikymmeninä noussut keskeisimmäksi kielikuvaksi (Varis 1998, 104). Oikeastaan metaforaa 
ei nähdä enää edes pelkkänä kielen ilmiönä, vaan se on tapa hahmottaa maailmaa: Lakoff ja 
Johnson (1980) ovat kehittäneet kognitiivisen metaforateorian, jonka keskeinen ajatus on, että 
metaforat perustuvat eri käsitteiden välillä havaitsemiimme yhteyksiin. Metafora auttaa 
ymmärtämään yhden käsitteistyksen alan asioita toisen alan käsitteiden avulla – usein tämä 
tarkoittaa sitä, että pyrimme hahmottamaan abstrakteja asioita konkreettisen tason avulla. 
Klassinen esimerkki on metafora aika on rahaa. Metaforalla pyrimme ymmärtämään abstraktia 
käsitettä aika antamalla sille konkreettisen käsitteen raha ominaisuuksia, esimerkiksi kulutan 
aikaani. (Lakoff ja Johnson 1980, 7–10.) 

Metaforan strategia on itsessään aina luova eli sen avulla yhdistetään usein yllättäviä asioita 
keskenään ja ajatellaan uudelleen asioiden välisiä suhteita (Krappe 2007, 147). Tällaisia metaforia 
nimitetään uutta luoviksi metaforiksi (Lakoff & Johnson 1980, 139–140): ne kytkevät asioita 
toisiinsa tuoreella ja poikkeavalla tavalla. Uutta luovien metaforien tehtävänä on ennen kaikkea 
herättää mielikuvia ja tuottaa elämyksiä (Lappalainen 1993, 33). Monet kielenkäyttömme 
metaforat ovat kuitenkin ajan myötä konventionaalistuneet. Tällöin metaforalla luotu kielikuva 
ei ole järin helposti havaittavissa, vaan ilmauksen vertauskuvallisuutta tuskin enää huomaa, 
esimerkiksi esityksen runko (Muikku-Werner 2009, 91; Koski 1992, 30). Metaforalle ominaista 
on niin ikään, että samalla kun se nostaa esiin yhteyksiä kahden asian välillä, se myös vaientaa 
toisia. Metafora ei siis kerro koko totuutta käsitteistyksen kohteena olevasta asiasta, vaan ohjaa 
ajatteluamme ja käsitystämme todellisuudesta (Haavisto & Kotilainen 1998, 7). 
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Eräs metaforaan läheisesti liitetty kielikuva on metonymia. Yksi määritelmä näiden kielikuvien 
erolle on se, että siinä missä metaforisuus perustuu uusien suhteiden luomiseen ja yllättävään 
samankaltaisuuteen asioiden välillä, metonymia yhdistää asioita toisiinsa tuttuuden ja läheisyyden 
avulla (ks. esim. Kesonen 2007, 167; Anttila 1972, 142; Kantokorpi, Lyytikäinen & Viikari, 82–84). 
Metonymialle on ominaista, että käsitteet ovat joko samaa käsiterakennetta tai assosioituvat 
toisiinsa läheisesti (Lakoff 1987, 84–85), ja merkityksen siirtyminen tapahtuukin usein käsitteiden 
välisen jatkuvuuden synnyttämien mielleyhtymien kautta (Kesonen 2007, 172–173). 

Kielikuvaa tulkittaessa on kuitenkin tärkeä muistaa metaforan ja metonymian välinen yhteys: 
tulkinnan kannalta tärkeää ei ole välttämättä niinkään näiden kahden kielikuvan tarkkarajainen 
erottelu, vaan kielikuvien keskinäinen vuorovaikutus. Ilmaus voidaankin usein tulkita sekä 
metaforisesti että metonyymisesti, ja eri strategiat lähinnä ohjaavat tulkintaa eri suuntiin – 
usein myös toisiaan täydentäen. (Kesonen 2007, 168–169.) 

Se, että metafora mahdollistaa raikkaiden ja omaperäisten ilmausten käytön sekä mainostajan 
haluamien puolien korostamisen, tekee siitä runsaasti käytetyn mainonnan keinon: Yhtäältä 
väljähtymättömillä ja konventioita rikkovilla metaforilla voidaan herättää kuluttajan huomio 
(Lappalainen & Rautakorpi 1998, 89–90). Toisaalta myönteistä mielikuvaa rakentava metafora 
pyrkii vaikuttamaan kuluttajan ostopäätökseen konnotatiivisella tasolla (mts. 96). Metaforan 
tunnistaminen ja ymmärtäminen onkin yksi tärkeä kriittisen lukijan taito.

Kielikuvat opetuksessa
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 kielen kuvallisuus on läsnä monessa 
kohdin: Yhtenä äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen 6.–9.-luokkien keskeisenä sisältönä on 
harjoitella ”tekstien verbaalisten – – keinojen tarkastelua tekstien merkityksen rakentajina”. Myös 
päättöarvosanan 8 kriteereissä kielen kuvallisuus mainitaan eksplisiittisesti: ”Oppilas – – pystyy 
tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sananvalintojen, käytetyn kuvakielen, 
lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä tekstin tarkoitukseen ja 
sävyyn.” (POPS 2004, 54–56.) Molemmissa maininnoissa korostuu tekstiyhteyden merkitys 
kielikuvan tulkintaan, sillä oppilaan tulee osata tulkita ilmaus kontekstiaan vasten. Oikeastaan 
kaikilla opetussuunnitelman perusteissa mainituilla tekstien tulkinnan ja monipuolisen ilmaisun 
taidoilla voidaan nähdä olevan yhteys kielen kuvallisuuden hahmottamiseen: kielikuvat ovat 
verbaalisena keinona läsnä tekstissä kuin tekstissä, ja taitavan kielenkäyttäjän tulisi paitsi osata 
tunnistaa ja tulkita trooppeja erilaisissa tekstiyhteyksissä myös hyödyntää kielen kuvallisuutta 
yhtenä oman ilmaisunsa keinona. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden kahdeksannen luokan oppikirjoissa kielikuvista mainitaan usein 
vertaus, personifikaatio ja metafora. Näistä viimeisin eli metafora, johon tämä artikkelimme 
erityisesti pureutuu, esitetään useimmiten vertauksena ilman kuin sanaa, esimerkiksi sydämeni 
on taivaan lintu tai suonsilmä. Lähes kaikissa kirjoissa kielikuvien mainitaan myös esiintyvän 
kaikenlaisissa tekstiyhteyksissä runoista aina arkiseen puhekieleen. Oppikirjoissa kielikuvalle, ja 
erityisesti monitasoiselle metaforalle, annettu tila on pieni: metaforisuus esitetään usein melko 
yksinkertaisessa ja pelkistetyssä muodossa, yleensä edellä mainittujen esimerkkien tavoin osana 
predikatiivilausetta tai genetiivialkuisena yhdyssanana tai sanaliittona. Oppilaiden ohjaaminen 
laajemman kielen ja ajattelun metaforisuuden ymmärtämisen äärelle jää opettajan tehtäväksi. 
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selitä, mikä kielikuva mainoslauseessa piilee
Arviointitehtävänä (ks. alla) tuli tarkastella Valion lehtimainosta, jonka mainoslause on maaseutua 
voi juoda. Vastaukset pisteytettiin niin, että tehtävästä saattoi saada joko yhden pisteen tai jäädä 
kokonaan pisteittä. Kielikuvatehtävä oli Valion mainokseen liittyvän tehtäväsarjan viimeinen: 
aiemmissa tehtävissä oppilaiden oli pitänyt tarkastella samaisen mainoksen vaikuttamiskeinoja.

Mainoksessa leikitellään sekä kielen keinoin että tekstin sommittelun (tekstin asettelun ja 
fonttikokojen) avulla. Tässä tehtävässä tarkastellaan kielellä leikittelyä.

A. Selitä, mikä kielikuva mainoslauseessa piilee. 

Mainoslause maaseutua voi juoda on kielikuvaltaan metaforinen ilmaus. Siinä maaseutu nähdään 
kuvattavana (tenor), juominen puolestaan sitä havainnollistavana kuvana (vehicle) (ks. esim. 
Richards 1967, 96). Ilmauksessa abstraktimmalle kohdealueelle eli maaseudulle pyritään 
antamaan siis konkreettisemman lähdealueen eli juotavan aineen ominaisuuksia. Juomiseen 
liitettäviä ominaisuuksia voisivat olla esimerkiksi aistiminen, nauttiminen, maistaminen tai saaminen 
itseensä. Näin ollen metaforan kautta pyritään ilmaisemaan, että myös maaseutuun voidaan liittää 
näitä ominaisuuksia: siinä missä jotakin juotavaa ainetta myös maaseutua voi aistia, maistaa tai 
nauttia. Vaikka kielikuvan kekseliäisyys on yleensä subjektiivista, voi mainoslauseen ilmausta 
pitää suhteellisen tuoreena: maaseudun yhdistäminen juomiseen ei ole kielenkäytössämme 
vielä konventionaalistunut.

Konteksti eli maitomainos tuo metaforiseen ilmaukseen vielä oman lisänsä eli sen, mihin 
suuntaan tulkitsijan konnotaatioita halutaan viedä – juomisella Valio tarkoittaa nimenomaan 
yrityksen maitotuotteiden juomista. Voisikin ajatella, että konteksti mukaan luettuna metafora 
kuuluu seuraavalla tavalla: Maaseutua voi aistia juomalla Valion maitoa. Metaforisen ilmauksen sisällön 
ratkaisemiseen ei kuitenkaan yleensä ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa – olennaisempaa 
onkin, että tulkittaessa metaforaa on kaikista mahdollisuuksista etsittävä se, joka kyseisessä 
kontekstissa vaikuttaisi kaikkein merkityksellisimmältä (Elovaara 1992, 50). 
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Mainostoimittaja tekee valintoja vaikuttaakseen lukijaan. Tarkastele mainosta ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.



9.-luokkalaiset kielikuvaa etsimässä
Kaiken kaikkiaan oppilaat vastasivat tehtävään hyvin moninaisesti: yhtäältä kielikuvaa etsittiin 
mainoksen visuaalisesta muotoilusta, toisaalta sitä pyrittiin selittämään mitä monimutkaisimmilla 
päättelyketjuilla. Tätä artikkelia varten olemme tarkastelleet arvioinnin sähköisen version 
otosoppilaista poimitun 10 %:n satunnaisotoksen eli 164 oppilaan vastaukset sekä valinneet 
muutamia esimerkkejä arvioinnin paperiversion vastauksista. Jaottelimme vastaukset viiteen 
ryhmään sen mukaan, ovatko oppilaat kiinnittäneet vastauksissaan huomiota kielelliseen 
ilmaukseen vai muihin seikkoihin, kuten esimerkiksi kontekstiin tai tekstin visuaalisiin piirteisiin. 

Kielikuva verbaalisena leikittelynä 

Noin puolessa oppilaiden vastauksista (82 kpl) kielikuvaa tarkasteltiin verbaalisena sanaleikkinä: 
piilevää kielikuvaa etsittiin ensisijaisesti mainoslauseen maaseutua voi juoda kielellisestä 
ristiriitaisuudesta. Useimmiten kielikuvien havaitseminen perustuukin semanttisen konfliktin 
periaatteeseen. Teorian mukaan kielikuvan tulkinta alkaa siitä, että lukija huomaa ristiriidan 
lauseenjäsenen päämerkityksen ja sitä määrittävän osan välillä: jokin määreen ominaisuuksista 
on yhteensopimaton lauseenjäsenen päämerkityksen kanssa. Konflikti on sitä ilmeisempi, mitä 
vereksemmästä kielikuvasta on kysymys. (Elovaara 1992, 40–42.)

Oppilaiden vastauksista 20 perustuukin juuri tämän konfliktin havaitsemiseen. Näissä 
tapauksissa oppilaat osoittavat ainoastaan tunnistaneensa kielikuvan konfliktin – maaseudun 
juomisen mahdottomuuden – mutta eivät ryhdy tulkitsemaan kielikuvaa sen enempää. Kaikessa 
yksinkertaisuudessaan tällainen vastaus tehtävään Selitä, mikä kielikuva mainoslauseessa piilee 
voidaan tyytyä ilmaisemaan seuraavalla tavalla:

Maaseudun juominen

Tavallisesti oppilaat kuitenkin vastasivat hieman monisanaisemmin:

Sellainen, että maaseutua pystyy konkreettisesti juomaan.

Maaseutua ei voi juoda.

Mainoslauseesta saa sellaisen kuvan, että itse maaseutua voi juoda. Ei pelkästään niiden tuotteita 
vaan myös maatilan.

Mahdottomuuden ilmaukseen on tyypillisesti käytetty voida-verbin konditio naalimuotoa, 
toisinaan myös käsitteitä konkreettisesti tai kirjaimellisesti:

Että maaseutua voisi juoda.

että maaseutua voi juoda kirjaimellisesti eli kaadat maaseutua mukiin ja juot
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Vaikka vastaukset voivat vaikuttaa paikoin niukoilta tai riittämättömiltä, ne kuitenkin 
täyttävät tehtävänannon – kielikuvan tulkintaahan ei tehtävässä oikeastaan edes pyydetty. 
Tulkinnan sijaan vastauksissa korostuukin metaforan strategian eli ilmauksen yllättävyyden 
havaitseminen.

onko maaseutu maitoa? 

Selvästi edellä mainittuja vastauksia enemmän (yhteensä 69 kpl) on kuitenkin tapauksia, 
joissa oppilaat ovat pyrkineet tulkitsemaan lauseen kielikuvaa. Päinvastoin kuin edeltävissä 
tapauksissa tällaisissa vastauksissa mainoslauseen kirjaimellisen tulkinnan mahdottomuutta 
eli maaseudun juomista ei useinkaan ole kielennetty, vaan oppilaat ovat alkaneet suoraan 
ratkoa kielikuvan arvoitusta. Olemme jakaneet tapaukset vielä kahteen erilliseen ryhmään sen 
mukaan, mitä osaa mainoslauseesta on pyritty tulkitsemaan kielikuvana: maaseutua vai juomista. 
Vaikka tulkintoja voi ajatella olevan yhtä monta kuin tulkitsijoitakin, se, mitä osaa lauseesta 
vastauksessa on tulkittu, vaikuttaa olevan ratkaiseva tekijä siinä, pystyykö oppilas osoittamaan 
ymmärtäneensä kielikuvan. Näistä ensimmäinen ryhmä on määrältään ylivoimaisesti suurin, 
60 vastausta. Ryhmän tapauksia yhdistää se, että lauseesta maaseutua voi juoda kielikuvaa on 
etsitty sanalle maaseutua:

Mainoslauseen kielikuva on se, että ihmiset voivat juoda maaseudulla valmistettua maitoa.

Että maaseudulta hankittua maitoa voi juoda.

maaseutua voi juoda eli maaseuduilta tulevaa voi juoda. Esimerkiksi maitoa.

Maaseudulta saa maitoa, jota voi juoda.

Lehmistä tai vuohesta tulee maitoa jota voi juoda.

Maitotuotteet tulee maaseudulta.

Vaikka konkreettisen tulkinnan mahdottomuutta ei ryhmän vastauksissa ole useinkaan 
kielennetty (vrt. esim. ei maaseutua oikeasti voi juoda), vastaukset osoittavat, että konflikti on kyllä 
havaittu: ilmaus ei ole mielekäs, vaan vaatii prosessointia. Useimmiten ajatuskulku vaikuttaa 
noudattelevan seuraavanlaista logiikkaa: lause maaseutua voi juoda on sinällään ristiriitainen, 
mutta muuttuu ymmärrettäväksi silloin, kun maaseudulla tarkoitetaan jotain sieltä saatavaa 
juotavaa tuotetta, useimmiten maitoa. Vastauksissa pyritään ikään kuin rakentamaan maaseudun 
ja maidon toisiinsa liittävää siltaa – suhdetta, joka tekisi järkeväksi lauseen maaseutua voi juoda. 

Samankaltaiselta vaikuttavan logiikan voi havaita juuri metaforissa: kaksi eri tason käsitettä 
liitetään toisiinsa ominaisuuksiensa kautta. Edellä kuvatut oppilaiden vastaukset eivät kuitenkaan 
selitä suhdetta metaforiseksi vaan enemmänkin metonyymiseksi eli läheisyyteen ja tunnettuun 
yhteyteen perustuvaksi merkityksen siirtämiseksi (ks. esim. Kesonen 2007, 167). Tämä ilmenee 
myös oppilaiden vastauksissa, joissa maaseutu usein assosioidaan sieltä saatavaan juotavaan 
tuotteeseen eli maitoon ja kielikuva selitetään tämän mielleyhtymän perusteella. Erityisen hyvin 
ajatus on havaittavissa seuraavista esimerkeistä:
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Tuote on tuotettu maaseudulla, joten maaseutua voi juoda.

Maito tulee lehmistä, jotka asustavat maaseudulla, eli lehmien maitoa voi juoda.

Maaseudulla tarkoitetaan, maaseudulla tuotettua maitoa. Että sitä pystyy juoda.

Maaseudulla on lehmiä, lehmät tekee maitoa ja maitoa juodaan.

Vastausten päättelyketjuissa näkyy, kuinka mainoslauseen yhdistämät maaseutu ja juominen 
vievät lukijan ajatukset maitoon. Maito puolestaan liitetään maaseutuun sieltä tulevana 
tuotteena eli maaseudun käsitteen alaan kuuluvana osana. Näissä vastauksissa oppilaat ovat siis 
lähteneet enemmänkin etsimään tunnettua yhteyttä maaseudun ja maidon välillä yrittäessään 
selittää kielikuvaa sen sijaan, että olisivat kiinnittäneet huomiota ilmauksen metaforisuuteen, 
lähestyneet kielikuvaa sen yllättävyydestä käsin. 

Maitomainoksen konteksti lienee vaikuttanut siihen, että kielikuvallisuutta on haettu niin 
hanakasti nimenomaan maidosta. Joissain tapauksissa tämä yhteyden etsiminen maaseudun 
ja maidon välillä on johtanut siihen, että kielikuvaksi on ehdotettu suoranaista rinnastusta tai 
vertausta maidon ja maaseudun välillä.

Maito tulee maaseudulta. Maitoa verrataan maaseutuun

Maito kuvaa maaseutua ja sitähän voi juoda. Kielikuva kuvaa maitoa

Maaseudulla kasvatetaan lehmiä, jotka tuottavat maitoa. Maaseutu on maidon kielikuva.

Muutamissa vastauksissa oppilaat ovat sekä nimenneet kielikuvan että esittäneet siitä tulkinnan. 
Monesti oppilas onkin saattanut muistaa kuulleensa metaforan käsitteen ja osannut nimetä 
kielikuvan, mutta tulkinta osoittaa jälleen enemmänkin metonyymistä suhdetta asioiden välillä:

Maito tulee lehmästä ja lehmiä on maalla, eli maito on maaseudun metafora.

Maaseutua ei voi juoda, mutta tässä tarkoitetaan, että maaseudulta tulevaa tuoteta yms. voi juoda. 
Pienellä präntätyllä teksissä on kuitenkin selitys, että tämä on maito-mainos.

mainoksessa piilee kielikuva siitä että maaseutua voisi juoda, vaikka oikeasti se merkitsee 
maaseudulta tulevan maidon juomista.

Maito tulee maaseudun lypsettäviltä lehmiltä, ja siksi mainoslauseessa sanotaan, että ”maaseutua voi 
juoda”. Ei maaseutua oikeasti voi juoda, mutta mainoksella tarkoitetaan sieltä tulevaa juotavaa, eli 
maitoa,.

Pala maaseutua 

Tarkastelemassamme aineistossa oli seitsemän kappaletta vastauksia, joissa kielikuva on 
selvästi selitetty metaforiseksi ilmaukseksi. Lähtökohta on samankaltainen kuin yllä olevissa 
esimerkeissä: mainoslauseen ristiriitaisuutta ei ole kielennetty, vaan kielikuvaa on alettu suoraan 
tulkita. Näissä tapauksissa sanaleikkiä on kuitenkin pyritty avaamaan juomisen, ei niinkään 
maaseudun kautta:
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Että maaseutua voi kuulema maistaa.

Suomalaista maaseutua saa osakseen juomalla valion maitoa.

Pääset ”lähemmäksi” maaseutua

Siinä kerrotaan, että maaseutua voi kuvainnollisesti juoda maidon välityksellä.

Siinä missä edellisen ryhmän vastauksissa maaseudulta etsittiin sopivaa juomisen kohdetta, on 
tämän ryhmän tapauksissa ratkaisua alettu hakea verbin kautta: maaseutua ei voi juoda, mutta 
mitä samankaltaista sille voisi tehdä? Tämä ajatusprosessi on yllä olevien esimerkkien tavoin 
johtanut siihen, että kielikuva on tulkittu metaforiseksi ilmaukseksi: juomiseen liitettäviä 
ominaisuuksia, kuten nauttiminen ja maistaminen, on liitetty maaseutuun. Taitavimmat 
tulkitsijat ovat osanneet yhdistää metaforisen ilmauksen tekstiyhteyteensä eli mainokseen ja 
tulkinneet ilmauksen funktiota tätä vasten:

Maidossa voi oikein maistaa kotimaisuuden ja raikkauden eli mainostetaan kotimaisuutta. 

Se viittaa siihen että maito on niin puhdasta ja tuoretta että maaseudun voi maistaa.

Maaseutua ei voi oikeasti juoda. Tällä vain halutaan, että ihmiset yhdistävät puhtaan maaseudun 
maitoon. Ja aivan kuin joisit maaseutua juodessasi maitoa. Metafora.

Metaforan ja metonymian raja on häilyvä, ja väljästi ymmärrettynä metaforista ilmausta voi 
aina pitää jossain määrin metonyymisenä. Myös rajat eri käsitteistyksen alojen välillä ovat 
monesti sumeita. (Onikki 1992, 40.) Näiden kahden kielikuvan ero tulee kuitenkin havaittavaksi 
oppilaiden vastauksia tarkasteltaessa. Erityisen merkitykselliseksi se nousee silloin kun otetaan 
huomioon se, mitä kielikuvalla halutaan viestiä ja millaisessa kontekstissa se esiintyy. Seuraavassa 
luvussa käsitellään sellaisia vastauksia, jotka ohittavat tehtävänannon mainitseman metaforan 
ja mainoslauseen metaforisuuden. Metaforan sijaan joissakin vastauksissa esiintyi teksti- ja 
kuva-analyysin käsitteistöä. 

Mainoksen jäljillä 
Tehtävä osoittautui 9.-luokkalaisille melko haastavaksi. Vaikka kontekstiin sopivan metaforisen 
ilmauksen löytäminen ja selittäminen tuottivat hankaluuksia, osoittivat vastaukset silti 
oppilaiden tietämystä eräästä toisesta äidinkielen ja kirjallisuuden osa-alueesta: mainosanalyysista. 
Visuaalisen kulttuurin laadullista analyysia harjoitellaan koulussa niin kuvaamataidon kuin 
äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessakin. Visuaalisuudella ja kuvallisuudella on nykyaikaisessa 
mediassa ja uuden viestintäteknologian teksteissä tärkeä rooli. Visuaalisia ja kuvallisia esityksiä 
koskeva tekstianalyysi tullee jatkossa painottumaan myös äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa 
(Herkman 2007, 98). 

Tekstianalyysissa opitaan, että mikä tahansa ihmisten väliseen viestintään liittyvä 
merkityskokonaisuus voidaan nähdä tekstinä. Tekstit taas rajaavat merkityksiä ja vaikuttavat 
vastaanottajaan ja tämän tunteisiin, kokemuksiin ja ajatuksiin. Tekstianalyysi ulottuu myös 
visuaalisiin ja kuvallisiin esityksiin, sillä niissä on runsaasti kielenkaltaisuutta. Tekstien tapaan 
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myös kuvallisessa ilmaisussa esiintyy vakiintuneita tapoja ilmaista jokin asia. Kuvat sisältävät 
kulttuurisesti koodattuja merkityksiä ja tulkintakäytänteitä (Herkman 2007, 98). 

Tekstianalyysin ja kuva-analyysin esittämät kysymykset ja tulkinnat ulottavat juurensa 
semiotiikkaan eli merkkien ja merkkijärjestelmien tutkimukseen. Ferdinand de Saussuren 
(1875–1913) semioottinen analyysi kysyy, millaisia valintoja tekstuaalisessa tai visuaalisessa 
esityksessä on tehty. Tärkeää on toisaalta se, millaisia elementtejä esitykseen on valittu sekä 
toisaalta se, mitä on jätetty pois. (Herkman 2007, 99). Kuvallisen esityksen laadullisessa 
analyysissa voitaisiin näin ollen kysyä esimerkiksi: Kuinka kuva on rajattu?, Millaisia kuvakokoja 
käytetään ja miksi? tai Mitä värejä käytetään? (Herkman 2007, 102). Juuri näihin kysymyksiin 
9.-luokkalaiset ovat vastauksissaan tarttuneet.

Tässä luvussa esiintyvissä vastauksissa kielikuvan käsite jäi sivuun ja ne keskittyivät mainostekstin 
laadulliseen analyysiin. Oppilaiden vastauksia on siis mahdotonta erottaa Valion maitomainoksen 
luomasta mainoskontekstista. On mahdollista, että konteksti on myös tavallaan hämännyt 
osaa oppilaista: kirjallisuustieteestä tuttua termiä ei osattu tunnistaa sen esiintyessä kuva-
analyysitehtävän yhteydessä. Odotetun vastauksen sijaan tehtävä kirvoitti joukon teksti- ja 
kuva-analyysille tyypillisiä vastauksia. Huomiota kiinnitettiin mainoslauseen fonttikokoon 
sekä mainoksen värimaailmaan ja sen mahdollistamiin merkityksiin, vaikka tehtävänannossa 
pyydettiin tarkastelemaan kielen keinoilla leikittelyä. Seuraavassa alaluvussa käsitellään 
vastauksia, joissa huomion keskipisteenä on mainoslauseen fonttikoko sekä erityisesti 
suurimmalla fontilla lukeva sana voi. 

Huomio kiinnittyy Voi-sanaan 

Vastauksista 48 oli sellaisia, joissa huomio kiinnitettiin jollakin tavalla mainoslauseessa 
esiintyvään sanaan voi. Osassa oppilaiden vastauksista näkyi selkeästi edellisen tehtävän vaikutus: 
voi-sanalle etsittiin erilaisia merkityksiä kuten voi syötävänä tuotteena tai voida verbinä. Toisaalta 
osa vastauksista kiinnitti huomiota esimerkiksi voi-sanan fonttikokoon. Voi-sana esiintyykin 
Valion mainoksessa muuta tekstiä suurempana ja osuu tekstistä ensimmäiseksi katsojan silmiin. 
Yhteistä kaikille tämän edellä lueteltaville vastauksille on maitomainoksen kontekstin vaikutus. 
Vastaukset keskittyivät enemminkin mainosanalyysiin ja mainoskontekstiin kuin varsinaisen 
metaforan tulkintaan. 

Vastauksissa korostui tulkinta, jonka mukaan Valio pyrkii maidon lisäksi mainostamaan myös 
valmistamaansa voita:

Mainostetaan myös voita samalla

mainostetaan samalla voita eli rasvaa ja myös maitoa. 

Emme koskaan voi päästä täyteen varmuuteen mainostajan tarkoitusperistä. Kielikuvan 
tunnistamisen sijaan oppilaat tavoittivat vastauksissaan kuitenkin jotakin olennaista 
mainosanalyysin perusperiaatteista. He havaitsivat, että tehtävänannossa mainittu kielikuva on 
poimittu mainoskontekstista ja pyrkivät vastauksissaan analysoimaan mainoksen vaikuttavuutta 
ja tehokeinoja. Eräs vastauksissa esiintyvä aihe on fonttikoko. Fonttikoko, kontrastit ja 
tekstin asettelu ovat kaikki aiheita, joita mediakasvatuksessa korostetaan (Herkman 2007, 
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102). Metaforan tunnistamisen sijaan oppilaat olivatkin useissa vastauksissa osoittaneet 
vahvuusalueekseen mediakasvatuksen ja mainosanalyysin sisällöt. Seuraavissa vastauksissa 
tulkittiin mainoksen fonttikokoa ja sen tehtäviä mainoksessa:

Mainoslauseessa piilee kielen leikittely isoilla kirjaimilla ja niiden järjestys. 

Isot kirjaimet ja tekstin asettelu mielenkiinnon herättämiseksi. 

”Voi” korostetaan siinä. 

Teksti on aseteltu maitopurkin muotoon sekä sana ”VOI” saattaa tarkoittaa kotimaista voita jota 
käytetään maidonvalmistukseen. 

valio yrittää saada huomion lihavoittamalla tekstiä

Voi-sana on tummennettu. 

Osassa vastauksista luki ainoastaan sana voi. Nämäkin vastaukset voidaan tulkita niin, että 
vastaajan huomio on kiinnittynyt juuri mainostekstin asetteluun ja fonttikokoon. Hieman 
pidemmälle tulkintaa jatkettiin vastauksissa, joissa voi-sanalle lähdettiin etsimään erilaisia 
merkityksiä:

Sanalla ”voi” on kaksoismerkitys.

Sana voi nousee esille. Se tarkoittaa mainoksessa voida verbiä sekä voita konkreettisena asiana 
(levite). 

Sanalla voi tarkoitetaan kahta asiaa. Ruuanlaittoon tarkoitettavaa voita ja sitä, että ihminen voi 
juoda. 

Mainoslauseessa Maaseutua voi juoda sanalla voi on kaksi merkitystä: kyetä, pystyä, tai voi 
maitotuotteena. 

Mainoksen tulkintaa, mielikuvia ja konnotaatioita 

Edellistä ryhmää harvinaisempia olivat sellaiset vastaukset, joissa analysoitiin mainoksen 
luomia mielikuvia ja konnotaatioita sekä pyrittiin selvittämään, millaisia vaikuttamisen keinoja 
mainostekstissä on käytetty. Tällaisia vastuksia oli yhteensä 23 kappaletta. Mainoslauseen 
herättämistä mielikuvista ja konnotaatioista yleisimpiä olivat puhtaus ja kotimaisuus tai suomalaisuus. 
Puhtaudesta puhuttiin seitsemässä vastauksessa:

Maaseutu on niin puhdasta aluetta, jolloin siellä tuotettu maito on oikeastaan terveellisempää. 

Maaseudulla on puhdasta vettä ja siellä ilma on puhtaampaa.

Se, että maaseudulla kaikki on puhtaampaa kuin kaupungissa. 

Mainoksessa leikitellään, että kun juot suomalaista maitoa, on se sama asia kuin joisit omaa 
maaseutuasi. Kuvaa siis kotimaisen maidon puhtautta. 
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Toinen mainoksen herättämä konnotaatio oli Valion tuotteiden kotimaisuus: 

Siinä tahdotaan tuoda esille että maito on kotimaisilta tiloilta peräisin.

Mainoslauseessa kuvataan suomalaista lähimaitoa positiivisella ja puhtaalla tavalla. 

Sitä, että Valion maito tulee vain suomalaisella maaseudulla kasvaneista lehmistä. 

Kovin syvälle vastauksissa ei edetty sen pohtimisessa, mistä puhtauden ja kotimaisuuden 
kaltaiset mielikuvat mainoksessa syntyvät. Mainoksen sinivalkoinen värimaailma epäilemättä 
kuitenkin pyrkii luomaan mielikuvan kotimaisuudesta, ja moni oppilas myös varmasti tunnisti 
Valion kotimaiseksi yritykseksi, jonka brändi herättää mielleyhtymiä suomalaisuudesta ja 
puhtaasta laadusta. Pelkistetty valkea taustaväri taas liitetään mainosanalyysissa yleisesti 
puhtauteen (Norrena 2013, 10). Toisaalta valkoinen tuo Valion kontekstissa mieleen myös 
myytävän tuotteen eli maidon.

Puhtauden ja kotimaisuuden lisäksi vastauksissa esiintyi muitakin mainoksen värimaailmasta 
kumpuavia määritteitä kuten raikkaus, terveellisyys ja hyvyys. Värien merkityksistä 
elintarvikemainoksissa on tehty erilaisia luokituksia. Siniseen liitetään usein sellaisia mielikuvia 
kuin viileys, märkyys ja raikkaus. Valkoiseen liitettäviä mielikuvia taas ovat usein puhtaus, viattomuus 
ja rauhallisuus. Toisaalta Valion maitomainoksen värimaailma ja pelkistetty muotokieli tuovat 
mieleen myös monet hyvinvointialan mainokset. Tämä selittäisi myös mainoksen luoman 
mielikuvan tuotteen terveellisyydestä (Norrena 2013, 11). Oppilaiden tulkinnat mainostekstin 
värimaailmasta vastasivat siis hyvin mainosanalyysin periaatteita. 

lopuksi
Yhdeksäsluokkalaisille kontekstiin sopivan metaforisen ilmauksen löytäminen ja selittäminen 
tuotti hankaluuksia. Metaforisuutta etsittiin yleisemmin sanalle maaseutua kuin sanalle 
juoda. Läheisyyteen perustuva suhde vaikutti siis olleen oppilaille helpompi havaita kuin 
samankaltaisuuden varaan rakentuva side, sillä ensin mainittuja vastauksia oli jälkimmäisiä selvästi 
enemmän. Liekö syynä konteksti vai onko metaforisuus ylipäätään oppilaille tuntemattomampi 
kielen- ja ajattelunkeino? Kielitajunsa perusteella monet oppilaista hakivat juuri ilmausten 
välistä metonyymistä suhdetta kielikuvaa selittäessään, vaikkei heille kyseistä käsitettä ole 
ehkä opetettukaan.

Mikäli mainoslauseen ilmaisu maaseutua voi juoda ymmärretään metonyymisena, kuten isossa 
osassa oppilaiden vastauksia käy, saadaan johtopäätökseksi helposti seuraavankaltainen toteamus: 
maaseudulla tarkoitetaan maitoa. Eli maitoa voi juoda. Kun tällainen selitys liitetään Valion mainoksen 
kontekstiin, voidaan esittää kysymys, missä määrin tulkinta on esiintymisyhteydessään 
relevantti. Irrallisena lauseena kielikuvan tulkinta metonyymiseksi ei sinällään ole väärin, 
mutta kontekstiinsa liitettynä se kaventaa tulkinnan metaforista strategiaa huomattavasti 
suppeammaksi: mainos pelaa mielikuvilla, jotka ilmauksen metonyymisessa tulkinnassa jäävät 
lukijalta huomaamatta. Metonyymisessa tulkintamallissa Valion mainoksen ilmaus kun on 
vaarassa jäädä lähinnä laimeaksi toteamukseksi siitä, että maitoa voi juoda. 
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Vaikka metafora terminä oli vastausten perusteella jäänyt vieraaksi osalle oppilaista, on 
ilahduttavaa huomata, että visuaalisen ananyysin tulkintatavat ovat monelle tuttuja. 
Nykyteknologian parissa elävät nuoret kohtaavat aiempaa enemmän visuaalista tulkintaa 
vaativia tekstilajeja. Myös kielikuvien ja niiden esiintymisyhteyksissään saamien funktioiden 
opettaminen koulussa on nykyisessä tekstitulvassa tärkeämpää kuin koskaan.

Tahtoisimme lämpimästi kiittää dosentti, FT Satu Grünthalia kommenteista sekä paneutumisesta artikkeliimme.
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Dialogisuus yhdeksäsluokkalaisten 
vastineissa

Minna sääskilahti

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 nostaa argumentointitaidot esiin monin 
tavoin, ja niiden opetus muodostaa selvän jatkumon. Alkuopetuksessa tavoitteena on, että oppilas 
oppii kertomaan mielipiteitään suullisesti sekä tuottamaan omiin mielipiteisiinkin perustuvia 
tekstejä. Vuosiluokilla 3–5 oppilaalta edellytetään oman mielipiteen ilmaisemisen lisäksi myös 
perustelemista. Yläkoulussa vahvistetaan edelleen valmiuksia ilmaista omia, perusteltuja 
mielipiteitä, mutta tämän lisäksi oppilaalta edellytetään myös dialogista eli kaksisuuntaista 
argumentointia, jossa huomioidaan omasta mielipiteestä eriäviä näkemyksiä. Esimerkiksi 
vuorovaikutustaitojen kehittämisessä tavoitteena on tottuminen ”siihen, että on erilaisia 
näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen”. Oppilasta ohjataan myös menettelemään 
oikein ristiriitatilanteissa sekä hyödyntämään eriäviä näkemyksiä ja ”kommentoimaan 
rakentavasti muiden ajatuksia”, ja päättöarvioinnin kriteereissä edellytetään, että oppilas ”osaa 
keskustella erilaisten tekstien kanssa” esimerkiksi kysymällä, kommentoimalla, väittämällä 
vastaan ja pohtimalla tekstin yhteyksiä omaan elämäänsä. (POPS 2004, 44–52.) 

Vuoden 2014 kansalliseen oppimistulosarviointiin osallistuneet yhdeksäsluokkalaiset ovat 
käyneet läpi peruskoulun argumentointitaitojen opetuksen jatkumon. Tarkastelenkin 
artikkelissani yhdeksäsluokkalaisten argumentointitaitoja, mutta keskityn analyysissani 
erityisesti jatkumon loppupäähän ja kuvailen, miten argumentoinnin dialogisuus ilmenee 
arvioinnin paperiversiossa kirjoitetuissa vastineissa. Aineistonani on 102 tekstiä, joiden joukkoon 
on poimittu kolmentasoisia vastineita (34 tekstiä/ryhmä). Ensimmäisen ryhmän muodostavat 
keskitasoa heikomman pistemäärän saaneet tekstit (5–9 pistettä), ja toisen ryhmän tekstit 
ovat saaneet keskitason pisteitä (12–15 pistettä). Parhaimpien kirjoittajien joukko on saanut 
18–21 pistettä, ja vastinetehtävän maksimipistemäärä oli 21 pistettä. Kolmasosa teksteistä on 
poimittu sähköisestä aineistosta ja kaksi kolmasosaa arvioinnin paperiversiosta.

Dialogisuus ja moniäänisyys kirjoittamisessa ja argumentoinnissa
Laajasti ymmärrettynä dialogisuus on tyypillistä kaikelle kielenkäytölle. Esimerkiksi venäläisen 
kielifilosofin Valentin Vološinovin (1990 [1929], 106–121) mukaan kielen perusta on kielellinen 
vuorovaikutus niin suullisessa kuin kirjallisessakin viestinnässä. Myös Vološinovin aikalainen 
ja maanmies Mikhail Bahtin korosti dialogisuutta kielellisen kanssakäymisen ominaispiirteenä. 
Bahtinin mukaan ihminen reagoi tuottamissaan ilmauksissa johonkin niitä edeltävään ja 
vastaanottaja reagoi puhujan/kirjoittajan tuottamiin ilmauksiin. (Lähteenmäki 2009, 65–66.) 

Argumentoinnin dialogisuutta voi tarkastella esimerkiksi vuorovaikutustilanteen ja esitettävän 
sisällön kannalta. Jo Aristoteleen Retoriikasta lähtien argumentoinnin oppaissa on painotettu 
vaikuttamaan pyrkivän viestinnän dialogista luonnetta eli puhujan/kirjoittajan ja kuulijan/
lukijan kohtaamista tietyssä vuorovaikutustilanteessa. Onnistuneen argumentoinnin perustana 
on pidetty sitä, että puhuja/kirjoittaja onnistuu voittamaan kuulijan/lukijan puolelleen. 

31



Esitettävän sisällön kannalta argumentoinnista tekee dialogista erilaisten näkemyksien 
tarkasteleminen. Kun käsiteltävänä on väite, jota ei voi osoittaa kiistattomaksi totuudeksi, läsnä 
on aina kaksi vastakkaista näkemystä, joiden välissä on kirjo ääripäitä eriasteisesti kannattavia 
näkemyksiä. Vaikka argumentoija toisi esiin vain oman kantansa, hän todennäköisesti tiedostaa 
vastakkaistenkin mielipiteiden kirjon olemassaolon. Usein tämä ilmenee vaikuttamaan pyrkivissä 
teksteissä argumentoinnin kaksisuuntaisuuden huomioimisena, jolloin kirjoittaja käsittelee 
omassa tekstissään avoimesti myös omalle näkemykselleen vastakkaisia mielipiteitä. Myös 
Bahtin (2004 [1953], 68–73) painottaa, että kuulija/lukija on aktiivinen vastaanottaja, joka reagoi 
kuulemaansa/lukemaansa esimerkiksi ottamalla kantaa, kyseenalaistamalla, myötäilemällä 
tai vastustamalla. Puhuja/kirjoittaja tiedostaa tavallisesti kuulijan/lukijan roolin aktiivisena 
toimijana ja pyrkii ennakoimaan vastaanottajansa reaktioita. Erityisen selvästi tämä ilmenee 
Bahtinin mukaan vaikuttamaan pyrkivissä tekstilajeissa, joiden konventioihin kuuluu, että 
kirjoittaja esittää kysymyksiä, joihin hän vastaa itse, sekä esittää vastaväitteitä, jotka hän kumoaa. 
Lisäksi dialogisuus voi ilmetä monin tavoin tekstin kielellisissä valinnoissa (Makkonen-Craig 
2014, 99, 113).

Erilaisten näkemysten käsittely tekee argumentoivista teksteistä moniäänisiä: toisten 
ajatuksia, puhetta ja kirjoituksia esittelemällä kirjoittaja tuo tekstiinsä useita näkökulmia 
ja intertekstuaalisuutta (Kalliokoski 2005, 9–10). Vaikka moniäänisyys on hyvin tyypillistä 
kaikelle kielenkäytölle, moniäänisten tekstien kirjoittaminen on haastavaa ja vaatii runsaasti 
harjoittelua. Taitojen karttuessa kirjoittajilta edellytetään, että he pystyvät käymään teksteissään 
dialogia erilaisten kokemusten ja näkemysten välillä. Samaan aikaan kirjoittajan on kuitenkin 
onnistuttava pitämään kiinni omasta äänestään, ettei se katoa muiden äänten alle. (Harjunen 
& Juvonen 2013, 17–18.)

Arvioinnin vastinetehtävä edellyttää monin tavoin, että kirjoittaja huomioi tekstissään 
dialogisuuden ja moniäänisyyden. Ylipäätään se, että kirjoitettavana on vaikuttamaan pyrkivä 
mielipideteksti, edellyttää, että kirjoittaja huomioi tekstissään muitakin näkemyksiä kuin oman 
mielipiteensä. Tämä on myös ilmaistu tehtävänannossa eksplisiitteisesti: ”Ota huomioon myös 
omasta mielipiteestäsi poikkeavia näkökantoja ja pohdi niitä.” Lisäksi vastineen kirjoittaminen 
edellyttää tietysti avointa keskustelua vastineen kohteena olevan tekstin eli Tuomas Kasevan 
kolumnin kanssa, mikä on ilmaistu tehtävänannossakin: ”Kirjoita Tuomas Kasevan kolumniin 
vastine, jossa otat perustellusti kantaa kolumnissa esitettyihin ajatuksiin. – – Pidä lähtökohtana 
Kasevan kolumnia, ja kun käytät sitä, viittaa siihen eli kerro lähde.” (Ks. s. 125–128.) Keskityn 
vastineiden dialogisuuden analysoinnissa erityisesti näihin seikkoihin, joten analyysiani ohjaavat 
kysymykset ovat:

Miten kirjoittajat huomioivat vastineissaan omasta mielipiteestään poikkeavat näkemykset?

Miten kirjoittajat keskustelevat pohjatekstin kanssa?

Keiden muiden näkemyksiä vastineissa esiintyy kirjoittajan ja Kasevan näkemysten lisäksi? 
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omasta mielipiteestä poikkeavat näkemykset
Vaikka tehtävänanto edellyttää omasta mielipiteestä poikkeavien näkökantojen huomioimista, 
jokaisessa ryhmässä on kirjoittajia, jotka eivät käsittele tekstissään eriäviä näkemyksiä. Tavallisinta 
eriävien näkemysten sivuuttaminen on heikoimpien kirjoittajien ryhmässä (27 kirjoittajaa 34:stä), 
mutta keskitason kirjoittajien ja korkeimpia pisteitä saaneiden kirjoittajien joukossakin kolmasosa 
jättää eriävät näkemykset huomioimatta. Koska tehtävänannossa ilmaistiin eksplisiittisesti, 
että kirjoittajalta edellytetään omasta näkemyksestä poikkeavien mielipiteiden käsittelemistä, 
voi olettaa, että eriävien mielipiteiden sivuuttaminen kertoo osittain argumentointitaitojen 
kehittymisen ongelmista. Toisten näkemysten sovittaminen omaan tekstiin on haastavaa sekä 
sisällöllisesti että kielellisestikin. Jotta oppilaat kehittyisivät dialogisiksi mielipidetekstien 
kirjoittajiksi, argumentoivien ja vaikuttamaan pyrkivien tekstien opetuksessa pitäisi korostaa 
tekstilajin dialogisuutta (Räty 2004, 36). 

Vastakkaisten näkemysten sivuuttaminen ei kuitenkaan tarkoita pelkästään sitä, että tähän 
joukkoon kuuluvat kirjoittajat käsittelisivät teksteissään vain omia näkemyksiään. Dialogisuushan 
ei ole läheskään aina eriävien mielipiteiden asettamista vastakkain, vaan se voi ilmetä myös 
toisiaan myötäilevien näkemysten keskusteluttamisena omassa tekstissä. Tämä huomioitiin 
myös vastineiden arviointikriteereissä siten, että arvioitaessa omasta näkemyksestä poikkeavien 
mielipiteiden huomioimista kirjoittaja saattoi saada täydet pisteet siinäkin tapauksessa, että 
hän on samaa mieltä pohjatekstin kirjoittajan kanssa.

Vastakkaisten näkemysten huomioimatta jättäminen ei siis välttämättä kerro kirjoitus- ja 
argumentointitaitojen ongelmista. Vasta-argumenttien käyttö pidentää tekstiä ja vie tilaa 
kirjoittajan omien ajatusten esittämiseltä, joten omasta mielipiteestä poikkeavien näkökantojen 
käsittely ei ole aina kovin taloudellista. Vasta-argumenttien jättäminen huomiotta voi myös 
kertoa kirjoittajan hyvästä itseluottamuksesta: jos kirjoittaja luottaa omien argumenttien 
kiistämättömyyteen, hän ei välttämättä pidä eriävien näkemysten käsittelyä tarpeellisena. 
(Sääskilahti 2006, 194.) Varsinkin taitavimpien kirjoittajien joukossa on useita kirjoittajia, jotka 
ovat samaa mieltä Kasevan kanssa kokeisiin liittyvistä ongelmista, keskustelevat luontevasti 
Kasevan kolumnin kanssa sekä pohtivat seuraavan kirjoittajan tavoin monipuolisesti kokeiden 
kehittämisen tarvetta ja mahdollisuuksia:

Jos minua juuri nyt pyydettäisiin luettelemaan kaikkien alkuaineiden atomien järjestysluvut ja 
lyhenteet ym. en luultavasti muistaisi kuin vain muutaman. Tämä johtuu juuri siitä, että usein 
ulkoluettujen asioiden annetaan unohtua heti sen jälkeen, kun vastaus on saatu kirjoitettua paperille. 
Tämähän ei lopulta hyödytä ketään nuorta, ja lopulta päädytään siihen että harva oppii mitään.

Koen kuitenkin, että tällaisia kokeita on alkanut tulla yhä vähemmän. Kehitys on kyllä vielä 
melko pientä, mutta olen selvästi huomannut, että opettajat ovat tunnistaneet ongelman ja alkaneet 
muuntaa kokeitaan enemmän soveltavaan muotoon. Monet opettajamme ovat jopa puhuneet koko 
opetusmenetelmien muuttumisesta enemmän konkreettiseen suuntaan, muunmuassa tulevaisuudessa 
olisi paljon enemmän soveltamista ja ryhmätöitä kuin nykyään. Suunnitelma kuulostaa minusta 
erittäin kannattavalta, ja olen itse täysin sen tukena. (20 pistettä)

Esimerkissä kirjoittaja vetoaa paitsi pohjatekstissä käsiteltyihin perinteisten kokeiden ongelmiin 
myös omiin kokemuksiinsa sekä omien opettajiensa näkemyksiin, eli dialogisuus ilmenee 
tekstissä monin tavoin.
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Aiemmissa tutkimuksissa ja katsauksissa on tullut ilmi, että eriävien näkemysten pohtiminen 
voi johtaa taitavienkin kirjoittajien teksteissä siihen, että kirjoittaja häilyy eri mielipiteiden 
välillä ja hänen oma mielipiteensä jää epäselväksi (Mikkonen 2010, 174–175; Sääskilahti 2011, 
34). Tässä aineistossa kirjoittajien mielipiteeseen liittyvä monitulkintaisuus on kuitenkin 
harvinaista. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kirjoittajat ilmaisevat selvästi, mitä 
mieltä he ovat esimerkiksi kokeiden tärkeydestä, kokeiden määrän sopivuudesta sekä kokeiden 
laadusta. 

Keskustelu pohjatekstin kanssa
Suurin osa kirjoittajista mainitsee Kasevan kolumnin vastineessaan ja keskustelee pohjatekstin 
kanssa ainakin lyhyesti. Heikoimmassa kirjoittajaryhmässä on eniten kolumnin kokonaan 
sivuuttavia kirjoittajia, mutta tässäkin joukossa 26 oppilasta 34:stä ottaa kantaa Kasevan tekstiin. 
Viittaukset eivät välttämättä ole kovin täsmällisiä, mutta yleensä niistä kuitenkin ilmenee, että 
kirjoittaja ottaa kantaa aiemmin julkaistuun tekstiin:

Olen aivan samaa mieltä kanssasi Tuomas. Mielestäni koulussa on liikaa kokeita, enemmän 
oppilaat tarvitsevat soveltavia ja aiemmin opittuun asiaan liittyviä tehtäviä. (9 pistettä)

Aineistossani on tavallista, että kirjoittaja ottaa kantaa kolumniin jo aloituskappaleessaan. 
Tämä on odotuksenmukaista, sillä vastine aloitetaan tyypillisesti viittaamalla aiempaan 
kirjoitukseen. Näin kirjoittaja ilmaisee vastineen kohteen ja aiheen sekä sen, miten hän on 
tulkinnut pohjatekstiä. (Mäntynen 2005, 262.) Kirjoittajat kuitenkin esittelevät Kasevan 
kolumnin hyvin vaihtelevin tavoin. Varsinkin heikoimpien mutta myös keskitason kirjoittajien 
ryhmässä on kirjoittajia, jotka aloittavat tekstinsä esittelemättä pohjatekstiä ja ilmaisemalla 
suoraan oman kantansa:

Olen erimieltä minun mielestä kokeet antavat lisää tietoa aineesta [--] (5 pistettä)

Kokeita on paljon enemmän, kun sinä sanoit niitä olevan. Osa kokeista on juuri jotain pähkinä 
saari kokeita, mutta osa on hyödyllisiä. (13 pistettä)

Kirjoittajien kielelliset valinnat osoittavat, että kirjoittaja keskustelee toisen tekstin kanssa, eli 
tekstit ovat avoimen dialogisia. Ongelmana on liian välitön dialogin aloittaminen ilman selviä 
viittauksia Kasevan kolumniin. Varsinkin jälkimmäinen esimerkki suorine puhutteluineen 
viittaa siihen, että kirjoittaja on kirjoittanut vastineensa ennen kaikkea Kasevalle suunnatuksi 
puheenvuoroksi laajemman lukijayleisön sijasta. Tällaiset pohjatekstiin viittaamisen ongelmat 
osoittavat, kuinka vaikeaa kirjoittajalle on hallita vastineen edellyttämää monisuuntaista 
dialogisuutta. Onnistuneessa vastineessahan ei riitä pelkästään pohjatekstin kanssa 
keskusteleminen, vaan dialogiin on otettava myös lukija, jolle vastineen kohteena olevaa tekstiä 
on esiteltävä riittävästi. Esimerkit tuovat mieleen esimerkiksi internetin keskustelupalstat, joilla 
kommentoinnin kohteena oleva teksti on kaikkien lukijoiden nähtävillä, jolloin aiemman tekstin 
esittely ei ole samalla tavalla tärkeää kuin vastineen laatimisessa. Koulussa olisikin tarpeellista 
harjoitella dialogista kirjoittamista monenlaisissa tekstiympäristöissä ja kirjoitustilanteissa, 
jotta oppilaat pystyvät kehittämään monipuolisesti dialogisen kirjoittamisen taitojaan. 
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Vaikka vastineessa on erityisen tärkeää esitellä vastineen kohteena oleva teksti heti alussa, 
vastineen konventioihin kuuluu myös edeltävään tekstiin viittaminen tekstin sisällä (Mäntynen 
2005, 264). Heikoimpien kirjoittajien ryhmässä tällaista vastineen kohteena olevan tekstin 
kanssa keskustelua ei juuri esiinny, mikä voi osin selittyä myös sillä, että suuri osa heikoimpien 
kirjoittajien teksteistä on seuraavan esimerkin tavoin melko lyhyitä: 

Olen eri mieltä Kasevan kanssa, koska minun mielestäni on hyvä, että koulussa on kokeita ja 
pistareita, koska niistä pystyy hyvin arvioimaan oppilaan edistystä ja osaamista, koska niissä on 
asioita, joita on koulussa opeteltu ja mitkä olisi siksi hyvä osata. Esimerkiksi ruotsin ja englannin 
sanakokeista nähdään osaatko sanoja. (9 pistettä)

Keskiryhmässä ja erityisesti korkeimpia pisteitä saaneiden tekstien joukossa on tavallista, 
että kirjoittaja viittaa Kasevan kolumniin useaan otteeseen. Näin dialogi pohjatekstin kanssa 
läpäisee koko vastineen. 

Taitavimpien kirjoittajien joukossa on myös oppilaita, jotka eivät pelkästään ota kantaa Kasevan 
esittämiin ajatuksiin vaan myös arvioivat Kasevan argumentointia:

Merkintöjä-kolumnissaan (HS 6.8.2013) Tuomas Kaseva otti kantaa peruskoulun ja lukion 
kokeiden määrään, tarpeellisuuteen ja tehtävien luonteeseen. Teksti sisälsi summittaisia laskelmia 
peruskoulun kokeiden määrästä ja niihin kuluvasta ajasta, mutta tuntui lähtevän liikkeelle oudosta, 
latteasti perustellusta suhtautumisesta kokeisiin. Ikään kuin ne olisivat välttämätön paha, jonka 
kokoa kukaan ei ole huomannut.

Otsikko ”Entä jos koulussa ei olisi kokeita?” antaa olettaa perustellumpaa kritisointia ja 
etenkin vaihtoehtojen tarjoamista nykyiselle järjestelmälle. Kokeet ovat todella tärkeä osa oppimista. 
niiden tarkoitus on ensisijaisesti kartoittaa oppilaalle/opiskelijalle hänen omaa osaamistaan 
käsitellystä aihealueesta, mikä korostuu lukiossa entisestään. Kokeet ovat myös opettajan väline 
oppilaan tason ymmärtämiseen, pääosin peruskoulussa avun ja erityishuomion tarjoamiseksi. (21 
pistettä)

Tällainen käsittely osoittaa, että kirjoittaja on saavuttanut erinomaisesti opetussuunnitelman 
tavoitteet argumentointitaitojen kehittämisessä. Hän osaa keskustella luontevasti pohjatekstin 
kanssa, arvioida lukemaansa kriittisesti sekä hyödyntää eriäviä näkemyksiä omien ajatustensa 
kehittämisessä.

Ylipäätään asettuminen luontevaan ja onnistuneeseen dialogiin pohjatekstin kanssa edellyttää 
paitsi hyvää kirjoitustaitoa myös mainiosti kehittynyttä lukutaitoa. Heikoimpien kirjoittajien 
tekstit viittaavat usein siihen, että pohjatekstiä on luettu ja tulkittu pinnallisesti, jolloin 
kirjoittaja pohtii lähinnä, pitäisikö koulussa olla kokeita vai ei. Keskitason kirjoittajat ja erityisesti 
taitavimmat kirjoittajat ovat tulkinneet pohjatekstiä syvällisemmin ja huomioineet, että Kaseva 
käsittelee ennen kaikkea sitä, tukevatko koulujen koekäytännöt riittävästi oppimista. Näin 
heidän dialoginsa pohjatekstin kanssa on moniulotteisempaa.
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Muu moniäänisyys
Jokaisessa ryhmässä on kirjoittajia, jotka käsittelevät vastineessaan itsensä ja Kasevan näkemysten 
lisäksi muidenkin näkökantoja. Keskitasoa heikompia pisteitä saaneiden ryhmässä tällaisia 
kirjoittajia on 7, keskitason pisteitä saaneiden ryhmässä 8 ja korkeimpia pisteitä saaneiden ryhmässä 
17. Ääneen pääsevien henkilöiden joukossa näkyy vahvasti nuorten kirjoittajien elämänpiirin 
vaikutus, sillä tavallisimmin kirjoittajat nostavat esiin opettajiensa ja koulutovereidensa näkemyksiä:

Olen kuullut kavereiltani, että kokeita ja läksyjä on heidän mielestään aivan liikaa ja sen takia 
kiinnostus kouluun vain vähenee ja vähenee. Monesti heiltä jäävät läksyt tekemättä, eikä kokeisiin 
jaksa välttämättä lukea. (15 pistettä)

Moni on varmasti pohtinut, että entä jos koulussa ei olisi kokeita? Tuohon kysymykseen vastaus olisi 
monella opettajalla varmasti, että miten he antaisivat numerot jos ei olisi kokeita. (9 pistettä)

Seuraavan esimerkin kirjoittaja aloittaa tekstinsä viittaamalla koululaisten vanhempien tunteisiin:

Joskus monista vanhemmista saattaa tuntua, että koulussa on liian vaikeaa. (20 pistettä)

Sama kirjoittaja myös puhuttelee tekstinsä lopussa vanhempia:

Joten vanhemmat. Älkää olko huolissanne lapsenne kokeista tai kouluista ylipäätään. Kyllä se 
teidän lapsenne siitä selviää. Itsekin selvisitte. (20 pistettä)

Tällaiset ratkaisut osoittavat, että kirjoittaja on valinnut tekstinsä yleisöksi erityisesti koululaisten 
vanhemmat ja hän kohdistaa tekstinsä eksplisiittisesti valitsemalleen kohderyhmälle.

Parhaimpien kirjoittajien teksteissä on havaittavissa myös oman arjen ulkopuolelle ulottuvaa 
moniäänisyyttä. Seuraavan esimerkin kirjoittaja aloittaa referoimalla Kasevan kolumnia, minkä 
jälkeen hän viittaa hieman ironiseen sävyyn koulutusidealistien näkemyksiin:

Tuomas Kaseva kirjoitti kolumnissaan ”Entä jos koulussa ei olisi kokeita?” (06.08.2013) koulujen 
pitävän vääränlaisia ja koululaisten elämää haittaavia kokeita. Hänen mielestään koulussa pidetään 
liikaa kokeita ja erilaisia testejä. Monet opettajat pistävät oppilaat opettelemaan ulkoa historiallisia 
vuosilukuja ja uskonnollisten henkilöiden nimiä. Nykyään koulujen kokeet ovat kuulemma 
pelkästään tätä. Eri oppiaineissa opittuja aiheita ei yhdistellä, eikä oppilas pääse soveltamaan uutta 
tietoa vanhaan. Tämähän on pelkkää piinaa, eikö vain? Monet haaveilijat ajattelevat, että koulun 
on mahdollista olla luova ja rauhallinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden osaamista tutkitaan 
uskonnossa kristillisten chat-keskusteluiden perusteella ja kemiassa arvostelu perustuu siihen, kuinka 
montako erilaista kemiallista yhdistettä oppilas löytää reippaalta ulkoilureissulta. (21 pistettä)

Seuraava kirjoittaja puolestaan nostaa esiin tutkimukset:

Tutkimuksissa on todettu, että nykyään koulussa tehtyjen saavutusten keskiarvo on hyvä. Näitä 
kyseisiä tutkimuksia on tehty paljon esimerkiksi juuri kokeiden perusteella. (19 pistettä)

Tällainen moniäänisyys osoittaa, että kirjoittajat kykenevät huomioimaan argumentoinnissa 
laaja-alaisia yhteyksiä, mikä puolestaan kertoo hyvästä ajattelun taitojen kehittymisestä.
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lopuksi
Suomalaisnuorten argumentointitaitoja on tarkasteltu useissa tutkimuksissa 1990-luvulla ja 
2000-luvun alussa, ja niissä on kiinnitetty huomiota argumentointitaitojen puutteellisuuteen 
(Mikkonen 2010, 12). Tulokset eivät kuitenkaan ole välttämättä suoraan yleistettävissä nykypäivän 
tilanteeseen. Tämän hetken peruskoululaiset ovat opiskelleet eri opetussuunnitelman mukaisesti, 
ja vuoden 2004 POPS edellyttää eksplisiittisesti argumentointitaitojen kehittämistä. Nykyään myös 
koulujen toimintakulttuuri rohkaisee lapsia ja nuoria aiempaa enemmän osallistumaan koulun 
kehittämiseen ja omien mielipiteiden ilmaisemiseen. Lisäksi uudet digitaaliset kirjoittamisen 
ympäristöt tarjoavat nykypäivän nuorelle 1990- ja 2000-luvun alun nuoreen verrattuna 
huomattavasti monipuolisemmat mahdollisuudet hyödyntää ja kehittää argumentointitaitojaan. 
On myös todennäköistä, että argumentointitaitojen opettamiseen on kiinnitetty enemmän 
huomiota sen jälkeen, kun tutkimukset ovat osoittaneet argumentointitaitojen puutteellisuuden. 
Optimistisesti voikin olettaa, että suomalaisnuorten argumentointitaidot ovat kohentuneet.

Analysoimieni vastineiden perusteella näyttää siltä, että mielipiteiden ilmaiseminen ja 
perusteleminen onnistuu nykypäivän yhdeksäsluokkalaiselta, mutta joukossa on toki vastineita, 
joissa kirjoittaja ei ota lainkaan kantaa asiaan tai jättää mielipiteensä perustelematta. Lisäksi 
täytyy muistaa, että argumentoivassa kirjoittamisessa ei riitä pelkästään oman mielipiteen 
ilmaiseminen lyhyine perusteluineen. Argumentointihan ei ole pelkästään väitteen esittämistä 
ja perustelemista, vaan kirjoittajan pitää vakuuttaa lukijansa monipuolisilla ja uskottavilla 
argumenteilla sekä suhtautua kriittisesti mahdollisiin vastaväitteisiin. (Mikkonen 2010, 13.)

Aineistoni osoittaa, että argumentoinnin dialogisuus on yhdeksäsluokkalaisille verrattain 
haastavaa, ja sitä pitää harjoitella. Erilaisten näkemysten huomioiminen ja pohjatekstin kanssa 
keskusteleminen ei ole kuitenkaan poikkeuksellista keskitason kirjoittajien ryhmässä, ja 
taitavimmista kirjoittajista suurin osa kirjoittaa hyvin dialogisia ja moniäänisiä tekstejä. Lisäksi 
aineistoni heikoimpienkin tekstien joukossa on vastineita, joissa on aitoa keskustelua oman 
mielipiteen sekä pohjatekstin ja muiden näkemysten välillä. 

Toimivimpia keinoja dialogisen mielipidekirjoittamisen harjoittelussa lienee yhteisöllinen 
kirjoittaminen. Opetuskeskusteluissa ja sähköisillä kirjoitusalustoilla voidaan ideoida yhdessä 
mielipidetekstien sisältöä ja kerätä koko oppilasryhmän näkemyksiä käsiteltävästä aiheesta. 
Kirjoittamisvaiheessa oppilaita voidaan ohjata valikoimaan yhdessä tuotetusta mielipiteiden ja 
perusteluiden kirjosta sekä omaa näkemystä tukevia perusteluja että vasta-argumentteja kumottavaksi.

Sosiaalisen median opetuskäyttö monipuolistuu jatkuvasti, ja se tarjoaa luonnollisesti hyviä 
välineitä argumentointitaitojenkin harjoitteluun. Vuorovaikutteisuutensa ansiosta esimerkiksi 
Twitter, blogit, Facebook ja keskustelupalstat tarjoavat hyviä mahdollisuuksia kokeilla, millaista 
vastakaikua omat näkemykset edustavat. Samalla voidaan kehittää myös opetussuunnitelman 
edellyttämiä eettisen ja vastuullisen viestijän taitoja. 

Opetusmenetelmien lisäksi on syytä korostaa myös opiskeluilmapiirin merkitystä. Olisi 
tärkeää, että mielipiteiden kirjo saa kukoistaa omassa ryhmässä. Erilaiset näkemykset 
salliva ja väittelyynkin kannustava opiskelukulttuuri edistänee onnistuneesti dialogisten 
argumentointitaitojen kehittymistä. Samalla todennäköisesti myös opitaan, että erimielisyyttä 
ja kiivaitakaan väittelyitä ei tarvitse pelätä – varsinkin jos omasta mielipiteestä poikkeavia 
näkemyksiä opitaan esittämään ja kritisoimaan rakentavasti. 
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kokeessa vai kesätyötä  
hakemassa? kesätyöhakemus
tehtävän vuorovaikutuksesta

Riitta Juvonen

Johdannoksi
Tarkastelen tässä tekstissä 9.-luokkalaisten kirjoittamia kesätyöhakemuksia, jotka on laadittu 
osana Opetushallituksen tekemää 9.-luokkalaisten äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten 
arviointia vuonna 2014. Tehtävänä on ollut kirjoittaa kesätyöhakemus hoivapalvelukotiin 
vanhusten hoitotiimiin, ja tehtävään liittyvässä lehti-ilmoituksessa haetaan kesätyöntekijöitä, 
joiden tehtävänä on seurustella vanhusten kanssa. Työntekijöiltä odotetaan kokemusta vanhusten 
kanssa työskentelystä tai ainakin mielenkiintoa siihen. (Ks. s. 123.) Kiinnitän tässä tekstissä 
huomioni erityisesti vastausteksteissä rakentuvaan vuorovaikutukseen kirjoittajan ja oletetun 
lukijan – työnantajan edustajan – välillä. 

Vuorovaikutuksella tekstissä voidaan tarkoittaa monenlaisia asioita, mutta varsin laaja 
yhteisymmärrys vallitsee siitä, että kyse on ilmiöstä, joka kehkeytyy tekstin mittaan ja joka syntyy 
monenlaisista kielellisistä piirteistä (Thompson & Hunston 1999; Hoey 2001; ks. myös Juvonen 
2014; Makkonen-Craig 2014). Kirjoitetun vuorovaikutuksen ominaispiirre on se, että kirjoittaja 
yleensä laatii tekstinsä valmiiksi, ennen kuin lukija sen lukee. Näin kirjoittajan on tekstin mittaan 
tehtävä oletuksia lukijan mahdollisista reaktioista (Hoey 2001, luku 2). Tekstin vuorovaikutuksen 
voidaankin ajatella koostuvan sarjasta toisiinsa liittyviä toimintoja: esimerkiksi kysymyksiä, 
vastauksia, ongelmia, ratkaisuja, kannanottoja tai myönnytyksiä. Nämä toiminnat taas kytkeytyvät 
tekstilajiin – esimerkiksi mainokselle on tyypillistä tietynlainen vuorovaikutus ja siihen liittyvät 
vaiheet. (Ks. esim. Hoey 2001, 43, 121–123; Mäntynen 2003, luku 4; Makkonen-Craig 2005, 67.) 

Tekstilajit puolestaan voidaan määritellä sen mukaan, millaista sosiaalista toimintaa ne edustavat, 
millaisiin kielenkäyttötilanteisiin ne liittyvät ja millaisiin päämääriin niillä pyritään (ks. esim. 
Swales 1990, 45–58). Eri tekstilajeilla on myös erilaiset kirjoittaja- ja lukijaroolit. Kirjoittajan ja 
lukijan vuorovaikutus yhtäältä määrittää siten sitä, mihin tekstilajiin tietynlainen teksti kuuluu. 
Toisaalta kirjoittajan on tiedettävä, millaista vuorovaikutusta tekstissä on suotavaa rakentaa, 
kun hän laatii tietyn tekstilajin tekstiä. Näin on myös työhakemuksen tekstilajin kohdalla. 

Tekstissä luodaan eri tavoin suhdetta lukijaan: lukijaa voidaan esimerkiksi puhutella, häntä 
voidaan ohjailla, käskeä tai kiittää, häneltä voidaan pyytää palveluksia tai hänelle voidaan 
tehdä tarjouksia. Työhakemuksen vuorovaikutukselle on luonteenomaista se, että lukijalle 
(oletetulle työnantajalle) tehdään tarjouksia ja häntä vakuutetaan (ks. Koskela 2014, 29–
30). Vuorovaikutukseen kuuluu myös selvä roolijako – toinen hakee työtä mahdollisesti 
yhtenä monista hakijoista ja toinen tarvitsee työntekijän ja valitsee sen mahdollisesti monista 
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hakijoista. Näin työhakemuksen laatiminen vaatii myös yleistä tietoa työnhakemisesta ja 
työelämästä. On esimerkiksi tiedettävä, millainen uuden työntekijän rekrytointiprosessi 
tavallisesti on, mitä tapahtuu työhaastattelussa ja milloin mahdolliset palkkaneuvottelut 
käydään. Yhdeksäsluokkalainen on perusopetuksen mittaan saanut erilaisia tietoja työelämästä ja 
valmiuksia siinä toimimiseen muun muassa oppilaanohjauksessa ja yhteiskuntaopin opetuksessa 
(POPS 2004, luvut 7.14, 7.21), ja hän on voinut niitä tehtävää tehdessään hyödyntää.

Kesätyöhakemustehtävän kirjoitusohjeessa on tarkennettu niitä tekstilajin kannalta keskeisiä 
vuorovaikutustekijöitä, joita kirjoittajan tulisi hakemusta laatiessaan ottaa huomioon. Oppilasta 
ohjeistetaan kertomaan, mitä työpaikkaa kirjoittaja on hakemassa, ja kehotetaan ottamaan 
huomioon työnantajan odotukset ja toiveet. Lisäksi kirjoittajaa kehotetaan kuvaamaan omaa 
soveltuvuuttaan ja osaamistaan ja kirjoittamaan hakemus, joka herättää työnantajassa kiinnostusta. 
Erikseen kehotetaan kiinnittämään huomiota hakemuksen aloitukseen ja lopetukseen. 

Vihjeitä tavoitteena olevasta tekstistä antaa myös se tila, johon vastaus on tullut kirjoittaa. 
Lähettäjän ja vastaanottajan yhteystiedot sekä päiväystä markkeeraavat merkinnät ovat 
pohjassa jo valmiina, eikä kirjoittajan tarvitse niitä täyttää. Valmiit merkinnät antavat tekstille 
konventionaalisen hakemuksen raamit ja ovat samalla tekstilajivihje – tarkoitus on kirjoittaa 
asiatyylinen hakemus. Vastauspohjan valmiit merkinnät vastaavat jokseenkin sitä, millaisena 
hakemustekstilaji oppikirjoissakin näytetään (ks. esim. Rapatti, Kotilainen, Harmanen, Leppäjärvi 
& Pelto 2013, 272–273; Joenpelto, Tainio & Vahala 2010, 34–35; Herajärvi, Laine, Paasio-Leimola 
& Vartia 2010, 10; Mikkola & Luukka 2007, 282; Artikainen, Kuukka, Lehtinen, Panhelainen, 
Saarikivi & Taipale 2006, 166–168). 

Olen määritellyt kesätyötehtävän tehtävänannon ja arviointikriteerien perusteella niitä 
vuorovaikutuksen piirteitä, joita voidaan pitää työhakemuksen kannalta odotuksenmukaisina. 
Työhakemuksessa tehtävät toiminnot olisivat tehtävänannon mukaan seuraavat (ks. myös s. 
123–124):1

1. On ilmoitettava olevansa kiinnostunut työstä.
2. On esiteltävä oma kyvykkyytensä ja soveltuvuutensa työhön. 
3. On esitettävä toive yhteydenpidon jatkumisesta.

Vuorovaikutuksen kannalta kiinnostavimpia paikkoja ovat nähdäkseni kohdat 1 ja 3, koska 
niissä teksti suuntautuu selvästi lukijaa kohti. Myös kesätyöhakemuksen tehtävänanto kehottaa 
kiinnittämään huomiota juuri tekstin alkuun ja loppuun. 

Työhakemuksen kirjoittaminen on ollut tuottamistehtävä, jossa oppilasta on pyydetty laatimaan 
tietyn tekstilajin edustaja. Koulukirjoittamisen ja erityisesti arvioitavan koulukirjoittamisen 
yhteydessä voidaan nostaa esille kysymys tekstilajin autenttisuudesta ja vuorovaikutuksen 
aitoudesta, ja tätä kysymystä on suomalaisessakin koulukirjoittamisen – etenkin lukiolaisten 
kirjoittamisen – tutkimuksessa viime vuosina pohdittu (ks. esim. Valtonen 2012; Silén, 2011; 
Kalliokoski 2006). Pyydetyn tekstilajin mukainen vuorovaikutus on myös aina suhteessa 
pedagogisen tekstin vuorovaikutukseen – oppilas tietää kirjoittavansa arvioitavaa tekstiä, ei 
työhakemusta. Kesätyöpaikkahakemusta kirjoittaessaan oppilaan tulisi ottaa kirjoittajarooli 

1 Työhakemuksen tarkemmista tekstilajipiirteistä ks. Koskela 2014.
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kesätyöpaikkaa hakevana nuorena, vaikkei kyseinen työpaikka tai kesätyö ylipäänsä liittyisi 
oppilaan kesäsuunnitelmiin. Voidaan ajatella, että se, kuinka vakavasti kirjoittaja roolinsa ottaa, 
näkyy myös tekstissä. Palaan tähän aiheeseen vielä tekstini lopuksi. 

Tässä kirjoituksessa analysoin 36 tekstin2 valossa sitä, millaista vuorovaikutusta kesätyö-
hakemuksissa rakennetaan. Tarkastelen ensin sellaisia vuorovaikutus piirteitä, joita voidaan pitää 
työhakemuksen tekstilajin kannalta odotuksenmukaisina. Toiseksi tarkastelen niitä piirteitä, 
jotka tulkitsen työhakemuksen kannalta epäodotuksenmukaisiksi. Lopuksi pohdin, mihin 
kaikkeen toivottava vuorovaikutus koulutehtävänä kirjoitettavassa työhakemuksessa liittyy.

Aineistoni tehtävässä vuorovaikutus on arvioitu omana osanaan, ja siitä on voinut saada 1–3 
pistettä (ks. Liite 4). Aineistoni on poimittu siten, että mukana on jokaisesta pistemäärästä 12 
tekstiä. Esitän tässä artikkelissa aineistosta esimerkkejä, ja jokaisen esimerkin perässä on koodi 
(esim. 2K), jossa numero (1–3) viittaa opettajan antamaan pistemäärään tekstin vuorovaikutuksen 
osa-alueesta ja kirjain identifioi tekstin aineistossani. Vaikka aineistossani on vuorovaikutuksen 
suhteen eritasoisiksi arvioituja suorituksia, en tässä kirjoituksessa tarkastele arvioinnin yhteyttä 
havainnoimiini tekstin piirteisiin, koska käyttämäni aineisto on sellaiseen tarkasteluun liian pieni.

Seuraavaksi siirryn analysoimaan aineistoani. Aloitan käsittelyni tekstin alun ja lopun 
tervehdyksistä. Tämän jälkeen käyn läpi alun ja lopun suhdetta työhakemuksen 
odotuksenmukaiseen vuorovaikutukseen.

Kesätyöhakemus ja tervehtiminen
Aineistossani yleisin tapa aloittaa teksti on tervehdyssana hei. Se esiintyy 21 tekstissä. Tervehdykset 
terve ja hyvää päivää esiintyvät molemmat kerran. Kasvokkaisessa asiointivuorovaikutuksessa 
tervehdyssanoilla on havaittu olevan vuorovaikutusta jäsentäviä tehtäviä: ne esimerkiksi avaavat 
keskusteluyhteyden (Lappalainen 2009a).

Työhakemuksen konventioita ajatellen tervehdyssana ei ole kuitenkaan välttämätön 
vuorovaikutuksen avaajana. Virallisessa hakemuksessa tervehdykselle ei ole oikein paikkaakaan. 
Jos tarkastelee äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa esiteltyjä malleja, niissä kaikenlaiset 
hakemukset aloitetaan yleensä osoittamalle ne jollekulle tai mainitsemalla, mitä hakemus 
koskee (ks. esim. Rapatti ym. 2013, 273; Joenpelto ym. 2010, 35; Herajärvi ym. 2010, 10; Mikkola 
& Luukka 2007, 282; Artikainen ym. 2006, 167). Aineistossani tervehdyksellä ei kuitenkaan 
erikseen osoiteta tekstiä jollekulle, sillä tervehdyssanan jälkeen ei esiinny vastaanottajan nimeä 
(esim. Hei Riitta).

Työhakemuksia tutkinut Koskela (2014, 17) on kuitenkin havainnut, että hänen aineistossaan 
Hei! on mahdollinen työhakemuksen aloitus. Koskelan (mas. 16–17) aineistossa on sähköpostin 
viestikenttään kirjoitettuja työhakemuksia, joiden muotoilu poikkeaa osin muodollisesta 
hakemuksesta. Myös omien havaintojeni mukaan esimerkiksi sähköpostikirjeenvaihdossa 
hei on neutraalina käsitelty aloitustervehdys.23 Toisaalta alkutervehdys on myös perinteisen 
henkilökohtaisen kirjeen tekstilajiominaisuus. Tervehdys tai lukijan puhuttelu on yksi niistä 

2 Käytössä oli arvioinnin paperiversion aineisto.
3 Tervehdyssanan valinnassa on kuitenkin havaittu puhutussa vuorovaikutuksessa alueellista vaihtelua niin, ettei hei ole 

koko suomessa suinkaan käytetyin tervehdys (lappalainen 2009b, 65).
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piirteistä, joista kirje tunnistetaan kirjeeksi. 1800-luvun kirjeiden tutkimuksessa kirjeen aloituksen 
ja lopetuksen rutiineja on nimetty kirjeformuloiksi (Nordlund 2013, 130–131 ja siinä mainitut 
lähteet), ja hei-aloituksen voi tulkita tällaiseksi kirjeformulaksi, joka auttaa kirjoittajaa tekstin 
muotoilussa kohti tavoiteltavaa tekstilajia (ks. mp.).

Toinen formula, joka olisi hakemuksessa mahdollinen ja tässä aineistossa odotuksenmukainenkin, 
on edellä mainittu hakemuksen osoittaminen tietylle vastaanottajalle. Tällaista osoittamista 
aineistossani ei kuitenkaan juuri esiinny – aineistossani on kolme tätä käytäntöä noudattavaa 
tekstiä. Niistä yhdessä hakemus alkaa vastaanottajan konventionaalisessa puhuttelulla hyvä: 
Hyvä Hoivapalvelu Iltatähti Oy (Koordinaattori Salla Mielonen). Kahdessa muussa tervehdyksen 
paikalla tekstin alussa on vastaanottaja, toisessa työantajan nimi, toisessa sähköpostiosoite. 

10 tekstissä ei sen sijaan ole lainkaan alkutervehdystä tai vastaanottajan puhuttelua. Voidaan siis 
ajatella, että tämä osa kirjoittajista on ajatellut tekstipohjassa valmiina olevien vastaanottajan 
yhteystietoja markkeeraavien paikkojen olevan riittäviä.34 Näissä teksteissä voidaan siten nähdä 
muodollisen työhakemuksen konventioiden toteutuvan tältä osin.

Toisin kuin alkutervehdys, lopputervehdys kuuluu hakemuksen tekstilajiin. Oppikirjoissa 
lopputervehdyksenä on esimerkiksi Kunnioittavasti (Joenpelto ym. 2010, 35; Herajärvi ym. 
2010, 10; Artikainen ym. 2006, 167). Tehtäväpohjassa on annettu valmiiksi kohdat lopetus ja 
allekirjoitus, joita oppilaan ei tarvitse täyttää ja joihin sisältyy myös lopetusfraasi. Osassa teksteistä 
(8 tapausta 36:sta) ei olekaan lainkaan itse lisättyä lopettavaa elementtiä: ei omaa nimeä eikä 
lopputervehdystä. Kiinnostavaa on kuitenkin se, että suurimmassa osassa tällaiset elementit 
tekstiin on lisätty – aineistoni tekstit loppuvat yleisimmin jonkinlaiseen lopputervehdykseen 
tai kirjoittajan nimeen tai molempiin (22 tapausta 36:sta). 

Lopputervehdykset ovat alkutervehdyksen lailla konventionaalisia. Oppikirjojen suosimaa 
lopetusfraasia kunnioittavasti ei aineistossani kuitenkaan esiinny, vaan yleisin lopputervehdys on 
terveisin tai ystävällisin terveisin. Yhden kerran esiintyy toivotus Hauskaa kesän odotusta. Jos tekstin 
lopussa on kirjoittajan nimi, se on kahta poikkeusta lukuun ottamatta etunimi ja sukunimi. 
Kerran ennen nimeä esiintyy lopetusfraasi Teidän.

Lyhyt tarkasteluni aineistotekstin aloitus- ja lopetusfraaseista havainnollistaa nähdäkseni 
kahta asiaa. Ensinnäkin etenkin alkutervehdyksistä päätellen aineistotekstieni aloituksissa on 
hyödynnetty henkilökohtaisen kirjeen tai sähköpostiviestin tekstilajia. Toisekseen kirjoituspohjan 
tarjoamista valmiista elementeistä huolimatta valtaosassa aineistoani teksteihin on lisätty 
tervehdykset. Voidaan ajatella, että selvästi vastaanottajalle suunnatun tekstin vuorovaikutuksessa 
tervehtiminen on siten katsottu oleelliseksi.

Kesätyöhakemuksen aloitus, lopetus ja odotuksenmukainen
vuorovaikutus

Käsittelen seuraavaksi aineistoni aloituksia ja lopetuksia siitä näkökulmasta, miten ne toteuttavat 
työhakemuksen kannalta odotuksenmukaista vuorovaikutusta. Työhakemustekstilajille on 
keskeistä, että se sijoittuu keskelle tietyntyyppisiä tekstin ulkopuolisia toimia. Rekrytointiprosessi 
on vaiheittainen, ja hakemuksen jälkeen työnantaja jollakin tavalla valikoi hakijoiden joukosta 

4 Tämä on ollut myös tehtävän laatijoiden olettamus (ks. Harjunen & Rautopuro 2015, 64).
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soveltuvimman, usein kyse on työhaastattelusta. Työnhakija puolestaan yleensä toivoo 
pääsevänsä haastatteluun. Kun soveltuvin on löytynyt, työntekijä ja työnantaja voivat neuvotella 
sopimuksen sisällöstä. Katson, että työhakemuksen vuorovaikutuksen odotuksenmukaisuus 
liittyy juuri näihin vaiheisiin. Esitän ensin aineistostani sellaisia esimerkkejä, joissa nähdäkseni 
toteutuu odotuksenmukainen vuorovaikutus ja siirryn sitten esimerkkeihin, joissa katson 
vuorovaikutuksen olevan epäodotuksenmukaisempaa. 

Edellä kävi ilmi, että hakemustekstissä voidaan siis mennä varsin suoraan asiaan. Keskeistä 
vuorovaikutuksen kannalta on heti aluksi osoittaa vastaanottajalle, mistä hakemuksessa on 
kyse – kuka kirjoittaja on ja millä asialla. Työhakemuksessa onkin siten oltava jonkinlainen 
pyyntö tai tahdonilmaus (ks. myös Koskela 2014, 17–18). 

Kaikissa aineistoni teksteissä on alkupuolella – yleensä aivan tekstin alussa – jakso, jossa 
osoitetaan kiinnostus tai tarve avoinna olevaa työtehtävää kohtaan. Aineistossani käytetään 
tähän tehtävään kiteytyneitä ilmaisuja kuten olen kiinnostunut tai kiinnostuin työpaikasta tai haen 
kesätyöpaikkaa. Jokin variaatio edellä mainituista on 26 tapauksessa 36:sta. Samalla tekstissä 
myös jollakin tavalla viitataan haettavaan työpaikkaan. Seuraavat esimerkit havainnollistavat 
hakemustekstien aloituksia aineistossani:

1. Minä olisin kiinnostunut tästä kyseisestä työ paikasta. (1E)
2. Olen 16 vuotias tyttö ja haluaisin päästä teille kesätöihin. (2B)
3. Haen kesätöihin Hoivapalvelu Iltatähti Oy:n. (1C)
4. Olisin kiinnostunut kesätyöpaikastanne hoivapalvelu Iltatähden vanhusten hoitotiimissä. (3D)

Aineistoni hakemuksissa on näkyvillä, että esimerkin 3 kaltaiset haen-tapaukset ovat yhtä lukuun 
ottamatta indikatiivimuotoisia (haen kesätyöpaikkaa). Sen sijaan esimerkin 1 ja 4 kaltaisissa olen 
kiinnostunut -tapauksissa konditionaali on jo yleinen. Molemmat aineistoni haluan-tapaukset 
taas ovat konditionaalimuotoisia (ks. esimerkki 2). Konditionaalin käyttö on suomen kielessä 
liitetty kohteliaisuuteen (esim. Penttilä 1957) ja tarkemmin konditionaalin ominaisuuteen 
etäännyttää halu tai suunnitelma puhetilanteesta (Kauppinen 1998, 223). Voidaankin ajatella, että 
niissä tapauksissa, missä kirjoittaja ilmaisee kiinnostuksensa työpaikkaa kohtaan nimenomaan 
kiinnostumisen, halun tai tahdon kautta, konditionaali on kohteliaisuuden käytössä (ks. 
Kauppinen 1998, 219).45 Hakeminen puolestaan ilmaisee juuri sen, mitä kirjoittaja on puhehetkellä 
tekemässä, joten siinä etäännyttäminen ei vuorovaikutuksen kannalta ole keskeistä. 

Esimerkeissä 1–4 kaikissa käy myös ilmi, mitä työpaikkaa ollaan hakemassa. Esimerkeissä 
3–4 haettu työpaikka ja tehtävä ilmaistaan tarkasti nimeämällä se. Sen sijaan ensimmäisessä 
esimerkissä työpaikkaan viitataan lukijalle tuttuna, lukuhetkellä tiedossa tai käsillä olevana 
tietona (tästä kyseisestä työpaikasta). Toisessa esimerkissä tietoa käsitellään niin ikään yhteisenä 
(teille kesätöihin). Kumpaankin tekstiin rakentuu siten vastaanottaja, joka jakaa kirjoittajan 
kanssa saman tiedon. 

Yksi keskeinen vuorovaikutuspiirre työhakemuksessa on pyrkimys jatkaa yhteydenpitoa 
työnantajan kanssa ja esimerkiksi haastatteluun tarjoutuminen. Toive yhteydenpidon jatkumisesta 
esitetään vuorovaikutuksen arviointikriteereissä korkeimman pistemäärän piirteenä, ja se on 

5 Konditionaalin moninaista suhdetta kohteliaisuuteen puhutussa ja puhuttua tavoittelevassa vuorovaikutuksessa on 
analysoinut Tanner 2012.
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havaittu yhdeksi toistuvista vaiheista myös työhakemusmalleissa ja sen laatimisen oppaissa 
(Koskela 2014, 14). Myös omassa aineistossani tällainen vaihe on varsin yleinen (14 tapausta 
36:sta). Yleisintä on seuraavien esimerkkien tavoin ilmaista, että kirjoittaja toivoo, että häneen 
on otetaan yhteyttä:

5. Toivoisin, että ottaisitte minuun vielä yhteyttä. (1B)
6. Toivottavasti vastaatte hakemukseeni pian! (1I)
7. Yhteydenottoa odotellen. (2E)
8. Työhaastattelupyyntöä odotellen! (3C)
9. Odotan innolla vastaustanne. (3B)
10. Soitellaan! (1K)

Näissä yhteydenottotoiveissa tai -pyynnöissä seuraava vuorovaikutussiirto jätetään yleensä 
yksiselitteisesti työnantajalle. Esimerkeissä 6 ja 8 odotus päästä työhaastatteluun on 
lopputoivotuksen kaltainen. E-infinitiivin instruktiivi on tavanomainen lopputervehdyksissä 
(esim. kunnioittaen, tervehtien, toivottaen), ja hakemuksissa tai kirjeissä se edeltää allekirjoitusta (ks. 
Koskela 2014, 23, 25). Odotellen yhdistää siten kaksi vuorovaikutusfunktiota: se on lopputervehdys, 
toisaalta se ilmaisee halun olla vielä yhteydessä työnantajaan. 

Esimerkin 10 Soitellaan! on aineistossani poikkeus. Se jättää avoimeksi sen, kumman on tarkoitus 
yhteydenpitoa jatkaa; passiivi ulottuu viittaamaan paitsi työnhakijaan myös vastaanottajaan. 
On katsottu, että soitella-tyyppisiä frekventatiivijohdoksia voidaan käyttää vuorovaikutuksessa 
tuttavallisuutta luomassa (Iso suomen kielioppi 2004, § 354). Soitellaan on siis yhtäältä työhakemuksessa 
tärkeä vaihe, koska se ilmaisee halukkuutta olla yhteydessä työnantajaan. Toisaalta sen voi katsoa 
välittävän tuttavallisuutta, joka on virallisessa työhakemuksessa harvinaista.

Edellä kuvatut aloituksen ja lopetuksen toiminnat ovat työhakemuksen tekstilajin kannalta 
pääosin kuitenkin odotuksenmukaisia. Seuraavaksi kuvaan sellaisia aloituksia ja lopetuksia, 
joissa on nähdäkseni työhakemukseni kannalta epäodotuksenmukaista vuorovaikutusta.

Vuorovaikutuksellinen epäodotuksenmukaisuus liittyy tekstilajiin ja sen kontekstiin, niihin 
toimintoihin, joita työhakemuksesta normaalisti seuraa tai ei seuraa. Odotuksenmukaisuuden 
ja epäodotuksenmukaisuuden välinen raja on kuitenkin aineistossani liukuva. Havainnollistan 
tätä esimerkillä, joka on tekstin alusta:

11. Kiinnostuin ilmoituksestanne, jossa ilmoitatte työpaikasta avustajaksi vanhusten hoitotiimiin. Olisin 
halukas aloittamaan työn. (3B)

Esimerkin 11 ensimmäisessä lauseessa osoitetaan kiinnostus haettavaa työpaikkaa kohtaan. 
Kiinnostuksen herääminen kuvataan imperfektissä, se on tausta seuraavalle siirrolle, jossa 
ilmaistaan suoraan halukkuus aloittaa työ. Konditionaalimuotoinen olisin halukas voidaan – kuten 
edellä kävi ilmi – ajatella kohteliaisuutta ilmaisevaksi muotoiluksi, jossa ilmaistaan kiinnostus 
työpaikkaa kohtaan. Rakenteeltaan ja muotoilultaan esimerkki 11 on siis työhakemukseen 
sopiva aloitus. Epäodotuksenmukaisena se voidaan nähdä, jos pohditaan lukijan odotuksia siitä, 
kuinka suoraviivaisesti tekstissä voidaan työn saamiseen suhtautua. Työhakemustekstilajissa 
ei yleensä tarjouduta aloittamaan työtä vaan tarjoudutaan ehdokkaaksi työhön (ks. myös 
Koskela 2014, 23).
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Sinänsä tarjoutuminen työhaastatteluun on aineistossani harvinaista (2 tapausta). Muutamassa 
(3) tapauksessa tehdään sen sijaan oletus siitä, että työnantaja automaattisesti kutsuu 
työhaastatteluun tai suoraan palkkaneuvotteluun:

12. Toivon, että otatte minuun yhteyttä, jotta voisimme sopia työhaastattelun ajankohdasta. (2I)
13. Odotan työaika ja palkkaus neuvottelua. (3E)

Esimerkissä 12 pyyntö yhteydenotosta kehystetään johtolauseessa kirjoittajan toivomukseksi, 
ja syyksi toiveeseen ilmaistaan jotta-lauseessa se, että työhaastattelun ajankohta voidaan sopia. 
Itse pääsyä työhaastatteluun käsitellään siis jo totena, yhteisenä tietona. Esimerkissä 13 ollaan 
jo askel edempänä. Siinä rekrytointiprosessin vaiheisiin kuuluvaan haastatteluun ei viitata vaan 
siirrytään palkkaneuvotteluihin. Esimerkissä kiinnostava on myös indikatiivimuotoinen odotan, 
joka on tulkittavissa työnantajaa velvoittavaksi muotoiluksi. 

Hakemustekstien roolit ovat sikäli epäsymmetriset, että hakija ei yleensä esitä laajoja vaatimuksia 
hakemuksen vastaanottajalle. Aineistossani on kuitenkin kaksi toisiaan muistuttavaa esimerkkiä, 
joissa roolit asettuvat tasaveroisemmaksi. Esimerkit ovat hakemustekstien lopusta juuri ennen 
lopputervehdystä:

14. Jos siis kiinnostuitte minusta ottakaa mieluusti mahdollisimman pian yhteyttä, sillä kesällä on 
muutamia muitakin asioita, joiden päivämäärät olisi sovittava ajoissa. (3D)

15. Jos teillä heräsi mielenkiinto, niin ottakaahan yhteyttä, palkkauksista sun muista en ole niin tarkkana 
enkä kiinnostunut, kun on näin mukavaa työtä tarjolla, niin neuvoteltaisiin niistä nopeasti. (1K) 

Molemmissa esimerkeissä annetaan vastaanottajalle toimintaohje, mitä tehdä, jos vastaanottaja 
hakemuksen luettuaan kiinnostui hakijasta. Esimerkissä 14 toivotaan pikaista yhteydenottoa, 
ja tekstissä tuodaan siten esille hakijan tekemän tarjouksen rajat. Esimerkissä 15 puolestaan on 
monta piirrettä, joista syntyy tuttavallisuuden sävy. Esimerkiksi ilmaus ottakaahan voidaan tulkita 
niin, että kehotuksen oletetaan olevan jollakin tavalla vastaanottajalle ennalta odotettavissa 
(ks. Iso suomen kielioppi 2004, § 831). Tuttavallisuus puolestaan purkaa kirjoittaja- ja lukijaroolien 
epäsymmetriaa. 

Olen tässä luvussa pyrkinyt osoittamaan, että aineistoni kesätyöhakemustekstien vuorovaikutuksen 
odotuksenmukaisuus liittyy tekstilajin lisäksi sen kontekstiin. Teksteissä osoitetaan kiinnostusta 
työpaikkaa kohtaan ja lopussa esitetään, että vuorovaikutuksen jatkuminen on suotavaa. Ero tässä 
luvussa esittelemieni esimerkkien välillä syntyy pääsääntöisesti siitä, miten lukijan odotukset 
työhakemustekstilajin vuorovaikutuksesta kohdataan. Huomioidaanko tekstissä potentiaalisen 
vastaanottajan käsitys vuorovaikutuksen etenemisestä vai oletetaanko hakemuksessa nämä 
päätökset jo tehdyiksi esimerkiksi odottamalla työpaikan saamisen olevan jo varmaa?

lopuksi – aitoa vuorovaikutusta koetilanteessa?
Olen tässä tekstissä käsitellyt kesätyöhakemustehtävän vastausten aloituksia ja lopetuksia ja 
niiden suhdetta virallisen hakemuksen tekstilajiin ja sen vuorovaikutukseen. 

Ennen yhteenvetoa luon kuitenkin silmäyksen aineistoni kirjoittajarooliin. Tekstini alussa 
viittasin siihen keskusteluun, jota on käyty niin sanottujen tuottamistehtävien asemasta 
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koulukirjoittamisessa silloin, kun koetilanteessa tulee tuottaa tietyn tekstilajin teksti. Kun 
oppilas kirjoittaa oppitunnilla arvioitavana tehtävänä työhakemusta, hänen tulee omaksua 
työnhakijan rooli ja kirjoittaa siitä käsin, koska muuten hän ei tule toteuttaneeksi pyydettyä 
tehtävää. Kyse on siis pohjimmiltaan siitä, miten nimenomaan oppitunnilla ja mahdollisesti 
myös koetilanteessa rakennetaan tehtävässä toivottua vuorovaikutusta.

Esitän esimerkin, jossa nähdäkseni tulee esille tämä koulukirjoittamisen dilemma. Esimerkissä 
käydään läpi hakijan osaamista suhteessa työn eri tehtäviin:

16. En ole ikinä työskennellyt vanhusten kanssa. Olen kuitenkin valmis ulkoilemaan, lukemaan, 
pelaamaan ja seurustelemaan. Lisäksi jaksan kuunnella (tai ainakin vaikuttaa kuuntelevalta) 
kenen tahansa selittäessä mitä tahansa. Vaikka ei huvittaisikaan kuunnella ja kuuntelisin vain 
puoliksi niin osaisin silti kysellä kertomukseen liittyen. Osaan halutessani käyttäytyä kohteliaasti ja 
ystävällisesti. Osaan myös puhua aiheista, joista en tiedä mitään, sillä äkkiähän sitä ottaa selvän. (1L)

Esimerkissä käsitellään aluksi työtehtäviä sellaisina, jotka hakija hallitsee (esimerkiksi olen 
valmis, osaan). Tämän jälkeen tekstissä tuodaan esiin sellaisia taitoja, joita työhakemuksessa 
ei ole erikseen kysytty: esimerkiksi kuuntelemisen esittäminen tai kyky esittää kysymyksiä, 
vaikka ei ole kuunnellut. Tekstissä rakennetaan kuvaa sellaisesta hakijasta, jonka käsitys 
työn luonteesta ei välttämättä ole toivottu. Esimerkki on työhakemuksen kannalta sekä 
odotuksenmukainen että epäodotuksenmukainen – hakija esittelee kykyjään, mutta hän 
esittelee työtehtävää silmällä pitäen erikoisia kykyjä. Jotta tekstin voisi tulkita mielekkäästi, 
se on siis ajateltava ironiseksi (ks. Rahtu 2006, 201–219). Ironia puolestaan tuo näkyväksi sen, 
ettei tekstissä välity tehtävänannon tarjoama kirjoittajarooli. Tositilanteessa työhakemusta 
ei välttämättä kirjoitettaisi ironisesti, mutta äidinkielen ja kirjallisuuden tunnilla opetus- ja 
oppimistarkoituksessa ironisen tekstin voi laatia.

Aineistoni tekstien arviointiohjeissa on eksplikoitu eritasoisten suoritusten piirteitä 
vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tekstissä tulisi osoittaa, mitä työtä haetaan ja ansiokkaana 
pidetään, mikäli tekstissä osoitetaan halukkuutta yhteydenpitoon työnantajan kanssa. 
Yhtenä kriteerinä on myös kohteliaisuus ja asiallisuus. Töksähtäväisyys, yliolkaisuus tai liikaa 
tuttavallisuus tuottavat arviointikriteerien mukaan matalia pisteitä. (Ks. s. 124.) Aineistoni 
valossa näyttäisi siltä, että esimerkiksi kohteliaisuuden ja asiallisuuden ongelmia teksteissä 
ei juuri ole (ks. myös Harjunen & Rautopuro 2005, 64). Tekstin asema lukijalle suunnattuna 
viestinä on otettu tosissaan. Tähän viittaa nähdäkseni myös se, että esimerkiksi aloitus- ja 
lopetustervehdykset ovat aineistossani tavanomaisia, vaikkei niitä tehtävässä erikseen edellytetä 
eikä tehtäväpohjaa tarkastellen tarvitakaan. 

Tulkitsen, että aineistossani näkyvät hei-tervehdykset viestisivät myös siitä, että työhakemuksen 
tekstilajia ei välttämättä ajatella muodolliseksi hakemukseksi. Työhakemustekstilaji on 
muuntuva tekstilaji, ja esimerkiksi sähköpostiviestin tekstilaji vaikuttaa siihen monin tavoin 
(Koskela 2014, 26–30). Muodollisen hakemuksen tekstilaji konventionaalisien asetuksineen voi 
yhdeksäsluokkalaisella olla nimenomaan kouluopetuksen varassa, kun taas henkilökohtaisen ja 
vapaamuotoisemman viestinnän tekstilajit ovat tutumpia ja niihin on siten helpompi tukeutua.

Se, millaista tyyliä tai sävyä missäkin tekstissä ja kirjoitustilanteessa tarvitaan, liittyy paitsi 
tekstilajin ja sen vuorovaikutuspyrkimysten tunnistamiseen myös opiskelijan kielitietoisuuteen. 
Kielitietoisuus nousee esiin myös uudessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, 

46



jossa siihen liitetään taitoa havainnoida kielellisten valintojen vaikutusta tekstin sävyyn (POPS 
2014, Opetus vuosiluokilla 7–9). Voidaan ajatella, että tekstin sävy lukijan silmissä syntyy 
tekstissä toteutetuista teoista, siitä mitä oletetulta lukijalta odotetaan, mitä hänelle tarjotaan 
ja miten lukijan odotukset otetaan huomioon.

Olen pyrkinyt osoittamaan, että työhakemuksen odotuksenmukainen vuorovaikutus on tiukasti 
sidoksissa paitsi työhakemuksen tekstilajiin myös työhakemustekstilajin laajempaan kontekstiin 
ja sen totunnaisiin vaiheisiin. Kirjoittajan on siten paitsi tunnettava hakemustekstilajin 
piirteet myös ymmärrettävä, millaisia vaiheita työnhakuun liittyy ja millaisia rooleja siihen 
kuuluu. Vuorovaikutuksen kannalta epäodotuksenmukaisimmilta vaikuttivatkin tekstit, joissa 
työnhakuun kuuluvien vaiheiden järjestys ja luonne rakentuu toisin kuin konventionaalisesti 
ajatellaan. Aineisto siis osoittaa, että hallitakseen työhakemuksen kaltaisen yhteiskunnassa 
keskeisen tekstilajin piirteet oppilaiden olisi tunnettava myös sitä kontekstia, johon tekstilaji 
kuuluu. Toisaalta voidaan ajatella, että jos tekstilajin keskeiset vuorovaikutustekijät ovat tiedossa 
ja ne hallitaan, oppilas osaa niiden pohjalta muotoilla tarvittavanlaisen tekstin silloinkin, kun 
tekstilaji ja sen konventiot ja laatimistavat yhteiskunnassa muuttuvat ja varioivat.
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Lausesujuvuudesta tilanteiseen 
sujuvuuteen

Henna Makkonen-Craig

Johdanto
Sujuvuus on piirre, joka yhdistetään usein ansiokkaaseen kirjoittamiseen. Millaisista asioista 
tekstin ja ilmaisun sujuvuus muodostuu, on kuitenkin monisyinen seikka. Ennen kaikkea 
määrittely on sopimuksenvaraista: voidaan esittää monia perusteltuja näkemyksiä siitä, millaisiin 
seikkoihin sujuvuus käytännössä ankkuroituu ja ankkuroidaan. 

Tämän artikkelin keskiössä on lausesujuvuus, jota pohdin tarkastelemalla yhdeksäsluokkalaisten 
laatimia sähköisiä vastineita äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinnissa 2014. 
Tarkastelen sujuvuutta valmiin, arvioitavaksi lähetetyn tekstituotoksen näkökulmasta, en 
siis niinkään kirjoittamisen prosessien kannalta. Kirjoitukseni lopuksi esitän kolmijaon 
pintasujuvuus–lausesujuvuus–tilanteinen sujuvuus. Sitä voi toivoakseni hyödyntää kirjoittamisen 
ohjaus-, palaute- ja arviointitilanteissa.

Aiemmissa tutkimuksissa sujuvuutta on tarkasteltu ensisijaisesti puhutun kielen tuottamisen 
näkökulmasta, ja myös sen arviointia on usein pidetty keskeisenä suullisen kielitaidon testeissä. 
Tässä artikkelissa huomion kohteena on kuitenkin kirjoittaminen. Useat tutkijat ovat todenneet, 
että kirjoittamisen sujuvuuden määrittelyssä on edelleen enemmän haasteita ja epäselvyyttä 
kuin puheen sujuvuuden määrittelyssä (esim. Latif 2013; Göös & Karppinen 2014). Yksi haaste 
liittyy siihen, että kirjoittaminen on aina jonkin tekstilajin kirjoittamista, koulussakin – tosin 
niin kaikki muukin kommunikaatio on tilanteista. Viime vuosikymmeninä tekstilajien tutkimus 
on vakiinnuttanut asemansa kielitieteellisen tutkimuksen kentällä ja lisännyt ymmärrystämme 
tekstilajeista ja kielenkäytön konteksteista, mikä avaa uusia näkökulmia myös kirjoittamisen 
sujuvuuden tarkasteluun. 

Toinen puoli asiaa on, että sujuvuutta on tutkittu enimmäkseen toisen ja vieraan kielen 
oppimisen kontekstissa. Silloin sujuvuutta on peilattu äidinkielisen puhujan tai kirjoittajan 
ideaaliin. Monet kielentutkijat ovat kuitenkin havahtuneet siihen, että myös äidinkielisten 
puhujien kategoria on todellisuudessa varsin heterogeeninen (viime aikoina esim. Hulstijn 
2011) eivätkä kielen resurssit ole kaikille kielenkäyttäjille kaikissa suhteissa samat. Tämän 
asian lienee pannut merkille jokainen lastentarhanopettaja, luokanopettaja ja äidinkielen ja 
kirjallisuuden opettaja käytännön opetus- ja ohjaustyössään. 

Sujuvuudesta puhutaan yleisesti myös äidinkielellä kirjoittamisen yhteydessä, esimerkiksi 
arvioitaessa esseitä kokonaisvaltaisesti. Tyypillisesti siitä puhutaan kuitenkin intuition pohjalta 
ja itsestään selvänä käsitteenä. Sujuvuuden lähempi erittely onkin vaativa tehtävä, ja esimerkiksi 
puheen sujuvuuden perusteluissa ajaudutaan helposti kehämääritelmään ehkä jo siksi, että 
sujuvuus on käsitteenä monimerkityksinen (ks. Lauranto 2005, 127 ja siinä mainitut lähteet).
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Tarkoitukseni on ensinnäkin avata lausesujuvuuden käsitettä kirjallisuuden avulla ja toiseksi 
havainnollistaa sitä tekstiaineiston analyysin avulla. Vaikka esimerkkini ovat peräisin suomea 
äidinkielenä kirjoittavien teksteistä, on hyvä pitää mielessä, että moni äidinkielellä kirjoittamista 
koskeva asia ja ilmiö pätee myös muilla kielillä kirjoittamiseen.

Sujuvuutta on käytännössä mahdollista tarkastella joko suorasti tai epäsuorasti. Göös ja Karppinen 
(2014) ovat tutkineet kirjoittamisen sujuvuutta epäsuorasti: he tutkivat sitä toisaalta S2-opettajien 
ja toisaalta maallikoiden havaitsemana ja kielentämänä ilmiönä. Huomion kohteena oli siis 
tekstien arvioijien kokemusperäinen käsitys sujuvuudesta, ja heidän keskeinen tuloksensa on, että 
sekä opettajat että maallikot ankkuroivat kommenteissaan kirjoittamisen sujuvuuden etenkin 
kielioppiin, tekstin rakenteeseen, kielenhuoltoon ja tekstin yleiseen luettavuuteen. Opettajat 
kuitenkin liittävät (epä)sujuvuuden mielikuvansa useammin tekstin rakenteeseen kuin maallikot, 
ja maallikot puolestaan kiinnittävät jonkin verran useammin huomiota kielenhuoltoon ja 
luettavuuteen. Kyse oli kuvailevasta survey-tutkimuksesta, jossa S2-opettajat ja maallikot saivat 
arvioida erityyppisten tekstien sujuvuutta ja perustella arvioitaan. Tekstit olivat S2-kirjoittajien 
laatimia, mutta joukossa oli myös S1-kirjoittajan teksti. (Göös & Karppinen 2014.) 

Göösin ja Karppisen tutkielma antaa viitteitä siitä, että käytännön arviointityössä kirjoittamisen 
sujuvuus rakentuu laajalta pohjalta. Edes S2-kirjoitelmien arvioijat eivät pidä sujuvuutta vain 
kieliopillisten rakenteiden ja sanaston hallinnan taikka kielenhuollon asiana. Pikemminkin on 
päinvastoin: sujuvuuden käsite on tuonut kielenkäytön tarkasteluun lisäarvoa, jota perinteinen 
ilmaisun oikeellisuuden ja tarkkuuden näkökulma ei tavoita. Voidaankin sanoa, että sujuvuus 
(engl. fluency) on arvioinnin konstruktiona syntynyt ja olemassa ikään kuin reaktiona perinteiselle 
tarkkuuden tarkastelulle (accuracy) (esim. Brumfit 2000). Erottelua on pidetty käytännöllisenä, 
ja etenkin vieraiden kielten opetuksessa tämä on näkynyt konkreettisesti niin, että sujuvuutta 
harjoitellaan toisentyyppisin harjoittein kuin tarkkuutta. On myös ajateltu, että liialliset 
tarkkuusharjoitukset, jotka painottavat oikeakielisyyttä, jopa haittaavat kielitaidon kunnollista 
kehittymistä. (Mp.)

Tässä artikkelissa käsittelen ensinnäkin sitä, miten lausesujuvuus konkretisoituu sähköisissä 
vastineissa, joita suomenkieliset yläkoululaiset ovat kirjoittaneet äidinkielellään (ks. s. 124–128). 
Lausesujuvuuden tarkastelun lähtökohdaksi otan Traits of  writing -mallin (esim. Culham 2010), 
jossa huomion kohteena ovat kirjoittamisen ”juonteet” eli eräänlaiset piirre- tai taitokimput. 
Kyseinen etenkin Yhdysvalloissa suosittu kirjoittamisen arvioinnin ja opetuksen traditio tarjoaa 
monia käyttökelpoisia välineitä suomenkielistenkin tekstien tarkasteluun. Mallin väitetään 
kehittyneen ja jalostuneen dialogissa sekä kirjoittamisen opetuksen että tutkimuksen kanssa. 
Yksi etu on, että malli ei ole erityisen raskas apparaatiltaan. Juonnemallissa kirjoittamisen 
yhden juonteen muodostaa juuri lausesujuvuus, jota on määritelty nimenomaan äidinkielellä 
kirjoittamisen lähtökohdista käsin. Koska lausesujuvuuden tarkastelu tavoittaa mitä ilmeisimmin 
vain yhden siivun sujuvuudesta, täydennän tarkastelua myös muilla näkökulmilla.

Tekstit on kirjoitettu neljässä koulussa eri puolilla Suomea. Otokseni on pieni, vain 20 kirjoitelmaa, 
mutta esitykseni tarkoitukseen riittävä. Kokoamistapansa ansiosta aineisto soveltuu erityisen 
hyvin lausesujuvuuden ja myös tilanteisen sujuvuuden tarkasteluun: vastineista puolet on 
saanut ilmaisun monipuolisuudesta korkeimman pistemäärän (3 pistettä) ja puolet alhaisen 
pistemäärän (1 piste). Asetelma siis mahdollistaa pienimuotoisen laadullisen vertailun joissain 
kysymyksissä. 
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Otoksen kaikki tekstit on alun perinkin kirjoitettu sähköiseen muotoon. Tietokonetta ja 
tekstinkäsittelyohjelmaa hyödynnettiin äidinkielen taitojen arvioinnissa tällä kertaa vain 
kokeiluluontoisesti, eli noin kolmasosa kouluista suoritti arvioinnin sähköisesti.

Kirjoittamisen juonnemalli
Lausesujuvuuden tarkastelun lähtökohtana hyödynnän kirjoittamisen arvioinnin, opetuksen ja 
harjoittelun perinnettä, joka tunnetaan nimellä Traits of  writing, ’kirjoittamisen juonteet’. Tämän 
laajaa suosiota saaneen perinteen ja mallin juuret ulottuvat 1960- ja 1970-luvuille ja mm. Paul 
Diederichin tutkimuksiin (mm. Diederich 1974). Vuonna 2010 ilmestyneessä pedagogisessa 
oppaassaan Ruth Culham keskittyy erityisesti yläkoululaisten kirjoittamisen ja sen arvioinnin, 
ohjauksen ja opetuksen kysymyksiin sekä esittelee Traits of writing -ajattelua yleisemminkin. 
Suomeksi mallista voisi käyttää nimitystä kirjoittamisen juonnemalli; toisaalta juonteet voitaisiin 
kääntää myös piirteiksi.1

Juonnemallissa kirjoittamisen harjoittelua ja arviointia lähestytään seitsemän laajan kriteerin 
eli ”juonteen” avulla (vrt. engl. traits). Kriteereistä monet ovat tuttuja muistakin arvioinnin 
traditioista, joten esittelen niitä tässä vain maininnan omaisesti. 

Ensimmäinen juonne kohdistuu tekstin asiasisältöön eli ajatusten ilmaisuun (ideas), ja se käsittää 
aiheen keksimisen, rajauksen eli fokusoinnin, aiheen kehittelyn ja yksityiskohtien käytön. 

Toinen juonne kattaa puolestaan tekstin jäsentymisen (organization) eli tekstin rakenteen. Tällöin 
huomiota kiinnitetään tekstin retorisesti toimivaan aloitukseen ja lopetukseen, ajatusten 
jäsennykseen ja etenemiseen sekä yksityiskohtien loogiseen sijoitteluun. 

Mallin kolmas juonne rakentuu kirjoittajan äänen (voice) ympärille, ja sillä tarkoitetaan 
mm. kirjoittajan persoonallista jalanjälkeä, esityksen originaalisuutta ja kiinnostavuutta, 
keskusteluyhteyden muodostamista yleisöön sekä tavoitteen välittämistä. 

Kiinnostavaa on, että sanavalinnat (word choice) ovat päässeet mallissa aivan omaksi juonteekseen: 
tämä juonne nostaa tarkastelun keskiöön mm. verbien ilmaisuvoiman, kuvakielen, valittujen 
substantiivien, adjektiivien ja adverbien semanttisen tarkkuuden sekä merkitystä syventävät 
ilmaukset. 

Käsillä olevassa artikkelissa tarkastelu painottuu mallin viidenteen juonteeseen eli 
lausesujuvuuteen (sentence fluency). Lausesujuvuutta tarkastellaan lauseen muodostamisen, 
lausetyyppien vaihtelemisen, lauseiden ja tekstin “soljuvuuden” (rytmin) sekä normien luovan 
soveltamisen näkökulmasta. 

1 Yhdysvalloissa kirjoittamisen opetukseen, arviointiin ja tutkimukseen on panostettu vahvasti jo vuosikymmenten ajan. 
opetuksen institutionaalinen tuki on vahva: yliopistoissa on erillisiä kirjoittamisen keskuksia ja ohjelmia, ja kirjoittamisen 
opetusta on muutenkin tarjolla laajalti. Traits of writing -ajattelua sovelletaan eri osavaltioissa, ja se on kehittynyt massiivisen, 
yksipuoliseksi koetun paikallisen testausperinteen vastareaktiona. Mallin perusajatus on tarjota konkreettisia apuvälineitä 
opettajille, jotka ohjaavat kirjoittamisen harjoittelua kouluissa. (Culham 2010, 20–22.)
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Kuudennen juonteen muodostavat puolestaan konventiot (conventions). Ne koskevat sanojen 
kirjoitusasua, välimerkkien käyttöä sekä ison ja pienen alkukirjaimen käyttöä. Huomionarvoista 
on, että lisäksi kuudenteen juonteeseen sisältyy mallissa kieliopin rakenteiden idiomaattisuus. 
Juonne kokoaa näin yhteen runsaan joukon etenkin kieliopin ja oikeakirjoituksen hallintaan liittyviä 
asioita. Voitaisiinkin ajatella, että kuudes juonne kuvaa tekstin pintatason sujuvuutta (kuvio 1).

Viimeinen eli seitsemäs juonne muodostuu tekstin esillepanosta (presentation). Juonne kattaa sellaiset 
visuaaliset seikat kuin mm. käsialan selkeyden ja luettavuuden; kirjoitusasun yhdenmukaisuuden; 
kirjasinkoon ja tyylin; tekstien, kirjainten, sanojen ja rivien taidokkaan asettelun suhteessa 
tyhjään tilaan; tekstin ja sen eri osien muotoilun eli esimerkiksi tyylien käytön.

Artikkelissani fokusoin mallin viidenteen juonteeseen eli lausesujuvuuteen ja sivuan jonkin 
veran muitakin juonteita. Esimerkiksi artikkelin loppupuolella tilanteista sujuvuutta pohtiessani 
käsittely sivuaa ensimmäistä ja toista juonnetta eli tekstin jäsentymistä ja ajatusten ilmaisua.

lausesujuvuus
Lausesujuvuuden käsite on hyödyllinen siksi, että sen avulla on mahdollista koota yhteen ja nostaa 
tarkastelun (ja myös arvioinnin) kohteeksi monenlaisia kirjoittamisen ilmiöitä, jotka liittyvät 
lauseisiin, lauserakenteisiin ja virkkeiden muodostamiseen sekä ilmaisun monipuolisuuteen. 

Tarkastelen lausesujuvuutta juonnemallin mukaisesti neljästä näkökulmasta:

•	 lauseiden ja virkkeiden muodostaminen (crafting well-built sentences)
•	 lause- ja virketyyppien vaihteleminen (varying sentence types)
•	 tekstin soljuvuus (capturing smooth and rhythmic flow)
•	 normien luova soveltaminen (breaking the “rules” to create fluency)

Näistä neljästä näkökulmasta ilmeisimmät ja arvioinnin kannalta suoraviivaisimmat ovat 
kaksi ensimmäistä eli lauseiden ja virkkeiden muodostus ja näiden monipuolisuus eli erilaisten 
rakennekaavojen vaihtelu. Myös epämääräisemmät ”soljuvuus” ja normien luova rikkominen 
tarjoavat mielestäni olennaisen tärkeän lisän muuten kapeaksi jäävään lausesujuvuuden 
tarkasteluun.

Kun puhutaan lausesujuvuudesta, mieleen voi tulla lause useassakin eri merkityksessä. Kirjoittamisen 
opettaja, arvioija tai ohjaaja voi puhua lauseesta ensinnäkin syntaktisen lauseen merkityksessä 
eli kielellisen rakenteen yksikkönä, toiseksi ortografisen virkkeen merkityksessä, kolmanneksi 
sisällön yksikkönä tai neljänneksi vaikkapa luovan ilmaisun välineenä. Kirjoittamisen 
juonnemallissa lausesujuvuus (sentence fluency) ymmärretään laajasti, ja voitaisiin sanoa, että 
lausesujuvuus imee silloin sisäänsä nämä lauseelle eri yhteyksissä siunautuneet merkitykset. 
Havainnollistan näitä merkityksiä alla lyhyesti.

lause ja virke

Kirjoittamisen harjoittelun, ohjauksen ja myös arvioinnin kannalta on hyödyksi tiedostaa, 
millaisia yleisiä käyttötapoja ja merkityksiä lause-sanalle on kertynyt. Millainen työnjako lauseella 
ja virkkeellä on esimerkiksi kirjoittamisen opettajan omassa kielenkäytössä? Pitäisikö pysytellä 
johdonmukaisesti vain yhdessä merkityksessä, vai toimittaisiinko sittenkin tilanteen mukaan?
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Kielitieteellisessä merkityksessään lause määritellään nimenomaan kieliopin ja lähemmin 
syntaksin näkökulmasta käsin. Silloin lauseella tarkoitetaan rakenteellista kokonaisuutta, 
jonka peruskriteeri on predikaattiverbi (finiittiverbi). Kielitieteellistä lauseen määritelmää 
kannattelee kielitieteellisen tutkimuskirjallisuuden perinne. Seuraava sitaatti on peräisin Ison 
suomen kieliopin verkkoversiosta:

Lause on sanojen ja lausekkeiden muodostama rakenteellinen kokonaisuus, jonka ytimenä on 
finiittiverbi ja jonka osien välillä vallitsee erilaisia riippuvuus- ja määrityssuhteita, esim. Lapset 
leikkivät pihalla, Tuulee, Kuuletko miten tuuli ulvoo? Espoossa ei anneta tarpeeksi rahaa kouluille 
(VISK § 864). 

Laajemmalle yleisölle tarkoitetussa Kielitoimiston sanakirjassa kielitieteellinen määritelmä 
saa rinnalleen myös yleiskielisen määritelmän. Sen mukaan lauseella voidaan tarkoittaa myös 
laajempaa kokonaisuutta: virkettä, joka voi käsittää useita persoonamuotoisen verbin sisältäviä 
lauseita. Lisäksi sanakirjassa mainitaan mm. matematiikan ja tietotekniikan alan erikoiskieliset 
määritelmät:

1. kiel. yhden persoonamuotoisen verbin sisältävä (t. elliptisesti verbitön) sanojen ja 
lausekkeiden muodostama kokonaisuus; yleisk. myös useita tällaisia jaksoja sisältävästä 
virkkeestä. Lauseita ovat esim. ”Taitaa tulla sade” ja ”Mitä hänelle kuuluu?”. Kysymys-, 
huudahduslause. Pää-, sivulause. Että-lause. Kirjoittaa lyhyitä lauseita. Isku-, tunnus-, raamatunlause. 
Lentävä lause (jkn määrähenkilön) lausuma, jota toistetaan usein. 

2. mat. loogisin keinoin oikeaksi todistettavissa oleva lausuma, teoreema. Pythagoraan lause. 

3. tietotekn. ohjelmointi-, ohjaus- tms. kielessä sovittu rakenteellisen ja merkityksellisen 
kokonaisuuden muodostava ilmaus. 

4. yhdyssanojen jälkiosana myös monivirkkeisistä kokonaisuuksista: lausuma, lausunto. 
Alku-, loppulause. Puolto-, vasta-, (epä)luottamuslause. 

Kielitoimiston sanakirjassa esitetty lauseen yleiskielinen määritelmä lähestyy siis virkkeen 
määritelmää, ja myös monet kielialan ammattilaiset puhuvat ajoittain lauseesta tässäkin 
merkityksessä. Yleiskielinen määritelmä on tuttu myös kouluopetuksessa.

Kahden jo käsitellyn merkityksen lisäksi lauseesta ja lauseista voidaan puhua luovan 
ilmaisun näkökulmasta. Esimerkiksi kirjallisuudentutkijan huomion kohteena voi olla 
vaikkapa suomalaisen kaunokirjallisuuden lause (vrt. esim. historiallisesti ”entistä vapaampi 
lauseenmuodostus”). Lause-sanan ilmeinen etu on, että siihen on helppo yhdistää mielikuva 
lausumisesta ja samalla luovasta ilmaisusta, mikä onkin tärkeä asia lausesujuvuudesta puhuttaessa. 
Toinen relevantti huomio on se, että koulukieliopeissa lauseeseen on perinteisesti liitetty myös 
sisältö, kun lauseesta on puhuttu ideayksikön tapaisena kokonaisuutena (vrt. ”lause ilmaisee 
yhden ajatuksen”). (Ks. Makkonen-Craig 2006.) 

Lausesujuvuuden kannalta kaikki lauseelle annetut merkitykset ovat relevantteja, lukuun 
ottamatta matematiikan ja tietotekniikan erikoiskielisiä merkityksiä. Lause on kuin 
moniulotteinen hologrammi: kun sitä kääntelee, yhdeltä suunnalta lausetta voi tarkastella 
syntaktisena, rakenteen yksikkönä, toiselta suunnalta näkyviin tulee virkkeen kaltainen 
merkitys, kolmannelta suunnalta lause on sisällön ja informaation annostelun yksikkö. Vielä 
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yhdestä vinkkelistä lause näyttäytyy luovan ilmaisun välineenä, jolloin se kytkeytyy kirjoittajan 
ääneen eli juonnemallin kolmanteen juonteeseen.

Sekä kirjoitetussa että puhutussa kielessä on (syntaktisia) lauseita, mutta toisaalta myös 
muunmuotoisia lausumia, etenkin puhutussa kielessä. Sitä vastoin virke on yksinomaan kirjoitetun 
kielen yksikkö: se on ortografinen ja typografinen kokonaisuus, joka alkaa tyypillisesti isolla 
kirjaimella ja päättyy pisteeseen. Käytännössä virkkeiksi on silti usein mielletty nimenomaan 
sellaiset ortografiset kokonaisuudet, jotka ovat muodoltaan (syntaktisia) lauseita (ks. esim. KS, sv. 
virke). On siis olemassa virkkeen prototyyppi: se on yksinkertainen lause, jossa on yksi finiittiverbi 
ja verbin vaatimat pakolliset lauseenjäsenet, tai yhdyslause, jossa finiittiverbejä on useampia. 

Jos kerran puhutaan kirjoittamisesta, miksi ei puhuttaisi yksinomaan virkesujuvuudesta? 
Yksi tärkeä syy, miksi englannin sentence fluency kannattaa mielestäni suomentaa mieluummin 
lausesujuvuudeksi kuin virkesujuvuudeksi, on se, että virkkeestä puhuminen tuntuu kutsuvan 
esiin tietynlaisen kirjoittamisen diskurssin eli historiallisesti sitkeän tavan puhua ja käsitteistää 
kirjoittamista – niin kutsutun muotodiskurssin (ks. Ivanič 2004; Juvonen ym. 2011). Tässä 
diskurssissa kirjoittaminen mielletään yksinomaan tai ensisijaisesti (oikeiden) muotojen 
tuottamisen taidoksi tai jopa tekniseksi taidoksi. Kun mukaan halutaan muitakin ulottuvuuksia, 
esimerkiksi luovuuden ja itseilmaisun sekä tilanteisen sujuvuuden näkökulma ja jopa painotetaan 
näitä, lausesujuvuus on nimityksenä osuvampi. Teknisluonteinen, virkkeen merkintää koskeva 
tarkastelu on toki sekin välillä tarpeen. Itse asiassa virkkeistys eli virkkeiksi jakaminen kuuluu 
sekin lausesujuvuuden piiriin, mutta se on vain yksi asia monen muun joukossa.

Ensimmäinen osa-alue: lauseiden ja virkkeiden muodostus

Kirjoittamisen juonnemallissa lausesujuvuuden ensimmäinen osa-alue on lauseiden ja virkkeiden 
muodostus, lyhyemmin lauseenmuodostus. Siihen sisältyy erityyppisten lauseiden ja virkkeiden 
rakentaminen ja muotoilu huolellisesti, mutta toisaalta myös luovasti ja taidokkaasti (vrt. engl. 
crafting sentences).

Lauseen kielitieteellinen määritelmä tarjoaa hyvän peruslähtökohdan lauseenmuodostuksen 
tarkasteluun. Siksi opettajan ja arvioijan täytyy tuntea ja hallita suomen kielen syntaksin 
perusteet; ne tarjoavat käytännön diagnoosin ja opastuksen välineitä. Juonnemallissa kielioppi 
kuitenkin valjastetaan retoriikan käyttöön, ja jotta saadaan retorisesti vahvoja lauseita, myös 
kirjoittajien on tunnettava lauseiden syntaktisen jäsennyksen tärkeimmät periaatteet. Niitä 
myös voidaan harjoitella täsmäharjoittein. 

Lauseen syntaktisen määritelmän soveltaminen ei ole aina mutkatonta, etenkään silloin kun on 
kyse tekstilauseista eli lauseista, jotka esiintyvät autenttisissa teksteissä ja ovat muovautuneet ja 
muotoutuneet kontekstinsa osaksi. Esimerkiksi kaunokirjallisuuden, tietokirjallisuuden ja myös 
koulukirjoitelmien tarjoamat esimerkit ovat usein huomattavasti mutkikkaampia kuin pelkistetyt 
oppikirjaesimerkit. Autenttisissa teksteissä esiintyy myös runsaasti muunmuotoisia virkkeitä 
kuin perinteisen syntaktisen lauseen muotoisia, ja pelkästään finiittiverbin tunnistuksessa 
aloittelijaa voivat hämätä useat seikat (ks. Makkonen-Craig 2006, 93–94). 

Havainnollistan seuraavassa lauseenmuodostuksen asioita esimerkkitekstin avulla (esimerkki 
1). Kokeita vai ei kokeita -tekstin kirjoittaja on jakanut tekstinsä seitsemäksi ortografiseksi 
kokonaisuudeksi, jotka on alla numeroitu.
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Esimerkki 1

Kokeita vai ei kokeita

[1] Minusta kokeet ovat todella tärkeä pitää niistä näkee niin hyvin että mitä oppilaat oikeasti 
osaavat ja missä tarvitsevat harjoitusta. [2] Ja tukiopetusta tarvitsevat huomataan kokeen avulla 
koska ei välttämättä tunnilla niin huomaa ketkä osaavat ja ketkä eivät kun sillä ne hyvät tietenkin 
viittaavat ja tietävät oikeat vastaukset ja sitten niitä jotka eivät ymmärrä niin eivät viittaa ja heistä 
voidaan luulla että he eivät vai kehtaa viitata vaikka osaisivat. [3] Ja kokeet on hyvä tapa saada 
nuoret oikeasti lukemaan asiaa niin he rupeavat ymmärtämään asioista mitä maailmassa tapahtuu.

[4] Ja se on totta että on myös hyvä tapa nyt lähinnä kieli aineissa laittaa oppilaat nettiin 
vieraankielisille keskustelu palstoille tai sitten juttelemaan jollekkin ulkomaalaiselle koska siinä 
oikeasti joutuu tosi tilanteeseen missä sinun täytyy tietää mitä sanoa ja miten kirjoittaa se niin että 
toinenkin ymmärtää mitä sinä puhut. [5] Ja se on hyvin tärkeää koulun ulkopuolellakin että osaat 
kommunikoida toiseten ihmisten kanssa vaikka he eivät puhuisikaan samaa kieltä kuin sinä.

[6] Mutta kokeita ei saa kyllä lakkauttaa koska niistä on todella paljon apua että nuoret oikeasti 
lukevat ja opiskelevat esim. kieliä ja yhteiskutaoppia ja muita sellaisia että osaavat sitten kertoa 
muillekkin ketkä eivät ymmärrä ja että pärjäävät elämässä hyvin ilman ongelmia. [7] Mutta 
minusta se on ehkä vähän liikaa että nuoret joutuvat opiskelemaan ulkoa joitakin taulukoita 
kirjasta ja sitten muistamaan ne kokeessa täysin samanlaisina joka ikinen vuosiluku ja nimet ja 
sitten vielä yhdistämään niitä toisiinsa ja on jo monelle aikuisellekkin hankalaa.
allekirjoitus [Vastine 15-1(T)] 

Esimerkkitekstille luonteenomaisia ovat varsin pitkät ortografiset kokonaisuudet: asiakokonaisuus 
jatkuu ja ajatus etenee pitkinä, ketjumaisina virkkeinä. Virkkeistämisen taito eli käytännössä 
ajatus- tai tekstipötkön jakaminen sopivan mittaisiksi virkkeiksi on lauseenmuodostuksen 
ensimmäinen osa-alue. Lausesujuvuutta voi Culhamin mukaan testata ääneen lukemalla, sillä 
se voi auttaa huomaamaan hengästyttävät ketjuvirkkeet. Kun lausesujuvuutta parannetaan, 
keskeisessä osassa on sopivien taukopaikkojen löytäminen ja samalla mielestäni myös 
informaation annostelun tarkastelu. Culham itse on luonnehtinut lausesujuvuutta auditiiviseksi 
juonteeksi korostaessaan, että kyse ei ole vain ilmaisun tarkkuudesta eikä silmälle kirjoittamista, 
vaan kirjoittaja ”kuulostelee” tekstissään esimerkiksi lauseiden aloitustapoja ja etsii luontevia 
pysähdyspaikkoja. Tärkeätä on, että jokainen lause on huolellisesti muovattu (vrt. engl. carefully 
crafted) eikä osasia ole vain sattumanvaraisesti singottu yhteen. 

Esimerkissä 1 epäsujuvuutta tuottavat ketjuvirkkeet (virkkeet 2, 4, 6, 7), joissa laaja ajatuskokonaisuus 
on yritetty mahduttaa varsin pitkään, jakamattomaan jaksoon. Tällöin kirjoittajan on myös 
vaikeampi hallita kaikkia lauserakenteita, esimerkiksi kokonaisuuksien loppuosia. Epäsujuvuutta 
tuottaa siis jo virkkeistyksen tapa. Virkkeistyksestä puhuttaessa tarkastelun kohteena on 
nimenomaan tuotoksen sisällöllis-tekninen jakaminen virkkeen muotoisiksi ja näköisiksi 
kokonaisuuksiksi sekä niiden merkitseminen vallitsevan konvention mukaisesti. 

Ajatus yhdestä ideasta per virke ja virkerajan merkitseminen suhteessa vakiintuneisiin 
konventioihin (niin sanottu demarkaatio) on jo monilla yläkoululaisilla automatisoitunut 
toiminto. Esimerkkitekstissä 1 kirjoittaja kykenee tuottamaan runsaasti tekstiä. Lausesujuvuuden 
työstämisen voisikin aloittaa uusimalla virkkeistystä ja tarkastelemalla huolellisesti 
kytkentätapoja. Esimerkiksi aloituskappaleen virkkeistystä voisi uusia seuraavaan tapaan:
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[Virke 1:] Minusta kokeet ovat todella tärkeä pitää, sillä niistä näkee niin hyvin mitä oppilaat 
oikeasti osaavat ja missä tarvitsevat harjoitusta. [Virke 2:] Toisaalta myös tukiopetusta 
tarvitsevat huomataan kokeen avulla. [Virke 3:] Tunnillahan ei välttämättä niin huomaa ketkä 
osaavat ja ketkä eivät, koska siellä ne hyvät tietenkin viittaavat ja tietävät oikeat vastaukset ja 
sitten on niitä jotka eivät ymmärrä eivätkä viittaa. [Virke 4:] Heistä voidaan luulla että he eivät 
vai kehtaa viitata vaikka osaisivat. [Virke 5:] Lisäksi kokeet on hyvä tapa saada nuoret oikeasti 
lukemaan asiaa niin että he rupeavat ymmärtämään asioista mitä maailmassa tapahtuu. […]

Juonnemallissa lauseenmuodostukseen kuuluu virkkeistyksen lisäksi lauseiden, virkkeiden ja 
näiden muodostamisen kokonaisuuksien välinen kytkentä eli se, kuinka lauseita (virkkeitä) 
liitetään toisiinsa tarkoituksenmukaisesti etenkin konjunktioiden ja konnektiivien avulla. 
Lausesujuvuuden parantamiseksi on joskus tarpeen lisätä konjunktio (sillä) tai muu sidesana 
taikka vaihtaa se toiseksi (koska > -han, kun > koska, ja > lisäksi, ja > toisaalta myös, niin eivät 
> eivätkä, niin > niin että). Etenkin heikoimmat kirjoittajat käyttävät tekstissään usein vain 
muutamaa, itselleen tutuinta liitosta (ja, koska, kun, niin, että -liitokset), ja osa näistä liitoksista voi 
olla huomattavan puheenomaisia. Tilalle voidaan miettiä muita, usein semanttisesti tarkempia 
konjunktioita ja konnektiiveja. Samalla haastetaan kirjoittamaan lauseita uudestaan. (Pilkun 
käytön tarkastelu ja sanojen oikeinkirjoituksen korjaus kuuluu kirjoittamisen kuudenteen 
juonteeseen.)

Lauseenmuodostuksen epäsujuvuus voi tarkoittaa myös sitä, että lause jää kesken, lauserakenne 
hajoaa vaikeasti tunnistettavaksi tai kaksi eri rakennetta sulautuvat toisiinsa. Esimerkin 
1 avauslause Minusta kokeet ovat todella tärkeä pitää on yksi esimerkki rakenteiden yhteen 
sulautumisesta (vrt. Minusta kokeita on todella tärkeä pitää ja Minusta kokeet ovat todella tärkeitä 
(pitää)). Tekstin toisessa virkkeessä puolestaan lauserakenne hajoaa: […] ja sitten niitä jotka eivät 
ymmärrä niin eivät viittaa […]. Myös tekstin lopetuksessa on vastaavaa lauseenmuodostuksen 
epäsujuvuutta: 

Mutta minusta se on ehkä vähän liikaa että nuoret joutuvat opiskelemaan ulkoa joitakin taulukoita 
kirjasta ja sitten muistamaan ne kokeessa täysin samanlaisina joka ikinen vuosiluku ja nimet 
ja sitten vielä yhdistämään niitä toisiinsa ja on jo monelle aikuisellekkin hankalaa.

Lauseenmuodostusta voidaan parantaa korjaamalla rakennetta (esimerkiksi predikaattiverbin 
muoto), muuttamalla sanajärjestystä, poistamalla lauseista turhia aineksia, lisäämällä jotain 
tai yhdistelemällä lauseita. Esimerkkitekstin päätöskappaleessa lausesujuvuus paranee, 
kun muodostetaan loppuosasta oma, erillinen virke (Se olisi jo monelle aikuisellekin hankalaa.) 
tai vaihdetaan viimeisen ja-konjunktion tilalle täsmällisempi keino liittää viimeinen lause 
kokonaisuuteen (vrt. … yhdistämään niitä toisiinsa, mikä on jo monelle aikuisellekin hankalaa.)

Toinen osa-alue: lauseiden ja lauseyhdistelmien monipuolisuus

Lausesujuvuuden toinen osa-alue on lauseiden ja virkkeiden rakentamisen monipuolisuus. 
Kirjoittamisen juonnemallissa tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että kirjoittaja tekee monipuolisia 
valintoja lauseiden kompleksisuuden suhteen. Teksti ei siis koostu esimerkiksi pelkistä 
päälauseista (vrt. niin kutsuttu kansakoulutyyli), vaan on tehokas yhdistelmä (mix) pitkiä 
ja lyhyitä, erityyppisiä kompleksisia ja yksinkertaisia lauseita (Culham 2010, 33). Kirjoittaja 
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hyödyntää monipuolisesti pää- ja sivulauseiden yhdistelmiä, ja valinnat on valjastettu tekstin 
keskeisen aiheen käsittelyyn tai tekstin juonen kulun tukemiseen. Kirjoittaja osaa esimerkiksi 
arvioida, milloin ja missä kohdassa asia kannattaa ilmaista lyhyellä, ytimekkäällä lauseella, 
milloin taas laveammin – ja kuinka laveasti.

Juonnemallin mukaisesti lausesujuvuutta voidaan työstää muun muassa tarttumalla lauseiden 
(ja virkkeiden) alkuihin; tällöin tarkataan, toistuuko niissä kaikissa sama rakennekaava. 
Huomiota kiinnitetään konjunktioiden ja konnektiivien monipuolisuuteen, mutta myös tekstin 
temaattiseen etenemiseen (teemankuljetuksen tapa) ja lausetyyppien valintaan.

Esimerkkitekstissä 1 huomiota kiinnittää, että aloitusvirkettä lukuun ottamatta kirjoittajan 
virkkeet alkavat ja- tai mutta-sanalla. Esimerkiksi ensimmäisen kappaleen virkkeet on kytketty 
toisiinsa lisäyksenomaisesti ja-sanalla: 

Minusta kokeet ovat todella tärkeä pitää niistä näkee niin hyvin että mitä oppilaat oikeasti osaavat 
ja missä tarvitsevat harjoitusta. Ja tukiopetusta tarvitsevat huomataan kokeen avulla koska ei 
välttämättä tunnilla niin huomaa ketkä osaavat ja ketkä eivät kun sillä ne hyvät tietenkin viittaavat 
ja tietävät oikeat vastaukset ja sitten niitä jotka eivät ymmärrä niin eivät viittaa ja heistä voidaan 
luulla että he eivät vai kehtaa viitata vaikka osaisivat. Ja kokeet on hyvä tapa saada nuoret oikeasti 
lukemaan asiaa niin he rupeavat ymmärtämään asioista mitä maailmassa tapahtuu.

Kirjoittajan konjunktiovaranto on muutenkin suppeahko, sillä tekstissä esiintyy pääasiassa ja 
(sitten), niin, että ja koska -kytköksiä. Kirjoittaja saattaisikin käytännössä hyötyä siitä, jos hänelle 
annettaisiin konkreettinen, nimenomaan semanttisesti ryhmitelty lista niistä lukuisista 
konjunktioista ja konnektiiveista, joista kirjoittajat voivat valita ilmaistessaan kausaalisuhteita 
ja muita suhteita suomen kielellä. 

Vastineessa kirjoittaja ottaa aina kantaa toisen tekstin väitteisiin ja vahvistaa, kumoaa tai 
tarkentaa niitä sekä myönnyttelee (esim. Mikkonen 2010). Onkin kiinnostavaa tarkkailla, 
millaisin ja kuinka monipuolisin kielen keinoin teksteissä otetaan kantaa. Esimerkkitekstimme 
kirjoittajan suosikki näyttäisi olevan evaluoiva että-lause: Ja se on totta että on… Ja se on hyvin tärkeää 
koulun ulkopuolellakin että… Mutta minusta se on ehkä vähän liikaa että… (ks. myös Juvonen 2014). 
Mielipiteen ilmaisuun on tarjolla monenlaisia keinoja. Eri konstruktioiden ja ilmaisukeinojen 
monipuolinen käyttö kuuluu siis sekin lausesujuvuuden piiriin.

Kolmas ja neljäs osa-alue: lauseiden soljuvuus ja normien luova soveltaminen

Lausesujuvuuden kolmas ja neljäs osa-alue eli lauseiden soljuvuus (engl. rhythmic flow) ja normien 
luova soveltaminen sujuvuuden synnyttämiseksi ovat epämääräisempiä kuin ensimmäinen ja 
toinen osa-alue. Ainakaan ”soljuvuus” ei kuulosta erityisen eksaktilta. Kuitenkin myös nämä 
osa-alueet tarjoavat tärkeän lisän kirjoittamisen arviointiin ja ovat relevantteja erityyppisiä 
tekstejä editoitaessa. Ensinnäkin ne auttavat käsittelemään ja arvioimaan kirjoittajien tekemiä 
persoonallisia valintoja, ja toiseksi ne auttavat tiedostamaan sellaisia lauseenmuodostuksen 
asioita, joiden kohdalla kirjoitetun kielen sisällä on runsaasti vaihtelua eri tekstilajien välillä. 
Tarjolla ei siis useinkaan ole mitään yksitulkintaista normia, jota vastaan tekstiä voitaisiin 
arvioida.
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Lauseiden rytminen ”flow” voi tuntua suomenkieliselle lukijalle vieraalta käsitteeltä. Tekstin 
ja lauseiden ”flow” voitaisiin suomentaa soljuvuudeksi, ja ilmiö sinänsä on meilläkin tuttu. 
Soljuvuudesta on kyse, kun teksti tuntuu ääneen luettaessa vaikkapa ”jouhevalta” tai vaikutelmana 
on ”takkuinen”, ”könkkö” tai ”hakkaava” teksti. Soljuvuus on huomionarvoinen asia arvioitaessa 
erityyppisiä normipoikkeamia ja normien venytyksiä ja pohdittaessa, ovatko ne kulloisessakin 
yhteydessä ansio vai puute. Yläkoululaisten teksteissä yleinen normien venytys on esimerkiksi 
muiden kuin syntaktisen lauseen muotoisten lausumien käyttö. Aineistossani tällaisia lausumia 
ovat esimerkiksi Aktiivisuudella? No ei kai? (esimerkki 2). Vaikka tapaukset eivät ole syntaktisia 
lauseita, ne ovat edelleen lausumia, ja tekstissä ne voivat tietenkin muodostaa virkkeen, jos 
kirjoittaja ne sellaisiksi merkitsee. 

Juonnemallissa lauseiden rytminen soljuvuus tarkoittaa, että kirjoittaja ottaa huomioon, miltä 
lauseet ja virkkeet kuulostavat: teksti on soljuvaa, kun se on ääneen luettaessa korvalle helppo. 
Teksti siis ikään kuin soljuu tai virtaa ja välillä kenties myös yllättää lukijan. Yhdysvaltalaisessa 
perinteessä puhutaan usein myös kairoksesta eli tekstin retorisesta ajoituksesta. 

Käytännössä ilmaisun rytminen soljuvuus kytkeytyy myös kirjoittajan ääneen eli juonnemallin 
mukaisesti kirjoittajan persoonalliseen jalanjälkeen, esityksen originaalisuuteen ja 
kiinnostavuuteen sekä kirjoittajan ja yleisön välisen keskusteluyhteyden muodostamiseen, 
kuten toisessa esimerkkitekstissäni:

Esimerkki 2

Kokeet on ihan hyväksi.

JOS kokeita ei olisi niin miten oppilaalle anettaisiin numero? Aktiivisuudella? No ei kai. Tämä 
olisi aivan järjetön juttu jos kokeita ei pidettäisi.

Kokeet on pidettä olipa se jonkun mielestä turhaa vai ei. Jos aktiivisuudella anettaisin numero niin 
monille ujoille\muille ei tulisi hyviä numeroita.

Okei kokeita on aika paljon mutta ei niitä nyt pois voisi ottaa. Nyt kun tämä nykytegnologiakin 
kehittyy niin kokeet voisi tehdä koneella.

Pistareita voisi kyllä vähentää ja reilusti. Oikestaan myös sanakokeitakin niitä ei tarvita.

Vaikka monet opettajat ihmettelivät miksi vuosilukuja ja nimejä pitäisi muistaa. No kyllä ne pitää 
muistaa tärkeitä asioita nekin.

Tämä oli kaikki minun mielipidettäni... joittenkin mielestä tämä olisi toisin.

allekirjoitus [Vastine 20-1(P)] 

Kokeet on ihan hyväksi tekstin kirjoittaja rikkoo tai venyttää monia kirjoitetun yleiskielen 
normeja, mutta vain osa niistä kuuluu lausesujuvuuden piiriin. Tekstin pintasujuvuuden 
normipoikkeamat (vrt. ujoille\muille, anettaisin < annettaisiin, oikestaan < oikeastaan, nimejä  
< nimiä, on pidettä < on pidettävä) eivät kuulu lausesujuvuuden piiriin eikä niiden kohdalla liene 
järkevää puhua muutenkaan normien luovasta soveltamisesta, ainakaan tässä tekstiyhteydessä. 
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Lausesujuvuuden näkökulmasta relevantteja ovat niiden sijaan sellaiset kirjoittajien ratkaisut 
kuin

•	 lyhyet, puheessa tavanomaiset predikaattiverbittömät lausumat, joista on rakennettu 
virke (Aktiivisuudella? No ei kai.)

•	 puheelle tyypilliset interjektiot ja dialogipartikkelit (esim. Okei)
•	 virkkeenalkuiset Ja, Mutta, Joten (vrt. esim. 1)
•	 lauseenloppuiset, usein puheenomaiset lisäykset (esim. ja reilusti, tärkeitä asioita nekin)
•	 dialogin tavoittelu

Erityisen tavallisia aineistossani ovat virkkeenalkuiset Ja, Mutta, Joten. Tällaiset konnektiivit ovat 
kiinnostavia kirjoittamisen normien kannalta, sillä eri kirjoituskulttuureissa käyttöä on normitettu eri 
määrin. Esimerkiksi amerikkalaisissa englanniksi kirjoitetuissa tieteellisissä ja mediateksteissä ne ovat 
yleisempiä kuin teksteissä, jotka on kirjoitettu ja julkaistu suomeksi Suomessa. Suomalaisesta näkökulmasta 
tarkasteltuna onkin kiinnostavaa, että kyseiset konnektiivit voidaan mieltää soljuvuuden piirteeksi ja 
kirjoittamisen juonnemallissa niitä kutsutaan siirtosanoiksi (transition words). Jokaista siirtosanan käyttöä 
on arvioitava erikseen, ja niitä tarkastellaan myös ilmaisun monipuolisuuden näkökulmasta. 
Harvakseltaan ja sopivassa kohdassa käytettynä siirtosana parantaa lausesujuvuutta, mutta 
liian usein ja maneerinomaisesti käytettynä se pikemminkin tuottaa epäsujuvuutta. 

Myös sellaiset puheenomaiset lausumat kuin Aktiivisuudella? No ei kai. ovat huomionarvoisia 
lausesujuvuutta arvioitaessa. Juonnemallin mukaan kirjoittajan ansioksi katsotaan, jos hän 
osaa tehdä tekstissään monipuolisia ratkaisuja. Esimerkiksi päälauseiden yhdistelmä voi sopia 
uusien yksityiskohtien esille tuomiseen, esitetyn tiedon syventämiseen tai jonkin pointin 
vahvistamiseen. Lyhyellä väitelauseella pointti kenties saadaan perille. Fragmentti (esim. 
Aktiivisuudella?) on puolestaan keino, jota voidaan käyttää yksittäisen tärkeän ajatuksen esiin 
nostamiseen niin, että lukijakin sen varmasti huomaa. (Culham 2010, 221.)

Suomenkielisissä teksteissä myös sanajärjestys näyttäisi olevan keskeinen ilmaisun resurssi ja 
lausesujuvuuteen liittyvä asia. Se kytkeytyy usein ilmaisun affektiivisuuteen ja mahdollisesti 
myös keskusteluyhteyden tavoitteluun.

Esimerkkiteksti 2 on hyvä näyte siitä, että pintasujuvuudeltaan vajavainen teksti, jossa 
lauseenmuodostuskin on osin keskeneräistä, voi samaan aikaan olla ansiokas lausesujuvuuden 
toisella osa-alueella eli normien luovan soveltamisen alueella. Kirjoittaja selvästikin osaa ilmaista 
asiansa retorisesti vahvalla ja itsevarmalla tavalla. Lausesujuvuuden moniulotteinen tarkastelu 
voikin auttaa tulkitsemaan ja perustelemaan tekstistä syntyvää ristiriitaista vaikutelmaa. 
Teksti ei siis useinkaan ole vain sujuva tai epäsujuva, vaan jo lausesujuvuutta on tarkasteltava 
eri suhteissa. Monipuolinen tarkastelu auttaa havaitsemaan niin ansioita kuin lisäharjoittelun 
kohteita, joista voidaan keskustella esimerkiksi kasvokkaisissa ohjaustilanteissa. 

Määrällinen sujuvuus
Edellä tarkasteltu lausesujuvuus on laadullisen sujuvuuden yksi laji. Esimerkiksi Charles 
Fillmoren esittämän sujuvuuden luonnehdinnan mukaisesti voidaan puhua erikseen määrällisestä 
sujuvuudesta. Tällöin sujuvaksi kielenkäyttäjäksi määrittyy henkilö, joka pystyy tuottamaan 
annetusta aiheesta mahdollisimman runsaasti (järkevää) puhetta tai tekstiä annetussa ajassa 
(Fillmore 2000 [1979]). 
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Aineistossani laadullinen ja määrällinen sujuvuus näyttäisivät usein kulkevan käsi kädessä 
(ks. taulukko 1). Esimerkiksi ilmaisun monipuolisuuden akselilla parhaimmiksi arvioidut 
eli kolmen pisteen suoritukset ovat merkki- ja sanamäärältään keskimäärin yli kaksi kertaa 
niin laajoja kuin yhden pisteen suoritukset. Pienessä otoksessani yhden pisteen suoritusten 
keskimääräinen pituus on noin 800 merkkiä (keskiarvo) ja kolmen pisteen suoritusten 1800 
merkkiä, tosin kummassakin ryhmässä on runsaasti hajontaa kirjoittajien välillä. Yhden 
pisteen teksteistä suppeimmat ovat hieman alle sadan sanan pituisia ja käsittävät noin 500 
merkkiä, lyhin teksti vain 235 merkkiä ilman välilyöntejä (41 sanaa). Saman ryhmän pisimmät 
suoritukset ovat 1100–1400 merkin mittaisia (noin 180–230 sanaa) ja lähestyvät siten kolmen 
pisteen suorituksia, jotka ovat keskimäärin 1310–2300 merkin laajuisia (noin 190–330 sanaa).

TauLukko 1. Tuotoksen määrällinen sujuvuus: keskiarvoja

KolMEn PisTEEn 
suoRiTuKsET

YHDEn PisTEEn 
suoRiTuKsET

Sanamäärä / teksti 260 124

Merkkimäärä / teksti 1800 800

Kappaleiden määrä / teksti 5,0 2,9

Odotuksenmukaista voisi olla, että kommentoitavan tekstin (kirjoittajan) kanssa samaa mieltä 
oleva kirjoittaisi lyhyemmän vastineen kuin eri mieltä oleva. Aineistoni lyhin teksti onkin yhden 
pisteen teksti, jossa kirjoittaja yhtyy toisen kirjoittajan keskeiseen väittämään varauksetta ja 
vain hieman perustelee sitä antamalla yhden omakohtaisen, konkretisoivan esimerkin:

Esimerkki 3

kokeet

Olen samaa mieltä Tuomas kaskevan kanssa kokeita on mielestäni liian usein. ja niitä voisi 
rohkeasti vähentää.tuntuu välillä ettei ehdi mennä ulos kavereiden kanssa kun kokeita saattaa olla 
viikossa jopa 5 tai päivässä 2. olisi hyvä jos kokeita voitaisiin vähentää ede vähän.

allekirjoitus [Vastine 17-1(P)] 

Kuitenkin jo 20 tekstin aineistoni osoittaa, että samanmielisyyttäkin on mahdollista viestittää 
myös laajemmin argumentoiden. Kirjoittaja esimerkiksi tarttuu kommentoitavan tekstin 
useaan kohtaan ja otetaan ne vuoron perään yksityiskohtaisen tarkastelun ja punnitsemisen 
kohteeksi. Vastaavasti erimielisyys voidaan esittää niukalla tavalla, ja lisäksi sekä niukoissa että 
runsaissa teksteissä on tapauksia, joissa kirjoittaja häilyy mielipiteiden välillä (häilymisestä ks. 
Mikkonen 2010, 174–179). Monet kirjoittajat ovat osittain tai varauksellisesti samaa mieltä 
kommentoitavan tekstin kanssa.

Vaikka ilmaisun monipuolisuuden akselilla parhaimman pistemäärän saaneet vastineet ovat 
yleensä pitkiä, määrällinen sujuvuus on kuitenkin olennaisesti eri asia kuin laadullinen sujuvuus. 
Siksi on tärkeätä tarkastella laadullista sujuvuutta omana ilmiönään. 

Arvioinnin käytänteisiin kuuluu, että ideaalina on riittävän pitkä teksti: kirjoittajalta tarvitaan 
riittävän laaja näyte, jotta osaamista voidaan arvioida pätevästi. Niinpä ilmaisun monipuolisuuden ja 
monen muun asian arviointi ei ole mielekästä aivan lyhyen tekstinäytteen pohjalta. Huomionarvoista 
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onkin, että vastineen kirjoittamisen käytänteet koulun arviointitilanteessa ovat tässä suhteessa 
hämmentävän erilaiset kuin koulun ulkopuolisissa tilanteissa: julkaisukynnyksen ylittävä vastine on 
tosielämässä pikemminkin lyhyt ja napakka kuin pitkä ja vuolas. Tämän osoittaa esimerkiksi pieni 
kurkistus Helsingin Sanomien mielipideosaston kirjoituksiin, jotka ilmestyivät 5.1.2015. Kyseisenä 
päivänä lehti julkaisi yhdeksän sellaista mielipidekirjoitusta, jotka voidaan luokitella vastineeksi. 
Näistä peräti neljä oli hyvin lyhyitä, vain kahden kappaleen mittaisia, kuten seuraava teksti:

Himmeli on nerokas rakennelma (Helsingin Sanomat | Mielipide | 5.1.2015)

Kiitos juttukokonaisuudesta ”On aika palkita ansioituneet poliitikot” (HS Kotimaa 2.1.). 
Oivaltavia ja terävästi osuvia palkittuja. Paitsi yksi.

Vuoden olkikoristeen osoittaminen hallituksen sote-uudistukselle on virhe ja halventaa himmeliä. 
Himmeli on nerokas ja toimiva rakennelma – samaa ei voi sanoa sote-yritelmistä.

Yrjö Eronen
kunnanjohtaja emeritus, Rääkkylä

Tämän tilanteisesti sujuvan vastineen pituus ilman allekirjoitusosiota oli vain 43 sanaa, 350 
merkkiä välilyönteineen. Kuten edellä jo mainitsin, yläkoululaisten koetilanteessa kirjoittamat 
vastineet ovat tyypillisesti monin verroin pidempiä. Pitkän vastineen kirjoittamiseen lienee 
kannustanut ainakin tehtävänanto, jossa mm. ohjeistettiin oppilaita kirjoittamaan vähintään 
kolme kappaletta (ks. s. 126). Kuitenkin myös hyvin lyhyt vastine voi olla todellisissa vastineen 
kirjoittamisen, julkaisemisen ja lukemisen tilanteissa tilanteisesti sujuva ja tehokas, jopa erityisen 
julkaisukelpoinen. Arvioitavaksi kirjoittamisen käytänne on siis tässä asiassa omanlaisensa. 
Koetilanteessa nämä kaksi erilaista tekstitapahtumaa limittyvät ja kokelas joutuu ratkomaan 
kahden eri tilanteen välillä vallitsevan ristiriidan, sikäli kuin sen tiedostaa.

Tilanteinen sujuvuus
Göösin ja Karppisen tutkimuksen (2014) mukaan suomalaiset, suomenkieliset opettajat ja 
maallikot (ja opettajat enemmän kuin maallikot) kiinnittävät tekstin sujuvuutta arvioidessaan 
huomiota esimerkiksi tekstin rakenteeseen. Se puolestaan on yhteydessä tekstilajiin eli 
sosiokulttuuriseen toimintatyyppiin. Kielenkäytön tilanteisuus onkin kaikkiaan relevanttia 
kirjoittamisen sujuvuuden tarkastelussa. Myös Fillmoren (2000) ajatukset (puhutun kielen) 
sujuvuudesta ovat samansuuntaisia: yksi puoli sujuvuutta on kyky toimia monenlaisissa tilanteissa. 
Sujuva kirjoittaminen on joustavaa, tilanteen vaatimukset huomioon ottavaa. Millaisia asioita 
tilanteinen sujuvuus voisi sitten käytännössä tarkoittaa, kun puhutaan sähköisistä vastineista?

Edellä tuli jo esille, että tekstin määrällistä sujuvuutta punnittaessa täytyy ottaa huomioon 
tavoitteena oleva tekstilaji ja tilanteeseen liittyvät odotukset. Tilanteisen sujuvuuden tarkastelussa 
hyödyllinen käsite tekstilajin lisäksi on tekstitapahtuma (ks. esim. Hamilton 2000, 16–18). 
Tekstitapahtuma on kirjoitetun tekstin ympärille muodostuva tilanne, jonka peruselementtejä 
ovat osallistujat, fyysinen tilanne, hyödynnetyt artefaktit ja välineet (mm. tekstit) ja tapahtumaan 
sisältyvät toiminnat. Tekstitapahtuman keskiössä on kirjoitettu teksti ja sen kanssa toimiminen: 
tavallisimmin tekstin kirjoittaminen, sen lukeminen tai siitä keskustelu (ylipäänsä toiminta, 
johon liittyy verbaalinen kieli). Tekstitapahtuman käsite on noussut tutkijoiden huomion 
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kohteeksi mm. kirjoitustaitojen tilanteisuuden tarkastelussa, kun kirjoittamista ja lukemista 
tarkastellaan sosiaalisten käytänteiden näkökulmasta. Juuri tästä on kyse, kun suomeksi 
puhutaan tekstitaidoista (esim. Makkonen-Craig 2011, 77–81). Kulttuurissamme vakiintuneita, 
toistuvia tekstitapahtumia ovat esimerkiksi veroilmoituksen täyttäminen, iltasadun lukeminen 
(monissa lapsiperheissä), ostoslistan laatiminen, sanomalehden lukeminen ja tietokonepelin 
pelaaminen, mutta myös esimerkiksi koulun koetilanteessa kirjoittaminen. Tekstitapahtuma 
liittyykin aina johonkin elämänalueeseen tai instituutioon: kouluun, vapaa-aikaan, työhön jne.

Sähköisen vastineen kirjoittamisen tilanteessa läsnä olevia artefakteja ovat tietokoneen näytöllä 
oleva kolumni, tehtävänanto ja työn alla oleva teksti. Kolumnin lukeminen lienee yläkoululaisille 
tutumpi tekstitapahtuma kuin vastineen kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla. Edellä tuli jo 
esiin, että lehdessä julkaistavaksi tarkoitetun vastineen kirjoittaminen koulun arviointitilanteessa 
on ristiriitainen ja kompleksinen tekstitapahtuma, jossa kirjoittaja joutuu painimaan ja tekemään 
kompromisseja kahden eri tilanteen ja niihin liittyvien käytänteiden, ihanteiden, arvojen ja arvostusten 
välillä. Toinen näistä on julkaistavaksi tarkoitetun mediatekstin kirjoittamistilanne, toinen taas koulun 
koetilanne, jossa tuotosta arvioidaan koulun arviointiperinteen ja käytänteiden mukaisesti. Kahden 
erityyppisen tilanteen ominaispiirteet heijastuvat usein kirjoittajien ratkaisuihin kiinnostavalla tavalla.

Käsittelen seuraavassa tilanteista sujuvuutta tekemällä havaintoja sähköisten vastineiden 
otsikoinnista ja rakenteesta. Tarkastelun kohteeksi olen rajannut tekstien aloitukset. 

otsikko

Otsikoiden tarkastelu paljastaa kiinnostavia asioita kirjoittamisen tilanteisesta sujuvuudesta eli tässä 
tapauksessa siitä, kuinka onnistuneen vastineen kirjoittaja tuottaa käytännössä. Kuten tiedetään, 
otsikko on kaikkien yleisönosastotekstien olennainen osa: se vaikuttaa lukijaan ja hänen päätöksiinsä 
lukea tai jättää lukematta teksti (ks. esim. Mikkonen 2010, 79–80 ja siinä mainitut lähteet).

On mielenkiintoista ja ehkä hieman yllättävääkin havaita, että sama tehtävänanto ja oheisteksti 
kirvoittavat pieneltäkin kirjoittajajoukolta suuren määrän erilaisia otsikoita (ks. myös Mikkonen 
2010). Aineistoni 20 kirjoittajaa ovat tuottaneet peräti 19 erilaista otsikkoa (taulukko 2). 

TauLukko 2. Sähköisten vastineiden otsikot

KolMEn PisTEEn suoRiTuKsET YHDEn PisTEEn suoRiTuKsET

Kantaa ottava tai kyseenalaistava otsikko:
(1) Onko ulkoa oppiminen niin tärkeää?
(2) Uudistusta kokeisiin! 
(3) Kokeitako liikaa?
(4) Kokeet ovat tärkeitä, muttei kaikki kaikessa
(5) Ulkoa opetteleminen on hyvä asia
(6) Peruskoulun kokeet – yleissivistyksen pohja
(7) Aika aikaa kutakin

Nimilappumainen otsikko:
(15) Kokeiden merkityksestä opetuksessa

Tekstitapahtumaa jäsentävä otsikko:
(19) Vastine: entä jos koulussa ei olisi kokeita
(20) ”Entä jos koulussa ei olisi kokeita?” 
-mielipidekirjoitus

Kantaa ottava tai kyseenalaistava otsikko:
(8) Koulun kokeet pois!
(9) Koulu kokeettomaksi – Miksi ihmeessä?
(10) Kokeita vai ei kokeita
(11) Liika kokeita!
(12) Kokeet on ihan hyväksi.
(13) Kokeet ovat hyvä olla koulussa.
(14) Olen samaa mieltä

Nimilappumainen otsikko:
(16) Kokeet
(17) Koulun kokeet
(18) Koulun kokeet 
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Aineistoni otsikoista suurin osa on tiivistäviä otsikoita, jotka välittävät kirjoittajan keskeisen 
kannan tai teesin, kuten esimerkiksi Uudistusta kokeisiin!, Koulun kokeet pois!, Onko ulkoa oppiminen 
niin tärkeää?, Kokeitako liikaa?, Ulkoa opetteleminen on hyvä asia. Tämä otsikkolaji tuntuisi olevan 
yleisemminkin vastineen otsikon prototyyppi. Onhan vastine yhdenlainen mielipidekirjoitus, 
ja tekstilajin kantaaottava perusluonne välittyy tyypillisesti jo otsikosta.

Koska eri tekstilajeissa on tapana erilaisia otsikoita, jo otsikon perusteella tehdään usein 
päätelmiä tekstin tekstilajista. Tilanteisen sujuvuuden arvioinnin kannalta huomionarvoisia 
ovat staattiset, nimeävät otsikot Kokeet, Koulun kokeet ja Kokeiden merkityksestä opetuksessa. Ne 
ainoastaan ilmaisevat tekstin aiheen eivätkä siksi ole vastineen tekstilajille tyypillisiä. Pelkistetyt 
nimilappumaiset otsikot (16–18) esiintyivät yhden pisteen kirjoitelmissa. Niissä otsikkoon 
on nostettu tekstin aihe tai avainkäsite, (koulun) kokeet, jota ei kuitenkaan ole muovattu 
eteenpäin kantaa ottavaksi tai kyseenalaistavaksi tiivistykseksi niin kuin prototyyppisissä 
vastineen otsikoissa (1–6, 8–13).

Nimeävä, staattinen otsikko on tuiki tavallinen koulukirjoitelmien otsikkotyyppi: se osoittaa 
aiheen, josta kirjoittaja voi kirjoittaa melko vapaasti, usein itse valitsemallaan tavalla 
(otsikkotyypeistä lähemmin ks. Kankaanpää & Piehl 2011). Toisaalta nimeävät otsikot ovat yleisiä 
myös oppikirjojen lukujen ja laatikoitujen koosteiden otsikkoina sekä tietosanakirjojen artikkelien 
otsikkoina, ja niitä käytetään myös esitelmien tai raporttien otsikkoina. Nimilappumainen 
otsikkotyyppi vihjaa siis toisenlaiseen tekstilajiin, ei niinkään lehdessä julkaistavaan vastineeseen. 

Tilanteisen sujuvuuden kannalta toisella tavalla kiinnostavia ovat otsikot Aika aikaa kutakin (7) 
ja Olen samaa mieltä (14). Vastineen otsikolta odotetaan, että se on informatiivinen. Etenkään 
Olen samaa mieltä ei riitä sanomalehden yleisönosastossa julkaistavan vastineen otsikoksi; se 
ei kerro mitään esimerkiksi aihepiiristä tai kannanoton kohteesta. Tekstin lähempi tarkastelu 
paljastaa juuri otsikkoon ja aloitukseen liittyvän ongelman kirjoitusprosessissa (esimerkki 4). 
Aloitusvirke ja otsikko kietoutuvat toisiinsa tavalla, joka viittaa tekstinkäsittelyn ongelmaan. 
Onko kirjoittaja ollut kopioimassa tekstin aloitusvirkkeestä sanoja otsikkoon, mutta kopioinnin 
sijaan hän onkin tullut siirtäneeksi sanat? Aloituslauseesta on ainakin jäänyt puuttumaan sanoja, 
ja kohtaan on jäänyt poistosta merkki: ylimääräinen välilyönti. Olisikin mielenkiintoista nähdä, 
kuinka kirjoittaja on edennyt navigoidessaan konkreettisesti sähköisellä kirjoitusalustalla.

Esimerkki 4

Olen samaa mieltä

Olen Kasevan kanssa , sillä mielestäni koulussa on ihan liikaa kokeita ja niissä on paljon asioita 
jotka eivät vaikuta meidän elämäämme lainkaan. Esimerkiksi historian kokeissa on liian monta 
tehtävää joissa pitäisi muistaa vuosilukuja, kuten minä vuonna Neuvostoliitto hajosi. […] [Vastine 
11-1(P)] 

Aineistoni osoittaa kiinnostavalla tavalla, että leipätekstin ilmaisun tarkkuus ja monipuolisuus 
eivät välttämättä takaa, että kirjoittaja kykenee laatimaan tilanteisesti sujuvan otsikon. Kahdella 
kolmen pisteen tekstin kirjoittajilla oli vaikeuksia tilanteisuuden hahmottamisessa. Kirjoittaja 
joutuukin miettimään, mitä tehtävävihkossa pyydetty otsikon antaminen oikeastaan tarkoittaa, 
juuri tässä tilanteessa. Kaksiosaiset otsikot Vastine : entä jos koulussa ei olisi kokeita (19) ja ”Entä 
jos koulussa ei olisi kokeita?” mielipidekirjoitus (20) voisivat ehkä menetellä koulukirjoitelman 
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otsikkoina, mutta ne eivät ole tilanteisesti sujuvia lehdessä julkaistun vastineen otsikoiksi. 
Kirjoittaja tuntuu niiden avulla jäsentävän tekstitapahtumaa itselleen, opettajalleen, arvioijalle 
tai näille kaikille, sen sijaan että hän kohdistaisi otsikkonsa lehden yleisönosaston lukijoille. 
Kirjoittajan eksplikoima tekstilaji (”vastine”, ”mielipidekirjoitus”) on lehden lukijalle tarpeeton 
tieto, eikä julkaistussa vastineessa ole tapana toistaa kommentoitavan tekstin otsikkoa (kolumnin 
otsikko oli ”Entä jos koulussa ei olisi kokeita”). Nämä kaksi kirjoittajaa tuntuvatkin toimivan 
korostetusti arviointitilanteen kehyksessä, orientoituvat nimenomaan siihen ja harppaavat 
toiseen tilanteeseen vasta myöhemmin. 

Voidaan myös kysyä, onko sähköiselle alustalle kirjoittaminen koetilanteessa ollut niin vieras 
kokemus, että tilanteen hahmottaminen ja esimerkiksi otsikon laatiminen on kenties vaikeampaa 
kuin se olisi perinteisesti kynällä paperille kirjoitettaessa.

Tekstin rakenne

Esitän lopuksi vielä muutamia huomioita tekstien rakenteesta ja lähemmin sanoen aloituksesta. 
Kun tarkastellaan tekstin rakennetta tilanteisen sujuvuuden näkökulmasta, huomionarvoisia 
asioita ovat etenkin kappalejako ja tekstin järjestyminen funktionaalisiksi jaksoiksi. 
Funktionaaliset jaksot ovat tekstin osia, jotka toteuttavat kukin omaa tarkoitustaan, eivätkä 
ne useinkaan myötäile kappalejakoa (esim. Mikkonen 2010, 90–91 ja siinä mainitut lähteet). 
Näin voidaan puhua erikseen tekstin muodollisesta ja funktionaalisesta rakenteesta (mp.).

Vastinetehtävän tehtävänanto opastaa kirjoittajaa tekstin muodollisessa rakenteessa: sen mukaan 
kirjoittajan tulee kirjoittaa vähintään kolme kappaletta. Tekstissä tulisi siis olla käytännössä 
vähintään viisi muodollista jaksoa: otsikon ja allekirjoituksen lisäksi aloitus-, käsittely- ja 
lopetuskappale. Kaikissa kolme pistettä saaneissa suorituksissa ohjetta noudatettiin, eli tekstissä 
on otsikon ja allekirjoituksen välissä vähintään kolmen kappaleen mittainen tekstiosio. Yhden 
pisteen suorituksista muutama käsittää vain yhden kappaleen ja osa on niin lyhyitä, ettei 
kappalejaon harkitseminen ole relevanttia. 

Pitkissä teksteissä kappalerajan osoittaminen on sujuvuuden näkökulmasta tärkeää. Vaikka 
tekstissä olisi selkeät funktionaaliset osat, tutkimusten mukaan kappalejaon puuttuminen 
näyttäisi vähentävän sujuvuuden vaikutelmaa. Kirjoittajaa ei silloin voida pitää sujuvana 
kirjoittajana. Kappalejaon tarkoituksenmukaisuus tuntuisikin olevan tekstin rakenteen ja 
samalla kirjoittamisen sujuvuuden yksi edellytys. (Göös & Karppinen 2014; ks. myös Komppa 
2012.)

Sanomalehdissä julkaistut vastineet alkavat niin, että kirjoittaja kiinnittää käsittelyn 
kommentoitavaan, ajatuksia herättäneeseen tekstiin ja referoi sitä. Tämä onkin yleisönosastoissa 
julkaisujen vastineiden yksi keskeinen funktionaalinen osa. Lukiolaisten tuottamia 
yleisönosastotekstejä väitöskirjassaan tutkinut Inka Mikkonen on havainnut, että tavallisia 
funktionaalisia jaksoja ovat pohjatekstin referoinnin lisäksi oman mielipiteen esittäminen, 
perustelu, myönnytys ja ohjeen antaminen (ks. Mikkonen 2010, 90–107).

Myös yläkoululaisten laatimat vastineet alkavat usein kiinnityksellä oheistekstiin, jota sitten 
referoidaan. Esimerkissä 5 kiinnitystä seuraa pohjatekstin referointi, esimerkissä 6 puolestaan 
oma mielipide.
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Esimerkki 5

Ulkoa opetteleminen on hyvä asia

Helsingin Sanomat julkaisi 6.8.2013 Tuomas Kasevan kolumnin, jossa Kaseva moitti kouluja 
pelkän nippelitietouden ja ulkoaopettelun opettamisesta ja käytännön harjoitteiden laiminlyönnistä. 
Hän kertaa kolumnissaan, että peruskoulujen pitäisi vähentää kokeiden määrä ja lisätä käytännön 
harjoittelua. Mutta miten nuori ihminen osaa tai pystyy tekemään käytännön tehtäviä, jos hänellä ei 
ole mitään käsitystä aiheeseen liittyvästä ”nippelitiedosta”. […] [Vastine 2-3(P)] 

Esimerkki 6

Uudistusta kokeisiin!

Otan kantaa Tuomas Kasevan kolumniin ”Entä jos koulussa ei olisi kokeita” (HS 6.8.2013) 
Mielestäni kolumni kiteyttää hyvin oppilaiden kokeiden paljouden. Itsekin peruskoulun viimeistä 
luokkaa käyvänä tiedän, että kokeita on välillä aivan liikaa, etenkin ennen kuin alkaa uusi 
jakso. Yleensä jaksojen keskellä ei ole kuin muutama yksittäinen koe mutta viimeisinä viikkoina 
opettajat pitävät melkein kaikista lukuainesta kokeen. Mielestäni olisi mukavampaa ja oppilaiden 
kannalta vähemmän stressaavaa jos kokeet ripoteltaisiin tasaisesti pitkin jaksoa eikä yhtenä nippuna 
viimeiselle viikolle. Lukiossa on tietenkin koeviikot, jolloin ei tarvitse käydä kuin tekemässä koe 
koulussa, mutta peruskoulussa ei tällaista järjestelmää ole. […] [Vastine 3-3(T)] 

Aineistossani kolumnin kirjoittajaan viitataan nimellä tai epäsuoremmin käyttämällä kolumni-
sanaa. Esimerkeissä 5 ja 6 näemme täysimuotoisen viittauksen, joka sisältää neljä keskeistä asiaa. 
Siinä mainitaan kommentoitavan tekstin laji (kolumni); lehti, jossa kommentoitava kirjoitus 
ilmestyi; kirjoittajan nimi (etu- ja sukunimi); kirjoituksen ilmestymispäivä. Näin täysimuotoisia, 
hyvin autenttisen oloisia viittauksia aineistossa oli vain muutamassa kirjoituksessa.

Eksplisiittinen kiinnitys kommentoitavaan tekstiin on sanomalehdessä julkaistavan vastineen 
olennainen ja tässä tapauksessa tekstilajia konstituoiva piirre. Aineistossani seikka näyttäisi 
erottelevan kolmen ja yhden pisteen kirjoittajia. Jos yhden pisteen kirjoittajat ylipäänsä viittasivat 
eksplisiittisesti oheistekstiin, he mainitsivat ainoastaan kirjoittajan nimen (toisinaan vain 
sukunimen), eivät lehteä ja sen ilmestymispäivää eivätkä myöskään kommentoitavan tekstin 
lajia (kolumni). Kiintoisaa onkin pohtia, ovatko juuri nämä yksityiskohdat asioita, joista tullaan 
tietoisiksi nimenomaan omakohtaisten, toistuvien autenttisten tekstikokemusten myötä, kun 
luetaan usein ja omaehtoisesti sanomalehteä ja yleisönosastokirjoituksia.

Myös yhden pisteen vastausten kirjoittajat noteerasivat kommentoidun tekstin, mutta he 
tekivät sen eri tavoin, implisiittisemmin. Yllättävää on, että useimmat eivät käsitelleet tekstiä 
lainkaan yksittäisen kirjoittajan kannanottona ja kirjoituksena. Niinpä tällaisten vastineiden 
aloituksetkin olivat kokonaan toisentyyppisiä:

Esimerkki 7

Kuten kaikki varmasti tietävät, kokeiden avulla mitataan oppilaiden tiedon määrä kyseisen 
oppiaineen käsitellyistä aiheista. Lähes pelkästään kokeiden avulla määritellään oppiaineesta 
saatava numero, joten sitä ajatellen kokeet ovat melko hyödyllisiä ja tärkeitä. […] [Vastine 12-
1(P)] 
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Esimerkki 8

Minun mielestäni koulussa on liikaa kokeita. Riittäisi jos kokeita olisi puolet nykyisestä 
määrästä. Vaihtoehtoisesti kokeita voisi lyhentää ja niitä saisi silloin olla hieman enemmänkin. […]
[Vastine 14-1(P)] 

Esimerkki 9

Koulussa on monenlaisia kokeita. On matikan kokeita, äidinkielen kokeita, biologian 
kokeita. Kokeet kuuluvat kouluun. Jos ei olisi kokeita, niin opettajien olisi todella vaikea antaa 
oppilaille arvosanoja. Opettajien pitäisi antaa oppilaille numerot pelkästään tuntiosaamisilla, sekä 
kotitehtävien tekemisillä. […] [Vastine 16-1(P)] 

Esimerkeissä 7–9 kirjoittajan tulokulma on täysin erilainen kuin esimerkeissä 5 ja 6. Oheistekstiin 
kiinnityksen sijaan esimerkki 7 alkaa yleistyksellä, johdannolla, jossa vedotaan yhteiseen 
tietoon (Kuten kaikki varmasti tietävät, …). Esimerkissä 8 kirjoittaja kertoo aloituslauseessa oman 
mielipiteen (Minun mielestäni koulussa on liikaa kokeita). Esimerkissä 9 kirjoittaja puolestaan aloittaa 
taustoituksella, kun hän johdattelee lukijaa kokeiden tematiikkaan (Koulussa on monenlaisia kokeita. 
On matikan kokeita, äidinkielen kokeita, biologian kokeita. Kokeet kuuluvat kouluun.) ja perustelee sen 
jälkeen kokeiden hyödyllisyyttä. 

Esimerkissä 10 kirjoittaja puolestaan kohdistaa sanansa suoraan kolumnin kirjoittajalle, jolloin 
tekstin aloitus muistuttaa enemmänkin henkilökohtaista kirjettä. Kirjoittaja puhuttelee kolumnin 
kirjoittajaa toisessa persoonassa, mutta ei missään vaiheessa tekstiä mainitse häntä nimeltä.

Esimerkki 10

Pidän teidän mielipiteestä! itseni mielestä kouluissa vaaditaan jo 1.-2.luokkalaisilta todella 
paljon. Olen jo kauan miettinyt uutta aloitetta, jossa kokeet korvattaisiin keskustelulla pienissä 
ryhmissä opettajan kuullen ja kokeet joita sitten olisi voisi olla vain jotain pieniä pistokokeita jostain 
pienestä alueesta, sillä nähtäisiin kuka opiskelee aina eikä vaan kokeen tullen. [Vastine 13-1(T)] 

Aineistoni aloitusten tarkastelu osoittaa, että yleisönosastossa julkaistavan vastineen 
funktionaalisten jaksojen hallinta on vaativa taito. Kuitenkin varsin monet yläkoululaiset ovat 
kirjoittaneet tilanteisesti sujuvia vastineita. Sekin on hyvä huomata, että lausesujuvuudeltaan 
epäsujuva teksti saattaa olla tilanteisesti sujuva ja vastaavasti lausesujuvuuden suhteen taidokas 
teksti voi olla tilanteisesti epäsujuva. 

lopuksi: Kuinka lausesujuvuutta kehitetään?
Olen tässä artikkelissani tarkastellut pääasiassa kirjoittamisen laadullista sujuvuutta valmiin 
tekstituotoksen kannalta. Tältä pohjalta esitän, että kirjoittamisen sujuvuutta voitaisiin jäsentää 
kolmijaon pintatason sujuvuus–lausesujuvuus–tilanteinen sujuvuus avulla (kuvio 1). Pintatason 
sujuvuuden piiriin kuuluu erityisesti juonnemallin kuudes juonne eli sanojen kirjoitusasu, 
välimerkkien käyttö, ison ja pienen alkukirjaimen käyttö sekä kieliopin idiomaattisuus (vrt. myös 
Göös & Karppinen 2014, 91). Tilanteinen sujuvuus kattaa puolestaan laajemmat, tekstilajiin, 
tekstitapahtuman jäsentämiseen ja kirjoitustilanteessa navigoimiseen liittyvät asiat, joita 
kuvaavat etenkin juonnemallin ensimmäinen ja toinen juonne. 
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KUVIO 1. Tekstituotoksen laadullisen sujuvuuden kolme lajia

Jäsennyksessäni lausesujuvuus sijoittuu tekstin pintatason sujuvuuden ja tilanteisen sujuvuuden 
välimaastoon. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että lausesujuvuus ei ole koskaan absoluuttista, vaan 
sitä arvioidaan aina suhteessa kontekstiin. Kirjoittajan valintoja ja siten myös lausesujuvuutta 
punnittaessa otetaan huomioon tekstin retorinen vaikuttavuus ja ilmaisun luovuus. Näin 
lausesujuvuuteen kietoutuu myös kirjoittajan ääni (vrt. juonnemallin kolmas juonne). 

Kuinka kirjoittamisen laadullista sujuvuutta voisi sitten kehittää? Kirjoittamisen juonnemallissa 
painotetaan erityisesti monipuolisen lukemisen merkitystä lausesujuvuuden kehittymisessä. 
Runsas lukeminen ja myös ääneen luetun kuunteleminen ovat parhaita tapoja kehittää ilmaisun 
monipuolisuutta. Toisaalta opetuksessa on hyvä varata aikaa lausesujuvuutta kehittäville 
harjoituksille; näitä alan oppaissa onkin esitelty runsaasti. Juonnemallissa siis tunnustetaan 
kieliopin opetuksen tarpeellisuus ja välttämättömyys, mutta samalla korostetaan, että opetuksen 
tulee palvella kirjoittamisen ja kirjoittajan kehittymistä. Lausesujuvuutta voidaan kehittää 
myös omien ja toisten (etenkin taitavien) kirjoittajien tekstien tarkastelun kautta. Kaikkiaan 
ajatuksena on, että opetus tarjoaisi kirjoittajille välineitä ”vahvojen” lauseiden rakentamiseen. 
(Culham 2010, 222–223.)

Juonnemallissa tähdennetään lausesujuvuuden arvoa kaikenlaisessa kirjoittamisessa, oli 
sitten kyse ala- tai yläkoululaisen, lukiolaisen tai vaikkapa ammattikirjoittajan teksteistä. 
Lausesujuvuudella on siis merkitystä jokaisessa tekstilajissa ja kaikenlaisista tehtävänannoista 
kirjoitettaessa.

Arvioinnin käsitteistön pohdinnat tarjoavat tietoa paitsi ohjauksen ja opetuksen myös holistisen 
ja analyyttisen arvioinnin tueksi. Culhamin mukaan juonnemalli sopii erityisen hyvin analyyttisen 
arvioinnin kehittämiseen. Kirjoittamisen eri osa-alueet arvioidaan silloin erikseen, yhden 
yhteisen summittaisen kokonaisarvion sijaan. Analyyttista arviointia voidaan hänen mukaansa 
käyttää opetuksessa viiteen eri tarkoitukseen:

•	 Saadaan tietoa yksittäisen kirjoittajan suoriutumisesta, ja samalla voidaan dokumentoida 
hänen kehittymistään jollain aikavälillä.

•	 Saadaan spesifiä tietoa eri kirjoittajien vahvuuksista ja heikkouksista. Tietoa voidaan 
hyödyntää kirjoittamisen opetuksen suunnittelussa.

•	 Annetaan kirjoittajalle fokusoitua, konkreettista palautetta, josta on apua tekstin 
työstämisessä ja editoinnissa.

 

Pintatason 
sujuvuus Lausesujuvuus Tilanteinen 

sujuvuus
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•	 Saadaan materiaalia, jonka pohjalta voidaan keskustella kirjoittajan kanssa hänen 
edistymisestään kirjoittajana. Näin voidaan osoittaa konkreettisesti, missä asioissa 
kirjoittaja on kehittynyt.

•	 Pystytään suunnittelemaan oppitunteja, joilla opetetaan ja harjoitellaan taitoja 
fokusoidusti. (Culham 2010, 21–22.)

70



lähteet
Culham, R. 2010. Traits of  writing. The complete guide for middle school. Foreword by Linda Rief. 

New York: Scholastic.

Diederich, Paul B. 1974. Measuring growth in English. Urbana IL: National Council of Teachers 
of English.

Fillmore, C. J. 2000. On fluency. Teoksessa H. Riggenbach (toim.) Perspectives on fluency. Michigan: 
University of Michigan. [Alkuperäinen kirjoitus julkaistu 1979], 43–60.

Göös, M. & Karppinen, M. 2014. S2-oppijan mielipidekirjoituksen sujuvuus maallikoiden ja S2-opettajien 
arvioimana. Pro gradu -tutkielma. Suomen kieli, Jyväskylän yliopisto.

Hamilton, M. 2000. Expanding the New Literacy Studies: Using photographs to explore literacy 
as social practice. Teoksessa D. Barton, M. Hamilton & R. Ivanič (toim.) Situated literacies. 
Reading and writing in context. London: Routledge, 16–34.

Hulstijn, J. 2011. Language proficiency in native and non-native speakers: An agenda for 
research and suggestions for second-language assessment. – Language Assessment Quarterly, 
8 (3), 229–249.

Kankaanpää, S. & Piehl, A. 2011. Tekstintekijän käsikirja. Opas työssä kirjoittaville. Helsinki: 
Yrityskirjat.

Ivanič, R. 2004. Discourses of writing and learning to write. Language and Education, 18(3), 
220−245.

Juvonen, R. 2014 Kirjoitelma ja tekijän ääni. Kehystämisen yhdyslauseet suomenkielisen ylioppilasaineen 
dialogisuuden hallinnassa. Artikkeliväitöskirja. Suomen kieli, Helsingin yliopisto. Saatavissa 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0264-5

Juvonen, R., A. Kauppinen, H. Makkonen-Craig & H. Lehti-Eklund (2011). Mitä lukiolaisten 
kirjoittamisesta on tutkittu? Teoksessa A. Kauppinen, H. Lehti-Eklund, H. Makkonen-Craig 
& R. Juvonen (toim.), 27–61. 

Kauppinen, A., H. Lehti-Eklund, H. Makkonen-Craig & R. Juvonen (toim. 2011), Lukiolaisten 
äidinkieli: suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. 
SKST 1304. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Komppa, J. 2012 Retorisen rakenteen teoria suomi toisena kielenä ylioppilaskokeen kirjoitelman kokonaisrakenteen 
ja kappalejaon tarkastelussa. Monografiaväitöskirja. Suomen kieli, Helsingin yliopisto. 
Saatavissa http://dx.doi.org/http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8164-4

KS = Kielitoimiston sanakirja, verkkoversio. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 35. 
URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Viitattu 5.1.2015. 
Saatavissa: www. kielitoimistonsanakirja.fi.

Latif, M. M. M. A. 2013. What do we mean by writing fluency and how can it be validly 
measured? Applied Linguistics 34(1), 99–105.

Lauranto, Y. 2005. Sujuvuuden mittoja. Teoksessa L. Kuure, E. Kärkkäinen & M. Saarenkunnas 
(toim.) Kieli ja sosiaalinen toiminta – Language and social action. AFinLAn vuosikirja 2005, n:o 
63. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 127–147.

Makkonen-Craig, H. 2006. Affekti ja lauserakenne: kaunokirjallisten tekstien syntaktisia 
rakenteita. Teoksessa S. Kurhila & A. Mäntynen (toim.) Tunnetta mukana. Kieli 17. Helsinki: 
Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto, 91–123.

71



Makkonen-Craig, H. 2011. Kirjoittajan kompetenssit ja äidinkielellä kirjoittaminen. Teoksessa 
A. Kauppinen, H. Lehti-Eklund, H. Makkonen-Craig & R. Juvonen (toim.), 62–91.

Mikkonen, I. 2010 ”Olen sitä mieltä, että ...” Lukiolaisten yleisönosastotekstien rakenne ja argumentointi. 
Monografiaväitöskirja. Suomen kieli, Jyväskylän yliopisto.

VISK = Auli Hakulinen, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen 
ja Irja Alho 2004: Iso suomen kielioppi, verkkoversio. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Viitattu 5.1.2015. Saatavissa: http://scripta.kotus.fi/visk URN:ISBN:978-952-5446-35-7

72



Tutkimuksesta tukea 
kirjoittamisen opettamiseen

Mari Hankala, Elina Harjunen, Merja Kauppinen, 
Pirjo Kulju, Johanna Pentikäinen & sara Routarinne

Muuttuvat ja moniulotteiset kirjoitustaidot
Kirjoittaminen on ollut melkoisessa murroksessa parinkymmenen vuoden ajan. Tekstin 
tuottamisen tavat ja ympäristöt ovat muuttuneet radikaalisti teknologian kehittymisen 
myötä: Ensin tietokoneet tekstinkäsittelyohjelmineen mahdollistivat uudenlaisen tekstin 
prosessoinnin ja tuottamisen käsinkirjoittamisen rinnalla; nykyään tekstit tuotetaan pitkälti 
tietokoneella. Viime vuosina myös reaaliaikainen yhdessä kirjoittaminen on mahdollistunut 
erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja yhteisöissä. Ne puolestaan ovat luoneet kirjoittajille 
merkittäviä vuorovaikutuskanavia sekä omissa lähiyhteisöissä että globaalisti.

Digitaalisissa ympäristöissä tekstien tuottaminen on laajentunut pelkästään kirjoittamisesta 
esimerkiksi audiovisuaaliseksi kerronnaksi. Saman tekstin äärellä ollaan monesti sekä 
vastaanottajina että viestijöinä, ja tekstien laatiminen kietoutuu monella tapaa niiden 
hyödyntämiseen ja käyttöön. Nykyään kirjoittaminen nähdäänkin osana tekstitaitoja (POPS 
2004) ja monilukutaitoja (POPS 2014).

Kirjoittamiskulttuurin muutokset muovaavat myös koulun kirjoittamisen opetusta, käsitystä siitä, 
mitä kirjoitustaidot ovat ja miten niitä tulisi ohjata. Pedagogiikan kehittämiseksi tarvitaankin 
tutkimukseen pohjautuvaa ymmärrystä siitä, mitä kaikkea kirjoittamisen taitoihin kuuluu. 
Varsin usein kirjoittamista määritellessä todetaan, että siinä on kyse hyvin monimutkaisesta 
toiminnasta (ks. esim. Rijlaarsdam & van den Bergh 2005, 3), mutta vasta tarkempi taitojen 
määrittely auttaa hahmottamaan kirjoittamisen laaja-alaista luonnetta. Yksi tunnetuimmista 
kirjoittamisen taitojen erittelijöistä on Ivanič (2004), joka jakaa teorioita ja tutkimuksia kuuteen 
pääryhmään seuraavasti: kirjoittaminen on taitoa, luovuutta, prosessia, tekstilajin tuottamista, 
sosiaalista toimintaa ja sosiopoliittista toimintaa (Ivanič 2004). Näihin kuhunkin kirjoittamisen 
alueeseen sisältyy useita erilaisia tekstin tuottamisen osataitoja (ks. Harjunen & Rautopuro 
2015, 29), joiden varaan pystyy rakentamaan kirjoittamisen harjoittelua.

Kirjoitustaitoja on tarkasteltu myös taitojen kehittämisen näkökulmasta. Boscolo (2008, 
293–294) esittelee osin samoja luokituksia kuin Ivanič mutta hieman toisin ryhmiteltynä. 
Hän jäsentää viime vuosikymmenien tutkimuksen suuntaukset kolmeksi ulottuvuudeksi, 
jatkuvuudeksi, kompleksisuudeksi ja sosiaalisuudeksi, joiden ymmärtäminen on avain myös 
pedagogiikan kehittämiseen. Jatkuvuudessa on kyse siitä, että kirjoittamistaidon oppiminen alkaa 
jo ennen kouluikää ja taitoa harjoitetaan kaiken aikaa niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin. 
Kirjoitustaito kehittyy erilaisten vaiheiden kautta, ja nämä vaiheet ovat samankaltaisia kielestä 
ja kulttuurista riippumatta. Peruskoulun ylemmillä luokilla kirjoitustaitoon kuuluu oppilaan 
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hallitsemien erilaisten strategioiden ja taitojen lisäksi myös lisääntyvä ymmärrys kirjoittamisen 
merkityksestä ja tarkoituksesta. Kompleksisuus kuvaa kirjoittamisen monimutkaista luonnetta, 
sillä kirjoittamisessa vaikuttavat vaativien kognitiivisten ja lingvististen prosessien lisäksi myös 
kirjoittajan motivaation liittyvät tekijät, kuten kiinnostus aihetta kohtaan ja käsitys omasta 
osaamisesta. Kirjoittaminen sosiaalisena toimintana taas tarkoittaa esimerkiksi dialogisuutta 
ja oppilaiden yhteistyötä. Kirjoittaminen ei ole oppilaan yksinäistä puurtamista vaan yhteistä 
mielekästä ja merkityksellistä toimintaa.

Kirjoittamista ohjattaessa on tärkeä hahmottaa taidon moniulotteisuus. Suomalaisessa 
koulussa opetussuunnitelma toki ohjaa opettajien toimintaa, mutta käytännössä heillä on 
mahdollisuus tehdä itse jatkuvasti valintoja: esimerkiksi mitä tekstilajeja harjoitellaan, mihin 
tekstin rakenteellisiin seikkoihin kiinnitetään huomiota, miten oppilaat tekevät yhteistyötä, 
miten ohjataan oppilaiden kirjoitusprosessia ja miten annetaan palautetta. Valintoihin 
vaikuttaa opettajan kirjoittamiskäsitys. Kun opettaja on muodostanut itselleen käsityksen siitä, 
mitä kirjoittaminen on ja mihin hän itse haluaa kirjoittamisen opetuksessaan sitoutua, hän 
pystyy perustelemaan taitojen kehittämistä koskevat ratkaisunsa eivätkä työtapoja, tehtäviä, 
materiaaleja ja palautetapoja koskevat valinnat jää irrallisiksi ja päämäärättömiksi. Kirjoittamisen 
opetuksesta muodostuu parhaimmillaan jaksotettu, jäsennelty ja perustelluin painotuksin 
etenevä jatkumo, joka näyttäytyy vähitellen kehitettävänä ja rakentuvana taitokokonaisuutena 
myös oppilaalle.

Kirjoittamisen opetuksen tutkimuksesta on mahdollista saada opettajille tietoa ja tukea 
toiminnan perustaksi. Havaintojemme mukaan erityisesti peruskouluikäisten kotimainen 
tutkimus on kuitenkin varsin vähäistä verrattuna kansainväliseen kirjoittamisen opetuksen 
tutkimukseen, jossa on erotettavissa useita selkeitä suuntauksia. Tästä syystä olemme 
selvittäneet (Kauppinen, Pentikäinen, Hankala, Kulju, Harjunen & Routarinne 2015), mitä 
perusopetusikäisten kirjoittamisesta ja sen opetuksesta on tutkittu vuosina 2000–2014. Tässä 
artikkelissa esittelemme tutkimuksemme tuloksia pedagogiikan kehittämisen näkökulmasta.

Tutkimuksemme oli laaja, systemaattinen tutkimuskatsaus, jossa tarkastelimme kirjoittamisen 
tutkimuksessa käytettyjä aineistoja, kohderyhmiä ja menetelmiä (ks. tarkemmin Kauppinen 
ym. 2015). Mukaan otettiin vain tieteellisiä, vertaisarvioituja tutkimuksia. Osoittautui, että 
kirjoittamista käsittelevää tutkimusta on niukasti, sillä 14 vuoden ajalta löytyi vain 79 julkaisua: 
57 referoitua tutkimusartikkelia, 9 monografiaväitöskirjaa, 3 lisensiaatintutkielmaa ja 10 
arviointitutkimuksia (aineistosta esittely ks. Kirke 2015). 

Tutkimusaineiston pohjalta on vaikea muodostaa kokonaiskäsitystä kirjoittamisen taidoista 
ja niiden opettamisesta, sillä tutkimus on hajanaista monella tapaa: se sijoittuu usealle eri 
tieteenalalle, kohdistuu epätasaisesti eri ikäluokkiin ja on moninaista sekä aineistoiltaan että 
menetelmiltään. Tutkimuksista muodostuu kuitenkin kirjoittamisen pedagogiikan näkökulmasta 
kolme kiinnostavaa päälinjaa: psykologian ja lingvistiikan tutkimusaloihin nojaavat tutkimukset 
sekä kasvatustieteeseen pohjautuvat pedagogiset tutkimukset. Päälinjat limittyvät osittain 
toisiinsa, joten esittelemme seuraavassa havaintojamme väljästi näitä linjoja seuraillen. Lisäksi 
nostamme harkinnanvaraisesti esille muutamia tutkimuksia, jotka auttavat hahmottamaan 
kirjoittamisen taitoja ja tukemaan opetuksellisia ratkaisuja.  
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Psykologiset tutkimukset
Oppijan eteneminen kirjoitustaitojen jatkumolla (ks. Boscolo 2008, 293) on ehkä dramaattisinta 
tai ainakin näkyvintä esi- ja alkuopetuksen aikana. Tällöin leikkikirjoittamisen ja kirjainten 
piirtämisen opettelun kautta (Nurmilaakso 2006) siirrytään vähitellen tavujen, sanojen 
ja lopulta lauseiden ja jopa tekstien kirjoittamiseen (Lerkkanen 2006). Kehityksessä voi 
kuitenkin olla hyvinkin yksilöllisiä polkuja (Mäkinen 2007). Ei siis ole ihme, että tämä vaihe 
on kiinnostanut kirjoittamisen tutkijoita selkeästi eniten. Tämän kehityspsykologiaan nojaavan 
tutkimusalan voikin sanoa muodostavan ainoan johdonmukaisesti rakentuneen kirjoittamisen 
tutkimustraditiomme.

Kokemusperäisen tiedon varassa on tavattu väittää, että lukemalla oppii kirjoittamaan. 
Ainakin alkuopetuksessa yhteys on vielä vahvempi toisinpäin: kirjoittamalla oppii lukemaan 
(Lerkkanen, Rasku-Puttonen, Aunola & Nurmi 2004). Jo luku- ja kirjoitustaidon vasta-alkajia 
kannattaa rohkaista luovaan tekstien tuottamiseen. Tutkimuksista käy ylipäänsä ilmi, että 
kirjoittamisen ja lukemisen taitojen oppiminen kietoutuvat toisiinsa monin tavoin. Kirjoittamisen 
ja lukemisen oppimisessa ovatkin nähtävissä kirjoittamisen keskeiset ulottuvuudet eli Boscolon 
(2008) mainitsemat jatkuvuus ja kompleksisuus, kun tutkitaan osataitojen, kuten sanojen 
oikeinkirjoituksen, tuottavan kirjoittamisen ja lukusujuvuuden, keskinäisiä yhteyksiä (Mäki, 
Voeten, Vauras & Poskiparta 2001; Lerkkanen ym. 2004).  

Lapsen kehityksen kannalta on myös kiinnostavaa, mitkä tekijät ennakoivat paitsi luku- myös 
kirjoitustaidon kehittymistä. Esimerkiksi nimeämistaito ja fonologinen tietoisuus eli taito jakaa 
puhetta äänteiksi, tavuiksi ja sanoiksi näyttäisivät ennustavan alkuopetusikäisten oikeinkirjoitustaitoa 
(esim. Torppa, Parrila, Niemi, Lerkkanen, Poikkeus & Nurmi 2013). Tämäntapaisten yksilön 
kehitykseen liittyvien taitojen tutkimuksella on mahdollista tunnistaa esimerkiksi erilaisia 
lukivaikeuteen liittyviä kehityspolkuja. Näin voidaan myös entistä paremmin ennaltaehkäistä 
ongelmia ja tukea lapsen luku- ja kirjoitustaidon kehitystä rakentamalla erilaisia tuen malleja. 

Yksi esimerkki tällaisesta tutkimusperustaisesta mallista on lukutaidon perusteita harjaannuttava 
Ekapeli. Peliharjoittelulla rikastettu erityisopetus tuottaa jopa parempia tuloksia kuin perinteinen 
erityisopetus (esim. Saine, Lerkkanen, Ahonen, Tolvanen & Lyytinen 2013). Myös muissa 
tutkimuksissa on tietokoneiden avulla pystytty edistämään oikeinkirjoitustaitojen kehittymistä 
(Pennala, Richardson, Ylinen, Lyytinen & Martin 2011). Uusien opetussuunnitelmien perusteiden 
(POPS 2014) tieto- ja viestintäteknologiset painotukset saavatkin pontta näistä tuloksista.

Ei liene yllättävää, että myös motivaatiolla on merkitystä kirjoitustaitojen kehittymisessä 
(Poskiparta, Niemi, Lepola, Ahtola ja Laine 2003). Motivaation ja osaamisen yhteys on 
kuitenkin kaksisuuntainen: osaaminen lisää motivaatiota, motivaatio osaamista (Hirvonen, 
Georgiou, Lerkkanen, Aunola & Nurmi 2010). Kirjoittamisen opetuksessa olisikin tavoiteltava 
tämäntapaista positiivista oppimiskehää. Ohjattu tekstien parissa toimiminen ja ylipäänsä 
huomion kiinnittäminen kirjoittamiseen voi nimittäin kehittää jo päiväkoti-ikäisten lasten 
kirjoitustaitoa (Korkeamäki & Dreher 2000). Kirjoitustaito kehittyy yhtä matkaa ajattelutaitojen 
kehittymisen myötä (Kettunen 2005). 

Kirjoitustaito kiinnittyy vahvasti myös oppimisen sosiaaliseen puoleen. Näyttää siltä, että 
kasvattajien yhteistyö nivelvaiheissa, kuten esiopetuksesta alkuopetukseen siirryttäessä, heijastuu 
myönteisesti oppilaiden myöhempään oikeinkirjoitustaitoon (Ahtola, Silinskas, Poikonen, 
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Kontoniemi, Niemi & Nurmi 2011). Niin ikään vanhempien ja opettajan lapsilähtöinen, ohjaava 
tyyli vaikuttaa autoritääristä tyyliä suotuisammin myös kirjoitustaidon kehittymiseen  (Kiuru 
ym. 2012). Kirjoittamisen opetuksen käytänteistä alkuopetukseen kohdistuva tutkimus ei 
kerro paljoakaan: oppikirja näyttäisi kuitenkin asettuvan opetussuunnitelmaa keskeisempään 
rooliin, ja ainakin alkuopetuksen tyypillinen kirjoitustehtävä on oppimateriaaliin kuuluvan 
tehtäväkirjan täyttämistä (Korkeamäki & Dreher 2011). Tätä ei voitane pitää pelkästään 
tarkoituksenmukaisena opetuksen järjestämistapana, sillä tehtäväkirja ei välttämättä tarjoa 
riittävästi mahdollisuuksia oppilaan lähtökohdista nousevaan ohjaavaan kasvatustyyliin, 
oppilaan omaehtoiseen tuottavaan kirjoittamiseen ja motivaation vahvistamiseen.

Kaiken kaikkiaan esi- ja alkuopetusikäisten kirjoittamiseen liittyvä tutkimus ohjaa vahvasti 
edistämään sellaista opetusta, jossa lukemisen ja kirjoittamisen tekniset, luovat ja tulkitsevat 
prosessit ovat yhteydessä toisiinsa ja jossa hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologian 
tarjoamia mahdollisuuksia.

lingvistiset tutkimukset
Lingvistisissä eli kieleen liittyvissä tutkimuksissa on usein tarkasteltu eri-ikäisten oppilaiden 
tuottamia valmiita tekstejä. Tekstin piirteiden, kuten oikeinkirjoituksen, sanaston, rakenteiden 
tai tekstilajin, tarkastelulla on pyritty selvittämään kirjoittajien taitojen kehittymistä iän myötä 
tai taitojen hallintaa. Oman juonteensa lingvistisiin tutkimuksiin tuovat arviointitutkimukset, 
lähinnä kansalliset oppimistulosten arvioinnit.

Kirjoitustaidon kehittymistä ovat tarkastelleet muun muassa Lainas (2000), Merisuo-Storm (2007) 
ja Pajunen (2012). Esimerkiksi Pajusen (2012) laajassa, 8–12-vuotiaita koululaisia koskevassa 
tutkimuksessa huomattiin, että iän myötä tekstit pitenevät, sana- ja lauserakenteet muuttuvat 
kompleksisemmiksi, kertomuksen rakenne kehittyy, asioiden kuvaamisesta siirrytään niiden 
arviointiin ja sanarakenne muuttuu puhekielisestä vähän kirjakielisemmäksi. Osalla tutkituista 
oppilaista oli varsin heikot kirjoitustaidot. Heidän kirjoittamiseensa saattoivat vaikuttaa 
esimerkiksi kouluopetus tai perheeseen, harrastukseen tai laajemminkin yhteiskunnallisiin 
muutoksiin liittyvät ulkoiset tekijät. Pajunen haluaakin kyseenalaistaa näkemykset, joiden 
mukaan lasten kirjoitustaito on sidoksissa ainoastaan lapsen kehitykseen tai selittyy 
kielikyvyn synnynnäisyydellä. Hän nostaa merkittäväksi tekijäksi kielen ja sen osa-alueiden 
oppimisessa lasten ja aikuisten vuorovaikutuksen. (Pajunen 2012.) Merkittävä sijansa on myös 
luokkahuonevuorovaikutuksella: ryhmän ilmapiirillä, dialogisella suhtautumisella opiskeltaviin 
asioihin ja esimerkiksi argumentointiin kannustavalla otteella (Sääskilahti 2008).

Koulussa oppilaat tulisi tehdä tietoiseksi itsestään kirjoittajina: vahvuuksistaan ja 
kehittämiskohteistaan sekä siitä, millaiset harjoitukset parhaiten tukevat juuri omien taitojen 
edistämistä. Tietoisuus edistää kirjoittamiseen liittyvien metataitojen kehittymistä (Boscolo 
2008, 306). Kirjoitustaidon kaarta voi tehdä näkyväksi vaikkapa siten, että systemaattisesti 
talletetaan oppilaiden työt ja tarkastellaan niitä yhdessä jossain opetuksen nivelkohdassa, 
kuten lukukauden lopussa, oppilaan kirjoitustaidon kehitystä osoittaen ja yhdessä keskustellen. 
Opettaja saa näistä havainnoista myös eväitä oman työnsä kehittämiseksi.
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Kirjoitustaidon hallintaa on tutkittu eri ikäkausina. Kirjoittamistaidon alkuvaiheessa on kiinnitetty 
huomiota esimerkiksi sanan rakenteen hallintaan ja oikeinkirjoitukseen, muun muassa 
äänteen keston merkitsemiseen (esim. Kulju & Mäkinen 2009; Pekonen 2007). Yläkoululaisten 
kirjoitustaitoja taas on tarkasteltu osana tekstitaitojen opetusta Luukan, Pöyhösen, Huhdan, 
Taalaksen, Tarnasen ja Keräsen (2008) tutkimuksessa sekä Opetushallituksen toteuttamissa 
lukuisissa kansallisissa oppimistulosten arvioinneissa (esim. Lappalainen 2006, 2008 ja 
2011; ks. myös Harjunen & Rautopuro 2015). Niissä on tarkasteltu oppilaiden kirjoittamien 
tekstien perusteella saatujen oppimistulosten ja taustamuuttujien, esimerkiksi asenteiden, 
jatko-opintosuunnitelmien ja saadun tukiopetuksen, välisiä yhteyksiä. Lisäksi on tarkasteltu 
kirjoittamisen yhteyttä muihin äidinkielen osa-alueisiin. 

Kansallisista päättövaiheen arvioinneista ilmenee esi- ja alkuopetusvaihetta käsittelevien 
tutkimusten tavoin, että kirjoitustaito ei kehity irrallaan muiden äidinkielen taitojen harjoittelusta: 
runsas kielentuntemuksen opetus on yhteydessä hyviin tuloksiin niin kirjoittamisessa kuin 
muillakin arvioiduilla osa-alueilla (esim. Lappalainen 2004). Kirjoittamisen harjoittelu yhdessä 
muiden taitojen kanssa on opettajan oman aktiivisuuden varassa, sillä oppikirjoista ei saa tukea, 
koska niissä kielen käyttöä harjoitellaan irrallisina osataitoina (Kauppinen ym. 2008). Myös 
eri kielten opetus on meillä eristetty omiksi saarekkeikseen, jolloin oppilaan on vaikea nähdä, 
miten kielenkäytön taitoja voisi harjaannuttaa yli oppiainerajojen. Tällöin on myös haastavaa 
muodostaa kokonaiskuvaa omista taidoista saati lähteä kehittämään niitä suunnitelmallisesti 
ja kokonaisvaltaisesti (Luukka ym. 2008). 

Tuorein kansallinen arviointi paljastaa asenteiden keskeisen merkityksen. Peruskoulun 
päättövaiheessa kirjoittamisen opiskelun hyödyllisenä pitämisen ja kirjoittamisen sekä 
kielentuntemuksen oppimistulosten välillä on kohtalaisen suuri yhteys. Vielä voimakkaampi 
yhteys on kielenkäyttäjänä kehittymisen halun ja erityisesti kirjoittamisen oppimistulosten 
välillä. Ikävä kyllä ammatillisiin opintoihin suuntaavat eivät pidä äidinkielen ja kirjallisuuden 
oppiainetta yhtä hyödyllisenä kuin lukioon aikovat, ja ryhmien välinen ero on suuri erityisesti 
omaa osaamista koskevissa käsityksissä. (Harjunen & Rautopuro 2015.) Iso, valtakunnallinen 
ongelma ovat myös poikien heikot kirjoitustaidot, jotka käyvät ilmi kaikissa kansallisissa 
arvioinneissa (esim. Lappalainen 2008 ja 2011). 

Kiinnostuksen puutteelle voidaan etsiä mahdollisia syitä opetuksen käytänteistä. Äidinkielen ja 
kirjallisuuden oppimistulosten arvioinnissa vuonna 2014 mukana olleiden yhdeksäsluokkalaisten 
sekä heidän opettajiensa keskimääräisen näkemyksen mukaan yläluokkien yleisin kirjoittamisen 
opiskelun käytänne oli yhä yksin kirjoittaminen ja numeroarviointi. Palautetta annettiin 
useimmiten valmiista tekstistä. (Harjunen & Rautopuro 2015; ks. myös Luukka ym. 2008.) 
Oppimistuloksissa näkyy myös kirjoittamistehtävien merkitys: oppimistulokset ovat muita 
heikompia niissä kouluissa, joissa oppilaita ei ole totutettu tekstien suunnitteluun (Lappalainen 
2001, 2008) ja joissa on kirjoitettu vain tarinoita ja pohdiskelevia tekstejä sen sijaan, että olisi 
laadittu erilaisia tekstilajeja ja erityisesti asiatekstejä, kuten raportteja, tutkielmia, ohjeita, 
tiedotteita ja tiivistelmiä (esim. Lappalainen 2001, 2004, 2008; ks. myös Luukka ym. 2008). 
Etenkin pojat haluaisivat laatia myös koulun ulkopuolisia tekstilajeja, ja kirjoitustehtävällä 
tulisi olla heille mielekäs tarkoitus (Merisuo-Storm 2006). 
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Perusopetuksen päättävien taitoja koskevat arvioinnit siis osoittavat, että kirjoitustaitoja on 
mahdollista kehittää opettamalla tekstien suunnittelua, panostamalla niiden tuottamiseen ja 
lisäämällä kirjoitettavien tekstilajien valikoimaa. Tämän lisäksi oppilaita voisivat motivoida 
myös yhdessä kirjoittaminen ja tekstien tavoitteellisuus. Voidaan tarttua oppilaiden arkipäivän 
tilanteisiin ja laatia yhdessä esimerkiksi reklamaatio rikkoutuneesta harrastusvälineestä tai hyvin 
perusteltu mielipide oppilaiden käyttämälle nettipalstalle. Näin voidaan samalla harjoitella 
yhteisössä vaikuttamista ja saada palautetta teksteistä.

Kirjoittamisen mielekkyyttä voidaan lisätä myös tekemällä näkyväksi vapaa-ajalla opittuja 
kirjoittamisen taitoja. Halonen (2012) huomasi kuudesluokkalaisten hyödyntävän teksteissään 
muualla oppimiaan kielenkäytön resursseja, joista he ammensivat ideoita kirjoittamistehtäviinsä 
ja joiden kautta he rakensivat sekä kirjoittajan että omaa identiteettiään. Kirjoittaminen oli 
heille keino asemoida itseään tietoisesti maailmaan. (Halonen 2012.) Oppilas saa valjastettua 
kaikki resurssinsa käyttöön, mikäli opetuksessa pystytään järjestämään tilaa oppilaan 
toimijuudelle ja ohjaamaan häntä voimavarojensa käyttöön myös koulussa: yhtä hyvin nettipelien 
toimintajaksoista selviytyminen kuin keppihevosharrastajien sivustojen päivityskin antavat 
oppilaille kirjoittamisen eväitä. Nämä tekstikäytänteet tulee saada oppilaalle näkyviksi ja 
valjastaa tekstien rakentelun materiaaliksi. Reitin niiden hyödyntämiseen tarjoaa esimerkiksi 
tekstin yhteissuunnittelu.

Pedagogiset tutkimukset
Pedagogisia tutkimuksia yhdistää pyrkimys kehittää kirjoittamisen opetuskulttuuria: 
oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä. Ne keskittyvät esimerkiksi toimivien pedagogisten 
työkalujen kehittelyyn ja taitojen ohjauksen menetelmiin. Nämä tutkimukset ovat melko pieni 
ja hajanainen joukko, mutta niissä käsitellään kirjoittamisen pedagogiikan kannalta keskeisiä 
sisältöjä ja aihepiirejä, joista kaivataan lisää tutkimustietoa.

Osa näistä tutkimuksista liittyy kirjoitusprosessiin, jonka merkitystä taitojen harjaantumisessa 
on pedagogisessa kirjallisuudessa korostettu jo yli 20 vuoden ajan (esim. Linnakylä, Mattinen & 
Olkinuora 1992) mutta jonka eri vaiheista on vain vähän tietoa. Harjunen ja Korhonen (2011) 
kehittelivät opetuskokeilussaan herutteluksi kutsumaansa pedagogista työkalua kirjoittamisen 
ideointiin. Siinä viiden nelosluokan oppilaat pohjustivat kirjoittamista yhdessä puhuen, 
tilanteisiin ja tunteisiin eläytyen sekä vakuuttelu- ja perusteluharjoituksin. Tehtiin siis monenlaisia 
oppilaslähtöisiä pikku harjoituksia ennen kirjoitustehtävää. Tämän jälkeen oppilaat kirjoittivat 
lähisukulaiselleen lemmikin hankinta-apua anovan kirjeen perusteluineen. Palautetta saatiin 
satunnaisesti valituilta luokkatovereilta, jotka lähisukulaisen roolissa vastasivat, vakuuttiko kirje 
heidät auttamaan lemmikin hankinnassa vai ei. Tekstiä pohjustaneiden oppilaiden oli helpompi 
ryhtyä kirjoittamaan. Lisäksi he ymmärsivät verrokkiluokkia paremmin vuorovaikutustilanteen 
ja sen tarkoituksen ja myös taju perusteluista ja sen keinoista lisääntyi. Sääskilahdenkin (2008) 
mukaan argumentointitaitojen harjoittelu kannattaa aloittaa alaluokilla. Perustelutaitojen 
systemaattisella harjoittelulla voidaan kehittää myös loogista ajattelua.

Vertaispalautteen roolia kirjoittamisprosessissa kannattaa vahvistaa. Murtorinne (2005) huomasi, 
että yhdeksäsluokkalaisilla ei ole tarpeeksi tietoa ja taitoa hyödyntää ryhmäprosessia ja saamaansa 
vertaispalautetta kirjoittamisessaan. Harjoitettavaa on muun muassa vertaispalautteessa 
tärkeissä vuorovaikutustaidoissa ja erilaisissa tekstin muokkausstrategioissa. (Murtorinne 2005.) 
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Vasta lähtötilanteen raportointiin on ehtinyt hanke, jossa tutkitaan, mikä yhteys rakentavalla 
vertaispalautteella on koululaisen pystyvyysuskomuksiin, ja sen myötä myös kirjoitustaidon 
kehittymiseen (Routarinne & Absetz 2013). Kansainvälisten tutkimusten perusteella kirjoittajina 
kehittyvät nimittäin nopeammin ne, joilla on myönteinen käsitys omista kyvyistään (Klassen 
2002). Yleensäkin käsitys omasta pystyvyydestä on yhteydessä oppimiseen. Ne oppilaat, jotka 
uskovat kyvykkyyteensä, myös oppivat paremmin kuin osaamistaan vähättelevät tai sitä 
epäilevät. Päätelmiä omista kyvyistä tehdään puolestaan niin omien tuotosten perusteella kuin 
myös välillisesti ja esimerkiksi toisten vakuuttelusta. (Bandura 1997.) Oppilaiden kehittymisen 
kannalta olennaiseksi kysymykseksi voikin nostaa sen, miten vahvistaa pystyvyyden kokemusta. 

Opettajan rooli palautteenantajana on säilynyt pitkään muuttumattomana, sillä kirjallinen 
palaute valmiista tekstistä on yhä tyypillisin palautteen muoto (Harjunen & Rautopuro 2015, 
113). Kauppisen ja Hankalan (2013) analyysi alakoulun opettajien ja opettajaopiskelijoiden 
oppilaille kirjoittamista tekstipalautteista osoittaa, että palaute on usein arvottavaa: siinä 
käsitellään tekstin vahvuuksia ja heikkouksia. Muodoltaan palautteet on rakennettu käskyiksi 
tai neuvoiksi, joita oppilaan tulee noudattaa. Miten palautteisiin voisi rakentaa ylhäältä päin 
annettujen arviointien ja ohjeiden rinnalle sellaista vuorovaikutusta, joka vahvistaisi kirjoittajan 
otetta omaan tekstiinsä ja lisäisi hänen minäpystyvyyden tunteitaan? Oppilasta voisi esimerkiksi 
kysymysten avulla ohjailla kehittämään tekstiään: Miksi päähenkilö toimi näin? Opettaja voi 
myös tuoda esille omaa lukukokemustaan, sillä se auttaa oppilasta katsomaan tekstiään lukijan 
silmin. Oppilaan tietoisuutta omasta kirjoittamisestaan voisi lisätä jo prosessin eri vaiheissa 
paitsi vertaispalautteen avulla myös opettajan ja oppilaan yhteisillä keskusteluilla tekstistä.

Kirjoitusprosessissa tarvittavia taitoja ei opita hetkessä, joten prosessiin tulee kiinnittää 
systemaattisesti huomiota jo alakoulusta lähtien. Prosessin eri vaiheita voi harjoitella jatkuvasti 
myös laadittaessa tekstejä muissa oppiaineissa. Alakoulussa tämä onnistuu luokanopettajalta 
helposti omassa luokassa. Yläkoulussa opettaja voi hakea kumppanikseen muiden aineiden 
opettajia esimerkiksi työskenneltäessä yhdessä tutkivien työtapojen tai kokemuksellisen 
oppimisen parissa.

Tekstien prosessointi on tunnetusti työlästä, mutta Kumpulainen, Mikkola ja Jaatinen (2014) 
osoittavat, että tieto- ja viestintätekniikan mahdollistamat uudet ympäristöt motivoivat 
oppilaita työskentelyyn. Viides- ja kuudesluokkalaiset tuottivat vuoden mittaan koulun 
musikaalin käsikirjoituksen omilla kannettavillaan ja verkkokirjoittamisen työkalua käyttäen. 
Perinteisen oppimisen sijaan luotiin uudenlaista oppimista, jossa koulun ja koulun ulkopuolisen 
oppimisympäristön rajat liudentuivat ja päästiin irti ajan, tilan ja paikan rajoitteista myös 
vapaa-ajalla työskennellen. Verkossa oppilaat muokkasivat tekstiä yhdessä, jakoivat ideoitaan ja 
ehdotuksiaan ja saivat toisiltaan palautetta. He sitoutuivat vahvasti yhteiseen kirjoitusprosessiin. 

Pedagogisia tutkimuksia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä ei kuitenkaan juuri ole. 
Kumpulaisen ym. (2014) lisäksi se on aineistossamme mukana vain Kanalan, Nousiaisen ja 
Kankaanrannan (2013) opetuskokeilussa, jossa testattiin mobiilisovelluksen toimivuutta 
luovan kirjoittamisen opetuksessa alakoulussa. Myös tästä tutkimuksesta saadut kokemukset 
rohkaisevat opettaja vahvasti teknologian käyttöön ja verkon hyödyntämiseen.

Pedagogisia tutkimuksia ei ole myöskään oppiainerajat ylittävästä kirjoittamisen tutkimuksesta. 
Vaikka uusien opetussuunnitelmien (POPS 2014) suuntaisesti tällaiselle monilukutaitoa 
edistävälle yhteistyölle on suuri tarve, ainoastaan yhdessä tutkimuksessa, Joutsenlahden, 
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Kuljun ja Tuomen (2013) opetuskokeilussa, lähtökohtana oli äidinkielen ja matematiikan 
opetuksen yhdistäminen. Tavoitteena oli yhdistää kirjoittamista matematiikan opiskeluun siten, 
että oppilaat kirjoittivat eri tekstilajeja lähtökohtanaan matemaattinen lauseke. Tarinallisen 
sanallisen tehtävän, kertomuksen ja sarjakuvan laatiminen palveli siten paitsi äidinkielen 
opetuksen tavoitteita myös mahdollisti merkityksen antamisen matematiikan symbolikielelle. 
Tuotettujen tekstien perusteella opettaja saattoi myös arvioida matemaattisen ajattelun tasoa. 
Kokeilu kannustaa rikkomaan ennakkoluulottomasti oppiaineiden välisiä rajoja.

Tutkimustiedon anti opetukselle
Suomalainen kirjoittamisen tutkimus osoittaa kirjoittamisen taidot varsin moniulotteisiksi, 
vaikka tutkimuksia ei kovin runsaasti olekaan. Niissä on havaittavissa etenkin Boscolon (2008, 
293–294) kuvaamia jatkuvuuden ja kompleksisuuden ulottuvuuksia sekä jossain määrin 
myös sosiaalisuuden. Tutkimusten perusteella kirjoitustaito kehittyy erilaisten yksilöllisten 
vaiheiden kautta ja on monin tavoin kytköksissä lukutaidon kehittymiseen. Kirjoittaminen 
on vahvasti sidoksissa myös muiden keskeisten taitojen, kuten kielitiedon, opiskeluun ja 
oppimiseen. Kirjoittamiseen sitoutumisessa motivaatiolla on suuri merkitys, oli kyseessä 
sitten ekaluokkalainen tai yläkoululainen. Erilaiset vuorovaikutustaidot ja -tilanteet kuuluvat 
olennaisesti kirjoittamiseen eri ikävaiheissa sekä kirjoitusprosessin monissa kohdissa.  

Toisaalta tutkimukset – vaikka ne eivät voi tavoittaa koko kouluopetuksen todellisuutta ja kirjoa 
– antavat melko yksipuolisen kuvan yleisimmistä kirjoittamisen käytännöistä. Ainekirjoitus 
on terminä kadonnut 2000-luvun opetussuunnitelmista ja oppimateriaaleista, mutta sen 
henki näyttää vielä elävän kouluopetuksessa. Vaikka kirjoittamisen opetuksen käytänteet 
ovat viime vuosina monipuolistuneet ainakin yläkouluissa, kirjoitustaidon tyypillisenä 
osoittimena on yhä usein yksin laadittu teksti, ja palautetta antaa useimmiten opettaja tekstin 
valmistuttua (Harjunen & Rautopuro 2015, 112–114). Kirjoittaminen myös rajautuu oppiaineen 
ja luokkahuoneen kehyksen sisään. Erityisesti pojat näyttävät jäävän ilman sellaisia virikkeitä, 
jotka innostavat tarttumaan tekstin tuottamiseen. Näitä virikkeitä voisi tarjota Boscolon (2008, 
294) peräänkuuluttama sosiaalisempi kirjoittamisen pedagogiikka: yhdessä suunnittelu ja 
kirjoittaminen.

Tutkimukset tarjoavat lähtökohtia myös uudenlaisen kirjoittamispedagogiikan ideoinnille: 
Motivaatio ja positiivinen asenne kirjoittamista kohtaan ovat avain taitojen oppimiseen kaiken 
ikäisillä oppilailla. Kun ensin tiedetään, mitä kirjoittamisen taitoa tai osa-aluetta halutaan 
harjoittaa, mietitään millainen ympäristö ja tavat harjoitella ovat toimivia ja motivoivat 
oppilasta. Motivaatiota voi pyrkiä myös lisäämään kirjoittamalla monipuolisesti erilaisia 
tekstejä eri tarkoituksiin, myös yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa, ja hyödyntämällä 
oppilaiden koulun ulkopuolella hankkimia taitoja ja tietoja. Näin esimerkiksi oppilaiden taidot 
käsitellä kuvaa ja ääntä voidaan linkittää kirjoittamiseen – ehkä heikoimmista kirjoittajista 
löytyy multimodaalisten tekstien monitaitajia, joiden osaamisen tunnistaminen koulussa voi 
lisätä käsitystä omista kyvyistä ja sitä myötä positiivista asennetta. 

Pöytälaatikkokirjoittamisen sijaan erilaiset digitaaliset ympäristöt tarjoavat lukuisia 
julkistamis- ja vaikuttamiskanavia niin perinteisille kuin multimodaalisillekin teksteille, 
ja näin mahdollistuu myös omien ajatusten peilaaminen lukijoiden kommentteja vasten. 
Myös yhdessä ideoiminen ja tekstin prosessimainen työstäminen merkitysneuvotteluineen 
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ovat arkea työelämän kirjoittamisessa ja välttämättömiä luokassakin. Erilaiset digitaaliset 
kirjoittamisalustat mahdollistavat yhdessä kirjoittamisen aikaa ja paikkaa katsomatta. Niillä 
rakennettujen tekstien versiohistoriat auttavat myös osaltaan tunnistamaan ja kehittämään 
kirjoitusprosessin vaiheita, kirjoitettiin sitten yksin tai yhdessä. Opettajan tehtävänä ei ole 
toimia vain kirjoittamistehtävän käynnistäjänä ja valmiin tekstin arvioitsijana vaan hän on 
prosessia eteenpäin ohjaava keskustelukumppani tekstinteon eri vaiheissa. Hän auttaa oppilaitaan 
tiedostumaan kirjoitusprosessistaan sekä vahvuuksistaan ja ongelmakohdistaan kirjoittajana. 
Näin oppilaat saavat työkaluja kirjoitustaitonsa kehittämiseksi.

81



lähteet
Ahtola, A., Silinskas, G., Poikonen, P.-L., Kontoniemi, M., Niemi, P. & Nurmi, J.-E. 2011. 

Transition to formal schooling: Do transition practices matter for academic performance? 
Early Childhood Research Quarterly 26(3), 295–302. 

Bandura, A. 1997. Self-efficacy. The exercise of  control. New York: Freeman.

Boscolo, P. 2008. Writing in Primary School. Teoksessa C. Bazerman (toim.) Handbook of  
Research on Writing.  History, Society, School, Individual, Text. New York & London: Lawrence 
Erlbaum Associates, 293–309.

Halonen, M. 2012. Skills as performances: literacy practices of finnish sixth graders. A. Pitkänen-
Huhta & L. Holm (toim.) Literacy Practices in Transition: Perspectives from the Nordic Countries. 
Bristol; Buffalo: Multilingual Matters, 119–139.

Harjunen, E. & Korhonen, R. 2011. Keksitään kirjoittamista alakoulussa: herutellaan perusteluita. 
Virittäjä 15(3), 395–405.

Harjunen, E. & Rautopuro, J. 2015. Kielenkäytön ajattelua ja ajattelun kielentämistä. Äidinkielen 
ja kirjallisuuden oppimistuloksen perusopetuksen päättövaiheessa 2014: keskiössä kielentuntemus ja 
kirjoittaminen. Julkaisut 2015:8. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Hirvonen, R., Georgiou, G. K., Lerkkanen, M.-K., Aunola, K. & Nurmi, J. 2010. Task-focused 
behaviour and literacy development: A reciprocal relationship. Journal of  Research in Reading 
33(3), 302–319. 

Ivanič, R. 2004. Discourses of Writing and Learning to Write. Language and Education 18(3), 
220–245.

Joutsenlahti, J. & Kulju, P. & Tuomi, M. 2013. Matemaattisen lausekkeen kontekstualisointi 
sanalliseksi tehtäväksi ja tarinaksi. Opetuskokeilu kirjoittamisen hyödyntämisestä 
matematiikan opiskelussa. Teoksessa L. Tainio, K. Juuti & S. Routarinne (toim.) Ainedidaktinen 
tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran 
julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 4, 107–122.

Kanala, S., Nousiainen, T. & Kankaanranta, M. 2013. Using a mobile application to support 
children’s writing motivation. Interactive Technology and Smart Education 10(1), 4–14.

Kauppinen, M., Saario, J., Huhta, A., Keränen, A., Luukka, M.-R., Pöyhönen, S., Taalas, P. & 
Tarnanen, M. 2008. Kielten oppikirjat tekstimaailmaan ja toimintaan sosiaalistajina. Teoksessa 
M. Garant, I. Helin & H. Yli-Jokipii (toim.) Kieli ja globalisaatio. AfinLAn vuosikirja nro 66. 
Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 201–233.

Kauppinen, M. & Hankala M. 2013. Kriitikosta keskustelukumppaniksi – uutta otetta 
kirjoittamisen opetukseen. Teoksessa L. Tainio, K. Juuti & S. Routarinne (toim.) Ainedidaktinen 
tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran 
julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 4, 213–231.

Kauppinen, M., Pentikäinen, J., Hankala, M., Kulju, P., Harjunen, E. &  Routarinne S. 2015 
(painossa). Systemaattinen katsaus perusopetusikäisten kirjoittamisen opetusta ja osaamista 
koskevaan tutkimukseen. Kasvatus 46(2), 160–175.

Kettunen, H. 2005. Ohjattuna oppimaan: Harjaantumisluokan oppilaiden orastavan kirjoitustaidon 
tukeminen kognitiivisia toimintoja kehittämällä. Kasvatustieteellisiä julkaisuja Nro 108. Joensuu: 
Joensuun yliopisto. 

82



Kirke 2015. Kirjoittamisen tutkimus Suomessa 2000-luvulla. http://blogs.helsinki.fi/kirjoittamis-
tutkimus/2014/08/11/kirjoittamisen-tutkimus-suomessa-2000-luvulla/

Kiuru, N., Aunola, K., Torppa, M., Lerkkanen, M.-K., Poikkeus, A., Niemi, P., Viljaranta, J., 
Lyyra A.-L., Leskinen, E., Tolvanen, A. & Nurmi, J. E. 2012. The role of parenting styles and 
teacher interactional styles in children’s reading and spelling development. Journal of  School 
Psychology 50(6), 799–823.

Klassen, R. 2002. Writing in Early Adolescence: A Review of the Role of Self-Efficacy Beliefs. 
Educational Psychology Review 14(2), 173–203.

Korkeamäki, R.-L. & Dreher, M. J. (2000). Finnish Kindergartners’ Literacy Development in 
Contextualized Literacy Episodes: A Focus on Spelling. Journal of  Literacy Research 32(3) 
349–393. 

Korkeamäki, R., & Dreher, M. J. 2011. Early literacy practices and the Finnish National Core 
Curriculum. Journal of  Curriculum Studies 43(1), 109–137.

Kumpulainen, K., Mikkola, A., & Jaatinen, A. 2014. The chronotopes of technology-mediated 
creative learning practices in an elementary school community. Learning, Media and Technology 
39(1), 53–74.

Kulju, P. & Mäkinen, M. 2009. Sanelukirjoituksen arviointi – tyyppivirheistä sanarakenteiden 
fonologiseen analyysin. English summary: The assessment of dictation exercises – from 
specific mistakes to the phonological analysis of word structures. Virittäjä 113(4), 508–532.

Lainas, P. 2000. Minä kuljen pikitietä pitkin kouluun. Virkerakenteiden kehittyminen ja kirjoittajatyypit 
peruskoulun 4.–9. luokalla. Oulun yliopisto. Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos. 
Lisensiaatintyö.

Lappalainen, H.-P. 2001. Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten kansallinen 
arviointi 9. vuosiluokalla 2001. Oppimistulosten arviointi 6/2001. Helsinki: Opetushallitus.

Lappalainen, H.-P. 2004. Kerroin kaiken tietämäni. Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden 
oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla 2003. Oppimistulosten arviointi 2/2004. Helsinki: 
Opetushallitus.

Lappalainen, H.-P. 2006. Ei taito taakkana ole. Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten 
arviointi 9. vuosiluokalla. Oppimistulosten arviointi 1/2006. Helsinki: Opetushallitus.

Lappalainen, H.-P. 2008. On annettu hyviä numeroita. Perusopetuksen 6. vuosiluokan suorittaneiden 
äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi 2007. Oppimistulosten arviointi 2/2008. 
Helsinki: Opetushallitus.

Lappalainen, H.-P. 2011. Sen edestään löytää. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen 
päättövaiheessa 2010. Koulutuksen seurantaraportit 2011: 2. Helsinki: Opetushallitus.

Lerkkanen, M.-K., Rasku-Puttonen, H., Aunola, K. & Nurmi, J.-E. (2004). The Developmental 
Dynamics of Literacy Skills During the First Grade. Educational Psychology 24(6), 793–810.

Lerkkanen, M.-K. 2006. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: WSOY. 

Linnakylä, P., Mattinen, E. & Olkinuora, A. 1992. Prosessikirjoittamisen opas. Helsinki: Otava. 

Luukka, M.-R., Pöyhönen, S., Huhta, A., Taalas, P., Tarnanen, M. & Keränen, A. 2008. Maailma 
muuttuu – mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla. 
Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Merisuo-Storm, T. 2006. Girls and Boys Like to Read and Write Different Texts. Scandinavian 
Journal of  Educational Research 50(2), 111–123.

83



Merisuo-Storm, T. 2007. The development of writing skills of boys and girls during six school 
years. Nordisk Pedagogik 4/2007.

Murtorinne, A. 2005. Tuskan hauskaa! Tavoitteena tiedostava kirjoittaminen. Kirjoitusprosessi peruskoulun 
yhdeksännellä luokalla. Jyväskylä Studies in Humanities 40. Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja.

Mäki, H. S., Voeten, M. J. M., Vauras, M. M. S & Poskiparta, E. H. 2001. Predicting writing skill 
development with word recognition and preschool readiness skills. Reading and Writing: An 
Interdiciplinary Journal 14, 643–672. 

Mäkinen, M. 2007. Fonologinen analyysi toisluokkalaisten luku- ja kirjoitusprofiileista. Puhe 
ja kieli 24(4), 149–170.

Nurmilaakso, M. 2006. Lukemisen alkeita päiväkodissa: lastentarhanopettaja ja alkava kuusivuotias 
lukija. Tutkimuksia 267. Sokla. Helsinki: Yliopistopaino.

Pajunen, A. 2012. Kirjoittamistaitojen kehitys 8–12-vuotiailla. Alakoululaisen unelmakirjoitelmat. 
Virittäjä 1/2012, 4–32.

Pekonen, V. 2007. Suomen kvantiteetti ja kirjoitusprosessi. Jyväskylän yliopisto, kielten laitos, 
suomen kieli. Lisensiaatintyö.

Pennala, R., Richardson, U., Ylinen, S., Lyytinen, H., & Martin, M. 2011. Tietokoneavusteinen 
suomen kielen kvantiteetin harjoittelu: venäjänkielisen suomea opettelevan lapsen ja 
suomenkielisen luku- ja kirjoitushäiriöisen lapsen vertailu. Puhe ja kieli 31(1), 3–24.

Poskiparta, E., Niemi, P., Lepola, J., Ahtola, A. & Laine, P. 2003. Motivational-emotional 
vulnerability and difficulties in learning to read and spell. British Journal of  Educational 
Psychology 73(2), 187–206.

Rijlaarsdam, G. & van den Bergh, H. 2005. Effective learning and teaching of writing: Student 
involvement in the teaching of writing. Teoksessa G. Rijlaarsdam, H. van den Bergh & M. 
Couzijn. (toim.) Effective Learning and Teaching of  Writing. A Handbook of  Writing in Education. 
2. painos. Kluwer Academic Publishers, 1–16.

POPS 2004 = Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Helsinki: Opetushallitus.

POPS 2014 = Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Viitattu 16.2.2015 http://www.oph.
fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Routarinne, S. & Absetz, P. 2013. Writing performance and writing self-efficacy: The case of 
Finnish Fifth Graders. Teoksessa Sérgio Tavares (toim.) Why do we write as we write. Oxford: 
Inter-Disciplinary Press, 51–66. Viitattu 16.2.2015 https://www.interdisciplinarypress.net/
online-store/ebooks/ethos-and-modern-life/why-do-we-write-as-we-write

Saine, N. L., Lerkkanen, M., Ahonen, T., Tolvanen, A. & Lyytinen, H. 2013. Long-term intervention 
effects of spelling development for children with compromised preliteracy skills. Reading 
& Writing Quarterly 29(4), 333–357.

Sääskilahti, M. 2008. Viides- ja kuudesluokkalaiset filosofisen esseen kirjoittajina. Teoksessa A. 
Kallioniemi (toim.) Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka. Ainedidaktiikan symposiumi 8.2.2008 
Helsingissä osa 2. Helsinki: Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, 862–873. 

Torppa, M., Parrila, R., Niemi, P., Lerkkanen, M.-K., Poikkeus, A.-M., Nurmi, J.-E. 2013. The 
double deficit hypothesis in the transparent Finnish orthography: a longitudinal study from 
kindergarten to Grade 2. Reading and Writing 26, 1 353–1 380.

84



peruskoululaisten käsityksiä äidinkielestä 
ja kirjallisuudesta oppiaineena

Pirjo Kulju, Pekka Räihä ja Marita Mäkinen

Johdanto 
Äidinkieli ja kirjallisuus on siinä mielessä omaleimainen oppiaine, että sen taustalla on useita eri 
tieteenaloja kuten kieli- ja kirjallisuustiede ja viestintätieteet. Opettajan haasteena opetuksessa 
on löytää opetukseen eheitä kokonaisuuksia moneen suuntaan haarovista tiedollisista ja 
taidollisista tavoitteista. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten peruskoulun 9. luokan oppilaat 
itse hahmottavat äidinkieltä ja kirjallisuutta oppiaineena ja millaisia asenteita eri sisältöihin 
liittyy. Tarkoituksena on tuoda esille oppilaiden omaa ääntä ja näkemyksiä täydentämään 
erilaisten arviointitutkimusten kvantitatiivista tietoa.

Lukutaidon kannalta tiedämme, että suomalaislasten ja -nuorten lukutaito on osoittautunut 
hyväksi kansainvälisissä tutkimuksissa sekä alakouluikäisten PIRLS-tutkimuksessa (Kupari ym. 
2012) että 15-vuotiaiden PISAssa (Sulkunen ym. 2010). Toisaalta osaamisen arviointitutkimukset 
ovat osoittaneet myös huolta herättäviä seikkoja. PISA-tutkimus osoitti ensinnäkin, että 
heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt ja vastaavasti hyvien lukijoiden osuus on vähentynyt 
verrattaessa aiempiin arviointeihin (Sulkunen ym. 2010). Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen 
kansallisissa oppimistulosten arvioinneissa on puolestaan noussut esille etenkin poikien heikko 
kirjoitustaito (Lappalainen 2008, 2011). 

Hyvästä lukutaidosta huolimatta suomalaislapset jäävät kuitenkin lukemismotivaatiossaan 
kansainvälisen keskitason alle ja vain neljännes 4.-luokkalaisista itse asiassa pitää lukemisesta 
(Kupari ym. 2012). Myös PISAn tulokset ovat samansuuntaisia: Suomessa nuorten kiinnostus 
lukemiseen on OECD-maiden keskitason tienoilla, ja suomalaistytöt ovat selvästi poikia 
kiinnostuneempia lukemisesta. Sukupuoliero oli yksi osallistujamaiden suurimmista. (Sulkunen 
ym. 2010.) Verrattaessa vuoden 2000 PISA-tuloksiin kiinnostus (kirjojen) lukemista kohtaan 
on Suomessa vähentynyt, kun taas monessa lukemisen huippumaassa, kuten Kanadassa ja 
Japanissa, kiinnostus on puolestaan lisääntynyt (Sulkunen 2012). Sulkunen (2012) huomauttaa, 
että kiinnostus on vähentynyt etenkin kotitaustaltaan muita heikommassa asemassa olevien 
nuorten keskuudessa.

Näyttää siltä, että ylipäänsä oppilaiden käsitykset oppiaineen hyödyllisyydestä ovat muuttuneet 
aiempaa kielteisemmiksi: Lappalaisen (2011) kansallisen oppimistulosten arvioinnin mukaan 
ainoastaan 36 prosentilla peruskoulun käyneistä oppilaista oli myönteinen käsitys äidinkielen 
ja kirjallisuuden kiinnostavuudesta (tytöt 48 %, pojat 23 %) ja 59 prosentilla hyödyllisyydestä 
(tytöt 70 %, pojat 48 %). Tytöt suhtautuivat oppiaineeseen kaiken kaikkiaan myönteisemmin 
kuin pojat.
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Myös alakoulun käyneillä käsitykset oppiaineen hyödyllisyydestä ovat olleet aiempaa 
kielteisempiä (Lappalainen 2008): alakoulun käyneistä tytöistä 64 % ja pojista vain 36 % kertoi 
opiskelleensa mielellään äidinkieltä ja kirjallisuutta. 

Edellä siteerattujen raporttien (Lappalainen 2008, 2011) tulokset perustuvat kyselyaineiston 
kvantitatiiviseen analyysiin. Tässä artikkelissa pyrimme kirjoitelma-aineiston perusteella 
tarkastelemaan laadullisemmin niitä oppilaiden asenteita ja käsityksiä, jotka mahdollisesti 
ovat kyselyaineiston tulosten taustalla. Aluksi selvitämme, miten peruskoulun päättäneet 
oppilaat ylipäänsä hahmottavat äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sisältöjä ja sen jälkeen 
tarkastelemme, millaisia käsityksiä on etenkin kirjoitelmastaan välttävän ja toisaalta kiitettävän 
arvosanan saaneilla oppilailla. Tarkoituksena on löytää oppilaiden kirjoitelmista selityksiä 
esimerkiksi sille, että oppiainetta ei välttämättä koeta kiinnostavaksi. 

Kirjoitelma-aineisto
Tutkimuksen aineisto on Opetushallituksen vuoden 2010 äidinkielen ja kirjallisuuden 9. 
luokan oppimistulosten arvioinnista (Lappalainen 2011). Tuohon tutkimukseen osallistui 
yhteensä 2601 oppilasta 60 suomenkielisestä peruskoulusta. Tämän tutkimuksen aineisto 
on yhdestä arvioinnin kirjoitustehtävästä, jonka tehtävänanto oli seuraava: Tutustu seuraavan 
sivun aiheisiin. Valitse niistä yksi. Lue tehtävä ja ohjeet tarkkaan. Voit luonnostella tähän paperiin. 
Kirjoita sitten erilliselle paperille 60–80 rivin mittainen pohdiskeleva teksti. Aikaa on kaikkiaan 
90–120 minuuttia. Lisäksi annettiin muita teknisiä ohjeita ja seuraavanlainen pohtivan 
tekstilajin ohje: Pohtivassa tekstissä tarkastellaan valittua aihetta monesta näkökulmasta, harkiten ja 
eri mahdollisuuksia arvioiden. Oppilaalla oli neljä eri aihevaihtoehtoa, joista seuraava on tämän 
tutkimuksen aineiston pohjana:

Äidinkieli ja kirjallisuus on keskeinen kouluaine: onko se tärkeä myös sinulle? Pohdi oppiaineen 
antamien tietojen ja taitojen hyödyllisyyttä kehityksellesi. Otsikoi itse. 

Opettajat arvioivat kirjoitelmat asteikolla 4–10. Tästä aiheesta kirjoittaneiden joukosta valittiin 
satunnaisesti eritasoisia kirjoitelmia (N=97) kiitettävän arvosanan saaneista välttäviin. Tyttöjen 
ja poikien tekstejä pyrittiin poimimaan sama määrä, joskin välttävän arvosanan saaneissa 
tyttöjen osuus jäi pienemmäksi. Aineiston kirjoitelmien arvosanat jakautuivat seuraavasti:

Välttävä (4–5½)  N=23 (Pojat 18, Tytöt 5)

Kohtalainen (6–7½)  N=24 (Pojat 12, Tytöt 12)

Hyvä (8–8½)   N=25 (Pojat 12, Tytöt 13)

Kiitettävä (9–10)  N=25 (Pojat 12, Tytöt 13)

Kirjoitelmia käsiteltiin ensimmäisessä vaiheessa sisällönanalyysilla luokittelemalla niitä 
nimityksiä ja käsitteitä, jotka oppilas mainitsi tekstissään liittyen oppiaineeseen. Nimitykset 
ja niiden ryhmittely hahmottuivat aineistosta melko hyvin. Toisessa vaiheessa tarkasteltiin 
aineiston ääripäitä eli välttävän ja toisaalta kiitettävän arvosanan saaneita kirjoitelmia siten, 
että niistä pyrittiin erittelemään oppiaineeseen liittyviä arvottavia ilmaisuja.
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Miten oppilaat jäsentävät äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainetta? 

Yleiskuva

Aineiston 97 kirjoitelmasta oli hahmotettavissa oppiaineen sisältöjä kuvaavia nimityksiä 
yhteensä 732. Kuviossa 1 on pyritty havainnollistamaan nämä oppilaiden käyttämät nimitykset 
aihealueittain siten, että niiden määrät ja myös toisiinsa liittyvät suhteet tulisivat ilmi. Luokittelu 
perustui oppilaiden käyttämiin käsitteisiin, joita ryhmiteltiin aihealueittain. Kuvion 1 osioissa 
näkyvä käsite on oppilaiden teksteissä eniten kustakin aihepiiristä käyttämä käsite. Näiden 
käsitteiden lisäksi samasta aihealueesta käytettiin myös muita nimityksiä, esimerkiksi 
kirjallisuuden lisäksi saatettiin käyttää käsitteitä kuten kirjat, teokset, runot, kirjallisuushistoria, 
kirjallisuuden lajit, klassikot, novellit jne. Samoin kielioppiin liittyvästä aihepiiristä puhuttiin myös 
käyttämällä käsitteitä kielitieto, kielen rakenne, sanaluokat, sijamuodot jne. Kuvion osien otsikkoina 
on siis kuitenkin kunkin aihepiirin eniten mainintoja saanut nimitys.

Aineistossa kieliopin ja siihen liittyvien käsitteiden osuus oli suurin (26 %) (kuvio 1). Omaksi 
suppeammaksi osa-alueekseen hahmottui muut kieleen liittyvät sisällöt, kuten kielihistoria, murteet 
ja sukukielet. Tämän aihepiirin osuus oli 7 % ja se on merkitty kuvioon 1 eniten mainintoja saaneen 
kielihistoria-käsitteen mukaan. Toiseksi eniten mainittiin kirjallisuus ja siihen liittyviä käsitteitä. 
Myös lukeminen ja kirjoittaminen nousivat esiin selkeinä osa-alueina ja rinnakkaisina taitoina. 
Omaksi osa-alueekseen hahmottui myös oikeinkirjoitus. Jos kirjoittamisen ja oikeinkirjoituksen 
prosentuaaliset osuudet yhdistettäisiin, olisi kirjoittamiseen liittyvien nimitysten osuus 
kirjoitelmissa lähes yhtä suuri kielioppi-aihepiirin kanssa.

Puhuminen ja ilmaisu mainittiin myös, mutta melko harvoin. Vain muutamia kertoja mainitut 
äidinkielen sisällöiksi hahmottuvat nimitykset on ryhmitelty kuviossa kohtaan ”muut”. Tällaisia 
olivat esimerkiksi tekstilajinimitykset kuten kirjoitelma tai raportti sekä media. 

kuvio 1. Oppilaiden (9.lk) kirjoitelmissa (N=97) esiintyvät äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sisältöjä 

kuvaavat nimitykset (N=732). Kuviossa on näkyvillä kunkin aihepiirin eniten mainintoja saanut nimitys
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Välttävän ja kiitettävän arvosanan saaneet kirjoitelmat

Yleiskuvan jälkeen vertasimme arvosanaltaan heikoimpia ja toisaalta parhaita kirjoitelmia. 
Välttävissä kirjoitelmissa (N=23) oli oppiaineen sisältöihin liittyviä nimityksiä yhteensä 113 
ja kiitettävissä kirjoitelmissa (N=25) 227. Ero johtuu jo kirjoitelmien pituudesta, mutta näissä 
aineiston ääripäitä edustavissa kirjoitelmissa myös esille tulleet oppiaineen sisällöt ja niiden 
suhteet poikkesivat toisistaan. Seuraavassa otamme esille aihealueita, jotka näyttäytyivät 
erilaisina näissä aineiston ääripäissä.

Kielioppi

Erityisen silmiin pistävää välttävissä kirjoitelmissa oli kieliopin ja siihen liittyvien käsitteiden 
runsas osuus, sillä mainituista 113 nimityksestä peräti 48 (43 %) liittyi kielioppiin. Yläkäsite 
kielioppi ei kuitenkaan ollut yleisin aihealuetta kuvaava nimitys vaan sanaluokkia edustavat 
käsitteet verbit, adjektiivit ja substantiivit. Kielioppiin liittyvien nimityksien kokonaiskuva oli 
hyvin fragmentoitunut, ja yksittäisiä mainintoja saivat sanaluokkakäsitteiden lisäksi hyvin 
monet kieliopilliset termit, kuten pluskvamperfekti, synonyymi, illatiivi, partitiivi, lauseenjäsen, subjekti, 
vokaali, kielteinen/myönteinen, adverbi, pronomini, taivutusmuoto, esimerkiksi:

Oikea sanajärjestyskin on hyvä oppia, kuten adjektiivit, verbit ja subjektiivit. (tyttö, 5+) 

Olen miettinyt mihin esimerkiksi tarvii tietää mikä on verbi, substantiivi, adjektiivi, pronomini, 
konjunktiot, sijapäätteet elatiivi, inessiivi ja lukuisia muita. (poika, 5-) 

Kieleen saatettiin liittää näissä kirjoitelmissa myös ilmaisu perusasiat, esimerkiksi:

Äidinkieltä lukiessa oppii oman kotimaansa oman kielen perusasiat. (tyttö, 4,5) 

Kiitettävissä kirjoitelmissa kieliopin osuus on suhteessa vähäisempi (24 %) ja useimmin tästä 
aihealueesta käytettiin juuri yläkäsitettä kielioppi. Sen lisäksi kiitettävissä kirjoitelmissa puhuttiin 
myös sijamuodoista, sanaluokista, lauseenosista tai lauseenjäsennyksestä, kielen rakenteesta ja verbeistä.

Kun välttävissä kirjoitelmissa puhuttiin perusasioista, kiitettävissä kirjoitelmissa muut kieleen 
liittyvät aiheet olivat selkeämmin nimettyjä, esimerkiksi kielihistoria, murteet, sanojen synty, sukukielet 
tai eri kielet. Eräässä tekstissä tuli esille jopa kielen vaikutuskeinot. Kaikista nimityksistä tämän 
tapaisten kieleen liittyvien käsitteiden osuus oli kiitettävissä kirjoitelmissa noin 8 prosenttia. 
Seuraavassa on esimerkkejä kiitettävien kirjoitelmien niistä sisällöistä, joissa käsitellään kielioppia 
ja kielihistorian aihealuetta (vrt. kuvio 1) osana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainetta:

Äidinkielen teoreettisten asioiden osaaminen on jo monen asian kannalta tärkeää, suurimpana 
asiana on se pohja, jonka avulla pystyy ymmärtämään muidenkin kielien rakennetta (poika, 9)

Suomen kielen historia ja murre aiheet olivat mielenkiintoisia, mutta niissä oli paljon opittavaa. (tyttö, 9,5) 

Adjektiiviatribuutit ja predikatiivit tuntuivat voittamattomilta möröiltä, eikä kielioppi muutenkaan 
sujunut juuri lainkaan. (tyttö, 9) 

Kielemme historian tutkiminen on mielestäni aika turhaa ja vähän kuin tuntien tuhlaamista. (poika, 9-) 

88



Kirjallisuus

Kielioppiin liittyvät yksittäiset käsitteet esiintyivät usein välttävissä kirjoitelmissa, mutta sen 
sijaan kirjallisuudesta niissä ei puhuttu juuri lainkaan. Kun koko aineistossa kirjallisuus tai siihen 
liittyvien käsitteiden osuus oli 17 %, jäi kirjallisuuden osuus heikoissa kirjoitelmissa huomattavan 
pieneksi (noin 4 prosenttia nimityksistä). Kiitettävissä kirjoitelmissa kirjallisuuteen liittyvät 
nimitykset sen sijaan nousivat kieliopin rinnalle mainintojen määrässä (molempien osuus 24 %).

Kiitettävissä kirjoitelmissa puhuttiin kirjallisuus-käsitteen lisäksi kirjallisuuden lajeista tai tyylilajeista, 
runoudesta, kirjailijoista ja teoksista, esimerkiksi:

Monet äidinkielentunnit ovat yleensä tehottomia kun aiheena on kirjallisuutta, joten ylä- ja ala-
asteella mielestäni voisi karsia oppituntien määrää. (poika, 9)

Kirjallisuuden määrää voisi kuitenkin lisätä. (tyttö, 10)

Jakso, jolloin oli aiheena erilaiset tyylit kirjallisuudessa, kuten fantasia- ja scifikirjallisuus, oli 
mielestäni melko haastava, mutta myös mukava (--) (tyttö, 9,5)

Yksittäisistä kirjailijoista ja teoksista useampia mainintoja saivat Lönnrot ja Kalevala sekä Kivi 
ja Seitsemän veljestä. 

lukeminen ja kirjoittaminen

Kirjallisuuden sijasta välttävissä kirjoitelmissa puhuttiin lukemisesta (10 %) ja kirjoittamisesta (13 
%), esimerkiksi:

Aidinkielessä myös oppii yleis asioita esim. kirjoitus, ja lukemis taidon. (poika, 5+)

Lisäksi käytettiin käsitettä oikeinkirjoitus ja tähän liittyen mainittiin käsitteitä kuten piste, pilkku, 
välimerkki, iso alkukirjain. Aihealueen osuus välttävissä kirjoitelmissa oli melko suuri (17 % 
nimityksistä), esimerkiksi:

Äidinkielen tunneilla oppii kirjoittamaan oikein (poika, 5) 

Äidinkielessä opetetaan erilaisia merkkejä ja tietysti isot ja pienet alkukirjaimet. (tyttö, 5+) 

Lukeminen (9 %) ja kirjoittaminen (14 %) tulivat esille juuri näinä käsitteinä myös kiitettävissä 
kirjoitelmissa. Muutamia tai vain yksittäisiä mainintoja oli lisäksi esimerkiksi ainekirjoittamisesta, 
asiakirjan laatimisesta ja tekstinkäsittelystä:

On tärkeää oppia lukemaan ja kirjoittamaan. (tyttö, 10-)

Ylä-asteella kirjoitetaan ja luetaan aika paljon, mikä sinänsä onkin ihan hyödyllistä kehitykselle, 
koska kirjojen lukeminen kehittää myös kokeisiin-lukutaitoa. (poika, 9-) 

Oikeinkirjoitus ja siihen liittyvät käsitteet jäsentyi kiitettävissäkin kirjoitelmissa omaksi 
aihealueekseen (6 %), esimerkiksi:
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Monien mielestä äidinkielen kielenhuolto on aivan turhaa; riittäähän jo se, että osaat lukea ja 
kirjoittaa sujuvasti. (tyttö, 10)

Myös yksinkertaiset asiat kuten lauseen rakenteet ja pilkun sijoitus ovat tarpeellisia on syytä opetella. 
(tyttö, 9+)

Puhuminen ja ilmaisu

Välttävissä kirjoitelmissa käsiteltiin harvoin puhumista tai ilmaisua (noin 5 % nimityksistä). 
Lisäksi tähän liittyvän osuuden hahmottaminen oli ongelmallista siksi, että aina ei ollut selvää, 
kirjoittaako oppilas oppiaineesta vai omasta äidinkielestään yleensä, esimerkiksi:

Ilman äidin kieltä Emme silti osaisi lukea eikä kirjoittaa eikä Puhua, eikä ilman äidinkieltä 
Suomen kieltä olisi olemassa. (poika, 5,5) 

Kiitettävissä kirjoitelmissa ilmaisun osuus oli suurempi, noin 10 %. Tätä aihealuetta käsiteltiin 
kuitenkin monenlaisilla nimityksillä, kuten ilmaisutaito, esiintyminen, keskustelu, väittely, näytteleminen, 
esim.

Ilmaisutaidot ovat yksi osa äidinkieltä, mikä on mielestäni erittäin tärkeää. (poika, 9-)

Kaiken kaikkiaan kiitettävien kirjoitelmien kuva oppiaineen sisältöalueista oli tasapainoisempi 
kuin välttävistä kirjoitelmista nouseva kuva. 

Kielioppi ja kirjallisuus välttäviä ja kiitettäviä 
kirjoitelmia erottavana sisältönä

Nostamme seuraavassa esille muutamia huomioita erityisesti kieliopista ja kirjallisuudesta, koska 
kielioppi sai niin suuren huomion etenkin välttävissä kirjoitelmissa ja siksi, että kirjallisuus 
lähes puuttui niistä mutta toisaalta nousi esille kiitettävissä kirjoitelmissa. 

Kielioppi ja siihen liittyvät käsitteet esiintyivät negatiivisessa valossa välttävissä kirjoitelmissa. 
Kielioppi nähtiin turhana eikä sen yhteyttä omaan elämään nähty, esimerkiksi:

kuka tarvitsee esim. sijamuotoja muulloin kuin äidinkielen tunnilla

ei ikinä tule tarvitsemaan elämässä jotain inessiivejä tai partitiivejä

koskaan en tule tarvitsemaan tietoa siitä mikä esimerkiksi nomini on tai mitä yhteistä suomen- ja 
kiinan kielillä on. 

Tämä negatiivinen näköala ja jopa turhautunut tunne mahdollisesti aiheutti sen, että kielioppi 
sai niin paljon huomiota välttävissä kirjoitelmissa. Saattaa olla, että kielioppi nousi esille näissä 
kirjoitelmissa myös siksi, että muu osa oppiaineesta avautuu kirjoittajille vain vähän. 

Jonkin verran kiitettävissä kirjoitelmissa tuli esille asioiden kertaavuus ja jopa ”jankkaavuus” 
kieleen liittyvien sisältöjen yhteydessä, esimerkiksi:
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Joskus tuntuu, että jankataan turhaan asioita, joita ei tarvitse missään, esimerkiksi 
murteidentunnistaminen (tyttö, 9+)

Äidinkielestä esimerkiksi oman identiteetin rakennuspalikkana ei juuri kirjoitettu, mutta 
kiitettävissä kirjoitelmissa äidinkielellä nähtiin kuitenkin käyttöarvoa esimerkiksi vieraiden 
kielten opiskelun kannalta:

Itse kuitenkin tiedostan kieliopin tärkeyden, sillä jos ei hallitse oman äidinkielensä teoreettisia 
alkeita, on vieraiden kielten opiskelu erittäin hankalaa, jos ei nyt aivan mahdotonta. (poika, 9,5)

Vaikka kieliopin opetuksen kehittämisestä on jo pitkään puhuttu ja opettajat tiedostavat sen 
opetukseen liittyvää problematiikkaa (Ruuska 2014), näyttää kuitenkin siltä, että koulun 
käytänteissä kielioppi on edelleen irrallinen osa-alue. Mikäli näin on, oppilaan voi olla vaikea 
kokea siihen liittyvät oppisisällöt merkityksellisenä ja nähdä eri osa-alueiden, kuten kieliopin 
ja kirjoittamisen, yhteyksiä toisiinsa ja etenkään omaan elämäänsä. (Kieliopin opetuksen 
problematiikasta ks. esim. Alho & Korhonen 2007; Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden 
teemanumero Kielitiedon opetus ja oppiminen – älyllistä seikkailua etsimässä?) 

Toinen silmiin pistävä seikka välttävissä kirjoitelmissa oli se, että kirjallisuudesta ei juuri 
puhuttu. Saattaakin olla, että kirjoilla ei ole merkitystä kirjoittajien elämässä tai ainakaan 
he eivät liitä kirjoja äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineeseen. Esille tulleissa muutamissa 
maininnoissa kirjallisuutta luonnehdittiin jopa turhanpäiväiseksi asiaksi (poika, 5-), joskin 
muutamia myönteisempiäkin käsityksiä oli. 

Kiitettävissä kirjoitelmissa kirjallisuutta käsiteltiin enemmän ja lukuharrastuskin tuli esille. 
Kuitenkaan oppiaineen kannalta nykykirjallisuutta ja varsinkaan nuortenkirjallisuutta ei juuri 
käsitelty. Yksittäisistä teoksista sijaa saivat lähinnä Kalevala ja Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. 
Tyypillisesti kiitettävissä kirjoitelmissa kieliasioiden ja kirjallisuuden käsittelyä koulussa 
perusteltiin yleissivistyksellä. Seuraavassa esimerkissä pohditaan kuitenkin Veikko Huovisen 
Havukka-ahon ajattelijaa:

Luemme äidinkielen tunneilla välilla kirjoja, viimeviikolla luimme Veikko Huovisen teoksen: 
Havukka ahon ajattelija. Kirja on kuulemma todella suosittu, ja sopii hyvin myös nuorisolle (poika, 
9-)

Esimerkki on paljastava siinä mielessä, että siinä kuuluu ulkopuolisen ääni, toisin sanoen joku 
muu on määritellyt kirjan ennalta hyväksi.

Vaikka välttävissä kirjoitelmissa kritisoitiin kielioppia eikä puhuttu kirjallisuudesta, lukeminen 
ja kirjoittaminen nähtiin kuitenkin kiitettävien kirjoitelmien mukaisesti hyvin positiivisena 
äidinkielen ja kirjallisuuden alueena. Lukemista ei kuitenkaan yhdistetty kirjallisuuden 
lukemiseen vaan se näyttäytyi opittavana perustaitona, esimerkiksi: 

saa lukutaitoa ja oppii kirjoottamaan muu on sellaasten pilkun viilaajien hommaa (poika, 5).
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oppiaineen dikotomisuus ja pirstaleisuus
Oppilaiden käsityksistä äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineesta hahmottui melko selkeitä, 
joskin useita osa-alueita (kuvio 1). Kuitenkin niihin liittyvissä asenteissa oli eroavaisuuksia. 
Tätä voidaan luonnehtia eräänlaisella dikotomisuudella: siinä missä vaikkapa murteet saattoivat 
kiinnostaa toista, toista ne saattoivat ärsyttää. Nostamme tähän vielä kaksi esimerkkiä aineistosta, 
jotka kuvaavat tätä kahtalaisuutta:

a) Äidinkielen tunneilla on selvästi parasta kielioppi. Minun mieleni ja ajatusmaailmani toimii 
siten, että mitä lähemmäs eksaktia tiedettä mennään, sitä paremmin se sopii minulle. Tämän 
takia matematiikka on ollut lähes koko ajan minun lempiaineeni koulussa. Äidinkieli menee 
kieliopin osalta tarpeeksi läheltä, joten minä koen sen hauskaksi. (poika 9-)

b) Yhdeksännellä luokalla kaikki kuitenkin muuttui. Oli kuin olisin palannut uudelleen ala-
asteen alkuajoille, aikaan jolloin sai vain kirjoitella tarinoita eikä tarvinnut lainkaan välittää 
partisiipeista ja infinitiiveistä. Aloimme nimittäin käsitellä minulle kaikista rakkainta aihetta, 
kirjallisuutta. (- -) Kielioppi on kuin koneisto, lokerikko täynnä tyhjää tietoa joka on niin 
päähän päntättyä että tulee ulos automaattisesti kuin ala-asteella opittu lasten laulu. Kun taas 
se tieto, mitä on kirjallisuusjakson aikana opittu, vello pään sisällä vapaana ja asettautuu 
oikeisiin kohtiin hiljaa itsekseen. (tyttö, 9)

Siinä missä toinen (a) pitää eksaktin tieteen käytänteistä, toinen (b) korostaa luovuutta. 
Kirjallisuus on etenkin lukuelämyksen ja lukuharrastuksen näkökulmasta luovaa tulkintaa, jossa ei 
ole niin selkeästi löydettävissä oikeita vastauksia kuten vaikkapa kielen rakenteiden tarkastelussa. 
Sama liittyy myös puhumiseen oppisisältönä siinä mielessä, että vuorovaikutustaidot ovat 
luonteeltaan esimerkiksi arvioinnin näkökulmasta vähemmän eksaktia, jolloin sitä ei niin 
selkeästi hahmoteta osaksi koulua tai oppiainetta. Saattaakin olla, että koulun konventiot 
arviointeineen eivät aina anna sijaa äidinkielen oppiaineen luovalle sisällöille eivätkä heikommat 
oppilaat siten edes välttämättä hahmota niitä keskeisiksi oppisisällöiksi.

Oppiaineen opetuksen kehittämisen kannalta kysymykseksi nouseekin se, miten yhdistää eksakti 
tiede ja luovuus. Miten esimerkiksi yhdistää luovuus kieliopin käsittelyyn? Luovuus kielen 
tarkastelussa voisi tarkoittaa sitä, että oppimisessa nähdään sellaista oivaltavaa elementtiä, joka 
voisi yllättää jopa opettajan. Tämä palautuu myös kysymykseen siitä, miten ottaa erilaiset oppijat 
huomioon. Kielitiedon opiskelussa koulussa pitäisi siten päästä opettelusta ja kertaamisesta 
soveltamisen tasolle monin erilaisin keinoin. 

Pohdinta
Tässä artikkelissa olemme käsitelleet peruskoulun päättövaiheessa olevien oppilaiden käsityksiä 
äidinkielestä ja kirjallisuudesta oppiaineena. Oppilaiden kirjoitelmista hahmottui selkeitä 
oppiaineen osa-alueita, mutta eritasoiset kirjoittajaryhmät erosivat toisistaan eri alueiden 
painotuksissa. Kiitettävissä kirjoitelmissa kuva oppiaineen sisällöistä oli monipuolisempi ja 
tasapainoisempi kuin välttävissä kirjoitelmissa. 

Verrattaessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS 2004) sisältöotsikoita 
tutkimuksen aineistoon näyttäisi siltä, että oppilaiden käsitykset oppiaineesta vastaisivat 
lähinnä alkuopetuksen opetussuunnitelman otsikoita, sillä lukeminen ja kirjoittaminen sekä 
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kirjallisuus näyttäytyivät aineistossa selkeinä oppiaineen osa-alueina ja niistä puhuttiin näitä 
käsitteitä käyttäen. Kielen osalta voidaan todeta, että kun opetussuunnitelma puhuu kielestä, 
oppilaat käyttivät käsitettä kielioppi tai yksittäisten kielioppikategorioiden termejä. Sen sijaan 
opetussuunnitelmaan verrattuna oppilaat eivät puhuneet käsitteiden tasolla kielen tehtävistä, 
vuorovaikutustaidoista, tiedonhallintaidoista tai tekstin ymmärtämisestä. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainetta luonnehtivat moninaiset, usein toisistaan erilliset 
sisällöt, mikä saa aikaan oppiaineen sisäistä pirstaleisuutta ja dikotomisuutta. Tätä oppiaineelle 
leimallista piirrettä voidaan tarkastella myös laajemmin koko koulun näkökulmasta. 
Kouluhan on perinteisesti rakentunut oppiaineiden jaottelun varaan. Vaikka tiedämme 
tällaisen jaottelun saavan aikaan muun muassa oppimista haittaavaa sirpalemaisuutta ja 
atomistisuutta (Goodson 1998; 2001; Nikkola ym. 2008; Tirri 2011), ainakaan vielä ei ole 
näköpiirissä kokonaisvaltaisempia lähestymistapoja, olkoonkin, että tutkimukset osoittavat 
kiistatta eheytyneemmän lähestymistavan edut (esim. Kujamäki 2014). Koulua voidaan pitää 
näin ikään kuin oppiaineidensa vankina (Goodson 2001). 

Pirstaleisuus leimaa siten sekä koko koulukulttuuria että joskus jopa yksittäistä oppiainetta. 
Äidinkielen ja kirjallisuuden kohdalla voidaankin perustellusti puhua kahden tason pirstaleisuudesta. 
Tällöin eheyttämistä tulee löytää paitsi ensin oppiaineen sisällä, myös suhteessa muihin 
oppiaineisiin. Tällaista on näkyvissä uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
laaja-alaisen osaamisen taidoissa, kun monilukutaitoa tavoitellaan kehitettäväksi kaikissa 
oppiaineissa (POPS 2014).

Tämän yleiskuvan lisäksi oppiaineen kipupisteeksi nousi etenkin heikompien oppilaiden 
turhautuneisuus kieliopin opiskeluun, sillä siinä ei nähty yhteyttä omaan elämään. Niin ikään 
oppilaan omaan elämään liittyvät tekstit, esimerkiksi sosiaalinen media (tai media ylipäänsä) 
tai nuortenkirjat eivät juuri tulleet esille vaan sen sijaan puhuttiin esimerkiksi kirjallisuuden 
klassikoista. Kiitettävissä kirjoitelmissa kieliopin opiskelua perusteltiin usein vieraiden kielten 
opiskelulla tai ylipäänsä korostettiin oppiaineen yleissivistävää luonnetta. 

Näyttäisi siltä, että kuiluun oppilaan koulun ja vapaa-ajan tekstien välillä pitänee edelleen 
kiinnittää entistä enemmän huomiota, vaikka siitä on puhuttu pitkään (vrt. Luukka ym. 2008). 
Jos äidinkielessä ja kirjallisuudessa esimerkiksi luettavat tekstit ja kirjallisuus määritetään 
pelkästään koulun ja opettajan tärkeäksi katsomasta maailmasta ja materiaalista, on kyse 
vahvasta oppiaineontologiasta, jolloin enemmän taikka vähemmän kaikki mihin tutustutaan, 
on luonteeltaan pakkoa, ei tahtomista. Tällaisen oppiaineontologian vastakohtana on 
elämismaailmaontologia (Kallas, Nikkola & Räihä 2013, 27–29; Nikkola 2011). Edellisessä 
koulu on opettajan ja koulun järjestelmä, ei oppijan. Kaikki mitä oppija saa tehtäväkseen, tulee 
oppilaan systeemin ulkopuolelta. Jälkimmäisessä mallissa koulu taas on oppijan systeemi, 
jolloin oppimista määrittävät oppijan kyvyt ja tarpeet pakon ja yhteiskunnan tarpeiden sijasta. 
On selvää, että kouluissa luetaan myös lasten- ja nuortenkirjoja, mutta kuitenkaan ne eivät 
aineiston perusteella näyttäydy oppilaalle merkityksellisenä oppisisältönä. Ovatko oppilaat 
näin ollen omaksuneet ikään kuin heidän ulkopuoleltaan tulevan käsityksen oppiaineesta?

Olemme tässä esittäneet aineiston perusteella oppiaineeseen liittyviä ongelmia, joita 
kouluopetuksessa on varmasti jo tiedostettukin. Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa 2014 (POPS 2014) tuodaan esille oppiaineen tehtävässä motivaatiotekijöinä opittavien 
asioiden merkityksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Kuitenkin kokonaan toinen 
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kysymys on, miten tämä toteutetaan koulussa. Esimerkiksi kun äidinkielessä ja kirjallisuudessa 
korostetaan tutkivaa, kielenkäyttötilanteista lähtevää kielenoppimista, tarvitaan enemmän 
tutkimusta ja käytännön esimerkkejä siitä, miten tämä tehdään (ks. esim. Tarnanen & Tainio 
2014). Kaiken kaikkiaan on syytä pohtia, miten äidinkielen ja kirjallisuuden opetus voisi siirtyä 
harppauksen oppilaan maailman suuntaan sen sijaan, että odotetaan oppilaan sopeutuvan 
oppiaineeseen.

Kirjoitus pohjautuu tutkimusartikkeliin: Kulju, P., Räihä, P. & Mäkinen, M. 2014. Oppilaiden käsityksiä 
äidinkielestä ja kirjallisuudesta oppiaineena. Käsikirjoitus.
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inhimillinen lukija – tekstin 
arvioinnin ongelma?

Elina Harjunen

Tekstien arviointi on oman kokemukseni mukaan vaativa tehtävä. Ensimmäisinä 
opettajavuosinani aprikoin viikonlopun yli, onko peruskoululaisen tuotos kahdeksikon 
arvoinen vai osuuko kenties 8– vai 8+ lähemmäksi totuutta. Vaikka plussan ja miinuksen 
välinen ero on pieni, vastuu tuntui suurelta: Mikä minä olin arvottamaan kasvavan nuoren 
hengentuotteita? Miten osaisin olla luotettava ja objektiivinen, pitää omat mieltymykseni ja 
painotukseni erossa arvioinnista? 

Arviointi on askarruttanut minua vuosikymmenten aikana siinä määrin, että päätin pyytää 
kirjoittamisen ammattilaisia, opettajia ja oppilaita arvioimaan viiden yhdeksäsluokkalaisen 
kirjoittaman pohtivan tekstin numeerisesti (asteikolla 4–10), asettamaan tekstit 
paremmuusjärjestykseen pohtivina teksteinä ja perustelemaan valintansa. Tavoitteena oli 
saada lisävalotusta (pohtivan) tekstin arvioinnin konventioista ja ongelmakohdista. Pohtivat 
tekstit olivat aineistonani siitä syystä, että ne kuuluvat peruskoulun yläluokkien vallitseviin 
koulukirjoittamisen tekstilajeihin (Luukka ym. 2008, 118–119) ja ne mainitaan perusopetuksen 
päättöarvioinnin hyvän osaamisen kriteereissä (POPS 2004, 31; POPS 2014, 329). 

Keskeiseksi nostan ääneksi (voice) nimetyn ilmiön, käsitteen ja puhetavan, jota pohditaan ja 
käytetään erityisesti yhdysvaltalaisissa kirjoittamisen oppaissa ja ja arviointikriteereissä mutta 
myös brittiläisissä tutkimuksissa. Tutkijat ovat esittäneet käsitteestä monenlaisia määritelmiä 
oman taustansa mukaan. 

Yksilöllisessä näkemyksessä korostetaan lukijan aistimaa kirjoittajan läsnäoloa, omaa ääntä, 
jonka kirjoittajan tulisi löytää, jota tulisi vahvistaa ja joka säilyy samanlaisena tekstilajista 
toiseen. Tärkeää on eritoten omaperäisyys, aitous, uskottavuus ja rohkeus. Näkemyksessä 
painottuu kirjoittajan itseilmaisu ja ääni omien kokemusten ja persoonallisuuden suorana 
ilmentymänä. (Esim. Elbow 1968; Graves 1994; Murray 2008.) sosiaaliseksi, funktionaaliseksi 
tai tekstilähtöiseksi nimitetyssä näkemyksessä taas korostetaan tarkoituksenmukaisuutta ja 
katsotaan, että eri sosiaalisesti muotoutuneet tekstilajit antavat kirjoittajalle vaihtelevasti 
mahdollisuuksia persoonallisiin äänenpainoihin. Ääntä tarkastellaan tekstin retorisena ilmiönä, 
joka näkyy esimerkiksi kirjoittajan asennoitumisena puheenaiheeseen ja vuorovaikutuksen 
rakentamisena lukijaan (Thompson & Hunston 2000; ks. myös Harjunen & Juvonen 2013). 
Tähän näkemykseen liittyy myös esimerkiksi kirjoittajan asemointi – omakohtaisuus tai 
ulkokohtaisuus – varmuus tai epävarmuus. sosiokulttuurinen näkemys taas yhdistää sosiaalisen 
ja yksilöllisen näkemyksen ja katsoo, että mikään kirjoitettu ei ole täysin kenenkään omaa 
vaan siinä kuuluvat muiden äänet ja kaikki se, mitä kirjoittaja on lukenut tai kuullut (Bahtin 
1986, 120). Ivanič puhuukin kirjoittajan omistamasta tai hallitsemasta äänestä: kunkin yksilön 
tekstimaailma ja -historia ja siten myös äänten repertoaari on erilainen (Ivanič 1997, 55). 
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Huomionarvoista on kuitenkin se, että tekstin ääni tulkitaan (Elbow 1999, 336). Lukija saattaa 
luoda itselleen kuvan kirjoittajasta, tämän sitoutuneisuudesta tai taidoista ja kuvitella tämän 
konkreettisesti jonkinlaiseksi ihmiseksi. Toisaalta lukija käy koko ajan vuorovaikutusta tekstin 
kanssa, heijastelee tekstiin itseään, kuten taustaansa, arvostuksiaan ja mieltymyksiään, pohtii tekstin 
antia ja arvioi tekstiä mielenkiinnon ylläpitämisen kannalta. Tällöin näkemys lukijan merkityksestä 
äänen kuulijana, tulkitsijana tai jopa osatekijänä korostuu entisestään ( Jeffery 2002, 127–132). 

Artikkelissani hyödynnän kaikkia edellä mainittuja, eri lähtökohdista nousevia näkemyksiä 
äänestä, sillä niitä kaikkia myös sisältyi pohtivien tekstien paremmuusjärjestyksen perusteluihin. 
Tällaisissa lausumissa kyse on lähinnä tekstin tulkinnasta tai lukijan omista arvostuksista, 
ei välttämättä eksaktisti tekstistä havaittavista ja ainakaan sillä todennetuista piirteistä. 
Tulkinnassani käytän apuna myös Jill Jefferyn (2002) tutkimusta, jossa hän pyysi yhdysvaltalaisia 
opettaja-tutkimushenkilöitä selostamaan kertovan ja ekspositorisen tekstin perusteella, mitkä 
piirteet ja seikat he mieltävät ääneksi oppilaiden teksteissä. 

Pyydän lukijaa matkalle, jossa avaan saamiani tuloksia monelta eri kannalta: määrällisesti ja 
laadullisesti, esimerkkejä antaen ja aprikoiden. Jo heti voin sanoa, etten löytänyt mitään selvää 
vastausta – ajatuksia vain, jaettavaksi. 

Tekstit paremmuusjärjestykseen 
Arvioitavat pohtivat tekstit on kirjoitettu tehtävänannosta ”Pohdi teatterin ja/tai elokuvan 
merkitystä nykynuorelle. Otsikoi itse.” vuoden 2010 äidinkielen ja kirjallisuuden perusopetuksen 
päättövaiheen oppimistulosten arvioinnissa (ks. Lappalainen 2011). Valitsin 100 tekstin 
joukosta viisi pohdintaa: teksti C (opettajan arvosana 10–, OPH:n ulkopuolisen sensorin 10) 
edusti erinomaiseksi ja teksti B (6½, 7+) keskiverroksi arvioitua tekstiä. A (8–, 9), teksti D 
(7–, 5+) ja E (8+, 9½) taas jakoivat niin opettajan ja sensorin kuin tutkimukseni esikokeiluun 
osallistuneidenkin näkemyksiä kaikkein eniten. 

Tekstien arvioijiin kuului 21 äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaa1 (mukana kaksi 
äidinkieleen erikoistunutta luokanopettajaa), 20 yläkoulun yhdeksäsluokkalaista (kahdesta 
eri pääkaupunkiseudun koulusta2), 19 äidinkielen opettajaopiskelijaa ja 27 koulun ulkopuolista 
kirjoittamisen ammattilaista (toimittajat [6], kirjailijat [7], tutkijat [7], muut ammattilaiset3 [8]). 
Kukin tutkimushenkilö arvioi tekstejä e-lomakevastauksessa omaa taustaansa ja tuntemustaan 
vasten ilman annettuja arviointikriteereitä. Arvioijien suhteellisen kattava ja mittava 88 hengen 
joukko takasi sen, että sain mukaan monenlaisten työkseen tekstejä kirjoittavien ja arvioivien 
intuitiivisia, perusteltuja näkemyksiä – kouluinstituution sisällä toimivien opettajien ja oppilaiden 
lisäksi. Lomakekysely toteutettiin vuoden 2012 keväällä. 

1 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajissa oli mukana kolme yo-sensoria, joista yksi opetti tutkimuksen ajankohtana lukiossa 
ja perusopetuksen yläluokilla, yksi lukiossa ja yksi ammattikorkeakoulussa.

2 Toisen luokan oppilaat olivat äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla työskennelleet ja kommentoineet toistensa tekstejä 
Fronter-alustalla, toisen luokan oppilaat olivat työskennelleet perinteisemmin eivätkä olleet tottuneet toisten tekstien 
kommentointiin, mikä näkyi perustelujen keskimääräisenä niukkuutena vs. monipuolisuutena.

3 Tähän ryhmään kuuluvat eivät tunteneet kuuluvansa mihinkään edellisistä (esim. dramaturgi, tiedottaja, mainostoimittaja, 
tietokirjailija-kouluttaja ja teologi-runoilija). 
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Pohtivien tekstien numeroarviointi ja paremmuusjärjestykset sekä niiden perustelut vaihtelivat 
melkoisesti kaikissa ryhmissä ja yksilöiden välillä (ks. kuvio 1 ja 2). Tulos on yhteneväinen 
Diederichin4 (1974, 1–10) samantyyppisen tutkimuksen tulosten kanssa. Diederich huomasi, 
että tutkimushenkilöt kiinnittävät tekstejä arvioidessaan huomiota erityisesti johonkin tai 
joihinkin tekstin piirteisiin ja jättävät toiset vähemmälle huomiolle. Näitä piirteitä olivat ideat 
(sisältö), mekaniikka (esim. oikeinkirjoitus, käsiala), rakenne, sanamuodot sekä maku (flavour) 
eli lähinnä ääni. 

kuvio 1. Tekstien A–E saamien arvosanojen keskiarvot arvioijaryhmittäin 

Joitain yhteneväisyyksiä silti löytyi: arvioijat antoivat tekstille C keskimäärin parhaimman 
arvosanan – oppilaita lukuun ottamatta – ja tekstille D huonoimman (kuvio 1). Oppilaat arvioivat 
tekstejä lempeimmin ja muut ammattilaiset ankarimmin. Arvosanojen keskihajonta vaihteli 
arvioijaryhmien sisällä neljännesarvosanasta lähes kahteen arvosanaan keskiarvon ympärillä 
(taulukko 1, teksti A). Voidaan toki ajatella, että holistinen, kokonaisvaikutelmaan perustuva 
arviointi ei voikaan olla täysin yhteismitallista, koska eri lukijat kiinnittävät huomiota eri 
asioihin. Toisaalta myös arviointikriteereitä voidaan lukea eri tavoin, omaa taustaa sekä odotuksia 
vasten eritoten silloin, jos niiden käyttöön ei ole saatu koulutusta (Razaei & Lovorn 2010). 

TauLukko 1. Tekstien A–E saamien arvosanojen hajonnat keskiarvon ympärillä arvioija ryhmittäin

Opettajat
 

Oppilaat
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opiske-

lijat

Toimit-
tajat

Kirjailijat
 

Tutkijat
 

Muut 
ammatti-

laiset

Keski - 
hajonnan 

ka.

Teksti A 0,86 0,44 0,75 1,72 0,97 1,29 1,04 1,01

Teksti B 0,69 0,69 0,67 1,03 0,41 0,71 0,72 0,70

Teksti C 0,71 0,88 0,82 0,82 0,98 0,25 0,58 0,72

Teksti D 0,85 1,16 0,62 1,21 0,98 0,56 0,51 0,84

Teksti E 1,01 1,08 0,74 0,46 1,04 0,58 0,99 0,84

4 Diederichin tutkimuksessa 53 henkilöä kuudelta eri ammattialalta arvioi 300 tekstiä numeroilla 1–9 ja kommentoi lyhyesti 
tekstejä. itse käsittelen tutkimushenkilöitä lähinnä ryhminä ja tuloksia keskimääräisinä arvoina, vaikka henkilöiden välillä 
löytyy toki eroja. 
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Tässä artikkelissa keskityn kuitenkin tekstien paremmuusjärjestykseen pohtivina teksteinä 
ja paremmuusjärjestyksen perusteluihin. Tutkimusryhmien keskimääräinen käsitys tekstien 
paremmuusjärjestyksestä näkyy kuviossa 2. Oppilaat arvostivat eri tekstejä kuin muut: melkein 
puolet oppilaista piti tekstiä A parhaimpana, mutta vaikka akateemisen esseen tyyppinen teksti 
C oli viidestä oppilaasta paras teksti, paremmuusjärjestysten keskiarvo (2,4) on kuitenkin 
suhteessa huomattavasti pienempi kuin muilla arvioijaryhmillä. Kuviosta 2 ilmenee myös, että 
opettajaopiskelijat ja tutkijat olivat yksimielisimpiä tekstien paremmuusjärjestyksestä, mutta 
myös opettajat olivat lähellä edellisiä keskiarvolla kuvattuna. Opettajat kuitenkin poikkesivat 
tutkijoista ja opiskelijoista siten, että näkemys kunkin tekstin sijoituksesta oli hajaantunut 
joko koko asteikolle 1–5 (A-teksti ) tai neljään–kolmeen eri sijoitukseen. Tutkijoiden ja 
opiskelijoiden näkemykset hajaantuivat korkeintaan kolmeen lähekkäiseen sijoitukseen, joten 
myös tekstien keskimääräiset sijoitukset erottuvat kuviossa 2 kummankin ryhmän pylväiden 
selkeinä pituuseroina.

kuvio 2. Tekstien (A–E) keskimääräiset sijoitukset paremmuusjärjestykseen arvioija ryhmittäin 

Paremmuusjärjestyksien perustelua tekstistä havaittavien
piirteiden ja subjektiivisempien tulkintojen avulla

Arvioijia pyydettiin kirjoittamaan, minkälaiset tekstin piirteet (ainakin kolme asiaa) synnyttivät 
vaikutelman siitä, että jokin teksteistä oli paras, toiseksi paras jne. pohtiva teksti. Perustelut 
pilkoin lausumiksi ja teemoitin aineistolähtöisesti (esim. kriittisyys; pinnallisuus – syvällisyys; 
uskottavuus; vastakohtaistaminen; kokonaisrakenne). Ymmärrettävyyden vuoksi säilytin 
lausumissa tekstiyhteyden, joten sama tekstikatkelma saattaa siten kuulua kahteenkin teemaan. 
Kaiken kaikkiaan aineistosta löytyi 109 (tekstin) piirrettä. Pelkistääkseni ja käsitteellistääkseni 
hienojakoista teemoittelua luokittelin ne äidinkielellä kirjoittamisen kompetensseihin 
Makkonen-Craigin (2011, 75) mukaan: käänsin kompetenssit tekstissä näkyviksi piirteiksi, 
joilla paremmuusjärjestystä on perusteltu.
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Makkonen-Craigin esittämät kirjoittajan kompetenssit ovat tiivistetysti seuraavat:

Motorinen ja visuaalinen kompetenssi (välineen hallinta, esim. käsiala, siisteys, 
tekstinkäsittelytaito)
Kielellinen ja ortografinen kompetenssi (kirjoitetun kielikoodin hallinta, esim. sanasto ja 
rakenteet, oikeinkirjoitus)
- – – – – – – – – – -
DISKURSSIKOMPETENSSIT
Kognitiivinen kompetenssi (ideoiden keksiminen ja niiden välisten yhteyksien hahmottaminen; 
tiedon suhteellistaminen, muokkaus ja arviointi)
Tekstuaalinen kompetenssi (koherenttien tekstijaksojen ja tekstikokonaisuuden rakentaminen; 
näkökulman hallinta; tekstin reliefirakenne [tärkeäksi nostettu ja taustalle jäävä]; argumentaatio)
Tekstilajikompetenssi (eri tekstilajien tuntemus ja hallinta; kyky valita tilanteeseen sopiva 
tekstilaji)

Sosiaalinen kompetenssi (yhteisön tilanteiden ja sosiaalisten normien tuntemus ja arviointikyky)

Makkonen-Craigin (2011) teoreettinen hahmotelma pohjautuu alan kansainväliseen ja 
kotimaiseen tutkimuskirjallisuuteen. Siinä jäävuoren huipulle sijoittuvat jo pintapuolisesti 
tekstiä silmäiltäessä ja luettaessa erottuvat, helposti luonnehdittavat kompetenssit: motorinen 
ja visuaalinen sekä kielellinen kompetenssi. Pinnan alle on sijoitettu vaikeammin yksilöitävä, 
havaittava ja arvioitava jäävuoren osa, diskurssikompetenssit, jotka kuitenkin hallitsevat ja 
ohjaavat kirjoittamista: tekstit kirjoitetaan johonkin tarpeeseen, johonkin muotoon, jossakin 
tilanteessa, jollekin vastaanottajalle. (Makkonen-Craig 2011.)

Taulukosta 2 on nähtävissä tekstien paremmuusjärjestystä perustelevien lausumien jakauma 
arvioijaryhmittäin kompetensseihin ja niiden ulkopuolelle jäävään luokkaan, jonka nimesin 
ääneksi5. Havainnollistan ja todennan tulkintaani A-tekstin paremmuusjärjestystä perustelevilla 
lausumilla. A:n olen valinnut valokeilaan siitä syystä, että se herätti tutkimushenkilöissä ja 
ryhmien välillä erityisen suurta erimielisyyttä (ks. teksti A s. 112).

5 Kahden tekstin (B ja E) lausumien luokittelun on tarkastanut kaksi kielentutkijaa, Riitta Korhonen ja Riitta Juvonen, ja myös 
Henna Makkonen-Craig on kommentoinut ratkaisujani.
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TauLukko 2. Tekstien (A–E) paremmuusjärjestystä perustelevat lausumat (%) arvioijaryhmittäin 

kirjoittajan kompetensseihin ja ääneen luokiteltuina 

Kielellinen
kompetenssi

Kognitiivinen
kompetenssi

Tekstuaalinen
kompetenssi

Tekstilaji-
kompetenssi

Ääni Yht.

% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N)

Opettajien lausumat 13 (82)  30 (190) 32 (202) 12 (73) 13 (81) 100 (628)

Oppilaiden lausumat 9 (40) 22 (104) 34 (159) 11 (50) 24 (111) 100 (464)

Opettajaopiskeli-
joiden lausumat 13 (85) 27 (179) 32 (214) 15 (102) 13 (85) 100 (665)

Toimittajien lausumat 12 (20) 24 (41) 27 (47) 12 (20) 25 (43) 100 (171)

Kirjailijoiden lausumat 7 (12) 31 (53) 25 (42) 9 (15) 28 (48) 100 (170)

Tutkijoiden lausumat 9 (16) 30 (54) 34 (62) 14 (26) 14 (25) 100 (183)

Muiden ammat- 
tilaisten lausumat 8 (20) 28 (71) 27 (68) 10 (26) 27 (68) 100 (253)

YHT. lAusuMiA (275) (692) (794) (312) (461) (2534)

Kaikki arvioijaryhmät kiinnittivät perusteluissaan huomiota tekstuaalisiin seikkoihin kuten 
kokonaisrakenteeseen, näkökulman hallintaan, sidoksisuuteen, argumentointiin ja retoriikkaan. 
Opettajat ja opiskelijat kommentoivat tekstin yhtenäisyyttä, kuten tehtävänantoon ja otsikointiin 
sekä niissä pysymiseen liittyviä seikkoja muita enemmän, mutta oppilaat kaiken kaikkiaan 
vain seitsemän kertaa: Aihe on rajattu ja siinä pysytään koko teksti ajan. Teksti ei lähde rönsyilemään 
aihealueen ulkopuolelle. (opettaja I 9.75 78 6) Sidosteisuutta ja kokonaisrakennetta kommentoivat 
suhteessa eniten opettajat, tutkijat ja opettajaopiskelijat ja myös muiden ammattien edustajat – 
oppilaat kymmenen kertaa. Oppilaat kiinnittivät huomiota tekstin sujuvuuteen ilman viitteitä 
siitä, mitä ilmauksella pohjimmiltaan tarkoitetaan (ks. Makkonen-Craig tässä julkaisussa). 
Monella oppilaalla oli myös selkeä kuva tekstin ideaalista ja oikeasta pituudesta: Se on juuri 
sopivan pituinen sisältääkseen juuri tarvittavat asiat. (oppilas A II 8.75 62) 

Monet huomiot liittyivät myös tekstin sisältöön, ajatusten kehittelyyn, näkökulmien 
runsauteen, abstraktiotasoon ja suhteellisuudentajuun eli kognitiiviseen kompetenssiin. 
Huomionarvoista on se, että muut tutkimushenkilöryhmät puuttuivat opettajia ja arvatenkin 
myös oppilaita useammin tekstien abstraktiotasoon sekä kypsymättömyyden tai syvällisyyden 
asteeseen liittyviin seikkoihin. Pohdinnan ja argumentoinnin kannalta kysymys oli monista 
koulun ulkopuolisista kirjoittamisen ammattilaisista olennainen. Esimerkit havainnollistavat 
myös sitä, miten eri kirjoittajan kompetenssit limittyvät ja lomittuvat toisiinsa myös 
perusteluissa. 

[A]nalyyttisyyttä puuttuu, kun melkein mikä tahansa nuorison ongelma näyttää menevän elokuvien 
tiliin (tutkija A IV 5 87) 

Kirjoittaja käsittelee yksinomaan elokuvateollisuuden luomien mielikuvien aiheuttamia kielteisiä 
seurauksia. Tämän kapean tien valitseminen jättää kirjoittajalle itselleen vähän liikkumatilaa 
varsinaista pohdiskelua varten. (muu ammattilainen A III 7 73)

6 Merkintä osoittaa, mihin tutkimushenkilöryhmään lausuman kirjoittanut henkilö kuuluu, hänen näkemyksensä tekstin 
paremmuudesta muihin teksteihin verrattuna (i–V), hänen antamansa arvosanan tekstille (4–10) sekä tutkimushenkilön 
tunnistusnumeron. 
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Itsenäistä ajattelua on runsaasti, vaikka mukana on helppoja yleistyksiäkin. – – Kirjoituksen 
nostaa toiseksi parhaaksi sen syvyys: kirjoittajalla on malttia ottaa esiin useita näkökohtia ja 
käsitellä niitä riittävän yksityiskohtaisesti. (opettaja A II 8.25 77)

Opettajat, opettajaopiskelijat ja toimittajat mainitsivat perusteluissaan muita ryhmiä useammin 
kirjoitetun kielikoodin hallintaan eli kielelliseen kompetenssiin liittyviä havaintoja, eivätkä 
hekään järin taajaan. Mielenkiintoista on se, että samankin tekstin kieliasusta voitiin silti olla 
eri mieltä, myös tekstin A kohdalla.

Korrektia kieltä pääpiirteittäin, jonkin verran yhdyssanavirheitä (opettaja II 8.25 70)  
[t]eksti on kieleltään heikkoa (opettaja II 6.75 69)

Opettajaopiskelijat ja tutkijat kiinnittivät hieman muita enemmän huomiota pohtivan tekstin 
rakenteeseen, kuten aloitukseen ja lopetukseen, tyyliin ja sille tyypilliseen moniäänisyyteen 
eli tekstilajikompetenssiin. 

Paremmuusjärjestyksen perustelut sisälsivät myös lausumia, joissa oli kyse lähinnä tekstin 
tulkinnasta tai lukijan omista arvostuksista, ei eksaktisti tekstistä havaittavista ja sillä 
todennetuista piirteistä. Tällaisia perusteluja oli suhteessa vähiten opettajilla, opettajaopiskelijoilla 
sekä tutkijoilla ja runsaammin kirjailijoilla, muilla kirjoittamisen ammattilaisilla, toimittajilla 
ja oppilailla (taulukko 2). Olen nimennyt luokan ääneksi. 

Kaksi lukijaa – kaksi eri näkemystä 

Alla olevat oppilaan ja kirjailijan perustelut sille, miksi teksti A on paras tai vaatimattomin 
pohtiva teksti, valaisevat lukijan taustan, odotusten ja käsitysten merkitystä tekstin arvioinnissa 
– ja ääntä. 

Mielestäni tekstissä oli pohdittu hyvin elokuvan vaikutusta nykypäivän nuoriin ja kuinka elokuvat 
antavat vääristetyn kuvan nuorille. Kirjoittaja on todella pohtinut elokuvien vaikutusta, joka on 
mielestäni hienoa. Esim. ”Elokuvissa usein suositut henkilöt ovat langanlaihoja, kauniita nuoria 
naisia tai lihaksikkaita ja komeita nuoria miehiä. Kiusattuna ja ulkopuoliseksi jääneet ovat taas 
enemmänki ”tavallisia tallaajia” jotka saadaa huonoon valoon. Onko siis ihme kun nykyajan 
nuorilla on syömis ja paino ongelmia?” Tässäkin kohdassa kirjoittaja on kertonu ensin miten 
elokuvissa ihmiset luodaan ja sen jälkeen esittänyt kysymyksen, joka on selvästi merkki pohtivasta 
tekstistä. Kirjoittaja on myös verrannut todellista elämää elokuviin ja pohtinut sitä, jos normaali 
elämä tuotaisiin elokuviin, niin saisivatko sellaiset elokuvat edes suosiota. Mielestäni tämä oli todella 
hyvä teksti kokonaisuudessaan. (oppilas I 9 65)

Kirjoittajalle suurten tuotantojen Hollywood-elokuvien tarjoama narsistinen minäpeilailu on ansa, 
johon on lähes mahdotonta ottaa etäisyyttä. Kirjoittajan innostus on aistittavissa, mutta kieli on melko 
huonoa ja paljossa kirjoittaja tyytyy toistamaan sellaisia itsestäänselvyyksiä, joiden taakse pohtivassa 
tekstissä pitäisi yrittää päästä. Samalla tätä tekstiä uudelleen lukiessani voisin yhteenvedonomaisesti 
todeta, että pohtiva teksti tuntuu jo käsitteenä peruskoulun yhdeksäsluokkalaiselle lähes ylivoimaiselta. 
Se, mikä tässäkin tekstissä kuulostaa pohtivalta, tuntuu sellaiselta kuin kirjoittaja yrittäisi ajatella, 
mitä joku aikuinen hänen asemassaan sanoisi, ja tuloksena on seuraavan kaltaisia päätelmiä: ”Se voi 
tuntua ensin pieneltä näpistää pieni suklaapatukka marketista, mutta rötökset kasvavat ja nuorten 
käytös huonontuu.” (kirjailija V 6 24)
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Oppilas on yläluokkien ajan opiskellut luokassa, jossa on tavattu kirjoittaa ja kommentoida 
toisten tekstejä sähköisessä oppimisympäristössä. Hän perustelee esimerkin avulla, miten 
tekstin A retoriset keinot tekevät tekstistä pohtivan. Hän myös hyväksyy kirjoittajan yleistävät 
väitteet ja suorasukaiset syy-seuraussuhteet sellaisenaan. Oppilas suhteuttaa tekstiä omiin 
kykyihinsä, ikäistensä ajattelutapaan ja koulussa oppimaansa: omaan ymmärrykseensä 
pohtivasta tekstistä. Hän arvottaa tekstiä kertomalla, mikä on hänen mielestään tekstissä 
hyvää tai hienoa eli antaa lukijan äänen kuulua. Paremmuusjärjestyksen perustelu on 
arvioijaryhmässään erityisen tarkka.

Kirjailijan käsitys tekstilajista on toisenlainen: hän epäilee perustelussaan yhdeksäsluokkalaisten 
kypsyyttä ylipäätään kirjoittaa pohdintaa. Se mikä vaikuttaa peruskoululaisesta monipuoliselta, 
ei vakuuta kirjailijaa. Pohdinnassa kun tekstiin olisi tuotava oman näkökulman rinnalle 
vaihtoehtoisia tapoja mieltää käsiteltävänä oleva asia ja luotava niiden välille dialogi (Juvonen 
2014, 40). Tällä tavoin ajateltuna oppilaan esiin nostamat retoriset keinot ovat siis hämänneet 
häntä pitämään tekstiä pohtivana: tekstin A kirjoittaja lähinnä tavoittelee pohtivuutta, mutta 
ei hallitse vielä pohtivaa diskurssia (vrt. Ivanič 2004, 225). Kirjailijan mukaan kirjoittaja ei siis 
omista pohtivan tekstilajin ääntä, mikä näkyy tekstissä epätarkoituksenmukaisena truismien 
viljelynä ja ulkokohtaisuutena. Kirjailijan tulkinnan mukaan tekstistä on luettavissa myös 
kirjoittajan innostusta taitamattomuuden vastapainona. 

Erityisesti tekstien ja kirjoittajienkin epätäydellisyys ja keskeneräisyys kirvoittivat 
tutkimushenkilöissä perusteluja ja kommentteja, jotka olivat lähinnä subjektiivisia tulkintoja. 
Voiko lukija päätellä tekstistä esimerkiksi sitä, onko kuviteltu kirjoittaja suunnitellut tekstiään? 

Kirjoittaja on kovasti pyrkinyt pohtimaan aihetta monelta kannalta. – – On varmaankin tehnyt 
mind mapin, jonka mukaan on rakentanut kappaleet. Kappaleiden sisältö karkailee välillä pahasti 
mutta yritystä on kovasti. (opettaja II 6.75 69)

[K]irjoittaja ei ole malttanut suunnitella tekstiään ennen kirjoittamista eli rakenne jää heikoksi ja 
aloitus löperöksi – (opettaja V 6.5 44)

Ääni arviointikriteerinä
Ääni on yhtenä arvioitavana piirteenä monissa yhdysvaltalaisissa kirjoitelmien arviointiohjeissa 
– oli ne tarkoitettu opetuksen avuksi tai osavaltion sisäiseen tai valtakunnalliseen arviointiin 
(esim. Dipardo ym. 2011). Kirjoittamisen opetuksen ja arvioinnin apuvälineeksi tarkoitetussa 
Traits of  writing -mallissa7 (Culham 2003) kirjoittamisen yhtenä juonteena eli eräänlaisena 
taitokimppuna nähdään ääni. Ääni-juonne täyttyy näkemyksen mukaan parhaiten, jos kirjoittaja 
puhuu suoraan lukijalle omaleimaisella, mukaansatempaavalla ja viehättävällä tavalla. Ääni 
määritellään (puhe)tavaksi, jolla kirjoittaja saa aiheensa elämään ja luo keskusteluyhteyden 
lukijaan: kyse on esityksen kiinnostavuudesta, mukaansatempaavuudesta, omaleimaisuudesta 
ja tavoitteen välittämisestä. Toisaalta Culham kuvailee ääntä mystisesti myös kirjoittajan 
musiikiksi, tekstin sydämeksi ja sieluksi, nokkeluudeksi, tunteeksi, elämäksi ja hengitykseksi 
ja joksikin kertakaikkisen omaleimaiseksi, kaikista muista kirjoittajista eroavaksi jäljeksi. Hän 
toteaakin, että ääntä on vaikea määritellä tarkasti ja konkreettisesti. (Culham 2003, 102–104.) 

7 Henna Makkonen-Craig esittele juonnemallia tarkemmin omassa artikkelissaan tässä julkaisussa. 
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Näkemyksessä korostuu äänen yksilöllinen tulkinta mutta myös sosiaalinen (funktionalinen) 
aspekti: tekstin on yleensä tarkoitus tulla luetuksi. 

Zhao (2012) toteaakin, että vaikka ääni on monien kirjoittamisen oppaiden, arvioin tiperusteiden 
ja -ohjeiden avainkäsite, se määritellään kirjallisuudessa väljästi ja se pohjautuu käytännön 
arvioinneissa yleensä lukijan vaikutelmiin. Se onkin arviointiohjeiden piirre, josta arvioijan on 
nähtävästi vaikeinta saada otetta ja jossa pisteyttäjien välinen luotettavuus on heikoin (Sperling & 
Appleman 2011). Sperlingin ja Applemanin (2011) mukaan tämä saattaa johtua siitä, että ohjeissa 
ääni on loppujen lopuksi ymmärretty itsepintaisesti kaikkien piirteiden yhteensulaumaksi: 
mittariksi siitä, miten kirjoittamisen tavoitteet saavutetaan kontekstissa. Tämä näkemys lähenee 
holistista arviointitapaa, tekstin luomaan kokonaisuuteen ja yleisvaikutelmaan perustuvaa 
arviointia. Niin Zhao (2012) kuin Jefferykin (2010) ovat kehitelleet ääneen arviointikriteereitä, 
jotka pohjautuvat tekstistä havaittaviin, selkeisiin kielipiirteisiin, joita Zhaon mukaan voisivat olla 
esimerkiksi epävarmuuden tai asenteen ilmaukset, lukijan opastaminen tai sivuhuomautusten, 
ensimmäisen persoonan tai lukijaan viittaavien pronominien käyttö (ks. myös Juvonen 
2014; Harjunen & Juvonen 2011). Tällä tavoin määriteltynä ääni siis löytäisi paikkansa myös 
kompetenssiajattelusta. 

Arvioijat ja ääni
Avaan ääni-luokkaa tekstin A (s. 112) arvioijien paremmuusjärjestyksen perustelujen 
analyysin perusteella. Yksilöllinen näkemys äänestä kuvastuu seuraavista perusteluista. Kolme 
tutkimushenkilöä havaitsi tekstissä kirjoittajan ääntä tai omintakeista otetta: [V]aikka teksti 
ei ole kauhean omaperäinen, kirjoittajan ääni kuuluu silti läpi. (toimittaja I 8.5 84) Erityisesti oppilaat 
pitivät A-tekstin ansiona aitoutta ja todenmukaisuutta, mutta samantyyppisiä tulkintoja 
oli myös muilla. Mielenkiintoista on se, että uskottavaksi ja aidoksi tekstin tulkinneet olivat 
valmiita antamaan nuorelle kirjoittajalle anteeksi pohdinnan puutteita, mikä näkyi yleensä 
myös arvosanassa ja paremmuusjärjestyksessä. 

[P]uhuu totta (oppilas I 9 52)

[A]itoa pohdintaa maailmasta, jossa peruskoulun yhdeksäsluokkalainen varmastikin elää, mikä 
antaa anteeksi hiukan poukkoilevammankin pohdiskelun (toimittaja II 8.5 28)

Tekstin vakuuttavuutta ja uskottavuutta tarkasteltiin eri näkökulmista ja asiasta oltiin eri mieltä.

Teksti liikkuu nuoren maailmassa, joka tuo pohdintaan uskottavuutta (opettaja II 8 37)

Kirjoitus herättää valitettavasti epäluuloa kirjoittajaa kohtaan, ei tee vaikutusta sanottavallaan, 
asiallaan.– – Outo käsitys näyttelijäntyöstä (muu ammattilainen II 7.5 33)

Aitouden vastakohdaksi ja uskottavuuden sekä vakuuttavuuden puutteeseen linkittyivät naiivius 
(lähellä vilpittömyyttä), kärkevyys ja ehdottomuus sekä kaavamaisuus, konventionaalisuus 
ja kliseisyys, joihin lähinnä koulun ulkopuoliset kirjoittamisen ammattilaiset kiinnittivät 
huomiota hyvinkin railakkaasti: Kliseitä. Latteuksia. Truismeja. – – Velttoa ennakkoluuloisten 
yleisten mielipiteitten heittelyä (muu ammattilainen II 7.5 33); kirjoittajan logiikka on hyvin naiivi 
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(toimittaja III 7 88)8. Kommenteissa tartuttiin seikkoihin, jotka nähtiin tekstilajin kannalta 
epätarkoituksenmukaisina ja toimimattomina (sosiaalinen näkemys äänestä). Lienee myös 
niin, että nuoret yksinkertaisesti ovat lapsekkaita ja usein vilpittömästi luulevat keksineensä 
ajatukset ja ilmaisut itse. Niinpä väite kliseisyydestä tulee nuorelle usein yllätyksenä. 

Toisaalta joidenkin tutkimushenkilöitten hieman ärtyneetkin kommentit liittyivät velttouden, 
naiiviuden ja pohtivan tekstilajin vaikeuden lisäksi myös suorituksen makuun. Kansalliseen 
arvioinnin kirjoitustehtävä ei ole oppilaan valitsema vaan hänen täytyy suorittaa se, kuten 
toisaalta monet muutkin koulutehtävät, joten kirjoitustilanne voi luoda pakotettua aitoutta 
tai sen puutetta – ja siten runsaasti mahdollisuuksia lukijan erilaisille tulkinnoille. 

A – ei omaa ajattelua. Ei ole avoin. Tuntuu, että on kirjoittanut opettajalle tai aikuiselle. 
Konventionaalinen, tuntuu, että kirjoittaa kliseetä keski-ikäisestä perheenäidistä – mikä tosin voisi 
olla hyvinkin kiinnostava näkökulma tietoisesti käytettynä. – ei yllättäviä ajatuksia, ei kehittelyä. 
– suorittaa annettua tehtävää ja suorittaa, mikä näkyy ajattelussa, rytmissä, lauserakenteessa jne. 
– Ei kirjoita vapaasti. – En näe tätä kirjoittanutta ihmistä. Toistaa annetun moraliteetin. (muu 
ammattilainen V6 41)

Yllä olevan perustelun kirjoittanut tutkimushenkilö aisti tekstistä kouluopetuksen kahlitsevan 
ja kaavamaistavan vaikutuksen. Hän nosti esiin myös sen, mikä merkitys tekstin tarkoituksella 
sekä vastaanottajalla kirjoittamiselle sekä tekstille on. Hänestä kirjoittaja asemoi itsensä nuorten 
ulkopuolelle ja toisti toisten sanoja sekä ajatuksia ulkokohtaisesti, vailla läsnäoloa ja ääntä. 
Kirjoittaja ei korostakaan tekstissään omakohtaisuutta. Hän käyttää vain kaksi kertaa ensimmäistä 
persoonaa: rivillä 2 kanssani ja neljännen kappaleen lopussa lähipiirissämmekin. Tekstissä kenties 
myös kurotetaan kohti oletettua lukijaa, opettajaa tai aikuista, ja sitä arvomaailmaa, jota 
kirjoittaja olettaa tämän pitävän hyvänä. Velvoittava sävy on koulukirjoitelmissa tyypillinen 
retorinen keino erityisesti lopetuksissa – tarkoitus on antaa tekstin lopuksi jokin koottu ohje 
lukijalle. (Harjunen ja Juvonen 2011, 10–11.)

Äskeinen tutkimushenkilö piti tekstiä lisäksi niin hajuttomana ja mauttomana, oletettavana, 
että hän antoi tekstille pinonsa toiseksi parhaan kouluarvosanan, mutta piti sitä heikoimpana 
pohtivana tekstinä. Koulussa opittu ja siellä arvostettu ei lukijasta välttämättä lisännyt itsenäistä 
ajattelua ja kirjoittajan läsnäoloa tekstissä, ääntä (vrt. Jeffery 2010, 138). 

Mielenkiintoista on myös se, että 11 tutkimushenkilöä havaitsi tekstissä kuvitellun kirjoittajan 
tavoitteellisuutta ja pyrkimystä, 9 taas yrityksen tai taidon puutetta, muutamien mielestä myös 
äskeisen lukijan tavoin yliyritystä, suorittamista tai miellyttämishalua, mikä johtaa äänen 
puutteeseen. Kirjoitustapahtumaan liittyvän kirjoittajan sitoutuneisuuden, tavoitteellisuuden, 
taidon tai kyvyn kuvittelu olikin yleisin ja erityisesti opettajien yleisin äänen luokka:

[Kirjoittajalla on] pyrkimys syvälliseen ajatteluun (opettaja II 8.25 70) 

Ehkä A:lle kuitenkin pitää antaa pisteitä * jaksamisesta: teksti on pitkä, ja * eri näkökulmien 
mukaanotosta. (tutkija IV 5 87) 

8 Jefferyn (2002, 115) tutkimushenkilöt eivät myöskään pitäneet liioittelua, ehdottomuutta ja kliseiden käyttöä tehokkaana 
kielenkäyttönä, mutta tulkitsivat sen yleensä autenttiseksi nuoren ääneksi sillä perusteella, että kyse on nuorille tyypillisestä 
ilmeisen tiedostamattomasta kehittymättömän kielenkäytön tavasta.
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Tekstissä on ärsyttävä kiireen maku, tämä kirjoittaja hyötyisi paljon prosessikirjoittamisesta, jossa 
hän oppisi pohtimaan ja perustelemaan hyvä ideoitaan (muu ammattilainen II 8 20). 

Kirjoittajan taidon tai kyvyn uumoilu on toisaalta luokkana lähellä kirjoittajan persoonan 
kuvittelua. Rosenblatt (1995, 266) kutsuu lukemista transaktioksi, jossa lukemistapahtuma 
tuottaa tekstin, lukijan ja kontekstin yhdessä aikaansaaman uuden tekstin. Jeffery (2002, 127–128) 
jatkaa tätä ajattelua ja puhuu siitä, miten lukija myös saattaa kuvitella kirjoittajan jonkinlaiseksi 
tai peilata lukemaansa omiin kokemuksiinsa ja taustatietoonsa. Kuviteltu kirjoittaja nähtiin 
esimerkiksi seuraavanlaiseksi: 

Hänestä välittyy myönteinen ja ”maalaisjärkinen” mielikuva (kirjailija III 8.25 56) 

Teksti sisältää harmillisen paljon kirjoitusvirheitä, joka saa aikaan tahtomattakin vaikutelman 
vähemmän edistyneestä oppilaasta. (muu ammattilainen II 8 20)

[O]letan tsai antaisin kuitenkin päättötodistusarvosanaksi tämän perusteella 7; on iinokas ja 
yritteliäs kirjoittaja, joka on selvästi hyötynyt opetuksesta..- pulmana siis lauseiden hahmottaminen 
-> luki-testi aiheellinen (opettaja IV 6.75 79)

Erityisesti oppilaat kommentoivat kaikkia tekstejä siltä kannalta, miten hyvin ne avautuvat heille 
ja mitä ajateltavaa he siitä saavat (32 lausumaa kaikkien tutkimushenkilöiden 64 lausumasta, 
taulukko 3). Tällaiset lausumat tulkitsin lukijaan liittyväksi transaktioksi: teksti sai minut 
pohtimaan elokuvien merkitystä omassa elämässäni. (oppilas I 9 61); Itse en ole koskaan edes miettinyt 
asioista samallatavalla kuin tekstissä sanotaan. (oppilas I 9 63)

Oppilaiden kommentit (21 kaikista 58:sta) sisälsivät runsaasti myös vuorovaikutukseksi 
nimeämiäni kommentteja erityisesti silloin, kun teksti resonoi heidän näkemystensä kanssa: 
Siinä esitetyt mielipiteet olivat hyviä (oppilas I 9 61); Pidän tavasta, kuinka nuorien käyttäytymistä pohditaan 
elokuviin liittyen (oppilas III 8.75 60). Muissa tutkimushenkilöryhmissä näkemys tekstistä oli 
paria poikkeusta lukuun ottamatta päinvastainen: opettavainen maailmanlopun sävy häiritsevä 
(opiskelija IV 6.75 17). Tämänkaltaiset arvottavat, tekstin kanssa vuorovaikutusta käyvät 
kommentit liittyvät lukukokemukseen kuten myös kommentit, jotka kohdentuivat lukijan 
mielenkiinnon ylläpitämiseen. Tutkimushenkilöiden perusteella tekstiä ei voi pitää erityisen 
koukuttavana: vain yksi oppilas ja toimittaja oli sitä mieltä, että teksti piti erinomaisesti yllä 
heidän mielenkiintoaan.

[T]oi esiin tärkeitä asioita, kuten itsensä sellaisenaan hyväksymisen. Myös mielipide vanhempien 
ja perheen kohtelusta oli kiinnostava. – – Yleisesti ottaen teksti oli onnistunut ja kiinnostavaa 
luettavaa (oppilas II 8.75 68) 

[D]ramaattinen teksti, kirjoittaja osaa liioitella sopivasti, mikä lisää tekstin imua (toimittaja I 8.5 
84) 
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Ääneksi luokittelemani lausumat valottavat syitä siihen, miksi oppilaat arvostivat tekstiä 
A ja pitivät siitä ja miksi monet koulun ulkopuoliset kirjoittamisen ammattilaiset olivat 
siitä päinvastaista mieltä. Oppilaat nostivat esiin A-tekstin ansioina esimerkiksi tekstin 
suoruuden, totuudellisuuden (faktat) tai kyvyn herättää uusia ajatuksia: teksti tarjosi heille 
samastumismahdollisuuden. Tekstiä voisi luonnehtia retoriikaltaan elämäntaitokirjallisuuden 
tyyppiseksi (vrt. moraliteetti), mikä tyyli iski oppilaslukijoihin, eivätkä tekstien heijastamat 
koulukirjoittamisen konventiot haitanneet heitä ollenkaan. 

Taulukko 3 esittää kootusti koko aineiston (tekstien A–E paremmuusjärjestyksen perusteluiden) 
ääni-luokan lausumat äänen eri tarkastelutapoihin luokiteltuna. 

TauLukko 3. Tekstin A–E paremmuusjärjestystä perustelevat ääni-lausumat (N) äänen eri 

tarkastelutapoihin jaettuna tutkimushenkilöryhmittäin

ÄÄni
Opet- 
tajien 
L

Oppi-
laiden 
A

Opiske- 
lijoiden 
U

Toimit- 
tajien 
S

Kirjai- 
lijoiden 
U

Tutki-
joiden 
M

Mui-
den 
A

Yht. 
% (N) 
T

YKsilöllinEn nÄKEMYs
Oma ääni, omaperäisyys 2 5 10 3 1 6 6 7 (33)

Vilpittömyys, aitous, 
todenmukaisuus 3 9 3 3 6 1 4 6 (29)

Uskottavuus, vakuuttavuus 4 3 9 1 2 2 5 (21)

Rohkeus 1 2 1 2 1 (6)

sosiAAlinEn TAi sosioKulTTuuRinEn nÄKEMYs
Kirjoittajan asemointi – 
omakohtaisuus 11 5 3 4 5 4 5 8 (37)

Naiivius, kärkevyys, 
ehdottomuus 5 8 3 1 2 1 4 (20)

Kaavamaisuus, kliseisyys 2 1 2 3 1 9 4 (18)

Kirjoittajan asemointi: 
ulkokohtaisuus 3 3 1 (6)

KuViTElTu KiRJoiTTAJA
Kuviteltu kirjoittaja: 
sitoutuneisuus, kyky, taito 26 8 20 9 11 2 12 19 (88)

Transaktio: kuviteltu 
kirjoittaja 6 8 6 1 5 4 9 9 (39)

luKiJA 
Transaktio: lukija 4 32 8 3 6 2 9 14 (64)

Vuorovaikutus 12 21 11 6 5 1 2 13 (58)

Lukijan mielenkiinnon 
ylläpitäminen 6 18 5 5 3 1 2 9 (42)

Yht. % (N) 100 (461)
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Yksilöllinen käsitys äänestä kuvastuu 24 %:ssa lausumista, joissa otetaan esiin tekstin 
vilpittömyyteen, uskottavuuteen, rohkeuteen tai omaperäisyyteen liittyviä seikkoja. Tutkijat 
nostivat esiin lausumissaan omaperäisyyden tai äänen suhteessa useimmin.

sosiaaliseksi (funktionaaliseksi tai tarkoituksenmukaiseksi) käsitykseksi tulkitsen naiiviuteen 
ja kaavamaisuuteen sekä kirjoittajan asemointiin liittyvät lausumat, sillä niissä nostetaan esiin 
pohtivaan tekstilajiin liittyviä seikkoja (17 % lausumista). Hieman useammin huomiot osuvat 
tekstin epätarkoituksenmukaisuuksiin: ulkokohtaisuuteen, kärkevyyteen, kliseisyyteen, mutta 
mukana on myös positiivisia kommentteja omakohtaisuudesta, jota pidettiin pohdinnan 
ansiona. Toisaalta kommenteissa on piirteitä myös sosiokulttuurisesta näkemyksestä: kirjoittaja 
ei hallitse pohtivaa tekstilajia, vaikka kenties yrittääkin pyrkiä sitä kohti, mikä johtaa arvioijan 
mielestä kliseisyyteen tai ulkokohtaisuuteen. Tekstin A kohdalla erityisesti muut kirjoittamisen 
ammattilaiset katsoivat, ettei kirjoittaja hallitse pohtivaa tekstilajia ja että teksti on muutenkin 
kaavamainen ja naiivi.

kuviteltuun kirjoittajaan (yht. 28 %) kohdentuvat lausumat linkittyvät funktionaalisuuteen: 
lukija tulkitsee tekstistä kirjoittajan sitoutuneisuutta tai tarkoituksenmukaista toimintaa. 
Näissä kommenteissa kuitenkin korostuu mielikuva kirjoittajasta, tämän kyvystä ja taidosta, ei 
niinkään itse teksti. Toimittajat ja opettajat kiinnittivät suhteessa eniten huomiota kirjoittajan 
tavoitteisuuteen ja sitoutuneisuuteen. 

Erityisesti oppilaat reflektoivat perusteluissaan eniten itseään lukijana (64 % oppilaiden ääni-
lausumista), mihin kuuluvat lukijaan liittyvä transaktio, vuorovaikutus tekstin kanssa ja 
lukijan mielenkiinnon ylläpitäminen (yht. 36 %). Voisiko tätä subjektiivista perustelutapaa 
pitää kokemattoman arvioijan piirteenä? – Ei aivan, sillä oikeastaan vain tutkijat nostivat 
perusteluissaan niukasti esiin itseään lukijana. 

Opettajat, toimittajat ja opettajaopiskelijat kävivät kaiken kaikkiaan suhteellisen usein keskustelua 
tekstin kanssa, ja toimittajat kommentoivat suhteessa usein mielenkiinnon ylläpitämistä. Näillä 
tutkimushenkilöryhmillä kyseiset piirteet yhdistyivät myös kirjoittajan sitoutuneisuuden, 
taidon ja kyvyn kuvitteluun. 

Mitä kauempana tutkimushenkilöt olivat koulumaailmasta, sitä kursailemattommin he saattoivat 
suomia tekstiä ja kuviteltua kirjoittajaakin. Tutkijat olivat poikkeus. Heidän neutraalin, tekstissä 
pitäytyvän perustelutapansa vastapuolena olivat muiden ammattien edustajat ja kirjailijat, osin 
myös toimittajat, joiden täytyy omia ja toisten tekstejä lukiessaan ja arvioidessaan erottaa hyvä 
huonosta, säilyttämisen arvoinen karsittavasta, mutta joiden teksteissä oma ääni tai tyyli saa 
kuulua tai tulla esille, toisin kuin tutkijoilla. Muiden ammattien edustajat olivat kommenteissaan 
kaikkein suorasukaisimpia erityisesti epätarkoituksenmukaisuuksia havaitessaan: esim. Onko 
[D-tekstin] kirjoittaja kehitysvammainen? (muu ammattilainen V 5 33). Oppilaiden kommentointia 
taas leimasi ystävällismielisyys, suorastaan kohteliaisuus erityisesti kommentoimaan tottuneen 
luokan piirissä.
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Ajatuksia jaettavaksi
Tutkimukseni osoittaa, että arvioinnin hankaluus kumpuaa ainakin osin siitä tosiasiasta, 
että tekstin lukija ja arvioija peilaa tekstiä auttamatta omaan taustaansa, oletuksiinsa, 
arvoihinsa, uskomuksiinsa, tietoihinsa, kokemuksiinsa ja makuunsa. Lukija siis tulkitsee 
tekstin havaittavia piirteitä itsestään käsiin. Jos kirjoittajan ääni kuuluu tekstissä, myös lukija 
tuo siihen lukukokemuksessaan ja tulkinnassaan oman äänensä. 

Karrikoidusti sanottuna lukija lukee itseään tekstiä lukiessaan siinä missä kirjoittajakin voi 
ammentaa vain omasta äänten ja tekstien repertoaaristaan. Ehkä tietokoneohjelma osaa piankin 
arvioida tekstiä täysin objektiivisesti kielellisissä ja rakenteellisissa ratkaisuissa pitäytyen, mutta 
ihmislukija ja -arvioija tuo toimintaan oman inhimillisen (luku)kokemuksensa. Eihän muuten 
tarvittaisi yo-sensoreitakaan.

Koulukulttuurissamme ääni ei ole virallisesti artikuloitu tekstin arviointikriteeri, joskin sanat 
omaperäinen, persoonallinen, tuore, raikas tai rohkea lienevät kaikille opettajille ja oppilaille tuttuja, 
kriteereihinkin piilotettuja ilmauksia tekstejä arvioitaessa. Miten siis on, voiko omaperäisyyttä 
tai aitoutta arvioida? Onko tekstin viehättävyys tekstistä vai lukijasta kiinni? Toisaalta voi kysyä, 
olisiko arviointi helpompaa, jos ääni olisi meilläkin arviointikriteeri, johon voisi avoimesti ja 
luvallisesti ladata omat tuntemuksensa ja lukijakokemuksensa, pitämisensä ja närkästyksenä 
esimerkiksi vanhan tutun yleisvaikutelman tapaan. Eihän yksi kriteeri muiden joukossa tekstin 
arvosanaa pahasti korota eikä alenna.

Ei ole myöskään mikään ihme, että tutkijat ja opettajaopiskelijat – tiedeyhteisössä toimijat – 
kommentoivat ääntä niukemmin kuin kirjailijat, toimittajat ja muut kirjoittamisen ammattilaiset: 
heillä omintakeinen tyyli ei kuulu kirjoittamisen keskiöön (vrt. Diederich 1974) tai sitten 
koulutus on ohjannut heitä pitäytymään tekstissä.

Juuri tutkijat ja opettajaopiskelijat arvioivat tekstiä yhdenmukaisimmin, eli tekstinä, mikä 
merkitsee sitä, etteivät he yleensä antaneet perusteluissaan oman taustansa juuri häiritä 
tekstin arviointia. Heillä oli myös yhdenmukaisin käsitys kompetensseihin luokittelemistani 
tekstin piirteistä. Opettajat saattoivat lukea tekstejä omaa taustaansa ja kokemustaan, omia 
oppilaitaan vasten, mikä on sangen luonnollista: heillähän on myös suurin kokemus nuorten 
kirjoittamisesta ja kypsyydestä. 

Ajattelulle ja palautteenannolle tilaa!

Oppilas ei ole ”seppä syntyessään”, vaan hän harjoittelee koulussa eri tekstilajien kirjoittamista. 
Pikkulapsikin osaa pohdiskella omalla tavallaan, mutta pohdinnan kielentäminen kirjoittamalla 
on astetta vaikeampaa: asiayhteyksien, syiden ja seurauksien sekä tulkintojen esittäminen 
perustellusti ja pitävästi vaatii pysähtymistä, malttia ja rohkeutta luottaa omaan ajatteluun. 
Rohkaistaanko niihin koulussa? Saako kirjoittamisessa ottaa riskejä, kokeilla ja epäonnistua? 
Onko siihen aikaa? 

Missä kulkee raja mallintamisen sekä arviointikriteerien oppimista tukevan vaikutuksen ja 
oppimisen iloa ja luovuutta kahlitsevan dogmaattisuuden välillä? Milloin hyväksi tarkoitettu 
tuottaakin samankaltaisuutta, kaavamaisuutta ja äänettömyyttä? Herää myös kysymys, mistä 
oppilaat ovat omaksuneet muista ryhmistä poikkeavan tavan kommentoida tekstin pituutta 
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ja sujuvuutta. Onko heillä sisäsyntyinen intuitio näistä tekstin ominaisuuksista vai ovatko 
he sattuneet saamaan koulussa tämäntyylistä palautetta? Saavatko oppilaat teksteistään 
monipuolista palautetta koulussa (vrt. Kauppinen & Hankala 2013; Harjunen & Rautopuro 
2015, 112–113)? Jotkut kyllä saavat, mikä näkyy tutkimukseni niissä oppilaissa, jotka näyttivät 
omistavan perustellun kommentoinnin äänen, omin sanoin.

Olisiko meillä opettajilla opittavaa koulun ulkopuolisilta kirjoittamisen ammattilaisilta ja 
oppilailta? Äänen tarkastelutavat (taulukko 3) voisivat toimia reflektiivisen palautteenantajan 
muistilistana siitä, millä kaikilla tavoilla hän voi olla kirjoittajalle peilinä. Sitä voisi käyttää myös 
tekstin arvioijan muistilistana, hälytyskelloina: Annanko omien tulkintojeni ja mieltymysteni 
vaikuttaa tekstin arviointiin? Vaikeutanko omalla äänelläni arviointia? Arvioijan on syytä 
olla tietoinen omista taipumuksistaan tulkita tekstiä, esimerkiksi viehättyä jostakin, arvostaa 
jotakin, ärsyyntyä jostakin – ja antaa sen jonkin vaikuttaa myös arviointiin laajemminkin. Äänen 
ulottuvuudet kuuluvat paremminkin kirjoitusprosessin kommentointiin ja reflektoivaan sekä 
dialogiseen palautteenantoon: kukapa ei haluaisi kuulla ja ymmärtää, miten eri lukijat lukevat 
tekstiäni, miten he tulkitsevat sitä ja mitä he näkevät siinä (ks. Routarinne & Myllyntausta 2013). 

Palautteenantaja voi osoittaa tekstistä, mistä hän aistii tai tulkitse esimerkiksi kirjoittajan 
innostusta, rohkeutta, ehdottomuutta, aitoutta, tavoitteisuutta tai sen puutetta. Lukijan ääni 
auttaa kirjoittajaa huomaamaan, miten omat tekstuaaliset valinnat vaikuttavat lukijaan ja eri 
lukijoihin. Siten myös kirjoittajan tietoisuus kirjoittamisesta, teksteistä, kielenkäytöstä ja itsestä 
kirjoittajana kasvaa. Koska tällainen lukijapalaute kohdentuu keskeneräiseen tekstiin lukijan 
näkökulmasta, se voi olla myös persoonallista, rehellistä ja ystävällismielisen suoraa, ei liian 
pehmeäksi pyöristettyä tai kaunisteltua. Kysehän on tällöin kirjoittajan työhön paneutumisesta, 
ei valmiin työn repostelusta eikä kirjoittajan persoonaan puuttumisesta. 

Valmiin tekstin arvioijaa taas auttaa se, että hän pyrkii pitäytymään tekstissä havaittavassa. 
Oppilasta auttaa se, että hän tietää, mitä kirjoitustehtävässä harjoitellaan, mitä täytyy osata ja 
mitä arvioidaan. 

Ja lopuksi – minua askarruttaa, miksi erityisesti Yhdysvalloissa on kirjoitettu, tutkittu ja 
puhuttu vuosikymmeniä niin epämääräisestä ja egosentrisestä käsitteestä kuin ääni ja sijoitettu 
se lukuisiin eri arviointikriteeristöihin melkoisen tulkinnanvaraiseksi kriteeriksi. Oikeastaan 
vasta brittiläiset kielitieteilijät toivat ilmiöön sosiaalisempia ja tekstuaalisempia sävyjä, istuttivat 
sen egon ulkopuolelle. Mikä minä olisin ilman muita?
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Teksti A. Elämä kuin elokuvissa
Nykyään elokuvia on monen laisia. Elokuvilla voi olla suurikin vaikutus nuoren elämään. On 
mukava silloin tällöin soittaa kaverille ja pyytää tätä elokuviin kanssani. Aihepiirejäkin on jo 
niin monia, että varmasti on valinnan vaikeuksia. Joillekkin elokuvat ja niiden hahmot voivat 
tulla liian tärkeiksi. Elokuvissa usein suositut henkilöt ovat langanlaihoja, kauniita nuoria 
naisia tai lihaksikkaita ja komeita nuoria miehiä. Kiusattuna tai ulkopuoliseksi jääneet ovat taas 
enemmänkin ”tavallisia tallaajia” jotka saadaan huonoon valoon. Onko siis ihme kun nykyajan 
nuorilla on syömis ja paino ongelmia? Julkisuuden henkilöt puhuvat itsestään normaalina 
ihmisena, mutta fanit ajattelevat toisin. Julkkikset ovat monelle nuorelle oma tavoite ja he 
eivät pidä ulkonäöstään jos lempielokuvan näyttelijä on muutaman kauneusleikkauksen jälkeen 
sädehtivän kaunis, silloin haluaa itsekin samanlaiseen leikkaukseen. Olisiko elokuva, jossa 
näyttelisi lihavahko nainen pääosaa enää haluttu. Tytöt eivät haluaisi olla kuin hän eikä pojat 
unelmoisi hänestä. On myös siis ihmisten itse aiheuttamaa, minkä viestin nyky elokuvat antavat. 

Monet nuoret varmasti haaveilevat näyttelijän urasta. Olisihan se mukavaa kävellä punaisella 
matolla salama valojen räpsyessä. Yksityiselämää vain harva pystyy pitämään salassa. Ei kai 
ihmisille ole tärkeää nähdä julkisuuden henkilöitä ilman alushousuja humaltuneena koko 
maailman lehdissä ja netissä tai miten kuuluisia julkkispari harkitsee eroa. Tuleehan siinä nuorelle 
mieleen tehdä itsekin kuin henkilö, joka on kuin unelma. Harva ihminen näkee todellista elämää 
julkisuudessa. Nuorilla on seinät täynnä julisteita, vaatekaappi täynnä samanlaisia vaatteita 
kuin lempielokuvassa on suosikki näyttelijällä. 

Monissa elokuvissa nuoret tekevät paljon asioita, joista ei nuorten kannattaisi haaveilla. On paljon 
alkoholijuomia, syömishäiriöitä, varkauksia, kiusaamista jotka johtavat joskus jopa itsemurhaan 
tai itsensä satuttamiseen. Silti ihmetellään miten yläkoulu ikäiset nuoret ovat humalassa 
viikonloppuisin, karkaavat kotoa tai varastavat kaupasta. Luulisi olevan selvää, että nuoret ottavat 
paljon vaikutteita elokuvista ja kokeilevat samoja asioita perässä. Se voi tuntua ensin pieneltä 
näpistää pieni suklaapatukka marketista, mutta rötökset kasvavat ja nuorten käytös huonontuu. 

Myös vanhempien ja muun perheen kohtelu on todella huonoa monissa elokuvissa. Ei 
varmaan liikaa ole enää nuoria, jotka kiittävät ruuasta, avaavat oven vanhuksille, tai viettävät 
aikaa sisarusten kanssa. Monelle nuorelle riittää, kun asiat eivät mene mielensä mukaan niin 
haistattaa vain pitkät ja lähtee ovet paukkuen. Monet eivät arvosta lainkaan työtä mitä tehdään 
heidän eteensä, mutta onko julkisuuden rikkaat ihmiset kiitollisia rahoistaan ja varoistaan jotka 
omistavat. Elokuvien kartanoissa järjestetään nuriso bileet joiden jälkeen ikkunat ovat rikottu 
ja paikat sotkettu. Niin tapahtuu monta kertaa aivan omassa lähipiirissämmekin.

Nuoret asettavat itselleen tavoitteeksi olla jokin muu koska näkevät paljon ihmisiä ja tekoja 
jotka tekisivät omasta elämästä hauskempaa. On rohkea ja itseään täynnä, jotta pysyy 
kaveriporukassa tai näytettävä mallilta, jotta saisi ihailua muilta, mutta liian vähän on nuoria, 
jotka pystyvät olemaan vain omaitsensä seurasta riippumatta. Ei tarvitse tuhlata rahoja kalliisiin 
merkkivaatteisiin, joita uudessa elokuvassa käytetään. Loppujen lopuksi se tarve olla ”parempi”, 
kuin mitä on kääntyy yleensä omaksi kohtaloksi. Nuoret alkavat olla liian itsetuhoisia ja 
lopputulos voi olla kamala. Jos on tyytyväinen omaan elämään, ei tarvitse elää kuin elokuvissa. 
On oltava tyytyväinen siihen mitä on ja pidettävä fiktiiviset elokuvat erillään tosi elämästä. 

Huom! Oppilas oli kirjoittanut tekstin käsin tutkija kirjoitti sen koneella, mitä versiota arvioijat 
tarkastelivat.
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sähkösokki?

Kokemuksia sähköisestä arvioinnista

Juhani Rautopuro, Elina Harjunen ja Eveliina Heinäluoma

Johdanto
Vuoden 2012 PISA-tutkimuksen tulokset osoittivat, että suomalaisten peruskoululaisten 
taidot olivat heikentyneet merkittävästi matematiikan osaamisessa, mutta laskua oli myös 
luonnontieteissä ja lukutaidossa. Tulos oli lievä järkytys, ja tiedotusvälineet raportoivat jopa 
suomalaisen peruskoulun kriisistä. PISA-tulosten julkistamisen jälkeen opetusministeri 
Krista Kiuru käynnisti laajapohjaisen 45 asiantuntijan hankkeen laatimaan kehitysehdotuksia 
tulevaisuuden peruskoululle. Hankkeen loppuraportti luovutettiin opetusministerille 
maaliskuussa 2015.

Oppimistulosten heikkenemisen ja perusopetuksen ongelmia syytä on etsitty usein siitä, että 
Suomi on jäänyt jälkeen tieto- ja viestintäteknologian (tvt) kehityksessä ja soveltamisessa. 
Ratkaisuksi on ehdotettu tvt:n käytön lisäämistä perusopetuksessa. Myös tulevaisuuden 
peruskoulua pohtineen työryhmän raportissa esitetään tvt:n opetuskäytön lisäämistä ja 
monipuolistamista muun muassa opettajankoulutuksessa. Mielenkiintoista kyllä, peruskoululaiset 
ovat pärjänneet esimerkiksi PISA-tutkimuksissa paremmin, kun he ovat tehneet asioita käsin 
ja opiskelleet perinteisten oppimateriaalien avulla (Tossavainen 2013a). 

Suomessa on pitkään pidetty tärkeänä maan mainetta tietoyhteiskuntana. Tietoyhteiskunnan 
aseman vankistamiseksi on laadittu vuodesta 1995 lähtien kansallisia tietoyhteiskuntastrategioita 
(mm. Lilius 1997). Ensimmäiset strategiat keskittyivät internet-yhteyksien mahdollistamiseen 
kaikille kansalaisille, nykyisin painopiste on siirtynyt ihmisläheisen ja kilpailukykyisen 
yhteiskunnan luomiseen. Tietostrategioiden näkyvin vaikutus koulumaailmaan on ollut 
erilaisten digitaalisten oppimateriaalien, opetusohjelmien, tietokoneavusteisen jakelualustojen 
sekä oppimisympäristöjen yleistyminen.

Tietostrategioiden aikana koulujen tietotekninen varustelutaso on kehittynyt vaihtelevasti, 
joten erilaisten materiaalien ja ympäristöjen hyödyntämisessä on suuria eroja koulujen välillä. 
Jonkinasteinen ongelma on myös se, että tvt:n käyttöön on sitouduttu, ennen kuin on kunnolla 
tutkittu, minkälaisiin ongelmiin se on oikea ratkaisu. Vaihtoehtoja ei myöskään ole pohdittu 
(Tossavainen 2013b). Dosentti, tietokirjailija ja opettajankouluttaja, FT Tossavaisen viesti on 
yksinkertaistettuna se, että koulutusta kehitetään tietotekniikkavetoisesti ja väline ajaa liian 
usein sisällön ja pedagogiikan edelle.
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Tossavaisen esittämät ajatukset eivät sinänsä ole uusia. Akatemiaprofessori, 
oppimisympäristötutkija Erno Lehtinen on todennut osuvasti, että uusien innovaatioiden 
uskotaan ratkaisevan kaikki opetuksen ja oppimisen haasteet. Innovaatiot saattavat olla 
toki hyödyllisiä, mutta niiden käyttöönotto edellyttää määrätietoista tutkimusta ja kriittistä 
tarkastelua. (Lehtinen 2006.) 

Digitaalisten oppimateriaalien ja ympäristöjen kehittelyn lomassa on pienemmälle huomiolle 
jäänyt keskustelu erilaisten koejärjestelmien ja arviointien sähköistämisestä. Laajempi keskustelu 
lähti Suomessa käyntiin vasta joitakin vuosia sitten, kun ylioppilastutkinnon sähköistämistä 
alettiin suunnitella. Osa ylioppilaskokeesta suoritetaan sähköisenä syksyllä 2016, ja tavoitteena 
on, että koko ylioppilaskoe sähköistyy keväällä 2019.

Opetushallituksen (nykyisin Kansallisen koulutuksen arviointikeskus, Karvi) perusopetuksen 
oppimistulosten arvioinnit on tehty perinteisesti kynä-paperitekniikalla. Sähköistä arviointia 
kokeiltiin ensimmäisen kerran keväällä 2014, jolloin äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi 
äidinkielenä) sekä modersmåletin (ruotsi äidinkielenä) perusopetuksen päättövaiheen 
arvioinnissa osa oppilaista osallistui perinteiseen arviointiin ja osa teki tehtävät sähköisessä 
ympäristössä.

Niin sähköinen ylioppilaskoe kuin Karvin oppimistulosten arviointien sähköistäminenkin 
liittyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksiin koulutuksen sähköisen infrastruktuurin ja 
digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä. Suomalaiset koulut ovat olleet tekemisissä 
sähköisen arvioinnin kanssa OECD:n PISA-tutkimuksessa vuonna 2012, ja vuoden 2015 Suomen 
PISA on kokonaan tietokoneavusteinen. 

Miksi ja miten sähköinen arviointi?
Sähköisen arviointiin siirtymistä on perusteltu muun muassa sillä, että se mahdollistaa 
entistä monipuolisempien tehtävätyyppien käytön ja poistaa monia ”turhia” työvaiheita kynä-
paperiversioon verrattuna. Tieto- ja viestintäteknologian käytön on myös arveltu lisäävän 
arvioitavien motivaatiota ja vähentävän esimerkiksi oppilaan käsialan vaikutusta tuloksiin. 
Sähköiset arvioinnit nopeuttavat myös aineistojen keruuta ja palautteen antamista. Kysymys 
on parhaimmillaan siis sekä arvioitsijoiden että arvioitavien työn yksinkertaistamisesta ja 
helpottamisesta.

Sähköiseen arviointiin siirtyminen vaatii kuitenkin huolellista suunnittelua. Täysin tasavertainen 
arviointi- tai koetilanne edellyttää sitä, että koulujen teknologinen varustus on kelvollinen, 
opettajat ja arviontiin osallistuva hallinto ovat riittävän ammattimaisia arvioinnin toteuttajia 
ja että oppilaat tuntevat arvioinnissa käytettävän teknologian (Ford Lawton 2014). Myös 
sähköisen arvioinnin kognitiivisen kuormituksen määrää on pohdittava. Vaikka tutkimusta 
asiasta on varsin vähän, aiemmissa ulkomaisissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että 
opinnoissaan hyvin menestyville oppilaille tvt-ympäristöstä on etua. Joillekin tvt saattaa tuoda 
vain lisäongelmia. (Clariana & Wallace, 2002; Noyes, Garland & Robbins, 2004.)

Kynä-paperitehtävien siirtäminen sähköiseen ympäristöön ei välttämättä ole helppoa. Sellaiset 
paperiversion tehtävät, joiden sivunäkymä voidaan siirtää samanlaisena sähköiseen ympäristöön, 
eivät yleensä ole suurikaan ongelma. Ongelmia syntyy, jos paperiversion tehtävää (esim. aukeama) 
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ei saada mahtumaan yhdelle näytölle. Tällaiset tehtävät edellyttävät oppilaalta liikkumista 
tietokoneen näytöllä rullaamalla näyttöä joko sivu- tai pystysuunnassa (mm. Pommerich, 2004). 
Tällöin tehtävä ei ole testimielessä täysin sama. Lisäksi joissakin tutkimuksissa on havaittu, 
että vaikka sähköisen version ja paperisen version osiot ovat näennäisesti täysin identtisiä, 
oppilaiden suoritusten välillä voi olla tilastollisesti merkitseviä eroja (Chua & Zuraidah, 2013; 
Kim & Huynh 2007). 

sähköinen oppimistulosten arvioinnin kokeilu 
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointiin 2014 osallistui koko maan kouluja 
edustava 5 144 oppilaan joukko 149 suomenkielisestä koulusta. Noin kolmasosa kouluista ja 
oppilaista (1 799) oli mukana sähköisessä pilotoinnissa. Arviointi kohdentui kielentuntemuksen 
ja kirjoittamisen osaamiseen. Osasyy arviointikohteiden valintaan oli se, että niiden ajateltiin 
soveltuvan hyvin sähköisen arvioinnin kokeiluun. Kokeilu onnistui hyvin, mutta tarjosi myös 
pohdittavaa tehtävän laadinnasta tekstien arviointiin ja sensorointiin asti. Tässä yhteydessä 
esitämme tiivistetysti arviointiraportin (Harjunen ja Rautopuro 2015) havaintoja ja tuloksia. 

Koska suurin osa oppilaista teki tehtävät kynä-paperitekniikalla, ne laadittiin lähinnä 
paperiversiota silmällä pitäen. Jotkin tehtävätyypit eivät siten soveltuneet yhtä hyvin sähköiseen 
versioon. Oppilas ei esimerkiksi voinut nähdä pidempää tekstiä yhdessä näytössä, mikä 
saattoi vaikuttaa kokonaisuuden hahmottamiseen. Jotkin kielentuntemuksen tehtäväosioista 
muodostivat konkreettisen jatkumon ja lähes kaikki osiot kontekstiin sidottuja jatkumoja. 
Oppilaan saattoi olla vaikeampaa hahmottaa jatkumoita sähköisessä arvioinnissa, vaikka niistä 
muistutettaisiinkin jokaisessa tehtäväosiossa. Tämä havainto on samankaltainen kuin Chuan 
ja Zuraidahin (2013) tutkimuksessa.

Sähköiset tehtävät vaativat myös näppäilytaitoa ja tottumusta tietokoneen käyttöön. Kun 
arvioinnin sähköisessä versiossa jokainen tehtävä oli näytöllä yksi kerrallaan, paperiversiossa 
ne olivat kaikki näkyvissä ainakin lehteä kääntämällä. Kun paperiversiossa alleviivattiin sana(t) 
tai mustattiin ympyrä, sähköisessä versiossa klikattiin sanaa, sanoja tai oikeaa vastausta. Kun 
paperiversiossa tehtävään liittyvä teksti oli tehtäväosion kanssa samalla tai sitä edeltävällä 
sivulla, sähköisessä versiossa teksti saatiin näkyviin rullaamalla sivua alas- tai ylöspäin tai 
siirtymällä edelliseen näyttöön nuolta klikkaamalla. 

Äskeiset eroavuudet koskivat erityisesti kielentuntemuksen tehtäviä. Useimpien 
kielentuntemuksen tehtäväosioiden ratkaisuosuus olikin arvioinnin paperiversion tuloksia 
alempi, joskaan ei kaikkien.

Toki kirjoitustehtävissäkin tarvittiin tehtävänannon tai pohjatekstin rullaamista esiin. Arvioinnin 
uudet tehtävät – hakemus ja vastine – taidettiin eri välineillä lähes samantasoisesti, ja pojat 
onnistuivat sähköisissä vastineissa jopa hienokseltaan paperiversiota paremmin. Vuoden 
2001 arvioinnissa mukana olleesta tehtävästä, kuvauksen tai uutisen kirjoittamisesta kuvan 
pohjalta, taas suoriuduttiin aiempaa heikommin. Tulos voi johtua osin kynä-paperitekniikkaan 
tarkoitetuista, mutta sähköiseen ympäristöön huonommin soveltuvista ankkuritehtävän 
arviointikriteereistä. Kaiken kaikkiaan on havaittavissa, että vaikka osaamisen erot tyttöjen ja 
poikien välillä olivat myös arvioinnin sähköisessä versiossa suuria, ne olivat hieman pienempiä 
kuin arvioinnin paperiversiossa. 
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Askarruttava havainto on se, että sähköisten kirjoitustehtävien sensoridatan tuloksia ei voi 
pitää täysin luotettavina. Kirjoitustehtävien arviointi sähköisessä ympäristössä poikkeaa 
huomattavasti tutusta kynä-paperitekniikan arvioinnista. Sensoreilla ja Karvin asiantuntijoilla ei 
ollut sähköisen arvioinnin kokeilua aiempaa kokemusta sähköisessä ympäristössä arvioinnista, 
joten sensorikoulutuksessa olisi pitänyt kiinnittää siihen enemmän huomiota.  

sähköiset arvioinnit maailmalla
Koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmien sähköistäminen on käynnistynyt useassa 
maassa 2000-luvun alkupuolella. Sähköiseen arviointiin on yleensä siirrytty vähitellen. 
Sähköistämisprosessin alussa tietokonepohjainen sekä kynä-paperitestaus ovat olleet rinnakkaisia 
arviointimuotoja, kunnes on vähitellen siirrytty kokonaan sähköiseen oppimistulosten ja 
koulutuksen arviointiin. Kehityksen huipulla ovat ne maat, jotka ovat siirtyneet adaptiiviseen 
testaukseen. Suurimmassa osassa Euroopan maita on vuoteen 2015 tultaessa käynnissä sähköisen 
arviointimenetelmän testaus tai se on jo joissain muodossa käytössä oppimistulosten arvioinnissa.

Esimerkiksi Alankomaissa, Luxemburgissa ja Slovakiassa perusopetuksen kansallisten kokeiden 
sähköistäminen on toteutettu perinteisen tietokonepohjaisen testauksen avulla (Lahti ym. 2013, 
7, 10). Alankomaissa oppimistuloksia mittaavien arviointien sähköistäminen on edennyt erityisen 
pitkälle. Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaat tekevät sähköisen loppukokeen (Scheerens 
ym. 2012, 73). Kansallisten kokeiden tulokset vaikuttavat kaikissa edellä mainituissa maissa 
oppilaiden peruskoulun jälkeisiin koulutusmahdollisuuksiin. Tulokset ohjaavat oppilaiden 
koulu-uraa esimerkiksi ammatilliseen tai akateemiseen suuntaan (Euroopan komissio 2009, 50).

Pohjoismaista Norjassa arviointivirasto (Utdannisgsdirektoratet) tuottaa eri luokka-asteille 
kansallisia, tietokonepohjaisia testejä, jotka mittaavat opetussuunnitelman perusteiden 
määrittelemiä kompetensseja. Lukutaidon osaamista ei tällä hetkellä arvioida sähköisesti. 
Perusopetuksen päättövaiheen kokeen voi tehdä joko kynä-paperitekniikalla tai sähköisesti. 
(Udir.no.)

Adaptiivinen testaus (computer-adaptive testing, CAT) on käytössä esimerkiksi Tanskassa 
peruskoulun 2.–8. luokilla sekä testausvaiheessa Islannissa. Adaptiivisessa testauksessa oppilaan 
tekemät tehtävät mukautuvat oppilaan osaamiseen. Vastatessaan oikein oppilas saa eteensä 
vaikeampia kysymyksiä ja väärä vastaus johtaa helpompaan tehtävään. Taustaoletuksena on, 
että kokeet toimivat tehokkaammin, kun tehtävien vaikeusaste mukautuu oppilaan osaamiseen. 
Tämänkaltainen testaus edellyttää suorituskykyistä järjestelmää sekä laajaa tehtäväpankkia 
(Lahti ym. 2013, 6). Tanskassa kansalliset perusopetuksen päättövaiheen testit ovat sähköisiä 
ja kokeen tulos vaikuttaa päättötodistuksen arvosanoihin sekä sitä kautta jatko-opintoihin 
hakeutumiseen (Euroopan komissio 2009, 50).
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lopuksi 
Uusien teknologioiden käyttöönotto ja niihin liittyvien toimintatapojen kehittäminen vaatii 
aikaa ja syvällistä arviointia. Tieto- ja viestintätekniikka ei saa rajoittaa eikä ohjata pedagogiikkaa 
eikä arviointiprosessia. Vanha ja kulunut sanonta hyvästä rengistä, mutta huonosta isännästä 
pätee tässäkin asiassa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden arvioinnin kokeilu ei aiheuttanut sähkösokkia, mutta jonkin 
verran hankaussähköä kuitenkin. Aineiston keruun ja analysointikuntoon saattamisessa 
edut olivat kiistattomia. Arviointiedot saatiin entistä nopeammin käyttöön ja tallennus- sekä 
muokkausrutiinit voitiin automatisoida. Paperiversioon suunniteltujen tehtävien siirtäminen 
sähköiseen muotoon tuotti kuitenkin omat haasteensa, kuten myös tottumattomuus uuteen 
arviointiympäristöön. Ongelma ei kuitenkaan ole ikuinen, koska jatkossa arvioinnin on tarkoitus 
siirtyä kokonaan sähköiseen muotoon. 

Sähköiset ympäristöt ovat tulleet jäädäkseen niin kansallisiin kuin kansainvälisiinkin 
arviointeihin. Viimeistään nyt on alettava pohtia, millaisiin arviointeihin ja tehtävätyyppeihin 
sähköinen muoto soveltuu. Erityisen tärkeää on arvioida suomalaisten koulujen tietotekniset 
valmiudet niin laitteistojen kuin opettajien ja oppilaiden tietoteknisten taitojen kannalta. 
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kirjoitustehtävien hakemus ja vastine 
tehtävänannot ja arviointiohjeet 

Tehtävä 1: Kesätyöpaikkahakemus 
Haet kesätöitä ja kiinnostut oheisesta lehti-ilmoituksesta. 

Kirjoitusohjeet, tehtävä 1

Kirjoita hakemus Hoivapalvelu Iltatähti Oy:lle.

Kerro hakemuksessa, mitä työpaikkaa olet hakemassa. Ota huomioon työnantajan odotukset 
sekä toiveet ja kuvaa omaa soveltuvuuttasi sekä osaamistasi. Kirjoita hakemus, joka herättää 
työnantajassa kiinnostusta.

Kirjoitustilan ylälaidassa näet hakemuksen alkuun merkittävät olennaiset tiedot (kuten hakijan 
osoitteen). Sinun ei tarvitse kuitenkaan kirjoittaa kohtiin mitään. Kirjoita vain varsinainen 
hakemusteksti. Kiinnitä huomiota tekstin aloitukseen ja lopetukseen. 

Kirjoita teksti joka riville selkeällä käsialalla. Lopullinen hakemus on tarkoitus toimittaa 
työnantajalle joko postitse tai sähköpostin liitetiedostona. 
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Avustaja vanhusten hoitotiimiin

Hoivapalvelu Iltatähti Oy, Helsinki

Hoivapalvelu Iltatähti Oy on hoitajien perustama yritys. Olemme välittäneet hoitoalan sijaisia ja 
aputyöntekijöitä vuodesta 1995.

Etsimme nuoria kesätyöntekijöitä yksityisiin vanhusten hoitotiimeihin koko maan alueella. 
Työtehtävissä ei niinkään korostu hoidollinen osaaminen, vaan kyky seurustella vanhusten 

kanssa. Sinun tulee olla pienten avustusrutiinien lisäksi valmis juttelemaan, pelaamaan 
lautapelejä, ulkoilemaan, lukemaan lehtiä ja kirjoja – yksinkertaisesti tuottamaan hyvää mieltä ja 

vähentämään vanhuksen yksinäisyyttä.

Odotamme, että olet suorittanut peruskouluopinnot kesään mennessä ja että sinulla on 
kokemusta ja/tai mielenkiintoa vanhusten kanssa työskentelyyn.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden arvokkaaseen ja mielenkiintoiseen työhön, tiimin tuen sekä 
neuvoteltavat työajat. Palkkaus on hoitoalan työehtosopimuksen mukainen.

Hakemus tulee lähettää postitse tai sähköpostin liitetiedostona 30.4.2014 mennessä:

Koordinaattori Salla Mielonen, salla.mielonen@iltatahti.fi

Syyskatu 7 a, 00500 Helsinki
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Tehtävä 2: vastine
Lue ensin teksti.

Entä jos koulussa ei olisi kokeita?

Kukaan ei ole tainnut pitää kirjaa siitä, kuinka moneen  
kokeeseen oppilas joutuu kouluvuosinaan vastaamaan. 

No, tein tuttujen opettajien kanssa vähän laskelmia.  
Ensimmäisellä ja toisella luokalla ei kokeita juuri ole,  
mutta 3.–6. luokalla niitä on ”varovaisesti arvioiden”  
25 lukuvuodessa. Yläkoulussa kokeita on lukuvuodessa  
keskimäärin 50. Ja jos jatkaa lukioon, alle 70 kokeella  
ei taida kolmen vuoden opintourakasta selvitä. 

Jatkoin laskemista. Peruskoulussa kokeet kestävät  
kolme varttia eli niihin kuluu noin 190 tuntia. – – 

Eikä tässä puhuttu vielä mitään sanakokeista ja  
kertotaulupistareista. – – 

Jos kokeita kuitenkin halutaan pitää, ensiksi voisi  
katsoa tehtäviä. Eräässä helsinkiläisessä koulussa rehtori  
vaati eri aineiden kokeet kaikkien opettajien nähtäville.  
Moni opettaja järkyttyi siitä, miten paljon koulu vaatii  
nimien ja vuosilukujen muistamista sekä oppikirjojen  
taulukoiden ulkolukua. Vähemmistössä olivat tehtävät,  
joissa asioita piti soveltaa tai kytkeä aiemmin opittuun  
ja kaikkeen maailmassa ja ympärillä tapahtuvaan. 

Knoppien testaaminen tuntuu pelottavalta aikana,  
jolloin kaikkialla vaaditaan yhä enemmän soveltamista  
ja Pähkinäsaaren rauhansopimusvuoden voi tarkistaa  
kännykällä missä vain. 

Onneksi on hyviäkin esimerkkejä. Eräässä lukiossa  
ruotsinopettaja pani oppilaat kokeen sijaan nettiin  
ruotsinkielisille keskustelupalstoille juttelemaan.  
Harjoitus konkretisoi varmasti monelle kielitaidon  
tason paremmin kuin yksikään koenumero, ja mikä  
parasta, tehtävä muistutti, että opittavilla asioilla on käyttöä  
koulun jälkeenkin. 

JA LOPUKSI vielä pistarit: kuinka monta tuntia oppilas 
käyttää perusopetusvuosinaan kokeisiin vastaamiseen?

Vastaus: _____________

Helsingin Sanomat 6.8.2013 (lyhennetty kolumni)
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Kirjoitusohjeet, tehtävä 2

Kirjoita Tuomas Kasevan kolumniin vastine, jossa otat perustellusti kantaa kolumnissa 
esitettyihin ajatuksiin. Vastine on tarkoitus julkaista samassa lehdessä kuin itse kolumni.

Tekstissäsi tulee siis olla selkeä oma mielipide ja sen perusteluja. Pidä lähtökohtana Kasevan 
kolumnia, ja kun käytät sitä, viittaa siihen eli kerro lähde. Ota huomioon myös omasta 
mielipiteestäsi poikkeavia näkökantoja ja pohdi niitä. Kirjoita monipuolisesti.

Anna tekstillesi otsikko ja kirjoita se ensimmäiselle tyhjälle viivalle. Kirjoita vähintään kolme 
kappaletta. Kirjoita joka riville selkeällä käsialalla. Lopeta teksti allekirjoitukseen.
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