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Esipuhe

Tämä teos on tarkoitettu ensisijaisesti suomen kielen ja kirjallisuuden 
didaktiikan oppikirjaksi, ja se sisältää myös aivan uutta tutkimustietoa 
alalta. Teos on sikäli ensimmäinen lajissaan, että huomioon on otettu 
sekä äidinkieleltään suomenkieliset oppilaat että ne, jotka käyvät koulua 
suomeksi, vaikka äidinkieli on jokin muu kieli. Lähtökohtana on ollut tuottaa 
käytännön opetukseen vahva teoreettinen perusta, jonka avulla opettaja 
pystyy ratkomaan kielen ja kirjallisuuden didaktiikan dilemmoja. Teoksessa 
ei siksi karteta teoreettisten perustelujen esittämistä, mutta siinä esitellään 
kuitenkin myös opetusta käytännöllisestä näkökulmasta. Teoksessa tuodaan 
esiin kielitaidoltaan eritasoisille oppijoille hyviksi huomattuja käytänteitä 
ja huomioidaan muullakin tavoin erilaisista oppilaista koostuvien ryhmien 
opettamisen perusteita.

Teos soveltuu ensisijaisesti luokanopettajaksi opiskeleville, mutta siitä 
voivat ammentaa tietoa ja näkökulmia myös niin varhaiskasvatuksen kuin 
aineenopettaja-opiskelijatkin. Keskitymme ennen kaikkea perusopetuksen 
vuosiluokkien 3–6 didaktiikkaan, sillä alkuopetuksesta on tarjolla erinomaista 
didaktista kirjallisuutta. Luokanopettajaopiskelijoiden lisäksi etenkin 
yläkoulun aineenopettajaksi tähtäävät hyötyvät tämän teoksen lukemisesta, 
sillä jokaisen yläkoulun opettajan kannattaa tuntea myös alakoulun 
oppisisällöt. Lisäksi teos soveltuu myös ammatissa jo toimiville opettajille 
sekä omatoimiseen opiskeluun ja ammatillisen tiedon virkistämiseen että 
oppimateriaaliksi täydennyskoulutukseen. 

Tämä kirja on kirjoitettu yhteistyössä. Kaikki kirjoittajat ovat kieli- 
ja kirjallisuuskasvatuksen asiantuntijoita, ja useimmilla on pitkä 
kokemus suomen kielen ja kirjallisuuden didaktiikan opettamisesta 
opettajankoulutuksessa. Lisäksi kirjoittajat ovat suomen kielen, kirjallisuuden 
tai kasvatustieteen tieteenalojen asiantuntijoita ja opettaneet myös näitä 
aloja yliopistossa. Käytännön kokemusta kirjoittajat ovat saaneet luokan- 
ja aineenopettajina toimiessaan sekä ohjatessaan opettajaopiskelijoita 
suomen kielen ja kirjallisuuden opettamiseen. Teoksen jokaisessa luvussa on 
hyödynnetty kirjoittajien erilaisia asiantuntemuksia, ja luvut ovat siksi paitsi 
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lukujen alkuihin merkittyjen vastuullisten kirjoittajien myös kaikkien muiden 
tämän teoksen kirjoittajien kommentoinnin ja ajattelutyön tuloksia. Monilla 
kommentointi- ja kirjoittamiskierroksilla on pyritty takaamaan jokaisen 
yksittäisen luvun monipuolisuus ja avautuminen erilaisiin suomen kielen ja 
kirjallisuuden didaktiikan alueisiin erikoistuneille opettajille, opiskelijoille ja 
tutkijoille. 

Toivomme, että näkökulmamme suomen kielen ja kirjoittamisen opettamiseen 
innostavat opettajia ja opiskelijoita ottamaan selvää asioista, kehittämään 
opetustaan ja pyrkimään monipuoliseen, teoreettisesti perusteltuun ja 
käytännössä innostavaan ja toimivaan opetukseen. 

Kiitämme lämpimästi WSOY:n kirjallisuussäätiötä ja Otavan Kirjasäätiötä 
tuesta, joka on auttanut meitä tämän teoksen kirjoittamisessa ja 
julkaisemisessa. Lisäksi kiitämme teoksen vertaisarvioijia erittäin hyödyllisistä 
huomautuksista. 

Helsingissä 15.2.2020

Liisa Tainio, Maria Ahlholm, Satu Grünthal, Sirke Happonen, Riitta Juvonen, 
Ulla Karvonen ja Sara Routarinne



Johdanto

9

1. Johdanto: suomen kieli ja kirjallisuus
opettamisen ja oppimisen kohteena
LIISA TAINIO

Oppiainetta äidinkieli ja kirjallisuus on luonnehdittu tieto-, taito-, taide- ja 
kulttuuriaineeksi. Oppiaineen alue onkin tunnetusti laaja. Se ponnistaa 
monen tiedonalan tiedosta – ainakin kielitieteen, kirjallisuustieteen, 
teatteritieteen, folkloristiikan, mediakasvatuksen sekä kasvatustieteiden 
alueilta. Oppiaineeseen kuuluu myös monta oppimäärää. Suomalaisessa 
perusopetuksessa on yhteensä 12 tämän oppiaineen alle kuuluvaa oppimäärää: 

Suomen kieli ja kirjallisuus 
Ruotsin kieli ja kirjallisuus 
Saamen kieli ja kirjallisuus 
Romanikieli ja kirjallisuus 
Viittomakieli ja kirjallisuus
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
Ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus 
Suomi saamenkielisille 
Ruotsi saamenkielisille 
Suomi viittomakielisille 
Ruotsi viittomakielisille 
Muu opiskelijan äidinkieli ja kirjallisuus 

Tässä teoksessa keskitytään erityisesti suomen kieli ja kirjallisuus- sekä suomi 
toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärien opettamisen didaktiikkaan, mutta 
tämä teos antaa teoreettista perustaa ja käytäntöihin liittyviä kehittämisideoita 
myös muiden oppimäärien opettamiseen. 

Suomen kielen ja kirjallisuuden tavoitteita ja sisältöjä on tässä teoksessa 
jaoteltu sekä perinteisellä tavalla että uudistaen. Seuraavassa eli toisessa luvussa 
lähdetään liikkeelle siitä, miten kielitaito ylipäätään kehittyy.  Sekä ensikielen 
oppijat että myöhemmin uutta kieltä oppivat käyvät läpi sekä samanlaisia että 
eriytyviä vaiheita omassa kielenoppimisprosessissaan. Opettajat kohtaavat 
luokissaan monentasoisia suomen kielen osaajia, joten opettajan on tärkeää 
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ymmärtää se, millaisia vaiheita kielenoppimiseen liittyy. Oppijat oppivat 
aina tietyssä kontekstissa, ja eri oppiaineiden oppimiskontekstit vaihtelevat. 
Kolmannessa luvussa keskitytäänkin nimenomaan kielen ja kirjallisuuden 
oppimiskonteksteihin ja valotetaan luokkahuoneeseen liittyvien esimerkkien 
avulla sitä, millaisia oppimisen mahdollistavia kohtia oppitunneilla rakentuu. 

Kielenoppimisen ja oppimiskontekstien selvittämisen jälkeen tartutaan 
niihin sisältöalueisiin, jotka useimmiten koetaan oppiaineen keskeisimmiksi 
fokuksiksi. Luvuissa 4–8 pyritään ensin selvittämään, mitä kyseinen osa-alue 
tarkoittaa suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen kontekstissa, mitkä ovat 
alueen keskeiset sisällöt, mitkä ovat käypiä ja suositeltavia opetusmenetelmiä 
ja miten oppimista voisi arvioida. Neljännessä luvussa käsitellään kielitiedon 
opettamista ja keskitytään erityisesti kieliopin opettamisen ja oppimisen 
tutkimukseen ja käytänteisiin. Lukeminen ja kirjoittaminen ovat niitä 
keskeisiä taitoja, joita kehitetään koulu-uran alusta lähtien, ja viidennessä 
luvussa perehdytäänkin kirjoittamiseen: siinä tuodaan esiin kirjoittamisen 
erilaisia teoreettisia lähtökohtia ja käytännön metodeja. Kuudennessa 
luvussa keskitytään lukutaitoon ja lukemiseen, selvennetään erilaisia 
lukemisen tapoja ja metodeja ja pohditaan tekstin medioiden vaikutusta 
lukemisprosessiin. Seitsemännessä luvussa valotetaan kirjallisuuskasvatuksen 
monia ulottuvuuksia: mitä kirjallisuus on, miten sitä luetaan ja miten 
opetetaan. Viimeisenä sisältöalueena esitellään vuorovaikutus ja draama, 
jotka ovat paitsi omia opetettavia alueitaan myös limittyvät osaksi kaikkea 
oppitunneilla tapahtuvaa toimintaa. Jos vuorovaikutuksessa on vakavia 
ongelmia, ei muidenkaan osa-alueiden opettaminen ole mahdollista. 

Kirjan viimeisessä luvussa keskitytään kielitaidon arvioinnin kysymyksiin. 
Kielitaidon arviointi on arkipäivää useimmille nykypäivän opettajille, 
mutta sen perusteista ja käytänteistä ei tunnu olevan riittävästi tietoa. Tässä 
luvussa annetaan mahdollisimman kattava tietopaketti kielitaidon arvioinnin 
tarpeisiin. 

Jokaisessa luvussa on erilaisia pohdinta- tai muita tehtäviä, joita voi hyödyntää 
opettajankoulutuksessa mutta myös kouluopetuksessa, joko sellaisenaan 
tai soveltaen. Jotkut tehtävistä vaativat muihin lähteisiin perehtymistä, 
mikä toiveittemme mukaan edistää didaktiseen tutkimuskirjallisuuteen 
perehtymistä. 
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Suomen kielen ja kirjallisuuden opettamiseen ja oppimiseen liittyy monenlaisia 
mielikuvia. Opettajaopiskelijat saattavat mieltää äidinkielen ja kirjallisuuden 
helpoksi opetuksen alueeksi, koska ”minähän osaan lukea ja kirjoittaa 
suomeksi”. Silti juuri näiden perustaitojen oppimiseen ja opiskeluun liittyy 
monenlaisia tietoja, taitoja ja tunteita, jotka saattavat värittää kirjoittamiseen 
ja lukemiseen liittyviä toimintoja koko loppuelämän. 

Opettajan on muistettava, että hyvän tai välttävänkään luku- ja kirjoitustaidon 
saavuttaminen ei ole kaikille itsestään selvää. Perustaitojen saavuttamisen 
jälkeen luettavat tekstit muuttuvat yhä monikerroksisemmiksi, ja oppilaan 
odotetaan entistä selvemmin ilmaisevan itseään ja näkemyksiään 
kirjoittamillaan teksteillä. Kun erilaisia tekstejä luetaan yhdessä ja niistä 
keskustellaan ja kun myös oppilaan omia tekstejä luetaan ja arvioidaan, hänen 
käsityksensä itsestään lukijana ja kirjoittajana kehittyy ehkä uudenlaiseksi. 
Opettaja vaikuttaa toiminnallaan siihen, minkälainen lukijan ja kirjoittajan 
itsetunto oppilaalle koululaisena kehittyy. Siihen hän tarvitsee monipuolista 
kielididaktista ja sekä lukemiseen että kirjoittamiseen liittyvää pedagogista 
tietoa. 

Tutkimuksista tiedetään, että lukeminen edistää kirjoittamisen taitoja, 
sillä lukiessaan oppilas asettuu erilaisten ajatusten ja käsitysten kanssa 
vuorovaikutukseen, hän miettii ja punnitsee lukemaansa, ja samalla 
hänen tieto- ja sanavarastonsa kertyy. Lukeminen – niin tieto- kuin 
kaunokirjallisuuden lukeminen – on siis äärimmäisen tärkeää oppilaan 
ajattelu- ja kielitaidon kehittäjänä. Lukemaan saattaminen ja kirjallisuuden 
esittäminen houkuttelevana tutustumiskohteena oppilaille on moninaisten 
medioiden kyllästämässä arkipäivässä yhä tärkeämpää, vaikka kenties 
haasteellisempaa kuin ennen.

Tarkkaan ja täsmälliseen lukemiseen ja tavoitteiden mukaiseen kirjoittamisen 
kehittämiseen tarvitaan tietoa kielestä. Kielitiedon ja kieliopin opettamisen 
sisällöt nivoutuvat sekä lukemisen että kirjoittamisen oppimiseen, vaikka 
ne usein tunnutaan miellettävän erillisenä, lokeroituneena alueena, jolla ei 
ole yhteyttä muuhun oppiaineeseen. Kieliopin sisällöt ovat myös joidenkin 
opettajien mielestä hieman pelottavia kaikessa täsmällisyydessään ja 
tarkkuudessaan. Kieliopillisen ajattelun ja kieliopin systeemien sisäistäminen 
ja hahmottaminen auttaa opettajia hyväksymään sen, että vaikka kaikkia 
kielen rakenteeseen liittyviä yksityiskohtia ei aina heti muistaisi tai pystyisi 
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selittämään, kielestä keskustelemisella ja asioiden selville ottamisella pääsee 
pitkälle, kun opettajalla ja oppilailla on avoin mieli ja halu yhdessä etsiä 
vastauksia. 

Mikään oppisisältö ei kuitenkaan pysty innostamaan oppilaita, jos opetuksen 
konteksti ja vuorovaikutustilanne eivät tue oppimista ja opiskelua. Siksi 
opettajan ja oppilaiden välisen vuorovaikutussuhteen rakentamiseen ei 
voi panostaa liikaa. Hyvät vuorovaikutussuhteet oppimista tukevassa 
kontekstissa luovat mahdollisuuden hyvän itsetunnon rakentumiseen ja 
myös oppiaineen osa-alueista innostumiseen ja niiden ahkeraan opiskeluun. 
Kielen ja kirjallisuuden opiskeluun pätee nimittäin sama asia kuin muihinkin 
oppiaineisiin: ilman opiskelua ja työtä oppiminen ei edisty. Asioihin on 
paneuduttava ja vain harjoitteleminen tuottaa tuloksen. 

Oppiainetta suomen kieli ja kirjallisuus leimaa erityisen sukupuolittunut 
imago. Erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä osaamistutkimuksissa 
äidinkielen osaamisen, erityisesti luku- ja kirjoitustaitojen mutta myös 
kielitiedon osalta, korostuvat sukupuolten osaamiserot. Julkisessa 
keskustelussa toistetaan lähes mantranomaisesti sitä, että poikien osaaminen 
on tyttöjen osaamista heikompaa. Vähemmän puhutaan siitä, mitä seurauksia 
sillä on, että näissä arvostetuissa osaamistutkimuksissa noudatetaan ja 
tuetaan dikotomista sukupuolierottelua. Tällä tarkoitetaan ajatusta kahdesta 
erilaisesta mutta sisäisesti homogeenisesta sukupuoliryhmästä, tytöistä ja 
pojista, jotka ovat olemuksellisesti erilaisia ja joilla siksi on erilaiset taidot ja 
erilaiset osaamiset. Sukupuolieroja ja poikien heikkoa osaamista kaiuttava 
julkinen koulutuskeskustelu tulee tukeneeksi dikotomista ja stereotypisoivaa 
sukupuoli-ideologiaa. Vähemmän puhutaan siitä, että myös monet pojat 
pitävät kielen ja kirjallisuuden opiskelusta ja menestyvät siinä, eivätkä kaikki 
tytöt ole synnynnäisiä mestareita kielen ja kirjallisuuden alueella. 

Jokainen opettaja on velvollinen tutkimaan omaa suhtautumistaan sekä 
sukupuolistaviin uskomuksiin että oppiaineen eri alueiden opettamiseen 
ja oppimiseen, niin että ne eivät tiedostamatta pääse vaikuttamaan hänen 
toimintaansa. On olennaista, että opettajana toimiva tunnistaa myös 
itse ne pelot ja stereotypiat, jotka hän mahdollisesti on omaksunut, ehkä 
tietämättäänkin, ja jotka sitä kautta ohjaavat hänen toimintaansa opettajana. Jos 
opettaja pelkää opettaa jotain asiaa, hän ei myöskään nauti sen opettamisesta, 
ja sama tunneviesti kulkee helposti myös oppilaille. Lisäksi jos opettajalla 
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on huono itsetunto jonkin alueen osaamisen suhteen, hän usein opettaa sitä 
tukeutumalla traditionaalisiin menetelmiin – toisin sanoen opettaa siten kuin 
hänelle itselleenkin on asia opetettu tai kuten oppikirjassa lukee. Opettaja 
voi kuitenkin helposti parantaa osaamistaan kaikilla oppiaineen osa-alueilla, 
esimerkiksi tutustumalla tämän teoksen lukuihin. Pelot vaikkapa kieliopin, 
runouden tai draaman opettamisesta eivät edistä monipuolisten metodien 
omaksumista. Olennaista on, että opettaja suhtautuu kielen ja kirjallisuuden 
ilmiöiden tarkasteluun ja opettamiseen kiinnostavana älyllisenä seikkailuna, 
jossa uteliaina seikkailijoina ovat niin opettaja kuin oppilaatkin.  
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2. Kielitaitoiseksi kasvaminen

MARIA AHLHOLM

Tässä luvussa kuvataan lapsen ensikielen oppimista ja lasten tapaa omaksua 
uusia kieliä. Lukija tutustutetaan lyhyesti kielten oppimisen käsitteisiin ja 
erilaisiin kielenoppimisen teorioihin. Lopuksi pohditaan, millaisia päätelmiä 
opettajan pitäisi tehdä kielenoppimisen teorioiden perusteella. 

2.1   Kielten ja kielitaitojen termejä

2.2   Ensikielen oppiminen

2.3   Toisen kielen oppiminen

2.4   Erilaisia näkemyksiä kielenoppimisesta

2.5   Päätelmiä: teorioiden merkitys käytännön opetustyössä

2.1 Kielten ja kielitaitojen termejä

Tässä alaluvussa kuvaillaan lyhyesti kieleen ja kielitaitoon liittyviä käsitteitä. 
Termeille ei tavoitella tyhjentäviä määritelmiä, vaan tarkoituksena on 
kuvata niiden käyttöä ja herätellä tarkkailemaan eri yhteyksissä esiintyviä 
merkityksiä. Esiteltäviä termejä ovat 

• kielitietoisuus, kieli, nimetty kieli, tiedonalan kieli, kieleily;

• kieltenvälisyys, limittäiskieleily, mediaatio (ks. lukua 9)

• äidinkieli, ensikieli, oma äidinkieli, toinen kieli, vieras kieli;

• yksikielinen, kaksikielinen, monikielinen;

• kotikieli, koulusivistyskieli, virallinen kieli, kotimainen kieli.

Kielitietoisuus on opetussuunnitelmassa keskeinen käsite (POPS 2014). Mitä 
sitten on kieli, eli mistä ollaan tietoisia silloin, kun ollaan kielitietoisia? Kieli 
voidaan selittää koodiajattelun kautta: kieli on koodi, jonka avaaminen on 
pääsy merkityksiin. Koodi voi olla nimetty kieli, kuten suomi, ruotsi ja arabia, 
tai se voi olla murre, kuten savo, häme ja peräpohjola. Koodiajattelun avulla 
voidaan tunnistaa myös sosiaalisia kieliä, kuten eri ammattien ja tiedonalojen 
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kieliä, esimerkiksi opiskelijaslangia tai matematiikan kieltä. Pedagogiikan 
kannalta kukaties vielä keskeisempää on ymmärtää, että kieli on toimintaa, 
kieleilyä (languaging): kieli on merkitysten rakentamista vuorovaikutuksessa 
toisten ihmisten kanssa, ja merkitysten rakentaminen on tilanteista kiinni. 
Termillä kieleily viitataan toiminnalliseen ja tilanteiseen kielinäkemykseen, 
jonka mukaan merkitysten rakentamiseen käytetään eleitä, ilmeitä ja 
äänensävyjä, siihen voidaan käyttää kosketusta tai tietoista etäisyyttä, 
hiljaisten hetkien säätelyä, tilanteessa käsillä olevia esineitä ja muita fyysisen 
ympäristön ominaisuuksia. Näin ollen pedagoginen kielitietoisuus on 
tietoisuutta ensiksikin oppimistapahtuman osallistujien nimetyistä kielistä, 
toiseksi opetettavan tiedonalan kielestä ja kolmanneksi siitä toiminnasta, 
jolla oppitunnilla merkityksiä rakennetaan. (Kielitietoisuuden määritelmistä 
ks. myös Rapatti 2015, 55; Dufva 2018; Honko & Mustonen 2018, 458; Lahti, 
Harju-Autti & Yli-Jokipii 2020, 38.) 

Monikielisessä luokassa kielellinen toiminta toteutuu väistämättä useilla eri 
kielillä, puhuttiinpa niitä ääneen tai ei. Kieltenvälisyys on koulussa läsnä 
silloinkin, kun sitä ei tietoisesti tarkastella, koska monikielisen oppijan ajattelu 
on spontaanisti kieltenvälistä. Kieltenvälisyyden eksplisiittistä tarkastelua on 
alettu 2000-luvun pedagogiikassa painottaa yhä vahvemmin.  Kielitietoinen 
pedagogiikka edellyttää, että kieltenvälisyyttä tarkastellaan myös ääneen 
lausuttuna ja eri kielten käyttö tuodaan opetukseen suunnitelmallisesti. 
Kattokäsitteelle “kieltenvälinen” on monia vaihtoehtoja. Kielitaitojen 
arvioinnin yhteydessä kieltenvälisyyttä nimitetään termillä mediaatio (North 
& Piccardo 2016), joka on suomennettu sanalla “välitteisyys” (Takala 2015, 
47–54; ks. lukua 9). Kieleily-sanasta puolestaan on johdettu monikielisiin 
kielitilanteisiin termi limittäiskieleily (translanguaging). Limittäiskieleily-
termin käyttöyhteydet liittyvät erityisesti oppimistilanteisiin, opetukseen ja 
luokkahuonetoimintaan.

Limittäiskieleily – josta myös suomenkielisessä tekstissä näkee joskus 
käytettävän englanninkielistä muotoa translanguaging – on koulussa 
yksinkertaisimmillaan kaksikielistä opiskelua, jossa oppilas lukee tai kuulee 
informaatiota kielellä A ja tekee siitä suullisen tai kirjallisen tuotoksen 
kielellä B. Termiä on käytetty 1980-luvulla kuvaamaan tämänkaltaista 
melko pelkistettyä kaksikielistä kontekstia, jossa walesin ja englannin kielet 
oli suunnitelmallisesti tuotu tasaveroisiksi osiksi oppilaiden koulutehtäviä 
(Lewis, Jones & Baker 2012, 643–645). Myöhemmin on alettu puhua myös 
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”spontaanista limittäiskieleilystä”, jolla viitataan monikielisten kielenkäyttäjien 
omaehtoiseen tapaan käyttää eri kieliään eri tarkoituksiin. Ofelia Garcían 
(2009) määritelmän mukaan limittäiskieleily on kaksikielisten kielenkäyttäjien 
tapa käyttää eri kieliään oman kaksikielisen todellisuutensa jäsentämiseen. 
Kielten limittäisyys on kaksi- ja useampikieliselle kielenkäyttäjälle ainoa 
mahdollinen olemisen tapa. Pedagogiikassa tämä on alettu yhä vakavammin 
ottaa huomioon. Paras tapa päästä hyviin oppimistuloksiin on tunnistaa 
oppijoiden kielten olemassaolo ja muuntaa se opetuksen suunnitelmallisuuden 
kautta vahvuudeksi.

Suomen virallisia kieliä ovat suomi ja ruotsi sekä muutamissa Lapin kunnissa saamen 
kieli. Saamen kieliä on yhdeksän, ja ne ovat Euroopan alkuperäiskieliä. Suomessa 
puhutaan virallisina kielinä kolmea saamen kieltä eli pohjoissaamea (75 % Suomen 
saamenpuhujista), koltansaamea ja inarinsaamea. Yhteensä saamen äidinkielisiä 
puhujia on Suomessa vuoden 2018 tilaston mukaan vähän alle kaksituhatta henkilöä, 
ja heistä vähän yli puolet asuu pääkaupunkiseudulla ja noin 800 Rovaniemellä. 
Saamenkielisiä palveluita on saatavana kuitenkin vain niissä kunnissa, joissa saame 
on virallinen kieli, eli saamelaisten kotiseutualueella Enontekiön, Utsjoen ja Inarin 
kunnissa sekä Sodankylän pohjoisosassa.(Pasanen 2016.) Inarinsaamen elvyttämiseen 
on kehitetty niin sanottu kielipesätoiminta (Pasanen 2015), joka on levinnyt muiden 
saamen kielten ja myös karjalan ja romanin kielten elvyttämiseen. Elpymisestä 
kertoo sekin, että syksyllä 2018 aloitti ensimmäinen kaksikielinen suomi-saame-
peruskoululuokka toimintansa Pasilan peruskoulussa Helsingissä (Yle-uutiset 
10.8.2018; Nieminen 2019). Suomen viittomakielten kielipoliittisessa ohjelmassa 
(2010) kuvataan tarkemmin suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen 
asemaa. 

Suomen vanhimpia vähemmistökieliä ovat karjala, romani (kaalo), venäjä, tataari 
ja jiddiš. Karjalaa luullaan helposti suomen murteeksi, mutta tosiasiassa karjala 
on erillinen, suomensukuinen kieli, jonka puhujat asuvat Venäjän ja Suomen 
alueella (Sarhimaa 2017). Suomessa on romaneita ollut jo 500 vuotta (Karlsson 
2017, 59). Suomen romaneista noin 10 000 asuu Suomessa ja 3000 Ruotsissa; 
heistä noin 30 prosenttia arvioi puhuvansa kaaloa hyvin (Romanien perustuslaissa 
turvattujen kielellisten oikeuksien toteutuminen, 2014, 10). Tataarit saapuivat 
Suomeen 1830-luvulta alkaen, ja tataarin puhujia on edelleen noin kahdeksansataa 
(Karlsson 2017, 56–59). 1830-luvulta alkaen juutalaisia alkoi muuttaa Suomeen, ja 
heidän äidinkielensä, saksansukuinen jiddiš oli elinvoimainen kieli Suomessa aina 
1960-luvulle saakka. Nyt jiddiš on kadonnut Suomessa puhuttujen äidinkielten 
joukosta, joskin jiddišinkielinen kulttuuri on osoittanut elpymisen merkkejä (Karlsson 
2017, 69; Muir 2009).
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Vuoden 1990 jälkeen maahanmuutto on voimistunut, ja sen myötä Suomeen 
on tullut kymmeniä uusia, suuria vähemmistökieliryhmiä. Esimerkiksi 
vuonna 2018 koko Suomen väkiluku oli 5 517 919, ja siitä seitsemän 
prosenttia oli vieraskielisiä (v. 2018 lopussa 391 746 henkilöä). Suurimmat 
vieraskielisten ryhmät ovat jo parinkymmenen vuoden ajan olleet venäjä ja 
viro, ja niiden jälkeen tulevat arabia, somali ja englanti. Taulukosta 1 näkyvät 
Suomen virallisten ja vähemmistökielten puhujamäärät.

Taulukko 1. Suomen virallisten kielten ja vähemmistökielten puhujamäärät v. 2019. (Lähde: 

Tilastokeskus, väestörakenne, päivitetty 24.3.2020.) 

Äidinkieli 2019

Viralliset kielet yhteensä 5 112 648

suomi 4 822 690

ruotsi 287 954

saame (pohjoissaame, koltansaame, inarinsaame) 2 004

Muut kielet yhteensä 412 644

venäjä 81 606

viro 49 427

arabia (makrokieli, useita varieteetteja) 31 920

englanti 22 052

somali 21 920

kurdin kielet (kurmandži, soranî, eteläkurdi) 14 803

persia, farsi 14 118

kiina (makrokieli, useita kirjakieliä) 13 064

albania 11 806

vietnam 11 094

muita kieliä (esim. thai, turkki, espanja, saksa, puola) 140 834

Kaikki yhteensä 5 525 292
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Termin äidinkieli voi määritellä usealla tavalla. Yleensä ajatellaan, että 
äidinkieli on se kieli, jonka ihminen oppii ensiksi ja jota hän osaa parhaiten. 
Äidinkieleen katsotaan liittyvän myös tunneside: äidinkieli on sellainen 
kieli, jonka puhujayhteisöön voi samastua. Äidinkieliä voi olla kaksikin, 
jos perheessä käytetään kahta kieltä rinnakkain, mutta harvoin niitä on 
useampia kuin kaksi. Joskus äidinkieli unohtuu, niin että puhuja ei enää osaa 
käyttää äidinkieltään kaikissa viestintätilanteissa. Näin voi käydä, jos muuttaa 
maahan tai alueelle, jossa omaa äidinkieltä ei voi käyttää muualla kuin kotona. 
On myös tilanteita, joissa ihmisen ensikielestä ei tule hänen äidinkielensä: 
esimerkiksi kansainväliseen adoptioon pienenä annetuista lapsista tulee 
usein kielenvaihtajia. Koulussa puhutaan oppiaineen nimenä äidinkielestä, 
ja sillä viitataan usein enemmistön äidinkieleen; toisaalta puhutaan omasta 
äidinkielestä, jolla viitataan kielivähemmistöjen äidinkieleen. Terminologia 
ei ole aina loogista.  Termi oma äidinkieli on kuitenkin jo käytännössä 
vakiintunut tarkoittamaan  kielivähemmistöjen äidinkieltä (Latomaa 2007; 
Tarnanen, Kauppinen & Ylämäki 2017).

Suomessa on tapana rekisteröidä yksi kieli äidinkieleksi. Tämä tuottaa 
hankaluuksia niille, joilla on kaksi äidinkieltä. Tilastokeskuksen äidinkieli-
luetteloon on suhtauduttava kriittisesti myös siitä syystä, että monet 
rekisteröivät äidinkieli-kohtaan koulusivistyskielen eli sen kielen, jolla ovat 
käyneet koulunsa, kuten englannin, venäjän, arabian tai ranskan, vaikka oma 
ensikieli ja äidinkieli olisi jokin muu.

Kaksikielisyyttä on määritelty eri tavoin. Varhainen kaksikielisyys 
kehittyy silloin, jos kielenoppija altistuu säännöllisesti kahdelle kielelle 
varhaislapsuudestaan lähtien. Varhainen kaksikielisyys on harvinaisempaa 
kuin toiminnallinen kaksikielisyys, joka voidaan omaksua myöhemmin.  
Tiukan määritelmän takana on se yleinen havainto, että varhaislapsuuden 
jälkeen opittuja kieliä opitaan harvoin yhtä kattavasti fonologian, morfologian, 
syntaksin ja semantiikan alueilla kuin ensikieltä (termeistä fonologia, 
morfologia, syntaksi, semantiikka ks. lukua 4.2). Tästä on kuitenkin olemassa 
poikkeuksia. Koulujen monikielistymisen myötä on kiinnitetty huomiota 
myös niihin tapauksiin, joissa kielenpuhuja osaa kotikielenä käyttämäänsä 
ensikieltään ääntämisen sekä muoto- ja lauseopin näkökulmista täydellisesti 
mutta sanaston ja merkitysopin eli semantiikan näkökulmista vain 
koulusivistyskieli on kehittynyt abstraktiksi ja monipuoliseksi yhteiskunnassa 
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toimimisen välineeksi. Onkin varottava tekemästä yleistyksiä kielitaidon 
rajoista, koska aiheeseen liittyy lukuisia muuttujia. Keskeinen kysymys 
on, voiko ensikieltä puhua kodin lisäksi sen ulkopuolella, tai onko tarjolla 
ensikielistä luettavaa tai Internet-yhteyksiä. Tärkeitä tekijöitä ovat myös toisen 
kielen oppimisen alkamisikä, kodin ja koulun kieliasenteet sekä oppijan omat 
kognitiiviset kyvyt ja harrastuneisuus.

Suomea on kutsuttu kaksikieliseksi maaksi, ja sillä viitataan kahden kotimaisen 
kielen, suomen ja ruotsin käyttöön virallisina kielinä. Suomalaisella koululla 
on kuitenkin pitkä yksikielisyyshistoria, ja kouluinstituution näkökulmasta 
Suomen ”kaksikielisyys” on tarkoittanut kahta rinnakkaista yksikielisyyttä. 
Meillä on ollut yksikielisesti suomenkielinen koululaitos ja sen rinnalla 
yksikielisesti ruotsinkielinen koululaitos. Noin 1980-luvulta alkaen erilaisia 
kaksikielisyyteen tähtääviä pedagogisia kokeiluja on tehty entistä enemmän: 
on ollut kielikylpypedagogiikkaa, ystävyyskoulutoimintaa eri maihin 
sekä CLIL-opetusta, jossa jokin aine opetetaan esimerkiksi englanniksi. 
Kaksikielisiä suomi-englanti-koulukokeiluja on nykyään runsaasti. Mutta 
vasta 2010-luvulla on alettu siirtyä monikielisen koulun vaiheeseen, jossa 
monen koulun toiminnassa on koko ajan läsnä useita eri kieliä sekä oppitunnilla 
että välitunneilla. Kiinnostavaa on seurata, mitä tapahtuu suomen ja ruotsin 
keskinäiselle suhteelle tilanteessa, jossa monet kielet tulevat suomenkieliseen 
kouluun ja ruotsinkieliseen kouluun. Millaista voisi olla suomenkielisen ja 
ruotsinkielisen koulun toiminnallinen kaksikielisyys? 

Toinen kieli on termi sille kielelle, joka opitaan ensikielen jälkeen ja jota 
puhutaan oppijan kielenkäyttöympäristössä. Toisen kielen oppiminen on 
erilaista kuin ensikielen oppiminen. Toiseksi kieleksi kutsutaan usein kaikkia 
ensikielen jälkeen opittavia uusia kieliä, olivatpa ne oppimisjärjestyksessä 
kuinka monensia hyvänsä. On kuitenkin myös tutkimusta siitä, että 
kolmannen kielen oppiminen on erilaista kuin toisen kielen oppiminen, 
eli tosiasiassa kielenoppimisprosessin kannalta on paljonkin väliä sillä, 
kuinka paljon kielenoppimiskokemusta oppijalla on.  Vieras kieli on kieli, 
jota opiskellaan koulussa, mutta jota ei puhuta oppijan elinympäristössä.
Suomenkieliselle suomalaiselle ruotsi on toinen kotimainen kieli, ja englanti 
on käytännössä toinen kieli. 

Hallinnollisesti englanti on Suomessa vieras kieli, mutta kun huomioidaan 
median ja erityisesti Internetin rooli nyky-yhteiskunnassa, on englannista 
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tullut sosiolingvististen käytänteiden näkökulmasta koko Suomessa niin 
sanottu toinen kieli, eli kieli jota on mahdollista omaksua luonnollisesti 
kielenkäyttöympäristöstä. 

Tehtävissä 1–5 pohditaan kielten ja kielitaitojen määritelmiä. Tehtävät sopivat 
yksilö-, pari- tai ryhmätöiksi, ja niiden perusteella voi kirjoittaa lyhyitä 
selostuksia, pitää puheenvuoroja tai alustaa keskustelun.

Tehtävä 1. Kirjoita oma määritelmäsi kielitietoisuudesta ja lisää siihen 
esimerkkejä. 

Tehtävä 2. Mitkä ovat suomen yleisimmin puhutut viisitoista kieltä tänä 
vuonna ja kymmenen vuotta sitten? Mitä muutoksia luettelossa on tapahtunut? 
Minkä takia monikielisessä luokassa olisi hyödyllistä pitää esillä oppijoiden 
kieliä? Tutki tilastoja (SVT) ja valmista aiheesta lyhyt tietoisku monikielisen 
koulun vanhempainiltaan.

Tehtävä 3. Mitä eroa on termeillä äidinkieli ja ensikieli? Mihin tarvitaan 
termiä ”oma äidinkieli” – voisiko sen pelkistää kaikissa tilanteissa muotoon 
äidinkieli? Kirjoita omaan opiskeluryhmääsi keskustelunavaukseksi sopiva 
lyhyt selostus aiheesta.

Tehtävä 4. Mitä on Suomen kaksikielisyys käytännössä ja koulun 
näkökulmasta? Valmistele aiheesta englanninkielinen tietoisku opettajiksi 
opiskeleville vaihto-opiskelijoille. 

Tehtävä 5. Tutustu kielitietoisuutta ja monikielisiä käytänteitä pohtivaan 
verkkolehteen Kieli, koulutus ja yhteiskunta, joka on Kielikoulutuspolitiikan 
verkoston verkkolehti ja ilmestyy vähintään viisi kertaa vuodessa                                (www.
kieliverkosto.fi). Etsi tämän luvun termejä apunasi käyttäen verkkolehdestä 
artikkeleita ja valitse sieltä luettavaksesi yksi kiinnostava artikkeli. Esittele 
teema kurssitovereillesi.
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2.2 Ensikielen oppiminen ennen kouluikää

Tässä alaluvussa tarkastellaan lapsen ensikielen oppimista. Lapsi 
oppii ensikielensä osallistumalla sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin. 
Kielenoppimista edeltää esikielellinen vaihe, jonka aikana vauva osoittaa 
katsekontaktilla, eleillä ja kehonasennoilla osallistuvansa vuorovaikutukseen 
häntä hoitavan aikuisen tai sisarusten kanssa. Pieni lapsi oppii kielen 
äänteistön, tavuvalikoiman, lausepainon, sanapainot, rytmin ja jopa eri 
lausetyyppien intonaation ennen kuin hän alkaa tuottaa merkityksellisiä 
sanoja ja lausekkeita. 

Seuraavaksi kehittyy jokeltelutaito ja sen myötä puheen niin sanotut 
prosodiset piirteet eli intonaatio, rytmi ja painotukset niiden kielellisten 
mallien mukaan, joita pienelle vauvalle on tarjolla. Noin seitsemän 
kuukauden iästä puolitoistavuotiaaksi lapsi on jokelteluvaiheessa. Jokeltelu 
on alkuvaiheessa tyypillisesti toistavaa (ba-ba-ba) ja etenee myöhemmin 
varioivaan vaiheeseen, jossa tavurakenteita tulee lisää (bab baa), ja samalla 
tavusarjojen kestot, painotukset ja intonaatio kehittyvät aikuispuheen 
kuuloisiksi (Liukkonen & Kunnari 2012). Jokelteluikäisillä vauvoilla voi 
havaita myös alkavia keskustelutaitoja: suopeassa kieliympäristössä jokeltelija 
voi osallistua aikuisten keskusteluun ottamalla itselleen ”puheenvuoron”, 
joka intonaation ja rytmin osalta muistuttaa hämmästyttävän paljon 
aikuispuhetta. Yhtaikaa puheen prosodisten piirteiden kanssa kehittyy 
sosiaaliselle vuorovaikutukselle ominainen kehonkieli: katsekontaktilla ja 
kehonasennoilla osoitetaan kiinnostusta tai vuorovaikutuksesta vetäytymistä 
(Vihman, Macken, Miller, Simmons & Miller 1985). 

Jokelteluvaiheessa opitaan kielen käytöstä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 
käytänteistä keskeisiä taitoja, niin että vaikka symbolifunktion herääminen 
noin puolitoistavuotiaana on merkittävä harppaus kohti käsitejärjestelmien 
omaksumista, on kielitaitoiseksi kehittyminen alkanut jo paljon ennen sitä. 
Vasta kehollisen ja prosodisen ”esikielen” päälle rakentuu verbaalinen kieli. 
Termillä symbolifunktio viitataan siihen, että lapsi oivaltaa sanan ja sanan 
tarkoitteen välisen symbolisen yhteyden. Tämä tapahtuu yleensä noin 
puolentoista vuoden iässä. Tällöin alkaa verbaalisen kielen kehittyminen 
yksisanavaiheella, jota on kutsuttu myös protosanojen kaudeksi. 
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Puolitoistavuotiaan sanavarasto alkaa kasvaa. Toisen ikävuoden aikana alkaa 
ilmaantua kaksisanaisia ilmauksia, joissa on taivutusmuotoja, ja esimerkiksi 
kieltoilmaukset yleistyvät noin kahteen ikävuoteen mennessä. Verbien 
ilmaantuminen kieleen toisen ikävuoden aikana on tärkeä käännekohta, koska 
tämän jälkeen, kaksivuotiaalla, puhunnokset alkavat pidentyä. Esimerkiksi 
anna maamaa -tyyppiset käskymuodot tulevat mahdollisiksi. Lapsi tuottaa 
hauskoja neologismeja eli omia sananmuotoja (sänkymään ’nukkumaan’, 
hiihtimet ’sukset’) tässä vaiheessa, kun kielen taivutuskaavat eivät vielä 
ole täysin konventionaalistuneet. Lapset omaksuvat kielellisen muotin ja 
luovat sen avulla uudissanoja, joita ei konventionaalisessa kielenkäytössä 
tavata mutta jotka ovat läpinäkyvyytensä vuoksi täysin ymmärrettäviä. 
Kolmannen ikävuoden tienoilla lapsi alkaa tarinoida, ja lauserakenteet ovat 
tällöin jo monipolvisia, niissä on ketjumaisia rakenteita. On yksilöllistä, 
miten ja missä iässä lapset oppivat argumentoimaan ja käyttämään erilaisia 
jos, niin -rakenteita ja koska x niin y -tyyppisiä perusteluita. Yleisesti viiden 
vuoden ikää pidetään vaiheena, jolloin lapsella on hallussaan ensikielensä 
kieliopillinen struktuuri ehjänä. Lapsi on kuitenkin tuolloin vielä puheissaan 
ja ajattelussaan konkreettinen. Viisivuotiaiden lasten kertomukset ovat jo 
vaihtelevia, mutta syy- ja seuraussuhteiden ilmaiseminen on vielä vaikeaa. 
Vasta noin yhdeksänvuotiailla lapsilla ilmenee kertomuksissa pyrkimystä 
abstrakteihin rakenteisiin, mutta mielen mallintamisen taidot kehittyvät 
voimakkaasti koko peruskouluiän. (Lisää lapsen kielen kehityksestä esim. 
Niemi & Niemi 1985; Leiwo 1986; Kauppinen 1998; Mäkinen & Kunnari 
2009; Kunnari & Savinainen-Makkonen 2012.)

2.3 Toisen kielen oppiminen

Toisen kielen oppimista on tutkittu vähemmän kuin ensikielen oppimista. 
Kansainvälistä tutkimusta englanti toisena kielenä -alalta on kuitenkin paljon. 
Tässä luvussa esitellään sekä kansainvälistä tutkimusta että suomen kielen 
oppimisen tutkimusta. Ensikielen oppimisen prosessia voi monilta osin pitää 
myös myöhempien kielten luonnonmukaisen oppimisen kuvauksena. Myös 
toinen kieli opitaan sosiaalistumalla opittavaa kieltä puhuvaan yhteisöön, ja 
myös sen oppimisessa esikielellisellä ja kehollisella vuorovaikutuksella on 
tärkeä rooli, vaikka oppimistilanne on erilainen kuin varhaislapsuudessa. 
Erityisesti ennen lukutaitoa opittujen kielten kehittymisessä 
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kuullunvaraisuus on ensisijainen oppimisen kanava.  Luonnollinen ja 
ohjailematon kielenoppiminen alkaa vuorovaikutustilanteissa puhutun 
kielen kuuntelemisella ja kuullun toistamisella, ja tällöin kielen prosodiset 
ominaisuudet – puheen sävelkorkeus, rytmi, sana- ja lausepaino – ovat aluksi 
yhtä tärkeä oppimisen kohde kuin sanallisten ilmausten merkitykset. Oppijan 
iästä, kokemuksista ja oppimistilanteista riippuen sosiaaliset ja kognitiiviset 
tekijät painottuvat toisen kielen oppimisessa eri tavoin. Mitä enemmän 
ikää karttuu, sitä enemmän toisen kielen oppiminen poikkeaa ensikielen 
oppimisesta.

Käyttöpohjaisen kielioppiteorian mukaisesti kielenoppimisessa 
tilannekohtaisten skeemojen ja useampisanaisten konstruktioiden merkitys 
on keskeinen. Tämä pätee sekä ensikielen (Kauppinen 1998; Lieven, Behrens, 
Speares & Tomasello 2003; Lieven & Tomasello 2008) että myöhemmin 
omaksuttujen kielten (Wong-Fillmore 1979; Ellis 1996; 2012) oppimiseen. Kieli 
opitaan puhekuvio kerrallaan, ensin niitä segmentoimatta. Kielenoppimisen 
yksikköjä on nimitetty muun muassa puhekuvioiksi, sanaketjuiksi, 
konstruktioiksi tai muoteiksi. Ne ovat aina tilannekohtaisia, kunnes oppija 
alkaa hahmottaa samankaltaisuuksia oppimiensa puhekuvioiden välillä ja 
vähitellen luoda itse uusia ilmauksia vanhoja yhdistellen. 

Lily Wong-Fillmore (1979) kuvaa klassisessa artikkelissaan viiden 
espanjankielisen lapsen englannin oppimista samanikäisen englantia puhuvan 
vertaisparin kanssa. Wong-Fillmoren tutkimuksen osallistujat olivat noin 
kuusivuotiaita yksikielisiä espanjan puhujia ja heidän parinsa suurin piirtein 
samanikäisiä yksikielisiä englannin puhujia; yksi vertainen oli kuitenkin 
kaksikielinen espanjaa ja englantia puhuva lapsi. Tutkimusnauhoitteet tehtiin 
koulun ulkopuolella leikkihuoneessa, jossa oli tarjolla koulutarvikkeita ja 
leluja. Fillmore analysoi vuoden seurantajakson kuluessa sekä sosiaalisia että 
kognitiivisia strategioita, joiden varassa kielenomaksuminen eteni. Sosiaaliset 
strategiat (S1, S2, S3) olivat yhteydessä kognitiivisiin strategioihin (K1, K2, 
K3, K4, K5) Fillmoren mukaan taulukon 2 mukaisesti.
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Taulukko 2.  Sosiaaliset ja kognitiiviset strategiat kielenomaksumisessa. (Lähde: Fillmore1979:209, 

Taulukko 10.1: Kognitiiviset ja sosiaaliset strategiat, suomennos Ahlholm.)

Kognitiiviset strategiat Sosiaaliset strategiat
K1 Oleta, että ihmisten puhe 
liittyy suoraan käsillä olevaan 
tilanteeseen tai läsnäolijoiden 
välittömiin kokemuksiin. 
Metastrategia: arvaaminen. 
K2 Hanki muutamia ilmauksia, 
jotka ymmärrät, ja ala puhua. 
K3 Etsi tutuista formuloista 
kierrätettyjä, muista formuloista 
tuttuja osia. 
K4 Tee parhaasi niillä aineksilla, 
joita sinulla on. 
K5 Ratkaise ensin isot ongelmat, 
jätä yksityiskohdat myöhemmäksi. 

S1 Liity ryhmään ja ole kuin 
ymmärtäisit mistä on kyse, vaikket 
ymmärtäisikään. 
S2 Anna muutamien valittujen 
sanojen avulla itsestäsi sellainen 
vaikutelma, että osaat puhua 
kieltä. 
S3 Luota siihen, että ystävät 
auttavat. 

Jos osallistuja on liian kauan sanomatta mitään, hänen ensimmäinen 
sosiaalinen strategiansa eli ymmärtävänä esiintyminen tuhoutuu. 
Fillmoren tutkimuksen lapset toteuttivat K2-strategian valitsemalla 
”formuloituneita” eli kiteytyneitä sanakimppuja, jotka on opittu ulkoa 
jakamattomina ilmauksina (Lookit. Gimme. Let’s go. I don’t care. I dunno. 
Jne.). Suomalaisesta Long Second -aineistosta (Long Second 2011–2016) 
voidaan samaan tapaan tutkia alakoulun valmistavan luokan oppilaiden 
suomen kielen oppimisen formuloita (esim. Yli-Piipari, Ahlholm& Juvonen 
2019; Hyvärinen 2019). Konteksti 2010-luvun suomalaisessa tutkimuksessa 
poikkeaa kuitenkin 1970-luvun yhdysvaltalaistutkimuksesta muun muassa 
siinä, että helsinkiläinen valmistava luokka on koko ajan monikielinen eikä 
suomea opiskella enää yksikielisyysnormin ajamana kuten englantia on 
opiskeltu vuosikymmeniä aikaisemmin Yhdysvalloissa Suomea opettelevilla 
valmistavan luokan oppilaiden ensimmäisiä oma-aloitteisia keskusteluun 
osallistumisen ilmauksia ovat Anna. Missä kynä? Valmis! Välitunti! 
Opettaja! Kato! Kesällä maahan muuttaneiden oppijoiden spontaaneista 
ilmauksista tulee syyslukukauden aikana pidempiä: Anna mulle! Mä 
haluan. Emmä halua. Minä valmis. Opettaja, minä!  Lyhyiden aloitteiden 
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avulla oppijat oikeuttivat osallistumisensa sosiaaliseen toimintaan. Ulkoa 
opittujen formuloiden joukossa on toisiaan muistuttavia ilmauksia, joita 
oppijat käyttävät tukena alkaessaan johtaa lisää käyttökelpoisia ilmauksia 
keskusteluihin (K3-strategia). Wong-Fillmore havaitsi, että kun osallistuja 
”Nora” osasi sanoa I wanna + play wi’ dese ja I don’t wanna + do dese, 
hän muodosti itse ilmaukset I don’t wanna + play wi’ dese ja I wanna + 
do dese. Suomalaisaineiston ”Eetun” puheesta voi havaita samantyyppisen 
kehityskulun: ensin ilmaantui yksittäisiä sanoja, sitten lyhyitä lauseita ja 
lopuksi nämä yhdessä.

Opettaja!
Valmis!
Mä olen Eetu.

 Opettaja mä olen valmis.

Toisaalta helsinkiläinen luokkahuonekieli on spontaanissa muodossaan usein 
monikielistä. Tämä näkyy hyvin negaation oppimisessa, koska kieltoilmaus 
on suomen kielessä sekä sananmuotojen kannalta (morfologisesti) että 
lauserakenteiden kannalta (syntaktisesti) mutkikas. Jotta osaa muodostaa 
suomen kielen kieltoilmauksen oikein, on hallittava yhtaikaisesti sekä 
sananmuotojen että lauserakenteiden käyttöä. Tällaista ilmiötä kutsutaan 
morfosyntaktisesti kompleksiseksi. Seuraavassa esimerkissä on aineksia 
suomen, englannin ja viron kielistä. Tavoitemuoto esiintyi aineistossa suluissa 
olevaa osaa lukuun ottamatta. Suomen kielen negaation omaksuminen 
ei tämän esimerkin mukaan tullut valmistavan opetuksen aikana vielä 
”valmiiksi”. 

Ei. I am not valmis. Veel.
Mä ei valmis veelä.
Mä en valmis.

 Opettaja mä en (ole) valmis vielä.

Kesällä Suomeen muuttanut valmistavan luokan oppilas tuotti spontaanissa 
puheessa syyskuussa ilmaukset missä kynä, kato, opettaja ja marraskuussa 
hän alkoi käyttää ilmauksia missä + X; kato opettaja; haluan / mä haluan 
/ en halua + X [X = jokin substantiivi]. Kevätlukukaudella ilmaukset 
spontaanisti pitenivät: kato, missä Viktor on; emmä halua mennä välitunnile. 
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Voidaan sanoa, että määrämuotoiset ilmaukset, formulat, abstrahoituvat 
muoteiksi, joissa on täydennettäviä aukkoja, joihin alkuvaiheessa upotetaan 
jokin substantiivi (kynä, kumi, opettaja, Viktor) mutta myöhemmin siihen 
verbilauseke (missä Viktor on, mennä välitunnille). Vähitellen ulkoa opituista 
formuloista abstrahoituu kielen rakenne, joka sallii myös luovien ilmausten 
rakentamisen.

SAMAA JA ERILAISTA ENSIKIELEN JA TOISEN KIELEN 
OPPIMISESSA

Kielto ja minän rajat: Negaatioilmausten kehittyminen äidinkielessä 
ja toisessa kielessä 
Negaatio on ihmisen kommunikaatiossa keskeinen kielellinen muotokategoria, koska 
kieltoa ilmaisemalla ihminen luo rajoja itsensä ja muun maailman välille. Anneli 
Kauppisen (1982) mukaan lapsi alkaa ilmaista kieltoa heti, kun kielenkehityksessä 
siirrytään varhaiskielestä (johon kuuluu muun muassa jokeltelua) yksisanalauseisiin eli 
noin 1:7–1:9 vuoden iässä. Ensimmäiset negaatiot ovat niin sanottuja eksistentiaalisia 
kieltoja lappa ee ’katossa ei ole lamppua’, ja ne ovat samalla ensimmäisiä kaksijäsenisiä 
ilmauksia, joita lapsi muodostaa.

 Lauseet monimutkaistuvat ja sanasto runsastuu nopeasti kahden ikävuoden 
tienoilla, ja ei ole -kieltojen (eksistentiaalisten kieltojen) muoto kehittyy: ei oo pipiä, ei 
oo kuumaa. Tämän jälkeen kahden ikävuoden molemmin puolin kehittyy sosiaalisissa 
tilanteissa tärkeä kieltotyyppi älä, ei halua. Viimeisenä, kahden ja kolmen ikävuoden 
välissä, kehittyy tekstuaalinen funktio eli taito kytkeä negaatio muuhun dialogiin ja 
esittää vastaväitteitä aiempiin repliikkeihin ei ku (ei se isi haluak kahvia ko teetä), eikä, 
vaan. (Kauppinen 1982.) Vastaavia kansainvälisiä tutkimuksia on runsaasti. On selvää, 
että kyky ilmaista kieltoa kehittyy varhain. Eksistentiaalinen kielto eli ei ole -tyyppi on 
kieltoilmausten perustapaus, jonka avulla yksilölle kehkeytyy vuorovaikutustilanteissa 
tarvittava, minän autonomiaa ilmaiseva kielto. Kieltolauseiden käyttö yleistyy 
myöhemmin, kun lapsen kyky ilmaista syy-seuraussuhteita kehittyy.

Kiellon ilmaiseminen on siis inhimillinen perustarve, ja siksi myös toisen kielen 
oppijan on tärkeää mahdollisimman pian omaksua uuden kielen tapa kieltää. 
Suomen kielen kieltolause poikkeaa esimerkiksi englannin, ruotsin, venäjän ja saksan 
kieltolauseista siinä, että kieltosana on verbi, jota on taivutettava persoonissa (en, et, ei, 
emme, ette, eivät) ja johon lisätään leksikaalinen verbi tee-muodossa. Imperatiivissa 
on omanlainen kieltosana (älä, älkää), ja siihen lisätään leksikaalinen verbi tehkö-
muodossa. Yli-Piiparin, Ahlholmin ja Juvosen (2019) mukaan alakouluikäiset 
valmistavan luokan oppilaat ilmaisivat kieltoa ensin monikielisesti (this is not 
koira), ja ensimmäisen kuukauden jälkeen alkoivat käyttää eksistentiaalista kieltoa 
suomeksi (ei he’s next, ei hyvä). Sosiaalisten tilanteiden älä-kielto ja en halua -kielto 
ilmestyivät spontaaniin puheeseen vasta valmistavan vuoden lopussa. Yliopiston 
kielikursseja käyvillä aikuisilla kiellon eri funktiot kehkeytyivät jo suomen kielen 
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alkeiskurssilla, systemaattisen opiskelun ja toiston avulla (Puro 2002), mutta 
lukutaidottomat aikuiset omaksuivat kymmenen kuukauden mittaisella suomen 
kielen ja lukutaidon alkeiskurssilla vain eksistentiaalisen kiellon mies ei hyvä, aamulla 
ei nukku (Tammelin-Laine & Martin 2016). Merkillepantavaa lukutaidottomien 
aikuisten negaation oppimisessa oli, että kaikista heidän ilmauksistaan yli puolet oli 
10 kuukauden seurantajakson aikana negatiivisia. Tämäkin kertoo kieltoilmauksen 
tärkeydestä kielenoppijalle. Myös muissa toisen kielen tutkimuksissa on havaittu, 
että oppijat käyttävät kieltoilmauksia virheistä välittämättä runsaasti jo oppimisen 
alkuvaiheessa (esim. Grönholm 1998), vaikka suomen kielen kieltoverbin taivutus ja 
liittomuodon leksikaalisen verbin oikea muoto (ei + ole/nuku/tule/puhu, jne.) opitaan 
muodostamaan virheettömästi suhteellisen myöhään. 

Suomen alkeita opettavalle opettajalle nämä tutkimukset kertovat ainakin sen, että 
kieltoilmauksia on mielekästä harjoitella monenlaisten mallien kautta runsaasti heti 
alkeiskurssin alusta asti. Suomen kieltoilmaussysteemi on toisenlaiseen järjestelmään 
tottuneelle mutkikas, ja opettajan on siksi varauduttava antamaan malleja ja 
toistamisharjoituksia kieltoilmauksista joka tunnilla. Koko järjestelmän tarkka 
selittäminen ei ole useimpien oppijoiden kannalta mielekästä ainakaan alkuvaiheessa; 
parempi on luottaa esimerkkien ja harjoittelun voimaan.

Yhteenvetona toisen kielen oppimisesta voisi todeta, että kielenoppiminen on 
yhtaikaa sosiaalista ja kognitiivista toimintaa. Wong Fillmoren (taulukko 2) 
hengessä tämän voisi ilmaista vetoketjumetaforalla (kuvio 1). 

Kuvio 1: Kielenoppimisen vetoketju eli kuinka kieltä opitaan

• Säilytä kasvosi

• Liity ryhmään

• Osoita kehollisesti, että olet
mukana, vaikket ymmärtäisi.

• Osallistu toistamalla ennestään tuttuja
ilmauksia ja keskustelussa kierrätettyen 
ilmausten osia.

• Älä hätäänny, kun putoat keskustelun 
juonesta. Näytä edelleen siltä, että olet 
mukana.

• Kokeile uusia ilmauksia mutta ympäröi 
ne kuunteluäännähdyksillä ja varmasti 
tutuilla ilmauksilla uskottavuuden
säilyttämiseksi.

• Luota keskustelukumppaneihin ja 
pyydä apua.

Sosiaaliset
strategiat

Kognitiiviset
strategiat

 

 
 

 

• Tulkitse tilannetta ja oleta, että 

  

puhe liittyy siihen.

• Valikoi tutuista fraaseista 
tilanteeseen sopivat.

• Tarkkaile kierrätettyjä ilmauksia
 ja etsi niistä tuttuja osia.

• Päättele osittain tuttujen ilmausten
vieraiden osien merkityksiä.

• Testaa ymmärrysehdokkaita 
tilanteen mukaan ja harkiten.

• Lajittele ymmärrysongelmat 
tilanteen mukaiseen tärkeysjärjestykseen.
Ratkaise tärkeimmät kysymykset ensin.
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Luonnollisessa tilanteessa kielenoppijan sosiaaliset ja kognitiiviset strategiat 
aktivoituvat rinta rinnan ja limittyvät toisiinsa. Kun molemmat strategiat 
toimivat, kielenoppimisen ”vaunu” kulkee eteenpäin.

2.4 Erilaisia näkemyksiä kielenoppimisesta

Kyky oppia kieliä on synnynnäistä ja kuitenkin ympäristön muovaamaa. 
Tutkijoilla on vaihtelevia näkemyksiä siitä, miten suuri osuus 
kielenoppimisessa on synnynnäisellä kielikyvyllä ja miten suuri puolestaan 
ympäristön vaikutuksella. Vanhastaan tunnetaan tutkimusnäkemyksiä jakava 
eronteko Noam Chomskyn edustaman nativistisen koulukunnan ja toisaalta 
Jean Piaget’n edustaman sosiokonstruktivistisen oppimisajattelun välillä. 
Nativismilla tarkoitetaan, että kielikyky on elimellisellä tavalla synnynnäinen 
ominaisuus ja kaikkien kielten kieliopista on löydettävissä yhteinen, 
universaali kielioppi. Sosiokonstruktivistinen näkemys puolestaan korostaa 
kieliympäristön ehdottoman suurta merkitystä kielenoppimisessa: kielellistä 
toimintaa ei kehkeydy ilman malleja, ja ihmisyksilön tuottama kielellinen 
toiminta rakentuu sen mukaan, millaisessa vuorovaikutuksessa se on muiden 
kielellisten mallien kanssa. Chomskyn ja Piaget’n käymä klassinen debatti on 
julkaistu kirjana englanniksi (Language and learning: The debate between 
Jean Piaget and Noam Chomsky, 1980, toim. Massimo Piattelli-Palmarini), 
ja sen jälkeen on ilmestynyt lukuisia kommenttiartikkeleita molempien 
näkökantojen tueksi ja niitä haastamaan. Chomskyn argumentoinnin 
fokuksena on kuitenkin ennemminkin kieli ja sen lauserakenteet eli 
syntaktinen struktuuri eikä kielenoppiminen, kun taas Piaget lähtee 
pohdinnassaan nimenomaan kielen kehittymisen lähtökohdista.

Suomalaiset kielenoppimisen tutkijat ovat viime vuosikymmeninä 
kehittäneet erityisesti sosiokonstruktivistiseen oppimisnäkemykseen 
sopivia tutkimusmenetelmiä, ja synnynnäisen kielikyvyn painotus on 
jäänyt vähemmälle. Esimerkiksi tämän kirjan kirjoittajat kollegoineen 
ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana tutkineet erilaisia 
kielenoppimistilanteita  sosiaalisen konstruktivismin viitekehyksessä muun 
muassa keskustelunanalyysin ja luokkahuone-etnografian menetelmin, ja 
selityksiä kielenoppimisprosessin etenemiseen on etsitty arjen kielellisistä 
malleista, kaunokirjallisuuden lukemisesta ja käyttöpohjaisesta kieliopista 
(usage-based grammar). 
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Kielenoppimista selitetään usein myös toiminnallisen aivotutkimuksen ja 
kognitiivisen lingvistiikan tulosten kautta. Esimerkiksi Nick Ellis (2008 
ym.) on esittänyt havainnollisesti, miksi ihminen yleensä oppii ensikielen 
jälkeen opitut kielet vähemmän täydellisesti kuin ensikielen. Ensikielen 
oppiminen on ihmisaivojen kielellisen havaintokyvyn kannalta mullistava 
kokemus, joka muovaa aivoja koko elämän ajaksi ja vaikuttaa siihen, mitä 
osia äänteiden virrasta kannattaa havaita ja mitä kannattaa jättää vähemmälle 
huomiolle. Havainnoinnissa noudatetaan taloudellisuusperiaatetta: 
merkityksiä erottelevat äänteet eli foneemit havaitaan tarkasti ja merkityksiä 
erottelemattomat äänteet voidaan jättää huomiotta. Esimerkiksi se, että suomen 
äännejärjestelmään kuuluu vain yksi s-mäinen foneemi, on johtanut siihen 
että alusta alkaen suomen kieleen virittyneet korvat kuulevat kaikki suomen 
kielen s:t samankaltaisina. Ääntötavan vaihtelut eivät aiheuta merkityseroa. 
Sen sijaan monien s-foneemien äännejärjestelmään, kuten venäjään, 
sosiaalistuneet korvat kuulevat eri s-äänteitä. Usein esimerkiksi kiitos-sanan 
lopussa venäjänpuhujat kuulevatsuhu-s:n [ʃ]. Venäjää ensikielenä oppiva lapsi 
harjaantuu erottelemaan s-äänteiden soinnillisuuden ja soinnittomuuden, 
liudennuksen ja liudentumattomuuden sekä suhuäänteen. Morfosyntaksin 
tasolla esimerkiksi suomen objektin sijavaihtelua on tunnetusti vaikea 
oppia erottelemaan, jollei kieltä ole oppinut jo varhain (odotan sinua/
autoa, näen sinut/sinua/auton/autoa, en nähnyt sinua/autoa, ostetaan auto). 
Merkityksellisen kielenpiirteen erottaminen merkityksettömästä muodostaa 
mieleen pysyvän toimintamallin, kun opittu huomionkiinnittäminen (learned 
attention) ja toisaalta opittu huomiotta jättäminen (blocking) muokkaavat 
aivojen työskentelytapaa. Koska kielet eroavat toisistaan kaikilla tasoillaan – 
äänteiden, muoto- ja lauserakenteen, sanaston, merkitysopin (semantiikan) ja 
merkitysten tulkinnan (pragmatiikan) osalta – voi ensikielen mukaan opittu 
huomionkiinnittäminen tai huomiotta jättäminen koitua hidastukseksi, jos 
opittavassa kielessä tulee vastaan kategoria, joka on ensikielessä merkityksetön. 
Vain runsaiden toistojen kautta toisen kielen oppija voi ”opettaa” aivoilleen 
uusia toimintamalleja. Tässä mielessä kaikki kielenoppijan aiemmin oppimat 
kielet vaikuttavat myöhempään kielenoppimiseen. 

Keskeinen teoreettinen kysymys toisen kielen oppimisessa on, auttaako 
metakielen rakenteiden ja kielioppisääntöjen oppiminen puhumaan 
uutta kieltä paremmin vai pitäisikö vain luottaa mallien avulla hiljalleen 
muotoutuvaan intuitioon. Näitä kahta teoreettista näkemystä nimitetään 
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eksplisiittisen ja implisiittisen oppimisen malleiksi. Eksplisiittistä oppimista 
kannattavat ajattelevat, että heti kun oppija on riittävän vanha ymmärtämään 
metakielellistä tietoa, kannattaa kielenopetuksessa alkaa käydä läpi myös 
kielioppisääntöjä ja nojautua opiskelussa osittain niihin. Implisiittistä 
oppimista kannattavien mukaan taas kielioppisääntöjä voi kyllä opiskella, 
mutta niiden oppiminen ei auta puhumaan tai kirjoittamaan uutta kieltä 
paremmin. (R. Ellis 2009.) Useimpien mielestä totuus on kahden ääripään 
välissä, ja yksilöllisiä eroja on paljon. 

Käytännön opetustyöhön näkemyksellä eksplisiittisen ja implisiittisen 
kielenoppimisen osuuksista kielenoppimisprosessissa on vain rajallisesti 
vaikutusta, koska metakielen opettaminen kuuluu joka tapauksessa 
peruskoulun oppimäärään. Ensisijainen syy, miksi peruskoululaisille 
opetetaan kielen terminologiaa on, että vain metakielen avulla voi kielestä 
puhua tarkasti ja kehittyä analysoimaan kirjoitettujen ja puhuttujen tekstien 
piirteitä, eikä se, että opettaja toivoisi kielioppitermien osaamisen lisäävän 
puhe- tai kirjoitussujuvuutta. Aikuiskoulutuksessa kysymys kieliopin 
osuudesta toisen kielen oppimisessa on kuitenkin keskeisempi, ja opettaja 
tarvitsee selkeän näkemyksen aiheesta. Peruskoulunsa jo suorittaneiden 
aikuisten kielenopetuksessa opetuksen sisältöä ei automaattisesti määritä 
jatkokoulutukseen pyrkiminen vaan kohderyhmän tarpeet on analysoitava 
aina uudelleen. On myös mietittävä sitä, jäsentävätkö oppijat uuden kielen 
äännevirtaa ja kirjainjonoja metakielen termien avulla vai olisiko jokin täysin 
toisenlainen lähestymistapa arkikielen oppimisen kannalta hedelmällisempi 
(ks. Möttönen & Ahlholm 2018). 

Esimerkiksi Nick Ellis on useissa yhteyksissä korostanut ulkoa opittujen 
formuloituneiden rakenteiden olevan myös aikuisten ja myös pitkälle 
edistyneiden kielenoppijoiden ensisijainen tapa oppia uutta kieltä (Ellis 
1996, 2012; myös Wong Fillmore 1979; Kauppinen 1982, 1998). Muutamat 
tutkimukset osoittavatkin selvästi, että aikuiset hyötyvät formuloituneiden 
rakenteiden opiskelusta toisen kielen oppimisessa. Esimerkiksi laulut ovat 
tunnetusti hyvä tapa opiskella kiteytyneitä rakenteita (Wood 2015), ja Alisaaren 
(2016) tutkimuksessa todettiin, että systemaattisena opetusmetodina käytetty 
laulaminen lisäsi suomea toisena kielenä opiskelevien aikuisten kirjoittamisen 
sujuvuutta.
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Tutkimusten mukaan myös akateemiset kielenoppijat nojautuvat 
uusien tekstilajien opiskelussaan ulkomuistiin ja tietyissä konteksteissa 
toistuvien vakiintuneiden ilmausten opetteluun. Näin esimerkiksi 
tieteellisen kirjoittamisen opiskelussa voidaan paneutua aloitusfraaseihin, 
siirtymäfraaseihin, referointi-ilmauksiin ja lopetustapoihin – ja 
samoja strategioita käyttää myös yliopisto-opiskelija, joka opiskelee 
uutta tiedonalaa omalla äidinkielellään. Akateemiset alat eroavat 
kiteytyneiden substantiivilausekkeiden käytön suhteen niin, että teknisillä 
ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla genre on formuloituneempaa kuin 
humanistisilla aloilla, joilla kieli on lähempänä kaunokirjallisuuden kieltä 
ja termiytyneitä ilmauksia on vähemmän (Biber 2006).  Uuden tiedonalan 
oppiminen on luonteeltaan erikoisalan kielenkäyttökonventioihin 
sosiaalistumista, samoin kuin lapsen kielenoppiminen on sosiaalistumista 
perheen, kaveripiirin ja koulun kielenkäyttötapoihin. Myös abstraktin 
oppialan kielenkäyttö opitaan malleista, ja ekspertin ”kieliminä” alkaa tuntua 
luontevalta vähitellen, asiantuntijuuden kasvaessa ja kielenkäyttötilanteista 
saatujen kokemusten myötä. Esimerkiksi kieli- ja kirjallisuuskasvatuksen 
opiskelu on kasvatustieteen, kielitieteen ja kirjallisuustieteen terminologiaa ja 
rekistereitä yhdistävään ainedidaktiikan kieleen ja tutustumista ja kielellisten 
konventioiden opiskelua. Kielellisen käyttäytymisen oppiminen on alusta 
loppuun sosiaalista toimintaa, ja se jatkuu läpi eliniän, vaikka opittavat kielet 
ja viestinnälliset koodit vaihtuvat.

2.5 Päätelmiä: teorioiden merkitys käytännön opetustyössä

Edellä pohdittiin jo sitä, näkyykö opettajan näkemys kieliopin oppimisen 
prosessista luokkahuonetoiminnassa. Tähän lukuun on koottu lisää pohdintaa 
siitä, miten kielenoppimisen teoriat voivat vaikuttaa käytännön opetustyöhön. 

Käytännön kielipedagogiikka näyttää päätyvän monissa keskeisissä 
ratkaisuissaan samantyyppisiin käytänteisiin, olipa taustalla kielenoppimisen 
sisäsyntyisyyttä tai ympäristön merkitystä kielenoppimiselle painottava 
oppimisen teoria. Taustalla olevat selitykset ovat kuitenkin erilaisia. 
Esimerkiksi kielellisesti rikas toimintaympäristö on kiistatta tärkeä tekijä 
kielenoppimisessa. Kielellinen rikkaus tarkoittaa hyviä malleja sekä 
puhuttuun että kirjoitettuun kielenkäyttöön ja paljon mahdollisuuksia 
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oppijan omaan kielenkäytön harjoitteluun. Kieltä opitaan vuorovaikutuksessa 
eli kuuntelemalla ja toistamalla, tekemällä aloitteita ja muokkauksia, 
osallistumalla kielenkäyttötilanteisiin sekä neuvottelemalla merkityksistä. 
Kielellisen rikkauden merkityksellisyyttä voidaan nativistisen kielinäkemyksen 
kehyksessä selittää sillä, että kielenkäyttäjässä piilevä kielikyky tarvitsee 
monipuolisen valikoiman herätteitä aktivoituakseen. Sosiokonstruktivistinen 
näkemys taas selittää, että kielitaito rakentuu alun alkaenkin vain ympäristön 
havainnoimisen ja kieliyhteisöön osalliseksi tulemisen kautta, koska mitään 
synnynnäistä kielikykyä ei ole olemassakaan. 

Oppimisteorioille on käyttöä silloin, kun opettaja kohtaa käytännön työssään 
ennakoimattoman kysymyksen. Vaikka opettajan toiminta enimmäkseen 
perustuisi yhteisössä opittuihin hyviin käytänteisiin, tulee jokaisen opettajan 
eteen uusia haasteita, joita ratkaistessa omat näkemykset on perusteltava 
harkiten. Niinpä esimerkiksi silloin, kun suomea opetetaan ja opiskellaan 
toisena kielenä, kielenoppimisen teorioiden ja käytännön yhteyttä on 
opettajankin syytä tarkastella huolellisesti. Se, mitä syvimmältään uskoo, voi 
myös heijastua omaan toimintaan etenkin tällaisella opettamisen alueella, 
jossa traditio on lyhyt ja yksilöllisten ratkaisujen osuus sen vuoksi suurempi 
kuin suomi äidinkielenä -opetuksessa. 

Opettajat suhtautuvat eri tavoin esimerkiksi oppijoiden äidinkielten 
tukemisen tärkeyteen. Tähän voi vaikuttaa opettajan omaksuma 
kielenoppimisteoria. Jos uskotaan, että synnynnäinen kielikyky on kaikkein 
tärkein tekijä kielenoppimisessa, ei opettajasta ehkä tunnu kovin tärkeältä 
tukea oppijan jatkuvaa yhteyttä omaa äidinkieltä monipuolisesti käyttävään 
yhteisöön ja opetukseen, jossa omaa äidinkieltä kehitetään akateemisesti 
haastavilla tavoilla. Edelleen, jos ajatellaan, että kielissä vaikuttaa pintatason 
alla aina sama yleismaailmallinen rakenne, voidaan oppijan omaa äidinkieltä 
käytännön tilanteissa alkaa käsitellä eräänlaisena kielellisenä pintarakenteena, 
joka voidaan korvata opiskelukielellä. Ajatellaan, että tärkeää on vain se, että 
oppiminen sujuu, ja että siinä ei ”kielen nimellä” ole suurtakaan väliä. Tällöin 
opettaja – tai vanhempi – pitää tärkeämpänä koulukielen oppimista kuin 
yhteyttä omaan äidinkieleen. Shestunovan (2019) mukaan tällainen asenne on 
havaittavissa suomalaisilla valmistavan luokan opettajilla. Kuitenkin lukuisat 
laajat kansainväliset tutkimukset osoittavat, että juuri oman äidinkielen hyvä 
taito ja sen jatkuva kehittäminen auttavat toisen kielen ja uuden opiskelukielen 
oppimista (Cummins 2000, 2014, 2017; Cummins & Early 2011). 
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Äidinkielen roolia kielenoppimisessa voidaan havainnollistaa erilaisin 
metaforin. Kasvimetaforan mukaan tukeva ensikieli on runko, jota pitkin uudet 
kielet nousevat nopeasti valoon. Aluksi kielet sekoittuvat, mutta vähitellen ne 
kielet, joita käytetään, vahvistuvat. Kieli ei ole sillä tavalla universaali kasvi, 
että oman äidinkielen voisi niittää pois ja olettaa, että samasta juuresta versoo 
automaattisesti toisenlainen kasvi, uusi kieli oppijan kielirepertoaariin. 
Oman äidinkielen käytön lopettaminen jättää kielirepertoaariin aukon, ja 
uuden kielen istuttaminen edellyttää uusia kielellisiä vuorovaikutusmalleja. 
Parhaimmillaan ensikieli ja uudet kielet tukevat toinen toisiaan. Ensikielen 
voi myös kuvittaa mielessään talon perustukseksi: talo kannattaa rakentaa 
ehjälle perustukselle, muuten kokonaisuudesta tulee hutera. Tätä metaforaa 
tukee myös lukuisissa tutkimuksissa osoitettu ensikielen ja toisen kielen 
akateemisten taitojen riippuvuussuhde (esim. Cummins 2000: 173–177, 
186–200), eli ajatus, jonka mukaan ensikielellä opittu lukutaito tukee toisella 
kielellä opittavaa lukutaitoa. Jos ensikielen käyttö rajoittuu kotioloihin ja 
siellä vain välittömien tarpeiden täyttämiseen liittyvään jutustelukieleen, 
keskinäishyötyä ei tavoiteta. Siksi on myös koulun tehtävä tukea ensikielen 
monipuolista käyttöä. 

Sosiokonstruktivistiseen teoriaan kuuluu kielen näkeminen tilanteisena 
toimintana, ja kielellisen merkityksen rakentamiseen vaikuttaa sosiaalisen 
ympäristön lisäksi myös materiaalinen ympäristö ja fyysinen tila. Esimerkiksi 
luokkahuoneen työpöytien sijoittelu riveihin tai ympyräksi viestii osallistujien 
rooleista ja vaikuttaa kaikkeen vuorovaikutukseen. Edellä siteeratussa Long 
Second -aineistossa puolet nauhoitetuista tunneista kerättiin perinteisessä 
pulpettirivijärjestyksessä ja puolet ryhmätyöpöydän äärestä. Aineistosta 
huomaa selvästi istumajärjestyksen aiheuttamat erot vuorovaikutuksessa: 
ryhmätyöpöytien ääressä puhuttiin moninkertaisesti enemmän, keskustelu oli 
epämuodollista, luokan aikuisten institutionaalinen opettajarooli oli jonkin 
verran väljempi ja oppilailla oli usein mahdollisuus esiintyä tiedonvälittäjinä, 
kun taas pulpettiriveissä tehtiin enemmän hiljaista työskentelyä, keskityttiin 
pidemmiksi ajoiksi kirjalliseen työhön ja opettaja jakoi puheenvuorot (ks. 
Gustafsson 2012; Ahlholm 2015). 

Kielikylpypäiväkodeissa ja alkuopetuksessa uuden kielen oppiminen 
toteutuu luonnonmukaisesti eli enimmäkseen kuullun varassa (Savijärvi 
2011), ja varsinainen muutos kohti strukturoitua kielenoppimista tapahtuu 
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lukutaidon saavuttamisen jälkeen. Inarinsaamen elvyttämistä varten 
on luotu kielipesämenetelmä, jonka avulla pyritään niin ikään luomaan 
luonnonmukainen ympäristö lasten saamen kielen taidon tukemiseksi 
(Pasanen 2015). Lukutaitoisten oppijoiden kielenopetukseen tulee 
kuullunvaraisen oppimisen rinnalle lukemalla ja kirjoittamalla oppiminen. 
Mitä vanhempien kielenopetuksesta on kyse, sitä useammin aletaan jo 
alkuvaiheen kielenoppimisessa tukeutua kirjoitettuihin oppikirjateksteihin. 
Rinnalla olisi kuitenkin koko ajan pidettävä myös tietoinen puhekielen 
opettaminen, koska kirjoitetussa kielessä eivät ole läsnä puhutun kielen 
ominaisuudet – lausepaino, sanapainot, eri lausetyyppien intonaatiot, 
äänteiden kvaliteetit, kestoon liittyvät vivahteet ja kaikesta tästä koostuva 
kielelle ominainen rytmi. Myös epäsymmetriat kirjoitetun ja lausutun 
välillä ovat opittavissa vain kuuntelemalla ja toistamalla. Kielenoppimisen 
alkuvaiheessa olevan oppijan kannalta on käytännöllistä ajatella, että 
kirjoitettu kieli on puhutun kielen heijastuma ja ennen kirjoitettua on 
vahvistettava puhuttua, vaikka uuden kielen oppija olisi jo kymmenvuotias 
tai sitä vanhempi. Esimerkiksi maahan vasta saapuneen kielenoppijan on 
ensiarvoisen tärkeää saada ensimmäisten viikkojen ja kuukausien ajan 
keskittyä kartuttamaan arkisten puheilmausten varastoa, jonka avulla 
pääsee osallistumaan sosiaalisiin tilanteisiin, koska osallistumisen myötä 
kielenoppija pääsee itse kasvattamaan kielitaitoaan lukuisissa arjen tilanteissa 
itsenäisesti. Vahvasta arkikielestä kasvaa strukturoidun opetuksen myötä 
pohja tekstitaidoille. 
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3. Oppimisen kontekstit

ULLA KARVONEN

Tässä luvussa tarkastellaan peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden  
opetuksen kontekstia eri näkökulmista. Kontekstilla tarkoitetaan tässä 
yhteydessä sitä moniulotteista ja -kerroksista ympäristöä, jossa kieltä 
ja kirjallisuutta opettava luokanopettaja työssään toimii ja jota hän 
valinnoillaan myös rakentaa. Luvun aluksi luodaan lyhyt katsaus siihen, 
millä tavoin opetuksen ohjausjärjestelmä eli virallinen opetussuunnitelma 
muuntuu opettajan, oppilaiden ja erilaisten oppimateriaalien ja -välineiden 
keskinäisessä vuorovaikutuksessa toteutuviksi oppimista mahdollistaviksi 
tilanteiksi (ks. kuvio 1). Seuraavaksi tarkastellaan oppimisympäristöä sekä 
luokkahuoneen kieli- ja tekstimaisemaa kielen ja kirjallisuuden opetuksen 
näkökulmasta. Luvun painopiste kuitenkin on kielen ja kirjallisuuden 
opetuksen mikrotason konteksteissa, tekstitapahtumissa eli konkreettisissa 
tilanteissa, joissa opettaja ja oppilaat työskentelevät erilaisten tekstien 
parissa.

3.1   Kirjoitetusta opetussuunnitelmasta opetustilanteessa toteutuvaksi  
         opetussuunnitelmaksi

3.2   Oppimisympäristöt kielen ja kirjallisuuden opiskelun konteksteina

3.3   Koulun teksti- ja kielimaisema

3.4   Tekstitapahtumat kielen ja kirjallisuuden opetuksen mikrotason  
          kontekstina

3.4.1  Tekstitapahtuman avaus: tehtävänanto

3.4.2  Tekstitapahtuman työskentelyjakso: tekstin käsittelyvaihe
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3.1 Kirjoitetusta opetussuunnitelmasta toteutuvaksi 
opetussuunnitelmaksi

Opetuksen järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä sekä valtakunnallisista 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista, niiden pohjalta laadituista 
paikallisista opetussuunnitelmista ja koulujen lukuvuosisuunnitelmista 
koostuva opetuksen ohjausjärjestelmä luo ne puitteet, joissa luokanopettaja 
kieltä ja kirjallisuuttakin opettaessaan toimii (esim. Toom & Husu 2016). 
Suomessa perusopetuksen opettajilla on kuitenkin varsin laaja autonomia: 
he voivat suhteellisen vapaasti päättää, millaisia materiaaleja ja työtapoja 
he opetuksessaan käyttävät, sekä valikoida ja painottaa oppisisältöjä 
virallisen opetussuunnitelman antamissa raameissa (esim. Kansanen 2004). 
Virallisen opetussuunnitelman muuntaminen luokkahuoneessa toteutuvaksi 
opetussuunnitelmaksi vaatii siis opettajalta varsin paljon itsenäistä 
tulkintatyötä. 

Paikallisen opetussuunnitelman ja koulun lukuvuosisuunnitelman pohjalta 
opettaja laatii omat lukuvuosi-, jakso-, viikko-, päivä- ja tuntisuunnitelmansa 
joko yksin tai yhteistyössä kollegojensa kanssa (esim. Hilmola 2009; 
Tornberg 2000). Opetuksen suunnitteluun voivat osallistua myös oppilaat 
(yhteissuunnittelusta esim. Kansanen & Uusikylä 1981). Suunnittelutyössään 
opettaja voi hyödyntää monenlaisia tähän tarkoitukseen laadittuja materiaaleja. 

Oppimateriaalin välittämä
opetussuunnitelma

Piilo-opetussuunnitelma

Nollaopetussuunnitelma

Virallinen
opetus-

suunnitelma

Opettajan
tarkoittama

opetus-
suunnitelma

Saavutettu
opetus-

suunnitelma

Opetustilanteessa
toteutuva

opetus-
suunnitelma

kuvio 1. Opetussuunnitelman tasot
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Oppikirjat oheismateriaaleineen tarjoavat tukea niin oppisisältöjen 
jäsentämiseen ja opetuksessa käsiteltävien asioiden valikoimiseen kuin 
yksittäisten oppituntien suunnitteluun. Kaikki markkinoilla olevat 
oppikirjasarjat on pyritty suunnittelemaan yhteensopiviksi valtakunnallisten 
opetussuunnitelman perusteiden kanssa, mutta niiden välillä on myös 
eroja. Oppikirjojen tekijäryhmien käsitykset kielestä ja kirjallisuudesta, 
niiden opettamisesta ja oppimisesta sekä oppilaiden tiedoista, taidoista ja 
kiinnostuksen kohteista ohjaavat nimittäin sitä, millä tavoin oppiaineen 
eri osa-alueet painottuvat, millainen tekstimaisema kirjoissa avautuu ja 
millaisten työtapojen tai tehtävien avulla käsiteltäviin asioihin pureudutaan 
(esim. Hiidenmaa, Löytönen & Ruuska 2017; Varis 2012). 

Aina opettajalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa koululle hankittavien maksul-
listen materiaalien valintaan, eikä mikään markkinoilla olevista kirjasarjoista 
välttämättä vastaa kaikilta osin opettajan toiveita (esim. Tainio, Karvonen & 
Routarinne 2015). Mitä paremmin opettaja käyttämänsä oppikirjasarjan tun-
tee, sitä helpompi hänen on hyödyntää sen vahvuuksia ja tasapainottaa sen 
mahdollisia puutteita muiden materiaalien avulla. Oppikirjojen  ja  niiden 
oheismateriaalien ohella useimmat opettajat hyödyntävät opetuksen suun-
nittelussa myös muita lähteitä (esim. Tainio, Karvonen & Routarinne 2015; 
Satokangas, Grünthal, Routarinne & Tainio 2019). Työtapavinkkejä ja oppi-
materiaaleja eri aihepiirien, vaikkapa kirjoittamisen tai puheviestinnän ope-
tukseen, draamaan tai mediakasvatukseen löytyy erilaisista opaskirjoista ja 
sähköisistä materiaaleista, joita tuottavat niin järjestöt kuin aihepiiriin pereh-
tyneet tutkijat ja opettajatkin. Niitä jaetaan myös monilla opettajien keskus-
telufoorumeilla.

Opettajan suunnittelutyön tuloksena rakentuu opettajan tarkoittama 
opetussuunnitelma. Se voi olla konkreettinen, paperille kirjattu suunnitelma 
tai opettaja voi hahmotella sen mielessään, ja sen tarkkuus voi vaihdella 
suurpiirteisestä yksityiskohtaiseen (esim. McCutcheon & Milner 2002; 
Hilmola 2009). Opetustilanteessa toteutuva opetussuunnitelma puolestaan 
muotoutuu opettajan, oppilaiden ja opetuksessa käytettävien materiaalien 
välisessä vuorovaikutuksessa (esim. Snyder, Bolin & Zumwalt 1992). 
Opetussuunnitelma voi opetustilanteessa toteutua opettajan tarkoittaman 
opetussuunnitelman kaltaisena tai poiketa siitä paljonkin, sillä opettaja usein 
muokkaa suunnitelmaansa oppilaiden toiminnan perusteella vastaamaan 
paremmin heidän tarpeitaan; hän voi esimerkiksi hidastaa tai vauhdittaa 
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etenemistä tai palata kertaamaan jo aiemmin käsiteltyjä asioita (esim. 
Remillard 1999). Opetustilanteessa toteutuva opetussuunnitelma on joka 
tapauksessa luonteeltaan ennakoimaton, sillä siihen vaikuttavat opettajan 
ohella oppilaat (Remillard & Heck 2014). Tämä ennakoimattomuus 
muodostaa yhden opettajan työn suurimmista haasteista: opetustilanteen 
ohjaaminen ja oppilaiden toimintaan reagoiminen pedagogisesti 
tarkoituksenmukaisilla, oppimista edistävillä tavoilla edellyttää opettajalta 
salamannopeaa päätöksentekoa ja laajaa ja syvällistä tietoa opiskeltavista 
sisällöistä sekä niiden oppimisesta ja opettamisesta. 

Kukin oppilas kokee ja tulkitsee toteutuvaa opetussuunnitelmaa omalla 
tavallaan, sillä luokkahuoneen tapahtumille ja oppimateriaaleille annetut 
merkitykset ovat yksilöllisiä. Oppilaan kokemaan opetussuunnitelmaan 
vaikuttavat esimerkiksi oppilaan asenteet, hänen aiemmat kokemuksensa 
ja tietonsa, hänen vireystilansa ja se, mihin hänen tarkkaavaisuutensa 
opetustilanteessa suuntautuu. Koettu opetussuunnitelma kattaa siis kaikki ne 
tavat, joilla koulunkäynti ja opetukseen osallistuminen oppilaaseen vaikuttavat 
– olivatpa ne sitten opettajan tarkoittamia tai eivät. (Erickson & Shultz 1992.)
Siihen sisältyvät siis niin oppilaan oppimistulokset kuin vaikkapa se, millaisia
kokemuksia kaunokirjallisuuden lukemisesta tai tietokirjoittamisesta oppilas
saa ja millä tavoin ne muovaavat hänen asenteitaan. Piilo-opetussuunnitelman
käsitteen avulla on kasvatussosiologisessa tutkimuksessa pyritty nostamaan
esille erityisesti sellaisia kouluopetuksen käytänteitä, jotka mahdollistavat
ja tukevat virallisen opetussuunnitelman tavoitteiden ja periaatteiden
kanssa ristiriitaista oppimista (esim. Broady 1986; Jackson 1968). Piilo-
opetussuunnitelmasta voidaan puhua vaikkapa silloin, kun koulun
arviointikäytänteet suosivat systemaattisesti keskiluokkaisen sosiaalisen
taustan omaavia oppilaita tai silloin, kun tytöille ja pojille tai vaikkapa
erilaisen etnisen taustan omaaville oppilaille asetetaan erilaisia odotuksia ja
tavoitteita oppimisen suhteen.
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3.2 Oppimisympäristöt kielen ja kirjallisuuden opiskelun 
konteksteina

Oppimista tapahtuu jatkuvasti monenlaisissa ympäristöissä, olipa nuo 
ympäristöt suunniteltu oppimistarkoituksiin tai ei. Kun jokin fyysinen tai 
virtuaalinen tila on suunniteltu ja/tai sitä käytetään pedagogisten tavoitteiden 
saavuttamiseen, sitä voidaan kutsua oppimisympäristöksi1 (Manninen ym. 
2007). Oppimisympäristöllä viitataan tilan, materiaalien ja välineiden, 
toimijoiden ja heidän välillään tapahtuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä 
toiminnalle annettujen tavoitteiden muodostamaan kokonaisuuteen (esim. 
Piispanen 2008; Wilson 1996). Oppimisympäristön ominaisuudet voidaan 
ymmärtää affordansseiksi eli tarjoumiksi. Ne ovat toisin sanoen sellaisia 
toimijan havaitsemia ulkoisen ympäristön piirteitä, jotka mahdollistavat 
tai sallivat erilaisia toimintoja tai toimintatapoja rajaten samalla pois toisia 
(vrt. Gibson 1979). Oppimisympäristöt voivat siis mahdollistaa ja tukea 
toimintaa tai houkutella ja ohjata siihen ja siten vaikuttaa niihin oppimista 
mahdollistaviin tilanteisiin, joita oppilaat kohtaavat (vrt. Dewey 1951). 
Oppimisympäristön ominaisuudet eivät kuitenkaan itsessään saa aikaan 
toimintaa, saati sitten oppimista. Opettajalla onkin keskeinen rooli paitsi 
oppimisympäristön suunnittelemisessa ja rakentamisessa, myös sen 
tarjoumien hyödyntämisessä. 

Oppimisympäristöjä voidaan tarkastella ainakin niiden paikallisen, fyysisen, 
sosiaalisen sekä pedagogisen tai didaktisen ulottuvuuden näkökulmista. 
Paikallista ulottuvuutta tarkasteltaessa erotetaan tavallisesti toisistaan koulu 
tai luokkahuone ja sen ulkopuoliset paikat tai tilat oppimisympäristöinä. 
(Manninen ym. 2007.) Kielen ja kirjallisuuden opetuksen näkökulmasta 
keskeisiä koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä ovat perinteisesti 
olleet esimerkiksi kirjastot, teatterit ja museot. Yhteistyö koulun 
ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa on valtakunnallisissa 
opetussuunnitelman perusteissa ollut voimistuva tendenssi. Sen taustalla on 
oppimisen tilannesidonnaisuutta korostava kontekstuaalinen oppimiskäsitys, 

1  Oppimisympäristön käsitettä on myös kritisoitu siksi, että opettaja voi kyllä luoda 
oppilaille ympäristön, jossa opiskellaan ja opitaankin, mutta ei voi vaikuttaa suoraan 
siihen, oppivatko oppilaat ja jos oppivat, niin mitä. Oppimisympäristön sijaan voidaankin 
puhua opiskeluympäristöstä. (Esim. Atjonen ym. 2008.) Tässä kirjassa käytetään 
oppimisympäristö-käsitettä siksi, että se on vakiintuneempi ja valtakunnallisissa 
opetussuunnitelman perusteissakin käytetty käsite.  
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jonka mukaan opiskelun tulisi rakentua todellisten ongelmien ratkomisesta 
autenttisissa tai niitä mahdollisimman tarkasti jäljittelevissä ympäristöissä 
(esim. Kauppi 1993). Kielen ja kirjallisuuden opetuksessa tällaisten 
ympäristöjen luominen ei useinkaan edellytä koulun ulkopuolelle menemistä: 
oppilaiden arjessaan kohtaamia ja yhteiskunnalliseen elämään osallistumisen 
näkökulmasta olennaisia tekstilajeja voidaan lukea ja tuottaa yhtä lailla 
luokkahuoneessa kuin sen ulkopuolellakin, olivatpa ne sitten suullisia, 
sähköisiä, painettuja tai käsin kirjoitettuja. 

Oppimisympäristön fyysistä ulottuvuutta tarkasteltaessa huomiota 
kiinnitetään rakennuksiin ja tiloihin, joissa opiskelu tapahtuu, sekä välineisiin 
ja materiaaleihin, joita opettajalla ja oppilailla on käytettävissään (Manninen 
ym. 2007). Fyysinen tai materiaalinen ympäristö luo puitteet opetuksen 
järjestämiselle, sillä se mahdollistaa ja tukee tietynlaisten toimintatapojen 
ja käytänteiden hyödyntämistä opetuksessa (Kuuskorpi 2012). Se on 
olennainen myös oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, sillä 
fyysinen oppimisympäristö liittyy esimerkiksi kysymyksiin turvallisuudesta, 
ergonomiasta ja viihtyisyydestä (esim. Harinen & Halme 2012; Nuikkinen 
2009). Yksittäisen opettajan mahdollisuudet vaikuttaa koulun tiloihin ovat 
useimmiten rajalliset, sillä valtaosa niihin vaikuttavista ratkaisuista on tehty 
jo koulua suunniteltaessa. Mikään ei tietenkään estä pohtimasta kollegojen ja 
oppilaiden kanssa sitä, millä tavoin olemassa olevia tiloja voitaisiin kehittää 
palvelemaan opetusta ja opiskelua entistäkin paremmin. 

Oman opetustilansa suhteen opettajalla kuitenkin on hieman enemmän 
liikkumavaraa (vrt. Piirainen 2013). Useimmissa luokkahuoneissa 
vakiokalusteina on pulpetteja tai työpöytiä, joiden järjestystä voi vaihdella 
sen mukaan, millaista vuorovaikutusta kulloinkin käytössä olevat työtavat 
edellyttävät. Tapa, jolla tilaan asetutaan, mahdollistaa ja rajaa osallistujien 
keskinäistä vuorovaikutusta (ks. esim. Wannarka & Ruhl 2008), mutta 
pulpettien tai työpöytien sijoittelu ei vielä itsessään takaa tavoitellun 
työskentelymuodon edellyttämän vuorovaikutuksen onnistumista. Fyysisesti 
lähekkäin sijoitetut oppilaat eivät välttämättä tee yhteistyötä keskenään, 
vaikka tehtävänanto siihen ohjaisi, eikä kaikki vuorovaikutus oppilaiden 
välillä myöskään palvele opetuksen tavoitteiden toteutumista. Jotta yhteistyö 
oppilaiden kesken olisi oppimisen näkökulmasta hedelmällistä, on erilaisia 
vuorovaikutustaitoja harjoiteltava systemaattisesti ja oppilaiden työskentelyä 
tulee myös ohjata jatkuvasti (ks. luku 8). 
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Pohdintatehtävä: Tarkastele luokkahuoneiden pohjapiirustuksia ja pohdi, 
millaisia työskentelymuotoja kukin niistä tukee ja mahdollistaa.

LUOKKA 1VALKOKANGAS

OPETTAJAN PÖYTÄ

LUOKKA 2
VALKOKANGAS

OPETTAJAN PÖYTÄ

LUOKKA 3VALKOKANGAS

OPETTAJAN PÖYTÄ
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Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat myös opetustilanteessa käytetyt 
oppimateriaalit ja opetusvälineet. Kielen ja kirjallisuuden opetuksessa 
oppimateriaalit voivat olla ainakin painettuja, käsinkirjoitettuja, 
audiovisuaalisia tai sähköisessä muodossa olevia tekstejä. Ne voivat olla 
myös suullisia tai auditiivisia, jolloin niillä ei ole materiaalista muotoa. 
Painetut tekstit voivat olla esimerkiksi valmiita oppimateriaaleja, sanoma- 
ja aikakauslehtiä, tietokirjallisuutta tai kaunokirjallisia teoksia. Tekstejä 
voidaan myös tuottaa itse kirjoittamalla niitä esimerkiksi tietokoneella, 
liitu- tai fläppitaululle tai käsin vaikkapa omaan vihkoon tai parin tai 
pienryhmän yhteiselle paperille. Suullisia tekstejä ovat muun muassa puheet 
ja esitelmät mutta myös oppilaiden ja opettajan kertomat vitsit ja arkisiin 
tapahtumiin liittyvät tarinat, auditiivisia vaikkapa äänikirjat ja kuunnelmat ja 
audiovisuaalisia tekstejä puolestaan kuvaa ja ääntä yhdistävät tallenteet kuten 
elokuvat tai musiikkivideot. Sähköiset tekstit taas voivat yhdistää kirjoitettua 
tekstiä, kuvaa ja ääntä.

Opetusvälineiksi puolestaan kutsutaan laitteita ja esineitä, joiden kautta 
oppimateriaalia esitetään (esim. Lahdes 1997). Kielen ja kirjallisuuden 
tunnilla keskeisimpiä opetusvälineitä ovat erilaiset tekstien tuottamista 
ja näyttämistä mahdollistavat välineet. Tässä katsannossa opetusvälineitä 
voivat olla esimerkiksi kirjat ja monisteet mutta myös älypuhelimet, tabletit, 
tietokoneet, dokumenttikamerat, videoprojektorit ja älytaulut. Erilaiset 
opetusvälineet mahdollistavat erilaisia tapoja käsitellä ja manipuloida 
tarkasteltavana olevaa materiaalia: välineen valinta säätelee esimerkiksi sitä, 
millaisin keinoin käsiteltävän tekstin piirteitä voidaan nostaa jaetun huomion 
kohteeksi samoin kuin sitä, kenellä on mahdollisuus muokata tekstiä (vrt. 
luku 5). Työskentelyn tavoitteet ja työtavan edellyttämät vuorovaikutuksen 
muodot määrittävätkin sitä, millaiset oppimateriaalit ja opetusvälineet ovat 
missäkin tilanteessa pedagogisesti tarkoituksenmukaisia.

Kuten edellä on esitetty, voivat oppimisympäristöt olla myös digitaalisia tai 
niihin voi sisältyä digitaalisia materiaaleja tai välineitä. Digitaaliset alustat 
voivat tarjota äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa joustavia välineitä 
esimerkiksi erilaisten kirjallisten, visuaalisten ja audiovisuaalisten tuotosten, 
vaikkapa kirjoitettujen tekstien, valokuvien tai videoiden, yksilölliseen 
tai yhteiseen tuottamiseen ja jakamiseen sekä niiden tiimoilta käytäville 
keskusteluille (ks. myös luku 5). Digitaalisissa ympäristöissä toimittaessa 
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kiinnitetään huomiota tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen, esimerkiksi 
tiedonhallintataitojen, perusohjelmistojen tuntemuksen ja asiallista 
käyttäytymistä verkossa koskevan osaamisen kartuttamiseen.  

Oppimisympäristön sosiaalinen ulottuvuus viittaa osallistujien sosiaalisiin 
suhteisiin ja heidän välillään tapahtuvaan vuorovaikutukseen sekä 
oppimistilanteessa vallitsevaan ilmapiiriin (esim. Manninen ym. 2007). 
Oppimisympäristöt eroavat toisistaan sen suhteen, millaista vuorovaikutusta 
tehtävästä suoriutuminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät. 
Esimerkiksi itsenäinen työskentely ei vaadi oppilaiden välistä vuorovaikutusta, 
vaikka sellaista voidaan sallia ja siihen kannustaakin (vrt. Jakonen 2015). Pari- 
ja ryhmätyöskentelyssä oppilaiden välinen vuorovaikutus taas on tärkeässä 
osassa, joskin vuorovaikutuksen luonne ja osallistujien roolit vaihtelevat 
tehtävästä riippuen. Silloin, kun tehtävästä suoriutuminen edellyttää jokaisen 
osallistujan panosta, voidaan puhua yhteistoiminnallisesta oppimisesta 
(esim. Johnson & Johnson 1991; Sahlberg & Sharan 2002). Sellaista edustaa 
esimerkiksi palapelimenetelmä, jossa kukin pienryhmän jäsenistä perehtyy 
yhdessä muiden pienryhmien edustajien kanssa tiettyyn aihepiiriin ja toimii 
sitten omassa pienryhmässään asiantuntijana opettaen toisille ryhmänsä 
jäsenille sen, mitä on itse oppinut (esim. Aronson ym. 1978; Clarke 2001). 

Oppimisympäristön sosiaaliseen ulottuvuuteen kuuluu myös koulussa 
ja luokkahuoneessa vallitseva ilmapiiri. Ilmapiirillä tarkoitetaan jaettuja 
arvoja, käsityksiä ja asenteita, jotka muovaavat vuorovaikutuksen normeja ja 
hyväksyttävälle käyttäytymiselle asetettuja odotuksia (esim. Adelman & Taylor 
2005). Positiivinen, kannustava ilmapiiri on tärkeä edellytys niin oppilaiden 
ja opettajan hyvinvoinnille kuin oppimista edistävälle vuorovaikutukselle 
(esim. Fraser 2002). Etenkin oppilaiden keskinäiselle vuorovaikutukselle 
perustuvien työtapojen onnistuminen riippuu suurelta osin vallitsevasta 
ilmapiiristä. Turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä uskalletaan ilmaista 
omia mielipiteitä, antaa ja ottaa vastaan kriittistäkin palautetta, pyytää apua 
tarvittaessa ja jopa heittäytyä ideoimaan tai improvisoimaan vailla pelkoa 
kasvojen menettämisestä (esim. Eteläpelto & Lahti 2008). Positiivinen 
ilmapiiri lisää myös oppilaiden sitoutumista, halua ponnistella oman ja 
luokkatovereidensa menestymisen eteen sekä ottaa vastuuta omasta ja toisten 
oppimisesta (Johnson & Johnson 1991). Oppimista tukevan sosiaalisen 
ilmapiirin näkökulmasta tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Turvallisuuden 
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ohella tarvitaan rakentavaa jännitettä, joka syntyy silloin, kun oppilaille 
asetetut odotukset ovat riittävän korkealla. (Esim. Vermunt & Verloop 2009.)

Oppimisympäristön pedagogista tai didaktista ulottuvuutta tarkasteltaessa 
huomion kohteena on opettajan tavoitteellinen toiminta ja hänen pedagogiset 
ratkaisunsa opetus-opiskelu-prosessin eri vaiheissa (Manninen ym. 2007). 
Oppimisympäristön taustalla ovat aina opettajan enemmän tai vähemmän 
tiedostetut käsitykset opettamisesta ja oppimisesta, siis vaikkapa siitä, 
mitä kielen ja kirjallisuuden opetuksessa nähdään olennaisena ja miten 
sen eri sisältöjä voidaan tai tulisi koulussa oppia. Vaikka esimerkiksi 
koulurakennuksen arkkitehtuuri sekä käytettävissä olevat välineet, materiaalit 
ja aika asettavat omat rajoituksensa, ovat opettajan valinnat ratkaisevassa 
asemassa. Oppimisympäristön rakentamisen ohella opettajan tehtävä on 
ohjata oppilaiden työskentelyä oppimisympäristössä siten, että he kykenevät 
havaitsemaan ja hyödyntämään sen tarjoumia. 

3.3 Koulun teksti- ja kielimaisema

Vuoden 2014 peruskoulun opetussuunnitelman perusteet velvoittavat opettajia 
rakentamaan suomen kielen ja kirjallisuuden oppimisympäristön rikkaaksi 
ja monipuoliseksi teksti- ja kieliympäristöksi, jossa on tarjolla runsaasti 
kielellisiä virikkeitä (POPS 2014, 104, 161). Tekstiympäristön tai -maiseman 
käsite viittaa niihin teksteihin, joita ihminen kohtaa ja joiden keskellä hän 
toimii vaikkapa vapaa-ajallaan, opinnoissaan tai harrastuksissaan (esim. 
Luukka ym. 2008). Tekstejä voidaan tarkastella osana yhteisön sosiaalisia ja 
kulttuurisia käytänteitä (esim. Barton & Hamilton 1998; Kauppinen 2010): 
erilaisia tekstejä ja niiden kanssa toimimisen taitoja arvostetaan ja arvotetaan 
eri yhteisöissä eri tavoin (esim. Street 1984). Koulun tekstimaiseman 
voidaankin ajatella heijastelevan ja uusintavan yhteiskunnan normeja 
ja arvostuksia: esimerkiksi suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa 
käsitellään niitä tekstilajeja ja tekstejä, joita yhteiskunnassamme arvostetaan 
ja joiden kanssa toimimisen taidot nähdään niin tärkeiksi, että kaikille lapsille 
ja nuorille halutaan taata mahdollisuus niiden oppimiseen (esim. Gee 1996; 
Kauppinen ym. 2010). 
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Koulun tekstimaisema ja tavat, joilla tekstien kanssa toimitaan, sosiaalistavat 
oppilaita tiettyihin tekstikäytänteisiin, tietynlaisiin tekstilajeihin ja teksteihin 
sekä niiden käyttämiseen liittyviin normeihin ja arvoihin (esim. Barton & 
Hamilton 1998). Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tekstimaisemaa 
on toisinaan kritisoitu opiskeluun sosiaalistavien tekstien kuten oppikirjojen 
ja niiden oheismateriaalien liiallisesta painottumisesta oppilaiden vapaa-
ajan tekstimaisemaan kuuluvien tekstien kustannuksella (Luukka ym. 2008). 
Toisaalta kouluopetuksessa ei voida käsitellä yksinomaan oppilaiden arjessaan 
kohtaamia tekstejä, sillä sen tulisi tarjota oppilaille tilaisuuksia laajentaa 
tekstitaitojensa repertuaaria siten, että he saavat valmiuksia menestyä 
opinnoissaan ja toimia yhteiskunnan täysvaltaisina jäseninä (Kauppinen 
2010; Luukka 2009). 

Opiskeluun sosiaalistavien tekstien kuten oppikirjojen ja niiden 
oheismateriaalien vahvaa roolia monien oppiaineiden opetuksessa selittää 
osaltaan se, että näiden tekstien avulla opiskellaan yleisten tekstitaitojen 
ohella erityisiä oppiaineeseen kuuluvia sisältöjä. Opettajan on toki 
mahdollista käyttää tähän tarkoitukseen myös muita kuin opetus- ja 
opiskelutarkoituksiin laadittuja tekstejä, mutta niiden käyttämisessä on 
omat haasteensa. Kielen ja kirjallisuuden ilmiöitä käsittelevät yleistajuiset 
tietotekstit ovat alakouluikäisille oppilaille pääosin vaikeita sekä sisältönsä 
että kielensä puolesta, ja myös oppikirjatekstejä taitavasti käyttävät oppilaat 
tarvitsevat usein opettajalta runsaasti tukea niiden parissa toimimiseen. 
Samasta syystä muiden kuin opetuskäyttöön laadittujen tekstien käyttäminen 
esimerkiksi kielitiedon harjoitustehtävissä tai kirjallisuudentutkimuksen 
käsitteiden opetuksessa edellyttää opettajalta syvällisempää asiantuntemusta 
ja kiinnostusta kielen ja kirjallisuuden ilmiöitä kohtaan kuin niiden 
opettaminen valmiiden oppimateriaalien tarjoamien tehtävien avulla. 

Toisaalta myös oppikirjatekstejä on arvosteltu vaikeaselkoisuudesta (esim. 
Aalto 2008; Jakonen 2013, ks. myös Karvonen 1995). Niitä onkin hyvä käsitellä 
aluksi yhteisesti opettajan johdolla ja siten varmistaa, että kaikilla oppilailla 
on edellytykset ymmärtää, mistä tekstissä on kyse. Samalla opettaja voi 
mallintaa lukuprosessia ja harjaannuttaa oppilaita erilaisten lukustrategioiden 
käyttämiseen (lukustrategioista sekä lukuprosessien opettamisesta ks. luku 6 
sekä esim. Aro 2002; Palinscar & Brown 1984). Taitojen kehittyessä oppilaat 
kykenevät ottamaan yhä enemmän vastuuta omasta oppimisestaan, jolloin 
pari- ja ryhmätyöskentelyn osuutta voidaan vähitellen lisätä. 
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Opetussuunnitelman perusteet antavat paikallisen opetussuunnitelman 
laatijoille ja sen toteuttajille varsin vapaat kädet oppiaineen tekstimaiseman 
koostamiseen. Opetussuunnitelman perusteissa mainitaan suomen 
kielen ja kirjallisuuden osalta joitain tekstilajeja nimeltä, tosin lähinnä 
esimerkinomaisesti. Opettajalla onkin varsin suuri valta ja vastuu päättää, 
millaisia tekstejä oppilaat opinnoissaan kohtaavat ja millaisia tekstitaitoja eli 
yhteisön tekstikäytänteisiin osallistumiseen tarvittavia tekstien tuottamisen, 
tulkitsemisen ja käyttämisen taitoja he oppivat. Valmiit suomen kielen 
ja kirjallisuuden oppimateriaalit tarjoavat varsin monipuolisen kirjon 
erilaisia tekstejä ja antavat myös vinkkejä siihen, miten niitä voi hyödyntää 
oppitunneilla. Oppi- ja työkirjojen tarjoamissa teksteissä on mukana myös 
alun perin muihin tarkoituksiin kirjoitettuja tekstejä, esimerkiksi runoja ja 
katkelmia lasten- ja nuortenkirjoista, erilaisista asiateksteistä ja sanoma- sekä 
aikakauslehdistä. Kun opettaja perehtyy hyvin käyttämäänsä oppikirjaan ja 
sen oheismateriaaleihin, hän tunnistaa sen vahvuudet ja puutteet ja kykenee 
tarvittaessa täydentämään opetuksen tekstimaisemaa muilla teksteillä.

Luokkahuoneen tekstimaisemaan kuuluvat myös esimerkiksi seinille ripustetut 
kalenterit, mallikirjaimet, julisteet, kartat, ajankohtaiset ja kiinnostavat 
lehtiartikkelit sekä erilaiset oppilastyöt (esim. Piirainen 2013). Ne voivat 
palvella monenlaisia pedagogisia päämääriä: esimerkiksi mallikirjaimet tai 
sanaluokkia, sija- ja aikamuotoja tai verbityyppejä esittelevät tekstit toimivat 
muistilappuina ja mahdollistavat opiskeltavien asioiden kertaamisen helposti. 
Lukupuut ja -madot samoin kuin muut lukuharrastusta näkyväksi tekevät 
visualisoinnit heijastavat lukemisen arvostusta ja siten kannustavat lukemaan, 
voivatpa toimia myös kirjavinkkeinä muille oppilaille. Oman luokkahuoneen 
ja koulun yhteisten tilojen seinät voivat toimia julkaisukanavana oppilaiden 
omille teksteille (vrt. luku 5, ks. myös Myllyntausta & Routarinne 2013, 39 
–40). Niiden avulla voidaan tehdä näkyväksi oppilaiden omia tuotoksia
ja heidän kieltään sekä osoittaa arvostusta niitä kohtaan. Erilaiset tekstit ja
esineet voivat myös palvella ideoinnin apuvälineinä ja inspiraation lähteinä
vaikkapa kirjoittamisen opetuksessa. Monipuolinen, huolella laadittu
tekstimaisema luo luokkahuoneesta paitsi kielellisesti virikkeellisen ja
pedagogisesti tarkoituksenmukaisen myös viihtyisän opiskeluympäristön.
Tarjoamalla oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa tekstimaiseman ja
ylipäätään visuaalisen ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen opettaja voi
tukea heidän osallisuuttaan. Itse suunniteltu tila myös koetaan omaksi ja siitä
huolehditaan.
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Koulun ja luokkahuoneen tekstejä voidaan lähestyä myös kielimaiseman 
(linguistic landscape) käsitteen avulla. Kielimaisemalla viitataan eri 
kielten ja kielimuotojen läsnäoloon tietyssä paikassa. Käsite on peräisin 
sosiolingvistisestä tutkimuksesta, ja sen avulla on kuvattu eri kielten 
näkyvyyttä julkisissa tiloissa, esimerkiksi kaupunkitilassa ja erilaisissa 
instituutioissa (esim. Bourhis & Landry 2002; Gorter 2018). Koulun 
kielimaisemaa (schoolscape) tarkasteltaessa keskiössä on se, miten eri kielet 
tai kielimuodot ovat edustettuina koulun kirjoitetuissa ja suullisissa teksteissä, 
kuten käytävien ja luokkahuoneiden seinille ripustetuissa julisteissa, 
oppilastöissä ja ohjaavissa teksteissä, oppimateriaaleissa, opetustilanteissa, 
oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa sekä juhlissa ja rituaaleissa 
sekä se, millaisia merkityksiä niille annetaan (esim. Laihonen & Szabo 2017; 
Linkola 2014). Taustalla on huoli siitä, että koulun kielimaisema heijastaa ja 
uusintaa ympäröivässä yhteiskunnassa vallitsevaa kieli-ideologiaa nostaen 
tietyt kielet ja kielimuodot näkyvään ja arvostettuun asemaan ja jättäen toiset 
näkymättömiksi ja siten vähempiarvoisiksi (esim. Brown 2012). Opettaja voi 
muovata koulun kielimaisemaa nostamalla eri kielet ja kielimuodot näkyviksi 
ja edistää näin kielellisen tasa-arvon toteutumista. Yleiskielen normeista, 
vaikkapa isosta alkukirjaimesta, muistuttavien tekstien ohella luokassa voi 
olla myös muunlaisia, yleiskielen normeista poikkeaviakin kielimuotoja 
edustavia tekstejä. Tärkeää on, että oppilaat ovat tietoisia eri tekstien rooleista 
ja tehtävistä ja siitä, miten niitä hyödynnetään. 

Suomalaisessa peruskoulussa on aina ollut monikielisiä ja -kulttuurisia 
oppilaita, mutta monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen on virallisissa 
opetussuunnitelma-asiakirjoissa alettu kiinnittää huomiota vasta 
1990-luvulla (Latomaa 2018). Vuonna 2014 voimaan tulleet perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet edellyttävät, että kielen ja kirjallisuuden 
opetuksessa tuetaan oppilaiden monikielisen kompetenssin kehittymistä 
hyödyntämällä kaikkia oppilaiden käyttämiä kieliä sekä ohjaamalla heitä 
tekemään havaintoja eri kielisistä teksteistä ja vuorovaikutuskäytänteistä 
ja hakemaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä (POPS 2014, 103). 
Oppilaiden ja ympäröivän yhteiskunnan kielellisen moninaisuuden 
tekeminen positiivisella tavalla näkyväksi ja kuuluvaksi osoittaa jo sinällään, 
että siihen suhtaudutaan rikkautena. Koulun ja luokkahuoneen visuaalista 
kielimaisemaa rikastavat esimerkiksi erikieliset julisteet, kalenterit ja 
oppilastyöt sekä oppilaiden osaamille kielille käännetyt kyltit, nimilaput, 
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ohjeet ja säännöt (vrt. Lehtonen & Räty 2018; Szabo 2015). Luokkahuoneen 
monikieliset tekstit voivat toimia myös pedagogisena resurssina (Jakonen 
2018a). Kielen ja kirjallisuuden opetuksessa luokkahuoneen visuaaliseen 
kielimaisemaan kuuluvat kirjoitetut tekstit mahdollistavat eri kielten 
havainnoinnin ja vertailun vaikkapa äänne- ja kirjoitusjärjestelmän, sanaston, 
fraasien tai kieliopin näkökulmasta (esim. Mustonen & Honko 2018). 

Kielimaisemaan kuuluvat kirjoitettujen tekstien ohella myös puhutut 
kielet ja kielimuodot (esim. Brown 2012). Nykykatsannossa monikielisyys 
nähdään rikkaudeksi niin yksilön kuin yhteisönkin tasolla (esim. Honko 
& Mustonen 2018). Opetustilanteissa esimerkiksi limittäiskielisyyden eli 
eri kielten lomittaisen käytön on havaittu tukevan oppilaiden monikielisen 
kompetenssin kehittymistä (esim. Garcia & Wei 2014). Eri kielten ohella 
huomiota kiinnitetään kielimuotoihin kuten eri tiedonalojen kieliin ja 
murteisiin sekä kielenkäyttötilanteisiin liittyvään vaihteluun (Honko & 
Mustonen 2018). Vaikka kielellinen moninaisuus on jollain tapaa läsnä 
jokaisessa luokkahuoneessa, on opettajalla keskeinen rooli siinä, millaiseksi 
luokkahuoneen kielimaisema muodostuu. Opettaja on ratkaisevassa 
roolissa myös siinä, millä tavoin luokkahuoneen teksti- ja kielimaisemaa 
hyödynnetään pedagogisena resurssina. 

3.4 Tekstitapahtumat kielen ja kirjallisuuden opetuksen 
mikrotason kontekstina

Pedagoginen toiminta suomen kielen ja kirjallisuuden oppitunneilla 
liittyy usein tavalla tai toisella tekstien lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä 
niistä keskustelemiseen (vrt. Karvonen, Tainio & Routarinne 2018; Saario 
2012). Tekstitapahtumat eli tilanteet, joiden aikana osallistujien toiminta ja 
vuorovaikutus tavalla tai toisella liittyvät kirjoitettuun tai suulliseen tekstiin 
(Barton 1994, 36–37; Pitkänen-Huhta 2003), voidaankin nähdä yhtenä 
suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeisimmistä mikrotason 
konteksteista. Tekstitapahtumien suunnittelu ja niiden ohjaaminen puolestaan 
voidaan ymmärtää yhdeksi opettajan ydinosaamisen alueeksi niin kielen ja 
kirjallisuuden kuin monien muidenkin oppiaineiden kohdalla. 

Tekstitapahtumissa toiminnan kohteena voi olla monenlaisia tekstejä ja 
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tekstien parissa toimiminen voi saada monia muotoja: tekstiä voidaan tuottaa 
tai muokata, sitä voidaan käyttää tiedon lähteenä tai sitä voidaan analysoida 
ja eritellä eri näkökulmista. Luokkahuoneen tekstitapahtumat sisältävät usein 
sekä osallistujien keskinäistä vuorovaikutusta että vuorovaikutusta tekstin 
kanssa, siis tekstin tulkitsemista ja/tai tuottamista (Juvonen & Routarinne 
2018; Karvonen, Tainio & Routarinne 2018; Pitkänen-Huhta 2003). Saman 
tekstin parissa voidaan työskennellä eri tavoin: esimerkiksi runo voidaan 
ensin lukea ääneen, sitten dramatisoida se, keskustella siitä ja lopuksi vaikkapa 
vastata sitä koskeviin kysymyksiin kirjallisesti (vrt. Juvonen & Routarinne 
2018; Saario 2012). Tekstitapahtumassa voikin olla monia eri vaiheita ja sen 
kesto voi vaihdella (vrt. Pitkänen-Huhta 2003).

Tekstitapahtuman ytimen muodostaa tehtävä, johon sisältyvät toiminnan 
tavoite sekä sen saavuttamiseen käytettävät välineet ja keinot (Carter & Doyle 
1984; Pitkänen-Huhta 2003). Tekstitapahtumassa tehtävä suuntaa osallistujien 
huomion tiettyyn tekstiin ja siihen liittyviin toimintatapoihin rajaten samalla 
pois muita (Doyle 1993). Esimerkiksi oppi- tai työkirjan harjoitustehtävä 
tai opettajan itse laatima tehtävä onkin ikään kuin ennalta käsin laadittu 
työsuunnitelma, joka voi toteutua käytännössä monin eri tavoin riippuen 
siitä, millaisia ratkaisuja opettaja ja oppilaat sen parissa toimiessaan tekevät 
(esim. Breen 1989; Karvonen, Tainio & Routarinne 2018). 

Opettajan toiminnalla on merkittävä rooli siinä, millaisia oppimista 
mahdollistavia tilanteita oppilaat tehtävän parissa työskennellessään 
kohtaavat. Yhtäältä opettajien on osoitettu usein madaltavan tehtävän 
kognitiivista vaatimustasoa opetustilanteessa luotsaamalla oppilaita 
erilaisin vihjein kohti oikeaa vastausta (esim. Carter & Doyle 1984; Stein, 
Grover & Henningsen 1996). Toisaalta opettaja voi myös lisätä tehtävän 
vaativuutta esimerkiksi edellyttämällä, että oppilaat vaikkapa kielentävät 
ratkaisustrategioitaan kielioppitehtävien parissa työskenneltäessä (esim. 
Rättyä 2017) tai perustelevat tulkintojaan kirjallisuudesta keskusteltaessa. 
Oppikirjojen ja niiden oheismateriaalien sekä vastaavien opetuskäyttöön 
laadittujen materiaalien tehtäviä toteuttaessaan opettajat muuntelevat usein 
myös menettelytapoja; esimerkiksi oppi- ja työkirjan harjoitustehtävien 
vastaukset käydään tavallisesti läpi yhdessä, vaikka ne työsuunnitelmana 
ohjaavatkin vain itsenäiseen työskentelyyn (vrt. Karvonen, Tainio & 
Routarinne 2018). Seuraavassa valaistaan äidinkielen ja kirjallisuuden 
oppituntien tekstitapahtumia aidoista opetustilanteista poimittujen 
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esimerkkien avulla. Esimerkkikatkelmat ovat peräisin videonauhoitetuilta 
kuudennen luokan suomen kielen ja kirjallisuuden oppitunneilta. Ne on 
litteroitu keskustelunanalyysiin vakiintuneita merkintätapoja hyödyntäen.

Keskustelunanalyysissä tarkastelukohteena on ihmisten välinen sosiaalinen 
vuorovaikutus ja huomion kohteena vuorovaikutuskäytänteet, joita 
osapuolet hyödyntävät rakentaessaan toiminnastaan toinen toisilleen 
tunnistettavaa ja ymmärrettävää (esim. Lindholm, Stevanovic & Peräkylä 
2016). Koska merkitysten välittämisessä hyödynnetään sanojen ohella 
esimerkiksi erilaisia äännähdyksiä, sisäänhengityksiä, taukoja, puheen 
rytmittämistä, äänenkorkeuden ja -sävyn vaihteluita, katseen suuntaamista, 
kasvonilmeitä, eleitä, tilan käyttämistä ja fyysistä koskettamista ja koska 
pienetkin yksityiskohdat saattavat osoittautua merkityksellisiksi, pyritään 
vuorovaikutusta esittäviin litteraatteihin merkitsemään mahdollisimman 
tarkoin kaikki se kielellinen ja ei-kielellinen toiminta, jota osallistujat 
käsittelevät havaittavasti relevanttina (multimodaalisesta litteroinnista 
ks. esim. Harjunpää, Mondada & Svinhufvud 2019). Ensi silmäyksellä 
litteraatit voivat tuntua vaikeaselkoisilta. Niiden avulla opetustilanteessa 
toteutuvasta opetussuunnitelmasta sekä opettajan ja oppilaiden toiminnan 
roolista sen rakentumisessa on kuitenkin mahdollista saada tarkempi käsitys 
kuin karkeammin litteroiduin esimerkein. Esimerkkien litteroinneissa 
käytetyt symbolit löytyvät luvun lopusta ja niitä kannattaa hyödyntää 
esimerkkikatkelmiin perehtyessään.

3.4.1 Tekstitapahtuman avaus: tehtävänanto

Luokkahuoneessa tekstitapahtuman avaa tyypillisesti opettaja, joka 
esittelee käsiteltävän tekstin ja siihen liittyvän tehtävän, motivoi oppilaita 
toimintaan sekä antaa ohjeet tekstin kanssa työskentelyyn (Pitkänen-
Huhta 2003). Tekstitapahtuman avausjakson pedagogisesti keskeisin osa on 
tehtävänanto. Se jaotellaan Joutsenon (2004) kehittelemän ja Niemen (2013) 
muokkaaman mallin mukaisesti kolmeen osaan: 1) johdatteluun, 2) tehtävään 
valmistamiseen ja 3) kehotukseen ryhtyä työhön. 
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Esimerkki 1 havainnollistaa tekstitapahtuman avausvaihetta. Sen alussa 
opettaja esittelee oppilaille tunnin varsinaisen ohjelman sitoen sen edellisiin 
oppitunteihin (jatketaan vihkomuistiinpanoja) ja johdattaa heidät sitten seu-
raavaan aktiviteettiin lausumalla, joka toimii samalla tehtävään valmistavan 
osan aloituksena (mut sitä ennen tarkistetaan se läksy). Käyttämällä passiivi-
muotoisia verbejä (jatketaan tarkistetaan) opettaja sisällyttää itsensä oppilai-
den ohella tekijöihin ja korostaa näin yhdessä tekemistä (vrt. Auvinen 2001). 
Opettajan tehtävänantoja pro gradu -työssään tutkinut Eeva Niemi (2013) 
arvelee, että tämänkaltainen johdattelu (esimerkissä 1 rivillä 1), jossa opetta-
ja kertaa aiemmin tehtyä ja pohjustaa meneillään olevan tunnin tapahtumia, 
on tehtävänannon onnistumisen kannalta lähes välttämätön: se rajaa haluttua 
toimintaa ja antaa vihjeitä siitä, mitä on tulossa, sekä auttaa oppilaita kyt-
kemään opiskeltavan asian osaksi aiemmilla oppitunneilla käsiteltyjä asioita. 
Erityisen tärkeää näyttää Niemen (2013, 62) mukaan olevan se, että meneil-
lään oleva toiminta ja sen tavoitteet sidotaan laajempaan kontekstiin, edeltä-
vään toimintaan ja aiemmin opittuun. Hyvin rakennettu johdanto siis auttaa 
ymmärtämään tehtävänannon ja voi lisäksi motivoida ja sitouttaa oppilaita 
toimimaan tehtävän parissa. Edellä esitellystä esimerkkikatkelmasta tällainen 
motivoiva ja sitouttava aines kuitenkin puuttuu.  

Johdattelua seuraa tehtävään valmistaminen ja kehotus toimia. 
Esimerkkikatkelmassa ne limittyvät toisiinsa: kehotukset toimia (avaa vihosta 
läksy, AVAA vihko) sijoittuvat heti johdannon (r. 3–5) sekä läksytehtävän 
paikantamisen jälkeen (r. 7). Tehtävään valmistava osa puolestaan on lyhyt 
ja koostuu läksytehtävän paikantamisesta (r. 5). Kun ensimmäinen kehotus 
ei johda haluttuun toimintaan, opettaja toistaa sen hetken odoteltuaan 
kovemmalla äänellä (r. 7). Sitten hän odottaa, että riittävän moni oppilaista 
on saanut vihkonsa esille ennen kuin lukee ääneen oppikirjan tehtävänannon 
(r. 8). Hän siis huolehtii, että välineiden ja materiaalien etsimisen aiheuttama 

Esimerkki 1.

1. ope: jatketaan vihkomuistiinpanoja mut sitä ennen tarkistetaan se läksy.  
2. (1.0)
3. ope: eli avaa vihosta? 
4 (0.7) 
5. ope: läksy (.) lukee taululla sivu satakolkytneljä ja=oli ykköstehtävä. 
6 (3.5) 
7. ope: AVAA vihko; ((opettaja odottaa, että jokaisella on vihko avattuna pulpetilla))
8. ope: ”LISÄÄ lausees- (.) lauseisiin (0.7) predikaatit ja kirjoita lauseet”. 
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hälinä on ohi, työrauha on palautunut ja oppilaat kykenevät keskittymään 
meneillään olevaan toimintaan ennen kuin siirtyy tehtävänannossaan 
eteenpäin.

Esimerkissä 1 tehtävään valmistava osa oli varsin lyhyt, sillä tehtävän 
toteuttamisen tapa, läksyn tarkistaminen opettajan johdolla, on oppilaille 
tuttu eikä menettelytapaa siten tarvitse heille selostaa. Niemen (2013, 70) 
mukaan tehtävään valmistavan osan pituus voi kuitenkin vaihdella: jos 
tehtävä on oppilaille uusi, koostuu monista osista tai edellyttää pitkäkestoista 
työskentelyä itsenäisesti, pareissa tai ryhmissä eli opettajan välittömän 
valvonnan ja ohjauksen ulottumattomissa, se on tyypillisesti pidempi ja 
sisältää monenlaisia aineksia. Tällöin on olennaista, että valmistava osa 
on sekä selkeä että perusteellinen. Jos tehtävän tekemiseen tarvittavaa 
tietoa vaikkapa työskentelyn tavoitteista, siinä tarvittavista välineistä tai 
menettelytavoista jää puuttumaan tai tehtävänantoa ei ole esitetty riittävän 
konkreettisesti ja havainnollisesti, jää tehtävän luonne oppilaille epäselväksi. 
Se puolestaan johtaa helposti sekaannuksiin, hälinään ja lisäkysymyksiin, jotka 
vievät aikaa varsinaiselta opetukselta ja opiskelulta. Erityisesti pienryhmä- ja 
parityöskentelyn sekä itsenäisen työskentelyn yhteydessä tehtävänannon 
selkeys ja jäsentyneisyys ovat olennaisia, sillä silloin ohjeiden perillemenon 
varmistaminen ja lisäohjeiden antaminen työskentelyn aikana on vaikeampaa 
kuin opettajajohtoisesti työskenneltäessä. (Niemi 2013.)

Niemen (2013, 68) määritelmän mukaan onnistuneessa tehtävänannossa 
edetään deduktiivisesti eli tehtävän ideasta kohti suorituksen yksityiskohtaista 
kuvausta. Erityisen olennaisena Niemi pitää sitä, että opettaja viivyttää 
työmuodon paljastamista valmistavan jakson loppuun saakka. Muutoin 
vaarana on, että oppilaiden huomio kiinnittyy käytännön järjestelyihin, 
esimerkiksi parin valintaan tai tarvikkeiden etsimiseen sen sijaan, että he 
kuuntelisivat ohjeet loppuun saakka. Samasta syystä kehotus toimintaan 
annetaan pedagogisesti toimivassa tehtävänannossa vasta valmistavan osan 
jälkeen. Lisäksi sille ominaista on, että opettaja puuttuu työrauhahäiriöihin ja 
huolehtii siitä, että jokainen oppilas kuuntelee ohjeet, pitää taukoja antaakseen 
oppilaille aikaa sisäistää kuulemansa ja esittää kysymyksiä. (Niemi 2013.) 
Näin toimii myös esimerkkikatkelman opettaja. 
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3.4.2 Tekstitapahtuman työskentelyjakso: tekstin käsittelyvaihe

Tekstitapahtuman avausvaihetta seuraa tekstin käsittelyvaihe, joka 
muodostaa tekstitapahtuman ytimen (Pitkänen-Huhta 2003). Sen pituus 
vaihtelee, ja se voi sisältää monenlaisia vaiheita ja työtapoja. Työskentelyvaihe 
voi olla kokonaisuudessaan opettajajohtoinen tai se voi rakentua oppilaiden 
itsenäisestä ryhmä- tai parityöskentelystä tai yksilöllisestä työskentelystä tai 
näiden erilaisista yhdistelmistä. 

Useimmissa tätä teosta laadittaessa hyödynnetyn oppituntikorpuksen 
tekstitapahtumissa tekstin käsittelyyn sisältyy opettajajohtoista kyselevää 
opetusta. Opettajan kysely voi tekstin käsittelyvaiheessa palvella monenlaisia 
pedagogisia päämääriä. Kysymyksillään opettaja voi ohjata oppilaita 
kiinnittämään huomionsa käsiteltävän tekstin eri piirteisiin, vaikkapa 
tekemään niistä tulkintoja ja päätelmiä, houkutella heitä ilmaisemaan tekstin 
herättämiä ajatuksia ja tuntemuksia tai haastaa heitä kielentämään tehtävään 
liittyvää ajatteluaan ja toimintaansa (vrt. Chin 2007). Lisäksi opettaja voi 
hyödyntää kyselemistä eräänlaisena jatkuvan arvioinnin menetelmänä eli 
kartoittaa kyselemällä sitä, mitä oppilaat jo osaavat, millaisia väärinkäsityksiä 
tai -ymmärryksiä heille on syntynyt ja millaiset asiat näyttävät tuottavan 
heille ongelmia (Heritage & Heritage 2013). Kyselevä opetus on siis 
monessa tilanteessa pedagogisesti tarkoituksenmukainen työtapa. Tässä 
luvussa käsiteltävät esimerkkikatkelmat havainnollistavatkin juuri kyselevää 
opetusta. Tarkasteltavaksi on poimittu kaksi oppi- tai työkirjatehtäviin 
liittyvää tekstitapahtumaa, joiden on tarkoitus valaista erityisesti opettajan 
roolia tekstin pedagogisen potentiaalin todentajana. Kolmannessa 
esimerkissä keskustelua käydään oppilaiden lukemien ja esittämien runojen 
tiimoilta. Opetuskeskustelua käsitellään lyhyesti luvun lopussa ja pienryhmä-
työskentelyä ja itsenäistä työskentelyä taas seuraavassa luvussa.

Seuraava esimerkkikatkelma (esimerkki 2) on osa samaa tekstitapahtumaa, 
johon edellä käsitelty avausjakso kuului. Tekstitapahtumassa käsiteltävä 
oppikirjatehtävä liittyy lauseenjäseniä, predikaattia ja subjektia, käsittelevään 
kappaleeseen, ja se rakentuu numeroiduista lauseista, joista puuttuu 
predikaatti. Oppilaiden tehtävänä on keksiä ja kirjoittaa lauseisiin sopiva 
persoonamuotoinen verbi. Oppikirjasarjan opettajanoppaassa tehtävän 
tarkoitusta ei esitellä muutoin kuin toteamalla lyhyesti, että oppilaat kykenevät 
ratkaisemaan tehtävän kielitajuunsa nojautuen. Suomalaiset oppikirjat 
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oheismateriaaleineen tarjoavatkin yleisesti ottaen opettajille verrattain vähän 
tukea tekstien pedagogisen potentiaalin tunnistamiseen: oppi- ja työkirjoissa 
tekstien kanssa toimimiseen liittyvät ohjeet kuvaavat varsin pintapuolisesti 
konkreettista toimintaa mutta eivät ota kantaa siihen, mitä tekstin parissa 
toimimalla on tarkoitus oivaltaa, eivätkä niihin liittyvät opettajanoppaat 
juurikaan täydennä niitä tässä suhteessa. Tekstin pedagogisen potentiaalin 
tunnistaminen jää näin pitkälti opettajan oman ammatillisen osaamisen 
varaan.   

Esimerkki 2.

1. ope: yks aa kohta kuka kertoisi lauseen täydennettynä 
2. (4.0) ((Riikka viittaa)) 
3. ope: Riikka. 
4. (1.1)
5. Riikka: “Lörppä ratkaisi tehtävän” 
6. ope: kiitos? 
7. (2.5) ((opettaja kävelee liitutaulun luo)) 
8. ope: mä kirjotan sen ensimmäisen tänne. ((opettaja kirjoittaa)) 

((rivejä poistettu; opettaja kyselee muilta oppilailta ehdotuksia)) 
9. ope: näin monta (.) vaikka on vain kolmi- (.) sanainen lause ni näin monta vaihtoehtoa tuli (.) 
10. vaihtoehtoa. Lörppä 
11. (2.0)
12. ope: ”Lörppä ratkaisi tehtävän Lörppä teki tehtävän Lörppä sai tehtävän Lörppä kirjoitti” (.) katotaampa 
13. (0.8 ) näitä kohtia mä merkitsen tää (.) rastilla ”ratkaisi.” (.) ”teki” (.) sai” (.) ”kirjoitti” mitä näillä 
14. näil- (.) kahdella kohdalla on yhteistä; (.) verrattuna (.) näihin kahteen. 
15. (3.0) ((Pasi, Riikka ja Pinja viittaavat)) 
16. ope: ”ratkaisi” (.) ”teki” (.) ”sai”. (.) ”kirjoitti”? (0.4) ne on erilaisia jossain suhteessa verrattuna näihin. 
17. (.) ”saa.” (.) ”lukee.” shhh 
18. (1.5)
19. ope: öö. (.) kukas ei ois vastannu. (.) Pinja. 
20. Pinja: öö ne on imperfektis 
21. ope: kyllä? 
22. (1.0)
23. ope: hyvä. (.) eli sä muistit aikamuodonki eli nää (.) liilalla rastilla (.) merkityt on. 
24. (1.5) ((kuuluu hieman oppilaan puhetta))
25. ope: Vesa nyt kuuntele. (.) impperfektissä on menneessä ajassa 
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Katkelman alussa opettaja pyytää jotakuta oppilasta lukemaan tehtävän 
ensimmäisen lauseen täydennettynä (r. 1) ja antaa puheenvuoron Riikalle (r. 
3), joka on pyytänyt vastausvuoroa viittaamalla (r. 2). Hän hyväksyy Riikan 
antaman vastauksen (r. 5) kiittämällä ja kirjoittamalla sen taululle (r. 6–8). 
Sen sijaan, että siirtyisi seuraavaan kohtaan, opettaja pyytääkin oppilaita 
esittämään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Kun kaikki halukkaat ovat saaneet 
esittää omat täydennyksensä ja opettaja on kirjoittanut ne taululle, hän 
merkitsee osan oppilaiden tuottamista verbeistä eri värillä ja pyytää oppilaita 
etsimään niitä yhdistävän asian (r. 12–14). Hän ei anna vastausvuoroa 
ensimmäisenä kätensä nostaville oppilaille vaan muotoilee aloitteensa 
toistamiseen (r. 16) annettuaan oppilaille hetken aikaa pohtia vastausta (r. 15) 
ja hiljentää samalla hienoisen hälinän työrauhavuorolla (shh) (r. 17). 

Odotettuaan vielä hetken (r. 18) opettaja valitsee vastaajaksi Pinjan (r. 19). 
Ennen Pinjan nimeämistä hän pohtii ääneen, kuka oppilaista ei vielä ole 
päässyt ääneen ja tekee siten oppilaille näkyväksi ratkaisunsa pedagogisen 
perustan: oppilaiden välisen tasa-arvon, joka näkyy jokaisen yhtäläisenä 
oikeutena päästä osoittamaan tietämistään oppitunnilla (vrt. Sahlström 1999). 
Tässä esimerkissä opettaja valitsee vastaajat niiden oppilaiden joukosta, 
jotka ilmaisevat halukkuuttaan vastata viittaamalla. Myös muunlaiset 
puheenvuorojen jakamisen periaatteet ovat mahdollisia: opettaja voi jakaa 
puheenvuoroja esimerkiksi istumajärjestyksen perusteella tai käyttää 
vastaajaksi valitsemista työrauhan ylläpitämisen tai palauttamisen keinona, 
kuten esimerkin opettaja tekee katkelman ulkopuolelle jääneessä kohdassa 
nimetessään vastaajaksi oppilaan, jota on joutunut muutamaankin kertaan 
kehottamaan keskittymään. Tällöin on kuitenkin vaarana, ettei oppilas 
osaakaan vastata ja kokee tulevansa nöyryytetyksi osaamattomuutensa 
tai tietämättömyytensä vuoksi. Kyselevässä opetuksessa vastausvuorojen 
jakamisen tulisi tähdätä oppimista edistävään, tietoa rakentavaan 
vuorovaikutukseen eikä puheenvuoron antamista pidä käyttää rankaisemisen 
keinona.

Pinja ehdottaa, että opettajan esittelemiä verbejä yhdistää aikamuoto, 
imperfekti (r. 20). Opettaja hyväksyy tuottaman Pinjan vastauksen ensin 
vahvistamalla sen (kyllä, r. 21) ja tuottamalla tauon jälkeen myönteisen 
evaluaation hyvä. Tällaista kolmiosaisen opetussyklin päättävää vuoroa on 
kirjallisuudessa kutsuttu arviointi- tai palautevuoroksi, mutta esimerkiksi 
Lee (2007) huomauttaa tällä opettajan kolmannen position vuorolla olevan 
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runsaasti erilaisia pedagogisia funktioita. Esimerkkikatkelman opettaja 
paitsi vahvistaa vastauksen oikeaksi myös kiittää erikseen sitä, että Pinja 
on muistanut myös aikamuodon nimen (r. 23), ja viestii siis samalla muille 
oppilaille arvostavansa metakielen käsitteiden muistamista ja käyttämistä. 
Sitten hän toistaa oikean vastauksen lisäten siihen imperfektin käsitteen 
merkitystä selventävän ilmauksen (menneessä ajassa, r. 25), joka tosin 
on hieman harhaanjohtava, sillä imperfekti on vain yksi mennyttä aikaa 
ilmaisevista aikamuodoista. 

Esimerkin 2 opettaja tunnistaa oppilaiden tuottamien vastausten pedagogisen 
potentiaalin, josta oppikirjateksti tai siihen liittyvä opettajanopas eivät anna 
mitään vihjeitä: hän hyödyntää predikaatteja, joilla oppilaat ovat täydentäneet 
tehtävässä annettua lausetta, verbien aikamuotojen kertaamiseen. Hän käyttää 
hyväkseen luokkahuoneen fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvaa resurssia, 
liitutaulua, jolle kirjoittaa oppilaiden tuottamat verbit ja jakaa ne kahteen 
ryhmään. Tämä liitutaululle kirjoitettu teksti muodostaa jaetun huomion 
kohteen, johon kaikilla oppilailla on yhtäläinen pääsy. Sitten opettaja ohjaa 
aloitteillaan oppilaita kiinnittämään huomionsa ryhmiä erottavaan tekijään, 
aikamuotoon. Hän siis käyttää näin varsin yksinkertaista, oppilaiden 
luontaisen kielitajun varassa ratkaistavissa olevaa tehtävää aiemmin käsitellyn 
asian kertaamiseen. 

Myös kolmannessa esimerkissä opettaja ja oppilaat työskentelevät 
lauseenjäseniin liittyvän tehtävän parissa. Tehtävä on oppi- ja työkirjoissa 
varsin tyypillinen tunnistamistehtävä, jossa virkkeistä on tarkoitus poimia 
subjektit ja predikaatit. Ne edustavat eri tyyppisiä subjekteja ja predikaatteja, 
joita oppikirjantekijät ovat valinneet tällä luokka-asteella käsiteltäväksi. 
Eri kohdista suoriutuakseen oppilaiden on esimerkiksi tunnistettava 
persoonamuotoiset verbit ja ymmärrettävä, että predikaatti voi koostua 
kahdesta tai useammasta sanasta (esimerkiksi kieltosana + finiittiverbi, 
finiittiverbi + nominaalimuotoinen verbi). Nämä oivallettavaksi ja opittavaksi 
tarkoitetut asiat muodostavat tehtävän aiotun pedagogisen potentiaalin.
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Esimerkkikatkelman alussa opettaja ilmoittaa siirtymisen tehtävän 
kolmanteen kohtaan (r. 1) ja lukee ääneen tehtäväkohdan muodostavan 
virkkeen (r. 3). Tehtäväkohdan ääneen lukeminen ei kuitenkaan 
houkuttele oppilaita ilmoittamaan vastaushalukkuuttaan, joten opettaja 
tuottaa opettajajohtoisille tehtävänannoille tyypillisen passiivimuotoisen 
kehotuksen (r. 5) (vrt. Niemi 2013, 108). Odoteltuaan vapaaehtoisten 
vastaajien ilmoittautumista jonkin hetken hän nimeää ainoan viittaavan 
oppilaan, Millin, vastaajaksi (r. 7) ja vahvistaa tämän tuottaman vastauksen 
(r. 8) oikeaksi positiivisella evaluaatiolla (hyvä) ja toistamalla sen (r. 9). 
Myös opettajan tiedustellessa virkkeen subjektia (r. 11) vain Milli ilmaisee 
viittaamalla halukkuuttaan vastata ja opettaja antaa vastausvuoron hänelle 
(r. 13). Tässä oppikirjasarjassa verbin persoonapäätteellä ilmaistua tekijää 

Esimerkki 3.  

 
1. ope: ää kolmas tehtävä. 
2. (0.8) 
3. ope: ”emme saat tästä mitään selvää Vikke ja Vilma valittivat.”
4 (2.0) 
5. ope: nyt hei sit etsitää. (.) predikaatti.
6. (2.0) 
7. ope: Milli.
8. Milli: emme (.) saa, 
9. ope:  hyvä, (.) emme saa.
10. (1.3) 
11. ope: mitäs subjektista tossa sanotte.
12. (3.9) 
13. ope: öää (.) Milli. 
14. Milli: se on siin samassa se on se äm äm pääte. 
15. ope: hyvä. (.) eli emme saa? (.) se on predikaatti joka sisältyy subjektiin koska se (.) tavallaan nyt kuuluu 
16. siihen se on se äm äm ee joka? (.) on se persoonapääte sillä tavalla joka kertoo ketkä tekevät. (.) ↑hyvä. 
17. (.) ↑mutta hei. (1.0) kuinka moni teistä? (.) oli huomannut et tässä onki kaks lausetta tässä? (.) tää on
18. tavallaan yhdyslause jossa nyt on kaksi lausetta sielt löytyy toinenki predikaatti. (.) kuka oli löytäny 
19. toisenki predikaatin täältä.
20. (1.0) ((osa oppilaista viittaa))
21. ope: hyvä:? (.) kolme. (.) neljä.
22. (1.6) 
23. ope: ↑mikä se toinen lause on. 
24. (1.0) 
25. ope: mikä se toinen lauset täällä on? (.) Roni. 
26. Roni: “Vikke ja Vilma valittivat.”
27. ope: hyvä, (.) mikä siel on predikaatti? (.) Iivari.
28. Iivari: valittivat 
29. ope: hyvä? (.) ja subjekti tietenkin. 
30. (1.2) 
31. ope: Maija.
32. Maija: “Vikke ja Vilma.”
33. ope:  JOO, (.) siel on kaks subjektia. (.) Vikke ja Vilma voit ympäröidä. (.) ne molemmat siitä.

Esimerkki 3.
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käsitellään subjektina, ja Millin vastaus (r. 14) osoittaa hänen tunnistaneen 
sen, vaikka hän ei persoonapäätteen käsitettä käytäkään. Opettaja sen sijaan 
nimeää Millin kuvaaman kielenaineksen kolmannen position vuorossaan 
persoonapäätteeksi (r. 15)2. Näin hän paitsi muistuttaa oppilaita käsitteen 
olemassaolosta, myös mallintaa kielitiedon käsitteiden käyttämistä.

Tarkka lukija lienee jo huomannut, että vaikka opettaja käsittelee Millin 
vastausta oikeana, se on itseasiassa sitä vain osittain: virke on nimittäin 
yhdyslause, jossa on kaksi predikaattia. Kun oppilas tuottaa opettajan 
aloitteeseen vastauksen, jota opettaja pitää virheellisenä tai epätäydellisenä, 
hän voi reagoida eri tavoin: kertoa itse oikean vastauksen, toistaa tai muotoilla 
kysymyksen uudelleen antaen vastausvuoron samalle tai toiselle oppilaalle 
tai ohjata vastauksen antanutta oppilasta korjaamaan vastaustaan erilaisin 
vihjein. Oppilaan vastauksen hylkääminen lyhyellä kielteisellä palautteella voi 
tuntua tylyltä tai epäkohteliaalta, ja opettaja voikin siksi pyrkiä pehmentämään 
hylkäävää palautetta monin keinoin. Kiertely- ja pehmennysyritykset voivat 
kuitenkin viestiä oppilaille, että väärin vastaaminen on jollain tapaa kasvoja 
uhkaava tilanne eli tilanne, joka tuottaa häpeää vastaajalle. Ne voivat myös 
johtaa väärinymmärryksiin, sillä oppilaat eivät välttämättä hahmota kierrellen 
ja pehmentäen annettua palautetta hylkääväksi. (Vrt. Tainio & Laine 2015.) 
Opettajan näkökulmasta odotuksenvastaisilla vastauksilla on kuitenkin myös 
pedagogista potentiaalia: pyytämällä oppilasta perustelemaan vastaustaan tai 
kuvailemaan, millä tavoin on päätynyt siihen, opettaja voi saada arvokasta 
tietoa niistä virheellisistä käsityksistä, jotka ovat johtaneet oppilaan jollain 
tapaa ongelmalliseksi käsiteltyyn vastaukseen (Rättyä 2013).

Myös silloin, kun opettaja käsittelee oppilaan vastausta oikeana, voi hän 
pyytää oppilasta perustelemaan vastaustaan tai kuvailemaan sitä, millä tavoin 
päätyi juuri tähän vastaukseen. Kielentämisen eli oman ajatteluprosessin 
kulun selventämisen itselle ja muille on osoitettu tukevan käsitteen 
konstruointiprosessia, sillä se pakottaa oppilaan jäsentämään omaa ajatteluaan. 
(Esim. Joutsenlahti 2003). Samalla se tukee käsitteiden käytön ja hallinnan 
sekä argumentointitaitojen kehittymistä (Rättyä 2017). Kielentämisestä 
2 Opettajan puheenvuorossa subjektin ja predikaatin käsitteet menevät sekaisin – kyseessä 

on tietysti subjekti, joka sisältyy predikaattiin eikä predikaatti, joka sisältyy subjektiin, 
kuten opettaja sanoo. Tähän lipsahdukseen ei kukaan nauhalla näkyvistä oppilaista 
havaittavasti reagoi. On siis mahdotonta sanoa, millä tavoin he sen tulkitsevat – jääkö 
virheellinen ilmaus heiltä kokonaan huomaamatta, käsittelevätkö he sitä lipsahduksena 
vai korjaavatko he omaa ymmärrystään sitä vastaavaksi.
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voivat hyötyä myös muut oppilaat, jotka voivat sen avulla reflektoida omaa 
ajatteluaan, sekä opettaja, joka saa näin tietoa oppilaan ajattelustrategioista ja 
päättelyprosesseista (Kulju 2012; Rättyä 2013). Vaihtoehtoisesti myös opettaja 
itse voi kielentää ja siten mallintaa oppilaille oikeaan vastaukseen johtavaa 
ajatteluprosessia. Opettaja voi siis käyttää kolmannen position vuoron paitsi 
oppilaan vastauksen arvioimiseen myös opiskeltavan asian kertaamiseen tai 
syventämiseen. Näin toimii myös esimerkin 3 opettaja.

Opettaja ei suoraan käsittele Millin vastausta puutteellisena, vaan se käy 
ilmi vasta, kun opettaja seuraavaan kohtaan siirtymisen sijaan tiedustelee 
oppilailta, kuinka moni heistä on tehtävää tehdessään huomannut, että 
esimerkkivirkkeessä on kaksi lausetta ja siitä siis löytyy myös toinen 
predikaatti (r. 17–19). Tässäkin vuorossaan opettaja mallintaa kielitiedon 
käsitteiden käyttämistä nimeämällä kahden lauseen muodostaman 
virkkeen yhdyslauseeksi (r. 18). Annettuaan oppilaille mahdollisuuden 
tuoda osaamistaan esille viittaamalla hän pyytää heitä ensin tunnistamaan 
jälkimmäisen lauseen kokonaisuudessaan (r. 23, 25) ja sitten etsimään siitä 
predikaatin ja subjektin (r. 27, 29). Maijan nimettyä lauseen molemmat 
subjektit (r. 32) opettaja vielä tähdentää, että lauseessa on kaksi subjektia (r. 
33). 

Kyselevälle opetukselle ominaista on opettajajohtoisuus: esittäessään 
kysymyksiä opettaja luo puitteet sille, millaisen vastauksen oppilaan odotetaan 
seuraavalla puheenvuorolla tuottavan. Nämä puitteet voivat olla varsin 
väljät, mutta oppilaan ensisijaisena tehtävänä on joka tapauksessa tuottaa 
vastaus, jota opettaja sitten tavalla tai toisella kommentoi. Mitä tarkemmin 
opettajan aloitteet rajaavat vastauksen aihetta ja muotoa, sen enemmän 
opettajalla on valtaa määrittää, mitkä tekstin kielelliset tai sisällölliset piirteet 
nousevat etualalle ja siis näyttäytyvät olennaisina. Usein oppimistavoitteiden 
saavuttamisen kannalta onkin tarkoituksenmukaista, että tekstiä tarkastellaan 
ja siitä keskustellaan opettajan määrittämästä näkökulmasta käsin. Jos tarkoitus 
on tarkastella vaikkapa ohjailevaa kielenkäyttöä analysoimalla mainoksia, ei 
keskustelu siitä, minkä mainoksissa esiintyvien matkapuhelinten kapasiteetti 
riittää jonkin oppilaiden suosiossa olevan mobiilipelin pelaamiseen 
palvele opetuksen tavoitteiden saavuttamista, vaikka se kenties herättääkin 
oppilaissa kiinnostusta ja aktivoi heitä osallistumaan. ”Millaisia ajatuksia 
nämä mainokset teissä herättävät?” -tyyppinen avoin aloite ei siis välttämättä 
tällaisessa tekstitapahtumassa ole kaikkein tarkoituksenmukaisin. 
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Seuraavassa esimerkkikatkelmassa tällä tavoin muotoiltu aloite sen sijaan 
on pedagogisesti perusteltu. Oppilaat ovat meneillään olevalla ja edellisillä 
oppitunneilla lukeneet Aleksis Kiven runoja ja lausuneet niitä pareittain 
muulle luokalle. Viimeisen lausuntaesityksen jälkeen opettaja avaa runoja 
koskevan keskustelun. 

Kun kaikki oppilaat ovat päässeet vuorollaan lausumaan runon ja toimimaan 
yleisönä toisten lausuntaesityksille, opettaja pyytää heitä kertomaan tekstien 
herättämistä ajatuksista ja tunteista (r. 1–2). Opettajan aloittava vuoro sisältää 
oikeastaan kolme peräkkäistä kysymystä, joista ensimmäinen (mitäs sanotte) 
luo tilaa mille tahansa teksteihin liittyvälle huomiolle ja kaksi jälkimmäistä 
(minkälainen tunne tuli, minkälainen olo) kohdistuvat niiden virittämiin 
tuntemuksiin. Kysymykset on muotoiltu avoimiksi aloitteiksi, joihin ei ole 
olemassa yhtä oikeaa vastausta. Oppilaat nostavatkin vastauksissaan esille 
erilaisia teksteihin liittyviä seikkoja. 

Esimerkki. 4.

1 ope: tuota; (.) mitäs sanotte. (.) Aleksis Kiven teksteistä. (.) runoista; (0.5) kielestä. (1.4) minkälainen 
2 tunne tuli. (.) te ootte jokainen päässy vähä lausumaan. (1.2) minkälainen olo          
3 (1.2) ((osa oppilaista viittaa)) 
4 ope: Veli.           
5 Veli: no se on sellast tosi elävää ja rikasta se kieli  
6 ope: joo-o (.) hyvä? 
7 (0.5) 
8 Rauni: 
9 
10 ope: 

se on? (.) tosi erilaist se kieli et se oli; (.) tavallaa siin paperil ku sen lukee ni se oli aika vaikee niinku (.) 
tulkita        
joo hyvä? (.) Leena?        

11 Leena: no mun mielest Aleksis Kiven runot on tosi kauniita 
12 ope: joo↑o 
13 Leena: (--) 
14 ope: hyvä? (.) mut hyvä et havainnoitte sieltä että? (.) että, (.) kieli o rikasta? (.) mut et se on aika 
15. vaikeatakin.
16 (1.2) 
17 ope: Jonne. 
18 Jonne:  
19 
20 ope: 
21 

se on tavallaa (-) mut silti siin on nii vähä riimejä et se o jossai vaihees aika (--) mut se ei kyllä niinku? 
(0.5) ehkä erilaista kun nykyään kaikki tollaset 
joo. (.) oliks sun mielestä erilaista lukee sitä. (.) sen riimittömyyden vuoksi. (0.8) onks sust helpompi l- 
lukea runoo jos on riimit. 

22 Jonne: joo no e:i niinkää mut. (.) jos (taidet) on niinku tehty sillee et. (.) runous sillee et siel on yleensä riimejä 
23 ope: joo?   

((rivejä poistettu, hiljaista puhetta))  
24 ope: joo aivan oikeen (.) kyllä se tottumus se kieli johon me ollaa totuttu ni se kyllä viitottaa meidän tietä ni 
25 myöskin siinä että; (.) et miten me. (.) havainnoidaan muuta esimerkiks. (.) että. (.) sekä kielellistä että 
26 sitte kirjallista ni. (.) ole hyvä. 

Esimerkki 4.
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Aluksi Veli arvioi Kiven runojen kieltä esteettisestä näkökulmasta käsin 
kuvaillen sitä eläväksi ja rikkaaksi (r. 5). Rauni lähestyy runojen kieltä toisesta 
näkökulmasta: hän pohtii kielen merkitystä lausuntatilanteen kannalta ja 
arvelee, että kielen erilaisuus suhteessa siihen, mihin on tottunut, tekee runon 
tulkitsemisesta lausuntatilanteessa haasteellista (r. 8–9). Leena taas esittää 
henkilökohtaisen mielipiteensä runojen kauneudesta (r. 11); puheenvuoron 
jatko ei valitettavasti nauhalla kuulu. Opettaja ottaa vastaan kolmen nämä 
kolme ensimmäistä puheenvuoroa dialogipartikkelilla joo, joka ilmaisee 
puheenvuoron vastaanotetuksi sekä positiivisella evaluaatiolla hyvä (r. 6, 10, 
12, 14). Leenan vuoron jälkeen opettaja käyttää pidemmän puheenvuoron, 
jossa hän arvioi myönteisesti runojen kieltä koskevia havaintoja (r. 14). 
Tällä tavoin hän tuo hienovaraisesti esille sen, millaisia seikkoja käsittelevät 
puheenvuorot ovat tässä keskustelussa erityisen toivottuja.

Jonne nostaa omalla puheenvuorollaan esiin runojen riimittömyyden. 
Valitettavasti hänenkin puheensa jää nauhalla osin kuulumattomiin, 
mutta kuultavissa olevien jaksojen perusteella saadaan selville, että hän 
nostaa esille riimien vähäisen käytön ja kiinnittää havaintonsa runon 
keinojen vaihteluun eri aikakausina (r. 18–19). Opettaja esittää Jonnelle 
jatkokysymyksen, jolla tiedustelee hänen näkemystään riimittömyyden 
vaikutuksesta lausuntakokemukseen (r. 20–21). Jonnen vastausvuoron 
alkua (r. 22) luonnehtii selvästi havaittava epäröinti, joka viestii siitä, 
ettei hän ole pohtinut riimittömyyttä ensisijaisesti tästä näkökulmasta3. 
Vastattuaan lyhyesti ja hieman epämääräisesti opettajan kysymykseen hän 
jatkaakin puheenvuoroaan palaten edellisessä vuorossa käsittelemäänsä 
näkökulmaan, runoissa käytettyjen kielellisten keinojen ja runoa lajityyppinä 
koskevien käsitysten vaihteluun eri aikakausina (r. 22). Näin hän myös 
ilmaisee käsittelevänsä opettajan esiin nostamaa näkökulmaa epäoleellisena 
puheenvuoronsa merkityksen kannalta. Opettaja vahvistaa Jonnen esittämän 
näkemyksen ensin eksplisiittisellä evaluaatiolla (joo aivan oikein) (r. 24) ja 
sitten muotoilemalla siitä yleisemmällä tasolla olevan väittämän siitä, että 
tottumus vaikuttaa tapaamme havainnoida kieltä ja kirjallisuutta (r. 24–26).

3  Keskustelunanalyyttisessä lähestymistavassa puheen piirteitä, esimerkiksi tässä vuorossa 
esiintyviä vuoronalkuisia partikkeleita ja pidentyneitä vokaaleita, jotka tuottavat vuoroon 
epäröivän sävyn, ei pidetä puhujan sisäisen tilan ilmauksina vaan vuorovaikutuksellisina 
tekoina. Näin myös Jonnen puheen piirteet ymmärretään sosiaalisena toimintana, jonka 
tarkoituksena on tehdä epäröinnistä näkyvää ja havaittavaa vuoron vastaanottajille. 
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Toisin kuin edellisissä esimerkeissä, tässä katkelmassa opettajan aloite antaa 
varsin väljät puitteet sille, millainen vastaus näyttäytyy odotuksenmukaisena. 
Se on myös siinä mielessä aito kysymys, ettei siihen – toisin kuin niin 
kutsuttuihin testikysymyksiin – ole olemassa ennalta määriteltyä, opettajan 
tiedossa olevaa oikeaa vastausta (vrt. Nassaji & Wells 2000). Oppilaat 
lähestyvätkin puheenvuoroissaan tekstejä varsin eri tavoin. Opettaja 
hyväksyy jokaisen kommentin ja antaa kaikille positiivista palautetta, mutta 
osoittaa käsittelevänsä oleellisina erityisesti niitä puheenvuoroja, joissa 
oppilaat esittävät täsmällisiä havaintoja tekstin piirteistä. Tämä käy ilmi sekä 
eksplisiittisestä positiivisesta palautteesta, jota opettaja antaa kieleen liittyvistä 
havainnoista että hänen esittämistään jatkokysymyksistä ja -kommenteista. 
Kysely saakin ajoittain dialogin piirteitä, kun opettaja evaluoinnin sijaan tai 
sen lisäksi tarttuu oppilaan esittämiin ajatuksiin ja vie niitä tavalla tai toisella 
eteenpäin (vrt. Littleton & Howe 2010). Kyetäkseen keskustelemaan runoista 
muutoin kuin esittämällä yleisluontoisia vaikutelmia oppilaat kuitenkin 
tarvitsevat työkaluja, käsitteitä, joiden avulla havainnoida ja jäsentää tekstiä 
sekä keskustella havainnoistaan (vrt. Haapala & Seutu 2011; Kouki 2009).

Opetuskeskustelu voi olla suunniteltu osa oppituntia, mutta jos oppilaat in-
nostuvat kommentoimaan opettajan tai toistensa puheenvuoroja, voi kyselevä 
opetuskin luontevasti muuttua keskustelunomaiseksi vuorovaikutustilanteek-
si (vrt. Lehtimaja 2012). Dialogisessa opetuskeskustelussa osapuolten väliset 
roolit ovat tasavertaisemmat kuin kyselevässä opetuksessa: myös oppilaiden 
odotetaan esittävän aloitteita ja kommentoivan opettajan puheenvuoro-
ja, ja puheenvuorojen jakajaksi voidaan nimetä myös joku oppilaista (esim. 
Alexander 2006). Opettaja voi toimia keskustelussa aktiivisena osallistujana 
tai vetäytyä taka-alalle kuuntelemaan ja tarkkailemaan keskustelun etenemis-
tä. Passiivisessakin roolissa toimiessaan opettajalla on erityisiä velvoitteita 
keskustelun etenemisessä. Hänen tehtävänsä on esimerkiksi huolehtia siitä, 
että kaikki pääsevät osallistumaan ja tarvittaessa rohkaista ja kannustaa ve-
täytyvimpiä oppilaita mukaan sekä varmistaa, että ryhmän ilmapiiri pysyy 
turvallisena ja positiivisena. Opettaja myös pitää huolta siitä, että oppilaat py-
syvät aiheessa eikä keskustelu lähde rönsyilemään liiaksi. Tarpeen tullen hän 
palauttaa oppilaat sivuraiteilta varsinaisen asian pariin ja auttaa heitä kysy-
myksin tai kommentein eteenpäin silloin, kun keskustelu näyttää juuttuneen 
paikoilleen. Keskustelun päätteeksi joku osallistujista voi vielä esittää yhteen-
vedon keskustelun annista. 
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3.4.3 Tekstitapahtuman työskentelyjakso ryhmätyönä

Tekstitapahtuman työskentelyvaiheeseen kuuluu usein myös työskentelyä 
pienryhmissä, pareittain tai itsenäisesti tekstin parissa (Pitkänen-Huhta 
2003; Juvonen & Routarinne 2018). Pareittain tai pienryhmissä tapahtuva 
työskentely voi olla itseohjautuvaa tai hyvinkin tiukasti strukturoitua riippuen 
siitä, millä tavoin tehtävä on rakennettu. Myös ryhmän jäsenten roolit ja 
heidän keskinäinen vuorovaikutuksensa riippuvat työskentelyn tavoitteista 
ja tehtävän luonteesta. Jos tehtävä on rakennettu siten, että ryhmän jäsenten 
on tehtävä yhteistyötä keskenään saadakseen sen suoritettua, voidaan puhua 
yhteistoiminnallisesta oppimisesta. Yhteistoiminnalliselle oppimiselle 
ominainen positiivinen keskinäisriippuvuus syntyy esimerkiksi silloin, 
kun yhteiseen tuotokseen tarvitaan jokaisen panosta. Yhteistoiminnallinen 
työskentely voi sisältää monenlaisia työvaiheita, esimerkiksi työskentelyn 
suunnittelua, itsenäistä tiedonhakua, neuvottelua ja lopulta kirjallisen tai 
suullisen tuotoksen kokoamista ja esittelyä sekä oman ja ryhmän työskentelyn 
arviointia. (Esim. Johnson & Johnson 1991; Sahlberg & Shanan (toim.) 2002.)

Yhteistoiminnallisen työskentelyn ohella ryhmä- tai parityöskentelyä 
voidaan hyödyntää myös oppilaiden itsenäisten tuotosten valmistelun 
tukena vaikkapa siten, että kukin oppilas kirjoittaa käydyn keskustelun 
pohjalta oman raporttinsa, jonka opettaja sitten arvioi itsenäisen työn tavoin. 
Oppilaiden välinen yhteistyö voi tukea oppimista mahdollistavien tilanteiden 
rakentumista myös silloin, kun jokaisen oppilaan on tarkoitus saada aikaan 
oma tuotos, siis vaikkapa täyttää työkirjan aukkotehtävä tai kirjoittaa 
tietoteksti. Pohtiessaan ja perustellessaan omia valintojaan ja ratkaisujaan 
yhdessä toisten kanssa oppilaat tulevat samalla harjoitelleeksi esimerkiksi 
käsitteiden käyttämistä ja kenties kääntäneeksi niitä arkikielelle, jolloin he 
joutuvat samalla miettimään, mitä niillä tarkoitetaan (vrt. Rättyä 2017). Myös 
kokeet voidaan toteuttaa siten, että oppilailla on mahdollisuus neuvotella 
tehtävien ratkaisuista parin tai ryhmän kesken, vaikka kukin oppilaista 
palauttaisikin arvioitavaksi oman tehtäväpaperinsa.

Ryhmätyöskentelyn haasteena on se, miten saada oppilaat ottamaan vastuuta 
ryhmän työskentelystä ja omasta oppimisestaan. Vaarana on, että ryhmä 
keskittyy käsiteltävän aiheen kannalta toissijaisiin seikkoihin, vaikkapa                 
yhteisen tuotoksen värimaailman suunnitteluun, sen sijaan, että syventyisi 
pohtimaan oppisisällön näkökulmasta keskeisiä kysymyksiä. Lisäksi voi 
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käydä niin, että ryhmän taitavimmat tai velvollisuudentuntoisimmat jäsenet 
huolehtivat työn edistämisestä muiden seuratessa sivussa joko omasta 
tahdostaan tai kokien itsensä syrjäytetyiksi. Myös erilaiset yhteistyön kannalta 
haitalliset konfliktit ryhmäläisten välillä ovat mahdollisia. Työnjakoon 
liittyviä haasteita voi yrittää ratkoa kertomalla oppilaille jo etukäteen, 
millaista osallistumista heiltä odotetaan, ja mallintamalla tai muutoin 
antamalla esimerkkejä työskentelyssä tarvittavista vuorovaikutustaidoista. 
Myös opettajan antamat tai ryhmäläisten itse päättämät roolit ja vastuualueet 
voivat selkiyttää työnjakoa. Työskentelyn päätteeksi ryhmä arvioi omaa 
työskentelyään. Ryhmätyöskentelyn yhteydessä opiskellaankin käsiteltävänä 
olevan oppisisällön ohella vuorovaikutus- ja puheviestintätaitoja kuten 
aktiivista kuuntelemista sekä omien mielipiteiden ilmaisemista ja 
perustelemista (ks. luku 8).   

Silloin, kun oppilaan työskentely ja se, saavuttaako hän tavoitteensa, ei 
ole riippuvainen toisista oppilaista ja näiden suoriutumisesta, voidaan 
työskentelytapaa kuvata itsenäiseksi (vrt. Johnson & Johnson 1991). Keskeistä 
oppilaan itsenäisen työskentelyn onnistumiselle on taito sulkea huomion 
ulkopuolelle työskentelyn kannalta epäoleelliset ärsykkeet sekä kyky tarkkailla, 
ohjata ja arvioida omaa työskentelyprosessia. Samat taidot ovat toki tarpeen 
kaikissa muissakin opiskelutilanteissa, ja mitä suurempi vastuu oppilailla 
on omasta työskentelystään, sen oleellisempia ne ovat oppimistavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Itsenäisessä työskentelyssä, samoin kuin muissakin 
itseohjautuvuutta edellyttävissä työtavoissa, korostuvat itsesäätelytaidot ja 
metakognitiiviset taidot eli oman oppimis- ja ajatteluprosessin seuraamisen 
ja ohjaamisen taidot. Niitä onkin tarpeen opettaa ja opiskella systemaattisesti. 
(Esim. Kontturi 2016.) Alakouluikäiset oppilaat tarvitsevat työskentelyynsä 
vielä runsaasti opettajan tukea. Oppilaiden työskennellessä itsenäisesti, 
pareittain tai pienryhmissä opettaja kiertää seuraamassa heidän edistymistään, 
osoittaa olevansa käytettävissä ja auttaa oppilaita eteenpäin näiden tarvitessa 
apua (vrt. Jakonen 2018b; Juvonen ym. 2019).

Usein tekstitapahtuman työskentelyvaihe sisältää useampia jaksoja, 
esimerkiksi itsenäistä tai ryhmissä työskentelyä jonkin tehtävän tai tehtävien 
parissa ja ratkaisujen tarkistamista tai ryhmän tuotosten esittelyä koko 
luokan kesken. Siirtyminen vaiheesta toiseen ei aina ole ongelmatonta ja 
siinä tarvitaan usein opettajan tukea. On esimerkiksi varsin tavanomaista, 
että oppilaat suoriutuvat – tai katsovat suoriutuneensa – tehtävästään varsin 
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eri tahtiin. Tehtävänsä valmiiksi saaneet, työskentelystä irtautuneet oppilaat 
voivat aiheuttaa keskusteluillaan ja liikehdinnällään luokassa ylimääräistä 
hälinää ja vaikeuttaa näin vielä tehtävän parissa työskentelevien oppilaiden 
keskittymistä. Nähdessään nopeimpien jo lopettaneen voivat hitaammat 
ryhtyä kiirehtimään siten, että työn laatu kärsii. 

Kun oppilas tai oppilasryhmä ilmoittaa opettajalle suoriutuneensa tehtävästä, 
opettaja tarkistaa tuotoksen ja kehottaa tarvittaessa tekijöitä täydentämään 
tai korjaamaan sitä. Odotellessaan muiden valmistumista voivat nopeimmat 
tehdä lisätehtäviä tai vaikka lukea pulpettikirjaa. Usein työskentelyjaksosta 
toiseen joudutaan kuitenkin siirtymään jo ennen kuin hitaimmat ovat 
viimeistelleet työnsä. Tätä odottelun ja kiireen ristivetoa on pidetty yhtenä 
joukkomuotoisen kouluopetuksen suurimmista haasteista: nopeille oppilaille 
koulunkäynti on pahimmillaan täynnä tylsistymistä ja ajan tappamista tai 
työskentelyä irralliselta tuntuvien lisätehtävien parissa, hitaille oppilaille 
se taas on jatkuvaa kiireen tuntua, joka tekee työskentelyyn syventymisen 
mahdottomaksi (vrt. Jackson 1968). Ratkaisevassa asemassa ovat taasen 
opettajan pedagogiset valinnat: kun nopeimmille on tarjolla riittävästi 
mielekästä tekemistä, työrauha säilyy ja hitaimmilla on mahdollisuus syventyä 
omaan työskentelyynsä. 

3.4.4 Tekstitapahtuman lopetus 

Tekstitapahtuman työskentelyjaksoa seuraa viimeinen vaihe eli 
tekstitapahtuman lopetus. Aloitteen tekstitapahtuman lopettamiseen 
tekee tavallisesti opettaja, mutta etenkin oppitunnin lähestyessä loppuaan 
voivat oppilaatkin olla tässä suhteessa aloitteellisia ja ryhtyä esimerkiksi 
liikehtimään levottomasti tai pakkaamaan tavaroitaan jo ennen opettajan 
kehotusta. Lyhimmillään tekstitapahtuman lopetus voi koostua vaikkapa 
lyhyestä työskentelyjaksoa kommentoivasta tai arvioivasta palautteesta kuten 
okei, hyvä tai hienoa, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan tekstitapahtumaan. 
Toisinaan tekstitapahtuman lopuksi voi olla paikallaan pidempikin keskustelu 
siitä, mitä on käsitelty, miten työskentely on sujunut ja mitä siitä on opittu. 
Jos työskentely keskeytyy ennen kuin tuotos on saatu valmiiksi, antaa 
opettaja oppilaille ohjeet sen jatkamisesta esimerkiksi kotona tai seuraavilla 
oppitunneilla.
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3.5 Yhteenveto

Tässä luvussa on tarkasteltu äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kontekstia 
aina virallisesta opetussuunnitelmasta yksittäisiin tekstitapahtumiin ulottu-
vana monikerroksisena ilmiönä. Siinä on painotettu opettajan roolia yhtäältä 
oppimisympäristöjen suunnittelijana ja toteuttajana, toisaalta niiden tarjou-
mien hyödyntäjänä, ja kuvailtu niitä oppimisympäristöjen ulottuvuuksia, jot-
ka opettajan on huomioitava tässä roolissa toimiessaan. Erityistä huomiota 
on kiinnitetty kielen ja kirjallisuuden opetuksen mikrotason konteksteihin, 
tekstitapahtumiin. Oppimista mahdollistavat tilanteet, joita oppilaat kieltä ja 
kirjallisuutta opiskellessaan kohtaavat, muodostuvat oppilaan työskennellessä 
itsenäisesti tai yhdessä toisten kanssa erilaisten suullisten, kirjallisten, audi-
tiivisten, audiovisuaalisten ja multimodaalisten tekstien parissa. Opettaja on 
ratkaisevassa roolissa siinä, millaisia oppimista mahdollistavia tilanteita oppi-
laat kohtaavat, sillä hän on vastuussa niin opetuksen tekstimaiseman koosta-
misesta kuin siitä, millä tavoin tekstien kanssa työskennellään. 
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4. Kielitieto

LIISA TAINIO

Tässä luvussa selvitetään, mitä kielitiedolla tarkoitetaan suomen kielen ja 
kirjallisuuden opetuksessa ja millä tavoin se yhdistää oppiaineen eri osa-
alueita toisiinsa. Luvussa keskitytään kieliopin oppimiseen ja opettamiseen ja 
tarjotaan välineitä kieliopin kokonaisuuden hahmottamiseen sekä erilaisiin 
metodisiin lähestymistapoihin ja arviointiin kieliopin eri osa-alueilla. Lisäksi 
pohditaan kieliopin suhdetta kielenhuoltoon ja mietitään, miksi kielitiedon 
opettaminen on tärkeää. 

4.1   Mitä on kielitieto?

4.2  Kieli järjestelmänä: äänteistä tekstiksi

 4.2.1   Fonologia: äänteet

 4.2.2   Morfologia: morfeemit

 4.2.3   Syntaksi: lausekkeet ja lauseet

 4.2.4   Tekstioppi: virkkeet, kappaleet ja teksti

4.3   Sanasto

4.4   Kielitiedon opetussisältöjä

4.5   Kielioppia vai kielenhuoltoa?

4.6   Puhuttu ja kirjoitettu kieli

4.7   Erilaisia kieliopin opetusmenetelmiä

4.8   Kielitiedon arviointi

4.9   Miksi kielioppia pitää opettaa?
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4.1 Mitä on kielitieto?

Kielitieto on käsite, jonka alle asettuu monenlaista kieleen, sen rakenteeseen ja 
käyttöön sekä kielen elämään ja asemaan liittyvää tietoa (esim. Kalliokoski ym. 
2015). Se on termi, joka toistuu usein perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sisällöissä. Aiemmissa 
opetussuunnitelmissa puhuttiin kielentuntemuksesta, jolla viitattiin suurin 
piirtein samaan ilmiöön, mutta nykykoulussa kielitiedon alue käsitetään vielä 
entistä laajempana, sillä koko perusopetusta ohjaa ajatus kielitietoisuudesta. 

Kielitietoisella opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa ymmärretään, 
että kieli on keskeinen jokaisen oppiaineen opiskelemisessa ja että kaikki 
kielet ja kaikenlainen kielitaito muodostavat arvokkaan voimavaran 
yksilölle ja yhteisölle (esim. POPS 2014, 21–23; 30). Kielellä viitataan 
opetussuunnitelmassa sekä kirjaimellisesti eri kieliin (esim. suomi, ruotsi, 
viro) että metaforisesti siihen, että yhdenkin kielen sisällä on monenlaisia 
puhetapoja ja käsitejärjestelmiä. Siksi opetussuunnitelmassa puhutaan myös 
tiedonalojen kielistä, jolla viitataan siihen, että vaikkapa kirjallisuustieteessä 
on erilaiset käsitteet ja niiden mukana erilainen tapa hahmottaa maailmaa ja 
tietoa kuin esimerkiksi fysiikassa tai filosofiassa. 

Tässä teoksessa käsitetään kielitiedon keskeisiksi näkökulmiksi perusopetuk-
sessa seuraavat, toisiinsa limittyvät alueet: 
• kielen rakenteen tutkiminen eli kielioppi
• kielen käytön eri muotojen tunnistaminen ja tutkiminen (esim. puhuttu 

kieli, kirjoitettu kieli) 
• kielen erilaisen variaation tunnistaminen ja tutkiminen (esim. alueellinen 

vaihtelu eli murteet, ajallinen vaihtelu, tilanteinen vaihtelu)
• kielen eri tyylien ja diskurssien tunnistaminen ja tutkiminen (esim. eri 

tiedonalojen tavat käsitteistää maailmaa)
• kielen asema yhteiskunnassa sekä muiden kielten joukossa 
• kielen suhde identiteettiin ja kulttuuriin
Perusopetuksen kontekstissa joitain yllä luetelluista alueista opiskellaan 
varta vasten, toisten opiskelu ikään kuin limittyy muihin sisältöihin. Varta 
vasten opiskellaan esimerkiksi kielen rakennetta eli kielioppia sekä kielen 
käytön vaihtelua muun muassa siten, että harjoitellaan erilaisten tekstilajien 
tuottamista. 
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Monet kielitiedon osa-alueet tulevat kuitenkin opiskeltaviksi, etenkin 
alakouluvaiheessa, ikään kuin sivutuotteena muun suomen kieleen ja 
kirjallisuuteen liittyvän opetuksen ohella. Esimerkiksi kielen merkitys 
yksilön oman identiteetin rakentumisessa muotoutuu oppijalle lukemalla, 
kirjoittamalla ja keskustelemalla, erityisesti kirjallisuuden kielitietoisessa 
opetuksessa. Kirjallisuuden kautta opitaan myös kielen merkitystä kulttuurin 
rakentajana sekä erilaista kielellisen variaation tunnistamista, varsinkin 
ajallista ja tilanteista mutta myös alueellista vaihtelua. 

Perusopetuksen yläluokilla näidenkin osa-alueiden opetus muuttuu 
eksplisiittisemmäksi: tunnistetaan esimerkiksi murteita ja etsitään 
näkökulmia kielipolitiikkaan. Joidenkin kielitiedon osa-alueiden 
opiskeleminen viekin niille kielitieteen alueille, joilla on hyödynnetty 
useiden tieteenalojen tuntemusta. Esimerkiksi kielipolitiikan kiinnostavista 
kysymyksistä, enemmistö- ja vähemmistökielten asemasta, kielilaista ja 
kielellisistä oikeuksista, on hedelmällistä keskustella lakitekstien, tilastojen ja 
sosiologisen tietämyksen valossa; tieto kielen historiasta ja asemasta muiden 
kielten joukossa on rakentunut yhteistyössä esimerkiksi arkeologien ja 
historioitsijoiden kanssa. 

Tässä luvussa keskitytään niiden osa-alueiden opiskelemiseen, jotka asettuvat 
varta vasten opiskeltaviksi perusopetuksen kontekstissa. Tarkastelemme 
erityisesti kielen rakenteen eli kieliopin opiskelemista, mutta sen kautta 
tulevat huomioiduksi myös monet muut kielitietoon kuuluvat alueet. 
Keskeisistä kieliopin käsitteistä on koottu teoksen loppuun liite Lyhyt 
suomen kielioppi. Tässä luvussa käytettyjä kieliopin käsitteitä löytyy myös 
sieltä. Perusopetuksessa opettava pärjää kieliopin opettajana mainiosti, kun 
hallitsee liitteessä esitetyn suomen kieliopin lyhyen oppimäärän.

Tehtävä 1. Tee tekstuaalinen interventio alla olevaan kaunokirjalliseen 
tekstiin. Tekstuaalisella interventiolla voidaan tutkia kielen variaatiota ja sen 
kantamia merkityksiä leikillisesti, kaunokirjallisuuden opiskelua hyödyntäen. 
Samalla opitaan lukemaan ja tulkitsemaan tekstejä aktiivisesti ja syvällisesti, 
toiminnallisin keinoin.
Tekstuaalisella interventiolla tarkoitetaan sitä, että teksti kirjoitetaan ”toisin” 
– muutetaan esimerkiksi henkilöhahmoja, tekstin miljöötä (aikaa, paikkaa), 
tyylilajia (esim. realismista romantiikkaan) tai genreä (esim. runosta 
uutiseksi). Lisäksi tekstiä voidaan lähestyä kieliopillisten kategorioiden kautta 
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ja muuttaa esimerkiksi tietyn sanaluokan sanat toisiksi tai verbien tempus tai 
modus toiseksi (Ks. Leppänen 2004.) 

Tekstin voi kirjoittaa uudelleen yksin tai muiden kanssa yhdessä. Kun teksti 
on kirjoitettu ”toisin”, sen voi lukea ääneen ja tunnustella sen muutoksia 
kuulijoiden kanssa. Mikä tekstissä muuttui ja mistä syystä?

Varhain seuraavana aamuna kirppu oli jälleen tekemässä taivalta.
      Heti aamusta alkaen se sai vastaansa pelkkää tuulta ja sadetta. Ulvova 
myrsky viskoi puiden lehtiä ja heinätuppoja pitkin metsää, eikä kirpun lopulta 
auttanut muu kuin hakeutua kallion koloon suojaan.
     -Maailman tuulet ovat ankarat ja kylmät. Mutta minä en anna niiden 
pysäyttää itseäni, kirppu ajatteli.
     Se laittoi ylleen veryttelypuvun. Se kietoi villahuivin kaulaansa. Se veti lakin 
syvemmälle päähänsä. Ja sitten se jatkoi matkaa.

Jukka Itkonen (1999). Kirpun matka maailman ääriin. Helsinki: Otava. s. 15. 

4.2 Kieli järjestelmänä: äänteistä tekstiksi

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään tekstit hyvin 
monimuotoisina: ne voivat olla ”sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, 
numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien 
avulla ilmaistua tietoa” (POPS 2014, 22). Kielitieteen piirissä voidaan tutkia 
näitä kaikkia järjestelmiä, mutta tässä luvussa keskitytään sanalliseen 
ilmaisuun eli ns. luonnollisen kielen tutkimiseen. Tekstien tutkimisessa 
on kuitenkin tärkeää huomata erilaisten kuvallisten ja muiden visuaalisten 
elementtien vaikutus tekstin merkityksen muotoutumiseen. Samoin on 
huomattava, että tekstejä myös puhutaan ja viitotaan. Puhetta vastaanotettaessa 
merkityksen muodostumiseen vaikuttavat sekä kuulohavaintoon liittyvät 
seikat, kuten puheen intonaatio, rytmitys ja sävy, että visuaaliset seikat 
etenkin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, sellaiset kuin puhujan katseen 
suuntaaminen, eleet, ilmeet ja liikehtiminen. Kasvokkaisen vuorovaikutuksen 
elementeistä syntyvät myös konventionaaliset merkitykset viittomakieliin.

Luonnollisina kielinä pidetään niitä ihmisten puhumia (tai viittomia) kieliä, 
jotka ovat rakentuneet pitkän ajan kuluessa, joita jokin tietty puhujajoukko 
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käyttää keskinäisessä viestinnässään ja joista jotakin tai joitain lapset 
omaksuvat jo kasvuympäristössään (Karlsson 2009, 2). Suomen kielen, kuten 
muidenkin luonnollisten kielien, keskeinen ominaisuus on kaksoisjäsennys. 
Ensimmäinen jäsennys tarkoittaa sitä, että kieli koostuu symboleista, 
kielellisistä ilmauksista, jotka nimeävät tarkoitteita (muoto) ja jotka viittaavat 
tiettyyn tarkoitteeseen (merkitys). Kielelliset symbolit ovat erilaisia eri kielissä: 
vaikkapa konkreettinen tarkoite ( ) nimetään suomessa kielellisellä 
ilmauksella kirja, ruotsissa ilmauksella bok, virossa ilmauksella raamat. 
Kielellisellä symbolilla on siis sekä muoto (kirja) että tarkoitteeseen viittaava 
merkitys (   ). Toinen jäsennys tarkoittaa sitä, että kielellinen ilmaus koostuu 
merkeistä, joilla itsessään ei ole merkitystä mutta joita yhdistelemällä saadaan 
rakennettua merkityksellisiä ilmauksia. Esimerkiksi kielellisen symbolin kirja 
muoto jakautuu pienempiin yksikköihin, äänteisiin k, i, r, j ja a. Yksinään 
äänteillä ei ole omaa merkitystä, mutta niitä yhdistelemällä synnytetään 
merkityksellisiä kokonaisuuksia, esimerkiksi sanoja. Äänteitä edustavat 
kirjoitetussa kielessä kirjaimet K, I, R, J ja A. Äänne ja kirjain ovat siis kaksi eri 
asiaa. Puhe on aina luonnollisen kielen ensisijainen olomuoto, ja kirjoitus on 
kehitetty siihen perustuvaksi kielen visuaaliseksi kuvannuskeinoksi. Äänteet 
ovat primaareja, kirjaimet sekundaareja kielen ilmaisumuotoja. (Karlsson 
2009, 12–14.)

4.2.1 Fonologia: äänteet 

Kielen muoto rakentuu äänteiden varaan. Niitä äänteitä, jotka tietyssä 
kielijärjestelmässä saavat aikaan muutoksia sanan merkitykseen, kutsutaan 
foneemeiksi. Suomessa esimerkiksi s-äänne voi suhahtaa monella tavalla, 
mutta s-äänteen erilainen ääntäminen ei yleensä muuta sanan merkitystä, 
joten suomessa on vain yksi s-foneemi (ks. myös lukua 2.4). Foneemeja 
on kielissä yleensä kahdenlaisia – sellaisia, jotka voivat muodostaa tavun 
yksinään (vokaalit), ja sellaisia, jotka esiintyvät vain vokaalien yhteydessä 
(konsonantit). Suomessa vokaaleja on kahdeksan (a, e, i, o, u, y, ä, ö) ja 
konsonantteja kolmetoista (h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, d, ŋ).

Yllä olevasta voi huomata, että suomen kielen kirjoitusjärjestelmä on aivan 
erityislaatuinen: lähes jokaista foneemia edustaa oma kirjainmerkkinsä. Vain 
äng-äänne (ŋ) on poikkeus – sen ilmaisemiseen tarvitaan kaksi kirjainta: 
ng. Toisin on vaikkapa englannin kielessä, jossa äänteet voivat edustua 
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kirjoituksessa hyvinkin monella tavalla. Englannin sanan kirjoitusasu ei 
välttämättä kerro paljonkaan siitä, miten sana ääntyy, eikä myöskään sanan 
ääntöasun perusteella voi tietää, miten sana kirjoitetaan. Toisin on suomessa. 
Suomen fonemaattisen kirjoitusjärjestelmän ansiosta suomenkieliset lapset 
oppivat lukemaan äidinkieltään huomattavasti nopeammin kuin vaikkapa 
englanninkieliset englantia (Aro 2004). Suomen kirjoitusjärjestelmän 
systemaattisuus helpottaa myös suomea opiskelevien lukemaan ja 
kirjoittamaan oppimista suomeksi (Martin 1996) – tosin vasta sen jälkeen, 
kun äännejärjestelmä on ensin tullut tutuksi. Logiikka esimerkiksi ie-diftongin 
ääntämisen ja äänneyhdistelmän symbolisen representaation (i+e) välille voi 
hahmottua vain sellaiselle oppijalle, joka erottaa puheesta samassa tavussa 
lausutun vokaaliyhdistelmän ie.  Monissa kielissä diftongeja ei ole lainkaan. 

Lainasanojen myötä suomen perinteiseen äännejärjestelmään on luonnollisesti 
tullut paljon sellaisia ”uusia” äänteitä, joita hädin tuskin pystymme enää 
pitämään vieraina: banaani, gaselli, fiilis. Monikielisyyden myötä kielessä 
hyödynnetty äännevarasto kasvaa ja muidenkin kuin suomen perinteiseen 
foneemistoon kuuluvien äänteiden lausuminen alkaa olla helpompaa. Kun 
lapsi oppii tietyn kielen lähiympäristössään, hän samalla omaksuu tietyn 
äänteistön, ja tuosta äänteistöstä poikkeavien sanojen ja ilmausten lausuminen 
voi olla aluksi hyvinkin hankalaa. 

Tehtävä 2. Kielitieteessä kutsutaan minimipareiksi sellaisia sanapareja, joissa 
vain yhden äänteen muutos vaihtaa sanan merkityksen toiseksi. Näin käy 
esimerkiksi sanoissa tili – tuli ja paha – raha. Minimiparitestillä voi erottaa 
kielen foneemit toisistaan. Keksi minimiparit kaikille yllä luetelluille suomen 
foneemeille, sekä vokaaleille että konsonanteille!

4.2.2 Morfologia: morfeemit 

Foneemit yhdistyvät kielissä toisiinsa tietyn, sille kielelle ominaisen 
säännöstön mukaisesti (fonotaksi). Foneemit voivat yhdistyä toisiinsa niin, 
että ne muodostavat kielen pienimpiä merkityksellisiä yksiköitä, morfeemeja. 
Helpoimmin merkityksellisiksi yksiköiksi tunnistetaan sanat: esimerkiksi 
kallo on morfeemi eli merkityksellinen yksikkö (   ). Samalla se on sana. 
Kaikki morfeemit eivät kuitenkaan ole sanoja (sanoista ja sanaluokista 
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ks. lukua 4.3). Esimerkiksi nominien sijapäätteet, monikon tunnukset, 
adjektiivien vertailuasteiden tunnukset, verbien persoonapäätteet sekä 
tempus- ja modusvaihtelua merkitsevät tunnukset ovat omia morfeemejaan. 
Suomessa melkein kaikki sanat taipuvat, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi 
kallo-sanaan liittyy uusia merkityksiä, kun sitä taivutetaan vaikkapa 
monikkoon kallot tai eri sijamuotoihin kallossa, kallotta, kalloihin. Myös 
tällaisia morfeemien yhdistelmiä sanotaan sanoiksi: suomen kielessä sanat 
tunnistaa puhutussa kielessä sanapainosta (sanan pääpaino on ensimmäisellä 
tavulla) ja kirjoitetussa kielessä siitä, että äänteitä edustavat kirjaimet 
kirjoitetaan ”yhteen”, ja sanavälillä merkitään uuden sanan alkaminen. 
(Sanoista enemmän ks. lukua 4.3.)

Tehtävä 3. Suomen kielessä i-loppuiset nominit voivat taipua monen eri 
kaavan mukaan. Muodosta mallisanan mukaiset kaavat seuraavista sanoista 
ja tarkastele taivutusten eroja ja yhtäläisyyksiä!

tuoli : tuolin : tuolia : tuoliin (tuoleja : tuoleihin)

suoli, vesi, lasi, suomi, ruotsi, kieli, lapsi, kaali, viini, tauti, malli, pieni

Verbitkin taipuvat omilla tavoillaan. Suomen verbit jaetaan päätyyppeihin sen 
perusteella, miten ne taipuvat (ISK § 71–77). Suomea oppivalle verbityyppien 
tunnistaminen ja hyödyntäminen kielenkäytössä onkin olennaista. 
Päätaivutustyyppien tunnistamisessa apuna ovat verbivartalo (esim.               
puhu-, syö-, vasta-, ks. alla olevaa taulukkoa) ja siihen liittyvä A-infinitiivi 
(esim. -a, -da, -ta, ks. alla olevaa taulukkoa). Näin tunnistettavia verbityyppejä 
on periaatteessa neljä, mutta neljännen tyypin alatyypit poikkeavat sen verran 
toisistaan, että niitä pidetään omina ryhminään (tyypit 4–6). Näin ollen 
päätyyppejä on siis kuusi (ks. tarkemmin liitettä Lyhyt suomen kielioppi): 
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Selityksiä: 

isoa A-kirjainta käytetään silloin, kun sillä viitataan sekä etu- että takavokaaliseen muotoon 
(äänteet a, ä)

isoa V-kirjainta käytetään vokaalin merkintään, eli se voi viitata mihin tahansa vokaaliin 

Tehtävä 4. Verbityyppitaulukko on käytännöllistä pitää näkyvillä 
luokkahuoneen seinällä, sillä se mallisanoineen auttaa muistamaan 
erityyppisten verbien persoonataivutuksen morfologian. Mihin verbityyppiin 
kuuluvat seuraavat sanat? 

juosta, ajaa, kuulla, kuvata, purra, opiskella, tuomita, huveta, juoda

Samalla tavoin kuin foneemien liittymistä toisiinsa ohjaa fonotaksi, myös 
morfeemien esiintymistä ohjaa tietty säännöstö. Esimerkiksi sanoihin liitetyt 
merkitystä kantavat päätteet ja tunnukset asettuvat sanojen loppuun tietyssä 
järjestyksessä. 

1.puhu/a,osta/a,     
väsy/ä

A-infinitiivin tunnus -A seuraa vartalon lyhyttä 
loppuvokaalia

2. saa/da, syö/dä A-infinitiivin tunnus -dA seuraa vartalon pitkää 
vokaaliainesta

3. tul/la, nous/ta,
 men/nä, sur/ra

A-infinitiivin tunnus liittyy konsonanttivartaloon 
ja vaihtelee loppukonsonantin mukaan (-lA, 
-tA, -rA, -nA). Preesensin persoonamuodoissa 
persoonapäätteen edellä on -e (tulen, nousen, 
menen, suren)

4. vasta/ta, tode/ta A-infinitiiviltään VtA-loppuinen: taipuvat preesensin 
yksikön 1. persoonassa niin, että persoonapäätteen 
edellä on pitkä vokaali tai vokaaliyhtymä (vastaan, 
totean, inhoan, häviän)

5. vali/ta A-infinitiiviltään VtA-loppuinen, tarkemmin -itA-
loppuinen: itse-vartaloinen verbi, taipuu preesensin 
yksikön 1. persoonassa valitsen, häiritsen

6. paeta A-infinitiiviltään VtA-loppuinen, enimmäkseen etA-
loppuisia: ne-vartaloinen verbi, taipuu preesensin 
yksikön 1. persoonassa pakenen, kykenen; monet 
ilmaisevat prosessia: ilmenee, liukenee
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Tehtävä 5. Esimerkiksi verbimuodossa tahtoisithan on neljä morfeemia:                
/tahto/ verbin vartalo; /isi/ konditionaalin tunnus; /t/ yksikön toisen 
persoonan pääte; /han/ liitepartikkeli.
Analysoi seuraavien taivutettujen verbien perusteella, missä järjestyksessä 
morfeemit asettuvat sanoihin. Mitä lisämerkityksiä morfeemit tuovat verbin 
perusmerkitykseen?

lukevat, pyöräilin, kävelisimme, haluaisimmeko

4.2.3 Syntaksi: lausekkeet ja lauseet

Pelkillä morfeemeilla tai sanoillakaan ei kielenpuhuja kuitenkaan pitkälle 
potki, jos hän haluaa ilmaista itseään ymmärrettävästi ja välittää toisille 
vähänkään mutkikkaampia merkityskokonaisuuksia. Kun sanoja, taivutettuina 
tai taipumattomina, yhdistetään toisiinsa merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi, 
se tapahtuu lauseopillisia eli syntaktisia sääntöjä noudattaen. Mikäli näitä 
sääntöjä ei noudateta, kokonaisuus ei viesti enempää kuin sen yksittäiset osat. 

Merkityksellisissä kokonaisuuksissa sanat asettuvat, yksin tai yhdessä, 
ensinnäkin lausekkeiksi. Monisanaisissa lausekkeissa aina yksi sanoista 
toimii pääsanana, muut määrittävät sitä eli täsmentävät, luonnehtivat tai 
täydentävät pääsanaa. Esimerkiksi sana kallo voi toimia yksin lausekkeena 
mutta lausekkeessa vanha mammutin kallo se toimii pääsanana. Lausekkeet 
ovat yleensä yhtäjaksoisia rakenteita, jotka esimerkiksi liikkuvat virkkeessä 
kokonaisuutena ja joiden sisään ei helposti voi sijoittaa muita lausekkeita. 
Yleensä myös lausekkeen omaa sisäistä rakennetta on hankala muuttaa 
ilman, että sen merkitys muuttuisi tai sen ymmärrettävyys kärsisi. Vaikka 
vanha mammutin kallo tarkoittaa lähes samaa kuin mammutin vanha kallo 
tai kallo vanha mammutin, jälkimmäisin kuulostaa siltä, että se voisi esiintyä 
vain runokielessä. Sen sijaan lauseke kallo mammutin vanha tuskin tulisi 
ymmärretyksi edes runon kontekstissa. 

Lausekkeetkaan eivät riitä välittämään kaikkia merkityksiä – esimerkiksi 
edellä olevan lausekkeen lukijalle voi jäädä arvoitukseksi se, miksi kallosta, 
olipa se mammutin tai jonkin muun eläimen, oikeastaan puhutaan. Kun 
lausekkeen yhteyteen liitetään verbi ja mahdollisesti toisia lausekkeita, saadaan 
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parhaimmillaan aikaan laajempi syntaktinen kokonaisuus, lause, joka asettaa 
erillisen lausekkeen ymmärrettävään yhteyteen: Tutkijat + löysivät + ilokseen 
+ vanhan mammutin kallon + Siperian jäätikköalueelta. tai Vanha mammutin 
kallo + löytyi + tutkijoiden iloksi + Siperian jäätikköalueelta. 

Syntaktisesti lauseen olennaisin elementti on nimenomaan 
persoonamuotoinen verbi (löysivät, löytyi), joka – kieliopillisesti ajatellen – 
”kutsuu” ympärilleen lausekkeita. Persoonamuotoisen verbin olennaisuutta 
lauseenmuodostuksessa kuvastaa se, että ilman persoonamuotoista verbiä 
ei lausetta synny, mutta persoonamuotoinen verbi voi muodostaa lauseen 
yksinäänkin: Sataa. Tule! Persoonamuotoihin lasketaan aktiivimuotojen 
lisäksi (juoksen, juokset, juoksee, juoksemme, juoksette, juoksevat) myös 
passiivimuodot (juostaan), jotka ovat sikäli outoja persoonamuotoja, että 
ne häivyttävät tekijä-persoonan (tekijä-persoonaa ei täsmennetä), eli ovat 
oikeastaan impersonaalimuotoja (Kelomäki 2019). Pakkaa sotkee hieman se, 
että puhekielessä passiivin preesensmuotoa (juostaan) käytetään monikon 
ensimmäisen persoonan imperatiivimuodon (juoskaamme) tilalla (tästä 
enemmän alaluvussa 4.4). 

LAUSEET ERI TEHTÄVISSÄ 

Syntaktisen tarkastelun lisäksi lauseita voidaan tarkastella niiden tehtävien mukaan. 
Etenkin alakoulun opetuksessa on hyödyllistä puhua väitelauseista, kysymyslauseista 
ja käskylauseista, ehkä myös huudahduslauseista. Näissä lauseissa on sellaisia 
kielellisiä piirteitä, jotka ikään kuin asettavat ne tiettyyn tehtävään – vaikka niitä sitten 
vuorovaikutuskontekstissaan käytettäisiinkin johonkin aivan toiseen tarkoitukseen 
(ks. lukua 4.6). 

väitelause – verbi on indikatiivissa: Silja matkustaa Lappiin. 
kysymyslause – käytetään kysymyssanaa (hakukysymys) tai -ko-liitepartikkelia   

    (vaihtoehtokysymys): Mihin Silja matkustaa? Onko Silja menossa Lappiin?   
    Lappiinko Silja matkustaa?

käskylause – verbi imperatiivissa: Tule heti Siljan luo. Menkää Lappiin. 
huudahduslause – huutomerkki lauseen loppuun: Oi Silja, kaipaan sinua!

Näiden lausetyyppien käsittely niveltyy hyvin kielenhuollon näkökulmaan, kun 
harjoitellaan esimerkiksi välimerkkien käyttämistä, ja myöhemmin, kun halutaan 
valaista modusten käyttöä. Kysymyslauseiden tarkastelussa olennaista on myös 
kysymys- eli interrogatiivipronominien opiskelu. 

Lauseilla on omaa rakennetta, jota kieliopissa kuvataan lauseenjäsennyksen 
keinoin. Edellä korostetusti esiin noussut persoonamuotoinen verbi on 
lauseenjäsennyksen ydin. Lauseenjäsennyksen termein sitä kutsutaan 
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predikaatiksi. Predikaatti toimii prototyyppisissä lauseissa yhdessä subjektin 
kanssa niin, että niiden muodot ovat riippuvaisia toisistaan eli predikaatti 
kongruoi subjektin kanssa sekä persoonassa että luvussa: Tutkija (subj.) löysi 
(pred.). mutta Tutkija+t (subj.) löysi+vät (pred.). Prototyyppinen subjekti 
on nominatiivissa, viittaa elolliseen olioon, usein henkilöön, ja toimii 
intentionaalisesti omin voimin eli on semanttiselta rooliltaan agentiivinen, 
kuten edellä olevissa lauseissa. Lisäksi se on usein lauseen alussa. Mutta 
muunkinlaisia subjekteja lauseista löytyy, kuten partitiivisubjekteja 
kokijalauseista (Minua väsyttää.) tai tyypillisesti lauseenloppuisessa asemassa 
esiintyviä subjekteja eksistentiaalilauseista (Pöydällä on porkkanaa/porkkana/
porkkanoita.). 

Predikaattia ja subjektia kutsutaan lauseen pääjäseniksi, syystäkin, sillä niiden 
varaan rakentuu lauseen pääsanoma. Usein pääjäseniin lasketaan kuuluvaksi 
myös objekti, lauseenjäsen, jota tietynmuotoinen predikaatti kutsuu mukaan: 
Tutkija (subj.) löysi (pred.) kallon (obj.). Kun predikaatti on transitiivinen, 
kuten edellisessä lauseessa, se usein saa täydennyksekseen objektin. Sen sijaan 
intransitiiviverbit, kuten kävellä, juosta tai olla, eivät etsi kumppanikseen 
objektia, vaikka ne saattavatkin kaivata, täydentyäkseen kokonaiseksi 
lauseeksi, joitain muita lauseenjäseniä, kuten adverbiaalia (Minä kävelin 
kotiin (adv:li.)) tai predikatiivia (Sinä olet ihana (pred:vi)). Alakoulun 
kontekstissa lauseenjäsennyksen harjoittelu aloitetaan predikaatin ja 
subjektin opiskelemisella, mutta useimmat oppimateriaalit kannustavat myös 
objektin opiskelemiseen. Yläkoulun kontekstissa opiskelu ulotetaan näiden 
lisäksi myös muihin lauseenjäseniin eli adverbiaaleihin ja predikatiiveihin. 
Lauseenjäsenten tunnistaminen rakentuu lausekkeiden tunnistamiselle: 
koulun kontekstissa nimenomaan lausekkeiden lauseenjäsenasema on 
olennainen, ei niinkään se, millainen on lausekkeen sisäinen jäsennys – joka 
toki sekin on syntaksin tutkijoiden kiinnostuksen kohteena. 

Tehtävä 6. Verbi kutsuu lausekkeita. Oheisessa tekstissä lauseke vanha 
mammutin kallo päätyi kahteen erilaiseen lauseeseen: 

1. Tutkijat löysivät ilokseen vanhan mammutin kallon Siperian jäätikköalueelta. 
2. Vanha mammutin kallo löytyi tutkijoiden iloksi Siperian jäätikköalueilta. 

Lauseet ovat erilaiset, koska niissä on eri tavoin toimivat verbit. Verbi löytää 
kutsuu löytäjään tekijänä viittaavan subjektin (tutkijat), löydetyn ilmaisevan 
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objektin (vanhan mammutin kallon). Lisäksi verbi hyväksyy lauseeseen 
myös tapaa ja paikkaa ilmaisevia lausekkeita (Siperian jäätikköalueelta, 
ilokseen). Verbi löytyä kutsuu puolestaan löydettyyn viittaavan subjektin 
(vanha mammutin kallo), tapahtumapaikkaa ilmaisevan lausekkeen (Siperian 
jäätikköalueelta) ja sallii myös tapaa ilmaisevan lausekkeen (tutkijoiden iloksi). 

Kummasta lauseesta 3.–6.-luokkalaisen on helpompi löytää predikaatti ja 
subjekti? Miksi?

SYNTAKTISET LAUSETYYPIT 

Lauseita voidaan tyypitellä sen mukaan, millaisia muita jäseniä niihin verbin lisäksi 
kuuluu ja millaisiin tehtäviin niitä käytetään. Lähes kaikissa lausetyypeissä on subjekti, 
mutta muiden välttämättömien lauseenjäsenten määrä ja laatu vaihtelee. Ison suomen 
kieliopin (§ 891) mukaan suomen keskeisimmät lausetyypit ovat:

Transitiivilause          Elli ostaa pallon. [subjekti + transitiiviverbi +   
      objekti]

Intransitiivilause Elli juoksee.                 [subjekti + intransitiiviverbi]
Kopulalause  Elli on jalkapalloilija. [subjekti + olla-verbi +
    Elli on etevä.   predikatiivi tai adverbiaali]
                      

Näitä kolmea lausetyyppiä voi käyttää monissa tehtävissä, sillä ne ovat käytöltään 
avoimia.  Transitiivilause ja intransitiivilause ilmaisevat yleensä toimintaa, olla-
verbilliset kopulalause ja eksistentiaalilause sekä alla mainitut suppeammassa käytössä 
olevat erikoislausetyypit taas tilaa, olosuhteita tai suhdetta. Erikoislausetyypeissä 
lauseen alussa on jokin muu lauseenjäsen kuin prototyyppinen nominatiivisubjekti 
(esim. paikallissijassa, partitiivissa tai genetiivissä oleva lauseenjäsen) ja monissa 
verbinä olla.

Keskeisimpiä erikoislausetyyppejä ovat: 

Eksistentiaalilause            Kentällä on pelaajia.   
Omistuslause                     Ellillä on pallo.  
Tilalause                         Ulkona on lämmintä mutta sataa. 
Tuloslause                       Minusta tulee opettaja.   
Kvanttorilause                 Katsojia on paljon. Katsojia kutsuttiin peliin yli sata.  
Tunnekausatiivilause      Minua jännittää. 
Genetiivialkuinen lause Ellin täytyy mennä maalille
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4.2.4 Tekstioppi: virkkeet, kappaleet ja teksti

Yksittäiset lauseet eivät aina riitä, vaan merkityksen välittämiseen saatetaan 
tarvita useita lauseita: Vanha mammutin kallo löytyi tutkijoiden iloksi 
Siperian jäätikköalueelta, + joka avautui tutkijoille, + kun paikallinen 
varuskunta lakkautettiin. Lause on yksi luonnollisen kielen rakenteellisista 
yksiköistä; lauseita on kaikissa luonnollisissa kielissä, myös niissä, joita ei 
kirjoiteta. Lauseiden yhdistelmää kutsutaan virkkeeksi. Virke, toisin kuin 
lause ja lauseke, on kuitenkin vain kirjoitetun kielen yksikkö: yleiskielessä 
se merkitään ortografisesti isolla alkukirjaimella virkkeen alussa ja pisteellä, 
kysymysmerkillä tai huutomerkillä virkkeen lopussa. Virkkeen käsite ja 
sen merkitseminen tällä tavoin on kirjoitetun kielen ja kirjoitetun tekstin 
selkeään jäsentämiseen liittyvä suhteellisen nuori kielenhuollollinen sopimus. 
(Ks. Tainio & Routarinne 2012.) Kaunokirjallisissa teksteissä ja vapaassa 
verkkokirjoittamisessa välimerkkeihin liittyviä kielenhuollollisia sopimuksia 
ei välttämättä aina noudateta, mutta norminmukaiseen yleiskieleen ne 
kuuluvat. 

Virkkeen ydin on aina päälause: Mammutin kallo hajosi tutkijan työpöydällä. 
Sitä voidaan täsmentää tai määritellä sivulauseilla: Mammutin kallo hajosi 
tutkijan työpöydällä, mikä sai koko hankkeen huolestumaan. Lauseiden välisiä 
suhteita kuvataan kielitieteessä termeillä rinnastaminen tai alistaminen. 
Rinnasteiset lauseet ovat ”samanarvoisia”: Tutkijat huolestuivat, ja hankkeen 
rahoittajat vaativat selitystä. Tässä virkkeessä on kaksi rinnasteista päälausetta, 
jotka on liitetty toisiinsa rinnastuskonjunktiolla ja. Rinnastuskonjunktioiden 
koko ryhmä on seuraava:

ja, sekä, sekä – että, eli, tai, vai, mutta, vaan, sillä.  

Myös sivulauseet voivat olla keskenään rinnasteisia, mutta sivulause voi 
olla myös alisteinen joko päälauseelle (Ernesti halusi syödä mansikan, joka 
oli korissa.) tai sivulauseelle (Ernesti halusi syödä mansikan, joka oli korissa, 
joka muuten oli täynnä mustikoita.). Alisteinen lause liittyy muihin virkkeen 
lauseisiin tai yhteen lauseeseen alistuskonjunktion avulla:

että, jotta, koska, kun, jos, vaikka, kuin.

Lisäksi sivulauseita voi muodostaa relatiivipronominin avulla:

joka, mikä
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tai kysymyssanan avulla kysyväksi sivulauseeksi:

mikä, millainen, kuka, missä, miten.

Virkkeen lisäksi kirjoitetussa kielessä on muitakin kokonaisuuksia, jotka 
muotoilevat tekstiä visuaalisesti mutta myös rakentavat merkityksiä (Komppa 
2012). Pidemmät tekstit jäsentyvät yleensä kappaleiksi, jotka merkitään 
esimerkiksi aloittamalla uusi kappale sisennetysti uudelta riviltä tai jättämällä 
tyhjä rivi kappaleiden väliin. Kirjoittaja tarjoaa kappalejaolla lukijalle oman 
käsityksensä siitä, miten teksti jäsentyy merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi. 
(Komppa 2012, 121–123.)

Kun virkkeet ja kappaleet ovat loogisia kokonaisuuksia ja liittyvät toisiinsa 
muodostaen uuden merkityskokonaisuuden, puhutaan tekstistä. Tekstillä on 
sisäistä rakennetta ja kiinteyttä eli koherenssia, ja se välittää vastaanottajalle 
merkityksiä, jotka koherentissa tekstissä tähtäävät tekstin päämerkityksen 
välittämiseen. Kirjoittaja voi jäsentää pitkien tekstien merkityksiä jakamalla ne 
kappaleiden lisäksi lukuihin ja alalukuihin. Olennainen tekstin visuaalinen 
jäsennyskeino on myös otsikko, joka yleensä asetetaan tekstin alkuun omalle 
rivilleen ja joka ohjaa lukijaa tekstin merkityksiin (Komppa 2012, 121). 

Tehtävä 7. Rakenna seuraavista virkkeistä looginen teksti, joka sisältää 
yhden kappaleen. Ymmärrettävä teksti rakentuu koheesiolle, elementeille, 
jotka rakentavat siihen sidosteisuutta. Pohdi sitä, millä perusteella asetat 
virkkeet juuri tähän järjestykseen, eli miten koheesio syntyy. Kappale on 
poimittu Helena Telkänrannan teoksesta Millaista on olla eläin? (2015), s. 9, 
ja kappaleen virkkeet on tässä sekoitettu. 

1) Toisaalta tiedon karttuminen on myös osoittanut yleisiä uskomuksia 
perättömiksi ja tuottanut yllätyksiä. 

2) Eläinten kokemusmaailmaan kurkistaminen on haave, jota vielä muutama 
vuosikymmen sitten pidettiin mahdottomana.

3) Tutkimustulokset ovat vahvistaneet joitakin lemmikinomistajien ja muiden 
eläinharrastajien havaintoja, jotka ennen olivat olleet uskon varassa.

4) Yksi niistä on se, että eläimet kokevat aitoja tunteita.

5) Nykyään se on yksi tieteenala muiden joukossa. 
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Kieleen siis kuuluu erilaisia järjestelmiä, joiden yhteistoiminnan vaikutuksesta 
voimme tuottaa ja ymmärtää ilmauksia, joilla voimme puhua paitsi läsnä 
olevasta ja nykyhetkestä myös menneestä ja tulevasta, mahdollisesta ja 
mahdottomasta. Merkityksen rakentaminen lähtee foneemeista. Niistä, 
morfeemeista, sanoista, lausekkeista, lauseista ja virkkeistä rakennetaan 
pitempiä merkityksellisiä kokonaisuuksia, tekstejä, jotka saman kielen 
puhujat ymmärtävät ja tulkitsevat ainakin suurin piirtein samalla tavoin. 
Kielen merkitykset (semantiikka) ja käyttötavat (pragmatiikka) muotoutuvat 
kuitenkin yhteisöissä, mikä tarkoittaa, että kaikki kielen puhujat eivät 
jaa täysin samoja merkityksiä: esimerkiksi sellaisten abstraktien sanojen 
merkitykset kuin vaikkapa vapaus, kunniallinen ja edistyä voivat vaihdella 
ajan, paikan ja puhujayhteisön arvostusten mukaan. Kun lauseet rakentuvat 
virkkeiksi ja virkkeet teksteiksi, tulkinta muuttuu yhä moniulotteisemmaksi.

4.3 Sanasto

Sanat ovat aivan erityinen kielen rakenneosa. Ne asettuvat alttiisti monenlaisen 
tarkastelun kohteeksi: ne on helpompi tunnistaa ja poimia havainnoinnin 
kohteeksi kuin monet muut kielen rakenneosat, ne sisältävät kaikenlaista 
kiinnostavaa tietoa ihmisistä, kulttuurista, tavoista ja arvostuksista, niihin 
liittyy tunnekokemuksia, niillä voi helliä ja satuttaa. 

Yksittäisen kielen sanojen määrää ei voi tietää, sillä yleiskieleenkin sanoja 
tulee koko ajan lisää, kun taas toiset sanat jäävät käytöstä. Lisäksi tietyt sanat 
saattavat elää vain joissain yhteisöissä. Sanoja syntyy, kun niiden käytölle tulee 
tarve, ja ne unohtuvat, kun niille ei enää ole käyttöä. Esimerkiksi kännykkä-
sana tuli käyttöön, kun matkapuhelimet alkoivat yleistyä 1980-luvulla (Aapala 
2018); purilas-sanan sen sijaan tuntee enää vain harva, sillä tätä, usein hevosen 
vetämää pyörätöntä kuljetusvälinettä ei enää juurikaan käytetä. Kielitoimiston 
sanakirja (2018) tuntee kuitenkin nämä molemmat sanat ja kuvaa suomen 
yleiskielen sanastoa lisäksi yli 100 000 muun hakusanan avulla. Kymmenen 
yleisintä suomen kielellä kirjoitetuissa teksteissä esiintyvää sanamuotoa 
(Kotus, Kirjoitetun suomen kielen sanojen taajuuksia) ovat puolestaan nämä: 

ja, on, ei, että, oli, se, hän, mutta, ovat, kuin.
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Kielitieteellisesti ajatellen sanasto koostuu kolmenlaisista sanoista: 
perussanoista sekä johdoksista ja yhdyssanoista (ISK § 145). Perussanat ovat 
yleensä yksi- tai kaksitavuisia vokaaliloppuisia sanoja (verbeistä tarkastellaan 
niiden vartaloa):

kuu, talo, niukka, pese-vät.

Johdokset taas ovat erilaisilla johtimilla yleensä juuri perussanoista johdettuja 
sanoja:

kuuton, talollinen, niukkuus, pesu, pesettää.

Yhdyssanat koostuvat joko perussanojen tai johdosten tai molempien 
yhdistelmistä:

kuukausi, talonpoika, niukanpuoleinen, pesukone. 

Kieleen tulee uusia sanoja etenkin johtamalla ja yhdistämällä. Esimerkiksi 
sanakirjojen hakusanoista vain n. 10–15 % on perussanoja, loput ovat johdoksia 
(20–30 %) ja yhdyssanoja (60–70 %). (ISK § 146.) Lisäksi tehdään erilaista 
sanastotyötä. Etenkin silloin, kun suomesta rakennettiin kansalliskieltä 
1800-luvun loppupuolella, kielentutkijat kehittivät uutta kotimaista sanastoa 
korvaamaan muualta lainattuja sanoja. Tällaisia 1800-luvun uudissanoja 
kehitti esimerkiksi Elias Lönnrot, jonka kynästä ovat peräisin muun muassa 
seuraavat sanat (Hakulinen 1979, 446–453):
kirjallisuus, sanasto, lause, neliö, kuume, esitys, hyve, solu, tasavalta.

Kieleen tulee kuitenkin sanoja myös lainaamalla niitä muista kielistä. 
Yleensä lainasanat sulautuvat ajan myötä suomen omaan äänteistöön, mutta 
tuoreimmat lainasanat erottaa usein juuri niiden äänneasun perusteella 
lainasanoiksi. Koska sanoja lainataan silloin, kun niiden käytölle tulee 
tarvetta, ne kertovat erilaisista yhteyksistä kieliyhteisöjen ja kulttuurien välillä. 
Lainasanat kertovat myös erilaisista arvostuksista, ja sanan lainaaminen voi 
kertoa myös halusta identifioitua tietyn kulttuurin tai alakulttuurin jäseneksi. 
Sana voi ensin asettua yksilön tai ryhmän käyttöön ja levitä myöhemmin 
myös muun kieliyhteisön sanastoon. Kaikille lainatuille sanoille ei kuitenkaan 
näin käy. 



Kielitieto

97

Tehtävä 8. Alla on mainittu vanhoja lainasanoja. Mitä noista sanoista voi 
päätellä eri kieliyhteisöjen välisestä yhteistyöstä ja kulttuurien keskinäisistä 
suhteista?
balttilaisia lainoja (lainattu n. 2500 vuotta sitten): tytär, heimo, morsian, sisar 
germaanisia lainoja (lainattu n. 2000 vuotta sitten): ruis, airo, rauta, merta, 
taikina, kuningas
slaavilaisia lainoja (lainattu n. 1200 vuotta sitten): lusikka, piirakka, saapas, 
pappi, risti
ruotsalaisia lainoja (n. 1500-luvulta): lääkäri, naapuri, kakku, kori, sali, uuni

Mistä kielistä ovat peräisin seuraavat uudemmat lainat ja mitä ne kertovat 
suhteesta tuohon kieliyhteisöön?

etiketti, konjakki, essee, kampanja; 
brändi, pihvi, luuseri, meikki, netti; 
manga, sushi, anime, karaoke; 
maskara, vanilja, juntta, patio.  

(Lähteitä: Häkkinen 1990; Koponen 2014.) 

Kielen sanat jaetaan sanaluokkiin. Sanaluokkajaon perustana ovat 
morfologiset samankaltaisuudet, kuten samanlainen taivutus, sekä syntaktiset 
samankaltaisuudet, eli sanojen asettuminen lauseeseen ja käyttäytyminen 
lauseen jäsenenä. Lisäksi sanaluokan jäsenet ovat monesti semanttisesti 
samankaltaisia, mutta merkitykseen liittyvät kriteerit eivät yksin riitä 
vaan vievät joskus jopa harhaan. Sanaluokat voi kuvata hierarkkisesti 
puukuvaimella näin (ISK § 438:n mukaan): 

SANALUOKKA 

VERBI NOMINI 

SUBSTANTIIVI   ADJEKTIIVI   NUMERAALI  PRONOMINI  PARTIKKELI ADVERBI ADPOSITIO 

TAIPUMATON TAI VÄHÄN 
TAIPUVA SANA 
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Puukuvaimessa kolmen pääluokan alla mainituista sanaluokkaryhmistä on 
tarkempaa tietoa teoksen lopussa, liitteessä Lyhyt suomen kielioppi. Tässä 
avataan vain hieman pääluokkia ja pohditaan sanaluokkarajojen häilyvyyttä. 

Kolmen pääluokan helpoiten havaittava ero liittyy morfologiaan: 

• Nominit taipuvat luvussa ja sijamuodoissa.
• Verbit taipuvat luvussa, persoonassa, aikamuodoissa ja tapaluokissa.
• Taipumattomat sanat eivät taivu (tai taipuvat vain muutamassa 

muodossa). 
Syntaktisesti erot ovat myös selkeät:

• Nominit voivat toimia itsenäisinä lausekkeina mutta eivät yksin voi 
muodostaa lausetta.

• Verbit voivat muodostaa lauseen yksin tai yhdessä muiden sanaluokkien 
lausekkeiden kanssa.  

• Taipumattomat ja vähän taipuvat sanat eivät voi toimia itsenäisinä 
lausekkeina. 

Olennaista on ymmärtää, että vaikka jaottelu on monin tavoin selkeä, 
kielen luonteeseen kuuluu erilaisten kategorioiden häilyvyys ja rajojen 
hämärtyminen. Esimerkiksi prototyyppiset substantiivit on helppo erottaa 
adjektiiveista, mutta silti adjektiiveilla voi olla substantiivimaista käyttöä ja 
toisin päin. Esimerkiksi vain adjektiiveille on ominaista se, että ne taipuvat 
vertailuasteissa. Silti vaikkapa substantiivi ranta voi taipua adjektiivimaisesti: 
rannempana. Kun lauseessa Koulin tarkkaan nuoret taimet. sana nuoret on 
selvästi adjektiivi ja määrittää pääsanaansa, lauseessa Nuoret innostuvat 
nykyään puutarhanhoidosta. sama sana onkin substantiivi ja substantiiville 
mahdollisessa syntaktisessa asemassa, subjektina. Järjestyslukuja (viides, 
sadas, toinen) pidettiin aiemmissa kielenkuvauksissa merkityksen vuoksi 
numeraaleina, mutta nykykieliopeissa ne on syntaktisen käyttäytymisensä 
perusteella sijoitettu adjektiivien luokkaan. Verbien partisiipit (esim. 
istuva, puhumaton) voivat toimia adjektiivin ja jopa substantiivin tavoin; 
nominaalimuodot (esim. tekemässä, kutoma, kehuttu) toimivat osin verbien, 
osin nominien tapaan, adjektiivi- tai substantiivimaisesti. Lausekonteksti 
lopulta määrää sen, mihin sanaluokkaan sanat asettuvat. 
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Kun käsitys sanaluokista rikastuu, myös  esimerkiksi  edellä 
esitettyä puukuvainta voi tarkentaa, lähes loputtomiin. Kaikissa alaryhmissä 
on useita erilaisia ryhmiä (ks. liitettä Lyhyt suomen kielioppi). Suomen 
oppitunneilla onkin parempi keskittyä keskeisten käsitteiden suhteiden 
hahmottamiseen kuin pyrkiä  sanaluokkakuvauksen kattavuuteen 
ja täydellisyyteen. 

Vaikka sanaluokkien tarkastelussa merkitykseen pitäytyminen ei riitä, 
sanojen semantiikan pohtiminen on keskeinen osa sanastontutkimusta. 
Kirjoittajan näkökulmasta on tärkeää havainnoida sanojen monia merkityksiä 
ja sitä, miten sanat saavat tekstiyhteyksissään erilaisia merkitysvivahteita. Kun 
monella sanalla on sama tai lähes sama merkitys, puhutaan synonyymeistä. 

nukkua, uinua, tutia, torkkua, goisata

Synonyymit ovat kuitenkin harvoin täysin samamerkityksisiä, sillä usein 
niillä on erilainen tyylisävy. Yksi sanaston hallintaan liittyvistä seikoista 
onkin niiden tyylilajin tunnistaminen – tämä on olennainen seikka varsinkin 
silloin, kun oppilas pyrkii kirjoittamaan tietyntyylistä tekstiä. Esimerkiksi 
asiatekstiin, joka käsittelee unen merkitystä ihmiselle, sopii harvoin 
käytettäväksi sana goisata. Usein erityisesti sellaiset sanat, joihin liittyy vahvoja 
tunteita, kielteisiä tai myönteisiä, tai jotka ovat erityisen läheisiä ihmisille, 
saavat paljon synonyymejä. Jokaisen on helppo keksiä monia synonyymejä 
vaikkapa sanoille tyttö, isä, humala, rakastella. 

Joillain samanmuotoisilla sanoilla voi olla eri merkityksiä. Niitä kutsutaan 
homonyymeiksi. Esimerkiksi sana keksi tarkoittaa useimmille pikemminkin 
syötävää herkkupalaa kuin tukinuitossa käytettävää sauvaa. Mutta jos 
vanhempaa merkitystä ei tiedä, voi tietyn tekstin ymmärtäminen käydä 
hankalaksi ja hupaisiakin väärinymmärryksiä syntyy. Homonyymit 
ovatkin ehtymätön huumorin lähde sanaleikeissä ja vaikkapa sarjakuvissa. 
Homonymiassa samaa tarkoittavat sanat ovat selvästi lähtöisin eri 
käyttöyhteyksistä, kun taas polysemiassa alun perin yhdestä käyttöyhteydestä 
peräisi olevalle sanalle on kehittynyt ainakin näennäisesti varsin erilaisia 
merkityksiä. Nykykielessä varsin polyseeminen on esimerkiksi verbi pitää: 

Pidän sinusta. Nyt pitää mennä. Pidä kiinni, ettet putoa! Takkini ei pidä tuulta. 
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Monesti merkitykset muuttuvat ajan kuluessa niin, että konkreettinen 
merkitys muuttuu abstraktimmaksi (Hakulinen 1979, 399–403):

tie: tietää ’tien osaaminen, tien seuraaminen’ → tietää ’olla selvillä jostakin’

keksi ’teräväpäinen sauva, jota käytetään erityisesti tukinuitossa’: keksiä 
’keksillä tavoittaminen, kiinni saaminen’ → keksiä ’oivaltaa, kehittää jotain 
uutta’

Kielissä ilmaistaan asioita usein myös kielikuvien avulla. Jotkut kielikuvat 
ovat niin vakiintuneita, ettei niitä arkikäytössä enää kielikuviksi tunnistakaan: 
pöydän jalka, pullon kaula. Erityisesti kaunokirjallisuudessa luodaan uusia 
kielikuvia ilmaisemaan kirjailijan näkemyksiä. Esimerkiksi metaforalla 
tarkoitetaan kielikuvaa, jossa liitetään yhteen kahden eri käsitteistön 
ilmauksia, jotta saadaan aikaan uudenlainen mielikuva. Osa metaforista 
on tosin hyvinkin vakiintuneita kliseitä: Elämä on matka. Aika on rahaa. 
Kirjailijan tehtävänä onkin luoda sellaisia metaforia, jotka herättävät 
yllättäviä mielikuvia. Lukijalta metaforien ymmärtäminen metaforiksi, ja 
ylipäätään kielikuvien ymmärtäminen, edellyttää monia asioita, mutta ennen 
kaikkea sitä, että lukija tuntee ja ymmärtää kielikuvissa käytettyjen sanojen 
vakiintuneet merkitykset. 

Merkityksen näkökulmasta sanat asettuvat erilaisiin merkityskenttiin. 
Yhden merkityskentän muodostavat esimerkiksi sukulaisuussanat (sisko, 
veli, äiti, isoisä, täti, serkku jne.), toisen vaikkapa aikaan liittyvät sanat (vuosi, 
tunti, sekunti, kuukausi, vuosisata jne.). Merkityskenttiä on lukemattomia, 
ja niiden muodostaminen esimerkiksi oppilaiden kanssa yhdessä kehittää 
paitsi oppilaiden käsitystä sanojen välisistä merkityssuhteista myös heidän 
sanavarastoaan. 

Merkityskentillä on tavallisesti myös oma sisäinen hierarkiansa: tietyt 
käsitteet ovat yläkäsitteitä, joiden alle asettuu alakäsitteitä. Tiedonaloihin 
kuuluu juuri tämäntapaista hierarkkista käsitteistystä, ja tiedonalan 
tuntemuksessa ylä- ja alakäsitteiden suhteiden ymmärtäminen on olennaista. 
Esimerkiksi ympäristöopissa tällaisiin käsitteistyksiin opitaan koulussa jo 
varhain, vaikkapa näin: puu-käsitteen alakäsitteitä ovat kuusi, mänty, koivu, 
leppä, haapa. Kun tieto karttuu, alakäsitteiden määrä lisääntyy ja kategoriat 
tarkentuvat, mutta myös tieto yläkäsitteistä karttuu uuden oppimisen myötä.
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Lukutaidon kannalta on olennaista, että oppilaan sanavarasto on riittävän 
laaja ja että oppilas huomaa, jos ei tunnista jotain sanaa, ja tietää, miten 
sanan merkityksen voi selvittää (Merisuo-Storm 2011). Oppitunneilla 
opettajalta voi kysyä vieraista sanoista ja hän voi tarjota oppilaille keinoja, 
joilla he itsenäisestikin pystyvät selvittämään sanojen merkityksiä esimerkiksi 
luotettavista sanakirjoista internetissä ja luokan kirjahyllyssä (ks. myös lukua 
6). Kielitoimiston sanakirja (2018) on verraton apu moneen pulmaan, sen 
avulla selviävät paitsi sanojen merkitykset myös se, miten sanat taipuvat 
käytössä. 

Lasten ja nuorten sanavarasto kehittyy koko ajan, ja suomea ensikielenään 
puhuvilla on luonnollisesti ollut mahdollisuus oppia enemmän sanoja 
kuin suomea vasta oppivilla, mutta myös suomea äidinkielenään puhuvien 
sanavarastossa voi opettajan näkökulmasta olla yllättäviä puutteita (Merisuo-
Storm 2011; ks. myös Karvonen ym. 2015). Sanaston laaja hallinta on 
kuitenkin olennaista sekä kielenoppimisen että kaiken muunkin oppimisen 
näkökulmasta. Opettajan on siis syytä kuunnella herkästi oppilaita ja käydä 
keskustelua sanojen merkityksistä ja muistuttaa erilaisista sanan merkityksen 
selvittämisen strategioista aina, kun perehdytään teksteihin (erilaisista 
strategioista, ks. Merisuo-Storm 2011). 

Tieto oppilaiden sanastoon liittyvistä ongelmista on olennainen osa 
oppilaantuntemusta. On havaittu, että suomen kieltä opiskelevalle on etua 
siitä, että hänen oman äidinkielen osaamisen tasonsa on hyvä – kielitaidot 
tukevat toisiaan, myös sanaston osalta (Honko 2013). Siksi opettajien tulee 
kannustaa myös niitä, joiden äidinkieli ei ole opetuksessa käytettävä kieli, 
lukemaan, kirjoittamaan ja keskustelemaan omalla kielellään, sekä arjessa 
että oman äidinkielen opettajan ohjauksessa, jos siihen vain on mahdollisuus.

 4.4 Kielitiedon opetussisältöjä

Edellä hahmoteltiin kielen järjestelmiä ja kuvattiin niitä kieliopillisin 
käsittein. Mutta mitä kieliopin käsitteitä ja sisältöjä koulussa sitten pitäisi 
opettaa? Monet opettajat ratkaisevat nämä kysymykset tukeutumalla kieliopin 
opetuksessa oppikirjaan (Kaikkonen 2011; Tainio, Karvonen & Routarinne 
2015). Oppikirja onkin hyvä apuväline, mutta opettajan ei kannata tukeutua 
yksin siihen, vaan suunnitella opetustaan nojautuen myös perusopetuksen 
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opetussuunnitelmaan, jossa sisällöt ja esimerkiksi opetettavaksi suositellut 
käsitteet on eri aikoina esitetty tavoin, joskus hyvinkin yksityiskohtaisesti, 
toisinaan yleisemmin. 

Eri aikojen opetussuunnitelmissa kielitietoon liittyvät asiat on hahmotettu 
eri tavoin. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) on 
kirjoitettu niin, että opetuksen taidolliset tavoitteet on esitetty rinnan niiden 
saavuttamiseen liittyvien sisältöalueiden kanssa. Tausta-ajatuksena on, että 
kielioppia tai kielitietoa ei tarjoilla erillisenä sisältöalueena, vaan integroituna 
muihin, tekstien tuottamiseen ja tulkitsemiseen liittyviin alueisiin. Silloin 
kielioppiin liittyvät tiedot nähdään ennen kaikkea käytön näkökulmasta, osana 
kirjoittamis- ja lukemisprosesseja, niin että kielioppia ei koettaisi irrallisena, 
vaikeasti hahmottuvana käsitesekamelskana (vrt. Korhonen & Alho 2006). 
Aiemmissa opetussuunnitelman perusteissa kieliopin opiskeluun liittyvät 
asiat on esitetty usein omana sisältöalueenaan. Kaikissa opetussuunnitelmissa 
tavoitteena on kuitenkin ollut, että kielioppiasiat pyritään perusopetuksessa 
esittämään spiraalinomaisesti siten, että seuraava tieto aina rakentuisi 
edellisen varaan ja oppilas kokisi, että hänen oma kielitietonsa karttuu koko 
ajan. 

Kieliopin ja tekstintutkimuksen käsitteet ja tavoitteet esitetään yleensä 
tietyssä, melko muuttumattomassa järjestyksessä. Alkuopetuksessa, 
lukemaan oppimisen yhteydessä, tutustutaan termeihin äänne ja kirjain 
ja hahmotetaan syntaksin alkeita oppimalla erottamaan tekstistä virke. 
Kielitiedon oppiminen liittyy vahvasti lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen 
tavoitteisiin. Alakoulun ylemmillä luokilla tutustutaan sanaluokkiin, 
niiden erilaiseen taivutukseen ja käyttöön, opiskellaan käsite lause sekä 
lauseenjäsennyksen alkeita ja monipuolistetaan käsitystä virkerakenteista. 
Tekstien osalta pyritään tunnistamaan erilaisia tekstien tyyppejä ja genrejä 
ja tutustutaan niiden kielellisiin piirteisiin. Monet kielitietoon liittyvät asiat 
opitaan tekstejä tuottamalla, kun huomiota kiinnitetään erilaisiin kielioppiin, 
tekstioppiin ja kielenhuoltoon liittyviin asioihin. Huomattava on, että suurin 
osa kieliopin perusasioista opiskellaan itse asiassa alakoulun ylemmillä 
vuosiluokilla. Yläkoulussa kielitietoa syvennetään laventamalla syntaksin 
aluetta yhä monimuotoisempiin virke-, lause- ja lausekerakenteisiin ja 
esimerkiksi tunnistamalla kaikki lauseenjäsenet. Useat kielitietoon liittyvät 
asiat limitetään erilaisten tekstien laatimisen opiskeluun, ja huomiota 
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kiinnitetään esimerkiksi argumentoinnin, perustelemisen, retoristen 
keinojen ja eri tyylien ja rekisterien ilmaisemisen kielellisiin keinoihin. 
Lisäksi yläkoulun opetussuunnitelmissa mainitaan yleensä suomen kielen 
tarkastelu kielikunnassaan, kielen vaihtelu ja ohjailu, suomen vertaileminen 
muihin kieliin sekä kielipoliittista pohdintaa. 

Perusideana on, että jo aivan ensimmäisillä luokilla tutustutaan joihinkin 
kielestä puhumisessa tarpeellisiin käsitteisiin. Vuosiluokalta toiselle 
käsitteiden määrä kasvaa ja monipuolistuu. Tavoitteena on, että oppilas saisi 
riittävästi käsitteitä siihen, että hän voisi puhua kielestä ja tarkastella niiden 
avulla ja kautta sekä omaa että toisten käyttämää kieltä (Pynnönen 2006). 
Kielenkäytöstä puhuminen kieltä ja tekstiä jäsentävillä käsitteillä mahdollistaa 
sen, että oppilas voi nähdä omat tekstintuottamisen ongelmansa ja panostaa 
niiden ratkaisemiseen. Kaiken kaikkiaan kieliopin ja koko kielitiedon 
opetuksessa on pyrkimys siihen, että oppilaan tietämys kasvaa, tieto muuttuu 
käyttötiedoksi ja lopulta myös analyyttiseksi tiedoksi, jonka avulla oppilas 
osaa tarkastella omaa kielenkäyttöään ja puhua siitä täsmällisin termein. Siten 
ymmärrys omasta kielenkäytöstä syvenee. 

4.5 Kielioppia vai kielenhuoltoa?

Kieliopin opetuksessa ei aina pidetä erillään kielen rakenteen tutkimista ja 
kielen ohjailuun liittyvää kielenhuoltoa, vaikka oppijalle voisi olla paljon 
hyötyä siitä, että hän ymmärtää tiettyjen kielen rakenteisiin liittyvien 
käyttösääntöjen olevan sopimuksenvaraisia. Koulun kielioppiopetuksessa 
analyyttinen kielitieteellinen lähestymistapa on melkeinpä harvinainen: 
yleensä kieliopin opetukseen limitetään kielenhuollon näkökulmaa. 
Deskriptiivistä (kuvailevaa) ja normatiivista (ohjailevaa) kielen kuvausta 
on vaikea tosin pitääkään täysin erillään toisistaan, sillä kielen kielioppia 
rakennetaan osin myös kielenohjailun keinoin. Kieli kuitenkin elää 
kieliyhteisöissä omaa, monella tavoin kielenohjauksesta piittaamatonta 
elämäänsä. Siksi kielenhuollon ohjeita tarkistetaan ajoittain, koska kielen 
käyttö on karannut omille teilleen, ja kielenhuollon normiston mukaiset 
valinnat eivät enää ole kielenkäyttäjille luonnollisia, kielitajun ohjaamia 
valintoja. Kielen kehitystä seuraavat ja sen huollosta huolehtivat etenkin 
Kotimaisten kielten keskuksen Kielitoimisto sekä Suomen kielen lautakunta 
(ks. https://www.kotus.fi/). 
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Myös opetuskäytänteitä tulisi kehittää. Kieliopin opetukseen limittyvää 
kielenhuoltoa nimittäin saatetaan harjoitella kouluopetuksessa esimerkiksi 
toistamalla harjoituksissa samaa asiaa ilman, että opiskeltava ilmiö asettuisi 
laajempaan kontekstiin tai synnyttäisi kokemuksia, jotka emootioiden 
kautta vahvistaisivat oppimista (vrt. Harjunen & Korhonen 2009). 
Monesti myös ne tehtävät, joiden avulla pyritään valaisemaan kielioppia, 
rakennetaan opetusmateriaaleihin suhteellisen kaavamaisina nimeämis- ja 
poimimistehtävinä (Alho & Kauppinen 2008; Kulju 2010). Oppikirjoissa 
seuraavanlaiset tehtävänannot ovat enemmän kuin tavallisia:

”Nimeä seuraavat verbimuodot”
”Luokittele seuraavat sanat eri sanaluokkiin”
”Poimi seuraavasta tekstistä verbit”
”Etsi substantiivit ja nimeä niiden sijamuodot”

Tämäntyyppiset tehtävät tuottavat toki tunnistamisen iloa. On kuitenkin 
tärkeää antaa oppilaille myös sellaisia tehtäviä, joissa he pääsevät 
havainnoimaan kieliopillisia ilmiöitä suhteessa sekä siihen kielijärjestelmän 
osaan, johon ne kuuluvat, että kielen muihin järjestelmiin. 

Koska kieli ja kielenkäyttö muodostuvat erilaisista limittäisistä järjestelmistä, 
systeemeistä, vain yhden osasen tai käsitteen opiskeleminen ei riitä, koska 
käsite ei silloin liity osaksi systeemin kokonaisuutta. Ehkä tässä piileekin vielä 
yksi kieliopin opiskelemisen pulmista: monesti oppilas opiskelee vain yhden 
asian eikä hahmota sitä osaksi isompaa kokonaisuutta. Jos kielioppi edustuu 
pelkkinä irrallisina käsitteinä tai käsiteluetteloina, ei ole ihme, jos substantiivi 
ja subjekti, adverbi ja adverbiaali, predikaatti ja predikatiivi menevät 
keskenään sekaisin. Kun kokonaisuuksia ei hahmoteta, kielen systeemiin 
piiloutuvat jännittävät ongelmat ja näkökulmat saattavat jäädä kaavamaisten 
tehtävien tekemisen jalkoihin. 

4.6 Puhuttu ja kirjoitettu kieli

Suomen kieliopin opiskelemisen haasteisiin kuuluu se, että ero puhutun ja 
kirjoitetun kielen välillä on suuri. Vaikka suomea vanhan hokeman mukaan 
”puhutaan kuten kirjoitetaan”, tämä pätee vain foneemien osalta, eli että lähes 
jokaista foneemia vastaa oma kirjain (fonemaattinen kirjoitusjärjestelmä). 
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Kuitenkin puhekielessä monet muoto- ja lausetason rakenteet ovat erilaisia 
kuin kirjoitetun kielen, ja jopa äännetasolla löytyy variaatiota esimerkiksi 
murteissa (Martin 1996, 121). 

Vanhastaan puhekieli edustuikin Suomessa erilaisina murteina. Edelleenkin 
eri puolilla Suomea puhutaan eri tavoin, ja erilaisia paikallisten murteiden 
piirteitä tunnistetaan. Monet pystyvät erilaisen äänneasun ja sanaston 
perusteella erottamaan vaikkapa savon puhujat eteläpohjalaisista ja 
helsinkiläiset rovaniemeläisistä. Nuoret suomenpuhujat pyrkivät kuitenkin 
yleisesti ottaen noudattamaan yleistyviä puhesuomen piirteitä (Mantila 2004). 
Joitain erityisiä murrepiirteitä on omaksuttu myös nykynuorten puhekieleen 
ja puheenomaiseen kirjakieleen, kuten yksikön ensimmäisen persoonan 
pronominin mie, jota etenkin nuoret käyttävät teksteissään esimerkiksi 
leikillisen ja vaatimattoman mielikuvan luomiseen (Piippo, Vaattovaara & 
Voutilainen 2016, 103–105). 

Puhuttu kieli rakentuu kirjoitettua vahvemmin vuorovaikutuksessa. Puhe 
sisältää siten paljon suunnitteluilmauksia (esim. niinku, tota), toistoa ja 
oman puheen korjauksia, joilla kaikilla on vuorovaikutuspuheessa olennaiset 
tehtävänsä sekä puheen tuottamisen että vastaanottamisen näkökulmista 
(esim. Sorjonen & Laakso 2005). Myös erilaiset partikkelit (aha, no, siis) ja 
interjektiot (oho, hui) sekä monet ilmaukset, kuten pronomineilla rakennetut 
viittaukset puhehetken kontekstiin (Toi on ihan outoa. Tää on hieno runo.), 
ovat puhekielessä enemmän läsnä kuin kirjoitetussa tekstissä (Larjavaara 
1990, 42–43). Varsinkin demonstratiivipronominit tämä/nämä, tuo/nuo, se/
ne, joiden tarkoitteet vaihtelevat keskustelun kuluessa, ovat taajaan käytössä 
(Etelämäki 2006, 13–20, 200). 

Puhuttuun kieleen asettuu myös toisenlaisia informaatio- ja lauserakenteita 
kuin kirjoitettuun kieleen. Siinä missä kirjoitetussa kielessä dominoivat 
kokonaiset lauseet ja virkkeet, puhutun kielen lausumat rakentuvat vahvasti 
edellisten vuorojen varaan niin, että ne ovat kirjoitettuun kieleen nähden usein 
syntaktisesti vajaita: esimerkiksi kysymyksiin ei puheessa useinkaan vastata 
kokonaisilla lauseilla, vaan vastaus ja sen tulkinta rakentuvat kysymyksen 
varaan. 

A: Paljoks kello on?
B: Kaks. (vs. Kello on kaksi.)
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Myös informaatiota annostellaan puheessa eri tavoin kuin kirjoitetussa 
(Palander 1991), esimerkiksi lohkolausein (ISK § 1404):

Se oli kiva se uusi opettaja.

tai limittäisrakentein (ISK § 1015):

Sielt tulee uutiset alko just nyt.

Puhefunktioita ilmaistaan monin eri keinoin: esimerkiksi kysymyksiä ei aina 
muotoilla kysymyssanallisten lausumien tai -kO-partikkelin avulla (Raevaara 
2004) ja direktiivisyyden eli pyytämisen tai käskemisen keinoista imperatiivi 
on vain yksi (Lauranto 2015). Erityistä hämmennystä suomea opiskeleville 
ja suomen kirjakieltä kirjoittaville äidinkielisillekin tuottaa muoto, joka 
kieliopissa nimetään verbin passiivimuodoksi. Esimerkiksi mennä-verbillä 
tämä muoto on mennään. Puhekielessä verbin preesensin passiivimuoto 
on ujuttautunut aktiivisten persoonamuotojen joukkoon, tyypillisesti 
edustamaan indikatiivin monikon ensimmäistä persoonaa:

Me mennään tänään uimaan. (vrt. me menemme)

Hämmennystä aiheuttaa edelleen se, että tuota samaista muotoa käytetään 
myös imperatiivisessa merkityksessä, pyynnöissä ja käskyissä, monikon 
ensimmäisessä persoonassa. Imperatiivia ei voi muodostaa verbin 
passiivimuodoista, mikä edelleen lisää hämmennystä. Kun kieliopillisesti oikea 
monikon ensimmäisen persoonan imperatiivimuoto olisi – kirjakielessäkin 
harvoin käytetty – menkäämme, puhekielessä sama ilmaistaan:

Mennään uimaan!

Ei siis ihme, että sekä äidinkieliset että suomea opettelevat ovat hieman 
hämmennyksissä tämän verbimuodon kanssa. Koska suomea omaksuvat 
oppivat sitä usein juuri puhutun kielen kautta, pääasialliset kielelliset mallitkin 
tulevat nimenomaan puheen kautta. Kirjakielen ja puhutun kielen ero 
vaikuttaa siihen, että kieliopillisesti korrektin suomen kielen kirjoittamisen 
oppiminen vaatii suomenoppijalta paljon aikaa ja kärsivällisyyttä – jopa niiltä, 
joilla puhuttu kieli on jo erinomaisesti hallussa (Halonen 2009). Lisäksi ne 
suomenoppijat, jotka ovat aloittaneet suomi toisena kielenä -opetuksessa, ovat 
usein oppineet suomea käyttökielen näkökulmasta, jolloin päämääränä on 
ollut toiminnallinen kielenosaaminen. Siksi suomen kielen ja kirjallisuuden 
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oppitunneilla usein vallitseva analyyttisesti kirjakielen rakenteisiin 
keskittyvä näkökulma saattaa sisältää oppilaalle paljon uudenlaisia termejä ja 
käsitteistyksiä (Aalto & Kauppinen 2011).

4.7 Erilaisia kieliopin opetusmenetelmiä

Edellä on jo käsitelty joitakin kieliopin opettamiseen liittyviä kysymyksiä. 
Tutkimustenkin perusteella kielioppiopetus on sellaista, jossa erityisen 
paljon tukeudutaan valmiiseen oppimateriaaliin, esimerkiksi oppikirjoihin 
(Kaikkonen 2011; Tainio, Karvonen & Routarinne 2015). Asiantuntijoiden 
laatimat oppikirjat ja niihin liittyvät muut materiaalit ovatkin hyvä apu 
opetuksessa, mutta aina ne eivät kannusta uudenlaisiin kieliopin opetuksen 
lähestymistapoihin (esim. Aalto & Kauppinen 2011; Rättyä & Kulju 
2018). Oppikirjaan tukeutuminen kieliopin opetuksessa saattaa johtaa 
opetusmetodeihin, joissa oppilaan ääni jää kuulumattomiin (vrt. Borg 2003).

Kieliopin opetuksen tutkimuksessa onkin viime aikoina nostettu vahvasti esiin 
oppilaan oman kieliopillisen ajattelun tutkiminen. Tutkimuksen keskiössä on 
ollut analysoida ja reflektoida sitä, miten oppilaat toimivat, kun he ratkovat 
kieliopillisia tehtäviä. Oppilaita on esimerkiksi haastateltu (Paukkunen 2011) 
tai heitä on pyydetty kielentämään ajatteluaan eli esittämään esimerkiksi 
kirjallisesti kieliopillisen tehtävän ratkaisemiseen käyttämäänsä tapaa tai 
strategiaa (Marjokorpi 2016; Rättyä 2017; Rättyä & Kulju 2018; Tainio & 
Routarinne 2012) tai heidän keskinäistä ongelmanratkaisuneuvottelujaan 
on analysoitu (Marjokorpi 2018; Vilppula 2018). Tutkimuksissa on havaittu 
kolme pääongelmaa: 1) kieliopillisen tehtävän ratkaisemisessa ei noudateta 
minkäänlaista strategiaa tai noudatetaan strategiaa, joka johtaa harhaan; 
2) muistetaan jokin kieliopillinen sääntö tai strategia oikein, mutta ei 
osata soveltaa sitä käytäntöön; 3) oppilas kiinnittyy liikaa semantiikkaan 
ja kielellinen muoto ohitetaan. Kieliopillisen ajattelun ongelmakohdat 
nivoutuvat toki toisiinsa, mutta niitä avataan seuraavassa yksi kerrallaan.

Koska kielen kielioppi on systemaattista ja perustuu erilaisiin jäsennyksiin ja 
järjestelmiin, kielen analysointiakin tulee lähestyä strategisesti. Esimerkiksi 
Ulla-Maaria Paukkunen (2010) havaitsi 9-luokkalaisten kieliopillista ajattelua 
tutkiessaan tässä suuria puutteita. Kun oppilaat tutkivat lehtiotsikoita 
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analysoimalla niistä lauseenjäseniä, Paukkunen huomasi, että suurin 
osa oppilaista käytti täysin väärää strategiaa tai heillä ei ollut lainkaan 
strategiaa. Vajaa kolmasosa ei haastatteluissa osannut kertoa lainkaan, 
miten lähtisi liikkeelle tehtävän ratkaisemiseen. Noin kaksi kolmasosaa 
oppilaista käytti tiettyä strategiaa, mutta sellaista, joka johtaa ongelmiin: he 
lähtivät lauseenjäsennyksessä liikkeelle subjektista tai jopa objektista eivätkä 
persoonamuotoisesta verbistä, jonka ympärille lause rakentuu. Monesti 
lähdettiin liikkeelle lauseen ensimmäisestä sanasta ja jatkettiin siitä sana 
kerrallaan eteenpäin. Lauseenjäsennyksen avain on aina persoonamuotoisen 
verbin tunnistamisessa. Oppilaiden subjekti/objekti-lähtöinen strategia johti 
usein siihen, että tehtävä jäi ratkaisematta. Harhaanjohtavat strategiat tai 
strategioiden vääränlainen soveltaminen näkyy myös Kaisu Rättyän (2017) 
kielentämistä ja visualisointia sekä Sanna Vilppulan (2018) oppilaiden 
kielioppitehtävien tekemistä analysoivissa tutkimuksissa, joissa oppilaat 
lähtevät liikkeelle, esimerkiksi lauseenjäseniä tai sanaluokkia analysoidessaan, 
yksittäisistä sanoista eivätkä näe sanoja osana lausekkeita tai lauseita. 

Tietyn kieliopillisen (tai kielenhuollollisen) säännön muistaminen ja sen 
”sokea” soveltaminen vie myöskin yleensä harhaan. Liisa Tainion ja Sara 
Routarinteen (2012) analyysissa lauseen tunnistamisesta näkyi selvästi se, 
miten monet opiskelijat sovelsivat lauseen tunnistamiseen mantranomaisesti 
sääntöä ”lause alkaa isolla alkukirjaimella ja päättyy pisteeseen”. Tämä 
johtaa luonnollisesti harhaan, sillä oikeinkirjoitussäännöt kuuluvat vain 
kirjoitettuun kieleen, johon puolestaan kuuluu olennaisesti myös virkkeen 
käsite. Tätä strategiaa käyttäneet opiskelijat eivät onnistuneet tunnistamaan 
analysoitavana olleesta virkkeestä sen kahta lausetta. Sen sijaan ne opiskelijat, 
jotka käyttivät lauseen tunnistamisen strategiana persoonamuotoisen verbin 
tunnistamista, päätyivät varmimmin oikeaan lopputulokseen. Myös Rättyän 
(2017) analyyseissa saatettiin lähteä liikkeelle jostain sinänsä oikeasta mutta 
silti irrallisesta säännöstä. Oppilas saattoi lauseenjäsennystä tehdessään 
esimerkiksi muistaa säännöt ”objekti esiintyy kieliopillisissa sijoissa” ja 
”objekti on tekemisen kohde”. Näiden sääntöjen sokea soveltaminen johti 
siihen, että esimerkiksi lauseesta  Leiriydyimme yöksi metsän laitaan. 
tunnistetiin objektiksi metsän, sillä se on kieliopillisessa sijassa (kieliopilliset 
sijat: nominatiivi, akkusatiivi, genetiivi) ja se ajateltiin tekemisen kohteeksi 
(metsän laitaan on kuitenkin lauseke, jonka esiintyy lauseessa adverbiaalina). 
Yksittäisen säännön soveltaminen ilman kokonaisvaltaisempaa käsitystä 
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kyseessä olevasta kielen osajärjestelmästä johtaa siis lähes väistämättä 
hankaluuksiin. 

Viimeisin esimerkki kertoo, että myöskään muotoon liittyvien sääntöjen 
sokea soveltaminen ei riitä. Kaikissa tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, 
että nimenomaan semantiikka ja jopa yleinen maailmantieto vievät oppilaan 
helposti mukanaan. Erityisesti lauseenjäsenten (Paukkunen 2011) ja 
sanaluokkien (Vilppula 2018) tutkimisessa semanttiset ”peukalosäännöt” 
vievät ajattelua harhaan, jos kielen muotoon liittyvät seikat sivuutetaan. Kun 
etsitään ”tekemisen kohdetta” huomaamatta, että lauseen predikaatti on 
intransitiivinen verbi (esim. leiriytyä), objekti etsitään, vaikka sitä ei lauseesta 
voi löytyä. Etsiessään subjektia (”tekijää”) passiivimuotoisesta lauseesta 
oppilas joutuu ymmälleen. Se, että merkitys ja maailmantieto vievät kielen 
analysoijan mukanaan, on havaittavissa myös Jenni Marjokorven (2016) 
analyyseissa. Marjokorpi tunnisti opiskelijoiden kieliopillisessa päättelyssä 
olennaisiksi nimenomaan merkitykseen liittyvät kysymysstrategiat, 
esimerkiksi kysymykset ”Millainen X? ”, kun tunnistetaan adjektiiveja, tai 
”Kuka teki?”, kun etsitään lauseesta subjektia. Nämä ovat käyttökelpoisia 
strategioita joihinkin konteksteihin, mutta ne eivät päde kuin osaan 
prototyyppisiä lauseita. Liiallinen tukeutuminen merkitykseen muodon 
kustannuksella ja sokeat säännöt ilman käsitystä niiden soveltamisesta ja 
rajoituksista eivät riitä. 

Olennaista on muistaa, että kielentutkimuksessa sekä muoto että merkitys 
ovat aina toisiinsa sidoksissa, sillä ne yhdessä mahdollistavat kielen 
symboliluonteen ja muodostavat näin luonnollisen kielen perustan. Siksi 
on syytä suhtautua hieman varovaisesti julistuksiin siitä, että on kieliopin 
opetuksessa panostettava ensisijaisesti merkitysten analyysiin (vrt. Korhonen 
& Alho 2006). Merkitys on olennainen, mutta se on vain kielellisen merkin 
toinen puoli. 

Miten kielioppia siis pitäisi opettaa, että oppija tunnistaisi riittävässä 
määrin kielen jäsennyksiä, osaisi soveltaa käytäntöön oppimiaan asioita 
eikä tukeutuisi analysoidessaan pelkästään merkitykseen? Erilaisten 
keinojen valikoima rakentuu olennaisesti siihen, että tuetaan oppilaan omaa 
kieliopillista ajattelua kuuntelemalla häntä ja tarkastelemalla sitä, missä 
kohden oppija kohtaa ongelmia. Oppilaan ajattelun kuuleminen rakentuu 
tutkivaan ja toiminnalliseen pedagogiikkaan. Niiden avulla voidaan rakentaa 
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kieliopillisen ajattelun ja ongelmanratkaisun perustaa, mutta ennen kuin 
tätä perustaa voidaan rakentaa, on jo hallittava joitain käsitteitä. Ilman 
rakennuspalikoita on mahdotonta rakentaa taloa.

Oppilaan kieliopillista ajattelua on mahdollista kuunnella ja tutkia erilaisin 
metodein. Useimmat niistä rakentuvat kielentämisen tai visualisoinnin 
varaan (esim. Kulju 2010; Rättyä 2017). Kielentämisellä tarkoitetaan erilaisia 
menetelmiä, joiden avulla tuodaan suullisesti tai kirjallisesti näkyviin se, 
millaisin metodein oppija lähestyy kieliopillisia ongelmiaan; visualisoinnilla 
hahmotetaan kokonaisuuksia ja asioiden välisiä suhteita esimerkiksi 
piirtämällä erilaisia kaavioita jäsentämään kieliopin rakentumista (Rättyä 
2017). Kun oppilaan rajalliset tai harhaanjohtavat strategiat tunnistetaan 
kielellisen tai visuaalisen representaation avulla, opettaja voi paneutua 
juuri niihin ongelmiin, joita oppilaalla tai oppilailla on, eikä hänen tarvitse 
summittaisesti ratkoa kaikkia mahdollisia ongelmia. Koska kieliopin eri 
järjestelmien opiskelemisessa on käytettävä erilaisia strategioita, ei yhden 
ainoan strategian julistaminen avaimeksi kaikkeen onnistu. Yleisesti ottaen 
voi toki sanoa, että liikkeelle lähteminen isoista kokonaisuuksista, pienempiin 
edeten, johtaa tavallisesti parempiin tuloksiin kuin lähteminen yksittäisestä, 
pienestä kokonaisuudesta ja koko ilmiön hahmottaminen siitä käsin. 

Mutta jo ennen, kuin voidaan lähteä kielentämään kieliopillisia ilmiöitä, on 
oltava käsitys siitä, millaisia välineitä tuohon tehtävään on tarjolla. Kieliopillisen 
ajattelun rakennuspalikat ovat kieliopin käsitteitä. Oppimispsykologit 
ovat osoittaneet, että ”rakentamiseen”, eli sellaisiin kognitiivisesti vaativiin 
toimintoihin kuten soveltamiseen ja ongelmanratkaisuun, on helpompi 
panostaa, kun kognitiivista kapasiteettia ei kulu vähemmän vaativiin tehtäviin 
(ks. Marjokorpi 2018). Tämä tarkoittaa sitä, että rakentaminen helpottuu, kun 
oppijan ei koko ajan tarvitse itse muotoilla ”rakennuspalikoita” vaan soveliaat 
palikat ovat valmiiksi tarjolla ja oppija tunnistaa, mihin tarkoitukseen mitäkin 
palikkaa on mahdollista käyttää. Kieliopillisessa ajattelussa ja analyysissa tämä 
tarkoittaa sitä, että tietty määrä käsitteitä kannattaa opetella niin, että ne ovat 
valmiina käytössä, jotta kognitiivista energiaa voidaan käyttää itse palikoiden 
asettamiseen ja sovitteluun. Toisin sanoen oppilaan kannattaa opetella joitain 
kielioppiin liittyviä asioita niin, että muistaa ne vaivatta – eli osaa ne ulkoa. 
(Marjokorpi 2018.)



Kielitieto

111

Edelleen siis on järkevää lähteä siitä, että oppilas opettelee joitain käsitelistoja 
ulkoa. Erilaiset muistitekniikat ovat suositeltavia ja sallittuja kieliopin 
opiskelemisessa: keholliset keinot on usein todettu erinomaisiksi (laulut, 
rytmiset hokemat, musiikin tai kehon osien valjastaminen muistin tueksi). Mitä 
enemmän sekä muistamiseen että kieliopillisten strategioiden soveltamiseen 
voi liittää mukaan leikillisyyttä, kehollisuutta ja toiminnallisuutta, sitä 
monipuolisempana ja motivoivampana oppilaat kokevat kieliopinkin 
opiskelemisen. Toiminnallisen kieliopin draamakasvatuksesta ammentavat 
metodit auttavat erityisesti muistamiseen liittyvissä seikoissa mutta niiden 
avulla on mahdollista myös auttaa soveltamista ja ongelmanratkaisua (Einiö 
2016). 

Oppilaiden äänen kuuntelemista voi hyödyntää myös kieliopin tarkastelun 
aineksia valikoitaessa. Oppilaan oman kielivarannon tuominen kieliopillisen 
tarkastelun kohteeksi tuo kieliopin opiskelun lähemmäksi oppilaan omaa 
kokemusmaailmaa (Korhonen & Harjunen 2009; Kulju 2010). Monikielisessä 
luokassa oppilaiden omat kielet tarjoavat ehtymättömän lähteen kielellisten 
ilmiöiden tutkimiseen ja tarkasteluun. Jo aivan alaluokillakin oppilaiden 
osaamien kielten tarkasteleminen – myös niiden, joita opettaja itse ei osaa 
– tuo kielitietoisuuden aidolla tavalla osaksi oppilaiden arkipäivää (Liimatta 
2018). 

4.8 Kielitiedon arviointi

Kielitiedon alue on hyvin laaja (ks. alalukua 4.1), joten kielitiedon arviointikin 
on varsin monimuotoista. Koska kielitieto limittyy moniin kielen ja 
kirjallisuuden osa-alueisiin, sen tuntemusta voi tarkkailla vaikkapa lukemisen 
ja kirjallisuuden opetuksen yhteydessä (esim. kielen eri variaatioiden, 
tyylien ja diskurssien tunnistaminen) ja kirjoittamisen yhteydessä (esim. 
tekstien rakenne, sanavaraston tuntemus, yleiskielen normien mukainen 
kielenkäyttö). Tässä alaluvussa tarkastellaan kuitenkin kielen rakenteen, 
kieliopin osaamisen arviointia. Kieliopillisen tiedon arviointia tarkasteltaessa 
on havaittu, että esimerkiksi oppikirjojen tehtävät painottuvat kielen 
elementtien poimimiseen tai täydentämiseen (esim. Aalto & Kauppinen 
2011), ja tämä on heijastunut myös koekäytänteisiin. Pääosin yksittäisiin 
sanoihin tai morfeemeihin kiinnittyvän kieliopillisen tiedon arviointitavan 
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on katsottu vaikuttaneen siihen, että kielioppi koetaan toisinaan kaikesta 
muusta oppiaineen opetuksesta erilliseksi osa-alueeksi (Alho & Kauppinen 
2008; Kulju 2010). 

Oppimisen tavoitteiden ja tiedon omaksumisen jäsentämisen klassikkoihin 
kuuluu Benjamin Bloomin 1950-luvulla kehittämä niin sanottu Bloomin 
taksonomia, jota ovat 2000-luvulla uudistaneet ja täydentäneet Lorin Anderson 
ja David Krathwohl (ks. esim. Tikkanen 2010, 74–79). Taksonomialla kuvataan 
tiedon eri ulottuvuuksia sekä niitä kognitiivisia prosesseja, joihin oppijan 
toivotaan harjaantuvan. Tieto jaetaan taksonomiassa neljään ulottuvuuteen; 
kognitiiviset prosessit puolestaan kuuteen dimensioon, alkaen kognitiivisesti 
vähemmän kuormittavasta ja konkreettisesta ja päätyen kognitiivisesti 
vaativampaan ja abstraktimpaan toimintaan. Tiedon ja kognitiivisten 
prosessien ulottuvuudet esitetään usein havainnollisuuden vuoksi taulukkona 
(esim. Einiö 2016, 31; Rättyä 2017, 69; Tikkanen 2010, 75): 

Taulukko 1. Tiedon ja kognitiivisen prosessin taksonomia Krathwohlin (2002) mukaan.

Tätä Bloomin uudistettua taksonomiataulukkoa on käytetty analyysivälineenä 
esimerkiksi kemian (Tikkanen 2010) ja yhteiskuntaopin (Ahvenisto, van den 
Berg, Löfström & Virta 2013) ylioppilaskokeen tehtävien analysoinnissa. 
Kielitiedon, ja erityisesti kieliopin, tehtävien ja oppimistavoitteiden 
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arvioimiseen ja kehittämiseen taksonomiaa ovat käyttäneet Kaisu Rättyä 
(2017) ja Ruusa Einiö (2016). Seuraavassa sovelletaan ja kehitetään heidän 
ajatuksiaan. Liikkeelle lähdetään tiedon eri ulottuvuuksista. 

Rättyän (2017, 69–72) ja Einiön (2016, 29–36) mukaan tiedon ulottuvuudet 
voidaan kuvata seuraavalla tavalla: Faktatiedolla tarkoitetaan esimerkiksi 
termitietoa, tietoa peruskäsitteistä. Käsitetiedolla puolestaan tarkoitetaan 
tietoa esimerkiksi luokituksista, kategorioista, periaatteista, yleistyksistä, 
malleista ja rakenteista. Menetelmätieto tarkoittaa soveltamisen taitoa, 
(oppiainekohtaisten) tekniikoiden ja menetelmien ja niiden käyttökriteerien 
tuntemusta. Metakognitiivisella tiedolla viitataan strategiseen tietoon ja 
tietoon omasta osaamisesta, itsetuntemuksesta. Seuraavassa taulukossa 
esitetään näihin lähtökohtiin perustuen esimerkkejä eri tiedon ulottuvuuksista 
sanaluokkien ja lauseenjäsennyksen alueita ja prosesseja analysoiden.

Taulukko 2. Tiedon ulottuvuudet sanaluokkien ja lauseenjäsennyksen näkökulmasta. 

Tiedon ulottuvuudet Sanaluokat Lauseenjäsenyys

A.

Faktatieto
sanaluokkien olemassaolo; 
sanaluokkien nimet
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suhteet 
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eri lauseenjäsenasemiin, 
tietoa sanojen taivutuksen ja 
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C.
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sanaluokkien tunnistaminen 
lauseista; lausekontekstin 
vaikutuksen ymmärtäminen

lauseen tunnistaminen; 
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ominaisuuksien) tunnistaminen; 
lauseen jakaminen lausekkeiksi; 
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tieto sanaluokkien käytön ja 
käytettäyyden rajoituksista ja 
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päällekkäisyyksistä; tieto 
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lauseen merkitysrakenteeseen; 
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rajoituksista ja 
mahdollisuuksista
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Tiedon eri ulottuvuuksien määritelmiin on jo sisäänrakennettuna erilaisia 
kognitiivisia prosesseja. Faktatieto tunnistetaan ja muistetaan; käsitetietoa 
ymmärretään ja sovelletaan; menetelmätiedon avulla sovelletaan, analysoidaan 
ja arvioidaankin; metakognitiivisen tiedon avulla on mahdollista arvioida 
esimerkiksi tehtävänantoja ja omaa toimintaa sekä luoda ja kehittää, vaikkapa 
uusia strategioita tai tehtäviä. (Vrt. Tikkanen 2010, 76–79.)

Tehtävä 9. Kaisu Rättyä ja Pirjo Kulju (2018) ovat soveltaneet Andersonin 
ja Krathwohlin ajattelua oppikirjojen tehtävien analyysiin ja rakentaneet 
esimerkkitehtäviä, jotka kehittävät eri kieliopillisten tietojen ja taitojen 
ulottuvuuksia. He jäsentävät tehtävätyypit tunnistamistehtäviin, 
tuottamistehtäviin, suhteuttamistehtäviin, analyysitehtäviin ja ilmiöön 
kohdistuvien tutkivan oppimisen tehtäviin. Tutustu Kuljun ja Rättyän 
tehtävätyyppeihin ja kehitä niiden perusteella oma tehtäväpakettisi, jolla 
edistät valitsemallasi luokkatasolla opiskelevien oppilaiden kielitietoisuutta. 
Rättyän ja Kuljun (2018) artikkeli löytyy Ainedidaktiikka-lehdestä, joka on 
vapaasti luettavissa internetissä.

Kun kieliopillisen tiedon omaksumista arvioidaan, on tärkeää, että otetaan 
huomioon  kieliopillisen tiedon eri ulottuvuudet mahdollisimman hyvin.       
Vaikka tunnistamisen ja muistamisen avulla saavutettavan faktatiedon 
testaamista on ankarasti arvosteltu, sillä on paikkansa arviointitapojen 
joukossa. Se ei kuitenkaan saa jäädä kieliopillisen tiedon ainoaksi arvioinnin 
ulottuvuudeksi. Huomattava on myös, että muistamiseen perustuvaa 
tietoakin voi arvioida monella tavalla, myös suullisesti ja toiminnallisen 
kieliopin keinoin (ks. Einiö 2016). Käsitetieto on se tiedon aste, joka 
edellyttää menetelmälliseen tietoon pääsyä. Käsitetietoon liittyvien tehtävien 
avulla oppilaalla on mahdollisuus hahmottaa suurempia kokonaisuuksia 
ja luoda kokonaiskäsitystä kielen eri systeemeistä ja niiden luonteesta. 
Kieliopillisen tiedon osalta käsitetietoon liittyy kuitenkin olennaiselta osin 
menetelmätieto. Sitä saadaan esiin, kun oppilaat saavat tehtäväkseen myös 
selittää analyysitehtävissä käyttämänsä päättelyn (ks. Rättyä 2017; Vilppula 
2018). Kuten muillakin kielen ja kirjallisuuden alueilla kieliopillisen tiedon 
arviointiin liittyvät tehtävät voivat olla muitakin kuin yksin paperille 
kirjoitettavia tuotoksia. Erilaiset suulliset tehtävät sekä pari- ja ryhmätehtävät 
ovat oppilaille mieluisia ja auttavat heitä eteenpäin ehkä jopa paremmin kuin 
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opettajan korjaaman ja palauttaman koepaperin ylimalkainen tarkastelu. 
Muistettava myös on, että kielioppi on ominaisluonteeltaan systemaattista 
mutta silti kategorioiltaan ja luokituksiltaan vuotavaa tietoa, jonka säännöt 
rakentuvat prototyyppien varaan, mikä tarkoittaa, että limittäisyyksiä 
ja poikkeuksia esiintyy runsaasti. Siksi arviointiin tarkoitetuissa 
kielioppitehtävissä on hyvä hyödyntää prototyyppisiä esimerkkejä. Jos 
opettaja haluaa käyttää aitoja tekstejä, hänen tulee huolellisesti tarkastaa, että 
niihin ei sisälly liian mutkikkaita rakenteita tai hankalasti selitettävissä olevia 
kieliopillisia ilmiöitä.

Parhaimmillaan faktatiedon, käsitetiedon ja menetelmätiedon hallinta johtaa 
automaattisesti metakognitiivisen tiedon hallintaan. Opettaja voi myös 
auttaa oppilaita näkemään omat vahvuutensa ja mahdolliset ongelmakohdat 
tiedoissa ja taidoissa. Metakognitiivisen tiedon karttuminen mahdollistaa 
myös kieliopillisen osaamisen suoran soveltamisen muille kielen ja 
kirjallisuuden alueille.  

4.9 Miksi kielioppia pitää opettaa?

Kansallisissa 9. luokan äidinkielen osaamisen arvioinneissa on tavallisesti 
kysytty sitä, miten oppilaat ja opettajat hahmottavat sen, mitä äidinkielen ja 
kirjallisuuden oppitunnilla on opiskeltu (esim. Harjunen & Rautopuro 2015; 
Lappalainen 2011). Kielitiedon opiskelemisen osalta on havaittavissa tiettyjä 
eroja: oppilaiden mielestä sitä on, etenkin aiempien arviointien mukaan, 
opetettu enemmän kuin opettajien mielestä (esim. Lappalainen 2011, 
25–32). Viimeisimmässä arvioinnissa opettajien ja oppilaiden käsitykset 
olivat melko yhtenevät muuten paitsi suomen kielen ominaispiirteiden (eli 
kieliopin) opettamisen osalta: oppilaiden mielestä sitä on opetettu enemmän 
kuin opettajien mielestä (Harjunen & Rautopuro 2015, 109). Tämä kertonee 
kahdesta asiasta: että oppilaat pitävät kieliopin opetuksena sellaistakin 
sisältöä, jonka opettaja näkee jonkin muun asian opiskeluna, tai että oppilaat 
muistavat parhaiten kieliopin opiskelun – ehkä siitä syystä, että ovat pitäneet 
sitä emotionaalisesti tai kognitiivisesti hankalana. Hankala asia muuttuu 
mielessä usein tylsäksi ja tarpeettomaksi. Siksi opettajien on hyvä miettiä sitä, 
miten vastata oppilaan haastaviin kysymyksiin ja motivoida hangoittelevaa 
oppijaa. Seuraavaksi esittelemme tutkimuksesta esiin nousseita seikkoja, jotka 
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auttavat opettajaa ymmärtämään paremmin kieliopin opetuksen merkitystä – 
ja vastustusta. 

Kieliopin opettamisella on pitkät traditiot aina 1800-luvulta lähtien: suomen 
kielioppia on opetettu yhtä kauan kuin koulua on suomeksi käyty (Koskinen 
1988, 1990). Kielioppi koetaan myös julkisessa keskustelussa toisinaan 
äidinkielen opetuksen tradition kantajaksi. Tämä perustelu tuskin kuitenkaan 
riittää oppilaalle. Sen sijaan oppilas saattaa hyväksyä perusteen siitä, että 
kieliopin opiskeleminen kuuluu yleissivistykseen (Kauppinen 2006; Salminen 
2012). Perusopetuksen tarkoituksenahan on saada oppilaat omaksumaan 
sellainen yleissivistys, että he pystyvät toimimaan yhteiskunnassa aktiivisina 
ja kriittisinä kansalaisina. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että he pystyvät 
kriittisesti tulkitsemaan esimerkiksi median välittämiä viestejä siten, etteivät 
joudu huijatuiksi, ja että he pystyvät itse tuottamaan tekstejä niin, että 
vastaanottajan on mahdollista tulkita ne kirjoittajan haluamalla tavalla. 
Tähän kaikkeen tarvitaan hyvää tekstien tuottamisen ja tulkitsemisen taitoa, 
jota voidaan harjoitella parhaiten silloin, kun oppilas osaa puhua kielestä 
metakielellisin, eli kieliopin ja tekstintutkimuksen, käsittein. 

Monissa englannin kieltä koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että 
metakielen oppiminen – kieliopin opiskelu kielenkäytön näkökulmasta – on 
tehokas keino kehittää oppilaan kirjoittamistaitoja (Myhill, Jones, Lines & 
Watson 2012; Myhill, Jones, Watson & Lines 2012; vrt. Lappalainen 2004). 
Myös suomen kielen tutkijat ovat todenneet, että yleiskielen konventioiden 
ymmärtäminen vaatii kieliopin hallintaa, sillä kielenhuollollisia sääntöjä 
ei voi ymmärtää, ellei tunne niiden perustana olevaa kieliopillista ajattelua 
(Hiidenmaa 2007). Metakielen hallinta ja kielestä puhumisen taidot ovat 
siis olennainen osa tekstitaitoja (Harmanen & Takala 2009; Pynnönen 2006; 
Rättyä 2017). Monet ovat huomauttaneet siitä, että oman kielen kautta on 
helpompi ymmärtää kieliopin luonnetta ja erilaisia kieliopillisia ilmiöitä, 
mikä taas on eduksi muitakin kieliä opiskeltaessa (esim. Cummins 2001). 
Kieliopin käsitteiden avulla voidaan oppia kriittistä lukutaitoa ja sen avulla 
tunnistaa teksteistä esimerkiksi monikulttuurisuuteen liittyviä asenteita 
(Leino & Sääskilahti 2010). Käsitteiden ymmärtämisen ja analyyttisen 
otteen kautta kieliopin opiskelu opettaa myös ajattelun taitoja (Ruuska 2014; 
Rättyä 2017; Rättyä & Kulju 2018), mikä luonnollisesti parantaa tekstien 
tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja. Opettajan ei myöskään kannata unohtaa 
sitä, että oppilaat voivat myös aivan aidosti olla kiinnostuneita kieliopista – 
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kielioppia voi siis opettaa myös ”kieliopin vuoksi” (Korhonen & Alho 2006). 
Oppiaineen sukupuolittunut leima voi estää etenkin poikia uskaltamasta 
näyttää osaamistaan (vrt. Lahelma 2009). 

Etenkin alakoulun loppupuolella ja yläkoulussa saattaa kieliopin opiskeluun 
liittyä myös pelkoa, joka huomattavasti vaikeuttaa oppimista. Pietilä (2002) 
on tutkinut matematiikan oppimiseen liittyviä pelkoja, joista monia on 
tunnistettavissa myös kieliopin opiskelun yhteydessä. Soveltaen Pietilän 
(2002) termiä matematiikkapelko voisi puhua kielioppipelosta. Kieliopin 
osaaminen koetaan usein synnynnäisenä lahjakkuuden lajina, joka on 
kaiken oppimisen tavoittamattomissa (vrt. Pietilä 2002). Kielioppipelko voi 
siis pitää sisällään ajatuksen, että kieliopin osaaminen on todiste henkilön 
älykkyydestä, osaamattomuus taas tyhmyydestä, kuten matematiikan 
osaamisesta toisinaan ajatellaan (Pietilä 2002). Tilannetta pahentaa edelleen 
se, jos kieliopin oppimisesta on huonoja kokemuksia, sillä tyytymättömyys 
omiin suorituksiin vähentää itsetuntoa ja sitä kautta motivaatiota. 

Kielitiedon ja kieliopin opettamisessa keskeisintä on, että opettaja itse 
ymmärtää alueen opettamisen tärkeyden, suhtautuu avoimesti ja uteliaasti 
kielitiedon ja kieliopin opettamisessa esiin nouseviin kysymyksiin ja ratkoo 
niitä yhdessä oppilaiden kanssa. Opettajan ei tarvitse olla täydellinen 
tietopankki, joka saman tien selvittää kaikki kielioppiin liittyvät kysymykset – 
niitä eivät ole ratkaisseet kielentutkijatkaan vuosisatojen aikana. Opettaja on 
oppilailleen esikuva, joka toiminnallaan osoittaa, millä tavoin kielen saloihin 
päästään ja miten niistä nautitaan.  
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5. Kirjoittaminen

RIITTA JUVONEN JA SARA ROUTARINNE

Tässä luvussa tarkastellaan kirjoittamisen oppimisen ja opettamisen kannalta 
keskeisiä kysymyksiä. Luvussa tutustutaan kirjoittamisen opettamisen eri 
menetelmiin ja tarkastellaan erityisesti tarinan, argumentoivan tekstin ja 
tietotekstin laatimista. Lisäksi käydään läpi, miten opettaja voi eri tavoin tukea 
oppilaan kirjoitustaidon kehittymistä. Lopuksi selvitetään, mitä kirjoittamisen 
arvioinnissa tulisi alakoulussa ottaa huomioon. 

5.1   Mitä on kirjoittaminen?

5.2   Peruskirjoitustaito kaiken kirjoittamisen taustalla

5.3   Kirjoittamisen ympäristöt ja välineet

5.4   Kirjoittamisen opetusmetodeja 

 5.4.1   Prosessikirjoittaminen ja vaiheistaminen

 5.4.2   Palaute ja vertaispalaute osana kirjoittamisen prosessia 

 5.4.3   Tekstilajipohjainen kirjoittaminen: tutkiminen, mallintaminen        
                                 ja tuottaminen

 5.4.4   Yhdessä kirjoittaminen

5.5   Alakoulun tekstilajien piirteitä ja pedagogiikkaa: tarinointi,                    
         argumentoiva teksti ja tietotekstin laatiminen

5.6   Opettaja kirjoittavassa luokassa 

5.7   Kirjoittamisen arviointi
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5.1 Mitä on kirjoittaminen?

Kirjoittamisen perustaidot opitaan ja opetetaan Suomessa useimmiten 
peruskoulun aikana. Kirjoitustaito on välttämätön opiskelutaito mutta 
myös aivan keskeinen taito itseilmaisun ja vuorovaikutuksen kannalta sekä 
oppimisen näkökulmasta. Se on myös abstraktin ajattelun kehittämisen 
ja osoittamisen väline. Luokkahuoneessa kirjoittaminen on toistuvaa 
ja monenlaista opiskelua läpäisevää toimintaa: kirjoittamalla tehdään 
muistiinpanoja, annetaan vastauksia ja osoitetaan oppimista. Kirjoittamista 
harjoitellaankin eri tavoin kaikissa oppiaineissa. 

Kirjoittamisen perus- ja metataitojen opettaminen ja kirjoittaminen 
itseilmaisun välineenä ovat erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen 
tehtävä. Kirjoittamisen opetuksen tarkoitus on tehdä oppilaille näkyväksi, 
miten tekstit syntyvät ja miten kirjoitustaito teksti tekstiltä kehittyy. 
Kirjoittaminen mielletään joskus tekemiseksi, johon vain ryhdytään ja jossa 
teksti ikään kuin itsestään syntyy, kunhan sanoja laittaa peräkkäin.  Tarkemmin 
katseltuna tekstin laatiminen kuitenkin edellyttää monenlaisia ajattelutaitoja: 
vuorovaikutustilanteen suunnittelua, näkökulman rajaamista, tavoitteen 
asettelua, erityyppisten asioiden ryhmittelyä ja jäsentämistä sekä kykyä ohjata 
omaa työskentelyä (ks. mm. Donahue & Lillis 2014; Flower & Hayes 1981). 
Kirjoittaminen edellyttääkin elinikäistä harjoittelua: osaamista on mahdollista 
ja tarpeenkin laajentaa uusiin tekstilajeihin ja vuorovaikutustilanteisiin läpi 
elämän. 

Tekstien maailma arjessamme on monimuotoistunut – kirjoittaa ja lukea voi 
monella tavalla ja moneen tarkoitukseen, ja tavallista on, että teksteissä limit-
tyvät eri tavoin sanat, ääni ja kuvat. Kirjoittamisen ja lukemisen tutkimuksessa 
puhutaan monilukutaidosta (multiliteracies, mm. Cope & Kalantzis 2000, 
2015). Puhelimeen naputeltu muistutus hammaslääkäriajasta tai ystävälle 
jaettu kuva on erilaista kirjoittamista kuin blogitekstin tai tutkimusraportin 
tekeminen tai se, kun 4-vuotias kirjoittaa oman nimensä piirustukseensa. 
Kaikessa kirjoittamisessa on kuitenkin pyrkimys kommunikaatioon – oman 
olemassaolon tai jonkin asian ilmaisemiseen, muistiinmerkitsemiseen tai 
välittämiseen muille ihmiselle tai vain kirjoittajalle itselleen. Kirjoittaminen 
on siten aina vuorovaikutusta. Kirjoittamisen merkityksen voi nähdä myös 
laajenevan maailmassa, vaikka visuaalinen kulttuuri ja puhutut tekstit valtaavat 
alaa digitaalisessa maailmassa. Esimerkiksi viranomaisasioiden hoitaminen 



Kirjoittaminen

127

on pitkälle tekstien välistä kommunikointia. Monet perinteisesti ihmistyönä 
nähdyt ammatit kasvatus- ja hoiva-aloilla edellyttävät enenevässä määrin 
kirjoittamista (Tiililä 2017). Mitäpä muuta kuin kirjallisia dokumentteja ovat 
viikkosuunnitelmat, varhaiskasvatussuunnitelma tai pedagoginen selvitys? 
Myös yhä useampi asiointitilanne hoidetaan kasvokkaiskohtaamisen tai 
puhelinsoiton sijaan verkossa erilaisia lomakkeita täyttäen ja chat-ruutuihin 
kirjoittaen. Vastaanottaja voi olla myös robotti. Näissä uusissa käytänteissä 
neuvotellaan uusiksi myös se, milloin käytetään kirjoitettua yleiskieltä 
välimerkkeineen, milloin puhekielimäisempää rekisteriä (ks. Helasvuo, 
Johansson & Tanskanen 2014). Myös tavat olla ystävällinen, kohtelias ja 
viestinnässään selkeä vaihtelevat eri tekstiympäristöissä.

Kun kirjoittamista tarkastellaan sosiokulttuurisena toimintana, ajatellaan, 
että tekstin lukeminen ja kirjoittaminen muotoutuvat sen mukaan, millainen 
tilanne on käsillä. Kirjoittaminen ei siten ole vain yksilön oma, kognitiivinen 
ponnistus vaan osa kaikkea erilaisten tekstien lukemista ja kirjoittamista 
ja niiden käyttöä. Voidaan puhua tekstikäytänteistä (literacy practice, mm. 
Barton 2001, 2007), jolla tarkoitetaan kaikkia niitä taitoja, tietoja, kokemuksia, 
asenteita ja toimintatapoja, joita jonkin tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen 
kuuluu. Kun esimerkiksi kolmasluokkalainen keksii uutisia vaikkapa 
luokkalehteen, hän tukeutuu koulussa oppimansa lisäksi tiedostamattaankin 
muihin kokemuksiinsa uutisten tekstikäytänteistä. Niitä hän on hankkinut 
kirjoitetuista, audiovisuaalisista tai radiouutisista, lööpeistä, uutisankkureista, 
painettujen ja verkkouutisten ulkoasusta ja seuraamalla sitä, miten lähipiirin 
ihmiset puhuvat kaikista näistä.  Opettaja tai luokkatoveri lukee tekstiä omia 
odotuksiaan ja kokemuksiaan vasten ja kiinnittää huomiota niihin seikkoihin, 
jotka hänen mielestään kuuluvat tai toisaalta eivät kuulu uutiseen. Jokainen 
teksti taas osaltaan muokkaa maailmaa ja esimerkiksi sitä, mitä uutisista 
ajatellaan ja millainen merkitys niillä on kaikille, jotka niiden kanssa ovat 
olleet tekemisissä.

Tietyn tekstin kirjoitustilanne, vaikkapa kolmasluokkalaisen uutisen  laati-
minen oppitunnilla, siinä ajassa ja paikassa, jossa teksti syntyy, on puolestaan 
tekstitapahtuma (literacy event; mm. Barton 2001, 2007). Tekstitapahtumas-
sa merkityksellisiä ovat esimerkiksi kirjoitustilanteeseen osallistuvat ihmiset, 
kirjoitusvälineet ja tekstit sekä koko konkreettinen kirjoitusympäristö kalus-
teineen, äänineen ja toimintoineen. Toisaalta tekstitapahtuma on sidoksissa 
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tekstikäytänteisiin, koko ympäröivään maailmaan ja sen tapoihin, tottumuk-
siin ja ohjeisiin laatia ja lukea uutisia. Koulussa kirjoitettavaan tekstiin vai-
kuttavat myös luokan ja koulun tekstikäytänteet. Näin ajatellen kirjoitustaito 
onkin taitoa paitsi laatia tekstejä myös laatia niitä tietyissä tilanteissa tietyin 
tavoin ja hyödyntää tekstin aikaan saamiseksi erilaisia resursseja – omia ko-
kemuksia, toisia tekstejä, toisten ihmisten neuvoja tai myöhemmin vaikkapa 
sanakirjoja ja oikeinkirjoitusoppaita.

Tästä kaikesta seuraa tarve kiinnittää myös opetuksessa huomio tekstien 
moninaisuuteen: eri tekstilajeihin, tekstien erilaisiin tavoitteisiin sitouttaa 
ja viihdyttää, välittää tietoa tai pyrkiä vaikuttamaan sekä eri modaliteettien, 
kuten sanan, kuvan tai muun visuaalisuuden, tarjoamiin mahdollisuuksiin 
välittää merkityksiä. Tekstien moninaisuutta on helpompi ymmärtää, jos ne 
ajattelee ketjuksi tai verkoksi ja myös ymmärtää niiden moniäänisyyden – 
on vaikea kuvitella tekstiä, joka ei olisi kytköksissä johonkin toiseen tekstiin 
tai jossa ei jollakin tavalla kaikuisi jokin toinen teksti (Bahtin 1986, 1991). 
Monipuolinen kirjoittamisen opetus antaa oppilaalle valmiuksia myös 
ymmärtää oma teksti osana muita tekstejä ja tehdä siihen liittyviä valintoja. 
Kielikasvatuksessa ajatellaan, ettei tekstien tuottamisen taito ole geneeristä 
osaamista sillä tavalla, että yhdenlainen (perus)osaaminen riittäisi kaikissa 
tilanteissa. Päinvastoin muuttunut tekstitodellisuus edellyttää erilaisten 
tekstien ja tekstintuottamistapojen opettelua. 

Kirjoittamisella viitataan suomen kielessä useimmiten sanojen ja lauseiden 
tuottamiseen eli verbaalisten tekstien laatimiseen. Toisaalta kuvan 
lähettämistä vastauksena toisen viestiin voidaan kutsua hyvin kirjoittamiseksi, 
ja usein laaditaan tekstejä, joissa on monenlaisia kuvien ja sanojen 
yhdistelmiä. Kirjoittamistaitoja voidaan etenkin digitaalisissa ympäristöissä 
käsitellä siten esimerkiksi hyvin erityyppisten tilanteiden, osallistujien, 
modaliteettien ja yhteisöjen näkökulmista (Kallionpää 2017, luku 2). Tässä 
luvussa kirjoittamisella viitataan kuitenkin erityisesti verbaalisten tekstien 
laatimiseen ja keskitytään niihin kysymyksiin, joita sellaisen kirjoittamisen 
taidon kartuttamisessa kohdataan. Lähtökohtana on, että tällainen taito on 
kirjoitustaidon ytimessä, ja toisaalta pidemmän tekstin laatiminen sanoilla 
ja lauseilla on erilaisten arviointitutkimusten valossa monelle vaikeaa vielä 
peruskoulun päättövaiheessa (esim. Harjunen & Rautopuro 2015). Esiin 
nostetaan kirjoittamisen oppimisen ja ohjaamisen kannalta keskeisiä 
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näkökulmia. Ensiksi käsitellään peruskirjoitustaitoa ja konkreettisia 
kirjoitustilanteita ja erilaisia kirjoittamisen ympäristöjä ja välineitä. Suurin 
osa luvusta käytetään sen erittelyyn, miten kirjoittamista voi opettaa ja 
millaisia eriyttämisen näkökulmia on syytä ottaa huomioon. 

Tehtävä 1. Laadi puhelimellasi viesti, jossa sovit jonkun ihmisen kanssa 
tapaamisen. Käytä pelkkiä emoji-merkkejä. Pohtikaa yhdessä, mikä on 
helppoa, mikä haastavaa ja tulevatko viestinne ymmärretyiksi. 

5.2 Peruskirjoitustaito kaiken kirjoittamisen taustalla

Kirjoittaminen lähtee peruskirjoitustaidon omaksumisesta. Peruskirjoitustai-
dolla tarkoitetaan kykyä esittää kieltä kirjoitetussa muodossa. Siihen kuuluu 
taito piirtää kirjaimia tai valita niitä näppäimistöltä. Kirjoittamisen perustai-
toja opitaan aluksi malleja toistamalla ja kopioimalla. Oppijat saattavat jäljen-
tää sanoja ja lauseita ympäriltään. Peruskirjoitustaitoa edeltää usein leikki- ja 
kuvakirjoittamisen vaihe. Tässä vaiheessa lapsella on jonkinlainen käsitys kir-
joittamisesta mutta äänne-kirjainvastaavuus ei ole vielä selvillä (Lerkkanen 
2006, 14). Kirjoittamisen sosiaalinen ja kulttuurinen vuorovaikutusluonne on 
kuitenkin jo hahmottunut – leikkikirjoitettukin teksti on kirjoitettu johon-
kin tilanteeseen ja joillekin lukijoille. Jo ihan alkavilla kirjoitustaidoilla pyri-
tään siis ilmaisuun. Tyypillisiä ensimmäisiä kirjallisia tuotoksia ovat vaikkapa 
multimediaviestit sekä erityyppiset lähipiirille suunnatut kyltit ja muistilaput 
ja pienet kertomukset. 

Peruskirjoitustaidon harjoitukset keskittyvät aluksi yleensä kirjoitetun kielen 
koodin hallintaan (Lerkkanen 2006, 125–140). Monikielinen lapsi voi opetella 
koodin hallintaa samaan aikaan eri kielillään. Etenkin ihan alkuvaiheessa 
peruskirjoitustaidon oppimisessa painottuu vähitellen täydentyvä käsitys 
oikeinkirjoituksesta. Oikeinkirjoitusta harjoitellaan alkuopetuksessa 
esimerkiksi sanelutehtävillä. Vaikka kirjoitustaidot vasta orastaisivat, 
oppilaita kannattaa kuitenkin kannustaa omaan tuottamiseen – kirjoittamaan 
kokonaisia lauseita, kirjoittamaan lyhyitä tarinoita ja osallistumaan yhteisen 
tekstin tekemiseen. Säännöllisen tuottavan kirjoittamisen on havaittu 
olevan yhteydessä paitsi myöhempiin kirjoitustaitoihin myös lukutaidon 
vahvistumiseen (Lerkkanen 2006, 137–139; Lerkkanen ym. 2004). Joissain 
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tapauksissa tuottavaa kirjoittamista hankaloittaa se, että kirjainten 
piirtäminen on hidasta ja kirjainmuotojen muistelu aikaa viepää. Joidenkin 
oppijoiden kohdalla näppäimistöllä kirjoittaminen tässä oppimisen vaiheessa 
antaakin tilaa ilmaisulle. Ilmaisun kehittymistä voi edistää se, että käytössä 
on välillä kirjuri kirjaamassa tuotettua tekstiä. Keskeistä peruskirjoitustaidon 
kehittymisessä on säännöllinen, päivittäinen harjoittelu sekä mahdollisuus ja 
aika kirjoittaa (Lerkkanen 2006, 137–139). 

KIELET JA KIRJOITUSJÄRJESTELMÄT RINNAKKAIN

Suomenkielisessä koulussa opetellaan käsin kirjoittaessa piirtämään pieniä ja isoja 
mallikirjaimia ja näppäilemään latinalaisia aakkosia. Oppilaalla voi kuitenkin olla 
käytössään myös muita kieliä ja niiden myötä toisia kirjoitusjärjestelmiä. Monikielisessä 
luokkahuoneessa nämä kielet ja niiden kirjoitusjärjestelmien erilaisuudet ja 
samanlaisuudet kannattaa tuoda myös näkyville. Miltä näyttää ja kuulostaa sana 
kissa tai rento tervehdys ystävien kesken venäjäksi, kurdiksi, englanniksi, arabiaksi, 
somaliksi tai thaiksi? (Ks. neuvoja eri kielten vertailuun Honko & Mustonen 2018.)

Kielten ja kirjoitusjärjestelmien kohtaaminen sopii hyvin jo alkuopetuksen 
kirjoittamisen pedagogiikkaan, koska kirjoituksen ja puheen suhde on opetuksessa 
silloin erityisen ajankohtainen. Konkreettinen kirjoittamisen työtapa on laatia 
monikielisiä tekstejä luokan kanssa yhdessä ja siten haastaa koulun mahdollisesti 
yksikielinen tai vain tietynlaista kielitaitoa esiin nostava toimintakulttuuri (Cummins & 
Early 2011). Vaikka kirjoitustaito olisi vasta alkava, oppilaat voivat kehitellä esimerkiksi 
tarinoita suullisesti yhdessä, ja opettaja kirjaa ne tekstiksi ensin vaikkapa suomen 
kielellä. Tämän jälkeen sama tarina käännetään niille kielille, joita luokan oppilaat 
ja heidän perheensä käyttävät. Käännöstyössä apuna voidaan käyttää vanhempia 
ja muita perheenjäseniä, koulun kieltenopettajia ja muuta koulun henkilökuntaa. 
Monikielinen työtapa ja yhteinen lopputulos tuo näkyviin paitsi eri kielet ja luokan 
yhteisen kielitaidon myös osallistaa vanhempia ja muuta kouluyhteisöä. Keskeistä on 
saattaa lopputulos yhdessä luettavaksi. 

Etenkin oppilaiden kirjoitustaitojen karttuessa tekstit voivat tietenkin olla muutakin 
kuin tarinoita. Tietotekstit, esimerkiksi oppilaiden harrastuksia tai muuta elämänpiiriä 
kuvaavat tekstit voidaan yhtä lailla laatia kahdella kiellä, opetuskielellä ja kotona 
puhuttavalla kielellä. Jim Cummins, Margaret Early ja Saskia Stille (2011) nostavat 
esille tällaisen kirjoitustavan etuja myös kirjoittamisenopetukselle. Ensinnäkin 
kirjoittamisella on päämäärä ja lukijakunta, joka voi monikielisyyden ansiosta olla 
muukin kuin opettaja ja luokkatoverit; toiseksi tekstin kääntämisen parissa työskentely 
parantaa molempien kielten kielitaitoa ja kasvattaa kielitietoisuutta. Erityisen keskeistä 
on kuitenkin eri kielten nostaminen käyttöön luokkahuoneen kontekstissa ja niiden 
arvostaminen osana koulun toimintaa.
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Tehtävä 2. Mikä olisi vähintä, mitä kaikki luokkahuoneessa voisivat tehdä 
tutustuakseen niihin kirjoitusjärjestelmiin, joita luokassa joku tuntee 
mutta jotka ovat  joillekin tuntemattomia? Voisivatko kaikki esimerkiksi 
pohtia, miten oma nimi kirjoitettaisiin vaikkapa thai-aakkoston avulla? 
Tutustu johonkin itsellesi tuntemattomaan kirjoitusjärjestelmään ja pohdi, 
minkälaisiin haasteisiin voisit törmätä.

5.3 Kirjoittamisen ympäristöt ja välineet 

Kirjoittaminen on konkreettista toimintaa. Tekstiä tuotetaan kynillä tai 
tietotekniikan avustuksella, ja oppiminen tarkoittaa aluksi kirjoittamisen 
materiaalisuuden ja motoriikan hallitsemista. Keskeisiä alakoulun 
oppilaan kirjoitusvälineitä ovat lyijykynä, paperi ja pyyhekumi. Erityisesti 
alkuopetuksen aikana opitaan, mitä välineitä tekstin tekemiseen kulloinkin 
tarvitaan ja miten välineitä käytetään. Näppäimistön hallinta ja digitaalisten 
kirjoitusympäristöjen, tekstinkäsittelyohjelmien ja muiden sovellusten 
tuntemus kuuluvat myös kirjoitustaitoon ja kehittyvät vähitellen.  

Oli kirjoitusväline kynä tai kone, kirjoittamisesta syntyy visuaalinen 
tuote. Kirjoittamisen opetus perustuu niihin normeihin, joita esimerkiksi 
suomalaisessa kieliyhteisössä tekstin ulkoasulle asetetaan. Kirjoitussuunta, 
sanavälit, kirjainten muoto ja suunta, merkkien paikat ja tyhjän tilan määrä 
eivät ole monestikaan kirjoittajan vapaasti valittavissa. Tällainen niin sanottu 
graafinen kompetenssi (Makkonen-Craig 2011) kehittyy paitsi opettajan 
ohjeiden mukaan myös tarkkailemalla ympäröivää tekstimaailmaa. 

Kynällä kirjoitettaessa graafista kompetenssia opetellaan piirtämällä kirjaimia, 
tavuja ja sanoja, harjaantumalla hallitsemaan niiden kokoa ja huolehtimalla 
siitä, että teksti asettuu paperille siten, kuin on tarkoitus. On esitetty, että 
tämänkaltainen motorisen ja kognitiivisen toiminnan, muistin ja muotojen 
piirtämisen yhteispeli ja sen säännöllinen harjoittelu edistävät sujuvan 
peruskirjoitustaidon kehkeytymistä (Christensen 2009).  Hyödyt sujuvasta 
käsialasta ja käsin kirjoittamisen taidoista eivät heijastu vain kirjoittamiseen 
vaan ovat yhteydessä myös muihin, hienomotorisiin sekä käden ja 
silmän yhteistyötä vaativiin taitoihin – ja ajattelutaitojen kehittymiseen 
yleisemminkin (Mangen & Balsvik 2016; ks. myös Feng, Lindner, Ji & 
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Malatesha Joshi 2019). Toisaalta juuri käsin kirjoittamisen motorinen 
vaativuus, mahdollinen hitaus ja huomion kiinnittyminen liiaksi käsialaan 
voi vähentää kirjoittamismotivaatiota ja pelkistää käsityksen kirjoittamisesta 
motoriseksi suoritukseksi (Christensen 2009). Näin näppäimistön käyttö 
antaa mahdollisuuden tekstin tuottamiseen silloinkin, kun kirjaimia ei vielä 
osata piirtää tai kun se on hidasta tai mahdotonta. 

Vaikka tutkimustieto kirjoittamisvälineiden roolista kirjoittamisessa ja 
kirjoittamaan oppimisessa on vasta muotoutumassa, on tiedossa, että 
digitaaliset välineet helpottavat tekstin muokkaamista monin tavoin 
(Mahlow & Dale 2014). Useiden versioiden tallentaminen sekä kopioimisen, 
leikkaamisen ja liittämisen toiminnot ovat kirjoittamisen arkipäivää, ja 
tekstinkäsittelyohjelmat opastavat oikeinkirjoituksessa ja antavat vinkkejä 
tekstin ulkoasuun. Verkon jaetut kirjoitusalustat taas ovat tehneet yhdessä 
kirjoittamisesta vaivattomampaa, kun samaa dokumenttia voi kerralla 
muokata useampi kirjoittaja. Toisaalta opettajan – ja laajemmin koulun – olisi 
hyvä punnita, miten esimerkiksi kaupallisilla, usein käyttäjän dataa keräävillä 
alustoilla olisi koulun kontekstissa syytä toimia (Paakkari 2020, 74–77). 
Digitaaliset ohjelmistot tuottavat myös muita, uudenlaisia kirjoittamisen 
haasteita – jo pelkästään näppäimistön opettelu edellyttää harjoittelua, ja 
niinpä kirjoittaminen sillä on aluksi usein hidasta ja voi tuntua kankealta. 
Jotta valmiissa tekstissä vältyttäisiin lyöntivirheiltä ja tekstikatkelmien 
kopioinnista ja siirtelystä johtuvilta epäloogisuuksilta, vaaditaan kirjoittajalta 
kykyä hahmottaa tekstiä ruudulta. Erilaisia kirjoitusympäristöjä myös syntyy 
jatkuvasti uusia, vanhoja häviää ja vain jotkin tekstinkäsittelyohjelmien 
perusperiaatteet pysyvät samanlaisina. Ohjelmien automatiikan logiikka 
on opeteltava, koska aina koneen tarjoamat ratkaisut eivät ole kirjoittajan 
tahtomia (Mahlow & Dale 2014). 

Tekstien tuottamisen digiteknologiat ovat tuoneet opetukselle myös muita 
uusia haasteita. Vaikka tekstin kopioiminen ja liimaaminen osaksi omaa tekstiä 
on nopeaa, se ei ole tiedon prosessoinnin ja oppimaan oppimisen kannalta 
erityisen suositeltava tekstintekotapa (ks. Skaar 2015). Siksi kirjoitusvälineiden 
käytön opetteluun kuuluu myös se, että opitaan löytämään omaa tekstiä 
hyödyttävää tietoa, esittämään se toisin sanoin merkkinä ymmärtämisestä 
sekä merkitsemään lähteet ja kunnioittamaan tekijänoikeuksia (ks. lukua 6). 
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Opettajan pedagoginen tehtävä on puntaroida, millaisin välinein mitäkin 
tekstiä kirjoitetaan vai saako oppilas valita itse. Valintaan vaikuttavat niin 
oppimisen tavoitteet, oppilaiden valmiudet kuin kirjoittamisen vaihekin. 
Keskeistä on myös sitkeästi harjoitella kirjoittamista sekä käsin että digitaalisin 
välinein: vain harjaantumalla ja riittävän usein kiireettä kokeilemalla 
oppilaan on mahdollista tutustua siihen, millaisin välinein minkäkinlainen 
kirjoittaminen hänellä parhaiten sujuu.  

5.4 Kirjoittamisen opetusmetodeja  

Koska kirjoittaminen on vaativaa kognitiivista työskentelyä, siinä 
kehittyminen vaatii pitkäjänteistä, säännöllistä ja monipuolista ohjattua 
harjoittelua. Kirjoitustehtävien vaatimustaso tyypillisesti nousee pidemmälle 
opiskeltaessa, ja kirjoittaminen voi siksi tuntua vaikealta yhä uudelleen. 
Kuitenkin monipuolisten kirjoittamisstrategioiden oppiminen helpottaa 
uusiin tekstitilanteisiin ryhtymistä. Tässä luvussa esitellään erilaisia tapoja 
lähestyä kirjoittamisen opettamista ja oppimista. Tavat eivät sulje toisiaan 
pois, vaan päinvastoin opetuksessa kannattaa huomioida ja hyödyntää niistä 
useampia tai vaikka kaikkia. 

Kirjoittamisen opetuksessa on ollut vaihe, jossa on luotettu siihen, 
että kirjoittamaan oppii kirjoittamalla. Monia kirjoittamisen osataitoja 
omaksutaankin sosiaalistumalla kirjalliseen kulttuuriin eli toisin sanoen 
lukemalla ja kirjoittamalla erilaisia tekstejä ja tekemällä yrityksen ja erehdyksen 
kautta päätelmiä kirjallisen kulttuurin pelisäännöistä eri tilanteissa. Tällainen 
oppilaan oman hoksaamisen ja yrityksen ja erehdyksen kautta kehittyminen 
on kuitenkin usein tarpeettoman hidas ja tehoton oppimispolku. Se ei 
myöskään suinkaan aina tarjoa kaikille myönteisiä kirjoittamiskokemuksia.

Jo pitkään on tiedetty, että monia kirjoittamisen osataitoja voidaan erikseen 
harjoitella ja mallintaa (esim. Rose 2015). Nykyään ajatellaankin, että 
kirjoittamisen opettamisen pitäisi tukea myös oppilaan metakognition 
kehittymistä. Käytännössä tämä tarkoittaa tietoista ja havainnollista 
kirjoittamisen opetusta – oppilaan tulisi nähdä, kokeilla ja harjoitella 
erilaisia tekstin laatimisen vaiheita ja muotoja ja oppia, mitä kirjoittaminen 
missäkin tilanteessa tarkoittaa (Graham, McKeown, Kiuhara & Harris 
2012). Monipuolisen harjoittelun myötä oppilaalle väistämättä kertyy myös 



Juvonen ja Routarinne

134

kokemusta siitä, että hän osaa ja kehittyy kirjoittajana. Tämäntapaisesta 
opetuksesta hyötyvät siten kaikki oppilaat ja myös ne, joille kirjoittamisen 
oppiminen on syystä tai toisesta hitaampaa tai vaikeampaa tai joilla 
kokemuksia erilaisista koulun piirissä ja yhteiskunnan eri aloilla käsitellyistä 
teksteistä on vähemmän. Tällainen opetus siten myös tasoittaa niitä eroja, 
joita oppilaiden erilainen tausta synnyttää. (Christie 1998; Cope & Kalantzis 
1993.) 

5.4.1 Prosessikirjoittaminen ja vaiheistaminen

Tekstin laatimiseen kuuluu erilaisia vaiheita ja eri vaiheissa on erilaisia 
työtapoja, jotka vaativat erilaista ajattelu- ja vuorovaikutustyötä. 1980-luvun 
kirjoitusprosessien kuvauksissa kirjoittaminen jaetaan useisiin vaiheisiin 
(Bereiter & Scardamalia 1987; Flower & Hayes 1981). Tällaisia vaiheita 
ovat esimerkiksi sanottavan kehittäminen ja tiedon kokoaminen, ideoiden 
karsiminen ja kokonaisuuden jäsentely sekä tekstin muokkaaminen ja 
viimeistely. Ideana on, että kussakin vaiheessa tarvitaan omanlaisiaan taitoja. 
Kirjoittamisen vaiheistaminen ja se, että keskitytään vain käsillä olevaan osaan 
prosessia, on monessa suhteessa hyödyllistä. Haastavakaan kirjoitustehtävä ei 
ole hahmoton möhkäle, vaan siinäkin on kohta, josta aloittaa. Samaan aikaan 
kunkin vaiheen käsittely erikseen opettaa oppilaalle hyödyllisiä kirjoittamisen 
käsityötaitoja: esimerkiksi miten suunnitellaan ja ideoidaan ja miten teksti 
muuttuu, kun sitä muokataan. 

Kirjoittamisen opettaminen toistuvina vaiheina on ollut peruskoulun 
opetussuunnitelman perusteissa ja koulukirjoittamisen keskiössä esillä jo 
pitkään. Kirjoittamisen prosessin hallinnan tiedetään kuitenkin olevan 
peruskoululaisille haastava. Lapsen itsenäinen kirjoittaminen on usein 
lineaarista, kerralla valmiiksi pyrkivää, joten ajatus tehtävän pilkkomisesta 
osiin on uusi, ja se on siten opeteltava asia (ks. Chapman 2006). Oppilaat eivät 
kuitenkaan aina hahmota kirjoittamista harjoittelun kohteeksi. Kansallisten 
arviointitutkimusten mukaan heillä ei ole välttämättä mielikuvia siitä, milloin 
ja miten prosessin eri kohtia on harjoiteltu. Esimerkiksi suunnittelu on vaihe, 
jota arviointien mukaan osa oppilaista ei muista lainkaan opetetun (mm. 
Harjunen & Rautopuro 2015, 112; Lappalainen 2008, 80). Tutkimusten 
mukaan vielä lukiolaisillekin tekstin muokkaaminen palautteen pohjalta 
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ja se, mitä tekstille pitäisi muokkauksessa tapahtua, on usein epäselvä asia 
(mm. Kronholm-Cederberg 2009; Ranta, 2007). Paitsi näiden tulosten 
valossa myös kansainvälisten peruskouluikäisten kirjoittamisen oppimisesta 
tehtyjen tutkimusten perusteella olisikin tärkeää, että kirjoittamisen eri 
vaiheisiin liittyviä työtapoja toistettaisiin ja mallinnettaisiin luokkahuoneessa 
säännöllisesti ja usein (Graham, McKeown, Kiuhara & Harris, 2012). 

Kirjoittamisen vaiheita on havainnollistettu eri tavoin toistuvina vaiheina 
tai toisiinsa liittyvien kognitiivisten prosessien järjestyksinä (Donahue & 
Lillis 2014). Toisaalta tarkasteltaessa kirjoittamista sosiaalisena toimintana 
täytyy muistaa, että kirjoittamisen käytänteisiin vaikuttaa alati kaikki se, 
missä tilanteessa, mitä varten ja millaisin välinein kirjoitetaan (Barton 2001). 
Kun kirjoittamista opetetaan, keskeistä on kuitenkin oppia huomaamaan ne 
toistuvat työmuodot ja osaset, jotka tekstin laatimisen taustalla on. Seuraavaan 
kuvaan on hahmoteltu vaiheita, jotka usein toistuvat kirjoittamisessa (ks. 
tarkempia malleja Donahue & Lillis 2014 lähteineen). Käytännössä prosessin 
seuraaminen ei tarkoita, että vaiheet olisivat täysin selväpiirteisiä tai yhden 
vaiheen valmistuttua siirryttäisiin seuraavaan. Kirjoittamisen malleissa on jo 
pitkään painotettu prosessin syklistä luonnetta (mm. Flower & Hayes 1981): 
sanottavan kehittelyyn ja karsimiseen palataan usein vielä muokkausvaiheessa 
eli sittenkin, kun tekstiä jo on. Vaiheet eivät siten ole peräkkäisiä vaan toistuvia.  
Rietdijk, Janssen, van Weijen, van den Bergh ja Rijlaarsdam (2017) nostavat 
kuitenkin esiin, että luokkahuonekontekstissa painottuu kahden vaiheen 
ero: ajatuksia tutkiva ja kehittelevä muokkausvaihe ja ajatukset lukijalle 
kommunikoiva viimeistelyvaihe. Sen mukaisesti myös Kuvio 1 on piirretty. 
Kuviossa 1 keskellä näkyy palaute. Sillä viitataan palautteen antamisen ja 
saamisen tapahtumiin, jotka liittyvät erityisesti luokkahuoneessa kaikkiin 
vaiheisiin.



Juvonen ja Routarinne

136

Kuvio 1. Kirjoitusprosessin vaiheita.

Opetuksen kannalta huomionarvoista on se, että jokaisessa vaiheessa on 
mahdollista hyödyntää erilaisia työtapoja. Koska kirjoitusprosessin vaiheet 
ovat eri oppilaille eri tavoin haastavia, opettajan tehtävänä on pyrkiä työtapojen 
valinnalla konkretisoimaan kaikki vaiheet ja myös huolehtimaan siitä, että 
hänen on mahdollista havainnoida työskentelyn etenemistä silloinkin, kun 
oppilaat työskentelevät eri tiloissa. Seuraavassa käydään läpi prosessin eri 
osasia tarkemmin (ks. suomalaisia sovelluksia myös Linna 1994; Myllyntausta 
& Routarinne 2013; Svinhufvud 2007).

Kirjoittaminen alkaa sanottavan ja ajatusten kokoamisella tekstiä varten. 
Lukeminen, havaintojen tekeminen, omien ajatusten ja toisten ajatusten 
kuuntelu ja kehittely sekä esimerkiksi piirtäminen tai draamaharjoitukset 
kerryttävät tietoja ja ideoita, joiden varassa tekstiä voi suunnitella. Ideoinnin 
avuksi voidaan antaa myös sanalistoja tukemaan oppilaan sanavaraston 
kehittymistä. Sanottavan kehittely jatkuu usein myös varsinaisen tekstin 
tuottamisen aikana. Ideoiminen on taito, jota voi opetella. Opettaja voi 
mallintaa, mistä ideoita hankitaan ja miten ideoista keskustellaan. Ideointi 
on kirjoittamisprosessin vaihe, jossa aivan erityisesti voi ja kannattaa ohjata 
oppilaat työskentelemään yhdessä: he voivat kerätä tietoja ajatuskarttaan, 
jakaa kokemuksiaan tarkasteltavasta asiasta keskustellen, koota aiheeseen 
liittyvää sanastoa. Kielitietoinen opettaja ohjaa oppilaat myös kielentämään 
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sitä, mitä aiheeseen liittyvät sanat tarkoittavat. Kehittelyyn sisältyy myös 
ideoiden jäsentämistä, joidenkin ideoiden hylkäämistä, toisten tarkentamista 
ja syventämistä. Yksi opettajan tehtävistä on näyttää, miten ideoita karsimalla 
ja järjestämällä ja niiden keskinäisiä suhteita hahmottamalla syntyy tekstin 
alustava jäsennys, jonka varassa tekstiä aletaan kehittää. Tärkeää on, että 
opettaja kannustaa kokeilemaan ja keksimään, mistä voisi kirjoittaa.

Sanottavan kehittely ja jäsentäminen ovat kuitenkin tekstin tekemisen 
metatasoa ja sellaisina hyvin abstrakteja työvaiheita. Siirtyminen itse 
testin tuottamiseen omien ideoiden pohjalta onkin usein pulmallinen 
vaihe. Oppilaan voi olla esimerkiksi hankalaa alkaa kielentää kuvasarjaksi 
piirtämäänsä tapahtumaketjua, ja hän saattaa kaivata konkreettista tukea 
– apukysymyksiä, aloitusohjetta – tarinan aloittamiseen ja siitä eteenpäin 
siirtymiseen. Tekstilajille tyypilliset sanat, sanonnat ja formulat sekä jopa 
lauseiden ja kappaleiden valmiit alut auttavat pääsemään oman tekstin 
kanssa eteenpäin (ks. tietolaatikkoa Formuloita kirjoittamisen avuksi). Mitä 
enemmän tukea kirjoittamisessaan tai toisaalta kielitaidon suhteen kirjoittaja 
tarvitsee, sitä enemmän hän hyötyy tämäntapaisesta mallintamisesta. 
Kuitenkin uuden tekstilajin edessä harjaantunutkin kirjoittaja hyötyy tuesta. 
Oppilaiden kirjoitus- ja kielitaidot tuntien opettaja voi säädellä tuen määrää ja 
sen tapoja. Opettajan tarjoamassa tuessa ei ole kyse siitä, että opettaja sanelee 
tekstiä oppilaalle, vaan ennemminkin tarjotaan niitä puitteita, joiden avulla 
oppilaan on mahdollista laatia tekstiä ja harjaantua omassa ilmaisussaan. 

Aloitteleva kirjoittaja tuottaa tekstiä usein lineaarisesti ja haluaa saada 
valmista heti. Tavoitteena saattaa silloin olla pikemminkin täyttää paperia 
kuin muotoilla merkityskokonaisuutta. Kirjoitustaitojen kehittyessä 
kirjoittaja oppii muokkaamaan ja muotoilemaan tekstiään kirjoittamisen 
aikana ja pitämään silmällä tekstin tavoitetta. Se edellyttää kykyä lukea 
omaa tekstiä, huomata siinä kehitettäviä kohtia ja muokata kieltä, ja tämä 
on useille kirjoittajille haastavaa (ks. Murtorinne 2005, luku 7.4). Opettajan 
osallistuminen tuottamiseen kysymällä, keskustelemalla ja oppilaan omia 
ajatuksia esiin kutsumalla tukee oppilaan muokkaustaitojen kehittymistä. 
Opettajan tämänkaltainen kielitaitoakin tukeva läsnäolo olisi tärkeää myös 
pienryhmätyöskentelyn aikana (ks. Perumal ym. 2020). Tutkimus kertoo 
myös konkreettisten muokkausehdotusten (esim. lisää vuoropuhelu tarinaan 
tai kaksi uutta perustelua mielipidekirjoitukseen) hyödyllisyydestä (Graham, 
McKeown, Kiuhara & Harris 2012). Opettaja voi myös mallintaa koko 
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luokalle, miten teksti muuttuu, kun sanoja vaihtaa, lauseita muotoilee ja 
tekstin osia siirtää. Muokkaamisen havainnollistaminen voi auttaa kirjoittajia 
hahmottamaan paremmin myös tekstin päämäärää ja sitä, miten tekstiä 
viedään muokkaamalla lähemmäksi päämäärää. Tekstin muokkaamisen 
kannalta myös kirjoittamisen materiaalisilla olosuhteilla on merkitystä. 
Tekstinkäsittelyohjelmilla kirjoittaminen helpottaa muokkaamista, mutta 
moni haluaa suunnitteluvaiheessa kirjoittaa käsin. Jos lopullinenkin teksti 
kirjoitetaan käsin, saatavilla pitäisi olla suunnittelupaperia ja mahdollisuus 
luonnostella ja tarvittaessa sutata.

Kirjoitusprosessin eri vaiheissa oppilaat etenevät eri tahtiin, eikä koko 
ryhmän tarvitsekaan siirtyä vaiheesta toiseen yhtä aikaa. Keskeistä on, että 
kukin oppilas tietää, mitä hänen on tekstinsä kanssa seuraavaksi tehtävä. Kun 
kirjoitusprosessi kuitenkin syystä tai toisesta keskeytyy tai junnaa, opettajan 
tuen avulla löytyy kohta, josta kirjoittamista voi jatkaa. Vähitellen kirjoittaja 
oppii itse liikkumaan tarkoituksenmukaisesti prosessin eri vaiheiden välillä.    

Kirjoitusprosessin viimeinen vaihe ennen tekstin julkistamista on viimeistely. 
Viimeistelyn erottaminen omaksi vaiheekseen helpottaa sellaisia kirjoittajia, 
joilla tekstin tuottaminen ei etene, koska oikeinkirjoitusta ei hallita riittävästi 
tai tuotokselta vaaditaan heti virheettömyyttä. Toisaalta viimeistelyn 
erottaminen muokkausvaiheesta osoittaa, että tekstin käyminen vielä 
kertaalleen huolellisesti läpi kuuluu kirjoittamiseen. Tekstin viimeistelyssä 
auttaa palaute ja eksplikoidut viimeistelyn tavoitteet – kirjoittajalla ei 
välttämättä ole tietoa ja taitoa havaita ja tarttua kaikkiin kohtiin, joiden 
viimeistelystä olisi hyötyä. Koska tekstin viimeistelyvaiheessa huomio 
kiinnitetään myös tekstin pintaan, opetuksen kannalta se on vaihe, jossa 
esimerkiksi kielenhuollon asioita päästään soveltamaan käytäntöön ja opitaan 
myös etsimään ratkaisuja kielenhuollon ongelmiin.

Koulukirjoittamisen erityispiirre on se, ettei valmistuneelle tekstille useinkaan 
ole laajaa julkaisukontekstia. Jotta kirjoittamisen luonne kirjoittajan ja lukijan 
vuorovaikutuksena havainnollistuisi, luokkahuoneessakin on tärkeää saattaa 
tekstit luettaviksi, kun ne on saatu valmiiksi. Julkaisemisen tapoja on monia, 
ja tekstien lukemisen ja jakamisen yhteydessä on otollinen tilanne puhua 
toisen kuuntelemisesta, kohteliaasta palautteesta ja tekijänoikeuksistakin. 
(Ks. tekstien julkaisemisen tavoista esim. Myllyntausta & Routarinne 2013, 
39–40.)
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Tehtävä 3. Miten opettaja voi luokassaan ottaa huomioon sen, että oppilaat 
tarvitsevat eri määrän aikaa kirjoittamisen eri vaiheisiin? 

5.4.2 Palaute ja vertaispalaute osana kirjoittamisen prosessia

Kirjoittajan on usein itse vaikea nähdä, mihin suuntaan tekstiä voisi viedä, mikä 
tekstissä on lukijan kannalta onnistunutta tai mahdollisesti ongelmallista ja 
millaisia ajatuksia teksti lukijassa herättää. Jokaisessa kirjoittamisen vaiheessa 
tekstiin voi pyytää palautetta. Reflektiivinen, tekstin muokkaamiseen 
suuntautunut ja tekstin mahdollisia ongelmia ratkova palaute tekee 
kirjoittajalle näkyväksi, mitä lukija tekstiin kaipaisi (Kauppinen & Hankala 
2013). Toisaalta tekstin onnistumisten esiin nostaminen vahvistaa oppilaan 
käsitystä itsestään kirjoittajana. Palautetta voi luokassa antaa niin opettaja 
kuin vertainenkin, mutta roolit voivat olla erilaiset. Opettajan antama palaute 
suuntautuu usein oppilaan oppimisen tavoitteisiin ja niiden arviointiin ja 
pyrkii auttamaan tavoitteiden saavuttamisessa. Vertaispalautteessa näkökulma 
saattaa olla lähempänä tekstin vuorovaikutuksellista tavoitetta: miltä tekstin 
lukeminen tuntuu ja mitä sille voisi vielä tehdä. 

Mitä nuoremmista kirjoittajista on kyse, sitä konkreettisemmin 
vertaispalautteen tavoitteita, työtapoja ja vuorovaikutusta on hyvä ohjata.  
Alkuun toisen tekstin kommentointi kohdistuu usein sisältöön: mitä 
asioita tekstissä on, millainen tarinan juoni on. Sisällön kommentoinnin 
avulla opitaan puhumaan omista ja toisten teksteistä ja tekemään vähitellen 
huomioita siitä, miten kieli ja sisältö tekstissä liittyvät toisiinsa. Selvät tehtävät 
ohjaavat oppilaita palautteenannossa alkuun: toisen tekstistä voidaan poimia 
hauskin juonenkäänne tai vakuuttavin perustelu. (Myllyntausta & Routarinne 
2013, 37.) Ilman erityistä ohjausta tekstin rakenteeseen, tyyliin ja tekstilajiin 
kohdistuva palaute voi olla niukkaa tai ylimalkaista tai vallalla voi olla käsitys, 
että palautteen täytyy suuntautua virheisiin (Murtorinne 2005; Hovila 
2009). Jotta vertaispalautteesta saavat irti sekä palautteen antaja että sen 
saaja, on syytä harjoitella myös sellaista kehumista, jossa kehu perustellaan 
ja onnistumista eritellään (Svinhufvud 2013). Vertaispalautteen antamisen 
opettelu tukee tärkeää metataitojen oppimistavoitetta – onhan siinä kyse 
tekstistä puhumisen taidoista. Vertaispalautteen antamisen ohjeistuksessa 
opettaja voi tukea näiden taitojen kehittymistä ohjaamalla oppilaat käyttämään 
myös tekstistä puhumisen käsitteitä.
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Palautteen tehtävä on antaa kirjoittajalle kokemus siitä, että hänen tekstiään 
on luettu, ja opettajankin palaute tähtää tähän. Tutkimuksissa on kuitenkin 
havaittu, että oppilaat eivät useinkaan ymmärrä opettajan antamaa palautetta 
varsinkaan, jos se on kirjallista (ks. Kronholm-Cederberg 2009). Ensinnäkin 
opettajan käyttämä kieli voi olla oppilaasta outoa. Oppilas ei välttämättä 
ymmärrä, mitä tarkoitetaan sillä, että teksti on vaikkapa epäselvä. Toiseksi 
oppilas ei välttämättä osaa muokata tekstiä niin, että se olisi opettajan 
ehdotuksen mukainen. Mitä oppilaan tulisi tekstille tehdä, jotta se ei olisi 
epäselvä?

Kauppisen ja Hankalan (2013) mukaan yksi opettajan palautteen ongelmista 
oppilaan näkökulmasta onkin se, että opettajat antavat usein vain arvioivaa 
palautetta eli toteavat esimerkiksi juuri, että kirjoitus on vaikkapa hyvä, niukka 
tai sujuva. Erityinen opettajan oma kehittymishaaste on siten oppia tekemään 
toisaalta selkeitä ja oppilaalle ymmärrettäviä tekstin korjaamisehdotuksia, 
toisaalta tekstin kokonaisuutta ja merkityksiä kehittäviä avoimia kysymyksiä, 
jotka luovat ja ylläpitävät oppilaan myönteistä käsitystä kirjoittamisesta. 
Korjaamisehdotukset on siksi sovitettava oppilaan taitotasolle ja käytettävä 
niitä käsitteitä, joita on opeteltu ja jotka oppilas ymmärtää. Jos on harjoiteltu 
isoa alkukirjainta virkkeen alussa tai puhuttu synonyymeistä, voi palautteessa 
kehottaa tarkistamaan isot alkukirjaimet tai keksimään synonyymin 
jollekin sanalle. Jos teksti on opettajan mielestä niukkaa, konkreettinen 
muokkausehdotus on kertoa, millaisia elementtejä tekstiin voisi lisätä. 
Epäselvän tekstin ratkomiseen opettaja auttaa alkuun osoittamalla ne kohdat 
tekstissä, jotka luovat epäselvyyttä: vaikkapa lauserakenteen ongelman tai 
sanavalinnat. Kirjoittajan tunnetta kirjoitelman omistajuudesta voi tukea 
esittämällä tekstistä aitoja kysymyksiä, joihin kirjoittaja voi antaa vastaukset. 
Myös opettajan ammattilukijana antama kuvaus lukukokemuksesta voi auttaa 
oppilaita näkemään tekstiään lukijan silmin ja arvostamaan omaa tekstiään.

Tehtävä 4. Mitä ulottuvuuksia oppilaiden kirjoittamien tekstien ääneen 
lukemiseen liittyy?           
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5.4.3 Tekstilajipohjainen kirjoittaminen: tutkiminen, mallintaminen 
ja tuottaminen                                             

Kirjoittaminen on osin geneerinen taito: samoja virkkeiden ja kappaleiden 
muodostamisen ja muokkauksen taitoja tarvitaan miltei kaikissa teksteissä. 
Kirjoittajan kehittyminen edellyttää kuitenkin myös käsitystä siitä, miten 
ympäröivässä yhteiskunnassa erilaisista asioista puhutaan ja kirjoitetaan. 
Tällainen näkökulma on ollut erityisesti tekstilajipohjaisessa kirjoittamisen 
pedagogiikassa, niin sanotussa genrepedagogiikassa (Christie & Misson 1998; 
Cope & Kalantzis 1993; Luukka 2004). Genrepedagogiikassa nähdään, että 
tekstit ovat merkityksenannon välineitä tietyssä sosiaalisessa, historiallisessa 
ja kulttuurisessa kontekstissa. Kirjoittaminen ei ole vain kognitiivista vaan 
myös sosiaalista toimintaa. Tekstilajipohjaisen kirjoittamisen ydinajatus 
on ensin tunnistaa, että teksteillä on tavoitteita ja että samaan tavoitteeseen 
pyrkivillä teksteillä on toisiaan muistuttavia piirteitä. On olemassa tekstilajeja, 
kuten uutinen, vitsi, tarina tai koevastaus. Tekstilajin piirteitä voidaan opettaa 
tietoisesti tekstilajia yhdessä tutkimalla, sen rakenteita ja kieltä mallintamalla 
ja tuottamista harjoittamalla. 

Joihinkin tekstilajeihin tutustuminen käy mutkattomammin. Tällaisia 
tekstilajeja ovat kronologisesti etenevät tarinat, jollaisen moni lapsi osaa 
muotoilla jo ennen kouluikää, mikäli hänelle on luettu tai tarinoitu tai hän on 
itse lukenut. Varhaiskasvatus ja esiopetus tutustuttavat nekin lapsia erilaisiin 
satuihin ja kertomuksiin. Myös ohjeet, uutiset ja monet mainokset ovat niitä 
tekstilajeja, joista oppilaat saavat tyypillisesti kokemuksia erityisesti koulun 
ulkopuolelta. Näin oppilaille kertyy intertekstuaalista varantoa, ymmärrystä 
tekstien luonteesta ja tehtävistä (Kauppinen 2011). Sen sijaan perustelevat 
tekstit, erilaisia tietoja erittelevät tekstit sekä pohtivat tekstit ovat jo vaikeampia 
tuottaa, ja niihin oppilas tutustuu usein vasta kouluikäisenä ja koulussa. 
Niissä näkökulman valitseminen, sisällön järjestäminen ja tekstin sisäisen 
kysymyksen muodostaminen vaativat tietoista ohjausta ja kunkin tekstilajin 
teksteihin tutustumista. Tekstien yhdessä lukeminen ja analysoiminen, niiden 
keskeisten piirteiden ja mahdollisesti toistuvan rakenteen kartoittaminen 
edeltää oman tekstin laatimista. 

Yksi genrepedagogiikan uranuurtajista, Frances Christie, kiinnittääkin 
huomiota siihen, että ei pidä luulla kirjoitetun kielen omaksumisen olevan 
samanlaista kuin puhutun kielen, joka opitaan olemalla vuorovaikutuksessa. 
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Pelkkä kirjoittamistilaisuuksien antaminen ei riitä, vaan tarvitaan tietoista 
ohjausta. Koulussa opetellaan kirjoittamaan tiiviimmin, käyttämään 
abstrakteja ja eri tiedonalojen käsitteitä, tuomaan ilmi asioiden välisiä 
merkityssuhteita, esittämään päätelmiä. (Christie 1998.)

Kukin tekstilaji voidaan kirjoittamisen harjoittelua varten mallintaa tarkastikin: 
esimerkiksi mielipidekirjoituksen keskeiset osat ja vuorovaikutuksen 
päämäärät kirjoitetaan auki ohjeeseen. Ohjeen yhdessä laatimisesta ja 
seuraamisesta on useita etuja. Ensinnäkin teksteihin yhdessä tutustuminen 
kehittää analyyttisen lukemisen taitoja ja auttaa ymmärtämään, miten tekstin 
vuorovaikutuksen päämäärää on mahdollista tekstistä tunnistaa. Toiseksi 
jo alkavilla kirjoitustaidoilla on, ohjetta noudattamalla, mahdollista laatia 
tekstilajinmukainen teksti – malli auttaa toteuttamaan tekstilajin kannalta 
keskeiset piirteet. Lisäksi tekstilajien vakiintuneisiin muotoihin tutustuminen 
avaa myös tekstien käyttötilanteiden ja -tapojen maailmaa: pikku-uutisen tai 
tiivistettyä tietoa piharatamosta tarjoavan tekstin rakenne, sanavalinnat ja 
lauserakenteet kertovat myös siitä, mihin tarkoitukseen ja kenelle teksti on 
kirjoitettu. 

Cope ja Kalantzis (2015) kutsuvat tekstilajeihin orientoituvaa tietoisen 
opetuksen menetelmäänsä monilukutaidon pedagogiikaksi. Siihen kuuluu 
neljänlaisia keskenään vuorottelevia ja toisiinsa limittyviä siirtoja: kokemusten 
keräämistä, käsitteellistämistä, erittelyä ja soveltamista. Opetus perustetaan 
oppilaiden kokemuksille teksteistä, ja se on opetuksen ensimmäinen askel. 
Kyse voi olla toisaalta oppilaiden aiemman kokemustiedon aktivoinnista, 
mutta vähintään yhtä tärkeää on tarjota uudenlaisia tekstikokemuksia, 
jotka laajentavat oppilaiden intertekstuaalista varantoa vieden heidät 
uuden oppimista tukevalle lähikehityksen vyöhykkeelle (Cope & Kalantzis 
2015; Kauppinen 2011; Vygotsky 1978, 84–88; 1982, 184–185). Tekstejä 
yhdessä lukemalla ja niiden sisällöstä, kielestä ja tavoitteista keskustelemalla 
kokemukset tekstistä jäsentyvät.

Käsitteellistämiseen pyritään puolestaan ensinnäkin nimeämällä: määritel-
lään käsitteitä, luodaan sanastoja ja nimetään teksteistä tehtyjä havaintoja 
tarkoitukseen sopivalla metakielellä. Toiseksi käsitteellistäminen on luonteel-
taan teoreettista tietoa rakentavaa: käsitteiden suhteita voidaan mallintaa kaa-
vioilla tai tekstin etenemisen kaavakuvilla. (Cope & Kalantzis 2015.) Oppima-
teriaalitkin tarjoavat usein tämäntapaisia malleja, esimerkiksi käsitekarttoja 
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tai käsitekarttapohjia tiedon kokoamiseksi tai juonikaavioita kertomuksen 
kirjoittamisen tueksi.

Tekstien erittelyllä tarkoitetaan ensinnäkin sen merkitysten auki kerimistä: 
Mikä on syy, mikä seuraus? Miten jokin toimii? Mikä on tekstin tavoite, 
mihin kontekstiin se kuuluu? Parhaimmassa tapauksessa erittely voi johtaa 
kriittiseen tulkintaan, joka tunnistaa tekstissä esimerkiksi aukkoja: Mitä 
jätetään kertomatta? Kenen asiaa teksti ajaa? Kenen näkökulmaa se edustaa?

Edellä kuvatun tekstitiedon soveltaminen voi puolestaan olla tietynlaisissa 
teksteissä tunnistettujen ominaisuuksien omimista. Se tarkoittaa samojen 
valintojen käyttöön ottoa samantapaisten päämäärien tavoittamiseksi – siis 
mallin avulla kirjoittamista. Monilukutaidon pedagogiikan korkeampana 
päämääränä on kuitenkin se, että kirjoittaja voi vapautua malleista ja alkaa 
uusien merkitysten ja tekstien muotoilijaksi. (Cope & Kalantzis 2015.) Toisin 
sanoen kirjoittaja voi alkaa soveltaa tietoaan tekstilajeista yhdistelemällä niitä, 
leikittelemällä niillä ja siten paitsi laajentaa kirjoittamisen repertoaariaan 
myös kehittää lukutaitoaan. 

Toinen tekstilajipohjainen kirjoittamisen opetuksen menetelmä on R2L- eli 
Reading to Learn -pedagogiikka, joka sananmukaisesti tarkoittaa lukemalla 
oppimista (Rose & Martin 2012; Shore & Rapatti 2014). Suomessa sitä on 
hyödynnetty erityisesti monikielisissä luokissa. R2L-pedagogiikka nojaa 
vahvasti Vygotskyn sosiokonstruktiiviseen oppimisen teoriaan ja ajatukseen 
jäljittelyn merkityksestä oppimiselle. Teoriaan kuuluvalla lähikehityksen 
vyöhykkeellä oppijan on mahdollista oikeaan aikaan saamansa tuen avulla yltää 
sellaiseen osaamiseen, johon hän ei vielä yksin pystyisi. (Vygotsky 1978, 90; 
1982, 185–186.) R2L-menetelmässä opetus etenee kolmivaiheisesti: yhteisestä 
mallinnuksesta yhdessä harjoittelun kautta itsenäiseen harjoitteluun. (Rose & 
Martin 2012, 62–67; Shore & Rapatti 2014.) 

Edellä kuvatut tekstilajipohjaiset kirjoittamisen pedagogiikat ovat 
painotuksiltaan osin erilaisia, mutta niiden taustalla on saman tyyppinen 
päämäärä. Uuteen kirjoittamisen muotoon tutustutaan ja sitä harjoitellaan 
kolmivaiheisesti (ks. Luukka 2004; Myllyntausta ja Routarinne 2013, 24):

1. Perehtymällä opettajan ohjaamana tavoitetekstiin.
2. Kokoamalla siitä yhdessä keskustellen havaintoja kirjoittamisen ohjeeksi.
3. Laatimalla sitten kirjoittamisen ohjeen perusteella oma teksti. 
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Pedagogiikoissa korostetaan kielitietoista toimintatapaa ja opettajan tukea. 
Tekstilajipohjaista kirjoittamisen pedagogiikkaa on kuitenkin kritisoitu 
siitä, että ohjeiden laatiminen jättää vain vähän tilaa kirjoittajan omalle 
luovuudelle. Mallin seuraaminen on kuitenkin ensimmäisiä askelia tekstilajin 
opettelussa. Harjoitteluun kuuluu myös tekstilajin muuntelu ja varioiminen. 
Toisaalta tekstilajipohjaisessa pedagogiikassa on korostettu oppilaan oikeutta 
ja pääsyä niihin kirjoitustaitoihin, joilla on häntä ympäröivässä maailmassa 
merkitystä (Christie 1998; Cope & Kalantzis 1993, 2000). Sen takia myös 
koulussa kirjoitettavat koevastaukset ja raportit sekä myöhemmin yläluokilla 
harjoiteltavat, yhteiskunnassa tarvittavat tekstit, vaikkapa työhakemukset, 
selvitykset ja valitukset, ovat tekstejä, joiden piirteitä koulun tulisi yhtäläisten 
osallistumisvalmiuksien ja siten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon nimissä 
opettaa.                                                                                                                               

Tehtävä 5. Mikä olisi perinteisen, otsikon perusteella kirjoitettavan 
koulukirjoitelman tekstilaji? Pohdi sen mahdollisuuksia ja rajoituksia 
kirjoittamisen opetuksessa. 

5.4.4 Yhdessä kirjoittaminen

Koulukirjoittamisessa on ollut pitkään vallalla perinne kirjoittaa yksin teksti, 
jonka opettaja arvioi. Tottuminen vain tämäntapaisiin kirjoitustehtäviin 
valmistaa kuitenkin oppilasta heikosti jatko-opinnoissa, yhteiskunnassa 
ja työelämässä yleisiin kirjoitustehtäviin, joissa tekstejä tuotetaan yhdessä. 
Olisikin perusteltua, että koulussa harjoiteltaisiin yhdessä kirjoittamisen 
eri tapoja (ks. myös Harjunen & Rautopuro 2015). Yhdessä kirjoitettaessa 
oppilaat tottuvat siihen, että heidän kirjoittamansa on yhteisen muokkauksen 
kohteena, ja saavat toistensa kirjoittamista seuratessaan aineksia reflektoida 
omaa kirjoittamistaan. Yhdessä kirjoittamiseen sisältyy myös mahdollisuus 
kielitaidon kehittymiseen.   

Yhdessä kirjoittaminen voidaan toteuttaa monin eri tavoin: pareittain, 
ryhmissä, vuorotellen tai tehtäviä jakaen. Parityöskentely on esimerkiksi 
lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen Trageton-menetelmän lähtökohta, sillä 
pareittain toimivat oppilaat täydentävät toistensa osaamista (Trageton 2007, 
80). Yhteistoiminnallisen oppimisen mallia soveltavassa yhteiskirjoittamisessa 
taas tietoa kokoavat asiantuntijaryhmät voivat laatia selvittämästään asiasta 
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yhteisen raportin tai esityksen. Opettaja tietää, mikä on kirjoittamistehtävän 
tavoite ja mitä on tarkoitus opiskella, joten hän huolehtii myös siitä, että 
jako pienryhmiin tai pareihin tarjoaa kaikille työskentelyyn tukea ja pääsyn 
kehittämään taitojaan (ks. myös lukua 8). 

Matalan kynnyksen yhteiskirjoittamista ovat harjoitukset, joissa työskentelyn 
tapa ja tekstin päämäärä on ennalta sovittu. Ketjukirjoittamisella tarkoitetaan 
sellaista yhdessä kirjoittamisen muotoa, jossa osanottajat kirjoittavat aina 
pienen osan tekstiä itsenäisesti ja sen jälkeen kierrättävät aikaansaannoksensa 
seuraavalle kirjoittajalle, joka jatkaa eteenpäin. Tarinan tai kaavanovellin 
ketjukirjoittaminen on tapa vapauttaa ilmaisua, kun kaikkea ei tarvitse keksiä 
itse ja toisen tekstiin tuomat ideat ruokkivat omaa mielikuvitusta. 

Yhdessä kirjoittamisen keskeisiä harjoittelun kohteita on tekstin päämäärästä 
ja työnjaosta neuvotteleminen. Molempia helpottaa, mikäli tehtävänanto 
on selkeä. Sen sijaan on havaittu, että jos ryhmäläisille on epäselvää tekstin 
päämäärä ja se, mitä tehtävässä oikein tavoitellaan, monistakaan ideoista 
ei välttämättä päästä eteenpäin (Juvonen ym. 2019). Tekstilajin piirteiden 
hallinta ja tekstin rakenteen ymmärtäminen taas auttavat sopimaan, miten 
tekstiä lähdetään toteuttamaan. Yhdessä keskusteleminen ja vaihtoehdoista 
neuvottelu puolestaan harjaannuttavat analysoimaan tekstin tavoitteita ja nii-
den toteuttamista. Yhdessä kirjoitettaessa pätevät samat kirjoittamisprosessin 
osa-alueet kuin yksinkin kirjoitettaessa. Lisäksi oppilaat saavat mahdollisuuden 
puhua tekstin tekemisestä ja auttaa toinen toistaan yhteisen tuotoksen aikaan 
saamisessa. Yhdessä kirjoittamista pedagogisena menetelmänä on kutsuttu 
myös yhteisöllisen kirjoittamisen työtavaksi (Jyrkiäinen & Koskinen-Sinisalo 
2012, 2017). Työtapaa tukevat työvaiheet ovat varsin samantapaiset kuin 
muissakin tässä luvussa esitellyissä kirjoittamisen työtavoissa (ks. Kuvio 2). 
Nyt yhdessä tekeminen on kuitenkin työskentelyn läpäisevä periaate.

Yhteisöllisen kirjoittamisen työtavan vaiheet (Jyrkiäinen & Koskinen-Sinisalo 
2017, 196):

1. Virittäytyminen työtapaan ja aiheeseen
2. Tekstin lukeminen ja tutkiminen
3. Kirjoitustehtävän antaminen ja mallintaminen
4. Tunnuspiirteiden selventäminen
5. Kirjoittaminen pienryhmissä
6. Tekstin muokkaaminen
7. Esittäminen ja julkaiseminen
8. Arviointi

Kuvio 2. Yhteisöllisen kirjoittamisen
 työtavan vaiheet.
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Ilman opettajan ohjausta kirjoittaminen voi kokonaisuudessaan jäädä 
ryhmässä vain yhdelle. Toisaalta taas ryhmänä kirjottaminen niin, että 
muut sanelevat ja yksi kirjaa, on hidas tapa tuottaa tekstiä ja saattaa ohjata 
kerralla valmista -ajatteluun. Vastuualueiden jakaminen ideointi- ja 
tiedonhakuvaiheen jälkeen laittaa kaikki ryhmäläiset töihin. Vastuualue voi 
olla vaikkapa oma tekstinosa. Tekstinosia voidaan vaihtaa niin, että myös 
muokkaaminen ja viimeistely tapahtuvat yhteistyössä. Ohjauksen haaste on 
auttaa oppilaita yhteiseen suunnitteluun ja yhteiseen tekstin muokkaukseen. 
Jos omat vastuualueet jaetaan hyvin varhaisessa vaiheessa ja lopuksi vain 
yhdistetään tekstinosat, yhteinen ajattelu kirjoitusprosessin aikana jää helposti 
niukaksi. Siksi opettajan kannattaa kannustaa oppilaita lukemaan toistensa 
kirjoittamaa tai vaihtamaan kirjaajaa. Yhdessä kirjoittamisessa auttavat myös 
verkon kirjoitusalustat ja jaetut dokumentit, koska silloin jokainen näkee 
toisen tuotoksen heti ja samaa tekstiä voi eri kohdista kirjoittaa useampi. 

5.5 Alakoulun tekstilajien piirteitä ja pedagogiikkaa: 
tarinointi, argumentoiva teksti ja tietotekstin laatiminen

Kertomukset ovat kouluikäisille jo varhaislapsuudesta tuttu tekstilaji, ja 
kirjoittamaan opittuaan lapset mielellään tuottavat kertomuksia. Kirjallisten 
kerrontataitojen kehittymisestä on varsin paljon tutkimustietoa myös 
Suomesta ja suomen kielen erityispiirteet huomioon otettuna. 

Kerrontataitojen kehittyminen näkyy kirjoitelmien sanamäärien kasvuna. 
Sanamäärä onkin usein mutta ei suinkaan aina yhteydessä myös muihin 
tekstin tuottamisen taitoihin. Sanamäärän lisäksi sanojen pituus kasvaa 
tyypillisesti osaamisen myötä. Sanapituuden kasvussa on kyse sanojen 
kompleksisuudesta: pitkät sanat ovat perussanojen johdoksia tai yhdyssanoja 
ja viittaavat perussanastoa abstraktimpiin käsitteisiin. (Pajunen 2012.) Eri 
tiedonalojen sanastossa on paljon juuri kompleksisia sanoja.

Toiseksi kerrontataitojen kehittyessä myös lauserakenteet kehittyvät. 
Pajusen (2012) tutkimuksen mukaan lasten kertomukset erottuvat siinä, 
että niissä on suhteellisesti enemmän verbejä kuin kirjoitetussa kielessä 
yleensä. Nuoremmat oppilaat rakentavat lauseitaan useammin konkreettisia 
tekoja, liikettä, tapahtumia ja tiloja ilmaisevilla verbeillä (kuten rikkoa, 
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nukkua, nauraa), kun taas vähän vanhemmat oppilaat kuvaavat enenevässä 
määrin kommunikaatiota ja erilaisia mentaalisia prosesseja, jotka tuovat 
mukanaan myös monimutkaisempia lauserakenteita, kuten sivulauseita ja 
partisiippirakenteita (esim. Mörkö sanoi, ettei sitä yhtään naurattanut. Hän 
luuli, että oli kuullut väärin. He ymmärsivät tulleensa noiduttuun paikkaan). 
Samalla tapahtumien kuvaamisesta siirrytään tapahtumien pohdintaan ja 
arviointiin. 

Kerrontataitojen kehittyminen näkyy tekstin rakentamisen periaatteissa. 
Aivan aloitteleva kertoja saattaa vain luetella asioita, ensiksi sanoja, vähitellen 
irrallisia lausekkeita tai lauseita. Seuraavassa vaiheessa kerronta rakentuu 
yhdestä tai useammasta tuokiokuvasta. Kirjoittaja saattaa myös jättää 
jonkin tapahtumaketjun kesken ja siirtyä kuvaamaan jotakin aivan muuta. 
Kertomuksen henkilöt, tapahtumat tai jopa koko asia saattavat kesken 
kaiken vaihtua. Tämän vaiheen jälkeen kirjoittaja noudattaa yksinkertaista 
tapahtumakäsikirjoitusta, skriptiä, seuraten kerronnassaan esimerkiksi 
kaavamaisesti päivän kulkua aamusta iltaan. Tällaisessa kerronnassa ei vielä 
yleensä ole tarinallista jännitettä. Neljännessä vaiheessa kirjoittaja pystyy 
tuottamaan juonellisen kertomuksen, jossa on selvä alkutilanne, tapahtumien 
kehityskaari, loppuratkaisu ja parhaimmillaan myös tapahtumien arviointia. 
(Honko 2013, 145–150, 292; Mäkihonko 2006, 51; Pajunen 2012.) Kertomuksen 
perusrakenteen hallinnasta moni oppilas etenee myös harjoittelemaan 
kaunokirjallisuudesta tuttuja keinoja: tarinaan osallistuvaa ja sitä 
ulkopuolelta tarkkailevaa kertojaa, kerronnan ajan manipulointia takaumilla 
ja ennakoinneilla, erilaisten esteiden ja vastustajien asettamista päähenkilön 
pyrkimysten tielle. Hongon (2013, 292–299) pitkittäistutkimuksen mukaan 
sekä S1- että S2-oppilaiden kirjallisten kerrontataitojen kehitys etenee samoja 
polkuja, mutta S1-oppijat etenevät tasolta toiselle nopeammin. Kiinnittämällä 
erityistä huomiota sanasto-osaamiseen voidaan tukea myös S2-oppijoiden 
kehittymistä kertojina. 

Kertovien tekstien ohella jo alakoulun ensimmäisillä luokilla tutustutaan 
tietoteksteihin. Tietotekstin laatiminen on opiskelun kannalta keskeinen 
taito. Sitä tarvitaan, kun opetellaan ymmärtämään ja soveltamaan tiedonalan 
käsitteitä – raporttien, esitelmien ja tietoiskujen tekeminen perustuu kykyyn 
jäsennellä tietoa kielellisesti uudelleen. Tietotekstin laatiminen on keskeistä 
myös siinä vaiheessa koululaisen opintoja, kun tietotekstillä osoitetaan 
esimerkiksi oppimista osana summatiivista arviointia. (Ks. mm. Rose 2015; 



Juvonen ja Routarinne

148

Yore 2012.)  Tietotekstin laatiminen liittyy siten laaja-alaisesti eri oppiaineisiin 
ja niiden opiskeluun.

Vaikka tietotekstit tulevat erityisesti oppikirjojen ja verkon tekstien kautta 
oppilaalle tutuiksi varsin pian, niiden laatiminen on usein oppilaalle eri 
tavalla haasteellista kuin kertovan tekstin. Keskeinen ero kertovaan tekstiin 
on se, että tietoteksteissä noudatetaan erittelevää kirjoitustapaa (ks. Langer, 
1985). Erittelyssä asiaintiloja ei kytketä toisiinsa ajallisesti tai tapahtumien 
järjestyksen avulla vaan niitä jäsennellään esimerkiksi yleisestä yksityiskohtiin 
tai yksityiskohdista yleiseen edeten, yhtäläisyyksiä etsien, vertaillen tai 
suhteessa ylä- ja alakäsitteisiin. Erittelevä tekstistrategia edellyttää siten 
abstraktimpaa kieltä, mikä jo sinänsä on alakoululaiselle kirjoittamisen 
uusi haaste ja edellyttää myös erilaista kielitaitoa kuin esimerkiksi tarinan 
kirjoittaminen. Toinen tietotekstin haaste piilee itse tiedossa ja käsitteissä: 
tietoteksti kertoo tyypillisesti jostakin olemassa olevasta asiasta, jonka 
ominaisuuksia tietoteksti erittelee sopivia käsitteitä käyttäen. Tällaiseen 
erittelyyn taas tarvitaan yhtäältä käsitteiden ymmärtämistä ja toisaalta kykyä 
hankkia tietoa saatavilla olevasta lähteestä. 

Lähteenä käytettävät tekstit – oppikirjat ja vaikkapa Wikipedia – sisältävät 
tietoa, joka on eri tavoin oppilaalle ymmärrettävää. Vaikka oppikirjat 
etenevät usein uusien opiskeltavien käsitteiden johdattelemina ja tiivistävät 
tietoa, ne on lähtökohtaisesti suunniteltu oppimista ja oppilasta ajatellen 
(Karvonen 1995). Verkon erilaiset tietotekstit taas voivat olla mitä vain 
Wikipediasta asiantuntijaraportteihin ja kokemuspohjaisiin blogeihin. Mikäli 
teksti on oppilaalle liian vaikea – sisältää esimerkiksi liikaa tai liian tiheästi 
tuntemattomia käsitteitä – ei oppilaalla ole mahdollisuutta muokata tekstin 
tietoa osaksi omaa tekstiään. Oppilaan strategia voi tällöin olla lähdetekstin 
suora kopioiminen (ks. Skaar 2015; Rantala & Khawaja 2016). 

Jotta tietotekstin laatiminen ei pysähtyisi kopioimiseen, opettajan on hyvä 
ensinnäkin ohjata oppilaiden tiedonhakua sopivien lähteiden suuntaan (ks. 
Kiili & Laurinen 2018, 23–24, 57–82). Toiseksi tietokirjoittamisen harjoittelu 
voidaan aloittaa myös kuvitelluilla asioilla. Oppilas voi esitellä tietotekstissään 
itse keksimänsä eläimen, kasvin tai kaupungin, jolloin harjoittelun fokus onkin 
itse tekstilajissa ja tietämisen taakka kevenee. Tekstilajia voidaan muunnella 
myös niin, että oppilaan on ikään kuin vaivihkaa sanoitettava tietonsa omin 
sanoin. Jos nisäkkäästä pitää laatia mainos tai maantieteellisestä alueesta 
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opas, lähteestä noukittua tietoa on muunneltava mainokseen tai oppaaseen 
sopivaksi.                                             

Tietotekstin yhtenä alalajina voidaan pitää mielipidetekstejä. Laajasti ajateltuna 
mielipidetekstit kuuluvat argumentoivien tekstien tekstilajiperheeseen. 
Argumentoivia tekstejä aletaan käsitellä alakoulussa usein mielipiteen 
ilmaisun kautta. Opetellaan havaitsemaan, että asioista voi olla useaa mieltä 
ja mielipiteitä voi perustella eri tavoin. Suullisilla harjoituksilla löydetään 
mielipiteitä, näkökulmia ja etsitään perusteluja (Harjunen & Korhonen 2011). 
Erilaiset väittelyt, keskustelut ja mielipidekyselyt tekevät oppilaille näkyviksi 
mielipide-eroja ja toisaalta myös niitä tapoja, joilla mielipiteistä puhutaan ja 
kuulija vakuutetaan.

Varsinainen mielipidekirjoitus on tekstilajiltaan kiitollinen mallinnettava 
ja genrepedagogisen tutkimisen kohde (ks. Mikkonen 2010). Se 
etenee alakoululaisen teksteissä yleensä mielipiteestä perusteluihin ja 
toimintaehdotukseen. Oppilasta voi myös kannustaa taustoittamaan 
mielipidettään ja kuvaamaan niitä olosuhteita, joissa käsiteltävä ongelma 
ilmenee. Kun perusteluita on yhdessä kerätty ja mietitty, tekstilajimallin 
laatiminen havainnollistaa, mihin kohtaan ja miksi perusteluita tarvitaan. 
Lopulta tekstilajimalli antaa oppilaan kirjoitukselle raamit. Vaiheittain 
työskentely tekee näin oppilaalle näkyväksi, millaista ajattelutyötä 
mielipidetekstin taustaksi on tehtävä ja miten tekstin eri kohdissa tehdään 
erilaisia tekoja suhteessa lukijaan. 

FORMULOITA KIRJOITTAMISEN TUEKSI

Harjoittelevan kirjoittajan tueksi voidaan kerätä sanastoa ja eräänlaista ilmaisupankkia, 
joka auttaa perustelevan tekstin laatimisessa. Formuloilla tarkoitamme tässä sellaisia 
tietylle tekstilajille tai kirjoittamisen muodolle tyypillisiä sanontatapoja, joiden 
avulla tekstilajin päämäärä on helpompi saavuttaa ja jolla saadaan aikaiseksi myös 
tarkoituksenmukaista sävyä (vrt. Wong Fillmore 1979; Kauppinen 1998). Esimerkiksi 
perinteisessä sadussa käytetään ilmaisuja Olipa kerran, (Kunnes) eräänä päivänä tai Sen 
pituinen se. Niiden avulla kirjoittaja voi aloittaa sadun, osoittaa siirtymiä tai lopettaa 
sen. Argumentoivassa tekstissä taas ilmaisulla Mielestäni tai On selvää kerrotaan, että 
kyseessä on kirjoittajan mielipide, käyttämällä lausetta On tärkeää muistaa tai Näin 
on siksi, että kerrotaan esimerkiksi perusteluja. Formulat liittyvätkin aina tiettyyn 
kontekstiin, vuorovaikutustilanteeseen tai tekstilajiin: sadulla on omat formulansa 
ja vaikkapa mielipidekirjoituksella omansa. Tällaiset formulat auttavat kirjoittajaa 
silloin, kun hän on vasta tutustumassa uuteen tekstilajiin tai sanomisen tapaan. 

Yhdysvaltalaisten Chauncey Monte-Sanon ja Mary Schleppegrellin johtamassa 
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Read.Inquire.Write-hankkeessa (Read.Inquire.Write, 5.8.2019) puhutaan 
mentoriteksteistä. Mentoritekstit ovat eräänlaisia mallitekstejä, joiden sisältö tai 
aihepiiri on eri kuin tavoiteltavan tekstin mutta jotka näyttävät mallia siitä, millaista 
sävyä ja retoriikkaa tekstissä voi käyttää. Mentoritekstien käyttö muistuttaa siis 
genrepedagogista lähestymistapaa, mutta niitä voidaan käyttää erityisesti formuloiden 
etsimiseen ja niihin tutustumiseen. Jos ollaan tutustumassa vaikkapa argumentoivaan 
tekstiin, voidaan etsiä kohtia, joissa kirjoittajaa ensimmäistä kertaa kertoo oman 
näkemyksensä, ja katsoa, millaista lausetta tai sanoja siihen käytetään ja missä kohtaa 
tekstiä se sijaitsee.

Formuloiden keräämisestä on monenlaista iloa. Ensinnäkin ne ovat suoraan 
kirjoittamisen tukena, koska ne laajentavat oppilaan kielellistä repertoaaria. Oppilaalla 
ei välttämättä ole käytössään niitä sanontoja ja ilmaisuja, joilla esimerkiksi perusteluja 
rakennetaan. Toiseksi huomion kiinnittäminen sanomisen tapaan kehittää oppilaan 
kielitietoisuutta ja ymmärrystä siitä, miten kielellinen merkitys syntyy. Etsimällä 
vaikkapa konjunktioiden mutta ja koska käyttöä erilaisista lauseista huomataan, mikä 
merkitys niillä on perustelemisessa.

5.6 Opettaja kirjoittavassa luokassa

Monien kirjoitustaitojen oppiminen vaatii sitkeää harjoittelua, ja kirjoittamista 
ohjaavan opettajan läsnäolo ja apu ovat kirjoittamistilanteessa tärkeitä. 
Kirjoittamiseen liittyy useita metakognitiivisesti haastavia työvaiheita, 
ja opettajan tehtävä on auttaa oppilasta juuri niissä. Siksi on suositeltavaa, 
että kirjoittamista harjoitellaan koulussa oppitunneilla eikä kirjoittamisen 
perusharjoittelu ole pääsääntöisesti kotitehtävänä. Kun kirjoittamistehtävää 
jaetaan luokassa kirjoittamisen ja kotona työskentelyn välillä, opettaja 
huolehtii, että haastavimmat kirjoittamisen oppimisen vaiheet tehdään 
luokassa, jossa tuki on kaikille saatavilla. Luokalla tarkoitamme tässä 
kaikkia niitä koulupäivän oppimistiloja, joissa opettaja on läsnä oppilaiden 
kirjoitustyöskentelyn aikana. Opettaja osoittaa toiminnallaan oppilaille, että 
hän on käytettävissä kirjoittamiseen liittyvien pulmien ratkaisemiseksi, ja 
näyttää, miten pulmia ratkotaan. Mitä nuoremmista oppilaasta on kyse, sitä 
olennaisempaa on, että opettaja vaiheistaa kirjoittamista ja auttaa oppilaita 
suuntaamaan huomionsa kulloinkin tarkoituksenmukaiseen toimintaan. 
Erityisesti kirjoittamisen prosessin vaiheesta toiseen siirtymiset voivat olla 
vielä lukiolaisillekin haastavia, joten opettajaa tarvitaan näyttämään, miten 
esimerkiksi suunnitteluvaiheen jälkeen siirrytään tuottamaan tekstiä (ks. 
Juvonen ym. 2019).
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Kirjoittamista on hyödyllistä ajatella Vygotskyn sosiokulttuurisen teorian 
lähikehityksen vyöhykkeen näkökulmasta. Siinä perusajatuksena on, että 
osaamisessa voidaan erottaa toisaalta saavutettu osaamisen taso, toisaalta se 
taso, johon oppilaat yltävät tuen avulla. Oppilaiden saavuttama osaamisen 
taso tulee esiin tuotoksissa, joihin he pääsevät itsenäisesti. Lähikehityksen 
vyöhykkeellä heidän osaamisensa on silloin, kun he kykenevät mallien ja 
muun opastuksen avulla suoriutumaan tehtävästä. Jos tehtävän vaativuustaso 
ei ole vielä lähikehityksen vyöhykkeellä, oppilaan ei ole mahdollista mallia 
jäljitellenkään siitä suoriutua. (Ks. Vygotsky 1978, 84–88; 1982, 184–185.) 
Oppilaiden kirjoittajana kehittymisen potentiaali saadaan siis käyttöön siinä, 
mihin he pystyvät avustetusti.  Kirjoittamisen opetuksen pedagogiikassa 
pyritäänkin rakentamaan sellaisia harjoittelutilanteita, joissa tavoitteet ovat 
jossain määrin korkeammalla kuin oppilaiden saavuttama osaaminen. Heitä 
ei kuitenkaan jätetä yksin hapuilemaan, turhautumaan tai epäonnistumaan, 
vaan opettaja tarjoaa eri keinoin tukea kehittymiseen ja haastavammista 
kirjoittamistehtävistä suoriutumiseen.

Ohjauksessa tarjotaan tukea eri tekstien piirteiden tunnistamiseen ja 
tuottamiseen, tekstin tuottamisen eri vaiheisiin sekä kirjoittamisen 
välineiden, visuaalisuuden ja konventioiden hallintaan. Jos ryhmän kanssa 
on yksi opettaja, hän ei tietenkään voi olla jokaisen oppilaan vieressä koko 
ajan, vaan hän käyttää aineenhallintaansa ja pedagogista ammattitaitoaan 
suunnitellessaan, millä eri tavoilla hän kulloisenkin tehtävän eri vaiheissa tukee 
kirjoittamista. Tuki voi olla tekstien erittelyä koko luokan opetuskeskustelussa, 
tekstin rakenteen mallintamista tai vaikkapa oppimateriaalien tarjoamien 
mallien hyödyntämistä, tiettyyn aiheeseen liittyvän sanaston ja 
ilmaisutapojen keräämistä pienryhmien avulla yhteiselle taululle, sisällön 
suunnittelua puhumalla, lähteitä lukemalla ja ajatuskarttaa kokoamalla. Myös 
parikirjoittaminen on työmuoto, jossa opetellaan ratkomaan kirjoittamisen 
pulmakohtia yhdessä. Yhteisopettajuus ja useamman opettajan läsnäolo taas 
mahdollistaa oppilaiden tukemisen eri tavalla pienemmissäkin ryhmissä.

Opettajan tehtävänä on sekä yhdessä kollegoidensa että myös oppilaiden kanssa 
pohtia, miten luokkaan luodaan kirjoittamiselle otolliset olosuhteet. Jotta 
niin yhdessä kirjoittaminen, palautteen antaminen kuin omaan tekemiseen 
keskittyminen sujuisivat, täytyy ryhmässä olla toimiva vuorovaikutus ja 
rauha työskennellä. Ryhmän yhteisten toimintatapojen sopiminen ja niiden 
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harjoittelu ovat lähtökohta siihen, että kirjoittamisen harjoitteluun ja yhdessä 
työskentelyyn voidaan luokassa keskittyä (Myllyntausta & Routarinne 2013, 
30–31; ks. myös lukua 8).

Tehtävä  6.  Millaista työnjakoa kirjoittamisen ohjaukseen voisi tehdä silloin, 
kun saman ryhmän kanssa työskentelee useampi opettaja tai esimerkiksi 
koulunkäynninohjaaja?

5.7 Kirjoittamisen arviointi

Kirjoittamisen arviointi tuntuu monesta ammattiaan aloittelevasta opettajasta 
vaikealta tehtävältä. Miten arvioida eettisesti ja johdonmukaisesti sellaista, 
mihin ei ole olemassa oikeaa vastausta? Jokainen kirjoitelmahan on jollakin 
tavalla ainutkertainen. Kirjoittamisen arviointi edellyttääkin opettajalta 
herkkyyttä ja pedagogista näkemystä arvioinnin tavoitteista ja muodosta.

Kirjoittamisen arviointia suunnitellessa on ensinnäkin ratkaistava, mitä 
arvioidaan. Arvioidaanko tuotoksia vai työskentelyä, osaamisen tasoa 
vai edistymistä? Kirjoittamisen arviointi on osa oppimisen arviointia. 
Arvioinnin keskeinen ulottuvuus on eettisyys. Hyvä arviointi on reilua ja 
oikeudenmukaista; se motivoi oppimaan, eikä lannista; se on läpinäkyvää 
ja kannustaa ponnistelemaan. (Atjonen 2007, 33–36.) Kirjoittamisen 
arvioinnissa monet näistä periaatteista voi liittää siihen, tietääkö oppilas, mitä 
ollaan opettelemassa, miten osaaminen näkyy ja mitä arvioidaan.

Melko itsestään selvästi arvioinnin kohteeksi tarjoutuvat oppilaiden 
kirjoitelmat. Tekstituotokset ovatkin perinteisesti olleet se, mitä kirjoittamisen 
arviointi koskee. Valmista tekstiä voidaan arvioida kuitenkin hyvinkin 
monesta näkökulmasta. Varsin yleinen arvioinnin kohde on yleiskielen 
hallinta. Tunnetaanko oikeinkirjoitussäännöt ja osataanko niitä noudattaa? 
Tällöin kiinnitetään huomiota sellaisiin oikeinkirjoituksen asioihin kuin 
isot ja pienet alkukirjaimet, välimerkkien käyttö ja sanojen yhteen tai 
erikseen kirjoittaminen. Kielenkäytön arvioinnissa voi kiinnittää huomiota 
sananvalintoihin: niiden osuvuuteen ja tarkkuuteen – tai vaikkapa siihen, 
onko kirjoitelmassa käytetty niitä sanoja, joita oli koottu kirjoittamista 
viriteltäessä. Sanaston arvioinnissa merkitystä on lisäksi sillä, tukeutuuko 
oppilas pääasiassa tavallisimpaan arkisanastoon, ottaako hän käyttöön eri 
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tiedonalojen käsitteitä ja omaksuuko hän aktiivisesti sanastoa lukemastaan. 
Huomion kiinnittäminen lauserakenteiden vaihteluun ja taitoon käyttää 
erityyppisiä sivulauseita ja erilaisia retorisia keinoja voivat olla arvioinnissa 
seikkoja, joiden avulla on mahdollista arvioida ilmaisun kehittymistä. 
Tuotosten arvioinnissa voidaan eri tavoin painottaen kiinnittää siis huomiota 
rakenteeseen, normien hallintaan, sanastoon tai lauserakenteisiin.

Ilmaisuvarojen moninaistumisen kriteerejä on taito tuottaa paitsi kertovaa 
myös kuvailevaa ja kantaa ottavaa tekstiä. Arviointi liittyy siten tekstilajiinkin: 
Noudattaako teksti kokonaisuutena tietyn tekstilajin rakennetta ja ilmaisua? 
Onko kirje riittävän kirjemäinen, mainos mainosmainen? Monella on 
kokemusta siitä, että arvioinnissa on kiinnitetty huomiota tekstin rakenteeseen, 
siihen miten teksti on aloitettu, minkälaisia osia siinä on, miten ne on 
järjestetty ja miten kirjoitelma on lopetettu. Aivan kirjoittamisen opettelun 
alkuvaiheessa myös tekstin pituus voi olla mielekäs arvioinnin kohde, 
mutta oppilaan kirjoitustaidon kehittyessä on varsin nopeasti syytä siirtyä 
arvioimaan muuta kuin vain tekstin määrää. Joskus arviointi voi kohdistua 
käsialaan tai tekstin asetteluun ja erilaisten kirjasinten ja kirjasinkokojen 
tarkoituksenmukaiseen käyttöön koneella kirjoitettaessa. Myös sisällön 
monipuolisuutta, johdonmukaisuutta, omaperäisyyttä tai sopivuutta tekstin 
päämäärään voi arvioida. 

Kun edellä kuvattuja arvioinnin kohteita katsoo, huomaa, että jo tässä 
on niin monta näkökulmaa, että alakoululainen ei pysty kiinnittämään 
kaikkiin huomiota yhdellä kertaa. On siis hyödyllistä ajatella, että arviointi 
voi kohdistua kulloinkin erityisesti harjoiteltavaan taitoon. Myös opettajan 
arviointityön kannalta on järkevää, että opettaja tekee selväksi sekä itselleen 
että oppilaille jo kirjoitustehtävää aloitettaessa, mitä tällä kertaa arvioidaan ja 
miten. 

Vaikka opettaja tarkastelisi arvioinnissa erityyppisiäkin asioita yhtä 
aikaa, on kirjoittamisenkin arvioinnin aina perustuttava kriteereihin (ks. 
kriteeriviitteisistä arviointitavoista lukuja 8 ja 9). Peruskoulun alaluokkien 
kirjoittamisen opetuksen tarpeisiin ei kuitenkaan ole juuri tehty valmista 
kriteeriviitteistä arviointimateriaalia, jossa kirjoitustaitoa olisi jaoteltu 
analyyttisesti osataitoihin ja jossa keskityttäisiin nimenomaan pidemmän 
tekstin tuottamiseen (ks. kuitenkin tuen tarpeen arvioinnin ja taitojen 
kartoittamisen materiaalit Lukemisen ja kirjoittamisen arviointimenetelmiä, 
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Lukiloki 2020). Oppimateriaalit tarjoavat usein tukea arvioinnille, mutta 
Myllyntausta ja Routarinne (2013, 37) kannustavat opettajaa käytännön 
työssään laatimaan kirjoitustehtävälle tavoitekuvauksen, josta käy oppilaalle 
ymmärrettävästi ilmi, millaiset kriteerit tavoitteet täyttävälle tekstille on. 
Opettajan arviointi puolestaan pohjautuu sitten tähän tavoitekuvaukseen. 
Kriteerit voidaan myös sanallistaa yhdessä oppilaiden kanssa ja opiskeltavaan 
ajankohtaiseen asiaan sitoen. Olennaista on, ettei arviointi kohdistu sellaisiin 
asioihin, joita ei ole opiskeltu tai jotka ovat opiskellun asian kannalta 
epäoleellisia. 

Tehtävä- tai tekstilajikohtainen kirjoittamisen arviointi on usein 
piirrearviointia, jossa keskeistä on tarkastella tekstin päämäärää ja 
sitä, miten kukin teksti tavoittaa tuon päämäärän (Tarnanen 2002, 79 
lähteineen). Esimerkiksi kertomusta tai mielipidetekstiä kirjoitettaessa tulisi 
tavoitekuvaukseen löytää ne piirteet, jotka ovat näille tekstilajeille ominaisia 
ja jotka toisaalta oppilas voi kirjoittamista opiskellessaan tavoittaa. Nämä 
ovat myös juuri niitä piirteitä, joihin luokassa tai ryhmässä on kiinnitetty 
huomiota erittely- ja mallintamisvaiheessa. Jos taas luokassa on harjoiteltu 
jotakin kielen tai tekstin rakenteeseen tai oikeinkirjoitukseen kuuluvaa 
asiaa, vaikkapa kappalejakoa, välimerkkejä tai sivulauseiden käyttöä, nämä 
asiat voidaan sisällyttää tavoitekuvaukseen. Eri opetusmetodeja käytettäessä 
siis opitaan hieman eri asioita ja siksi myös arviointi kohdistuu (tai sen 
tulisi kohdistua) siihen, minkä opiskeluun on kulloinkin panostettu, jotta 
oppilas saisi palautetta oppimisestaan ja opettaja tietoa oppilaiden taitojen 
kehityksestä. 

Kirjoittamisen arviointi tuotosten pohjalta on useimmille tuttua omilta 
kouluajoilta. Se ei ole kuitenkaan ainoa kirjoittamisen arvioinnin kohde. 
Myös työskentelyä voidaan arvioida. Etenkin prosessikirjoittaminen 
ja yhdessä kirjoittaminen tarjoaa tähän runsaasti mahdollisuuksia. 
Työskentelynkin arvioinnissa oppilaat on tärkeää osallistaa arviointiin: miten 
tehtävään tarttuminen sujui, miten työskentely eri vaiheissa onnistui, sujuiko 
yhdessä sovittujen tai opettajan antamien ohjeiden noudattaminen, mikä 
oli oma panos yhdessä vertaisten kanssa kirjoitetun tekstin tuottamisessa? 
Prosessikirjoittamisessa tuotoksesta taas voidaan arvioida, miten oppilas on 
osannut hyödyntää suunnitteluvaiheessa kerättyjä ideoita, sanoja ja tietoja tai 
miten hän on kyennyt muokkaamaan tekstiään saamansa palautteen pohjalta. 
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ERI TEKSTILAJIEN PIIRTEITÄ JA ARVIOINNIN NÄKÖKULMIA
Ohessa on lähtökohtia siihen, millaisia asioita oppilaiden teksteistä voi tarkastella. 
Eri tekstilajeja arvioitaessa kiinnitetään huomiota eri seikkoihin, ja oppilaan taitojen 
kehittyessä voi odottaa kielenkäytön ja tekstilajin piirteiden kompleksistumista.
Kertomuksen rakenneosat
Onko kertomuksessa seuraavat rakenneosat?
• Esittely (henkilöt, miljöö, tilanne) 
• Tapahtumien käynnistyminen 
• Tapahtumien huipennus (yllätys, ongelma tai muu sellainen)
• Tilanteen ratkaisu 
• Mahdollisesti kertomuksen sanoman tai muun merkityksen arviointia
Löytyykö seuraavia kerronnalle ja kertomuksen kielelle tyypillisiä piirteitä?
• Johdonmukaisesti minäkertoja tai ulkopuolinen kertoja
• Johdonmukainen aikamuotojen käyttö
• Henkilöiden tai kertojan puheenvuorojen ja ajatusten referointia
• Henkilöiden ulkonäön, luonteen tai toiminnan kuvailua ja arviointia
• Päähenkilö, jolla on ilmi pantu päämäärä
• Päähenkilön pyrkimyksiä estävä vastustaja
Löytyykö lisäksi seuraavia piirteitä?
• Monenlaisia sivulauseita (konjunktiolauseita, kysyviä sivulauseita, relatiivilauseita)
• Pitkiä, harvinaisia tai omaperäisiä sanoja ja ilmaisuja
(Kerronnasta ja kertomuksen rakenteesta ks. Pajunen 2012; Nelson, Bahr & van Meter 
2004.) 
Mielipidetekstin rakenneosat
Onko mielipidetekstissä seuraavat rakenneosat?
• Otsikko
• Oma mielipide, pääväite
• Perusteluja, esimerkiksi

 - esimerkki yleisenä pidetystä totuudesta
 - esimerkki omasta kokemuspiiristä
 - vertaus
 - viittaus auktoriteettiin
 - numeerisia tietoja.

• Pääväitteen vahvistaminen / vetoomus lukijakunnalle
Löytyykö lisäksi seuraavanlaisia elementtejä?
• Ongelman tai mielipiteen taustoittamista
• Myönnytystä
• Kiistämistä
Löytyykö mielipidetekstille tyypillistä kieltä?
• Mielipiteen ilmaisemisen formuloita (mielestäni, olen sitä mieltä, en usko).
• Perustelevia lauseita (koska, sillä, siksi)
• Päätelmiä osoittavia sanoja (siis, nimittäin, näin)
• Arvottavia sanoja (adjektiiveja, adverbeja)   
(Mielipidetekstin kielestä ja rakenteesta ks. Mikkonen 2010).     
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Lukukauden alussa opettaja voi käyttää kirjoittamistehtävää myös 
diagnostisesti siihen, että tutustuu oppilaiden osaamiseen suunnitellakseen 
seuraavia oppimistehtäviä. Tutkimuksessa on käytetty virikkeenä kehotusta 
kirjoittaa Unelmien päivästä (Honko 2013; Pajunen 2012). Tämäntapaista 
kertomukseen virittävää otsikkotehtävää voisi alaluokilla käyttää ainakin 
uusille opetusryhmille sen kartoittamiseksi, onko oppilas vielä irrallisten 
sanojen, irrallisten lauseiden, jonkinlaisten tapahtumaketjujen, skriptien, 
peruskertomusten vai kehittyneiden kertomusten vaiheessa. (Ks. Pajunen 
2012.) Kuudesluokkalaiselta voisi odottaa pohdiskelevaa ja arvioivaakin 
otetta. 

Kirjoitelmia arvioitaessa arvioidaan osaamista ja oppimista. Arviointi voi 
kohdistua edistymiseen. Jos lukuvuoden aikana tuotetut tekstit kootaan 
portfolioon, etenkin alemmilla luokilla edistyminen voi olla niin nopeaa, että 
oppilas pystyy sen itsekin kirjoitelmistaan havaitsemaan. Kirjoitelmaportfolio 
tarjoaa opettajalle monipuolisen dokumentaation oppilaan edistymisestä. 
Myös monikielisten, suomea vasta oppivien oppilaiden kirjoittamisen 
arvioinnissa on tärkeää koota tietoa osaamisesta tavalla, joka mahdollistaa 
edistymisen seuraamisen. (Ks. Tarnanen 2002, 111.)

Oppilaan itsearviointi on keskeinen osa arvioinnin kokonaisuutta. Usein 
itsearviointi kohdistuu työskentelyyn, mikä onkin tärkeää, jotta kirjoittaja 
oppii vähitellen säätelemään omaa kirjoitusprosessiaan. Myös oman tekstin 
arviointi on opeteltava taito, jossa hyödyksi voi käyttää tehtävää varten 
laadittua tavoitekuvausta (Myllyntausta & Routarinne 2013, 37). Selkeän ja 
tarpeeksi rajatun tavoitekuvauksen avulla oppilas voi itse tarkastella tekstiään 
ja sitä, miten se vastaa tavoitekuvausta. Mikäli tavoitekuvauksen kohdat on 
asetettu oppilaan taitotasolle sopivasti, oppilas voi erottaa paitsi onnistumisen 
myös harjoittelua vaativat kohdat. 

Kun kirjoittamistehtävät ovat vaihtelevia ja arviointi monipuolista, 
kirjoittamisen eri ulottuvuuksia tarkastelevaa, opettajalle ja oppilaalle karttuu 
tietoa siitä, millaista oppilaan kirjoittamisosaaminen on ja miten se kehittyy. 
Näin opettaja pysyy myös selvillä siitä, milloin vaatimaton tuotos liittyy 
motivaation puutteeseen tai yksittäiseen tilanteeseen ja milloin kyse on siitä, 
että oppilas kaipaa kirjoittamiseen lisää tukea tai harjoitusta.
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Tehtävä 7. Tarkastele voimassa olevia perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteita ja pohdi, mitä käytännössä voisi tarkoittaa eri kriteerien mukainen 
osaaminen ja millaisesta oppilaan työskentelystä opettaja voisi osaamista 
tarkastella ja arvioida?
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6. Lukutaito ja lukeminen
 
SATU GRÜNTHAL
 

Tässä luvussa käsitellään lukutaitoa ja sen ulottuvuuksia. Lukijalle 
esitellään lukutaitoon liittyviä keskeisiä käsitteitä sekä eritellään sen 
osa-alueita ja strategioita. Samalla annetaan opettajalle ideoita 
lukutaidon harjoituttamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi pohditaan, miksi 
kaunokirjallisuuden eli fiktion lukemisessa tarvitaan erityistä lukutaitoa. 
Lopuksi tarkastellaan digitaalisen lukemisen nykytilannetta ja luodaan lyhyt 
katsaus lukemisen arviointiin.

6.1   Lukutaidon määrittelyä

 6.1.1   Lukutaidon kehittyminen 

 6.1.2   Lukutaidon syventäminen

6.2   Lukustrategiat 

 6.2.1   Lukuprosessin pedagogiset vaiheet

6.3   Kaunokirjallisuus vaatii erityistä lukutaitoa

6.4   Digitaalinen lukeminen

6.5   Lukutaidon arviointi

6.1 Lukutaidon määrittelyä 

Lukutaito on ihmisoikeus. Se on niiden taitojen perusta, joita nyky-
yhteiskunta jäseniltään edellyttää. Suomessa lukutaito tuntuu helposti 
itsestäänselvyydeltä, mutta maailmanlaajuisesti tilanne on toinen: maailman 
yli 15-vuotiaista asukkaista 16% eli miltei viidesosa on lukutaidottomia. Heistä 
98% elää kehitysmaissa, ja 64% lukutaidottomista on naisia. (Lukukeskus 
2016.) Lukutaito on siis vahvasti yhteiskunnallinen ja köyhissä maissa myös 
sukupuolittunut ilmiö. Demokraattinen ja tasa-arvoinen yhteiskunta pyrkii 
siihen, että kaikki sen jäsenet saavuttavat monipuolisen ja korkeatasoisen 
lukutaidon. Kehittyvien maiden koulujärjestelmät eivät pysty takaamaan 
lukutaitoa kaikille, ja tyttöjen koulutus on vielä huonommalla tolalla kuin 
poikien.
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Lukutaitoisilla on valtaa, koska lukutaidoton tai heikosti lukeva ajautuu 
syrjäytymisvaaraan: heikko lukutaito ei riitä opiskeluun tai yhteiskunnassa 
toimimiseen (Leino ym. 2019, 23). Lukutaito on ratkaiseva taito yksilön 
voimaantumisen, tasa-arvon ja yhteiskunnallisen osallisuuden kannalta. 
Selvitäkseen ongelmitta peruskoulun jälkeisistä opinnoista nuoren olisi 
saavutettava yhdeksän ensimmäisen kouluvuoden aikana vähintään välttävä 
lukutaito, mutta tälle kriittiselle taitotasolle yltää vain noin yhdeksän oppilasta 
kymmenestä. (Leino, Nissinen, Puhakka & Rautopuro 2017; Vettenranta ym. 
2016.) 

Lukutaidon ensimmäinen eli perustaso on tekninen lukutaito, jota kutsutaan 
dekoodauksen taidoksi ja aiemmin myös mekaaniseksi lukutaidoksi. 
Opetussuunnitelman perusteiden (2014) tavoitteena on oppia lukutaito 
1.–2. luokalla, ja luokilla 3–6 tavoitteena on sujuva lukutaito.  Lukutaidon 
oppimiseen kuluva aika on yksilöllinen, mutta Suomessa lähes kaikki lapset 
oppivat peruslukutaidon ensimmäisen lukuvuoden aikana (Lerkkanen 2006, 
19). Noin kolmasosa lapsista osaa lukea melko sujuvasti jo kouluun tullessaan 
(Lerkkanen 2017). 

Teknisen lukutaidon saavuttaminen on kuitenkin vasta ensimmäinen porras 
kohti sellaista lukutaitoa, joka on modernissa yhteiskunnassa selviämisen 
edellytys. Lukutaidon oppiminen jatkuu koko eliniän, sillä teknisen lukutaidon 
jälkeen alkaa ymmärtävän, erittelevän, tulkitsevan ja arvioivan lukutaidon 
jatkuva opettelu ja harjoittelu. Lukutaidon oppimiseen pätee sananlasku, että 
harjoitus tekee mestarin. 

Lukutaito ei rajoitu konkreettisiin paperilta tai digitaalisilta laitteilta luettaviin 
teksteihin, vaan laajan tekstikäsityksen mukaan tekstejä ovat myös visuaaliset 
ja monimediaiset ympäristöt sekä matemaattiset ja graafiset kuviot. Niiden 
ymmärtämisessä ja tuottamisessa vaaditaan monilukutaitoa. Symbolisia 
merkityksiä lukeminen saa, kun puhutaan tilanteiden lukemisesta tai kyvystä 
lukea toista ihmistä. Lukutaitoinen  ei ainoastaan osaa lukea hyvin, vaan 
hän myös arvostaa lukutaitoaan ja osaa käyttää ja soveltaa sitä monenlaisiin 
tarkoituksiin (OECD 2016, 49−50). 

Lukutaidon kehittäminen ja harjaannuttaminen kuuluu kaikkiin oppiaineisiin 
ja kaikkien opettajien tehtäviin. Luokanopettajilla on erinomaiset 
mahdollisuudet ottaa  oppiainerajat ylittävä lukeminen opetuksensa 
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keskeiseksi periaatteeksi, sillä lukemista ja lukustrategioiden opettelua täytyy 
harjoittaa monipuolisesti ja pitkäjänteisesti kaikissa oppiaineissa (Roe 2014, 
18–23; Sulkunen 2012). 

Monenlaiset seikat tukevat lukutaidon kehittymistä: päättelytaito ja 
keskittymiskyky, monipuoliset lukustrategiat ja kyky arvioida omaa lukemista, 
muisti ja toiminnan ohjaamisen taidot eli työskentelytaidot. Ymmärtävä 
lukeminen ja sitä seuraavat lukutaidon tasot  vaativat riittävää sana- ja 
käsitevarantoa, joka puolestaan karttuu monipuolisen lukemisen ja tekstien 
tarkastelun avulla.  (Lerkkanen 2006.) Ollaan siis nousevalla kehällä: mitä 
enemmän oppilas lukee, sitä enemmän hän ymmärtää, ja mitä enemmän hän 
ymmärtää, sitä enemmän ja sitä vaativampia tekstejä hän pystyy lukemaan. 
Harjoittelu kehittää lukutaitoa, parantunut taito lisää sisäistä motivaatiota, 
vahvistunut motivaatio kannustaa harjoittelemaan lisää. 

Suomen kielen kirjoitusjärjestelmä on äänne- ja kirjainpohjainen. Sekä luku- 
että kirjoitustaidon oppiminen perustuu siihen, että oppilas oppii tunnistamaan 
kirjaimet ja äänteet  sekä  ymmärtää  kirjain-äännevastaavuuden  periaatteen. 
Lukutaidon kehittyminen edellyttää  sekä näiden taitojen että  sanojen 
tunnistamisen automaattistumista. Myös sana- ja käsitevarannon laajuus sekä 
puhekielen ja kuullun ymmärtäminen tukevat luetun  ymmärtämistä.  Jotta 
kirjoitettua kieltä voi ymmärtää, täytyy ymmärtää myös kuultua kieltä; jos 
lukeminen on vielä vaikeaa ja hidasta,  on tärkeää kehittää myös  kuullun 
ymmärtämisen taitoja. 

Suomessakin käytössä olevat latinalaiset aakkoset ovat laajimmin käytetty 
kirjainpohjainen kirjoitusjärjestelmä. Muita Euroopassa ja sen lähialueilla 
käytettyjä järjestelmiä ovat esimerkiksi venäjän kyrillinen järjestelmä, 
kreikkalainen järjestelmä sekä arabian ja heprean järjestelmät, jotka perustuvat 
pelkkien konsonanttien merkitsemiseen. Äänne- ja kirjainpohjaisen 
kirjoitusjärjestelmän lisäksi on olemassa logografinen järjestelmä eli 
sanakirjoitus (esimerkiksi kiina), syllabinen eli tavuihin perustuva järjestelmä 
(esimerkiksi japani) sekä järjestelmiä, joissa eri piirteet yhdistyvät. Vanhimmat 
järjestelmät perustuivat kuvakirjoitukseen (hieroglyfit ja kalliomaalaukset). 
(Comrie, Matthews & Polinsky 2003.)

Omalle ajallemme on tyypillistä, että kuvat ja symbolit saavat jälleen yhä 
enemmän sijaa kirjoituksessa. Höystämme sosiaalisen median viestejä 
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emojein, ja monissa multimediateksteissä kuvat ja sanat limittyvät. Sama 
ilmiö näkyy esimerkiksi lasten kuvakirjoissa, joissa kuvat ja tekstit sulautuvat 
toisiinsa, yhdeksi kokonaisuudeksi. Lukeminen ei siis tarkoita vain 
kirjainmerkkien tulkintaa, vaan nykylapsilta vaadittava lukutaito edellyttää 
yhtä lailla kuvan ja sanan ymmärtämistä.

Suomi on kuulunut pitkään maailman lukutaitoisimpien kansakuntien 
joukkoon, ja lukutaitoprosentti on hiponut sataa. Pakolaisten ja 
maahanmuuton myötä Suomeen on saapunut paitsi yhtä aikaa lukutaitoa 
ja suomen kieltä opettelevia lapsia ja nuoria myös lukutaidottomia aikuisia. 
Lukutaidon opettaminen monikielisille aikuisryhmille onkin pedagogisen 
kenttämme uusia haasteita, vaikka toisaalta lukutaidottomia aikuisia on ollut 
maassamme aikaisemminkin. 

Tehtävä 1. Suomen jatkuvasti monikielistyessä luokissa on lapsia, jotka 
opettelevat rinnakkain lukemaan sekä suomeksi että esimerkiksi venäjäksi 
tai arabiaksi. Pohtikaa, miten erilaiset kirjoitusjärjestelmät vaikuttavat 
monikielisten lasten lukemaan oppimiseen. Miten opettaja voi tukea heitä 
oppimisessa?

Tehtävä 2. Tutkikaa tekstejä, joita olette viimeisen vuorokauden aikana 
lukeneet: sosiaalisen median viestejä, digitaalisia tekstejä, julkisesti esillä 
olevia kylttejä, paperikirjoja. Kuinka paljon niissä on “pelkkää tekstiä”, ja 
kuinka paljon on hyödynnetty kuvia, symboleja ja merkkejä? 

Tehtävä 3. Etsikää esimerkkejä teksteistä, joita olette viimeisen vuorokauden 
aikana kirjoittaneet. Minkälaisia lukutaidon tasoja niiden lukemiseen täytyy 
soveltaa? Entä paljonko olette käyttäneet niissä kuvia, symboleja tai muita 
merkkejä? 

Tehtävä 4. Tutustukaa Lukukeskuksen sivustoon ja siellä esitettyihin faktoihin 
toisaalta suomalaisten lukutaidosta ja lukutottumuksista, toisaalta lukutaidon 
tilanteesta maailmanlaajuisesti. (Lukukeskus.fi)

Tehtävä 5. Tutustukaa Niilo Mäki Instituutin ylläpitämään Lukusillan 
sivustoon ja siellä esitettyyn tietoon lukemisesta toisaalta äidinkielisten 
oppijoiden, toisaalta suomea toisena kielenä opiskelevien näkökulmasta. 
(Lukusilta.fi)
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Tehtävä 6. Pohtikaa sellaisia yhteiskuntia, joissa vain osa kansasta osaa lukea. 
Minkälaisia mahdollisuuksia ja etuoikeuksia lukutaito tuo mukanaan? Millä 
erilaisilla tavoilla lukutaito on vallan väline? Minkälaista olisi elämänne tämän 
päivän Suomessa, jos olisitte lukutaidottomia? Miten oma arkenne muuttuisi?

6.1.1 Lukutaidon kehittyminen

Lukutaito on moniulotteinen ilmiö, joka kehittyy vähitellen sitkeän harjoittelun, 
monipuolisen lukemisen ja taitavan opetuksen avulla. Kehittyminen esitetään 
tässä alaluvussa osa-alueina (ks. myös Kauppinen 2010, 91–97), mutta ne 
eivät ole toisistaan irrallisia vaan sisäkkäisiä ja limittäisiä. 

Kun tekninen lukutaito on saavutettu ja oppilas pääsee kehittämään 
ymmärtävää, erittelevää, tulkitsevaa ja arvioivaa lukutaitoa, lukeminen 
monipuolistuu ja syvenee. Joskus puhutaan myös luovasta lukutaidosta, jolla 
tarkoitetaan uusia ajatuksia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja synnyttävää 
lukemista (Kauppinen 2010, 91). 

Sujuva tekninen lukutaito on monipuolisen lukutaidon edellytys, mutta 
ymmärtävä, erittelevä, tulkitseva ja arvioiva lukutaito eivät synny itsestään sen 
jatkumoksi. Niiden opettaminen on jokaisen opettajan tärkeimpiä tehtäviä. 
On myös pantava merkille, että teknisen lukutaidon parantuminen ei tarkoita 
muiden lukutaidon tasojen parantumista samassa suhteessa: vaikka lukemaan 
opeteltaessa dekoodauksen taidot ja ymmärtämisen taidot ovat vahvasti 
sidoksissa toisiinsa, yhteys heikkenee teknisen lukemisen automatisoituessa. 
Vaikka oppilaan tekninen lukutaito olisi hyvä, hänen tekstinymmärtämisensä 
ja muut lukutaidon ulottuvuudet saattavat olla selvästi heikompia. (Takala 
2019, 256.) Tutkimusten mukaan monipuolisen ja jatkuvasti kehittyvän 
lukutaidon opettamisessa onkin Suomessa vielä paljon tehtävää (Leino ym. 
2017).

Esilukemisen vaiheessa lapsi tarkastelee kuvia ja tekstejä samanarvoisina. 
Hän tunnistaa joitakin tuttuja sanoja pikemminkin sanahahmoina eli 
kuvina kuin sanoina: esimerkiksi oma nimi syntymäpäiväkortissa tai maito-
sana tölkin kyljessä ovat enemmänkin kuvia kuin yksittäisistä kirjaimista 
ja tavuista koostuvia sanoja. Oivaltaessaan kirjain-äännevastaavuuden 
periaatteen lapsi siirtyy alkavan lukemisen vaiheeseen, jolloin hän alkaa 
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tunnistaa yhteenkuuluvia sanoja. Hän lukee tekstiä ääneen ja ymmärtää 
siitä konkreettisia asioita ja toimintoja. Ensin ääneen lukeminen muuttuu 
kuiskailuksi ja huulien liikuttamiseksi lukiessa, sitten äänettömäksi itsekseen 
lukemiseksi. Äänettömän lukemisen vaihe tarkoittaa jo sujuvaa lukutaitoa.

Sujuva tekninen lukutaito eli peruslukutaito kehittyy toistojen ja harjoittelun 
kautta. Teknistä lukemista ja lukemisen sujuvuutta voi kehittää lukemalla 
mahdollisimman paljon ääneen paitsi luokassa myös esimerkiksi omille 
vanhemmilleen ja sisaruksilleen tai vaikkapa lukukoiralle ja lukumummolle. 
Luokkahuoneessa ääneen lukemista voi harjoitella esimerkiksi yksin, 
pareittain, pienryhmissä vuorotellen, kuoroluentana, opettajan lukemista 
kaikuna toistaen, äänikirjan tekstiä seuraten ja mukana lukien, omaa luentaa 
tallentaen ja kuunnellen tai vastavuoroisen mallin mukaan, jossa opettaja ja 
oppilas lukevat ensin toisilleen, sitten oppilas ja oppilas (Lerkkanen 2006, 
108; Takala 2004; Tankersley 2003, 99). Vähitellen lukeminen kehittyy 
mielensisäiseksi taidoksi, ja sujuvalla lukutaidolla onkin yhteys sekä ajattelun 
taitoihin että sisäisen kielen kehittymiseen. Peruslukutaito edellyttää monen 
tiedollisen ja taidollisen osa-alueen asteittaista kehittymistä: esimerkiksi 
kirjainten ja äänteiden oppimista, kirjain-äännevastaavuuden oivaltamista, 
kuullun ymmärtämistä ja riittävää sanavarastoa (Lerkkanen 2006; Takala 
2019).  

Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksia eli lukivaikeuksia esiintyy noin 
5–20 %:lla oppilaista riippuen siitä, miten vaikeudet määritellään. Vakavaa 
lukemisen ja kirjoittamisen vaikeutta kutsutaan dysleksiaksi, ja sitä esiintyy 
noin viidellä prosentilla väestöstä. (Lerkkanen 2006, 48.) Selkokieliset tekstit 
ja kirjat on hyvä muistaa opetuksen apuvälineinä sekä äidinkielisille että 
suomea toisena kielenä opiskeleville: selkokieli on suunnattu kaikille, joilla 
on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Selkokirjat voivat myös tukea 
lukumotivaatiota, jos lukutaidossa on haasteita (Takala 2019, 312).

Luetun ymmärtäminen on tärkeää jo teknistä lukutaitoa harjoiteltaessa. 
Se, että ymmärtää lukemansa, tuo onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa 
motivaatiota harjaannuttaa lukutaitoa lisää. Havainto siitä, että oppii ja 
kehittyy, vahvistaa itsetuntoa ja lisää oppimismotivaatiota. Tutkimukset 
osoittavat, että teknisen lukutaidon lisäksi hyvä luottamus omaan lukutaitoon 
vaikuttaa positiivisesti luetun ymmärtämiseen (Alisaari, Turunen, Kajamies, 
Korpela & Hurme 2018).
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Teknisen lukutaidon saavuttamisen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa, koska se 
on perusta kaikelle oppimiselle. Vaikka se yleensä saavutetaan alaluokilla, 
opettajan on tärkeää harjoituttaa teknistä lukutaitoa kaikilla oppilaillaan 
alakoulun ylemmilläkin luokilla. Teknisen lukutaidon puutteet voivat 
helposti jäädä piiloon ja aiheuttaa oppilaassa kyvyttömyyden tunteita, jotka 
eivät kannusta lukuharrastukseen ja jatkuvaan oppimiseen. 

Luetun arviointi ja erittely on tärkeää alusta lähtien, sillä pienikin oppilas 
voi harjaantua erittelemään luettua. Arvioinnin ja erittelyn kyvyt kehittyvät 
tekemällä luetusta yksityiskohtaisia havaintoja ja keskustelemalla niistä. 
Kaunokirjallisuutta luettaessa voidaan pohtia esimerkiksi kirjan henkilöiden 
käyttäytymistä ja tapaa puhua sekä tapahtumapaikkaa. Tietotekstin äärellä 
mietitään esimerkiksi sitä, mikä on tekstin pääasia ja miten sen voi kertoa 
omin sanoin. Lisäksi harjoitellaan tekemään havaintoja siitä, missä teksti 
on ilmestynyt ja kuka sen on kirjoittanut. Yksityiskohtaisten havaintojen 
tekemisessä auttaa, että opettaja ohjeistaa tarpeen vaatiessa oppilaita etsimään 
vastauksia tietyltä riviltä ja tietyistä ilmaisuista. Samalla hän mallintaa 
oppilaille havaintojen ja mielipiteiden perustelua tekstin avulla.

Kouluopetuksen tavoitteena on lukutaito, jonka avulla lukija pystyy 
tulkitsemaan tekstiä ja sen merkitystasoja, pohtimaan tekstin luotettavuutta 
ja ilmestymisympäristöä sekä kirjoittajan asiantuntijuutta. Hän osaa 
suhteuttaa lukemaansa muuhun tietoon ja uskaltaa kyseenalaistaa tekstin 
väitteitä, jos hänellä on siihen hyvät perustelut. Taitava lukija käsittelee 
lukemaansa yhtä aikaa kaikilla tasoilla: hän ymmärtää sen sisällön ja samalla 
erittelee, tulkitsee ja arvioi lukemaansa. Hän oppii hyödyntämään lukemaansa 
oman ajattelunsa, persoonansa ja tietojensa kehittämiseksi, ja hän käy 
lukemiensa tekstien kanssa itsenäistä vuoropuhelua. Asiayhteyksien ja syy-
seuraussuhteiden näkeminen on avain luetun ymmärtämiseen, ja lukutaito 
on synteesien tekemistä (Tankersley 2003, 90).  

Tekninen lukutaito eli peruslukutaito edellyttää dekoodauksen taitoa. 
Aikaisemmin on käytetty myös käsitettä mekaaninen lukutaito. 

Ymmärtävä lukutaito: kyky sisäistää luettu niin, että pystyy kertomaan 
siitä omin sanoin.

Erittelevä lukutaito: kyky nähdä tekstin yksityiskohdat suhteessa 
kokonaisuuteen ja tehdä siitä päätelmiä.
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Tulkitseva lukutaito: kyky ymmärtää tekstin symbolisia tasoja ja kielen 
tyylikeinoja sekä täyttää tekstin sisältämiä aukkoja.

Arvioiva eli kriittinen lukutaito: kyky pohtia tekstin sisältöä suhteessa 
muuhun asiasta saatavilla olevaan tietoon, julkaisuympäristöön ja tekstin 
ominaisuuksiin.

Kuvio 1. Lukutaidon tasot eli osa-alueet.

6.1.2 Lukutaidon syventäminen 

Lukutaidossa ei ole kyse vain yhdestä taidosta vaan monen taidon kimpusta. 
Tästä syystä on perusteltua puhua myös lukutaidoista tai monilukutaidosta. 
Edellä kuvattiin lukutaidon tasoja eli osa-alueita, ja seuraavaksi siirrytään 
lukutaidon ulottuvuuksien, syventämisen ja monipuolistamisen kysymyksiin. 
Alla kuvatut lukutaidon ulottuvuudet eivät ole irrallisia taitoja, vaan ne ovat 
monin tavoin sidoksissa ja sulautuneita toisiinsa.

Funktionaalinen lukutaito eli toiminnallinen lukutaito tarkoittaa kykyä 
valita eri tilanteisiin sopivat lukutavat ja selvitä tarkoituksenmukaisesti 
kaikista lukemista vaativista tehtävistä. Esimerkiksi pesukoneen käyttöohjeen, 
juna-aikataulun, sääkartan, uutisen ja romaanin lukeminen vaatii erilaista 
lukutaitoa. Funktionaalinen lukutaito ei kehity, jos lukeminen on yksipuolista 
ja keskittyy esimerkiksi pelkkiin mediateksteihin. (Ks. esim. Sulkunen 2019.)

Kulttuurinen lukutaito korostaa lukemista väylänä tietyn kulttuurin ja 
yhteisön osallisuuteen. Lukemalla yksilö kartuttaa kulttuurisia tietojaan 
ja taitojaan ja voimaantuu yhteisönsä jäsenenä. Kulttuurisen lukutaidon 
sijaan käytetäänkin myös käsitettä sosiokulttuurinen lukutaito. Esimerkiksi 
Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen lukemisessa on kyse enemmästä kuin 
yhden romaanin tuntemisesta, sillä teos auttaa ymmärtämään suomalaisen 
yhteiskunnan historiaa ja nykyisyyttä. Romaanin tilanteet ja henkilöt toistuvat 
käsitteissä ja sanonnoissa, kadunnimissä ja taiteessa. Mitä enemmän lukee, 
sitä enemmän tekstit synnyttävät mielleyhtymiä toisista teksteistä, jolloin 
lukija hyödyntää niin sanottua intertekstuaalista varantoaan (Kauppinen 
2011, 191).
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Digitaalista lukutaitoa tarvitaan luettaessa verkossa ja älylaitteilla tekstejä, 
joihin sisältyy linkkejä uusiin aineistoihin tai esimerkiksi liikkuvan 
kuvan tiedostoja ja äänitiedostoja. Kaikki digitaaliset tekstit eivät ole 
multimodaalisia. Digitaalisia tekstejä, esimerkiksi sosiaalista mediaa tai 
uutisia, luetaan usein otsikoita selaillen ja pinnallisesti silmäillen. Puhutaan 
myös verkkolukutaidosta ja internetlukutaidosta (Kupiainen 2017, 207–208).

Medialukutaito tarkoittaa kykyä lukea, ymmärtää ja käyttää mediaa. 
Medialukutaito määrittyy nimenomaan sen kautta, että lukemisen kohteena 
on toisaalta digitaalinen media, toisaalta perinteisesti paperille painetut lehdet. 
Monipuolisen ja taitavan medialukutaidon opettaminen on osa koulussa 
annettavaa mediakasvatusta. Molempiin liittyy käsite mediakriittisyys, 
jonka opettaminen on nykykoulun keskeisiä tehtäviä. Medialukutaidossa 
on arvioivan ja kriittisen otteen lisäksi tärkeää pohtia sitä, minkälaiselle 
yleisölle ja minkälaisin keinoin mikin viesti on laadittu. Esimerkiksi 
mainonnan analyysi on tärkeä medialukutaidon osa-alue. Valemedioiden, 
disinformaation ja vihapuheen aikakaudella tunnetaitojen ja empatian 
merkitys median käyttämisessä on noussut uudella tapaa olennaiseksi. 
(Kovanen & Spišák 2018.) Tutkimuksessa on puhuttu myös transmediaalisesta 
eli monimediaisesta lukutaidosta. Transmediaalisuus viittaa nykykulttuurille 
ominaiseen ilmiöön, jossa teokset ja tarinat leviävät useille eri media-
alustoille. Samalla sisällöt muuntuvat ja rajat hämärtyvät: kirjasta tehdään 
elokuva, elokuvasta videopeli, videopelistä sarjakuva, sarjakuvasta tv-sarja, 
tv-sarjasta sosiaalisessa mediassa leviäviä animaatioita. (Koskimaa 2018.)

Visuaalinen lukutaito on välttämätön nykymaailmassa, jossa elämme 
keskellä pysähtynyttä ja liikkuvaa kuvaa, merkkejä, symboleja ja hymiöitä. 
Visuaalinen lukutaito on kykyä ymmärtää visuaalisten järjestysten kulttuurisia 
merkityksiä sekä pohtia ja kyseenalaistaa niitä (Seppänen 2002, 148, 193). 
Tekstin ja kuvan sekä kuvan ja sanan monimediaiset ympäristöt edellyttävät 
visuaalisen informaation tulkintataitoja. Kuvat voivat paitsi tukea myös 
laajentaa tai kyseenalaistaa tekstien merkityksiä, ja esimerkiksi sarjakuvissa 
teksti ja kuva luovat yhdessä kokonaismerkityksen.

Monilukutaidossa yhdistyvät kaikki yllä luetellut lukutaidon osa-alueet, ja 
käsitettä voikin pitää yläkäsitteenä monille muille lukutaidoille (Kupiainen 
2017, 207). Sillä tarkoitetaan kaikki oppiaineet ja tiedonalat läpäisevää 
kriittistä sosiokulttuurista kykyä toimia moninaisten ja monimuotoisten 
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tekstien maailmassa niin tekstien vastaanottajana kuin tuottajanakin. 
Opetussuunnitelmat puhuvat monilukutaidon yhteydessä myös kriittisestä 
lukutaidosta (POPS 2014, 157). Monilukutaidon käsite perustuu havaintoon, 
että yksilöiden mahdollisuus aktiiviseen toimijuuteen monimuotoisten 
tekstien luojina, kirjoittajina, muokkaajina ja vastaanottajina on suuresti 
muuttunut viime vuosikymmeninä. Yksityiset ja viralliset tekstit solmiutuvat 
digitaalisissa ympäristöissä ja yhteisöpalveluissa monin eri tavoin toisiinsa, 
ja lukemisen sosiaaliset käytänteet muokkautuvat jatkuvasti. Yhteisöllisten 
käytänteiden korostaminen lukutaidon yhteydessä liittyy tutkimuksen 
sosiokulttuuriseen käänteeseen ja tarkoittaa, että lukutaitoa ei enää 
tarkastella vain yksilöiden kognitiivisena kykynä vaan kokonaisten yhteisöjen 
osallistavana ja vuorovaikutuksellisena ominaisuutena (Herkman & Vainikka 
2012, 37–40; Kupiainen 2017, 206–207; Sintonen & Kumpulainen 2018). 

Tämä jatkuvasti uusiutuva moninaisten tekstien verkosto, jossa vaikutamme 
ja elämme, asettaa meidät myös pedagogisesti uusiin tilanteisiin ja edellyttää 
valppautta lukutaidon opetuksessa. Paitsi kirjoitettujen myös graafisten, 
numeraalisten ja multimodaalisten esitysten ymmärtämistä teksteiksi 
kutsutaan laajaksi tekstikäsitykseksi. Käsitteellä tekstitaidot puolestaan 
tarkoitetaan valmiuksia toimia teksteillä ja tekstilajeilla erilaisissa tilanteissa. 
(Ks. esim. Kiili ja Laurinen 2018.) Nykyisin korostetaan myös luku- ja 
kirjoitustaitojen saumatonta yhteyttä. Taidot kehittyvät rinnakkain ja tukevat 
toisiaan, minkä lisäksi niitä voi pitää saman vuorovaikutuksellisen ytimen 
kahtena ilmentymänä.  

Monilukutaidon yhteydessä on myös syytä ottaa kantaa termiin literacy, 
joka esiintyy miltei kaikissa oppiaineeseemme liittyvissä englanninkielisissä 
teksteissä. Anglosaksisessa maailmassa literacy tarkoittaa yhdistyneesti luku- 
ja kirjoitustaitoa; joskus täsmennetään erikseen reading literacy ja writing 
literacy. Vielä uudemmalla käsitteellä new literacy tai monikollisesti new 
literacies puolestaan viitataan taitoihin, joita tarvitaan yllä hahmotellussa 
multimodaalisessa ja monenlaisten tekstien lukutaitoa edellyttävässä 
nykymaailmassa. Hieman yksinkertaistaen voidaan siis sanoa, että käsitteet 
new literacy ja monilukutaito vastaavat toisiaan. (Ks. esim. Cope & Kalantzis 
2009; Koskimaa 2018; Kupiainen 2017; Lankshear & Knobel 2003.)

Yksi lukutaidon ulottuvuus on lukemisen kehollisuus. Lukeminen tapahtuu 
aina jossakin konkreettisessa paikassa ja tietyssä fyysis-emotionaalisessa 



Lukutaito ja lukeminen

175

tilassa. On erilaista lukea romaania pulpetissa kuin sohvannurkassa 
suklaalevy käden ulottuvilla, ja lukeminen tuntuu toisenlaiselta terveenä ja 
mieli virkeänä kuin väsyneenä ja ajatusten harhaillessa. Myös kirja esineenä 
on monelle tärkeä: lehdet kahisevat kääntäessä ja kirja saattaa jopa tuoksua 
kutsuvalta. (Kajander 2020.)

Vuoden 2014 opetussuunnitelmien perusteissa lukutaidon ydintavoitteiksi 
vuosiluokilla 1–6 mainitaan taito lukea ja tulkita monimuotoisten 
tekstien merkityksiä ja rakenteita,  lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
lukeminen, lukukokemusten ja -elämysten jakaminen toisten kanssa, 
tiedonhaku ja sen luotettavuuden arviointi sekä tekstien lukustrategioiden 
hallinta. Tutkimuksessa on myös esitetty, että monilukutaitoa edellyttävässä 
maailmassa opettajien tehtävä tulee yhä tärkeämmäksi (ks. Kupiainen 2017, 
206). 

Tehtävä 7. Pohtikaa yhdessä lukutaidon osa-alueita (alaluku 6.1.1) ja sen 
ulottuvuuksia sekä syventämistä (alaluku 6.1.2). Minkälaisia lukutaidon osa-
alueita ja ulottuvuuksia olette hyödyntäneet lukiessanne tätä oppikirjaa? Entä 
käsillä olevaa Lukutaito-lukua? Eritelkää omaa lukuprosessianne lukutaidon 
kannalta. 

Tehtävä 8. Miettikää edeltävää vuorokautta tai muutamia edeltäviä päiviä. 
Minkälaisia lukutaidon osa-alueita ja ulottuvuuksia olette tarvinneet omassa 
arjessanne? Listatkaa konkreettisia tilanteita ja keskustelkaa siitä, minkälaista 
lukutaitojen kimppua itse kukin on soveltanut. Miten voitte kehittää 
lukutaitoanne edelleen?

Tehtävä  9. Tutustukaa Mediakasvatusseuran verkkosivustoon (Mediakasva-
tus.fi). Keskustelkaa yhdessä siitä, minkälaista medialukutaitoa nykylapsilta ja 
-nuorilta vaaditaan. Miten opettaja voi sitä opettaa?
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6.2 Lukustrategiat  

Lukustrategioilla tarkoitetaan käytänteitä ja toimintamalleja, jotka auttavat 
lukijaa ymmärtämään, muistamaan ja käsittelemään erilaisia tekstejä 
(Lerkkanen  2006, 118; Tainio 2016).   Lukutaidon kannalta monipuolisten 
lukustrategioiden oppiminen on ratkaisevaa, sillä tutkimusten mukaan 
heikot luetun ymmärtämisen ja tekstin tiivistämisen strategiat ennustavat 
heikkoa lukutaitoa (Leino ym. 2019; Sulkunen 2019, 138–139). Samoin kuin 
lukutaidon osa-alueet ja ulottuvuudet myös lukustrategiat ovat monin tavoin 
limittäisiä ja toisiinsa sulautuneita.

Lukustrategioita ei opita itsestään, vaan niitä tulee koulussa systemaattisesti 
havainnollistaa, opetella ja harjoitella (Sulkunen  2012, 31–32; Takala 
2019). Lukustrategioista on hyötyä kaikissa oppiaineissa, ja kaikilla strategioilla 
on paikkansa eri tilanteissa. Erilaisia lukustrategioita soveltamalla oppilaat 
kehittyvät taitaviksi ja monipuolisiksi lukijoiksi sekä saavat lukemastaan 
suurimman mahdollisen hyödyn. Lukustrategian valinta riippuu siitä, 
luetaanko faktaa vai fiktiota, mutta valintaan vaikuttavat myös monet muut 
seikat. Yleensä lukustrategiat yhdistetään nimenomaan asia- ja tietotekstien 
lukemiseen, jota on kutsuttu myös faktalukemiseksi eli dokumentaariseksi 
lukemiseksi (Olin-Scheller & Tengberg 2012), mutta niillä on merkitystä myös 
kaunokirjallisuutta luettaessa. Koska eri tekstilajeilla on erilaisia tavoitteita, 
niitä luetaankin eri tavoin: reseptit ja runot edellyttävät erilaista strategiaa, 
samoin vaalimainos ja tieteellinen artikkeli. Strategia riippuu myös lukijan 
omasta tavoitteesta: jos teksti pitää painaa mieleen tai sen sisältöä hyödyntää, 
sitä luetaan eri tavoin kuin tekstiä, jonka parissa halutaan viihtyä tai josta 
etsitään esteettistä nautintoa.

Lukustrategioita voidaan jaotella monin eri tavoin. Seuraavassa esitellään 
tietoa toistava, tietoa hakeva, tiivistävä, arvioiva ja päättelevä, reflektoiva, 
soveltava ja uppoutuva strategia (ks. esim. Aro 2002; Holopainen 2003; 
Lerkkanen 2006; Takala 2019). Lisäksi lukustrategia-käsitettä käytetään 
joskus kuvaamaan lukuprosessin vaiheita, kuten ennakointia, selventämistä 
ja päätelmien tekemistä. 

Toistava strategia: Oppilas tallentaa luetun muistiinsa ja toistaa sen 
sellaisenaan. Kyse on niin sanotusta ulkoluvusta, joka ei suinkaan aina tarkoita 
luetun ymmärtämistä ja sisäistämistä. Jos monimutkainen asiakokonaisuus 
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opetellaan vain toistavalla strategialla ilman sen ymmärtämistä, se ei 
tallennu pitkäkestoiseen muistiin vaan häviää. Toisaalta ulkoa opettelu on 
hyödyllinen strategia monissa tilanteissa, eikä nykyihmisen kannata luottaa 
pelkkiin teknisiin apuvälineisiin vaikkapa puhelinnumeroita tai tunnuslukuja 
tallennettaessa. Ulkoa opettelu kehittää muistia, ja siitä on usein sekä hyötyä 
että iloa: muistisäännöistä on apua esimerkiksi matematiikassa ja kieliopissa, 
ja mieleen painuneista lauluista ja runojen säkeistä on iloa pitkään. Lisäksi ne 
kartuttavat mentaalista kulttuurivarantoa.

Tietoa hakeva strategia: Oppilas etsii tekstistä kulloinkin oleellisen tiedon 
esimerkiksi avainsanojen, lausekkeiden tai keskeisten ideoiden avulla. 
Kansainvälisten lukutaitotutkimusten mukaan suomalaiset lapset ja nuoret 
ovat taitavia hakemaan teksteistä tietoa, mutta tulkinta, kokoava päättely 
sekä kaunokirjallisuuden ja lukukokemusten erittely on heille vaikeampaa 
(Leino ym. 2017, 18–21; Leino ym. 2019). Oppilaat hallitsevat parhaiten 
tietoa hakevan ja toistavan strategian ja käyttävät niitä myös tehtävissä, jotka 
edellyttäisivät jo päättelevää ja arvioivaa strategiaa (Holopainen 2003). 

Tiivistävä strategia: Oppilas ymmärtää tekstin kokonaisuuden ja pystyy 
jäsentelemään sen rakenteen. Hän hahmottaa, mitkä ovat tekstin pääasioita 
ja mikä on niiden suhde toisiinsa. Hän ymmärtää tekstin keskeisen ytimen ja 
osaa ilmaista sen loogisesti, perustellusti ja napakasti. (Ks. esim. Takala 2019.)

Arvioiva ja päättelevä strategia: Oppilas tekee päätelmiä lukemastaan, 
havaitsee sen syy-seuraussuhteita ja pohtii lukemaansa kriittisesti. Kriittisyys 
ei tarkoita negatiivista asennetta tekstiin vaan valmiuksia tarkastella 
monipuolisesti sen kielellisiä ja tyylillisiä piirteitä sekä merkityksiä: Mikä on 
tekstin pääasia? Mistä tekstissä esitelty ilmiö johtuu? Mitä siitä seuraa? Miten 
tämän tekstin sanoma suhteutuu muihin samasta aiheesta lukemiini teksteihin? 
Mitä kirjoittajan sanavalinnat kertovat hänen ennakkoasenteistaan? Ottaako 
hän muita näkökulmia huomioon kuin omansa? Kuinka luotettava on lähde, 
josta teksti on peräisin, ja miten voin arvioida sen luotettavuutta? – Arvioivaa 
strategiaa käyttävä lukija tarkastelee tekstiä eri kannoilta ja suhteessa sen 
ilmestymisympäristöön sekä kohdeyleisöön. Hän osaa muodostaa tekstin 
pohjalta omia mielipiteitä. 

Reflektoiva strategia: Oppilas pohtii lukemansa merkitystä erityisesti 
suhteessa itseensä, omaan elämäänsä ja omiin tavoitteisiinsa: Miten teksti 
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suhteutuu kaikkeen lukemaani ja kokemaani? Mikä on sen merkitys minulle? 
Muuttaako teksti omaa ajatteluani? 

Soveltava strategia: Oppilas yhdistää tekstin antamaa tietoa muuhun tietoon 
ja omiin kokemuksiinsa sekä tekee sen pohjalta päätelmiä. Tutkimusten 
mukaan heikoilla lukijoilla on vaikeuksia ottaa soveltava lukustrategia 
käyttöön eli soveltaa relevanttia aiempaa tietoa tekstin ymmärtämiseen (ks. 
Holopainen 2003, 47). Myös tekstin luova, synteettinen ymmärtäminen ja 
uuden ajattelun tuottaminen edellyttää soveltavaa lukustrategiaa (Lerkkanen 
2006, 115).

Uppoutuva strategia: Kaunokirjallisuuden lukemisessa voidaan puhua 
uppoutuvasta strategiasta. Lukemisen tarkoituksena ei ainakaan ensisijaisesti 
ole mieleen painaminen, oppiminen tai tiedon hankkiminen, vaan strategiana 
on irrottautua nykyhetkestä ja sukeltaa fiktion maailmaan.

Tutkimusten mukaan opettajat eivät juurikaan käytä aikaa lukustrategioiden 
opettamiseen eikä huomattava osa oppilaista osaa niitä hyödyntää (Holopainen 
2003, 47–48; Kairavuori 1996; Leino ym. 2017, 48). Tämän epäkohdan 
korjaaminen on lukutaidon opettamisen uusi, tärkeä tehtävä. Opetuksen 
päämääränä on, että jokainen oppilas oppii monipuoliset lukustrategiat ja 
pystyy jatkuvasti syventämään lukutaitoaan.

6.2.1 Lukuprosessin pedagogiset vaiheet

Lukuprosessit on opetuksessa usein syytä purkaa vaiheisiin, jotka auttavat 
kaikentasoisia lukijoita ymmärtämään luettua monipuolisemmin ja 
jakamaan lukukokemustaan vertaisten kanssa. Alla esitellään vaiheistamisen 
perusmalli, jota opettaja voi soveltaa ja muokata lukutehtävän pituuden sekä 
oppilasryhmän iän ja taitotason mukaan. Vaihemalli perustuu aktiviteetteihin 
ennen lukemista, lukemisen aikana ja lukemisen jälkeen. Tärkeää mallin 
soveltamisessa on myös se, luetaanko faktaa vai fiktiota. Molemmat 
vaihtoehdot on upotettu tähän perusmalliin, mutta kaunokirjallisuuden 
lukemisen vaiheistettuun lukutuntimalliin ja fiktion käsittelymenetelmiin 
perehdytään seuraavassa Kirjallisuus-luvussa. (Ks. myös esim. Haaro, 
Katajamäki, Peltonen & Ylihärsilä 2018; Roe 2014; Takala 2019.)
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Ennen lukemisen aloittamista: Silmäile, selvennä, motivoi

Silmäily: Opettaja silmäilee tulevaa lukutehtävää oppilaiden kanssa. 
Keskustellaan siitä, mitä oppilaat odottavat tekstiltä esimerkiksi aiheen, 
otsikon tai kuvien perusteella. Opettaja herättelee oppilaat pohtimaan, 
mitä he jo tietävät luettavan tekstin aihepiiristä ja miten se liittyy heidän 
omaan elämäänsä. Judith Langer (esim. 2010) kutsuu omille kokemuksille ja 
tiedoille perustuvaa ennakkoasennoitumista näkymöinniksi (envisionment) 
ja tähdentää, että näkymöinnit ovat erilaisia sen mukaan, alammeko lukea 
faktaa vai fiktiota. Kaunokirjallisuuden yhteydessä lukijan ennakkotietoja ja 
-asenteita kutsutaan myös tekstin odotushorisontiksi. Kun teos on fiktiota, 
tutustutaan yhdessä kirjan etu- ja takakanteen, otsikkoon ja kirjailijatietoihin. 
Näitä kutsutaan teoksen parateksteiksi eli apu- ja kynnysteksteiksi. 

Sanaston ja käsitteiden selventäminen: Opettaja selittää oppilaille jo 
etukäteen tekstin keskeiset, mahdollisesti vieraat käsitteet ja sanat. Lukemisen 
edistyessä hän varmistaa, että jokainen saa tarvitessaan apua opettajalta, 
vertaiselta tai lähdekirjallisuudesta. Erityisen tärkeää sanaston käsittely on 
monikielisten oppilaiden kanssa, mutta myös äidinkieliset oppilaat hyötyvät 
siitä, sillä sanavaraston laajentaminen on keskeisiä kielen oppimisen alueita 
ja jatkuu koko eliniän. Tutkimusten mukaan sanaston hallinta korreloi myös 
vahvasti lukutaidon kanssa (Sulkunen 2019, 133).

Tavoitteet ja motivointi: Kiinnostusta tekstin tai kirjan maailmaan ja 
aihepiiriin viritellään esimerkiksi kirjavinkkauksen, kirjatrailereiden, 
miellekarttojen ja keskustelun avulla. Yhdessä keskustellen mutta opettajan 
johdolla päätetään lukemisen tavoitteet, aikataulu ja tapa. Lukea voi yksin, 
pareittain tai lukupiirissä sekä koulussa, kotona tai lukemisen paikkoja 
vaihdellen. Keskustellaan siitä, miten luettua työstetään lukemisen aikana. 
Opettaja kertoo, miten lukutehtävä arvioidaan.

Lukemisen aikana: Kysy, ennakoi, työstä luettua

Kysymysten tekeminen: Lukemisen kulloisestakin vaiheesta keskustellaan 
opettajajohtoisesti tai pienryhmissä opettajan laatimien tai pienryhmien 
sopimien kysymysten pohjalta. Lukemiseen liittyviä kysymyspankkeja 
ja tehtäviä, joita voi soveltaa monenlaisiin teksteihin, löytyy esimerkiksi 
oppimateriaaleista ja pedagogisilta verkkosivustoilta.
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Ennakointi: Lukemisen aikana ennakoinnin ja näkymöinnin prosessit 
jatkuvat. Yksilö- tai ryhmätyönä pohditaan, miten teksti on tähän asti 
täyttänyt tai kumonnut ennakko-odotuksia ja miten sen ajatellaan kehittyvän 
eteenpäin.

Luetun työstäminen: Luettua työstetään sen mukaan, onko kyseessä 
asiateksti vai kaunokirjallisuus. Varsinkin asiatekstin ymmärtämistä ja 
käsittelyä voi tukea laatimalla muistiinpanot tekstin keskeisistä kohdista 
esimerkiksi luetelmaviivoin, ajatus- tai miellekarttana tai muistisanoina. 
Tutkimusten mukaan erityisesti käsin kirjoitetut muistiinpanot tukevat 
ajattelua ja asioiden jäsentämistä sekä luovat pysyviä muistijälkiä, kun taas 
muistiinpanojen tekeminen älylaitteella johtaa helposti vain mekaaniseen 
sanasanaiseen kopiointiin (Mueller & Oppenheimer 2014). Erityisesti 
kaunokirjallisuuden mutta usein asiatekstinkin käsittelyssä voidaan 
hyödyntää myös lukupäiväkirjoja ja lukudiplomeja sekä luovia työtapoja, 
esimerkiksi kuvataiteen, musiikin tai draaman mahdollisuuksia. Lukupiirit 
ovat erinomainen kaunokirjallisuuden käsittelyn menetelmä. 

Lukemisen jälkeen: Tiivistä, tulkitse, arvioi

Tiivistys: Tekstin pääkohdat ja pääväitteet kootaan yhteen. Työmuotona voi 
olla kirjoitettu tiivistelmä tai tekstin ytimen kertominen omin sanoin, mutta 
tärkeää on aina myös keskustella luetusta pienryhmissä tai koko luokan kesken. 
Keskustelussa palataan sanoihin, ilmauksiin ja kohtiin, jotka ovat jääneet 
epäselviksi, ja niihin etsitään vastaukset opettajan johdolla, vertaisryhmissä 
tai omatoimisesti. Tiivistys auttaa oppilasta havaitsemaan, mikä tekstissä on 
olennaista, sekä tarkistamaan, onko hän ymmärtänyt sen (Takala 2019, 273).

Tulkinta: Tekstiä tulkitseva keskustelu on luontainen jatko edelliselle 
vaiheelle, jossa varmistettiin, että kaikki oppilaat ovat ymmärtäneet tekstin. 
Sen jälkeen keskustellaan yhdessä tekstin pääkohdista ja keskeisestä 
sisällöstä. Luettua yhdistetään aiempiin tietoihin aiheesta sekä mahdollisiin 
omiin kokemuksiin. Opettaja kannustaa oppilaita esittämään luetusta omia 
mielipiteitä, perustelemaan omat kantansa sekä kuuntelemaan kunnioittavasti 
toisten ajatuksia. Kaunokirjallisuudesta keskusteltaessa on erityisen tärkeää 
kiinnittää huomiota siihen, että oppilaat oppivat tarkkaamaan sitä, mitä 
tekstissä ei sanota suoraan, sekä sanoittamaan omia tulkintojaan ja ajatuksiaan 
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luetusta. Lukemisen aikana käytettyjä luovia työtapoja voi yhtä lailla soveltaa 
lukuprosessin päätyttyä. – Kansainvälisten tutkimusten mukaan Suomessa 
opetetaan verrokkimaita selvästi vähemmän tekstin tulkintaan liittyviä asioita, 
kuten tekstin tyylin ja rakenteen kuvailua sekä kirjoittajan näkökulman ja 
tavoitteiden määrittelyä. Myös tekstien vertaaminen toisiin sekä lukijan omiin 
kokemuksiin on vähäistä. (Leino ym. 2017, 48.) Teksteistä keskustelemiseen, 
monipuolisten havaintojen tekemiseen sekä tulkinnan opettamiseen on siis 
kiinnitettävä erityistä huomiota.

Arviointi: Opettaja arvioi lukutehtävän ennalta sovitun mukaisesti ja 
antaa siitä suullista tai kirjallista palautetta. Yhdessä keskustellen palataan 
lukutehtävän tavoitteisiin ja arvioidaan, miten ne ovat toteutuneet.

Lukemisen vaiheistaminen ja mallitekstien merkitys ovat lähtökohtana myös 
niin sanotussa R2L eli Reading to learn -menetelmässä (ks. Rose & Martin 
2012, Shore & Rapatti 2014a). Malliteksti voi olla kokonainen teksti, lyhyt 
katkelma tai jopa muutama virke. Menetelmä liittyy myös kirjoittamisen 
opettamiseen (ks. lukua 5).  Jos mallitekstinä on kokonainen teksti, opettaja 
kertoo ensin lyhyesti taustatietoa, jota tarvitaan tekstin ymmärtämisessä. 
Seuraavaksi hän tai joku oppilas lukee tekstin ääneen, minkä jälkeen siitä 
keskustellaan yhdessä. Keskustelun jälkeen pohditaan, mihin lajiin eli genreen 
teksti kuuluu eli onko se esimerkiksi satu, uutinen tai mielipidekirjoitus. 
Kun genre on selvillä, palautetaan mieleen, millaisista osista eli vaiheista ja 
jaksoista se tyypillisesti koostuu: esimerkiksi sadun vaiheita ovat alkutilanne, 
kriisi ja loppuratkaisu. Kaikki vaiheet voivat puolestaan sisältää useampia 
lyhyempiä jaksoja: esimerkiksi alkutilanne voi jakautua johdatteluun, 
henkilöiden esittelyyn ja tapahtumien käynnistymiseen. (Ks. myös Shore & 
Rapatti 2014b.)

Keskustelun merkitystä lukutaidon kehittymisessä sekä luetun ymmärtämisen 
ja tulkinnan syventämisessä ei voi korostaa liikaa. Opettajan tärkeä tehtävä 
on luoda luokkaan avoin, tasavertainen ja keskusteluille altis ilmapiiri. 
Usein on järkevää edetä lyhyistä ja konkreettisista kysymyksistä sellaisiin, 
joihin ei löydy suoraa vastausta luetusta vaan jotka edellyttävät oppilaiden 
omaa päättelyä, tulkintaa ja arviointia. Myös näiden laajempien merkitysten 
pohdinnassa oppilaita auttaa, jos opettaja osoittaa tekstistä konkreettisia 
ilmauksia ja kohtia, jotka ovat avaimia ymmärrykseen. 
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Myös opettajan ääneen ajattelu tukee oppilaiden lukutaidon kehittymistä, sillä 
se auttaa heitä soveltamaan lukustrategioita omaan lukemiseensa. Ääneen 
ajattelu on myös niin sanotun vastavuoroisen opetuksen pääperiaatteita: 
tiivistäminen, selventäminen, kysymysten teko ja ennustaminen eli ennakointi 
kehittävät lukutaitoa ja luovat mallin minkä tahansa tekstin käsittelemiseen 
(ks. Takala 2019, 270–281).

Tehokkainta havainnollistava ääneen ajattelu on, kun kaikilla on edessään 
sama teksti. Opettaja mallintaa omia strategioitaan esimerkiksi pohtimalla sen 
aloitusta (Tämähän on kiinnostava otsikko, mitä tästä voi seurata?), aihetta 
ja omaa ennakkotietämystään (Muistan kuulleeni tästä samasta aiheesta 
jotakin vastikään, mitä se olikaan?), luotettavuutta (Täytyypä tarkistaa, mikä 
ryhmä tätä verkkosivustoa julkaisee) tai lukuprosessiaan (Olen nyt jo lukenut 
kolmasosan tekstistä ja ehdin hyvin lukea tämän loppuun, ennen kuin kello 
soi). Tärkeää on myös mallintaa lukemisen vaikeuksia ja niiden ratkaisemista 
(En ymmärrä tätä kohtaa; palaanpa tekstissä taaksepäin ja luen sen uudelleen. 
Etsin myös selityksen tuolle vaikealle sanalle.) (Tankersley 2003.)

Tehtävä 10. Palauta mieleesi tekstejä, joita olet lukenut menneiden päivien 
aikana. Minkälaisia lukustrategioita olet soveltanut niihin? Kuinka tietoisia 
strategiat ovat olleet? Minkälaista strategiaa tai minkälaisia strategioita 
sovellat tämän oppikirjan lukemiseen?

Tehtävä 11. Pohdi omaa koulu- ja opiskeluaikaasi. Minkälaista opetusta olet 
saanut lukustrategioiden käyttöön?  Missä tilanteissa ja miksi olet soveltanut 
erilaisia lukutapoja? Miten voit opettajana edistää sitä, että oppilaat oppivat 
monipuolisia lukustrategioita? 

TIETOKIRJALLISUUS

Nykyiset opetussuunnitelmat edellyttävät, että koulussa luetaan ja käsitellään 
sekä kauno- että tietokirjallisuutta. Tietokirjallisuuteen oppilaat tutustuvat jo 
oppikirjoissaan sekä digitaalisissa oppimateriaaleissaan, ja tietotekstejä he lukevat 
esimerkiksi monisteina ja etsivät internetistä. Tietokirjallisuuden ala ulottuu paljon 
oppikirjoja laajemmalle, sillä siihen kuuluvat muun muassa elämäntaito-oppaat, 
elämäkerrat, historiateokset, keittokirjat ja matkakuvaukset. Tietokirjallisuus 
on yleistajuista ja pääsääntöisesti asiantuntijoiden laatimaa. Tiedekirjallisuus eli 
akateeminen tutkimuskirjallisuus käy läpi vertaisarvioinnin.

Tieto- ja kaunokirjallisuuden eli faktan ja fiktion raja ei ole ehdoton. Nykyisin 
julkaistaan tietokirjoja, jotka tempaavat lukijan mukaansa kerronnallisuudellaan 
ja jännittävällä juonellaan, kauniilla kielellään tai persoonallisella tyylillään. Joskus 
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kirjailijat limittävät tietoisesti faktaa ja fiktiota esimerkiksi kirjoittamalla romaaneja, 
joiden henkilöt ovat todellisia historiallisia henkilöitä mutta tapahtumat fiktiota. Jo 
Aristoteles totesi, että kaikki kirjallisuus on oikeastaan faktaa: tietoteos kertoo siitä, 
mikä on totta, ja fiktio siitä, mikä voisi olla totta. Lukutaidon kehitykseen kuuluu, että 
lukija oppii nauttimaan sekä faktan että fiktion lukemisesta ja pohtimaan niiden eroja 
sekä mahdollista limittymistä toisiinsa. 

Opettajan tehtävänä on opettaa oppilaitaan soveltamaan faktaan ja fiktioon erilaisia 
lukustrategioita. Tärkeää on myös oppia erottamaan valheellinen ja yksipuolinen 
informaatio todellisesta tiedosta, jonka perustelut ovat läpinäkyviä ja syvällisiä ja jossa 
myös vasta-argumentit otetaan huomioon.

Ajankohtaista tietoa ja lukuvinkkejä lasten ja nuorten tietokirjallisuudesta löytyy 
Suomen Tietokirjailijoiden sivuilta (Tietokirjailijat.fi).

6.3 Kaunokirjallisuus vaatii erityistä lukutaitoa

Kuten edellä on jo todettu, lukutaidossa ei ole kyse vain yhdestä taidosta vaan 
useista osataidoista. Lukutaidon kehittymistä on jäsennetty strategioiden 
ja lukuprosessien vaiheistamisen kautta. Seuraavaksi paneudutaan 
kaunokirjallisen lukemisen erityispiirteisiin. Ensin kuitenkin esitellään sen 
pohjustamiseksi kaksi erilaista lukutapaa: ensimmäinen on pintaa pitkin 
liukuva eli horisontaalinen, toinen on syventyvä eli vertikaalinen.

Lukutaitoa voi määritellä sen mukaan, onko se nopeaa ja valikoivaa vai 
pitkäjänteistä ja syventyvää. Nopea lukeminen tarkoittaa erityisesti lyhyiden 
tekstien, kuten otsikoiden, uutisten, ohjeiden ja sosiaalisen median lukemista. 
Tällainen lukeminen on tyypillisesti selailevaa ja silmäilevää, ja usein siihen 
liittyy tiedonhakua. Tällaista lukutapaa on kutsuttu sekä pintaa pitkin 
liukuvaksi (skimming; Zwaan, 1993) että laajalle levittäytyväksi lukemiseksi 
(Rutherford, Waller, Merga, McRae, Bullen & Johanson, 2017). Vaikka 
silmäily liittyy usein niin sanottuun verkkolukemiseen (Sulkunen & Nissinen 
2014), on havaittavissa, että pinnallinen selailu on yleistymässä monien 
muidenkin tekstien lukutavaksi. Pintaa pitkin liukuvaa lukutapaa voi kutsua 
myös horisontaaliseksi ja syventyvää lukutapaa vertikaaliseksi lukemiseksi.

Nopean, silmäilevän ja pintaa pitkin liukuvan lukemisen vastakohta 
on pitkäjänteinen ja keskittyvä lukeminen, joka yhdistetään erityisesti 
kaunokirjallisuuden lukemiseen. Tutkimus on osoittanut, että 
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kaunokirjallisuuden lukeminen kehittää lukutaitoa paremmin kuin minkään 
muun tekstilajin (Leino ym. 2017, 27) ja että kaunokirjallisuutta ja erityisesti 
kokonaisteoksia lukevien nuorten koulumenestys on parempaa kuin niiden, 
jotka eivät kirjallisuutta lue (Harjunen & Rautopuro 2015; Sulkunen & 
Nissinen 2014 ). Fiktion lukemiselle onkin ominaista syventyminen (Zwaan 
1993), jonka keskeisiä piirteitä ovat pohdinta, eläytyminen ja tekstiin 
uppoaminen jopa niin, että ajan ja paikan taju katoavat. Puhutaan myös 
syvästä lukemisesta (Wolf & Barzillai 2009). 

Alkavalle lukijalle on tyypillistä ajatella, että kaikki tekstissä sanottu on 
totta. Mitä enemmän hän lukee ja kohtaa erilaisia teksti- ja tyylilajeja, sitä 
paremmin hänen kriittinen monilukutaitonsa kehittyy. Vaikka tietoa hakevan 
ja käsittelevän dokumentaarisen lukemisen strategioita  voi soveltaa sekä 
tieto- että kaunokirjallisiin teksteihin, fiktion  ominaislaadun kannalta on 
ongelmallista, jos sitä luetaan yksinomaan faktatekstin strategioiden läpi 
(Olin-Scheller & Tengberg 2012). 

Kaunokirjallisuuden lukeminen kehittää aivan omanlaistaan lukutaitoa, sillä 
fiktio luo reaalimaailman rinnalle symbolisen maailman, jota on kutsuttu 
myös hypertodellisuudeksi tai metatasoksi (Penne 2012). Faktan lukeminen 
ja fiktion lukeminen luovat toisistaan poikkeavat asennoitumisen eli 
näkymöinnin tilat. Asiatekstin maailma on kaikessa moninaisuudessaankin 
ikään kuin suljettu, kun taas fiktion kautta avautuva mahdollisuuksien 
maailma on rajaton ja loputon. (Langer 2010.) 

Fiktion tulkinnan rajattomuus syntyy kaunokirjallisille teksteille ominaisesta 
kahdentamisesta: merkityksellistä fiktiossa on juuri se taso, joka rakentuu 
ilmeisen eli konkreettisen merkityksen päälle ja lisäksi. Tätä toista tasoa 
voi kutsua symboliseksi tasoksi, ja se syntyy monenlaisten keinojen kautta. 
Ensiksikin lukijan on opittava ymmärtämään tekstin vivahteita, sävyjä ja tyyliä, 
esimerkiksi ironiaa, satiiria ja parodiaa. Niissäkin on kyse kahdentamisesta, 
jossa tekstin kirjaimellinen merkitys ei ole ensisijainen vaan vaikkapa täysin 
päinvastainen kuin tekstin ydinmerkitys. 

Toinen kahdentamista luova keino ovat tekstin niin sanotut tyhjät aukot, 
jotka fiktiivisen tekstin lukijan on määrä täyttää omilla selityksillään ja 
tulkinnoillaan. Tekstin aukolla tarkoitetaan kaunokirjallisuudessa sellaista 
merkityksellistä kohtaa, jota ei suoraan sanota mutta jonka lukija pystyy 
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tekstivihjeiden avulla päättelemään (esim. Vainikkala 2004). Osittain 
samaa asiaa tarkoittaa niin sanottu rivien välistä lukeminen, jossa painavin 
tai tärkein asia jää sanomatta ja lukijan on pääteltävä se tekstin antamien 
vihjeiden perusteella.

Intertekstuaalisuudella eli tekstienvälisyydellä on myös tärkeä sijansa 
kaunokirjallisuuden lukemisessa. Intertekstuaalisuus tarkoittaa, että kaikki 
tekstit ovat sidoksissa toisiinsa viittausten, sitaattien ja upotusten kautta (ks. 
esim. Makkonen 2006). Osa tekstienvälisyydestä on tietoista ja kirjoittajan 
tarkoittamaa, osa taas syntyy ikään kuin itsestään tekstien ominaisluonteen 
eli moniäänisyyden ja verkottuneisuuden kautta. Jokainen lukija havaitsee 
intertekstuaalisia viittauksia ja rihmastoja oman lukuhistoriansa ja 
kulttuurisen tietämyksensä mukaan. Lisäksi on olemassa kulttuurisia 
tekstejä – Suomessa esimerkiksi Kalevala tai Maamme-laulu – jotka oletetaan 
ainakin tietyssä määrin yleisesti tunnetuiksi. Intertekstuaalisuus ei olekaan 
pelkkien kirjoitettujen tekstien ominaisuus, vaan se liittyy myös esimerkiksi 
laululyriikkaan. Mitä laajempi lukuhistoria lukijalla on, sitä tiheämpiä 
tekstienvälisiä yhteyksiä hän havaitsee ja sitä monisyisemmäksi hänen 
lukukokemuksensa myös muodostuu: puhutaan kirjallisesta kompetenssista 
ja pätevistä lukijoista (Culler 1977). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 
tarttuakseen tiettyyn teokseen lukijan täytyisi ensin hallita jokin tekstivaranto; 
lukijan kompetenssi karttuu lukemalla, ja jokainen voi nauttia kirjallisuudesta 
omalla tavallaan. Jokaisen tekstin merkitys syntyy dialogissa muiden tekstien 
ja lukijan kanssa.

Kaunokirjallisuuden ja erityisesti runouden symbolisen tason ymmärtämiseen 
liittyy myös kielen kuvallisuus. Sen monet keinot, esimerkiksi metaforat, 
luovat yllätyksellisyyttä ja ilmaisun rikkautta sekä tuottavat sitä kautta 
asioihin uusia näkökulmia (ks. esim. Kantola 2001). Yhtä lailla näkökulmien 
vaihdokset ja kerronnalliset ratkaisut luovat kaunokirjallisuudelle tyypillistä 
ilmaisua (ks. esim. Kantokorpi 2012).

Kehittyessään fiktion lukijana lapsi oppii ymmärtämään tekstin 
kerrostuneisuutta eli tulkitsemaan sitä yhtä aikaa sekä sen konkreettisella että 
symbolisella tasolla (esim. Steffensen 2005). Tulkitessaan fiktiivistä tekstiä 
lapsi tai nuori hyödyntää aina oman elämänsä kokemuksia, tietovarantoaan 
ja kulttuuris-historiallista ympäristöään eli lukee omaa itseään tekstin 
sisään. Koska kaunokirjallinen lukutaito kehittyy nimenomaan lukemalla ja 
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keskustelemalla luetusta toisten kanssa, koululuokka on paitsi luonteva myös 
erinomainen lukijayhteisö, joka kehittää jokaisen jäsenensä taitoa sekä lukijana 
että luetusta keskustelijana. Tutkimuksesta tiedetään, että lukijayhteisö on 
erityisen tärkeä heikoille ja tottumattomille lukijoille: vertaismalli motivoi 
heitä lukemaan, ja keskustelut avaavat luettuun merkityksiä, jotka rikastavat 
omaa lukukokemusta ja kehittävät omia tulkinnan taitoja.  (Ks. esim. Culler 
1977; Olin-Scheller & Tengberg 2012; Penne 2012; Rosenblatt 1995; Steffensen 
2005.) 

Lukijayhteisön rooli lukemaan motivoimisessa  on siis keskeinen, ja se on 
herättänyt kasvavaa tutkimuksellista mielenkiintoa (Rutherford & al. 2017). 
Vahvat lukijat lukevat myös ilman yhteisön tukea, kun taas lukumotivaation 
sosiaalinen ulottuvuus eli lukijayhteisö on erityisen tärkeä heikoille lukijoille. 
Myös minäpystyvyyden tunne vahvistaa lukumotivaation syntyä. (Guthrie 
& Wigfield 2000.) On puhuttu lukemisen sosiaalisesta käänteestä nykyajalle 
tyypillisenä ilmiönä. Vaikka esimerkiksi lukupiirit ovat jo pari vuosisataa 
vanha ilmiö, niiden suosio erityisesti aikuisväestön keskuudessa on suuresti 
noussut. Lukupiirien käyttöä kirjallisuuskasvatuksessa kehitetään ja tutkitaan 
jatkuvasti (ks. esim. Grünthal, Hiidenmaa, Satokangas, Tainio & Routarinne 
2019). Ne tarjoavat mahdollisuuden yhteisölliseen lukukokemukseen ja 
ohjattuihin kirjallisuuskeskusteluihin sekä toisaalta siihen, että jokaiselle 
lukijalle löytyy tasoltaan ja aihepiiriltään mielekästä luettavaa. Tutkimus 
osoittaa, että lukupiirityöskentely innostaa sellaisiakin lukijoita, joiden 
lukumotivaatio on hauras (esim. Aaltonen 2020 lähteineen).

Joidenkin nuorten keskuudessa esimerkiksi kirjablogit ja kirjallisuuteen 
perustuvat tapahtumat, kuten larppaus, ovat suosittuja. Lisäksi lukemisen 
sosiaalisella käänteellä tarkoitetaan lukusuositusten jakamista ja muuta 
yhteisöllistä, lukemiseen liittyvää toimintaa (Zasacka 2014). Nuorille 
lukukokemuksista ja kirjavalinnoista keskusteleminen merkitsee myös oman 
identiteetin rakentamista ja roolin peilaamista muihin. Omassa yhteisössä 
tekstejä tulkitaan sosiaalisesti ja annetaan niille uusia merkityksiä ja funktioita. 
Nuorten lukutottumuksiin kuuluu olennaisesti se, miten he käyttävät mediaa, 
mikä on tekstien asema heidän arjessaan ja miten he valitsevat luettavaa. 
(Aaltonen 2019; Alexander & Fox 2011; Kress 2003; Moje, Overby, Tysvaer 
& Morris 2008.) Kirjallisuuden lukeminen voi olla myös tae siitä, että pysyy 
mukana keskustelussa ja ymmärtää, mistä puhutaan (Rulja 2017).
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Monipuolinen lukeminen synnyttää erinomaista lukutaitoa, mutta vielä 
enemmän lukutaidon syvenemiseen vaikuttaa se, kuinka myönteisesti ja 
sitoutuneesti nuori lukemiseen suhtautuu (Rulja 2017; Sulkunen & Nissinen, 
2014). Sitoutuminen tarkoittaa arvostavaa asennoitumista lukemista kohtaan 
sekä omaehtoista, sisäisesti motivoitunutta, monipuolista, aktiivista ja 
säännöllistä lukuharrastusta (Sulkunen & Nissinen 2014; Malin, Sulkunen & 
Laine 2013, 10; Linnakylä & Malin 2007, 306). Lapsi tai nuori ei sitoudu 
lukuharrastukseen, jos hän ei löydä tai saa lukea itseään kiinnostavaa ja 
lukutaidolleen sopivaa kirjallisuutta (Saarinen & Korkiakangas 2009). Juuri 
sitoutuneet lukijat kokevat lukunautintoa ja tuntevat saavansa lukemastaan 
myös hyötyä (Rulja 2017). Tutkimuksen mukaan oppilaiden sitoutumista 
teksteihin tukee sisällöllinen ja rakenteellinen tutunomaisuus (Mar, Djikic & 
Oatley 2008), mutta yhtä lailla tiedetään, että tottuneemmat lukijat tarvitsevat 
haasteita, sillä heidän motivaationsa laskee liian helppojen tehtävien parissa 
(Merisuo-Storm & Soininen 2014). Lukemisen tekee monille sosiaalisen 
median nopeaan sykkeeseen tottuneille nykylapsille ja -nuorille vaikeaksi 
se, että he eivät ole harjaantuneet pitkäjänteiseen työskentelyyn ja pitkiin 
teksteihin keskittymiseen. Koulun onkin kehitettävä ja tuettava juuri 
sitoutuvaa, pitkäjänteistä lukuharrastusta. 

Fiktion lukija uppoutuu kuvitteelliseen maailmaan, eläytyy toisten tunteisiin 
ja liikkuu näkökulmasta toiseen.  Fiktio on eräänlaista simulaatiota, jonka 
avulla lukija pääsee kokemaan muiden tajuntamaailmoja omansa lisäksi 
sekä osallistumaan itselleen muuten vieraisiin sosiaalisiin tilanteisiin. 
Viime vuosina on tehty useita tutkimuksia siitä, voiko kaunokirjallisuuden 
lukeminen kehittää empatiakykyä ja niin sanottua mielen teoriaa (esim. 
Kidd & Castano 2013; Mar ym. 2008; Zunshine 2008). On esitetty, että 
kun lukija samastuu fiktion henkilöihin ja tuntee sympatiaa heitä kohtaan, 
hänen empatiataitonsa voivat lisääntyä myös todellisessa elämässä (esim. 
Mar ym. 2008). Vaikka positiivisia vaikutuksia on havaittu, osa tutkijoista 
on tähdentänyt lukemisen ja empatian suhteen kompleksista luonnetta sekä 
sitä, että lukemisen vaikutukset eivät ole nopeita ja yksioikoisia (Panero, 
Weisberg, Black, Goldstein, Barnes, Brownell & Winner 2016). Vaikka 
lukijan mielensisäisistä muutoksista on erilaisia näkemyksiä, on selvää, että 
ainakin keskustellessaan lukemastaan toisten kanssa jokainen lukija kehittää 
vuorovaikutus- ja argumentointitaitojaan. 
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Tekstiin uppoutuminen edellyttää eläytyvää lukutapaa. Joskus lukeminen 
asettaa lukijan arvot ja maailmankuvan koetukselle, jolloin teksti vaatii yhtä 
lailla oman ajattelun haastamista kuin itselle vieraita ajatuksia edustavan 
ihmisen ymmärtäminen. Alkavat ja kehittyvät lapsilukijat nauttivat toistosta 
ja odotuksenmukaisuudesta, kun taas kehittyvä lukija haluaa vähitellen myös 
haasteita sekä odotuksia rikkovia lukukokemuksia (Appleyard 1994; Felski 
2008). Taitava lukija pystyy vaihtamaan lukijaroolista toiseen, siirtymään 
rennosta viihdelukemisesta analyyttiseen ja helposta haastavaan. Hän valitsee 
ja ottaa käyttöön kuhunkin tilanteeseen sopivan lukustrategian eli solmii 
erilaisten tekstien kanssa ikään kuin erilaisia sopimuksia. Myös tekstin 
sitominen omaan elämään auttaa sen ymmärtämisessä (esim.  Pressley  & 
Hilden 2006, 51). Rita Felski (2008) puhuu neljästä tarpeesta, joita 
kaunokirjallisuuden lukeminen täyttää: tietäminen, tenho, tunnistaminen ja 
tyrmistys (termien suomennos Kainulainen 2016). Etsimme lukemastamme 
tietoa, haluamme lumoutua fiktiivisistä maailmoista ja tunnistaa niiden 
hahmoista kaltaisiamme, ja yhtä lailla haluamme tulla yllätetyiksi ja kokea 
uusia elämyksiä. 

Kaunokirjallisuuden lukijaksi kehitytään erilaisten vaiheitten kautta 
(Appleyard 1990). Varhaisimmassa vaiheessa pieni lapsi on leikkivä lukija: jo 
silloin, kun hän ei vielä osaa itse lukea, hän nauttii ääneenlukemisesta ja siitä 
läheisyydestä, jota kirjallisuuden kuunteleminen esimerkiksi aikuisen sylissä 
tuo. Kirjat antavat leikkivälle lukijalle positiivisia kokemuksia, iloa ja jaettua 
yhdessäoloa kirjallisuuden parissa. Lisäksi ne antavat leikkeihin sisältöä, 
ja leikin kuluessa kirjan tarinasta luodaan omaa tulkintaa muokkaamalla 
sen tapahtumia ja koettelemalla sen rajoja. Pienikin lapsi on siis 
vuorovaikutteisessa suhteessa kirjan kanssa ja tuottaa siitä omia tulkintojaan, 
mikä kehittää mielikuvitusta.

Kehittyvän itsenäisen lukijan vaiheessa koulun ensimmäisillä luokilla lapsen 
tietoisuus itsestä lukijana ja luettavan valitsijana syntyy. Hänelle on tyypillistä 
samastua kirjan sankariin, ja hän nauttii sarjakirjojen lukemisesta: toisto ja 
ennustettavuus tuovat nautintoa. Koululuokassa hän kehittyy lukijayhteisön 
jäseneksi. Kehittyvä pohtiva lukija, yleensä noin murrosikäinen nuori, haluaa 
jo lukea vaativampaa kirjallisuutta, joka avaa uusia näkökulmia ja haastaa 
ajattelemaan. Kirjallisuus antaa eväitä oman maailmankuvan ja omien arvojen 
pohtimiseen. Analysoiva lukija, yleensä lukioikäinen, on omaksunut koulussa 
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välineitä tarkastella niin fakta- kuin fiktiivisiäkin tekstejä kriittisesti ja eritellen. 
Hän osaa soveltaa esimerkiksi kertojan ja kuvallisuuden analyysiä lukiessaan, 
mikä tuo kognitiivista syvyyttä lukukokemukseen mutta voi toisaalta myös 
rajoittaa eläytyvää lukutapaa. Pragmaattinen lukija osaa jo vaihtaa tällaisia 
lukijarooleja ja tietoisesti valita erilaisia lukutapoja erilaisiin tilanteisiin. 
Hän haluaa tarttua haastavaan kirjallisuuteen ja nauttii monipuolisista 
lukukokemuksista, mutta pystyy yhtä lailla heittäytymään rentouttavaan 
viihdelukemiseen tuntematta siitä syyllisyyttä. (Appleyard 1990.) Tengberg 
(2011) kutsuu nuorten lukemista käsittelevässä väitöskirjassaan lukijarooleja 
lukemisen orientaatioiksi: joku hakee lukukokemukselta ennen kaikkea 
vetävää juonta tai hyvää sisältöä, toinen esimerkiksi arvojen pohdintaa ja 
syvällistä merkitystä. Myös orientaatiot voivat vaihdella.

Appleyardin hahmottelemia lukijatyyppejä voi pitää toisaalta kehittyvänä 
jatkumona, toisaalta erilaisina lukijarooleina. Lukijana voi ja on tarkoituskin 
kehittyä. Tutkimuksesta tiedetään, että mitä aloittelevampi on lukija, sitä 
enemmän teksti häntä ohjaa (Karjalainen 2000,12). Myös kertojaposition ja sen 
vaihteluiden hahmottaminen on aloittavalle lukijalle haastavaa: tottumattomat 
fiktion lukijat samastavat minäkertojan liian helposti kirjailijaan (Nikolajeva 
2008; Penne 2012). Koulun tehtävänä ja kirjallisuudenopetuksen tavoitteena 
on, että kaikki lapset ja nuoret kehittyvät fiktion lukijoina ja ottavat haltuunsa 
myös analysoivan ja pragmaattisen lukijan taidot.

Kaikkia kirjallisuudenopetuksen tavoitteita kehittää hyvä 
kirjallisuuskeskustelu. Vaikka yhteinen keskustelu saattaa kuulostaa 
kirjallisuuden käsittelytavoista yksinkertaisimmalta ja jopa tylsimmältä, se on 
hyvin toteutettuna parhaita tapoja käsitellä luettua. Antoisinta keskustelu on 
silloin, kun kaikki pienryhmässä tai koko luokan kesken ovat lukeneet saman 
kirjan; pelkät yksilölliset lukutehtävät eivät mahdollista luetun yhteisöllistä 
jakamista. Edellytyksenä hyvälle kirjallisuuskeskustelulle on, että opettaja 
osaa tehdä monipuolisia kysymyksiä, johdatella keskustelua positiivisesti ja 
varmistaa, että kaikkien ajatukset tulevat kuulluiksi. Kirjallisuuskeskustelu 
onkin erinomainen tilanne harjoitella toisen kuuntelua ja toisen mielipiteiden 
kunnioittamista. Pyrkimyksenä ei ole päästä mihinkään kaikille sopivaan 
konsensustulkintaan vaan syventää ja rikastaa jokaisen yksilöllistä tulkintaa 
yhteisen keskustelun kautta. Opettaja kannustaa erilaisiin näkökulmiin ja 
arvostaa niitä, sillä ne tekevät näkyväksi tekstin erilaisia mahdollisuuksien 
maailmoja. (Langer 2010.)
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Nykyisissä opetussuunnitelman perusteissa ei anneta ohjeellisiakaan määriä 
alakoulussa luettavista teoksista. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että pitkien 
tekstien ja kokonaisteosten lukemisella on hyötyjä, joita lyhyiden tekstien 
lukemisella tai silmäilevällä lukemisella ei ole. Kouluopetuksen tehtävä on 
ohjata lapset ja nuoret pitkien tekstien ja kokonaisteosten pitkäjänteiseen, 
keskittyvään lukemiseen.  Lukeminen kehittää ja monipuolistaa sekä 
äidinkielisten että monikielisten oppilaiden kielitaitoa, sanavarastoa 
ja kielellisiä resursseja. Lisäksi se on yhteydessä muista oppiaineista 
suoriutumiseen ja elämänhallintataitoihin. On siis useita perusteita sille, 
että kokonaisteosten lukemista lisättäisiin suomalaisissa kouluissa selvästi 
ja päättäväisesti. Myös kansainvälisesti katsoen suomalaisissa kouluissa 
luetettava kokonaisteosten määrä on erittäin pieni (esim. Pyykkö 2017).

Myös äänikirjat ja niiden käyttäminen on syytä muistaa opetuksen 
eriyttämisen ja lukemaan innostamisen näkökulmasta. Äänikirjojen suosio 
on voimakkaassa kasvussa, ja niiden kuuntelemisessa sovelletaan monia 
lukemiseen rinnastettavia strategioita ja tekstitaitoja (Aaltonen 2019; 
Larson  2015). Ääneen lukemisesta kirjallisuuden opetusmenetelmänä 
puhutaan lisää seuraavassa Kirjallisuus-luvussa. 

Tehtävä 12. Minkälaisin keinoin opettaja pystyy tukemaan fiktiivisen 
lukutaidon syntyä? 

Tehtävä 13. Miten opettaja voi ohjata oppilaitaan yhä parempaan ja 
antoisampaan kaunokirjallisuuden lukutaitoon?

Tehtävä 14. Pohtikaa omia kokemuksianne kirjojen lukijoina ja kuuntelijoina. 
Millä tavoin kokemuksenne kirjoista eroavat luettuina ja kuunneltuina? Miten 
äänikirjoja voi hyödyntää lukutaidon kehittämisessä?
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6.4 Digitaalinen lukeminen

Paperisten tekstien rinnalle kuuluvat nykymaailmassa älylaitteilta ja 
tietokoneilta luettavat digitaaliset eli sähköiset tekstit. Vaikka suomalaisnuorista 
sata prosenttia käyttää esimerkiksi internetiä päivittäin (Suomen virallinen 
tilasto 2019), on tärkeää muistaa, ettei nuorikaan sukupolvi ole internetin 
käyttäjänä yhtenäinen. Usein toistetulla käsitteellä diginatiivi tarkoitetaan 
nuoria, joilla ei ole omaa kokemusta elämästä ennen digitaalisia työkaluja ja 
maailmanlaajuisia tietoverkkoja (Kupiainen 2013). Koska käsite implikoi, että 
digiaikana syntyneet suhtautuvat tietotekniikkaan yksinomaan myönteisesti 
ja pystyvät ongelmitta sitä käyttämään, on se herättänyt myös kritiikkiä. 
Joskus myös ajatellaan erheellisesti, että digitaaliseen maailmaan syntyneet 
oppisivat digitaaliset laitetaidot ja uudet lukutaidot kuin itsestään (Koskimaa 
2018).

Jako pintaa pitkin liukuvaan, lyhyiden tekstien lukemiseen ja syventyvään 
kokonaisteosten lukemiseen on toistaiseksi totuttu yhdistämään lukemisen 
mediumiin: silmäilevä lukeminen liittyy yleisissä mielikuvissa digitaaliseen 
teknologiaan, keskittyvä lukeminen paperikirjojen lukemiseen. On 
todennäköistä, jopa ilmeistä, että tällaiset lukemiseen liittyvät oletukset ovat 
muuttumassa ja murtumassa. 

Vaikka tekninen lukutaito on sekä paperilta että digitaaliselta alustalta luet-
taessa samanlainen, liittyy digitaaliseen lukemiseen omia erityispiirteitä. 
Digitaalinen tekstiympäristö mahdollistaa paperikirjasta puuttuvia ominai-
suuksia, kuten epälineaarisuuden, vuorovaikutteiset sovellukset, mahdolli-
suuden hyperlinkkeihin, sanan ja kuvan sulautumat sekä äänimaailman tuo-
misen tekstiin (Liu 2005), mistä syystä sen hallinta edellyttää monilukutaitoa. 
On kannettu huolta siitä, että digitaaliseen tekstiympäristöön ja sykkivään 
sosiaalisen median maailmaan tottuva nuori sukupolvi voi kadottaa kyvyn 
lukea syventyneesti ja pitkäjänteisesti (ks. Baron 2013; Liu 2005; Sulkunen & 
Nissinen 2014). Tutkimus osoittaa, että sosiaalinen media voi äärimmillään 
aiheuttaa päihteiden kaltaista riippuvuutta. Niin sanotusta fomo-ilmiöstä 
(fear of missing out) puhutaan, kun nuori pelkää jäävänsä itselleen tärkeiden 
yhteisöjen ulkopuolelle, jos ei ole lakkaamatta läsnä sosiaalisessa mediassa. 
On myös digitaalisuuden valtaa haastavia vastareaktioita (joy of missing out), 
jolloin nuoret itse lähtevät rajaamaan älylaitteiden käyttötottumuksiaan.
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Tutkimustulokset niin sanotun paperilukemisen ja digitaalisen lukemisen 
luonteesta ja hyödyistä ovat ristiriitaisia (esim. Merga 2015; Rutherford ym. 
2017). Toisaalta on havaittu, että luettu teksti ymmärretään yhtä vaivattomasti 
digitaalisesti ja paperilta (Mangen & Kuiken 2014), toisaalta taas huomattu, 
että digitaalinen teksti ei ”riitä” vaan se saatetaan tulostaa paperille 
ymmärtämisen helpottamiseksi (Ramirez 2003, sit. Liu 2005).  Paperin 
ja digialustan vertailuun vaikuttaa joissakin tutkimuksissa se, että niissä 
ei ole hyödynnetty digitaalisten alustojen ja sovellusten mahdollisuuksia, 
vaan teksti on esitetty näytöllä lukitussa pdf-muodossa (esim. Mangen & 
Kuiken 2014). Suomalaisessa Lukukeskuksen teettämässä Uusi lukutaito 
-selvityksessä paperikirja osoittautui lasten mielestä selvästi e-kirjaa 
mieluisammaksi vaihtoehdoksi (Tarvainen 2016). Myös australialaisessa 
tutkimuksessa havaittiin, että nuoret eivät suinkaan suhtautuneet e-kirjoihin 
varauksettoman positiivisesti ja että erityisesti paljon lukevat suosivat yleensä 
paperikirjoja (Merga 2014). Oppilaiden teknisen lukutaidon taso sekä 
heidän käsityksensä itsestään lukijoina on kuitenkin ratkaisevampaa luetun 
ymmärtämisen kannalta kuin se, lukevatko he tekstiä paperilta vai sähköisesti 
(Alisaari & al. 2018). 

Australialaisten tutkimustulosten mukaan lasten lukeminen vähenee sitä 
jyrkemmin, mitä enemmän sähköisiä älylaitteita heillä on käytettävissään 
(Merga & Mat Roni 2017). On myös saatu tuloksia, että metakognition, 
muistamisen ja tekstin ymmärtämisen syvälliset prosessit vaikeutuvat 
luettaessa pitkiä tekstejä sähköiseltä näytöltä. Tekstin rakenteen ja jäsentelyn 
hahmottaminen on vaikeampaa luettaessa älylaitetta kuin kirjaa, ja 
paperikirjan fyysisyys sekä taitto tukevat tekstin ymmärtämistä ja juonen 
muistamista. (Coiro 2011; Mangen & Kuiken 2014; Singer & Alexander 
2017; Stoop & Kreutzer & Kircz 2013.) Paperikirjan lukeneet pystyvät myös 
paremmin jälkikäteen hahmottamaan, mikä oli asioiden tapahtumajärjestys 
tekstissä: konkreettisen kirjan sivujen kääntäminen muokkaa kirjaa 
kinesteettisenä esineenä ja tukee lukijan mentaalista käsitystä siitä, missä 
järjestyksessä asiat tapahtuvat (Mangen, Oliver & Velay 2019). Ainakin 
toistaiseksi myös paperikirjan tuntuma on monille lukijoille tärkeä: kirja 
kahisee, tuntuu ja tuoksuu, ja kirjoja sisältäviä tiloja pidetään tunnelmallisina 
(Kajander 2020, 119–127, 173–184). 
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Toisaalta tutkimus antaa näyttöä, että älylaitteilta lukeminen motivoi 
osaa nuorista lukemisen pariin nimenomaan helppoutensa ja tuttuutensa 
takia: erityisesti puhelin on lähes kaikille nuorille väline, joka on koko ajan 
mukana ja jota jatkuvasti käytetään (Aaltonen 2019; Grünthal & Sintonen 
2019; Margolin, Driscoll, Toland & Kegler 3013; Tveit & Mangen 2014). 
Erilaiset lukusovellukset ja digitaaliset kirjastot kehittyvät kaiken aikaa, 
ja digitaaliset alustat madaltavat lukemisen kynnystä erityisesti nuorilla. 
Kiinnostavan kirjan löytäminen helpottuu, ja älylaitteelta lukeminen tuntuu 
luontevalta.  (Aaltonen 2019.) Pedagogisesti suunnitellun ja hyvin toteutetun 
interaktiivisen e-kirjan on havaittu nostavan lukumotivaatiota, helpottavan 
luetun ymmärtämistä ja tukevan teksti- ja käsitehierarkioiden hahmottamista, 
vaikka mikä tahansa e-kirja ei automaattisesti näin teekään (Kao, Tsai, Liu 
& Yang 2016). Englantilaisessa tutkimuksessa sähkökirjan helppo saatavuus 
tuki poikien kokemusta siitä, että lukeminen on helppoa. Samaan aikaan 
positiivisesti lukemiseen suhtautuvien poikien lukumäärä kasvoi selvästi. 
(Picton & Clark 2015.) 

Äänikirjat kasvattavat voimakkaasti suosiotaan (Hämäläinen 2019). Tarvitaan 
vielä lisää tutkimusta siitä, missä määrin tekstinymmärrys muuttuu luettaessa 
tai kuunneltaessa, mutta prosesseissa on myös paljon yhtäläisyyksiä. On 
paljon näyttöä lapsille ääneen lukemisen hyödyllisyydestä, ja kuunteleminen 
voi kehittää lukutaitoa sekä “lukemiskestävyyttä” eli pitkäjänteisen 
keskittymisen taitoa. Koska äänikirjoja voi kuunnella liikkeessä, lukemiseen 
liittyvä tilakokemus muuttuu. (Aaltonen 2019.)

On siis jo näyttöä, että digitaaliset alustat voivat motivoida lapsia ja 
nuoria lukemaan. Tarvitaan kuitenkin lisää pedagogisia käytänteitä ja 
tutkimusta siitä, kuinka pitkäjänteistä, syventyvää lukemista voidaan 
kehittää myös digitaalisilla alustoilla; toistaiseksihan älylaitteet on liitetty 
nimenomaan silmäilevään ja paperikirjat pitkäjänteiseen lukemiseen. 
Lukemaan motivoitumisen ja siihen syventymisen ei kuitenkaan tarvitse olla 
sidoksissa siihen, millä alustalla luetaan (Aaltonen, tulossa). Älylaitteiden 
motivaatioarvoa kannattaa siis koulussa hyödyntää lukemisen edistämiseksi. 
Yhtä tärkeää on kehittää pedagogiikkaa, jossa sähköinenkin lukeminen 
kehittyy monipuoliseksi, pitkäjänteiseksi ja sitoutuneeksi. 
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Tehtävä 15. Miten opettaja voi opettaa ja ohjata oppilaitaan hyviksi 
digitaalisten tekstien lukijoiksi? 

Tehtävä 16. Miten oppilaita voi ohjata siihen, että he säätelevät itse digitaalista 
lukemistaan ja etenkin verkossa lukemistaan? Minkälaisia digitaalisia 
apuvälineitä esimerkiksi puhelimissa on olemassa oman nettiajan säätelyyn?

Tehtävä 17. Minkälaisia havaintoja voitte tehdä itsestänne toisaalta paperisten, 
toisaalta digitaalisten tekstien lukijoina? Vaikuttaako lukemisen väline omaan 
tekstinymmärtämiseenne?

6.5 Lukutaidon arviointi

Lukutaidon arviointia voi lähestyä kaikkien lukutaidon vaiheiden ja 
ulottuvuuksien näkökulmasta, sillä jokainen niistä tuo arviointiin uuden 
tason. Arviointi kohdistuu toisaalta itse lukutaitoon, toisaalta se tarkoittaa 
tuen tarpeen tunnistamista. Tuen tarvetta arvioidaan sekä yksilötehtävien 
että ryhmätehtävien avulla. Teknisen lukutaidon arviointiin on olemassa 
suuri joukko erilaisia lukutaitomittareita ja menetelmiä, jotka perustuvat 
tutkittuun tietoon lukutaidon kehityksestä. Niitä on saatavissa koulujen 
erityisopettajilta, oppimateriaalien opettajanaineistoista sekä asiantuntijoiden 
laatimilta internet-sivustoilta. Koska lukemisen ja kirjoittamisen arviointi 
kuuluu myös puheterapeuttien ja psykologien toimenkuvaan, lukemisen 
vaikeuksien ratkaiseminen on usein moniammatillista yhteistyötä. 

Lukutaidon arviointi kohdistuu yleensä lopputulokseen eli tietyn 
lukutaitotehtävän suorittamiseen, ei niinkään lukemisen prosessiin, jota on 
tutkittu vähemmän (Takala 2019). Luokanopettaja on suotuisassa tilanteessa, 
koska hän pystyy arvioimaan oppilaittensa lukutaidon kehittymistä 
koko ajan eli jatkuvan toiminnan periaatteella, ei ainoastaan koe- tai 
kirjoitelmatilanteissa. Nekin ovat tärkeitä, koska niiden avulla hän pystyy 
paneutumaan yksityiskohtaisesti oppilaiden luetun ymmärtämis-, tulkinta- 
ja arviointitaitojen kehittymiseen. Luetusta keskusteleminen pienryhmissä 
tai koko luokan kesken sekä tekstipohjaisten tehtävien tekeminen antavat 
opettajalle kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, miten oppilaiden lukutaito 
etenee ja syvenee. Tärkeää on, että opettaja hahmottelee itselleen selväksi 
sen, minkälaiset lukutaidon kehittymisen tavoitteet kullakin ryhmällä ja 
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oppilaalla kunakin lukuvuonna on. Erikseen on kiinnitettävä huomiota 
sekä tietotekstien että kaunokirjallisten tekstien lukutaidon syvenemiseen 
ja pidettävä huolta siitä, että opetukseen sisältyy lukutaitoa monipuolisesti 
kehittäviä tehtäviä ja työtapoja. 

Esko Holopainen (2003, 39–41) on jäsentänyt lukutaidon arviointia 
seuraavassa taulukossa näkyvään tapaan: lukutaitoa voidaan arvioida joko 
erilaisin testein tai opetuksen yhteydessä. Testiarvioinnit keskittyvät joko 
koesuorituksiin eli tuotoksiin, lukemisen prosessiin tai lukemiseen liittyvään 
metakognitioon. Opetuksen yhteydessä lukutaitoa voidaan arvioida joko 
jatkuvasti tai dynaamisesti. Jatkuva arviointi solmiutuu mahdollisimman 
kiinteästi opetustapahtumiin, ja dynaaminen arviointi liittyy oppimisen 
ohjantaan, jossa kiinnitetään erityistä huomiota oppimisympäristöön ja 
oppimisen edellytyksiin. 

Taulukko: Tekstin ymmärtämisen arviointikeinot (Holopainen 2003)

TEKSTIN YMMÄRTÄMISEN ARVIOINTI

Testaustyyppinen arviointi Opetukseen liittyvä 
arviointi

Tuotosarviointi Prosessiarviointi Metakogniton 
arviointi

Jatkuva arviointi Dynaaminen 
arviointi

Palauttaminen
• vapaa 
• ohjattu

Kysymykset
• oikein - väärin
• monivalinta
• avoin

Virheanalyysit

Aukkotehtävät

Aikamittaukset
• lukunopeus
• oppimisaika
Prosessianalyysit
Fysiol. mittaukset
• silmänliikkeet
• emootioreaktiot

Itsearviointi

Ääneen ajattelu

Tärkeysarviointi

Tunnearviointi

Esitietojen 
arviointi

Ennusteet

Observointi

Oppimistulosten 
arviointi

Oppimiskeskustelu

Oppimis-     
potentiaalin 
arviointi

Portfolio
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Marjatta Takala (2019, 266–267) esittelee kaksi luetun ymmärtämisen 
jaottelua, jotka ovat käytössä diagnostisissa testeissä. Toinen jakaa 
ymmärtämisen tunnistavaan, toistavaan, päättelevään, arvioivaan ja luovaan 
ymmärtämiseen. Toista hän erittelee yksityiskohtaisemmin:

1. Toistava ymmärtäminen paljastaa, miten juuri luettu informaatio 
ymmärretään.

2. Päättelevä ymmärtäminen sisältää tulkinnat, synteesien tekemisen tai 
luetun informaation laajentamisen.

3. Kriittinen ymmärtäminen vaatii analysointia, arviointia ja tulkintojen 
tekoa.

4. Affektiivinen ymmärtäminen käsittää lukijan persoonalliset ja 
emotionaaliset reaktiot luettuun.

5. Leksikaalinen ymmärtäminen tarkoittaa tekstin avainsanojen 
ymmärtämistä.

Oppilasta motivoi se, että hän saa tietoa lukutaitonsa kehittymisestä, mutta 
liian tiheää testien tekemistä on vältettävä. Luetun ymmärtämisen testit 
mittaavat erilaisia asioita, ja tuloksiin vaikuttavat muun muassa oppilaan 
ikä, mahdolliset oppimisvaikeudet ja se, käytetäänkö aukkotestejä vai 
monivalintakysymyksiä. (Takala 2019, 267–268.) 

Ymmärtävän, erittelevän, tulkitsevan ja arvioivan lukutaidon arviointi vaatii 
opettajalta erilaisia lähestymistapoja sekä niiden soveltamista kullekin 
ikäryhmälle sopiviksi. Esimerkiksi ymmärtävää lukutaitoa voi testata 
pyytämällä oppilasta selittämään luettua omin sanoin; suoraan tekstistä 
poimitut lyhyet vastaukset eivät vielä takaa itse asian sisäistämistä. Erittelevästä 

Lukutaidon ja erityisesti tekstin ymmärtämisen arvioinnissa käytetään paljon 
kysymyksiin vastaamista. Kysymyksiä ja niiden edellyttämää ymmärtävää 
lukutaitoa voi luokitella esimerkiksi kolmitasoisesti:

1. Tiedon toistamista edellyttävät kysymykset vaativat tunnistavaa 
ymmärtämistä. 

2. Tiedon soveltamista edellyttävät kysymykset vaativat päättelevää 
ymmärtämistä ja kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta. 

3. Tiedon tulkintaa edellyttävät kysymykset vaativat arvioivaa ymmärtämistä 
eli tiedon tutkimista, soveltamista ja vertaamista. (Holopainen 2003, 41–
43.)
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lukutaidosta kertoo oppilaan kyky suhteuttaa tekstin yksityiskohtia sen 
kokonaisuuteen ja nähdä syy-seuraussuhteita. Tulkitsevaa ja kaunokirjallista 
lukutaitoa arvioidaan sen perusteella, kuinka oppilas pystyy hahmottamaan 
tekstin tasoja ja ymmärtämään, että sillä on myös piiloisia, symbolisia 
merkityksiä, jotka eivät kuitenkaan ole mielivaltaisia vaan suhteessa tekstin 
kokonaisuuteen. Arvioivan lukutaidon testaamisessa puntaroidaan oppilaan 
kykyä ottaa huomioon tekstin kirjoittajaan, julkaisumuotoon ja -foorumiin 
sekä muuhun kontekstiin liittyviä seikkoja. Kriittinen lukutaito ei tarkoita 
kriittistä otetta tekstiin negatiivisessa merkityksessä vaan valpasta, oivaltavaa 
ja analyyttistä lukutapaa.

LUKUTAITOTESTEJÄ

ALLU on luokille 1–6 tarkoitettu standardoitu lukutaidon ryhmätesti, jonka 
avulla selvitetään oppilaiden kielellistä tietoisuutta, teknistä lukutaitoa ja luetun 
ymmärtämistä. Pyrkimyksenä on myös tunnistaa lisätukea tarvitsevat lapset. 
(Lindeman, 1998 ja 2020.)

PISA (Programme for International Students Assessment) on OECD:n jäsenmaiden 
yhteinen tutkimusohjelma, jossa selvitetään 15-vuotiaiden nuorten osaamista kolmen 
vuoden välein. Tutkimuksen painopistealueina vuorottelevat lukutaito, luonnontieteet 
ja matematiikka. (Ks. Leino ym. 2019.)

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) on kansainvälinen lasten 
lukutaitotutkimus, jossa arvioidaan 4. luokan oppilaiden luetun ymmärtämistä. 
Tutkimus toteutetaan viiden vuoden välein, ja sitä koordinoi kansainvälinen IEA-
järjestö (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). 
(Ks. Leino ym. 2017.)

PIAACC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) 
on tutkimusohjelma, joka kohdistuu 16–65-vuotiaiden tiedon käsittelyn ja hallinnan 
taitoihin, muun muassa lukutaitoon. Ohjelma on OECD:n alainen. (Ks. Sulkunen 
& Malin 2014; PIRLS-, PISA- ja PI-AACC-arviointien keskinäisestä vertailusta ks. 
Sulkunen 2019.)

Tehtävä 18. Tutustukaa pienryhmissä erilaisiin lukutaitomittareihin ja 
esitelkää niitä koko ryhmälle. Lukutaitomittareita löytyy esimerkiksi 
LukiMat-sivustolta eli peruslukutaidon ja matematiikan oppimisvalmiuksien 
oppimis- ja arviointiympäristöstä (lukimat.fi). 

Tehtävä 19. Keskustelkaa yllä esitellystä Holopaisen lukutaidonarviointitau-
lukosta. Mistä arviointitavoista teillä on omaa kokemusta? Miten eri tapoja 
voi soveltaa alakoulussa?
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Tehtävä 20. Tutustukaa PIRLS-testin kuvauksiin lukutaidon eri tasojen 
kriteereistä sekä fiktiivisten että tietotekstien osalta.  Keskustelkaa kuvauksista. 
Hahmotelkaa, minkätyyppisen lukutaidon arviointitaulukon voisi kuvausten 
pohjalta laatia esimerkiksi alakoulun 3. tai 6. luokan käyttöön toisaalta 
romaanin, toisaalta tietoteoksen tai tietotekstin lukemiseen. Ks. Leino ym. 
2016, s. 17. 

Tehtävä 21. Keskustelkaa kaunokirjallisuuden lukutaidon arvioimisesta 
taulukon tai mittarin avulla. Valitkaa tietty luokkataso ja muutama 
ikäryhmälle sopiva kirja. Laatikaa kohderyhmällenne arviointityökalu 
fiktiivisen lukutaidon mittaamiseen. Voitte myös soveltaa edellisen tehtävän 
PIRLS-kuvauksia.
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7. Kirjallisuus

SIRKE HAPPONEN

Kirjallisuus, jota alakoulussa luetaan, on pääosin lasten- ja 
nuortenkirjallisuutta. Tässä luvussa esitellään lyhyesti lastenkirjallisuuden 
luonnetta ja sen lajityyppejä sekä erilaisia tapoja käyttää kirjallisuutta 
koulussa. Miten opettaja voi innostaa oppilaitaan kirjallisuuden lukijoiksi?

7.1   Mitä on lasten- ja nuortenkirjallisuus?

7.2   Lasten- ja nuortenkirjallisuuden lajeista

7.3   Kirjallisuudenopetuksen tavoite

7.4   Lukemaan innostaminen ja kirjallisuustuntien ilmapiiri

7.5   Yhteisesti etenevä lukutunti: luetaan lyhyttä kaunokirjallista tekstiä

7.6   Kirjallisuuskokemusten jakaminen

 7.6.1   Lukupiirejä ja keskusteluja

 7.6.2   Draamaa, liikettä ja luovaa kirjoittamista

 7.6.3  Hiljaisuuden hyödyntäminen, live-kuunnelma ja karttojen teko

7.7   Ääneen lukeminen ja lukevan aikuisen malli

7.8   Nykylastenkirjallisuuden teoreettisia ja pedagogisia ulottuvuuksia

7.9   Kirjallisuuden voima
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7.1 Mitä on lasten- ja nuortenkirjallisuus?

Lastenkirjallisuus ei ole yksi kirjallisuuden laji, vaan monta. Siihen sisältyy 
runoja, kansansatuja, taidesatuja, kuvakirjoja, sarjakuvia, romaaneja, novelleja, 
sarjakirjoja, tietokirjoja, näytelmiä, jännityskertomuksia, tieteistarinoita ja 
historiallisia lasten- ja nuortenromaaneja, realismia ja fantasiaa. Nämä voivat 
myös sekoittua erilaisiksi hybrideiksi, esimerkiksi lastenromaani voi samalla 
olla kuvakirjan ilmaisukeinoja hyödyntävä tieteiskertomus ja sarjakirja.

Kansainvälisen määritelmän mukaan lastenkirjallisuuteen (children’s 
literature, barnlitteratur) lasketaan laajasti kuuluvaksi 0–18-vuotiaille tai 
0–16-vuotiaille suunnatut kirjat. Nämä ovat valtaosin aikuisten kirjoittamia 
ja kuvittamia, markkinoimia ja ostamia teoksia. (Mm. Nikolajeva 1998, 
12; Reynolds 2011, 4–6.) Käytännössä lastenkirjallisuudesta erotetaan 
kuitenkin omaksi alueekseen nuortenkirjallisuus (young adult fiction, 
ungdomslitteratur), jonka lukijakunta ulottuu yläasteikäisistä lukioikäisiin ja 
nuoriin aikuisiin.

Vaikka osa lastenkirjoista, kuten pikkulasten pahviset osoittelukirjat, ovat 
selvästi tietylle ikäryhmälle suunnattuja, lastenkirjan lukijakuntaa on 
vaikea määritellä. Monet lastenkirjoina markkinoidut teokset, esimerkiksi 
Tove Janssonin muumikirjat tai Tomi Kontion ja Elina Warstan kuvakirja 
Koira nimeltään kissa (2015), ovat myös aikuisten suosiossa. Keskeisten 
henkilöhahmojen ikä ei sekään tee teoksesta lastenkirjaa. Lastenkirjan 
henkilöhahmot voivat olla mitä vain puhuvista eläimistä leikkikaluihin ja 
pullonkorkkeihin ja vauvoista kouluikäisiin ja nuoriin aikuisiin; on keski-
ikäisiä, vanhuksia, zombeja ja laaja kirjo mielikuvitusolentoja. Lastenkirjojen 
lukijoita ovat paitsi lapset myös aikuiset, jotka saattavat lukea teoksia lapsille 
ääneen ja monesti haluavat jollakin tavalla vaikuttaa siihen, mitä lapset 
lukevat.

Lastenkirjoja luonnehtiikin niin sanottu kaksoispuhuttelun käsite (Wall 
1991), jonka mukaan lastenkirja kohdistaa kerrontansa tavallisesti kahdelle 
yleisölle: lapsille ja aikuisille. Barbara Wallin luokittelun mukaan lastenkirja 
voi puhutella joko etupäässä yhtä yleisöä eli lapsia (single address), kahdella 
eri tasolla sekä lapsia että aikuisia (double address) tai yhtäaikaisesti, 
”samalla kerronnan vakavuudella” sekä lapsi- että aikuisyleisöä (dual 
address). Kaksitasoisen ja yhteisen puhuttelun ero ei käy yksiselitteisesti 
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ilmi Wallin esimerkeistä, mutta kaksitasoisessa puhuttelussa kirjailija voi 
puhua aikuislukijalle ikään kuin lapsen pään yli myös negatiiviseen sävyyn. 
Vanhoihin lastenkirjoihin on sisältynyt Wallin mukaan nykynäkökulmasta 
arveluttavaakin naurua, vitsailua lapsen kustannuksella, mitä toisaalta on 
tulkittu mustan huumorin piiriin kuuluvaksi. Esimerkiksi Wilhelm Buschin 
klassikossa Max ja Moritz (1865) kertoja toteaa lopuksi: ”pojat, joit’ ei saatu 
hyviks / nyt on jauhettuina jyviks”.

Nykylastenkirjoissa kaksitasoinen puhuttelu on usein hyväntahtoista 
huumoria, joka eri kohdissa ja eri tavoin viihdyttää lasta ja aikuista. Esimerkiksi 
Timo Parvelan Ella-kirjoissa lasta saattavat naurattaa sanaleikit ja hahmojen 
kohtaamat hassut tilanteet, kun taas aikuinen huvittuu turhautuneesta 
opettajahahmosta, joka kommentoi kolkosti ammattiaan ja jonka reaktioita 
hänen hyvää tarkoittavat oppilaansa toistuvasti väärintulkitsevat (ks. myös 
Grünthal 2006, 226). Esimerkkinä yhteisestä puhuttelusta Wall itse mainitsee 
A. A. Milnen Nalle Puh -kirjat. Yhteistä puhuttelua on pohjoismaisissa 
lastenkirjoissa muun muassa Astrid Lindgrenin kirjoissa ja Tove Janssonin 
muumiteoksissa. Esimerkiksi kuvakirja Kuka lohduttaisi nyytiä? kertoo 
yksinäisyyden kokemuksesta ja sen voittamisesta universaalisti ja 
monenikäisille lukijoille (Happonen 2007, 69–82).

7.2 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden lajeista

Arkikielessä lastenkirjoihin viitataan usein satuina. On kuitenkin 
huomattava, ettei kaikki lastenkirjallisuus suinkaan ole satua, vaan satu on 
yksi lastenkirjallisuuden lajeista. Lasten- ja nuortenkirjojen runsas lajisto 
kannattaa huomioida kouluopetuksessa ja käyttää niihin kuuluvia käsitteitä. 
Esimerkiksi Astrid Lindgrenin Eemeli-kirjojen tai Sinikka ja Tiina Nopolan 
Heinähattu ja Vilttitossu -kirjojen kutsuminen saduiksi sotkee oppilaiden 
lajintajua. Näissä teoksissa kyse on realismin traditiosta, joka kytkeytyy 
huumoriin: esimerkiksi yliluonnollisia tapahtumia ei esiinny.

Sadulla on oma traditionsa, ja se on lastenlorujen, -runojen ja -laulujen ohella 
vanhinta lapsille suunnattua kirjallisuutta. Toisaalta voidaan pohtia, missä 
määrin vanhat sadut nykynäkökulmasta edes ovat lastenkirjallisuutta. Vaikka 
Jacob ja Wilhelm Grimmin toimittama kansansatukokoelma Kinder- und 
Hausmärchen (1812–58) sisältää nimensä mukaisesti lasten- ja kotisatuja, sen 
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sisältöä on monessa kohti pidetty lapsille sopimattomana ja raakana. Satuja 
ja kansanperinnettä kerättiin etenkin 1800-luvulla kansallisromantiikan 
hengessä eri puolilla Eurooppaa. Monet sadut ovat niiden tallentamisen 
vaiheessa edustaneet sekä aikuisten että lasten viihdettä. Vaikka Grimmin 
veljekset karsivatkin niiden seksuaalista ja väkivaltaista ainesta etenkin 
oman kokoelmansa myöhempiä laitoksia varten, he tekivät toimitukselliset 
valintansa 1800-luvun alun saksalaisen arvomaailman pohjalta. Veljekset 
ovat myös tarkoituksella sisällyttäneet satuihin kauhua, johon he olivat 
viehättyneitä. (Grimm & Grimm 2014, Zipes 2014, Apo 2018.) Ranskassa 
satuja tallensi jo 1600-luvun lopussa Charles Perrault, jonka toimittamia 
versioita on hyödynnetty muun muassa Walt Disneyn animaatioissa.

Sadut voidaan jakaa kahteen pääluokkaan, kansansatuihin ja taidesatuihin. 
Kansansatujen pohjana on suullinen perinne, jonka varhaisimpia muotoja 
on löydetty egyptiläisistä hieroglyfeistä. Kansansadut ovat kulkeutuneet 
kulttuurista toiseen, eikä niiden alkuperää ole useinkaan mahdollista 
jäljittää. Osa saduista on levinnyt kirjallisina versioina, joita myös Grimmin 
veljekset hyödynsivät. Sadut on sopeutettu siihen kulttuuriin, jossa niitä 
on kerrottu, minkä lisäksi jokainen kertoja on lisännyt niihin omia 
elementtejään. Esimerkiksi Tuhkimo-satua, jossa on mahdollista havaita 
sekä antiikin että Kaukoidän satujen piirteitä mutta jonka näkyvimmät 
juuret ulottuvat 1600–1700-luvun keskieurooppalaisiin hoveihin, on 
Suomessa kerrottu Sikapiika-satuna, jossa sankaritar menee linnan sijasta 
kirkkoon kuninkaanpojan nähtäväksi. Sama kaava: kolme kertaa tapahtuva 
pakeneminen, kengän koettelu ja ulkonäköönsä keskittyneiden sisarten 
häviö likaisissa vaatteissa kulkevalle nuorelle naiselle toteutuu monissa 
suomalaisversioissakin. (Grimm & Grimm 2014, Rausmaa 1972, Apo 2018.)

Kansansadut voi edelleen jakaa alalajeihin, joista eläinsadut, jättiläissadut, 
hölmöläissadut ja legendasadut ovat Suomessa usein esiintyneitä lajityyppejä. 
Tunnetuimpia kansansatuja ovat kuitenkin ihmesadut, esimerkkeinä 
Tuhkimon lisäksi Antti Puuhaara, Tittelintuure ja Ruusunen, joihin kaikkiin 
sisältyy jokin ”ihme” tai useita sellaisia: taikaesineitä, puhuvia eläimiä, 
haltijattaria, noitia, lohikäärmeitä ja niin edelleen. (Apo 2001.)

Kansansatujen rinnalla vaikuttavat taidesadut, joiden merkittävin 
uranuurtaja on tanskalainen Hans Christian Andersen (1805–75). Toisin 
kuin kansansatujen, joiden tekijää ei tunneta (toimittaja toisinaan kyllä), 
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taidesadun tekijä tiedetään ja hänellä on omintakeinen kirjailijan ääni. 
Suomessa Andersenin perillisiä ovat etenkin Zacharias Topelius, Anni 
Swan ja Raul Roine, toisen maailmansodan jälkeen Marjatta Kurennniemi. 
Saturomaanin suuntaan taidesatua kehittivät Aili Somersalo, Yrjö Kokko ja 
Lea Pennanen. Taidesatu toisaalta ammentaa kansansaduista: myös niissä on 
merenneitoja, puhuvia eläimiä, prinssejä, prinsessoita, haltijoita, hirviöitä ja 
julmia äitipuolia.

Fantasiaa voi puolestaan pitää kansansatujen ja taidesatujen perillisenä. 
Näiden ohella fantasia nojaa myyttisiin kertomuksiin. Myytit käsittelevät 
yleensä yhteisön kannalta vakavampia aiheita kuin sadut: maailman ja 
jumalien syntyä, sankaritekoja, kansojen syntyä ja tärkeitä vaiheita sekä 
kasvien ja eläimien eriytymistä omiksi lajeikseen. Fantasian yhteys myytteihin 
näkyy myös siinä, että fantasian miljöillä ja henkilöhahmoilla saattaa olla 
historiansa, maantieteensä ja aikakäsityksensä: monet fantasiateokset tähtäävät 
oman myyttisen universuminsa luomiseen ja kuvaamiseen. Fantasia voidaan 
karkeasti jaotella matalaan fantasiaan ja korkeaan fantasiaan (high fantasy, low 
fantasy). Matalassa fantasiassa yliluonnolliset ainekset tunkeutuvat kuvattuun 
arkitodellisuuteen niin kuin Kurenniemen kirjassa Onnelin ja Annelin talo 
(1966), jossa päähenkilöiden naapurien puutarhassa kasvaa vappuhuiskuja ja 
ilmapalloja. Korkeassa fantasiassa kirjailija on puolestaan luonut omalakisen 
todellisuuden kuten J. R. R. Tolkien (1892–1973), joka kehitti maailmalleen 
omaa kieltäkin hakemalla vaikutteita muun muassa Kalevalasta.

Siinä missä sadussa esiintyy yksi kuvitteellinen ”olipa kerran” -maailma, 
sen aika ja paikka, fantasiassa voi olla paitsi rinnakkaisia myös esimerkiksi 
sisäkkäisiä ja käänteisiä maailmoja ja peilimaailmoita. Erilaisten maailmojen 
rakentaminen kuuluu tietoiseen fantasiakirjoittamisen traditioon, jonka 
katsotaan saaneen alkunsa 1700–1800-lukujen taitteessa. Lapsille suunnatun 
fantasiakirjallisuuden kuuluisimpia edustajia ovat etenkin englantilainen 
Lewis Carroll, jonka Alice’s Adventures in Wonderland (1865) on ilmestynyt 
useina eri suomennoksina, sekä C. S. Lewis ja hänen Narnia-sarjansa. J. K. 
Rowlingin 1990-luvun lopulla alkunsa saanut tarina Harry Potterista ja 
velhokoulusta on nykyajan tunnetuin fantasiakirjasarja. (Mm. Bengtsson 
2003, Sisättö 2007, Nikolajeva 2000 ja 2012.)

Fantasiakirjat ovat suosittuja alakouluikäisten lukijoiden keskuudessa, mutta 
ainakin Suomessa yhtä vankka lukijakunta on humoristisilla, realistissävyisillä 
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lastenkirjoilla. Kun Lukuklaani-hankkeen (ks. lukua 6) yhteydessä vuonna 
2017 pyydettiin alakoulun opettajia nimeämään yksi teos, joka on heidän 
mielestään erityisesti inspiroinut heidän oppilaitaan, eniten mainintoja 
saivat Sinikka ja Tiina Nopolan Risto Räppääjä -kirjat sekä Timo Parvelan 
Ella-kirjat. Rowlingin Harry Potter -kirjat mainittiin puolestaan tiuhimmin 
viides- ja kuudesluokkalaisten merkittävänä lukemistona (Tainio, Grünthal, 
Routarinne, Satokangas, Hiidenmaa 2019).

Lukuklaanin kyselyyn vastanneet opettajat toivat esiin myös muita huumoria 
viljeleviä sarjakirjoja kuin Nopoloiden ja Parvelan tuotannon: mainituiksi 
tulivat esimerkiksi Tuula Kallioniemen Konsta-kirjat ja yhdysvaltalaisen Dav 
Pilkeyn Kapteeni Kalsari -sarja sekä viides- ja kuudesluokkalaisilla lukijoilla 
Jeff Kinneyn Neropatin päiväkirja -sarja. Venäläisen Eduard Uspenskin 
Fedja-setä, kissa ja koira ja norjalaisen Roald Dahlin teokset, eritoten Kuka 
pelkää noitia, nousivat myös esiin. Uutta vakavampaa sarjakirjallisuutta 
dystopiavivahteineen kyselyssä edusti Timo Parvelan yhdessä norjalaisen 
Bjørn Sortlandin kanssa kirjoittama ja Pasi Pitkäsen kuvittama scifisarja 
Kepler62. (Tainio ym. 2019.)

On huomattavaa, että opettajat mainitsivat nimenomaan sarjakirjoja 
alakouluikäisille merkityksellisenä lukemistona. Sarjakirjojen suosiota on 
selitetty niiden tuttuudella ja toistuvalla kaavalla. Lukijan on turvallista 
jatkaa sen henkilögallerian ja miljöön parissa, jonka hän on jo havainnut 
hyväksi (mm. Rättyä 1997). Osassa sarjakirjoja hahmot eivät erityisemmin 
kehity eikä heidän ikänsäkään mainittavasti muutu (Ella-kirjojen hahmot 
etenevät korkeintaan toiselta luokalta luokalle kaksi ja puoli), mutta toisissa 
sarjakirjoissa saattavat esimerkiksi kertoja-asetelmat muuttua teoksesta 
toiseen. Näin on esimerkiksi Kepler62-sarjassa, jonka ensimmäinen osa kuvaa 
kahden veljeksen vaiheita hän-kerrontana, mutta jonka toinen osa kulkee 
minämuodossa, kertojanaan tyttö nimeltä Marie.

Mitä sitten on nuortenkirjallisuus? Nuortenkirjan erottaa lastenkirjasta 
ennen kaikkea sen tematiikka, mutta myös päähenkilö, joka on nuori, yleensä 
teini-ikäinen. Nuortenkirjat käsittelevät usein identiteettiä tai samankin 
ihmisen eri identiteettejä: kysymyksiä siitä kuka olen ja miksi tulen, 
erilaisuuden ja vieraantumisen tunteita ja rakastumista. Nuortenromaaneille 
on tyypillistä ongelmakeskeisyys ja joskus rajukin aihevalikoima, kuten 
kiusaaminen, itsemurhat, ympäristöongelmat ja nuorten kohtaama väkivalta 
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ja seksuaalinen häirintä. (Mm. Heikkilä-Halttunen 2003, Lappalainen 2003, 
Rättyä 2007, Österlund 2003 ja 2017.)

Viime vuosina nuortenromaanit ovat käsitelleet erilaisuuden kokemusta 
yhä laajemmin: vähävaraisuutta, masennusta ja ADHD-oireiden kanssa 
elämistä kuten Nadja Sumasen Rambo (2015), tai vammaisuutta niin kuin 
R. J. Palacion kirjoittama Ihme (2018). Heteronormatiivisuudesta poikkeavat 
identiteetit ovat olleet esillä esimerkiksi Vilja-Tuulia Huotarisen kirjassa 
Valoa valoa valoa (2011) ja Siri Kolun teoksessa Kesän jälkeen kaikki on toisin 
(2016). Tavalliseksi on tullut myös se, että erilaisuus esitetään normaalina 
eikä sitä keskitytä erityisemmin tarkastelemaan: Salla Simukan Lumikki-
trilogian tapaan dekkarin sankaritar voi rakastua naiseen, mutta kerronnan 
pääpaino kulkee jännittävässä juonessa eikä päähenkilön seksuaalisuuden 
pohtimisessa. Toivottu muutos viime vuosikymmeniin verrattuna on 
ollut, ettei eri vähemmistöjä enää kuvata fiktiivisinä henkilöinä ainoastaan 
ulkoapäin, jonkun muun ”tavallisemman” hahmon tarkkailemana, vaan 
lukija pääsee kokemaan tarinan tapahtumia myös heidän näkökulmastaan 
(vrt. Stephens 1992, 50–54). Esimerkiksi Juuli Niemen (Et kävele yksin) 
ja Seita Vuorelan (Lumi) nuortenromaaneissa toimivat kertojina myös 
maahanmuuttajataustaiset nuoret.

Toisin kuin lastenkirja, joka usein puhuttelee eri-ikäisiä lukijoita, 
nuortenkirja suuntautuu rajatummin kohti teini-ikäistä yleisöä ja nuorta 
aikuisuutta. Koska realistinen nuortenkirja tarttuu nopeasti ajan ilmiöihin, 
trendeihin ja esimerkiksi nuorten puhetapaan, sitä on myös pidetty 
enemmän kirjoitusaikaansa sidottuna kuin lastenkirjaa. Toisaalta jotkut 
klassikot tuntuvat puhuttelevan vieläkin, esimerkiksi J. D. Salingerin 
nuortenromaani The Catcher in the Rye (1959, suom. Sieppari ruispellossa), 
joka aikanaan uudisti poikahahmojen henkilökuvaa. Perinteisen seikkailevan 
sankarihahmon sijaan kirja kuvasi nuorta miestä, jonka piirteisiin kuului 
myös herkkyys ja epävarmuus. Salingerin teos on suomennettu kahdesti, 
ensin 1960-luvun slangiksi Pentti Saarikosken vapaana suomennoksena ja 
vuonna 2004 yleiskielisemmin Arto Schroderuksen kääntämänä.

Sieppari ruispellossa valaisee myös joillekin nuortenkirjoille ja lastenkirjoille 
tyypillistä julkaisutaustaa. Teos on alkujaan julkaistu aikuisten kirjana, mutta 
siitä on pian tullut nuorten lukijoiden suosikki. Samankaltaisia esimerkkejä 
löytyy eri vuosikymmeniltä. Esimerkiksi nuortenromaaneina nyt mielletyt 



Happonen

214

Erlend Loen Supernaiivi (1996) ja Wolfgang Herrndorfin Ladaromaani 
(2012) on ensin markkinoitu aikuisille.

Fantasiakirjallisuus on viime vuosikymmeninä kasvattanut lukijakuntaansa 
myös nuorten keskuudessa. Etenkin sarjamuotoinen fantasia on yhä 
suositumpaa, jopa niin, että sen on nähty syrjäyttäneen perinteiset moniosaiset 
tyttökirjat, kuten 1950-luvulta alkaen julkaistut Anni Polvan Tiina-kirjat tai   
L. M. Montgomeryn Anna- ja Runotyttö-kirjat, jotka ilmestyivät jo 1900-luvun 
alussa. Sarjoina ilmestyvissä uusissa fantasiakirjoissa ”kyse on tyttökirjojen 
tapaan kasvutarinoista, mutta realistisen arjen tilalle on tullut fantasia ja 
seikkailu”, on suomalainen fantasiakirjailija Anne Leinonen luonnehtinut. 
(Sisättö 2019.)

Lasten- ja nuortenkirjallisuus elää ylipäätään murrosta. Kirjoissa näkyy 
tv-sarjamaisia rakenteita ja elokuvamaista kerrontaa sekä peleistä 
tuttuja hahmovalikoimia ja juoniratkaisuja. Nopeasti toisiaan seuraavat 
tapahtumasarjat johtavat välillä kaoottisiin, ylimitoitettuihin seurauksiin 
sekä erilaisiin dystopioihin. Joidenkin teosten yleisilmettä leimaa koominen 
kohellus, niin kuin Dav Pilkeyn kirjoissa tai Max Brallierin ja Douglas 
Holgaten teoksessa Maailman viimeiset tyypit. Perinteisiä henkilöasetelmia 
haastetaan myös: jalkapalloilija voi haluta pukeutua mekkoon, ja laitapuolen 
kulkijat esitetään inhimillisinä, kiinnostavina hahmoina kuten David 
Walliamsin humoristisissa lastenkirjoissa Herra Lemu sekä Poika ja mekko tai 
Timo Parvelan teoksessa Paten jalkapallokirja. Vanhaakin, jopa 1800-luvun 
kirjallisuutta kuten Jules Vernen tieteisseikkailuja ja Louise M. Alcottin 
Pikku naisia luetaan silti yhä, jo siksi että aikuiset suhtautuvat lastenkirjoihin 
nostalgisesti. Monet vanhemmat ja isovanhemmat haluavat lukea lapsilleen 
oman lapsuutensa lempikirjoja ja kannustavat heitä niiden lukijoiksi.

Harva lastenkirja on kokonaan kuvittamaton. Esimerkiksi Kepler62- ja Pate-
kirjojen kuvat, jotka ovat Pasi Pitkäsen käsialaa, ovat olennainen osa tarinaa 
ja kerrontaa. Lasten- ja nuortenkirjallisuuteen kuuluukin elimellisenä osana 
kuvitus: kansikuvataide ja monesti myös teosten sisälle taitetut erikokoiset 
kuvat kokonaisista aukeamista pieniin vinjetteihin. Kuvan merkityksen 
voi nähdä kasvaneen tasaisesti 1800-luvun jälkipuoliskolta, jolloin pohja 
nykyiselle lapsikäsitykselle ja lastenkirjallisuudelle luotiin. Lastenkirjan 
tarkoituksena oli kertoa nuorelle lukijalle tärkeitä asioita maailmasta ja 
ihmisestä mutta samalla myös viihdyttää tätä, ja kuvitus osallistui näihin 
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pyrkimyksiin havainnollistamalla, hauskuuttamalla sekä voimistamalla 
elämystä ja viestiä. Nykyään lukijalta vaaditaan yhä tarkempaa kuvan ja sanan 
lukutaitoa.

Vastavuoroisimmin kuvaa ja sanaa yhdistävät nykylastenkirjallisuudessa 
sarjakuvat ja kuvakirjat, joiden keinoin kerrotaan sekä mielikuvituksellisia 
tarinoita että välitetään tietoa. Kuvakirjojen yleisö painottuu alle kouluikäisiin 
ja juuri lukemaan oppineihin, mutta yhä useampi kuvakirja tavoittaa myös 
vanhempia lukijoita, kuten australialaisen Shaun Tanin vieraantumista 
ja eriarvoisuutta kommentoivat teokset The Lost Thing (2000) ja Cicada 
(2018). Japanilainen manga on kasvattanut suosiota nuorten lukijoiden 
joukossa. Moni lapsi oppii lukemaan Asterixin ja Aku Ankan avulla, joiden 
lukijakuntaan kuuluu yhtä lailla aikuisia. Erikseen lapsiyleisölle julkaistaan 
Suomessa tällä hetkellä melko vähän uusia sarjakuvia. Aku Ankan kohdalla 
havainnollistuu vivahteikkaan suomennoksen merkitys. Kielen ei tarvitse olla 
yksioikoista, jotta se saavuttaa nuoren yleisön. 

Oma alueensa lastenkirjallisuuden moninaisessa joukossa on runous. Sen 
vanhinta ainesta Suomessa ovat kehtolaulut, lastenlorut sekä muu suullinen 
viihdytys- ja hoivaperinne, jota pitkään laulettiin tai lasketeltiin kalevala-
mitassa. Lastenrunoutta alettiin kerätä kirjalliseen muotoon 1800-luvulla 
samaan aikaan kuin satuja, ja Elias Lönnrot sijoitti sitä Kanteletar-
kokoelmaansakin. (Mm. Lipponen 2001.) 1900-luvun alun nimekkäimpiä 
lastenlyyrikoita olivat kansakoulunopettajat Immi Hellén ja Alli Nissinen. 
Hellénin runoista monet, esimerkiksi Suojelusenkeli (”Maan korvessa kulkevi 
lapsosen tie”) ja Oravan pesä, elävät lauluina yhä. Myös Zacharias Topeliuksen 
laulurunous on yhä melko tunnettua ja ulottuu joululauluista virsiin ja 
maakunta- ja kotiseutulauluihin (mm. En etsi valtaa loistoa, Varpunen 
jouluaamuna, Kesäpäivä Kangasalalla, Soi kunniaksi Luojan).  

Toisen maailmansodan jälkeen suomalaista lastenlyriikkaa uudisti 
voimakkaasti Kirsi Kunnas, jonka Tiitiäisen satupuu (1956) toi siihen 
englantilaisvaikutteista nonsensea ja vaihtelevia rytmejä, mutta säilytti 
aiempaankin perinteeseen sisältyneen sointuvuuden ja riimit (Grünthal 2003, 
210). Kunnaksen Herra Pii Poon, Tunteellisen siilin tai Villen ja Vallen monet 
osaavat tai opettelevat nykyäänkin ulkoa.

Riimejä ja alkusointuja on paljon myös nykylastenrunoissa, minkä huomaa 
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esimerkiksi Jukka Itkosen, Ilpo Tiihosen, Hannele Huovin ja Laura Ruohosen 
tuotannossa mutta myös rap-taustaisen Mariskan lyriikoissa. Eläinaiheet ovat 
nekin suosittuja, niin kuin jo kansanrunoissa tai ensimmäisen suomenkielisen 
lastenrunoilijan Julius Krohnin (Suonio) tuotannossa puolitoista vuosisataa 
sitten. Avoin opettavaisuus, kuten eläinten avulla tapahtuva siisteyskasvatus, 
on nykyrunoista kuitenkin kadonnut. Paitsi leikkiä ja eloa eläinhahmoilla 
voidaan tuoda lastenrunoihin filosofisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi Tuula 
Korolaisen kokoelmassa Kuono kohti tähteä (2001) rinnastuvat ”hiirisyys” ja 
ihmisyys: elämisellä on kaarensa ja vuodenaikansa, lapsuus, vanhemmuus ja 
vanhuus; on iloja ja suruja mutta myös kulttuurinen perintö, joita runojen 
hiiret ilmentävät omalla mytologiallaan.

Lasten- ja nuortenkirjallisuutta on kaunokirjallisuuden ohella 
tietokirjallisuus, joka nojaa eri tieteenaloihin, kuten historiaan, biologiaan, 
maantieteeseen, fysiikkaan ja tietojenkäsittelytieteeseen. Luontoaiheisia, 
runsaasti kuvitettuja teoksia ilmestyy Suomessa tiheästi, ja erityisen 
vahva sija on historialla. Mahdollista on perehtyä myös lapsuuden omaan 
historiaan, mistä on opettajallekin tukea paitsi historian opettamisessa 
myös vanhemman lastenkirjallisuuden taustoituksessa. Lapsuuden historiaa 
valottavat sekä yleisestä että yksityisestä näkökulmasta esimerkiksi Kirsti 
Mannisen, Juha Kuisman ja Jussi Kaakisen Suomen lasten historia (2005), joka 
alkaa kivikaudelta ja jatkuu tälle vuosituhannelle, ja vuonna 1987 ilmestynyt 
Kukkulan kortteli: kaupungin kaksi vuosisataa (Maija Larmola, Yrjö Larmola, 
Leena Lumme ja Erkki Mäkiö). Kukkulan korttelissa ja sen jatko-osissa 
kuvataan yhden helsinkiläiskorttelin kehitystä 1700-luvulta 1980-luvulle niin 
arjen historian kuin arkkitehtuurin kannalta.

Lasten tietokirjoille on ominaista, että niissä on erikseen tieto-osuuksia ja 
tarinajaksoja. Esimerkiksi marjoista ja marjastuksesta kertovassa tietokirjassa 
Mansikkaheinä (Riitta Tulusto, Tuula Korolainen & Leena Lumme, 1999) 
on sekä faktatietoa marjojen ulkonäöstä, kasvupaikoista, syötävyydestä ja 
myrkyllisyydestä että erillisiä fiktiivisiä jaksoja, joissa kerrotaan muutaman 
lapsen kesästä luonnon keskellä. Monissa lastenkirjoissa tieto ja tarina 
limittyvät. Lukijalle tarjotaan fiktion lomassa tietoa vaikkapa kierrätyksestä, 
luonnonsuojelusta, ilmastonmuutoksesta tai ohjelmoinnista.

Historiaa avaa lastenkirjallisuudessa lisäksi erillinen kaunokirjallinen 
genrensä, historiallinen lasten- ja nuortenromaani, johon lukeutuvia 
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teoksia ovat Suomessa julkaisseet muun muassa Raili Mikkanen, Marjaliisa 
Dieckmann ja Roope Lipasti. Historiallisessa lastenromaanissa etualalla 
on fiktiivinen kertomus, kuvitteellisen tai todellisuudessa oikeasti 
eläneen päähenkilön elämä, johon makrotason historia mahdollisimman 
saumattomasti nivotaan.

Lasten tietokirjoille on ominaista runsas ja asiantunteva kuvitus. Kuvataide 
on kirjoissa toisinaan myös keskiössä, kuten museopedagogi Marjatta 
Levannon tuotannossa, jonka aineistona ovat kuvien lisäksi myös teoksiin 
nivoutuvat kertomukset: mytologia, uskonto ja kansanperinne, kuten kirjoissa 
Taivaallinen tungos tai Metsän pieni kansa.

Tietokirjaa voi äidinkielen ja kirjallisuuden tuntien ohella hyödyntää muissa 
alakoulun oppiaineissa. Teosten tiedollinen aines on yleensä asiantuntijan 
laatimaa ja jäsennelty ja taustoitettu lapsen ja nuoren kokemuspiiriin 
sopivalla tavalla. Osa lukijoista saattaa ylipäätään kiinnostua enemmän 
tietokirjallisuudesta kuin kaunokirjallisuudesta. Se opettajan kannattaa 
huomioida viimeistään siinä vaiheessa, kun hän ohjaa oppilaitaan 
lukuharrastuksen pariin.

7.3 Kirjallisuudenopetuksen tavoite

Kun opettaja tuntee lasten- ja nuortenkirjallisuutta, sen nykysuuntauksia, 
taustaa ja lajeja, hän osaa auttaa oppilaitaan löytämään heitä itseään 
kiinnostavaa ja heidän lukutaidolleen ja ikäkaudelleen sopivaa kirjallisuutta. 
Hänellä on silloin myös paremmat mahdollisuudet ohjata oppilaitaan 
keskustelemaan kirjoista, vaihdella työtapoja ja tehdä kirjallisuuden tunnit 
eläviksi ja mielenkiintoisiksi.

Koulun tehtävänä on pyrkiä tarjoamaan monipuolisia ja kiinnostavia 
lukemisen kokemuksia kaikille. Valtakunnallisen opetussuunnitelman 
mukaan kirjallisuudenopetus tähtää kielen ja mielikuvituksen rikastamiseen, 
elämysten saamiseen ja jakamiseen sekä kulttuurintuntemuksen 
syventämiseen. Kirjallisuuden tarkoitus on kasvattaa oppilaan sana- ja 
käsitevarastoa, kehittää hänen ajattelun taitojaan ja tukea hänen eettistä 
kasvuaan. (POPS 2014.)
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Nykyään kirjallisuuden lukemisen hyötyjä perustellaan monista lähtökohdista. 
Lukutaidon heikkenemisestä samoin kuin lukemisen vähenemisestä 
kannetaan huolta, ja etenkin kaunokirjallisuuden lukemisen edut on nostettu 
esiin (mm. Sulkunen & Nissinen 2014). Kirjallisuuden opetuksen tulisi 
tukea oppilaiden luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä ja syventää lukutaitoa 
erityisesti ymmärtävän lukemisen suuntaan, jossa luettua osataan arvioida eri 
näkökulmista ja pohtia syvällisesti muun muassa sen sanomaa (POPS 2014). 
Lisäksi on havaittu, että lukeminen vaikuttaa mielikuvien syntyyn ja muistin 
toimintaan. Esimerkiksi romaanin tai runokirjan lukeminen aktivoi aivoja 
jäljittelemään todellisia tapahtumia, minkä on arvioitu parantavan ihmisen 
empatiakykyä ja taitoa sopeutua ympäristöönsä. (Mm. Kidd & Castano 2013, 
Nikolajeva 2014, Heikkilä-Halttunen 2015 ja Hyyppä 2018.)

Merkittävä havainto on, että mitä enemmän oppilas lukee ja kohtaa erilaisia 
teksti- ja tyylilajeja, sitä taitavampi lukija hänestä tulee (mm. Grünthal, 
Hiidenmaa, Routarinne, Satokangas & Tainio, 2019). Oppilas hyötyy, jos hän 
tutustuu mahdollisimman monenlaisiin kirjoihin ja teksteihin. Tutkimusten 
valossa näyttääkin, että onnistuakseen kirjallisuuden opettajan tulisikin osata 
tarjota oppilailleen monipuolista kirjallisuutta. Opettajan valinnoilla on 
merkitystä, sillä peruskoulun opetussuunnitelmat eivät tarkasti erittele, mitä 
teoksia alaluokilla tulisi lukea. Vuoden 2014 opetussuunnitelma esimerkiksi 
painottaa sekä kauno- että tietokirjallisuuden lukemisen tärkeyttä, mutta 
mainitsee lähinnä ”lapsille ja nuorille suunnatun kirjallisuuden” sekä kuvaa 
ja sanaa yhdistävät ”media- ja muut tekstit”. Vuosiluokkien 3–6 lukemistoksi 
linjataan nykylastenkirjallisuuden lisäksi klassiset kotimaiset ja ulkomaiset 
lastenkirjat. Vuoden 2004 opetussuunnitelma mainitsee erikseen ainoastaan 
Kalevalan. Koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa kirjoja tai niiden tekijöitä 
saatetaan kuitenkin nimetä tarkastikin.

Oman kirjallisuudentuntemuksensa lisäksi opettajalla on käytettävissään 
erilaisia sovelluksia ja palveluja. Niiden avulla hän voi tutustua itselleen 
uusiin kirjoihin ja niitä käsitteleviin työtapoihin. Hän voi käyttää apunaan 
kirjastolaitosta ja kirjastonhoitajien asiantuntemusta, Netlibris-sivuston 
lukudiplomiohjeita ja -malleja, hakea tietoa kirjavinkkauksesta ja 
lukupiiritoiminnan järjestämisestä samoin kuin seurata Lastenkirjainstituutin 
sivuja, lastenkirjallisuusblogeja ja alan lehtiä, kuten Onnimannia ja Virikkeitä 
tai kaupungin- ja kunnankirjastojen laatimia lasten- ja nuortenkirjasivuja 
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(ks. tarkemmin luetteloa tämän lukuosuuden lopussa). Tutustumalla tarjolla 
olevaan tietoon opettaja pystyy yhä paremmin hahmottamaan lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden laajaa kenttää, mikä auttaa häntä paitsi sopivan 
luettavan etsimisessä myös sen pedagogisessa soveltamisessa.

Yhtä tärkeää opettajan on kuunnella ajatuksella oppilaitaan ja oppilaidensa 
ikäisiä lapsia. Sekä keskustelu että kirjallisuuden pohjalta tehtävät 
toiminnalliset ja muut harjoitukset onnistuvat paremmin, kun ne tarttuvat 
asioihin, jotka ovat kyseisille teksteille olennaisia eivätkä perustu vain 
opettajan epämääräiseen vaikutelmaan siitä, mitä ja miten hänen oppilaansa 
lukevat. Opettajan tulisi lukea lasten- ja nuortenkirjallisuutta myös itse.

Lukemalla uusia lasten- ja nuortenkirjoja ja oppilaidensa suosikkikirjallisuutta 
sekä keskustelemalla niistä heidän kanssaan opettaja pystyy paremmin 
ymmärtämään myös oppilaidensa kirjoittamista. Lasten omissa kirjoituksissa 
näkyvät heidän lukemansa kirjat ja sarjakuvat, samoin kuin peleihin ja 
videoihin liittyvät tarina-aiheet ja näiden ilmaisukeinot. Kun opettaja 
tietää, mitä hänen oppilaansa lukevat ja katsovat, hän pystyy paremmin 
huomaamaan, kun oppilas esimerkiksi harjoittelee tietoisesti jotakin genreä 
tai hyväksi havaitsemaansa tyyliä, ja osaa ottaa sen huomioon opetuksessaan.

Kirjallisuuden lukijoiksi kasvetaan vähitellen, läpi elämän. Kouluikäisen 
omia valintoja ja kaveriporukan yhteisiä kirjasuosikkeja on tarpeen pitää 
arvossa, mutta toisaalta antaa mahdollisuus tutustua kirjallisuuteen, joka ei 
juuri sillä hetkellä ole pinnalla ja helpoimmin käden ulottuvilla. Tuttuuden 
kokemuksen lisäksi nuori lukija kaipaa myös haasteita ja uudenlaisia 
kirjatuttavuuksia, joiden löytämisessä opettajan ja kirjastonhoitajan apu 
tai samanikäisen suositus on paikallaan. Koska lapsi tai nuori kehittää 
lukutaitoaan parhaiten silloin, kun hän sitoutuu lukuharrastukseen eli lukee 
säännöllisesti ja omaehtoisesti (ks. PIRLS 2016, 30), innostumisen merkitystä 
ei voi vähätellä. Paras vaikutus syntyy, jos luokkaan onnistutaan luomaan 
kirjallisuusmyönteinen – tai vielä enemmän – kirjallisuushakuinen ilmapiiri. 
Miten sellainen voi toteutua?
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7.4 Lukemaan innostaminen ja kirjallisuustuntien ilmapiiri

Vaikka lasten- ja nuortenkirjallisuuden alue on laaja ja monipuolinen ja 
kirjat suomalaisen kirjastolaitoksen avulla varsin helposti saatavilla, lukijan ja 
kirjallisuuden kohtaaminen tapahtuu harvoin ponnistuksitta.

Lukemaan oppiminen on koulun kirjallisuuskasvatuksen ensimmäisiä 
työvaiheita, jossa opettajalla on suuri merkitys. Toisille lukemaan oppiminen 
on nopea oivallus ja toisille kitkainen tie, mutta kirjallisuuden maailman 
tulisi alusta alkaen kuulua kaikille. Opettajan kannattaa auttaa ensimmäisen 
innostuksen syntymisessä. Kun hän lukee luokalleen ääneen, hän jo tutustuttaa 
oppilaitaan kielelliseen ilmaisuun, joka on vielä monien oman lukutaidon 
ulottumattomissa. Kun lapsi innostuu yhdestäkin itse lukemastaan kirjasta, 
hän alkaa todennäköisesti lukea enemmän, sillä kasvava lukutaito ruokkii 
halua lukea lisää.

Lukemiseen kannustaminen saattaa tarkoittaa, että lapsi tutustutetaan hänelle 
uuteen ajatukseen kaunokirjallisesta kulttuurista. Kaikissa perheissä ei lueta 
ääneen pienillekään lapsille eivätkä vanhemmat itsekään erityisemmin lue. 
Kodin vähäinen kirjallisuusharrastus korreloi selvästi alhaisten pistemäärien 
kanssa vuonna 2016 toteutetussa PIRLS-tutkimuksessa, jossa mitattiin 
neljäsluokkalaisten lukutaitoa (Leino, Nissinen, Puhakka & Rautopuro 2017, 
35). Näille oppilaille opettajan kannustus ja tuki on erityisen tärkeää. 

Kirjallisuuden tunneille sisältyy monenlaisia hetkiä, osa elämyksellisiä ja 
osa työläitä. Alaluokilla on paljon omaa lukemista harjoittavaa pareittain, 
yksin tai yhteisesti etenevää lukemista. Oman lukemisen alku on usein 
verkkainen ja vaatii sitkeyttä niin lapselta kuin opettajalta. Pari voi lukea 
samaa tekstiä toisilleen ääneen esimerkiksi virke tai kappale kerrallaan. 
Lukunopeutta harjoittaa kotona tai koulussa toteutettava lukuvartti, jossa 
viidentoista minuutin ajan vain luetaan, joko ääneen tai hiljaisuudessa (ks. 
Seppänen 2004). Ensin vanhemmat lukevat lapselle, ja kun lapsen taidot 
kehittyvät, hän voi alkaa lukea vanhemmilleen. Lapsi voi myös lukea 
pienemmälle sisarukselle, alemmalla luokka-asteella olevalle oppilaalle tai 
vaikka lukukoiralle. Lukukoirien käytöstä on saatu myönteisiä kokemuksia, 
sillä koira ei arvostele lukemaan opettelevaa, vaan sen läsnäolo koetaan 
rentouttavaksi.  (Ks. Tainio & Siponmaa 2015, Suvilehto 2019, 20–21.) Jos 
lukuvartti pidetään koulutunnilla, myös opettaja lukee omaa kirjaansa eikä 
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esimerkiksi oppilaiden vihkotöitä.

Ensimmäisillä luokilla oppilaiden itsenäistä lukemista voi lisätä se, että he 
kasvattavat lukemistaan kirjoista lukumatoja. Eriväriset madonpätkät eli 
luetut kirjat kasvavat yhä pidemmiksi luikeroiksi luokan seinille. Matoa 
voidaan myös kerätä koko luokan kesken tai askarella yhteinen kirjapuu, 
jonka oksilla versovat erilaisten kirjojen lehdet esimerkiksi aihepiirien tai 
lajien mukaan.

Lukudiplomit tähtäävät paitsi lukemisen määrän kasvattamiseen myös 
lukemisen monipuolisuuteen. Vaikka lukudiplomien kirjallisuudessa on paljon 
valinnanvaraa, ne ohjeistavat, mistä ryhmistä, aihepiireistä ja lajeista teoksia 
on tarkoitus lukea. Listalla on runoja, vanhempia klassikoita, nykykirjoja, 
sarjakirjoja, realismia, fantasiaa, huumoria ja tietokirjoja. Lukudiplomit ovat 
alakoulun opettajille yksi tutuimmista kirjallisuuden lukemisen työtavoista 
(Grünthal ym. 2019). Olennaista ei kuitenkaan ole vain lukemisen määrä ja 
vauhti vaan lukutaidon karttuminen ja kokemusten laajeneminen: se, mitä 
kukin kirjallisuudesta saa.

Kun luokassa on luettu teoksia esimerkiksi jokaisen omaa lukumatoa 
tai -diplomia varten, on arvokasta, jos lasten kirjavalinnoista ja heidän 
lukukokemuksistaan myös jutellaan, joko yhteisesti, pareittain tai opettajan 
kanssa kahden kesken. PIRLS 2016 -tutkimuksen raportissa todetaan, kuinka 
tärkeää lukuinnostuksen kannalta on paitsi tarjota lapsille heitä kiinnostavia 
tekstejä myös antaa heille mahdollisuus keskustella niistä (Leino ym. 2017, 
30). Opettajan olisi hyvä kysyä ja pohtia oppilaidensa kanssa myös sellaisia 
kysymyksiä, joita toinen lukija kysyisi, ei vain opettaja joka perinteisessä 
roolissaan varmistaa, että teksti on luettu ja ymmärretty.

Lukukokemuksien yksilöllisyyttä kannattaa arvostaa, sillä vaikka lapset 
edustavat lukijoina ikäryhmäänsä ja omaa yhteisöään, he ovat yksilöitä siinä 
missä aikuislukijatkin, mukaan lukien heidän opettajansa. Lukumieltymykset 
ja tapa tulkita tekstiä myös muuttuvat elämän eri vaiheissa, ja samakin teos 
voi vaikuttaa erilaiselta, kun sen lukee muutaman vuoden päästä uudestaan. 
Kaikissa tapauksissa opettajan tulisi oikeasti ja keskittyneesti kuunnella, mitä 
lapsi tai nuori kirjasta kertoo tai ajattelee. Niin hän osoittaa arvostavansa 
paitsi lasta ja hänen ajatuksiaan myös kirjallisuutta ja ympäröivää maailmaa.
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Etenkin pienet lapset ovat usein innokkaita kertomaan kirjan juonesta ja 
hauskoista tai jännittävistä kohtauksista. Yksi keino saada esiin oppilaiden 
mielestä olennaisia asioita heidän lukemassaan kirjassa on pyytää heitä 
lukemaan tai näyttämään teoksen hauskin tai mielenkiintoisin kohta. Siitä 
voidaan yhdessä nauttia ja tilanteen ja tarkoituksen mukaan keskustella 
tarkemminkin. Miksi juuri tuo kohta on niin hauska, ja miten se on oikeastaan 
tehty? Mitä sanoja ja ilmauksia siinä on käytetty, ja mitä on kuvassa? Tällöin 
tehdään pohjimmiltaan jo havaintoja siitä, miten huumoria luodaan tekstin 
ja siihen liittyvän kuvituksen keinoin. Muihin teosta jäsentäviin seikkoihin ja 
sen sisältöihin on luonteva siirtyä tämän jälkeen.

Kun luokassa luetaan yhteistä tekstiä, on usein kiinnostavampaa, jos 
opettaja pyytää lukemaan siihen asti, missä selviää mistä lohikäärme on 
kotoisin, kuin esimerkiksi sivun loppuun. Yhteisesti voidaan kerrata, mitä 
tuohon mennessä on tapahtunut, missä ollaan ja keitä tarinassa on. Luetusta 
lyhyestäkin tarinasta tai katkelmasta on mahdollista sen jälkeen esittää pieniä 
näytelmäkohtauksia tai etsiä hauskoja, erikoisia tai vaikka kauniita sanoja 
sekä tutkia kuvitusta. Etenkin oppilaille, joille suomen kieli tuottaa haasteita, 
on palkitsevaa ja kehittävää ottaa heti käyttöön opittuja käsitteitä ja ilmauksia 
esittämällä luetusta pieniä, improvisoituja kohtauksia esimerkiksi varjo- tai 
pöytäteatterina. Pöytäteatterin hahmot on helppo piirtää ja leikata paperista 
ja teipata tai pujottaa puutikkuun. Näin elämyksellisyys siirtyy osaksi 
jokapäiväistä lukemisen harjoittelua.

Luettaessa yhteistä teosta tai tekstiä opettajan kuuluu auttaa ryhmää tekstin 
jäsentämisessä ja pitää huolta, että kaikki pysyvät mukana. Vaikeita sanoja ja 
ilmauksia on hyvä ottaa esiin jo etukäteen, jos mahdollista, jotta lukeminen 
ei keskeydy tarpeettoman monta kertaa. Mikä on esimerkiksi mätäkuu, johon 
Tove Janssonin novelli ”Maailman viimeinen lohikäärme” sijoittuu ajallisesti? 
Kun opettaja nostaa lukemisen yhteydessä tai sen jälkeen esiin kirjallisuuden 
peruskäsitteitä, kuten päähenkilön, sivuhenkilön, kertojan ja juonen, hän 
antaa oppilailleen keinoja rakentaa ja jäsentää luettua mutta myös rakentaa 
itse omia kertomuksia.

Yhdessä voidaan esimerkiksi havaita, että Parvelan Ella-kirjoissa on 
päähenkilönä kokonainen koululuokka yhden keskushenkilön sijaan, 
toisin sanoen kollektiivinen päähenkilö. Onko joku huomannut, että 
jossain toisessa hänen lukemassaan kirjassa on siinäkin henkilöjoukko 
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yhden selkeän päähenkilön sijaan? Paljon on kiinni opettajan tyylitajusta 
ja ajoituksesta: milloin on hyvä pysähtyä tarkastelemaan ja milloin antaa 
puolestaan kerronnan ja mielikuvituksen viedä? Kyseessä on kaikkeen 
taidepedagogiikkaan sisältyvä haaste, sillä kirjallisuus on sekä taide- että 
kulttuuriaine. Välillä on tärkeää seisahtua keskustelemaan ja tarkastelemaan, 
mutta lumoutumiselle ja hienojen hetkien syntymiselle on oltava paikkansa.

Siitä, että opettaja tuntee hyvin kirjallisuutta ja osaa käyttää sitä monipuolisesti, 
on ehdottoman paljon iloa ja hyötyä, mutta yhtä merkittävää on innostava 
ja salliva tunnelma. Kirjallisuustuntien pääpainon tulisi pysyä kirjassa tai 
kertomuksessa itsessään sekä sen mukanaan tuomassa elämyksessä, ei siinä 
mitä kirjan nojalla oppilaalta vaaditaan tai edellytetään. Elämystä voidaan 
syventää keskusteluilla ja toiminnallisilla harjoituksilla (ks. tarkemmin 
seuraavia alalukuja), joissa luetun pohjalta luodaan myös jotain uutta ja omaa. 
Hyväksyvän ja luovan tunnelman syntyminen on erityisen tärkeää silloin, kun 
toisille oma lukeminen on selvästi työläämpää kuin toisille. Yksi vaihtoehto 
on etsiä teoksia tai tarina-aiheita, joista on olemassa erilaisia versioita.

Nykyään selkokirjat, joita julkaistaan yhä enemmän, helpottavat 
eritaustaisten lukijoiden pääsyä saman kirjan äärelle. Kirjallisuuden tunneilla 
on yhä kasvava joukko oppilaita, joille suomi ei ole vahvin kieli ja joilla on 
vaikkapa monta kotikieltä. Lukeminen voi olla vaivalloista ja hidasta myös 
joillekin äidinkieleltään suomenkielisille oppilaille. Selkoversioiden avulla 
on mahdollista päästä jakamaan kokemuksia yhteisestä teoksesta, niin 
kaunokirjallisuudesta kuin tietokirjoista (ks. myös Mikkonen 2007). On 
arvokasta ja tavoiteltavaa, että kirjallisuuden kielen kokisivat omakseen 
nekin, joiden vahvin kieli ei ole suomi.

Vastaavasti opettajan kannattaa tarjota kaikille oppilailleen eri kulttuurialueilta 
peräisin olevia kertomuksia ja kirjoja, myös sellaisia joita ei ole alkujaan 
kirjoitettu eurooppalaisperäisillä kielillä. Voidaan esimerkiksi lukea eläinsatuja 
eri kulttuureista ja tarkastella niiden eroja ja yhtenevyyksiä. Hankaluudeksi 
tässä voi koitua käännösten niukkuus. Satuja ei välttämättä löydy juuri sieltä 
kuin haluaisi, ja monet tärkeät tarinat ovat vielä suomentamatta. Kuvakirjoja, 
kirjankuvitusta ja sarjakuvia on toki mahdollista tarkastella, vaikka niihin 
nivoutuvaa tekstiä ei voisi kääntääkään. Esimerkiksi japanilaisia ja korealaisia 
teoksia tutkittaessa havaitaan myös ero lukusuunnassa: kaikkialla kirjaa 
ei lueta vasemmalta oikealle. Tärkeää on ylipäätään tuoda esiin, miten 
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monimuotoista ja monenkielistä kirjallisuus voi olla. Samalla on muistettava, 
että useissa kulttuureissa kirjallisuus on vahvasti suullista perinnettä. Myös 
sille olisi annettava arvo ja tilaisuus. Luokkaan voi esimerkiksi kutsua jonkun 
vanhemman, joka voi kertoa itselleen tärkeästä kertomuksesta tai kirjasta. 
Suullista tarinankerrontaa kannattaa harjoitella luokassa muutenkin, se on 
turhaan unohdettu taito.

Yksi vaihtoehto eriyttämiseen on etsiä teoksia, jotka käsittelevät samaa 
aihetta tai teemaa. Tällöin voidaan ottaa luettavaksi hyvinkin monenlaisia 
tekstejä: kuvakirjoja, runoja, satuja, romaaneja ja tietokirjallisuutta. Jokainen 
lukija pohtii oman teoksensa näkökulmasta yhteistä aihetta, esimerkiksi 
ystävyyttä, ulkopuolisuuden tunnetta tai erilaisuuden ymmärtämistä. 
Keskeiseksi nostetaan se, miten kukin kirjailija ja mahdollisesti myös 
kuvittaja on aihetta käsitellyt ja mitä merkityksiä se kussakin teoksessa saa. 
Tällainen aihelähtöinen työtapa tarjoaa hedelmällisen lähtökohdan lukemista 
seuraaville keskusteluille.

Silloin kun lukeminen on vielä hidasta ja työlästä, opettajan on erityisen 
tärkeä löytää hyviä tekstejä. Oppikirjoissa valmiina olevat tekstikatkelmat 
eivät saisi olla verkkaan lukevien ainoaa kirjallisuutta. Mukaan kannattaa 
ottaa kerronnallisesti moniulotteisia kuvakirjoja ja lyhyitä kertomuksia, joissa 
kieli on yksinkertaista mutta ei vivahteetonta ja tylsää. Jos omasta lukemisesta 
jää urakan päätteeksi aina halju olo, kirjallisuusharrastukselle ei synny pohjaa.

Käytännössä myös erilainen, mukavampi lukuasento voi olla tarpeen. 
Kotona moni voi valita mieluisen lukupaikan, mutta myös luokkaan tai 
koulurakennukseen kannattaa järjestää viihtyisiä lukunurkkauksia. Oppilaat 
voivat rakentaa oman lukumajansa, tai tilaa voidaan jakaa esimerkiksi 
värikkäiden sermien ja kankaiden avulla. Koska jatkuva istuma-asento 
ei muutenkaan ole hyväksi, lukeminen lattialla esimerkiksi tyynyillä tai 
retkipatjoilla voi olla hyvä vaihtoehto. Lukupaikkoja pitää toki käyttää yhdessä 
sovitulla tavalla: lukemiseen tarvitaan lukurauha.
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7.5 Yhteisesti etenevä lukutunti: luetaan lyhyttä 
kaunokirjallista tekstiä

Jokainen kertomus, kirja, satu tai kuvakirja vaatii omannäköisensä käsittelyn. 
Joskus vain luetaan, joskus keskustellaan luetun pohjalta, näytellään, 
liikutaan, laaditaan henkilökaavioita tai karttoja, kirjoitetaan omia versioita 
ja niin edelleen. Erilaisista työtavoista on koottu luettelo tämän lukuosuuden 
loppuun, ja keskustelua ja toiminnallisia harjoituksia käsitellään vielä 
erikseen seuraavassa alaluvussa 7.6 Kirjallisuuskokemusten jakaminen. 
Etenkin silloin kun lukeminen on vielä hidasta, on välillä hyvä edetä koko 
luokan tai esimerkiksi puolen luokan ryhmän kanssa yhdessä samaa tekstiä 
lukien. Tällöin opettajan esittämät kysymykset ja johdattelu auttavat kaikkia 
pääsemään sisälle luettuun ja opettaja saa itsekin käsityksen siitä, miten 
oppilaat tekstiä hahmottavat ja tulkitsevat.

Tässä alaluvussa esitellään yhteisesti etenevän lukutunnin runko, yksi 
mahdollisuus edetä vaihe vaiheelta syvemmälle luettavaan tekstiin. Oheista 
melko opettajajohtoista runkoa on luontevinta soveltaa silloin, kun luetaan 
ryhmän kanssa yhdessä yhtä lyhyttä kaunokirjallista tekstiä: lastenkirjan 
ensimmäistä lukua, eläinsatua tai lyhyttä kertomusta – sellaista tekstiä, joka 
sopii useimpien oppilaiden senhetkiselle lukutaidolle ja myös kiinnostaa 
heitä. Jotta yhteisille havainnoille ja harjoituksille kertyy riittävästi pohjaa, 
lukutunnille valitussa tekstissä kannattaa lisäksi olla tarpeeksi sävyjä ja 
syvyyttä.

Yhteisesti etenevä lukutunti soveltuu etenkin alimmille luokka-asteille ja 
voi kestää yhdestä kahteen oppituntia riippuen muun muassa siitä, minkä 
verran mukaan otetaan toiminnallisia harjoituksia. Lukutuntirungon 
kysymyksenasetteluita – jotka opettaja erikseen muokkaa jokaista tekstiä 
ja lukevaa ryhmää varten – on mahdollista hyödyntää myös vanhempien 
oppilaiden kanssa ja kokonaisteosten käsittelyä valmisteltaessa.

Lukutunnin vaiheet voi toteuttaa kahdella tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto 
on lukea sama lyhyt teksti aina uudelleen hieman eri tarkoitusta varten: 
ensin tutustuvalla, sitten harjoittavalla ja seuraavaksi tulkitsevalla otteella. 
Näitä ennen on opettajan johdattelu, motivoiva pohjustus, jolla lukutunti 
alkaa. Lopuksi tai vaikka seuraavana päivänä voidaan siirtyä laajentavien 
tai soveltavien harjoitusten pariin, joissa luettu teksti nivotaan laajempiin 
yhteyksiin.
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Toinen vaihtoehto on edetä siten, että edellä mainitut vaiheet toteutetaan 
peräkanaa saman tekstin kanssa niin, että kertomuksen alku (esimerkiksi 
ensimmäiset sivut) edetään tutustuvan lukemisen keinoin, sitten luetaan 
seuraavat sivut harjoittelevan lukemisen otteella, minkä jälkeen kertomus 
luetaan loppuun ja pohditaan sen tulkintaan liittyviä kysymyksiä tai 
eläydytään esittämään jokin siinä kuvattu kohtaus. Laajentava vaihe on 
mahdollista toteuttaa pitkästikin ja esimerkiksi ryhmätyön keinoin, tai sen 
voi halutessaan jättää pois.

YHTEISESTI ETENEVÄ LUKUTUNTI [Sirke Happonen ja Maija Larmola]

I Motivoiva pohjustus
Opettaja johdattelee lukijat lyhyesti tekstin aihepiiriin, esimerkiksi tilanteeseen josta 
kertomus alkaa, tai esittelee jonkun kertomuksessa esiintyvän henkilöhahmon. Hän 
voi myös kehottaa oppilaita pohtimaan, mitä jokin kertomuksessa esiintyvä outo sana 
tai ilmaus saattaisi tarkoittaa, niin että se jo tunnetaan, kun se tulee tekstissä esiin. 
Pohjustus kannattaa tehdä tarinan tunnelmassa, esimerkiksi jännittävästi, jotta se 
oikeasti houkuttelee kertomuksen pariin. Motivoinnin voi tilanteen mukaan toteuttaa 
toiminnallisestikin. Jos luettava teksti kertoo esimerkiksi vahvuudesta, voidaan tehdä 
nopeita pantomiimeja aiheesta ”vahvat henkilöt kirjoissa tai elokuvissa” ja arvata 
keistä on kyse.

II Tutustuva lukeminen
Tutustuvan lukemisen vaiheessa luodaan mielikuvia luetusta. Opettaja lukee ääneen 
kertomuksen alun tai koko tekstin, jos se on lyhyt ja oppilaiden lukeminen vielä 
alkuvaiheessa. Tämän jälkeen voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 
Kenestä kertomus/satu/kirja kertoo tai voisi kertoa? Kiinnostaako sinua jokin asia 
tässä tarinan alussa? Jos oppilaiden lukutaito sallii, kehotetaan heitä lukemaan tekstiä 
vaikka parin kanssa johonkin tiettyyn kohtaan asti: esimerkiksi siihen, jossa selviää, 
minne jokin henkilö on menossa, mistä tämä pitää tai mikä vuodenaika kertomuksessa 
on.

III Harjoittava lukeminen
Harjoittavan lukemisen vaiheessa harjoitellaan jäsentämistä, mieleenpainamista 
ja tarkkuutta. Luetaan ääneen yksin tai parin kanssa esimerkiksi virke tai kappale 
kerrallaan. Pohditaan joitakin seuraavia kysymyksiä joko yhteisesti tai parin tai 
pöytäryhmän kanssa: Mitä henkilöhahmoja kertomuksessa on? Missä ollaan nyt? Millä 
sanoilla jotakin hahmoa kuvaillaan tekstissä? Mitä kerrotaan tapahtumapaikasta? 
Vaikeampia kysymyksiä: Miten henkilö X suhtautuu johonkin asiaan / toiseen 
henkilöhahmoon? Mitä hahmoja tähän tarinaan tulee ehkä vielä mukaan? Kuka 
tässä oikeastaan kertoo? Mitä arvelet, kuka on päähenkilö? Päähenkilöä ei ole aina 
helppo määrittää, ja opettaja voi pohjustaa sen etsimistä apukysymyksin (esim. kenelle 
tapahtuu, kenen havaintoja ja ajatuksia kuvataan eniten). Harjoittavan lukemisen 
vaiheessa opettajan on mahdollista myös opettaa jokin kirjallisuuteen liittyvä käsite 
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tai asia, vaikka se, että tässä tekstissä on minäkertoja tai että kertoja on eri asia kuin 
kirjailija. 

Huom! Kannattaa nostaa esiin sekä helppoja että haastavia kysymyksiä, jotta kaikki 
pääsevät mukaan ja jo enemmän lukeneidenkin mielenkiinto pysyy yllä. Harjoittavan 
lukemisen vaihe ei kuitenkaan saa olla tenttaava kuulustelu, johon jumitutaan: tärkeää 
on melko pian palata takaisin tarinaan, jotta lukemisen rytmi säilyy.

IV Tulkitseva lukeminen
Tulkitseva lukeminen antaa tilaa eläytymiselle ja tekstin herättämille tunteille. 
Voidaan lukea eläytyen jokin kohta niin, että yksi on kertoja ja toiset henkilöhahmoja, 
tai voidaan esittää jokin kohtaus tai koko tarina pöytäteatterina, still-kuvina, 
pantomiimina tai lyhyinä näytelminä. Jos draamatyötavat ovat tuttuja, on mahdollista 
siirtää kohtaus nykypäivään tai esittää se vaikka eri tunnelmissa: liioitellun hitaasti, 
nopeasti, hilpeästi tai apaattisesti. Kysymyksiä pohdittavaksi: Missä on hauskuutta, 
missä taas haikeutta, surua? Miltä henkilöstä X tuntuu tässä kohdassa? Puhuuko 
hän totta? Miksi hän valehtelee? Mitä hän mielestäsi toivoo ja mitä pelkää? Sanooko 
kenties jotain muuta kuin tuntee? Mitä kauniita tai hassuja sanoja tai kohtia löysit? 
Voidaan myös miettiä kertomuksen sanomaa syvemmin: Onko jokin asia, jota jäit 
miettimään / jonka mielestäsi oivalsit luettuasi tämän kertomuksen? Mitä arvelet, 
mitä asiaa tämän tarinan kirjoittaja haluaisi lukijansa tämän tarinan avulla pohtivan 
tai ymmärtävän paremmin? Tekstin yhteyttä oppilaiden omiin kokemuksiin on myös 
usein kiinnostava miettiä. Ajatuksensa voi joko jakaa tai pitää omanaan: Liittyykö 
tämä kertomus jotenkin sinun elämääsi tai omiin kokemuksiisi?

Kotiläksynä, jos sellainen halutaan antaa, voidaan vaikka lukea oma mielikohta 
kertomuksesta kotona jollekulle ääneen.

V Laajentava, soveltava, vertaileva tms. työskentely
Laajentava tai soveltava vaihe on mahdollista toteuttaa myöhemminkin, esimerkiksi 
seuraavana päivänä. Luetaan vaikka jokin toinen kertomus tai satu tai kirjan alku, 
jossa on samoja hahmoja mutta eri aihe, tai sellainen teksti, jossa samaa aihetta 
käsitellään toisen lajin keinoin ja/tai erilaisella kielellä; piirretään tai maalataan 
omaa kuvitusta, tehdään tarinasta sarjakuva, keksitään vaihtoehtoinen loppu tai alku 
ja esitetään tai kerrotaan se. Mahdollista on myös laulaa jokin laulu, joka ryhmän 
mielestä liittyy luettuun, ja muuttaa laulun sanoja niin, että se sopii kertomukseen 
vielä paremmin, tai tehdä liikuntasaliin temppurata, joka pohjautuu luettuun.

Yhteisesti etenevää lukutuntia kannattaa soveltaa väljästi ja valikoiden, 
oppilaita kuunnellen ja etsien niitä mahdollisuuksia, jotka sopivat 
luettavaan tekstiin, ryhmälle ja tilanteeseen. Edellä esiteltyjen kysymysten ja 
toiminnallisten ehdotusten tarkoitus on havainnollistaa, millaisiin eri asioihin 
voi lukiessa kiinnittää huomiota, jotta luetusta saadaan mahdollisimman 
paljon irti. Esimerkiksi tunnetason havainnot voivat olla joillekin vaikeita 
ilman yhteistä johdattelua. Kirjallisuus kuvaa usein rikkaasti tunteiden 
moninaisuutta ja vivahteita samoin kuin sitä, miten ristiriitaisia tunteet 
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joskus ovat. Samasta henkilöstä voi tuntua yhtäältä siltä ja toisaalta tältä, eikä 
pelkästä puheesta tai toiminnasta voi useinkaan päätellä kaikkea.

Lukutuntia voi myös säätää oppilaskeskeisemmäksi, jolloin sen eri vaiheiden 
kysymyksenasetteluja pohditaan pienryhmissä. Myös oppilaat voivat keksiä 
ja esittää toisilleen kysymyksiä. Lukemista ja keskustelua sekä mahdollisia 
lyhyitä opetusosioita kannattaa luultavasti ainakin kerran rytmittää jollakin 
toiminnallisella harjoituksella, jotta tunnelma ja vireys pysyvät yllä. Tätä 
artikkelia lukevan kannattaa myös pohtia, mitä yhteyttä lukutunnin vaiheilla 
on eri lukustrategioihin ja lukemisen prosesseihin, joita on tarkasteltu tämän 
teoksen luvuissa 6.2 ja 6.3. Missä kohdassa lukutuntia painottuu esimerkiksi 
toistaminen tai päätteleminen, entä missä eläytyminen ja pohdinta? Koska 
kaunokirjallisuudessa merkityksellistä ja monille myös nautinnollisinta on 
ei-ilmeisen tason lukeminen, sen mitä ei ole sanottu suoraan, niin miten 
oppilaita voisi ohjata havainnoimaan tekstin symbolisia tasoja, täyttämään 
siinä olevia aukkoja, tulkitsemaan?

7.6 Kirjallisuuskokemusten jakaminen

Kirjojen, satujen, runojen ja erilaisten kuvaa ja sanaa yhdistävien tekstien 
lukemiselle täytyy koulussa antaa aikaa ja arvoa. Kirjallisuuteen tulee 
jokaisen toisinaan saada uppoutua rauhassa, omiin ajatuksiin syventyneenä. 
Voidaan pitää oman kirjan tunteja, jolloin jokainen lukee luokan 
kirjastokäynnin yhteydessä lainaamaansa kirjaa, etsiä ja rakentaa paikkoja, 
joihin on mukava vetäytyä lukemaan itsekseen. Tärkeää on kuitenkin 
myös jakaa lukukokemuksia, mihin opetussuunnitelmatkin kannustavat. 
Kirjallisuuskokemusten jakamiseen on monta tapaa: voidaan perustaa 
lukupiirejä, keskustella, tehdä draamaa, liikkua, piirtää ja maalata tai kirjoittaa 
itse. Tässä alaluvussa käsitellään oppilaslähtöisiä työtapoja lukemiseen ja 
keskusteluun sekä mahdollisuuksia käsitellä kirjallisuutta toiminnallisesti.

7.6.1 Lukupiirejä ja yhteisiä keskusteluja

Lukupiireissä lapset ja nuoret harjoittelevat omaehtoisesti etenevää lukemista 
ja keskustelua. Samalla harjoitetaan omien ajatusten esittämistä ja toisten 
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kuuntelua. Ennen kuin opettaja siirtää itsenäisen vastuun oppilaille, hänen on 
hyvä ohjata lukupiiri kunnolla käyntiin. 

Lukupiirin muodostavat 3–6 oppilasta, jotka lukevat joko samaa kirjaa 
tai samaan aihepiiriin kuuluvia teoksia. Kirja voi olla joko heidän itse 
valitsemansa tai opettaja on voinut etsiä vaihtoehtoja valmiiksi. Lukupiirin 
jäsenet lukevat kirjaansa itsenäisesti, kotona tai koulussa, riippuen siitä mitä 
asiasta sovitaan. Itsenäistä lukemista rytmittävät lukupiirin tapaamiskerrat, 
jolloin luetusta keskustellaan yhdessä. Tapaamisten aikana on mahdollista 
myös kirjoittaa ja piirtää tai tehdä erilaisia vuorovaikutusharjoituksia. 

Lukupiirissä oppilaat voivat – ikätason mukaan – sopia itse keskenään, 
minkä verran seuraavalle tapaamiskerralle luetaan. Kokoontumiskerroilla 
kirjaa on mahdollista käsitellä ennalta sovituissa rooleissa, jotka vaihtuvat 
tapaamisesta toiseen. Jos on luettu samaa yhdessä valittua kirjaa, yksi 
voi olla tiivistäjä, joka kiteyttää sen, mistä luettu kokonaisuus kertoi, ja 
toinen kuvittaja, joka kuvittaa mielestään tärkeän kohtauksen. Kolmas on 
sanavaraston rikastuttaja, joka poimii tekstistä kiinnostavia ilmauksia, neljäs 
kommentoija, joka vie keskustelua eteenpäin ja tarttuu toisten ajatuksiin 
rakentavasti, ja viides tekstikohdan ääneenlukija, joka lukee elävästi jonkun 
valitsemansa kohdan toisille. Kuudes on yhteyksien luoja, jonka tehtävänä 
on etsiä luetusta yhtymäkohtia toisiin kirjoihin, nykypäivään tai lukijoiden 
omaan elämään. (Ihalainen & Vainio-Mattila 2004, 67–68.)

Kun lukupiiri kokoontuu, keskustelun aloitusta voi helpottaa, jos itsenäisen 
lukuvaiheen aikana on jo tehty muistiinpanoja. Ihalainen ja Vainio-Mattila 
(2004) ehdottavat laputustekniikkaa, jossa lukijat kiinnittävät mielestään 
tärkeille sivuille tarralappuja. Lappuihin merkitään yhdessä määritellyt, 
valmiit symbolit. Sydän esimerkiksi merkitsee lempikohtaa, kyynel omasta 
mielestä surullista kohtaa, huutomerkki kohtaa joka ällistytti, kysymysmerkki 
kohtaa joka jäi askarruttamaan, ja nauruhymiö kohtaa joka huvitti. 
Tavattaessa jokainen lukija näyttää, minne on merkit laittanut, ja perustelee 
miksi. Laputtamisen pohjimmainen tarkoitus on houkutella osallistujia 
keskustelemaan havainnoistaan ja kokemuksistaan. Lukupiirin ydin on 
sen oivaltamisessa, miten eri tavoin samaa tekstiä on mahdollista tulkita ja 
lukea. Saattaa olla, että yhden lukijan kyynelellä merkitsemä sivu on toisen 
lempikohta ja kolmannelle puolestaan se, joka herätti runsaasti kysymyksiä.
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Lukupiirin ideaan kuuluu, että luetusta keskustellaan niin, että kaikkien 
osallistujien ajatuksille ja tulkinnoille jää sijaa. Aluksi voi olla tarpeen harjoitella 
sellaisten kysymysten esittämistä, joihin ei pysty vastaamaan pelkästään kyllä 
tai ei, samoin kuin sellaisten, joihin ei ole olemassa vääriä vastauksia. Haaro, 
Katajamäki, Peltonen ja Ylihärsilä (2018) antavat Lukuklaani-hankkeen 
yhteydessä julkaistussa lukupiirikäsikirjassaan paitsi valmiita kirjaehdotuksia 
myös ehdotuksia siihen, mitä eri taitoja voidaan lukupiirien yhteydessä oppia 
ja kerrata ja miten. Lukupiiriin liittyvien tehtävien avulla voi harjoitella 
tarkkaa lukemista, kielen ja sanaston tutkimista, omien ajatusten esittämistä, 
luetun ennakoimista ja visualisoimista sekä vuorovaikutustaitoja.

Jos lukupiiriryhmät muodostetaan aihepiirien mukaan, osallistujat voivat 
poimia kirjoja sekä oman kiinnostuksensa että senhetkisen lukutaitonsa 
pohjalta. Yhden lukupiiriryhmän voivat esimerkiksi muodostaa lukijat, jotka 
lukevat sellaisia kirjoja, joissa ratkaistaan ongelmia ja arvoituksia. Toinen 
ryhmä lukee humoristisia teoksia, kolmas fantasiaa, neljäs eläinaiheisia 
kirjoja ja viides kehityskertomuksia, joissa etusijalla ovat kaverisuhteet ja 
yksilön kasvu. (Ks. Haaro ym.)

Lukupiirityöskentelyä on mahdollista toteuttaa monin eri tavoin, ja erilaisia 
käsikirjoja ja toimintaehdotuksia on tarjolla varsin runsaasti. Lukupiirin 
lukijat voivat tavata kasvokkain tai verkossa, ja joissakin kirjastoissa ja 
kulttuurikeskusten tiloissa kokoontuu myös lasten omia kirjallisuuspiirejä. 
Yhteisen lukupiirin voi hyvin järjestää myös epätavalliselta tuntuvan tahon, 
kuten paikallisen urheiluseuran kanssa, mikä saattaa auttaa hälventämään 
lukemiseen liittyviä stereotypioita (Aerila 2019). 

Lukupiirikäsikirjat ja -ohjesivustot korostavat, miten tärkeää on, että 
lukupiirissä on rento ja hyväksyvä tunnelma. Luetun pohjalta saa 
keskustelussa siirtyä myös omaa elämää koskeviin havaintoihin, sillä suuri 
osa kirjallisuuden viehätyksestä perustuu siihen, että se antaa lukijalleen 
uutta ajateltavaa myös hänen omaan tilanteeseensa liittyen: kirjallisuudesta 
voi oppia (ks. myös Nikolajeva 2014). Nämä lähtökohdat on hyödyllistä pitää 
mielessä silloinkin, kun kyse ei ole oppilaslähtöisestä lukupiiristä, vaan kun 
opettaja itse tavalla tai toisella toimii kirjallisuutta käsittelevän keskustelun 
vetäjänä. Tekstissä on todennäköisesti uutta ihmeteltävää opettajallekin, kun 
hän siihen ja oppilaidensa havaintoihin ja ajatuksiin todella paneutuu. Ei ole 
tavatonta, että hän näkee itsekin teoksen uudesta kulmasta.
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Keskustelu on kirjallisuutta käsittelevistä työtavoista perinteisin ja monen 
mielestä syvällisin. Sen avulla on mahdollista kehittää nimenomaan 
kirjallisuuden tulkintataitoja, jotka suomalaisilla alakoulun oppilailla sujuvat 
PIRLS-tulosten mukaan tiedonhakua huonommin (Leino ym. 2017, 20–21). 
Opettaja vie tarvittaessa keskustelua eteenpäin ja ohjaa sen takaisin kirjaan, 
jos puhe siirtyy kovin kauaksi luettavasta.

Toisin kuin harrastuspohjaisissa lukupiireissä, koulussa lukupiiritoimintaan 
nivoutuu myös tavoitteellista oppimista. Lukupiirin yhteydessä voidaan 
sopivassa kohti harjoitella esimerkiksi kirjallisuuden käsitteitä. Keskeistä 
on kuitenkin lukukokemusten jakaminen. Keskusteluissa esiin nousevat 
oppimisen kannalta tärkeät asiat kannattaa merkitä muistiin ja ottaa yhteisen 
tarkastelun kohteeksi toisella kertaa. Keskustelun ilmapiirin tulisi kuitenkin 
pysyä avoimena ja sallivana. Olennaista on välttää vaikutelma, että opettaja 
pyrkisi keskustelun lomassa korjaamaan jonkun oppilaan esittämää havaintoa 
tai ajatusta. Toisaalta opettajan kannattaa tilanteen salliessa toisinaan 
hyödyntää se hetki, jolloin jokin seikka on elävästi esillä ja osallistujien 
mielenkiinnon kohteena.

Keskustelunaiheita voi myös jäsentää valmiiksi. Esimerkiksi Zacharias 
Topeliuksen luonnonsuojelumielessä edistyksellistä taidesatua Vattumato 
(1854) on mahdollista tarkastella Suomen lasten historian näkökulmasta tai 
ihmisen ja luonnon välisenä suhteena, tai voidaan tutkia sadun eri kuvituksia 
1900-luvun alusta nykypäivään (Acke, Rudolf Koivu, Maija Karma, Veronica 
Leo ja Risto Suomi). Entä mitä eroa on sadun eri kirjaversioissa ja verkosta 
löytyvissä lyhennelmissä? Voidaan vertailla, miten sama kohta tai kohtaus on 
eri versioissa kerrottu ja kuvitettu. Millainen niissä on sadun kieli, ja miten 
kieltä ja sadun maailmaa on nykyaikaistettu? Mitä nykyaikaista on siinä, että 
sadun matoa suojellaan?

Monet lastenkirjat ovat nykyään luettavissa e-kirjaversioina. Saatavilla on 
myös kirjallisuuspalveluja, joissa paperille painettuja kirjoja on siirretty 
sähköiseen muotoon ja ryhmitelty erilaisille kohdeyleisöille. Kuvakirjoja 
sekä lastenkirjoja, jotka soveltuvat etenkin juuri lukemaan oppineille, on 
tarjolla esimerkiksi Lukulumo-palvelussa. Siinä samaa selattavaa teosta voi 
myös kuunnella eri kielillä, esimerkiksi arabiaksi, venäjäksi, viroksi, ruotsiksi, 
somaliksi, suomeksi ja englanniksi.
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Hyviä tekstejä ei kuitenkaan välttämättä noin vain löydä verkosta. 
Kansansatuja ja taidesatuja etsivä törmää verkossa varsin kirjavaan joukkoon 
erilaisia tarina- ja kuvitusversioita. Osassa on vain juoni pääpiirteissään, eikä 
sadun tenhosta voi puhua. Versioinnin kirjavuutta selittänee se, että monet 
sadut ovat vapaita tekijänoikeuksista, eikä niiden julkaisemiseen tarvita 
erillistä lupaa. Toisaalta verkossakin esiintyvät versiot kertovat satuja kohtaan 
tunnetusta kiinnostuksesta.

Suomalaisen tutkimuksen mukaan lapsilukijoiden suosikki on yhä perinteinen 
paperille painettu kirja (Tarvainen 2016, ks. myös tämän teoksen luku 6). 
Moni lukija haluaa teoksen käteensä nimenomaan kirjannäköisenä esineenä. 
Myös tästä kehityksestä ja kirjan muotoon kohdistuvista mieltymyksistä 
kannattaa lasten ja nuorten kanssa keskustella.

7.6.2 Draamaa, liikettä ja luovaa kirjoittamista

Itsenäinen lukuvaihe ei ole kaikille oppilaille innostavin osa 
kirjallisuuskokemusta. Jotkut syttyvät kirjallisuudelle vasta tilanteessa, 
jossa kirjasta keskustellaan tai sen pohjalta tehdään jotain toiminnallista. 
Jokaisen kirjan ja tarinan kohdalla tämä ei ole tarpeen. Keskustelun tavoin 
yhteinen tekeminen kuitenkin onnistuessaan syventää lukukokemusta 
ja vie sen uudelle tasolle. Joillekin oppilaille lukemisen jälkeen tehtävät 
draamaimprovisaatiot toimivat suoranaisena kannustimena keskittyä teoksen 
lukemiseen ja sen rakenteiden ja piirteiden hahmottamiseen, koska näistä 
havainnoista on tulevissa sovelluksissa selvästi iloa ja hyötyä. Kun jakamisen 
vaihe on innostava, se voi myös lisätä innostusta tarttua seuraavaan kirjaan 
(ks. myös Linna 1999, Heikkilä-Halttunen 2015 ja Aerila & Kauppinen 2019).

Olen lastenkirjallisuuskursseillani kokeillut ja kehitellyt yhdessä opiskelijoiden 
kanssa useita toiminnallisia työtapoja kirjallisuuden käsittelyyn. Seuraavassa 
esittelen sekä perinteisiä lähestymistapoja että viimeaikaisia oivalluksia, joissa 
korostuu eri taiteenlajien hyödyntäminen osana kirjallisuuden tunteja ja 
pyrkimys kokonaisvaltaiseen luovaan työskentelyyn.

Lasten- ja nuortenkirjat, sadut ja runot tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia 
ensinnäkin draamallisten sovellusten tekoon. Perinteisiä kirjallisuuden 
käsittelyyn käytettyjä draaman työtapoja ovat still-kuvat eli patsaiden 
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tekeminen, pantomiimi, samanaikainen toiminta ja kertominen, kuuma tuoli 
(haastattelu henkilöhahmon roolissa) sekä omantunnonkuja, jota voidaan 
käyttää eettisten kysymysten tarkasteluun isompien oppilaiden kanssa (esim. 
Owens & Barber 1998, Toivanen 2015). Draamatyötapojen omaksuminen 
edellyttää vaiheittaista ja säännöllistä harjoittelua ja ryhmähenkeä, 
jossa heittäytyminen on mahdollista. Kaikki ei välttämättä onnistu heti. 
Draamatyötapoja on mahdollista soveltaa kaikissa oppiaineissa. Kun niiden 
avulla käsitellään kirjallisuutta, draamasovellusten on tarkoitus avartaa 
luettua ja kirjaan onkin jollakin tavoin hyvä palata niiden jälkeen.  

Vähitellen voidaan edetä omiin muunnoksiin, joissa siirrytään lajista 
toiseen. Esimerkiksi satu tai sen tietty kohtaus voidaan esittää pöytä- tai 
nukketeatterina, oopperana tai tanssien, vaikka ”balettina”, tai siirtää valittu 
kohtaus nykypäivään. Kuvakirjasta tai yhtä hyvin nuortenromaanista voidaan 
joko tabletilla kuvata tai draamaimprovisaationa esittää trailer. Työtapaan 
voi virittäytyä katselemalla paitsi elokuvien trailereita myös valmiita 
kirjatrailereita, joita löytyy verkosta. Kirjatrailerissa teoksen alkuasetelma 
ja osa juonenkäänteistä esitetään tiiviisti ja koukuttavassa muodossa, 
dramaattisesti ja monesti tarkoituksella liioitellen (ks. myös Grünthal ja 
Pentikäinen, 2017). 

Kannattaa kokeilla, miten eri työtavat soveltuvat kirjallisuuden eri lajien ja 
ylipäätään eri kirjojen käsittelyyn. Paljon riippuu oppilasryhmästä: mitään 
yleispätevää ohjetta ei ole. Luovaan toimintaan liittyy aina tietty avoimuus ja 
epävarmuus, kaikkea ei voi ennakoida eikä suunnitella etukäteen. Kokeilemalla 
edistyy, ja kun ryhmä harjaantuu uusiin työtapoihin, opettajankin on 
vaivattomampaa hyödyntää tilanteessa avautuvia mahdollisuuksia ja muuttaa 
lennossa suunnitelmaansa toimivammaksi. Jos jokin harjoitus ei yhdellä 
kertaa toimi, se ei tarkoita, ettei se onnistuisi ikinä.

Runot ja sadut ovat sikäli otollisia, että isokin ryhmä pääsee nopeasti 
työstämään niitä yhdessä, koska itse tekstin lukemiseen ei mene kauan. Jotkut 
lajit, kuten selkeärakenteinen ja monenikäisiä yleisöjä puhutteleva satu, ovat 
usein helpommin työstettäviä. Kun jotakin työtapaa kokeilee ensi kertaa, 
voi olla notkeampaa saada kaikki mukaan, kun yhteisen tekemisen pohjana 
on juuri vastikään luettu satu tai jokin muu lyhyt kertomus. Runoista (tai 
saduista) voivat puolestaan jo 1.–3.-luokkalaiset tehdä ryhmissä tablettien 
avulla pala-animaatioita. Sanoja on vähän, mutta niiden ilmaisuvoima on 
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suuri ja visuaalistamisen mahdollisuudet runsaat.

Kokemukseni on, että yllätykset ja kummalliset yhdistelmät ja kokeilut 
tuovat usein eloa kirjallisuuden tunneille ja saavat tunnelman syttymään. 
Esimerkiksi runo, tuo turhankin vaikeaselkoisena pidetty kirjallisuudenlaji, 
saattaa olla herkullinen esitettäväksi kuvallisin keinoin tai äänimaisemana 
mutta yhtä hyvin myös pienryhmien tekemänä dramatisointina. Voidaan 
tehdä runokoreografia eli esittää runo liikkeen ja tanssin keinoin. Kun runo 
esitetään yhtä aikaa sekä kehollisesti että puhuen (lausuen), siihen tulee kuin 
vahingossa luonteva rytmi ja painotus. Jokainen esitys tai improvisaatio on 
paitsi tulkinta myös konkretisointi, jossa runo tulee yhtäkkiä lähelle tähän 
hetkeen. Lastenrunojen esittäminen voi olla hauskaa ja avartavaa sekä runon 
ymmärtämisen että ryhmähengen kehittymisen kannalta. Vastapainoksi on 
välillä toki myös hyvä vain lukea runoja ääneen toisille tai hiljaa itsekseen 
ilman sen erityisempää esittämistä.

Myös laajoja kokonaisteoksia tai niiden osia on kiinnostava käsitellä draaman 
keinoin tai muuntaa toisten taiteenlajien kielelle. Nuortenromaanista 
voi esimerkiksi tehdä sarjakuvan, jossa yksi romaaniluku muuntuu 
sarjakuvastripiksi, eli muutaman ruudun kokonaisuudeksi, tai sivun 
mittaiseksi sarjakuvaksi. Pienryhmille (tai yksittäisille oppilaille) voi jakaa 
eri luvut, ja kun sarjakuvat laitetaan peräkkäin, saadaan sarjakuvamuotoinen 
tulkinta koko romaanista. Muuntelemisen ideana on, että kun alkuteksti 
muokataan toiseen lajiin tai taidemuotoon (esim. piirrokseksi, kuunnelmaksi, 
draamakohtaukseksi, uutistekstiksi, lauluksi), alkutekstin rakenne ja piirteet 
tulevat nähdyiksi terävämmin, koska sitä täytyy muuttaa.

Muunnelma on yleisesti ottaen kannustava työmuoto, koska sitä ei voi tehdä 
väärin. Samanaikaisesti luodaan uutta ja omaa ja perehdytään vanhaan. On 
jokaisen pienryhmän tai yksilön valinta, miten paljon alkutekstiä muuttaa. 
Myös saman lajin sisällä voidaan tehdä muunnelmia, esittäen tai kirjoittaen, 
joko tarkoin tai väljästi määritellyin lähtökohdin. Esimerkiksi lyhyt kertomus 
on mahdollista siirtää toiseen tapahtumapaikkaan, maalta kaupunkiin tai 
vaikka Lontoosta Helsinkiin. Satuun tai runoon voidaan vaihtaa vuodenaika. 
Oppilaiden kanssa työskentelyä selkeyttää, jos muunnettavat asiat, kuten 
yksittäiset sanat ja tekstikappaleet alleviivataan tai merkitään etukäteen 
jotenkin muuten.
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Kirjoittamalla tapahtuva muuntelu on vanha tapa kehittää kirjallisia taitoja, 
ja moni kirjailija on harjoitellut sen avulla esimerkiksi lajikirjoittamista. 
Kun muunnelmaa – jota myös on kutsuttu tekstuaaliseksi interventioksi 
(Leppänen 2004) – tehdään ryhmän tai parin kanssa, syntyy huomaamatta 
myös keskustelua siitä, miten kirjallisuus ja kieli vaikuttavat ja toimivat. 
Millaiset sanavalinnat tekevät kesän ja mitkä talven, mitkä Helsingin, 
Kuusamon ja Rooman, ja miksi? Valmis rakenne (jos se halutaan säilyttää) 
pitää kokonaisuutta ryhdissä ja lieventää tyhjän paperin kammoa. Kun 
työskentelyn jälkeen palataan alkutekstin pariin, se näyttäytyy uudelta 
pohjalta. Keskustelukin saattaa syttyä paremmin, kun sitä on edeltänyt tekstin 
työstö toiselle tasolle. 

Toiminnallisia lähestymistapoja, draaman ja erilaisten muunnelmien tekoa, 
tukee kokonaisvaltainen ajattelu, jossa ihminen nähdään sekä fyysisenä että 
psyykkisenä kokonaisuutena. Esitysten ja luovien sovellusten teko hyötyy 
heittäytymisestä, ja turha itsetarkastelu on syytä unohtaa. Olen huomannut 
toistuvasti, että kun rupeaman aluksi liikutaan ja lämmitellään kunnolla, 
monen on sen jälkeen helpompi keskittyä ja rohkaistua tekemään luovia 
harjoituksia ja töitä. Ilmapiiri rentoutuu ja tekemisen intensiteetti kasvaa. 
Pulssin voi kirjallisuuden tunnilla nostaa kirjaimellisesti korkeaksi. Voidaan 
liikkua joko musiikin kanssa tai ilman, irrotella ja tehdä erilaisia harjoituksia, 
joissa uskalletaan tarttua ensimmäisiin ja älyttömiinkin vaihtoehtoihin, 
asettautua naurunalaiseksi ja nauraa. Lämmitellessä ei harkita eikä analysoida 
vaan harjoitellaan rohkeutta tarttua omiin ja toisten ideoihin: liikkeiden 
ei tarvitse näyttää hyviltä eikä kenenkään ole tarkoitus päteä liikkujana. 
Pääsääntönä on nopea tempo ja ripeä siirtyminen muutaman valitun leikin 
välillä. Liikkeitä voi joko keksiä itse tai antaa oppilaiden keksiä niitä seuraa 
johtajaa -periaatteella. Mahdollista on myös soveltaa erilaisia liikuntaleikkejä 
tai draaman alkuharjoitteita, esimerkiksi esterataa, leivänpaahdinta ja 
diskohippaa.

Toiminnalliset sovellukset onnistuvat paremmin, jos käytössä on jokin muu 
kuin tavallinen luokkatila. Luova toimiminen hyötyy yleensä paikanvaihdosta, 
ja tehtävien suunnitteluun ja esittämiseen tarvitaan tilaa. Jokaisessa koulussa 
olisi hyvä olla erillinen draamatila, mieluiten useampi, jossa valaistusta olisi 
mahdollista säätää. Ensimmäisenä edellytyksenä on kuitenkin tilan avaruus 
ja mieluiten joustava lattia, jossa on mukava sekä liikkua että istua ja vaihtaa 
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asentoa, tarpeen tullen myös maata. Pulpetit ovat draamasovelluksissa 
tavallisesti haitaksi ja ne kannattaa vähintään siirtää sivuun. Kirjallisuuden 
tunnin voi joskus hyvin pitää myös liikuntasalissa. Silloin on tilaa lämmittelyyn 
mutta myös jatkotyöstöön ja esittämiseen, jos oppilaat on esimerkiksi jaettu 
neljän hengen ryhmiin esitysten valmistelua varten.

Jotta liikkuminen todella vapauttaisi, sen jälkeen kannattaa siirtyä melko 
suoraan luoviin tehtäviin ja sovelluksiin, oli sitten kyse kirjoittamisesta, 
draamakohtauksen valmistamisesta tai kuvallisesta työstöstä. Omiin 
kursseihini nivoutuvissa koulusovelluksissa olemme saaneet hyviä kokemuksia 
siitä, miten yhteinen alkuleikki ja luova liikkuminen nostavat tunnelmaa 
ja kannustavat rohkeisiin, kekseliäisiin ratkaisuihin ryhmätehtävissä. 
Koska kirjallisuus itsessään perustuu monen aistin hyödyntämiseen, siihen 
kannattaa antaa mahdollisuus myös kirjallisuuden tunneilla. Kirjallisuuden 
tunnit eivät ole vain istumista, puhetta ja pöydän ääressä kirjoittamista varten 
(ks. myös Jusslin 2019). Siellä kuuluu saada irrotella ja myönteisessä mielessä 
jopa riehaantua. Koska kirjallisuus kertoo ihmisestä ja inhimillisyydestä, ei 
sen tarkastelun ja työstön kuuluisi olla jähmeää ja varovaista – ei varsinkaan 
lasten ja nuorten kanssa.

Työtapoja kannattaa ylipäätään yhdistellä ennakkoluulottomasti. Vauhdikkaan 
hetken jälkeen voi olla helpompi kirjoittaa kuin sitä ennen. Monen lapsen on 
helpompi syventyä työskentelyyn, kun ylimääräiset höyryt on päästetty pois 
(ks. Toivanen 2015) – tai mikä vielä palkitsevampaa: fyysisen energian saa 
suunnata luovaan työhön. Kaikille liikunnalliset lämmittelyt eivät kuitenkaan 
välttämättä sovi, tai ne voivat tuntua aluksi liian oudoilta ja uusilta. Tämä 
koskee luonnollisesti myös opettajaa, jonka kannattaa etsiä työtavoista 
itselleen luontevimpia mutta toisaalta uskaltautua kokeilemaan uutta. Siihen 
hänen oppilaansakin miltei päivittäin joutuvat.

7.6.3 Hiljaisuuden hyödyntäminen, live-kuunnelma ja karttojen teko

Heittäytymisen ja draamaharjoitusten ohella on hyvä suosia pienimuotoista 
tekemistä, sellaista missä kenenkään ei tarvitse olla näkyvästi esillä. Kaikkia 
eivät esiintyminen ja improvisaatio kiinnosta, tai he eivät ole siihen heti 
valmiita vaan tarvitsevat aikaa ja tilaisuuksia rohkaistuakseen. Vastaavasti 
ulospäin suuntautuneet ja sanavalmiit hyötyvät hiljaisista luovista tehtävistä, 
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joissa kuunteleminen ja muiden kuin verbaalisten keinojen käyttö on 
tärkeää. Maalaaminen ja piirtäminen sekä lavastuksen tai pienoismaailmojen 
suunnittelu luettujen teosten pohjalta ovat monille sopivaa työstöä.

Yksi mahdollisuus on tutkia erilaisia karttoja, joita on painettu kirjojen ensi 
lehdille. Näitä löytyy etenkin fantasiakirjoista, esimerkiksi J. R. R. Tolkienin 
kirjoista ja Tove Janssonin muumiteoksista. Tämän jälkeen voidaan kehitellä 
ja piirtää – joko käsin tai tietokoneella – kartta omasta fantasiamaailmasta (ks. 
Sundmark 2014). Vaihtoehtoisesti voidaan laatia kartta jonkin itselle tärkeän 
kirjan kuvaamasta maailmasta, jos karttaa ei kyseisessä kirjassa valmiina 
ole. Omaan karttaan voi suunnitella joko laajempaa tarinaa tai yksittäisiä 
tapahtumia, jotka tapahtuvat tietyissä kartan kuvaamissa paikoissa.

Fantasiamaailmaa on kartan avulla mahdollista rakentaa kronologisen 
kertomisen sijaan myös yksittäisten pienten kirjoitelmien kautta, jotka 
kiinnittyvät karttaan. Mitä voisi tapahtua karttaan piirretyssä metsässä? 
Keitä asuu tällä saarella tai tuossa niemennokassa? Millaisia he ovat, ketä 
he rakastavat, ketä pelkäävät? Kirjoitetaan laulu, jonka kartan maailmassa 
elävä henkilö X laulaa valitussa paikassa henkilölle Y. Tai laaditaan kahden 
henkilön välinen vuoropuhelu, jonka he käyvät tietyn talon portailla. 
Millaisia eläimiä ja kasveja kartan maailmassa on? Mitä sen biologian 
oppikirjassa lukee kyseisestä eläimestä? Oma fiktiivinen kartta voidaan 
toteuttaa myös realistisena miljöönä. Kartan pohjalta kirjoitetut ja siihen 
sijoitetut kohtaukset, runot, kuvaukset ja dialogit sekä mahdolliset asiatekstit 
on halutessa mahdollista myös jatkotyöstää esitettäväksi draamana tai niistä 
voidaan kehitellä pelillinen versio.

Miljöötä on mahdollista tarkastella myös konkreettisesti oman kokemuksen 
kautta. Voidaan mennä retkelle samankaltaiseen paikkaan kuin mistä kirja 
kertoo, vaikka metsään, lentokentälle, vintille tai hevostalliin, ja tehdä siellä 
omia tekstejä tai poimia aineksia niihin. Kirjan tilaa voidaan rakentaa myös 
kouluun esimerkiksi lavastamalla tai tekemällä pienoismaailmoja. Erilaiset 
pakohuonetehtävät ja pelit (ks. Aerila & Kauppinen 2019), joita oppilaat 
voivat myös itse suunnitella, ovat innostaneet lukijoiksi monia sellaisiakin 
oppilaita, jotka ovat aiemmin vastahakoisesti tarttuneet kirjaan. 

Murrosikää lähestyviä mutta myös sitä nuorempia voi kiinnostaa kuunnelmien 
ja äänimaisemien teko luettujen kirjojen pohjalta. Äänittämisessä on 
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mahdollista käyttää apuna esimerkiksi Garage Band -ohjelmaa. Voidaan 
tehdä omia kirjaan sopivia laululyriikoita ja rap-tekstejä tai säveltää tai etsiä 
verkosta valmiita kappaleita, jotka sopisivat tunnussävelmiksi luetun kirjan 
henkilöille tai kirjan tiettyyn kohtaukseen. Tärkeää on perustella, miksi 
valinnat on tehty. Miksi tämän sivuhenkilön tunnusbiisi olisi juuri tämä?

Visuaalisesti vaikuttavia tekstejä, kuten H. C. Andersenin satuja tai vaikka 
Tove Janssonin Taikatalvea, voi olla erityisen kiinnostavaa kuunnella silmät 
kiinni rentoutuen. Vastakohdaksi usein railakkaille runokoreografioille olen 
opiskelijoiden kanssa kehittänyt live-kuunnelman, joka tapahtuu pimeässä. 
Sitä voisi myös kutsua pimeäksi teatteriksi. Yleisö makaa patjoilla lämpimässä 
joko peittoihin tai takkeihin kääriytyneenä ja kuuntelee huivi kevyesti 
silmien päällä, kun esittäjät lukevat tai improvisoivat valmiin tekstin pohjalta 
esimerkiksi kokonaisia kertomuksia tai kohtauksia Kalevalasta. Esittäjillä 
on taskulamput, ja he voivat myös liikkua tilassa haluamallaan tavalla: 
vastaanottajat eivät heitä näe.

Kuuloaistin lisäksi live-kuunnelmassa on mahdollista hyödyntää tuntoaistia. 
Väinämöinen ja Joukahainen voivat ravata hevosillaan ja törmätä keskellä 
tilaa, voidaan soittaa kannelta ja muita soittimia, laulaa ja tehdä erilaisia 
ääniefektejä erilaisilla saatavissa olevilla esineillä ja vaikkapa lattiaa raapien. 
Pelkkä hiljaisuuden hyödyntäminen, tauotus ja säästeliäisyys äänissä ovat 
kuitenkin usein kakofoniaa tehokkaampia.

Kun työtapa on tuttu, kuuntelijoita on mahdollista myös koskettaa kevyesti 
esimerkiksi kankailla samalla kun tilassa liikutaan hiljaa; voidaan tehdä tuulta 
ja aaltojen loisketta. Toisin kuin perinteinen kuunnelma live-kuunnelma 
tapahtuu tässä ja nyt. Etukäteen kannattaa päättää, otetaanko mukaan 
digitaalisia ääniä vai tehdäänkö kaikki itse. Olemme tehneet live-kuunnelmia 
myös lasten ja nuorten kanssa kuvakirjojen ja heidän itse kirjoittamiensa 
satujen pohjalta. Tekstivalinta ohjaa paljon sitä, millainen tunnelma syntyy. 
Live-kuunnelmasta voi tehdä niin humoristisen ja eläväisen kuin rauhallisen 
ja koskettavan. Myös lapset ja nuoret ovat kertoneet nauttineensa live-
kuunnelmien tekemisestä ja kuuntelusta. He ovat kokeneet sen rauhoittavana 
mutta myös hauskalla tavalla jännittävänä.

Äänen mahdollisuuksia on voimakkaan visuaalisessa kulttuurissamme alettu 
arvostaa yhä laajemmin. Kun yksi keskeinen aisti, näkö, suljetaan pois, jää 
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tilaa omille kuville ja tuntemuksille. Seuraavassa alaluvussa keskitytään 
tarkemmin perinteiseen, yksinkertaiseen kirjallisuudesta nauttimisen 
muotoon: ääneenlukuun, jossa yksi henkilö lukee kirjaa ja toinen kuuntelee.

7.7 Ääneen lukeminen ja lukevan aikuisen malli

Kotona tai koulussa tapahtuvan itsenäisen ja yhdessä tapahtuvan lukemisen 
lisäksi opettajan kannattaa lukea paljon ääneen. Ensimmäisillä luokilla 
opettajan ääneen lukeminen tukee lasten lukutaidon kehittymistä, 
havainnollistaa kirjoitetun ja puhutun kielen eroa ja laajentaa käsitystä 
kirjallisuudesta. Se myös antaa osviittaa siitä, mihin kaikkeen voi omin päin 
tutustua sitten kun oma lukutaito sallii. 

Ääneen lukemista ei kuitenkaan pidä lopettaa isompien oppilaidenkaan 
kohdalla. Kyse on yhteisestä, jaetusta kokemuksesta, joka edelleenkin 
kasvattaa kaikkien sanavarastoa ja kykyä ilmaista asioita. Kaikki eivät 
välttämättä itse pysty lukemaan kirjoja, jotka olisivat heille sisällöllisesti 
tarpeeksi puhuttelevia. Kun tekstejä luetaan niitä arvostaen ja niiden tyyliin 
sopivalla tavalla ääneen, se myös antaa esimerkin siitä, miten sinänsä 
yksinkertaisella tavalla kirjallisuudesta voi nauttia (ks. myös Suojala 2006, 175). 
Parhaimmillaan voidaan saada aikaan kirjallisuuteen pohjautuvia elämyksiä, 
jotka vaikuttavat luokan ilmapiiriin laajakantoisesti. Paljon riippuu kirja- ja 
tekstivalinnoista ja siitä, miten hyvin opettaja oppilaansa tuntee. Kokeilemalla 
edistyy: luokalle tärkeät tekstit löytyvät lukemalla monia tekstejä. Yhteiset 
lukukokemukset toisaalta lisäävät opettajan oppilaantuntemusta. Tärkeää on 
myös nauraa yhdessä.

Toisinaan opettajan kannattaa tehdä omia, rohkeitakin valintoja. Jos opettaja 
lukee ääneen vain kirjoja, joita oppilaat lukevat muutenkin, hän hukkaa 
mahdollisuuden avartaa heidän käsitystään siitä, miten erilaisia ja kiinnostavia 
tekstit voivat olla. Ääneen luettavaksi opettaja voi valita myös runoja, novelleja 
tai lyhyitä kertomuksia sekä sellaisia lasten- ja nuortenkirjoja, joiden kieli on 
haastavampaa, esimerkiksi vanhempaa. Jos opettaja lukee luokalleen vaikkapa 
Anni Swanin 1900-luvun alun nuortenkirjoja tai 1950-luvulla julkaistuja 
Aapelin Koko kaupungin Vinskiä ja Väinö Riikkilän Pertsaa ja Kilua, hän voi 
sopivassa kohdassa kertoa tuon ajan lasten elämästä ja ottaa esiin joitakin sen 
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arkeen liittyviä sanoja ja ilmauksia. Luetusta voidaan myös välillä keskustella 
ja pyytää mukaan keskusteluun tai ääneenlukijoiksi oppilaiden isovanhempia.

Ääneen luettavaksi sopivat hyvin teokset, jotka ovat kerronnaltaan tai 
kieleltään vaativampia kuin ne, joita valtaosa oppilaista itsekseen lukee. 
Esimerkiksi Kalevalasta opettaja voi valita sopivia kokonaisuuksia, joiden 
sisältöä hän avaa omin sanoin tai Kirsti Mäkisen kertoman Suomen lasten 
Kalevalan avulla. Ääneen lukeminen on itsessään arvokasta, koska se antaa 
kuulijalle mahdollisuuden upota tekstin maailmaan ja nauttia siitä, ja samalla 
ehkä myös rauhoittua ja rentoutua. Sanavaraston kasvattamisen ja luetun 
ymmärtämisen kannalta on toisaalta todettu hyväksi, että ääneenlukija 
välillä keskeyttää lukemisensa selittääkseen joitakin sanoja ja yksityiskohtia 
tai esittääkseen jonkun avoimen kysymyksen, tai että luetusta ylipäätään 
keskustellaan tai sitä työstetään muuten jälkeenpäin (ks. esim. Mäkikokko 
2019, 4–13).   

Yhteiseksi ääneen luettavaksi soveltuvat toisinaan myös sellaiset kirjat ja 
tekstit, jotka käsittelevät niin sanottuja vaikeita aiheita. Suru, yksinäisyys, 
epäoikeudenmukaisuus ja erilaiset pettymykset ja menetykset ovat asioita, 
joita kaikki ihmiset kohtaavat ennemmin tai myöhemmin, ja ne koskevat ja 
kiinnostavat myös lapsia. Tämänaiheisia tekstejä opettajan on luontevampi 
valita silloin, kun hän tuntee oppilaitaan, ja niistä on erityisen tärkeä 
keskustella. Jo lukuhetken aikana opettajan on mahdollista aistia, mitkä 
kohdat ja asiat herättävät kysymyksiä ja ajatuksia oppilaissa.

Ääneenluvun ei välttämättä tarvitse olla pitkäkestoinen tapahtuma. Runoja 
voi lukea päivän rytmittämiseen ja erilaisten tilanteiden juhlistamiseen, ja 
monia runotekstejä voidaan myös laulaa yhdessä. Jotkut runot voi hyvin lukea 
moneenkin otteeseen ja ne kannattaa ainakin toisinaan näyttää esimerkiksi 
dokumenttikameralla, sillä runo on myös visuaalinen kokonaisuus, jossa 
sanat ja rivit on harkitusti asemoitu. Runo on merkityksiltäänkin niin tiheä, 
että se hyötyy useammasta lukukerrasta samoin kuin siitä, että sitä tarpeen 
mukaan avataan ja taustoitetaan.

Välttämättä ei tule ajatelleeksi, että kaunokirjallisuuden säännöllinen 
ääneen lukeminen vaikuttaa vaivihkaa myös opettajan omaan kielentajuun 
ja -käyttöön. Hän saattaa yllättäen huomata käyttävänsä elävämpää ja 
rikkaampaa kieltä opetuksessaan muuallakin. Ääneen lukemisen taito myös 
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kehittyy ajan myötä. Perusohje on, ettei lukiessa kannata kuunnella omaa 
ääntään vaan keskittyä tekstin kuvaamaan maailmaan ja sen ääniin. Tällöin 
on helpompi lukea luontevasti ja elävästi eikä lukemista pääse kankeuttamaan 
turha itsekritiikki. On makuasia, missä määrin eri henkilöhahmojen puhetta 
haluaa värittää, ja se riippuu toki tekstistäkin. Ääntä ei välttämättä tarvitse 
muunnella isosti, joskin kuuntelijoista se on usein hauskaa. Kokeilemalla 
selviää, mikä on kunkin tekstin yhteydessä kenellekin luontevaa. Moni 
ääneen lukeva silmää jo ennalta tulevaa virkettä, jotta osaa valmistautua sen 
rakenteeseen ja sävyihin. Vielä tärkeämpää on lukea kiireettömästi, ikään kuin 
nähdä se, mitä lukee. Silloin kuulijakin ehtii nuo asiat mielessään kuvitella. 
(Ks. myös Heikkilä-Halttunen & Happonen 2018.)

Ääneenlukua voidaan toteuttaa myös kirjavinkkauksena. Kirjavinkkauksessa 
joku suosittelee tiettyä kirjaa niin, että kertoo lyhyesti esimerkiksi sen 
päähenkilöstä ja tarinan lähtötilanteesta ja lukee sitten tekstinäytteen 
sellaisesta kohdasta, joka voisi herättää kuulijoissa halun lukea koko kirja. 
Kirjavinkkauksen tapoja on lukuisia, ja kirjavinkkauksen voi myös videoida. 
Kirjavinkkausta voi siis toteuttaa myös opettaja, eivät vain oppilaat toisilleen.

Äänikirjat ovat viime vuosina kasvattaneet voimakkaasti suosiotaan. Ainakin 
osa niiden menestyksestä perustuu siihen, että kirjaa kuunnellessa voi 
samanaikaisesti liikkua tai tehdä jotain vaikkapa käsillään. Toisaalta suosio 
kertoo ääneen lukemisen voimasta ja äänen ilmaisumahdollisuuksista. 
Myös äänikirjoja on mahdollista kuunnella yhdessä (jolloin myös opettajan 
kuuluu keskittyä kuuntelemaan), mutta vaikuttavampi yhdessäolon kokemus 
syntyy todennäköisesti silloin, kun lukija on konkreettisesti paikalla. Ääneen 
lukemisesta ei tällöin myöskään synny vaikutelmaa, että sen täytyisi olla 
äärimmäisen viimeisteltyä ja tuotettua. Lukutaidon karttuessa oppilaiden on 
voitava halutessaan myös itse lukea eläytyen ääneen toisille, ja heitä kannattaa 
siihen kannustaa. Edellä esitelty, ryhmässä suunniteltu live-kuunnelma on 
ikään kuin laajennus tästä. 

Ääneen lukiessaan opettaja antaa myös näkyvän mallin aikuisesta, joka 
lukee. Arvokasta on, jos opettaja ja luokalle muut läheiset aikuiset muissakin 
yhteyksissä näyttävät lukevansa itse, kertovat lukemistaan kirjoista ja pohtivat 
ääneen niiden herättämiä ajatuksia ja tunteita. Kummiluokka, koulun muut 
opettajat sekä oppilaiden vanhemmat ja läheiset kannattaa ottaa mukaan 
luokan ääneenlukutilanteisiin. Vanhemmat tai isovanhemmat voivat 
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esimerkiksi tulla lukemaan oman lempisatunsa tai -runonsa.

Tutkimuksissa on havaittu, että lukevan aikuisen malli on erityisen tärkeä (mm. 
Leino ym., 2017, 36; Brozo 2010). Myös suosittujen julkisuudenhenkilöiden 
lukuvalinnat kiinnostavat. Kun Suomen menestyksekkään 
jääkiekkomaajoukkueen maalivahti Kevin Lankinen kertoi romaanista, jota 
oli lukemassa, teos hupeni kirjastoista ja kirjakaupoista. Innostus mihin 
tahansa kirjallisuuden lajiin, oli se sitten romaanikirjallisuutta, rap-lyriikkaa, 
elämäkertakirjallisuutta, sarjakuvaa, tieteis- tai jännityskirjallisuutta, osoittaa, 
että lukeminen on osaa persoonaa. Kirjallisuuden tulisi olla luonteva osa 
jokapäiväistä elämää. Mutta entä jos opettajasta itsestään tuntuu, ettei hän ole 
kiinnostunut kirjoista?

7.8 Nykylastenkirjallisuuden teoreettisia ja pedagogisia 
ulottuvuuksia

Lasten ja nuorten lukemiseen laajasti perehtynyt kirjallisuudenopettaja 
Helena Linna on todennut, että kaikki lapset kyllä innostuvat lukemaan, jos 
vain saavat käsiinsä itseään kiinnostavia kirjoja (Vilkman, 2016). Saman voisi 
olettaa koskevan aikuisia.

Opettajan oma innostuminen voi tapahtua vaikka kuuntelemalla äänikirjoja, 
mahdollisimman erilaisia tekstejä, joista jokin lopulta sytyttää ja houkuttelee 
lukemaan. Itseään kiinnostavaa kirjallisuutta voi hyvinkin löytää myös 
lastenkirjoista, juuri niiden kaksoispuhuttelun tähden, jota on käsitelty 
edellä. Lapsille markkinoidut kirjat antavat aikuisellekin usein ajateltavaa, 
sillä ne käsittelevät elämän ydinkysymyksiä varsin suoraan: ystävyyttä ja 
yksinäisyyttä, erilaisuuden hyväksymistä, onnen ja surun olemusta, rakkautta 
sekä rohkeuden ja sinnikkyyden voimaa. Lastenkirjojen ilmaisu voi olla 
yksinkertaista, merkitykset välttämättä eivät. Monissa kirjoissa on myös 
ikärajat ylittävää huumoria. Useat lastenkirjaklassikot, kuten Janssonin, 
Tolkienin ja Rowlingin teokset, ovat jo pitkään olleet aikuistenkin lukemistoa.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus elää jatkuvassa murroksessa. Opettajan voi olla 
haikea huomata, etteivät hänen omat lapsuudensuosikkinsa välttämättä ole 
kirjallisuutta, joka eniten innostaa hänen oppilaitaan. Nykylastenkirjallisuus 
asettaa myös joitakin perinteisiä lasten lukemista ja lukutaidon kehitystä 
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koskevia teorioita uuteen valoon. Esimerkiksi Appleyardin (1990) ajatus 
6–12-vuotiaiden lukijoiden sankarikeskeisyydestä, siitä että nuori lukija 
haluaa kirjaa lukiessaan samastua sen seikkailussa pärjäävään ja pelastajana 
toimivaan sankarihahmoon (ks. esim. Suojala 2006, 173 ja luku 6 tässä 
teoksessa), toteutuu mutta tulee myös haastetuksi monissa nykylastenkirjoissa. 
Esimerkiksi J. K. Rowlingin Harry Potter -kirjoissa on päähenkilönä orpolapsi 
Harry, joka selviytyy ja auttaa muita, ja kirjailijannimimerkki Erin Hunterin 
Soturikissa-sarjassa seikkailee joukko kissoja, jotka toimivat omien klaaniensa 
sankareina joko taistelevien soturien roolissa tai asiantuntevina parantajina.

Samaan aikaan monissa suosituissa sarjakirjoissa löntystää tai sählää yhä 
sankempi antisankareiden joukko. Neropatin päiväkirjojen kertojapäähenkilö 
Greg Heffley on pelikoneen äärellä viihtyvä, huonoryhtinen hahmo ja omassa 
koulussaan epäsuosittu henkilö. Kapteeni Kalsari -kirjojen päähahmot, 
sisäistarinoiden kertojat Erno ja Huuko onnistuvat puolestaan toistuvasti 
tunaroimaan tilanteissa, joissa heillä olisi ratkaisun avaimet. Vaikka Erno 
ja Huuko päihittäisivätkin kirjassa esiintyvät pahuuden edustajat, tarina 
voi hetkessä edetä pisteeseen, jossa yhteisö tai koko maailma silti tuhoutuu. 
Antisankareita samoin kuin kiehtoviksi koettuja pahiksia on toki ollut 
lastenkirjallisuudessa ennenkin, mutta niiden vahvaa asemaa nykykirjoissa 
sekä lasten ja nuorten suosimassa viihteessä, videoissa ja meemeissä, kannattaa 
pohtia. Mikä tekee heistä kiehtovia tarinahahmoja? Miksi useimmat koomiset 
antisankarit ovat poikia tai miehiä? Näitä kysymyksiä on kiinnostava käsitellä 
lasten ja nuorten itsensä kanssa.

Nykylastenkirjoissa ja -sarjakuvissa on paljon piirteitä, joihin saa otteen 
lukemalla itse teoksia. Kun teoksista keskustellaan koulussa, käsittelyn tulisi 
osua kyseiseen kirjaan. Työtapakin on usein toimivin, kun se ideoidaan 
kirjasta käsin. Myös jotkut teoreettiset näkökulmat voivat avartaa yhteisiä 
havaintoja ja tarkentaa keskustelua seikkoihin, jotka ovat luetun teoksen 
kannalta merkittäviä. Yksi tällainen ajassa tärkeä käsite on metafiktio, jolla on 
yhteyksiä myös muihin taiteisiin ja kulttuurin aloihin.

Metafiktiossa kirjallinen kerronta viittaa korostetusti omiin traditioihinsa 
ja leikkii niillä. Usein rikotaan jotain kirjallisuuden konventiota, totuttua 
kertomisen ja esittämisen tapaa, ja saadaan siten aikaan huumoria. 
Esimerkiksi Jon Scieszkan ja Lane Smithin uraauurtaneessa metafiktiivisessä 
satukokoelmassa The Stinky Cheese Man and Other Fairly Stupid Tales (1992) 
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on Punahilkka-parodia, Punasortsi-nimisestä tytöstä kertova satu, jonka 
kertoja aloittaa tutulla olipa kerran -lauseella. Esittelyosan sijaan sadun 
kertoja kertoo kuitenkin koko tarinan nopeana tiivistelmänä ja antaa vasta 
tämän jälkeen Punasortsille ja sudelle ”vuoron”. Henkilöhahmot suuttuvat 
ja ilmoittavat kertojan pilanneen jutun. He lähtevät tiehensä, ”pois sadusta”, 
jättäen kertojan karjumaan jälkeensä epätoivoisesti. Henkilöhahmojen 
häipyminen näkyy konkreettisesti myös värikkäällä kuvasivulla, joka esittää 
isoäidin mökkiä metsän keskellä. Punasortsista ja sudesta muistuttavat 
kuvassa vain heidän siluettinsa, joiden kohdalla paistaa tyhjä valkoinen 
pohjasivu. (Sziescka & Smith, 1992; ks. myös Beckett 2011, 81.)

Metafiktion pedagoginen ulottuvuus on, että se tekee lukijansa (ja tässä 
tapauksessa myös katsojansa) tietoiseksi kirjallisen kerronnan tavasta, jota 
se rikkoo. Metafiktion avulla on mahdollista havainnollistaa kirjallisuuden 
keskeisiä käsitteitä ja ilmaisutapoja. Edellä kuvattu esimerkki näyttää kertojan 
riisuttuna tavallisesta tehtävästään ja valta-asetelmastaan. Toisin kuin edellä, 
satujen kertoja on yleensä kaikkitietävä ja varsin huomaamaton taho.

Metafiktiota esiintyy monissa satumuunnelmissa ja -parodioissa, joissa se 
nivoutuu usein intertekstuaalisuuden käsitteeseen. Intertekstuaalisuus sisältää 
ajatuksen siitä, että tekstit koostuvat toisista teksteistä tai voivat viitata niihin: 
toisista tarinoista, henkilöhahmoista, tapahtumapaikoista ja näiden välisistä 
viittaussuhteista (esim. Stephens 1992, 84–88). Metafiktio menee kuitenkin 
itsensä kertomisen juurille ja tekee lukijansa tietoiseksi koko prosessista. 
Timo Parvelan sadussa Oikea prinsessa (2013) todetaan esimerkiksi näin: 
”Prinssi oli juuri niin komea kuin saduissa yleensäkin.” Jukka Itkosen 
sadussa Sorsa norsun räätälinä (2003) leikitään puolestaan periaatteella, 
että kerronnassa kuuluisi välttää turhaa toistoa. Sadussa viitataan toiseen 
päähenkilöön, sorsaan, aina uudella yliampuvalla synonyymillä. Usein myös 
verbi vaihtuu. Sen sijaan että sadussa lukisi ”sorsa sanoi”, Itkonen kirjoittaa 
muun muassa ”puolisukeltaja paukautti”, ”saraheinän mussuttaja virkkoi” ja 
”trumpettinokka päivitteli”.

Dav Pilkeyn Kapteeni Kalsari -kirjojen metafiktio on rakenteellista sekoilua 
fiktion maailmassa, jossa tämän tästä hypitään ajassa eteen ja taakse, monesti 
lyhyellä johdannolla ”jotta voit ymmärtää tämän tarinan, sinun täytyy ensin 
tuntea tämä tarina”, sekä äkkinäisillä juonimuutoksilla, joissa jo tapahtuneeksi 
kerrottu peruutetaan ja todetaan, että oikeasti tapahtuikin jotain muuta. 
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Todellisuusrakenteet muuttuvat haastaviksi myös siten, että päähenkilöt 
Erno ja Huuko esitetään tarinan sisällä niiden sarjakuvatarinoiden tekijöinä, 
joissa he itse seikkailevat. Metafiktiivinen karnevaali on löytänyt tiensä myös 
Aku Ankan taskukirjoihin. Italialaisen piirtäjä-käsikirjoittaja Silvia Zichen 
tarkoituksellisen ylipitkissä tarinoissa ankkalinnalaiset filmaavat tosi-tv-
sarjaa, jota Roope Ankka tuottaa ja jossa hän myös näyttelee, ja Mikki ratkoo 
loputonta panttivankidraamaa vauhkojen uutistoimittajien myllytyksessä. 
Zichen tarinat tuovat näkyvästi esiin niin sarjakuvan kuin tv-fiktion ja 
uutisten tekoprosesseja sekä näiden toisiinsa limittyviä todellisuusrajoja.

Vaikka metafiktiivistä kerrontaa on 2000-luvun alusta saakka esiintynyt 
lasten- ja nuortenkirjoissa erityisen paljon, se ei kuitenkaan ole vain 
nykyilmiö. Varhempana esimerkkinä metafiktiivisestä kerronnasta toimii 
esimerkiksi Tove Janssonin muumikirja Muumipapan urotyöt (1950). Siinä 
on äänessä Muumipappa itse, epäluottamusta herättävä minäkertoja, joka 
itseään korostaen ja yltiöromanttisesti kertoo nuoruutensa seikkailuista 
ja elämästään ”joka on kuin taideteos”. Kuvaavaa on, ettei Tove Janssonin 
kustantaja 1950-luvulla uskonut lapsilukijoiden ymmärtävän Muumipapan 
muistelmiin liittyvää ironiaa, saati nauttivan siitä, vaan lykkäsi kirjan 
julkaisemista. Janssonin muumiromaaniin verrattuna esimerkiksi Pilkeyn 
teokset, jotka monille edustavat ensimmäisiä kokonaan luettuja kirjoja, 
ovat tässä mielessä vähintään yhtä monimutkaisia. Ne nojaavat parodiaan 
ja metafiktioon, joiden rakenneosina ovat sekä lastenkirjallisuuden että 
peliteollisuuden keskushahmot ja miljööt sekä epäluotettavan tuntuiset 
kertojat tai kerronta-asetelmat.

Metafiktiiviset lasten- ja nuortenkirjat tuovat siis elävästi ja usein myös 
humoristisesti esiin sitä, miten todellisuus tekstin ja kuvan keinoin rakentuu. 
Oppilaiden kanssa on mielenkiintoista tehdä näitä havaintoja, koska kirjat 
itse usuttavat lukijoitaan siihen. Kirjallisuudentutkimuksen termin metafiktio 
voi hyvin opettaa jo alakoulun viimeisillä luokka-asteilla, sillä se pureutuu 
myös mediakritiikin ytimeen. Metafiktiivisen esittämisen ja kerronnan 
muodot liittyvät lisäksi selvästi oppilaiden keskinäiseen viestintään: omien 
viestien ironissävyiseen kommentointiin, hymiöiden käyttöön, selfie-kuviin, 
parodiasisältöisiin videoihin sekä erilaisiin muihin peilaamisen kulttuurin 
muotoihin. Vastapainoksi voidaan tarkastella sellaisia kirjoja ja tarinoita, 
jotka perustuvat erityisen vahvasti lukijan eläytymiseen: siihen, että lukijalle 
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luodaan eheä illuusio fiktiivisestä maailmasta, johon voi upota – ilman 
metafiktiivisiä muistutuksia siitä, miten tuo maailma on tehty. 

Metafiktion tavoin lukijaa pitävät valppaana varsinkin nuortenkirjoissa 
suositut rakenteet, jossa kertojapositioita on enemmän kuin yksi. Siinä missä 
metafiktio korostaa, että tarina ja todellisuus on aina tehty, monien kertojien 
asetelma tähdentää, että se on aina jonkun näkemä ja kokema. Esimerkiksi 
Palacion kirjassa Ihme on päähenkilö Augustin lisäksi kuusi kertojaa, joilla 
kullakin on omat lukuosuutensa. Poikkeavannäköisen Augustin hankala 
taival uudessa koulussa näytetään monesta eri perspektiivistä: äänessä ja 
havaintoja tekemässä ovat muun muassa Augustin isosisko, luokkatoveri 
Jack, isosiskon poikakaveri sekä rinnakkaisluokan tyttö. Kun tarina valottuu 
useasta kulmasta, lukijan on itse hahmotettava kokonaisuus. Mikään näkemys 
ei ole ainoa oikea. Palacion romaanissa usean kertojan rakenne ohjaa 
ymmärtämään, miksi kukin toimii niin kuin toimii ja mikä on kenellekin 
henkilölle helppoa ja vaikeaa. Samalla se tuo esiin, miten eri tavoin kukin 
itseään ilmaisee, millaista kieltä käyttää ja mihin kiinnittää huomionsa. Jos 
lukija pystyy eläytymään eri kertojiin, hänen on helpompi siirtyä pohtimaan 
myös omassa maailmassaan sitä, miten eri tavoin ihmiset eri tilanteet ja asiat 
kokevat, ja eläytymään muuhunkin kuin omaan asemaansa.

Kuvakirjan keinoin on erityisen tehokasta näyttää, miten erilaiset persoonat 
näkevät ja puhuvat. Esimerkiksi Anthony Brownen kerronnaltaan 
poikkeuksellisessa kuvakirjassa Ääniä puistossa (2004) on sekä monta ääntä 
että näkökulmaa. Neljä henkilöä kuvaa kukin vuorollaan, mitä puistossa 
eräänä päivänä tapahtuu. He puhuvat omalla tavallaan, minkä välittää kirjan 
teksti, mutta myös näkevät eri tavoin, mikä havainnollistuu kuvissa. Kuvan 
ja tekstin yhdistelmänä välittyy, miten eri tavoin henkilöt samaa tilannetta 
rajaavat, korostavat, selittävät ja määrittelevät. 

Kuvat ja sanat elävät kuvakirjoissa ja lastenkirjoissa ylipäätään yhä 
kiinteämmässä ja mielenkiintoisemmassa suhteessa (mm. Lewis 2001, 
Happonen 2005, Kümmerling-Meibauer 2015, 5). Monet suositut sarjakirjat, 
kuten Kinneyn Neropatin päiväkirjat, Pilkeyn Kapteeni Kalsarit ja Koiramies-
kirjat sekä Timo Parvelan ja Pasi Pitkäsen Pate-kirjat, yhdistelevät 
suorasanaista ja sarjakuvamaista kerrontaa. Myös yhä useampi kuvakirja 
hyödyntää sarjakuvan ilmaisukeinoja. Toisaalta lasten- ja nuortenromaaneissa 
näkyy kuvakirjamaisia taittoratkaisuja. Esimerkiksi Kepler62-sarjan 
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scifiromaaneissa on aukeamia, joissa kuva ottaa vallan tai joissa on vain 
yksi sana tai numero kuvapohjalla. Joskus sivu on kokonaan musta. Kyse on 
jännityksen tihentämisestä ja kerronnan rytmittämisestä, kuvan ja sanan 
dialogista. Toisinaan kuviin sisältyy juoneen liittyviä yksityiskohtia ja sävyjä, 
jotka on tarkoituksella jätetty vain kuvaosuuksiin ja joita ei tekstissä mainita 
lainkaan. Lukijan täytyy siis osata ”lukea” myös kuvia ja niiden suhdetta 
tekstiin. 

Moni lapsi harjoittaa sujuvaa lukutaitoa juuri kuvakirjojen ja sarjakuvien 
avulla. Kuvakirjatarjonnan monipuolistuvaa antia onkin syytä hyödyntää 
myös koulussa. Sarjakuvakerrontaa voi puolestaan analysoida sekä hauskasti 
että haasteita etsien, tarkkaillen esimerkiksi erilaisten efektien käyttöä 
sarjakuvissa, ruutujen välisiä aikasiirtymiä ja kuvan ja sanan vuorovaikutusta 
(ks. Herkman 1998, Mikkonen 2017). Sekä sarjakuvien että kuvakirjojen 
lukemisessa on otettava vakavasti sekä kuva että teksti ja annettava aikaa 
molempien tarkasteluun. Toisaalta ne on nähtävä kokonaisuutena. Mikä on 
tarinassa tekstin ja mikä kuvan vastuulla, mitä ne esimerkiksi paljastavat 
kirjan henkilöistä? Mistä johtuu, että esimerkiksi kuvakirjassa kuvan ja 
tekstin työnjako menee usein niin, että kuvitus luonnehtii enemmän tilaa ja 
teksti aikaa?

Kuvitus monesti auttaa tekstin ymmärtämisessä, mikä tukee muun 
muassa suomea toisena kielenä lukevan oppilaan lukemista. Mutta koska 
kuvakirja taidemuotona tähtää nimenomaan kuvan ja sanan rikkaaseen 
vuorovaikutukseen, kuvat voivat myös laajentaa tekstin merkityksiä ja 
viedä niitä täysin uudelle tasolle. Sellaisissa kuvakirjoissa, jotka tietoisesti 
hyödyntävät kuvakirjan ilmaisumuotoa, kuvan ja tekstin suhde harvoin 
pyrkiikään olemaan erityisen samansisältöinen (esimerkiksi niin, että 
tekstissä kerrottaisiin, että ”tyttö söi vihreää omenaa” ja kuvassa kuvattaisiin 
tyttö syömässä vihreää omenaa). Teoksen kiinnostavimmat merkitykset 
tuntuvat usein syntyvän kuvan ja tekstin yhteisvaikutuksena, ikään kuin 
niiden ”väliin”. (Happonen 2005 ja 2006, 191.) Esimerkiksi Jukka Laajarinteen 
ja Timo Mänttärin agenttikuvakirjassa Isä vaihtaa vapaalle (2015) luodaan 
tarkoituksellinen ristiriita kuvan ja tekstin välille. Yhden kuvan alla, sivun 
alalaidassa lukee ”Ruokatauon aikana auto meni rikki.” Kuva näyttää kuitenkin 
valtavan räjähdyksen, joka nostattaa isän ja tämän tokaluokkalaisen tytön 
hiukset pystyyn. Asiallisen, lyhyen virkkeen yhdistäminen kuvan esittämään 
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yllättävään ja dramaattiseen tapahtumaan kuvastaa teoksen huumoria, joka 
useassa kohti perustuu nimenomaan kuvan ja sanan suhteeseen.

Lukemisen tottumuksia ja omaa kirjallista horisonttia on sekä oppilaan 
että opettajan aina mahdollista laajentaa, ja niin kannattaakin tehdä. 
On aiheellista hyödyntää opettajakollegojen asiantuntemus itselle vielä 
outojen kirjallisuuden alueiden parissa ja tehdä kirjallisuuden opetuksessa 
yhteistyötä. Jollekulle esimerkiksi Kalevalan kieli ja tarusto on vierasta ja 
toiselle mitä mukaansatempaavinta kirjallisuutta. Osa aikuislukijoista ei 
puolestaan ole lainkaan harjaantunut katsomaan kuvaa ja kuvitusta, vaan 
keskittyy ainoastaan kirjalliseen tekstiin. Kulttuurissamme eläville, sähköisiä 
viestimiä käyttäville lapsille ja nuorille kuvan ja sanan jatkuva vuorovaikutus 
on joka tapauksessa erottamaton osa arkea ja omaa ilmaisua, ja myös koulussa 
on syytä tarttua sen mahdollisuuksiin.

7.9 Kirjallisuuden voima

Monesti unohtuu, miksi lapsi pohjimmiltaan lukee. Lapsi tai nuori lukee 
harvoin siksi, että lukemisesta olisi hänelle hyötyä, koska hän on kuullut sen 
vaikuttavan myönteisesti hänen aivotoimintaansa tai edistävän oppimista 
muissakin kouluaineissa. Lapsi lukee, koska hän viihtyy kirjan äärellä, saa 
siitä nautintoa ja uutta ajateltavaa.

Koulussa luettavien kirjojen pitäisi pääsääntöisesti täyttää tämä tarve. Kirjojen 
tulisi kiinnostaa lasta, tai lapselle kuuluisi vähintäänkin tarjota mahdollisuus 
kiinnostua niistä. Kaikkeen lukemaansa ei kukaan kuitenkaan pääse hetkessä 
sisään. Lukijana voi myös kehittyä, muuttaa mieltään ja mieltymyksiään. 
Koulussa käsiteltävien kirjojen olisi ylipäätään myös suotavaa olla ”hyviä”. 
Laajoja draamasovelluksia tai pitkiä projekteja ei kannata rakentaa tekstin 
varaan, joka on sisällöllisesti ontto ja ilmaisultaan köykäinen. Seuraa hankala 
dilemma: millainen sitten on tarpeeksi hyvä kirja?

Kysymykseen on yhtä vaikea vastata kuin siihen, millaista on hyvä musiikki 
tai kuvataide, muuten kuin melko subjektiivisesti valituilla esimerkeillä 
erilaisista alalajeista. Hyvässä kirjassa on usein syvyyttä ja vivahteikkuutta 
ja sen kerronta on taidokkaasti rakennettu, mutta se ei tarkoita, että kaikki 
hyvät kirjat olisivat syvällisiä. Myös lasten- ja nuortenkirjoilla on vaihtelevia, 
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yksilöllisiä pyrkimyksiä. Sama koskee niiden lukijaa, joka voi yhdellä kertaa 
kaivata naurua ja toisella kertaa jännityksen kokemusta tai melankoliaa, jopa 
surun tunnetta. Toisinaan hän voi haluta pohtia elämän kiperiä kysymyksiä. 
Kirjallisuuden luonteeseen kuuluu paljon määrittelemätöntä. Se kannattaa 
hyväksyä, sillä siihen sisältyy myös kirjallisuuden voima.

Se, mitä opettaja voi tehdä, on kerätä itselleen vähitellen karttuvaa listaa 
kirjoista, joista hänellä on hyviä kokemuksia ja joita hänen oppilaansa ja 
kollegansa sekä kirjastopedagogit ja kirjastonhoitajat ovat suositelleet. Jos 
mahdollista, kirjoja kannattaa hankkia antikvariaateista ja kirjakaupoista 
omaan kotiin tai luokan ja koulun hyllyihin. Suomen tasokasta kirjastolaitosta 
kannattaa kaikin tavoin hyödyntää, mutta kirjallisuuteen on kouluvuoden 
käänteissä vielä helpompi tarttua, kun teokset ovat kädenkurkotuksen 
päässä omassa hyllyssä. Listaan ja hyllyyn on hyvä kerätä monipuolisesti eri 
lajeja sekä eri aikakausien teoksia: fantasiaa, realismia, huumoria, runoja, 
tietokirjallisuutta ja niin edelleen.

Entä jos opettajasta tuntuu, ettei jokin kiitetty lastenkirja, oppilaiden suosikki 
tai vanha klassikko vastaa hänen omaa arvomaailmaansa? Tai nykynäkemystä 
siitä, miten ihmisyyttä tulisi käsitellä? Kasvattajaa voi huolettaa se, että 
jonkun oppilaan vanhempi puuttuu koulussa luettavaan kirjallisuuteen. 
Onko tämän kirjan huumori arveluttavaa, liian ronskia, ja voiko vanhoja 
satuja oikeastaan edes lukea koulussa niiden uskonnollisten sisältöjen ja 
kaavamaisten rooliasetelmien tähden? Ovatko kuolemaa ja muita vaikeita 
asioita käsittelevät kirjat sittenkin liian ahdistavia nuorille oppilaille?

On hyvä muistaa, ettei mikään kirja, ei myöskään lasten- ja nuortenkirja, esitä 
valmiita, eettisesti päteviä näkemyksiä yksilöstä ja maailmasta tai ratkaisuja 
näiden ongelmiin. Hyvä kirja pikemminkin kysyy hyviä kysymyksiä ja 
haastaa lukijan miettimään vastauksia niihin. Lukijan ei tarvitse olla samaa 
mieltä hahmojen, ei edes kertojan, kanssa. Kun opettaja ojentaa lapselle kirjan 
tai käsittelee jotain teosta hänen kanssaan, se ei tarkoita, että hän allekirjoittaa 
kaiken, mitä kirjassa on.

Pahimpia karhunpalveluksia, mitä opettaja voi kirjallisuudelle tehdä, on 
se että hän valitsee yhteiseen käsittelyyn vain turvallisia ja harmittomia 
teoksia, sellaisia, joita kukaan ei ole tiettävästi kritisoinut ja joista kukaan 
ei voi harmistua. Vaarana on, että valinnat ovat tylsiä. Jos kirjat eivät tarjoa 
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oppilaille mitään uutta ajateltavaa, ne eivät anna kuvaa kirjallisuuden 
monimuotoisuudesta ja voimasta. Kirjat ovat kautta aikain muuttaneet 
maailmaa ja ihmisten ajattelua. Esimerkiksi Astrid Lindgrenin Peppi 
Pitkätossu (1945) ja sen anarkistinen, iloinen ja vahva tyttöhahmo oli aikanaan 
käänteentekevä teos, ja vieläkin se tarjoaa monien lukijoiden mielestä liian 
rohkean kuvan tyttölapsesta. Lastenkirjallisuuden luonteeseen kuuluu 
sisäänkirjoitettuna tietty karnevalistisuus: asioiden päälaelleen kääntäminen, 
auktoriteettien kyseenalaistaminen ja sopimattomuuksilla ilakointi (Bahtin 
1995, esim. Stephens 1992, 121 ja Flanagan 2008, 136–138). On toisin sanoen 
luonnollista, etteivät lastenkirjat voi aina miellyttää aikuista.

Koska kirja ei suoraan selitä tätä maailmaa tai edes omia hahmojaan vaan 
luottaa siihen, että lukija täydentää sen kerrontaan rakentuvia aukkoja (vrt. 
Iser 1976), ei opettajankaan tule selittää puhki mitään teosta tai ajatella edes 
pystyvänsä siihen muuten kuin korkeintaan omalla kohdallaan. Kaikesta 
voidaan kuitenkin keskustella yhdessä, pohtia ja esittää erilaisia näkemyksiä. 
Kansansatujen epäreiluilta tuntuvia asetelmia, kuten tyttöjä koskevia 
sukupuolirooleja ja eläinhahmojen kuvausta, voidaan kirjoittaa toisin, tehdä 
niistä omia versioita ja parodioita. Kaikkien satujen, esimerkiksi Grimmin 
satujen, paikka ei muutenkaan välttämättä ole ensimmäisillä luokilla, mutta 
5.–6.-luokkalaisia ne saattavat hyvinkin kiehtoa jo voimakkaiden sisältöjensä 
ja historiallisen ulottuvuutensa tähden. Monia tekstejä on myös tarpeen avata 
ja nivoa kulttuurisiin yhteyksiin. Miksi ihmiset ylipäätään kertovat tarinoita? 
Miksi tämä tarina on kerrottu juuri näin?

Jos opettaja haluaa nostaa esiin tekstissä olevia, hänen mielestään tärkeitä 
aiheita ja teemoja, hänen kannattaa ottaa huomioon, etteivät ne ehkä ole 
tulleet hänen oppilailleen mieleen teoksen keskeisinä asioina. Myöskään 
tulkinnallaan opettajan ei tulisi jyrätä. Kirjallisuuspedagogiikka ei toisaalta 
saisi kutistua siihenkään, että luetaan jokin teos ja poimitaan siitä pikaisesti 
jokin aihe, esimerkiksi kiusaaminen, ja siirrytään sitten välittömästi ja 
pysyvästi pohtimaan vain tämän maailman ongelmia. Jos siirrytään kirjan 
maailmasta pois, palataan sinne myös takaisin.

Kaikkea kirjasta ei toisaalta tarvitse käsitellä, eikä voikaan. Kannattaa myös 
luottaa hyvän kirjan voimaan ja kykyyn puhutella kutakin lukijaa yksityisesti, 
jäädä itämään hänen mieleensä. Opettajakin saa jäädä pohtimaan kirjan 
esittämiä kysymyksiä, hänenkään ei tarvitse ymmärtää kaikkea. Myös hän voi 
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olla yksi ihmettelijöistä. Jos hän joskus intoutuu tekemään oppilaiden kanssa 
toiminnallisia harjoituksia, kuten draamaa, hän voi rauhassa olla kömpelö ja 
osaamaton. Tärkeää on näyttää halu ja kiinnostus, pyrkimys tulkita ja elää tätä 
maailmaa myös kirjallisuuden avulla. Opettajalla on monta innostavaa tapaa 
avata ovia kirjallisuuden maailmaan. Lukijalle puolestaan kuuluu vapaus, 
jonka kirjailijakin yleensä pyrkii jättämään. Tove Jansson on kirjoittanut 
eräässä esseessään näin:

Lastenkirjassa pitäisi olla tie, jolla kirjailija pysähtyy ja lapsi jatkaa 
eteenpäin. – –  Kysymyksiä, joihin vastaa lapsi, ei kirjailija. Jotain kätkettyä, 
kaunista, korvaamatonta, yllättävää ja yksityistä siellä on oltava.

   (Jansson 1961/2017: ”Kavala lastenkirjailija”. Suom. S. H.)

KIRJALLISUUDENOPETUKSEN TYÖTAPOJA:

Puhuminen ja kuunteleminen
pari- ja pienryhmäkeskustelu
lukupiirit
improvisoinnit
väittely (joukkueittain, pareittain, yksilöinä)
luetaan otteita kirjoista
kirjavinkkaus
runoraadit
ääneen lukeminen eri yleisöille (esim. kummiluokalle, vanhemmille, palvelutalon 
asukkaille)

Hiljainen lukeminen, itsenäinen lukeminen
pulpettikirja
rauhoittumistuokiot (oman kirjan lukua)
lukemisen aikataulut (joka päivä vähän, esim. lukuvartti)
lukudiplomit
kirjamaistiaiset (esillä oppilaiden ja opettajien valitsemia kirjoja, joiden alkua kukin 
lukee itsekseen 2–3 minuutin ajan, sitten siirrytään seuraavaan kirjaan)

Kirjoittaminen 
kirjaesittelyt ja -arvostelut
lukupäiväkirja
runo lukukokemuksesta
kohtauksen kirjoittaminen uudelleen jonkun sivuhenkilön näkökulmasta
päiväkirja kirjan henkilöhahmon näkökulmasta
uutisen kirjoittaminen jostain kirjan tapahtumasta
kirjeet, sähköiset viestit, postikortit ja tekstiviestit kirjan henkilöhahmolle
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kuvakirjan tekstit peitetään, kirjoitetaan uudet
lauluteksti tai rap-teksti henkilöhahmon tunnusbiisiä varten
blogipostaukset, fb-postaukset

Draama
äänimaisema kirjan tai kertomuksen kohtauksesta
tilannekuva (still-kuva)
pantomiimi
improvisointi
toiminta ja kertominen samanaikaisesti
haastattelu henkilöhahmon roolissa (kuuma tuoli)
omantunnon kuja
asiantuntijahaastattelu: syvennetään esim. henkilökuvaa 
yksi liikkuu hahmon roolissa, toinen puhuu ajatukset
TV-uutiset, -haastattelut ja visailut
kuunnelmat
podcastit
trailer (videoidaan tai esitetään livenä)
naamiaiset (pukeudutaan kirjan henkilöhahmoiksi)

Tutkiminen ja vertailu
klassisten satujen ja niiden uusien versioiden vertailu
eri kulttuurien satujen vertailu
kirjan ja todellisuuden välisen suhteen pohtiminen
kirja ja elokuva / kirja ja peli
kuvitusten vertailu
henkilöhahmojen erittely

Integrointia muihin taide- ja taitoaineisiin:
laulaminen, soittaminen, säveltäminen
etsitään tunnusbiisi henkilöhahmolle tai taustamusiikki jollekin kohtaukselle tai 
sävelletään se itse
kuvalliset keinot: mm. piirtäminen, maalaaminen, laatikkomaisemien tai karttojen 
teko kirjan miljöön pohjalta
koreografian työstö: esitetään tanssin keinoin runo, satu tai kirjan kohtaus
puvustaminen, lavastaminen
äänimaailmojen teko ja niiden mahdollinen nauhoittaminen esim. Garage Band 
-ohjelmalla

Ulos luokasta
lukupiirien järjestäminen paikoissa, jotka sopivat kirjan teemaan/aiheeseen 
ääneenlukutuokioiden järjestäminen eri paikoissa, esim. alemmille luokka-asteille ja 
rinnakkaisluokille, päiväkodeissa, palvelutaloissa
kirjallisuuspiirit verkossa
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KIRJALLISUUSSIVUJA VERKOSSA

Lukupiiri (Lukuklaani) 
Ks. esimerkiksi Lukuklaanin sivut. Lukupiiritoiminnan järjestämisestä kouluissa 
löytyy lisäksi tietoa teoksissa Luokat lukemaan (toim. Linna) ja Kulmakivi (toim. 
Grünthal & Pentikäinen).

Lukudiplomi alakouluun (Netlibris) 
Kunnarilukudiplomi. Opettajien parhaiten tuntemia ja käyttämiä verkon 
kirjallisuuspalveluita.

Kirjavinkkaus
Esimerkiksi kirjastojen sivuilta löytyy tietoa kirjavinkkauksesta. 

Lukulumo (monikielinen lastenkirjapalvelu) 
ILT Oppimisen tuottama, erityisesti varhaiskasvatukseen ja alaluokille suunnattu 
lastenkirjallisuuspalvelu, jota voi hyödyntää vanhempienkin oppilaiden kanssa. 
Karttuva kokoelma suomalaisia ja ruotsalaisia nykykuvakirjoja, joita on mahdollista 
kuunnella useilla eri kielillä, esimerkiksi arabiaksi, venäjäksi, somaliksi, turkiksi ja 
englanniksi. Kuvakirjoja voi katsella muokkaamattomina pdf-versioina.

Lastenkirjahylly (blogi)
Lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkijan ja kriitikon Päivi Heikkilä-Halttusen 
ylläpitämä blogi, jossa hän arvostelee uusia lasten- ja nuortenkirjoja ja nostaa esiin 
klassikoita ja sivuun jääneitä teoksia.

Helsingin monikielinen kirjasto
Helsingin monikielisen kirjaston kokoelmissa on kirjoja lapsille, nuorille ja aikuisille 
yli 80 kielellä. Kokoelman teoksia voi lainata oman lähikirjaston kautta eri puolelle 
Suomea.

Lastenkirjainstituutti (LKI)
Valtakunnallinen lasten- ja nuortenkirjallisuuden sekä lastenkirjataiteen edistämis- 
ja tiedotuskeskus ja erikoiskirjasto. Julkaisee lasten- ja nuortenkirjoja käsittelevää 
Onnimanni-lehteä. Sijaitsee Tampereella.

IBBY Finland
IBBY Finland edistää lasten- ja nuortenkirjallisuuden ja -kulttuurin asemaa 
kotimaassa ja kansainvälisesti. Julkaisee lastenkirjallisuusaiheista Virikkeitä-lehteä.

Lukukeskus
Helsingissä toimiva valtakunnallinen Lukukeskus edistää eri ikäisten lukemista ja 
käynnistää uusia lukemiseen liittyviä hankkeita.

Selkokeskus
Selkokeskus on valtakunnallinen selkokielen asiantuntijakeskus. Selkokeskus edistää 
selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria Suomessa.
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8. Vuorovaikutustaidot
 
ULLA KARVONEN JA SARA ROUTARINNE

Vuorovaikutusosaamisessa on kyse puhumisen sekä kuuntelemisen 
ja havaitsemisen taidoista. Tässä luvussa luodaan lyhyt katsaus 
vuorovaikutusosaamiseen ja siihen, miten vuorovaikutustaitoja on opetettu 
suomalaisessa koulussa. Luvussa kiinnitetään erityisesti huomiota ei-
sanallisen viestinnän havaitsemisen taitoon sekä esiintymistaitojen sekä 
ryhmäviestintätaitojen harjoittelun merkitykseen. Lisäksi nostetaan esiin 
erilaisia keinoja, joiden avulla esiintymistilanteisiin usein liittyvää jännitystä 
voidaan lievittää. 

8.1   Vuorovaikutusosaaminen

8.2   Mitä vuorovaikutus on?

8.3   Vuorovaikutustaidot kielen ja kirjallisuuden opetuksen traditiossa

8.4   Kuuntelemisen ja havaitsemisen taidot

8.5   Esiintymistaidot

8.6   Esiintymisjännitys 

8.7   Ryhmäviestintätaidot

8.8   Palaute ja arviointi

8.9   Lopuksi: Turvallinen ja toimiva ryhmä vuorovaikutustaitojen opetuksen  
         edellytyksenä ja tavoitteena

8.1. Vuorovaikutusosaaminen    

Perusopetuksen tehtävänä on tarjota lapsille ja nuorille tietoja ja taitoja, joiden 
avulla he tulevat toimeen eri elämänalueilla. On arvioitu, että tulevaisuuden 
kansalaiset tarvitsevat erityisesti valmiuksia toimia yhdessä toisten kanssa ja 
olla vuorovaikutuksessa eri tavoin ja erilaisissa konteksteissa. Kansainvälinen 
liikkuvuus lisää myös kieli- ja kulttuuritietoisuuden tarvetta. (Esim. Gordon 
ym. 2009; OKM 2010; Voogt & Roblin 2012.) Onkin ennakoitu, että nämä 
taidot ovat yhä merkityksellisempiä opiskelun, työelämän ja yhteiskunnallisen 
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osallistumisen kannalta (vrt. 21st century skills, suom. tulevaisuuden taidot 
esim. Dede 2010; Linturi & Rubin 2011). Siten peruskoulun tehtävään 
yhdenvertaisuuden edistäjänä kuuluu siitä huolehtiminen, että erilaisista 
lähtökohdista tulevat oppilaat saavat riittävät valmiudet toimia rakentavasti eri 
tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa. Vaikka viestintä- ja vuorovaikutustaidot 
läpäisevät opetussuunnitelman ja sisältyvät kaikkien oppiaineiden opetukseen 
(esim. Norrena 2013), on niiden opetus suomalaisessa peruskoulussa nähty 
perinteisesti kielen ja kirjallisuuden opetuksen osa-alueena. 

Vuorovaikutusosaamisella tarkoitetaan sitä tietojen ja taitojen sekä arvojen ja 
asenteiden repertuaaria, jonka varassa ihminen toimii ja jota hän hyödyntää 
ollessaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Vuorovaikutusosaaminen 
ilmenee taitavana käyttäytymisenä vuorovaikutustilanteissa. Taitavan 
käyttäytymisen kriteerinä pidetään sitä, että toimija kykenee toteuttamaan 
tavoitteensa ja aikomuksensa vuorovaikutustilanteessa tehokkaasti ja 
tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. (Esim. Rubin 1990, 86; 
Spitzberg 2015.) Tehokkuudella (effectiveness) viitataan tällöin siihen, että 
vuorovaikutuksen lopputulema on toimijan toivoma: hän saa vaikkapa 
vastauksen kysymykseensä tai kokee tulevansa kuulluksi (esim. Rickheit, 
Strohner & Vorwerg 2008; Spitzberg 2015). Tarkoituksenmukaisuudella 
(appropriateness) taas tarkoitetaan käyttäytymisen sosiaalista ja tilanteista 
hyväksyttävyyttä, sopivuutta ja kohteliaisuutta (esim. Spitzberg & Cupach 
1984). 

Sekä vuorovaikutuskäyttäytymisen tehokkuus että sen tarkoituksenmukaisuus 
ovat jossain määrin sidoksissa toiminnan sosiaaliseen kontekstiin eli 
kulttuurisiin ja tilannesidonnaisiin arvoihin, normeihin, sääntöihin ja 
uskomuksiin (Spitzberg & Cupach 1984). Esimerkiksi jankuttaminen, 
joka vaikkapa vanhempien seurassa voi olla lapselle sekä tehokas että 
tarkoituksenmukainen suostuttelukeino, ei välttämättä toimi ystävien 
kesken. Tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus eivät myöskään aina kulje käsi 
kädessä: käyttäytyminen voi olla tehokasta – ainakin joidenkin tavoitteiden 
näkökulmasta – olematta tarkoituksenmukaista tai päinvastoin (Valkonen 
2003, 146). Esimerkiksi painostaminen voi jossain tilanteessa olla tehokas 
keino suostutella ystävä toimimaan vastoin tahtoaan, mutta sitä ei tavallisesti 
pidetä hyväksyttävänä eikä sopivana. Toisaalta vaikkapa konfliktien 
vältteleminen siten, että pidättäytyy ilmaisemasta omia näkemyksiään 
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silloin, kun on eri mieltä toisten kanssa, voi näyttäytyä kohteliaana ja siten 
tarkoituksenmukaisena käyttäytymisenä. Se ei kuitenkaan välttämättä ole 
toimijan kaikkien tavoitteiden näkökulmasta tehokasta. 

Vuorovaikutuksen perusasiat ovat jokseenkin universaaleja ja samankaltaisia 
eri kielissä ja kulttuureissa. Tiedostamattaan ihmiset omaksuvat tekniikat 
ja normit, jotka mahdollistavat vuorotellen puhumisen, erilaisten asioiden 
aikaansaamisen vuorovaikutuksessa sekä mahdollisten ymmärrysongelmien 
ratkomisen ja korjaamisen. Yli kielirajojen on tavallista osoittaa esimerkiksi 
samantapaisella interjektiolla, ettei kuullut tai ymmärtänyt jotakin. 
(Dingemanse, Torreira & Enfield 2013; Sacks, Schegloff & Jefferson 2016 
[1974]). Tuon sangen monissa kielissä käytetyn interjektion asuksi on 
suomessa vakiintunut häh tai täh (Haakana, Kurhila, Lilja & Savijärvi 2016).

Taitava käyttäytyminen vuorovaikutustilanteissa edellyttää monenlaisia 
valmiuksia. Kouluopetuksessa huomioidaan vuorovaikutusosaamisen 
eri osa-alueet. Vuorovaikutusosaamisen tiedollinen ulottuvuus viittaa 
vuorovaikutusta koskevaan teoriatietoon vaikkapa ryhmäilmiöistä tai 
siitä, millä eri tavoilla väitteitä voidaan perustella tai esiintymisjännitystä 
lievittää. Käyttäytymiseen liittyvällä ulottuvuudella puolestaan tarkoitetaan 
konkreettisia vuorovaikutustilanteissa tarvittavia taitoja ja tekniikoita. Niitä 
ovat esimerkiksi keskustelun avaaminen, puheenvuoron ajoittaminen, 
avun pyytäminen ja responsiivisuus eli toisten toimintaan vastaaminen. 
Vuorovaikutusosaamisen affektiivinen ulottuvuus liittyy motivaatioon ja 
asenteisiin, esimerkiksi puhumisrohkeuteen ja viestintähalukkuuteen eli 
siihen, miten mielellään ihminen hakeutuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. 
(Esim. Spitzberg & Cupach 1984.) Valkosen (2003, 38–39) mukaan tulisi 
opetuksessa lisäksi huomioida vuorovaikutusosaamisen metakognitiivinen 
ja eettinen ulottuvuus. Metakognitiivisella ulottuvuudella tarkoitetaan 
tällöin ihmisen kykyä tiedostaa ja säädellä omia kognitiivisia prosessejaan, 
esimerkiksi suunnitella ja ennakoida tilanteen kannalta olennaisia seikkoja, 
valita tarkoituksenmukaisimmat strategiat ja tarkkailla ja analysoida omaa 
toimintaansa. Eettinen ulottuvuus puolestaan viittaa vuorovaikutukseen 
liittyvien eettisten kysymysten tunnistamiseen sekä kykyyn pohtia toiminnan 
moraalista oikeutusta. (Valkonen 2003, 38–39.) 

Kouluopetuksessa vuorovaikutusta on lähestytty ensisijaisesti 
taitonäkökulmasta käsin, jolloin opetuksen keskiössä ovat konkreettisessa 
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käyttäytymisessä näkyvät vuorovaikutustaidot kuten puheenvuoron 
ottaminen, oman mielipiteen perusteleminen tai taito osoittaa kuuntelemista 
ei-sanallisin keinoin (esim. Seppälä 2006). Vuorovaikutustaitojen 
opettaminen luo perustan onnistuneelle vuorovaikutukselle ja siten edistää 
yksilön hyvinvoinnin kannalta keskeisten sosiaalisten suhteiden rakentamista 
(Hargie & Dickinson 2004). Koulussa se tukee myönteisen ja kannustavan 
ilmapiirin kehittymistä, mikä puolestaan edistää oppimista ja niin opettajan 
kuin oppilaidenkin hyvinvointia (esim. Pakarinen, Lerkkanen & Poikkeus 
2017). Lisäksi vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä koulunkäyntitaitoja, 
jotka ovat oleellisessa roolissa useimpien opetuksessa käytettyjen 
työtapojen onnistumisen kannalta, oli kyse sitten opetuskeskustelusta, 
pienryhmätyöskentelystä tai vaikkapa esitelmän pitämisestä (esim. 
Seppälä 2006). Vuorovaikutustilanteisiin osallistuminen edellyttää 
nimittäin monenlaista osaamista, esimerkiksi taitoa havainnoida ja tulkita 
toisten toimintaa siten, että kykenee ajoittamaan ja muotoilemaan oman 
puheenvuoronsa luontevaksi osaksi meneillään olevaa keskustelua, sekä 
taitoa ilmaista itseään siten, että tulee ymmärretyksi. 

Vuorovaikutustaitoja tarvitaan kaikissa opetus- ja opiskelutilanteissa ja myös 
muussa koulun arjessa. Ne voidaankin lukemisen ja kirjoittamisen taitojen 
tavoin hahmottaa kaikessa kouluopetuksessa ja -kasvatuksessa huomioitaviksi 
läpäisyteemoiksi. Vuorovaikutustilanteissa toimiminen on samalla myös 
yksi suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitealueista (POPS 
2014). Tällainen linjaus ei ole uusi: puhuminen ja kuunteleminen ovat olleet 
osa äidinkielen kouluopetusta aina viime vuosisadan alkupuolelta saakka 
(Kauppinen 1986, 111). Tässä luvussa tarkastelu rajataan kasvokkaisissa 
vuorovaikutustilanteissa tarvittavaan osaamiseen; kirjalliselle viestinnälle 
ominaisia tuottamisen ja tulkitsemisen taitoja on tarkasteltu aiemmin 
kirjoittamista (luku  4) sekä lukemista (luku  5) ja kirjallisuutta (luku  6) 
käsittelevissä luvuissa. Kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa hyödynnetään 
niin sanallista eli verbaalista kuin ei-sanallista eli non-verbaalia ilmaisua. 
Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteissa käytetty kokonaisilmaisun 
käsite korostaa ei-sanallisen ilmaisun, siis vaikkapa äänensävyjen, eleiden tai 
katseen tehtäviä merkitysten välittäjinä vuorovaikutustilanteissa. 

Tehtävä 1. Kootkaa esimerkkejä tilanteista, joissa jokin lapsenomainen 
vuorovaikutustapa on koulutilanteessa esimerkki tehokkuuden ja 
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tarkoituksenmukaisuuden ristiriidasta. Pohtikaa, miten opettaja voisi 
mallintaa tarkoituksenmukaisempia vuorovaikutuskäytänteitä ja ohjata 
niiden hyödyntämiseen. 

8.2 Mitä vuorovaikutus on?

Vuorovaikutuksessa vähintään kaksi osapuolta vaikuttaa toinen toiseensa 
vastavuoroisesti. Vaikka vuorovaikutus on toki laajempi ilmiö, tässä luvussa 
näkökulma rajataan ihmisten väliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Siinä 
vähintään kaksi ihmistä kommunikoi keskenään siten, että osallistujat 
ovat vuoroin äänessä, vuoroin kuuntelevat toisiaan. Äänessäolija 
vaikuttaa kuuntelijaan, joka ottaa omassa vuorossaan tavalla tai toisella 
huomioon kuulemansa. Vuorovaikutustaidot karttuvat läpi elämän 
yksilön osallistuessa erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja tarkkaillessa 
sitä, millä tavoin niissä toimitaan. Kouluopetuksen tavoitteena on laventaa 
oppilaan vuorovaikutustaitojen ja -strategioiden kirjoa siten, että tällä olisi 
mahdollisimman laaja valikoima erilaisissa viestintätilanteissa tarpeellisia 
kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Lisäksi tavoitellaan realistista 
viestijäkuvaa eli todenmukaista käsitystä oman vuorovaikutusosaamisen 
vahvuuksista ja kehittämistarpeista. (Esim. Valkonen 2003.)

Vuorovaikutuksessa kielellä tehdään erilaisia asioita, ei vain väitetä tai välitetä 
tietoa. Kielifilosofi J. L. Austin perustikin puheaktiteoriansa tämän huomion 
varaan klassikkoteoksessaan Näin tehdään sanoilla (How to do things 
with words, 1962, suom. Risto Koskensilta). Austinin puheaktiteoriassa 
on keskeinen sija performatiiveilla eli toimituslauseilla. Esimerkiksi papin 
tai tuomarin lausuma, ”Totean teidät aviopariksi”, muuttaa puhuteltujen 
siviilisäätyä. Kielellä toimiminen ei kuitenkaan rajoitu vain performatiiveihin, 
vaan vuorovaikutuksessa puheenvuoroilla on mitä moninaisimpia funktioita: 
kielellä pyydetään, kysytään, vastataan, välitetään tietoa mutta myös valitetaan, 
kannustetaan, pilaillaan, valehdellaan ja leikitään. Vuorovaikutustilanteissa 
kielellisellä ja ei-kielellisellä toiminnalla myös muovataan sosiaalisia suhteita 
ja omaa identiteettiä: esimerkiksi kehumalla toisen ideaa oppilas voi luoda 
positiivista suhdetta luokkatoveriinsa ja samalla rakentaa omaa identiteettiään 
kannustavana ja rohkaisevana persoonana.

Vuorovaikutustaitoja voidaan ryhmitellä eri tavoin. Ensinnäkin ne voidaan 
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jaotella yhtäältä puhumisen, toisaalta kuuntelemisen tai havaitsemisen 
taitoihin. Puhumisen taidoilla viitataan tällöin taitoon viestiä kielellisesti 
ja sanattomasti vuorovaikutustilanteelle sopivalla tavalla sekä erilaisten 
viestintästrategioiden hallitsemiseen (esim. Valo 1995a). Kuuntelemisen 
taidoilla puolestaan tarkoitetaan kykyä eritellä, tulkita ja arvioida kuulemaansa 
ja reagoida siihen. Kuuntelemisen taidot sisältävät sekä kuulemisen eli 
kuulohavainnot että kuullun tulkitsemisen. (Worthington & Bodie 2017.) 
Toisinaan kuuntelemisen taitojen sijaan puhutaan havainnoinnin taidoista, 
jolloin ei-sanallisen viestinnän havaitsemisen ja tulkitsemisen merkitys 
nousee paremmin esille (esim. Valo 1995a, 72). 

Vuorovaikutustaitoja voidaan ryhmitellä myös viestintätilanteiden 
mukaisesti. Yksi jaottelu koskee sitä, onko kyse läheisten välisestä 
arkitilanteesta vai institutionaalisesta tilanteesta. Tämän jaottelun pohjana 
on institutionaalisten tilanteiden ymmärtäminen arkisia muodollisemmiksi, 
joskin myös institutionaalisissa tilanteissa muodollisuuden aste vaihtelee. 
Monia arkisen vuorovaikutuksen taitoja opitaan samanaikaisesti ensikielen 
oppimisen yhteydessä koulun ulkopuolellakin ja jo ennen kouluikää. Koulussa 
arkivuorovaikutuksen osaamista täydennetään institutionaalisiin tilanteisiin 
liittyvällä harjoittelulla. Luokkatilanteessa totutaan esimerkiksi puheenvuoron 
ottamisen sijaan pyytämään puheenvuoroa ja odottamaan, että opettaja 
jakaa vuoroja. (Esim. Kidwell 2013; Tainio 2007.) Vuorovaikutustaitojen 
tietoisessa harjoittelussa erotetaan toisistaan esiintymisen taidot eli erilaisissa 
esiintymistilanteissa tarvittavat vuorovaikutustaidot ja kolmen tai useamman 
ihmisen muodostamassa ryhmässä tarvittavat vuorovaikutustaidot 
eli ryhmäviestintätaidot. Lisäksi voidaan puhua interpersonaalisista 
eli keskinäisviestinnän taidoista, joita tarvitaan niin kahdenvälisessä 
keskustelussa kuin ryhmäviestinnässäkin. Monia ryhmäviestinnässä 
tarvittavia osataitoja, vaikkapa kysymistä ja vastaamista tai kertomista, 
voidaan harjoitella ensin pareittain. Rajanveto eri viestintätilanteiden ja niissä 
tarvittavien taitojen välillä on kuitenkin vaikeaa: puheenvuoron esittäminen 
ryhmäviestintätilanteessa on sekin tavallaan esiintymistä tai voi ainakin 
tuntua puhujasta sellaiselta. (Valo 1995a.) 
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8.3 Vuorovaikutustaidot kielen ja kirjallisuuden opetuksen 
traditiossa

Suomen kouluissa puhumisen ja kuuntelemisen taitojen opettaminen on aina 
nähty yhdeksi äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen osa-alueeksi (esim. 
Valkonen 2003, 11). 1950-luvun puoliväliin saakka koulun puheopetuksen 
painopiste oli kaunokirjallisuuden ilmeikkäässä ääneen lukemisessa sekä 
runonlausunnan opetuksessa (Seppälä 2006). Puhumisen opetus yhdistettiin 
sekä kansa- että oppikoulussa ennen muuta kirjallisuuden opettamiseen ja 
lukukirjan kappaleita paitsi luettiin ääneen myös kerrottiin omin sanoin 
(Kauppinen 1986). Lisäksi tähdennettiin puhetekniikan opetusta (Sallinen 
1994). Puhumiseen liittyviä harjoituksia liitettiin muihinkin oppiaineisiin 
ennen kaikkea havaintojen selostamisena ja jossain määrin myös esityksinä 
(Kauppinen 1986).

1950–1960-luvulla keskustelutaidot saivat lisää painoarvoa ja valmiiden 
tekstien ilmeikkään ja esittävän lukemisen rinnalle nostettiin puhekasvatuksen 
viestinnälliset tavoitteet eli kyky ilmaista omia ajatuksia ja näkemyksiä 
(Kauppinen 1986; Seppälä 2006). Kansakoulussa opettajia kehotettiin 
hyödyntämään todellisia kommunikaatiotilanteita, joissa puhuminen oli 
tarpeellista ja luontevaa. Oppikoulun vuoden 1965 opetussuunnitelmassa 
uutta oli kuuntelemisen taidon korostaminen ja myös keskustelun 
järjestämiseen sekä improvisaatioihin ja dramatisointeihin annettiin ohjeita. 
(Kauppinen 1986.) Samoihin aikoihin pohdittiin, pitäisikö puhekasvatus 
erottaa Yhdysvaltojen mallin mukaisesti omaksi oppiaineekseen (Sallinen 
1994). 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (1970) kieli nähtiin 
sosiaalisen vuorovaikutuksen välineeksi ja puhekasvatus ymmärrettiin 
ennen muuta oppilaan kokonaispersoonallisuuden kehittämisen välineeksi 
(Sallinen 1994). Puhekasvatuksen osuus sai vaikutteita yhdysvaltalaisista 
opetussuunnitelmista, joissa puhekasvatuksen osa-aluejaon perustana olivat 
kokonaisilmaisu ja kommunikaatiotaidot, puhuminen ja kuunteleminen 
mukaan lukien (Kauppinen 1986). Arkipäivän puheviestintätilanteiden 
ohella tilaa saivat myös taiteellisuus ja elämyksellisyys sekä ilmaisuhalun ja 
-rohkeuden vahvistaminen (Seppälä 2006). 
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1980-luvulle saakka puhumiseen liittyvä oppiaines ilmaistiin opetussuunni-
telmissa harjoiteltavina puhetilanteina, jollaisia olivat esimerkiksi esitelmä, 
keskustelu, väittely ja neuvottelu. Puheviestintätaitojen käsite rantautui Suo-
meen 1980-luvun puolivälissä, ja taitonäkökulma on sittemmin vakiintunut 
opetukseen. Opetuksen keskiössä ovat sen mukaisesti erilaiset puheviestintä-
taidot, jollaisia ovat vaikkapa taito liittää oma puheenvuoro aiempiin puheen-
vuoroihin. Puitteina näiden taitojen harjoitteluun voivat toimia monenlaiset 
vuorovaikutustilanteet. Taitonäkökulma myös korostaa sitä, että puhevies-
tintätaitoja tarkastellaan – toisin kuin aiemmissa itseilmaisua painottavis-
sa viitekehyksissä – irrallaan persoonallisuudesta, ja painotetaan, että niitä 
voidaan harjoitella ja oppia samoin kuin mitä tahansa muitakin taitoja (Valo 
1995a). Uusimmissa, vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteissa samoin 
kuin edellisissä eli vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa puhutaan 
vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 
ja viestintäympäristöissä toimimisen taidoista. Esimerkiksi Seppälä (2006) on 
arvostellut puhe-alkuisten käsitteiden katoamista opetussuunnitelmasta vuo-
rovaikutus-käsitteen tieltä, sillä hän arvelee sen horjuttavan nimenomaisesti 
kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavan vuorovaikutusosaamisen 
asemaa.

8.4 Kuuntelemisen ja havaitsemisen taidot

Kuuntelemisella tarkoitetaan laajasti määriteltynä puheen ja ei-sanallisen 
toiminnan avulla välitettyjen viestien vastaanottamista, tulkitsemista 
ja arvioimista sekä niihin vastaamista (Worthington & Bodie 2017). 
Kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa osallistujat käyttävät merkitysten 
rakentamiseen useita eri kanavia ja resursseja. Verbaalisen eli sanallisen 
viestinnän aineksia ovat sanat ja niiden yhdistelmät. Sanojen lisäksi prosodia 
eli puheen intonaatio, painotukset ja rytmi sekä äänenlaatuun liittyvät tekijät 
ovat erottamaton osa puhetta. Puheen ohella ei-sanallinen toiminta, kuten 
katseen suuntaaminen, ilmeet, eleet, tilaan asettuminen ja koskettaminen, 
on olennainen osa viestintää. (Esim. Stevanovic & Lindholm (toim.) 
2016.) Goodwinin (2000) mukaan merkityksiä ja toimintoja tuotetaan 
vuorovaikutuksessa käyttämällä limittäin erilaisia ilmaisukeinoja. Ennen 
keskustelun avaamista puhuja pyrkii kasvokkaistilanteessa usein puhuteltavan 
näköalueelle ja kääntää vähintään yläkehonsa tätä kohti. Viemällä kädet 
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puuskaan puhuja voi lisätä viestinsä uhittelevaa sävyä, viestiä hymyilemällä 
hyväntahtoisista päämääristään tai antaa äänensävyllään ja ilmeillään vihjeitä 
siitä, ettei puheenvuoro ole tarkoitettu vakavasti otettavaksi. Erilaisissa 
opiskelutilanteissa myös oppimateriaalit, niihin viittaaminen ja niiden 
manipulointi ovat ohittamaton osa vuorovaikutuksessa syntyvien merkitysten 
kudosta.

Merkitysten tulkitsemisen kannalta oleellista on myös meneillään olevan 
toiminnan tunnistaminen ja sen luonteen ymmärtäminen (esim. Stevanovic 
& Lindholm (toim.) 2016). Sisätiloissa oleskeltaessa keskustelukumppanin 
toteamus ”onpa täällä kylmä” voidaan helposti tulkita pyynnöksi 
sulkea avoin ikkuna ja vastata siihen toteuttamalla tämä pyyntö. Sama 
puheenvuoro kylmänä pakkasaamuna bussipysäkillä taas tulee helpommin 
tulkituksi  keskustelunavauksena ja siihen myös vastataan sellaisena – siis 
vaikkapa yhtymällä päivittelyyn tai ihastelemalla talven tuloa.

Kuuntelemista voidaan lähestyä eri tavoin ja eri näkökulmista käsin (esim. 
Worthington & Bodie 2017). Kognitiivisena toimintana kuunteleminen 
viittaa ennen muuta mielensisäisiin prosesseihin kuuntelemisen aikana 
(Worthington 2017). Aistien välittämän tiedon vastaanottaminen ja käsittely 
edellyttävät valikoivaa tarkkaavaisuutta eli keskittymistä oleelliseen ja 
vähemmän oleellisen tai häiritsevän sulkemista tietoisuuden ulkopuolelle 
(Kerlin, Shahin & Miller 2010). Taito säädellä tarkkaavaisuutta tahdonalaisesti 
kehittyy vähitellen iän ja harjoittelun myötä. Mitä pienemmistä oppilaista on 
kyse, sen helpommin ulkoiset ärsykkeet ohjaavat huomion kiinnittämistä ja 
siksi ylimääräisten ärsykkeiden karsiminen työskentelytiloista on tärkeää. 
Kuuntelemiseen kuuluu myös havaintojen tulkitseminen. Siinä auttavat 
vuorovaikutuksen yleisten pelisääntöjen tuntemus ja aiemmat kokemukset 
eri vuorovaikutustilanteista. (Worthington 2017.) Kuuntelemisella on lisäksi 
affektiivinen ulottuvuutensa. Asennoituminen kuuntelemiseen samoin 
kuin halukkuus kuunnella ja kuuntelemisesta saatu nautinto vaikuttavat 
niin tarkkaavaisuuden suuntaamiseen, havaintojen tulkitsemiseen kuin 
kuuntelukäyttäytymiseenkin (Bodie & Jones 2017).

Kuunteleminen ei sellaisenaan näy, mutta välillisesti se käy kuitenkin ilmi 
vuorovaikutukseen  osallistumisesta. Siksi kuuntelemista voidaankin tar-
kastella myös käyttäytymisenä. (Worthington & Bodie 2017.) Keskustelu-
kumppanin puheenvuoron aikana kuuntelemista, ymmärtämistä ja läsnäoloa 
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osoitetaan välittömällä palautteella, esimerkiksi kehon asennon, katseen, il-
meiden ja eleiden avulla sekä erilaisin dialogipartikkelein (kuten mm, ai, joo) 
(esim. Goodwin 1981). Nämä merkit eivät kuitenkaan välttämättä takaa sitä, 
että kuulija todella keskittyisi kuuntelemiseen. Sen sijaan kuunteleminen ja 
havaitseminen käyvät ilmi ennen kaikkea siitä, millä tavoin keskustelija käyt-
tää kuulemaansa ja havaitsemaansa vuorovaikutustilanteessa. Kuuntelemis-
ta osoittaa esimerkiksi se, että osallistuja kykenee ajoittamaan puheenvuo-
ronsa ja liittämään sen edellä esitettyihin puheenvuoroihin vastaten niihin 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Puhuja taas käyttää kuuntelijoiden antamaa 
palautetta tehdäkseen päätelmiä siitä, seuraavatko he häntä, ymmärtävätkö 
he hänen tarkoituksensa ja millä tavoin he siihen suhtautuvat (vrt. Selting 
2010). Kuuntelukäyttäytyminen onkin keskeisestä paitsi siinä, millä tavoin 
vuorovaikutus etenee, myös siinä, millaiseksi osallistujat tilanteen ja toisensa 
kokevat (esim. Peräkylä ym. 2015). 

Kuuntelemisen tavoitteet ovat eri tilanteissa erilaisia, ja toisinaan 
kuuntelemisen tapoja on ryhmitelty niiden perusteella esimerkiksi tietoa 
hakevaan, arvioivaan ja eläytyvään kuuntelemiseen (esim. Zbaracki 2005 
Lerkkasen 2006, 111 mukaan). Kuullun ymmärtämistä on aiemmin mitattu 
pääosin testaamalla sitä, miten tarkoin kuulija on kyennyt poimimaan 
puheessa välitetyn informaation, painamaan sen muistiinsa ja toistamaan 
sen jälkeenpäin (Bostrom 2006). Informaation välittäminen ei kuitenkaan 
ole viestinnän ainoa tehtävä: kielellisellä ja ei-kielellisellä toiminnalla 
myös tehdään monenlaisia vuorovaikutustekoja, ilmaistaan tunteita sekä 
rakennetaan sosiaalisia suhteita ja identiteettejä. Kuuntelemisen taitoja 
harjoiteltaessa kiinnitetäänkin huomiota tietoa hakevan kuuntelemisen 
ohella huomiota eri sävyjen havaitsemiseen ja tulkitsemiseen sekä niihin 
vastaamiseen. Tämäntapaisen kuuntelun harjoittelu yhdistyy myös 
tunnetaitoihin.

Kouluopetuksessa kuuntelemiseen kiinnitetään huomiota myös 
varsinaisten kuunteluharjoitusten ulkopuolella. Tarkoituksenmukaista 
kuuntelemista voidaan tukea pohtimalla oppilaiden kanssa, millaisiin 
asioihin on tärkeää keskittyä juuri tämän tilanteen näkökulmasta ja 
millainen kuuntelukäyttäytyminen siinä on asianmukaista. Koulun 
arjessa on usein tilanteita, joissa kuunteleminen on keskeisessä roolissa. 
Tällaisia ovat esimerkiksi ristiriitojen ratkaisemiseen liittyvät sovittelu- ja 
neuvottelutilanteet. 
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Tehtävä 2. Pohtikaa, miten erilaisia kuuntelemisen taitoja voidaan harjoitella 
erilaisissa luokkatilanteissa?

8.4 Esiintymistaidot 

Esiintyminen ja esilläolo ovat osa koulunkäyntiä. Tässä alaluvussa 
keskitytään pohtimaan esiintymistä sellaisissa julkisissa vuorovaikutus- ja 
viestintätilanteissa, joissa puhujan ohella on läsnä yleisöä, joissa puhujan 
ja kuulijoiden roolit erottuvat selkeästi toisistaan ja joissa viestinnän 
pääsuunta on puhujalta kuulijoille (Pörhölä 1995, 20). Tällaiset tilanteet 
poikkeavat kahdenkeskisestä vuorovaikutuksesta ja ryhmäviestintätilanteista 
siten, ettei puhujan tarvitse suhteuttaa toimintaansa muiden osallistujien 
puheenvuoroihin, ja usein hän voi halutessaan suunnitella esityksensä 
etukäteen. 

Paitsi kasvokkaisia, esiintymistilanteet voivat olla myös teknologiavälitteisiä; 
sellaisia ovat esimerkiksi televisioidut tai videoidut puheet ja etäyhteydellä 
välitetyt tai videotallennetut luennot tai muut esitykset. Myös sosiaalinen 
media on väylä erilaisten videoitujen esitysten julkaisemiseen. Tähän liittyy 
kuitenkin monia oppilaiden yksityisyyden suojaan liittyviä eettisiä näkökulmia 
(ks. esim. Paakkari 2020). Koulun sisäisessä verkossa julkaiseminen edellyttää 
sekin huoltajien suostumusta, mutta on monessa tapauksessa avointa verkkoa 
parempi ratkaisu. 

Raja kasvokkaisten esiintymistilanteiden ja muiden vuorovaikutustilanteiden, 
vaikkapa ryhmäviestinnän ja arkikeskustelun välillä on häilyvä, ja 
esiintymistilanteita voidaankin määritellä paitsi tilanteen ulkoisten piirteiden, 
myös sen perusteella, millä tavoin osallistujat ne kokevat. Oppilaat voivat 
kokea esiintymisinä monet sellaiset tilanteet, vaikkapa oppikirjatekstin 
lukemisen ääneen tai opettajan kysymykseen vastaamisen, jotka opettajan tai 
toisten oppilaiden näkökulmasta eivät sellaisina näyttäydy (vrt. Carlson 2007, 
72). Esiintymisen näkökulmasta voidaankin tarkastella lähes mitä tahansa 
toimintaa viestintätilanteen ulkoisista piirteistä riippumatta (Schechner 
2002; Taylor 2007, 381). Esimerkiksi luettaessa kaunokirjallisuutta ääneen 
oppitunnilla voidaan kiinnittää huomiota vaikkapa sellaisiin esiintymistaitojen 
osa-alueisiin kuin äänenkäyttöön ja ilmeikkyyteen tai keskittyä yksinomaan 
luetun tekstin sisältöön. 
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Esiintymistaitoja on edelleen jaoteltu esitys- ja sisältötaitoihin. Esitystaidot 
liittyvät tällöin esityksen muotoon ja sen pitämiseen, sisältötaidot taas aiheen 
valintaan ja sen käsittelyyn. Esitys- ja sisältötaidot voidaan edelleen jaotella 
erilaisiksi osataidoiksi. Tällöin sisältötaitoihin lukeutuvat esimerkiksi sisällön 
jäsentäminen, pohdinta ja argumentointi, esitystaitoihin taas muun muas-
sa äänenkäyttö, puhenopeus ja -tyyli, sujuvuus sekä ilmeet, eleet ja asennot. 
(Esim. Valo 1995a.) Valo (1995a) huomauttaa, että vaikka osataitojaotteluilla 
ei ole teoreettista perustaa, voi esitystaitojen opetuksessa olla tarkoituksen-
mukaista kiinnittää eri harjoituskerroilla ja palautteenannossa huomiota esi-
tyksen eri piirteisiin. Toisaalla hän kuitenkin muistuttaa, että esiintymistä ar-
vioidaan lopulta aina kokonaisuutena, eikä yksittäisten osataitojen merkitystä 
tule siksi liiaksi korostaa (Valo 1995b). 

Kouluopetuksessa esiintymistaitojen opettelu aloitetaan lyhyillä, arkisista 
vuorovaikutustilanteista tutuilla puheenvuoroilla, vaikkapa kertomalla 
viikonlopun tapahtumista tai harrastuksesta tai esittelemällä oma 
lempilelu tai -kirja. Niistä edetään askel askelelta kohti muodollisimpia 
esiintymistilanteita, joista kielen ja kirjallisuuden oppikirjojen perusteella 
tyypillisimpiä alakoulussa ovat esitelmät, puheet, runonlausunta ja näytelmät. 
Esiintymistaitojen opetuksessa kiinnitetään huomiota sekä esitys- että 
sisältötaitojen systemaattiseen harjoitteluun. Suullisia esitelmiä ei jätetä 
oppilaiden itsenäisesti valmisteltaviksi vaan opettaja tarjoaa oppilaille tietoa 
ja tukea valmistautumiseen aina aiheen valinnasta ja rajauksesta, keskeisten 
näkökohtien hahmottelusta ja tiedonhausta esityksen rakenteen laatimiseen 
ja havainnollistamistapojen valintaan. Opettajan ohella tukea esityksen 
valmisteluun voi saada vertaisilta. Oppilaat voivat esimerkiksi ideoida 
esityksiä yhdessä joko pareittain tai pienryhmissä, antaa toisilleen palautetta 
esityksen sisällön ja rakenteen suunnittelun eri vaiheissa sekä toimia toisilleen 
koeyleisönä esitystä harjoiteltaessa. Itsenäisesti tai ryhmissä valmistellut 
suulliset esitykset kuuluvat monien alakoulun oppiaineiden, esimerkiksi 
ympäristö- ja luonnontiedon sekä historian ja yhteiskuntatiedon opiskeluun. 
Esiintymistaitojen opiskelu tarjoaakin luontevan väylän oppiaineiden väliselle 
yhteistyölle. 

Esiintymistilanteetkin ovat pohjimmiltaan osapuolten yhdessä tuottamia 
vuorovaikutustilanteita, ja niiden sujuminen riippuu esiintyjän toiminnan 
ohella kuulijoiden toiminnasta. Kouluopetuksessa esiintymistaitojen ohella 
kiinnitetään huomiota yleisötaitojen opetteluun ja painotetaan yleisön 
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vastuuta esitystilanteen onnistumisesta. Oppilaiden kanssa keskustellaan 
siitä, millaisia tunteita ja tulkintoja yleisön toiminta, vaikkapa kuiskuttelu, 
naureskelu tai omien tavaroiden parissa puuhailu, voi esiintyjässä herättää, ja 
pohditaan sitä, millainen kuulija tai yleisö on esiintyjän näkökulmasta hyvä ja 
millä tavoin yleisö voisi tukea ja kannustaa esiintyjää. Keskustelun perusteella 
voidaan laatia yleisölle tavoitteet, joiden avulla sekä esiintyjä(t), opettaja että 
yleisön jäsenet arvioivat yleisön toimintaa esiintymistilanteen jälkeen. (Ks. 
esim. Suntio 2015.)

8.6 Esiintymisjännitys 

Oppilaille esiintyminen voi olla jännittävä tai pelottavakin tilanne, ja esiinty-
misjännitys on hyvin yleistä myös aikuisten keskuudessa (esim. Pörhölä 1995; 
Almonkari 2007). Esiintymisjännitystä voidaan lähestyä joko subjektiivise-
na kokemuksena tai elimistön toiminnassa tai käyttäytymisessä tapahtuvina 
muutoksina. Nämä jännittämisen ilmenemismuodot eivät välttämättä ole 
yhteydessä keskenään: koettu jännitys ei aina liity voimakkaisiin fysiologi-
siin muutoksiin, eikä näy käyttäytymisessä eikä voimakkaitakaan fysiologisia 
muutoksia välttämättä koeta jännityksen tunteena. Elimistössä tapahtuvat 
fysiologiset muutokset kuten sydämen lyöntitiheyden kasvu ja hengityk-
sen kiihtyminen sekä hikoilu ja käsien vapina ovat seurausta sympaattisen 
hermoston aktivoitumisesta tärkeäksi koettujen tilanteiden edellä. Koetun 
jännityksen näkökulmasta olennaista on se, millaisia tulkintoja näille tun-
temuksille annetaan. Jos ne tulkitaan myönteiseksi vireytymiseksi, ne voivat 
jopa lisätä esiintymisintoa ja -halukkuutta. Niille annettu kielteinen tulkinta 
puolestaan lisää epämiellyttäväksi koettua jännittämisen tunnetta. (Pörhölä 
1995.) Koetun esiintymisjännityksen taustalla on toisinaan aikaisempia kiel-
teisiä kokemuksia esiintymisestä. Erityisesti oppilaat, jotka asettavat itsel-
leen epärealistisia eli valmiuksiinsa nähden ylimitoitettuja odotuksia, voivat 
joutua kokemaan toistuvia pettymyksiä. Niiden seurauksena syntyy helposti 
esiintymistilannetta koskevia kielteisiä odotuksia, jotka puolestaan johtavat 
helposti fysiologisen vireytymisen kielteisiin tulkintoihin. Kielteiset tulkinnat 
taas voimistavat entisestään epämiellyttäväksi koettua jännittämisen tunnet-
ta. (Almonkari 2007; Pörhölä 1995.)
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Koulussa esiintymistilanteisiin liittyvää jännittämistä voidaan lievittää 
ensinnäkin hyvällä valmistautumisella. Esiintymistä koskeva tieto auttaa 
ennakoimaan tilannetta ja saattaa siten vähentää uuteen, vieraaseen 
tilanteeseen liittyvää epävarmuutta. Jännittämistä voi lievittää myös 
se, että esiintyjällä on jokin sanoma, jonka hän haluaa aidosti välittää 
yleisölleen. Onnistunut aihevalinta on siis tärkeä. Hyvä valmistautuminen 
lisää itseluottamusta, ja siksi esitysten valmisteluun käytetään riittävästi 
aikaa. Jännittäjää voi auttaa myös mahdollisuus harjoitella esitystä pieninä 
osina ja saada palautetta sekä sisällöstä että esittämisestä useita kertoja 
ennen varsinaista esitystilannetta. Kun esiintymisharjoitukset ovat 
vaatimustasoltaan sopivia ja opettaja ohjaa oppilasta asettamaan itselleen 
realistisia tavoitteita, oppilas saa onnistumisen elämyksiä, jotka muovaavat 
odotuksia tulevissa esiintymistilanteissa myönteiseen suuntaan. Positiivinen 
palaute vahvistaa onnistumisen kokemusta. Esiintymisjännitykseen voidaan 
puuttua myös lieventämällä jännitykseen liittyviä tuntemuksia. Tämä voi 
tapahtua ensinnäkin antamalla oppilaille tietoa vireytymisen aiheuttamista 
fysiologisista muutoksista ja painottamalla, että ne heijastavat elimistön 
toimintavalmiutta ja ovat luonnollinen ja hyödyllinenkin reaktio. Toiseksi 
oppilaille voidaan opettaa rentoutumis- ja rauhoittumiskeinoja, joiden avulla 
näitä fysiologisia reaktioita voi lievittää. (Valkonen 1995.)

Osalla oppilaista yksin luokan edessä esiintyminen voi olla eri syistä 
pelottavaa ja ahdistavaa, vaikka opettaja pyrkisi parhaansa mukaan 
lievittämään jännitystä. Joskus voi auttaa se, että esiintyy omalta paikaltaan 
tai ottaa luokkakaverin viereen tueksi ja turvaksi. Jos kyse on suoranaisesta 
esiintymispelosta, opettaja saattaa joutua pohtimaan oppilaalle vaihtoehtoisia 
tapoja osoittaa osaamistaan. Oppilas voi tällöin esimerkiksi pitää 
esityksensä opettajalle tai vaikka videoida sen kotona. Opettaja arvioi oman 
ammattitaitonsa nojalla, millainen ratkaisu on oppilaan oppimisen, kasvun ja 
kehityksen näkökulmasta tarkoituksenmukaisin. 

Tehtävä 3. Mitä neuvoja olette saaneet esiintymisjännityksen lieventämiseen? 
Miten ne ovat tepsineet? Miten opettaja voi tehdä esiintymisestä mukavalta, 
jopa innostavalta tuntuvan tapahtuman? Mikä merkitys vertaisilla on rennon 
ilmapiirin luomisessa? Entä miten opettaja toimii niiden oppilaiden kanssa, 
joille esiintymistilanteet ovat ylitsepääsemättömän vaikeita?
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8.7 Vuorovaikutus ryhmäviestintätilanteissa

Vuorovaikutustaitojen perusta nojaa kasvokkaisissa ja kahdenvälisissä 
tilanteissa omaksuttuihin käytänteisiin. Lapset ovat kouluun tullessaan 
jo oppineet vuorovaikutuksen perusperiaatteet. He ovat ymmärtäneet, 
että keskustelussa puhutaan vuorotellen, ja he pystyvät tunnistamaan ne 
rajakohdat, joissa vuoro voi vaihtua. He tuntevat vuorovaikutusta jäsentävät 
perussekvenssit. He siis tietävät, että tervehdykseen vastataan tervehdyksellä, 
kysymykseen vastauksella, pyyntöön myöntymällä tai kieltäytymällä. Heillä on 
myös käytössään erilaisia tapoja toimia, jos jokin vuorovaikutuksessa menee 
vikaan. He osaavat pitää kiinni oikeuksistaan esimerkiksi vaatimalla vastausta 
pyyntöön, jos se viipyy, ja he osaavat esittää erilaisia tarkistuskysymyksiä 
silloin, kun kokevat jonkin asian jääneen epäselväksi. (Ks. esim. Lyytinen 
2014; Stevanovic & Lindholm (toim.) 2016; Tainio 1997 (toim.)) 

Viimeistään koulussa aletaan laajentaa tätä keskinäisviestinnän osaamista 
monenkeskisissä tilanteissa toimimisen taitoihin. Luokkatilanne on 
institutionaalinen, ja siellä puheenvuoron ottaminen, antaminen ja 
pitäminen vaativat erityisiä järjestelyjä. Esimerkiksi viittaaminen keinona 
pyytää puheenvuoroa ja puheenvuorojen jakaminen siten, että opettaja tai 
puheenjohtajaksi asetettu oppilas nimeää seuraavan puhujan, ovat esimerkkejä  
koulun institutionaalisesta vuorottelujärjestyksestä. (Esim. Tainio 2007.) 
Koulun ryhmäviestintätaitoihin kuuluu myös vähitellen kehittyvä taito 
pysyä aiheessa. Ryhmäviestintätaitoja tarvitaankin koulussa päivittäin sekä 
oppitunneilla että niiden ulkopuolella tapahtuvassa kanssakäymisessä. 
Kaikki nämä tilanteet tarjoavat mahdollisuuksia ryhmäviestintätaitojen 
opetteluun. Pelkkä ryhmäviestintätilanteissa toimiminen ei kuitenkaan riitä, 
vaan oppilaat tarvitsevat tavoitteellista ohjausta ja palautetta kehittyäkseen 
ryhmäviestijöinä.

Ryhmäviestintätilanteilla tarkoitetaan sellaisia tilanteita, joissa vähintään 
kolme ihmistä pyrkii yhdessä johonkin jaettuun päämäärään (Galanes 
& Adams 2010). Koulun ryhmäviestintätilanteissa työskennellään usein 
tietyn tehtävän suorittamista varten muodostetuissa ryhmissä, jollaisia 
voidaan kutsua tehtäväsuuntautuneiksi. Koska tehtäväsuuntautunutkin 
ryhmä tyydyttää perustehtävänsä suorittamisen ohella jäsentensä 
yhteenkuuluvuuden tarpeita, tarvitaan kaikissa ryhmätilanteissa sekä tehtävä- 
että suhdekeskeisiä taitoja. Tehtäväkeskeiset ryhmäviestintätaidot tukevat 
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laadukkaaseen lopputulokseen pääsemistä. Niitä ovat esimerkiksi keskustelun 
koherenssin ylläpitäminen, omien ajatusten ja tunteiden tarkka ja täsmällinen 
ilmaiseminen, perustelujen ja täsmennysten pyytäminen, ongelmien 
määrittäminen ja analysoiminen sekä ratkaisuvaihtoehtojen esittäminen, 
kehittely ja arvioiminen. Suhdekeskeiset ryhmäviestintätaidot taas vaikuttavat 
myönteisesti ryhmän viestintäilmapiiriin ja jäsenten välisiin suhteisiin. 
Niitä ovat esimerkiksi empatian ja tuen osoittaminen, konfliktien hallinta ja 
väärinkäsitysten ratkaiseminen sekä toisten rohkaiseminen ja aktivoiminen. 
(Valkonen 2003, 46.) Käytännössä erottelu tehtävä- ja suhdekeskeisiin 
taitoihin on suurelta osin keinotekoinen, sillä kaikki viestintäkäyttäytyminen 
vaikuttaa sekä ryhmän perustehtävän suorittamiseen että sen jäsenten välisiin 
suhteisiin ja ilmapiiriin.

Ryhmäviestintätilanteissa tarvittavat taidot ovat osin päällekkäisiä 
esiintymistilanteissa ja etenkin kahdenvälisessä vuorovaikutuksessa 
tarvittavien taitojen kanssa (esim. Valkonen 2003). Kuuntelemisen taidot ja 
puhumisen taidot, esimerkiksi kertominen, selittäminen, omien ajatusten 
ilmaiseminen, mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen, kysyminen 
ja vastaaminen sekä kyseenalaistaminen, mahdollistavat keskusteluun 
osallistumisen sekä kahden- että monenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa. 
Koulun opetus- ja opiskelutilanteissa samoin kuin niiden ulkopuolella, 
esimerkiksi välitunneilla, toimitaan usein yhdessä ja tehdään yhteistyötä 
toisten kanssa. Vuorovaikutus vertaisten kesken esitetään monissa 
pedagogisissa lähestymistavoissa ylivertaisena opiskelumuotona oppimisen 
kannalta. Erilaiset pari- ja ryhmätyötä edellyttävät tehtävänannot ovat 
tavallisia myös alakoulun eri oppiaineiden valmiissa oppimateriaaleissa. 
Esimerkiksi Valkosen (2003) mukaan ryhmäviestintätaitojen tavoitteellinen 
opetus on tästä huolimatta jäänyt koulussa vähäiseksi ja ryhmätyöskentely on 
nähty pikemminkin yhtenä työtapana kuin opetuksen ja opiskelun kohteena. 
Taitava viestintä ryhmässä edellyttää kuitenkin oppilailta monenlaisia tietoja, 
taitoja ja asenteita, joita heidän ei voida olettaa hallitsevan itsestään. Se, että 
oppilaat laitetaan työskentelemään yhdessä, ei siis sinällään johda oppimista 
tukevaan vuorovaikutukseen, vaan valmiuksia yhdessä työskentelemiseen 
on kehitettävä johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti opetuksen, ohjauksen ja 
harjoittelun avulla.
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Koulun ryhmäviestinnän opetuksessa huomioidaan kaikki 
vuorovaikutusosaamisen ulottuvuudet: tiedot, taidot ja motivaatio, eettisiä 
periaatteita ja metakognitiivisia taitoja unohtamatta. Tieto ryhmäviestinnästä 
kuuluu osaksi kielen ja kirjallisuuden oppisisältöjä. Se koskee esimerkiksi 
tietoa siitä, millaisia taitoja eri tyyppisissä ryhmäviestintätilanteissa 
tarvitaan sekä tietoa erilaisista menettelytavoista ja tekniikoista, vaikkapa 
ongelmanratkaisun kaavasta tai argumentoinnista. Ryhmäviestintätaitoja 
tarvitaan kaikissa oppiaineissa, ja niitä opitaan tavalla tai toisella aina, kun 
työskennellään ryhmässä. Niiden systemaattinen opetus ja opiskelu on 
suomalaisessa oppiainetraditiossa kuitenkin paikannettu osaksi äidinkielen 
ja kirjallisuuden oppiainetta. Taitojen harjoittamisen ohella huomiota 
kiinnitetään opetuksessa siihen, että oppilaat saavat toiminnastaan palautetta 
ja että heille tarjoutuu myös tilaisuuksia hyödyntää saamaansa palautetta 
käytännössä (esim. Valo 1995a). Motivaation synnyttämiseksi keskeistä on 
tarjota oppilaille kokemuksia mielekkäästä työskentelystä: jos ryhmässä 
työskenteleminen koetaan pakolliseksi pahaksi, joka hidastaa tai vaikeuttaa 
tuotoksen syntymistä, asenteet ryhmätyöskentelyä kohtaan muotoutuvat 
kielteisiksi. Eettisiä periaatteita käsitellään esimerkiksi pohdittaessa 
osallistumisen tasavertaisuutta tai osallistujien oikeudenmukaista kohtelua 
koskevia kysymyksiä, ja metakognitiiviset taidot kehittyvät silloin, kun 
oppilaita ohjataan havainnoimaan ja erittelemään omaa toimintaansa ryhmän 
jäsenenä.

Ryhmäviestintätilanteet ovat luonteeltaan erilaisia (esim. Frey 2002 (toim)): 
esimerkiksi neuvottelu- ja päätöksentekotilanteissa erilaisia näkemyksiä ja 
intressejä sovitellaan yhteen pyrkien kaikkien osapuolten hyväksymään lop-
putulokseen, kun taas väittelyssä yhteistä näkemystä ei tarvitse edes tavoi-
tella. Erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa erilaisten ryhmäviestintätaitojen 
painoarvo vaihtelee, mutta yleisesti ottaen useimpia ryhmäviestintätaitoja 
voidaan harjoitella monen tyyppisissä tilanteissa. Alakoulun suomen kielen 
ja kirjallisuuden oppikirjoissa ryhmäviestintätilanteista nostetaan tyypillisesti 
esiin väittely1 ja neuvottelu. Ryhmäviestintätaitojen harjoittelua on luontevaa 
integroida myös muiden kielen ja kirjallisuuden osa-alueiden opetukseen; 
esimerkiksi lukupiirien ja kirjoittamisen ideoinnin yhteydessä kiinnitetään 
huomiota keskustelukäytänteisiin. Myös muiden oppiaineiden opetuksessa 

1  Väittelystä opetusmenetelmänä löytyy lisää tietoa esimerkiksi Leena Kurjen ja Tuukka 
Tomperin (2011) teoksesta Väittely opetusmenetelmänä. 
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ryhmäviestintäosaamisen eri osa-alueisiin kiinnitetään tarpeen mukaan huo-
miota ryhmissä työskenneltäessä.

Koulutaipaleen alkupuolella monenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa 
tarvittavia taitoja opitaan ensisijaisesti opettajajohtoisissa koko luokan 
keskusteluissa. Opettajalla on näissä keskusteluissa keskeinen rooli: hän luo 
oppilaille tilaisuuksia osallistua esimerkiksi houkuttelemalla erilaisin aloittein 
heitä ilmaisemaan mielipiteitään, ohjaa heitä tarttumaan toistensa esittämiin 
ajatuksiin sekä tarkentamaan ja perustelemaan omia näkemyksiään, 
mallintaa tarkoituksenmukaisia ja rakentavia keskusteluun osallistumisen 
tapoja ja antaa palautetta, joka tekee näkyväksi oppilaiden onnistumisia. 
Käytännössä opettaja saattaa vaikkapa ottaa tavakseen pitää aamupiirin, jossa 
hän voi osoittaa oppilaille kysymyksiä, tarttua yhden oppilaan ilmaisemaan 
mielipiteeseen ja pyytää toista keksimään sille perustelun. Opettaja myös 
käyttää tietoisesti ryhmäviestintätilanteiden metakieltä, siis sellaisia fraaseja 
kuin ”Tuosta mitä N. äsken sanoi…” ”Minua alkoi kiinnostaa, kuinka moni 
muu teistä ajattelee, että… ”Nyt kun kuulin N:n perustelut näkemykselleen, 
olen valmis muuttamaan omaa käsitystäni…” Opettajan tehtävänä on myös 
huolehtia siitä, että keskusteluilmapiiri säilyy turvallisena: ketään ei pilkata tai 
tehdä naurunalaiseksi. (Esim. Cohen & Lotan 2014.) 

Keskeisimpiä keskinäis- ja ryhmäviestinnän osataitoja, esimerkiksi kysymistä 
ja vastaamista, selittämistä, mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista sekä 
kyseenalaistamista voidaan harjoittaa niihin soveltuvien harjoitusten avulla; 
tällaisia harjoituksia löytyy niin oppikirjoista ja niiden oheismateriaaleista 
kuin lukuisista puheviestintä- ja vuorovaikutustaitojen opetusta käsittelevistä 
didaktisista oppaistakin. Koska ryhmän jäsenten määrän kasvaessa 
vuorovaikutuksen hallinnasta tulee haastavampaa, harjoitellaan näitä taitoja 
ensin pareittain. Keskustelutaitojen karttuessa oppilaat kykenevät vähitellen 
työskentelemään suuremmissa ryhmissä ja ottamaan myös enemmän 
vastuuta työskentelystään.

Etenkin harjoittelun alkuvaiheessa oppilaat tarvitsevat runsaasti tukea 
silloin, kun ryhmän odotetaan työskentelevän suhteellisen itsenäisesti eli 
vailla opettajan jatkuvaa läsnäoloa ja ohjausta. Erityisen tärkeää tämä on 
niin sanotuissa avoimissa oppimisympäristöissä, jotka antavat oppilaille 
vastuuta omasta toiminnastaan.  Yksi tapa tukea ryhmän työskentelyä on 
antaa kullekin ryhmän jäsenelle oma vastuualueensa: yksi voi esimerkiksi 
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vastata puheenvuorojen jakamisesta, toinen toimia kirjurina ja kolmannen 
tehtävänä on arvioida kriittisesti esitettyjä ideoita. Opettaja huolehtii 
siitä, että oppilaat ovat tietoisia siitä, mitä kukin vastuualue pitää sisällään. 
Ryhmäviestintätaitoja, samoin kuin esiintymistaitoja, opeteltaessa oppilaiden 
on tärkeää saada palautetta toiminnastaan. Työskenneltäessä pienryhmissä 
opettaja ei ehdi aina havainnoimaan kaikkien ryhmien työskentelyä eikä siten 
voi toimia jatkuvasti palautteen antajana. On kuitenkin tärkeää, että opettaja 
työskentelee vuoroin eri ryhmien kanssa, antaa palautetta vuorovaikutuksesta 
ja myös omilla puheenvuoroillaan mallintaa sitä, millaisia yhteistä tavoitetta 
edistävät puheenvuorot ryhmätyöskentelyssä ovat. Samaan aikaan muiden 
ryhmien jäsenistä yhdelle voidaan antaa tehtäväksi tarkkailla ryhmän 
toimintaa tiettyjen vuorovaikutuksen piirteiden osalta ja kirjata havaintojaan 
muistiin. Työskentelyn päätteeksi ryhmä arvioi työskentelyään yhteisesti ja 
lisäksi jokainen ryhmän jäsen esittää oman arvionsa ryhmän työskentelystä 
ja omasta roolistaan siinä.

Ryhmäviestintätilanteiden havainnointi ja niistä keskustelu ovat tehokkaita 
tapoja kehittää vuorovaikutusosaamista. Kalamaljaksi (fish bowl) kutsutussa 
harjoituksessa oppilaat jaetaan 6–10 oppilaan ryhmiin ja kukin näistä ryhmistä 
jaetaan edelleen kahtia siten, että puolet oppilaista asettuvat muodostelmaan, 
joka mahdollistaa keskinäisen vuorovaikutuksen, siis vaikkapa rinkiin, 
ja loput asettuvat heidän ympärilleen tarkkailijoiksi. ”Sisäpiiriläiset” 
saavat opettajalta jonkin yhdessä työskentelemistä edellyttävän tehtävän. 
Tehtävänä voi vaikkapa olla yksimieliseen neuvottelutulokseen päätyminen 
tai ristiriitatilanteen ratkaiseminen. ”Ulkopiiriläisten” tehtävänä taas on 
tarkkailla ”sisäpiiriläisten” toimintaa ja antaa siitä palautetta ennalta sovittujen 
linjausten mukaisesti. Se, mistä palautetta annetaan, määräytyy harjoituksen 
tavoitteiden mukaisesti. Jos harjoitettavana ovat esimerkiksi kuuntelemisen 
taidot, annetaan palautetta niistä tavoista, joilla kuunteleminen näkyy 
keskustelijoiden toiminnassa. Etenkin alkuvaiheessa palaute on hyvä 
kohdistaa rajalliseen määrään vuorovaikutuksen piirteitä, sillä kokeneellekin 
havainnoijalle useiden piirteiden samanaikainen havainnoiminen on 
haastavaa (vrt. Valkonen 2003). 

Kalamalja-harjoitusta voi muunnella monin eri tavoin. Harjoitus voidaan 
tehdä koko luokan kesken siten, että kaikki ne, jotka eivät kuulu sisäpiiriin, 
toimivat tarkkailijoina. Sisäpiiriläiset taas voivat osallistua keskusteluun 
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paitsi omana itsenään, myös opettajan antamissa rooleissa. Esimerkiksi 
ristiriitatilanteiden ratkomisen harjoittelu tapahtunee luontevimmin siten, 
että oppilaat toimivat rooleissa. Tällöin opettaja suunnittelee ennalta käsin 
kehyskertomuksen. Lähtötilanne voi olla vaikkapa välitunnilla sattunut 
tappelu, jota sovitellaan osapuolten ja opettajan kesken. Osapuolilla on 
tilanteesta erilaiset näkemykset, jotka on kirjattu roolikuvauksiin, ja 
keskustelun tavoitteena on rakentaa sovinto siten, että kaikki kokevat 
tulleensa kohdelluiksi oikeudenmukaisesti. Opettaja voi käsikirjoittaa 
roolihenkilöille myös erilaisia heille luonteenomaisia toimintatapoja: mukana 
voi olla esimerkiksi äänekäs, toisia keskeyttävä keskustelija ja hiljainen, 
syrjäänvetäytyvä keskustelija. Etukäteen voidaan sopia, että opettaja tai 
ulkopiiriläiset voivat keskeyttää keskustelun tietyissä kohden ja esimerkiksi 
antaa palautetta keskustelijoiden toiminnasta tai antaa heille neuvoja siitä, 
millä tavoin kannattaisi seuraavaksi edetä. 

Tämänkaltaiset draamalliset työtavat rikastavat vuorovaikutustaitojen 
opetusta2. Roolien avulla päästään kokeilemaan vapaammin sellaisiakin 
ilmaisutapoja, jollaisia oppituntien harjoituksissa ei ehkä muutoin nähtäisi 
tai joita oppilas ei kenties omana itsenään uskaltaisi kasvojen menettämisen 
pelossa kokeilla. Kuvitteellisten tilanteiden ja henkilöhahmojen kautta 
voidaan käsitellä vaikeitakin tilanteita, esimerkiksi erilaisia konfliktitilanteita. 
Näin päästään tutkimaan turvallisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita ja niissä 
toimimista ja pohtimaan niitä seurauksia, joita eri tyyppisillä toimintatavoilla 
on. Samalla oppilaiden käsitys itsestään voi avartua. (Esim. Toivanen 2007.)

Ennen draamatyöskentelyn aloittamista solmitaan oppilaiden kanssa 
draamasopimus. Jos draamallisia työtapoja käytetään usein, voidaan 
draamasopimus laatia jatkuvasti voimassa olevaksi ja muistuttaa sen 
pääkohdista ennen työskentelyn aloittamista. Draamasopimuksessa keskeistä 
on se, että kaikki oppilaat ymmärtävät, että roolissa toimiessaan osallistujat 
toimivat kuvitteellisissa tilanteissa omista lähtökohdistaan eikä roolihenkilö 
siis ole sama kuin siinä toimiva oppilas. Roolissa ja omana itsenä toimimisen 
vaihtelun hahmottamisessa auttaa se, että roolissa toimivat saavat jonkin 
roolimerkin, esimerkiksi hatun, huivin tai jonkin muun näkyvän asusteen. 
Laittaessaan sen päälleen oppilas muuttuu joksikin toiseksi henkilöksi, jonka 

2  Sivuamme draamallisia työtapoja tässä yhteydessä vain lyhyesti, koska niitä on käsitelty 
ansiokkaasti monissa draaman opetukseen ja draamaan työtapana keskittyvissä teoksissa 
(ks. esim. Heikkinen 2005; Powell & Heap 2010; Toivanen 2007)



Vuorovaikutustaidot

281

tekemiset ja tekemättömyydet eivät ole hänen vastuullaan, ja riisuessaan sen 
yltään hän muuttuu taas omaksi itsekseen. Draamasopimuksessa sovitaan 
myös yhteisistä pelisäännöistä työskentelyn aikana sekä siitä, millä tavoin 
työskentely aloitetaan ja lopetetaan. Lisäksi siinä tehdään selväksi, että 
osallistuja voi milloin tahansa keskeyttää roolissa toimimisen. (Esim. Owens 
& Barber 1998, 14; Toivanen 2007, 16.) Draamatyöskentelyn päätteeksi 
puretaan työskentelyn herättämiä ajatuksia ja tunteita. 

8.8 Palaute ja arviointi vuorovaikutustaitojen harjoittelussa

Myös vuorovaikutuksen, ryhmäviestinnän ja draaman opetukseen kuuluu 
palautteen antamista ja arviointia. Vuorovaikutustaitojen kehittymisen 
näkökulmasta palautteen saaminen on yhtä tärkeää kuin se, että oppilaalle 
tarjotaan tietoa ja tilaisuuksia harjoitella taitoja erilaisissa viestintätilanteissa 
(esim. Sallinen 1994; Seppälä 2006). Palautteen voidaan laajasti ymmärrettynä 
nähdä tarkoittavan kaikkia niitä tapoja, joilla ihmiset reagoivat toistensa 
toimintaan. Näistä reaktioista toimija tekee päätelmiä siitä, millä tavoin hänet 
on ymmärretty. Myös viestijäkuva eli käsitys itsestä viestijänä muotoutuu 
kokemusten ja ympäristöltä saadun palautteen myötä (Valo 1995b). 

Kouluopetuksessa tietoisesti annetun palautteen tehtävänä on lisätä 
oppilaiden itsetuntemusta ohjaamalla heitä tiedostamaan ja tunnistamaan 
omaa vuorovaikutuskäyttäytymistään sekä auttaa heitä tunnistamaan 
omat vahvuutensa ja osoittaa ne alueet, joilla hän vielä tarvitsee 
harjoitusta. Opetuksen yhtenä tavoitteena onkin realistisen viestijäkuvan 
muodostuminen eli se, että oppilaan käsitys itsestään viestijänä muotoutuu 
samansuuntaiseksi sen käsityksen kanssa, joka muilla on hänestä. (Esim. 
Seppälä 2006.) Antamalla oppilaille palautetta heidän toiminnastaan myös 
sellaisissa vuorovaikutustilanteissa, joissa vuorovaikutustaidot eivät ole 
opiskelun ensisijainen tai julkilausuttu sisältö, opettaja tekee näkyväksi 
sitä, millaista vuorovaikutuskäyttäytymistä luokassa arvostetaan, ja nostaa 
esille vuorovaikutusosaamisen tärkeyttä. Myös palautteen antaminen ja sen 
vastaanottaminen ovat itsessään tärkeitä vuorovaikutustaitojen opiskelun 
osa-alueita. 
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Vuorovaikutustaitoja kehittävä palaute on luonteeltaan rakentavaa eli sen 
tavoitteena on auttaa ja motivoida palautteen vastaanottajaa kehittämään omaa 
vuorovaikutusosaamistaan. Rakentava palaute on täsmällistä ja perusteltua, 
ja se nostaa suorituksesta esiin kehittämiskohteiden ohella onnistumiset. 
Jotta palaute auttaisi oppilasta kehittämään viestintäkäyttäytymistään, se ei 
voi jäädä yleisvaikutelmien luonnehtimiseksi, vaan palautteen antajan on 
vähintäänkin pyrittävä kuvaamaan konkreettisella tasolla niitä viestinnän 
piirteitä, joista nämä vaikutelmat – vaikkapa esiintymisen vakuuttavuus tai 
puheenvuoron selkeys – syntyvät. Lisäksi vuorovaikutustaitoja kehittävä 
palaute kohdistuu sellaisiin opiskeltavien taitojen kannalta olennaisiin 
piirteisiin, joihin palautteen vastaanottaja voi vaikuttaa, ja suhteutuu 
harjoittelun tavoitteisiin. Jotta palaute auttaisi oppilasta kehittymään 
taitavammaksi viestijäksi, sen on osoitettava kehittämisen kohteita. Toisaalta 
sen on vahvistettava itseluottamusta siten, että oppilas haluaa ja uskaltaa 
osallistua vuorovaikutustilanteisiin tulevaisuudessakin. Siksi kriittinenkin 
palaute on annettava rohkaisevaan ja myönteiseen sävyyn. Jotta palaute 
palvelisi oppimista parhaalla mahdollisella tavalla, olisi oppilaan saatava 
tilaisuuksia hyödyntää sitä käytännön vuorovaikutuksessa mahdollisimman 
pian. (Valo 1995b). 

Palaute voi olla luonteeltaan kuvailevaa tai arvioivaa. Kuvaileva palaute on 
luonteeltaan neutraalia eli sen antaja esittää havaintoihinsa pohjautuvan 
tiivistelmän tapahtumista pyrkien välttämään arvioitavan toimintaa kos-
kevia tulkintoja ja arvottavia kannanottoja. Kuvailevaa palautetta annetaan 
esimerkiksi silloin, kun tehdään selkoa esitelmässä käytetyistä havainnollis-
tamiskeinoista tai siitä, millaisia perusteluja väittelyn osapuolet esittävät ar-
gumenteilleen. Kuvaileva palaute auttaa vastaanottajaa tunnistamaan omia 
toimintatapojaan ja pohtimaan niiden seurauksia. Sen antaminen tukee li-
säksi palautteen antajan – ja myös muiden läsnäolijoiden – havainnointitai-
tojen kehittymistä, ja siksi se soveltuu erityisesti vertaispalautteeksi. Arvioiva 
palaute puolestaan sisältää kannanoton arvioitavan tuotoksen sijoittumisesta 
arviointiasteikolle. Se siis suhteuttaa palautteen vastaanottajan toimintaa tiet-
tyihin kriteereihin. Arvioivaa palautetta antaa luokassa ensisijaisesti opettaja. 

Vuorovaikutustaitoja opiskeltaessa oppilas saa palautetta sekä opettajalta 
että toisilta oppilailta. Oppilas myös havainnoi, kuvaa ja arvioi itse omaa 
viestintäkäyttäytymistään ja vuorovaikutusosaamisen saralla tapahtunutta 
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oppimista. Vertaispalautteen eli oppilaiden toisilleen kohdistaman palautteen 
antaminen on tärkeä osa vuorovaikutustaitojen opiskelua. Palautetta 
antaessaan oppilaat opettelevat tekemään vuorovaikutustilannetta koskevia 
havaintoja ja kielellistämään niitä. Etenkin alkuvaiheessa keskitytään 
muutamiin harjoiteltavan taidon kannalta olennaisiin piirteisiin, jotka on 
sovittu ennalta käsin. Ne piirteet tai osa-alueet, joista palautetta on tarkoitus 
antaa, voidaan kirjata muistilistaksi, johon palautteen antaja voi tukeutua ja 
johon hän voi kirjata kommenttinsa. Vertaispalautteen antamista lähestytään 
opetuksessa opiskeltavana taitona, jota harjoitellaan systemaattisesti. Myös 
palautteen antaja saa toiminnastaan palautetta, jota voivat antaa niin opettaja 
ja vertaispalautteen vastaanottaja kuin muutkin oppilaat. Riippumatta siitä, 
toimiiko palautteen antajana vertainen vai opettaja, on palautteen saajalle hyvä 
antaa tilaisuus vastata saamaansa palautteeseen. Omalla puheenvuorollaan 
hän voi sekä perustella niitä ratkaisuja, joista palautetta on annettu, että tuoda 
esiin, millaiseksi koki palautteen ja sen vastaanottamisen. 

Palautetta voidaan antaa kirjallisesti tai suullisesti. Sekä suullisesti että kir-
jallisesti annettu palaute voi olla vapaamuotoista tai pohjautua valmiiseen 
arviointilomakkeeseen. Vapaamuotoisen palautteen tukena voidaan myös 
käyttää jonkinlaista listaa tai teema- tai kysymysrunkoa, joka ohjaa arvioijaa 
kiinnittämään huomiota tiettyihin seikkoihin. Siten voidaan luoda edelly-
tyksiä sille, että oppilaiden saama palaute on yhdenmukaista ja tarjoaa yh-
täläiset mahdollisuudet kehittyä viestijänä. Suullista palautetta voidaan antaa 
kahdenkeskisessä keskustelussa, pienryhmissä tai koko luokan edessä. Kun 
palaute annetaan suullisesti muiden oppilaiden läsnä ollessa, saavat kaikki 
läsnäolijat mahdollisuuden oppia toistensa suorituksista ja niitä koskevasta 
palautteesta. Kahdenkeskisessä palautekeskustelussa opettajan kanssa oppilas 
taas saattaa rohkaistua keskustelemaan sellaisista asioista, joita ei tohdi nostaa 
esille muiden oppilaiden edessä. Kirjallisesti annettuun palautteeseen taas on 
mahdollista palata myöhemmin uudelleen. 

Palautetta voidaan antaa suorituksen aikana, välittömästi sen jälkeen tai 
viivästyneesti. Suorituksen aikana annettu palaute mahdollistaa palautteen 
välittömän hyödyntämisen. Tällaista samanaikaispalautetta on esimerkiksi 
suullisesti tai elein annettu kehotus puhua kovemmalla äänellä tai hidastaa 
tahtia. Samanaikaispalautteen antamista varten suoritus voidaan myös 
hetkellisesti keskeyttää. Tällaisesta toimintatavasta sovitaan aina oppilaiden 
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kanssa etukäteen. Välittömästi suorituksen jälkeen annettua palautetta on 
pidetty taitoharjoittelun näkökulmasta tehokkaampana kuin viivästynyttä, 
mutta viivästynyt palaute on tarkoituksenmukaista esimerkiksi tunteita 
herättävissä tilanteissa, jolloin tapahtumiin on tarpeen ottaa etäisyyttä ennen 
kuin palautteen vastaanottaminen on mahdollista.

Formaalista arviointia voidaan pitää yhtenä arvioivan palautteen muotona. 
Vuorovaikutusosaamisen arvioinnin lähtökohtana ovat opetussuunnitelmassa 
määritellyt tavoitteet, ja sen päämääränä on osoittaa, millä tavoin ja missä 
määrin oppilas on nuo tavoitteet saavuttanut. Arvioinnin tulisi siis aina 
olla kriteeriviitteistä (vrt. luku 9), joskin voi olla eroa siinä, miten tarkasti 
siinä käytetyt kriteerit on kuvattu. Opetussuunnitelman tavoitteiden 
konkretisoiminen opetuksen kohteena oleviksi tiedoiksi, taidoiksi ja 
asenteiksi on keskeinen osa opettajan työtä samoin kuin arvioinnin kohteiden 
sekä arvioinnissa käytettyjen menetelmien ja arviointikriteerien laatiminen. 

Vuorovaikutusosaamisen arvioinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia 
lähestymistapoja, joiden avulla saadaan näkyville osaamisen eri ulottuvuudet. 
Vuorovaikutusta koskevan teoreettisen tiedon arvioimisessa voi hyödyntää 
esimerkiksi oppimispäiväkirjaa, jonka avulla saa tietoa myös oppilaan 
viestijäkuvan kehittymisestä. Vuorovaikutustaitojen arvioiminen tapahtuu 
luontevimmin vuorovaikutustilanteissa, joissa näitä taitoja käytetään. 
Arvioinnin kohteena voi olla tuotos, joskin puheviestinnässä usein 
immateriaalinen, kuten puhe-esitys, toisten kuunteleminen ja vuorojen 
ottaminen ryhmäkeskustelussa tai tehtävä draamassa. Arvioitavana voi olla 
myös prosessi, harjoitteluun osallistuminen, sinnikkyys tai rohkeus astua 
oman mukavuusalueen ulkopuolelle. 

Vuorovaikutustaitojen arviointi voi olla atomistista, yleisvaikutelmaan 
perustuvaa, analyyttistä tai holistista. Atomistisissa arviointitavoissa 
tarkastellaan määrällisesti yksittäisiä käyttäytymisen piirteitä, vaikkapa 
katsekontaktin ottamista tai kysyviä vuoroja. Tällainen tarkastelu voi toimia 
kuvailevan palautteen lähtökohtana, mutta koska se ei anna tietoa osaamisesta 
eikä auta tai motivoi oppijaa kehittämään taitojaan, se ei sellaisenaan sovi 
arviointimenetelmäksi. Yleisvaikutelmaan perustuva arviointi nojautuu 
nimensä mukaisesti arvioijan henkilökohtaiseen vaikutelmaan ja auttaa 
havainnollistamaan sitä, miten eri tavoin eri kuulijat voivat tilanteen 
nähdä. Vuorovaikutustaitojen arviointiin se soveltuu kuitenkin huonosti, 
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sillä yleisvaikutelmat ovat monitulkintaisia, niihin voivat vaikuttaa erilaiset 
ennakkokäsitykset, ja ne voivat antaa yksipuolisen kuvan arvioitavan 
opiskelijan osaamisesta. (Valkonen 2003.) Lisäksi vaikutelmat voivat 
perustua monenlaisiin tekijöihin, jotka eivät välttämättä liity millään tavoin 
vuorovaikutuskäyttäytymiseen (Valo 1995b).

Kouluopetukseen soveltuvia vuorovaikutustaitojen arviointimenetelmiä 
ovat Valkosen (2003, 52–53) mukaan analyyttiset ja holistiset 
arviointitavat. Analyyttisissä arviointitavoissa arvioitavana ovat ne 
vuorovaikutuskäyttäytymisen piirteet, jotka nähdään opiskeltavan taidon 
kannalta merkityksellisinä osatekijöinä. Kunkin osataidon hallintaa 
arvioidaan ennalta määriteltyjen kriteerien mukaisesti, ja kokonaisarvio 
opiskeltavan taidon hallinnasta muodostuu osataitojen summana. (Valkonen 
2003, 52.) Esimerkiksi esitelmää arvioitaessa voidaan pisteyttää asteikolla 1–5 
vaikkapa sellaiset osa-alueet kuin esitelmän aiheen valinta ja rajaus, esitelmän 
rakenne, esitelmässä käytetyt havainnollistamiskeinot ja esitelmän pitäjän 
vuorovaikutus yleisön kanssa. Kokonaisarvio koostuu näiden osa-alueiden 
yhteenlasketuista pisteistä. 

Holistisissa arviointitavoissa puheviestintätaitoja taas arvioidaan 
kokonaisuutena. Arvioitavana voi olla esimerkiksi se, miten tehokkaasti ja 
tarkoituksenmukaisesti oppilas vaikkapa vakuuttaa yleisön ja toiset väittelijät 
argumenteillaan väittelytilanteessa. Arvioinnin tukena voidaan myös tällöin 
käyttää ennalta laadittuja kriteereitä, jotka auttavat arvioijaa kiinnittämään 
huomiota arvioinnin kannalta keskeisiin seikkoihin. Kriteerit kuitenkin 
toimivat tällöin vain arvioijan tukena eikä suorituksen osa-alueita pisteytetä 
niiden avulla. (Valkonen 2003.)

8.6 Lopuksi: Turvallinen ja toimiva ryhmä 
vuorovaikutustaitojen opetuksen edellytyksenä ja tavoitteena

Positiivinen, kannustava ilmapiiri edistää niin oppilaiden ja opettajan 
hyvinvointia kuin opiskelun sujumista. (Johnson & Johnson 1991.) Oppilaiden 
ryhmäytymiseen, yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamiseen ja toisten 
kunnioittamiseen perustuvan jaetun normiston rakentamiseen kannattaa 
panostaa koulun alkamisesta saakka ja työskennellä pitkäjänteisesti sen eteen 
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aina yhteisen taipaleen päättymiseen saakka. Tämä on tarpeen myös siksi, 
että turvallinen ja kannustava oppimisilmapiiri on välttämätön edellytys 
oppimista edistävälle vuorovaikutukselle opettajan ja oppilaiden välillä sekä 
oppilaiden kesken. 

Turvallisen ja toimivankin ryhmän ilmapiiri voi vaihdella tilanteesta toiseen 
ja saman tilanteen sisällä. Oppituntien ulkopuolisten tapahtumien luomat 
jännitteet oppilaiden välillä tai jopa oppitunnin aikana tuotetut yksittäiset 
puheenvuorot tai ei-kielellinen toiminta voivat heilauttaa ryhmän ilmapiiriä 
suuntaan tai toiseen. Kaikenlaisiin pilkallisiin, halveksuviin tai väheksyviin 
kommentteihin, olivat ne sitten sanallisia tai sanattomia, tuleekin puuttua 
tiukasti sekä oppitunneilla että niiden ulkopuolella. Puuttumattomuus voi 
johtaa ilmapiirin viilentymiseen tavoilla, jotka haittaavat myös osallistumista 
opiskeluun: jos oppilaat tai osa heistä joutuu jatkuvasti pelkäämään 
kiusanteon kohteeksi joutumista, on turha odottaa heidän osallistuvan 
aktiivisesti oppituntityöskentelyyn. Puuttumattomuudellaan opettaja myös 
viestii välinpitämätöntä suhtautumista epäkunnioittavaa käytöstä kohtaan tai 
jopa sen hiljaista hyväksymistä. 

Luokan yhteisen sääntöjen laatiminen, vuorovaikutusosaamisen 
kartuttaminen ja oppilaiden sosiaalisten suhteiden ohjaaminen esimerkiksi 
istumajärjestysten ja ryhmäjakojen avulla ovat jokaisen opettajan ulottuvilla 
olevia keinoja myönteisen ja kannustavan ilmapiirin luomiseen. Oppilaita on 
hyvä ohjata työskentelemään erilaisissa kokoonpanoissa, mutta samalla on 
huolehdittava siitä, että ryhmän jäsenet kohtelevat toisiaan kunnioittavasti ja 
työtehtävät jakautuvat ryhmän sisällä tasaisesti. Kuuntelemisen taitoja samoin 
kuin omien mielipiteiden ilmaisemista ja perustelemista, erimielisyyden 
ilmaisemista sekä rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista 
kannattaa luokassa harjoitella systemaattisesti. Opettajan on hyvä myös pohtia 
omaa käyttäytymistään, esimerkiksi sitä, millaista asennoitumista virheitä ja 
epäonnistumisia kohtaan hänen omat palautteenanto- ja arviointikäytänteensä 
viestivät. Huumorin käyttäminenkään ei ole kiellettyä, mutta opettajan on 
oltava hyvin sensitiivinen oppilaitaan kohtaan: joku oppilaista voi tulkita 
opettajan vitsiksi tarkoittaman kommentin nöyryytykseksi, joka seuraa 
mukana vuosikymmeniä.  

Erityisesti oppilaiden keskinäiselle vuorovaikutukselle perustuvien 
työtapojen, kuten erilaisten pienryhmä- ja parityöskentelyn muotojen sekä 
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koko luokan yhteisten vapaamuotoisempien keskustelujen onnistuminen 
riippuu suurelta osin vallitsevasta ilmapiiristä. Turvallisessa ja kannustavassa 
ilmapiirissä uskalletaan ilmaista omia mielipiteitä, antaa ja ottaa vastaan 
kriittistäkin palautetta, pyytää apua tarvittaessa ja jopa heittäytyä ideoimaan 
tai improvisoimaan vailla pelkoa kasvojen menettämisestä. Positiivinen 
ilmapiiri lisää myös oppilaiden sitoutumista, halua ponnistella oman ja 
luokkatovereidensa menestymisen eteen ja ottaa vastuuta omasta ja toisten 
oppimisesta.
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9. Kehittyvän kielitaidon arviointi

MARIA AHLHOLM

Tämän alaluvun tavoitteena on selventää kehittyvän kielitaidon arvioimista 
ja sen perusteita. Aihepiiri on laaja, ja siksi teksti on paikoin tiivistä – tekstiä 
ei ole mahdollista tässä laventaa yksityiskohtaiseksi. Asiat selkiytyvät, kun 
niitä käydään yhdessä läpi arvioinnin peruskursseilla. Peruskäsitteiden 
esittelyn (9.1) jälkeen kuvataan muutamia yleisiä esi- ja perusopetuksessa 
käytettäviä yleisiä kielitaidon mittareita (9.2). Tunnetuin kehittyvän 
kielitaidon mittaamisen työväline on Eurooppalainen viitekehys, joka 
esitellään alaluvuissa 9.3, 9.4 ja 9.5. Kehittyvän kielitaidon sanalliset asteikot 
esitetään käyttäjän näkökulmasta kuvaillen, miten niitä voi konkreettisesti 
opetustyössä hyödyntää (9.6). Luvussa pohditaan myös sitä, pitäisikö toisen 
kielen oppimäärästä kiirehtiä yhteiseen oppimäärään vai ei (9.7). 

9.1   Arvioinnin peruskäsitteitä

9.2   Erilaisia kielitestejä esi- ja perusopetukseen

9.3   Kielitaidon arvioinnin yhteiseurooppalainen viitekehys

9.4   Osaamisen arvioimisen pedagogiikka

9.5   Esimerkkejä yleisistä taitotasokuvaimista

9.6   Tarkennetun taitotasokuvaimen luominen ja numeroarviointi

9.7   Kriittisiä huomioita kielitaidon arviointiin   

9.1 Arvioinnin peruskäsitteitä 

Luokanopettajat arvioivat suomen kielen ja kirjallisuuden eri osa-alueiden 
taitoja diagnostisesti, formatiivisesti ja summatiivisesti. Tämä pätee myös 
kehittyvän kielitaidon arviointiin, toisin sanoen suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus -oppimäärän mukaan opiskelevien arviointiin. Diagnostinen 
arviointi on tavallisinta uuden oppikurssin alkaessa tai uuden oppilaan 
tullessa kouluun, koska sen avulla sekä opettaja että oppilas saavat tavoitteiden 
asettamiseen tarvittavaa tietoa. Oppimisen motivoinnin kannalta on usein 
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tärkeää ohjata oppijaa tekemään uusien tavoitteiden edessä diagnostinen 
itsearviointi, jonka avulla oma käsitys opittavan sisällön laadusta ja omasta 
esitietämyksestä käyvät ilmi. Formatiivinen arviointi kulkee mukana 
oppikurssin aikana myös pienempien kokonaisuuksien ohessa. Formatiivinen 
arviointi voi olla itsearviointia, vertaisarviointia ja opettajan tekemää 
arviointia. (Arvioinnin peruskäsitteistä lisää esim. Tarnanen 2002; Atjonen 
2007; Harjunen 2015.)

Summatiivinen arviointi on tärkeää koulun taitekohdissa, koska suomen 
kielen ja kirjallisuuden arvosanaa käytetään kuvaamaan yleisiä oppimisen 
taitoja. Yhä yleistyvät koulujen vaihdot ja valinnaisuuksien lisääntyminen 
vain ennestään kasvattavat suomen kielen ja kirjallisuuden yhdenmukaisen 
arvioinnin merkitystä. Jotta eri kouluista ja eri alueilta uusiin kouluihin 
siirtyvien oppilaiden kohtelu olisi tasa-arvoista, on summatiivisen arvioinnin 
käytänteitä jatkuvasti pidettävä ajan tasalla. Luotettavimmat summatiivisen 
arvioinnin välineet ovat valtakunnallisia tai alueellisesti käytössä olevia 
kokeita ja testejä, joiden arviointiohjeet on sovittu ja dokumentoitu ja 
jotka on testattu riittävän suurilla käyttäjäjoukoilla. Suomi toisena kielenä 
ja kirjallisuus -oppimäärästä siirtyminen suomen kieli ja kirjallisuus 
-oppimäärään on helpompi toteuttaa, jos on käytössä tähän tarkoitukseen 
sopiva summatiivinen koe.

Arviointia voi tehdä analyyttisesti, piirre piirteeltä. Tällöin esimerkiksi 
puhumisen taito jaetaan osataitoihin (esim. ääntämisen selkeys, sujuva 
lauseenmuodostus, sanaston tarkkuus, rakenteiden kohdekielenmukaisuus), 
ja jokaisesta osataidosta annetaan erillinen arvosana. Puhumisen 
kokonaisarvosana muodostuu osataitojen keskiarvosta. Toisaalta arviointia 
voi tehdä myös holistisesti, ilman että erottelee puhumisen, kirjoittamisen, 
lukutaidon tai kuuntelutaidon osatekijöitä tarkemmin. On sanottu, että 
kokeneet opettajat ovat tavallisesti holistisia arvioijia, jotka muodostavat 
analyysin nopeasti päässään ja päätyvät näin samaan lopputulokseen 
kuin siinä tapauksessa, että tekisivät analyyttisen piirrearvioinnin 
erikseen. Kokeneenkin opettajan on toisinaan syytä palata analyyttiseen 
piirrearviointiin, koska analyysi tekee arvioinnista läpinäkyvää. Aloittelevalle 
opettajalle analyyttinen arviointi on välttämätön työkalu, jonka avulla voi 
kehittää omaa arviointitaitoaan. 
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Kehittyvän kielitaidon arvioinnissa on jatkuvasti pohdittava myös 
oppimäärästä toiseen vaihtamisen ajankohtaa ja sitä, milloin suomi toisena 
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä siirrytään suomen kieli ja kirjallisuus 
-oppimäärään. 

9.2 Erilaisia kielitestejä esi- ja perusopetukseen

Suomen kielen taitoa mittaavia kielitestejä on tehty eri-ikäisiä varten alkaen 
päiväkoti-ikäisistä aikuisiin. Tässä luvussa esitellään muutamia tunnettuja 
esiopetuksen ja perusopetuksen testejä, joilla suomen kielen oppimisen 
vaihetta voidaan kuvata. Testituloksilla on käyttöä koulun alkaessa, koulua 
vaihdettaessa ja silloin, jos kielitaito ei näytä karttuvan odotettuun tahtiin. 
Mikään testi ei kuitenkaan yksinään anna kattavaa ja täysin luotettavaa 
kuvausta oppijan kielitaidosta, vaan parhaimmillaan ne ovat kielitaidon 
havainnoinnin ja kuvailun apuvälineitä.

Päiväkoti- ja esiopetusikäisillä maanlaajuisesti käytettyjä testejä ovat Kettu-
testi (Korpilahti & Eilomaa 2001), Lauran päivä (Laitala 2007) ja Pienten 
kielireppu (Halme & Kauber & Paatelma & Ryynänen-Ahvensalmi & Venho 
2010). Kettu-testi on alun perin kolmivuotisneuvolaan tarkoitettu koko 
ikäluokan puheseula, jolla mitataan kielellisiä taitoja. Sittemmin sitä on 
alettu soveltaen käyttää myös hiukan vanhemmille lapsille, jolle suomi on 
uusi kieli. Testin etuna on helppokäyttöisyys ja selkeät ohjeet. Pistelaskenta 
soveltuu kuitenkin vain kolmivuotiaiden kielellisten taitojen mittaukseen, 
eikä lainkaan uuden kielen oppimisen mitaksi. Testaustilanteessa ovat lapsi ja 
testaaja kahden kesken. Lauran päivä on esiopetukseen tarkoitettu kielitaidon 
kartoitusmateriaali. Myös siinä testaustilanne on kahdenkeskinen keskustelu, 
jossa testaaja näyttää lapselle Lauran päivä -kierrevihkoa kuvan kerrallaan 
ja tekee testin ohjaamana tietyt kysymykset kuvista. Testi on visuaalisesti 
viehättävä, ja sen avulla pääsee helposti alkuun. Kerralla tehtäväksi se ei 
sovellu, ja loppuosa on haastava. Lauran päivä lisää opettajan ymmärrystä 
oppijan kielitaidon tasosta, mutta testin pistelaskentakaava on viitteellinen.

Eri kunnissa on tehty omia kielitaitotestejä koulualokkaille, esimerkiksi Hel-
singissä on pitkään käytetty KITA-nimistä testiä. Se ei kuitenkaan ole vapaasti 
saatavilla. Tunnetuksi on sen sijaan tullut Espoon suomenkielisen opetus-
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toimen ja varhaiskasvatuksen yhteishankkeena laadittu ja Opetushallituk-
sen rahoittama Pienten kielireppu – tasolta toiselle, joka on verkossa vapaasti 
saatavilla oleva kielitaidon seurannan työkalu varhaiskasvatukseen ja alkuo-
petukseen. Siinä taitotasokuvaimet ovat pelkistettyjä, ja niitä on tarjolla vain 
A-tasolle. A-tasolle on rakennettu viisiportainen asteikko tasoille A1.1, A1.2, 
A1.3, A2.1 ja A2.2 (ks. lukua 9.3). Tasokuvaimiin on sisällytetty taitotasolle 
tyypillisiä kielenilmauksia. Arviointimateriaalipaketti sisältää taitotasokuvai-
miin perustuvan arviointilomakkeen, huoltajan täyttämän arviointilomak-
keen lapsen kielitaustasta, mahdollisen oman äidinkielen opettajan arvion 
lapsen äidinkielen taidosta sekä toiminnallisen kuvan, jota voi käyttää seu-
rantalomakkeen täyttämisen apuna. 

Peruskouluikäisillä on käytetty Opetushallituksen laatimia testejä Kike: 
Kielellisen kehityksen tehtäväsarja (Nissilä 2005) ja Suomi hallussa: S2-
päättöarvioinnin opas (Eräniemi, Lumme, Olasvuo-Murtola & Ofacik 2008). 
Kike-testi eli Kielellisen kehityksen tehtäväsarja on kattava testipaketti suomen 
kielen taitotason kartoitukseen ja seurantaan. Sen avulla voi testata kielitaidon 
eri osa-alueita: luetun ja kuullun ymmärtämistä, kirjoittamista, puhumista, 
kielitietoa ja sanastoa. Kiken osatestit on valmiiksi jaettu tasoihin A1, A2 ja 
B1, Eurooppalaisen viitekehyksen (ks. seuraavaa alalukua) jaottelua seuraten, 
joten testaajan on osattava valita testattavalle oikeantasoiset tehtävät. Oppija 
on harvoin samalla kielitaidon portaalla eri kielitaidon osa-alueilla, joten 
opettajan on tunnettava oppijan kielitaitoprofiilia jo ennakkoon melko hyvin, 
että voi valita sopivat testitehtävät eri alueille. Testi on laaja, eikä siitä ole 
sen vuoksi mahdollista suorittaa kerralla monen osa-alueen tehtäviä. Suomi 
hallussa -päättöarviointiopas on maksullinen testi peruskoulun loppuvaiheen 
arvioinnin avuksi. Oppaan tarkoituksena on auttaa yhtenäistämään suomi 
toisena kielenä -oppimäärän arviointia toisen asteen kynnyksellä. Opas 
sisältää kolme mallikoetta ja niiden arviointiohjeet.

Opetushallitus ja Koulutuksen arviointikeskus (Karvi) selvittävät aika 
ajoin suomi toisena kielenä -oppimistuloksia valtakunnallisin kokein ja 
tilastollisesti kattavin otoksin. Edellinen selvitys on vuodelta 2015 (Kuukka 
& Metsämuuronen 2016; sitä ennen Suni 1996). Oppimistulosselvityksissä 
kielitaidon taitotasoja kuvaava asteikko rinnastetaan yhteiseurooppalaiseen 
viitekehykseen. Seuraavissa alaluvuissa tutustutaan tarkemmin viitekehyksen 
rakenteeseen ja siihen, miten yksittäinen opettaja voi hyötyä viitekehyksen 
tuntemisesta. 
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9.3 Kielitaidon arvioinnin yhteiseurooppalainen viitekehys

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointi perustuu aina 
valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan ja sen koulukohtaiseen sovellukseen. 
Opetussuunnitelmatekstit ottavat huomioon oppilaiden iän ja luokkatason 
tavoitteet. Ratkaisematon dilemma suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
-oppimäärän arvioinnissa syntyy siitä, että jokaiselle luokkatasolle tulee 
oppijoita, joiden koulukielen taito on vasta alkamassa ja jotka eivät etene 
opetussuunnitelmien edellyttämän jatkumon mukaan. Arvioinnin avuksi ei 
ole sellaista kattavaa valmista kehikkoa, joka ongelmitta soveltuisi jokaiselle 
luokkatasolle vastasaapuneen oppilaan koulukielitaidon arvioimiseen. 
Mahdollisimman hyvä arviointi syntyy siten, että opettaja tutustuu 
opetussuunnitelman lisäksi kehittyvän kielitaidon arvioinnin apuvälineisiin. 
Niistä voi löytää osataitoja kuvailevia lauseita ja lausepankkeja, joiden avulla 
voi selostaa yksittäisen oppijan kielitaidon kehittymistä tarkemmin kuin 
numeroin.

Kielitaidon arvioinnin kansallisten ohjeiden taustalla vaikuttaa 
yhteiseurooppalainen kielitaidon sanallinen taitotasokuvainstandardi eli 
Eurooppalainen viitekehys. Dokumentin koko nimi on Kielten oppimisen, 
opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys, ja siitä käytetään 
suomeksi lyhennettä EVK (engl. CEFR, Common European framework of 
reference for languages). EVK julkaistiin ranskaksi ja englanniksi vuonna 
2001, ja myöhemmin se on käännetty kaikille Euroopan neuvoston (Council 
of Europe) 22 viralliselle kielelle; suomeksi se ilmestyi vuonna 2003. Vuonna 
2018 ilmestyi EVK:n lisäosa, Companion volume with new descriptors, jota ei 
tätä kirjoitettaessa vielä ole julkaistu suomeksi.

Eurooppalainen viitekehys on kehittyvän kielitaidon arviointiin tehty 
työkalu, joka on alun perin tarkoitettu eurooppalaisen työelämäyhteistyön 
helpottamiseen. Kielitaidon tasokuvaimet on siis laadittu aluksi aikuisille 
kielenoppijoille, ei lapsille1. Suomessa, kuten muissakin Euroopan neuvoston 
jäsenmaissa, on kuitenkin laadittu kansallisten opetussuunnitelmien yhteyteen 
lapsille ja nuorille soveltuvia taitotasoasteikkoja, jotka noudattelevat EVK:n 
peruslinjaa. Ensimmäinen asteikko ilmestyi vuoden 2004 opetussuunnitelman 

1  Vuonna 2018 julkaistiin englanniksi myös nuorten oppijoiden omat taitotasotaulukot 
(Collated representative samples of descriptors of language competences developed for 
young learners 2018) erikseen ikävuosille 7–10 ja 11–25. 
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liitteenä (POPS 2004, liite 2). Seuraavassa opetussuunnitelmassa (POPS 2014) 
on haluttu irtautua suorasta yhteydestä EVK:een, eikä kuvaimia ole liitetty 
opetussuunnitelmatekstiin. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän 
taitotasokuvaimet on kuitenkin uudelleen muotoiltu tukimateriaaliin nimeltä 
Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

EVK pyrkii olemaan joustava, helppokäyttöinen ja sovellettava työkalu, 
joka lisää kielten arvioinnin läpinäkyvyyttä ja johdonmukaisuutta. Jotta 
EVK:tä voi ymmärtää ja soveltaa omaan arviointityöhön, on tutustuttava 
sen peruskäsitteisiin. Keskeisiä käsitteitä ovat taitotasokuvaimet, osaa tehdä 
-arviointi, reseptiiviset taidot, produktiiviset taidot, vuorovaikutustaidot, 
strategiset taidot, kompetenssit, kompensointi ja monitorointi. Tässä luvussa 
avataan nämä käsitteet. EVK:n lisäosan tärkein uusi käsite on mediaatio 
(Inha & Mattila 2018). Sen voi suomentaa ’merkitysten välittämiseksi’, ja sillä 
pyritään kuvaamaan erityisesti eri kielten tai kielimuotojen ja kulttuurien 
välisessä kommunikoinnissa tarvittavia taitoja (Takala 2015).

Suomalaisen kielikoulutuksen suunnittelua ja arviointia on vaikea ymmärtää 
ilman EVK:n tuntemusta. Viitekehyksestä on tullut monikäyttöinen 
apuväline kielenopetuksen, kielitutkintojen tutkintovaatimusten, kielitestien 
ja itseopiskelun suunnitteluun. Viitekehyksen keskeistä ydintä ovat 
sanalliset taitotasokuvaimet, joita on luotu lukuisiin kielenkäyttötilanteisiin. 
Tarkoituksena on ollut antaa kielenopetukseen ja testaukseen työkalu, joka 
tekee kielen arvioinnista yleiskielistä ja siksi helposti ymmärrettävää myös 
työnantajien näkökulmasta. 

Eurooppalainen viitekehys kuvastaa funktionaalista kielinäkemystä. 
Kielitaitoa kuvaillaan siinä yhtäältä reseptiivisinä eli vastaanottamisen 
taitoina, joita ovat lukemisen ja kuuntelemisen taidot, sekä produktiivisina 
eli tuottamisen taitoina, joita ovat kirjoittamisen ja puhumisen taidot. 
Omana kohtanaan on huomioitu vuorovaikutustaidot, jotka ovat yhdistelmä 
reseptiivisiä ja produktiivisia taitoja. Reseptiiviset, produktiiviset ja 
vuorovaikutukselliset taidot ovat kuitenkin vasta yläotsikoita tai laajoja 
taitoalueita, kompetenssikimppuja, joista voi erottaa lukuisia rajattuja 
kielellisiä ja strategisia kompetensseja. Erityisesti strategisten taitojen 
liittäminen kielellisten taitojen kuvaamisen yhteyteen on tyypillistä 
funktionaalisen kielinäkemyksen mukaiselle pedagogiselle ajattelulle. 
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Viitekehysajattelun mukaisesti ihmiset kehittävät erilaisten ryhmien 
jäseninä itselleen erilaisia kompetensseja, jotka ovat toisaalta yleisiä 
valmiuksia ja toisaalta erityisiä kielellisiä viestintätaitoja. Ihmiset käyttävät 
näitä kompetenssejaan silloin, kun he erilaisissa konteksteissa, vaihtelevien 
olosuhteiden ja rajoitusten alaisina käyttävät kieltä – eli vastaanottavat ja 
tuottavat puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä, jotka liittyvät eri elämänalueille 
kuuluviin aihepiireihin ja teemoihin. Kielenkäyttötilanteissa on aina 
mukana strateginen toiminta, toisin sanoen kielenkäyttäjät toimivat 
tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Kielellisten toimintojen 
tietoinen tarkkailu eli monitorointi vahvistaa tai kehittää kielenkäyttäjien 
kykyjä ja taitoja. 

Esimerkiksi kielitaidon puutteen kompensoimisen taito on yksi kielellinen 
strategia, jolla EVK:ssa on omat taitotasokuvaimet, vaikka toisesta näkökulmasta 
katsoen voisi ajatella, että koska kompensoinnin tarve johtuu kielitaidon 
vähäisyydestä, ei kompensointitaitoa voi pitää kielitaitona. Funktionaalisen 
kielenkäyttötaidon kannalta kielitaitoa arvioiva EVK kuitenkin nostaa esille 
sen, että taitava kompensoija löytää kekseliäästi kiertoilmauksia tilanteissa, 
joissa hän ei tunne osuvinta kohdekielistä ilmausta, kun taas taitamaton 
kompensoija joutuu tunnustamaan kielitaidottomuutensa.

Arkihavainnon mukaan kielenkäytön strategiset taidot kehittyvät erityisesti 
monikielisillä oppijoilla. Strategiataidot ovat vuorovaikutustaitojen pääomaa, jotka ovat 
siirrettävissä aina uusiin konteksteihin ja uusien kielten oppimiseen. Kun elinpiirissä 
on alusta saakka useampia kuin yksi aktiivisesti käytössä oleva kieli, kielenkäyttäjä 
joutuu päivittäin kehittämään esimerkiksi taitoa tulkita kontekstivihjeitä, lukea 
nonverbaaleja viestejä, muotoilla omaa näkemystään kielenkäyttäjän tarkoituksista 
palautteen perusteella, kompensoida sanastollisia aukkoja ja etsiä saadusta tiedosta 
olennainen.

Tehtävä 1. Kielenkäyttäjä on strateginen toimija. Olisi strategisesti 
epätarkoituksenmukaista tuhlata runsaasti aikaa kielenhuoltoon arkipäiväistä 
ostoslistaa kirjoitettaessa, mutta yhtä epätarkoituksenmukaista olisi olla 
käyttämättä energiaa kielenhuoltoon silloin, kun laatii arvioitavaa esseetä. 
Mitä esimerkkejä kielenkäyttäjän strategisesta toiminnasta voit löytää, jos 
tarkastelet omaa toimintaasi kuluneen viikon ajalta?
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Funktionaalisen kielinäkemyksen mukaisesti kielenkäyttö ankkuroidaan aina 
johonkin ulkoiseen kontekstiin eli konkreettiseen kielenkäyttötilanteeseen: 
ulkoisia muuttujia kielenkäyttötilanteissa ovat esimerkiksi osallistujien määrä, 
tilan julkisuus tai yksityisyys, tilanteen muodollisuus tai epämuodollisuus 
sekä viestintäkanava. Keskustelupuheenvuoron käyttäminen kahvipöydässä 
on eri asia kuin puheenvuoron käyttäminen virallisessa luokkakokouksessa, 
ja yleisöpuheen pitäminen mikrofonin kautta vaatii erilaista puhetaitoa kuin 
asian esittäminen yhdelle kuulijalle. Kieltä ei ole mahdollista arvioida ilman 
kielenkäyttötilanteen tuntemusta, ja siksi kaikissa arvioitavissa kielitesteissä 
tulee jo tehtävänannosta käydä ilmi kontekstin tuomat reunaehdot, joiden 
mukaan arviointi tehdään.

Kyky mediaatioon eli merkitysten välittämiseen kielten välillä on EVK:n 
lisäosassa (Companion volume 2018, 104–129) ilmaistu uudenlaisin 
taitotasoasteikoin, joissa ovat läsnä kielet A ja B. Mediaation taitoa on tekstin, 
käsitteiden tai kommunikaation välittäminen kielestä tai kielimuodosta 
A toiseen kieleen tai kielimuotoon B. Mediaation strategioiksi on mainittu 
kyky yksinkertaistaa, korostaa keskeisiä asioita, liittää sanottava aiemmin 
sanottuun, mukauttaa viestiä vastaanottajalle sopivaksi, ositella vaikea 
informaatio ja poistaa turhaa toistoa.

9.4 Osaamisen arvioimisen pedagogiikka

Pedagogisesti tärkeä periaate Eurooppalaisessa viitekehyksessä on osaamisen 
arvioiminen. Kielenkäytön puutteita ei luetella tietyn taitotason piirteinä, 
eli taitotasokuvaimessa ei kerrota, mitä kielenkäyttäjä ”ei osaa”. Niinpä 
perustason ensimmäisellä, A1-tasolla kerrotaan, että kielenkäyttäjä ”pystyy 
käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja 
selvästi ja on valmis auttamaan”, eikä esimerkiksi että puhuja ei ymmärrä 
normaalitempoista puhetta. Kun taitotasokuvaimessa sanallistetaan 
osaamisajatteluna vain ne seikat, joita puhuja tietyllä tasolla osaa, kuvain 
soveltuu sellaisenaan työvälineeksi palautteen antamiseen. Opettaja voi 
käyttää taitotasokuvaimia myös ikään kuin lausepankkeina, joista voi valita 
oppijakohtaisesti soveltuvia osaa tehdä -lauseita tehtäväkokonaisuuden tai 
oppikurssin päättyessä palautteeksi oppijalle. 
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Osaamisen arvioimisen periaate on suurin ero perinteisen numeroihin 
perustuvan kouluarvioinnin ja kehittyvän kielitaidon arvioinnin välillä. 
Jotta kielitaidosta voidaan antaa kouluarvosanoja numeroin, on kuitenkin 
pohdittava myös sitä, kuinka taitotasolauseet rinnastetaan kouluarvosanojen 
numeroasteikkoon. Kielitaidon kehittymisen kannalta on oppijalle eduksi, 
jos hän saa rikastaa kielitaitoaan osaa tehdä -taitotasolauseiden portaikolla 
niin kauan, kunnes portaat yltävät tyydyttävän tason kouluarvosanoihin, eli 
keskimäärin B1-tasoista kielitaitoa kuvaavalle tasolle saakka. Tällöin suomi 
toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää suorittava onkin valmis siirtymään 
valtavirran mukaiseen suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärään. Muun 
muassa oppimäärien rinnastamisen vuoksi numeroarviointi on koulussa 
kuitenkin välttämätön lisä osaa tehdä -tyyppisen arvioinnin rinnalle.2 

Peruskoulun suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteena 
on pidetty B1-tasoista suomen kielen ja kirjallisuuden taitotasoa, joka 
mahdollistaa siirtymisen toiselle asteelle. Tutkimuksen mukaan taitotaso 
saavutetaankin melko hyvin suomalaisessa peruskoulussa (Kuukka 
& Metsämuuronen 2015), mutta hiukan ristiriitaisesti toiselle asteelle 
siirtyminen ja opiskelu esimerkiksi lukioissa tuottaa silti erityisen paljon 
kieliongelmia suomea toisena kielenä puhuville oppilaille (Pyykkö 2017). 
On mahdollista, että formatiivinen, oppimista tukeva ja rohkaisemaan 
pyrkivä taitotasokuvainarviointi pyrkii käytössä lieventymään sillä tavalla, 
että sen ankkurointi summatiiviseen ja numeraaliseen arviointiin ei toimi 
luotettavalla tavalla. Jos suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -arvosanat eivät 
ole koulujen välillä rinnastettavissa toisiinsa, oppilaat ovat eriarvoisessa 
asemassa toisiinsa nähden viimeistään siinä vaiheessa, kun siirrytään toiselle 
asteelle. Tämän vuoksi on oppilaiden etu, että peruskoulussa pidetään kiinni 
myös summatiivisen arvioinnin käytänteistä ja niitä tarkastellaan ajoittain 
kriittisesti.

Kehittyvän kielitaidon voi arvioida summatiivisesti joko pelkästään 
viitekehyksen kriteereitä käyttäen tai siten, että luokkatason tavoitteiden 
suunnassa tarkennetaan viitekehyksen kriteerit ja opettajayhteisön kanssa 
yhdessä hyväksytyllä tavalla muunnetaan taitotasolauseita numeroiksi. 
Sanalliset taitotasolauseet näyttävät kertovan numeroa paremmin 
todellisuudesta, mutta jos taitotasolauseista ei keskustella opettajayhteisön 
2  Muutamat kielenoppimisen tutkijat ovat esittäneet, että monikielisyyden aikana olisi 

oppilaiden välisestä kielitaitojen vertailusta syytä päästä eroon (esim. Larsen-Freeman 
2018, 63). 
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kesken, jää niihin helposti miltei yhtä paljon tulkinnanvaraisuutta kuin 
vanhanaikaisiin numeroasteikkoihin. 

Tehtävä 2.  Mitä tarkoittaa taitotasokuvaimissa esiintyvä ilmaus yksinkertainen 
tiedonvaihto tai mitä ovat kielen perusrakenteet? Näistä on jokaisella oma 
mielikuva, joka ei sellaisenaan kelpaa summatiivisen arvioinnin perustaksi, 
ellei mielikuvia yhdessä asiantuntijayhteisön kanssa pureta konkreettisiksi 
tekstitaidoiksi ja kielen rakenteiden nimiksi. Onko sanallinen arviointi 
selkeämpää kuin numeroarviointi?

Summatiivista arviointia tarvitaan vähintään silloin, jos oppilas vaihtaa 
koulua kesken alakoulun ja viimeistään alakoulun päätteeksi. On oppilaan 
etu saada lähtökoulusta mukaansa mahdollisimman selkeästi ymmärrettävä, 
summatiivinen kielitaitotason arvio, jossa taitotasolauseet on ankkuroitu 
viitekehykseen ja suhteutettu luokkatason oppimäärään, jossa kerrotaan, mitä 
konkreettisia oppimistehtäviä on arvioitu. Tällöin informaatio välittyy uuteen 
kouluun ja opiskelu siellä pääsee alkamaan sujuvammin. 

Tehtävä 3. Pelätäänkö summatiivista arviointia turhaan? Miten realistinen 
käsitys oppilailla itsellään tavallisesti on omasta kielitaidostaan? Pitäisikö 
opettajan suositella toisen kielen oppimäärää suorittaville välillä 
valtavirtaoppimäärän mukaista koetta tai kirjatehtävää? Voisiko opettaja 
välillä kertoa toisen kielen oppijalle ja tämän huoltajille, miten oppija 
arvioitaisiin, jos hän suorittaisi suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärää, 
vai olisiko tällainen toiminta mahdollista? Onko opettajien suhtautuminen 
oppilaisiin arvioinnissa suojelevaa vai tylyä? Mitä ratkaisuja kehittäisit kahden 
oppimäärän vertailtavuuden parantamiseksi?

Aina on muistettava myös se, että kielitaitoprofiili kehittyy epätasaisesti. 
Lapsille on tyypillisempää, että puhutun kielen taidot kulkevat kirjoitetun 
kielen taitoja korkeammalla kuin päinvastoin, vaikka aikuisoppijoilla joskus 
toisen kielen kirjalliset taidot voivat olla parempia kuin suulliset taidot. 
Lisäksi on muistettava oppiaineen rajat: vaikka suomen kielen molemmat 
oppimäärät mahdollistavat laajan tekstilajikirjon opiskelun, on käytännössä 
kuitenkin havaittu, että esimerkiksi lukutaidon pulmat eivät aina tule esille 
suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää suoritettaessa. Tämä voi 
johtua siitä, että kaunokirjallisuuden lukeminen ja kirjallisuuskeskustelut 
sekä kaunokirjallisuutta analysoivat kirjoitustehtävät jäävät liian usein 
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sivurooliin suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärässä. Yhä enemmän 
tarvitaan arviointikeskustelua siitä, miten suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
-oppimäärän kaunokirjallisuusosiota voidaan arvioida. Sen rinnalla 
arvioinnissa olisi tarkasteltava suoriutumista myös muiden oppiaineiden 
lukutehtävistä.

9.5 Esimerkkejä yleisistä taitotasokuvaimista

Parhaiten Eurooppalaisen viitekehyksen ajatteluun voi tutustua arvioimalla 
omaa eri kielten taitoaan yleisasteikon mukaisesti. Yleisasteikossa on pyritty 
luomaan synteesi reseptiivisistä, produktiivisista ja vuorovaikutustaidoista, ja 
siksi se on aivan liian epätarkka minkään oppikurssin arvioimisen perustaksi. 
Varsinaiseen oppikurssiarvioimiseen tarvitaan lukuisia sovellettuja 
kirjoittamisen, puhumisen, lukemisen, kuuntelemisen ja keskustelutaitojen 
asteikkoja. Yleisasteikkoa tarkastelemalla saa kuitenkin käsityksen 
taitotasokuvainten käytöstä. Oheinen taulukko on nähtävissä Euroopan 
Neuvoston sivustolla (www.coe.int).

VIITEKEHYKSEN TAITOTASOT (https://rm.coe.int/168045bb70)

A Peruskielitaito
A1 Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, 
joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettien tarpeiden tyydyttäminen. 
Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin 
kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, 
keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos 
puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.
A2 Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin 
arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, 
ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa 
tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä 
asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja 
välittömiä tarpeitaan.
B Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito
B1 Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein 
esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista 
matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, 
johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan 
kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja 
selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

http://www.coe.int
https://rm.coe.int/168045bb70
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B2 Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä 
monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin 
sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten 
kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan 
selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä 
jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.
C Taitavan kielenkäyttäjän kielitaito
C1 Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. 
Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia 
ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin 
että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan 
monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia 
sisältävää tekstiä.Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi 
käyttämällä sidesanoja.
C2 Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. 
Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa 
niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen.               
Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti.                          
Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.

Taso B1 on niin sanottu ”kynnystaso” eli se taso, jonka jälkeen kielenoppijan 
on katsottu saavuttavan itsenäisen kielenkäyttäjän statuksen. Se on myös 
Suomessa voimassa oleva kansalaisuuskielitaidon taso ja peruskoulun suomi 
toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitetaitotaso. Peruskoulussa ja 
lukiossa ei kielitaitoa arvioida lainkaan C-tasolle saakka, vaan myös lukion 
pitkät kielten oppimäärät arvioidaan maksimissaan B2-kielitaidon tasoisiksi. 

Yleisestä, työikäisen aikuisen kielitaitoa kuvailevasta asteikosta on luotu 
valtakunnallisia sovelluksia lasten ja nuorten kehittyvän kielitaidon kuvausta 
ja arviointia varten. Perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnalliset 
perusteet 2004 esitteli liitteessä 2 yksityiskohtaisen asteikon kielten 
arviointiin, ja sitä sovellettiin myös suomi toisena kielenä -arviointiin aina 
vuoteen 2016 saakka, kunnes uudempi opetussuunnitelma tuli voimaan 
syksyllä 2016. Vuoden 2004 mallin mukaan A- ja B-tasot jaettiin alatasoiksi 
siten, että alkeiskielitaidon taso A1 jakautui kolmeen alatasoon (A1.1, A1.2, 
A1.3) ja sen jälkeiset tasot kahteen alatasoon (A2> A2.1, A2.2; B1>B1.1, B1.2; 
B2>B2.1, B2.2). Jaottelua voi käyttää erityisesti alkavan suomen kielen taidon 
arvioinnissa edelleen, jotta oppimisen eteneminen voidaan havaita silloinkin, 
kun se näyttää suuriportaisella asteikolla tapahtuvan hitaasti. 
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Tämän luvun lopussa esitetään taulukkomuodossa Kehittyvän kielitaidon 
asteikosta poimitut puhumisen, puheen ymmärtämisen, kirjoittamisen ja 
luetun ymmärtämisen taitotasot A1–B2. Ne toimivat peruskoulun suomi 
toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän eri osa-alueiden arvioinnin 
lähtökohtana. Asteikossa on kuvaimet myös C1-tasolle, mutta siinä kuvattu 
abstraktiotaso soveltuu lähinnä lukio-opintojen tai yläkoulun haastavimpien 
lukuaineiden ja kirjallisuuden arviointiin. Tässä teoksessa lähdetään siitä 
olettamuksesta, että B1-tasolta alkaen myös toisen kielen oppijoiden 
kielitaidon arviointi tapahtuu yhteisten suomen kielen ja kirjallisuuden 
kriteerien mukaan.

Taitotasot A1–C1 on nimetty asteikossa seuraavasti:
A1 Kehittyvä alkeiskielitaito
A2 Kehittyvä peruskielitaito
B1 Sujuva peruskielitaito
B2 Itsenäinen kielitaito
C1 Taitavan kielitaidon perustaso

Tehtävä 4. Koulutyötä ajatellen nimien rinnalla voisi ajatella toisenlaisiakin 
nimityksiä. Keskustelkaa, voisiko tasojen nimet muuttaa seuraavasti:

A1 Kehittyvä alkeiskielitaito > valmistavan opetuksen vaihe
A2 Kehittyvä peruskielitaito > tuetun yleisopetuksen vaihe
B1 Sujuva peruskielitaito > yhteiseen oppimäärään siirtymisen vaihe
B2 Itsenäinen kielitaito > hyvän opiskelukielitaidon vaihe
C1 Taitavan kielitaidon perustaso

Tehtävä 5. Koska kieli ilmenee aina tilannesidonnaisissa tekstitapahtumissa, 
on kielitaidon tasojen määrittely aina karkeiden yleistysten ja likiarvojen 
tekemistä. Kieli on myös sillä tavalla sidoksissa identiteettiin, että kielitaidon 
arvioiminen saattaa tuntua arvioijasta liian suurelta vastuulta. Sama oppija, 
joka säännönmukaisesti osoittaa ymmärtävänsä kuulemansa asianmukaisesti 
ja kykenee käyttämään puheenvuoroja tilannekontekstiin sopivilla tavoilla 
luokkahuoneessa ja välitunneilla, saattaa saada luku- ja kirjoitustaidon 
tehtävistä vain juuri ja juuri A2-tasoisia arvioita jopa vuodesta toiseen. 
Kielitaidon kehittyminen vie aikaa ja koulun tehtävänä on sosiaalistaa 
oppijat erityisesti yleiskielisiin luku- ja kirjoitustaitoa vaativiin tilanteisiin. 
On kuitenkin huomattava, että oppijaprofiilit ovat hämmästyttävän 
moninaisia: niinpä alkava asiaproosan ymmärtämisen ja tuottamisen taito 
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ei välttämättä korreloi lainkaan oppijan draaman tajun ja ilmaisutaitojen 
kanssa, vaan positiivista palautetta on usein mahdollista saada joltain kieli- ja 
kirjallisuusaineisiin kuuluvalta osa-alueelta.

9.6 Tarkennetun taitotasokuvaimen luominen ja 
numeroarviointi

Tässä alaluvussa kuvataan, kuinka opettaja laatii itse taitotasokuvaimia tarpeen 
mukaan ja kuinka niiden perusteella on mahdollista päätyä tyydyttävään 
numeroarviointiin. Yleiset taitotasokuvaimet on jokaisella luokkatasolla ja 
jokaisen oppikurssin tavoitteiden mukaan tarkennettava. Tarkentamisen 
tekee opettaja yksin tai yhdessä rinnakkaiskursseja opettavien kollegoiden 
kanssa, koulukohtaisesti.  

Joskus tarjolla ei ole kielitaitotestiä, kun opettajalta kysytään nopeasti 
arviota oppijan kielitaitotasosta. Seuraavassa harjoituksessa tehdään 
lastenkirjasta omatekoinen kielitesti. Harjoituksesta on hyötyä myös nuoria 
ja aikuisia opettaville, koska siinä kielitaidon kehittymisen vaiheita pohditaan 
konkreettisen kielen kautta.

Tehtävä 6.  Tee itse kielitesti alakouluikäiselle uuden kielen oppijalle! Pienten 
kielireppua mukaillen voi tehdä myös kouluikäisille itse melko käyttökelpoisen 
diagnostisen kielitaitotestin. Valitse oppijan ikätasoa vastaava hyvin kuvitettu 
kirja. Valmista siihen etukäteen kysymyslista. Etene osoittavista nimeäviin 
tehtäviin, nimeävistä kuvaileviin, kuvailevista tapahtumaketjuja kertoviin. 
Tee vähäeleisesti muistiinpanoja oppijan kielitaidosta. Ryhmittele kysymykset 
vaikeustason mukaan viidelle portaalle (A1.1 > A1.2 > A1.3 > A2.1 > A2.2) 
siten, että A1-tasolla kysymykset liittyvät tarkasti virikekuvaan ja A2-tasolla 
kuvaa käytetään puhumisen apuna, mutta kysymykset kohdistuvat kuvan 
ulkopuolelle. Käytä apunasi alla olevia esimerkkikysymyksiä.

A1.1 Kielitaidon alkeet: virikekuvan osoittaminen ja hahmojen nimeäminen 
Näytä x! Missä x? Onko kuvassa x? Mikä tämä on? Kenellä on x?
 
A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito: virikekuvan hahmojen nimeäminen ja kuvaileminen 
Mikä tämä paikka on? Missä lapsi/koira/perhe on? Montako (kuinka monta) kenkää/
autoa/puuta kuvassa on? Kenellä on punainen/sininen/vihreä/keltainen/musta/
valkoinen/suuri/pieni x?
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A1.3 Toimiva alkeiskielitaito: virikekuvan kuvaileminen ja kuvasta kertominen  
Mitä x tekee? Millainen x tytöllä on? Missä punainen/sin/kiiltävä/jne auto on? Kerro, 
mitä kuvassa tapahtuu! Kerro, mitä hassua tässä kuvassa on!

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe: virikekuvasta irtautuminen, kuvan avulla kertominen  
Mikä tässä kuvassa on vaarallista / mukavaa / surullista? Mitä ihmiset tekevät? Mitä 
peliä lapset pelaavat? Mitä muita pelejä tiedät? Mitä eläimiä kuvassa on? Mitä muita 
eläimiä siinä voisi olla? Mitä eläimiä ei voi olla Suomessa/metsässä/sisällä? Millaisia 
taloja kuvassa on? Mitä muita taloja on olemassa?
 
A2.2 Kehittyvä peruskielitaito: virikekuvan teemojen jatkaminen    
Mitä välineitä tarvitaan, jos… Mitä muita välineitä voisi käyttää? Mikä vuodenaika 
kuvassa on? Missä kuussa on sinun syntymäpäiväsi? Miksi luulet, että kuvassa tapahtuu 
x? Mitä on voinut tapahtua tätä ennen? Mitä voisi tapahtua tämän jälkeen? Millaisia 
vaatteita ihmisillä tässä on? Mitä mieltä olet näistä vaatteista? Miten sinä pukeutuisit 
tässä tilanteessa?

Testaa oma testisi kokeilemalla sitä vastasaapuneelle oppilaalle! Mihin saakka 
testiä pääsitte? Miten kehittäisit kysymysten ryhmittelyä testikokemuksen 
perusteella? Arvioi, onko testituloksesi linjassa sen kanssa, mitä oppilaan 
oma opettaja kertoo oppilaan kielitaidosta. Pohdi opettajan kanssa, olisiko 
tekemälläsi testillä käyttöä kouluympäristössä.

Jo edellä mainittiin, että kokeneet opettajat ovat usein kokonaisvaltaisia, 
holistisia arvioijia. Holistisessa arvioinnissa arvosanaksi annetaan synteesiin 
perustuva kokonaisarvio. Tällöin arvioijan intuitio on tärkeässä roolissa. 
Intuitio ei kuitenkaan kehkeydy ilman työtä ja kokemusta, ja kokeneenkin 
opettajan on terveellistä toisinaan pohtia uudelleen omaa arviointituntumaansa 
ja sen ankkuroitumista havaintoihin oppijan kielenkäytöstä. Siksi jokaisen 
opettajan on hyvä ajoittain haastaa itsensä kirjaamaan arviointikriteerit 
tarkasti ylös, mutta aloittavalle opettajalle se on välttämätöntä.

Arvioijana voi kehittyä laatimalla arvioitavasta sisällöstä analyyttisen 
piirrearvioinnin. Analyyttisessä arvioinnissa valitaan arvioitavasta 
tuotoksesta kolmesta viiteen keskeistä piirrettä, joista arvosana muotoutuu. 
Näistä muodostetaan taulukko ja jokaisesta suorituksesta arvioidaan 
kaikki kolmesta viiteen piirrettä erikseen. Arvosanaksi lasketaan näiden 
keskiarvo. Esimerkiksi kirjoitelmasta voidaan välillä arvioida vaikkapa 
tekstilajikonventioiden hallintaa (esimerkiksi sähköpostiviestin aloitus- 
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ja lopetusfraasit) ja viestin välittymistä, toisinaan voidaan keskittyä 
sanastolliseen runsauteen tai kieliopilliseen tarkkuuteen – riippuen annetusta 
tehtävästä. Koska mahdollisten tekstitapahtumien määrä on miltei ääretön, 
täysin sopivia valmiita arviointiasteikkoja ei ole kaikkiin tilanteisiin. 
Opettajalta edellytetään siksi taitoa soveltaa tarpeen mukaan reseptiivisiä ja 
produktiivisia taitotasoasteikkoja antamiensa kurssisuoritteiden arviointiin.

Tasokuvaimet pyritään ilmaisemaan osaa tehdä -lauseina, jotta vähäinenkin 
kielitaito tulee arvioinnin kautta näkyväksi. Tästä on myös sellainen 
käytännöllinen hyöty, että osaamista kuvaavan arvioinnin voi aina näyttää 
opiskelijalle itselleen palautekeskustelussa.

Tehtävä 7. Opettajan on arvioitava 5.–6. luokan oppilaiden puhumisen taitoa 
ja annettava siitä sanallinen taitotasoarviointi, jota myöhemmin käytetään 
kurssin numeroarviointiin. Opettaja on valmistanut arviointia varten yhden 
paritehtävän ja arviointiasteikon.

Arvioitava puhumisen paritehtävä: 
Olet menossa ystäväsi kanssa kirjastoon valitsemaan luettavaksi romaanin, joka 
kertoo 1960–80-luvusta ja jossa olisi teidän ikäisenne päähenkilöt. Romaani 
on kotiläksy suomen kielen tunnille. Pyydätte kirjastovirkailijaa auttamaan 
teitä romaanin valinnassa. Mitä muita toiveita haluatte esittää romaanista? 
Keksikää ainakin kolme toivetta lisää! Suunnitelkaa viisi minuuttia, mitä sanotte 
kirjastovirkailijalle ja esittäkää toiveenne luokan edessä. Huomatkaa, että 
molemmat puhuvat yhtä paljon.

Tehtävää 7 varten laadittu analyyttinen asteikko:

Taso Ääntäminen Rakenteet Sanasto Sujuvuus

A2 Enimmäkseen 
ymmärrettävää. 
Puheessa voi 
kuulua muiden 
kielten korostus 
tai rytmi.

Osaa muodostaa 
pyyntö-rakenteen 
(esim. haluaisin löy-
tää kirjan) ja kuvailla 
haluamaansa (esim. 
minä pidän xxkirjas-
ta), mutta sijamuodot 
heittelevät. Virheet 
eivät haittaa ymmär-
rettävyyttä.

Sanasto riittää 
kirjasto-tilanteesta 
selviytymiseen. 
Kierto-ilmaukset 
ja toisto auttavat 
selviämään vaikeis-
ta kohdista.

Selviytyy lyhyestä 
keskustelusta 
uudelleen-                 
muotoilujen ja 
mietintätaukojen 
avulla.
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B1 Kokonaan            
ymmärrettävää.

Kuten edellä. Osaa 
myös sidostaa joita-
kin asioita toisiinsa 
käyttäen konjunktioita 
(mutta en tykkää 
xxkirjoista, koska)

Käyttää täsmällistä 
sanastoa (esim. 
romaani, juoni, 
tapahtumat). Aloi-
tus- ja lopetustavat 
ovat luonnollisen 
oloisia.

Kirjastokeskuste-
lu sujuu helposti. 
Pystyy jatkamaan 
keskustelua 
ilman apua. 

B2 Luonteva pai-
notus ja selvä 
ääntämys.

Kuten edellä, mutta 
sidosteisuus ilmenee 
monipuolisemmin 
(esim. sellaisen kir-
jan, jossa; mutta en 
tykkää kirjoista, joissa 
xx, koska). Ilmaisee 
modaalisuuden sävyjä 
esittäessään toiveita 
(esim. haluan / on 
pakko löytää / en 
viitsisi). On tarkka 
sijamuodoissa.

Tuottaa asianmu-
kaista sanastoa 
etsimättä ja varioi 
sanottavaansa. 
Sovittaa sanotta-
vansa tilanteen 
tyylilajiin.

Kommunikointi 
on spontaania 
ja luontevaa.  
Puhe voi olla 
monipolvista eikä 
se vaadi ponnis-
telua.

Oppituntitilanteessa opettaja pitää edessään analyyttisen asteikon esityksen 
aikana ja merkitsee ruudukkoon esimerkiksi puhujan nimikirjaimet jokaisen 
neljän arvioitavan pystysarakkeen kohdalle. 

Tehtävä 8. Suunnittele analyyttinen arviointiasteikko kirjoittamisen 
arviointiin. Valitse luokkataso ja tekstilaji, jota harjoitellaan. Valitse jokin 
oppikirjasta löytämäsi valmis tehtävä tai laadi kirjoitustehtävä itse. Mitkä ovat 
kirjoitustehtävän keskeiset tavoitteet? Entä mitä yleisiä tavoitteita kannattaa 
nostaa arviointikriteereihin? Laadi vähintään kolmen piirteen varassa 
mahdollisimman tarkka osaa tehdä -tyyppinen taulukko. Vertailkaa työparin 
kanssa laatimianne taulukoita. Miten ne tukevat aloittelevaa kirjoittamisen 
arvioijaa?  

Kunnasta, koulusta ja luokkatasosta riippuu, onko opettajan muunnettava 
suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän osaamista ilmentävät 
taitotasokuvaimet todistukseen numeroiksi asteikolle, jossa 5 on välttävä, 6 
kohtalainen, 7 tyydyttävä, 8 hyvä, 9 kiitettävä ja 10 erinomainen arvosana. 
Muuntamiseen ei ole olemassa valtakunnallista ohjeistusta. Kehittyvän 
kielitaidon tapauksessa ohjeistaminen on erityisen haastavaa, koska 
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esimerkiksi valmistavasta opetuksesta siirtyvä oppija voi edetä omalta 
taitotasoltaan suurin harppauksin eteenpäin, mutta pidempään yleisopetuksen 
ryhmässä opiskellut on häntä edellä, vaikka ei osoittaisi erityisiä edistymisen 
merkkejä. Muuntamisohjeet on neuvoteltava kunnan ja koulun tasolla. 

Tehtävä 9. Mitä käytännössä seuraa siitä, jos A2-taso muunnetaan 
arvosanoiksi 5/6, B1-taso arvosanoiksi 7/8 ja B2-taso arvosanoiksi 9/10? Entä 
mitä seuraa siitä, jos A2-taso tarkoittaa tyydyttävää arvosanaa (7/8)? 

On tavallista, että opettajalla ei ole mahdollisuutta työskennellä 
kollegiaalisesti ryhmässä toisten samantasoisia kielenoppijoita juuri samalla 
luokkatasolla opettavien kanssa. Omien arviointiratkaisujen vertailu toisten 
opettajien tekemiin ratkaisuihin on kuitenkin tärkeää, jotta näkemyksellinen 
arviointituntuma kehittyy ja pysyy kohtuullisessa linjassa. Numeroarviointi 
on aina myös suhteellista, ja vaikka sanallisen arvioinnin päätehtävä on 
motivoida oppijaa etenemään, koulun vaihtuessa numeroarvion merkitys on 
suurempi kuin sanallisen arvion. Siksi vertaistukea arviointiin on löydettävä 
vaikka koulutustilaisuuksista tai muista ammatillisista verkostoista. On 
myös esimiehen (rehtorin) vastuulla auttaa opettajaa löytämään riittävä 
tuki oman työnsä tekemiseen. Käytännöllinen ratkaisu kehittyvän suomen 
kielen arvioinnissa on korostaa oppijalle sanallisen arvioinnin keskeisyyttä ja 
säilyttää numeroarvioinnissa säästeliäs linja. 

9.7 Kriittisiä huomioita kielitaidon arviointiin 

Sanallisten asteikkojen käytössä on huomattava, että eri arvioijat antavat 
sanoille erilaisia merkityksiä. Asteikoissa käytetään varsin usein sellaisia 
ilmauksia kuin perussanasto, tavalliset rakenteet tai keskeiset lausetyypit. Ne 
muuntuvat eri lukijoiden mielissä erilaisiksi esimerkeiksi. Erityisen haastavia 
yleistävät termit ovat peruskouluikäisten arvioinnissa, koska oppijaryhmä 
kehittyy nopeasti, uusia oppiaineita tulee mukaan opetusohjelmaan pitkin 
matkaa ja taustalla vaikuttavat lähtökohdat ovat moninaiset.

Tehtävä 10. Minkäikäisen kansalaisen “perussanastoon” kuuluvat 
yhteiskunnalliset termit työttömyys, veroilmoitus ja eduskunta? Onko 
datiivinen anna minulle ”tavallinen rakenne”? Entä millä kielitaidon tasolla 
tykkään elokuvista, joissa on toimintaa -tyyppinen relatiivisivulause on 
“keskeinen lausetyyppi”? 
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Tästä syystä kaikissa virallisissa testijärjestelmissä arviointikriteerit 
ankkuroidaan tehtävänantoihin ja niiden lisäksi arvioitavien todellisiin 
tuotoksiin. Näin taitotasokuvaimien semantiikkaan luodaan kiintopisteitä, 
ja sen kautta arvioinnin luotettavuus paranee. Työyhteisössä on tärkeää, 
että ajoittain opettajat pitävät arvioinnin maamerkkipalaverin keskenään 
ja vertailevat antamiaan sanallisia arviointeja toisiinsa. Esimerkiksi saman 
koulun rinnakkaisluokkien opettajat tai kunnan eri koulujen samat 
luokka-asteet voivat välillä synkronoida sanalliset arviointikriteerinsä 
maamerkkipalaverien avulla. Arviointiosaaminen vaatii jatkuvaa päivittämistä 
ja uusien työyhteisön jäsenten kanssa keskustelua. Vain samaa arviointikieltä 
puhuvat arvioijat voivat tuottaa yhdenmukaisia arvioita.

Arvioinnin yhdenmukaistamista on valtakunnan tasolla pohjustettu luomalla 
opetussuunnitelmien yhteyteen työryhmien yhdessä laatimat, kansalliset 
kehittyvän kielitaidon sanalliset asteikot. Vaikka puhutaan arvioinnin 
yhteisestä “eurooppalaisesta” viitekehyksestä, taitotasokuvaimia ei voi siirtää 
kulttuurikontekstista toiseen pelkästään kääntämällä sanalliset tasoarvioinnit. 
Viitekehysten kansallistaminen on ammattilaisten yhdessä tekemää 
työryhmätyöskentelyä, jossa taitotasoajattelu sovitetaan kulloistenkin 
opetussuunnitelmien mukaiseen todellisuuteen ja ankkuroidaan maamerkkien 
kautta todelliseen aikapaikka-kontekstiin. Sen lisäksi kansalliset kuvaimet on 
jokaisessa kunnassa ja koulussa sovellettava vielä oman yhteisön käyttöön.

Taitotasokuvainarviointia voi pohtia kriittisesti myös ikäkausiajattelun 
kautta. Jos EVK luotiin alun perin aikuisten työelämätarpeisiin, miten se voisi 
sopia pienten alakoululaisten tai edes yläkoululaisten kehittyvän kielitaidon 
arviointiin? Eniten soveltamista vaatisivat esikoulun ja alkuopetuksen pienten 
mutta kielellisesti taitavimpien oppilaiden kielitaidon taitotasokuvaimet. Tämä 
johtuu siitä, että taitotasokuvainajattelussa B2-tasolta ylöspäin kielitaidon 
kehittymisen voi osoittaa rakenteellisen tarkkuuden lisäksi lähinnä runsaan 
sanaston ja abstraktin kielenkäytön avulla. On kuitenkin mahdotonta, 
että esikoululaisella olisi B2-tasolle soveltuva abstrakti kielenkäyttötaso ja 
argumentoivien rakenteiden hallinta edes omassa äidinkielessään. Tietyt osat 
kielitaidon tasojen kuvausasteikosta liittyvät ajattelun kypsymiseen ja ovat 
siksi ikäkausisidonnaisia. Varsinaisesti EVK-arviointi sopii sen vuoksi vasta 
yläkoulun loppuvaiheeseen ja siitä eteenpäin. Kuitenkin Pienten kielireppu 
-materiaalin suosio varhaiskasvatuksessa osoittaa, että sopivasti muokattuina 
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taitotasokuvaimet voivat kuitenkin olla hyödyksi myös pienten lasten 
kehittyvän kielitaidon kuvaamisessa. 

Tärkeä kriittinen huomio koskee taitotasokuvaimien määrän pakotettua 
rajallisuutta. Valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan ei ole laadittu – eikä 
liene mielekästä sisällyttää – kaikille luokka-asteille ja kielitaidon tasoille 
soveltuvia yleisiäkään taitotasokuvaimia niin monia, kuin mitä opettajat 
todellisuudessa arviointiin tarvitsevat. Suomen kielen oppiminen voi alkaa 
alusta minkä ikäisenä tahansa, ja jokaisella luokka-asteella on myös niitä 
suomi toisena kielenä -oppijoita, joiden olisi aika siirtyä yleiseen suomen 
kieli ja kirjallisuus -oppimäärään. Pitäisi laatia reseptiiviset ja produktiiviset 
mittarit esikouluun, alkuopetukseen, kolmannelle luokalle ja niin edelleen. 

Jo alakoulun opetuksessa on myös mietittävä, miten vahvana tavoitteena 
pidetään suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän jättämistä ja 
yleiseen suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärään siirtymistä. Toisen 
ajattelumallin mukaan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä on 
laadittu kehittyvän kielitaidon rajallista vaihetta varten, ja siitä pitäisi pyrkiä 
siirtymään yleiseen oppimäärään mahdollisimman pian, jotta ei luoda 
epärealistista kuvaa kahdenlaisesta suomen kielestä ja saavuttamattomasta 
syntyperäisen kielenpuhujan kielitaitotasosta. Siksi yhteiseen oppimäärään 
olisi siirryttävä viimeistään silloin, kun peruskoulun kielitaidon tavoitetasona 
pidetty ”kynnystaso” (EVK:n B1-taso) on saavutettu. Tämän näkemyksen 
mukaan siirtyminen yleiseen oppimäärään takaa sen, että oppijoiden 
tekstitaidot kehittyvät parhaalla mahdollisella tavalla eikä suomen kielen 
taidossa tyydytä vähäisempiin kirjallisuuden, lukutaidon, tekstintuottamisen 
ja vuorovaikutuksen haasteisiin kuin mitä vaaditaan suomea ensikielenään 
käyttäviltä opiskelijoilta. On myös pelätty, että suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus -oppimäärästä muodostuu sisällöllisesti helpotettu, suomen 
kielen “suppea” oppimäärä, joka rajaa opiskelijoiden mahdollisuuksia toisen 
asteen ja korkea-asteen koulutuspaikkojen valinnassa. Toisen ajattelumallin 
mukaan taas yleiseen oppimäärään siirtymistä ei ole välttämättä pidettävä 
tavoitteena, jos suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -polun luominen aina 
ylioppilaskirjoituksiin saakka takaa turvallisemman oppimisympäristön 
ja paremman koulutuksellisen tasa-arvon niille oppijoille, joille suomi ei 
ole ensikieli tai kotona ensisijaisesti käytettävä kieli. Koulutuksellinen tasa-
arvo on jälkimmäisen ajattelumallin mukaan kysymys, joka ratkaistaan 
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yhteiskunnallisen päätöksenteon kautta – esimerkiksi yliopistojen on 
pisteytettävä pääsykriteerit siten, että suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
-ylioppilaskokeesta saa saman verran pisteitä kuin äidinkieli ja kirjallisuus 
-ylioppilaskokeesta. 

Tehtävä 11.  Mitä argumentteja löydätte sen tueksi, että suomi toisena kielenä 
ja kirjallisuus -oppimäärästä olisi siirryttävä mahdollisuuksien mukaan 
alakoulun aikana suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärään? Entä sitä vastaan? 
Miten koulutuksen tasa-arvolla voidaan perustella kumpaakin näkemystä? 

Jo vuonna 2009 julkaistussa kielipoliittisessa ohjelmassa Suomen kielen 
tulevaisuus (Hakulinen ym. 2009, 85–96) esitettiin vahvasti ajatus suomi 
toisena kielenä -oppimäärän rajoittamisesta alkuvaiheen kielenoppimisen 
tueksi. Käytännössä yhteiseen oppimäärään siirtyminen on helpompaa 
toteuttaa alakouluvuosien aikana tai yläkouluun siirryttäessä kuin kesken 
yläkoulun.  Kaikissa vaiheissa oppimäärän valinnan tulee perustua kielitaidon 
arviointiin, ja siihen tarvitaan perehtymistä ja usein monen opettajan yhteistä 
arviota. Viime kädessä oikeus päättää alakouluikäisen oppilaan oppimäärästä 
kuuluu vanhemmille. 

Kieliympäristössä käynnissä oleva monikielistyminen on muuttanut 
ja muuttaa koko ajan näkemyksiä siitä, mitä on ”kielen osaaminen”. 
Kielitaidon testaaminen ei tyydyttävällä tavalla kuvaa monikielistä 
osaamista. Monikielisyyden tutkijat ovat pohtineet, voisiko sellainen 
kielitesti olla mahdollinen, joka ottaisi huomioon kieltenvälisyyden ja 
limittäiskieleilyn (Shohamy 2011; Larsen-Freeman 2018). Institutionaalisessa 
koulujärjestelmässä tähän on vielä pitkä matka. Sitä ennen on kehitettävä 
kielenopetuksen yleisiä käytänteitä sellaisiksi, että monikielisyyden läsnäolo 
on lähtökohta eikä poikkeustapaus. Askel tähän suuntaan on EVK:n 
mediaation käsitteen monipuolinen ymmärtäminen kielitaidon arvioinnissa. 
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Kehittyvän kielitaidon asteikko suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
-oppimäärän mukaan opiskelevan arvioinnin tueksi:  taitotasot A1–
B2 ryhmiteltyinä reseptiivisten ja produktiivisten taitojen mukaan

Reseptiiviset taidot

A1 

Kehittyvä 
alkeiskieli-
taito

Puheen ymmärtämisen taitotasot

• Ymmärtää sanoja, fraaseja, lyhyitä ilmauksia, kysymyksiä ja kehotuksia 
ja ohjeita, jotka liittyvät henkilökohtaisiin asioihin, tuttuihin teemoihin tai 
välittömään tilanteeseen. 

• Tunnistaa pidemmästä puhejaksosta ja keskustelusta tuttuja sanoja ja 
ilmauksia. 

• Ymmärtää tunteiden esim. kehollista ja visuaalista ilmaisua. 

• Tarvitsee puhekumppanin apua ymmärtämiseen: monikielistä ja omakielistä 
tukea, toistoa, hidastamista osoittamista. 

• Osaa käyttää päättelyn apuna kuvia, tilannevihjeitä, nonverbaalisia viestejä.

• Tunnistaa koulun opetuspuheen virrasta yksittäisiä tuttuja sanoja, mutta 
sisältöjen oppiminen puheesta on mahdotonta.

Luetun ymmärtämisen taitotasot

• Pystyy lukemaan ja ymmärtää tuttuihin aihepiireihin ja tuttuun kontekstiin 
liittyviä sanoja, fraaseja, lyhyitä lauseita ja tekstejä, esim. otsikot, taulutekstit 
(esim. läksy s. 34) kyltit, viestit. 

• Tunnistaa pidemmästä tekstistä tuttuja sanoja ja fraaseja, lainasanoja, nimiä, 
lukuja, symboleja.

• Osaa etsiä tietoa kuvista ja hyödyntää visuaalisia vihjeitä.

• Pystyy maailmantiedon visuaalisten vihjeiden, sanakirjojen, kääntäjien ja 
vuorovaikutuskumppaneiden avulla selvittämään otsikoiden merkityksiä esim. 
oppikirjateksteistä.

• Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa 
yhteydessä on rajallinen. 

• Lyhyenkin tekstikatkelman lukeminen ja ymmärtäminen on hyvin hidasta.

Lähde: Kehittyvän kielitaidon asteikko. Opetushallitus.
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A2

Kehittyvä 
peruskieli-   
taito

Puheen ymmärtämisen taitotasot

• Ymmärtää tilannesidonnaista puhetta aiheista, jotka ovat itselle tuttuja tai 
tärkeitä. 

• Tunnistaa keskustelun aiheen ja huomaa aiheen vaihtumisen.  

• Tunnistaa opetuspuheesta aihepiirin ja satunnaisia asioita. Tarvitsee ohjausta 
siitä, mihin asioihin huomio kannattaa kiinnittää. Aiheen tuttuus vaikuttaa 
ymmärtämiseen. 

• Ymmärtää lyhyestä ja selkeästä kertomuksesta satunnaisia asioita ja osaa 
nimetä päähenkilöt. 

• Ymmärtää sarjakuvan tai elokuvan dialogia kuvan tukemana. 

• Ymmärtää puhekumppanin tunteiden ilmaukset. 

• Tarvitsee puhekumppanin apua: rauhallista ja selkeää puhetta, toistoa.  

Luetun ymmärtämisen taitotasot

• Ymmärtää tuttuja aihepiirejä käsittelevästä tekstistä satunnaisia asioita. 
Tarvitsee ohjausta, mihin asioihin tekstissä on kiinnitettävä huomiota.  

• Osaa etsiä tietoa kuvista ja hyödyntää visuaalisia vihjeitä monimediaisessa 
tekstiympäristössä. 

• Osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hankkimaan helposti 
ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista selkeästi jäsennellystä muutaman 
kappaleen pituisesta tekstistä.  

•Osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja               
kontekstista. 

• Lyhyenkin tekstikatkelman lukeminen ja ymmärtäminen voi olla hidasta. 

Lähde: Kehittyvän kielitaidon asteikko. Opetushallitus.
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B1

Sujuva
perus- 
kielitaito

Puheen ymmärtämisen taitotasot

• Ymmärtää pääajatuksia ja yksityiskohtia puheesta, joka käsittelee koulussa ja 
vapaa-aikana säännöllisesti toistuvia teemoja. Ymmärtämisessä voi olla aukkoja. 

• Ymmärtää mediatekstejä tutuista aiheista. Tarvitsee tukea uusien ja vaikeiden 
aiheiden ja tekstien kanssa.  

• Ymmärtää koulussa opetuspuheesta vaihtelevasti pääasioita ja yksityiskohtia. 
Tarvitsee apua keskeisten asioiden tunnistamisessa, koska asiakokonaisuudet 
voivat jäädä hahmottumatta. Asian tuttuus helpottaa ymmärtämistä.  

• Ymmärtää pääkohtia ja yksityiskohdat ympärillään käytävästä laajemmasta 
muodollisesta ja epämuodollisesta keskustelusta. Nopea syntyperäisten välinen 
keskustelu ja vieraiden aiheiden tuntemattomat yksityiskohdat tuottavat 
vaikeuksia. 

• Osaa ylittää ymmärtämisen vaikeuksia päättelemällä sekä tukeutumalla, 
puhekumppaneihin, kontekstiin ja maailmantietoon.  

• Ymmärtäminen voi edellyttää selkeää puhetta ja tuttua puhetyyliä sekä 
satunnaisia toistoja ja uudelleenmuotoiluja

Luetun ymmärtämisen taitotasot

• Pystyy lukemaan tekstejä monenlaisista aiheista ja ylittämään ymmärtämisen 
esteitä tukeutumalla päättelyyn ja maailmantietoon. 
• Pystyy lukemaan silmäillen pitkähköjä tekstejä ja etsimään niistä tietoja 
suorittaakseen jonkin tehtävän. 
• Pystyy etsimään tietoa useammasta lähteestä, yhdistelemään tietoja ja 
raportoimaan niistä. 
• Ymmärtää faktan ja fiktion välisiä eroja. Tunnistaa yksinkertaisista teksteistä, 
milloin tekstissä kerrotaan, välitetään tietoa, annetaan esimerkkejä, määritellään 
ja argumentoidaan. 
• Osaa ylittää ymmärtämisen vaikeuksia kuvien ja visuaalisten vihjeiden avulla, 
päättelemällä sekä tukeutumalla kontekstiin ja maailmantietoon.  
• Tarvitsee systemaattista lukemisen ohjaamista ja monipuolisia kokemuksia eri 
tekstilajien lukemisesta.

Lähde: Kehittyvän kielitaidon asteikko. Opetushallitus.
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B2

Itsenäinen
kielitaito

Puheen ymmärtämisen taitotasot

• Ymmärtää sisällöllisesti ja kielellisesti monimutkaisen puheen pääajatukset, kun 
se käsittelee konkreetteja tai suhteellisen tuttuja abstrakteja aiheita. Ymmärtää 
yksityiselämän, sosiaalisen elämän ja koulun kieltä sekä yleisiä aihepiirejä. 

• Ymmärtää mediateksteistä sekä itselle melko tuttuja sisältöjä että yleisesti 
kiinnostavaa ja yksityiskohtaista kerrontaa.  

• Pystyy seuraamaan itsenäisesti opetuspuhetta ja ymmärtää siitä pääkohdat ja 
tärkeät yksityiskohdat. 

• Ymmärtää puhujan tarkoituksen, asenteita, muodollisuusastetta ja tyyliä. 
Pystyy seuraamaan selkeästi jäsennettyä laajaa puhetta sekä monimutkaisia 
väittämiä ja niiden perusteluja.  

• Osaa käyttää erilaisia ymmärtämistä tukevia strategioita: osaa esim. tarkistaa 
ymmärtämistä sisällön vihjeiden perusteella. 

• Ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja keskustelua yleisistä 
aihepiireistä. Ymmärtää suuren osan ympärillään käytävästä keskustelusta, mutta 
voi kokea vaikeaksi seurata useamman henkilön välistä keskustelua, jos puhe on 
nopeaa tai puhekielen muoto tai murre vierasta.  

Luetun ymmärtämisen taitotasot

• Pystyy lukemaan itsenäisesti monenlaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen 
tekstejä, asiatekstejä ja kaunokirjallisia tekstejä itselle suhteellisen tutuista ja 
yleisistä aiheista.  

• Osaa tulkita havainnoida erilaisten esim. tosiasioita, asenteita, ja mielipiteitä 
ilmaisevien tekstien eroja. 

•Pystyy hakemaan tietoa monipuolisesti erilaisista lähteistä ja arvioimaan 
ohjatusti myös tiedon luotettavuutta. 

•Pystyy tunnistamaan kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen. Tunnistaa erilaisten 
ikäkaudelle tyypillisten tekstien ominaispiirteitä. Jotkin tekstin välittämät 
vivahteet ja sävyerot voivat jäädä epäselviksi.   

•Pystyy lukemaan pitkiä tekstejä ennakoiden ja silmäillen ja hyödyntämään 
erilaisia lukustrategioita lukemisen kulloisenkin tarkoituksen mukaan. Osaa 
paikantaa useita eri yksityiskohtia pitkästä tekstistä.  

• Vaikeuksia voivat tuottaa itselle vieraat tekstilajit, jotkin idiomaattiset ilmaukset 
ja kulttuuriviittaukset.

Lähde: Kehittyvän kielitaidon asteikko. Opetushallitus.
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Produktiiviset taidot

A1 

Kehittyvä 
alkeiskieli-
taito

Puhumisen taitotasot

• Hallitsee arjen vuorovaikutustilanteisiin liittyviä lyhyitä ilmauksia ja fraaseja.

• Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. 

• Osaa vastata itselle merkityksellisiin, tuttuihin tilanteisiin liittyviin ja 
tilanteiden kannalta tarpeellisin kysymyksiin. Osaa tehdä näihin tilanteisiin 
liittyviä kysymyksiä.  

• Osaa nimetä tuttuja asioita ja ilmiöitä.  

• Osaa käyttää apunaan monikielisiä, kehollisia ja visuaalisia resursseja, esim. 
lainasanoja, eleitä, ilmeitä, osoittamista ja piirtämistä. 

• Ilmaisee nonverbaalisesti tai toiminnallaan, ettei ymmärrä. 

• Tarvitsee paljon puhekumppaneiden apua. Puheenvuoron saaminen ja 
pitäminen keskustelussa ei onnistu ilman keskustelukumppaneiden tukea

• Puheessa voi olla paljon pitkiä taukoja, toistoja ja katkoksia.

• Ääntäminen ja kielen rakenteiden horjunta voivat aiheuttaa 
ymmärtämisongelmia

• Pystyy esittämään lyhyen ja etukäteen harjoitellun puheenvuoron tai 
mielipiteen.  

Kirjoittamisen taitotasot

• Osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja numerot kirjaimin.

• Osaa kertoa itsestään ja lähipiiristään muutamin lyhyin lausein.

• Pystyy nimeämään kirjoittamalla asioita ja ilmiöitä esimerkiksi kuviin. 

• Kirjoittaa enimmäkseen kokonaisina opituin, itselle tutuin fraasein ja 
ilmauksin. Tuotos on A1-tasollakin yleensä sanatasoa laajempaa. Voi yhdistellä 
lyhyitä ilmauksia jo esim. yleisimpiä sidoskeinoja käyttäen.

• Tuotos on usein niukkaa, mutta kiteytyneinä omaksutuissa ilmauksissa 
tarkkaa. Tuotoksessa voi esiintyä kuitenkin myös paljon monenlaista horjuntaa.

• Pystyy rakentamaan sisältöjä lyhyisiin arkeen ja kouluun liittyviin teksteihin, 
jos saa niihin sopivaa sanastoa ja paljon tukea sanottavan muotoiluun.

• Osaa tuottaa kuvallisia kertomuksia, esim. sarjakuvat, videot, animaatiot, 
yksinkertaiset kuvitetut ohjeet jne.

Lähde: Kehittyvän kielitaidon asteikko. Opetushallitus.
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A2

Kehittyvä 
peruskieli-   
taito

Puhumisen taitotasot

• Osaa kertoa itsestään, lähipiiristään ja elinympäristöstään ja päivittäisistä 
tapahtumista ja reagoida vuorovaikutustilanteessa puhekumppaneiden 
sanomisiin. 

• Pystyy viestimään laajemmistakin aiheista, jos aihepiiriin on tutustuttu, 
kertomista harjoiteltu ja vuorovaikutustilanne tukee ilmaisua. 

• Osaa ilmaista perustunteita, tuntemuksia, ajatuksia ja mielipiteitä. 

• Pystyy selventämään viestiä eleillä. 

• Selviytyy arkisista usein toistuvista kahdenkeskisistä vuorovaikutustilanteista. 

• Pystyy keskustelemaan tutuista aiheista. Tarvitsee puhekumppanin apua 
keskustelun ylläpitämisessä.    

• Osaa tehdä kysymyksiä tutuista aiheista, vastata kysymyksiin sekä pyytää 
selitystä ja toistoa. 

• Puhe on välillä sujuvaa, mutta erilaiset katkokset ovat hyvin yleisiä.  

• Ääntäminen ja kielen rakenteiden horjunta voi ajoittain aiheuttaa 
ymmärtämisvaikeuksia. 

Kirjoittamisen taitotasot

• Osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä, jotka liittyvät arkisiin, tuttuihin ja 
merkityksellisiin tilanteisiin.

• Osaa kirjoittaa tekstejä tutuista aiheista, vaikka sisältö ei välttämättä ole 
vielä kovin monipuolinen. Tarvitsee paljon tukea, malleja ja annettua kieltä 
kirjoittamisen avuksi. 

• Tutuista aiheista kirjoitettujen tekstien kieli voi olla varsin idiomaattista.  

• Osaa tuottaa kuvallisia kertomuksia, esim. sarjakuvat, videot, animaatiot 
ohjeet

Lähde: Kehittyvän kielitaidon asteikko. Opetushallitus.



Ahlholm

320

B1

Sujuva
perus- 
kielitaito

Puhumisen taitotasot

• Pystyy kertomaan vapaa-ajan ja koulun tapahtumista ja selostamaan 
esimerkiksi kirjan tai elokuvan juonen. Osaa kertoa myös kuvitteellisen tarinan. 

• Osaa kuvata tunteitaan, unelmiaan, toiveitaan, kokemuksiaan, ympäristöä, 
tapahtumia, ihmisiä suunnitelmia, tapoja jne. Kuvaukset voivat olla kieleltään 
yksinkertaisia sekä sisällöltään niukkoja ja luettelomaisia tai laveita ja vielä 
jäsentymättömiä. Näkökulma voi jäädä kapeaksi tai aiheen käsittely tilanteisen 
sisällön ja tehtävänannon kannalta pintapuoliseksi. 

• Pystyy kertomaan mielipiteensä ja perustelun. 

• Pystyy tekemään tehtäviä yhdessä muiden kanssa, kuuntelemaan muita ja 
kertomaan omia näkemyksiään ja ehdotuksiaan. Ryhmätilanteissa saattaa 
tarvita apua ja ohjausta keskusteluun osallistumisessa.  

• Pystyy pitämään lyhyen etukäteen valmistellun puhe-esityksen.  

• Osaa ilmaista itseään suhteellisen vaivattomasti itsenäisesti. Vaikka taukoja ja 
katkoksia esiintyy, puhe jatkuu ja viesti välittyy.  

• Osaa kompensoida käyttää kiertoilmauksia, sanoa toisin sanoin ja pyytää 
puhekumppanilta tarkennuksia, kun oma ilmaisuvarasto ei riitä. 

• Kielellinen ilmaisu ei ehkä ole kovin tarkkaa, mutta se haittaa harvoin 
vuorovaikutuksen onnistumista.

Kirjoittamisen taitotasot

• Osaa kirjoittaa henkilökohtaisia tekstejä, fiktiota ja asiatekstejä sekä ilmaista 
ajatuksiaan tutuista ja yleisimmistä aiheista.  

• Osaa kirjoittaa useamman kappaleen pituisen tekstin, jakaa sisällön 
kappaleisiin ja käyttää muita tekstejä kirjoittamisen tukena ja apuna. 

• Osaa ohjatusti tehdä muistiinpanoja ja tiivistelmiä kuulemastaan tai 
lukemastaan. 

• Osaa ottaa mallia muista teksteistä niissä käytettäviä tilanteisia ja tekstilajille 
tyypillisiä sanomisen tapoja.

• Pystyy kirjoittamaan ymmärrettävää tekstiä, vaikka kielessä, tekstin 
jäsentelyssä ja tyylissä voi olla monenlaista horjuntaa.

Lähde: Kehittyvän kielitaidon asteikko. Opetushallitus.
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B2

Itsenäinen
kielitaito

Puhumisen taitotasot

• Osaa ilmaista selkeästi ja täsmällisesti monia kokemuspiiriinsä liittyviä asioita. 
Osaa kertoa tuntemuksista sekä tuoda esiin tapahtumien ja kokemusten 
henkilökohtaisen merkityksen.  

• Pystyy osallistumaan aktiivisesti useimpiin käytännöllisiin ja sosiaalisiin 
tilanteisiin sekä koulussa että vapaa-aikana. Selviää melko hyvin myös 
vieraammissa tilanteissa ja muodollisessa keskustelussa.  

• Pystyy tehokkaaseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen niin valmistelluissa 
kuin nopeaa reagointia vaativissa puhetilanteissa. Pystyy varioimaan kieltään 
pyrkiessään ilmaisemaan sanottavansa. 

• Osaa keskustella ja neuvotella monista asioista. Osaa esittää ajatuksia 
yhtenäisinä kokonaisuuksina, kommentoida ja perustella näkökantoja.  

• Osaa aloittaa keskustelun ja ylläpitää sitä. Osaa ottaa ja pitää puheenvuoron 
sekä kytkeä sanottavansa toisten puheenvuoroihin. Pystyy sopeutumaan ja 
reagoimaan keskustelussa tavallisiin puheen suunnan, tyylin ja painotusten 
muutoksiin.  

• Osaa ilmaista itseään enimmäkseen sujuvasti ja vaivattomasti pääosin 
vuorovaikutustilanteen vaatimalla tavalla. Puheessa on vain harvoin pitempiä 
taukoja.

• Hallitsee monipuolisesti kielellisiä keinoja ilmaista konkreetteja ja 
käsitteellisiä, tuttuja ja tuntemattomia aiheita selkeästi ja tilanteen vaatimaa 
muodollisuusastetta noudattaen.

Kirjoittamisen taitotasot

• Osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisiakin tekstejä monista itseään 
kiinnostavista aihepiireistä ja tutuista abstrakteista aiheista.

• Osaa tuottaa vaivattomasti sekä nopeita, aikapaineisia arkiviestejä että 
rutiiniluonteisia asiaviestejä ja muodollisempaa rekisteriä edellyttäviä sosiaalisen 
median viestejä. 

• Osaa kirjoittaa ikäkaudelle ja luokka-asteelle tyypillisiä fiktiivisiä tekstejä ja 
muodollisempia asiatekstejä

• Osaa hyödyntää muita tekstejä kirjoittamisen mallina ja tukena. Osaa kirjoittaa 
jäsentyneen tekstin, joka noudattaa itselle tutun tekstilajin rakennetta ja 
ominaispiirteitä.

• Osaa kirjoittaessaan ilmaista tietoja ja näkemyksiä tehokkaasti ja kommentoida 
muiden näkemyksiä. Osaa perustella mielipiteensä ja kehitellä argumentteja. 
Osaa yhdistellä tai tiivistää eri lähteistä poimittuja tietoja omaan tekstiin.

• Hallitsee monipuolisia kielellisiä resursseja yhtenäisen, selkeän ja sidosteisen 
tekstin laatimiseksi.

• Osaa tehdä eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä tekstilajin ja 
tehtävänannon mukaan.

Lähde: Kehittyvän kielitaidon asteikko. Opetushallitus.
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Lyhyt suomen kielioppi

LIISA TAINIO JA MARIA AHLHOLM

VERBIT 

Persoonataivutus 
 aktiivi: istun, istut, istuu, istumme, istutte, istuvat 
 passiivi: istutaan 

Tempus (aikamuodot): preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti 
 Preesens: istun, puhuvat, syödään 
  Tapahtuma samanaikainen puhehetken kanssa 
  Seison kadunkulmassa. Panssarivaunut vyöryvät kadulle.  
  Tapahtuma tulee puhehetken jälkeen 
  Nukun huomenna koko päivän 
  Tapahtuma ajaton (geneerinen, yleispätevä) 
  Suomen kieli on sukua viron kielelle.  
  Imperfekti: istuin, puhuivat, syötiin 
  Mennyt aika; kerronnan perustempus 
  Matti istui kotona ja kaiveli varpaitaan. 
  Joskus kohteliaisuusmuoto: 
  Tuliko vielä jotain? 
 Perfekti: olen istunut, ovat puhuneet, on syöty 
  Liittomuoto: olla preesensissä + NUT- tai TU-partisiippi  
   •  voivat lauseessa sijoittua erilleen toisistaan 
  Mennyt aika puhehetken/tapahtumaa myöhemmän   
  hetken näkökulmasta; asiaintila pätee myös nykyhetkessä 
  Uoma on nykyään soistunut umpeen. 
  Tie huipulle on ollut pitkä ja raskas. 
 Pluskvamperfekti: olin istunut, olivat istuneet, oli syöty 
  Liittomuoto: olla imperfektissä + NUT- tai TU-partisiippi 
  Varhempi tapahtuma kuin saman virkkeen imperfektillä  
  ilmaistu 
  Kun olin päässyt seuraajasta eroon, huokaisin helpotuksesta. 
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  Kertoo ”kuulopuheesta”, referoinnin keino 
  Tarja oli ollut kovin pahoillaan tapahtuneesta.  

Modus (tapaluokka) 
 Indikatiivi: istut 
 Imperatiivi: istu 
 Konditionaali: istuisit 
 Potentiaali: istunet 
 
 Indikatiivi: ilmaisee toden, varman väitteen 
  Kaikissa tempuksissa ja persoonissa 
  30-vuotias nainen hukkui perjantaina. 
 Imperatiivi: käsketään, kehotetaan, ohjataan; luvataan 
  Ei kaikissa persoonissa, vain: 
  y.2.p. Tule tänne. Älä mene sinne. 
  y.3.p. Tulkoon valkeus. 
  m.1.p. Olettakaamme 
  m.2.p. Tulkaa nyt! 
  m.3.p. Katsokoot eteensä.  
 Konditionaali 
  Kaikissa persoonissa; kaksi tempusta 
  Tulisit käymään. Olisi ollut hauskaa, jos olisit  tullut.  
  Suunnittelun ja kuvittelun modus. 
  Voisinkin lähteä uimaan. Tää olis isä ja se olis lapsi.  
  Ohjailu, kehotus, toivomus 
  Olisi hyvä, jos oppisit paremmin kielioppia.  
 Potentiaali: puhunee, juossevat; lienee ajatellut 
  Harvinainen modus 
  Arvio, pohdiskelu 
  Museo rakennettaneen ensi vuonna.  
  Pitäneekö se enää paikkansa? 
 
Syntaktinen käyttö: 
 Voivat yksin muodostaa lauseen. Sataa. Nukuttaa.  
  finiittiverbit eli persoonamuotoiset verbit toimivat   
  lauseiden predikaattina 
 Nominaalimuodot (infinitiivit, partisiipit) 
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Semantiikka: 
 Verbi ilmaisee tapahtumista, tilaa, kokemista, toimintaa 
 Verbiketjut: useamman verbin muodostama kokonaisuus, joka   
 toimii predikaattina lauseessa: 
 En pysty juoksemaan nopeammin.  
 Verbiliitot (kokonaisuudet, joilla erityinen sävy):
 on tehtävä, olla tekevinään, tulla tehneeksi, olla tekemäisillään  
 Subjektittomat ja yksipersoonaiset verbit:
 sataa, tuulee, täytyy, pitää 
 Transitiviiverbit (saavat objektin):
 Jäsennän lausetta.  
 Intransitiiviverbit:
 Istuskelen kotona.  
 Modaaliverbit: ilmaisevat mahdollisuutta ja välttämättömyyttä: 
 Maailma voi pelastua. Maailman täytyy pelastua. 
 

--

Taulukossa 1. on esitetty suomen kielen verbintaivutus viiden verbityypin 
mukaan havainnollistamaan säännönmukaisia äännevaihteluita eri 
taivutusryhmissä. Aikamuodoista pluskvamperfekti on jätetty taulukosta pois, 
koska sen taivutus säännönmukaisesti perfektin tapainen. Moduksista esitetään 
vain indikatiivi ja imperatiivi, koska konditionaali on muodostukseltaan 
säännönmukainen ja potentiaali puolestaan on harvinaisempi modus. 

Isokirjaintunnus A viittaa joko takavokaaliin a tai etuvokaaliin ä. 
Ensimmäisen ja toinen persoonan pronominit ovat sulkeissa, koska ne 
voidaan lauseesta jättää pois: (minä) puhun ranskaa, kun taas kolmannen 
persoonan tekijän on aina oltava näkyvissä: hän puhuu venäjää (mutta ei: 
*puhuu venäjää). Ensimmäinen verbityyppi on yleisempi kuin muut. Sen 
haasteena on K, P, T -vaihtelu eli astevaihtelu (astevaihtelusta ks. VISK § 
41) ja toisaalta imperfektimuodoissa näkyvät loppuvokaalien muutokset. 
Astevaihtelua esiintyy tyypissä 1 ”suorana”, jolloin perusmuodossa on 
vahva ja taivutusmuodossa heikko aste (nukkua:nukun), ja tyypeissä 3 ja 4 
”takaperin”, jolloin perusmuodossa on heikko ja taivutusmuodoissa vahva 
aste (kuunnella:kuuntelen; leikata:leikkaan).
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Taulukko 1. Verbityypit ja verbien taivutus. 

tyyppi 1 tyyppi 2 tyyppi 3 tyyppi 4 tyyppi 5 
perus-
muoto 

puhua, lähteä, 
tietää 

juoda, syödä tulla, mennä, 
purra, nousta 

kerätä, 
vastata 

valita, häiritä 

tunnus A dA:ø lA:le, nA:ne, rA:re, 
stA:se 

tA itA:itse 

preesens (minä) puhu/n 
(sinä) puhu/t 
hän puhuu 
(me) puhu/mme 
(te) puhu/tte 
he puhu/vat 

(minä) juo/n 
(sinä) juo/t 
hän juo 
(me) juo/mme 
(te) juo/tte 
he juo/vat 

(minä) mene/n 
(sinä) mene/t 
hän menee 
(me) mene/mme 
(te) mene/tte 
he mene/vät 

(minä) 
kerää/n 
(sinä) kerää/t 
hän kerää 
(me) 
kerää/mme 
(te) kerää/tte 
he kerää/vät 

(minä) valitse/n 
(sinä) valitse/t 
hän valitsee 
(me) 
valitse/mme 
(te) valitse/tte 
he valitsevat 

(minä) en puhu 
(sinä) et puhu 
hän ei puhu 
(me) emme 
puhu 
(te) ette puhu 
he eivät puhu 

(minä) en juo 
(sinä) et juo 
hän ei juo 
(me) emme  
juo 
(te) ette juo 
he eivät juo 

(minä) en mene 
(sinä) et mene 
hän ei mene 
(me) emme mene 
(te) ette mene 
he eivät mene 

(minä) en 
kerää 
(sinä) et kerää 
hän ei kerää 
(me) emme 
kerää 
(te) ette kerää 
he eivät kerää 

(minä) en valitse 
(sinä) et valitse 
hän ei valitse 
(me) emme 
valitse 
(te) ette valitse 
he eivät valitse 

passiivin 
preesens 

puhu/taan juo/daan tul/laan, 
men/nään, 
pur/raan, 
nous/taan 

kerä/tään vali/taan 

ei puhu/ta ei juo/da ei men/nä ei kerä/tä ei vali/ta 
imperatiivi Puhu! Lähde! Juo! Syö! Mene! Nouse! Kerää! Valitse! 

Älä puhu! Älä 
lähde! 

Älä juo! Älä 
syö! 

Älä mene! Älä 
nouse! 

Älä kerää! Älä valitse! 

Puhu/kaa! 
Lähte/kää! 

Juo/kaa! 
Syö/kää! 

Men/kää! 
Nous/kaa! 

Kerät/kää! Valit/kaa! 

Älkää puhu/ko! 
Älkää lähte/kö! 

Älkää juo/ko! 
Älkää syö/kö! 

Älkää men/kö! 
Älkää nous/ko! 

Älkää 
kerät/kö! 

Älkää valit/ko! 

aste-
vaihtelu 
(k, p, t) 

Suora 
astevaihtelu. 
nukkua:nuku-, 
soittaa:soita-, 
tappaa:tapa-, 
antaa:anna-, 
ymmärtää:
ymmärrä-, 
sulkea:sulje-, 
lähteä:lähde-, 
tietää:tiedä- 
Vahva aste 
perusmuodossa 
ja kolmannessa 
persoonassa, 
heikko aste 
ensimmäisessä 
ja toisessa 
persoonassa. 

- Takaperoinen 
astevaihtelu ele-
verbeissä. 
ajatella:ajattele-, 
kuunnella:kuuntele
suudella:suutele-, 
suunnitella:
suunnittele-, 
työskennellä:

Heikko aste 
perusmuodossa, 
vahva aste kaikissa 
persoonissa. 

Takaperoinen 
astevaihtelu. 
tavata:tapaa-, 
kaivata:kaipaa-,  
luvata:lupaa-, 
laukata:laukkaa-, 
leikata:leikkaa-, 
napata:nappaa-,  
aidata:aitaa- 
Heikko aste 
perusmuodossa, 
vahva aste 
kaikissa 
persoonissa.  

-

työskentele-
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imperfekti 
(yks. 3. p.) 

puhu/i, nukku/i jo/i, sö/i tul/i, men/i, pur/i, 
nous/i 

kerä/si, 
vasta/si 

valit/si, häirit/si 
läht/i, soitt/i, 
sulk/i 
anto/i, jako/i, 
tappo/i 
ties/i, huus/i, 
lens/i, löys/i, 
ymmärs/i 

passiivin 
imperfekti 

puhu/ttiin juo/tiin, 
syö/tiin 

tul/tiin, men/tiin, 
pur/tiin, nous/tiin 

kerä/ttiin, 
vasta/ttiin 

vali/ttiin, 
häiri/ttiin lähde/ttiin, 

soite/ttiin, 
sulje/ttiin 
anne/ttiin, 
jae/ttiin, 
tape/ttiin 
tiede/ttiin, 
ymmärre/ttiin 
ei puhu/ttu, ei 
ymmärre/tty 

ei juo/tu, ei 
syö/ty 

ei tul/tu, ei men/ty, 
ei pur/tu, ei 
nous/tu 

ei kerä/tty, ei 
vasta/ttu 

ei vali/ttu, ei 
häiri/tty 

perfekti 
(yks. ja 
mon. 3. 
p.) 

on puhu/nut, on 
lähte/nyt, on 
anta/nut, on 
tien/nyt, on 
huuta/nut 

on juo/nut, on 
syö/nyt 

on tul/lut, on 
men/nyt, on 
pur/rut, on 
nous/sut 

on kerän/nyt, 
on vastan/nut 

on valin/nut, on 
häirin/nyt 

ovat puhu/neet ovat juo/neet ovat tul/leet, ovat 
men/neet, ovat 
pur/reet, ovat 
nous/seet 

ovat 
kerän/neet 

ovat valin/neet 

passiivin 
perfekti 

on puhu/ttu on juo/tu on tul/tu on kerä/tty on vali/ttu 
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NOMINIT 

 Substantiivit: tyttö 
 Adjektiivit: rikas 
 Pronominit: hän, tämä 
 Numeraalit: kaksi 
 
Nominit taipuvat luvussa:  
 rikas tyttö, rikkaiden tyttöjen 
 
Nominit taipuvat sijamuodoissa:  
 Nominatiivi hän 
 Genetiivi hänen 
 Partitiivi  häntä 
 Akkusatiivi hänet 
 Essiivi  hänenä 
 Translatiivi häneksi  
 Inessiivi  hänessä 
 Elatiivi  hänestä 
 Illatiivi  häneen 
 Adessiivi hänellä 
 Ablatiivi  häneltä 
 Allatiivi  hänelle 
 Abessiivi hänettä 
 Komitatiivi lapsineen, koreineen 
 Instruktiivi kynsin hampain 
 
Kieliopilliset sijat ovat nominatiivi, genetiivi (”n-muoto”), partitiivi 
(”a-muoto”), akkusatiivi 
Sisäpaikallissijat (inessiivi, elatiivi, illatiivi) ja ulkopaikallissijat (adessiivi, 
ablatiivi, allatiivi) 

Nominit voivat muodostaa lausekkeen yksin. 
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Substantiivit 
 Syntaktinen käyttö:  
 -voivat toimia itsenäisesti:  
  subjektina: Kissa leikkii pallolla. 
  objektina: Kissa näkee pallon.  
  predikatiivina: Kissa on lemmikkini.  
 -omistusliite: minun kissani 
 Semanttisesti: 
 -poimivat olioita maailmasta, nimeävät 
 -merkitysryhmiä: 
  yleisnimet ja erisnimet 
  konkreettiset ja abstraktit 
  jaolliset ja jaottomat 
 
Adjektiivit 
 Morfologisia ominaisuuksia: 
 -vertailutaivutus:  
  positiivi: iloinen 
  komparatiivi: iloisempi 
  superlatiivi: iloisin 

 Syntaktisesti: 
 -voivat toimia substantiivin määritteinä: iloinen asia 
 -voivat toimia predikatiiveina itsenäisesti: Luento oli kiinnostava.  
 Semanttisesti: 
 -luonnehtivat olioita, asioita, asiantiloja 
 -adjektiiveja johdetaan usein muiden sanaluokkien sanoista   
 (kalaisa;  masentunut) 
 -suhteelliset (rikas) ja absoluuttiset (pipopäinen) adjektiivit 
 -proadjektiivit: sellainen, erilainen jne. 
 
Pronominit 
 Morfologisia ominaisuuksia: 
 -persoonapronomineilla ja kuka-pronominilla t-loppuinen   
 akkusatiivimuoto (minut, kenet)
 Syntaktisesti: 
 -voivat toimia lauseissa itsenäisesti, usein substantiivin tapaan 
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 -pronominiryhmittäisiä ominaisuuksia 
 Semanttisesti: 
 -pronomineilla vain vähän omaa merkitystä: kuitenkin: kuka vs.  
 mikä; hän vs. se 
 -korrelaatti: se sana, lause tai lauseke, johon pronomini viittaa 
 -pronominien luokka rajallinen (uusia jäseniä ei juuri tule) 
 -luokkia: 
  persoonapronominit: minä, sinä, hän, me, te, he 
  demonstratiivipronominit: tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne 
  interrogatiivipronominit: kuka, mikä, miksi jne. 
  relatiivipronominit: joka, mikä 
  ja muita ryhmiä.
 
Numeraalit 
  Semanttisesti: 
  -ilmaisevat lukumäärää: kaksi, tuhat 
Huomaa, että järjestysluvut luetaan adjektiivien joukkoon.

TAIPUMATTOMAT JA VÄHÄN TAIPUVAT SANAT 

 -sanoja, jotka eivät taivu lainkaan (mutta) tai vain vajaasti (sieltä) 
 -kolme pääryhmää: 
 
1. Partikkelit 
 -jäsentävät puhetta tai kirjoitusta, liittävät sanoja, lausekkeita ja  
 lauseita toisiinsa, ovat kerrassaan taipumattomia (eivät taivu   
 milloinkaan) 
 -erityisen tavallisia puhekielessä (esim. dialogipartikkelit) 
 -monia alaryhmiä, joista keskeisimmät: 
  Konjunktiot, jotka yhdistävät sanoja, lausekkeita, lauseita  
  toisiinsa. (rinnastus- ja alistuskonjunktiot) 
  Interjektiot (huhuu, auh) 
  Dialogipartikkelit (ahaa, joo, just) – kertovat esim. sen,  
  miten vastaanottaja tulkitsee juuri sanotun 
  Joukko esim. sävyä ja fokusointia ilmaisevia partikkeleita  
  (tietysti, ihan, varsin, kenties, kyllä, kuulemma, noin, totta kai) 
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2. Adverbit 
 -merkityssisältö kuvaileva: kuvaavat esim. aikaa, paikkaa, tapaa,  
 tilaa, määrää 
 -kokonaan taipumattomia (eilen, hyvin, nyt, täsmälleen, yli) tai   
 osittain taipuvia (edessä, edestä, eteen) 
 -toiset näyttävät ”päätteettömiltä” (aina, heti, pian), toiset   
 ”päätteellisiltä” (ihanasti, iltaisin, puhelimitse, myöhässä, sisällä) 

3. Adpositio 
 -adpositiot = pre- ja postpositiot 
 -esiintyvät aina yhdessä jonkin toisen sanan (yleensä nominin)  
 kanssa (kuusen alla, mökin takana, lähellä kiveä, ennen huomista) 
 -ilmaisevat yleensä suhteellista, ei kovin täsmällistä, sijaintia,   
 aikaa, paikka; voivat kertoa myös abstraktimmista suhteista (euron  
 verran, oppimisen kannalta, kenen avulla) 
 
--

Taulukoissa 2a ja 2b esitetään suomen kielen nominityyppejä. Nomineista 
annetaan sarakkeissa ns. teemamuodot eli nominatiivi, genetiivi, partitiivi 
ja illatiivi – näistä muodoista näkyvät kaikki mahdolliset äännevaihtelut, 
joita sanassa voi tapahtua. Taulukoissa ei pyritä kattavaan nominityyppien 
kuvaamiseen, sillä erityisesti e- ja i-loppuiset sekä konsonanttiloppuiset 
sanat saavat taivutusmuodoissa paljon erilaisia ilmiasuja. Taulukosta näkyvät 
kuitenkin tavallisimmat äännevaihtelut eri nominiryhmissä (lisää nominien 
taivutustyypeistä ks. Kotimaisten kielten keskus: taivutustyypit). 
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Taulukko 2a: Nominien taivutustyyppejä, substantiivit 
 
 nominatiivi 

(perusmuoto) 
genetiivi  
(n-muoto) 

partitiivi  
(A-muoto) 

illatiivi  
(mihin-muoto) 

huom! 

 yks. yks. pääte n yks. pääte A, tA yks. pääte Vn, hVn, 
seen 

V=vokaali, 
A=a/ä 

mon. tunnus t mon. pääte en, den, 
ten, tten, in 

mon. pääte A, tA mon. pääte Vn, hVn, 
siin 

SUBSTANTIIVEJA 
 kala kala/n kala/a kala/an  

kala/t kaloj/en kaloj/a kaloi/hin -a>-o- 
 mokka moka/n mokka/a mokka/an kk~k 

moka/t mokki/en mokki/a mokki/in -a>ø 
 talo talo/n talo/a talo/on  

talo/t taloj/en taloj/a taloi/hin  
 tyttö tytö/n tyttö/ä tyttö/ön tt~t 

tytö/t tyttöj/en, tyttö/in tyttöj/ä tyttöi/hin  
 työ työ/n työ/tä työ/hön  

työ/t töi/den, töi/tten töi/tä töi/hin V> ø 1 
 kupu kuvu/n kupu/a kupu/un p~v 

kuvu/t kupuj/en kupuj/a kupui/hin  
 vesi vede/n vet/tä vete/en  

vede/t vesi/en, vet/ten vesi/ä vesi/in  
 lapsi lapse/n las/ta lapse/en i>-e-> ø 

lapse/t lapsi/en, las/ten lapsi/a lapsi/in  
 suomi suome/n suome/a suome/en i>-e- 

suome/t suomi/en suomi/a suomi/in  
 tuoli tuoli/n tuoli/a tuoli/in  

tuoli/t tuoli/en tuole/ja tuolei/hin i>-e- 
 osoite osoittee/n osoitet/ta osoittee/seen t~tt 

osoittee/t osoittei/den, 
osoittei/tten 

osoittei/ta osoittei/siin  

 kuvake kuvakkee/n kuvaket/ta kuvakkee/seen k~kk 
kuvakkee/t kuvakkei/den, 

kuvakkei/tten 
kuvkkei/ta kuvakkei/siin  

 kuve kupee/n kuvet/ta kupee/seen v~p 
kupee/t kupei/den, 

kupei/tten 
kupei/ta kupei/siin  

 aie aikee/n aiet/ta aikee/seen ø~k 
aikee/t aikei/den, aikei/tten aikei/ta aikei/siin  

 mies miehe/n mies/tä miehe/en  
miehe/t miehi/en miehi/ä miehi/in  

 avain avaime/n avain/ta avaime/en  
avaime/t avaimi/en, avain/ten avaimi/a avaimi/in  

 vastaus vastaukse/n vastaus/ta vastaukse/en  
vastaukse/t vastauksi/en, 

vastaus/ten 
vastauksi/a vastauksi/in  

 

  

 
1 Monikossa yksitavuisen sanan diftongin ensimmäinen vokaali katoaa (V> ø). Vrt. yö. 
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Taulukko 2b: Nominien taivutustyyppejä, adjektiivit, numeraalit ja pronominit 

nominatiivi 
(perusmuoto) 

genetiivi 
(n-muoto) 

partitiivi 
(A-muoto) 

illatiivi 
(mihin-muoto) 

huom! 

yks. yks. pääte n yks. pääte A, tA yks. pääte Vn, hVn, 
seen 

V=vokaali, 
A=a/ä 

mon. tunnus t mon. pääte en, 
den, ten, tten, in 

mon. pääte A, tA mon. pääte Vn, hVn, 
siin 

ADJEKTIIVEJA 
rakas rakkaa/n rakas/ta rakkaa/seen 
rakkaa/t rakkai/den, 

rakkai/tten 
rakkai/ta rakkai/siin 

punainen punaise/n punais/ta punaise/en 
punaise/t punais/ten, 

punaisi/en 
punaisi/a punai/siin 

pieni piene/n pien/tä piene/en 
pieni/ä pieni/en, pien/ten pieni/ä pieni/in 
pienempi pienemmä/n pienempä/ä pienempä/än 
pienemmä/t pienempi/in pienempi/ä pienempi/in 
pienin pienimmä/n pienin/tä pienimpä/än 
pienimmä/t pienimpi/en pienimpi/ä pienimpi/in 
neljäs neljänne/n neljät/tä neljänte/en 2 
neljänne/t neljänsi/in neljänsi/ä neljänsi/in 

NUMERAALEJA 
yksi yhde/n yh/tä yhte/en 
yhde/t yksi/en yksi/ä yksi/in 
kahdeksan kahdeksa/n kahdeksa/a kahdeksa/an 
kahdeksa/t kahdeksi/in kahdeksi/a kahdeksi/in 
kolmetoista kolme/n/toista kolme/a/toista kolme/en/toista -toista ei taivu3

kolme/t/toista kolmi/en/toista kolmi/a/toista kolmi/in/toista 
tuhat tuhanne/n tuhat/ta tuhante/en 
tuhanne/t tuhansi/en tuhansi/a tuhansi/in 

PRONOMINEJA 
hän häne/n hän/tä häne/en 
he heidä/n hei/tä hei/hin 
tämä tämä/n tä/tä tä/hän 
nämä näi/den näi/tä näi/hin 

 2 Järjestysluvut luetaan adjektiiveihin. 
 3 Suuret luvut ovat suomen kielessä yhdyssanoja, joiden kaikki osat taipuvat ääneen luettaessa omien  
sanatyyppiensä mukaan. Vain -toista pysyy taipumattomana.
Numeraali esiintyy harvoin monikkomuotoisena, pääsanana on oltava monikkosana, kuten kengät: 
vaihdoin nauhat viisiintoista lenkkitossuihin (ks. VISK §774).
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SYNTAKSI ELI LAUSEOPPI 

 
termejä: 
virke = kirjoitetun kielen yksikkö, koostuu yhdestä tai useammasta lauseesta 
 Toivoisin kovasti, että minäkin oppisin uimaan kroolia, jota siskoni  
 osaa niin hyvin. 
 päälauseet ja sivulauseet (= konjunktiolauseet, kysyvät sivulauseet,  
 relatiivilauseet) 
 alisteiset ja rinnasteiset lauseet  
lause =sisältää vähimmillään persoonamuotoisen verbin 
 
lauseke =lauseen rakenneosa 
 Eräänä kauniina päivänä// suuri kurpitsa // oli varastettu //  
 isän kasvimaalta. 
lausekkeen pääsana (ks. alleviivatut sanat yllä) 
 esimerkkejä lauseketyypeistä (pääsana määrittää tyypin): 
  substantiivilausekkeet: [Eräänä kauniina päivänä] satoi. 
  adjektiivilausekkeet: Elli on [tavattoman iloinen]. 
  adpositiolausekkeet: Luomi on otsalla [aivan hiusrajan alla] .
  partisiippilausekkeet: Vene lojui rannalla
           [hieman kallistuneena].  
täydennys: Elli heitti tomaatin.  
määrite: Tuhma Elli heitti mädän tomaatin.  
 
Lauseen pääjäsenet 

predikaatti: lauseen finiittiverbi (persoonamuotoinen verbi) 
subjekti: prototyyppisesti nominatiivimuotoinen finiittiverbin täydennys:  
 Kissa nukkuu. Me valvomme.
  subjekti on joskus myös partitiivissa: Kaapissa on sukkia. 
  genetiivisubjektikin on mahdollinen: Minun pitää mennä. 
objekti: transitiivilauseiden toinen pakollinen täydennys (subjektin lisäksi) 
 neljä sijaa: Minä söin pullat. (nominatiivi: totaaliobjekti) 
   Kissa latki maitoa. (partitiivi; partitiiviobjekti) 
   Kissa latki maidon. (genetiivi: totaaliobjekti) 
   Tapasin hänet illalla. (akkusatiivi; totaaliobjekti) 
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predikatiivi: luonnehtii lauseen subjektia 
 substantiivi tai adjektiivi: Elli on siskoni. Elli on mukava.  
adverbiaalit:  sellaiset lausekkeet, jotka ovat muussa muodossa kuin 
kieliopillisessa sijassa (=nominatiivi, partitiivi, genetiivi, akkusatiivi) 
 Illalla lähdin teatteriin.
 Kaisa muuttui aivan kummalliseksi.
 Erkki toimii alakoulun opettajana.
 
Lausetyyppejä 

Transitiivilause:  tulokseen johtava tai pyrkivä teko 
 lause sisältää objektin 
  Tyttö kirjoitti kirjeen. Tyttö kirjoitti kirjettä. 
Intransitiivilause: ilmaisee monenlaista tapahtumista tai tilannetta 
 finiittiverbi ei voi saada objektia. 
  Tyttö käveli kotiin.  
Kopulalause (kopula = olla-verbi) 
 luonnehdintoja, tilan kuvauksia 
  Tyttö on kirjailija. Maailma on avara. 
Eksistentiaalilause (olemassaololause) 
 verbinä yleensä olla-verbi 
 olemassa oleminen, olemaan tuleminen 
 alkaa paikallissijaisella ilmauksella, subjekti verbi jäljessä (ja usein  
 partitiivissa) 
  Metsässä on puita. Siellä oli monenlaista väkeä. 
Omistuslause: ilmaisee, että jollakulla on jotakin 
 omistaja adessiivimuodossa 
  Tytöllä on kaksi veljeä. 
Tilalause: subjektiton lausetyyppi, esimerkiksi säätä luonnehtiva lause 
 lauseen alussa usein ajan tai paikan adverbiaali 
  Ulkona sataa kaatamalla. Eilen tuuli kaakosta. 
Tuloslause: lauseen alussa elatiivimuotoinen adverbiaali, jota luonnehditaan  
 predikaatilla 
  Puurosta tuli liian paksua. 
Kvanttorilause: ilmaisee määrää; määränilmauksena voi olla numeraali tai  
 muu määrän ilmaus 
  Katsojia on paljon. Katsojia kutsuttiin peliin yli sata.  
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Tunnekausatiivilause: ilmaisee tunnetta tai tuntemusta. 
 verbinä yleensä tunnekausatiiviverbi
 subjektiton tai kokijasubjekti partitiivissa 
  Itkettää. Heikkiä jännittää. 
Genetiivialkuinen lause: kaksi yleisintä tyyppiä 
 predikaatti on 
 nesessiivirakenteet: ilmaisevat välttämättömyyttä 
  Ellin täytyy mennä maalille
 kokijan genetiivirakenteet.
  Minun on kylmä. 

Infiniittiset rakenteet ja partisiippirakenteet (= lauseenvastikkeet) 
 Haluan istua nurmikolla.  
 Olen tottunut saamaan tahtoni läpi.  
 Annoin hänen kuunnella ohjelman loppuun.  
 Hän pysyy kunnossa liikkumalla tarpeeksi.  
 Näin hänen tulevan kotiin. (referatiivirakenne) 
 Tullessani kotiin kaikki nukkuivat jo. (temporaalirakenne) 
 Elokuvan loputtua kaikki lähtivät kotiin. (temporaalirakenne) 
 Menin aikaisin nukkumaan saadakseni tarpeeksi unta.   
 (finaalirakenne) 
 
Lauseen semanttisia rooleja 
Semanttisilla rooleilla viitataan niihin merkitysrooleihin, joihin verbin 
vaatimat määritteet lauseessa asettuvat. Keskeiset semanttiset roolit ovat: 

Tekijä (agentti)  Opettaja ahkeroi.   usein subjekti 
Kokija  Oppilasta harmittaa.  usein tunneverbin yhteydessä 
  Oppilaalta katosi motivaatio.  
Kohde (patientti)  Opettaja opettaa kieltä.  usein objekti 
  Auto vietiin korjattavaksi.  
Omistaja Oppilaalla on kirja.  omistusrakenne 
Vastaanottaja Irja sai kirjeen.   usein subjekti tai adverbiaali 
  Kirje annettiin Irjalle. 
Lähtökohta Irja sai kirjeen Marjalta.  adverbiaaleja 
  Tänään tuulee lounaasta. 
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Syy, aiheuttaja Pekka pelästyi rehtoria.  objekteja, subjekteja 
  Oppilaita ärsyttää turha komentelu.  
Väline  Puut pilkottiin kirveellä.  toiminnan apuväline 
(instrumentti) Työ teetettiin muurarilla.  
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