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1 JOHDANTO

Lukutaito ei ole vain yksi taito muiden joukossa, vaan se on perustava taito nykymaailmassa,

sillä arjessa selviäminen ja tiedonhankinta edellyttää sitä. Siksi kaikenlainen tutkimus luke-

missujuvuuteen vaikuttavista tekijöistä on tarpeellista.  Pro gradu -tutkielmani on osa Niilo

Mäki Instituutin Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä -hanketta. Hankkeen ra-

hoitti Raha-automaattiyhdistys vuosina 2012–2014 ja sen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa,

menetelmiä ja välineitä lukemissujuvuuden harjaannuttamiseen kasvatusalan ammattilaisille.

Syksyllä 2013 järjestettiin lukemissujuvuusinterventio, joka koostui  kahdesta erilaisesta jak-

sosta, joilla pyrittiin vaikuttamaan lukemisen sujuvuuteen. Toista jaksoa voidaan kutsua ni-

mellä morfologisen tietoisuuden jakso ja toista nimellä toistavan morfeemien lukemisen jak-

so. Intervention tavoitteena oli tutkia, millainen vaikutus tietynlaisen morfologisen tietoisuu-

den harjoittelulla ja tiettyjen morfeemien toistavalla lukemisella on sekä harjoittelun kohteena

olevien suffiksien lukemisen sujuvoitumiseen että yleisesti lukemisen sujuvoitumiseen. Oma

työni liittyy morfologisen tietoisuuden jaksoon ja siinä käytettäviin tehtäviin. Interventiossa

on  kyseessä  kokeellinen  tutkimus.  Yleensä  lukemisvaikeuksiin  liitetään  paitsi  fonologisen

prosessoinnin vaikeudet myös nimeämisvaikeudet ja kielellisen muistin ongelmat (Siiskonen,

Aro & Holopainen 2004: 60). Viime aikoina tutkimuksissa on tuotu esiin myös se, että morfo-

logisella tietoisuudella ja lukemisella on jonkinlainen keskinäinen yhteys (ks. esim. Carlisle

2010).

Aineistoni on kerätty morfologisen tietoisuuden jaksolta.  Aineistonani on kuusi nau-

hoitettua pienryhmän tapaamiskertaa, joiden aikana neljä alakouluikäistä lasta tekivät morfo-

logisia tehtäviä. Graduuni kuuluva osio, jossa käyn läpi tehtävät, on toteutettu kesällä 2013 ja

aineisto on kerätty syksyllä 2013. Kyseessä on pedagoginen interventio, ja analysoimani teh-

tävät on tarkoitettu lukemissujuvuuden kehittämiseen. Tehtävät eivät ole testejä eikä niitä sel-

laisina pidä käsitellä. Tehtävistä voidaan jalostaa kuntoutusmateriaali. Työni koskee morfolo-

gisia harjoitustehtäviä ja sitä, miten alakouluikäiset lapset ymmärtävät ryhmätapaamisissa näi-

tä tehtäviä ja kuinka nämä tehtävät toimivat. Ymmärtämisellä tarkoitetaan tässä sitä, millaisia

muotoja lapset ehdottavat, eli miten he konkreettisesti tekevät tehtäviä.

Tutkimuskysymyksiä on kolme ja ne sisältävät joitakin alakysymyksiä. Ensimmäinen 

kysymys koskee sitä, miten alakouluikäiset lapset ymmärtävät morfologisia tehtäviä, eli mil-

laisia muotoja lapset ehdottavat ja millaiset lauseet synnyttävät monitulkintaisuutta. Toinen
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kysymys on, miten ohjaajat neuvovat lapsia tehtäviä tehdessä. Kolmanteen kysymykseen siitä,

miten tehtävät toimivat, haen vastausta kahden ensimmäisen kysymyksen kautta. 

Teoriaosuudessa esittelen suomen kielen morfologiaa, jossa keskityn taivutusmorfolo-

giaan sekä analyysin kannalta oleellisiin sijapäätteisiin ja possessiivisuffikseihin. Käsittelen

lisäksi leksikon muodostumista. Toisena osuutena käsittelen morfologista tietoisuutta ja sen

yhteyttä lukutaitoon. Sen jälkeen esittelen kielen rakentumista ja konstruktioita ja lopuksi esit-

telen lukemaan oppimista ja lukemisen vaikeuksia.

Analyysiosiossa esittelen aineistosta nousevia ilmiöitä. Tarkastelen erikseen tehtäviä,

joissa taivutettava sana on oikea sana ja tehtäviä, joissa taivutettavana on merkityksetön sana.

Analyysissä olen erityisen kiinnostunut lasten ehdottamista muodoista, jotka ovat odotuksen-

mukaisia tai vastaavasti suomen lauserakenteen vastaisia. Käsittelen myös monitulkintaisuutta

aiheuttaneita kohtia ja ohjaajien toimintaa. Lopuksi päätännössä arvioin omaa työtäni ja tehtä-

vien toimivuutta sekä pohdin mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
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2 TEORIA

2.1 Morfologia 

Morfologia on sanojen rakenteen tutkimista (Haspelmath 2002: 1; Katamba 1993: 19), mutta

sillä tarkoitetaan myös tutkimuksen kohteena olevaa kielen ilmiötä. Morfologia koostuu kah-

desta osiosta: taivutuksesta ja sananmuodostuksesta (Karlsson 2003: 83). Sananmuodostus kä-

sittää johtamisen ja yhdistämisen. Haspelmath määrittelee morfologian kahdella tarkemmalla-

kin tavalla: toisaalta morfologia on sanojen muotojen systemaattisen ja yhteisen vaihtelun tut-

kimista, toisaalta morfologia tutkii sanojen tuottamista morfeemeja yhdistämällä (Haspelmath

2002: 2–3.)

Taivutuksella tarkoitetaan sananmuotojen eli taivutusmuotojen muodostamista leksee-

mistä morfologisia keinoja käyttämällä. Taivutusmuodoilla ilmaistaan kieliopillisia suhteita,

useimmiten taivutetun sanan suhdetta lauseessa yhteen tiettyyn sanaan, mutta myös sanoihin.

(Karlsson 2003: 106.) 

Sidonnaiset morfeemit eli affiksit voidaan jakaa kahteen toiminnalliseen pääkatego-

riaan, johtimiin ja taivutusmorfeemeihin. Samoin sananmuodostusprosessitkin jaetaan taivut-

tamiseen ja johtamiseen. Morfologian tutkijat yleisesti hyväksyvät tämän eron jossain muo-

dossa, mutta se on silti yksi kiistanalaisimmista aiheista. Taivutusmorfeemit ja johtimet muo-

vaavat sanoja eri tavoin. (Katamba 1993: 47.) Työssäni, kuten Niilo Mäki Instituutin lukemis-

sujuvuusinterventiossa, keskitytään taivutustunnuksiin eli taivutusmorfeemeihin. Taivutustun-

nuksia ovat muun muassa sija- ja persoonapäätteet sekä possessiivisuffiksit. Taivutustunnuk-

silla muodostetaan lekseemin eri taivutusmuodot ja johtimien avulla taas muodostetaan uusia

lekseemejä. (Koivisto 2013: 60.) Toisin kuin johtimet, taivutusmorfeemit eivät muuta sanan

viittauksellista  tai  kognitiivista  merkitystä.  Taivutusmorfeemeilla  sana muokataan syntakti-

seen paikkaan sopivaksi. (Katamba 1993: 51.) 

Kielen tunteminen sisältää myös sananmuodostuksen tuntemisen. Kielenkäyttäjät luo-

vat uusia sanoja ja ymmärtävät ennestään tuntemattomien sanojen merkityksiä sen lisäksi, että

he pystyvät tunnistamaan sanan sisältämiä merkityksellisiä yksiköitä. Tietomme kielestä liit-

tyy mentaalisen leksikkomme olemukseen. Katamban mukaan leksikko on tapa tallentaa kie-

len säännönmukaisuuksia. (Katamba 1993: 82.) 

Yksinkertaisesti  sanottuna  morfeemi  on  kielen  pienin  merkitystä  kantava  yksikkö

(Koivisto 2013: 18). Termillä morfeemi tarkoitetaan siis pienintä jakamatonta yksikköä, jolla
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on semanttinen sisältö tai kieliopillinen funktio ja josta sanat rakentuvat. Määritelmän mukaan

morfeemia ei voi jakaa enää pienempiin yksiköihin, jotka ovat merkityksellisiä itsessään tai

jotka merkitsevät jotakin kieliopillista funktiota, esim. lukua nominissa. Morfeemi on kielen

'pienin merkityksellinen yksikkö'.  Tähän morfeemin yleiseen määritelmään sisältyy ajatus,

että kaikilla morfeemeilla on helposti yksilöitävä merkitys. Tätä Katamba pitää kuitenkin on-

gelmallisena, koska on olemassa ilmaisuja, joiden jokin toistuvasti esiintyvä yksikkö voidaan

katsoa morfeemiksi, vaikkei sille voidakaan antaa johdonmukaista merkitystä. Semantiikalla

on tärkeä osansa morfeemien tunnistamisessa, mutta semantiikkaan liittyvien vaikeuksien ta-

kia kielitieteilijät antavat mieluummin suuremman arvon muotoseikoille. Katamba määritte-

leekin morfeemin sanan muodossa olevaksi pienimmäksi eroksi, joka korreloi joko sanan tai

lauseen merkityksen tai kieliopillisen rakenteen pienimmän eron kanssa. (Katamba 1993: 20,

22–24.) 

Morfeemia kielessä edustava fyysinen muoto on morfi. Samaa morfeemia edustavat

morfit muodostavat ryhmän, jota kutsutaan morfeemin allomorfeiksi. Allomorfit ovat täyden-

nysjakaumassa, eli ne edustavat samaa merkitystä tai toimivat samassa kieliopillisessa tarkoi-

tuksessa, eivätkä ne koskaan esiinny identtisissä konteksteissa. (Katamba 1993: 24, 26–27.)

Morfeemeilla voi olla ilmiasultaan erilaisia variantteja eli allomorfeja. Esimerkiksi inessiivillä

on yleiskielessä kaksi allomorfia /ssa/ ja /ssä/, kun taas allatiivin tunnus on aina /lle/. (Koivis-

to 2013: 66.) Suomen kielelle ominainen ilmiö vokaalisointu eli vokaaliharmonia (VISK § 15)

vaikuttaa allomorfin valintaan. 

Lauseen sanat koostuvat morfeemeista (Koivisto 2013: 14), jotka sisältävät fonologis-

ta, semanttista ja syntaktista tietoa (Casalis ym. 2004: 115). Sidonnaisten morfeemien eli joh-

timien, tunnusten, päätteiden ja liitteiden määrä on noin pari sataa (Hakulinen & Karlsson

1995:  48).  Taivutustunnukset,  johtimet  ja  liitteet  ovat  kieliopillisia  morfeemeja  (Koivisto

2013:  63).  Niiden merkityskin  on  kieliopillinen.  Lauseessa  kieliopilliset  morfeemit  voivat

osoittaa eri yksiköiden välisiä kieliopillisia ja semanttisia suhteita. Esimerkiksi inessiivi voi il-

maista sijaintia suhteessa johonkin pisteeseen. Tällainen kieliopillinen merkitys on erityisesti

yhteydessä kontekstiin. Morfeemin asema ilmauksessa, muut esiintyvät morfeemit ja koko

käyttötilanteeseen liittyvät tulkinnat eli morfeemin esiintymisympäristö vaikuttaa kieliopilli-

seen merkitykseen. Yksittäisen morfeemin vaikutus ei rajoitu siis vain siihen sanaan, jonka

osa se on. (Koivisto 2013: 68–69.) 
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Suomen sanarakenne on monimuotoinen ilmiö agglutinatiivisen luonteensa ja suffik-

sien suuren määrän vuoksi (Koivisto 2013: 23). Erilaisten suffiksien eli taivutus- ja johtopäät-

teiden runsas määrä on tyypillinen piirre suomensukuisissa kielissä (Häkkinen 1994: 187).

Puhtaasti agglutinoivissa kielissä sidonnaiset morfeemit liittyvät muuttumattomaan sanavarta-

loon (Karlsson 2003: 116). Turkkilaiset ja uralilaiset kielet lasketaan yleensä agglutinatiivisik-

si. Suomen kielessä on kuitenkin muitakin kuin vain agglutinatiivisia piirteitä, kuten morfofo-

nologiset vaihtelut vartaloissa, esim. käsi : kädessä. (Karlsson 2003: 116, Aksu-Koç, Ketrez,

Laalo & Pfeiler 2007: 47.) Agglutinoivissa kielissä morfeeminrajat ovat selkeät, mutta sano-

jen jakaminen morfeemeihin ei ole kuitenkaan kaikissa kielissä samanlaista. Esimerkiksi afro-

aasialaisissa kielissä on kolmen juurikonsonantin järjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että pelkkiä

konsonantteja sisältävää vartaloa taivutetaan eri vokaaliyhdistelmiä lisäämällä. (Ojutkangas,

Larjavaara, Miestamo & Ylikoski 2009: 107.) 

Morfologinen tutkimus on keskittynyt perinteisesti morfeemien tunnistamiseen, sano-

jen osiin jakamiseen ja osien merkitysten määrittelemiseen. Tämä kuvailuun pyrkivä ote sisäl-

tää taustaolettamuksen, että sanat ylipäätänsä ovat jaettavissa osiin. Olettamuksesta nousee lu-

kuisia ongelmia. Kaikki sanat eivät ole jaettavissa yksiselitteisesti eri osiin: On olemassa se-

manttisia yksiköitä, joilla ei näytä olevan lainkaan ilmiasua, esim. nollamorfit (kuten suomen

yksikön nominatiivi [Jämsä 1998]), ja sanan osia, jotka eivät näytä olevan yhteydessä mihin-

kään merkitykselliseen yksikköön (tyhjät morfit). On myös tilanteita, joissa on täysin mahdo-

tonta löytää morfeemien välistä rajaa sanassa. Morfeemeilla ei myöskään aina ole sama muoto

eri esiintymisympäristöissä. Tämä allomorfien ongelma rikkoo jakamisen ongelman kanssa

idealistisen ajatuksen semanttisen yksikön ja fonologisen ilmaisun välisestä yksi yhteen -suh-

teesta. (Bybee 1985: 3.) 

Yhdellä semanttisella yksiköllä voi olla monia pintatason edustuksia. Allomorfien dia-

kroninen tutkimus on osoittanut, että morfeemien esiintyessä erilaisissa fonologisissa konteks-

teissa luonnolliset fonologiset prosessit tuottavat niihin vaihtelua. Vaihtelu säilyy, vaikka fo-

nologiset  prosessit  olisivat  menettäneet  produktiivisuutensa.  Morfologisissa  ilmaisuissa  ja

morfologisesti komplekseissa muodoissa esiintyvä vaihtelu, epäsäännöllisyys ja joustavuus on

mahdollista ulkoa oppimisen takia. Kielen käyttäjille ei yksinkertaisesti ole välttämätöntä ero-

tella jokaista osaa pienempiin osiin, koska ilman erotteluakin on mahdollista omaksua, varas-

toida ja käyttää monimutkaistakin kieltä. Ulkoa oppiminen ja analyyttinen prosessointi vaikut-

tavat toisiinsa. (Bybee 1985: 6–7.)
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Leksikaalisten ilmausten ja taivutusilmausten välissä on johtamismorfologia. Johdok-

set muistuttavat leksikaalisia ilmauksia, sillä ne ovat myös usein rajoittuneita joko soveltu-

vuudeltaan, idiosynkraattiselta muodoltaan tai merkitykseltään. Taivutusilmaisuja ne muistut-

tavat siinä, että erilliset morfeemit yhdistetään yhdeksi sanaksi. Taivutusilmausten ja syntak-

tisten ilmausten välissä taas on yksiköitä, joilla on joitakin kieliopillisten morfeemien ominai-

suuksia. Ominaisuuksia ovat mm. suljettuun ryhmään kuuluminen sekä esiintyminen määrä-

tyssä paikassa. Tällaisia yksiköitä ovat liitteet, partikkelit ja apuverbit. (Bybee 1985: 12.)

2.1.1 Vapaat ja sidonnaiset morfeemit

Suomen kielen morfeemityyppejä ovat taivutustunnukset,  johtimet ja liitteet  eli kliitit  sekä

leksikaaliset morfeemit eli perussanojen sanavartalot. Leksikaalinen eli vapaa morfeemi voi

esiintyä myös itsenäisesti. Sen sijaan muut ovat epäitsenäisiä muotoaineksia, jotka kiinnitty-

vät sanaan. (Karlsson 2003: 100; Koivisto 2013: 58–59.) Vapaat morfeemit ovat avoin luokka,

joka voi kielessä laajentua esimerkiksi lainautumisen kautta (Koivisto 2013: 64).  Lekseemi

voidaan katsoa joko yksimorfeemiseksi  tai  monimorfeemiseksi  (Koski 1983: 14).  Suomen

kielessä  suurin  osa  sananmuodoista  sisältää  useamman  kuin  yhden  morfeemin,  esim.

pöydä+ssä (Koivisto 2013:61). 

Affiksi  on morfeemi,  joka esiintyy ainoastaan kiinnittyneenä yhteen tai  useampaan

muuhun morfeemiin, kuten vartaloon. Vartalo on sananosa, joka jää jäljelle taivutusaffiksien

poistamisen jälkeen. (Katamba 1993: 44–45.) Affiksit luokitellaan asemansa perusteella pre-

fikseihin eli etuliitteisiin, infikseihin eli sanansisäisiin ja suffikseihin eli sananloppuisiin mor-

feemeihin. Useammin esiintyvät affiksit ovat usein lyhyempiä kuin harvinaisemmat affiksit

(Haspelmath 2002: 239).

Taivutuspäätteiden lisäksi liitteet voidaan lisätä itsenäisiin sanoihin syntaktisten sään-

töjen mukaisesti (Katamba 1993: 245). Siitä huolimatta, että kliitti on fonologisesti vain yh-

dessä sanassa, voi se liittyä morfosyntaktisesti laajempaan kokonaisuuteen, esim.  tuo pitkä

mieskö (Ojutkangas ym. 2009: 107). Sidonnaiset morfeemit muodostavat umpiluokan eli si-

donnaisen luokan, joka ei määrällisesti juurikaan kasva (Koivisto 2013: 21). Tässä lukemissu-

juvuusinterventiossa harjoiteltavien päätteiden kaltaisia morfeemeja ei siis tule kieleen lisää,

mikä tarkoittaa, että harjoiteltavia päätteitä leimaa pysyvyys. 
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2.1.2 Taivutusmorfologia

Johtaminen ei ole keskeistä analyysini kannalta, vaikka lasten taivutettavana oli toki myös

johdettuja sanoja ja ainakin kerran lapsi muodosti myös itse johdoksen. Sama koskee yhdys-

sanoja, niidenkään muodostaminen ei ollut missään tehtävässä tavoitteena, vaikka lasten tuli-

kin taivuttaa myös yhdyssanoja. Siksi rajaan tarkastelun työni kannalta relevantteihin morfo-

logisiin ilmiöihin.

Taivutettaessa kieliopillinen tieto merkitään systemaattisesti sanavartaloon (Verhoeven

& Perfetti 2003: 209). Tyypillisesti taivutusmorfeemeilla merkitään sanojen syntaktisia ja se-

manttisia suhteita virkkeessä, mutta ne eivät muuta vartalon merkitystä tai sanaluokkaa (Kuo

& Anderson 2006: 163).  Taivutuspäätteet ovat yleensä tekstifrekvenssiltään yleisempiä kuin

johtimet, sillä taivutuspäätteillä ilmaistaan lähes jokaisessa lauseessa syntaktisia perusraken-

teita. Karlssonin mukaan taivutuspäätteen ja vartalon suhde on useimmiten semanttisesti läpi-

näkyvä eli sananmuodon merkitys voidaan määritellä rakenteellisesti yhdistämällä kontekstis-

sa vartalon ja päätteen merkitys tai funktio. (Karlsson 1983: 231.) 

Jokaisessa kielessä on omanlaisensa kieliopillinen järjestelmä, vaikka yhtäläisyyksiä-

kin löytyy, esim. luokissa. On olemassa myös kaikille kielille ominaisia eli universaaleja kieli-

opillisia luokkia, esim. sija, luku ja aikamuoto. (Koivisto 2013: 87.) Suomi poikkeaa monista

Euroopan kielistä mm. sijapäätteiden määrässä. Usein muissa kielissä sijapäätteitä vastaavat

pre- ja postpositiot. Suomen kielessä käytetään myös päätteitä sellaisissa yhteyksissä, joissa

indoeurooppalaisissa kielissä tavallisesti käytössä on itsenäinen sana. Tällaisia ovat suomen

omistusliitteet, joita vastaavat possessiivipronominit. Lisäksi suomen kielessä on liitepartikke-

leita, jotka sijoitetaan päätteistä viimeisiksi. Suomelle on tunnusomaista myös johdinten laaja

käyttö. (Karlsson 2006: 16; kielten eroista ks. esim. Haspelmath 2002.)

Karlssonin mukaan ei ole oletettavaa, että kaikki eri taivutusmuodot olisivat leksikossa

säilöttyinä siten, että tarvittavan muodon voisi hakea leksikosta valmiina puhunnosta suunni-

tellessa ja toteuttaessa. Mikäli jokainen muoto olisi sellaisenaan säilössä, olisi kustakin nomi-

nista noin 2000 säilöttyä muotoa ja verbeistä yli 10 000. (Karlsson 1983: 24.) 

Sananmuoto tarkoittaa lekseemin toteutumaa. Taivutusmuodolla tarkoitetaan nominien

ja verbien sananmuotoja. Koska taivutusmuodot edustavat kieliopillisia luokkia, ovat ne myös

kieliopillisia muotoja. Lekseemin taivutusmuodot ovat yhdessä (taivutus)paradigma, eli taivu-

tusmuotoja voidaan kutsua myös paradigmamuodoiksi. (Koivisto 2013: 78–79.) Sananmuoto

sisältää eri osissaan erilaisia merkityksiä, kun sanavartalon leksikaaliseen merkitykseen lisä-
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tään taivutuksen sidonnaisten morfeemien lähinnä kieliopilliset  merkitykset.  Sananmuodon

morfologia  vaikuttaa  laajemmalle  kuin  vain  sanaan,  sillä  kieliopillinen  merkitys  ilmaisee

muun muassa sananmuodon aseman lauseessa. (Koivisto 2013: 83.)

Monien kielien yleisimpiä taivutuskategorioita ovat substantiivien, adjektiivien ja pro-

nomininien  sija  ja  verbien persoona,  tempus,  modus,  aspekti  ja  pääluokka.  Luku esiintyy

kaikkien näiden sanaluokkien yhteydessä. (Karlsson 2003: 107.)

Verbeillä on sekä finiitti- eli persoonamuotoja että infiniittimuotoja. Näistä infiniitti-

muodot eivät voi muodostaa itsenäisesti lausetta. Infiniittimuotoja ovat A-, MA- ja E-infinitii-

vit sekä VA-, NUT- ja TU-partisiipit. Partisiipit sijaitsevat kahden sanaluokan välissä. Toisaal-

ta ne ovat verbejä, toisaalta adjektiiveja, esim.  laulava lintu. Finiittiverbissä on yleensä per-

soonapääte. Siinä voi olla myös passiivin, tempuksen ja moduksen tunnus. Infiniittiverbeissä

taas voi olla nominaalimuodon ja luvun tunnus sekä sijapääte ja possessiivisuffiksi. (Alho &

Kauppinen 2008: 89–91.) Verbit ja niiden taivuttaminen on rajattu tämän työn ulkopuolelle.

Suomen kielessä nominit taipuvat sijassa ja luvussa. Kuitenkin possessiivisuffiksit lue-

taan nominien kohdalla persoonakategoriaksi. (Koivisto 2013: 86.) Katamban mukaan termiä

sija käytetään  kirjallisuudessa vähintään  kahdessa  erilaisessa  merkityksessä.  Kieliopillinen

sija (eng.  grammatical case) osoittaa nominilausekkeen funktion suhteessa lauseen verbiin,

esim. sen, onko kyseessä subjekti tai objekti. Obliikvisija (eng. oblique case) ei ilmaise nomi-

nin syntaktista funktiota vaan pikemminkin sen semanttisen funktion. Tyypillisesti obliikvisi-

jat merkitsevät sijaintia tai suuntaa. (Katamba 1993: 237–238.) 

Taivutustunnukset eivät ole vain morfologinen vaan myös syntaktinen keinovara, sillä

jokaisen taivutusmuodon morfologinen muoto on yhteydessä sen paikkaan lauseessa. Sanan-

muototyypin eli taivutusmuodon morfologinen muoto ja paikka lauseessa ovat yhteydessä toi-

siinsa. Täten näin ajateltuna taivutusaineksilla on paitsi morfologisia, myös syntaktisia mah-

dollisuuksia. (Koivisto 2013: 74.) 

2.1.3 Sijapäätteet
 

Sija on sekä morfosyntaktinen että morfosemanttinen luokka, ja sen tunnus on sijapääte. No-

minaalisen sanan tai lausekkeen suhde muuhun lauseeseen ilmaistaan sijapäätteellä. (VISK §

1221.) Ison suomen kieliopin mukaan suomen kielessä on 15 sijaa. Akkusatiivi ilmenee mor-

fologisena  sijana  vain  persoona-  ja  kysymyspronomineilla,  esim.  minut,  kenet.  (VISK  §

1221.) Kieliopillisia sijoja ovat nominatiivi, partitiivi, genetiivi ja akkusatiivi. Nämä ovat sub-
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jektin, objektin ja predikatiivin sijoja. (VISK § 1222.) Adverbiaalilausekkeiden sijat ovat se-

manttisiksi sijoiksi kutsutut paikallissijat ja vajaakäyttöiset sijat. Sisäpaikallissijoja ovat ines-

siivi, elatiivi ja illatiivi, ulkopaikallissijoja vastaavasti adessiivi, ablatiivi ja allatiivi. Abstrak-

teiksi paikallissijoiksi kutsutaan essiiviä ja translatiivia. Komitatiivi, instruktiivi ja abessiivi

ovat vajaakäyttöisiä sijoja. Semanttisilla sijoilla on peruskäytössään kieliopillisia sijoja konk-

reettisempi ja selkeämmin kuvattava merkitys. (VISK § 1223.) Lukemissujuvuusintervention

tehtävissä  harjoitellaan  sijapäätteistä  inessiiviä,  elatiivia,  adessiivia,  allatiivia,  ablatiivia  ja

translatiivia, joten esittelen erityisesti niiden käyttöä.  Inessiivin pääte on -ssA, elatiivin -stA,

translatiivin -ksi, adessiivin -llA, ablatiivin -ltA ja allatiivin -lle (VISK § 81).

Kielissä, joissa on paljon sijamuotoja, voivat ilmaisukeinot olla kirjaimellisempia kuin

sellaisissa kielissä, joissa sijoja on vähän (Ojutkangas 2001: 68). Tällä viitattaneen siihen, että

mikäli kielessä on sijoja paljon, voi ainakin osan sijoista käyttö olla hyvinkin konkreettista,

kun taas kielessä, jossa sijoja on vain vähän, sijat toimivat enemmänkin jonkinlaisina yleissi-

joina, joilla on monia abstraktejakin merkityksiä. 

Sijamuodoissa taipuvien nominien lisäksi myös joitakin sijamuotoja on jo aiemmin

mainituilla verbien infiniittimuodoilla sekä adverbeillä (Alho & Kauppinen 2008: 45). Yleen-

sä sijapäätteet liittyvät sanan vokaalivartaloon. Monikossa tämä tarkoittaa  i-tunnuksista mo-

nikkovartaloa. Konsonanttivartaloon voivat liittyä yksikön partitiivin -tA ja monikon genetii-

vin -ten. (VISK § 81.) 

Kaikista sijoista yleisimmät sijat suomenkielisissä teksteissä ovat nominatiivi ja gene-

tiivi. Abstrakteja paikallissijoja essiiviä ja translatiivia käytetään tyypillisesti olotilan ilmaise-

miseen, esim. olla sairaana, tulla sairaaksi. Sisä- ja ulkopaikallissijoja taas käytetään konk-

reettisessa paikanilmaisussa.  Sisäpaikallissijoilla kuvataan tyypillisesti kolmiulotteista, säiliö-

mäistä tilaa, kuten  talo, ja ulkopaikallissijoilla kaksiulotteista tasoa, kuten  katto. Paikallissi-

joilla tosin ilmaistaan myös abstraktia olotilaa. (Alho & Kauppinen 2008: 45-47.) Sisäpaikal-

lissijoilla voidaan ilmaista lisäksi kiinteää yhteyttä, esim. kengät jalassa, ja ulkopaikallissijoil-

la jonkinlaista äärellä oloa, esim. olla kirkolla (VISK § 1239, 1240). Tilassa oloa voidaan il-

maista paikallissijoilla, esim. toipua lamasta ja olla tappiolla (VISK § 1245). Ulkopaikallissi-

jojen yksi erityismerkitys on omistajan ja hallussapitäjän ilmaiseminen (Alho & Kauppinen

2008: 47). Habitiivisella käytöllä voi ilmaista omistajan lisäksi jonkinlaista viestin välittymis-

tä tai tuntemusta, esim. minulle tuli kylmä, hän antoi minulle ruokaa (VISK § 1247).

Paikallissijat voidaan jaotella sen mukaan, ilmaisevatko ne paikallaan oloa vai muu-
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tosta tai liikettä. Inessiivi ja adessiivi ovat olosijoja, elatiivi ja ablatiivi erosijoja ja illatiivi ja

allatiivi  tulosijoja. (Alho & Kauppinen 2008: 47.) Paikallissijojen muita käyttötarkoituksia

ovat  keinon  ja  ajan  määrittäminen.  Niitä  käytetään  myös  merkitykseltään  vakiintuneissa

konstruktioissa, esim. kuvaamaan fyysistä tilaa, sekä rektiorakenteissa. (Alho & Kauppinen

2008: 47.) Myös translatiivilla voidaan ilmaista ajankohtaa, esim. perjantaiksi on luvattu sa-

dekuuroja (VISK § 1250). Ajanilmaiseminen onkin ainoa käyttötarkoitus, joka esiintyy kaikil-

la interventiossa harjoiteltavilla sijoilla. 

Jo mainittujen käyttötarkoitusten lisäksi sijoilla on muitakin merkityksiä, joita ne il-

maisevat. Paikallissijoilla kuvataan mm. toiminnoissa ja tilaisuuksissa oloa, esim. olla lakos-

sa, mennä lounaalle, tulla hautajaisista (VISK § 1246). Translatiivi toimii verbin rektiosijana,

esim. ilmaisussa kokea naapurusto levottomaksi (VISK § 1260). Pakollisen rektion saavia ad-

jektiiveja ovat, esim. kateellinen (jostakin jollekin) sekä perso (jollekin) (Hakulinen & Karls-

son 1995: 49). Muoto saada selville  edustaa verbi-idiomia (VISK § 454). Paikallissija-attri-

buutin saavia substantiiveja ovat esim. käsitys ja esitys ilmauksissa käsitys kielen synnystä ja

esitys perustuslain muutokseksi (Hakulinen & Karlsson 1995: 49). 

Paikanilmauksissa sisäpaikallissijat ovat käytetympiä kuin ulkopaikallissijat, mutta ul-

kopaikallissijoilla ilmaistaan useammin aikaa tai tapaa (Alho & Kauppinen 2008: 47). Inessii-

vi on illatiivin lisäksi teksteissä yleisin paikallissija (VISK § 1235). Sisäpaikallissijoista elatii-

vi on esiintymistaajuudeltaan harvinaisin, vaikkakin sillä on useita erilaisia tehtäviä (VISK §

1253). Ablatiivi on tekstissä harvinaisin paikallissija (VISK § 1235).

 Translatiivi on erityyppinen sija käytöltään kuin muut harjoiteltavat sijat, jotka ovat

paikallissijoja. Predikatiiviadverbiaalina intransitiivisessa lauseessa translatiivi ilmaisee, mik-

si tai minkälaiseksi joku tai jokin tulee, esim. suostua puheenjohtajaksi, ja transitiivisessa lau-

seessa, miksi tai minkälaiseksi joku tai jokin nimetään tai tulkitaan, esim. tarkoitettu varoituk-

seksi (VISK § 1259). 

2.1.4 Possessiivisuffiksit

Iso suomen kielioppi lukee possessiivisuffiksit taivutuspäätteiksi, koska liitepartikkeleista poi-

keten omistusliitteet  liittyvät nominatiivissa taivutusvartaloon eivätkä sananmuotoon, esim.

käteni, mutta käsipä. Possessiivisuffiksit muodostavat myös verbin persoonapäätteiden tavoin

paradigman. (VISK § 128.) Possessiivisuffiksit ilmaisevat tavallisesti substantiivin tarkoitteen

omistajan, mikä ei juurikaan ole syntaktinen ilmiö. Omistusliitteet ovat kuitenkin siinä määrin



11

persoonapäätteiden kaltaisia, että ne voidaan laskea taivutukseen kuuluviksi. (Karlsson 1983:

225.)

Possessiivisuffiksit ovat tunnuksia, jotka liitetään nomineihin tai nominaalisiin muo-

toihin ilmaisemaan persoonaa. Kaikkiaan possessiivisuffikseja on kuusi: yksikön 1. persoonan

-ni, yksikön 2. persoonan -si, monikon 1. persoonan -mme sekä monikon 2. persoonan -nne. 3.

persoonan suffiksi on yksikössä ja monikossa sama, mutta variantteja on kaksi: -nsA ja -Vn.

Possessiivisuffiksi sijaitsee sanassa sijapäätteen jälkeen. (VISK§ 95.)  Suomen kielessä pos-

sessiivisuffikseja käytetään myös useissa verbien nominaalirakenteissa, esim. saadakseni (L.

Hakulinen 1968: 95–96). Possessiivisuffiksit ovat tavallisimpia 2. persoonassa, esim. Saanks

mä lainata sun autoos?, ja niissä 3. persoonan käyttötilanteissa, joissa ei ole pronomiinia ge-

netiivimääritteenä, esim. Tartteeks se ikinä autoosa? (VISK § 96).

Possessiivikongruenssilla tarkoitetaan persoonan ilmaisemista  lausekkeessa kahdella

eri tavalla: sekä genetiivimuotoisella pronomiinimääritteellä että possessiivisuffiksilla edussa-

nassa, esim. minun kissani (VISK § 1294). Erityisesti puhutussa kielessä sekä lehtiteksteissä

possessiivisuffiksi esiintyy usein myös ilman genetiivimuotoista pronominimääritettä, esim.

Jarno Kangas on kolmannen polven kilpa-autokuski. Isänsä Martti Kangas - - ja Leijonakap-

teeni Timo Jutila ja vaimonsa Tarja. (VISK 1295). 

Kun lauseen subjektina oleva pronomini ja objektissa tai adverbiaalissa oleva posses-

siivisuffiksi ovat samanviitteisiä, kyse on persoona-ainesten reflektiivisestä käytöstä eikä pos-

sessiivikongruenssista. Eriviitteisyys on myös mahdollista, sillä possessiivisuffiksi voi kong-

ruoida samassa lausekkeessa olevan pronominimääritteen kanssa, esim. hän myi autoni. Täl-

laisessa tilanteessa possessiivisuffiksin pois jättäminen ei ole inkongruenssia, vaan kyse on

merkityksen muuttumisesta, esim.  minä myin autoni  vrt.  minä myin auton. Reflektiivisessä

käytössä subjekti voi olla jokin muukin nomini kuin pronomini. (VISK § 1296.) 

Nominiin liittyvä possessiivisuffiksi viittaa toiseen nominiin tai käsitteeseen, jolla on

jonkinlainen suhde omistusliitteiseen sanaan. Kun kyse on elollisesta käsitteestä, suhde on

usein, muttei välttämättä aina, omistussuhde. Oikeastaan omistajasanan genetiivimuoto ilmai-

see omistuksen ja possessiivisuffiksi ainoastaan tarkentaa, mille persoonalle omistettava kuu-

luu. (Kangasmaa-Minn 1986: 8.) 

Kangasmaa-Minnin mukaan possessiivisuffiksi vaikuttaa kolmella alueella: Ensiksikin

kun possessiivisuffiksi  liittyy nomineihin,  ilmaisee se kahden käsitteen yhteenkuuluvuutta.

Toiseksi nominaalirakenteissa possessiivisuffiksi on persoonatunnus. Tämä vastaa finiittimuo-



12

tojen persoonapäätettä infiniittimuodoissa. Kolmanneksi kielen alajärjestelmän osana posses-

siivisuffiksi ilmaisee määräisyyttä, tuttuutta tai osallisuutta. Tämä kolmas funktio on vaikeah-

kosti määriteltävä. Kahdessa ensimmäisessä funktiossa possessiivisuffiksin voi jättää koko-

naan pois tai korvata erilaisilla tavoilla. Tähän Kangasmaa-Minn kuitenkin toteaa: ”Parem-

minkin kielenkäytön laatua kuin sen tasoa kuvastavana possessiivisuffiksi on uppoamassa sii-

hen valtavirtaan, joka johtaa sujuvasta ja kiinteästä mutta toisinaan vaikeaselkoisesta synteet-

tisyydestä töksähtävään analyyttisyyteen.” (Kangasmaa-Minn 1986: 14.) 

Kielen käytössä esiintyy myös possessiivisuffiksittomuutta, esim. meidän äiti ja nämä

heidän sankariteot. Ensimmäisessä esimerkissä on kyse sellaisesta vakiintuneesta ilmaukses-

ta, jossa substantiivi ilmaisee perheenjäsentä, yhteisöä tai asuinpaikkaa ja joka sisältää yleensä

monikon 1. persoonan, tai vaihtoehtoisesti joskus 2. persoonan pronominin. Toinen esimerkki

kuvaa sitä, kuinka possessiivisuffiksi voi puuttua myös yksiköllisten pronominien genetiivin

ja monikon 3. persoonan pronominien sekä postpositioiden edellyttämän genetiivin kohdalla.

(VISK § 1298.)

Kirjoitetussa  kielessä  ilman  possessiivisuffiksia  esiintyvät  erityisesti  rakennetyypit,

joita käytettään harvoin puhutussa kielessä, esim. sun itse keksimä. Myös substantiivilausek-

keissa, joissa on teonnimi, persoona ilmaistaan monesti pelkällä genetiivimääritteellä, esim.

hänen äkilliseen poismenoon. (VISK § 1299.)

Puhutussa kielessä inkongruenssi on lisääntynyt, kun possessiivisuffiksit ovat väisty-

neet ja tilalle on jäänyt vain genetiivimäärite (VISK § 1300; Aksu- Koç ym. 2007: 47). Pos-

sessiivisuffiksittomuuden taustalla ovat myös murteet. Puheessa käytetään myös pelkkää pos-

sessiivisuffiksia  tai  rakennetta,  jossa on mukana adjektiivi  oma, esim.  omaa talouttamme.

(VISK § 1300.) Puhekieli vaikuttaa myös kirjoitettuun kieleen.

Possessiivisuffiksit  kuuluvat yhä suomen kieleen, mutta niiden tulevaisuus on auki.

Omistusliitteiden käytössä näkyvä kehitys herättää kysymyksen possessiivisuffiksien käytön

ja opettelun mielekkyydestä.  Taivutussysteemi muuttuu hitaasti, koska se on keskeinen osa

kieltä (Häkkinen 1994: 187). Possessiivisuffiksien käyttö suomen kielessä on muuttumassa.

Useassa eri yhteydessä on tehty havainto, että possessiivisuffiksien käyttö on vähenemässä

sekä ei-reflektiivisissä että reflektiivisissä ilmauksissa, niin puhutussa kielessä kuin kirjoite-

tunkin kielen monissa tekstilajeissa. Muutosta ja sitä edeltävää epävakaata aikaa voidaan pitää

vaihteluna, horjuntana tai suoranaisesti lisääntyvinä virheinä. (A. Hakulinen 2006: 79.) Pos-

sessiivisuffiksin katoamiseen kielestä vaikuttaa myös se, että omistusliite sijaitsee sanassa vii-
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meisenä (Kangasmaa-Minn 1986:7). Hakulisen mukaan on mahdollista, että adjektiivi  oma

nousee possessiivisuffiksin korvaajaksi samoin kuin persoonapronominit (A. Hakulinen 2006:

71). 

Vanhassa kirjakielessä 3. persoonan omistusliitteenä on ollut lähinnä länsimurteinen

-nsA, mutta 1800-luvulla vaihtoehdoksi tuli myös vokaalin pidentymä + n ennen kaikkea tai-

vutussijoissa, jotka liitteettöminä päättyvät lyhyeen vokaaliin. Vokaalinpidentymä +  n onkin

jatkuvasti  yleistynyt  1800-luvun puolivälistä  asti. (L.  Hakulinen 1968:  96.)  Historiallisesti

omistusliitteet ovat persoonapronominien ja verbien persoonapäätteiden kanssa samaa alkupe-

rää (Häkkinen 1994: 213).  Omistusliitteiden nykyistä käyttöä koskevat säännöt on laadittu

pääosin 1800-luvulla (Häkkinen 1994: 372), joten säännöstön voi ajatella olevan verraten uu-

si.

Kielen muuttumiseen vaikuttaa osin se, että kielessä on toiminnallinen ominaisuus, ns.

vähimmän  vaivan  periaatteen  ja  informaation  riittävän  välittymisen  yhdistelmä  (Koivisto

2013: 340), esim.  minun kissa riittää kertomaan omistajan. Omistussuhteen kertominen voi

olla myös tyylikeino. On mahdollista käyttää pelkkää sanaa kissa kertomatta, kenen kissasta

on kyse. 

Muutos  kuuluu  luonnolliseen  kieleen.  Paitsi  possessiivisuffiksit  myös  paikallissijat

voivat kadota kielestä. Koivisto huomauttaa, että adpositiot voivat viedä alaa paikallissijoilta.

Näin on käynyt esimerkiksi suomen sukukielessä virossa. Toisaalta samaa asiaa ilmaisevilla

keinoilla on taipumus eriytyä semanttisesti siten, että kummallakin omat käyttöalansa ja -tar-

peensa. (Koivisto 2014: 344.)

Suomenkin kieliopillinen järjestelmä voi muuttua morfeemien mahdollisen katoami-

sen myötä. Taivutus- ja johdinmorfeemiston muutokset ovat kuitenkin hitaita. Varsinkin ver-

rattuna leksikaalisiin morfeemeihin, kieliopillisen morfeemin katoaminen kielestä on harvi-

naista.  Morfeemin  katoamisen  tai  syntymisen  sijasta  morfologisten  yksiköiden  muutokset

ovat yleensä hitaita kehitysprosesseja. Ennen kuin morfeemi katoaa kokonaan kielenkäytöstä,

sen  käyttö  vähenee  morfeemin  marginaalistuessa  ja  muuttuessa  epäproduktiivisemmaksi.

(Koivisto 2013: 341–343.) 
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2.1.5 Leksikon muodostuminen

Käsitys siitä, miten kieli ja sen ainekset aivoissa varastoituvat ja muodostuvat, liittyy oleelli-

sesti tähän työhön, koska sillä on yhteys siihen, miten lapset vastaavat tehtäviin. Lasten ehdot-

tamat muodot erilaisiin lauseisiin heijastavat oletettavasti sitä, miten leksikko on heidän ajat-

telussaan muotoutunut. 

Kielen lauseiden määrä on rajaton, eikä siksi voida ajatella, että kielen kaikki mahdol-

liset sanat, lauseet, virkkeet ja niiden merkitykset olisivat varastoituina muistissa yksitellen

sellaisenaan. Hakulisen ja Karlssonin näkemyksen mukaan on sen sijaan oletettavaa, että kieli

konkreettisessa käytössä ja rakenteellisena kuvauksena käsittää sekä leksikon että kieliopin

säännöstön, jonka perusteella leksikon perusyksiköt yhdistetään esimerkiksi lausekkeiksi ja

lauseiksi. Sääntöjä on neljänlaisia: fonologisia, morfologisia, syntaktisia ja semanttisia. (Ha-

kulinen & Karlsson 1995: 46.)

Leksikko on ennen kaikkea yksittäisten morfeemien luettelo, mutta se sisältää myös

epäproduktiivisia johdoksia ja vakiintuneita yhdyssanoja, jotka on varastoitu monimorfeemi-

sina kokonaisuuksina.  Kaikkia vapaiden morfeemien taivutusmuotoja ei  tarvitse leksikossa

luetella  sellaisenaan,  koska nämä muodot  voidaan kuvata  sääntöjen  avulla.  (Hakulinen &

Karlsson 1995: 47; vrt. DiSciullo & Williams 1987.) Epäproduktiivisten yhdyssanojen ja joh-

dosten lisäksi leksikossa on sellaisia idiomatisoituneita sanaliittoja, joita ei voi kuvata yleisillä

säännöillä tai joiden merkitys ei ole suoraan pääteltävissä osien merkityksistä (Hakulinen &

Karlsson 1995: 47–48).

Leksikkomuoto sisältää yleensä neljänlaista tietoa: fonologista, morfologista, syntak-

tista ja semanttista. Fonologisella tiedolla tarkoitetaan tietoa paradigman perusmuodon fonee-

miasusta, syntaktisella tiedolla tietoa esim. sanaluokasta, valenssista ja syntaktisista luontais-

piirteistä  ja  semanttisella  tiedolla  tietoa merkityksestä.  Morfologinen tieto tarkoittaa tietoa

morfofonologisista  vaihteluista,  suppletiivisista  allomorfeista,  taivutustyypistä  sekä  sanan-

muodostuksen erikoisuuksista. (Hakulinen & Karlsson 1995: 48.) 

Sidonnaisista morfeemeista leksikkoon selvästi kuuluvia ovat johtimet, sillä niillä on

yleensä selkeä ominaismerkitys.  Sama tilanne on tunnusten suhteen.  Taivutuspäätteet  ovat

ryhmänä epäselvempi.  Kieliopilliset  sijat  sekä muidenkin sijojen kieliopillisesti  käytettävät

muodot, kuten elatiivi ilmaisussa pitää jostakusta, ajatellaan useimmiten sääntöperäisiksi, kun

niillä ei ole itsenäistä merkitystehtävää lauseessa. (Hakulinen & Karlsson 1995: 48.)
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2.2 Morfologinen tietoisuus ja sen yhteys lukemiseen

2.2.1 Morfologinen tietoisuus

Kielellisen tietoisuuden herääminen alkaa, kun vuorovaikutus ja sanaston karttuminen ovat

herkistäneet lapsen sille. Yleensä kielellinen tietoisuus jaetaan viiteen osa-alueeseen. Nämä

osa-alueet ovat fonologinen, morfologinen, syntaktinen, semanttinen ja pragmaattinen tietoi-

suus. Syntaktisella tietoisuudella tarkoitetaan tietoisuutta lauserakenteista, semanttisella tietoi-

suutta sanojen merkityksistä ja pragmaattisella tietoisuutta siitä, miten kieltä käytetään. (Siis-

konen, Poikkeus, Aro & Ketonen 2014: 312.) Osa tutkijoista ajattelee lasten kielellisen tietoi-

suuden kehittyvän vaiheittain. Vaiheilla voi olla yhteys lasten kognitiiviseen kehitykseen sekä

siihen, kuinka he ovat altistuneet erilaisille kokemuksille, esim. lukemaan opettamiselle. (Car-

lisle 1995: 191.) 

Kun morfologisella tietoisuudella tarkoitetaan kykyä reflektoida, analysoida ja muoka-

ta sanojen morfeemeja, silloin morfologisen tietoisuuden voidaan ajatella olevan yksi osa las-

ten kehittyvästä kielellisestä tietoisuudesta. Morfologinen tietoisuus kehittyy vähitellen, kun

lapset alkavat ymmärtää muodon ja merkityksen välisiä yhteyksiä. (Carlisle 2010: 466.) Mor-

fologinen tietoisuus tarkoittaa siis yksilön kykyä käyttää ja muokata harkiten morfeemeja sekä

kykyä käyttää sananmuodostussääntöjä. Ensisijaisesti morfologinen tietoisuus on tietoa äänen

ja merkityksen välisestä suhteesta ja morfeemien yhdistämistä ohjaavista sananmuodostus-

säännöistä. (Kuo & Anderson 2006: 161.) Carlislen mukaan tämän tietoisuuden perustana täy-

tyy olla kyky jäsentää sanoja ja kyky analysoida sanan sisältämiä morfeemeja, jotta merkityk-

sen rakentaminen on mahdollista (Carlisle 2000: 170). 

Kuon ja Andersonin mukaan on tärkeää erottaa morfologian omaksuminen ja morfolo-

gisen tietoisuuden kehitys. Morfologian omaksumisella tarkoitetaan kykyä pohtia ja tuottaa

morfologisesti kompleksisia sanoja luonnollisessa puheessa. Morfologinen tietoisuus taas kes-

kittyy kykyyn ajatella ja muokata sananmuodostussääntöjä ilman viestinnällistä kontekstia.

Sen sijaan, että näitä kahta pidettäisiin erillisinä konstruktioina, olisi järkevämpää määritellä

morfologinen  tietoisuus  osaksi  laaja-alaisempaa  morfologian  omaksumisen  konstruktiota.

Morfologisen  tietoisuuden voidaan ajatella  olevan epäsuorasti  omaksuttujen  morfologisten

sääntöjen tarkempi edustus ja tuottaminen. (Kuo & Anderson 2006: 163.) 

Tutkijat ovat olleet kiinnostuneita morfologisen tietoisuuden eri aspekteista siitä riip-

puen, mikä on kiinnostuksen kohteena oleva ikäryhmä tai kieli. Wangin, Chengin ja Chenin
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mukaan morfologisen tietoisuuden aspekteista neljää voidaan jollain tapaa mitata. Nämä as-

pektit ovat tunnistaminen, erottaminen, tulkinta ja tuottaminen. Tunnistaminen viittaa kykyyn

tunnistaa monimutkaisen sanan osina olevat morfeemit. Erottaminen viittaa kykyyn erottaa

morfeemit semanttisesti tai fonologisesti samankaltaisista sanoista. Tulkinta koskee sitä, osaa-

vatko lapset  soveltaa  tietoaan yhdistämissäännöistä  ja  johtamismorfologiasta  siten,  että  he

osaavat antaa oikean tulkinnan monimutkaisista sanoista. Tuottaminen eli halutun merkityk-

sen ilmaiseminen (eng. manipulation) viittaa lasten kykyyn soveltaa tietoa tuottaakseen sopi-

via sanamuotoja tietyssä kontekstissa. (Wang, Cheng & Chen 2006: 543.) Morfologinen tie-

toisuus on ennen kaikkea lapsen tietoisuutta sanojen morfeemisesta rakenteesta ja kykyä poh-

tia  ja  käsitellä  tätä  rakennetta.  Lapsen  morfologisen  tietoisuuden laajuutta  rajoittaa  hänen

morfologinen  tietonsa.  Morfologisen  tietoisuuden  arvioinnissa  onkin  tärkeää  määrittää  se

morfologinen tieto, jonka lapset ovat omaksuneet eri ikäkausina. (Carlisle 1995: 194.)

Lasten morfologian ja morfologisen tietoisuuden omaksumisen tutkimus on keskitty-

nyt kolmeen morfologian osa-alueen eli taivutukseen, johtamiseen ja yhdistämiseen (Kuo &

Anderson 2006: 163). Morfologisesta tietoisuudesta löytyy paljon tutkimusta englannin kie-

lestä (esim. Carlisle 2000). Näiden tulosten soveltamisessa suomen kieleen on muistettava se,

että englanninkielinen tutkimus ei ole erityisesti keskittynyt taivuttamiseen, jonka runsaus taas

on erityisen leimallista suomen kielelle. 

Morfologisen tietoisuuden opettamista voidaan perustella Carlislen mukaan sillä, että

se edistää tottumusta analysoida sanojen rakennetta, kirjoitusasua ja merkitystä. Todennäköi-

sesti tämä auttaa syventämään oppilaiden sanastoa, sanojen lukemista, kirjoitusasun ymmärtä-

mistä ja tekstien ymmärtämistä. (Carlisle 2010: 467.) Kirjoitusasu on olennaista englannin nä-

kökulmasta. Morfologisen tietoisuuden opettaminen ei yleisesti ole oma osa-alueensa, vaan

sitä käsitellään osana laajempaa kielitaidon opetussuunnitelmaa, mikä luo erityisen haasteen

morfologisen tietoisuuden opettamista käsittelevien tutkimusten analysointiin (Carlisle 2010:

468). 

Kuon ja Andersonin mukaan lapset saavuttavat morfologisen tiedon eri puolet eri tah-

dissa. Tutkimustulokset osoittavat, että taivutussääntöjen omaksuminen on pääosin päättynyt

varhaisina kouluvuosina, kun taas tietoisuus yhdistämis- ja johtamissäännöistä kehittyy läpi

kouluvuosien ja vielä pidempäänkin. (Kuo & Anderson 2006: 177.) Vaikka alfabeettista kir-

joitusjärjestelmää  lukevat  lapset  ymmärtävätkin  taivutusmorfologian  toiminnallisen  puolen

ensimmäisiin kouluvuosiin mennessä, voi heillä olla vaikeuksia taivutusallomorfien ymmärtä-
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misessä ja tuottamisessa. (Kuo & Anderson 2006: 164.) Se, minkä maan koulujärjestelmän

aloittamiseen Kuo ja Andersson viittaavat, jää epäselväksi. Kuitenkin suomalaislapset mene-

vät kouluun verrattain myöhään, joten suomalaislapset hallitsevat kielen taivutussysteemin jo

selvästi ennen koulun aloittamista. Toki myös taivutuksen suhteen kehitystä tapahtuu edel-

leen, esim. sijamuotojen erilaiset funktiot tarkentuvat.

Carlislen mukaan 8- ja 10-vuotiaiden lasten rakenteen tietoisuuden ja morfologisesti

kompleksisten sanojen määrittelykyvyn välillä on havaittu merkittävä yhteys (Carlisle 2000:

183). Eri kielissä esiintyy eri verran morfologisesti kompleksisia sanoja. Toisin kuin englan-

nissa, suomessa valtaosa sanoista muodostuu useammasta morfeemista.

Carlislen tutkimuksessa on tehtävä, jossa arvioidaan lasten tietoisuutta morfologisesta

rakenteesta. Tällä tehtävällä tutkitaan lasten kykyä löytää morfeemeja monimutkaisesta sanas-

ta sekä kykyä vastaavasti tuottaa monimutkaisia muotoja annetusta sanasta ja virkeyhteydestä.

Sekä 8- että 10-vuotiaat olivat merkittävästi parempia monimutkaisten sanojen osiin jakami-

sessa kuin monimutkaisten muotojen johtamisessa. (Carlisle 2000: 183.)

2.2.2 Yhteys lukutaitoon 

Sekä lukemisen tutkijoiden että opettajien on tärkeää ymmärtää morfologisen tietoisuuden eri

puolien kehitystä ja niiden yhteyttä lukemaan oppimiseen, sillä morfologinen tietoisuus voi

avata tarkastelukulman luetun ymmärtämiseen. (Kuo & Anderson 2006: 161.) Tutkimustulok-

set kertovat fonologisen ja ortografisen tietoisuuden tärkeydestä lukemaan oppimisessa, mutta

morfologisen tietoisuuden roolista lukemaan oppimisessa tiedetään suhteellisen vähän. Wan-

gin ja muiden mukaan mahdollisesti yksi selitys siihen, ettei asiaa ole paljolti tutkittu, on se,

että morfologisen tietoisuuden vaikutus lukemaan oppimiseen on monimutkaisempi kuin fo-

nologisen tai ortografisen tietoisuuden. Tämä johtuu siitä, että fonologia ja ortografia edusta-

vat puhutun ja kirjoitetun kielen muotoja, kun taas morfologia edustaa vuorovaikutusta muo-

don ja merkityksen välillä. (Wang ym. 2006: 542.) Interventiotutkimusten tulokset kuitenkin

yleisesti tukevat näkemystä, että morfologinen tietoisuus auttaa lukemisen kehityksessä, vaik-

ka poikkeaviakin tuloksia löytyy (Kuo & Anderson 2006: 175).

Kuon ja Adersonin mukaan jo olemassa oleva tutkimus tukee kahdella oletuksella joh-

topäätöstä,  että morfologinen tietoisuus on vahvasti yhteydessä lukemisessa kehittymiseen.

Ensimmäisen  oletuksen  katsotaan  pätevän  ainakin  englantiin,  mutta  todennäköisesti  myös

muihinkin alfabeettisiin kirjoitusjärjestelmiin. Ensimmäinen oletus on siis se, että morfologi-
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nen tietoisuus on yhteydessä aloittelijoiden lukemiseen heikosti, mutta yhteys vahvistuu lasten

selviydyttyä alkuvaiheista. Tähän on mahdollinen selitys se, että alfabeettisissa kirjoitusjärjes-

telmissä grafofonologisen analyysin hallinta on ensimmäinen kriittinen kehitysaskel. Lukemi-

sen alkuvaiheessa vaihtelevuus kirjain-äännevastaavuuden hallinnassa vaikuttaisi olevan suu-

rempi tekijä kuin jokin sellainen vaihtelevuus, jonka syy morfologinen tietoisuus voisi olla.

Morfologisen  tietoisuuden  tärkeys  kasvaa  lasten  jo  hallitessa  grafofonologisen  analyysin.

Myös se, että lasten luettavaksi saamat tekstit sisältävät enemmän morfologisesti kompleksi-

sia sanoja, lisää morfologisen tietoisuuden keskeisyyttä. Toinen Kuon ja Andersonin mainitse-

ma oletus on, että morfologinen tietoisuus näyttäisi olevan tärkeämpää luetunymmärtämisessä

kuin sanojen dekoodauksessa. Tätä johtopäätöstä tukevista tutkimuksista suurin osa on kuiten-

kin tehty nuorilla lukijoilla, jotka vasta oppivat grafofonologisen analyysin hallintaa. (Kuo &

Anderson 2006: 176–177.) Kuon ja Andersonin ajatus pohjautuu kuitenkin englantiin, joka on

luonnollisestikin erilainen kieli kuin suomi. Suomeksi vain harvoja asioita voi sanoa ilman sa-

nojen taivuttamista. 

Carlislen mukaan monikaan lukemisen kehitystä kuvaavista malleista ei ota kantaa sii-

hen, miten morfologinen tietoisuus vaikuttaa lukutaidon kehitykseen. Siksi olisikin tärkeää

ymmärtää, kuinka morfologisen tietoisuuden opettamista tutkivat käsitteellistävät malleissaan

morfologisen tietoisuuden suhteessa fonologiaan, ortografiaan ja merkitykseen. Morfologisen

tietoisuuden ja lukutaidon kehityksen suhdetta käsittelevien deskriptiivisten tutkimusten tu-

lokset  ovat  lisänneet  kiinnostusta  morfologisen  tietoisuuden opettamista  kohtaan.  (Carlisle

2010: 464–465.) 

Lukutaidon kehityksen mallit harvoin sisältävät morfologista tietoisuutta. Siksi tutkijat

ovat testanneet hypoteesejä erilaisista tavoista, joilla morfologinen tietoisuus on yhteydessä

esim. fonologiseen tietoisuuteen, joka on yksi niistä prosesseista, joiden tiedetään olevan kriit-

tisiä lukutaidon kehityksessä. (Carlisle 2010: 478.) Kirjallisuudessa ei kuitenkaan ole selitetty

sitä, millä tavalla aloittelevien lukijoiden tietoisuus taivutusmorfologiasta on yhteydessä luke-

misen kehitykseen. Ei siis tiedetä, auttaako tietoisuus taivutusmorfologiasta lapsia dekoodaa-

maan morfologisesti kompleksisia sanoja vai helpottaako tieto taivutusmorfologiasta tekstin

ymmärtämistä. (Kuo & Anderson 2006: 171.) 

Sanojen morfologisen rakenteen ymmärtäminen vaatii fonologian, semantiikan, syn-

taksin ja kirjoitetussa kielessä myös ortografian prosessoimista. Joissakin kielissä aikamuotoa,

sukua tai lukua merkitsevät morfeemit liitetään sanan loppuun, kun taas joissakin kielissä sa-
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nan keskelle. Tutkimusten mukaan morfologia liittyy lukemiseen ja kirjoittamiseen eri kielissä

eri tavoin. Morfologisen tietoisuuden opettamista puoltaa kuitenkin se, että monissa kielissä

morfeemeilla  on  keskeinen  rooli  sanan  muodostuksessa  ja  leksikaalisessa  prosessoinnissa.

(Carlisle 2010: 465.) 

Carlislen mukaan tutkimuksissa on keskitytty lasten tietoisuuteen morfologisista suh-

teista. Keskeinen kysymys kuitenkin olisi se, millainen suhde sanan rakenteen tiedostamisella

on morfologisesti monimutkaisten sanojen semanttisen ymmärtämisen kanssa. Oleellinen ky-

symys on myös se, kuinka nämä ovat yhteydessä luetunymmärtämiseen. (Carlisle 2000: 169.) 

Altistuminen kirjoitetulle kielelle vaikuttaa oletettavasti morfologisen tietoisuuden ke-

hittymiseen. Taitavat lukijat mahdollisesti hyödyntävät sanan morfologisen rakenteen tunnis-

tamisessa kirjoituksen läpinäkyvyyttä toisin kuin vähemmän taitavat lukijat, jotka eivät lue

yhtä paljon ja yhtä vaikeita kirjoja. (Carlisle 2000: 186.) On mahdollista, että lukemisen mää-

rä osaltaan kehittää oppilaiden tietoisuutta morfologisista suhteista. Kuitenkaan se, että oppii

lukemaan johdettuja sanoja, ei pelkästään ole syy morfologisen tietoisuuden kasvulle. (Carlis-

le 2000: 185.) Edelleenkin Carlisle tarkastelee asiaa ennen kaikkea englannin kielen näkökul-

masta. Englanninkielinen tutkimus on johtamispainotteista, kun taas suomen kielelle on kes-

keistä taivuttaminen. On myös muistettava, että englannin kielessä morfeemien kirjoitusasu

pysyy usein samana, vaikka niiden ääntämysasu voikin vaihdella. Suomen kielessä taas mor-

fofonologinen äänteenmuutos näkyy myös kirjoituksessa, koska suomessa tavoitteena on fo-

neettinen kirjoitus.

Lasten kyky hahmottaa puhetta ja tunnistaa sanoja ei vielä tee läpinäkyväksi puheen

rakenteen ja morfologisten rakenneosien välistä suhdetta. Vaikuttaakin siltä, että onnistunee-

seen lukemiseen tarvitaan jonkinlaista morfologista tietoisuutta. Lukemaan oppimisessa kehit-

tyminen vaatii alati lisääntyvää tietoa morfeemista abstrakteina kielellisinä yksikköinä. Mor-

fologian tiedostamisen ja lukemaan oppimisen suhde voidaan nähdä myös molemminpuolise-

na ja vastavuoroisesti helpottavana, mikä tarkoittaa, että morfologinen tietoisuus voi kehittyä

lukemaan opettamisen seurauksena. (Verhoeven & Perfetti 2003: 211.) Mikäli morfologisen

tietoisuuden ja lukutaidon yhteys on vastavuoroinen, voi morfologisten tehtävien tekeminen

kehittää sekä tietoisuutta ja sitä kautta lukutaitoa, että lukutaitoa ja sitä kautta tietoisuutta. 

Morfologisen  tietoisuuden ja  lukemisen  kehityksen välillä  voi  olla  vähintään  neljä

mahdollista yhteyttä. Morfologinen tietoisuus voi olla edellytys lukutaidolle, mutta suhde voi

olla myös päinvastainen, mikä tarkoittaa sitä, että laajamittainen altistuminen kirjoitukselle
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saattaa parantaa morfologista tietoisuutta. Tutkimustulokset osaltaan tukevat kolmatta vaihto-

ehtoa, jonka mukaan morfologisen tietoisuuden ja lukemaan oppimisen välinen suhde on mo-

lemminpuolinen. Neljäs mahdollisuus on, ettei morfologisella tietoisuudella ja lukemisen ke-

hityksellä ole suoraa yhteyttä, vaan niillä on jokin muu yhteinen tekijä, esim. fonologinen tie-

toisuus. (Kuo & Anderson 2006: 175–176.) 

2.3 Kielen kehitys ja konstruktiot

Puhumaan oppimisessa ja lukemaan oppimisessa on yhteyksiä, keskeisimpinä symbolifunk-

tion merkitys kielenoppimisessa ja alati jatkuva yleinen kielellisen tietoisuuden kehittyminen

(Krokfors 2003: 62).  Kielenkehitys on lukutaidonkin perusta, vaikkakaan ei työni kannalta

keskeisintä.  Tutkimukseen osallistuvat neljä lasta ovat n. 10-vuotiaita. He eivät enää siis ole

lukutaidon alkuopetuksessa. Kielen kokonaisvaltainen kehitys ja lukemaan oppiminen ovat

kuitenkin näidenkin lasten tutkimuksenhetkisten taitojen pohjana, ja kaikki pienryhmäharjoi-

tukset ovat osa kielellistä kehitystä. 

Natiivin suomen kielen puhujan nominimorfologia alkaa kehittyä lapsena jo ensim-

mäisistä nomininmuodoista. Ensimmäisenä käyttöön tulee sijamuodoista joitakin ydinmuotoja

eli taajaan esiintyviä ja kielenkäytön kannalta keskeisiä kieliopillisten sijojen yksikkömuotoja

ja yleisimpiä paikallissijoja. Tämän jälkeen lapsen kieleen tulee monikko ja paikallissijajärjes-

telmä täydentyy. (Laalo 2011: 120.)

Suomen kieltä äidinkielenään puhuvat lapset käyttävät sellaisenaan opituissa sanan-

muodoissa ensimmäisinä sijamuotoina nominatiivia ja partitiivia sekä illatiivia, esim.  leipää

ja  syliin (Laalo 2011: 121).  Laalosta poiketen voidaan myös ajatella, ettei kokonaisuuksina

opituissa sananmuodoissa ole kyse varsinaisesta sijamuotojen käytöstä, koska ulkoa opitut sa-

nat eivät muodosta vielä muoto-oppositiota.  Laalon mukaan paikallissijat muuttuvat produk-

tiivisiksi taivutusmuodoiksi siinä vaiheessa, kun lapsi ei käytä niitä pelkästään kokonaisuuksi-

na omaksumissaan nomineissa (Laalo 2011: 184).

Lapsen kielellinen kehitys voidaan jakaa eri vaiheisiin mm. äänteiden, syntaksin tai

lapsen osaaman sanamäärän perusteella. Laalon mukaan lapsenkielen morfologinen kehitys

voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: esikielioppiin (eng.  premorphology),  varhaiskielioppiin

(eng. protomorphology) ja kieliopin jäsentymisvaiheeseen (eng. morphology proper tai modu-

lar morphology). Esikieliopin eli esimorfologian vaiheessa lapsi käyttää vain oppimiaan sa-

nanmuotoja eikä taivuta sanoja itse. Aikaa myöten lapsen tuntemien sananmuotojen määrä
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kasvaa, jolloin lapsi alkaa eri muotojen erojen ja yhtäläisyyksien kautta prosessoida kieltä.

Tässä varhaismorfologian siirtymisen vaiheessa tärkeässä roolissa on miniparadigmojen muo-

dostuminen. Kieliopin jäsentymisvaiheessa lapsi oppii  sääntöjen lisäksi myös niiden poik-

keuksia, jolloin lapsen kielioppi alkaa muistuttaa aikuiskieltä. (Laalo 2011: 20–22.)

Lapsi siirtyy kehityksessään kohti sanojen taivuttamista, kun hän ensin käyttää joista-

kin lekseemeistä kahta muotoa. Varsinainen taivutusjärjestelmä säännönmukaisuuksineen al-

kaa hahmottua lapselle vähintään kolmijäsenisten miniparadigmojen muodostuessa. Lapsi pel-

kän jäljittelyn sijasta alkaa itse prosessoida kielen elementtejä aktiivisesti. Kehitys etenee itse-

ohjautuvasti, joten lasten välillä on yksilöllisiä eroja. (Laalo 2011: 25.) 

Kun lapsi alkaa itse prosessoida kieltä, hän omaksumiensa muotojen varassa luo taivu-

tusparadigmojen lisäksi sellaisia omia analogiamuotoja, jotka eroavat muilta opituista muo-

doista ja herättävät täten huomiota. Lapsen varhaisissa miniparadigmoissa adessiivi ja allatiivi

ovat käytössä muutenkin kuin lokaalisessa merkityksessä, esimerkiksi adessiivi ilmaisee myös

välinettä tai omistajaa. (Laalo 2011: 183, 185.) Yleensä lapsenkielessä allatiivin ensimmäinen

käyttötarkoitus onkin saajan ilmaiseminen eli sillä on datiivinen funktio. Täten illatiivi toimii

jonkinlaisena yleistulosijana. (Laalo 2011: 278.) Paikanilmauksien varhaisen käytön tutkimus

on pitkälti  keskittynyt  tutkimaan kieltä  ja  kognitiivisia  seikkoja kieliä  vertailemalla  (Pléh,

Vinkler & Kálmán 1997: 1). Laalo viittaa unkarin kieleen käsitellessään ablatiivin myöhäi-

syyttä (Laalo 2011: 185). Lasten käyttämistä paikallissijoista kaksi kolmasosaa ilmaisee sisäs-

sä oloa ja käytetyistä paikallissijoista ylivoimaisesti suurin osa on tulosijoja ja pieni osa erosi-

joja (Pléh ym. 1997: 6–8). Varsinkin kieliä vertailtaessa on mielenkiintoista, että indoeuroop-

palaisten kielten sijamuotojen funktiot ovat usein samoja kuin ne funktiot, joita suomenkieli-

set lapset pyrkivät ensimmäisenä ilmaisemaan sijoja käyttäen. Seuraavaksi sijoilla ilmaistaan

paikallisuutta, jota taas indoeurooppalaisissa kielissä ilmaistaan pre- ja postpositioilla. (Laalo

2011: 278.) Tutkimusten mukaan lapsen taivutusparadigmojen kehitys on erityisen nopeaa ag-

glutinoivissa kielissä (Aksu-Koç ym. 2007: 56–57; Xanthos 2007: 60–61). 

Muilta kokonaisuuksina opittujen sananmuotojen lisäksi lapsi alkaa itse yhdistämään

erilaisia vartalo- ja pääteaineksia. Ainesten yhdistely ei kuitenkaan suomessa ole selkeää kuin

vain läpinäkyvissä tapauksissa,  sillä suomen taivutustyypeissä on monia erilaisia  vartalon-

vaihteluita ja myös suffikseilla on variantteja. On vaikeampaa oppia käyttämään epäautono-

misia yksiköitä, kuten taivutusaineksia, kuin autonomisia sananmuotoja. (Laalo 2011: 269–

270.)



22

Valmiina opitut kokonaisuudet ja itse prosessoimalla tuotetut muodot täydentävät toi-

siaan toisaalta siten, että omaa tuottamista edeltää toisilta oppiminen, toisaalta siten, että tai-

vutusjärjestelmä toimii alati niin muistiin valmiiksi säilötyn kuin eri tilanteissa prosessoita-

vankin varassa. Lienee mahdotonta selvittää tyhjentävästi näiden kahden suhdetta, mutta il-

meisesti ei ole järkevää olettaa, että kaikki eri taivutusmuodot, esim. sekä kaikkien nominien

sijamuodot että kaikkien verbien persoonamuodot, olisivat sellaisenaan säilöttynä kielenkäyt-

täjän muistissa (samasta ks. esim.  Karlsson 1983) sen sijaan, että yleiset suffiksit osattaisiin

yhdistää sanavartaloihin. Kuitenkin samalla tavalla epärealistista olisi olettaa, että kaikki mo-

nimutkaistenkin suppletiivisten paradigmojen poikkeusmuodot, esim. on : olen : ovat : lienee,

tuotettaisiin sääntöjen varassa. Sellaisenaan muistiin tallennetut muodot kuuluvat siis sääntö-

järjestelmän lisäksi myös aikuisten taivutusmorfologiaan. (Laalo 2011: 270–271.)

Lapsen siirtyessä varhaismorfologiasta jäsentymisvaiheeseen on lapsen kielioppi sen

verran lähellä aikuiskieltä ja kattaa jo aikuiskielen kieliopin ytimen niin hyvin, että lapsi pys-

tyy tuottamaan yhä paremmin kielen järjestelmän mukaisia ja johdonmukaisia analogiamuo-

dosteita (Laalo 2011: 272). 5-vuotiaasta lähtien lapset tuottavat pidempiä lauseita ja oppivat

suuremman määrän syntaktisia konstruktioita. Lapset ymmärtävät ja tuottavat koko ajan myös

yhä enemmän sellaisia konstruktioita, jotka ovat aiemmin olleet heille vaikeaselkoisia. Olisi

kuitenkin väärin pitää viiden vuoden ikää tiukkana rajana perusrakenteiden ja kompleksisten

rakenteiden käytössä. (Tolchinsky 2004: 233.) 

Kielen muotojen ja funktioiden suhteessa tapahtuville muutoksille on esitetty lukuisia

selityksiä. Joidenkin tutkijoiden mukaan kyseisen kaltaisilla muutoksilla on kognitiivinen pe-

rusta. Lasten kielellisen kyvyn kasvaessa he joutuvat turvautumaan yhä vähemmän kielen ul-

kopuoliseen kontekstiin ymmärtääkseen kielellisiä ilmauksia. Lapset oppivat tarkastelemaan

kieltä itseään ja he pystyvät enenevässä määrin hyödyntämään kieltä kielen ymmärtämisessä.

Lapset myös tulevat tietoisiksi siitä, että yhdellä kielellisellä ilmauksella voi olla monia funk-

tioita tai yksi funktio voidaan esittää monella eri ilmauksella. Erään näkemyksen mukaan kie-

len muotojen ja funktioiden suhteiden muutoksen kannalta on välttämätöntä käsitellä lausei-

den sisäistä järjestäytymistä ja lauseen elementtien merkitystä. Tällaisten teorioiden taustalla

on käsitys, jonka mukaan myöhemmällä kehityksellä on olemassa vahva yhteys lukutaitoon.

(Tolchinsky 2004: 234–235.) 

Tolchinsky esittää, että eri lähestymistavat myöhemmän kielen kehityksen selittämi-

seksi ovat toisiinsa liittyviä, ja niiden tulokset voitaisiin siten tulkita yhtenäisellä tavalla. Tolc-
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hinsky ehdottaa, että myöhempi kielen kehitys suuntautuu kahteen näennäisesti vastakkaiseen

tarpeeseen: soveltuvuuteen ja eroavuuteen. Soveltuvuudella hän tarkoittaa kielen tendenssiä

sopeutua kommunikatiivisten tilanteiden vaihteluun ja eroavuudella kielen tendenssiä muuttua

yksilölliseksi ja epäyhtenäiseksi. Sopiva lausahdus ottaa siis huomioon sekä aiemmat että seu-

raavat lausahdukset, samoin kuin keskustelukumppanin ja kommunikatiiviseen tilanteen. Lau-

sahdus ei ole sopiva ainoastaan kieliopillisesti ja semanttisesti, vaan se liittyy myös olosuhtei-

siin sekä keskustelukumppanin tarpeisiin ja odotuksiin. Eroavuus taas sisältää ajatuksen siitä,

että lasten kasvaessa vanhemmiksi heidän kielenkäytössään tulevat esiin ennemmin eroavai-

suudet kuin samankaltaisuudet. Tämä taas johtuu siitä, että lasten kasvaessa heidän vastaanot-

tamansa kielellinen materiaali monipuolistuu, ja iän myötä kehittyvät piirteet ovat juurikin

herkimpiä sosiaalisille ja kulttuurisille vaikutteille. Tällaisia piirteitä ovat mm. edistynyt sana-

varasto ja harvafrekventtiset syntaktiset rakenteet. Pienet lapset ovat tekemisissä lähinnä pu-

hutun kielen kanssa, kun taas koululaiset ja nuoret kohtaavat kirjoitettuakin kieltä. (Tolchins-

ky 2004: 235.) Tosin myös pienen lapsen elämässä monet tilanteet sisältävät kirjoitettua kieltä

(ks. esim. Julkunen 1993), vaikkei lapsi itse vielä pystyisikään sitä lukemaan. 

Pieniin lapsiin verrattuna vanhemmat lapset luovat syntaktisesti tiiviimpiä rakenteita ja

hierarkkisemmin järjesteltyjä tekstejä. Sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä he liittävät

virkkeisiin enemmän lauseita ja yhdistävät lauseita monipuolisemmin. Myöhempää kielenke-

hitystä luonnehtivat neljä pääpiirrettä: tekstuuri, merkitys tavanomaisten merkitysten lisäksi,

dialogi sananvaihdon lisäksi ja vaihtoehtoisten maailmojen semantiikka. Iän myötä kasvava

kielellinen tekstuuri tarkoittaa sitä, että lapset pystyvät yhä enemmän luomaan yhteyksiä eri

kielellisten ilmausten välille. (Tolchinsky 2004: 237.) 

Kielenkehitys tuo mukanaan kyvyn ymmärtää ei-konventionaalista kieltä sekä leksi-

kaalisella että tekstuaalisella tasolla. Varhaisen leksikaalisen kehityksen voidaan ajatella kul-

minoituvan konventionaalisen merkityksen ymmärtämiseen, jolloin myöhemmän kielenkehi-

tyksen rajapyykki on kuvaannollisen kielen hallinta. Kuvaannollisen kielen ymmärtämiseen

vaikuttavat ilmaisun semanttinen läpinäkyvyys sekä se, kuinka tuttuja käsiteltävät aiheet ovat

lapselle. Jokaisessa kirjoitus- ja puhetilanteessa ihminen ilmaisee sisällön lisäksi suhteensa si-

sältöön ja yleisöön. (Tolchinsky 2004: 238, 241.)

Puhetapahtumassa on läsnä jatkuvasti tarve oppia perusteet nominaaleista ja lauseista.

(Tomasello käyttää  käsitettä  nominal  viitaten  substantiiveihin  ja  substantiivilausekkeisiin,

clause viitaten lauseisiin, verbilausekkeisiin ja verbikomplekseihin, ks. tarkemmin Tomasel-
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lo 2003: 196). Kielten eroavaisuuksista huolimatta kommunikatiiviset paineet ovat monissa

tapauksissa johtaneet muotojen kieliopillistumiseen, mikä vaikuttaa niiden tehtäviin. (Toma-

sello 2003: 232.) 

Oppimisen ja yleistymisen näkökulmasta kieliopillinen morfologia nostaa esiin lukui-

sia kiinnostavia piirteitä. Yksi kiinnostava piirre on, että välillä lapset ns. ylisäännöllistävät

kieliopillisia morfeemeja. Tämä ilmiö on tuonut lapset joidenkin teoreettisten keskustelujen

keskiöön, kun aiheena on ollut kognitiivisten representaatioiden luonne ylipäätänsä. Lisäksi

sekä toisen kielen oppijoilla että lapsilla, joilla on erityinen kielen häiriö, on usein vaikeuksia

kieliopillisten morfeemien kanssa, koska ne eivät ole useinkaan keskeisiä puhevirrassa. Mui-

takin  syitä  voi  Tomasellon  mukaan  olla,  esim.  monissa  tapauksissa  monifunktionaalisuus.

(Tomasello 2003: 232.) 

Kaikissa kielissä on useita vihjeitä, jotka voivat auttaa havaitsemaan agentti-patientti

-suhteita (eng. agent-patient relations). Monissa kielissä tällaisia vihjeitä ovat sanajärjestys ja

sijan merkitseminen,  vaikka niitä  voidaankin tyypillisimmin käyttää muissa tarkoituksissa.

Esimerkiksi monissa morfologisesti rikkaissa kielissä sanajärjestystä käytetään ensisijaisesti

pragmaattisissa tarkoituksissa, kuten topikalisoinnissa. Lisäksi yrittäessään käsittää aikuisten

lausumia lapset voivat kiinnittää huomiota informaatioon, joka ei ole suoraan kieleen koodat-

tua. Elollisuus on mm. asia, jota voidaan käyttää päättelyn apuna, esim. todennäköisin tulkinta

lausumalle, joka sisältää sanat  mies, pallo  ja  potkaista, on, että mies potkaisi palloa. Tämä

huolimatta siitä, miten sanat on syntaktisesti yhdistetty. (Tomasello 2003: 136.)

Konstruktiot

Oletukseni on, että ihmisellä on mielessään kokonaisuuksia ja täten ennestään tuntemattomien

sanojen kanssa toimitaan eri tavoin kuin tuttujen sanojen. Tähän liittyen käsittelen tässä yh-

teydessä konstruktioita ja niiden rakentumista. Konstruktiokieliopin käsittely on aiheeni kan-

nalta tärkeää, koska se liittyy keskeisesti siihen, millaisina yksikköinä kieltä käsitellään. Kie-

len rakentuminen liittyy ohjaajien toimintaan ja siihen, mitä ohjaajat ajattelevat kielestä ja sen

opettamisesta.

Useat tutkijat olettavat, että valmiita hahmoja tai malleja on olemassa, mutta heillä on

erilaisia käsityksiä siitä, millaisia ne ovat olemukseltaan ja mikä niiden suhde kielioppiin on

(Kauppinen 1998: 25). Kieltä voidaan tarkastella usealla tavalla. Ensinnäkin kieltä voidaan
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analysoida kokonaisuuden osiin jakamisen näkökulmasta. Toinen näkökulma on tuottamisen

näkökulma eli se, kuinka kokonaisuus rakennetaan osista. (Koivisto 2013: 15.)

Muotokeinot, eli morfeemit, sanajärjestys ja prosodia, muodostavat yhdistyessään laa-

jempia kokonaisuuksia eli konstruktioita. Konstruktio tarkoittaa kielen vakiintunutta rakennet-

ta, johon sisältyy tieto siitä, missä morfologisessa tai prosodisessa muodossa ja missä järjes-

tyksessä jäsenten kuuluu olla. Yhdellä tai useammalla muotokeinolla muodostettavilla konst-

ruktioilla ilmaistaan merkityksiä (Ojutkangas ym. 2009: 110–111.) Rakenne ja merkitys liitty-

vät erottamattomasti toisiinsa (Koivisto 2013: 16). Sanat voivat kuulostaa ja näyttää samalta,

vaikka niillä ei olisikaan morfologista yhteyttä. Siksi pelkkä rakenteen analysointi voi johtaa

harhaan. (Carlisle 2000: 170.) 

Konstruktio on tyypillisesti kielen yksikkö, jossa useita kielellisiä elementtejä käyte-

tään yhdessä suhteellisen johdonmukaisessa kommunikatiivisessa tarkoituksessa. Konstruk-

tion elementeillä voi olla myös alatehtäviä. Konstruktioiden monimutkaisuus voi siis vaihdel-

la sen mukaan, kuinka monta elementtiä konstruktio sisältää ja miten elementit suhteutuvat

toisiinsa. (Tomasello 2003: 100.) Perinteisessä kielitieteessä analyysin perusyksikkö on konst-

ruktio. Klassisesti voidaan puhua esim. englannin passiivikonstruktiosta tai saksan substantii-

vifraasikonstruktiosta. (Tomasello 2003: 98.) 

Tomasellon mukaan kognitiivis-funktionaalisen kielitieteen näkökulmasta kaikki  re-

presentaatiot muodostetaan muodosta ja funktiosta. Funktiolla tarkoitetaan kielellisen seikan

tai rakenteen takana olevaa kommunikatiivista merkitystä. Tämä kommunikatiivinen merkitys

muotoillaan suhteessa niihin kognitiivisiin rakenteisiin, joilla lapset eri kehityksen vaiheissa

käsitteellistävät maailmoja. (Tomasello 2003: 314.)

Sen lisäksi, että muoto ja merkitys ovat yhteydessä toisiinsa, oleellista on konstruktion

vakiintuneisuus tietyntyyppisiin yhteyksiin: kyseessä on muodon, merkityksen ja käytön yh-

teys. Konstruktio on käsitteenä sidoksissa käyttöyhteyteen, mutta sen sijaan muotti tarkoittaa

rakennemallia. (Koivisto 2013: 185, vrt. puhekuvio Kauppinen 1998.) Muotilla voidaan tar-

koittaa  tietynlaisen  morfeemin  sisältävää  rakennekaavaa  eli  morfologista  muottia,  mutta

muotti voi tarkoittaa myös useamman sanan sisältävää rakennemallia (Koivisto 2013: 181,

183). Muotti koostuu kahdesta osasta: vaihtelemattomasta vakio- eli runko-osasta ja muuttuja-

osasta. Taivutusmuodossa taivutustunnus on runko-osa ja lekseemin sanavartalo muuttujaosa.

(Koivisto 2013: 177.) Muotti ja siitä seuraavat ilmaukset toimivat uusien ilmausten tuottami-

sessa analogisena mallina (Koivisto 2013: 187).  
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Muotissa ja konstruktiossa on siis kyse tietyn merkityksen ja vakiintuneen muodon yh-

teydestä. Molemmat ovat rakennemalleja, joiden mukaan kielellisiä ilmauksia muodostuu ja

muodostetaan. Kielellä on pyrkimys eri tasoillaan säännöllisiin, tietyn merkityksen sisältäviin

rakenteellisiin kokonaisuuksiin, mihin muotin tai konstruktion käsite juuri perustuukin. (Koi-

visto 2013: 184, 187.)

Kieli on rakenteeltaan kompositionaalista eli se on jaettavissa osiin (Koivisto 2013:

17).  Leinon mukaan kielenkäytössä ei  ole  kyse mekaanisesta rakentamisesta  (Leino 2008:

162),  minkä Koivisto  katsoo osin  koskevan  myös  sanojen  sisäistä  rakentumista  (Koivisto

2013: 16).

Verhoeven ja Perfetti tekevät yhteenvedon aiemmista morfologiaa ja leksikkoa käsitte-

levistä tutkimuksista. Heidän mukaansa kokeellinen näyttö osoittaa, että morfologinen raken-

ne on edustettuna (eng.  represent)  mentaalisessa leksikossa.  On kuitenkin esitetty erilaisia

malleja siitä, millainen rooli morfologisella osiin jakamisella on kompleksisten sanojen luke-

misessa.  Hypoteesien mukaan morfologisesti  kompleksisten sanojen merkitykset ymmärre-

tään morfeemeista, joista sana koostuu. Aluksi analysoidaan komponentit, jonka jälkeen kan-

tasanan merkitys etsitään mentaalisesta leksikosta. (Verhoeven & Perfetti 2003: 210.)  Yksi

Kuon ja Adersonin esittämä syy morfologisen tietoisuuden ja lukemaan oppimisen yhdistämi-

selle liittyy siihen, millä tavalla kehittyneet mentaaliset leksikot ovat organisoituneet (Kuo &

Anderson 2006: 162).

Lasten varhaisista monisanaisista konstruktioista monet juontunevat varhaisista yksi-

sanaisista ilmauksista, sillä lapset jatkavat puhumista samanlaisista asioista. Muodon kannalta

nämä ilmaustason konstruktioiden taustalla olevat monisanaiset lausumat voidaan jakaa esiin-

tymisen perusteella kolmeen tyyppiin: sanayhdistelmiin, ydinskeemoihin (eng. pivot schema)

ja asialähtöisiin konstruktioihin. Ydinskeemoilla ei ole syntaksia. (Tomasello 2003: 114–115.)

Asioilla, jotka esiintyvät fyysisesti yhdessä, on suurempi mahdollisuus tulla mainituiksi yh-

dessä (Sinclair 1991: 110). 

Ydinskeemoja laajempia  ovat  asialähtöiset  konstruktiot,  jotka  sisältävät  syntaktisen

merkinnän erottamattomana osanaan. Tällainen syntaktinen merkintä voi olla esim. sanajär-

jestys tai adpositio. On olemassa vankka näyttö siitä, että lapsilla on varsin varhaisesta kehi-

tyksestä lähtien syntaktisesti merkittyjä asialähtöisiä konstruktioita. (Tomasello 2003: 117.) 

Käyttölähtöisestä  (eng.  usage-based) näkökulmasta  sanayhdistelmät,  ydinskeemat ja

asialähtöiset konstruktiot ovat asioita, joita lapset rakentavat ympärillä kuulemastaan kielestä. 
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Tässä muodostusprosessissa lapset käyttävät yleisiä kognitiivisia ja sosiokognitiivisia taitoja

(Tomasello  2003:122).  Toisin  kuin  suurin  osa  formaaleista  kielitieteen  lähestymistavoista,

käyttölähtöiset lähestymistavat eivät siis pyri selittämään vain ns. sisintä kielioppia, vaan kai-

kenlaisia kielitieteellisiä seikkoja ja rakenteita. Samassa teoreettisessa viitekehyksessä selite-

tään idiomit, epäsäännölliset konstruktiot, sekoittuneet konstruktiot ja kuvaannolliset laajen-

nukset. (Tomasello 2003: 98.) 

Sama tapahtuma voidaan kuvailla monella eri tavalla. Kun puhuja kykenee arvioimaan

vallitsevaa tilannetta ja omia puheaktin tavoitteitaan, konstruktion valintaan vaikuttaa puhujan

arvio kuulijan tiedoista, odotuksista ja näkökulmasta. (Tomasello 2003: 146.)

Tämänhetkinen hypoteesi  on,  että  lapset  alkavat  analogioihin  perustuen muodostaa

abstrakteja konstruktioita asialähtöisistä konstruktioista peräisin olevista lausumista. Prosessi

on hyvin samanlainen kuin skeeman muodostumisessa, mutta analogiat ovat abstraktimpia.

(Tomasello 2003: 163–164.)

Yleensä usein esiintyvillä sanoilla on enemmän eri merkityksiä kuin ei-frekventeillä

sanoilla (Sinclair 1991: 101). Psykologian näkökulmasta sanan esiintymistaajuudella on kol-

me päävaikutusta: ennustettavuus, muistin vahvuus ja haun nopeus. Näillä kaikilla on vaiku-

tuksensa kielen rakenteeseen jollakin tavalla.  Ennustettavuus tarkoittaa sitä,  että yleiset  il-

maukset  ovat  odotuksenmukaisempia,  koska  niiden  esiintyminen  on  todennäköisempää.

Muistin vahvuudella viitataan siihen, että yleiset yksiköt ovat helpommin muistettavia. Haun

nopeus tarkoittaa sitä, että prosessissa yleiset yksiköt on helpompi ja nopeampi hakea muistis-

ta kuin harvinaiset ilmaukset. (Haspelmath 2002: 237.)

2.4 Lukemaan oppiminen ja lukemisen vaikeudet

2.4.1 Lukutaidon perusteet

Lukeminen on monimutkainen neurobiologinen prosessi, josta ymmärretään vasta osa (Chris-

to, Davis & Brock 2009: 99).  Toisin kuin Siiskosen ja muiden mukaan biologiseksi ajateltu

puhuttu kieli, lukutaito on kulttuurinen taito, joka edellyttää opettamista ja opettelemista. Kie-

len  kehitys  luo  pohjan luku-  ja  kirjoitustaidon omaksumiselle.  Omaksuminen vaatii  myös

muita taitoja, kuten tarkkaavaisuutta, visuaalisia taitoja, motoriikkaa ja muistia. Yksi luke-

maanoppimisen perusedellytyksenä pidetty asia on fonologinen tietoisuus eli kyky ymmärtää

puhutun kielen koostuvan äänteistä. Tämä tietoisuus on erityisen oleellista kirjain-äännevas-
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taavuuksiin perustuvan alkavan luku- ja kirjoitustaidon omaksumiselle. (Siiskonen ym. 2004:

58–59.)  Lapsen  lukemaan  ja  kirjoittamaan  oppiminen  tapahtuu  yleensä  samanaikaisesti

(Krokfors 2003: 65). Sekä lukemisessa että kirjoittamisessa on kyse kirjoitetusta kielestä.

Koulun kontekstissa lukutaidolla tarkoitetaan sitä, että lapsi osaa lukea. Dekoodaus

tarkoittaa mekaanista lukutaitoa eli kirjoituksen purkamista kirjaimiksi ja niitä vastaaviksi

äänteiksi. Mekaanisen lukutaidon kanssa yhdessä kehittyy ymmärtävä lukutaito, vaikkakaan

dekoodaus ei edellytä ymmärtämistä. Kouluoppimisessa käytetty määritelmä lukutaidosta on

kapea ja kuvaa paljolti tapaa, jolla perinteisesti lukutaitoa on opetettu. (Krokfors 2003: 62.)

Kuon ja Andersonin mukaan on todennäköistä, että dekoodaus ja luetun ymmärtämi-

nen sisältävät erilaisia metalingvistisen ymmärryksen aspekteja. Dekoodaus on grafofonologi-

nen taito, joka sisältää kyvyn muuntaa kirjoitusmerkit äänteiksi. Se ei siis välttämättä edellytä

merkityksen ymmärtämistä. Luetun ymmärtäminen taas jo määritelmällisesti tarkoittaa paitsi

yksittäisten  sanojen myös sanojen yhdistämisen  tapojen  ymmärtämistä.  (Kuo & Anderson

2006: 170.) 

Lukeminen ei ole vain ortografisten muotojen muuntamista fonologisiksi muodoiksi.

Ymmärtäminen saavutetaan yhdistämällä nämä muunnetut fonologiset muodot semanttiseen

tietoon. (Kuo & Anderson 2006: 161.) Sanavarasto on merkittävä tekijä lukemaan oppimises-

sa ja lukijana kehittymisessä (Julkunen 1993: 66–67). Myös sanan esiintymistiheydellä on

vahva yhteys lukemistarkkuuteen (Carlisle 2000: 172). Fonologisen tietoisuuden ja lukutaidon

kehitys ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Siiskonen, Poikkeus, Aro ja Ketonen esittävät,

että kielellisen aineksen tehokas käsittely muistissa ja monesti myös nimeämistaidot katsotaan

useimmiten sisältyviksi fonologiseen prosessointiin fonologisen tietoisuuden lisäksi. (Siisko-

nen ym. 2014: 312; nimeämisestä ks. esim. Salmi 2008.) 

Lukemaan oppiminen edellyttää myös ennakointikykyä. Se, että lapsi tietää jo enna-

kolta, mitkä asiat ja ilmiöt liittyvät yhteen, auttaa lukemaan opettelussa. (Julkunen 1993: 94.)

Lapsi tekee lukutilanteessa lukemastaan päätelmiä. Lukeminen on myös luovaa, kun lapsi siir-

tää luetun samankaltaisiin aiemmin lukemiinsa asioihin tai mahdollisiin aiempiin kokemuk-

siinsa. (Julkunen 1993: 121.) Ennakointi liittyy mielessä oleviin konstruktioihin sekä sanojen

ja rakenteiden esiintyvyyteen.

Sekä  lukemisen  että  kirjoittamisen  sujuvoitumista,  luetun  ymmärtämistä  ja  tekstin

tuottamista tukevia asioita ovat niin kielen merkityksiin, rakenteisiin kuin käyttöönkin liittyvä

tieto ja osaaminen (Siiskonen ym. 2004: 59). Lukutaidon kehittymistä voidaan ajatella jatku-
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mona, jonka alkupäänä on lukutaidon puuttuminen. Jokaisen yksilön kohdalla jatkumon alun

sijoittuminen riippuu kunkin omasta yksilöllisestä kehityksestä sekä ympäristön tarjoamista

mahdollisuuksista eikä faktisesta iästä tai kehityskaudesta. (Krokfors 2003: 66.)

Yapin ja van der Leijin mukaan lukemaan oppiminen voidaan kuvata sanojen merki-

tyksellisten aspektien välisten yhteyksien voimistumisena. Nämä aspektit sisältävät tietoa sa-

nojen ortografiasta, fonologiasta, merkityksestä, syntaktista, artikulaatiosta ja grafomotorises-

ta tuottamisesta. Lapsilla on jo ennen lukemaan oppimista tietoa usein arjessa käytettyjen sa-

nojen merkityksistä  ja artikulaatiosta  sekä implisiittistä  tietoa kielen syntaktisista  puolista.

Lapset käyttävät lauseissa sanoja kielenmukaisesti, vaikka he eivät osaakaan eksplisiittisesti

jakaa sanoja substantiiveihin ja adjektiiveihin. (Yap  & van der Leij 1994: 77.) Kielestä tie-

dostuminen on osa laajempaa ajattelun kehittymistä. Oman ajattelun tiedostumista kutsutaan

metakognitiiviseksi  tietoisuudeksi  eli  tietoisuudeksi  mm.  omasta  oppimisesta.  (Krokfors

2003: 64.)  

Lapsi alkaa kehittyä lukijaksi pikku hiljaa arkielämässä, jossa monet tilanteet sisältävät

kirjoitettua kieltä. Vaikka lasta ei ensimmäisten elinvuosiensa aikana varsinaisesti opeteta lu-

kemaan, valmentavat useat tilanteet silti lasta lukemiseen ja lukutaidon omaksumiseen. (Jul-

kunen 1993: 17–18.) Lapsen huomion kiinnittäminen sanojen tarkasteluun, esim. siihen, millä

sana alkaa, tukee lukijaksi kasvamista. Jo varhaisessa vaiheessa lapsella on mielessään oman

äidinkielensä sääntöjärjestelmä. Kielellinen ajattelu helpottuu, kun tämä järjestelmä muuttuu

tietoiseksi. (Julkunen 1993: 76.)

Kirjain-äännevastaavuuksiin perustuva kokoavan lukemisen taito edeltää sujuvaa lu-

kutaitoa. Sujuvammassa lukemistyylissä äänteellinen kokoaminen nopeutuu ja automatisoituu

ja tunnistamisen tukena ovat  mahdollisesti  kirjainta suuremmat yksiköt.  Myös merkitys  ja

tekstiyhteys auttavat lukemisesta. (Siiskonen ym. 2004: 59.) Alfabeettisten kirjoitusjärjestel-

mien yksiköt sisältävät sekä morfologista että fonologista tietoa. Enenevässä määrin onkin to-

disteita siitä, että aakkosellisissa kirjoitusjärjestelmissä prosessoidaan foneemien lisäksi myös

morfeemeita. (Casalis ym. 2004: 115.) Lukemaan oppimiseen sisältyy aakkosellisissa kirjoi-

tusjärjestelmissä äänteiden ja kirjoitusmerkkien vastaavuuden omaksuminen (Verhoeven &

Perfetti 2003: 211). Suomen kielen kirjoitusjärjestelmä on systemaattinen siten, että tiettyä fo-

neemia merkitään aina samalla kirjaimella, ja vastaavasti tiettyä kirjainta vastaa sama foneemi

(Karlsson 2006: 17). Kirjain-äännevastaavuudet ovat suomen kielessä selkeitä ja säännöllisiä

(Aro 2004: 15; Siiskonen ym. 2004: 59). 
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Yksittäiset grafeemit kuvaavat aluksi yksittäisiä äänteitä, mutta aikaa myöten lapsi ky-

kenee prosessoimaan niin kirjainten yhdistelmiä kuin kokonaisia sanojakin. Toistuvasti luetut

sanat prosessoidaan tarkasti ja kasvavalla vauhdilla, kun taas uudet ja tuntemattomat sanat

prosessoidaan visuaalisen analyysin alemmalla tasolla. Tämän osoittaa tuntemattomien sano-

jen hitaampi sanantunnistuksen nopeus ja mahdollisesti heikompi tarkkuus. Sanan lukemisen

voidaan katsoa automatisoituneen, kun ortografia ja sanan fonologiset aspektit yhdistetään hy-

vin. Vaikka automaattinen prosessointi onkin lopullinen vaihe yksittäisen sanan lukemisessa,

on se kuitenkin vasta perusta lukemisen lopulliselle tavoitteelle eli luetun ymmärtämiselle.

Korkeamman ymmärryksen prosesseille jää tällöin enemmän tilaa, koska automaattiseen pro-

sessointiin sitä tarvitaan minimaalisesti. (Yap  & van der Leij 1994: 78.)

Lukemaanopettamismenetelmät  voidaan  jakaa  synteettisiin  ja  analyyttisiin  riippuen

siitä, eteneekö opetus osista kokonaisuuteen vai kokonaisuudesta osiin. Yleisimmät suomen

kielen lukemaan opettamisessa käytetyt synteettiset menetelmät ovat kirjain-, äänne- ja tavu-

menetelmät. Suomessa käytetyt analyyttiset menetelmät voi ryhmitellä sana- tai sanaryhmä- ja

lause- tai kertomusmenetelmiksi. (Julkunen 1993: 109–110.)

2.4.2 Vaikeudet

Lukeminen on varsin myöhäinen kulttuurinen ilmiö, joka ei edes esiinny kaikissa kulttuureis-

sa, joten ns. lukemisgeenin olemassaoloa voidaan pitää hyvin epätodennäköisenä. Toki silti on

olemassa geneettisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat lukutaitoon ja sen kehittymiseen. Monin ta-

voin onkin pyritty selvittämään eri aivoalueiden yhteyksiä lukemiseen ja lukemisvaikeuksiin.

(Christo ym. 2009: 21–22.) 

Suomen kielessä lukemisvaikeuksisista lapsista suurin osa pystyy lukemaan sanoja ja

ongelmat lukemisessa näkyvätkin usein virheiden sijasta hitautena ja takkuamisena. Moniin

muihin kieliin verrattuna suomen kielessä äänteiden kokoaminen on säännönmukaisuuden ta-

kia helpompaa. Lukiessa kirjoitettu muoto tukee äänteellisen rakenteen tunnistamista. Haaste

on kuitenkin se, että suomen kielen sanat ovat pitkiä ja erilaisia taivutusmuotoja ja päätteitä

on paljon. (Siiskonen ym. 2014: 315.) Sujuvat lukijat oletettavasti hyödyntävät sanojen tun-

nistamisessa niin fonologista kuin merkitystäkin koskevaa tietoa (Siiskonen ym. 2014: 318).

Koska lukemistilanne eroaa puhetilanteesta, ovat tarkat viittaussuhteet kirjoituksessa välttä-

mättömiä. Lapsen on siis ymmärrettävä, ettei kirjoitettu kieli ole sama asia kuin kirjoitettu pu-

he. (Julkunen 1993: 63.) Ympäristön kirjallisen kielen määrällä ja kirjoitetun kielen tuttuudel-
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la on varmastikin vaikutusta. Heikko lukija ei saa kirjoitetusta kielestä niin paljon hyötyä ja

iloa kuin sujuva lukija, jolloin kirjoitettu kieli jää etäisemmäksi. 

Dysleksia

Lyonin, Shaywitzin ja Shaywitzin määritelmän mukaan dysleksia on spesifi oppimisvaikeus,

jolla on neurobiologinen perusta. Sille ovat tyypillisiä tarkkuuden ja sujuvuuden vaikeudet sa-

nantunnistuksessa sekä heikot oikeinkirjoitus- ja dekoodaustaidot. Nämä vaikeudet johtuvat

yleensä kielen fonologisen komponentin puutteista, eikä niitä voi selittää muilla kognitiivisilla

kyvyillä tai opetuksen tasolla. Sekundaarit seuraukset voivat sisältää ongelmia luetunymmär-

tämisessä ja vähentää lukukokemuksia, mikä voi hankaloittaa sanaston kasvua ja taustatietä-

mystä. (Lyon, Shaywitz & Shaywitz 2003: 2.)

Dyslektikon lukutaito on selvästi alle ikäryhmänsä tason, mutta hän on normaaliälyi-

nen ja emotionaaliseti vakaa, eikä hänellä myöskään esiinny visuaalisia tai auditiivisia puut-

teita. Dyslektikolla on myös mahdollisuus käydä normaalisti koulua ja saada kunnollista ope-

tusta. Tämä dysleksian määritelmä pyrkii poissulkemaan muut lukemisvaikeuksia aiheuttavat

ongelmat kuin yleiseen älykkyyteeen liittymättömät kognitiiviset syyt. Dysleksia voidaankin

diagnosoida vasta kun lukemaan opettelemisen alusta on kulunut jo jonkin aikaa. Määritelmä

on kiistanalainen, varsinkin siinä, mitä tarkoitetaan normaalilla opetuksella. (Beech 1994: 39.)

Nykyään kuitenkin suurin osa ihmisistä hyväksyy sen, että dysleksia on spesifi oppimisen vai-

keus, joka voi koskea mm. informaation prosessointia. Koska dysleksian määritelmä on luon-

teeltaan poissulkeva, tulee vaikeuden olla hyvin spesifi. (Rack 1994: 6–7.) 

Dysleksialle on olemassa määritelmä sekä diagnosointikriteerit. On myös tehty inter-

ventioita, joista on saatu niille empiiristä tukea. Nykytutkimuksen mukaan dysleksia on neu-

robiologianen häiriö, jonka oireiden määrä ja vakavuus voivat vaihdella tapauskohtaisesti (ns.

jatkumomalli,  engl.  dimensional model). Tukea on tähän saakka saanut eniten selitysmalli,

jonka mukaan dysleksian taustalla on fonologisen prosessoinnin heikkous. Viime aikoina esiin

ovat nousseet myös selitysmallit, joissa käsitellään fonologista prosessointia, nopeaa nimeä-

mistä sekä ortografista prosessointia. (Christo ym. 2009: 23–24; Rack 1994: 5.) Vaikka useat

tutkijat tunnustavatkin fonologisen prosessoinnin tärkeyden dysleksiaan liittyen, pitävät he fo-

nologiaa yksinään liian rajoittavana selityksenä dysleksian variaatioille. Nämä tutkijat ovat

ehdottaneet selitysmalliin lisäyksiä dysleksian ymmärtämiseksi. (Christo ym. 2009: 18.) 
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Lapsen lukemisvaikeuksien kehittymisen merkittävä riskitekijä on vanhemmalla oleva

dysleksia (Christo ym. 2009: 40). Huolimatta yksilöllä olevasta lievästä tai merkittävästä alt-

tiudesta  dysleksiaan,  on  ympäristöllä  merkitystä  perustaitojen  kehittymisen  tukemisessa

(Christo ym. 2009: 23). 

Visuaalisten järjestelmien yhteydestä lukemiseen ja dysleksiaan keskustellaan. Erityi-

sesti  keskustelunaiheena on kysymys  siitä,  aiheuttavatko silmien seuraamisvaikeudet  (eng.

tracking issues) lukemisen ongelmia vai aiheuttaako lukeminen silmien seuraamisvaikeudet.

(Christo ym. 2009: 16.) Stein esittää, että visuaaliset taidot korreloivat hyvin lukemissuoriutu-

misen kanssa. Hänen mukaansa monilla lapsilla, joilla on lukemisvaikeuksia, on horjuva vi-

suaalinen havaintokyky. Tämä johtuu luultavasti horjuvasta visuaalis-motorisesta kontrollista.

(Stein 1994: 137.) 

Erityisopetuksessa oppilasta, jolla on dysleksia, voidaan pitää oppilaana, jolla on spe-

sifejä oppimisvaikeuksia. Voidaan kuitenkin kysyä, onko dysleksia kaikilla niillä lapsilla, joil-

la on puutteita peruslukutaidoissa. Christon mukaan on varsin epätodennäköistä, että 9-vuo-

tiaista 33–66 %:lla olisi haastavuudeltaan dysleksiaa vastaava vaikeus. (Christo ym. 2009: 11,

25.) 

Lukemistutkimuksissa esiintyvä kielten ja kirjoitusjärjestelmien välinen vertailu mah-

dollistaa sen, että tutkijat pystyvät tarkastelemaan lukemisen kehitystä ja dysleksiaa erilaisissa

kirjoitusjärjestelmissä. Kirjoitusjärjestelmässä voi olla logogrammeja kuten kiinassa, transpa-

rentti aakkosellinen ortografia kuten italiassa tai opaakki aakkosellinen ortografia kuten eng-

lannissa. Vertailevan tutkimuksen kiinnostavin löytö lienee oppilaiden kognitiivisten profiilien

samankaltaisuus, vaikka heillä onkin lukemisvaikeuksia eri kielissä. (Christo ym. 2009: 31.) 

Tehottomuus työmuistin kapasiteetissa on yksi useimmin mainittu dysleksiaan yhdis-

tetty ominaispiirre. Lukuisissa tutkimuksissa on verrattu dyslektikkojen ja normaaleiden luki-

joiden pitkäkestoisen muistin  kapasiteettia.  Monissa malleissa ennustetaan,  että  työmuistin

ongelmat voivat vaikuttaa informaation koodaamiseen pitkäkestoisessa muistissa. Yksi mah-

dollinen selitys dyslektikkojen fonologisen muistin vaikeuksiin on se, että muistiin varastoi-

dun fonologisen informaation mieleen palauttaminen on vaikeaa tai se on heikosti koodattua.

Tällaiset vaikeudet voivat aiheuttaa ongelmia ns. oikean sanan löytämisessä sekä sanojen ään-

tämisessä.  Fonologisen  informaation  käytössä  ilmenevä  puutteellisuus  pitää  mahdollisesti

yhtä työmuistissa, pitkäkestoisessa muistissa, kuvien nimeämisessä ja verbaalisessa toistami-

sessa esiintyvän heikon suoriutumisen kanssa. (Rack 1994: 9, 12–14.) Yapin ja van der Leijin
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mukaan ne lapset, joilla on hankalia lukemisen rajoitteita, joutuvat ponnistelemaan enemmän

sanan tunnistamisen prosessissa. Heidän lukemisen kehityksensä onkin hyvin hidasta. (Yap  &

van der Leij 1994: 78.) 

2.5 Tutkimuskysymykset

Päätutkimuskysymyksiä on kolme ja ne sisältävät joitakin alakysymyksiä. Ensimmäinen ky-

symys koskee sitä, miten alakouluikäiset lapset ymmärtävät morfologisia tehtäviä eli millaisia

muotoja lapset ehdottavat ja millaiset lauseet synnyttävät monitulkintaisuutta. Toinen kysy-

mys koskee ohjaajien toimintaa. Kolmanteen kysymykseen siitä, miten tehtävät toimivat, haen

vastausta kahden ensimmäisen kysymyksen kautta.

• Miten alakouluikäiset lapset ymmärtävät morfologisia tehtäviä?

• Millaisia muotoja lapset ehdottavat?

• Millaiset lauseet synnyttävät monitulkintaisuutta?

• Onko oikeiden sanojen ja merkityksettömien sanojen taivuttamisessa eroa? 

• Miten ohjaajat neuvovat lapsia tehtäviä tehdessä?

• Miten ohjaajat auttavat sopivan muodon keksimisessä?

• Miten ohjaajat kommentoivat lasten ehdotuksia?

• Miten tehtävät toimivat?
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

3.1 Osallistujat

Tutkimukseen osallistuvat neljä lasta ovat n. 10-vuotiaita. Lapset ovat yksikielisiä. Osallistu-

jat tulivat alun perin Jyväskylän kaupungin perheneuvolan lastentutkimusklinikan asiakkaiksi

koulupsykologin lähetteellä, koska heillä oli koulunkäyntiä hankaloittavia lukemis- ja kirjoit-

tamisvaikeuksia. Lastentutkimusklinikan psykologit arvioivat lasten kuntoutustarpeen ja lap-

set tarvitsivat mm. lukemissujuvuuden kuntoutusta, mitä tämä Lukemissujuvuuden kehityksen

tukeminen kouluiässä -hanke pystyi tarjoamaan. Ryhmän muodostamisessa huomioon otettiin

myös ryhmädynamiikka. Pienryhmässä oli neljä lasta, kaksi neljäsluokkalaista ja kaksi viides-

luokkalaista. Ryhmässä oli kaksi tyttöä (T1, T2) ja kaksi poikaa (P1, P2). 1 tarkoittaa neljäs-

luokkalaista ja 2 viidesluokkalaista. 

Jokaiselle osallistuvalle lapselle tehtiin ennen intervention alkua  lukemissujuvuuden

taustataitoihin liittyviä mittauksia. Lukivaikeuden taustalla on todettu olevan tiettyjä kognitii-

visen prosessoinnin ongelmia. Tässä tutkimuksessa tehdyillä testeillä selvitettiin osallistuvien

lasten suoriutumista näissä kognitiivisissa taidoissa suhteessa ikätovereihin.  Numerosarjojen

toistamisen testillä mitataan työmuistin kapasiteettia (Wechsler 2010). Nopean sarjallisen ni-

meämisen tehtävässä  (Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari 2003)  lapsen tulee nimetä esineet ja

kirjaimet nopeasti  ja tarkasti.  Kirjoitetun tekstin tavuttaminen -tehtävässä  (Salmi,  Huemer,

Heikkilä & Aro 2012) lapsen tehtävä on tavuttaa kymmenen sanaa, joista osa on taivutettuja.

Äänteiden prosessointi -tehtävään kuuluu sanan osion tunnistaminen ja äänteiden vaihtaminen

(Korkman, Kirk & Kemp 2008). Sekä tavuttamis- että äänteiden prosessointitehtävä mittaavat

lapsen fonologisen tiedon käsittelytaitoa. Edellä mainittujen taustataitotestien lisäksi lapset te-

kivät myös seuraavat kaksi testiä,  jotka ovat oleellisia lukutaitoon liittyvissä analyyseissa,

mutta  joita  ei  tässä  tutkimuksessa  käytetä.  Nonverbaalia  älykkyyttä  mittaavassa  Coloured

progressive matrices -tehtävässä (Raven 1956) on yhteensä 36 kohtaa, joissa kuvasta puuttuu

pala ja lapsen on valittava, mikä kuudesta vaihtoehdosta kuuluu kuvasta puuttuvaan kohtaan.

Viimeisenä tehtävänä on PPVT eli Peabody Picture Vocabulary Test  (Dunn & Dunn 1981).

Siinä tutkitaan sanavarastoa siten, että tutkija sanoo sanan ja lapsi osoittaa neljästä kuvasta,

mikä kuvaa sanottua sanaa. 
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3.2 Aineiston keruumenetelmät

Kirjalliset tutkimusluvat tutkimukseen osallistuvilta oppilailta on pyydetty eettisen tieteellisen

tavan mukaisesti Niilo Mäki Instituutin kautta. Nauhoitin syksyllä 2013 Niilo Mäki Instituutin

tiloissa kuusi puolentoista tunnin ryhmätapaamista, joiden aikana neljä alakouluikäistä lasta

teki morfologisia tehtäviä. Varsinaisena aineistonani ovat nauhoitukset, mutta olen ollut itse

myös seuraamassa jokaista kertaa. Osallistuin tauoilla vapaaseen, tutkimukseen liittymättö-

mistä aiheista käytävään keskusteluun. Joitakin kertoja olin apuna käytännön asioissa, esimer-

kiksi tietokoneen käytössä. Kommentoin kuudennella kerralla paria tehtävää tai vastausta, kun

koin epäselvyyden korjaamisen välttämättömäksi. Tällainen oli esimerkiksi tilanne, jossa oh-

jaaja epähuomiossa sanoi omistusliitteen -nsA olevan vain yksikön 3. persoonan suffiksi. Pyr-

kimykseni kuitenkin oli olla paikalla lähinnä varmistamassa nauhoitusten onnistuminen.

Aineistonani on kuusi nauhoitettua pienryhmän tapaamiskertaa. Morfologisen tietoi-

suuden jaksoon kuului yhteensä seitsemän tapaamiskertaa, joista ensimmäisestä ei ole nauhoi-

tuksia. Tapaamiset olivat kerran viikossa. Kokonaisuudessaan nauhoitin interventiosta mate-

riaalia noin 7,5 tuntia. Tähän aikaan sisältyy myös mm. kotitehtävien tarkistamista yhdessä.

Aineistona toimivien nauhoitusten pituus on hieman yli 3,5 tuntia. Intervention tehtävissä har-

joitellaan kuutta sijapäätettä ja kolmea omistusliitettä.  Sijapäätteet ovat sisäpaikallissijoista

inessiivi ja elatiivi ja ulkopaikallissijat adessiivi, allatiivi ja ablatiivi. Lisäksi mukana on trans-

latiivi. Possessiivisuffikseista mukana ovat 3. persoonan -nsA, monikon 1. persoonan -mme ja

monikon 2. persoonan -nne. Jokaisella tapaamiskerralla tehtävissä keskityttiin kolmeen harjoi-

teltavaan päätteeseen. Tapaamiskerroista toisella ja viidennellä keskityttiin päätteisiin  -ssA,

-stA ja  -ksi, kolmannella ja kuudennella kerroilla omistusliitteisiin  -mme, -nne ja  -nsA ja ta-

paamiskerroilla neljä ja seitsemän päätteisiin -llA, -ltA ja -lle. 

Aineistona toimivat suulliset tehtävät, jotka olen käynyt läpi ennen intervention alkua,

ja joiden nauhoittaminen on onnistunut kaikilta tai lähes kaikilta lapsilta. Aineisto on rajattu

suullisesti tehtyihin tehtäviin, vaikka olen saanut tarkasteltavakseni myös muutamia kirjallisia

osioita. Rajaus on tehty mm. siksi, että kielen suullinen ja kirjallinen prosessointi on erilaista.

Torrance ja Jeffery nostavat esiin, että tekstin tuottaminen voi siis potentiaalisesti olla hyvin

monimutkainen ja resursseja vaativa prosessi. Tämä tarkoittaa sitä, että kognitiivisten resurs-

sien rajoitukset vaikuttavat välillisesti informaation prosessointiin kirjoittaessa. (Torrance &

Jeffery 1999: 7.) Ihmisen täytyy mahdollisesti missä tahansa kirjoittamisen vaiheessa käsitellä

ja hallita useita osakomponenttitaitoja (Fayol 1999: 20).  On myös muita syitä siihen, miksi



36

olen rajannut aineiston ulkopuolelle ne tehtävät, joissa lapset itsenäisesti kirjoittavat vastauk-

sensa ylös. Näissä tehtävissä en ainakaan pääse käsiksi lapsen ajatteluprosessiin, vaikka näki-

sinkin lapsen oman viimeisen vastauksen. Aineistostani rajautuvat täten pois myös tehtävät,

joissa lapset tekevät itsenäisesti tehtäviä ja sitten tarkistavat ne saman tien itse. Lapset tekivät

myös tapaamiskertojen välillä kotitehtäviä, mutta ne eivät ole muiden tehtävien tavoin kont-

rolloituja, sillä en ole käynyt niitä läpi ennen ryhmätapaamisten alkua. Kotitehtävistä ei myös-

kään tiedä, kuinka paljon vanhemmat ovat niiden tekemisessä auttaneet. 

Morfologisen tietoisuuden jakson aikana lapset  tekivät  seitsemällä  tapaamiskerralla

yhteensä 20 tehtävää, joista 9 kuuluu aineistooni. Niillä kuudella kerralla, joista keräsin ai-

neistoa, lapset tekivät yhteensä 18 tehtävää. Näistä 12 oli täydennystehtäviä ja 6 sana lausee-

seen sopimattomassa muodossa -tehtäviä. Täten aineiston 7 lauseen täydennystehtävää ja 2

sana lauseyhteyteen sopimattomassa muodossa -tehtävää vastaa melko hyvin sitä suhdetta,

joka näillä kahdella eri tehtävätyypillä intervention harjoituksissa oli. 

Aineistonani toimivista suullisesti tehdyistä tehtävistä yhdessä koko ryhmässä tehtyjä

tehtäviä on kaksi, aikuisen kanssa kahdestaan tehtyjä viisi, itsenäisesti tehtyjä yksi ja parityö-

nä tehtyjä yksi. Päätteitä -ssA, -stA ja -ksi haetaan kahdessa tehtävässä, omistusliitteitä -mme,

-nne ja -nsA kolmessa ja ulkopaikallissijoja -llA, -ltA ja -lle neljässä. Tehtävistä viidessä taivu-

tettava sana on oikea sana ja neljässä merkityksetön sana. Taivutettavissa sanoissa on siis mu-

kana sekä oikeita sanoja että pseudosanoja. Esittelen tarkemmin aineistooni kuuluvat 9 tehtä-

vää taulukossa 1. Esimerkit tehtävistä löytyvät myös työn lopusta liitteenä.

Taulukko 1. Aineistona toimivat tehtävät.

Oikea sana Merkityksetön sana

2. tapaamiskerta
haettu pääte -ssA, -stA tai -ksi

Lauseen täydentäminen.
Ryhmätehtävä.
Tehtävään ei ollut kirjallista 
tehtävänantoa. 
Esimerkkilause: Haluaisin 
joskus uskaltaa uida (isne).

3. tapaamiskerta
haettu pääte -mme, -nne tai 
-nsA

Lauseen täydentäminen.
Ryhmätehtävä.
Tehtävään ei ollut kirjallista 
tehtävänantoa.
Esimerkkilause: Kettu pesi 
koko (turkki).
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Oikea sana Merkityksetön sana

4. tapaamiskerta
haettu pääte -llA, -ltA tai -lle

Lauseyhteyteen sopimatto-
man muodon tunnistaminen.
Ohjaajan kanssa kahdestaan.
Tehtävänanto: Lue lauseet ai-
kuiselle ääneen. Väritä sana, 
joka on väärässä muodossa. 
Esimerkkilause: Oletko kos-
kaan käynyt kirjamessuille? 

Lauseen täydentäminen.
Ohjaajan kanssa kahdestaan.
Tehtävänanto: Sano suluissa 
annettu hölynpölysana oi-
keassa muodossa. Aikuinen 
kirjoittaa oikean vastauksen. 
Esimerkkilause: Linnut istu-
vat (pote). 

Lauseen täydentäminen
Itsenäisesti tehtävä.
Tehtävänanto:Pohdi ensin, 
mikä voisi olla oikea hölyn-
pölysanan muoto. Lue sitten 
koko lause ääneen nauhuril-
le! 
Esimerkkilause: Ripustin tau-
lun (koipa).

5. tapaamiskerta
haettu pääte -ssA, -stA tai -ksi

Lauseen täydentäminen.
Ohjaajan kanssa kahdestaan 
koneella.
Tehtävänanto: Kirjoita ruu-
tuun suluissa annettu sana oi-
keassa muodossa. 
Esimerkkilause: Taisitte luul-
la minua (varas).

6. tapaamiskerta
haettu pääte -mme, -nne tai 
-nsA

Lauseyhteyteen sopimatto-
man muodon tunnistaminen.
Ohjaajan kanssa kahdestaan.
Piste toteutettiin paperisuika-
lekalastuksena aikuisen kans-
sa, joten lauseet tulivat lapsil-
le eri järjestyksessä. Kirjallis-
ta tehtävänantoa ei ollut lap-
sille näkyvissä. 
Esimerkkilause: Orava ra-
kensi pesäksi isoon kuuseen. 

Lauseen täydentäminen.
Ohjaajan kanssa kahdestaan 
paperilla.
Tehtävänanto: Sano suluissa 
annettu hölynpölysana oi-
keassa muodossa. Aikuinen 
kirjoittaa oikean vastauksen. 
Esimerkkilause: Meidän 
(aire) tekee parasta ruokaa. 

7. tapaamiskerta
haettu pääte -llA, -ltA tai -lle

Lauseen täydentäminen.
Pareittain tehtävä. 
Tehtävänanto: Pohtikaa yh-
dessä, mikä voisi olla oikea 
muoto. Kirjoittakaa vastauk-
set vuorotellen. 
Esimerkkilause: (enkeli) on 
hohtavan valkoiset siivet. 
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Aineistoni ulkopuolelle jääviä tehtäviä ovat 1. tapaamiskerran kaksi tehtävää, joissa haettuja

päätteitä olivat kaikki kuusi sijapäätettä ja kolme omistusliitettä. Toinen oli tehtävä, jossa lau-

seesta puuttuu sijapääte ja toinen salapoliisitehtävä, jossa lasten kanssa yhdessä etsittiin sanan

eri osia ja pohdittiin niiden merkitystä.  Molemmissa käsiteltiin oikeita sanoja. Aineistoni ul-

kopuolelle jäävissä tehtävissä kolmessa oli  yksittäisten lauseiden sijasta kokonainen teksti,

jossa taivutettavista sanoista oli valmiina näkyvissä jo vartalo ja tehtävänä oli oikean päätteen

lisääminen. Pistetyöskentelykerroilta aineistoista jäivät pois 4. kerran sana  lauseeseen sopi-

mattomassa muodossa -tehtävä, joka tehtiin tietokoneella yliviivaamalla sekä 5. kerran täy-

dennystehtävä ja sana lauseeseen sopimattomassa muodossa -tehtävä, jotka lapsi teki itsenäi-

sesti laminaatille tussilla, ja tehtävä, jossa lauseeseen sopimaton sana korjataan aikuisen kans-

sa koneella. 6. kerralta jäi pois kaksi tehtävää, joista toinen on kirjallinen lauseentäydennys

merkityksettömällä sanalla ja toinen sana lauseeseen sopimattomassa muodossa -tehtävä, jon-

ka lapsi tarkistaa itse kalvolla. Kaikista tehtävistä taivutettavana sanana on oikea sana viides-

sätoista tehtävässä, merkityksetön viidessä. Aineistooni kuuluvissa tehtävissä oikeita sanoja

käsitellään viidessä ja merkityksettömiä sanoja neljässä, joten suhde oikeiden ja merkitykset-

tömien sanojen välillä on tasaisempi kuin koko interventiossa.  

Yhdellä kerroista paikalla oli vain kolme lasta, sillä yksi lapsista oli poissa. Täten lap-

silta on olemassa hieman eri määrä aineistoa. En kuitenkaan pidä mielekkäänä lasten keski-

näistä vertailua, joten lähtökohtani on käsitellä lasten vastauksia yhtenä kokonaisuutena. 

Interventiotutkimuksen  aikana  lasten  lukemissujuvuuden  kehitystä  seurattiin  alku-,

väli-, loppu- ja seurantamittauksin, joihin kuului yhtenä osana morfologiatesti. Morfologiates-

ti on Paula Lyytisen (1988a) taivutusmuotojen hallinnan mittausmenetelmä lapsille, ja jokai-

nen interventioon osallistuvista oppilaista on tehnyt sen siis yhteensä neljä kertaa. Tarkastelen

tutkimukseen osallistuvien oppilaiden alku- ja välimittauksissa saamia morfologiatestin tulok-

sia, sillä ne ovat tutkimukseni kannalta kiintoisia.  Loppu- ja seurantamittauksiin taasen vai-

kuttavat morfeemien toiston jakso, joka ei kuulunut tutkimukseeni.

3.3 Lukemissujuvuusinterventio

3.3.1 Interventio

Työni liittyy Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä -hankkeeseen, jonka tavoit-

teena oli kehittää uusia menetelmiä ja materiaalia lukemissujuvuuden tukemiseen.  Tarkem-
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min työni koskee morfologisia harjoitustehtäviä ja sitä, miten alakouluikäiset lapset ryhmäta-

paamisissa käsittelevät näitä tehtäviä ja kuinka nämä tehtävät toimivat. Syksyllä 2013 järjes-

tettiin lukemissujuvuusinterventio, joka koostui kahdesta seitsemän tapaamiskerran jaksosta: 

morfologisen tietoisuuden jaksosta ja toistavan morfeemien lukemisen jaksosta. Aineistoni on 

kerätty ensimmäiseltä morfologisen tietoisuuden jaksolta. Tutkimukseeni kuuluva osio, jossa 

käyn läpi tehtävät, on toteutettu kesällä 2013, ja aineisto on sen jälkeen kerätty syksyllä 2013. 

Tässä lukemissujuvuusinterventiossa tutkitaan morfologisen tietoisuuden ja morfeemien tois-

tavan lukemisen mahdollista vaikutusta lukemisen sujuvoitumiseen. Käytetyn materiaalin ta-

voite oli altistaa lapsia päätteille sekä altistaa heitä opettelemaan niiden ennakointia tekstistä.

Lukemissujuvuusintervention pilotti toteutettiin syksyllä 2012 ja keväällä 2013. Pilotti

toteutettiin  yksilöinterventiona  yhteensä  neljälle  lapselle.  Syksyllä  2012  osallistujat  olivat

kaksi kolmasluokkalaista poikaa. Toinen lapsista kehittyi spesifisti harjoitellussa taidossa, toi-

nen lapsi kehittyi yleisesti lukutaidossa. Keväällä 2013 osallistujista toinen oli viidesluokka-

lainen ja toinen kuudesluokkalainen poika. Pilotti koostui kahdesta jaksosta: morfologian ja

morfeemien toistamisen jaksoista. Kummallakin jaksolla tapaamisia oli yhdeksän, ja tapaami-

set toteutettiin kolme kertaa viikossa. Pääpiirteissään tutkimuskysymykset olivat pilotissa sa-

mat kuin varsinaisessa tutkimuksessa. Yksilöinterventiossa vanhempien lasten motivointi oli

haastavaa, joten pilotissa huomattiin, että ryhmäinterventio voisi toimia yksin tekemistä pa-

remmin. 

3.3.2 Tehtävien laadinta

Kaikki  aineistona  olevat  tehtävät  on  laadittu  tätä  tutkimusta  varten  alun  perin

lukemissujuvuuden kuntouttamisen,  ei  morfologian näkökulmasta.  Tehtävissä harjoiteltavat

päätteet ovat siis sisäpaikallissijoista inessiivi ja elatiivi ja ulkopaikallissijat adessiivi, allatiivi

ja  ablatiivi  sekä  abstrakti  paikallissija  translatiivi.  Possessiivisuffikseista  mukana  ovat  3.

persoona, monikon 1. persoona ja monikon 2. persoona. Tehtävissä esiintyvät harjoiteltavat

päätteet  on valittu  koko tutkimuksen asetelmaa ajatellen sijapäätteiden ja omistusliitteiden

joukosta  sillä  periaatteella,  että  ne  eivät  ole  tavurajallisia,  koska  tarkoitus  ei  ollut  tehdä

tavuharjoittelua.  Sijapäätteistä  jätettiin  lisäksi  pois  harvinaiset,  kuten abessiivi. Paikallissi-

joista illatiivi ei  ole mukana, koska se esiintyy joskus tavurajallisena.  Perusajatus on ollut

myös se, ettei taivutettavassa sanassa esiintyisi useampaa päätettä. Tehtävät eivät ole testejä,

vaan niiden harjoittelulla on tarkoitus auttaa lapsia oppimaan päätteiden ennakointia lukiessa. 
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Työni aluksi olen käynyt läpi kevään 2013 pilotissa käytetyt tehtävät, jotka sisältävät

päätteitä. Kävin ensin pilotissa käytetyt tehtävät kohta kohdalta läpi tehden merkintöjä tehtä-

vissä  käytetyistä  virkkeistä,  esimerkiksi  niissä  esiintyvästä  astevaihtelusta  ja  useammasta

päätteestä. Tarkoituksena oli välttää astevaihtelussa olevien sanojen yliedustus sekä useammat

päätteet. Lopulliset tehtävät on muokattu tekemieni havaintojen pohjalta. Lauseiden muokkaa-

misen tavoitteena on ollut se, että lauseet olisivat mahdollisimman luontevia ja kontrolloituja.

Olen myös pyrkinyt ottamaan  Ison suomen kieliopin ryhmittelyn ja otsikoinnin mukaisesti

kustakin harjoiteltavasta sijamuodosta useita erilaisia merkityksiä edustamaan muodon moni-

puolista käyttöä kielessä. Kaikkia sijapäätteiden eri merkityksiä ei ole voitu ottaa mukaan,

koska tehtäviä on rajattu määrä. Jotkin marginaalisemmat käyttökohteet ovat myös sellaisia,

etteivät ne toimi tehtävissä, joissa lause pitää täydentää, sillä vaihtoehtoja on liian monta ja

lapset tuskin valitsevat vaihtoehdoista harvemmin käytettävää. Jaottelu ei ole kuitenkaan au-

koton.

Possessiivisuffiksi voi liittyä lauseessa erilaisiin ilmauksiin. Tässä työssä käsiteltävissä

harjoituksissa harjoiteltavat possessiivisuffiksit ilmaisevat omistusta tai muuta kuuluvuutta ja

edustavat täten tehtävältään genetiivimääritettä. Haetut omistusliitteet voivat olla myös sama-

viitteisiä jonkin keskeisen lauseenjäsenen, yleensä subjektin, kanssa. (VISK § 96.)

Tehtävistä on jätetty pois sellaiset muodot, joita kyllä käytetään, mutta jotka eivät ole

suositusten mukaisia,  esimerkiksi  haista pahalle.  Suositeltu kirjakieli  on tässä normi,  sillä

mukana on myös omistusliitteitä, jotka ovat suositusten mukaisia, vaikkakin käytössä vähäi-

siä. Suomen kielessä possessiivisuffikseja käytetään myös useissa verbien nominaalirakenteis-

sa, esim. saadakseni (Hakulinen 1968: 95–96). Tällainen possessiivisuffiksien käyttö on lähes

poikkeuksetta rajattu tehtävistä pois. Olen rajannut tehtävien ulkopuolelle verbien nominaali-

muodot, koska ne ovat aukkotehtävissä hyvin hankalia ja merkityksettömissä sanoissa lähes

mahdottomia. 

Taivutettavista sanoista valtaosa on substantiiveja, mutta taivutettavana on myös jon-

kin verran adjektiiveja. Taivutettavia pronomineja on kolme, numeraaleja kaksi ja verbin no-

minaalimuotoja neljä, joista kaksi on VA-partisiippiä ja kaksi agenttipartisiippiä. Taivutetta-

vista sanoista on karsittu adverbit, koska niissä ei ole kyse enää päätteestä vaan uudesta taipu-

mattomasta sanasta. Muutamaa adjektiivien tapaista nominaalimuotoa lukuun ottamatta, teh-

tävissä taivutettavat sanat ovat siis nomineita. Erisnimiä ei ole rajattu pois, sillä erisnimiä

esiintyy usein teksteissä.
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Sijapäätteellisissä lausekkeissa molempiin sanoihin tulee lisätä oikea pääte, jottei teh-

tävä olisi vain edellisen sanan muodon kopioimista. Lausekkeita on mukana, jotta eri sana-

luokkia olisi edustettuna. Lisäksi todellisessakin kielenkäytössä esiintyy lausekkeita ja täten

lausekkeet  tuovat  virkkeisiin  myös monipuolisuutta  ja  elävyyttä.  Lauseenjäseninä toimivat

lausekkeet muodostuvat yhdestä tai useammasta sanasta (Koivisto 2013: 15). Vaikka posses-

siivisuffiksi koskeekin koko lausekkeen merkitystä, liittyy se vain edussanaan (VISK § 96). 

Omistusliitteistä  3.  persoonan sisältävistä  lauseista  pyrittiin  tekemään sellaisia,  että

niihin yksiselitteisesti oikea muoto olisi -nsA-päätteinen eikä -Vn. Tästä syystä on yhden päät-

teen periaatteesta tehty poikkeus genetiivin ja possessiivisuffiksin yhdistelmän kohdalla. Kui-

tenkin perusperiaate on, että yhdessä taivutettavassa sanassa on vain yksi pääte. Joissakin sa-

noissa on kylläkin monikon tunnus. 

Suomen kielelle tyypillinen ilmiö on astevaihtelu. Vajaa kolmannes yleisistä sanoista

on astevaihtelussa. (VISK § 41.) Tästä syystä astevaihtelussa olevia taivutettavia sanoja on

tehtävissä noin kolmannes, mutta kaikkia niitä ei lasten kuitenkaan tarvitse osata taivuttaa as-

tevaihtelussa.  Tehtävät ovat vaikeampia, kun taivutettaviin sanoihin sisältyy astevaihtelu ja

kouluiässäkin opitaan vielä astevaihtelusääntöjä (Lyytinen 1988b: 11–12).

Vaikeat pseudosanat on vaihdettu, esimerkiksi pilotissa käytetty  upi, joka voisi olla

muun muassa  upista tai  uvista.  -s-loppuiset sanat, kuten  räjähdys on jätetty, mutta niitä ei

esiinny pseudosanoina.  Myös  jotkin  oudolta  vaikuttavat  lauseet  on  muutettu.  Kotimaisten

kielten keskus esittelee nomineille 51 taivutustyyppiä, joista 2 koskee yhdysnomineja (Kotus).

Tehtäviä ei ole kuitenkaan käyty läpi eri taivutustyyppejä ja niiden yleisyyttä silmällä pitäen. 

Jokaisella kerralla harjoiteltiin paitsi eri päätteitä, myös erilaisin keinoin. Lapset teki-

vät kotonaan myös kirjallisia kotitehtäviä. Erilaisia tapoja tehdä tehtäviä olivat ryhmässä yh-

dessä suullisesti tehdyt, aikuisen kanssa tehdyt, parin kanssa tehdyt ja itsenäisesti tehdyt sekä

kirjalliset että suulliset tehtävät. Kolmella tapaamiskerralla tehtäviä tehtiin pistetyöskentelynä

eli lapset kiersivät tapaamisen aikana yksin neljällä eri pisteellä tekemässä kussakin yhden

tehtävän joko itsenäisesti tai ohjaajan kanssa. Osan tehtävistä lapset tarkistivat itse heti teke-

misen jälkeen, osa tarkistettiin yhdessä. Kaikki tapaamiset sisälsivät puolivälissä kertaa väli-

palan ja kuudella kerralla tapaaminen aloitettiin homonymiaan tai polysemiaan perustuvilla

vitseillä. Kuitenkaan tehtävissä ei ole ainakaan tietoisesti pyritty polysemian käyttöön vaan

pikemminkin yksiselitteisyyteen.

En tarkastele eri tapaamiskertoja vertaillen, koska en ollut itse ensimmäisellä kerralla
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paikalla. Siten tutkimuskysymykseni ei ole, kuinka lasten ehdotukset kehittyvät, vaan millai-

sia ehdotuksia lapset ylipäätään tekevät seuraamillani kerroilla.

Siinä osassa tutkimusta, johon oma työni kuuluu, taivutettavat sanat ovat tehtävissä

aina kontekstissa. Työssäni olen kiinnostunut muun muassa lausesemantiikasta. Yksittäinen

sana voi olla taivutettu itsenään täysin suomen kielen mukaisesti, mutta kontekstissaan lause

on suomen kielen vastainen.
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4 ANALYYSI

Wangin, Chengin ja Chenin mukaan morfologisesta tietoisuudesta neljää osa-aluetta voidaan

mitata: tunnistamista, erottamista, tulkintaa ja tuottamista, joka tarkoittaa halutun merkityksen

ilmaisemista (Wang ym. 2006: 543). Aineistoni yhdeksästä tehtävästä seitsemän on täydentä-

mistehtäviä, joissa tehtävänä on taivuttaa pyydetty sana oikeassa muodossa annetussa virk-

keessä.  Näissä jokaisessa on kyse tuottamisesta  Wangin ja muiden kategoriajaon mukaan.

Ryhmätapaamisten tehtävät eivät ole varsinaisia mittareita vaan harjoituksia. Tuottaminen on

selkeästi keskeisin kategoria näissä tehtävissä ja myös siis edustetuin. Morfologiatestissäkin

(Lyytinen 1988a) kyse on tuottamisesta. Wangin ja muiden määritelmä pohjaa englannin kie-

leen, joten siinä korostetaan yhdistämistä ja johtamista, vaikka taivutuskin on osa morfolo-

giaa. Suomen kielen yhteydessä morfologiassa keskeistä on kuitenkin taivutuksen runsaus.

Suomeen sovellettaessa olisikin syytä kaikkien kategorioiden kohdalla nostaa esiin, paitsi sa-

nanmuodostus, myös taivutus. Kaksi aineistoni tehtävää, joissa on muutettava lauseyhteyteen

sopimattomassa muodossa oleva sana, edustavat tunnistamista ja tuottamista.  

Tehtäviä, joissa taivutettavana on oikea sana, on viisi. Näistä viidestä tehtävästä lasten

vastauksia on kaikkinensa yhteensä n. 170. Vastaavasti merkityksettömien sanojen vastauksia

on n. 100. Täten merkityksettömiä sanoja on tarkastelemistani vastauksista reilu kolmannes

kaikista manipuloitavista sanoista. Vastausten kokonaismäärään on laskettu lasten vastaukset

yhdessä tehdyistä tehtävistä sekä jokaisen lapsen vastaukset erikseen tehdyistä tehtävistä. Oi-

keissa sanoissa odotuksenmukaisia  vastauksia  on selvästi  suurin osa,  yli  75%. Vastaavasti

merkityksettömien sanojen  kohdalla  suhde on päinvastainen,  sillä  odotuksenmukaisesti  on

mennyt reilu 37% vastauksista. Monitulkintaisuutta aiheuttivat n. 13 % oikeista ja n. 53 %

merkityksettömistä sanoista. Lauserakenteen vastaisia muotoja sisältäviä kohtia on oikeita sa-

noja käytettäessä n. 10% ja merkityksettömien sanojen kohdalla n. 9%. Lauserakenteen vas-

taisia muotoja lapset eivät siis ehdota erityisen paljon kummassakaan tapauksessa. Oikeiden

sanojen ja merkityksettömien sanojen käytön ero näkyykin siinä, että merkityksettömät sanat

aiheuttavat  suhteessa  huomattavasti  enemmän  monitulkintaisuutta.  Tämän  suhdeosuuksien

tarkastelun ulkopuolelle jätin ohjaajien toiminnan ja muut huomiot, koska ne ovat kategorioi-

na erilaisia kuin lasten varsinaiset vastausehdotukset. Muut huomiot menevät myös osin pääl-

lekkäin esim. monitulkintaisuuden kanssa.

Analyysiosiossa käytössäni ei ole valmista analyysimallia vaan luon kategoriat itse.

Aloitin aineistoni analyysin kuuntelemalla nauhoitukset läpi. Sen jälkeen litteroin karkeasti
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nauhoituksista ne kohdat, jotka ovat tutkimuskysymysteni kannalta mielenkiintoisia. Kiinnos-

tavia ovat sellaiset kohdat, jotka eivät mene odotuksenmukaisesti tai joissa esiintyy jokin muu

kiinnostava ilmiö. Tarkastelen myös ohjaajien toimintaa.

Luvuissa 4.1 ja 4.2 etsin aineistostani vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni

eli siihen, miten alakouluikäiset lapset ymmärtävät morfologisia tehtäviä. Molemmissa luvuis-

sa monitulkintaisuutta aiheuttavat kohdat on esitelty omissa alaluvuissaan. Käsittelen analyy-

sissä erikseen oikeita sanoja ja merkityksettömiä sanoja sisältävät tehtävät. Luku 4.3 vastaa

toiseen tutkimuskysymykseen,  joka käsittelee sitä,  miten ohjaajat  neuvovat  lapsia  tehtäviä

tehdessä ja kommentoivat lasten ehdotuksia. Luku 4.4 käsittelee kolmatta tutkimuskysymystä

eli kysymystä, miten tehtävät toimivat.

4.1 Oikeat sanat 

4.1.1 Odotuksenmukaiset vastaukset

Odotuksenmukainen muoto  ei  ole  määräytynyt  mitenkään  eksaktisti  tai  kontrolloidusti  eli

odotuksenmukainen muoto tarkoittaa siis minun ja ohjaajien käsitystä luontevimmista muo-

doista. Täten oikeastaan koko odotuksenmukaisuus on hieman erikoinen kategorian perusta.

Olenkin tässä luvussa pyrkinyt tuomaan esiin erityisesti niitä kohtia tehtävistä, joissa lapset

ovat ehdottaneet heti ohjaajien odottamaa muotoa tai useampi lapsi on ehdottanut samaa odo-

tettua muotoa eli esittelen sellaisia kohtia, joissa vallitsee kenties suurin yksimielisyys vas-

tauksesta ohjaajien, minun ja lasten kesken. Epämääräisyydestään huolimatta olen kuitenkin

halunnut säilyttää analyysissä ajatuksen odotuksenmukaisista muodoista, koska se ajatus oli

ohjaajilla – ja itsellänikin – ryhmätilanteissa mielessä, eikä se ole voinut olla vaikuttamatta

ohjaajien toimintaan.

Usea ihminen on osallistunut tehtävien laatimiseen, mutta niitä ei ole kuitenkaan tehty

varsinaisessa yhteistyössä. Tämä saattaa johtaa siihen, etteivät tehtävä ja tehtävänanto täysin

kohtaa. Siksi myös käsitys siitä, mikä muoto on haettu ja odotuksenmukainen muoto, voi peri-

aatteessa vaihdella ohjaajasta riippuen. Olen ennen intervention alkua käynyt läpi ja taulukoi-

nut kaikki aineistona toimivien tehtävien virkkeet. Taulukkoon olen merkinnyt mm. mikä on

taivutettavan sanan sanaluokka ja onko kyseinen sana virkkeen lopussa. Taulukossa on myös

sarake oikealla vastaukselle, mikä oli materiaalista vastaavien toive. Tämän sarakkeen käyttöä

olisi ollut syytä miettiä tarkemmin, sillä nyt vallalla oli liikaakin ajatus, että olisi mahdollista
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luoda yksiselitteisiä, luonnollisia lauseita, joihin olisi vain yksi vastausvaihtoehto.

Voi olla useita tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, mitä muotoa ehdotetaan. Odotuksen-

mukaisesti menneissä vastauksissa on joitakin sellaisia kohtia, joihin on olemassa vain yksi

suomen kielen normien mukainen vastaus, mikäli jokin pääte on sanaan lisättävä, esim. Ase-

tamme oman vaatii, että seuraava sana on taivutettu  kameramme.  Kuitenkin monet virkkeet

ovat sellaisia, että niihin sopisi useampikin taivutusmuoto, vaikka selkeästi yksi muoto on

luontevin tai yleisin. Toisaalta siitä huolimatta, että kohtaan olisi voinut käydä montakin eri

muotoa, lapset ovat saattaneet vastata juuri odotuksenmukaisesti.

Mikäli tehtävään on vain yksi sopiva muoto, on vastauksen hakeminen yksiselittei-

sempää kuin monitulkintaisemmissa tehtävän kohdissa. Seuraavat esimerkit ovat kohtia, jois-

sa ei suomen kirjakielen mukaisesti ole useampia vaihtoehtoja. Näissä tehtävissä tällaisia ovat

ennen kaikkea lauseet, jotka vaativat possessiivisuffiksien käyttöä.  Genetiivissä olevan per-

soonapronominin kanssa kirjakielen mukainen vaihtoehto on sanan omistusliitteinen muoto.

Tämä siis mikäli oletetaan, että omistusliitteet kuuluvat vielä suomen kieleen, mikä ei ole täy-

sin itsestäänselvää.  Harjoituksissa possessiivikongruenssin sisältävät virkkeet ovat yksiselit-

teisimpiä.

1. Meidän (talo) naapurissa asuu kaksi vanhaa rouvaa.
T2: talomme
ohjaaja: mistä tiesit?
T2: emmä tiiä, tosta meiän

Seuraavassa lauseessa sana  oma vaatii  possessiivisuffiksin käyttöä.  Lapsi  ehdottaa,

että  asetamme paljastaa käytettävän muodon,  vaikka paljastava asia on  asetamme oman ka-

meramme, missä oma-sanan käyttö ilmaisee, että kamera kuuluu lauseen subjektille. Oma-sa-

na on kuvailevan adjektiivin sijasta ennemminkin relationaalinen,  vaikka sitä käytetäänkin

suomen kielessä adjektiivin tavoin substantiivipääsanan kanssa ja predikatiivina (Hakulinen

Auli 2006: 68). Tässäkin tilanteessa näkyy kielestä yksioikoinen käsitys, jonka mukaan a:sta

seuraa b, eli koska verbissä on monikon 3. persoonan pääte, on myös substantiivissa oltava sa-

ma. 

2. Asetamme oman (kamera) kuvaamaan esitystä aivan läheltä.
P2: kameramme
ohjaaja2: mikähän sen paljasti?
P2: asetamme
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Osan tehtävistä  lapset  tekivät  jokainen erikseen yhdessä ohjaajan kanssa.  Joissakin

kohdissa kaikki lapset ehdottivat samaa taivutusta, joka oli myös odotuksenmukainen muoto.

Tällaisia kohtia olivat esimerkiksi virkkeet Uskotko, että minusta todella on (laulaja)? ja Jä-

nis sieppasi kasvimaan (penkki) porkkanan. Ensimmäisessä esimerkissä kyse lienee siitä, että

lause on helpompi, jos taivutettava sana on lauseen lopussa viimeisenä. Kyseessä on myös va-

kiintunut rakenne. Jälkimmäisessä virkkeessä porkkana on sieppaamisen kohde, joten penkki

on paikka. 

Lauseessa  Sisko soitti  minulle  kolmeksi yöllä lauseeseen sopimattomassa muodossa

oleva sana pitää vaihtaa sopivaan muotoon. Kyseiseen kohtaan jokainen lapsi ehdottaa samaa

vastausta, kolmelta, ja kellonajat ovatkin yleisiä ilmauksia. Ajanilmaiseminen, ja eritoten kel-

lonajat, ovat myös yksi ablatiivin merkityksistä, vaikka ablatiivi onkin tekstissä harvinaisim-

min esiintyvä paikallissija (VISK § 1249, § 1227). 

3. Kaksi (kolme) autoilijasta pitää itseään hyvänä kuljettajana.
T1: kaksi...kolmesta
P2: kolmesta
ohjaaja1: eikö se, että täällä oli autoilijasta paljastanutkin sen? 
T2: (kolmesta odotuksenmukaisesti)
P1: (kolmesta odotuksenmukaisesti)

Esimerkissä 3 voidaan ajatella kyseessä olevan kokonaisuuden elatiivirakenne (ks. VISK §

1254),  vaikka  kyseisessä  lauseessa  ilmaisussa  kaksi  kolmesta  autoilijasta  tuskin  on  kyse

konkreettisesti kahdesta tai kolmesta henkilöstä vaan kaksi kolmesta on synonyymi murtolu-

vulle kaksi kolmasosaa. Kolmesta autoilijasta on myös lauseke, sillä sanoja ei voi erottaa toi-

sistaan rikkomatta ilmaisun merkitystä. 

Paritehtävän lauseessa  (enkeli)  on hohtavan valkoiset  siivet  molemmat  parit  luovat

haetun omistuslauseen enkelillä on hohtavan valkoiset siivet. Omistuslause on hyvin yleinen

lausetyyppi, mikä vaikuttanee taivutuksen helppouteen. Paritehtävän virkkeessä Lapset säntä-

sivät rantaan ja aikuiset (nurmikko) on kyseessä konkreettinen paikanilmaus. T2 ei ainakaan

nauhalle kuuluvasti sano nurmikolle, mutta on kuitenkin kirjoittanut nurmikolle. P1 ja P2 eh-

dottavat  nurmikolle odotuksenmukaisesti. Rantaan meno on rinnastettu nurmikolle menoon.

Konkreettinen paikanilmaisu lienee yleisin ja tutuin tapa käyttää paikallissijoja, ja se ilmoite-

taankin kieliopissa keskeisenä käyttöyhteytenä (VISK § 1235). Konkreettinen käyttöyhteys

vaikuttaa helpommalta hahmottaa kuin abstrakti, esim. vrt. esimerkit 8 ja 9.

Myös virkkeessä Jalkapalloilijat joutuivat poistumaan (kenttä), koska alkoi sataa kyse
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on konkreettisesta paikanilmauksesta poistua jostakin. Sateen alkamisen kertominen tarkenta-

vassa sivulauseessa paljastaa, että poistuminen tapahtuu nimenomaan pois kentältä, sillä ken-

tälle ei siirryttäisi varta vasten sateen alkaessa.

Lauseessa Kettu pesi koko (turkki) lapsi ehdottaa odotuksenmukaisesti turkkinsa, sillä

kenen muunkaan turkin kettu pesisi. Toinen vastaavan tyylinen lause on Hän on pitänyt kuk-

kia piilossa (selkä) takana, johon lapsi ehdottaa odotuksenmukaisesti selkänsä, sillä harvem-

min kukaan pitää mitään piilossa kenenkään toisen selän takana. Oikeastaan tehtävien lähem-

pi tarkastelu paljastaa, että harvoin mikään kielen piirre vaatii jotain tiettyä päätettä, kuten

esim. persoonapronomini voi vaatia, vaan oletus siitä, mitä lauseella yritetään sanoa, määrää

päätteen. Siihen, mikä oletetaan lauseen viestiksi, vaikuttaa käytettyjen ilmaisujen yleisyys ja

kielen ulkopuolinen tieto. Näissä esimerkeissä vaikuttaa tieto siitä, että asioiden piilottelu jon-

kun toisen selän takana on hankalaa tai ketut puhdistautuvat nuolemalla itseään. Sinänsä kum-

massakaan lauseessa mikään kieliopissa ei vaadi juuri tietyn persoonan muotoa.

Virkkeeseen  Mitä päätitte (kokous)  jokainen lapsista vastaa  kokouksessa. Myös lau-

seen lyhyydellä voi olla vaikutusta siihen, mitä vaihtoehtoa lapsi ehdottaa. Järkevän lauseen

olisi muodostanut myös ainakin muoto kokouksesta, esim. pidetäänkö sitä. Luontevampi tapa

olisi kysyä  mitä päätitte kokouksen suhteen. Huomattavasti yleisemmin kuitenkin päätöksiä

tehdään kokouksessa kuin kokouksesta. Tässäkin kyse lienee siitä, millaisia kokonaisuuksia

lapsella on päässään. Yleisemmin käytetty tulee ensimmäisenä mieleen. Eri vaihtoehdot eivät

ole samanarvoisia vaihtoehtoja vaan enemmän käytetyt ja tutut ilmaisut ja rakenteet tulevat

helpommin ja nopeammin mieleen kuin harvinaisemmat, vaikkakin suomen kielen mukaiset,

ehdotukset. Ennakointiin ja siten ehdotuksiin vaikuttaa se, mikä todennäköisimmin olisi sopi-

va lause. 

Virkkeeseen Söimme niin paljon, että vatsaksi pyöristyivät palloiksi  kolme kyseiselle

kerralle osallistunutta lasta vastaa odotuksenmukaisesti  vatsamme.  Palloiksi-sanan monikko-

muoto kertoo, että kyse on useammasta vatsasta, joskin sananmuoto vatsamme on sekä yksik-

kö että monikko. Kyseisessä virkkeessä on ilmaisurakenne niin – että, missä päälause ilmai-

see ominaisuuden pätevän jonkinasteisena ja alisteinen sivulause paljastaa asteen, esim. seu-

rausten suhteen (VISK § 1160). Meidän syömisemme ei voi aiheuttaa seurauksia muiden kuin

meidän omien vatsojemme pullistumiseen.

Moniin lauseisiin sopisi useampikin vaihtoehto, vaikka lapset ehdottavatkin odotuk-

senmukaista vastausta.  Virkkeeseen  Mies ottaa hatun (kori)  kaikki lapset vastaavat muodon



48

korista eivätkä korilta,  vaikka sekin olisi sopiva muoto. Tässäkin kohdassa on kyseessä pai-

kallissijan käyttö konkreettisena paikanilmaisuna. Kori on asia, jonka sisällä voi olla jotakin,

joten on kenties luontevampaa ajatella, että jotakin otetaan korista eikä korin päältä. Tässä voi

olla näkyvissä Koiviston mainitsema ilmiö, jossa adpositiot voivat viedä alaa paikallissijoilta.

Näin on käynyt esimerkiksi suomen sukukielessä virossa. Toisaalta samaa asiaa ilmaisevilla

keinoilla on taipumus eriytyä semanttisesti siten, että kummallakin on omat käyttöalansa ja

-tarpeensa. (Koivisto 2014: 344.) Täten voisi tuntua luontevammalta sanoa, että ottaa hattu

korin päältä kuin ottaa hatun korilta. Varsinkin kun usein korissa ei ole kantta ellei sitä erik-

seen mainita.

Alla  olevassa  esimerkissä  ensimmäinen  lapsi  ehdottaa  odotuksenmukaista  muotoa,

jonka jälkeen ohjaaja kysyy, mikä paljasti haetun muodon. Kysymys haetun muodon paljasta-

neesta asiasta voi antaa lapselle vääränlaisen kuvan siitä, että aina olisi olemassa jokin yksit-

täinen asia, joka määrää, mikä omistusliite tulee. Tosin lause on tehtävänäkin melko huono,

koska juhlimaan voi kutsua myös jonkun toisen ystävän. Esimerkki antaa kielestä yksioikoi-

sen käsityksen, jonka mukaan valituille muodoille olisi aina olemassa yksiselitteinen syy–seu-

raus -suhde.

 4. Kutsuimme (ystävät) juhlimaan voittoa kanssamme.
T1: ystävämme
ohjaaja2: mikä paljasti?
T1: emmä tiiä
P2: kutsuimme
ohjaaja2: kyllä, me kutsuimme

Ohjaajien odotukset vaikuttanevat lasten vastauksiin ja toisaalta ohjaajien omaan ta-

paan reagoida niihin. Se, että ohjaajilla on vahva etukäteisodotus siitä, mikä on ns. oikea muo-

to, voi vaikeuttaa tehtävien tekoa. Ohjaajilta vaaditaan nopeaa reagointikykyä ja ennakkoluu-

lottomuutta. Ohjaajien tulisi olla myös tietoisia siitä, mitä kielen mukaisuudella varsinaisesti

tarkoitetaan, sillä myös puhekieli on todellista kieltä eli kielenmukaisuus ei vielä sinällään

kerro, onko kyse juuri kirjakielen ihanteista. Myös sillä voi olla merkitystä, että ohjaajat ja

lapset ovat eri sukupolvia ja täten ohjaajien käsitykset kielestä kumpuavat eri ajan ihanteista.

4.1.2 Monitulkintaisuutta aiheuttavat kohdat

Tässä työssä monitulkintaisuus tarkoittaa sitä, että tehtävän virkkeeseen sopii useampi sanan-

muoto. Tässä luvussa estellään niitä kohtia, joihin lapset ovat ehdottaneet eri muotoja kuin
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mitä tehtäviin odotettiin vastaukseksi. Luvussa esitellään myös niitä lasten ehdotuksia, joissa

lapsi on taivuttamisen lisäksi lisännyt sanan muodostaen täten virkkeestä suomen kielen mu-

kaisen, esim.  Tapaan ystäväni koulun jälkeen luokkani oven edessä, jossa  edessä on lapsen

oma lisäys.   

Seuraavassa esimerkissä lapsi ei pelkästään taivuta uudelleen  lauseeseen sopimatto-

massa muodossa olevaa ovi-sanaa, vaan lisäksi hän lisää toisen sanan muodostaen sanaliiton

oven edessä.

5. Tapaan ystäväni koulun jälkeen luokkani ovessa.
Ohjaaja2: voiko tavata luokan ovessa?
T2: voi jos on ovi, mutta ei voi, jos on ihminen
ohjaaja2: miten sä ajattelet että se vois olla?
T2: oven edessä
ohjaaja2: niin siinäkin tai ovella 

Seuraavassa esimerkissä lapsi ehdottaa verbin nominaalimuotoa eli hän taivuttaa  kokata-sa-

naa, vaikka taivutettava sana on kokki. Lapsi kuitenkin itse pyrkii korjaamaan vastaustaan.

6. Roope valmistui eilen (kokki).
T1: valmistui eilen kokkaamaan, eiku kokkii....eiku Roope valmistui eilen kok-ki, 
kokki
ohjaaja1: nyt on taas suomen kieli vähä hassu kun se taipuu vähän hassusti se sana 
T1: kok....kikseksi
ohjaaja1: mitä jos se sana olisi opettaja? Mikä se sitte ois?
T1: ksi... kokiksi
Ohjaaja1: hyvä. suomen kieli on niin hassu, kun siellä on aina niitä koota aina eri 
määrä

Useassa kohdassa, jossa haetaan omistusliitettä, vastausvaihtoehtoja on monia. Yhtei-

sesti pohdittu lause  Illan jo pimetessä ankkuroitte (laiva) satamaan sai lapset ehdottamaan

useita erilaisia vaihtoehtoja, mukaan lukien lauseyhteyteen sopimatonta muotoa laivansa. Jos

virkkeessä ei ole kyse yksikön kolmannessa persoonassa olevalle subjektille kuuluvasta asias-

ta, vaan omistaja on joku muu kolmas persoona, tulee lauseessa olla genetiivimuotoinen per-

soonapronomini hänen. Omistusliitteetön muotokin olisi mahdollinen, sillä laivan omistajaa ei

välttämättä tiedetä tai haluta korostaa. Tässä kohdassa näkyy myös se, kuinka lauseeseen sopi-

va muoto riippuu myös siitä, kuka on puhuja, esim.  Kapteeni sanoi: ”Ankkuroitte laivani.”

Käskyn voi antaa myös joku täysin ulkopuolinen henkilö. Suomen kielessä possessiivisuffiksi

ilmaisee omistajan olevan lauseen subjekti, kun taas genetiivi ilmaisee omistajan olevan joku

ulkopuolinen (Kangasmaa-Minn 1986: 10). 
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7.
P1: laivamme
ohjaaja: kyllä sekin on mahdollista
T2: laivansa
P1: laivan
ohjaaja: se olisi puhekielinen 
ohjaaja2: voi sanoa monta vastausta
ohjaaja2: ei oo yksi oikea vastaus ja muut vääriä, aika moni muoto käy

Joissakin tehtävissä monitulkintaisuutta herätti se, ettei sanonta tai idiomi ollut ilmei-

sesti  tuttu lapsille.  Tolchinsky huomauttaakin,  että kykyyn ymmärtää kuvaannollista kieltä

vaikuttaa myös se, kuinka tuttuja käsiteltävät aiheet ovat lapselle (Tolchinsky 2004: 238). Oh-

jaajan kanssa kahdestaan tehtävä lause Kunnianhimoinen ihminen asettaa tavoitteet korkeasta

sai lapset ehdottamaan väärin kirjoitetulle muodolle korkeasta kahta erilaista korjausvaihtoeh-

toa. Kaksi lasta ehdotti odotuksenmukaisesti rakennetta  asettaa tavoitteet korkealle ja kaksi

lasta muotoa korkeaksi. Varsinkaan lapsista T2 ei tunnu keksivän, mitä muuta muotoa ohjaaja

hakee takaa. Lopulta ohjaajan neuvo ajattele jos nostat kirjan ylös hyllylle paljastaa haetun si-

japäätteen. Merkityshän on melko sama asetti tavoitteet korkealle tai korkeiksi, eikä varsinais-

ta väärinymmärryksen vaaraa edes ole. Tällainen tehtävien teko voinee myös kaventaa käsi-

tystä kielenkäytöstä.

8.
T1: kunnianhimoinen ihminen asettaa tavoitteet korkeaksi, ei...kunnianhimoinen 
ihminen asettaa tavoittteet korkeaksi, korkeasta.
Ohjaaja1: mikä sen pitäisi olla?
T1: korkeaksi
ohjaaja1: ei, se on sellainen sanonta, asettaa tavoitteet, kun laitetaan jonnekin korkeal
T1: korkealle

9.
T2: ihminen asettaa tavoitteet korkeasta, tavoitteen korkeaksi, molemmat
ohjaaja2: se ois ihan oikein, asettaa tavoitteen korkeaksi tai...
T2: tavoitteet korkeaksi
ohjaaja2: tai asettaa tavoitteet korke...
T2: -aksi
ohjaaja2: joo mää mietin...
T2: korkeiksi
ohjaaja2: se on kuitenkin se sana mikä on väärin. Tavoitteet korkeaksi periaatteessa 
voi käydä, mutta jos asettaa tavoitteet korke..
T2: -iksi, korkeiksi
ohjaaja2: ajattele jos nostat kirjan ylös hyllylle
T2: korkealla, korkealle
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Tehtäviä tekevänä aikuisena on vaikeaa ymmärtää, ettei iso tai pieni alkukirjain ole

välttämättä lapsille vihje erisnimestä, mikä käy ilmi alla olevasta esimerkistä.

10. Osaatko sanoa tämän (saksa)?
T1: saksassa
ohjaaja1: jos saksa tässä tarkoittaa kieltä?
T1: saksasta, en mää tiedä
ohjaaja1: jos puhutaan jostain kielestä, vaikka että osaatko sanoa tämän sanan venäjän 
kielellä niin sitten sen voi myös sanoa...
T1: saksalla
ohjaaja1: venäjä...
T1: saksa, saksaksi

Lapsen vastaus  saksalla  on muodostettu suoraan ohjaajan antaman mallin  venäjän kielellä

mukaan.  Kieli on sopimuksenvarainen ja tähän lauseeseen on periaatteessa vain  yksi sopiva

muoto. Jonkin asian sanominen esim. englanniksi on vain sovittu muoto, vrt. på svenska (på

usein -llA eli ruotsilla), tai in English (in usein -ssA eli englannissa). Kolme lasta vastaa odo-

tuksenmukaisesti  saksaksi.  Tässäkin tilanteessa T1 sanoo melko pian, ettei tiedä vastausta.

Lause Osaatko sanoa tämän saksasta voisi olla kenties jossakin yhteydessä järkevä, esim. ky-

syttäessä osaatko sanoa saksasta, montako sijamuotoa siinä on. Kuitenkin lapsen oma totea-

mus, ettei hän tiedä, viittaa siihen, ettei lapsi saa heti kiinni, mitä lauseella yritetään sanoa.

Myös lauseessa Isoäiti tulee käymään (loppuviikko), loppuviikon voi taivuttaa useam-

malla tavalla. Jälkimmäisessä esimerkissä ohjaajan kysymys paljastaa jälleen haetun muodon.

P1 ehdottaa myös lauseeseen sopimatonta muotoa  loppuviikossa ehdotettuaan ensin sopivaa

muotoa. Molemmissa kohdissa ohjaaja kertoo, että tehtävässä haetaan jonkinlaista sanontaa.

Voi olla hämmentävää, että lapsi vastaa sinänsä oikein, mutta silti hänen on kuitenkin keksit-

tävä toinenkin vastaus. 

11.
P2: loppuviikkous...loppuviikossa....loppuviikolla...loppuviikolla
ohjaaja1: se olisi oikein mutta tässä haetaan vielä semmoista sanontaa. En tiedä ootko 
kuulllut sitä, voi sanoa loppuviikolla mutta voi sanoa myös
P2: loppuviikosta

12.
P1: loppuviikolla
ohjaaja1: kyllä se ois ihan oikea muoto, voi sanoa kahella tavalla
P1: loppuviikossa
ohjaaja1: melkein oikein, se on ehkä sanonta, isoäiti tulee käymään.. mites mää 
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vihjaisin sitä. Tässä haetaan semmoista sanontaa, vähän niin kuin jostakin. Mitäs sää 
sanoisit jos mää kysyisin, että mistä isoäiti tulee käymään
P1: loppuviikolla
ohjaaja1: mistä? Loppuviiko...
P1: loppuviikosta
ohjaaja1: ootko kuullut tämmöstä sanontaa?

Joihinkin kohtiin lapset ehdottavat monikollista muotoa, kuten lauseeseen Kaivoimme

lapiolta maasta matoja onkiretkeä varten T1 ehdottaa muodoksi lapioilla. Lauseesta  Iltaisin

sammakot istuvat lumpeen lehti P1 muodostaa lauseen Iltaisin sammakot istuvat lumpeen leh-

dillä. Ehdotus tulee kenties siitä, että sammakot, jotka istuvat, ovat monikossa. Toisaalta voi

olla, että ehdotukset vain sattumalta ovat monikossa.

Ylipäätänsäkin sattuman osuus siihen, mitä muotoa ehdotetaan ensin, pitää muistaa ot-

taa huomioon. Tehtävillä ei välttämättä päästä käsiksi siihen, mistä lasten vastauksissa varsi-

naisesti on kyse. Kuo ja Anderson (2006) nostavat esiin seuraavanlaisen esimerkin käsitelles-

sään sanavaraston ja morfologisen tietoisuuden erottamista. Englanninkielisessä lauseen täy-

dennystehtävässä lapsi saattaa valita vastaukseksi sanan adventurous, koska hän tietää sanan

adventurous merkityksen kokonaisuutena eikä siis siksi, että hän näkisi sen koostuvan sana-

vartalosta adventure ja adjektiivin johtimesta -ous. Toisen esimerkin Kuo ja Anderson esittä-

vät käsitellessään syntaktisen tietoisuuden ja morfologisen tietoisuuden erottamista. Lauseen

The trip sounded_______  kohdalla ei voida varmuudella tietää, miksi lapsi ei tuota muotoa

adventurous. Kyvyttömyys voi johtua siitä, ettei lapsi ymmärrä haettavan sanan olevan adjek-

tiivi tai siitä, ettei lapsi ymmärrä -ous-suffiksin muuntavan substantiivin adjektiiviksi. (Kuo &

Anderson 2006: 169.)

Moni tehtävien lauseista on yksinkertaisesti sellaisia, ettei niihin voi antaa vain yhtä

ainoaa, yksiselitteisesti oikeaa vastausvaihtoehtoa. Ohjaajien tulisi olla erityisen tietoisia näis-

tä lauseista, joihin on monia sopivia vastauksia.

13. Laitumella kaikiksi eläimiksi on hyvä olla.
P1: kaikiksi
ohjaaja2: onko joku muukin sana?
P1: tää eläimiksi
ohjaaja2: miten sä voisit sanoa sen ns. oikein?
P1: (miettii) kaikissa, en mä tiiä.
Ohjaaja2: näillä eläimillä on hyvä olla niin laitumella 
P1: kaikissa eläimissä on hyvä olla
P1: kaikkien...
ohjaaja2: kaikkien eläimien on hyvä olla, se voisi olla. Katopas tota laitumella-päätettä
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P1: Laitumella kaikkien eläinten on hyvä olla.
Ohjaaja2: sä taivutit ne ihan oikein, sit voi käyttää tätä -lla-pääte. Laitumella kaikilla 
eläimillä on hyvä olla myöskin.

14.Prinsessa istui (korkea torni) ja katseli linnan puutarhaa.
P1: korkealla tornissa
ohjaaja1: voi sanoa, että korkealla tornissa, mutta mitä jos se torni onkin korkea 
P1: korkeassa

Jälkimmäisessä esimerkissä sijamuodon valinta riippuu siitä, mitä virkkeellä halutaan koros-

taa. Korkealla tornissa korostaa sijaintia tai paikkaa tornissa, kun taas korkeassa tornissa ko-

rostaa tornin kokoa, jolloin sijainti tai paikka voi tornissa olla missä vain.

4.1.3 Suomen lauserakenteen vastaiset muodot

Lapset eivät ehdottaneet mitään suomen kielen morfologian ja fonotaksin vastaisia sananmuo-

toja. Poikkeuksena tästä on vokaalisoinnun rikkova muoto  potellä, mikä toisaalta on merki-

tyksetön sana. Luvussa esitellään niitä lasten ehdotuksia, jotka ovat lauseyhteyteen sopimatto-

mia eli suomen kielen lauserakenteen vastaisia. Tällainen on mm. lapsen ehdotus Kun katson

ikkunasta ulos, näen teidän pihasta.

Joissakin tehtävissä, joissa lapset ehdottavat suomen lauserakenteen vastaisia muotoja,

kyseessä voi olla puhtaasti arvuuttelu eli lapsi ei kenties hahmota, mitä lauseella yritetään ha-

kea. Lauseessa Kaksi (kolme) autoilijasta pitää itseään hyvänä kuljettajana lapsista P1 ehdot-

taa muotoa kolmea eli partitiivia sijapäätteeksi. Onko kyse kenties siitä, ettei lapsi heti hahmo-

ta, mitä lauseella yritetään sanoa ja tällöin on helpointa ehdottaa jotakin yleistä taivutusmuo-

toa? Lause  Aada haki vajasta renkaan (ratti) leikkiautoonsa aiheutti kolmelle lapselle vai-

keuksia. Sekä P2 että P1 ehdottavat ensin muotoa ratin. Ehkä se tulee mieleen, koska predi-

kaatti on hakea-verbi, jolloin luontevasti mieleen tulee hakea jotakin, vaikka haettu asia olikin

jo kerrottu rengas. T1 tuntuu ylipäätänsä olevan epävarmoin vastauksissaan. Toisaalta tehtä-

vän lause on melko vaikea, varsinkin kun siinä on leikkiauto, johon haetaan rengas ratiksi, jol-

loin helposti menee sekaisin, mikä olikaan haettu esine ja mihin laitetaan mitäkin, sillä leikki-

autossahan on myös renkaat alla.

 
15.
T1: renkaan rattiinsa...rattinsa
ohjaaja1: Aada haki vajasta renkaan rattinsa leikkiautoonsa. ei....mitä se teki sillä 
renkaalla? Se laittoi sen...
T1: rattiin
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ohjaaja1: ei vaan, et sillä ei ollu rattia niin se haki sen renkaan, et se sai siihen ratin, 
niin se laittoi sen rati...
T1: renkaaseen..en mä tiedä
ohjaaja1: Aada haki vajasta renkaan ja laittoi sen miksi
T1: ratiksi

Esimerkissä 16. lapsi lukee heti ensimmäisellä kerralla virkkeen suoraan erikoisesti,

jonka takia ajatus virkkeen yhtenäisyydestä tuntuu katoavan. Ohjaajan kysyessä oikeaa muo-

toa lapsi vastaa suomen lauserakenteen vastaisen muodon. Kyseessä voi olla se, että lapsi vain

arvaa jotakin muotoa, tai lapsi on voinut unohtaa, miten virkkeen loppuosa menee.

16.Prinsessa istui (korkea torni) ja katseli linnan puutarhaa.
P2: Prinsessa istui korkean torni ja......katseli linnan puutarhaa.
ohjaaja1: mikäs se olis oikea muoto?
P2: korkean tornin
ohjaaja1: missä se istui?
P2: korkeassa tornissa

Seuraavassa kohdassa yksi lapsi ehdottaa ensin omistusliitteetöntä muotoa, jonka jäl-

keen toinen lapsi ehdottaa haettua muotoa. Tämän jälkeen kolmas lapsi ehdottaa muotoa, joka

ei muodosta järkevää virkettä. Kun katson ikkunasta ulos, näen teidän pihasta ei ole järkevä

virke. Tuntuu, että lapsi lähinnä arvaa sananmuodon, joka on sinänsä itsenäisenä usein käytet-

ty.

17. Kun katson ikkunasta ulos, näen teidän (piha).
P2: pihan, pihaan
ohjaaja2: joo, mä lisään tämä vielä sen verran, että me puhekielessä harvoin käytetään 
näitä päätteitä, siksi tää voi olla vähän vaikea tehtävä ite kullekin. Mutta nyt 
nimenomaan me haetaan tässä sitä, että kenen piha ja minkälainen pääte siihen 
pitäisi sitten tulla. Se oli ihan oikein, se mitä sä P2 aattelit, teidän pihaan kyllä, mutta 
nyt haetaan nimenomaan sitä, kenen jokin asia on ja sen pitäisi näkyä siinä 
sanassa...päätteenä. Kun katson ikkunasta ulos, näen teidän...
T2: pihan
ohjaaja2: joo, se tuli 
P1: pihanne
ohjaaja2: nyt ollaan jo aika, niin kyllä 
ohjaaja1: mitä sä sanoit, kyllä, teidän pihanne
ohjaaja2: tai sitten voi olla se, oliko T1 sanomassa
T1: pihasta
ohjaaja2: joo, se itseasiasiassa, kyllä nyt se ei, se vois periaatteessa muuten käyä, mut 
tässä vaiheessa se ei käy, koska nyt haettiin sitä pihanne. Miksiköhän P1 sanoi, että 
näin teidän pihanne, eikä jotaki vaikka näen teidän...pihansa.  
P2: koska se ties sen
Ohjaaja2: mistä se P1 ties sen? Tässä lauseessa on joku joka paljastaa jo sen
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P1: katson ikkunasta
ohjaaja1: joo katsoa jonnekin, mikä paljasti, et se oli se /nne/, pihanne
T1: teidän
ohjaaja2: juurikin niin, näen teidän pihanne. Ja taas se teidän selkäranka täällä kertoo 
sitä, ja niiin kuin on sanottukin, me puhekielessä varmaan sanottaisiin just pihan tai 
näin, harvemmmin me käytetään näitä päätteitä. Mutta kun te kirjotatte jotain tekstiä 
tai luette jotai kirjaa, silloin siellä tämmöset päätteet on tai niitten ainaki pitäisi olla, 
koska se on oikeakielistä. 

Tässä kohdassa näkyy myös se, ettei kysymys siitä, mikä paljastaa oikean muodon, ole helppo

tai yksiselitteinen ja lasten vastauksissa näkyykin arvuuttelua, kun he ehdottavat, mikä haetun

muodon paljastaa. Yllä oleva esimerkki on esimerkki myös siitä, kuinka ohjaajat puhuvat oi-

keakielisyydestä. Ohjaaja2 kertoo, että tehtävässä haetaan sitä, kenen piha on.

Kerran lapsi tehtävässä, jossa  lauseeseen sopimattomassa muodossa oleva sana pitää

korjata sopivaksi, ei korvaakaan sopimatonta päätettä oikealla vaan lisää sopivan päätteen so-

pimattoman päätteen perään. Kyse voi olla siitä, että lapsi hakee oikea muotoa, mutta sanoo

vahingossa väärin. Onko taivutetun muodon korvaaminen oikealla kognitiivisesti haastavam-

paa kuin perusmuodon taivuttaminen? Toisaalta osa sopimattomassa muodossa olevistakin sa-

noista on nominatiivissa eli niin sanotusti perusmuodossa. Lapsi ehdottaa toisena vaihtoehto-

na muotoa viulussa, mikä on erikoista, sillä muoto on niin selkeästi lauseeseen sopimaton. Il-

meisesti lapsi itsekin on hämmentynyt siitä, ettei hänen ensimmäinen ehdotuksensa ollut oi-

kea, joten inessiivi on kenties puhdas arvaus. Lopulta ohjaaja neuvoo perusmuodon. Voisikin

olla hyvä, että ohjaajat neuvoisivat juuri ensin muodostamaan sopimattoman muotoisesta sa-

nasta perusmuodon. Tämän neuvon avulla lapsi osasi heti palata aluksi ehdottamaansa muo-

toon.

18. Teidän viululla ei soi yhtä kauniisti kuin meidän.
ohjaaja2: tosi hyvin jo löydätte noita
P1: viulullanne
ohjaaja2: tai teidän?
P1: viulussa?
Ohjaaja2: jos otat perusmuotoon sen sanan viulu, niin sillo se olis teidän
P1: viulunne

Ongelmia taivutuksessa voi aiheuttaa myös se, kun lapsi yrittää lukea lauseen yhdellä

kertaa oikein lukematta ensin koko lausetta.

19. Emme voineet lähteä, koska teidän autossa oli tiellä.
T2: emme voineet lähteä, koska teidän autossanne oli...häh...emme voineet lähteä, 
koska teidän autossa oli..... tiellä. Emme voineet lähteä, koska teidän autonne...oli
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Lapsi huomaa itsekin, kun loppulause ei sovikaan arvattuun ja jää miettimään. Kuten esimer-

kissä 18 tapahtui toiselle lapselle, tässäkään kohtaa lapsi ei siis poista sopimatonta päätettä en-

sin vaan lisää sanaan oikean päätteen. Miettiessään sopivaa päätettä lapsi testaa erikseen mo-

lempia edellisen ehdotuksensa päätteitä, mikä on hyvä strategia.

Joissakin lauseissa yhden sanan sijasta taivutettavana on lauseke. Tämä hämmensi vä-

lillä niin lapsia kuin ohjaajiakin. Lausekkeen molempien osien taivuttamisen vaikeus on myös

ohjauksen ja tehtävänannon ongelma.

20. Laitumella kaikiksi eläimiksi on hyvä olla.
T2: kaikiksi ja eläimiksi
ohjaaja2: joo, yks sana on, joka on väärässä muodossa
T2: no kaikiksi
ohjaaja2: niin, totta mietin kyllä kans tota laitumella kaikiksi eläimiksi
T2: tai laitumella eläimiksi on hyvä olla 
T2: laitumella kaikki eläimiksi on hyvä olla 
ohjaaja2: nii oikeestaan se ei voi olla, tuo on muuten aika vaikee, koska ku ei täs 
oikeastaan voi yks sana ei oo väärin. Nii jos on yks sana, väritä sana, 
koska..laitumella miten sä sanoisit sen?
T2: laitumella kaikki eläimet 
ohjaaja2: jos saisit muuttaa kummatki päätteet näistä? laitumella
T2: kaikilla eläimillä on hyvä olla
ohjaaja2: niin määkin laittaisin 

21. Lapset istuivat lumisesta penkistä.
T1: lumisella
ohjaaja1: luepa se sitte vielä
T1: lapset istuivat lumisella penkistä, ei
ohjaaja1: mikäs siinä vielä. Se oli ihan oikein, mut siit pitää korjata viel joku
T1: lapset istuivat lumisel......lapset istuisvat lumi.....
ohjaaja1: jos sä sanot sen lumisella mikä se seurava sana pitää muuttaa kans
T1: lumiselta, eiku en mä tiedä
ohjaaja1: lapset istuivat lumisella penkil....jos seki pitää taivuttaa
T1: penkillä
ohjaaja1: ne pitikin molemmat taivuttaa, siinä oli kompa, siin oli yhessä lauseessa 
kaks

Tehtävänantona on väritä sana, joka on väärässä muodossa. Tehtävänanto on eri ihmisen te-

kemä kuin päätös siitä, että lausekkeen molemmat osat on osattava taivuttaa. Jälkimmäinen on

minun ratkaisuni. Tässä näkyy, että tehtävä vaikeutuu, mikäli tehtävä ja tehtävänanto eivät

täysin kohtaa.
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4.1.4 Muita huomioita

Vartalon taivutuksessa ei juurikaan esiintynyt ongelmia. Kuitenkin joissakin tehtävissä myös

oikeiden sanojen vartalon taivutus tuotti vaikeuksia. T1 haki  varas-sanan taivutusta. Konso-

nanttiloppuisten sanojen taivutus on kenties vokaaliloppuisia hankalampaa. Lapsi saattaa ta-

voitella samanlaista taivutusta kuin sanassa varis: varikseksi. Alempi kohta on katkelma aiem-

min esitellystä esimerkistä 6, jossa näkyy myös T1:n ja ohjaajan keskustelu. Siinä lapsi hakee

kokki-sanan taivutusta. Molempien sanojen kohdalla ohjaaja sanoo suomen kielen olevan has-

su, mikä voi antaa lapselle erikoisen viestin kielestä. 

22. Taisitte luulla minua (varas).
T1: Taisitte luulla minua varaskiksi
ohjaaja1: miten se taipuu? Sä ajattelet ihan oikein
T1: varkaaksi.
Ohjaaja1: suomen kieli on siitä hassu, että vaikka se on varas niin se taipuu varkaaksi 

ohjaaja1: nyt on taas suomen kieli vähä hassu kun se taipuu vähän hassusti se sana 
T1: kok....kikseksi
ohjaaja1: mitä jos se sana olisi opettaja? Mikä se sitte ois?
T1: ksi... kokiksi
Ohjaaja1: hyvä. suomen kieli on niin hassu, kun siellä on aina niitä koota aina eri 
määrä

Lapsen sanan taivuttamiseen voi vaikuttaa se, että ohjaaja sanoo sanan taipuvan vähän hassus-

ti. Lapselle voi siten tulla epävarmuus siitä, ettei oikea vastaus voi olla yksinkertaisesti kokik-

si. Kokki-sana alkaa k:lla ja translatiivissa on myös k, mutta siltikään sanan taivutus ei ole eri-

koinen ja sana on melko yleinen käytössä. Tässäkin kohtaa näkyy kielestä puhuminen kirjain-

ten kautta, kun ohjaaja sanoo, että ”koota aina eri määrä”.

Seuraavassa esimerkissä suomen kielen lauserakenteen vastainen muoto syntyy, kun

lapsi on taivuttamisen sijasta luonut yhdyssanan. Kohdassa ei poikkeuksellisesti ollut ohjaajaa

korjaamassa, joten ei ole tietoa siitä, mitä lapsi on mahdollisesti ajatellut lauseen tarkoittavan.

Haettu muoto tulevaisuudessa on yleinen sanamuoto, mikä tekee lapsen vastauksesta erityisen

hämmentävän. Merkityksettömien sanojen kohdalla tapahtui johtamista ja täydentämistäkin,

joten  yhdyssanan  luominen  on  myös  mahdollinen  ilmiö,  jonka  lapsi  voi  ajatella  haetuksi

asiaksi. Lapsen – tai aikuisenkaan – päässä taivuttaminen ja sananmuodostus eivät ole välttä-

mättä kaksi erillistä morfologian aluetta.



58

23. Haluaisin (tulevaisuus) olla opettaja.
T2: tulevaisuusopettaja

Muutaman kerran lapsi lukee jonkin kohdan lauseesta väärin ja ehdotettu muoto on si-

ten erilainen kuin odotettu.  

 24. Roope valmistui eilen (kokki).
 P2: ennen kokkia
 ohjaaja1: mites se taipuu?
 P2: kokista
 ohjaaja1: Roope valmistui eilen..
 P2: eilen kokiksi, luin vahingossa ennen

Lapsen ehdottama kokkia on looginen ja lauseyhteyteen sopiva taivutus, kun lapsi lukee eilen-

sanan väärin sanaksi  ennen.  Sen sijaan toinen ehdotus ei toimi, sillä  Roope valmistui ennen

kokista tai  Roope valmistui eilen kokista eivät kumpikaan muodosta järkevää lausetta. Lapsi

oli ehkä varma, että lause Roope valmistui ennen kokkia on oikein, joten hän vain arvaa jota-

kin muotoa. Lopulta lapsi itsekin oivaltaa, mikä vaikeutti vastaamista.

Lauseen Harmikseen Alisa huomaa, että on hukannut remmillä kaksikin lasta luki en-

sin väärin. Sekä P2 että T2 lukivat hukannut-sanan hakannut. Kuitenkin kyseisen väärinluke-

misen seurauksena on ymmärrettävää, että he taivuttavat sanan remmi: remmillä. Joskin nyt

voisi kysyä, miksi alkuperäisessä lauseessa Alisa huomaa hukanneen remminsä, minkä rem-

min ihminen voi hukata. Oikeastaan alkuperäisen lauseen merkitys on aika erikoinen. Tässä

tehtävässä näkyy myös se, kuinka ohjaajat puhuvat suullisissakin tehtävissä kirjaimista.

25.
P2: --hakannut remmi(llä). Harmikseen
ohjaaja2: joo, sulla on yks sana, kirjain, meni, ota pilkun jälkeen vielä uudestaan
P2: hakannut remmillä
ohjaaja2: katopa vielä tarkemmin
P2: hukannut remmillä. Aah!
Ohjaaja2: miten sä laittaisit sen?
P2: remmin, taikka remminsä
ohjaaja2: joskus saattaa yhenkin kirjaimen heitto muuttaa sitä lauseen merkitystä

26.
T2: --hakannut remmillä
T2: --hakannut remmillä
ohjaaja2: katopa tuo sana oikein tarkasti
T2: hakannut
ohjaaja2: vielä uudestaan
T2: hukannut remminsä
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ohjaaja2: yhen kirjaimen muuttuminen riitti siihen, et se saatto kuulostaa oikeelta

Julkunen (1993:125) pitää tärkeänä sen pohtimista, mikä virheellisen muodon aiheuttaa ja mi-

ten lapsi itse siihen suhtautuu. 

Välillä lapset korjasivat lauseen suoraan lukiessaan oikein. P2:n kohdalla voi miettiä,

lukeeko lapsi lauseet automaattisesti oikein, koska se on hänestä helpompaa, vai haluaako hän

osoittaa ohjaajalle olevansa niin taitava, että pystyy korjaamaan virheet saman tien. Lastahan

kehutaan taitavuudesta. T2 taas joutuu miettimään pitkään, missä kohdassa virhe oli alkupe-

räisessä lauseessa. Kyse voinee olla siitä, että lapsi taivuttaa sanan oikeaan muotoon tiedosta-

mattaan, vaikka tuntuukin erikoiselta, että nelisanaisen lauseen sopimattoman muotoista sanaa

olisi vaikea hahmottaa. Kuitenkin lapsi ilmeisesti hyödyntää ennakkovihjeitä, mikä ilmentää

sitä, että morfologia ja syntaksi ovat kytköksissä. Lapsi ei enää pelkästään dekoodaa tekstiä

kirjain kirjaimelta. Asioita ripustetaan yleensä seinälle tai narulle.

27. Ripustimme yhdessä tauluja seinänne.
P2: Ripustimme yhdessä tauluja seinälle.
Ohjaaja1: taas sä teit sen. Huomaatko kuinka sä oot taitava, ku sä pystyt lukee sen jo 
oikein vaikka se on kirjoitettu väärin.

28.
T2: Ripustimme yhdessä tauluja seinälle. Taulu.
Ohjaaja2: sä sanoit sen ihan oikein, missä sanassa oli virhe?
T2: (pitkä hiljaisuus) en mä tiedä
ohjaaja2: mutta sä sanoit sen oikein, ripustimme yhdessä tauluja seinälle
T2: (osoittaa jotakin) tää
ohjaaja2: ei, se on ihan oikein. Sanoit  lauseen oikein, mutta jossakin sanasa, luepas 
tarkasti.
T2: seinänne

Lapset olivat jonkin verran epävarmoja omasta osaamisestaan. P1 tuntui olevan aina-

kin paritehtävässä arka sanomaan vastauksiaan ääneen. Lapsilla voi olla vahva käsitys siitä,

että on olemassa oikea ja väärä vastausvaihtoehto ja siksi heitä epävarmassa tilanteessa voi

pelottaa sanoa ehdotuksensa.  

29. Mummo vie (lampaat) kesäksi laitumelle.
T1: lampaansa
Ohjaaja2: ei kuulosta väärältä sanoa mummo vie lampaat, mutta se on sitä puhekieltä
T1: en uskaltanut sanoa sitä heti tuohon (lampaansa), jos meneekin väärin
ohjaaja2: nyt saa uskaltaa
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Yllä olevassa esimerkissä näkyy myös se, kuinka ohjaaja ajattelee omistusliitteettömän muo-

don olevan puhekieltä, vaikka kyse voi olla siitä, ettei aina edes tiedetä tarkkoja omistussuh-

teita, tai niiden kertominen ei ole varsinaisen asian kannalta oleellista. Lause on itse asiassa

monitulkintainen, sillä eri omistusliitteiden lisäksi siihen sopisi myös muoto Mummo vie lam-

paita kesäksi laitumelle.

Joskus lapsi huomaa myös itse oman erheensä, kuten T1 lauseen Ilkalla on huoltoase-

ma ja hänen (veli) pitää kahvilaa kohdalla. Lapset taivuttavat veli-sanan oikein, mutta T1 sa-

noo vahingossa  hänensä,  kun ohjaaja2 puhuu  veli:veljensä -taivutuksen erikoisuudesta. T1

huomaa kuitenkin asian itse ja lapset nauravat.  

Seuraavassa kohdassa lapsi ehdottaa oikein olevaa kohtaa sopimattoman muotoiseksi.

30. Leila kysyi Suville, lähtisikö tämä ongelle.
T1: tämä
ohjaaja1: Leila kysyi Suville, lähtisikö tämä ongelle... kysytäänkö yleensä Suville?
T1: joo
ohjaaja1: niin ehkä, mutta ootapas, mikä siihe sit, jos se tämä olisi väärin niin mikä 
sana siihen sopis? Leila kysyi Suville, lähtisikö 
T1: se
ohjaaja1: se se ja tämä on itseasiassa vähän niinku sama merkitys. Täs on ehkä ajateltu
sitä Suvi-sanaa. Mikäs siihen sopis paremmin? Leila kysyi..
T1: Suvilta
ohjaaja1: Suvilta. niin kyllähän siinä vois olla Suville, vaikka että Leila kysyi Suville 
kaveria mukaan. Sit se sopis.

Tämä ei varmaankaan ole lapsen kielenkäyttöön kuuluva tapa ilmaista asiaa, vaan luontevam-

paa olisi käyttää ilmaisua lähtiskö se.

Välillä lapset hakevat oikeaa muotoa toistamalla. Alla on katkelma esimerkistä 9, jossa

lapsi  jatkaa ehdottaen  uudestaan ja  uudestaan  sitä  ilmeisesti  ainoaa muotoa,  jonka keksii.

Sama toisto näkyy myös esimerkissä 11. 

ohjaaja2: se ois ihan oikein, asettaa tavoitteen korkeaksi tai...
T2: tavoitteet korkeaksi
ohjaaja2: tai asettaa tavoitteet korke...
T2: -aksi
ohjaaja2: joo mää mietin...
T2: korkeiksi
ohjaaja2: se on kuitenkin se sana mikä on väärin. Tavoitteet korkeaksi periaatteessa 
voi käydä, mutta jos asettaa tavoitteet korke..
T2: -iksi, korkeiksi
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4.2 Merkityksettömät sanat 

Tässä interventiossa merkityksettömät sanat ovat pseudosanoja, jotka noudattavat suomen fo-

notaksia. Merkityksettömien sanojen sisällyttämisen etuna on asiaankuulumattomien tekijöi-

den, kuten sanavaraston, kontrollointi. Kuo ja Anderson pitävät kyseenalaisena vahvan suh-

teen odottamista morfologisen tietoisuuden ja merkityksettömien tai yksimorfeemisten sano-

jen dekoodauksen välillä, koska sellaisten sanojen dekoodaus ei edellytä käsitystä morfologi-

sesta rakenteesta. (Kuo & Anderson 2006: 172.) On kuitenkin tärkeää huomioida, että Kuo ja

Anderson käsittelevät tässä englannin kieltä ja sanalistoja. Jos pseudosanassa on todellinen,

kielessä käytettävä pääte ja varsinkin, jos sana esiintyy tekstissä, on siinä jo morfologista ra-

kennetta. 

Lyytinen perustelee lapsille uusien sanojen käyttöä morfologiatesteissä sillä, että täl-

löin tehtäviä ei voi tehdä vain puhekielen malleja jäljittelemällä (Lyytinen 1988b: 5–7). Kui-

tenkin tällaisissakin tapauksissa analogioita hyödynnetään jäljittelemällä oikeita sanoja. Mer-

kityksettömien sanojen käyttö on toisaalta keinotekoinen tapa yrittää välttää esim. idiomien

tuoma automatisoituminen päätteen valinnassa, koska kieli ei ole pelkkää  morfeemien leik-

kaamista ja liimaamista, vaan kieli on suurempia kokonaisuuksia.  

Merkityksettömien sanojen kohdalla tuntuu olevan vielä oikeitakin sanoja vaikeampi

hahmottaa, mitä lapsi on kenties hakenut. Vaihtoehtoja tuntuu olevan selvästi enemmän. Ky-

syttäessä lapsilta, kummat tehtävät ovat hauskempia tai helpompia, sellaiset, joissa on oikeita

sanoja vai sellaiset, joissa on merkityksettömiä sanoja, jokainen lapsi vastaa, että oikeita sano-

ja sisältävät. Yksi lapsista perustelee asiaa sillä, että hölynpölysanat eivät tarkoita mitään, niin

niitä on hankalampi tajuta. 

Rajaan  systemaattisemman käsittelyn  ulkopuolelle  kohdat,  joissa  lapset  ja  ohjaajat

miettivät, mistä oikeasta sanasta merkityksettömän sanan kohdalla voisi olla kyse, ellei kohta

jotenkin muuten ole kiintoisa tutkimuskysymysteni kannalta. Rajaus on tehty, koska en pysty

pro graduni puitteissa paneutumaan kaikkeen aineistossa.

4.2.1 Odotuksenmukaiset vastaukset

Samoin kuin oikeiden sanojen kohdalla genetiivissä olevan persoonapronominin kanssa kirja-

kielen mukainen vaihtoehto on sanan omistusliitteinen muoto. Esimerkiksi lauseessa Meidän

(aire) tekee parasta ruokaa ohjaajakin kysyy, oliko siinä aika selvä vihje, kun siinä luki alus-
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sa, että meidän? Lauseen Kokouksessa kaikki keskustelivat vilkkaasti loppuun lasten piti tai-

vuttaa  sanaa  pone,  jonka  he  taivuttivatkin  heti  odotuksenmukaisesti. Keskustella  jostakin

-kohdassa kyseessä on rektiotäydennys (ks. VISK 1225), sillä keskustelun aihe on aina elatii-

vissa. 

Tehtävään (pyö) voi nähdä monia ötököitä, joita ei päivällä näe P2 vastaa odotuksen-

mukaisesti  pyöllä.  Päälauseessa  pyö  voisi taipua myös  pyönä tarkoittaen esim.  tutkijana tai

tiistaina, mutta relatiivilause ei sopisi tähän. Virkkeessä  Kirppu hyppäsi penkiltä (ropi)  ky-

seessä on konkreettinen paikanilmaisu, erona on vain se, hahmottaako sen ulkopaikallissijai-

sena vai sisäpaikallissijaisena.  Merkityksettömästä sanastahan ei voi sanoa, tuleeko käyttää

sisä- vai ulkopaikallissijaa. Kolme lasta ehdottaa adessiivia. Sinänsä mahdollista olisi myös

hahmottaa ropi tavanilmaukseksi eli sanasta voisi muodostaa johdoksen ropisti.

Seuraavassa lauseessa  rotpurin voi ajatella tarkoittavan joko välinettä, esim. kauhaa,

tai paikkaa, esim. kattilaa.

31. Emäntä hämmensi keittoa (rotpuri).
T1: (rotpurilla odotuksenmukaisesti)
P1: (rotpurilla odotuksenmukaisesti)
T2: rotpurissa
ohjaaja2: mikä voisi olla oikea sana?
T2: vaikka kattilassa
ohjaaja2: entä jos sillä on kädessään rotpuri, jolla se hämmentää
T2: kauhalla
ohjaaja2: mitäs tää taipuis?
T2: rotpurilla

Useassa kohdassa, jossa haetaan omistusliitettä, vastausvaihtoehtoja on monia. Yhtei-

sesti pohditussa lauseessa Illan jo pimetessä ankkuroitte (laiva) satamaan (esimerkki 7) näkyy

myös tämä. Virkkeessä Vanhus pudotti vahingossa (lakkuri) lumihankeen sananmuoto voisi

olla periaatteessa myös joku muu kuin haettu lakkurinsa, sillä ei ole välttämätöntä kertoa, ke-

nen lakkurista on kyse tai sitä ei välttämättä tiedetä. Järkeviä lauseita voisivat olla esim. van-

hus pudotti vahingossa vaasin lumihankeen tai vanhus pudotti vahingossa autonavaimeni lu-

mihankeen. Jokainen kolmesta ryhmätapaamisessa olleista lapsista vastaa silti odotuksenmu-

kaisesti lakkurinsa. 
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4.2.2 Monitulkintaisuutta aiheuttavat kohdat

Merkityksettömien sanojen kohdalla on vaikea päätellä, milloin kyse voi olla siitä, etteivät

lapset tunnista mallina ollutta idiomia, ja milloin siitä, etteivät he hahmota virkkeessä haettua

merkitystä. Lauseessa Taikakeppi kulki suvussa (tuoke) pojalle kaikki kolme lasta, joilta löy-

tyy nauhoitus tähän kohtaan, ovat ehdottaneet genetiiviä. Olisi kiinnostavaa tietää, miten lap-

set olisivat sanaa taivuttaneet, jos merkityksettömän tuoken tilalla olisi  isä.  Odotettu muoto-

han on tuokkeelta pojalle samalla tavalla kuin jokin kulkee isältä pojalle.

32.
T2: tuoken pojalle
T1: Taikakeppi kulki suvussa tuokkeen pohjalle.  
P1: suvulta tuokkeen pojalle

T1 lukee viimeisen sanan väärin. Tähän kohtaan palataan tarkemmin käsitellessäni muita kiin-

nostavia ilmiöitä. Mielenkiintoista on, että lapsi, joka lukee viimeisen sanan oikein, ehdottaa

silti samaa muotoa kuin viimeisen sanan väärin lukenut lapsi. Toisaalta on aivan järkevää sa-

noa, että taikakeppi kulki suvussa pojan pojalle. Toki pojanpoika on yhdyssana, mutta toisaal-

ta lapsille iso alkukirjainkaan ei ole ollut automaattisesti vihje erisnimestä. Muita merkityksiä

voisi olla esim. esikoisen pojalle tai taitavimman pojalle. Kohdassa on merkityksettömän sa-

nan käytöllä tavallaan rikottu tietty yhdessä opittu rakenne eli joltakin jollekin.

Lauseeseen Sadepisarat tuntuivat mukavilta (ahi) odotuksenmukainen muoto oli ahil-

la samalla tavalla kuin lauseessa sadepisarat tuntuivat mukavilta iholla. Kuitenkin tuntua jos-

sakin voisi olla tavallaan luontevampi kuin tuntua jollakin, esim. kipu tuntuu päässä, korvas-

sa tai polvessa. Tämä näkyi lasten vastauksissa. Toisaalta voi myös ajatella, että sadepisarat

tuntuivat mukavilta helteessä.

33. Sadepisarat tuntuivat mukavilta (ahi).
T1: Sadepisarat tuntuivat mukavilta ahissa.
T1: ahilla
ohjaaja sanoo lopulta, että oikea sana voisi olla iholla

34.
P1: ahissa
ohjaaja2: kyllä sekin käy, mikä voisi olla oikea sana.
P1: ihossa
ohjaaja2: joo, ihossa, kävisikö siihen joku toinen pääte?
P1: iholla
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Yhdessä tehtävässä lapset lukivat vastauksensa itsenäisesti nauhuriin. Tehtävä tuo mo-

nipuolisuutta tehtävien tekotapoihin, mutta huonona puolena on se, että lapsen ehdottaessa jo-

takin erikoisempaa muotoa, siihen ei voida kysyä tarkennusta. Lauseeseen Vanha mökki kuu-

luu (söyrä) sekä T2 että P2 ehdottavat sellaista muotoa, jonka mahdollinen merkitys on erilai-

nen kuin odotettu söyrälle, joka voisi tarkoittaa esim. mummoa.

35.
T2: syörään, söyrään 

36.
P2: söyrästä  

Ylemmässä esimerkissä näkyy myös se, kuinka merkityksettömien sanojen vartalot helposti

muuttuvat. Lapsen ehdottama illatiivi voisi olla esim. lauseessa Vanha mökki kuuluu Lappee-

seen eli tiettyyn alueeseen tai mökki voi kuulua perintöön. P2:n ehdotus  söyrästä  voi olla

myös puhdasta arvuuttelua, sillä mikä oikea sana söyrä voisi tällaisessa lauseessa olla. Ken-

ties  vanha mökki kuuluu saaresta.  Kuulua-verbi voi tarkoittaa sekä kuulumista johonkin tai

jollekulle että konkreettista kuulumista, mikä voi hämätä lasta. Esimerkiksi lauseessa  ääni

kuuluu metsästä, kuulua on eri merkityksessä kuin jokin kuuluu jollekin -rakenteessa.

Varsinkin merkityksettömien sanojen kohdalla moniin virkkeisiin on useita vastaus-

vaihtoehtoja, mistä ohjaajien olisi hyvä olla tietoinen.

37. Haluaisin joskus uskaltaa uida (isne ).
T1: Haluaisin joskus uida isnessä
P2: isnellä, esim. kaverin luona 

Isne voi tarkoittaa tässä lauseyhteydessä mm. merta, mummoa (mummolla 'mummon luona')

tai talvea ajanmääreenä. Mahdollinen merkitys voisi olla myös väline, esim. uida räpylöillä.

Seuraavassa virkkeessä on monta sopivaa vastausta. Tässä lauseessa ohjaajien hakema

muoto oli piskosta kuten kylmästä, kun itse ajattelin piskossa kuten pusikossa. Omaan ajatuk-

seeni ehkä vaikuttaa jonkinlainen symmetrian haku: suhisi puissa ja vapisivat piskossa. Myös

siis aikuisten käsitykset lauseista voivat erota ja tästä olisi hyvä olla etukäteen tietoinen.

38. Tuuli suhisi puissa ja eläimet vapisivat (pisko).
T2: piskoilla tai piskossa 
P1: piskosta
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Seuraavassa esimerkissä monitulkintaisuutta aiheuttaa  tulla-verbi, joka voi tarkoittaa

sekä 'saapumista ja lähestymistä' että 'kehittymistä ja muuttumista'  (Kielitoimiston sanakirja,

KS s.v. tulla).

39. Mutta orava oli tullut (oteva ).
T2: Mutta orava oli tullut otevalta tai otevasta.
Ohjaaja2: siinä tuli jo heti kaks vaihtoehtoa, kummatkin käy
ohjaaja1: sit on vielä se, se mitä tossa alussakin pohdittiin kovasti sitä yhtä päätettä, ku
on tullu jonkunlaiseksi, niin mites se sanotaan
P2: on tullut kalaksi
ohjaaja2: kyllä on tullut kalaksi, ja ku laittasit sen oteva-sanan siihen tilalle niin, mutta
orava oli tullut 
P2: otevaksi
T2: eikö vaikka jotenkin isommaks tai pienemmäks tai jotai
ohjaaja2: mä mietin semmoista, että käviskö semmonen, et orava on tullu otevaan
T2: joo, et jos se vaikka ois saapunut johonkin kauppaan 

Jos  otevan ajattelee tarkoittavan jotakin paikkaa, niin sisä- kuin ulkopaikallissijainen muoto

kävisi. Kyseisessä esimerkissä näkyy myös, kuinka lapsi ehdottaa oikean sanan muotoa, jossa

on sekä komparatiivi että translatiivi,  isommaksi, pienemmäksi. Kohdassa esiintyy myös oh-

jaajan ja lapsen yhteistyötä, kun ohjaaja2 ehdottaa muotoa tulla otevaan ja T2 sanoo, mitä sen

merkitys voisi olla. Ohjaajan ehdottama illatiivissa oleva muoto on kiintoisa, sillä hän tietää,

ettei illatiivi ole harjoiteltavien päätteiden joukossa. 

Seuraavassa esimerkissä näkyy hyvin se, kuinka merkityksettömistä sanoista ei voi tie-

tää, mitä ne tarkoittavat ja miten niiden siis tulisi taipua.

40. (lesto) kysyttiin lupaa asiaan.
T1: lestossa  
P2: lestosta

Odotuksenmukainen muoto on lestolta, mikä voisi merkitä esimerkiksi luvan kysymistä äidil-

tä tai  opettajalta. P2 ehdotti sisäpaikallissijaista muotoa lestosta,  mikä voisi tarkoittaa esim.

sitä, että Infosta, poliisista tai kaupasta kysyttiin lupaa. Ablatiivi -ltA viittaa enemmän yksit-

täiseen ihmiseen, esim. äitiin tai opettajaan, kun taas -stA ehkä enemmän elottomaan entiteet-

tiin, vrt.  Kysyä lupaa poliisilta, tarkoittaa luvan kysymistä tietyltä poliisimieheltä, mutta  ky-

syä lupaa poliisista tarkoittaa sitä, että kysyy asiaa poliisi-instituutiosta. T1 ehdottaa inessii-

viä, lestossa, mikä voi tarkoittaa paikkaa esim. luokassa, tai aikaa esim. tammikuussa. Näissä

lauseissa luontevampi sanajärjestys olisi tosin Asiaan kysyttiin lupaa luokassa ja Asiaan kysyt-
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tiin lupaa tammikuussa.

Lauseessa Multa on (poku) hyvä kasvualusta jokainen lapsi ehdottaa eri muotoa. Aja-

tus lausetta tehdessä oli, että  poku  olisi jokin kasvi, jolle multa on hyvä kasvualusta, mutta

lapset ehdottivat muita mahdollisia muotoja. P1:n ehdottama taivutus pokussa olisi sama kuin

lauseessa multa on puutarhassa hyvä kasvualusta. P2:n muoto pokusta voisi tarkoittaa esim.

puutarhuria lauseessa multa on puutarhurista hyvä kasvualusta. T2 ehdottaa lapsista erikoisin-

ta sananmuotoa eli genetiiviä pokun. Sitä, mitä lapsi on ajatellut pokun tarkoittavan, ei voi tie-

tää. Kyse voi olla pelkästä arvauksesta, mutta  pokua vastaava sana on genetiivissä esim. il-

mauksissa kasvin hyvä kasvualusta ja erityisen hyvä kasvualusta.

Tuoda-verbin kanssa käytettävä pääte riippuu siitä, mistä näkökulmasta tuomista tar-

kastelee. Jotakin voi tuoda kaupasta tai asemalta, tai toisaalta tuoda voi myös äidille tai ko-

tiin. Periaatteessa asioita voi tuoda myös tuliaisiksi tai näytille. Mikäli lauseessa olisi taivutet-

tavana sanana oikea sana suutari, paljastaisivat korjatut kengät tuomisen kohteena, että kengät

ovat jo olleet suutarilla, joten tuominen ei suuntaudu suutariin päin. P1:n ehdotuksessa pöökä-

ristä näkyy se, että merkityksettömien sanojen vartalot helposti muuttuvat, tässä takavokaali-

sesta sanasta on tullut etuvokaalinen.

41. Toitko korjatut kengät (pookari)?
T1: pookarille (odotettu muoto pookarilta) 
T2: pookarille 

P1: pöökäristä 

Samoin kuin oikeiden sanojen kohdalla, merkityksettömienkin sanojen kohdalla lapset

saattavat muodostaa taivutettavasta sanasta monikon. Vaikuttaakin siltä, etteivät lapset, tai ai-

kuisetkaan, aina erota, mikä on taivuttamista ja mikä johtamista, tai milloin päätteitä on enem-

män kuin yksi. Ainakin tällaisen hahmottaminen vaatinee enemmän aikaa ja pohdintaa. Tun-

tuu myös, että kun yksi lapsi on keksinyt monikkomuodon, lapset ehdottavat sitä herkemmin.

Lapset ilmeisesti hahmottavat monikkomuodon eri taivutusmuodoksi kuin yksikkömuodon.

Ne ovatkin toki eri sananmuotoja, mutta pääte voi olla sama, vaikka monikkomuodossa on

monikon tunnus lisäksi.

42. Liisan viitta hulmusi (seero).
P2: seerossa
Ohjaaja2: mikä oikea sana?
P2: Konnevedellä



67

T2: lomalla
T1: seerassa 
P2: Jyväskylässä
T1: seeroissa 
T2: tuulessa!
Ohjaaja2: voisi olla seerosti

4.2.3 Suomen lauserakenteen vastaiset muodot

Kaiken kaikkiaan lapset ehdottivat lauserakenteen vastaisia muotoja varsin vähän. Varsinkaan

merkityksettömien sanojen  ollessa kyseessä ei  sananmuodoista  useinkaan voi  sanoa,  onko

muoto suomen lauserakenteen vastainen, mikä vastaavasti lisää monitulkintaisuutta. Tämän

voidaan katsoa osoittavan, että muoto ja merkitys liittyvät toisiinsa, sillä pelkkä muoto ei pal-

jasta, onko lause suomen kielen kannalta järkevä vai ei.

Joskus vaikuttaa siltä, ettei lapsi kenties hahmota, mitä tehtävässä haetaan, ja lapsi lä-

hinnä arvuuttelee, mikä vastaus voisi olla. Virkkeeseen Yhtäkkiä Iida kuuli (löky) lyövän sekä

P1 että P2 ehdottavat samaa lausesemantiikan vastaista sijamuotoa elatiivia. Ilmeisesti kumpi-

kaan ei saa kiinni siitä, mitä lauseella yritetään sanoa. Sinänsä  kuulla jostakin -rakenne on

yleinen sekä konkreettisessa että abstraktimmassa merkityksessä, esim.  Iida kuuli metsästä

äänen tai  Iida kuuli asiasta eilen. Ehkä lapset eivät hahmottaneet lyövän-sanaa lyödä-verbin

muodoksi. On mahdollista, että he hahmottivat sen samantyyppiseksi kuin  pilvi-sanan lau-

seessa joku näki pilven.   P2:lla merkityksetön taivutettava sana on lisäksi muuttunut lökystä

lykyksi, mikä on muistakin merkityksettömistä sanoista tuttu ilmiö.

43.
P2: lökystä
ohjaaja1: Iida kuuli lökystä lyövän.
P2: lökynsä

44.
P1: lökyn lyövän...lykystä
ohjaaja1: lökystä lyövän...
P1: lykynsä
ohjaaja1: joo, lökynsä

Voi myös miettiä, kuinka syvällisesti lapsi analysoi koko lauseen. Lapsi huomaa kenties tutun

sanan ja keksii siihen vain sopivan muodon.  Kuulua-verbi ja  elatiivi muodostavat konstruk-

tion. Samoin tuokkeen pohjalle -kohdassa (esimerkki 32) lapsi ei välttämättä ajattele koko lau-

setta vaan ainoastaan sitä, että jonkin pohjalle on järkevä yhdistelmä. Sama ilmiö on havaitta-
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vissa myös kohdassa soittaa viulullanne (esimerkki 18), jossa näkyy, että soittaa jollakin on

kokonaisuutena esiintyvä rakenne.

Seuraavassa esimerkissä lapsi ei itsekään ole varma ehdottamastaan muodosta.

45. Teidän (loottu) on aina täynnä.
            P2: loottunsa? Oisko

ohjaaja1: teidän loottunsa..
            P2: loottunne

Yllä oleva esimerkki on siitä erikoinen, että teidän paljastaa, mikä omistusliite loottu-sanaan

kuuluisi, mutta lapsi ehdottaa silti kielen vastaista muotoa. Kenties lapsi ei hahmottanut lau-

setta lainkaan ja arvasi vain jotakin omistusmuotoa, koska saman tehtävän edellisissäkin lau-

seissa haetuissa muodoissa oli kyse omistusmuodoista. Kuulostaa epäuskottavalta, että sopi-

maton muoto johtuisi siitä, ettei lapsi muistaisi lauseen alkua. Samantyyppisen virheen P2 te-

kee myös virkkeessä Minun mielestäni teidän kannattaisi pakata (poukku).

46.
P2: poikkunsa
ohjaaja1: luepa tarkkaan
P2: poukkunsa
ohjaaja1: joo, mikä se poukku voisi olla?
P2: laukkunsa

Katkeaako lapsen ajatus, koska  teidän-sanan ja taivutettavan poukku-sanan välissä on muita

sanoja? Tässäkin kohdassa lapsi sanoo ensin sanan ensimmäisen diftongin väärin. Lapsi kor-

jaa merkityksettömän sanan vartalossa väärin menneen vokaalin, muttei lauseyhteyteen sopi-

matonta päätettä, mutta ohjaajakaan ei tässä kohtaa huomaa, että lapsen vastaus on tässä lau-

seyhteydessä suomen kielen vastainen. Kun ohjaaja pyytää lasta lukemaan kohdan tarkkaan,

ohjaaja voi viitata lapsen väärin lukemaan sanavartaloon tai korjaamatta jääneeseen päättee-

seen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ohjaajalla on päässään valmis skeema, jonka mukaan lapsi

korjaa oikean päätteen, joten ohjaaja ei huomaa lapsen sanovan virkkeeseen sopimattoman

päätteen. Oikeastaan virkkeeseen sopivia muotoja olisi useampikin, mutta 3. persoonan omis-

tusliite ei siihen käy.

Virkkeeseen Enon kiukuttelu näytti (pyrrö) P2 ehdottaa pyrrönsä, kun odotettu muoto

olisi pyrröltä. Näyttää-verbiä voidaan käyttää merkityksessä 'joku näyttää joltakin', kuten täs-

sä lauseessa odotuksenmukaisesti, tai merkityksessä 'näyttää jotakin jollekin', esim. Eno näyt-

ti kuvansa. Kuitenkaan lause Enon kiukuttelu näytti pyrrönsä ei ole järkevä, sillä mitä pyrrö
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voisi siinä tarkoittaa. Kiukuttelu ei ole semanttisessa mielessä subjekti, joten mitä kiukuttelu

voisi näyttää. Esimerkiksi enon kiukuttelu näytti voimansa olisi pikemminkin eno näytti voi-

mansa kiukuttelemalla. Kielitoimiston sanakirjan mukaan verbi näyttää voi tarkoittaa sitä, että

'antaa jonkun nähdä tai katsoa jotakin', esim. näyttää kokoelmaansa, tai kuvaannollisessa mer-

kityksessä  näyttää pitkää nenää. Verbi  tarkoittaa myös 'johonkin viittaamista  tai  johonkin

suuntaan osoittamista', samoin kuin 'havainnollistamista'. Sillä voidaan lisäksi osoittaa jonkin

olemassaolo, esim. näyttää voimiaan. Näyttää-verbi voi merkitä myös sitä, että 'jokin vaikut-

taa tai muistuttaa ulkonäöltään jotakin, on jonkin näköinen tai tuntuu ja vaikuttaa joltakin',

esim. näyttää iloiselta. (KS s.v. näyttää.)

4.2.4 Muita huomioita

Seuraavissa esimerkeissä näkyy se, miten merkityksettömän sanan vartalo helposti muuttuu.

Ensimmäisessä diftongi muuttuu. Toisessa takavokaalisesta sanasta on tullut etuvokaalinen.

Kolmannessa lapsi käyttää r-äännettä kuin se olisi astevaihtelussa.

47. Vanha mökki kuuluu (söyrä).
T2: syörään, söyrään
Toitko korjatut kengät (pookari)? 
P1: pöökäristä (odotettu muoto pookarilta) 
Enon kiukuttelu näytti (pyrrö).
T2: pyröltä (odotettu muoto pyrröltä)

Alla olevassa esimerkissä näkyy taas se, että merkityksettömien sanojen vartalot hel-

posti muuttuvat. Kaksi lasta muodostaa sanasta koipa pidemmän sanan koipakka tai koipakko.

Vaikka sinänsä merkityksettömistä sanoista ei voi sanoa, onko kyseinen sana astevaihtelussa

vai ei, on silti kiintoisaa, että lapsi käyttää tässä yhteydessä sanasta vahvaa astetta. Saman-

tyyppinen sana olisi kapakka: kapakkaan : kapakalle. Lapsi käyttää lopussa myös pitkää vo-

kaalia aa. Mahdollisesti lapsella on yhdistynyt illatiivi ja allatiivi, vrt. kauppaan + kaupalle =

kauppaalle. 

48. Ripustin taulun (koipa).
T1: koipakkaalle
P1: koipakkoon
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Kohdassa odotettu muoto on koipalle. Merkityksettömästä sanasta on mahdotonta tietää, tu-

leeko käyttää sisä- vai ulkopaikallissijaa. Ripustaa johonkin, esim. ripustaa seinälle tai ripus-

taa keittiöön. Mikäli koipa olisi illatiivissa niin se taipuisi koipaan.

Yksi kiintoisa ilmiö merkityksettömiä sanoja sisältävissä tehtävissä on se, kuinka lap-

set luovat merkityksettömästä sanasta oikean sanan. Kaksikin lasta muodostaa sanasta  käpä

käpälän, mikä johtuu varmastikin ulkoasun samankaltaisuudesta eikä sopivasta merkityksestä.

49. Hannes oli saanut (käpä) isänsä mukaan.
P2: käpälänsä
ohjaaja1: pääte meni ihan oikein, mutta katos tarkkaan, ei ole käpälä vaan pelkkä 
P2: käpä
ohjaaja1: joo, ja sitten siihen se pääte
ohjaaja1: ja mikä se pääte oli?
P2: länsä
ohjaaja1: ei, ilman sitä /lä/, ku se ei oo käpälä, se on pelkkä käpä
P2: käpänsä
ohjaaja1: mikä se käpä vois siinä olla?
P2: käpälänsä
ohjaaja1: jos se on saanut isänsä mukaan käpälän, aa, jos näyttää isältänsä, joo 
miksei

Ilmaisua, jossa esim. joku saisi silmänsä isänsä mukaan, ei käytetä, vaan silmät saa isältään.

Sanojen toisiaan muistuttava ulkoasu tuntuu vaikuttavan tässä kohtaa enemmän kuin merkitys

myös ohjaajan ajatteluun.

50. Kalle ei ollut ikinä ajatellut itsensä tulevan (reikki).
T2: reikkiin, vaikka sillei että se ei ikinä sillei niiku vaikka tuu suutuksiin tai jotain 
sillei 
T1: retkeilijäksi 
ohjaaja2:tai joo käytetään tota reikki-sanaa vielä
T1: rei....reikkeilijäksi
ohjaaja1: se pääte on ihan oikein, se /ksi/ -pääte, mites se yhdistetään se /ksi/ pääte 
tohon reikki-sanaan
T2: reiksiksi
ohjaaja2: iha oikein reikiksi, hait sitä muotoa

Yllä olevassa esimerkissä T2:n ehdottama suutuksiin on varsin vaikea muoto, mutta voisiko

reikki olla jokin konkreettinen paikka, johon tullaan. Lapsilla tuntuu olevan vaikeuksia taivut-

taa reikki-sana translatiivissa. 

Myös se, mitä tehtävässä on tarkoitus tehdä, voidaan tulkita monella tavalla. Lapset
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saattavat sanan taivuttamisen sijasta pyrkiä täydentämään lauseen. Lapsi tuskin tiedostaa tai

ajattelee, mikä ero on täydentämisellä, taivuttamisella ja johtamisella, eivätkä nämä näyttäydy

lapselle erillisinä ilmiöinä.  Lapsi ehdottaa  rotpuri-sanalle vartalotaivutusta mallin  hevonen :

hevosille mukaan, vaikka rotpuri-sanassa ei olekaan -nen-tavua lopussa.  

51. Emäntä hämmensi keittoa (rotpuri).
P2: rotpusille
ohjaaja1: rotpurille, niin jos on jollekin ihmiselle valmistamassa. Mutta tässä on 
varmaan ajateltu millä hämmentää.
P2: rotpurilla

Seuraavassa  esimerkissä  lapsi  taivuttamisen  sijasta  muodostaa  Jousma-nimestä  johdoksen.

Ohjaajan neuvonnan jälkeen lapsi taivuttaa tekemäänsä johdosta.

52. Sitten he kirjoittivat rouva (Jousma) kirjeen.
P1: rouva Jousma, Jousmanen
ohjaaja2: joo, sitten he kirjoittivat rouva ja sitten semmonen ku rouva Jousma kirjeen, 
he kirjoitti kirjeen tämmöselle henkilölle ku rouva Jousma. Ni miten se sanottais? 
P1: rouva Jousmaselle
ohjaaja2: mikä pääte siellä rouva Jousmaselle oli? Minkälainen pääte? Jousmaselle. Sä
oot nimittäin ihan oikeilla jäljillä
P1: äs äl ee, ei se ollut se
ohjaaja2: Jousma-sel-le, mitä kuulet ihan viimeisenä. 
P1: ee
ohjaaja2: joo ee on ihan viimeisenä, ja sitä ennen on kaksi /l/ 
P1: ällää
ohjaaja2: hyvä eli pääte on äl äl ee, /lle/. Niin se sama pääte ilman sitä Jousmase vaan 
suoraan tähän sanaan. Jous-ma 
P1: Jousmanen
ohjaaja2: sanot vaan suoraan sen äl äl ee päätteen tähän loppuun. Kuulostako se 
hassulta? Jos mä kirjoitan sen tähän, koska sä löysit sen ihan oikeen päätteen kyllä. 
Luepas nyt se, helpottasko se ku se ois näkyvillä
P1: rouva Jousmalle
ohjaaja2: elikkä sä sanoit ihan oikein sen päätteen kun sä sanoit rouva Jousmaselle, 
mut sä olit vaan lisänny siihen se tohon väliin, sitä ei tarvittu tällä kertaa vaan sen 
saatto laittaa tohon loppuun suoraan et Jousmalle 

Edeltävässä esimerkissä ohjaaja kysyy nimenomaan, mitä lapsi kuulee, mikä on loogista, kos-

ka tehtävää tehdään suullisesti. Ohjaaja käyttää myös äänteitä, ei kirjainten nimiä, joskin oh-

jaajan neuvonta on hieman vaikeaa.

Lauseessa Taikakeppi kulki suvussa (tuoke) pojalle (esimerkki 32) T1 lukee viimeisen

sanan väärin. T1 lukee sanan pojalle sanaksi pohjalle, jolloin koko lauseen mahdollinen mer-
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kitys muuttuu. Odotettu muoto on  tuokkeelta pojalle,  mutta T1 vastaa, että  taikakeppi kulki

suvussa tuokkeen  pohjalle. Jos viimeinen sana olisi pohjalle, silloin  tuokkeen pohjalle voisi

olla järkevä lauseke, esim.  jokin laitettiin veneen pohjalle. Kuitenkaan taikakeppi ei voine

kulkea suvussa mihinkään konkreettiseen paikkaan. Tässä kohdassa lapsi ei välttämättä ajatte-

le koko lausetta, vaan ainoastaan sitä, että rakenne jonkin pohjalle on järkevä.

Lasten epävarmuus omista taidoistaan näkyy välillä myös merkityksettömien sanojen

kohdalla samalla tavalla kuin oikeidenkin sanojen kanssa mm. esimerkissä 29.

53. (pyö) voi nähdä monia ötököitä, joita ei päivällä näe.
T2: pyö...en mä tiiä
ohjaaja2: tää voi auttaa alkuun päivällä.-- Minkälainen oikea sana siinä vois olla? 
T2: illalla
ohjaaja2: miten vastaavasti taipuis tää pyö?
T2: pyöllä

Lapsi toistaa sanan monta kertaa hakiessaan sopivaa muotoa. Toiston myötä lapsi myös löytää

haetun muodon.

54. (pyö) voi nähdä monia ötököitä, joita ei päivällä näe.
T1: pyö, pyö, pyö, pyöllä

Erityisesti P1:n vastauksissa näkyy kiintoisa ilmiö: merkityksettömän sanan sijapääte

ei siirry vastaavaan oikeaan sanaan, joka sopisi virkkeeseen, esim. potessa muuttuu muodoksi

oksalla. Konstruktiokieliopin mukaisesti lapsilla on kokonaisuuksia mielessään ja siksi ennes-

tään tuntemattomien sanojen kanssa toimitaan eri tavoin kuin tuttujen sanojen. Istua jossakin

on vahva konstruktio, samoin kuin se, että linnut istuvat oksalla. Lapsi hahmottaa sanat koko-

naisuuksina ja ajatus päätteen muodosta ja muotojen erilaisuudesta tuntuu mahdollisesti vai-

kealta. Merkityksettömissä sanoissahan merkitys ei auta. Tosin on tärkeää myös muistaa, ettei

luonnollisessa kielessä ole olemassakaan yksi muoto–yksi merkitys -vastaavuutta, esim. ajan

määreissä mahdollisia ovat mm.  päivällä, kuudelta ja  tiistaina. Ilmiö havaitaan seuraavissa

esimerkeissä, jotka viittaisivat siihen, ettei sanoja hahmoteta puhtaasti pelkkinä peräkkäisinä

morfeemeina.

55. Linnut istuvat (pote).
P1: potessa
ohjaaja2: hyvä, se käy siihen oikein hyvin. potessa. Mikä vois olla oikea sana siihe 
tilalle?
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P1: oksalla 
ohjaaja2: kumpi tähän sitten kävis vielä lisäksi, jos oksalla miettis tätä niin potessa, 
niin minkälainen pääte vois sitten käydä kanssa?
P1: en mää
ohjaaja2: mikäs pääte on sanassa oksalla? Kolme viimeistä kirjainta
P1: äl äl aa
ohjaaja2: niin eli siinä kolme viimeistä kirjainta on äl äl aa oksalla elikkä jos se 
laitettaisiin se sama äl äl aa pääte tuohon pote-sanaan
P1: potella

56. Sadepisarat tuntuivat mukavilta (ahi).
T2: ahilla
ohjaaja2: minkä laittasit oikeen sanan tilalle?
T2: vaikka Espanjassa

57. Luonto on kaunemmillaan (köpä).
T2: köpänä
ohjaaja2: minkä oikeen sanan ajattelisit sen olevan?
T2: syksyllä
ohjaaja2: minkäslainen pääte siinä on?
T2: köpällä 

Vaikuttaa siltä, että lapset hahmottavat sanat merkityksellisinä kokonaisuuksina eivätkä erilai-

sista morfeemeista koostuvina yksikköinä. Tämä liittyy siihen, hahmotetaanko kieltä äänne,

tavu, morfeemi, sana vai jokin muu yksikkö kerrallaan. 

Osallistuvat lapset ovat natiiveja suomen puhujia, joten vokaalisointu on heille luon-

taista. Kuitenkin kerran yksi lapsi ehdottaa vokaalisoinnun rikkovaa sananmuotoa. Edellisessä

lauseessa taivutettava sana oli pyö, joka taivutettiin pyöllä. Kenties tämä vaikuttaa siihen, että

lapsi ehdottaa tähänkin lauseeseen etuvokaalista päätevarianttia.

58. Linnut istuvat (pote).
P2: potellä

4.3 Ohjaajien toiminta 

Neljäntenä  tarkastelun  kohteena on ohjaajien toiminta.  Yksi  tutkimuskysymyksistä  koskee

juuri ohjaajien toimintaa ja sitä, miten ohjaajat neuvovat lapsia ja kommentoivat näiden ehdo-

tuksia.  Ohjaajilla ei ole varsinaista kielitieteellistä koulutusta, mikä näkynee mm. siinä, että

ohjaaja pyytää lasta muistelemaan suullisessa tehtävässä kolmea viimeistä kirjainta äänteiden

muistelemisen sijaan. Ohjaajien tulisikin olla tietoisia siitä, mitä kieli on. Ohjaajat ovat suorit-

taneet erityispedagogiikan opinnoissaan kurssin, joka käsittelee lukemisen ja kirjoittamisen
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erityisvaikeuksia. Lisäksi molemmat ohjaajat ovat suorittaneet perusopetuksessa opetettavien

aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, joissa suomen kielen osuudessa painot-

tuu lukemisen opettaminen.

Sekä lasten että ohjaajien toimintaan vaikuttaa myös se, millainen tehtävän ohjeistus

on. Ohjaajan lapsen vastaukseen sanoma ei ei välttämättä tarkoita, että ohjaaja tarkoittaa vas-

tauksen olevan väärä, vaan se voi tarkoittaa myös sitä, että tässä tehtävässä ei haeta kyseistä

päätettä. Esimerkiksi kolmannella kerralla yhdessä tehtävän tehtävän aluksi ohjaajat kertovat,

että kyseisessä tehtävässä etsitään päätteitä, jotka vihjaavat, kenen jokin asia on. Lapset eivät

kuitenkaan välttämättä aina hahmota, mihin ohjaajan ei  viittaa, varsinkin kun lapsilla itsel-

läänkin voi ajatus oikean ja väärän vastauksen olemassaolosta olla mielessä vahvana.

Siiskonen ja muut huomattavat, etteivät opetuksessa käytettävät käsitteet, kuten ”sana”

ja ”äänne”, ole välttämättä lapsille tuttuja, sillä lapsille voi olla hankalaa erottaa sanojen mer-

kitys ja muoto toisistaan. Erilaisten käsitteiden ymmärtäminen kuuluu olennaisesti kielellisen

tietoisuuden kehittymiseen ja edellyttää lisäksi sitä. (Siiskonen ym. 2014: 328.) Ohjaajien on-

kin tasapainoiltava käsitteiden käytön kanssa, sillä toisaalta yleisesti käytettyjen käsitteiden

hallitseminen on tärkeää, mutta toisaalta liian abstrakti puhe voi vaikeuttaa lasten oppimista.

Metataidot puhua kielestä kehittyvät myös pikku hiljaa. 

Ohjaajien yleisin auttamiskeino vaikuttaisi olevan toisto: he toistavat joko virkkeen tai

jonkin sen osan tai lapsen ehdotuksen. Esimerkissä 59 ohjaaja aloittaa lauseen ja pysähtyy sii-

hen kohtaan, mistä lapsen pitää jatkaa lausetta taivutettavalla sanalla. Sitä seuraavassa esimer-

kissä näkyy, kuinka ohjaaja toistaa lapsen ehdottaman virheellisen muodon.

59. Kaksi (kolme) autoilijasta pitää itseään hyvänä kuljettajana.
P1: kolmea
ohjaaja1: kaksi...
P1: kolmesta
ohjaaja1: se on taas vähä semmonen sanonta 

60. (Ville) tuntui, että hän oli kaikkein nopein juoksija.
P1: Villellä...Ville....Villellä
ohjaaja1: Villellä tuntui..ei ehkä, mites se sanotaan kenestä tuntui?
P1: Villestä

Ohjaajat helposti huomaamattaankin paljastavat haetun muodon neuvoessaan. Esimer-

kissä 9 näkyy myös, kuinka lauseen  Kunnianhimoinen ihminen asettaa tavoitteet korkeasta

kohdalla ohjaaja lopulta neuvoo lasta sanomalla, että  ajattele jos nostat kirjan ylös hyllylle,
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mikä paljastaa haetun sijapäätteen. Sama tapahtuu myös seuraavassa esimerkissä, jossa ohjaa-

ja kysyy, minkälaiseksi tavaraksi Aada haki vajasta renkaan.

61. Aada haki vajasta renkaan (ratti) leikkiautoonsa.
P1: ratin
ohjaaja1: renkaan miksi se haki sen minkälaiseksi tavaraksi, renkaan...
P1: ratiksi

Seuraavassa esimerkissä ohjaajan sanoma siltä paljastaa haetun muodon.

62. Saitko nämä kukat (Möty)?
ohjaaja2: saitko nämä siltä..?
T2: mötyltä

Sama ilmiö näkyy myös esimerkeissä 16, 31 ja 51.

Joskus ohjaajan neuvo paljastaa haetun muodon erikoisella tavalla. Tällainen tilanne

tapahtuu esimerkissä 13, jossa ohjaaja kehottaa lasta katsomaan laitumella-sanaa löytääkseen

haetun päätteen. Sana on toki adessiivissa niin kuin haettu lausekekin, mutta se ei vaikuta sii-

hen, mikä vastauksen tulisi olla, sillä laitumella ilmaisee paikan ja kaikilla eläimillä taas koki-

jan.

Joitakin lasten ehdotuksia ohjaajat pitävät epäsopivina, vaikka ne ovatkin sopivia. Hel-

posti tehtäviä laatiessa ja niitä teettäessä jää kiinni tiettyyn ajatukseen siitä, mikä on sopiva

muoto vastaukseksi. 

 63. Onneksi (joulukuu) on aikaa rentoutua.
 T1: joulukuuhun.
  Ohjaaja1: luepas se loppulause vielä
 T1: Onneksi joulukuuhun on aikaa rentoutua.

Ohjaaja1: ja mikäs sun ehotus oli?
T1:joulukuuhun
ohjaaja1: hmm...jos mää kirjotan sulle sen joulukuuhun niin luepas se
T1: Onneksi joulukuuhun on aikaa rentoutua
ohjaaja1: niin, kuulostaako järkevältä, luepas vielä kerran
T1: Onneksi joulukuuhun on aikaa rentoutua
ohjaaja1. Joulukuuhun aikaa rentoutua, ei se ihan kuulosta järkevältä. Sä sanoit ihan 
oikein, sano vaan ääneen
T1: joulukuusta
ohjaaja1: onneksi joulukuusta on aikaa rentoutua. Ei ihan
T1: joulukuu...joulukuu...
Ohjaaja1: milloin on aikaa rentoutua?
T1: joulu...en mä tiiä
ohjaaja1: miten vastaat: milloin sinulla on aikaa rentoutua? Onneksi...onneksi minulla 
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on aikaa rentoutua...
T1: jouluun
Ohjaaja1: millon? Joulukuu...minulla on aikaa rentoutua koulussa, minulla on aikaa 
rentoutua kesäkuukausissa...
T1: joulukuussa
ohjaaja1: se oli vähän vaikeampi

Lapsen ehdottama Onneksi joulukuuhun on aikaa rentoutua tarkoittaisi sitä, että joulukuussa

olisi odotettavissa esim. jotain kiireistä, jota varten olisi hyvä levätä etukäteen. Tämäntyylinen

lause ei ole kovin yleinen, mutta mahdollinen, sillä kuukaudet voivat taipua monella eri taval-

la. Samalla tavalla illatiivia käytetään mm. lauseessa onneksi urakkaan on vielä aikaa valmis-

tautua. Myöskin toinen ehdotus joulukuusta on suomen kielen mukainen. Jos esim. joulukuu

on ollut hyvin kiireinen, on siitä hyvä toipua jälkikäteen, tammikuussa on aikaa rentoutua jou-

lukuun juhlista. Kun lapsi ei keksi, mitä muotoa ohjaaja hakee, hän ehdottaa vastaukseksi sa-

nanmuotoa jouluun, mikä on illatiivi joulu-sanasta. Koko sanan taivuttamisen sijasta lapsi tai-

vuttaa vain yhdyssanan alkuosaa. Ohjaajan viimeinen neuvo on erikoinen, sillä hän käyttää il-

maisua  kesäkuukausissa,  mikä paitsi paljastaa muodon, on lisäksi erikoinen, koska luonteva

olisi sanoa kesäkuukausina. Ohjaaja itse käyttää esimerkkinä siis erikoista rakennetta. Tehtä-

vänä oleva virke on alkuperäisessä muodossaan tosin hämäävä, sillä myös taivuttamattomana

kyseessä on järkevä lause. Voi sanoa onneksi joulukuu on aikaa rentoutua tarkoittaen rentou-

tumista esim. syksyn työkiireistä.

Ohjaajat myös kannustavat ja kehuvat lapsia, mikä on tietenkin tärkeää. Ohjaaja roh-

kaisee lasta esimerkiksi sanomalla, että tämä ajattelee oikein, kuten alla olevassa katkelmassa

esimerkistä 22.

ohjaaja1: miten se taipuu? Sä ajattelet ihan oikein
T1: varkaaksi.

Ohjaaja kehuu myös yhdelle lapselle, kuinka jokainen lapsi on alkanut löytää omistusliitteitä.

Ohjaaja myös rohkaisee lasta, että nyt saa uskaltaa, kun lapsi sanoo, ettei uskaltanut heti sanoa

oikeaa muotoa. Alemmassa esimerkissä sekä aikuinen että lapsi miettivät, mihin lapsi tarvit-

see aikuista tehtävien teossa. Onko se siis kehu, ettei lapsi tarvitse aikuisen apua? Toisaalta

kyse voi myös olla lähinnä jutustelusta.

64. Kaivoimme lapiolta maasta matoja onkiretkeä varten.
T2: (lapiolla odotuksenmukaisesti)
ohjaaja2: mähän oon tässä ihan tyhjänpanttina
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T2: miksi tässä tarvii aikuista?

Seuraavassa esimerkissä ohjaajat kehuvat monikon muodostamiskykyä, vaikka sanan

monikkomuoto olisi särmöistä, ei särmistä. Joka tapauksessa sijamuoto pysyy samana, vaikka

luku muuttuisikin. 

65. Tämä kirja kertoo (Särmö).
T2: Tämä kirja kertoo sörmystä.
Ohjaaja2: särmö, särmöstä oli sun vaihtoehto
T2: nii
ohjaaja2: oisko vielä jotakin muuta
T1: särmistä, tämä kirja kertoo Särmistä
ohjaaja2: aika hyvin sä taivutit sen monikkoon, kyllä se on ihan oikein myöskin. 
Kummatki on oikein.

Edeltävässä kohdassa herättää huomion se, kuinka ohjaaja2 haetun muodonkin jälkeen kysyy

lisää ehdotuksia. Mitä mahdollisia muotoja tästä voisi tehdä eli mitä ohjaajat haluaisivat kuul-

la? Tästä nousee esille kysymys, mikä on ohjaajien rooli tehtävien teossa. Ohjaajan tehtävänä

voidaan nähdä vain oikeiden vastausten kertominen, mikä kaventaa pahimmillaan tehtävien

tekemisen pelkäksi virheiden etsimiseksi. Ohjaaja voi toisaalta ensisijaisesti auttaa lapsia hah-

mottamaan tehtävien teon prosessointia tai hänen voidaan ajatella ennen kaikkea ihmettelevän

suomen kieltä yhdessä lasten kanssa.

Ohjaajan rooliin ja toiminnan tavoitteisiin liittyvät vahvasti myös ohjaajien omat käsi-

tykset suomen kielestä. Ohjaajien käsitykset suomen kielestä ja kielitieteestä tulevat esiin mm.

joistakin ohjaajien sanavalinnoista. Puhekielisyys tuntuu olevan ohjaajien käsityksen mukaan

jotakin sellaista, mitä tulisi tehtävien vastauksissa välttää. Tämä on hyvin normimaista ajatte-

lua ja suullisissa tehtävissä ristiriitaista. Ohjaajan esimerkissä 6 näkyvä ajatus kokki-sanan tai-

vutuksen hassuudesta liittyy myös ohjaajien lapsille antamaan kuvaan kielestä. Välillä tehtä-

vienteossa näkyy myös ajatus, että on olemassa jonkinlainen kielikorva. Tarkoittavatko ohjaa-

jat kielikorvalla sitä, että lapset ovat natiiveja puhujia? Mitä ohjaaja haluaa viestittää lapselle

sanomalla, että lapsen kielikorva sanoo jotakin? Kielikorvasta kyllä puhutaan (esim. Hurtta

2001), mutta kyse ei ole samalla tavalla käsitteestä kuin esim. puhuttaessa vokaalisoinnusta.

Alla ensimmäisessä esimerkissä ohjaaja puhuu kielikorvasta. Tässäkin lauseessa lau-

seen subjekti hän olisi voinut harjata myös jonkun toisen tukan. Alempana on esimerkki puhe-

kielisyydestä puhumisesta tilanteessa, jossa ehdotettu muoto ei ole mitenkään erityisen puhe-

kielinen. Kirjakielen opettelu suullisen kielen kautta herättää ristiriitaisuutta. On sekoittavaa,
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että tehtävistä puhutaan ja ne käsitellään puhekielellä, mutta puhekielisyys tuntuu silti olevan

kirjakieltä huonompi kielen muoto.

66. Hän harjasi tukka ennen lähtöä.
T2: (tukkansa odotuksenmukaisesti)
ohjaaja2: ja sää luit senkin suoraan oikein. Tosi hyvä. Luit sä sen vahingossa suoraan 
oikein vai tarkotuksella?
T2: en, tarkotuksella
ohjaaja2: kato ku sun kielikorva sanoo, et ei se noin ole

Alla on osa esimerkistä 7, joka on tarkemmin esitelty jo aiemmin. Tässä ohjaaja vastaa lapsen

ehdotukseen laivan sanomalla, että se olisi puhekielinen.

Illan jo pimetessä ankkuroitte (laiva) satamaan.
P1: laivan
ohjaaja: se olisi puhekielinen

Seuraavassa esimerkissä ohjaaja miettii sitä, miten merkityksettömän sanan vartalo tai-
puu.

67. Meidän (aire) tekee parasta ruokaa.
T2: aireemme
ohjaaja1: joo pääte on oikein....aireemme....kyllä kai siihen voi tulla kaks ee:tä, mä ite 
aattelisin, että se olisi airemme, ei se varmaan kielletty ole
ohjaaja1: mikä sana se vois olla?
T2: äitimme

On olemassa kahdentyyppisiä  -e-loppuisia nomineja.  Toisen ryhmän muodostavat nominit,

joilla on -ee-loppuinen vokaalivartalo sekä konsonanttivartalo, esim. vene : veneen : venettä.

Toisessa ryhmässä ovat ne nominit, joiden sanavartalo ja yksikön nominatiivimuoto ovat sa-

manlaisia, esim.  nalle : nallen : nallea. Nykysuomen sanakirjassa on  vene-tyypin sanoja n.

1200, kun taas nalle-tyypin nomineja on samassa teoksessa 68. (Savolainen 2001.) Tätä taus-

taa vasten ohjaajan aireemme-muodon ihmettely tuntuu erikoiselta, vaikkakaan merkityksettö-

män sanan kohdalla taipumista ei voi tietää. Kiintoisasti ohjaaja ilmeisesti huomaamattaan tuo

tässä myös esiin kielen normeja ilmaisemalla, että eri variantti voisi olla kielletty. 

Esimerkissä 42 ohjaaja ehdottaa johdosta seerosti,  vaikka kaikissa tehtävissä kyse on

taivuttamisesta. -sti-päätteiset adjektiivista johdetut adverbit ajatellaan helposti myös adjektii-

veiksi. Tässä kenties näkyy sekä se, etteivät ohjaajat ole kielitieteilijöitä, että se, ettei tehtä-

vien tavoite ja ohjaajien rooli ole täysin jäsennelty.



79

Suomen kielessä voi olla vaikeaa hahmottaa äänteet ja kirjaimet eri asioiksi,  koska

äänteet ja kirjaimet kohtaavat niin hyvin. Täten lapsilla on taipumus käyttää äänteistä puhut-

taessa kirjainten nimiä, ja tietoisuus kirjaimista onkin samalla tietoisuutta äänteistä. (Siisko-

nen ym. 2014: 314.) Tämä äänteistä ja kirjaimista puhuminen sekaisin ei rajoitu vain lasten

kielenkäyttöön. 

Seuraavassa esimerkkitilanteessa ohjaaja puhuu kirjaimista ja äänteistä sekaisin, vaik-

ka puheessa kyse on äänteistä. Sama ilmiö näkyy myös esimerkissä 55. 

68. Luonto on kaunemmillaan (köpä).
P1: köpässä
ohjaaja2: sekin käy. Minkä oikean sanan laittaisit siihen, jos pitäisi laittaa tohon köpän 
tilalle oikea sana ?
P1: syksyllä
ohjaaja2: niin, elikä mikä siinä on, tai kesällä tai niin keväällä niin, miten tuo köpä-
sana taipuis samalla lailla, luonto on kauneimmillaan...Minkälainen pääte oli sanassa 
syksyllä? Jos muistelet kolmea viimeistä kirjainta? Syksyllä....joo, siinä on ne kolme 
kirjainta on /l/ /l/ /ä/ elikkä /llä/ syksyllä, äl äl ää. Jos sä lisäät sen tohon perään, luonto
on kauneimmillaan
P1: köpällä

Ohjaajat pyrkivät myös selittämään, mistä tehtävässä lauseessa voi olla kyse. Esimer-

kissä 69 ohjaaja kertoo, että haettavassa muodossa on omistusliite. Ohjaajan puheessa näkyy

tässä jo aiemminkin esiin tullut kirja- ja puhekielen vastakkainasettelu. Ainakin tämän kohdan

perusteella voi myös miettiä sitä, ovatko possessiivisuffiksit väistymässä kielenkäytöstä. Lap-

sen tuntuu olevan todella vaikea hahmottaa, mikä on haettu muoto, ja hän tarjoaakin useam-

man kerran lauseketta meidän harjoitukset. 

69. Meidän harjoitukselle olivat liian vaikeita.
T2: harjoitukset
ohjaaja2: ja se pitäis olla
T2: harjoitukset
ohjaaja2: teidän
T2: meidän....harjoitukset
ohjaaja2: meidän harjoituk...
T2: -set ovat liian vaikeita
ohjaaja2: joo, se puhekielisesti ois meidän harjoitukset, mutta itseasiassa muistatko, 
kun oli se omistusmuoto meidän, niin mikä tulee siihen sanaan loppuun, mikä pääte, 
meidän harjoituk
T2: äm äm ee
ohjaaja2: nii elikkä harjoi
T2: tuksemme
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Esimerkissä 70 ohjaaja puhuu sanonnasta, mikä tarkoittanee lähinnä jonkinlaista fraasia.

70. Isoäiti tulee käymään (loppuviikko).
P1: loppuviikolla
ohjaaja1: kyllä se ois ihan oikea muoto, voi sanoa kahella tavalla
P1: loppuviikossa
ohjaaja1: melkein oikein, se on ehkä sanonta, isoäiti tulee käymään.. mites mää 
vihjaisin sitä. Tässä haetaan semmoista sanontaa, vähän niin kuin jostakin. Mitäs sää 
sanoisit jos mää kysyisin, että mistä isoäiti tulee käymään
P1: loppuviikolla
ohjaaja1: mistä? Loppuviiko...
P1: loppuviikosta
ohjaaja1: ootko kuullut tämmöstä sanontaa?

Seuraavassa esimerkissä on kyse yhdessä tehtävästä lauseesta. Yhden lapsen on vaikea

muodostaa taivutusta pyydetystä sanasta pyö. Ehdottaessaan muotoa pyörässä lapsi voi myös

ajatella, että tarkoituksena on täydentää sana eli tehdä sana merkitykselliseksi (vrt.  käpä →

käpälä). P2 ehdottaa sananmuotoa, jossa pääte on myös haettu inessiivi, mutta merkityksettö-

mästä sanasta pyö tulee sana pöyry eli sanan diftongi vaihtuu ja sanaan tulee lisätavu -ry. T2

kääntää vokaalit jälleen oikein päin, mutta edelleen sananmuoto on pidempi kuin alkuperäi-

nen. Tämän jälkeen ohjaaja1 puhuu kirjainten lisäämisestä.

71. Asuuko hän vielä (pyö)?
T1: pyörässä
ohjaaja2: joo, käyttäkää vaan tuota sanaa
P2: pöyryssä
ohjaaja2: joo, elikkä tuo sana pyö pitäs nyt tuohon laittaa, että asuuko hän vielä
T2: pyöryssä
ohjaaja1: jos ei lisäiskään yhtään kirjainta siihe. Mitäs jos se sana ois maa. Asuuko hän
vielä, jos se sana ois maa, ni mikä se sitte ois
P2: pyössä
ohjaaja2: pyössä, iha oikein, hyvä, tää oliki hankala, koska tää oli tommonen lyhyt 
sana, tuntu et siihe pitää jotaki lisätä, mut pyössä ja niinku ohjaaja1 jo sano, että oikea 
sana vois olla se maa, eli asuuko hän vielä maassa tai, tai Suomessa
ohjaaja1: mitä jos se oliskin maa se sana ja sitte haluaiski kysyä, että, että ai hän ei 
asukaan kaupungissaa hänkö asuu...mikä on kaupungin vastakohta, ja sitte mite se 
sanotaan
joku lapsista: maalla
ohjaaja1: maalla, niin mite sitte sanoisitte, jos se sana oiskin pyö, mutta taivuttaisitte 
sitä samalla tavalla ku maata, hän ei asu kaupungissa, asuuko hän vielä
joku lapsista: maalla
ohjaaja1: ja sitte laitat siihe sen pyö-sanan sen maa tilalle, ni sitten siitä tulis.......nyt on
aivojumppaa
ohjaaja2: iha rauhassa mietitte, ei yhtää panikkia, asuuko hän vielä, pyö-sanaa 
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taivutetaan samalla lailla ku maalla sana taipuis. Asuuko hän vielä
T2: pyöllä
ohjaaja2: ihan oikein, huomasit että ite laitoit sinne sen ään loppuun, et sanonu pyölla, 
vaikka maalla on äl äl aa, vaa sanoit pyöllä, koska se menee iha oikeesti noin, me 
tiietään, tää selkäranka meillä täällä kertoo meille aika paljon asioita, huomaatteko

Ohjaajat myös kyselevät jonkin verran sitä, mitä lapset ajattelevat tehtävistä. Kysy-

mykset, joihin voi vastata vain joko kyllä tai ei, eivät avaa paljoa lasten omia ajatuksia omasta

oppimisestaan. Kun lapset vastaavat tehtävien olevan helppoja, ovatko tehtävät lapsista oi-

keasti helppoja vai vastaavatko lapset niin, koska olettavat ohjaajien toivovan sellaista vas-

tausta.  Monessa  kohdassa  nouseekin  mieleen  kysymys  siitä,  kuinka  paljon  lapset  tekevät

asioita, koska olettavat, että niin on tehtävä. Tähän lasten päänsisäiseen prosessiin ja siihen,

mikä milloinkin on lasten toiminnan taustalla oleva intentio, ei pelkkiä nauhoituksia kuuntele-

malla voi tietenkään päästä käsiksi.

Pareittain tehdyssä tehtävässä ei lasten välillä virinnyt keskustelua. Lasten tehtyä teh-

tävän ohjaaja tarkistaa parin kanssa vastaukset ja kyselee lopuksi, miltä tehtävä tuntui tehdä.

ohjaaja1: miltä tuntui tehdä tää tehtävä?
T2: aika helppo
T1: helppo

ohjaaja2: miltä tää tuntu?
P1 ja P2: (lasten vastausta ei kuulu)
ohjaaja2: helpolta! (Koska lasten vastausta ei kuulu, ei voida tietää toistaako ohjaaja 
sen, mitä lapset sanoivat vai yrittääkö hän päätellä, mitä lapset ajattelivat.) 

Tehtävä, jossa täydennetään lause oikealla sanalla ohjaajan kanssa koneella, tehtiin 5. tapaa-

miskerralla. Tehtävän jälkeen ohjaaja1 kysyy lapsilta, miltä tekeminen heistä tuntui. Molem-

missa esimerkeissä ohjaaja kysyy lapselta nimenomaan edistymisestä.

 
ohjaaja1: miltäs tuntu nää lauseet?
P1: no,  helpoilta
ohjaaja1: tosi monessa sanoit vaan samantien oikean muodon. Tuntuuko susta itestäs, 
et oot vähä edistyny siinä, et susta tuntuu helpommalta nää tehtävät koko ajan?
P1: no, joo

ohjaaja1: miltä susta itestä tuntuu, et ootko menny eteenpäin näissä tehtävissä, kun sä 
et tarvinnu nytkään ollenkaan mun apua. Tuntuuko nää susta nykyään helpommalta 
nää tehtävät?
T2: joo

Seuraavassa  esimerkissä  näkyy  kiinnostava  ilmiö  arvaamaan  oppimisesta,  kun
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ohjaaja1 kysyy jälkikäteen lapselta tehtävästä, jossa tuli tunnistaa  lauseyhteyteen sopimaton

muoto. Tehtävä tehtiin ohjaajan kanssa kahdestaan.

Ohjaaja1: oliko minkälainen tehtävä? Helppo vai vaikea?
P2: ihan helppo
ohjaaja1: varsinkin täällä lopussa
P2: kun sen on oppinut arvaamaan sillei sen sanan lopun
ohjaaja1: sun kielikorva sanoo

Lapsen käyttämä ilmaisu arvaamaan oppimisesta voi tarkoittaa sitä, että tehtävässä korostuu

muoto merkityksen kustannuksella.  Kenties  lapsi  osaa antaa peräkkäisiin  tehtäviin saman-

muotoisen vastauksen päättelemättä sitä lauseyhteydestä. Lapsi pyrkii arvaamaan, mitä aikui-

nen haluaa kuulla, eikä niinkään mieti sitä, mikä olisi järkevin taivutusmuoto kyseiseen virk-

keeseen.

Ohjaajat myös tukevat monitulkintaisuutta. Esimerkki 30, josta osa alla, on siitä kiin-

toisa, että ensin lapsi ei tunnu hahmottavan, mitä vastaukseksi odotetaan, mutta sen jälkeen

kun hän on sanonut odotetun muodon, ohjaaja alkaa miettiä, millaiseen lauseeseen sananmuo-

to Suville kävisi. 

Leila kysyi Suville, lähtisikö tämä ongelle.
T1: Suvilta
ohjaaja1: Suvilta. niin kyllähän siinä vois olla Suville, vaikka että Leila kysyi Suville 
kaveria mukaan. Sit se sopis.

Joitakin kertoja ohjaaja kommentoi tehtävää ja sen virkkeitä. Kyseessä on lauseen täy-

dentämistehtävä, joka tehtiin yhdessä ryhmässä. 

ohjaaja1: joukossa sellaisia, joista paljastui heti, osassa olisi käynyt muutama muukin 
muoto

72. Tiedätkö miten tulee (hilto)?
P1: hiltoa? 
T2: Tiedätkö miten tulee hilto? 
Ohjaaja1: no miksei, sekin kävis
ohjaaja2: sit vieläkin löytyis
ohjaaja1: mitä jos se sana oliskin iso.
Ohjaaja2: tiedätkö miten tulee
P2: isoa?
Ohjaaja2: joo, paitsi siihen käy joku toinenkin muoto, nyt haetaan sitä vielä ihan uutta 
muotoa, mitä ei vielä oo sanottu, tiedätkö miten tulee iso ja siihen joku loppupääte. 
Tiedätkö miten tulee  
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ohjaaja1: ja vastaus ois: syömällä kaurapuuroa
ohjaaja2: nii, syömällä kaurapuuroa tulee iso-sanana
P1: isoksi
Ohjaaja2: Tähänkin löytyi aika monta oikeaa vastausta.

Seuraavan esimerkin tilanteessa ohjaaja kertoo monitulkintaisuudesta ennen kuin lapset ovat

edes ehdottaneet mitään. Ohjaaja1 ehdottaa myös uutta taivutusta, mikä ei ole haettu muoto.

Kohdassa näkyy lisäksi mielenkiintoinen ilmiö eli sanan vartalovokaalin eri vaihtoehdot. Lap-

set ehdottavat sananmuotoja ritkissä ja ritkessä, joista tosin jälkimmäisen kohdalla T1 ilmei-

sesti yrittää muistella, mitä oli jo sanottu.

73. Saija elää (ritki).
Ohjaaja1: nyt käy monta
ohjaaja2: nyt saa ehotuksia sanoa
T1: ritkissä
ohjaaja2: Saija elää ritkissä kyllä.
T2: ritkellä, niinku et se on jotain ruokaa
ohjaaja2: kyllä, se elää pelkällä ritkellä. nyt oli jo sanottu, sanokaapa vielä uuestaan
T1: ritkessä
ohjaaja2: ritkessä ja ritkellä. Oliko vielä P2:lla?
Ohjaaja2: joo, onko ohjaaja1:llä jotain ideaa?
ohjaaja1: no, ritkestä, niin sit se olis vaikka että, se on kyllä ehkä vähä vanhahtava 
muoto, mutta voi sanoo, että Saija elää vaikka leivästä.
Ohjaaja2: tai niin ritkellä jollakin oli, niin vedellä
ohjaaja2: tähän kävi aika monta, eikö vaan
P1: tai niinku elää jossain paikassa

Seuraavassa esimerkissä ohjaajat ehdottavat sopivia muotoja, vaikka haettu muoto on

jo sanottu. Tähänkin kohtaan kytkeytyy kysymys siitä, mikä on ohjaajien rooli ja mikä on har-

joittelun tarkoitus. Mikäli tarkoitus on opettaa lapsille kielen monimuotoisuutta, on ymmärret-

tävää, että ohjaajat ehdottavat itse lisää muotoja. Tuntuu kuitenkin, ettei ohjaajilla itsellään-

kään ole kovin selkeää käsitystä siitä, ovatko he lapsiin nähden kielen asiantuntijoita vai eivät.

Ohjaajilla, jotka ovat natiiveja suomen puhujia, on sinänsä ikänsä ja pitkän koulutuksensa täh-

den vahvemmat kielelliset valmiudet ja parempi lukutaito kuin lapsilla. Myös kielellisiin tai-

toihin yhteydessä olevat kognitiiviset kyvyt kehittyvät vielä pitkälle aikuisuuteen. Kuitenkaan

ohjaajilla ei ole kielitieteellistä koulutusta, eivätkö he siten ole suomen kielen asiantuntijoita.

74. Esityksen lopuksi hain äidin (julmori).
T1: julmorilta
P1: julmorista (haettu muoto)
ohjaaja1: julmorille, esim. autolle
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ohjaaja2: julmorin, esim. hain äidin takin

Seuraavassa esimerkissä näkyy, kuinka ohjaaja ei tyrmää eri ehdotuksia, vaan ilmaisee, että

vastauksia voi olla useampiakin.

75. Saitko nämä kukat (Möty)?
P2: mötylle  
Ohjaaja1: kävis, vaikka toimitettua Mötylle
P2: mötystä
ohjaaja1: kävis sekin, saitko kaupasta. Mikäs muu?
P2: mötyltä

Ohjaaja voi painottaa sitä, ettei ole vain yhtä oikeaa vaihtoehtoa. Ohjaajat usein koros-

tavat sitä, että vastauksia voi olla useita. Kuitenkin välillä ohjaajien kielen käytössä näkyy aja-

tus siitä, että jokin vaihtoehto voi olla väärin ja toinen vaihtoehto oikein. Olisi keskeistä hah-

mottaa se, miten selvittää lapsille, että oikeita muotoja voi olla monta, mutta kaikki muodot

eivät ole mahdollisia. Esimerkissä 76 näkyy myös se, kuinka merkityksettömän sanan diftongi

muuttuu pitkäksi vokaaliksi.

76. Sitten he kirjoittivat rouva (Jousma) kirjeen.
T2: rouva Juusman kirjeen
ohjaaja2: luepa tarkkaan nimi, se voi olla ihan oikein, mutta entäpäs jos ne kirjeen sille
rouva 
T2: Jousmalle
ohjaaja2: kummatkin taas kävi tähän.

Ohjaaja auttaa lapsia oikean muodon löytymisessä myös kysymyksillä. Ensimmäisessä

esimerkissä kysymyksen lisäksi ohjaaja antaa myös alun uudesta esimerkkilauseesta, johon

haettu sananmuoto sopisi.

77. Aada haki vajasta renkaan (ratti) leikkiautoonsa.
P2: ratin
ohjaaja1: se haki sen renkaan ja mitä se sillä teki? Se laittoi sen..
P2: ratiksi

Osassa tehtävissä lapsen tulee muuttaa lauseeseen sopimattomassa muodossa oleva sana kon-

tekstiin sopivaan muotoon. Lauseesta  Tapaan ystäväni koulun jälkeen luokkani ovessa lapsi

ehdottaa sopimattomaksi muodoksi luokkani-sanaa. Tämä lause on tehtävän ensimmäinen, jo-

ten vastaus voi johtua myös tehtävänannon epäselvyydestä. Ohjaaja1 auttaa lasta löytämään
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oikean muodon kysymällä voiko ovessa tavata jotakuta. Myös esimerkissä 14 näkyy ohjaajan

kysymys, jonka avulla lapsi keksii haetun vastauksen.  

Ohjaajat kysyvät myös sitä, mikä paljastaa oikean muodon. Perustellun vastauksen an-

taminen tähän kysymykseen on kuitenkin useimmiten vaikeaa ellei peräti mahdotonta. Seu-

raavassa esimerkissä lasten vastaukset ohjaajalle tuntuvat lähinnä arvuuttelulta. Ohjaaja2 ker-

too lapsille, että haetun muodon paljastaa sana Jaakko, mutta jatkaa sitten, että periaatteessa

Jaakko voisi ajaa myös jonkun toisen viikset. Yleisintä lieneekin, että ihminen ajaa omat viik-

sensä, jollei muuta kerrota. Tämä virke on hyvä esimerkki siitä, kuinka yksiselitteisen sopivan

muodon löytämiseksi tarvittaisiin enemmän tietoa tilanteesta ja esim. siitä, kuka sanoo tämän

lauseen ja  kenelle.  Kokonaisen tekstin  käyttäminen tehtävissä irrallisten virkkeiden sijasta

mahdollistaisi  laajemman  kontekstin  hyödyntämisen  tulkinnassa.  Tätä  kohtaa  voi  verrata

aiemmin esiteltyyn esimerkkiin 66, jossa lauseen aihe on tukan harjaaminen.

78. Jaakko voisi jo ajaa (viikset).
(Jaakko voisi ajaa jo viiksensä, heti haettu muoto)
ohjaaja2: mikä paljasti?
P1: ajaa
P2: voisi 
T2: jo
ohjaaja2: se on tuo Jaakko. Periaatteessa Jaakko voisi ajaa viiksemme, jos se olisi 
parturi-Jaakko 

4.4 Huomioita tehtävistä

Tässä luvussa käsittelen kolmatta tutkimuskysymystäni eli kysymystä siitä, miten tehtävät toi-

mivat.

Ohjaajat tuntuvat hakevan monitulkintaisuutta ja ehdottavan erilaisia muotoja enem-

män niissä tehtävissä, jotka tehdään koko ryhmän kesken datatykiltä, kuin niissä, missä tehtä-

vää tekevät vain aikuinen ja lapsi yhdessä. Syynä voi olla se, että kaikkien ollessa yhdessä, sa-

man asian saa kerrottua kaikille lapsille yhtä aikaa. Muita syitä voivat olla yhdessä tekemisen

keskustelevampi sävy ja se, että nämä aineistooni kuuluvat yhdessä dataprojektorilta tehdyt

tehtävät tehtiin kerroilla 2 ja 3, jolloin myös ohjaajilla saattoi olla intoa enemmän kuin myö-

hemmin pistetyöskentelyssä, jossa ohjaajan kannalta tilanne ja lauseet toistuvat monta kertaa.

Tehtäviä laatiessa sokeutuu helposti eri vaihtoehdoille, minkä seuraus näkyy seuraa-

vassa esimerkissä. 



86

79. Äidin (leipä) oli juustoa.
T1: leivällä
ohjaaja1: joo sekin kävisi, tai sitten mikä toinen vaihtoehto, jos se on leiponut sen 
juuston siihen sinne sisälle?
T1: äidin leipä...leivässä
ohjaaja1: siihen kävikin kaks

Neljästä lapsesta kolme ehdottaa ensin muotoa leivällä odotetun muodon leivässä sijasta. Las-

ten ehdotus on ymmärrettävä, sillä on paljon oletettavampaa, että juusto on leivällä kuin lei-

vässä, sillä se on Suomessa paljon yleisempää, eikä ilmaisujen esiintymistaajuus ole irrallaan

siitä, miten asiat esiintyvät kielen ulkopuolisessa maailmassa. Laaditut tehtävät olisi hyvä lue-

tuttaa ennen käyttöä jollakin ulkopuolisella, jonka voi olla helpompi huomata esimerkiksi täl-

laiset ongelmat virkkeissä.  

Kolmannella kerralla koko ryhmä teki yhdessä datatykiltä tehtävän, jossa lause täy-

dennetään oikealla sanalla. Ohjaajat kertovat aluksi, että nyt etsitään päätteitä, jotka vihjaavat,

kenen jokin asia on. Kun tehtävässä haettu pääte on omistusliite, monissa virkkeissä vastaus-

vaihtoehtoja on useita, mm. esimerkki 7, Illan jo pimetessä ankkuroitte (laiva) satamaan.

Yhden tehtävän lapset tekivät pareittain. Paritehtävästä ei kuitenkaan syntynyt keskus-

telua lasten välillä. Seuraava kohta on oikeastaan ainut tilanne, jossa lapsi varmistaa pariltaan

vastauksen. Siihen, ettei tehtävästä syntynyt lasten kesken keskustelua, voi olla useita syitä.

Tehtävä on mahdollisesti sen verran helppo, ettei tarvetta keskustelulle syntynyt. Tällainen

keskusteleva tehtävätyyppi saattaa myös olla lapsille entuudestaan tuntematon. Jos tällaisia

tehtäviä olisi useampia ja niiden yhdessä tekemistä olisi harjoiteltu, olisi tekemisen tapa ollut

kenties nytkin keskustelevampi.

80. Pitkän köyden avulla onnistuin laskeutumaan alas (vuori).
T1: onks toi vuorelta?
T2: on

Seuraavassa esimerkissä näkyy se, ettei toinen lapsi korjaa toisen tekemää virhettä. Toinen

lapsi ei välttämättä edes huomaa virhettä. Vaikka virheen huomaisikin, voi korjaamisen kyn-

nys olla korkea, sillä esim. koulussa opettaja eli aikuinen on yleensä se, joka kertoo oikean

vastauksen. Tarkistusvaiheessa ohjaaja auttaa lapsia aloittamalla lauseen.

81. Taivaalta leijaili isoja hiutaleita Veeran (kasvot).
P2: kasvosta (P1 ei korjaa tätä)
tarkistusvaiheessa ohjaaja2: joo, nyt ne hiutaleet leijailee jo sieltä taivaalta, ne ei 
oikeastaan voi leijailla Veeran kas....
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P1: kasvoille
P2: kasvoille
ohjaaja2: hyvä, hoksasitte kumpikin, kun kuulitte sen
P2: elikkä kasvoille?
ohjaaja2: kasvoille, kyllä. meillä on suomessa siinä monikko, vaikka kasvothan on yks
ja sama

Kaikki lauseke-esimerkit ovat samasta neljännen tapaamiskerran tehtävästä, jossa oi-

kea sana on lauseeseen sopimattomassa muodossa. Tehtävä tehdään aikuisen kanssa kahdes-

taan. Tehtävänantona on: Lue lauseet aikuiselle ääneen. Väritä sana, joka on väärässä muo-

dossa.  Tehtävänannossa oleva yksikkömuoto häiritsee selvästikin lausekeajattelua.  Esimer-

keissä 20 ja 21 käy ilmi, kuinka vaikea on irrottautua ohjeista, joissa käsketään korjata vain

yksi sana. Myös ohjaajat vaikuttavat hämääntyvän tehtävänannosta. Useampi tehtävien laatija

voi aiheuttaa sen, etteivät tehtävä ja tehtävänanto täysin kohtaa. Tästä tehtävästä käy ilmi, ett-

ei ohjaajilla ilmeisestikään ole yhtenäistä käsitystä lausekkeiden taivutuksesta ja tehtävänan-

nosta. Lapsi ehdottaa sopimatonta muotoa, koska tehtävänannon kanssa on vaikeuksia hah-

mottaa, että lauseeseen sopimattomassa muodossa voi olla yhden sanan sijasta yksi lauseke. 

82. Lapset istuivat lumisesta penkistä.
P2: penkistä, penkissä
ohjaaja1: luepas vielä, jossa sä korjaat semmoseks
P2: lumisella penkillä, ne kumpikin pitää
ohjaaja1: se oli kompa

Edeltävässä kohdassa ohjaaja kuvaa tehtävää sanomalla, että kyseessä oli kompa, mutta se,

mitä ohjaaja kommalla tarkoittaa, ei selviä. Ohjaaja1 käyttää sanaa useampaan kertaan. Ker-

ran sen jälkeen, kun taivutettavana oli sanan sijasta lauseke virkkeessä  Laitumella kaikiksi

eläimiksi on hyvä olla, kommentoi ohjaaja2 sitä seuraavaa virkettä Leila kysyi Suville, lähtisi-

kö tämä ongelle sanomalla, että ”tää oli selkeempi jotenkin”.

Tehtävässä, jossa piti täydentää lause merkityksettömällä sanalla ohjaajan kanssa pa-

perilta, virke Hannes oli saanut käpänsä isänsä mukaan osoittautui yllättävän vaikeaksi, kun

kysyttiin sanan oikeaa merkitystä. Kukaan lapsista ei ehdottanut lausesemanttisesti järkevää

oikeaa sanaa tilalle. Ohjaajakaan ei tunnu olevan täysin loppuun asti ajatellut sitä, mitä kaik-

kea käpänsä voisi olla.
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83.
T2: käpälänsä
ohjaaja1: jos se sana olisi käpälä, mutta se on vaan pelkkä käpä. Se pääte oli ihan 
oikein
T2: käpänsä
ohjaaja1: entäs toi? (kysyy lopuksi, mitä mikin sana voisi oikeasti tarkoittaa)
T2: Hannes oli saanut....rahansa
ohjaaja1: esimerkiksi, tai ootapas, Hannes oli saanut rahansa isänsä mukaan.... Niin, 
mikäs siihen kävis paremmin, mitä usein voi saada isältään, mikä on isän mukaan 
annettu?
T2: vaikka joku korttinsa
ohjaaja1: sana, mitä tossa on ajateltu, niin siinä on yhtä monta kirjainta ja yhtä monta 
tavua kuin köpässä. Ja usein joissakin perheissä on, varsinkin ehkä ulkomailla, tapana 
antaa sama juttu isältä pojalle. 
T2: ai joku vaate?
Ohjaaja1: lyhyempi sana. Sillä kutsutaan ihmisiä.
T2: en mä tiiä
ohjaaja1: jos sinun äiti olis [lapsen nimi], niin sitten olisit saanut minkä äitisi mukaan
T2: nimes
ohjaaja1: niin se on vähän semmonen sanontakin
T2: niin mä luulin et vaik johonkin laukkuun mukaan
ohjaaja1: niin jos ois antanut sen, niin se ois varmaan antanut köpänsä isänsä mukaan

Seuraavassa keskustelussa myös ohjaaja viittaa merkityksettömien sanojen olevan oi-

keita sanoja vaikeampia taivutettavia. Ohjaajat usein kannustavat lapsia sanomalla, että tehtä-

vät vaikuttavat olevan lapsille helppoja. Tämä keskustelu käydään lauseen täydentämistehtä-

vän lopuksi ohjaajan ja lapsen välillä kahden kesken, niin kuin tehtäväkin on tehty.

ohjaaja1: tää oli sulle kyllä tosi helppo. Tuntuuko susta itestäs, et on helpottunu näitten
tehtävien teko?
P1: (vastaus ei kuulu)
ohjaaja1: musta ainakin tuntuu, että varsinkin tällä kertaa sä heti vaan osasit taivuttaa 
sen, vaikka ne ei tarkotakaan mitään. 

Olisi tärkeää etukäteen päättää, mitä tehtävillä haetaan. Mikäli monitulkintaisuus on

tavoitteena, on ohjaajien hyvä käydä erilaisia vaihtoehtoisia vastauksia etukäteen läpi, jotta he

osaavat reagoida lasten vastauksiin. Jos monitulkintaisuutta halutaan välttää, on kokonaisten

tekstien käyttö siihen mahdollisuus.

Virke Äiti joutuu usein aamuisin patistamaan Sulon aamupalaksi on sinänsä tehtävänä

epäonnistunut,  koska alkuperäinen lausekin on suomea,  joskin merkitykseltään makaaberi.

Toisaalta voidaanhan sanoa, että tulen paikalle päivälliseksi. Jokainen lapsi kuitenkin ehdottaa
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odotuksenmukaista muotoa aamupalalle.

 Aiemminkin esimerkeissä 25 ja 26 esitellyn virkkeen Harmikseen Alisa huomaa, että

on hukannut remmillä kaksi lasta lukee väärin. Tällaiset merkitykseltään oudot virkkeet eivät

liene tarkoituksenmukaisia, sillä tarkoitus ei kuitenkaan ole tahallaan tehdä tehtävistä vaikeita

ja epäselviä.  Jälkikäteen miettien jotkin virkkeistä voisi poistaa tehtävistä kokonaan, koska

niissä esiintyvä päätteiden käyttö edustaa hyvin marginaalista tai spesifiä käyttöä. Tällainen

harvoin esiintyvä sijapäätteen käyttö näkyy esim. lauseessa Nämä housut ovat (vyötärö) löy-

sät. Jälkikäteen tehtävistä huomaa myös pienempiä korjattavia seikkoja, kuten sen, että merki-

tyksetön sana pyö löytyy kahdesta eri tehtävästä: Asuuko hän vielä (pyö)? ja  (pyö) voi nähdä

monia ötököitä, joita ei päivällä näe.

Lauseessa  Ystävälläni Söperöllä on hieno nimi, ensimmäinen lauseke on  ystävälläni

Söperöllä, jossa  ystävälläni-sanan taivutuspääte paljastaa  Söperö-sanan taivutuksen. Eli yri-

tyksestä huolimatta joukkoon on jäänyt lauseita, joissa on periaatteiden vastaisia kohtia, vaik-

ka tavoite oli, että lausekkeissa molempia sanoja pitäisi osata taivuttaa. Jokainen lapsi vastaa

oikean muodon Söperöllä.

4.5 Lasten kehitys morfologiatestissä

Viimeiseksi käsittelen lasten suoriutumista morfologiatestissä. Morfologiatestin alkumittaus

tehtiin ennen morfologisen tietoisuuden jakson alkua ja välimittaus jakson loputtua. Aineisto-

ni on kerätty juuri morfologisen tietoisuuden jakson aikana.

 Morfologiatestissä on viisi testiosiota: adverbi, komparaatio (joka sisältää komparatii-

vin ja superlatiivin), aktiivin indikatiivin preesens, aktiivin indikatiivin imperfekti ja elatiivi.

Näistä elatiivi-osio liittyy suoraan lukemissujuvuusintervention harjoituksiin, sillä harjoitelta-

vat päätteet ovat sijapäätteitä ja omistusliitteitä. Morfologiatestissä maksimipistemäärä on 90.

Lasten tulokset esitellään kootusti taulukoissa 2–5. AM tarkoittaa alkumittausta ja VM väli-

mittausta.
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Taulukko 2. Morfologiatestin tulokset T1.

T1
AM

T1
VM

Adverbi 14 15

Komparatii-
vi

11 12

Superlatiivi 10 13

Preesens 12 13

Imperfekti 14 11

Elatiivi 12 12

Yhteispiste-
määrä

73 76

Taulukko 3. Morfologiatestin tulokset T2.

T2
AM

T2
VM

Adverbi 15 15

Komparatii-
vi

12 14

Superlatiivi 11 10

Preesens 15 15

Imperfekti 15 14

Elatiivi 11 12

Yhteispiste-
määrä

79 80

Taulukko 4. Morfologiatestin tulokset P1.

P1
AM

P1
VM

Adverbi 15 15

Komparatii-
vi

14 15

Superlatiivi 13 11

Preesens 13 15

Imperfekti 15 14

Elatiivi 12 12

Yhteispiste-
määrä

82 82

Taulukko 5. Morfologiatestin tulokset P2.

P2
AM

P2
VM

Adverbi 15 15

Komparatii-
vi

11 12

Superlatiivi 14 12

Preesens 14 13

Imperfekti 12 10

Elatiivi 12 12

Yhteispiste-
määrä

78 74

T1:n tulos alkumittauksessa on 73 ja välimittauksessa 76 pistettä. Elatiivi-osiossa pistemäärä

on sama molemmilla kerroilla. Suurinta kehitys on superlatiivissa, jossa pistemäärä paranee

10  pisteestä  13  pisteeseen.  Kuitenkin  imperfektissä  tapahtuu  sen  sijaan  taantuma  14:stä

11:een.

T2:n alku- ja välimittauksissa kokonaispistemäärä on noussut 79 pisteestä 80:een. Ela-

tiivi-osiossa kehitystä on yhden pisteen verran 11:stä 12:een, mutta suurin kehitys on  kompa-

ratiivissa, jossa pistemäärä kasvoi 12:sta 14:ään pisteeseen.

P1 saa saman tuloksen, 82 pistettä,  sekä alku- että välimittauksessa.  Myös elatiivi-

osiossa  P1:n  pistemäärä  on  sama  molemmilla  kerroilla.  Suurin  kehitys  on  preesenssissä,
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13:sta 15:een, kun taas superlatiivissa pistemäärä on alkumittauksessa 13 ja välimittauksessa

11.

P2:n tulokset alku- ja välimittauksissa eroavat muista lapsista, sillä P2 saa alkumit-

tauksessa  78 pistettä ja välimittauksessa neljä pistettä vähemmän eli 74. Elatiivi-osiossa on

kuitenkin sama pistemäärä molemmilla mittauskerroilla. Suurin taantuma tapahtuu superlatii-

vissa, 14:sta 12:een, ja imperfektissä 12:sta 10:een.

Elatiivi-osiossa ei käytännössä tapahtunut kenellekään lapsella erityistä kehitystä, mut-

ta tulokset eivät myöskään heikentyneet. Kokonaispistemäärässä pientä edistymistä tapahtui

T1:llä, T2 ja P1 pysyivät käytännössä tasoissa ja P2:n tulos heikkeni. Tarkastelemieni morfo-

logiatestin mittausten perusteella interventiolla ei näyttänyt olevan juurikaan vaikutusta lasten

morfologisiin taitoihin. 
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5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Analyysissä  tekemäni  havainnot  näyttävät  pitävän  yhtä  konstruktiokieliopin  näkemyksen

kanssa kielen rakentumisesta.  Samoin usein esiintyvät  ilmaisut  nousevat  ehdotuksiksi  her-

kemmin. Lasten vastaukset ja ohjaajien toiminta heijastelevat myös sitä,  millainen käsitys

heillä on kielestä. Edelleen kiintoisia kysymyksiä ovat, mikä on se yksikkö, jolla kieltä opi-

taan ja oppivatko natiivit lapset kieltä morfeemitasolla. Ilmiö, jossa lapsen ehdottoman merki-

tyksettömän sananmuodon pääte on eri kuin ehdottamansa oikean sananmuodon, kuvaa sitä,

kuinka kieltä hahmotetaan kuitenkin suurempina kokonaisuuksina kuin mekaanisesti morfee-

mi  kerrallaan.  Mikäli  kieltä  hahmotetaan  suurempina  kokonaisuuksina  kuin  morfeemeina,

voidaan kysyä, mikä tällaisten harjoitusten tehtävä ja osuus kielen käytön ja lukutaidon oppi-

misessa on.  Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä -hankkeessa pyrittiin osal-

taan  selvittämään  sitä,  voivatko  päätteet  automatisoitua  eli  hahmotetaanko  suomen  kieltä

esim. sijapäätteiden kautta.

Pro graduni on aineistolähtöinen. Aineistoon tutustuminen ja sen tutkiminen tuki käsi-

tystäni siitä, ettei kieli koostu aivoissamme pelkistä peräkkäin asetetuista morfeemeista vaan

kieli sisältää laajempia kokonaisuuksia. Teoriaosiossa käsittelenkin myös kysymystä siitä, mi-

ten kieli omaksutaan. Iso ja oleellinen kysymys, mihin ei toki minun graduni puitteissa voi

mitenkään vastata, onkin, minkä kokoisia kielen yksiköt ovat. Morfeemi toki on kielen pienin

merkitystä kantava yksikkö, mutta silti pelkkä morfeemien hallinta ja hahmottaminen ei riitä.

Tämä ajatus käy ilmi mm. siitä, ettei pelkkä morfologinen tietoisuus riitä selittämään kielen

ymmärtämistä ja käyttöä vaan tietoisuuden eri alueita on muitakin.

Morfologista tietoisuutta on tutkittu paljon englannin kielen ja johtamisen kannalta.

Kuitenkin suomen kielen ominaispiirre on laaja taivutusmorfologia, ja tässäkin tutkimuksessa

keskityttiin nimenomaan taivutukseen. Oma kysymyksensä onkin se,  kuinka hyvin tämän-

tyyppinen pääteharjoittelu soveltuu suomen kieleen. 

Käsitys siitä, mikä on inkongruenssia ja mikä ei, hämärtyi sekä harjoituksia laatiessa

että varsinaisissa pienryhmätapaamisissa, missä lapset niitä tekivät. Usein possessiivisuffiksit-

tomuus tulkittiin puhekieliseksi ja siten välteltäväksi ilmiöksi. Tähän liittynee myös helposti

ajatus siitä, että kielessä aina jostakin muodosta seuraisi automaattisesti jokin toinen muoto. 

Kieli on laaja kokonaisuus, joten tutkimus on rajattava johonkin kielen osa-alueeseen

tai ilmiöön, tässä morfologiaan. Rajaus kuitenkin helposti johtaa siihen, että kielen näkee teh-
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tävissä liian morfologisesti, mikä tarkoittaa liian päätekeskeistä otetta, esim. päätteen vaati-

mista kohdissa, joissa pääte ei olisi edes välttämätön. Morfologia kietoutuu kiinteästi syntak-

siin, semantiikkaan ja fonologiaan. Kieli ei ole irrallinen saareke. Toisaalta juuri morfologian

monimuotoisuus on graduni kantava voima.

Tehtävissä, joissa tuli  korjata lauseeseen sopimattomassa muodossa oleva sana, sopi-

maton muoto saattoi olla mikä tahansa muu muoto kuin odotuksenmukainen muoto. Olisi voi-

nut  olla  selkeä ratkaisu,  että  sopimaton muoto olisi  aina ollut  jotenkin säännönmukaisesti

esim. nominatiivissa tai jossain sellaisessa muodossa, jota ei interventiossa harjoitella.  Sana

lauseeseen  sopimattomassa  muodossa  -tehtävistä  käytetään  myös  nimitystä  sana  väärässä

muodossa. Sanat eivät ole sinänsä väärässä, vaan ne eivät vain sovi kyseiseen lauseyhteyteen.

Ohjaajatkin puhuvat paljon väärästä ja oikeasta. Oikea-väärä-aspekti heijastaa sitä, kuinka tiu-

kassa normiajattelu on meissä. Tätä normiajattelua voisi vähentää esim. se, ettei tehtävänan-

noissa puhuttaisi sanasta juuri väärässä muodossa. Tehtävänanto voisi näissä tehtävissä olla

esim. mikä sana ei oikein sovi lauseeseen.

Neljä lasta on toki vähän. Joissain vastauksissa kyse voi olla puhtaasti sattumasta, eikä

sitä voi tietää varmuudella, miksi lapset ehdottavat esim. jotakin tiettyä muotoa ensin. Yksi

pienryhmä vastaajina ei myöskään tuo esiin sitä, mitkä ilmiöt mahdollisesti johtuvat kyseisen

joukon ryhmädynamiikasta, sillä jokainen lapsi, jokainen ohjaaja ja jokainen ryhmä on oman-

laisensa. Toisaalta on muistettava, että koko lukemissujuvuusinterventio on kokeellinen, joten

myös oma työni on sen luontoinen. Analyysi antaa kuitenkin joitain viitteitä siitä, millaiset

tehtävät aiheuttavat mm. monitulkintaisuutta. Täten jo tämän aineiston perusteella voi arvioi-

da tehtäviä ja niiden toimivuutta. 

Tekemäni havainnot tehtävistä ja niiden tekoprosessista voivat olla hyödyksi tulevai-

suudessa vastaavien tehtävien teossa ja samantyyppisten ryhmien toiminnan suunnittelussa.

Työn tekeminen osana todellista hanketta on mielekästä, mutta myös haastavaa. Aineistonke-

ruun kannalta aikataulut olivat tiukat. Tilanteet voivat muuttua nopeastikin ja osallisina on

monia ihmisiä eri aloilta.  Eri alojen asiantuntijat ja tutkimustulokset tukevat toinen toisiaan,

mutta toisaalta erilaiset käsitykset ja käytännön konventiot vaativat myös erityistä paneutu-

mista. Kuitenkin työni tuo aiheeseen nimenomaan suomen kielen näkökulmaa.

Koko ryhmän kanssa yhdessä tehtävät virkkeet herättävät ehkä enemmän keskustelua

kuin muut tekotavat. Aikuisen ja lapsen tehdessä tehtäviä kahdestaan, on aikuisen oltava eri-

tyisen hyvin perillä siitä, mitä tehdään, sillä tilanteessa ei ole toista ohjaajaa jakamassa vas-
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tuuta. Yhdessä tehtävässä lapset lukivat vastauksensa itsenäisesti nauhuriin. Tehtävä tuo mo-

nipuolisuutta tehtävien tekotapoihin, mutta huonona puolena on se, että lapsen ehdottaessa jo-

takin erikoisempaa muotoa, siihen ei voida kysyä tarkennusta.

Nyt tehtävinä olivat lauseeseen sopimattoman muodon tunnistus ja lauseentäydennys.

Niiden lisäksi voisi olla tehtäviä, joissa mietitään, mikä ero on esim. ilmauksilla  matkustaa

maalta ja maasta tai tavata koulussa ja koululla. Tämäntyyppisessä tehtävässä kyse olisi erot-

tamisesta, ja tehtävä olisi hyvä lähtökohta keskustelulle monitulkintaisuudesta ja muodon ja

merkityksen yhteydestä.  Ylipäätänsä koko kielen opettelu voisi  olla  enemmän merkitysten

miettimistä muodon sijaan. Muun muassa sijapäätteitä käytetään ilmaisemaan niin monia eri-

laisia tarkoituksia, ettei esim. inessiiviä voi rajata vain yhden ilmaisun muodoksi. Tarkastelin

aineistonani toimivia tehtäviä verraten niitä Wangin ja muiden morfologisen tietotoisuuden

osa-alueiden mittareiden kategoriajakoon (Wang ym. 2006). Jaottelussa erottaminen ja tulkin-

ta voitaisiin nähdä myös tunnistamisen alakategorioina.

Omistusliitteiden tuottaminen irrallisiin lauseisiin aiheuttaa suurta monitulkintaisuutta.

Tehtävät voisivat toimia paremmin siten, että tehtävänä olisi tunnistaa tekstistä omistusliitteet

ja miettiä, mitä kussakin kohdassa omistusliitteen käytöllä halutaan viestiä. 

Mikään aineistooni kuuluvista tehtävistä ei ole tarina eli jatkuva teksti. Virkekin vai-

kuttaa olevan liian pieni konteksti. Laajemman kontekstin eli kokonaisen tekstin käyttö tehtä-

vissä vähentäisi monitulkintaisuutta. Esimerkissä 82, jossa puhutaan Jaakosta ja viiksistä, an-

taisi edellisen lauseen maininta peiliin katsomisesta vihjeen oman parran ajosta. Tavallaan ir-

rallisten lauseiden ja virkkeiden käyttö tehtävissä on keinotekoista, sillä kieli ei ole irrallisia

lauseita vaan laajempia kokonaisuuksia. Keskustelussakin puheenaiheenvaihdokset ilmaistaan

jotenkin eli lauseet ja lausumat kytkeytyvät toisiinsa ja kontekstiin eli vallitsevaan tilantee-

seen. Se, tulisiko tehtävien olla kokonaisia tekstejä vai lyhempiä katkelmia, riippuu toki siitä-

kin, mitä niillä haetaan. Aineistoni ulkopuolelle jääneissä tehtävissä oli mukana myös koko-

naisia tekstejä, mutta niitä en ole käsitellyt joko siitä syystä, että kyseessä on kirjallinen tehtä-

vä tai siksi, ettei kyseessä ole kontrolloitu tehtävä.

Konteksti tarkoittaa tekstiympäristöä,  jonka osa yksikkö on, mutta myös ilmauksen

tuottamis- ja tulkintatilannnetta. Merkitysten tulkinnassa kontekstilla on suuri rooli. (Koivisto

2013: 17.) Täten mahdollisesti sekä tehtävien tekotapa että ylipäätään tilanne vaikuttavat vas-

tauksiin, esim. lapselle voi tulla pyrkimys arvata, mitä ohjaaja haluaa kuulla. Yleensä myös

spontaanisti puhetta tuottaessa ihminen saa valita sanansa itse sen mukaan, minkä ajatuksen
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hän yrittää viestin vastaanottajille välittää, mutta näissä tehtävissä vastauksen tuottava lapsi

on sidottu jonkun toisen päättämiin sanoihin. Valmiiksi päätetyt sanat korostavat vielä erityi-

sesti muotoa, koska keskittyminen on tiettyjen sanojen sopivan muodon hakemisessa.  

Pelkän lähikontekstin tarkastelu ei siis riitä selittämään kaikkia lasten vastauksia. Teh-

tävien virkkeitä ei käytetä autenttisissa keskustelutilanteissa vaan ryhmä- ja kuntoutustilan-

teessa. Virkkeiden luomisen motivaatio ja intentio on harjoittelussa eikä esim. tarinan kerto-

misessa, tiedon jakamisessa tai sosiaalisuudessa, mitkä voivat olla kielenkäytön syitä. Spon-

taaniin kieleen vaikuttavat aina konteksti ja funktio. Irrallisten lauseiden kanssa toimiminen

on siihen nähden keinotekoista, mutta tässäkin oleellinen kysymys on, mitä tehtävillä haetaan,

sillä tavoite vaikuttaa siihen, mitä tehtäviltä odotetaan. Toisaalta tehtävien tekotilanne on nyt

näiden lauseiden konteksti eli lauseet eivät oikeastaan ole irrallisia, vaan ne ovat tehtävän luo-

missa raameissa. Lauseiden funktio on toimia kuntoutuksessa harjoituksina.

Sitä, kuinka paljon ohjaajien odotukset vaikuttavat lasten vastauksiin, ei voi tietenkään

tietää. Oletettavaa kuitenkin on, että heillä oleva vahva etukäteisodotus siitä, mikä on ns. oi-

kea muoto, vaikuttaa vähintäänkin ohjaajien omaan toimintaan. Täten ohjaajilta vaaditaan no-

peaa reagointikykyä ja kykyä hahmottaa lauseiden monitulkintaisuutta.  Moni tehtävien lau-

seista on yksinkertaisesti sellaisia, ettei niihin voi antaa vain yhtä ainoaa, yksiselitteisesti yhtä

sopivaa vastausvaihtoehtoa. Ohjaajien tulisi olla erityisen tietoisia näistä lauseista, joihin on

monia sopivia vastauksia. Toisaalta tällaisten lauseiden kohdalla nousee esiin myös kysymys,

mikä tämäntyyppisten tehtävien varsinainen tarkoitus ja tavoite kulloisessakin tilanteessa on.

Nythän nämä tehtävät eivät olleet morfologiaa harjoittavaa materiaalia, vaan niiden käytön ta-

voite oli altistaa lapsia päätteille sekä opettelemaan niiden ennakointia tekstistä.

Oman lisänsä tehtävien tekemiseen tuo se, että ohjaajat ja lapset ovat eri sukupolvia eli

ohjaajien käsitykset kielestä kumpuavat eri ajan ihanteista. Voikin miettiä, tulisiko ohjaajilla

olla enemmän tietoa ja asiantuntemusta juuri suomen kielestä. Ohjaajien toimintaa voisi hel-

pottaa myös mm. yksiselitteisemmillä tehtävänannoilla. Olisikin tärkeä etukäteen valmistau-

tua riittävästi, sillä interventio osoitti, että kieli on todella monimuotoinen asia natiiveillekin.

Näin jälkikäteen korostaisin odotuksenmukaisten muotojen sijasta sen tärkeyttä, että ohjaajat

ovat hyvin perillä tehtävistä ja niihin liittyvästä kielen monimuotoisuudesta. 

Merkityksettömien sanojen käytöllä pyritään vähentämään sanavaraston puutteiden ai-

heuttamaa lasten välistä eriarvoisuutta. Kuitenkaan sanat eivät ole yksinäisiä yksikköjä vaan

niihin liittyy paljon myös muuta tietoa. Kieltä ei käsitellä vain peräkkäisinä morfeemeina vaan
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laajempina kokonaisuuksina, esim. idiomeina. Voidaankin kysyä, onko siis merkityksettömän

sanan käytössä lainkaan kyse vain oikean sanan korvaamisesta merkityksettömällä sanalla vai

katoaako tietyn sanan käyttämättömyyden takia paljon sellaista informaatiota lauseesta, jota ei

voi mitenkään muutoin saada. Ajattelevatko lapset sijamuotoja käyttäessään enemmän muotoa

vai merkitystä? Lauserakenteen vastaisia muotoja lapset eivät juurikaan ehdottaneet. Oikeiden

sanojen ja merkityksettömien sanojen käytön ero näkyy siinä, että merkityksettömät sanat ai-

heuttavat suhteessa huomattavasti enemmän monitulkintaisuutta.

Graduuni liittyviä laajempia kysymyksiä ovat mm. onko useamman morfeemin käsit-

tely aivoille rasittavampaa kuin yhden morfeemin. Kognitiotieteestä voisi löytyä myös mie-

lenkiintoisia yhtymäkohtia siitä, mikä on kielen ja ajattelun suhde, mitä kieli on, miten kieltä

opitaan, mikä on informaation määrä ja kuinka tietoa käsitellään. Myös muistin rooli morfolo-

giassa olisi kiintoisa tutkimuskohde. 

Tähän tutkimukseen osallistuneet lapset ovat niitä, joilla on lukemisessa vaikeuksia,

joten kiintoisa tarkastelun aihe olisi ollut myös se, miten tehtäviä olisivat tehneet sujuvat luki-

jat. Lukunopeus voinee vaikuttaa tehtävien tekoon, samoin kuin tottumus kirjoitettuun kie-

leen. Lukutaidolla on yhteys myös sanavaraston laajuuteen. Oma kysymyksensä on lisäksi se,

kuinka nuorille lapsille tämänkaltaiset tehtävät sopivat.

Tässä työssä en ole ottanut huomioon lasten mahdollista kehitystä vaan ryhmätapaa-

misten eri kertoja on käsitelty samalla tavalla. Jonkinlainen ajallinen tarkastelu olisi voinut

olla myös kiintoisa. Kiintoisa tarkastelun kohde voisi olla myös se, millaisia ovat lasten omat

ajatukset tehtävistä tai kielestä ylipäätään, joskin metakeskustelu kielestä on varmaankin var-

sinkin lapsille vaikeaa. Spontaani puheentuotto on eri asia kuin tiedostettu harjoittelu. Lasten

taivutusmorfologian tuottamisesta saisi erilaista tietoa, mikäli nauhoitettaisiin vapaata keskus-

telua. 

Keskeinen kysymys on myös se, kunka paljon ryhmätilanne vaikuttaa tehtävien te-

koon. Toimivatko tehtävät itsenäisesti tehtynä? Voisiko interventiota siirtää kirjalliseksi kun-

toutusmateriaalipaketiksi? Kirjoitettu kieli ja puhuttu kieli ovat kuitenkin eri asioita. Sinänsä

suullisesti harjoiteltu kirjakieli on hieman erikoinen asetelma, mutta se liittyy lukemisen suju-

vuuden harjoitteluun sekä tutkimuksen alkuperäiseen tavoitteeseen.



97

On kuitenkin tärkeää muistaa tehtävien alkuperäinen tarkoitus eli niiden toimiminen

lukemissujuvuuden kuntoutusmateriaalina. Mikäli laajempi tutkimus antaa viitteitä siitä, että

morfologiset tehtävät hyödyttävät hitaita lukijoita, on tehtävien toimivuutta käsittelevästä tut-

kimuksesta apua tehtävien parasta mahdollista käyttöä pohdittaessa.  
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LIITE. Esimerkit aineistona toimivista tehtävistä.

Tehtävät on esitetty vain tehtävänannon ja muutaman esimerkin avulla  Lukemissujuvuuden

kehityksen tukeminen kouluiässä -hankkeen toivomuksesta.

Tehtävä 1:

Lauseen täydentäminen merkityksettömällä sanalla. Ryhmätehtävä datatykiltä. Tehtävään ei 

ollut kirjallista tehtävänantoa. Lapset lukivat virkkeitä vuorotellen. 

DIA 1 Hölynpölyä...vai onko sittenkään?

DIA 2 Sana on: pöiry 
Helmi katseli itseään______ 

DIA 3 Sana on: pyö 
Asuuko hän vielä______?

Tehtävä 2:

Lauseen täydentäminen oikealla sanalla. Ryhmätehtävä datatykiltä. Tehtävään ei ollut kirjal-

lista tehtävänantoa. Tehtävän aluksi ohjaajat kertoivat, että kyseisessä tehtävässä etsitään päät-

teitä, jotka vihjaavat, kenen jokin asia on.

DIA 1 Oikealla sanalla täydentäminen 
Kuka? Kenen? Häh?

DIA 2 Piha
Kun katson ikkunasta ulos, näen teidän_______.

DIA 3 Ystävät
Kutsuimme________ juhlimaan voittoa kanssamme.

Tehtävä 3:

Lauseen täydentäminen merkityksettömällä sanalla. Ohjaajan kanssa kahdestaan.

 

Saitko nämä kukat    (Möty)?

Kirppu hyppäsi penkiltä    (ropi).

Sano suluissa annettu hölynpölysana oikeassa muodossa. Aikuinen kirjoittaa oikean vas-
tauksen.
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Tehtävä 4:

Lauseyhteyteen sopimattoman muodon tunnistaminen. Ohjaajan kanssa kahdestaan.

Tehtävä 5:

Lauseen täydentäminen merkityksettömällä sanalla. Lapsi lukee itsenäisesti nauhuriin.

Tehtävä 6:

Lauseen täydentäminen oikealla sanalla. Ohjaajan kanssa kahdestaan koneella.

Kirjoita ruutuun suluissa annettu sana oikeassa muodossa

(Ville) tuntui, että hän oli kaikkein nopein juoksija.

Onneksi (joulukuu) on aikaa rentoutua. 

Tehtävä 7:

Lauseyhteyteen sopimattoman muodon tunnistaminen. Piste toteutettiin paperisuikalekalas-

tuksena aikuisen kanssa, joten lauseet tulivat lapsille eri järjestyksessä. Kirjallista tehtävänan-

toa ei ollut lapsille näkyvissä.

Laitumella kaikiksi eläimiksi on hyvä olla.

Tapaan ystäväni koulun jälkeen luokkani ovessa.

Lue lauseet aikuiselle ääneen. Väritä sana, joka on väärässä muodossa.
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Tehtävä 8:

Lauseen täydentäminen merkityksettömällä sanalla. Ohjaajan kanssa kahdestaan paperilla.

Tehtävä 9:

Lauseen täydentäminen oikealla sanalla. Pareittain tehtävä.

Teidän viululla ei soi yhtä kauniisti kuin meidän.

Meidän harjoitukselle olivat liian vaikeita.

Perhoset lentelivät   niit  llä   (niitty)

Kaksi varista istui   aidalla   (aita).

Pohtikaa yhdessä, mikä voisi olla oikea muoto. Kirjoittakaa vastaukset vuorotellen.

Hannes oli saanut    (käpä) isänsä mukaan.

Yhtäkkiä Iida kuuli    (löky) lyövän.

Sano suluissa annettu hölynpölysana oikeassa muodossa. Aikuinen kirjoittaa oikean vas-
tauksen.
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