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Abstract
The aim of the present study was to examine the simultaneous acquisition of Estonian and
Finnish in Finland by two children, M and H, siblings in a bilingual family in which the
parents practise a one person / one language strategy. The study focused on the nature and
frequency of language mixing between the ages of 1;2 and 4;0 both in monologues and in
monolingual interaction with the parents in the two languages. The basic questions were:
how do subjects acquire two languages side by side, how do the languages differentiate, and
what kind of language mixing takes place?
There are many studies on child bilingualism, but none on Estonian-Finnish
bilingualism. Estonian and Finnish are genetically and typologically closely related
members of the Finno-Ugric language family. Both languages are agglutinativeinflectional, with rich morphological systems. Despite their numerous similarities,
however, Estonian and Finnish are two distinct languages that have become separated
through historical development. The prosodic systems of Estonian and Finnish are quite
different, resulting in variable locations of primary word stress and differences in the
interplay between quantity features and stress patterns. These differences are manifested as
a higher overall and a more variable fundamental frequency of speech in Estonian. The
other learning problems are related to the differences in consonant gradation, the ways of
expressing negation, and the government of cases. The two languages are morphologically
similar, but with shortening, lack or fusion of suffixes in Estonian.
Mixed forms first appeared before the age 1;10. The results show that language mixing
by M and H was more extensive and the mixing stage was longer than in the case of
bilingualism involving less similar languages. M and H did not differentiate between the
prosodic systems of their two languages at age 4;0. The similarities between Estonian and
Finnish probably caused problems rather than facilitated acquisition.
Keywords: simultaneous bilingualism, language mixing, closely related languages Estonian-Finnish, child language
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Tiivistelmä
Väitöstyöni on pitkittäistutkimus kahden sisaruksen, M:n ja H:n, viron ja suomen rinnakkaisesta omaksumisesta Suomessa kaksikielisessä perheessä, jossa lasten vanhemmat käyttävät yksi kieli - yksi henkilö-menetelmää. Tutkimuksessani keskityn lasten ikävaiheen
1.2–4.0 koodien yhdistymisen laadun ja määrän tutkimiseen. Aineistonani on sekä lasten
monologeja että dialogeja. Dialogeissa lapsi juttelee joko viroa tai suomea puhuvan aikuisen kanssa. Peruskysymykseni on selvittää, miten kielenoppaani omaksuvat kaksi kieltään
rinnakkain, miten kielet eriytyvät ja millaista koodien yhdistymistä esiintyy.
Vaikka lasten kaksikielisyydestä on monia tutkimuksia, virolais-suomalaista kaksikielisyyttä ei ole juuri tutkittu. Viro ja suomi suomalais-ugrilaisina kielinä ovat geneettisesti ja
typologisesti läheisiä sukukieliä. Molemmat kielet ovat agglutinoivia suffiksikieliä, joissa
on runsas morfologia. Vaikka virossa ja suomessa on monia samankaltaisuuksia, ne ovat
kaksi eri kieltä, jotka ovat etääntyneet toisistaan historiallisen kehityksensä aikana. Viron
ja suomen prosodiset järjestelmät eroavat toisistaan: pääpaino voi esiintyä eri paikoissa ja
keston ja painon keskinäiset suhteet ovat erilaisia. Nämä erot ilmenevät viron vaihtelevampana ja korkeampana sävelkulkuna suomen tasaisempaan ja matalampaan verrattuna. Toinen kielten ominaispiirteistä johtuva oppimisongelma ilmenee astevaihtelun, kiellon
ilmaisemisen ja rektioiden eroissa. Kielten morfologiassa on myös samankaltaisuuksia,
vaikka viro eroaakin suffiksien lyhenemisen, puuttumisen tai sulautumisen takia.
Koodien yhdistyminen ilmaantui kielioppaitteni tuotoksiin ennen ikää 1.10. Tutkimustulokseni osoittavat, että M:llä ja H:lla koodien yhdistyminen oli runsasta ja pitkäaikaista
verrattuna erityyppisiä kieliä omaksuvien kaksikielisten lasten tutkimustuloksiin. M:n ja
H:n prosodinen järjestelmä ei ollut vielä eriytynyt iässä 4.0. Ilmeisesti viron ja suomen samankaltaisuudet aiheuttavat myös ongelmia kielten omaksumisessa eivätkä aina edistä
omaksumista.
Asiasanat: simultaaninen kaksikielisyys, koodien yhdistyminen, läheiset sukukielet viro ja
suomi, lapsenkieli

Motto:
M (4.5):
Isä:
H (3.5):

M:

H:

oletko suomalainen, isi?
Olen.
mutta äiti ei ole suomalainen
äiti on eestiläinen
minä olen kanssa eestiläinen
minä en ole eestiläinen
minä olen suomalainen
sanoo, oletko eestiläinen tai suomalainen
isi, minä olen suomalainen

Sisältö
Abstract
Tiivistelmä
Alkusanat
1 Johdanto
1.1 Saatteeksi
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät
2 Kaksikielisyyteen liittyvä terminologia
2.1 Kaksikielisyys ja sen määrittelykriteerit
2.2 Ensikielenä kaksikielisyys
3 Aiempi kaksikielisyystutkimus
3.1 Kaksikielisten lasten tutkimuksia muualla
3.1.1 Leopoldin klassinen tapaustutkimus
3.1.2 Volterra ja Taeschner
3.1.3 Redlinger ja Park
3.1.4 Fantini
3.1.5 Saunders
3.1.6 Quay
3.1.7 Lanza
3.2 Tutkimuksia viroa omaksuvien lasten kaksikielisyydestä
3.2.1 Oksaar
3.2.2 Vihman
3.2.3 Salasoo ja Lipp
3.3 Näkemyksiä kaksikielisyyden kielteisistä ja myönteisistä vaikutuksista
4 Syötös ja kielten omaksumisprosessi
4.1 Kaksikieliselle lapselle tarkoitettu syötös
4.2 Kielten omaksumismenetelmät
4.2.1 Yksi kieli - yksi ympäristö-menetelmä
4.2.2 Kotikielenä muu kuin pääkieli / yksi kieli - yksi ympäristö
4.2.3 Kotikielenä muu kuin pääkieli ilman ympäristön kielen tukea
4.2.4 Kotikielinä muut kuin pääkieli ilman yhteisön tukea
4.2.5 Ei-natiivit vanhemmat
4.2.6 Kielten yhdistäminen ja vaihtelu

15
15
17
20
20
22
24
24
25
26
27
28
29
29
30
31
32
32
32
33
36
36
37
37
38
39
39
39
39

4.3 Kaksikielisyyden omaksumisprosessi
4.3.1 Yhden ja kahden kielellisen järjestelmän hypoteesit
4.3.1.1 Kielten eriytyminen
4.3.1.2 Lapsen tietoisuus omista kielistään
4.3.2 Analyyttinen ja holistinen omaksumisprosessi
5 Kahden kielen omaksumisprosessin piirteitä
5.1 Kahden kielen keskinäinen vaikutus
5.2 Koodien yhdistyminen (engl. language mixing, code mixing)
5.3 Tutkimuksia koodien yhdistymisestä
5.3.1 Fonologinen koodien yhdistyminen
5.3.2 Morfologinen koodien yhdistyminen
5.3.3 Leksikaalinen koodien yhdistyminen
5.3.4 Syntaktinen koodien yhdistyminen
5.4 Koodien yhdistymisen ja syötöksen riippuvuus
5.5 Dominanssi
6 Tutkimusaineisto ja tutkimuskohteet
6.1 Tutkimuskohteet
6.1.1 Tutkimuskohteet M ja H: yleiskehitys ja henkilökohtaiset piirteet
6.1.2 Lasten kielenkehityksen tausta ja ympäristö
6.2 Tutkimusaineisto ja sen keruu
6.2.1 Tutkimusaineisto
6.2.2 Aineiston keruumenetelmät
6.2.3 Tutkimusaineiston transkriptio ja erityismerkinnät
6.2.4 Aineiston analyysi
6.3 Lasten kasvuympäristön kielten peruspiirteitä
7 Kaksikielisen lapsen kielellinen kehitys
7.1 Sanaston omaksuminen
7.1.1 Ensimmäiset sanat
7.1.2 Sanaston kasvu
7.1.3 Kaksikieliset ekvivalentit
7.1.4 Sanaston sisältö
7.1.5 Sanojen käyttö
7.1.6 Tiivistelmä
7.2 Morfologian omaksuminen
7.2.1 Yksikieliset lapset suomea ja viroa omaksumassa
7.2.2 Kaksikielinen lapsi morfologiaa omaksumassa

40
40
40
42
43
44
44
45
47
48
49
50
50
51
52
54
54
54
56
59
59
60
63
65
67
70
70
71
75
80
81
89
93
94
95
98

7.2.3 M ja H kieliopillisia kategorioita omaksumassa
7.2.3.1 Ensimmäisiä kieliopillisia ilmauksia ikään 1.6 mennessä
7.2.3.2 Taivutusmuotojen omaksuminen ikävaiheessa 1.6–1.11
7.2.3.3 Taivutusmuotojen omaksuminen ikävaiheessa 2.0–2.6
7.2.3.4 Taivutusmuotojen omaksuminen ikävaiheessa 2.7–4.0
7.2.4 M ja H verrattuna toisiin taivutusmuotojen omaksujiin
7.2.5 Tiivistelmä
7.3 Ensimmäiset lausumat
7.3.1 Lausuman merkitys lapsen kommunikaatiossa ja lausuman rooli
tutkimuksessani
7.3.2 M:n ja H:n lausumien piteneminen
7.3.3 M:n ja H:n lausumat ikävaiheessa 1.10–2.6
7.3.4 Ensimmäisiä yhdyslauseita
8 Kaksi kieltä kosketuksissa
8.1 Kaksikielisen lapsen kielellisen tietoisuuden kehittyminen
8.1.1 Kognitiivinen kehitys kielen kehityksen kannalta
8.1.2 Metalingvistinen tietoisuus
8.1.3 Monologi ajattelukielen ilmaisijana
8.1.4 M:n ja H:n monologitilanteita
8.1.5 Tiivistelmä
8.2 Koodien yhdistyminen ikävaiheessa 1.10–2.6
8.2.1 Koodien yhdistymisen osuus M:n ja H:n tuotoksissa
ikävaiheessa 1.10–2.6
8.2.2 Leksikaalinen yhdistyminen
8.2.2.1 Sanaston yhdistymisen tyypit
8.2.2.2 Relaatiosanat koodien yhdistymisen aiheuttajana
8.2.2.3 Koodien yhdistyminen deiktisissä lausumissa
8.2.2.4 Koodien yhdistyminen sanastossa
8.2.2.4.1 Kaksikieliset kontaminaatiot
8.2.2.4.2 Kaksikieliset yhdyssanat
8.2.2.4.3 Sanojen ja fraasien rinnakkainen käyttö
8.2.3 Morfo(fono)loginen koodien yhdistyminen
8.2.3.1 b-suffiksi
8.2.3.2 Vahva ja/tai pitkä vokaalivartalo
8.2.3.3 s-imperfekti
8.2.3.4 Kieltomuodot
8.2.3.5 Infinitiivit
8.2.3.6 Kaksinkertainen monikon partitiivi
8.2.3.7 kO-liite
8.2.3.8 kin-liite
8.2.3.9 Perfekti ja pluskvamperfekti
8.2.3.10 Suomen painottomat pitkät vokaalit
8.2.4 Tiivistelmä
8.3 Koodien yhdistyminen ikävaiheessa 2.6–4.0
8.3.1 Koodien yhdistymisen osuus M:n ja H:n tuotoksissa
ikävaiheessa 2.7–4.0

101
101
106
108
113
114
117
118
118
119
121
125
127
127
127
130
134
135
139
140
140
142
143
146
149
150
150
150
151
152
152
153
154
155
156
156
157
157
158
158
159
160
160

8.3.2 Leksikaalinen koodien yhdistyminen
164
8.3.2.1 Yksi Lα-kielen sana La-kielen lausumassa
164
8.3.2.2 Morfofonologinen koodien yhdistyminen
165
8.3.2.3 Kontaminaatiot
166
8.3.2.4 Kaksikieliset yhdyssanat
167
167
8.3.2.5 Uudissanat
8.3.3 Morfologinen, morfofonologinen ja morfosyntaktinen koodien
yhdistyminen
168
8.3.3.1 b-suffiksi
168
8.3.3.2 Vahva ja heikko vartalo
168
8.3.3.3 s-imperfekti
169
8.3.3.4 Nesessiivirakenne
169
8.3.3.5 Infinitiivit
170
8.3.3.6 Paikallissijat
171
8.3.3.7 kO- ja kin-liitteet
172
8.3.3.8 Perfekti ja pluskvamperfekti
172
8.3.3.9 Suomen painottomat pitkät vokaalit
173
8.3.4 Tiivistelmä
174
9 Pohdinta
175
9.1 Koodien yhdistyminen M:n ja H:n puheessa
175
9.2 Koodien yhdistyminen M:llä ja H:lla muiden kaksikielisiä lapsia koskevien
tutkimusten valossa
182
9.3 Virolais-suomalaisen kaksikielisyyden ominaispiirteitä
M:n ja H:n tutkimuksen perusteella
184
10 Päätäntö
189
Summary
192
Lähteet
195
Liitteet

Alkusanat
Aloitin kaksikielisyystutkimuksen hyvin henkilökohtaisista syistä: selvittääkseni itselleni
kahden kielen omaksumiseen liittyviä ilmiöitä ja todistaakseni saamieni tietojen perusteella
muille ihmisille, että kahden kielen omaksuminen on mahdollista. Minulle suunta oli selvä:
ainut mahdollinen tapa puhua lapsilleni on käyttää äidinkieltäni. Tarvitsin kuitenkin tukea
selittääkseni ympäristölle päätöstäni. Toivoin löytäväni tukea muista tutkimuksista ja
monikielisten ihmisten elämänkokemuksista.
Olen kulkenut pitkän tien. Aina en mennyt suoraan, koska eksyin mahdollisuuksien
paljouteen. Nyt, pysähdyspaikalla, jättäessäni työn tarkastettavaksi kysyn itseltäni,
kannattiko matka. Kyllä kannatti. Lapsistani on kasvanut kaksikielisiä. Perheeni on
kaksikielinen. Näen nyt maailmaa toisin silmin, monikielisenä ja monikulttuurisena. Olen
oppinut tuntemaan eri ihmisiä ja seurannut monenlaista kehittymistä. Kirjoitin
tutkimukseni toivoen toistenkin hyötyvän (oma perheeni) kokemuksista ja rohkaistakseni
kaikkia, joilla on mahdollisuus, käyttämään heidän osaamiaan kieliä.
Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat tukeneet minua matkan varrella. Erityisesti haluan
kiittää professori Helena Sulkalaa, joka antoi mahdollisuuden jatkaa opintojani Oulun
yliopistossa. Kiitän ohjaajiani professori Helena Sulkalaa ja lehtori, FT Merja Karjalaista
hyvistä neuvoista sekä kärsivällisyydestä heidän lukiessaan monikielisiä tekstejäni ja
kannustuksestaan vaikeina aikoina. Erityisen kiitollinen olen niistä arvokkaista
kommenteista, joita olen saanut dosentti Leena Hussilta ja dosentti Jarmo Lainiolta, työni
esitarkastajilta. Kiitän myös Oulun yliopiston lapsenkielen tutkimushankkeen jäseniä
hedelmällisistä keskusteluista. Suurkiitos FT Tuula Savinainen-Makkoselle, joka jaksoi
lukea ja kommentoida työni eriasteisia versioita sekä tukea minua henkisesti. Kiitän atkhenkilökuntaa sekä toimistosihteereitä Marja Ronkaista ja Aino Jylhänniskaa käsikirjani
korjausavusta.
Professori Marilyn Vihman Bangorin yliopistosta on ollut hyvin tärkeä esimerkki ja
vaikuttaja tutkimukseni kannalta. Vuonna 1994 alkanut tuttavuus hänen julkaisujensa
välityksellä johti etäohjaukseen ja yhteiseen tutkimusaiheeseen. Haluan kiittää
sydämellisesti häntä hänen ohjauksestaan, hyvin nopeista vastauksistaan, ajastaan ja
tuestaan, jota hän on minulle antanut.
Tutkimukseeni ovat vaikuttaneet sekä julkaisuillaan että keskusteluillaan myös
apulaisprofessori Helena Halmari ja professori Annick De Houwer. Haluan kiittää myös
heitä yhteistyöstä.

Tutkimukseni on saanut tukea ja hedelmällisiä kommentteja suomalaislasten kielten ja
kaksikielisyyden tutkijoiden SUKKA-seminaareissa. Haluan lämpimästi kiittää siitä
kaikkia SUKKA-verkoston jäseniä.
Työni eri vaiheisiin ja kulkuun ovat vaikuttaneet myös professori Jorma Toivaisen
järjestämät suomalaiskielten omaksumistutkimuksen seminaarit, suomalais-virolaiset
kontrastiiviset seminaarit, VIRSU-verkoston seminaarit ja lapsenkielen tutkijoiden
kesäkoulut Nyborgissa vuonna 1997 ja Mekrijärvellä vuonna 1998. Kiitokset kaikille
neuvoista ja kannustuksesta. Erityisesti haluan kiittää Tiiu Salasoota pitkistä keskusteluista
ja yhteisistä hetkistä.
Ajattelen lämpimästi ja syvästi kiitollisena perhettäni ja vanhempiani, jotka ovat
antaneet sysäyksen tiedepellon kyntämiseen ja aina kannustaneet minua pyrkimään
eteenpäin.
Armsad lapsed, pühendan selle uurimuse teile. Loodan, et teil on kakskeelsusest kasu
eluteel ja et peate õigena minu otsust kasvatada teid kakskeelseteks.
Iisalmessa 4. helmikuuta 2002
Sirje Hassinen

1 Johdanto
1.1 Saatteeksi
Suomesta on kehittymässä monikulttuurinen maa. Vaikka maahanmuuttajia on Suomessa
vähiten esimerkiksi kaikista EU-maista (noin 90 000 eli 1,7 prosenttia väestöstä),
maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt voimakkaasti 1980-luvulta lähtien. Vuonna 2000
Suomessa puhuttiin äidinkielenä noin 120 eri kieltä (Väestörekisterikeskus ja
Ulkomaalaisvirasto, 31.8.2000). 1990-luvulla nopeimmin kasvava maahanmuuttajaryhmä
Suomessa olivat virolaiset. Vuonna 1990 Suomessa asui vain 740, mutta vuonna 1994 jo
7 398 Viron kansalaista (Väestörekisterikeskus 1.1.1995). Vuoden 2000 tietojen mukaan
Suomessa on yli 10 000 Viron kansalaista. Suurin osa virolaisista maahanmuuttajista on
nuoria, 20–45-vuotiaita. Monet heistä ovat naimisissa suomalaisen kanssa, ja heillä on alle
kouluikäisiä lapsia. (Väestörekisterikeskus 31.12.2000.) Teoreettisesti monilla lapsilla on
siis mahdollisuus kasvaa kaksikielisiksi. Virolais-suomalainen kaksikielisyys on
mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska viron ja suomen simultaanisesta kaksikielisyydestä
ei tietääkseni ole aiempia tutkimuksia.
Varhainen kaksikielisyys puhututtaa vielä nykyaikanakin, ja vanhempia arveluttaa,
kykenevätkö heidän lapsensa selviämään kahdella kielellä (Baker–Prys Jones 1998: 43,
574). Vanhemmat saattavat epäillä, ettei lapsi kaksikielisenä osaa kumpaakaan kieltä
kunnolla. Uhkakuvat kielellisen kehityksen häiriöistä ja ns. puolikielisyydestä aiheuttavat
kahden kielen käyttämisen pelkoa. Onkin melko tavallista, että maahanmuuttajat puhuvat
lapsilleen, etenkin vieraiden läsnä ollessa, enemmistökieltä. On myös pidetty parempana
aluksi vain yhden (enemmistö)kielen oppimista ja joskus myöhemmin toisen tai toisten
kielten lisäämistä (Arnberg 1987: 7). Usein kuitenkin unohdetaan, että jos äiti tai isä puhuu
lapselle vierasta kieltä, hänen kielitaitonsa on harvoin natiivin puhujan tasolla, eikä hänen
kielensä ole lapselle paras mahdollinen kielellinen esikuva. Maahanmuuttajista monet eivät
hallitse L2:ta, ja siksi he käyttävät itse L1:tä, vaikka lapsille valitaan esimerkiksi L2kielinen esikoulu (usein ei ole vaihtoehtoja). Äidinkielen avulla saadaan kaikkein
luonnollisin tunneyhteys lapseen (Baker–Prys Jones 1998: 6). Myöhemmin äidin tai isän
on paljon vaikeampaa vaihtaa kieltä, ja vaihtaminen saattaa jopa katkaista yhteyden lapseen
(Baker–Prys Jones 1998: 574). Kaksikielisten vanhempien tietoisuudesta ja innokkuudesta
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riippuu, haluavatko he antaa lapsilleen kaksi kieltä ja kulttuuria. Siihen vaikuttavat myös
esimerkiksi käytännön mahdollisuudet ja kielellinen itseluottamus.
Ei pidä kuitenkaan unohtaa niitä lapsia, jotka ovat ongelmitta omaksuneet kaksi (tai
useampiakin) kieltä ja kulttuuria. Nykyisen kansainvälisen kaksikielisyystutkimuksen
mukaan kaksikielisyyttä ei pidetä haitallisena (Baker–Prys Jones 1998: 43). Perheissä,
joiden vanhemmilla on eri äidinkieli (ja yksikielisissä perheissä, joiden vanhemmat
puhuvat vähemmistökieltä äidinkielenä), kummankin vanhemman tulisi puhua lapselleen
kieltä, jonka hän hallitsee parhaiten. Sen takia vanhempien olisi hyvä hankkia tietoja siitä,
miten kaksikielisessä perheessä tulisi käytännössä toimia, minkälaisia ongelmia voi ilmetä
ja miten niistä selvitään. Avainasemassa ovat vanhemmat ja lähiympäristö (mm. päivähoito
ja koulu).
Sekä yksikielisyyden että kaksikielisyyden omaksumisen liikkeelle paneva voima on
tarve kommunikoida ja luoda sosiaalisia kontakteja (Vygotski 1982: 68, 77). Kaksi- ja
monikielisyys kehittyy puhumalla ja elämällä monikielisessä ympäristössä. Kaksikieliseksi
tuleminen on dynaaminen prosessi, jossa lapset omaksuvat kaksi kieltä
kommunikoidessaan kahden kielen ja kulttuurin edustajan tai edustajien kanssa (Kessler
1984: 26).
Suurin osa kielitieteen tutkijoista on sitä mieltä, että ihmisillä on kyky ottaa kieltä
vastaan ja rakentaa siitä systeemi. Pienen lapsen kohdalla ei ole mahdollista puhua
tietoisesta oppimisesta tai opettamisesta. Lapsi vain omaksuu kielen. Vaikka lapsen ja
aikuisen kielen prosessoimisessa on yhtäläisyyksiä (kielikohtaisista syistä), suurinta osaa
lapsen kielenomaksumisesta ei ole mahdollista sulkea jonkun teorian rajoihin.
Universaaliteorian (esim. Jakobson 1968) muutamat kohdat herättävät kuitenkin epäilyksiä:
lapset omaksuvat kieliä eri menetelmillä (Peters 1995, 1997) ja eri kieliä eri tavalla
(Peters–Strömqvist 1996). Lapsen kielenomaksumisen tapa ja nopeus riippuvat kuitenkin
ensisijaisesti lapsen henkilökohtaisista ominaisuuksista (Bates ym. 1995: 97).
Tämä virolais-suomalaisen kaksikielisyyden kehittymisen seuranta alkoi vuonna 1992,
kun kaksikieliseen perheeseemme syntyi lapsi. Itse olen virolainen ja puolisoni on
suomalainen. Mielestäni ainoa mahdollisuus kommunikoida lapseni kanssa oli käyttää
äidinkieltäni, viroa. Osasin tietysti suomea, mutta se oli aikuisiässä opittu kieli, jonka
avulla minun olisi vaikea ilmaista monipuolisesti tunteitani. Lapsen isä käytti omaa
äidinkieltään, suomea, ja asuimme suomalaisessa ympäristössä. Kummallakaan meistä ei
ollut alussa tietoa kaksikielisyyden hyvistä tai huonoista puolista. Aloitin lapsen seurannan
ja muistiinpanot hyvin henkilökohtaisesta syystä: halusin todistaa itselleni ja toisille, että
lapsi pystyy omaksumaan kaksi kieltä rinnakkain syntymästään lähtien. Minulla on siis
henkilökohtainen kokemus kaksikielisen perheen äitinä. (Tutkimuksessa viittaan itseeni
sanalla äiti.)
Kaksikielisyys on enemmän kuin kielen puhumista tai kulttuurikontekstia.
Perheenjäsenten tunteet saattavat olla joskus todella kireällä. En tarkoita sillä ainoastaan
aikuisten ihmisten epäilevää suhtautumista lasten kaksikielisyyteen. Myös lapset
(tutkimuksessa myöhemmin ”M” ja ”H”) ovat käyneet läpi monenlaisia vaiheita
halutessaan samastua joskus enemmän suomalaisiin, joskus virolaisiin. Nyt lapset puhuvat
kumpaakin kieltä (vieraat ihmiset eivät usein usko heidän olevan kaksikielisiä, koska he
puhuvat kuin yksikieliset suomalaiset tai virolaiset). Perheemme ”kielitaistelut” eivät
loppune tähän, koska tavoitteenamme on säilyttää kahden kielen taito yksikielisessä
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koulujärjestelmässä. Kaksikielisyys vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti: se on
elämäntyyli ja elämän sisältö.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät
Tutkimukseni on pitkittäistutkimus virolais-suomalaisten kaksikielisten sisarusten
kielellisestä kehityksestä ikävaiheessa 1.2–4.0 (yksi vuosi kaksi kuukautta – neljä vuotta).
Työssäni seuraan kahden lapsen kahden kielen samanaikaista omaksumista. Koska
kyseessä on tapaustutkimus, tutkimustulokset ovat ensi kädessä suuntaa-antavia eikä niitä
voi yleistää.
Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata kahden läheisen sukukielen, viron ja suomen,
omaksumisprosessia kaksikielisessä perheessä. Lapset omaksuvat kahta kieltä
syntymästään lähtien. Tutkimukseni pohjana on otaksuma siitä, että vaikka lapset pyrkivät
pienestä pitäen tavoittelemaan keskustelukumppaninsa kieltä, kielet yhdistyvät. Tämä
koodien yhdistyminen kuuluu luonnollisena osana kielen omaksumisprosessiin.
Tavoitteenani ei ole löytää koodien yhdistymisen lopullisia syitä. Peruskysymys on, miten
kielenkäyttäjät rajoituksineen ja mahdollisuuksineen (interaktiossa ja ajattelevina olioina)
reagoivat kahden läheisen sukukielen eroihin ja samankaltaisuuksiin kielten kosketuksessa
toisiinsa. Keskityn siis kaksikielisyyden omaksumisprosessin kuvaamiseen kielten
eriytymisen ja kielten yhdistymisen kannalta. Vaikka myös koodinvaihtoa (ks. tarkemmin
5.2.) esiintyy seuruu-aikana, en käsittele sitä tässä tutkimuksessani.
Luonteeltaan tutkimukseni on empiiristä, induktiivista ja pääosin lingvististä. Analysoin
sisarusten kielenkehitystä ja vertaan heidän kielenkäyttöään sekä yksikielisten että
kaksikielisten lasten kielen kehitykseen. Seuraan tarkemmin erityisesti sanaston ja
morfologian omaksumista. Tutkimustani voidaan luonnehtia osittain myös
psykolingvistiseksi tutkimukseksi, koska tutkimukseni teoriataustaan kuuluu
psykolingvistisiä pohdintoja lapsen kaksikielisyydestä. Seuraan lasten kielenkehitystä eri
kielikonteksteissa: vironkielisen ja suomenkielisen aikuisen kanssa. Tämä näkökulma tuo
tutkimukseeni myös sosiolingvistisiä piirteitä.
Koska kyseessä ovat hyvin pienet lapset (iästä 1.2 alkaen), olen teoreettisista syistä
pitänyt sopivimpana spontaanin aineiston diakronista (prosessin) kuvausta (ks. myös Lanza
1997: 82, 91). Pienen lapsen kaksikielisyyden (koodien yhdistymisen) analyysiin eivät
sovellu esimerkiksi Poplackin (1980) koodinvaihdon malli tai Myers-Scottonin (1993)
Matrix Language Frame Model (MLF)-malli. Molemmat on tarkoitettu ensisijaisesti
aikuisten kielen tutkimiseen (Genesee ym. 1995: 616), vaikka niitä onkin käytetty myös
lasten koodinvaihdon selvittämisessä (esim. Lanza 1997, Vihman 1998).
Lasten kaksikielisyystutkimuksella on pitkä perinne, ja suurin osa tutkimuksista on
tutkijoiden omista lapsistaan tekemiä tapaustutkimuksia (tarkemmin luvussa 3). Omien
lasten tutkimiseen liittyy sekä hyviä että huonoja puolia. Kun tutkimuskohde on olemassa
kotona, tutkimusehdokkaiden seulontavaihe jää pois. Samoin lapsi ja hänen perheensä ovat
valmiiksi tuttuja eikä tutkimuslupaa tarvita. Lasta voidaan myös tutkia kotona
arkitilanteissa. Lapsi ei vieroksu nauhoittajaa tai nauhoitustilannetta. Perheenjäsenenä
ollaan aina läsnä ja keskellä sitä tilannetta, jota tutkitaan. Ei tarvitse pelätä, että
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nauhoituskertojen välissä jäisi jotain tärkeää huomaamatta tai ettei lapsi käyttäisi
nauhoituksen aikana viimeisiä omaksumiaan sanoja tai muotoja. Ei tarvitse turvautua
toisen (lapsen vanhemman) tekemiin muistiinpanoihin tai päiväkirjamerkintöihin. Tutkija
näkee ja havaitsee äitinä tai isänä lapsessaan pieniäkin muutoksia, tietää taustoja ja pääsee
pintaa syvemmälle. Se antaa tutkimukselle sellaista syvyyttä, jota ulkopuolinen tutkija
harvoin pysty työlleen saamaan.
Haittapuolena omien lasten tutkimisessa on läheinen suhde lapseen ja siihen liittyvä
subjektiivisuus. Saundersin (1982 a: 26) mukaan ”it is difficult for someone so closely
involved with the children to remain completely objective”. Jotkut seikat saattavat tuntua
niin selviltä, ettei niitä huomaa ottaa mukaan kuvaukseen. Objektiivisuutta saattaa
heikentää aineiston valikointi ja tiettyjen tapausten torjuminen, oman perheen
suojelemisvaisto. McLaughlinin (1984 a: 25) mukaan haittapuolena on myös metodin
heikkous, kun seurantaa tekee yksi ja sama henkilö. Hän on aina läsnä
päiväkirjamerkintöjen tekemisen tai nauhoitusten aikana eikä pysty objektiivisesti
kuvaamaan lapsen (tai lasten) kommunikaatiota toisten henkilöiden seurassa.
Tutkimustuloksiin saattaa vaikuttaa sekin, että kielitieteilijöinä vanhemmat saattavat
kohdistaa kieleen erityistä huomiota ja käyttää myös kotioloissa erilaista kieltä ja
strategioita kuin toisten ammattien edustajat. Omien lasten tarkkailun myönteiset puolet
ovat kuitenkin niin ylivoimaisia, että turvaudun tähän läheiseen seurantametodiin.
Yksilöllinen vaihtelu on suuri lasten kehityksen kannalta (Bates ym. 1995: 97), eikä ikä
ole siinä mielessä tarkka mittari. Diakronisella tasolla lapsen kielenkehitystä on käsitelty
esimerkiksi viidessä vaiheessa Brownin (1973) kieliopillistumismallin mukaan (mean
length of utterance = MLU, suomeksi ilmaisun keskipituus = IKP). Kieliopillistuminen
mitataan Brownin mukaan lausumista morfeemeina: morfeemit lasketaan yhteen ja summa
jaetaan lausumien (usein 100 lausumaa) määrällä. Vaiheet (Brown 1973: 53–58) ovat
seuraavat:
I MLU 1.1–2.0;
II MLU 2.0–2.5;
III MLU 2.5–3.0;
IV MLU 3.0–3.5;
V MLU 3,5–4.0.
MLU kuvaa sekä lapsen kielen morfologista että syntaktista kehitystä ja ilmaisee mittarina
eroja lasten välillä. MLU osoittaa suffiksien määrää ja lisääntymistä lausumassa. MLU ei
kuvaa kuitenkaan objektiivisesti kaikkea. MLU pystyy näyttämään suffiksit, mutta ei
ilmaise sulautuneita, morfofonologisia muutoksia sanassa. Lapset käyttävät esimerkiksi eri
strategioita lauseidensa pidentämiseen, eikä yli 3.0:n MLU näytä luotettavasti lausuman
syntaktista kehitystä. Lisäksi kielten välistä vertailua vaikeuttaa se, että MLU käyttäytyy
eri tavalla kielissä, joissa on runsaasti taivutusyksikköjä (vrt. englanti, agglutinoiva suomi
ja agglutinoiva fleksiokieli viro) (Genesee ym. 1995: 615, Nieminen 1998: 67).
Lasten kaksikielisyydestä on tähän asti suomeksi kirjoitettu vähän. Käytännössä
suomenkielinen, kattava kaksikielisyystermistö puuttuu. Olen yrittänyt tukeutua
tutkimuksessani olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen. Teoriaosassa (luvut 2.–5.) esitän
yleiskatsauksen tutkimukseni kannalta tärkeimmistä kaksikielisyystutkimuksista. Koska
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termien käytössä on vaihtelevuutta, esitän keskeiset termit myös lähdekielellä
(englanniksi).
Aineistoni koostuu tavallisissa vuorovaikutustilanteissa tehtyjen nauhoitusten
litteraatioista sekä päiväkirjamerkinnöistä iässä 1.2–4.0 (ks. tarkemmin 6.2.
Tutkimusaineisto). Ikävaiheen rajaamisen syynä on se seikka, että kolmannen ikävuoden
loppua pidetään erään kielenkehityksen vaiheen loppuna (esim. Erasmie 1969: 62) ja
kaksikielisten lasten uskotaan erottaneen 4. ikävuoteen mennessä kielet toisistaan (Genesee
1989: 164, Genesee ym. 1995: 612). Aineistoni taustana esitän tutkittavien sisarusten
elämän ja yleiskehityksen ominaispiirteitä ja pyrin löytämään niistä selityksiä lasten
kielenomaksumisen kulkuun. Käytän aineistoni käsittelyssä kvalitatiivis-kvantitatiivista
menetelmää.
Nauhoitukset olen litteroinut (yksi- tai monisanaisina) lausumina. Lausuma
(utterance), joka on suomennettu myös ilmauksena, on keskusteluntutkimuksen mukaan
puheen perusyksikkö ja kirjoitetussa kielessä verrattavissa virkkeeseen (Hakulinen 1997:
34). Lausumat ovat usein prosodisia kokonaisuuksia ja liittyvät puhujavaihdokseen
(Hakulinen 1997: 37). Karjalaisen (1996: 27) määritelmän mukaan lausuma on intonaation,
painotuksen, merkityksen ja usein myös kieliopillisen rakenteen perusteella tunnistettavana
puheen osana. Myös omasta aineistostani olen erotellut lausuman näillä perusteilla.
Lausumassa on yksi tai useampi sana. Sana tunnistetaan usein foneettiselta ja
pragmaattis-semanttiselta kannalta (Vihman–McCune 1994: 518) ja eri kriteerejä käyttäen
(Kunnari 2000: 16). Sanalla tarkoitan merkitykseltään ja foneettis-fonologiselta
rakenteeltaan suhteellisen pysyvää ja käyttöyhteydessään ymmärrettävää yksikköä, joka on
spontaanisti ja toistuvasti lapsen käytössä. Lisäksi se kuuluu myös aikuiskielen leksikkoon.
Sanoina pidän myös joitakuita vakiintuneita onomatopoieettisia ilmauksia, jotka eivät
esiinny aikuiskielessä, mutta jotka ovat hyvin tavallisia ja tärkeitä lasten ensimmäisten
sanojen joukossa (Vihman–McCune 1994: 521).

2 Kaksikielisyyteen liittyvä terminologia
2.1 Kaksikielisyys ja sen määrittelykriteerit
Kaksikielisyys (bilingualism) tunnetaan ihmisen alkuhistoriasta lähtien (Oksaar 1992 a: 8).
Kaksikielisyyttä esiintyy tavalla tai toisella lähes kaikkialla maailmassa (Arnberg 1987: 3).
Grosjeanin (1982: VII) mukaan noin puolet maailman asukkaista on kaksikielisiä
(bilingual person). Todellista yksikielisyyttä (monolingualism) on edelleenkin vähemmän
kuin jonkinasteista kaksikielisyyttä, koska saman kielen sisälläkin on erilaisia rekistereitä
ja vaihtelua niiden välillä voidaan myös pitää eräänlaisena kaksikielisyytenä (Paradis 1997:
346). Historiallisista, poliittisista, taloudellisista ja sosiaalisista syistä siis yli puolet
maailman (puhe)yhteisöistä käyttää kommunikaatiossaan useampaa kuin yhtä kieltä (ks.
esim. Romaine 1995: 7). Eri maiden ja kansojen välinen kommunikaatio vaatii vieraiden
kielten opiskelua tai kaksi- ja monikielisyyttä (bi- and multilingualism). Kielten opiskelu
taas vaatii vuosien ahkerointia, eikä sujuva kielitaito tule ilman käytännön kokemusta. Mitä
vanhemmaksi tullaan, sitä vaikeammaksi opiskelu muuttuu (Oksaar 1992 a: 9; Romaine
1995: 182, 239). Sitä vastoin, mitä useampaa kieltä osataan, sitä helpompaa on seuraavan
kielen opiskelu edellisten kokemusten pohjalta (Oksaar 1989: 319).
Kaksikielisyyden määritelmiä on monia, koska kaksikielisyys on "monimuotoinen
ilmiö" (Hoffmann 1991: 14) ja sen ymmärtäminen riippuu termin käyttäjästä.
Kaksikielisyyden kehittymistä on käsitelty 1900-luvun alusta lähtien (esimerkiksi Ronjat
1913 ja Leopold 1939–1949). Weinreich (1968, ensimmäinen painos 1953) lienee
ensimmäinen tieteellisessä kontekstissa kaksikielisyys-termiä käyttänyt. Hän korosti
kahden kielen vaihtoehtoista käyttöä: "The practice of alternately using two languages will
be called bilingualism, and the person involved, bilingual" (Weinreich 1968: 1). Termin
kaksikielinen (bilingual) rajat ovat natiivin tasolla kumpaakin kieltä käyttävän (Bloomfield
1933: 56 ”native-like control of two languages”) ja jollakin tasolla "muitakin kieliä kuin
ensikieltään" käyttävän (laajempi määritelmä) välillä (Skutnabb-Kangas 1988: 64).
Suppeimman määritelmän mukaan kaksikielisiä ovat vain lapsuudessaan ennen neljättä
ikävuottaan kaksi kieltä kasvuympäristössään omaksuneet (Vihman–McLaughlin 1982:
36). Bakerin (2001: 6) laajemman määrittelyn mukaan kaksikielisiä ovat henkilöt, jotka
käyttävät kahta kieltä päivittäin.
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Kaksikielisyys ei ole staattinen tila vaan dynaaminen prosessi, joka muuttuu
elämäntilanteen mukaan, sopeutuu ympäristöön ja yksilön tarpeisiin. Kielten taso ei ole
koskaan lopullinen, vaan kielen hallinta muuttuu koko ajan. On otettava huomioon, että
kukaan yksikielinenkään ihminen ei pysty koskaan omaksumaan äidinkieltään täydellisesti:
hän ei tunne esimerkiksi äidinkielensä kaikkia sanoja. Uskotaan, että kahden kielen taso ei
ole myöskään koskaan täysin samanvertainen: "Mehrsprachigkeit ist aber nie
Gleichsprachigkeit.” (Oksaar 1992 a: 4, ks. tarkemmin Baker 2001: 5, 16), vaikka tästä
ollaan eri mieltä, esimerkiksi ambilingvalismista puhuttaessa (Baetens Beardsmore 1982).
Tärkeintä on, että henkilö pystyy kahdella kielellä ilmaisemaan itseään ja tulee
ymmärretyksi omien tarpeittensa mukaan (Skutnabb-Kangas 1981: 90). Kaksikielisyys
edellyttää kuitenkin kahden kulttuurin ymmärtämistä, vaikkei välttämättä hyväksymistä.
Kaksikielisyys voidaan määritellä kielten omaksumisiän ja -menetelmän, kielten
hallinnan tason ja käyttämisen ja samaistumisen perusteella (Skutnabb-Kangas 1981: 91,
1988: 63). Kuvaan kielten omaksumisikää ja -menetelmää tarkemmin luvuissa 2.2 ja 4.2.
Mackey (1968: 565) lisää muitakin tekijöitä, kuten sukupuoli, älykkyys, muisti, motivaatio,
suhtautuminen ja tietoisuus omaksutuista kielistä. Grosjean (1997: 226–227) korostaa
kaksikielisyyden kompleksisuutta, johon vaikuttavat omaksumisiän ja sukupuolen lisäksi
kielten tasapaino, osattujen kielten lukumäärä ja typologiset ominaisuudet; kompetenssi,
funktio, monikielisyyden tyyppi (kaksikielinen, monikielinen); kielten vaikutus toisiinsa
(koodinvaihto, lainat); koulutus ja sosiaalinen tausta. Baker (2001: 3) korostaa, että termit
kielitaito (language ability ja language proficiency) ja sen osa-alueet (language skills),
kompetenssi eli kielikyky (language competence), performanssi eli kielenkäyttö
konkreettisessa tilanteessa (language performance) ja kielelliset saavutukset (language
achievement attainment) saattavat sisältää eri tutkijoille laajempia tai suppeampia, jopa
päällekkäisiä merkityksiä.
Kielikompetenssiin kuuluu neljä perustaitoa: produktiiviset taidot eli puheen
ymmärtäminen ja tuottaminen ja reseptiiviset taidot eli luku- ja kirjoitustaito. SkutnabbKangas (1981: 85–86, 1988: 77) lisää vielä viidentenä taitona kyvyn käyttää kieliä ajattelun
tasolla. Kaksikieliset henkilöt käyttävät tavallisesti kahta kieltään eri(kielisten) ihmisten
kanssa eri konteksteissa ja eri tehtävissä (Baker 2001: 16). Kaksikielisen ihmisen käsitys
itsestään ja muiden käsitys hänestä vaikuttaa hänen identiteettiinsä kaksikielisenä tai
jommankumman kielen puhujana (Skutnabb-Kangas 1981: 88, Hoffmann 1991: 25–27).
Tässä tutkimuksessa tarkoitan kaksikielisyydellä sitä, että ihminen pystyy aktiivisesti
puhumaan, ymmärtämään (varttuneempi myös lukemaan ja kirjoittamaan) ja ajattelemaan
kahdella kielellä ja automaattisesti vaihtamaan niitä, vaikka lähes samantasoista osaamista
kummassakin kielessä ei olekaan saavutettu. En rajaa kaksikielisyyttä omaksumisiän
perusteella, koska myös aikuiset pystyvät omaksumaan toisen kielen. Kaksikielisyys ei ole
vain koulun tai kurssin kielenopetuksen tulosta, vaan kieltä omaksuvan on elettävä
puhuttavien kielten ympäristössä.
Tutkimukseni kannalta on tärkeää lapsuuden kaksikielisyyden, tarkemmin
simultaanisen kaksikielisyyden määrittely. Muut edellä mainitut kriteerit vaikuttavat
oleellisesti kaksikielisyyteen ja kaksikielisiin henkilöihin suhtautumiseen mutta eivät ole
syntymästä lähtien kahta kieltä omaksuvan lapsen kannalta primaareja. Aikuisen käsitys
omasta kaksikielisyydestään ja identiteetistään (Skutnabb-Kangas 1981: 88) saattaa riippua
hänen itselleen esittämistään vaatimuksista: onko ”todellinen” kaksikielinen
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(”luonnollisesti” kaksi- tai monikielinen) henkilö vain se, joka on lapsuudessaan kotonaan
tai muussa ”luonnollisessa” ympäristössä omaksunut kaksi kieltä (Kukkonen 1992: 28). Jos
ympäristö ja läheiset ihmiset suhtautuvat kaksikielisyyteen hyödyllisenä ja myönteisenä
asiana, se saattaa kannustaa samanlaiseen asennoitumiseen. Halukkuus integroitua tietyssä
yhteiskunnassa enemmistökielisten ryhmään saattaa taas vaikuttaa kielteisesti kaksikielisen
identiteetin kehittymiseen (Arnberg 1989: 13, 15).

2.2 Ensikielenä kaksikielisyys
Jotkut meistä voivat saada kaksi tai useampia kieliä mukaansa syntymästä lähtien; me
toisin sanoen omaksumme kielet ilman opiskelua. Swain (1972) otti käyttöön
tutkimuksessaan termin ensikielenä kaksikielisyys (Bilingualism as a first language). Hän
keskittyi lapsiin, jotka alusta lähtien omaksuvat samanaikaisesti kaksi kieltä (ranska ja
englanti). Meisel käyttää termejä two first languages (1990) ja bilingual first language
acquisition (1990: 17). Termit ensikieli (first language) ja äidinkieli (mother tongue)
voidaan määritellä eri kriteereistä lähtien. Ne ovatkin siinä mielessä vaikeita. Usein näitä
termejä on käytetty lapsen ensimmäisenä omaksumasta tai ensisijaisesta kielestä (first
learned or primary language). Skutnabb-Kangas esittää viisi äidinkielen määritelmän
kriteeriä: alkuperä, hallinta, käyttö, samastuminen ja automaattistuminen. Hänen
mielestään paras määritelmä on seuraava: äidinkieli on se kieli, jonka on oppinut ensiksi ja
johon samastaa itsensä. Lapsi voi omaksua myös kaksi tai useampia äidinkieliä
ensikielinään. (Skutnabb-Kangas 1988: 34–38.) Äidinkieli voidaan käsitellä myös
kansanomaisessa merkityksessä äitien lapsilleen puhumana kielenä (Romaine 1995: 19).
Jos lapsi omaksuu perheessä kummaltakin vanhemmalta kielen, on todellisuudessa
kysymys ”äidinkielestä” ja ”isänkielestä” (Saunders 1982: 152). Lanza (1997: 14) käyttää
siinä tapauksessa termiä perheen kaksikielisyys (family bilingualism).
Varhainen kaksikielisyys (infant or child bilingualism, Haugen 1956: 72) omaksutaan
lapsuudessa simultaanisena eli samanaikaisena tai suksessiivisena eli peräkkäisenä.
Simultaanisen kaksikielisyyden (simultaneous bilingualism) määrittelyssä on tutkijoiden
välillä suuria eroja. Ikäraja, jossa simultaaninen kielenomaksuminen päättyy ja
suksessiivinen alkaa, on vaihdellut iästä 2.0 ikään 4.0 (De Houwer 1995: 222–223,
Vihman–McLaughlin 1982: 36). Usein eri tutkimuksissa käytetään myös samasta asiasta
eri termejä. Jos kahden kielen omaksuminen alkaa vanhempana kuin iässä 3.0, jotkut
tutkijat käyttävät siitä termiä toisen kielen omaksunta (Second Language Acquisition =
SLA) (Vihman–McLaughlin 1982: 36).
Työssäni simultaaninen kaksikielisyys tarkoittaa kahden eri kielen omaksumista
kaksikielisessä perheessä, jossa vanhemmat käyttävät kumpikin äidinkieltään lapsen
syntymästä lähtien. Simultaanisti kahta kieltä omaksuvan lapsen kielistä käytän De
Houwerin mukaan (1998: 250) merkintöjä Language Alpha (Lα) ja Language A (LA)
korostaakseni kummankin kielen samanvertaisuutta.
Väitetään (Baker–Prys Jones 1998: 41), että vain tiettyyn ikään asti (siis esimerkiksi
simultaanisen kaksikielisyyden yhteydessä) on mahdollista omaksua moitteeton
ääntäminen. Jusczykin teorian mukaan prosodisesti tärkeä kielen rytmi alkaa kehittyä jo
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sikiövaiheessa, joten ei ole suurtakaan eroa sillä, kuuleeko lapsi kahta tai useampia kieliä
heti syntyessään tai esimerkiksi kuukautta myöhemmin (0.1). Lapsi herkistyy äidinkieleen
kuuden kuukauden (0.6) iässä, ja siihen mennessä olisi kaksikielisen kommunikoinnin
alettava. (Jusczyk ym. 1993: 675.)
Jotkut seikat, kuten kielten omaksuminen leikin aikana, avoimuus uutta kohtaan ja
rohkeus kokeilla korostavat simultaanisen kaksikielisyyden etuja: pieni lapsi omaksuu
kielet helpommin kuin varttuneempi (Baker–Prys Jones 1998: 658).

3 Aiempi kaksikielisyystutkimus
3.1 Kaksikielisten lasten tutkimuksia muualla
Simultaanista kaksikielisyyttä on tutkittu 1900-luvun alusta lähtien (Ronjat 1913, Leopold
1939–1949, Burling 1959, Murrell 1966, Ruke-Dravina 1967, Oksaar 1977). Vuonna 1987
julkaistiin Hampurin yliopistossa lapsuuden kaksikielisyystutkimuksista bibliografia, jossa
oli yli 70 pitkittäistä ja tieteidenvälistä tutkimusta, yhteensä 550 viitettä
kaksikielisyystutkimuksiin (Hoffmann 1991: 53). Kaksikielisyystutkimusta käsitellään
laajimmin vuonna 1998 julkaistussa teoksessa Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual
Education (Baker–Prys Jones 1998).
1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla lapsen kielen tutkijat voidaan jakaa kahteen
ryhmään (ks. Hoffmann 1991: 48–53): Ensimmäisen ryhmän muodostavat tutkijat, jotka
seurasivat oman lapsensa kielen kehitystä (Stern–Stern 1928, Leopold 1939–1949,
Gregoire 1947). Nämä tekivät pitkittäisseurantoja, joissa käsitellään lähes kaikkien kielen
osa-alueiden kehitystä yhden lapsen perusteella. Toisen ryhmän muodostavat psykologit,
jotka keskittyivät isompien lapsiryhmien kielen ja yleiskehityksen tutkimiseen (Piaget
1924, McCarthy 1954, Ervin-Tripp 1966, Slobin 1966, Siama–Cazacu 1971).
Kaksikielisyystutkimukset käsittelevät usein lapsen kielen kehitystä ja interferenssiä,
morfologiaa, semantiikkaa ja syntaksia. Tutkittavien lasten ikä vaihtelee ensimmäisten
kahdeksan elinvuoden rajoissa, ja päähuomio on ikävaiheessa 1.0–3.0. (Hoffmann 1991:
50–52.)
Viimeisten 15 vuoden aikana on tapahtunut muutos kaksikielisyyden tutkimuksessa.
Merkittäviä ovat vuosina 1979 ja 1980 ilmestyneet Redlingerin ja Parkin tutkimukset,
joissa kuvattiin kaksikielisyyden omaksumisprosessia (katso tarkemmin 4.3).
Kaksikielisyystutkimuksen alkuaikojen kahden kielen sanaston yhdistymisen (lexical
mixing) tutkimuksien (katso 5.1 ja 5.3.3) sijaan tutkijoita kiinnostavat nyt kaksikielisyys
prosessina (bilingual acquisition processing) (katso 4.3.1), koodinvaihto (code switching)
ja niitä säätelevät tekijät. 1990-luvulla ei ole pohdittu enää niin useasti kielten asteittaisen
ja rinnakkaisen omaksumisprosessin hypoteeseja (nonseparate, separate development),
vaan pääsuuntana on ollut pienen lapsen koodinvaihdon mahdollisuuksien selvittely,
syötöksen ja koodien yhdistymisen keskinäisen riippuvuuden tutkimus sekä kielten
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eriytymisprosessin (differentiation of two languages) kuvaileminen. (De Houwer 1995:
248–249.)
Vuodesta 1997 on Lontoossa julkaistu tieteidenvälistä aikakauslehteä The International
Journal of Bilingualism (IJB). Lehden pääkirjoituksen (Wei–Miller 1997: 1–2) mukaan
suurin osa tähänastisista julkaisuista on tehty kielitieteellisistä, sosiaalisista, poliittisista ja
kasvatuksellisista näkökulmista, kielikontakteista ja konflikteista. Teoreettinen pohja on
ollut heikko, koska suurin osa tutkimuksista on tapaustutkimuksia, yksilöt ovat erilaisia,
tutkijat käyttävät termejä eri merkityksissä eivätkä tulokset ole vertailukelpoisia. Lähes
kokonaan puuttuu tutkimus monikielisten kielihäiriöistä ja kuntoutuksesta.
Kaksikielisyystutkimuksesta on tullut tieteidenvälistä tutkimusta, joka yhdistää
lingvistiikkaan myös esimerkiksi psykologiaa ja sosiologiaa, pedagogiikkaa ja
antropologiaa. Viimeaikaisen kaksikielisyystutkimuksen keskeisenä tehtävänä on välittää
laajemmin tietoa kaksi- ja monikielisyydestä sekä tutkia kaksikielisyyden omaksumista
tieteidenvälisten mahdollisuuksien mukaan. Kaksikielisyyden omaksumisen prosessin
määrittelyn kannalta tulisi tehdä useiden lasten pitkittäisseurantaa. Kaksikielisen lapsen
kielen kehitystä seuraamalla voidaan saada tietoja lapsen psykolingvistisestä
(kognitiivisesta) kehityksestä ja kieltenvälisten erojen vaikutuksesta kielten omaksumiseen.
De Houwerin mukaan kaksikielinen lapsi on ideaalinen tutkimuskohde tieteidenvälisessä
yhteistyössä, koska kielikeskeisten ongelmien lisäksi ovat kyseessä myös universaalimmat
kielenomaksumisen tekijät. (De Houwer 1995: 219, 221.)
Kuten olen aiemmin maininnut, suurin osa tähänastisista kaksikielisyyden tutkimuksista
on tapaustutkimuksia, joissa tutkijat ovat usein selvittäneet omien lastensa kielenkehitystä
(esim. Ronjat 1913, Leopold 1939–1949, Oksaar 1977, Saunders 1982, Vihman 1985,
Fantini 1985). Tulokset olisivat luotettavampia, jos olisi mahdollisuus järjestää
kansainvälisiä kaksikielisyystutkimuksia samojen periaatteiden mukaan siten, että otetaan
huomioon lasten ikä, vanhempien sosiaalinen asema, perheen koko, lapsen
syntymäjärjestys, sukupuoli ja henkilökohtaiset kyvyt (De Houwer 1995: 249).
Tutkittavien lasten joukon tulisi olla riittävän suuri yleistyksiä varten, ja tutkimusten tulisi
olla pitkäaikaisia. Tähän asti on laajempia tutkimuksia tehty vain yhden maan tai
kaksikielisyystyypin rajoissa: DUFDE (Deutsch und Französisch - Doppelter
Erstspracherwerb) Saksassa, saksan ja ranskan kielen morfologisten piirteiden projekti
(Köppe 1994: 15–27), ja 27 englantilais–espanjalaisen kaksikielisen lapsen sanaston
tutkimusprojekti (Pearson ym. 1995: 345–368). De Houwer (1998) on aloittanut laajan
projektin kartoittaakseen Belgiassa asuvien monikielisten (lasten) määrää, puhuttavia kieliä
ja kielten omaksumisen strategian vaikutuksia käytännön monikielisyyteen.
Seuraavaksi kuvaan tarkemmin muutamia simultaanisesta kaksikielisyydestä tehtyjä
tutkimuksia.

3.1.1 Leopoldin klassinen tapaustutkimus
Werner Leopoldin vuosina 1939–1949 julkaisema neliosainen tutkimus on
kaksikielisyyden klassinen teos. Siinä kuvataan yksityiskohtaisesti hänen tyttärensä
Hildegardin kielen kehitystä. Hildegard varttuu kaksikielisessä perheessä. Saksalaista
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syntyperää oleva Leopold on itse puhunut kaksikielisenä saksaa ja englantia ja on toiminut
tutkimuksensa aikana USA:ssa yliopistossa saksan kielen professorina. Hänen
amerikkalainen vaimonsa, joka on juuriltaan saksalainen, puhuu äidinkielenään englantia ja
osaa myös saksaa. Leopoldin kommentin mukaan hänen vaimonsa saksa ei ole täydellistä
(Leopold 1939: 12). Hildegard on perheen ensimmäinen tytär, ja kuusi vuotta myöhemmin
perheeseen syntyy toinenkin tytär Karla. Perheessä puhutaan kahta kieltä: äiti englantia ja
isä saksaa. Leopold ei ole kuitenkaan järjestelmällisesti käyttänyt saksaa puhuessaan
tyttärensä kanssa (Saunders 1982: 36). Perhe asuu yksikielisessä (englanti) ympäristössä,
mutta Hildegard on tehnyt kaksi pitkähköä vierailua Saksaan ikävaiheissa 0.11–1.2 ja
4.11–5.6.
Leopold (1939, 1948, 1949) kuvaa ensimmäisen tyttärensä kielen kehitystä
lingvistisestä näkökulmasta. Hän selostaa kielenkehitystä (sanojen ja fraasien
omaksumista, foneettista ja morfologista kehitystä) ottaen huomioon elämäntilanteen
(matkat Saksaan, hänen kuusiviikkoinen poissaolonsa tyttären lähestyessä ikää 2.0).
Aineistona ovat päiväkirjamerkinnät lapsen ensisanoista lähtien ikään 7.0 asti (liitteissä
merkintöjä myös ikävaiheesta 7.0–14.0 ja nuoremman tyttären kahden ensimmäisen
vuoden kuvaus). Tarkimmat kuvaukset ja kommentit ovat lapsen kahdesta ensimmäisestä
elinvuodesta, joita Leopold kuvaa kolmessa ensimmäisessä osassa. Kehityspiirteet iästä 2.0
ylöspäin kuvataan neljännessä osassa (Diary from Age 2, 1949). Leopold on tehnyt kaikki
merkinnät itse foneettista tarkekirjoitusta käyttäen. Omien matkojensa aikana hän on
pyytänyt vaimoaan tekemään muistiinpanoja, mutta ei ole niitä kuitenkaan merkinnän
epätarkkuuden vuoksi hyväksynyt. Tutkimusta on kritisoitu metodin heikkouden vuoksi
(McLaughlin 1984 a: 25, Lanza 1997: 22): päiväkirjamerkinnät eivät kata koko ikäkauden
kielellistä kehitystä, eikä niiden tarkkuutta ja objektiivisuutta ole mahdollista enää
myöhemmin tarkistaa.

3.1.2 Volterra ja Taeschner
Volterra ja Taeschner (1978) käsittelevät italian ja saksan simultaanisen kaksikielisyyden
kehittymistä toisen kirjoittajan tyttärillä. Taeschnerin (1983) tutkimuksessa on
yksityiskohtaisempi kuvaus tyttöjen kieliympäristöstä. Lisa ja Giulia kasvavat Italiassa
kaksikielisessä saksalais-italialaisessa perheessä. Heidän äitinsä, joka on juuriltaan
saksalainen, on varttunut Etelä-Brasiliassa saksalais-brasilialaisessa yhteisössä. Äidin
kotona puhuttiin saksaa ja koulukielenä oli portugali, koska saksa oli koulussa kielletty.
Näin äiti on itsekin kaksikielinen (saksa ja portugali). Äiti puhuu hyvin myös italiaa. Lisan
ja Giulian isä puhuu äidinkielenään italiaa. Äiti puhuu tyttärilleen johdonmukaisesti saksaa
ja isä italiaa. Sen sijaan vanhempien kahdenkeskeisestä kommunikaatiokielestä ei ole
merkintöjä. Todennäköisesti se on tapahtunut italiaksi (Lanza 1997: 27). Perhe asuu
Roomassa, yksikielisessä italialaisessa ympäristössä. Sukulaiset asuvat kaukana. Roomassa
perheellä on sekä saksankielisiä että italiankielisiä perheystäviä.
Tutkimuksen aineistona ovat nauhoitukset ja muistiinpanot Lisalta ikävaiheessa 1.5–3.6
ja Giulialta 1.2–2.6. Heitä on nauhoitettu 30 minuuttia kaksi kertaa kuukaudessa, toinen
saksankielisen ja toinen italiankielisen keskustelukumppanin seurassa (an alternate
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language environment) (Volterra–Taeschner 1978: 312). Huomion kohteena ovat sanaston
ja kaksikielisten synonyymiparien (equivalents) kehittyminen sekä kahden kielen sanojen
ja syntaktisten periaatteiden esiintyminen samassa monisanaisessa lausumassa.
L (2.9): Lisa vuole schaun.
’Lisa haluaa nähdä.’
G (2.9): Ich hat trovato un schwarze capello von nere Haare.
’Minä löysin mustan hiuksen mustasta tukasta.’

Tutkimuksessa selvitetään kahden kielen simultaanista omaksumisprosessia ja lasten
käyttämiä strategioita. Volterra ja Taeschner vertaavat Lisan ja Giulian tuloksiaan
Leopoldin tutkimukseen.
Tutkimuksen ongelmana on epätarkkuus. Niinpä perheen kommunikaatiota kuvataan
valinnaisesti: vanhempien keskeisestä kielenkäytöstä ei löydy kommentteja. Tutkimuksessa
ei myöskään määritellä vaihe-termiä, vaikka ilmoitetaan seurannan loppuvan kolmannen
vaiheen jälkeen. Redlinger ja Park (1980: 338) pitävät analyysin heikkoutena sen
perustumista kommunikaatiossa kaikkiin esiintyneisiin muotoihin (tokens), jotka pienillä
lapsilla merkitsevät usein yhden lausuman tai muodon toistamista. Sellainen
metodologinen ratkaisu vaikeuttaa tutkimustuloksien vertailua, koska suuressa osassa
tutkimukset perustuvat types-kriteeriin tai esittävät molemmat tulokset rinnakkain (esim.
Vihman 1985: 306–307).

3.1.3 Redlinger ja Park
Redlinger ja Park (1980) kuvaavat tutkimuksessaan neljän pojan kielenomaksumista
Saksassa eri kielellisissä ympäristöissä. Kaikkien poikien isät puhuvat natiivina saksaa.
Marcuksen äiti puhuu espanjaa, Dannyn äiti englantia, Henrikin ja Marcin äidit ranskaa.
Dannyn kotikielenä on englanti (äidin kieli), ja hän omaksuu saksaa järjestelmällisesti
yksikieliseltä mummoltaan ja naapuruston leikkikavereilta. Marcin vanhemmat puhuvat
lapselleen johdonmukaisesti kumpikin omaa äidinkieltään. Marcuksen äiti ja Henrikin
vanhemmat vaihtelevat kieliään. Vanhempien kommunikaatiostrategiat siis eroavat
lapsittain. Tutkimuksessa kuvataan poikien taustoja, mutta kommunikaation analyysissa
siihen ei enää keskitytä. Pojat ovat perheiden ensimmäisiä lapsia, eikä heillä ole ollut
seuranta-aikana nuorempia sisaruksia. Tutkimusta varten on nauhoitettu viikoittain poikien
spontaania puhetta (45 min. kerrallaan, 30 nauhoitusta). Nauhoitusten alkaessa pojat olivat
ikävaiheessa 1.11–2.8, ja seuranta on jatkunut viidestä kahdeksaan kuukauteen.
(Redlinger–Park 1980: 338–339.)
Redlinger ja Park kuvaavat poikien kommunikaatiota vanhempiensa kanssa erottamatta
eri kielikonteksteja. Vaikka Redlinger ja Park toteavat vanhempien käyttävän
kommunikaatiossa eri strategioita, he eivät yhdistä niitä koodien yhdistymiseen. Tämä on
aiheuttanut kritiikkiä sosiolingvistien (esim. Lanza 1997: 33) taholta. Redlingerin ja Parkin
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analyysi on peruspiirteiltään lingvistinen, mutta he korostavat myös sosiolingvististen
tekijöiden vaikutusta (1980: 351).
Tuloksien keskinäistä vertailua voisi vaikeuttaa poikien eri ikä, mutta analyysin
perusyksikkönä onkin MLU. Vaikka MLU:ta kritisoidaan (ks. 1.2), se on lapsenkielen
tutkimuksissa laajalti käytetty mittari. Menetelmää pidetään sopivana juuri englannin
kielen tutkimuksissa (Lanza 1997: 35). Redlingerin ja Parkin tutkimuksessa ei huomioida
poikien yksilöllisiä eroja eikä vanhempien kielenkäytön eroja. Tutkijoiden hypoteesina on,
että kielitaidon laajetessa koodien yhdistyminen vähenee (Redlinger–Park 1980: 337) (ks.
tarkemmin 5.3). Lanza (1997: 322) puolestaan osoittaa aineistonsa perusteella, että koodien
yhdistyminen saattaa jopa lisääntyä kielten kehittyessä (esim. matkoilla toisen kielen
sanaston laajetessa).

3.1.4 Fantini
Fantini (1985) on seurannut poikansa Marion kielten omaksumista lähes 15 vuotta.
Aineistoa, ääninauhoituksia ja päiväkirjamerkintöjä on kerätty johdonmukaisesti kuudesta
ensimmäisestä elinvuodesta. Fantini on itse tehnyt suurimman osan nauhoituksista
(ikävaiheessa 2.5–2.7 hänen vaimonsa), ja hänen vaimonsa on tarkistanut litteroinnin
luotettavuuden (Fantini 1985: 6–8).
Marion äiti on syntynyt Roomassa, ja hänen vanhempansa ovat kotoisin Boliviasta.
Mario on omaksunut simultaanisti italiaa ja espanjaa. Kun perhe muutti takaisin Boliviaan,
italia melkein unohtui. Marion äiti aloitti koulussa englanninopinnot ja luki englantia myös
yliopistossa USA:ssa. Hän puhuu hyvää englantia ja käyttää englantia työssään
kirjoittajana ja journalistina. Kotikielenään hän puhuu espanjaa, mutta pitää italiasta.
Marion isä, Fantini itse, on syntynyt Philadelphiassa italialaisemigranttien poikana.
Hänen kotonaan on puhuttu italiaa ja vuosi vuodelta enemmän englantia. Kahden vuoden
espanjanopintojen jälkeen Fantini vieraili Espanjassa. Omien sanojensa mukaan hän oppi
kielen helposti. Hän on ammatiltaan lingvisti ja osaa monia kieliä, kuten englantia,
portugalia, ranskaa, esperantoa, aymaraa, mutta käyttää enimmäkseen englantia työssään.
Lähes kaikki Marion sukulaiset ovat kaksikielisiä, englanti–espanja tai englanti–italia.
Mario omaksuu espanjaa ja englantia samanaikaisesti: kotona puhutaan espanjaa, ja hän on
käynyt myös espanjankielisessä päivähoidossa. Ympäristönkieli on englanti. Sen jälkeen
kun Mario aloittaa iässä 5.0 englanninkielisen ala-asteen, englannista tulee nopeasti
dominoiva kieli. Kun Mario on 4.4:n ikäinen, perheeseen syntyy tytär Carla, jolle Mario
puhuu espanjaa. Perhe on matkustanut paljon eri maissa ja kotona on käynyt erikielisiä
vieraita. (Fantini 1985: 21–22.)
Fantinin tutkimuksen vahvuutena on sekä aineiston että sen analyysin laajuus. Fantinin
tutkimus on sosiolingvistinen, ja siinä huomioidaan lapsen kahden kielen kehityksen tausta.
Lingvistiseen analyysiin kuuluvat esimerkiksi fonologinen, leksikaalinen ja morfologinen
katsaus. Tutkimus on kuvailevaa ja kvalitatiivista, ja siihen liittyy monia
esimerkkitapauksia, mutta kvantitatiivista analyysia on vähän. Vaikka Fantinin poika
omaksuu espanjaa ja englantia (myös italiaa), espanja on ennen koulua iässä 5.0 hallitseva
kieli. Mario alkaa käyttää englantia iässä 2.6, ja siitä lähtien hän yhdistää espanjaa ja
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englantia samoissa lausumissa. Fantini kuvaa fonologista yhdistämistä espanjasta
englantiin (esim. 1985: 140), mutta huomauttaa, että leksikaalista yhdistämistä on
esiintynyt hyvin vähän. Vaikka Marion englanninkielinen sanasto on vielä iässä 3.0 hyvin
suppea, alle 50 sanaa (Fantini 1985: 142), Fantini kuvaa kahden kielen käyttöä samassa
lausumassa koodinvaihtona tai lainauksena (ks. termien käytöstä tarkemmin 5.1). Aineiston
analyysissa näkyy toisen kielen, englannin, vaikutus (siitä myös Lanza 1997: 91).

3.1.5 Saunders
Saunders (1982, 1988) käsittelee poikiensa englannin ja saksan omaksumista Australiassa
kaksikielisessä perheessä englanninkielisessä ympäristössä. Poikien äiti puhuu
äidinkielenään englantia ja aloitti saksan opinnot naimisiin menon jälkeen 21-vuotiaana.
Hän on sekä opiskellut että ollut töissä Saksassa sairaalassa, ja Saundersin (1982: 25)
mukaan hän puhuu hyvää saksaa. Myös Saunders itse on yksikielisestä
englantilaisperheestä ja on aloittanut saksan opinnot vasta koulussa. Siitä alkaa hänen
kieliharrastuksensa: hän lukee kieliä ja on oppinut saksan niin hyvin, että häntä on pidetty
syntyperäisenä saksan puhujana. Saunders on väitellyt saksan kielen tohtoriksi.
Väitöstutkimuksen aikana hän on asunut 14 kuukautta Saksassa.
Ensimmäisen lapsen synnyttyä päätettiin perheessä käyttää kahta kieltä: Saunders
halusi puhua päivittäin jollekulle saksaa (kielen säilyttämisen vuoksi) ja valmistaa lapsiaan
tulevaisuuteen mahdollista matkaa varten. Hän puhui lapsilleen siis saksaa, joka ei ole
hänen äidinkielensä. Saunders seuraa poikiensa kehitystä dominoivasti englanninkielisessä
perheessä ja yksikielisessä ympäristössä. Pojat omaksuvat kummankin kielen, ja heidän
kummankin kielen sanastoaan on testattu monin eri tavoin (Romaine 1995: 200). Saunders
kuvaa simultaanisen kaksikielisyyden omaksumisprosessia kielten yhteisestä systeemistä
kielten eriytymiseen.
Saundersin tutkimus on arvokas kaksikielisen perheen elämänkokemusten vuoksi. Siinä
on paljon käytännöllistä tietoa ja neuvoja toisille samanlaisille perheille. Saunders seuraa
poikiensa kielenkehitystä ikään 8.0. Varhaiskehitys on kuitenkin analysoitu melko
suppeasti (Saunders 1982: 43–48) Volterran ja Taeschnerin (1978: 312) kolmivaiheisen
omaksumisprosessin mukaan (ks. 4.3.1.1), ja analyysi keskittyy poikien kommunikaatioon
iästä 3.0 alkaen.

3.1.6 Quay
Sanaston ja kaksikielisten synonyymiparien (vocabulary development and production of
equivalent pairs) kehittymisestä on kirjoittanut Quay (1995: 372–379) englantia ja
espanjaa omaksuvan kaksikielisen Manuela-tytön kielenkehityksen perusteella. Manuela ei
ole hänen lapsensa. Tytön insinööri-isä on kotoisin Kuubasta. Hän on natiivi espanjan
puhuja, joka on opiskellut englantia koulussa. Manuelan äiti on englantilainen ja on
aloittanut espanjan opinnot aikuisena. Hän on ammatiltaan lingvisti ja tutkii myös itse
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lasten kielenkehitystä. Vanhemmat kommunikoivat keskenään espanjaksi ja puhuvat sitä
myös tyttärelleen. Perhe asuu Brightonissa englanninkielisessä ympäristössä, ja Manuela
omaksuu englantia simultaanisti äidinäidiltä ja päivittäin päivähoidossa. Seuranta-aikana
Manuela on perheen ainut lapsi.
Tutkimusaineiston on videoinut Manuelan äiti. Puolen tunnin nauhoitukset on tehty
ikävaiheessa 1.1–1.10 viikoittain, toinen nauhoitus espanjaa puhuvan (usein isän) ja toinen
englantia puhuvan (usein isoäidin) aikuisen parissa. Nauhoitusten aikana Manuela leikkii
nukeilla ja katsoo kuvakirjaa. Nauhoitusten lisänä ovat äidin tekemät päivittäiset
muistiinpanot sanaston kasvusta. (Quay 1995: 373.)
Tutkimus käsittelee vain yhtä osaa lapsen kielenkehityksestä eikä ole sellaisenaan
verrattavissa edellä kuvattuihin pitkäaikaisseurantoihin. Tutkimuksen vahvuutena on
hypoteesi siitä, miten kaksikieliset ekvivalentit vaikuttavat koodien yhdistymiseen.

3.1.7 Lanza
Lanza (1992, 1997) tutkii sosiolingvistiseltä näkökannalta norjalais-amerikkalaisen
kaksikielisen tytön ja pojan kielen kehitystä Norjassa.
Lanza kuvaa perusteellisesti tutkimuskohteidensa valintaa (1997: 82–86). Siri-tyttö ja
Tomas-poika eivät ole hänen lapsiaan eivätkä sisaruksia keskenään. Kumpikin lapsi on
syntynyt ja varttuu Norjassa. Kummankaan vanhemmat eivät ole lingvistejä. Sirin ja
Tomaksen äidit ovat kotoisin Amerikasta ja syntyperäisiä englannin puhujia. Äidit ovat
kaksikielisiä ja puhuvat englantia ja norjaa. Isät ovat norjalaisia ja puhuvat kaksikielisinä
myös englantia.
Sirin äiti puhuu englantia. Sirin isä, ammatiltaan lääkäri, on puhunut ensimmäiset
kymmenen kuukautta lapselleen myös englantia ja vaihtanut kielen sen jälkeen sukulaisen
ehdotuksen ja mallin mukaisesti norjaksi. Vanhemmat puhuvat keskenään englantia. Siri
on vieraillut kaksi kertaa Amerikassa: kuusi viikkoa iässä 0.6 ja viisi viikkoa iässä 2.0.
Mummo on ollut Amerikasta käymässä kuuden viikon vierailulla Sirin ollessa iässä 1.7.
Tomaksen äiti puhuu lapselleen englantia, mutta toistaa sanomansa usein norjaksi. Isä
puhuu yleensä pojalleen norjaa, mutta myös joskus englantia. Vanhemmat keskustelevat
tavallisesti norjaksi, joskus myös englanniksi. Tomas aloittaa iässä 2.0 norjankielisen
leikkikoulun. Samaan aikaan syntyy perheeseen toinen poika, jolle äiti puhuu
johdonmukaisesti vain englantia. Tomas on käynyt kolme kertaa seuranta-aikanaan
Amerikassa: lyhytaikaisesti äidin kanssa iässä 1.4, koko perheen kesken iässä 2.2 (kolme
viikkoa) ja 3.6 (kuusi viikkoa). Viimeisen matkan aikana Tomas aloittaa englanninkielisen
esikoulun ja käyttää palattuaan Norjaan mieluummin englantia kuin norjaa. Myös
vanhemmat alkavat puhua yhä enemmän englantia.
Nauhoitukset on tehty lasten kotona kerran kuukaudessa, noin 30–45 minuuttia kerralla.
Nauhoittajana on ollut englantia puhuva Lanza itse. Keskustelu on käyty englannin- ja
norjankielisen kumppanin kanssa. Perhenauhoituksiin, joissa äiti ja isä ovat kumpikin
olleet läsnä, nauhoittaja ei ole osallistunut. Nauhoitukset ovat spontaaneista tilanteista,
joissa lapset leikkivät ja katsovat kuvakirjaa. (Lanza 1997: 86–90, 93.)

31
Lanzan tutkimus on tärkeä sosiolingvistisestä näkökulmasta. Hän analysoi
kaksikielisten lasten kummankin kielen, norjan ja englannin, käyttöä erikielisten
vanhempien kanssa ja kommunikaatiota kummankin vanhemman läsnä ollessa.
Kummastusta herättää kuitenkin aikuiskielen tutkimukseen tarkoitetun Myers-Scottonin
(esim. 1993) MLF-mallin käyttäminen pienten lasten koodinvaihdon selvittämisessä.

3.2 Tutkimuksia viroa omaksuvien lasten kaksikielisyydestä
Viro ja Suomi ovat historiallisesti monikielisiä maita. Toisena laajasti käytettynä kielenä
on ollut jonkin suuremman kieliyhteisön kieli: Suomessa ruotsi, Virossa saksa ja venäjä.
Vaikka virallisesti kaksikielisyyttä ja toisen kielen omaksumista on tuettu, on tietyissä
olosuhteissa ja tietyllä alueella pidetty yksikielisyyttä etusijalla. Kaksikielisiä perheitä,
joissa puhutaan kahta pääkieltä, viroa ja venäjää tai suomea ja ruotsia, on kummassakin
maassa. Tähänastinen tutkimus onkin keskittynyt sellaisiin perheisiin.
Vaikka kaksikielisyyttä on tutkittu maailmassa melko paljon, simultaanista, saati
virolais-suomalaista kaksikielisyyttä, ei ole juuri käsitelty Suomessa eikä Virossa.
Suomessa on kyllä periaatteessa tutkittu lapsen kaksikielisyyttä: päiväkotilasten suomi–
ruotsi-kaksikielisyyttä (Mård 1994, 1997), kielikylpylapsia (esim. Laurén 1994),
koululaisia ja maahanmuuttajaryhmiä (esim. Kuure 1997); suomi–venäjä-kaksikielisyyttä
(Leisiö 1996) ja virolaisten adoptiolasten suomen kielen omaksumista (Sulkala 1994, 1995,
1996). Lisäksi aiheesta on kirjoitettu muutamia artikkeleita (esim. Karjalainen–Vuojala
1986, suomi-unkari). Tutkittavat ovat olleet yleensä kouluikäisiä lapsia.
Virossa kaksikielisyyden tutkimus on vielä alkuvaiheessaan, koska kaksikielisyys
kuului aikaisemmin ongelmallisiin aiheisiin. Joitakin kirjoituksia on Neuvostoliiton ajalta,
mutta ne ovat poliittisesti suuntautuneita ja ehdottavat yhden kansainvälisen ystävyyden
kielen, venäjän, ottamista äidinkielen sijaan. Tällaista kielipolitiikkaa vastaan ovat
kirjoittaneet Hint (1987 a ja b), Laast (1987) ja Vahemetsa (1987). Kaikki nämä
kirjoitukset perustuvat aikansa vaatimukseen korostaa äidinkielistä kasvatusta ja pienen
lapsen yksikielisyyden vaatimusta. Niissä viitattiin haittoihin, joita kaksikielisyyden
oletettiin aiheuttavan.
Viime aikoina on ollut havaittavissa aktivoitumista virolais-suomalaisen
kaksikielisyyden tutkimuksessa. Virolaisten adoptiolasten suomen kielen omaksumista on
tutkinut Saara Hintsala (1995). Omien lastensa kaksikielisyyttä tutkivat pro gradu -töitään
varten Mika Keränen Tartossa ja Kristiina Teiss Tampereella.
Viron kielestä on kirjoitettu myös ulkomaisissa kaksikielisyystutkimuksissa: Vihman
viro–englanti (1971, 1982, 1985, 1998), Oksaar viro–ruotsi, saksa, englanti (1971, 1977),
Lipp viro–englanti (1977) ja Salasoo (1995, 1996) viro–englanti. Kaikilla on ollut huomion
keskipisteenä viron kehitys. Toisen kielen vaikutuksista on vähäisiä merkintöjä. Artikkelit
ovat teoreettisia; aihetta käsitellään yleisesti ja esimerkkilausumiin nojaten. Näiden
tutkimusten keskipisteenä on ollut viron morfologisen systeemin omaksuminen. On
havaittu, että lapset liittävät englannin, saksan tai ruotsin sanoihin viron vartalovokaaleja ja
suffikseja. Päinvastaisia tapauksia, joissa liitetään viron vartaloihin toisen kielen suffikseja,
ei mainita.
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3.2.1 Oksaar
Oksaar (1971, 1977) on analysoinut esikouluikäisen poikansa Svenin kielenkehitystä.
Kotikielenä on käytössä viro (äiti ja isä virolaisia), ja ympäristössä puhutaan ruotsia. Perhe
on ollut matkoilla Hampurissa Svenin ikävaiheissa 3.4–3.8 ja 3.11. Sven puhui jo tuolloin
viroa ja ruotsia, ja Hampurissa hän omaksuu kolmantena saksan alkeet. Oksaarin mukaan
(1989: 319) poika tuottaa noin kahden–kolmen viikon maassaolon jälkeen saksankielisiä
ilmauksia. Ikävaiheessa 3.8–3.11 perheen asuttua Canberrassa Sven omaksuu myös
englannin alkeita. Oksaarin artikkeleissa on paljon myönteistä asennoitumista
kaksikielisyyden omaksumista kohtaan: itse asiassa ne rohkaisevat kaksikielisyyteen
perhepiirissä.

3.2.2 Vihman
Vihmanin aineisto on ulkovirolaisista lapsenkielentutkimuksista perusteellisin, mutta siitä
on julkaistu vain pieni osa (Vihmanin henkilökohtainen kommentti, huhtikuu 1997).
Vihman on tutkinut virolaisvanhempien tytärtä (1971) iässä 1.7–1.11 ja pitkittäisseurantana
lapsiaan Raivoa ja Virveä (esim. 1982, 1985, 1998). Hänen lapsensa ovat kasvaneet
Amerikassa englantia puhuvassa ympäristössä. Vihman, lasten äiti, on syntyperäinen
englanninpuhuja, joka tulee hyvin toimeen viron arkikielellä. Lasten isä on kotoisin Virosta
ja puhuu viroa äidinkielenään. Lasten kotikielenä on käytetty viroa, mutta lapset ovat
käyneet englanninkielisessä päivähoidossa. 20-vuotiaina Raivo ja Virve puhuvat hyvää
viroa, jossa ei esiinny englannin aksenttia (M. Vihmanin henkilökohtainen kommentti,
heinäkuu 1996).
Vihmanin tutkimuksien keskipisteenä ovat kahden kielen sanaston yhdistyminen
monisanaisissa lausumissa (mixed-language utterances) ja relaatiosanojen rooli koodien
yhdistymisessä. Vihman on erikoisalaltaan foneetikko ja psykologi, joten hän käsittelee
aineistoa näistä näkökulmista.

3.2.3 Salasoo ja Lipp
Salasoon (1995, 1996) tutkima poika kasvaa virolaisessa perheessä Australian
englanninkielisessä ympäristössä. Pojan vanhemmat ovat kolmannen polven pakolaisia.
Vanhemmat puhuvat kotona australianviroa. Salasoo on keskittynyt viron verbien
päätteiden ja tunnusten omaksumisen tutkimiseen, mutta hän sivuuttaa kahden kielen
keskinäisen vaikutuksen.
Lipp (1977) tutkii viittä lasta, jotka varttuvat viroa ja englantia puhuvissa
kaksikielisissä perheissä Amerikassa. Näistä vain yhtä hän luonnehtii kaksikieliseksi:
”Only one child, Leelo, was bilingual, while the other children knew almost no English at
all.” (Lipp 1977: 313). Aineistosta ei näy englannin vaikutus viron morfologiaan. Sekä
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Salasoo että Lipp tutkivat lähes yksikielisen virolaislapsen viron morfologian omaksumista
englanninkielisessä ympäristössä.

3.3 Näkemyksiä kaksikielisyyden kielteisistä ja myönteisistä
vaikutuksista
Sekä tutkijat että vanhemmat ovat olleet kiinnostuneita kaksikielisyyden myönteisistä ja/tai
kielteisistä vaikutuksista (Arnberg 1987: 21). Eri yhteyksissä on tutkittu kaksikielisyyden
vaikutusta älylliseen, kielelliseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Tulokset
riippuvat paljolti tutkittavien henkilökohtaisista ominaisuuksista ja kielten
omaksumistilanteesta, kieliin suhtautumisesta ja tutkimusmenetelmistä eli ketä ja mitä
tutkitaan, ketkä ovat verrokkeina jne.
Aikaisemmin kaksikielisyyttä pidettiin lapselle kielellisenä ja älyllisenä riskinä
(Sundman 1995: 35). Syynä tällaiseen käsitykseen ovat olleet useat 1900-luvun alusta
lähtien tehdyt tutkimukset, joiden tulokset ovat ensi sijassa olleet ristiriitaisia: ensin
negatiivisia, 60-luvusta lähtien positiivisia tai neutraaleja.
Kaksikielisyyden riskejä korostivat ensimmäiset tutkimukset 1923 vuodesta alkaen
Walesissa. Uskottiin, että yhden kielen omaksuminen vie kielikyvystä 100 % ja että lapsi
kykenee ottamaan vastaan vain yhden kielen. Kahden kielen samanaikaisen omaksumisen
uskottiin vaikuttavan kielteisesti lapsen kielen kehitykseen jo pelkästään yksinkertaisen
matemaattisen laskelman mukaan: kielet kehittyvät kumpikin vain 50 %:n verran, ja näin
lapsesta tulee puolikielinen (Oksaar 1992 a: 10).
Kielteisiä tuloksia on esitetty niissä tutkimuksissa (esim. Wales), joissa on selvitetty
kielellisen vähemmistön, maahanmuuttajien, alempiin sosiaaliryhmiin kuuluvien lasten
kehitystä (esim. Skutnabb-Kangas 1988: 92). Monesti poliittisista syistä on mainostettu
yhden, ylemmän luokan ja valtionkielen puhumista ja viitattu kaksikielisyyden haittoihin
(Yhdysvallat, Neuvostoliitto). Yksikielisyyttä on kannatettu kansallisvaltion,
kansalliskielen ja rotupolitiikan takia (Oksaar 1992 a: 11). Toisaalta pienvaltioiden kansat
ovat joutuneet ottamaan vastaan toisen ”äidinkielen” (esim. Neuvostoliiton osavaltiot).
Suurvaltojen kieliä on poliittisista syistä pidetty parempana vaihtoehtona ja jopa paikallisia
pieniä kieliä kehittyneempinä (Hint 1987 a: 52, 1987 b: 45–46; Oksaar 1992 a: 10–13).
Puolikielisyys (semilingualism, double semilingualism) on saanut terminä osakseen
nykytutkimuksen ehdottoman kritiikin (Baker–Prys Jones 1998: 14). Skutnabb-Kangas
(1981: 248) korostaa, että termi puolikielisyys on saanut erityisesti Skandinaviassa
halventavan ja vähättelevän sävyn, jonka vuoksi kaksikielisyyden tavoite on leimattu
saavuttamattomana epäonnistumaan. Termiä alikehittyneet kielet käytetään joskus
enemmän poliittisena kuin kielitieteeseen kuuluvana, kun kielet eivät pääse kehittymään
ekologisten, poliittisten ja sosiaalisten olosuhteiden takia (Baker-Prys Jones 1998: 14).
Monet kaksikieliset käyttävät kieliänsä eri tasoilla eri alueilla – he käyttävät kieliä tietyssä
kontekstissa, mikä ei tarkoita, että kielet eivät olisi tarpeeksi kehittyneitä.
Vaikka kielitesteillä on mahdollista mitata vain pientä osaa ihmisen kielitasosta, testien
perusteella on arvosteltu kaksikielisten osaamista ja kompetenssia. Kaksikieliset eroavat
yksikielisistä sekä laadullisesti että määrällisesti kahden kielensä käyttämisessä, ja
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näennäinen ”puute” saattaa johtua sopimattomasta vertailukohteesta. (Baker–Prys Jones
1998: 14.) Kielteisinä seikkoina on pidetty kaksikielisillä koodien yhdistymistä,
lainaamista, interferenssiä ja koodinvaihtoa (Baker–Prys Jones 1998: 62, 573).
Todellisuudessa nämä kuuluvat kahden kielen omaksumisen prosessiin, ja koodinvaihtoa
voidaan hyvinkin pitää kielenkäyttöä rikastavana ilmiönä (De Houwer 1998: 257–258).
Vasta 1960-luvulla kehittyneet sosio- ja psykolingvistiikka nostivat esiin kysymykset
tutkittavien sosiaalitaustojen ja psykologisten edellytyksien tärkeydestä tutkimuksessa
(testeissä). Tuolloin alettiin kiinnittää huomiota siihen, että tutkittavien tuli olla
mahdollisimman samankaltaisia ja että etenkin kielen omaksumisen motivaation tulisi olla
vertailukelpoinen.
Myönteisiä tuloksia kaksikielisyydestä ovat esittäneet Kanadasta peräisin olevat
tutkimukset kuusikymmentäluvun alusta (Peal ja Lambert 1962) alkaen. Niissä otettiin
huomioon sosiaaliset seikat ja lasten verrattavuus. Tulosten mukaan kaksikieliset lapset
saavuttivat yksikielistä parempia tuloksia testeissä, jotka edellyttivät käsitteenmuodostusta
tai mentaalista tai symbolista joustavuutta (Sundman 1995: 37). Ajattelukyvyn
joustavuuden ovat huomanneet myös toiset tutkijat (tarkemmin Arnberg 1989: 24).
Tyypillistä simultaanisesti kaksikieliselle lapselle on jo varhaisessa iässä tietoisuus kielistä,
joita hän puhuu. Tietoisuus kielistä ilmenee esimerkiksi mielenkiintona kieliopillisia
seikkoja kohtaan (Meisel 1990: 17; De Houwer 1995: 221) ja huomioina kielten sanojen
erilaisesta merkityskentästä (Oksaar 1992 a: 7). On todettu, että kaksikieliset lapset
huomaavat helpommin kieliopillisia virheitä (Arnberg 1989: 26) ja saavuttavat parempia
tuloksia luovuutta sekä ongelmanratkaisua vaativissa tehtävissä (Sundman 1995: 37). On
keskusteltu myös siitä, vaikuttaako kaksikielisyys tavalla tai toisella positiivisesti älylliseen
kehitykseen (Baker Prys Jones 1998: 62, 66).
Lapsen kognitiivinen kehitys toisen ikävuoden loppupuolella luo edellytykset
kielellisen tietoisuuden kasvuun. Lapsi saattaa jo toisena elinvuotenaan ymmärtää, että
hänen ympäristössään puhutaan kahta kieltä. (Vihman 1985: 313.) Meiselin (1990: 5–22)
mukaan ihmisen kognitiiviseen kehitykseen ja persoonallisuuteen vaikuttavat monenlaiset
tekijät, jotka samalla koordinoivat hänen kahden kielen hallintaansa ja kielen valintaansa.
Jo antiikin Quintilianus vakuutti, että toisen kielen oppimisen valossa omaksutaan
äidinkieli paremmin: ”Toisen kielen peilistä näen äidinkieleni ominaisuudet
todellisuudessa selvemmin.” (Oksaar 1992 a: 8). Cumminsin "kynnysteorian" (1991: 70–
71, 84–86) mukaan kaksikielisyys tuottaa kognitiivista etua vain silloin, kun lapsen
kielitaidon taso ylittää molemmissa kielissä tietyn perustason eli kaksi kynnystä.
Cumminsin teoria korostaa kummankin kielen samanvertaista tasoa, joka saavutetaan kieliä
rinnakkain omaksuttaessa. Oksaar pitää kaksikielisyyden myönteisinä vaikutuksina
analyyttisen ajattelun lisäksi positiivista vaikutusta lapsen älylliseen kehitykseen,
monivivahteisempaa maailmankäsitystä ja ymmärtäväisempää suhtautumista toisiin
ihmisiin. Kaksikielisen lapsen on myös helpompaa opetella seuraavia vieraita kieliä.
(Oksaar 1989: 319.) Lapsuudessa oppiminen on helpompaa, koska lapsella ei ole vielä
paljon muita tehtäviä. Lapsi on avoin ja rohkenee kokeilla: hän luo helposti
kommunikaatiotilanteita ja oppii leikin kautta (Oksaar 1992 a: 9).
Meisel väittää, että joissakin tapauksissa monikieliset lapset saattavat omaksua
kieliopin yksikielisiin lapsiin verrattuina nopeammin ja vähemmin virhein, koska he
huomioivat enemmän kielen muodollista puolta. Hänen mukaansa kaksikieliset lapset
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pystyvät jo hyvin pieninä erottamaan kummankin kielensä sananjärjestyksen ja
kieliopilliset keinot (Meisel 1990: 18; myös Romaine 1995: 209–210).
Kaksikielisiksi kasvetaan monesta syystä. Perheen ja lapsen emootiot kaksikielisyyteen
suhtautumisessa ovat yhteydessä kaksikielisyyden omaksumisen tarpeeseen.
Ulkopuolisesta tarpeesta saattaa olla kyse silloin, jos tarvitaan kahta tai useampaa kieltä.
Tällainen on tilanne, kun yhteiskunnassa käytetään valtionkielenä kahta tai useampaa kieltä
tai kun perhe muuttaa ulkomaille ja joutuu vaihtamaan kieltä väliaikaisesti tai pysyvästi.
Näissä tapauksissa kieliympäristön muutosta ei aina koeta myönteisenä (Arnberg 1989:
12). Muuttaminen vaikuttaa tietynikäisiin lapsiin eri tavalla ja saattaa aiheuttaa kriisejä.
Kahden kielen käyttö perheessä tuottaa varmasti lisäongelmia ja vaatii vanhemmilta
suurempaa huomiota lasta kohtaan, enemmän aikaa ja kielellisiä virikkeitä sekä
myönteisempää suhtautumista ja tukea. Vaikka lapsi ei itse puhuisi kahta kieltä, jo
pelkästään kahden kielen kuuleminen päivittäin kehittää hänen kielikykyään. Hän omaksuu
helpommin vieraita kieliä ja pystyy toisen kielen kontekstissa, esimerkiksi ulkomailla,
suhteellisen nopeasti vaihtamaan kieltä. (Oksaar 1989: 319; 1992 a: 9, Huss 1991: 137–
138.) Tärkeintä lapsen kannalta on, että ensi sijassa äiti, isä ja lähisukulaiset suhtautuvat
myönteisesti kaksikielisyyteen, että lapselle tarjotaan riittävästi kielellisiä virikkeitä
kummallakin kielellä ja että löytyy kumpaakin kieltä puhuvia aikuisia ja lapsia kavereiksi
(Arnberg 1989: 15).
Vaikka lasten kaksikielisyyttä onkin laajalti tutkittu, De Houwerin (1995: 249) mukaan
käsitys siitä, miten normaali kaksikielisyys kehittyy, ei ole vielä vakiintunut.
Ennakkoluulot kaksikielisyyden aiheuttamista kehityshäiriöistä vaikuttavat edelleen sekä
joihinkin vanhempiin että asiantuntijoihin, esimerkiksi puheterapeutteihin ja psykologeihin
(Baker–Prys Jones 1998: 574). Pelätään, että lapsilta vaaditaan liian paljon, heidän
persoonansa minä-kehitys saattaa hajota, he saattavat alkaa änkyttää tai voivat kehittyä
muuten toisia lapsia hitaammin (Oksaar 1992 a: 10). Romaine (1995: 213) toteaakin, että
valitettavasti jotkut ovat tähän asti suhtautuneet kaksikielisyyteen kielteisesti ja nähneet
kaksikielisyydessä vaaran. Toisaalta on korostettu (Baker–Prys Jones 1998: 574), ettei
kaksikielisyys lisää riskiä kielen kehityksen viivästymiin tai häiriöihin.
Kaksikielisten kielihäiriöisten lasten tutkimus puuttuu lähes kokonaan (Holm ym. 1997:
55, myös Crutchley ym. 1997: 118, Baker–Prys Jones 1998: 574). Kun yleisesti ollaan sitä
mieltä, että kaksi- ja monikielisyys ei aiheuta vahinkoja, on hyvin vähän tietoa siitä, miten
kielten runsaus vaikuttaa lapsiin, joilla on alttius jonkinlaiseen kielihäiriöön (tai laajempaan
kehityshäiriöön). Kaksikielisten lasten kielenkehitystä koskevat tutkimustulokset eroavat
laajalti, eikä siitä syystä ole mahdollista kehittää yleistä ”normia”, josta selviäisi normaalin,
hitaahkon tai häiriintyneen kehityksen raja. Näin puuttuu myös tieto terapiasta. Se,
järjestetäänkö terapia yhdellä (ja kummalla) vai kaksikielisen kummallakin kielellä, riippuu
usein terapeutin kielivalikoimasta. Terapiaan on suhtauduttava tapauskohtaisesti, mutta
yleisesti ottaen kaksikielisyyden vaihtaminen terapian merkeissä (tai terapeutin
vaatimuksesta) yksikielisyyteen ei ole ongelman ratkaisu ja saattaa, odotuksenvastaisesti,
aiheuttaa dramaattisen kielteisiä vaikutuksia. (Baker–Prys Jones 1998: 574.)

4 Syötös ja kielten omaksumisprosessi
4.1 Kaksikieliselle lapselle tarkoitettu syötös
Syötöksellä (input) tarkoitetaan kaikkea kielellistä ainesta, jota lapsi saa: vanhempien puhe
ja kielelliset strategiat, ympäristön kieli, lapselle tarjotut kielelliset virikkeet, kuten kirjat,
levyt, kasetit, televisio, radio ym. (Lanza 1997: 249–251). Syötös on laajemmassa
merkityksessä koko lapsen kielenomaksumisen konteksti. Konteksti on luonteeltaan
dynaaminen ja saattaa sisältää monenlaista henkilöön, paikkaan ja tilanteeseen liittyvää
variaatiota. (Lanza 1997: 248, 252.)
Sekä yksi- että kaksikielisen lapsen kannalta on hyvin tärkeää, missä määrin ja
minkälaista syötöstä hän saa. Useissa tutkimuksissa korostetaan (Arnberg 1989: 112–120),
että kaksikieliselle lapselle on vieläkin tärkeämpää kuin yksikieliselle, että hänen kanssaan
puhutaan ja seurustellaan. Kaksikielisen lapsen kielten kehitysprosessissa on keskeinen
rooli syötöksen sisällöllä ja sillä, millaisen strategian mukaan hän omaksuu kielet (De
Houwer 1995: 225–229; Lanza 1997: 50–53, 249–269). Saundersin (1982: 22) mukaan
lapsen kaksikielisyyden kehittymiseen vaikuttavat perheensisäisen kielenkäytön lisäksi
sukulaisten, ystävien ja laajemmin ympäristön kielet. Samoin Romaine (1995: 215, 238,
183–185) toteaa perheen ja ystävien kielten merkityksen kielenomaksumisessa. Hän
korostaa, että kahden kielen omaksumistilanteessa on oleellista, millaisessa suhteessa
vanhempien äidinkielet ja ympäristön kieli ovat omaksuttaviin kieliin, eli kieleen tai
kieliin, joita vanhemmat puhuvat lapsilleen.
Kaksikielisen lapsen kielenkäyttö kehittyy sosio- ja psykolingvististen tekijöiden
vaikutuksesta. Sosiolingvistisiä tekijöitä ovat kielenkäyttöperiaatteet kotona ja
yhteiskunnassa: iästä, sukupuolesta, koulutuksesta ja sosiaalisesta luokasta johtuva
vaihtelu. Psykolingvistisiä syitä ovat tekijät, jotka vaikuttavat lapsen suhtautumiseen
kielten käyttöön ja kielen valintaan, kielten tasoon ja käyttömahdollisuuksiin. (Oksaar 1992
b: 65.)
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4.2 Kielten omaksumismenetelmät
Romainen (1995: 183–185) mukaan lapsuuden kaksikielisyys voidaan jakaa kuuteen
ryhmään kielten omaksumismenetelmän mukaan: 1. yksi kieli – yksi ympäristö (one person
– one language), 2. kotikielenä muu kuin pääkieli / yksi kieli – yksi ympäristö (nondominant home language / one language – one environment), 3. kotikielenä muu kuin
pääkieli ilman yhteisön tukea (non-dominant home language without community support),
4. kotikielinä muut kuin pääkieli ilman yhteisön tukea (double non-dominant home
language without community support), 5. ei-natiivit vanhemmat (non-native parents) ja 6.
kielten yhdistäminen ja vaihtelu (mixed languages). Omaksumismenetelmässä
huomioidaan vanhempien äidinkieli, ympäristön kieli ja lapselle puhuttu (puhutut) kieli
(kielet).

4.2.1 Yksi kieli - yksi ympäristö-menetelmä
Yksi kieli - yksi henkilö-menetelmällä (one parent – one language) tarkoitan sitä, että tietty
henkilö puhuu lapselle johdonmukaisesti omaa kieltään ja lapsi pystyy näin yhdistämään
kielen yhteen henkilöön. Kaksikielisessä perheessä se tarkoittaa sitä, että äiti puhuu
lapselleen omaa (Lα) ja isä omaa (LA) kieltään. Vanhemmilla on siis eri äidinkielet, ja
kumpikin puhuu lapselleen omaa äidinkieltään (esim. Ronjat 1913, ranska ja saksa;
Leopold 1939–1949, saksa ja englanti). Ympäristön kieli on toisen vanhemman äidinkieli
(esim. Leopoldin perheessä lasten äidin kieli, englanti, on ympäristön kieli). Äiti ja isä
tulevat toimeen jollakin tavalla myös toisella kielellä, ja vanhempien välinen
kommunikaatiokieli on usein enemmistökieli (ympäristökieli). Se on siis kieli, jota
kumpikin osaa (esim. Leopoldin perheessä oli yhteinen kieli englanti, vaikka kumpikin
vanhemmista osasi saksaa). Koska tutkimukseni kannalta yksi kieli - yksi henkilömenetelmä on oleellinen, kuvaan sitä tarkemmin.
Geneseen (1995: 614) mukaan toimiva simultaanisen kaksikielisyyden
omaksumismenetelmä on yksi kieli - yksi henkilö-menetelmä. Menetelmästä puhuttiin
ensimmäisen kerran vuonna 1902, kun Grammont suositteli sitä (ks. Oksaar 1989: 315).
Sen mukaan kotona voidaan käyttää kahta kieltä (Lα äidin kieli ja LA isän kieli). Tätä
menetelmää on suositeltu ihan viime vuosiin asti ongelmattomana kaksikielisyyden
omaksumisen tapana (Clyne 1987: 91; De Houwer 1995: 225). Menetelmän hyvänä
puolena pidetään sitä, että lapsi yhdistää tietyn kielen tiettyyn henkilöön (”Bezugsperson”,
Oksaar 1989: 315). Bainin ja Yun (1980: 313) mukaan kielten erottaminen eri henkilöiden
mukaan lapsen ensimmäisten kolmen ja neljän elinvuoden aikana luo natiivimaisen
kontrollin kummassakin kielessä. De Houwer (1998: 253) korostaa, että jos lapsi kuulee
jokaisen läheisensä käyttävän jotakin tiettyä kieltä, se on samanaikaisesti syötökseen
liittyvä ehto ja sosiolingvistinen konteksti. Jotkut tutkijat ovat huomanneet jo kaksikielisten
lasten jokeltelussa jonkinlaista suuntautumista eri sosiolingvistisiin konteksteihin (De
Houwer 1998: 253) tai vähintään kielikohtaista vaikutusta (Oller ym. 1997: 423).
Käytännössä yksi kieli - yksi henkilö-menetelmän johdonmukainen käyttö on hyvin
vaativa ympäristön kielten vaihtelevuuden takia (De Houwer 1995: 226). Ongelmia tulee
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etenkin kaksikielisen perheen vanhempien välisessä kommunikaatiossa silloin, kun äiti ja
isä eivät ole kaksikielisiä. Normaaliin elämäntilanteeseen saattaa kuulua melko paljon
variaatiota: lapsi kuulee kotona vanhemmiltaan kahta kieltä, vanhemmat käyttävät
keskenään vain toista kieltä, kotona käy vieraita, jotka puhuvat vain toista kieltä, ja jotkut
vieraista ovat kaksikielisiä. Lisäksi kodin ulkopuolella puhutaan tavallisesti vain toista
kieltä.
Viime vuosikymmenien aikana on noussut esiin kysymys klassisesti parhaaksi mainitun
yksi kieli - yksi henkilö-menetelmän todellisesta vaikutuksesta. Lebrun ja Paradis (1984:
13) ovat esittäneet hypoteesin kielten käytön menetelmästä, jonka mukaan vanhempien
”puhdas” kielenkäyttö saattaa taata lapsen kielten eriytymisen. 1980-luvun loppupuolella
tehtyjen tutkimuksien mukaan yksi kieli - yksi henkilö-menetelmän paremmuus ei ole
saanut vahvistusta eikä ole myöskään löytynyt todisteita menetelmän ja koodien
yhdistämisen välisestä yhteydestä (De Houwer 1995: 226). Myöhemmissä tutkimuksissa
(esimerkiksi Genesee ym. 1995: 628) ei ole ilmennyt selvää yhteyttä vanhempien
syötöksen ja lasten koodien yhdistämisen välillä. Arnbergin ja Arnbergin (1992: 481)
mukaan jotkut lapset käyttävät hyvin vähän koodien yhdistämistä tai eivät ollenkaan.
Näiden lasten vanhemmat ovat nimenomaan käyttäneet yksi kieli - yksi henkilö menetelmää. Huss (1991: 135–136) toteaa ruotsalais-suomalaisten lasten tutkimuksessaan
yksi kieli - yksi henkilö-menetelmän vaikuttavan myönteisesti vähemmistökielen
säilymiseen.
Kaksikielisen lapsen metalingvistinen tietoisuus kehittyy usein aikaisemmin kuin
yksikielisen (Clyne 1987: 86–88; Lanza 1992: 635, 648, 1997: 65–69), ja hän huomaa jo
hyvin pienenä - toisen elinvuotensa loputtua –, mitä kieliä hänen vanhempansa puhuvat.
Jos äiti puhuu lapsen kuullessa hänelle ja isälle eri kieliä, lapsi ymmärtää äidin olevan
kaksikielinen ja käyttää tämän kanssa diskurssissa kieltä toisella tavalla kuin isän kanssa.
Lanza (1997: 69) erottaa yksikielisen ja kaksikielisen tilannekontekstin ja korostaa, että
objektiivisten tulosten saamista varten on otettava huomioon lapsen metalingvistiset
valinnat.

4.2.2 Kotikielenä muu kuin pääkieli / yksi kieli - yksi ympäristö
Kotikielenä muu kuin pääkieli / yksi kieli - yksi ympäristö-menetelmästä puhutaan silloin,
kun vanhemmat puhuvat äidinkielinään eri kieliä ja yhteisön pääkieli on toisen vanhemman
äidinkieli. Molemmat vanhemmat puhuvat lapsilleen omaa äidinkieltään, koska esimerkiksi
haluavat tukea sitä. Hallitseva kieli omaksutaan kodin ulkopuolella kavereiden kanssa,
leikkikentällä, päivähoidossa tai koulussa. Tätä strategiaa ovat käyttäneet esimerkiksi
Vihman (1985) ja Fantini (1985). Vihmanin perheessä isän äidinkieli, viro, on myös
vähemmistökieli eli ei-hallitseva kieli, ja kotikielenä käytetäänkin viroa, vaikka äiti ei puhu
sitä natiivina.
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4.2.3 Kotikielenä muu kuin pääkieli ilman ympäristön kielen tukea
Kun vanhemmat puhuvat samaa äidinkieltä, joka ei ole ympäristön kieli, puhutaan
menetelmästä, jossa kotikielenä on muu kuin pääkieli ilman ympäristön tukea. Kotona
puhutaan siis vanhempien äidinkieltä, kodin ulkopuolella ympäristön kieltä (Ruke-Dravina
1967, Oksaar 1977). Oksaarin perheessä vanhemmat ovat virolaisia ja kotikielenä
käytetään viroa. Ympäristön kieli vaihtuu, kun perhe asuu Ruotsissa ruotsinkielisessä
ympäristössä, ja silloin, kun perhe muuttaa lyhytaikaisesti Saksaan saksankieliseen ja
Amerikkaan englanninkieliseen ympäristöön.

4.2.4 Kotikielinä muut kuin pääkieli ilman yhteisön tukea
Kieliympäristö voi olla myös sellainen, että siihen kuuluu yksi kieli - yksi henkilömenetelmä kolmannen kielen kontekstissa. Tällöin vanhemmilla on eri äidinkielet, joista
kumpikaan ei ole yhteisön pääkieli. Vanhemmat puhuvat siis lapselleen kumpikin omaa
äidinkieltään. Elwertin (1959) tutkimuksessa äiti puhuu syntyperäisenä englantia ja isä
saksaa ja perhe asuu italiankielisessä ympäristössä.

4.2.5 Ei-natiivit vanhemmat
Lapsi voi omaksua toisena kielenä myös kieltä, joka ei ole kummankaan vanhemman
äidinkieli eikä yhteisönkään kieli. Vanhemmilla on tällöin sama äidinkieli, joka on myös
yhteisön kieli. Toinen vanhemmista puhuu lapselle kuitenkin johdonmukaisesti kieltä, joka
ei ole hänen äidinkielensä. Tätä edustavat Saundersin (1982) ja Döpken (1992) tutkimukset
Australian englanninkielisessä ympäristössä, jossa sekä äidit että isät ovat natiiveja
englannin puhujia, mutta isät vaihtavat kieltä ja kommunikoivat lastensa kanssa saksaksi.

4.2.6 Kielten yhdistäminen ja vaihtelu
Lapsi saattaa omaksua kieltä myös tilanteessa, jossa vanhemmat ovat kaksikielisiä. Myös
yhteisö voi olla kaksikielinen, ja vanhemmat vaihtelevat ja yhdistelevät koodeja lapselle
puhuessaan.
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4.3 Kaksikielisyyden omaksumisprosessi
Kaksikielisyyden omaksumisprosessia voidaan kuvata monesta näkökulmasta: miten kielet
representoidaan aivoissa (kehityksen alussa oleva yksi tai alusta lähtien kaksi rinnakkaista
järjestelmää, 4.3.1) ja miten omaksujan henkilökohtaiset eroavuudet ja eri kielet
vaikuttavat kielen omaksumiseen (4.3.2). Kaksikielisen henkilön kielten prosessoinnista ja
kielten sijoittumisesta aivoissa neurolingvistiseltä kannalta keskustellaan edelleen (esim.
Paradis 1980, 1981, Sharwood Smith 1991, Bialystok 1991, MacWhinney 1992, De Bot
1992, Arnberg–Arnberg 1992, Heredia–McLaughlin 1992, Grosjean 1997). Keskityn
työssäni tarkemmin kahteen suuntaukseen, yhden ja kahden järjestelmän hypoteesiin.

4.3.1 Yhden ja kahden kielellisen järjestelmän hypoteesit
Kaksikielisyyden omaksumisen prosessin kuvaamiselle oli merkityksellinen vuonna 1978
Volterran ja Taeschnerin esittämä kolmivaiheinen asteittainen kehitysprosessi. 1970luvulta lähtien on ollut keskeisenä ns. alusta alkava yhden kielellisen systeemin hypoteesi
(The initial single system hypothesis, De Houwer 1995: 231; One-system theory,
Redlinger–Park 1980; Unitary-language systems hypotheses, Genesee 1989; Fusion
hypothesis, Meisel 1994 a ja Köppe 1996). Viime vuosina ilmestyneiden tutkimusten
mukaan yhden kielellisen systeemin hypoteesia ei kuitenkaan ole vahvistettu ja onkin alettu
puhua kielten omaksumisesta erillään (the separate system hypothesis, De Houwer 1995:
236; the two-system hypothesis, Lanza 1992: 634).

4.3.1.1 Kielten eriytyminen
Kielten eriytymisellä (language differentiation) tarkoitan kielten omaksumisprosessia,
jonka kuluessa kummankin kielen järjestelmä kehittyy asteittain. Aluksi kielet eriytyvät
keskustelukumppanin mukaan ja sen jälkeen kielellisen tietoisuuden perusteella. Kielten
eriytyminen ei merkitse sitä, että kielten keskinäinen vaikutus loppuu kokonaan.
Useat tutkijat, kuten Swain ja Wesche (1975), Volterra ja Taeschner (1978), Redlinger
ja Park (1980), Vihman (1985), Arnberg (1987) ja Klausen ja Hayashi (1990), ovat olleet
sitä mieltä, että aluksi kummankin kielen sanoista muodostuu yksi leksikaalinen systeemi
ja että lausumissa sekoitetaan kummankin kielen sanoja, suffikseja ja syntaksia.
Eriytyminen tapahtuu vasta asteittain.
Kaksikielisen lapsen kielten varhaiskehitystä eli vaihetta ennen sitä, kun hän tulee
tietoiseksi itsestään kahden kielen puhujana, pidetään tavallisesti yksikielisen lapsen kielen
kehityksen mukaisena (Volterra–Taeschner 1978: 312) siinä mielessä, että lapsi ei pysty
kieliä erottamaan, vaan tallentaa koko kielellisen tiedon (etenkin sanaston) ja käyttää sitä
yhtenä järjestelmänä. Siinä mielessä lapsen kehitys kulkee asteittain, ja Volterra ja
Taeschner (1978: 312) ehdottavatkin kielten kolmivaiheista omaksumisprosessia:
Alkuvaiheessa (I) lapsella on vain yksi leksikaalinen järjestelmä, johon kuuluu sanoja
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kummastakin kielestä. Sen tuloksena lapsi käyttää kahden kielen sanoja kaksi- tai
kolmisanaisissa rakenteissa. Siinä vaiheessa ei vielä voida puhua syntaktisista säännöistä,
vaan sanoja vain liitetään toisiinsa. Volterra ja Taeschner erottavat toisen ja kolmannen
vaiheen kaksikielisen lapsen kielen kehityksessä syntaksin mukaan. Silloin, kun lapsi pitää
kielten sanastot erillään mutta käyttää yhteisiä syntaktisia sääntöjä, on kyseessä toinen
vaihe (II). Kolmannessa vaiheessa (III) lapsi erottaa kielet keskustelukumppanin mukaan,
ja sanasto ja syntaktiset säännöt ovat eriytyneet kahteen eri järjestelmään. (Volterra–
Taeschner 1978: 312.) Ongelmana on, että kaksikielisyyden omaksumisprosessin termiä
vaihe ei määritellä.
Lanzan mukaan (1997: 28) vaihe on ”a type segmentation of the sequence of
development into levels”. Vaiheet ovat Volterran ja Taeschnerin mukaan sinänsä rajattuja:
vaiheesta toiseen siirtyminen edellyttää edellisen vaiheen tason saavuttamista. Näin kahden
kielen sanojen esiintyminen samassa lausumassa on mahdollista ensimmäisessä vaiheessa,
mutta syntaktisia piirteitä edellytetään vasta toisessa vaiheessa. Käytännössä uuden vaiheen
saavuttaminen ei sulje pois edellisten piirteiden esiintymistä.
Kielet erottuvat toisistaan hitaasti, ja kielijärjestelmät saattavat vaikuttaa toisiinsa (ks.
5.1). Tavallisesti toinen kieli on hallitsevassa asemassa (dominance language), ja kielten
asema saattaa muuttua nopeastikin kieliympäristön vaihtuessa. (Arnberg 1989: 67.) On
lähes mahdotonta omaksua tarkasti saman verran ja samanaikaisesti kumpaakin kieltä.
Lapsen reseptiivinen kielitaito on produktiivista laajempaa ja saattaa tietyn sysäyksen
avulla aktivoitua. Kieli siirtyy reseptiiviseltä tasolta produktiivisen käytön tasolle
ulkopuolisen ärsykkeen vaikutuksen tuloksena. Tällainen voi olla esimerkiksi
ulkomaanmatka, toisen kielen puhujan vierailu tai muu emotionaalinen vaikutus.
Tutkijat ovat eri mieltä siitä, milloin ja miten lapsen kielet eriytyvät. Useissa
tutkimuksissa lapsen toinen ikävuosi nousee huomion keskipisteeksi (esim. Leopold 1939–
1949, Vihman 1985, Lanza 1992, 1997). Leopoldin (1949 a: 179) mukaan hänen tyttärensä
sanastot muodostavat kielten kehityksen alkuvaiheessa yhteisen systeemin: ”[she] built a
hybrid system out of the elements of both”. Leopold (1949 b: 14) havaitsee ensimmäisiä
kaksikielisyyden tiedostamismerkkejä tyttärellään iässä 2.3, mutta uskoo kielten eriytyneen
vasta iässä 3.6. Lindholm ja Padilla (1978 b: 334) ehdottavat tutkimustuloksiensa (tutkimus
ikävaiheessa 2.10–6.2) perusteella, että kaksikieliset lapset pystyvät jo hyvin varhain
(tarkemmin ei määritellä) pitämään kaksi kieltään erossa. Vihman (1985: 313) raportoi, että
ensimmäisiä merkkejä hänen poikansa kaksikielisyystietoisuudesta esiintyi pojan iässä 2.1.
Vihman uskoo, että kaksikielinen lapsi pystyy samassa iässä, kaksivuotiaana, erottamaan
kieliä. Lanza (1992: 654) korostaa, että lasten kielten eriytymisprosessi etenee kielten
sosialisaation (socialization) kautta, jossa ”they learn to differentiate ways of speaking
according to the social demands of the situation”. Kaksivuotiaan kielet ovat jo siinä
mielessä eriytyneet. Romainen (1995: 206) yhteenvedon mukaan suurin osa tutkijoista
uskoo, että alle 3.0-ikäisten lasten kielet eivät kuitenkaan ole vielä eriytyneitä.
1970-luvun hypoteesia (Volterra–Taeschner 1978: 311–312) kielten asteittaisesta
eriytymisestä simultaanisen kaksikielisyyden yhteydessä on kritisoitu: sen
tutkimusmenetelmissä on vikoja, se ei huomioi sosiolingvistisiä faktoreita, tutkittavat
alueet eivät yhdy, yhteinen systeemi on vain sanastossa, ja se on lyhytaikainen ilmiö. Yhä
useammat tutkimukset viittaavat siihen, että lapsi pystyy omaksumaan kaksi kieltä
rinnakkain eri systeemeinä jo alusta lähtien. Jotkut tutkijoista, kuten Lindholm ja Padilla
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(1978 b: 335), ovat havainneet, että lapset saattavat hyvinkin aikaisin pitää kielet toisistaan
erillään. Lapsi ymmärtää jo hyvin pienenä kumpaakin kieltä ja reagoi oikein puheeseen.
Tämä saattaa merkitä sitä, että lapsi oikeastaan pystyy erottamaan kielet, vaikka se ei näy
vielä hänen puheessaan. Reseptiivinen kielitaito kehittyy aikaisemmin. Lapsella on
kuitenkin taipumus yrittää vastata kumppanille ”oikealla” kielellä. ”Puutteet” kielessä
johtuvat usein syötöksen puutteellisuudesta. (Lanza 1992: 634, 1997: 249–253.)

4.3.1.2 Lapsen tietoisuus omista kielistään
Lapsen kielen kehityksen edellytyksinä ovat biologiset, kognitiiviset ja sosiaaliset
valmiudet (Vihman 1997: 204). Lapsella on syntymästään lähtien kyky tulla tietoiseksi
maailmasta ja kielistään (Arnberg–Arnberg 1992: 483–489).
Kielen ja kognition suhde on askarruttanut monia tutkijoita. Lapsen kognitiivinen
kehitys tapahtuu interaktiossa ympäristön kanssa. (Slobin 1974: 101, 115.) Tietyt
kognitiiviset prosessit mahdollistavat seuraavia prosesseja, ja kehitys on asteittaista (Slobin
1974: 121). Lapsen minäkuva kehittyy tietyllä kognitiivisen kehityksen tasolla.
Kaksikielisellä lapsella minäkuva sisältää myös tietoisuuden omasta kaksikielisyydestä ja
kiinnostuksen kieliin liittyviä metalingvistisiä seikkoja kohtaan. Metalingvististä
tietoisuutta on kaikki se, mitä me kielestä tiedämme, Clynen (1987: 85) mukaan ”ability to
think about and reflect upon the nature and functions of language”. Arnberg ja Arnberg
(1992: 486) väittävät, että kielten eriytymisen keskeisenä edellytyksenä on, että tullaan
tietoiseksi itsestään kahden kielen puhujana (awareness of the two languages).
Kognitiivinen kehitys näkyy lapsen kielellisessä kehityksessä (Slobin 1974: 121–124).
Lapsen tietoisuus omasta itsestään herää tavallisesti toisen elinvuoden lopussa (Kagan
1981: 47–48; Vihman 1985: 313–314). Kognitiivisen kehityksen merkkeinä ovat Kaganin
(1981: 47–48, 57–59, 65–74, 99–111) mukaan evaluatiivisten adjektiivien (evaluative
word), kohteliaisuusfraasien (speech referring to standard), nimen ja persoonapronominin
käyttöön ottaminen ja oman toiminnan kuvaaminen (ks. myös Vihman 1985: 313–314).
Lapsen tietoisuus itsestään luo sekä edellytykset että motivaation kielten eriytymiseen,
rinnakkain kehittymiseen ja koodinvaihtoon keskustelukumppanin sekä tilanteen mukaan.
Kaksikielisellä lapsella metalingvistinen tietoisuus ilmenee kielten vaihdossa (Clyne
1987: 86). Koska metalingvistinen tietoisuus kehittyy varhain kaksikielisillä lapsilla (Clyne
1987: 86, 88; Lanza 1992: 635, 648, 1997: 65–69), lapsi huomaa jo hyvin pienenä, mitä
kieliä hänen vanhempansa puhuvat. Lapselle kehittyy kuva kaksi- tai monikielisestä
maailmasta, jossa tietyt henkilöt käyttävät toista kieltä. Edellytykset kielten eriytymiseen
syntyvät, kun lapsi erottaa kielet henkilöiden perusteella.
Muita tietoisuuden ilmenemismuotoja ovat Clarkin (1978: 17–18) mukaan seuraavat:
–
–
–
–

spontaanit kieliopin, ääntämisen tai sanojen korjaukset
aikaisempien kielivirheiden korjaaminen
kysymykset siitä, mitä sanaa käytetään
ääntäminen ja kielen tyyli
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–
–
–
–

toisen ihmisen puheen kommentointi
kielellä leikkiminen, segmentaatio, riimit, lorut
kielen rakenteiden ja niiden tehtävien ymmärtäminen
kysymykset muista kielistä ja yleensä kielestä.

Kaksikielisen lapsen monologin tutkiminen on yksi mahdollisuus tarkkailla lapsen
kielellisen tietoisuuden kehittymistä. Monologista saattavat käydä ilmi kielten suhde,
kielten vaihtoon vaikuttavat tilanteet ja kielten käyttö ilman ulkopuolisen
keskustelukumppanin vaikutusta. Monologi on tärkeä lapsen kielen ja ajatuksen
harjoittamiselle; Nelson ja Levy (1987: 122) käyttävät siitä sanaa workspace. Sisäinen
puhe auttaa lasta jäsentämään ajatuksiaan ja ratkaisemaan tehtäviä. Lisäksi se vaikuttaa
lapsen minäkuvan kehittymiseen. Monologeissa lapsi suunnittelee toimintaansa ja ilmaisee
tunteensa. Kommunikaatiotaito kehittyy myös monologeissa, koska lapsi käyttää kieltä
ympäristönsä ominaisuuksien tutkimiseen, esineiden havainnointiin ja nimeämiseen
(Nelson–Levy 1987: 120). Kehityksen myötä sisäisen puheen monologit hiljenevät
ajatteluksi (Slobin 1974: 121–123).

4.3.2 Analyyttinen ja holistinen omaksumisprosessi
Useat tutkimukset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan kielten omaksumisprosessit ovat
yksi- ja kaksikielisellä lapsella samankaltaisia. Esimerkiksi Kesslerin (1984: 38) ja
Meiselin (1990: 17) mukaan kaksikielisen lapsen kielenkehitys käy läpi samat vaiheet kuin
yksikielisen lapsen kehitys.
Prosessi on periaatteessa sama: kehitys kulkee vaiheesta toiseen (De Houwer 1995:
241). Lapset omaksuvat ensimmäisen sanansa melkein samanaikaisesti. Vaikka
kaksikielisen lapsen toisen tai kummankaan kielen sanasto ei olisi yhtä laaja kuin
samanikäisen yksikielisen lapsen sanasto, on kahden kielen sanojen summa huomattavasti
yksikielisen sanoja suurempi. (Baker–Prys Jones 1998: 38, 43.) Kaksikieliset lapset tekevät
suunnilleen samankaltaisia lipsahduksia kuin yksikieliset, eivätkä nämä ”puutteet”
todennäköisesti johdu kaksikielisyydestä (De Houwer 1995: 241). Yleisesti ottaen yksi- ja
kaksikielisen lapsen kehityksessä on enemmän samanlaisuuksia kuin eroja. Suurimmat erot
sekä yksi- että kaksikielisillä lapsilla johtunevat kuitenkin lasten yksilöllisistä geneettisistä
ja psyykkisistä ominaisuuksista (De Houwer 1995: 241, Baker–Prys Jones 1998: 36–37).
Petersin (1977: 561, 1997: 137) tutkimuksen mukaan yksikieliset lapset omaksuvat
kielensä eri tavalla sen mukaan, onko heidän kielenomaksumisensa enemmän analyyttista
(syllable/segment-child) vai holistista (tune-child) laatua. Voisi olettaa, että kaksikielisillä
lapsilla on samat erot. Kieltä saatetaan omaksua (Peters 1977: 561)
1. analyyttisesti (osista rakennetaan vähitellen kokonaisuus)
2. sekä analyyttisesti että holistisesti
3. ensin holistisesti (lausekokonaisuudet, aikuisen kaltainen intonaatio, sanoista vaikea
saada selvää) ja vasta tämän jälkeen analyyttisesti.

5 Kahden kielen omaksumisprosessin piirteitä
5.1 Kahden kielen keskinäinen vaikutus
Kielten vaikutus toisiinsa on täysin normaalia kahden tai useamman kielen
omaksumisvaiheessa: se on yksi osa kehitystä (Genesee 1989: 162). Kaksi kieltä vaikuttaa
kuitenkin toisiinsa eri tasoilla eri henkilöillä.
Kahden kielen vaikutuksista toisiinsa käytetään yleisiä termejä interferenssi ja transferi.
Aikaisemmin termi interferenssi (interference) tarkoitti kaikenlaista Lα-kielen vaikutusta
LA-kieleen (ja toisin päin, LA-kielen vaikutusta Lα-kieleen) (Hoffmann 1991: 95).
Termillä oli myös kielteinen sävy (= negatiivinen transferi). Interferenssi on tahaton Lαkielen aines LA-kielessä (ja toisin päin) (Grosjean 1982: 299). Uudempi termi transferi
(transfer) sisältää mitkä tahansa ihmisen osaamien kielten vaikutukset toisiinsa;
Hoffmannia (1991: 95) lainaten se ilmenee ”on the transfer of elements from one language
to the other”. Transferista puhutaan yleisesti toisen kielen omaksumisen (oppimisen,
välikielen) yhteydessä, ja se edellyttää yhden kielen (äidinkielen) tietyntasoista osaamista
(Baker–Prys Jones 1998: 703). Pieni lapsi, joka omaksuu kaksi kieltä äidinkielinään, on
kummassakin kielessä vielä alkupisteessä, ja ainakin simultaanisen kaksikielisyyden
yhteydessä hänen pitäisi edistyä kummassakin kielessä suhteellisen tasavertaisesti.
Hoffmannin (1991: 96) mukaan simultaanisessa kaksikielisyystutkimuksessa ei tulisi
puhua interferenssistä:
”With respect to the very young bilingual still undergoing the process of language acquisition, it
makes little sense to talk about interference at all, (particularly if one assumes that at least some
early systems are fused, i.e. that separateness does not exist from the very beginning), since
neither of the two codes is yet fully or firmly established; the most noticeable feature in the
earliest stages is the abundance of instances of mixing.”

Kaksikielisyyttä tai monikielisyyttä laajemminkin on aikaisemmin ollut tapana pitää
vaarana kielten omaksumisvaiheessa juuri monikielisessä ympäristössä esiintyvän kielten
yksi- ja/tai molemmansuuntaisen vaikutuksen takia (Hoffmann 1991: 96). Tästä aiheesta on
tehty useita tutkimuksia, joissa on yritetty selvittää vaikutuksen laatua ja määrää.
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Keskeisellä sijalla on ollut kielten vaikutusta aiheuttavien tekijöiden tutkimus: riippuvatko
vaikutukset kielten omaksumismenetelmistä (ks. 4.2), vanhempien käyttämistä
kommunikaatiomenetelmistä (ks. 5.4), kielen kehitysvaiheesta, toisen kielen dominanssista
(5.5) vai yksilöllisistä tekijöistä. ”Virheiden” etsimisessä ovat onnistuneet puheaktit jääneet
usein huomiotta. Lähes yhtä mieltä ollaan siitä, että kielet vaikuttavat toisiinsa, mutta
vaikutusta määritellään eri termein, mikä tekee eri tutkimustulosten vertailun vaikeaksi
(Romaine 1995: 206). Kaksikielisyystutkimuksissa kuvataan koodien yhdistymistä
(language mixing ja code-mixing), sulautumista (fusion), koodinvaihtoa (codeswitching), toisen kielen dominanssia (dominance) ja lainaamista (borrowing)
(Hirvonen–Lauttamus 2000: 48–53).
Koodinvaihto
merkitsee
ennen
kaikkea
tietoista
koodin
vaihtamista
keskustelukumppanin, aiheen, tilanteen, paikan tai lapsen kielellisen repertoaarin, sanaston
ja emootioiden mukaan. (Oksaar 1992 b: 66.) Lainaaminen on vieras termi pienten lasten
tutkimuksissa. Se edellyttää jonkintasoista tietoisuutta, ja sen syyt ovat aivan toisenlaiset
koodin yhdistymiseen verrattuna. Language mixing, code-mixing, code change ja codeswitching (Hirvonen–Lauttamus 2000: 49) ovat termejä, joita käytetään osittain
päällekkäin. Erittäin ongelmallista on erottaa ne pienen lapsen puheesta. Vaikka
koodinvaihdon tapaisia kielten vaikutuksia on huomattu varttuneemmilla lapsilla, en
käsittele työssäni tarkemmin koodinvaihtoa enkä lainaamista.
Seuraavassa luvussa tarkastelen language mixing ja code-mixing -termien käyttöä eri
kriteereistä lähtien: tietoinen vs. tiedostamaton ilmiö; sosiolingvistinen kriteeri;
kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen kriteeri (koodien yhdistymisen määrä ja laatu); ikäkriteeri
(kehityksen alkuvaihe vs. kielten eriytyminen ja kielellinen tietoisuus) ja pragmaattisen vs.
kieliopillisen kompetenssin kriteeri. Olen ottanut käyttöön termien language mixing ja
code-mixing suomennoksena koodien yhdistyminen, koska aiemmin käyttämäni termit
kielten sekoittaminen ja sekamuodot (Hassinen 1996 b, 1996 c, 1997 b, 1998 a) saattavat
synnyttää lukijoissa negatiivisia konnotaatioita. Lauttamus on suomentanut tämän termin
Virittäjän artikkelissa muotoon koodinsekoitus (ks. Lauttamus 1992: 9).

5.2 Koodien yhdistyminen (engl. language mixing, code-mixing)
Koodien yhdistymisellä tarkoitan työssäni kummankin kielen tahatonta fonologian,
morfologian, leksikon ja syntaksin sulautumista yhteen sanaan tai yhteen lausumaan.
Käytän termiä pienten lasten simultaanisen kaksikielisyyden omaksumisprosessin
kuvaamisessa (ennen ikää 4.0) Meiselin pragmaattisen kompetenssin teoriaan tukeutuen.
Termi language mixing tarkoittaa lingvistiseltä kannalta toisen kielen sanojen tai
muotojen sulautumista toisen kielen (yksi- ja/tai monisanaisissa) lausumissa. Bakerin ja
Prys Jonesin ensyklopediassa (1998: 699) kahden kielen koodien yhdistyminen (a stage of
’mixing’ two languages) määritellään laajemmin ”The mixing of two languages within a
sentence or across sentences”. Koska viimeisimmät tutkimukset väittävät lasten pystyvän
pitämään kielet erossa jo varhaisesta vaiheesta lähtien1, katsotaan kahden kielen yksikköjen
1

Vaihetta ei ole määritelty tarkemmin (tekijän kommentti).

46
(yhdessä) käyttämisen olevan ”an elementary form of ’codeswitching’” (Baker–Prys Jones
1998: 37).
Koodien
yhdistymisen
ilmiö
kuuluu
pienen
lapsen
kaksikielisyyden
kehittymisprosessiin, ja sitä käytetään usein kielten eriytymisprosessin antonyymina
(Hoffmann 1991: 103). Psykologiselta kannalta koodien yhdistyminen on tiedostamatonta.
Koodinvaihto puolestaan edellyttää tietoisuutta kaksikielisyydestä ja puhetilanteesta.
Tietoisuus ja tiedostamattomuus ovat oleellinen kriteeri koodien yhdistymisen
määrittelyssä. Kriteerin heikkoutena on se, että pienen lapsen suhteen on uskaliasta
arvioida, mikä on tietoinen tai tiedostamaton prosessi. Tutkimukset osoittavat, ettei tahaton
toisen kielen vaikutus lopu kielellisen tietoisuuden kehityttyä ja kahden kielen
järjestelmien eriydyttyä (Leopold 1949 b: 14).
Sosiolingvistiseltä kannalta koodien yhdistymistä analysoidaan keskustelutilanteissa
yksi- ja kaksikielisen keskustelukumppanin kanssa: lapsi pyrkii käyttämään
keskustelukumppanin kieltä käyttäytymällä enemmän ”yksikielisenä”, kun aikuinen on
yksikielinen (ei vaihda kieltä), ja ”kaksikielisenä”, kun tietää aikuisen olevan kaksikielinen
ja hyväksyvän kielenkäytön menetelmän mukaan kahden kielen käytön (Lanza 1997: 260–
261).
Tutkimuksissa on suuria eroja termien käytössä. Tutkijat eroavat esimerkiksi siinä,
minkä laajuiseksi koodien yhdistyminen rajataan. Schlyterin (1987: 29) mukaan koodien
yhdistyminen on sitä, että ”they [children] use words from the ‘wrong’ language in a
clearly monolingual situation”. Redlinger ja Park (1980: 339) eivät rajaa koodien
yhdistymistä ainoastaan sanaan ja lausumaan, vaan käyttävät ilmausta ”the combining of
elements from two languages in a single utterance”. Genesee (1989: 162) ottaa huomioon
kahden kielen koodien yhdistymisen yhden sanan sisälläkin.
Periaatteessa pienten lasten (ikään 2.0–3.0 asti) puheessa esiintyvää koodien
yhdistymistä nimitetään termillä language mixing (Schlyter 1987: 30; Vihman 1998: 48–
49). Koodien yhdistymisen esiintyminen pienten lasten kielessä on ymmärretty yleensä
niin, että kielet eivät ole vielä eriytyneet (Köppe 1996: 927). Ikäkriteeriä näyttää tukevan
psykolingvistinen teoria, jonka mukaan lapsen tietoisuus itsestään ja kielistään alkaa
kehittyä toisen elinvuoden aikana (Kagan 1981: 47–48, Vihman 1985: 313–314).
Ensimmäisiä, jotka yrittivät erottaa language mixing ja code switching -termejä lapsen iän
mukaan, oli Vihman (1985: 317). Hän yhdisti ilmiöt eri ikäryhmiin ja korosti
myöhäisemmässä (noin iästä 3.0 alkaen) vaiheessa metalingvististä ja pragmaattista
kehittyneisyyttä, jonka takia koodinvaihto, tietoinen valinta, on mahdollista.
Meiselin mukaan koodien yhdistymiselle on tyypillistä kahden kielen yksikköjen,
sanavartaloiden ja kieliopillisten suffiksien, tietty välitön sulautuminen toisiinsa.
Varhaisessa vaiheessa eli ennen ikää 2.6 yhdistyneet yksiköt liittyvät kieliopillisten
suhteiden kannalta vain löysästi toisiinsa. Meisel korostaa, että koodien yhdistyminen ja
koodinvaihto ovat olennaisilta osiltaan eri ilmiöitä. Kielten eriytyminen on koodinvaihdon
edellytys: kieliä on mahdollista vaihtaa vasta sitten, kun yksi järjestelmä on eriytynyt
toisesta. (Meisel 1994 b: 414, 436.)
Vihmanin (1985: 303–305, 307) mukaan koodien yhdistymisen ja koodinvaihdon ero
on sekä kvantitatiivista (kielten eriydyttyä koodien yhdistymisen määrä vähenee rajusti)
että kvalitatiivista (kahden kielen omaksumisen alkuvaiheessa yhdistetään usein runsaasti
erityisesti funktiosanoja, kuten deiktisiä sanoja, artikkeleita, pre- ja postpositioita,
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interjektioita, myöhemmässä vaiheessa substantiiveja). Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen
kriteerin haittana on se, ettei se ota huomioon lasten henkilökohtaisia ja kielten välisiä
eroja. Joidenkin lasten kahden kielen omaksumisprosessin aikana ei koodien yhdistyminen
välttämättä lisäänny tai vähene äkillisesti. Eri kielissä funktiosanoilla on eri tehtävät (esim.
suomessa ja virossa jako sisältösanoihin ja funktiosanoihin ei ole paras mahdollinen).
Meisel (1994 b: 416) kritisoi myös metodeja, joiden avulla näytetään funktiosanojen ja
substantiivien yhdistymisen äkillistä muutosta (esim. Vihman on käsitellyt sanastoa
neljässä ”sanaluokassa”: substantiivit, verbit, adjektiivit ja funktiosanat).
Meisel (1990: 7–9) korostaa simultaanisen kaksikielisyyden tutkimuksessaan
pragmaattisen ja kieliopillisen kompetenssin eroa: kehitys alkaa semanttis-pragmaattisilla
yksiköillä kohti lauseopillistumista tai kieliopillistumista. Köppen (1996: 927) mukaan
”language mixing can largely be accounted for in terms of developing pragmatic
competence”. Vaikka lapsilla on hyvin varhaisessa iässä (2.0–2.6) esiintynyt
koodinvaihtotapauksia (De Houwer 1990, Lanza 1992, 1997), näyttää siltä, että lapset
oppivat pragmaattiset ja/tai sosiolingvistiset taidot vasta myöhemmin iässä 5.0 tai sen
jälkeen, ja näin koodien yhdistyminen olisi vielä puuttuvan pragmaattisen ja kieliopillisen
kompetenssin merkki (Meisel 1994 b: 415).

5.3 Tutkimuksia koodien yhdistymisestä
Merkkejä jonkinlaisista kahden kielen vaikutuksista löytyy kaikista kaksikielisten lasten
tutkimuksista (Genesee ym. 1995: 611). Lapsen henkilökohtaisten ominaisuuksien,
omaksuttavien kielten, psyko- ja sosiolingvististen tekijöiden sekä tutkimusmenetelmien
mukaan koodien yhdistymisen määrä vaihtelee. Geneseen mukaan koodien yhdistymistä
esiintyy vain jollakin kielen osa-alueella ja tietyssä kehitysvaiheessa noin kolmen vuoden
ikään asti, harvoin enää neljännen ikävuoden jälkeen. Koodien yhdistymistä voidaan
seurata lausumissa tai eri lausumien välisinä (intra-utterance mixing and inter-utterance
mixing), kielen osa-alueittain tai diakronisesti. Tutkimusten keskeinen yksikkö on ollut
lausuma. (Genesee ym. 1995: 612, 619, 626).
Simultaanisesti kahta kieltä omaksuvat lapset saattavat käyttää seuraavia lausumia (De
Houwer 1998: 254):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lα (α-kielen) lausumat
LA (A-kielen) lausumat
Koodien yhdistymälausumat
Muut lausumat (ei Lα tai LA lausumat)
Lingvistisesti epäselvät lausumat
Epäkielelliset lausumat (non-language specific, nonsensical utterances)

Koodien yhdistymisen kvantitatiivisen arvioinnin ohella on syytä tutkia yhdistymisen
kvalitatiivisia tekijöitä eli sitä, millaiset yksiköt ovat yhdistyneet, millaiset ovat olleet
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yhdistymisen strukturaaliset edellytykset, miten kehittynyt on lapsen kieliopillinen
kompetenssi jne., ja pragmaattis-funktionaalisia tekijöitä eli sitä, täytetäänkö kielenkäytön
funktionaalisia/sosiaalisia sääntöjä ja onko vastaanottaja kaksi- vai yksikielinen jne.
(Köppe–Meisel 1995: 280).
Redlinger ja Park käsittelevät kaksikielisen lapsen kielenkehitystä Brownin (1973)
lausuman keskipituusvaiheiden avulla (MLU) (vaiheet esitelty tarkemmin luvussa 1.2).
Heidän tutkimuksensa perusteella koodien yhdistymistä tapahtuu eniten pienimmillä
lapsilla seuraavasti: I vaiheessa 20–30 %, II:ssa 12–20 %, III:ssa 6–12 % ja IV–V:ssä
2–6 %. Koodien yhdistymistä esiintyy tavallisesti lapsen toisen ja kolmannen ikävuoden
aikana. Koodien yhdistymisen ja MLU:n välillä on havaittu riippuvuutta: MLU:n noustua
yli 3.0:n koodien yhdistymisen osuus vähenee. (Redlinger–Park 1980: 351.)
On mahdollista, etteivät lapsen kielet ole kielenkehityksen alkuvaiheessa
pragmaattisesti eriytyneet (Nicoladis–Genesee 1996: 443, 460). Meiselin (1994 b: 417)
mukaan varhaisemmassa iässä yhdistetään hallitsevan kielen yksikköjä heikompaan.
Nicoladis ja Genesee (1996: 443) väittävät, että kaksikielisten lasten kieli on
taipuvaisempaa yhdistymiseen silloin, kun käytetään heikompaa kieltä ja kun yhdistyneiltä
sanoilta puuttuvat todennäköisesti lasten sanastoissa käännösvastineet. Heidän mielestään
koodien yhdistyminen saattaa olla lasten pragmaattinen menetelmä selvitä
kommunikaatiosta vaiheessa, jossa kielitaito ei ole riittävä.
Koodien yhdistymisen syinä pidetään samaa merkitsevän sanan, ekvivalentin,
puuttumista toisen kielen sanastosta (Quay 1995: 381–382), sanan unohtamista puheen
aikana (Köppe 1996: 944), sanan suurempaa frekvenssiä, kielen rakenteellisia valintoja ja
tietysti sosiaalisia, psykologisia sekä emootioista riippuvia valintoja. Kaksi- ja
kolmisanalausumien vaiheessa saattaa kysymys olla pelkästään siitä, että lapsi nojaa koko
kommunikaatiotaitoonsa tullakseen ymmärretyksi (Romaine 1995: 206). Schlyter (1987:
46) osoittaa, että kielten eriytymiseen vaikuttavat sekä lingvistinen kehitys että
syötös/interaktio-tekijät. Kielispesifisten kieliopillisten piirteiden omaksumisen kautta lapsi
pystyy pitämään kieliään myös leksikaalisesti erossa, toisin sanoen leksikaalisten ja
morfologisten yhdistämisten pitäisi hävitä.
Koodien yhdistymistä voi siis ilmetä fonologiassa, morfologiassa, leksikossa,
syntaksissa ja pragmatiikassa.

5.3.1 Fonologinen koodien yhdistyminen
Kielten fonologisten koodien yhdistymistä on tutkittu suhteellisen vähän (esimerkiksi
Murrell 1966, Oksaar 1971, Schnitzer ja Krasinski 1994, Deuchar ja Clark 1996, Paradis
1996, Johnson ja Lancaster 1998). Tutkimukset koskevat suuremmalta osin Lα:n (yhden
kielen) foneemien tuottamista LA:n (toisen kielen) mukaisesti. Jotkut tutkijat ovat sitä
mieltä, että lapsi omaksuu kahden kielen fonologiset systeemit ongelmitta (esim. Johnson–
Lancaster 1998: 265–266). Romaine ehdottaa (1995: 205), että fonologisella tasolla onkin
vähemmän kielten vaikutuksia kuin leksikossa, morfologiassa tai syntaksissa. Fonologina
Vihman (1985: 308–309) taas pitää fonologiaa koodien yhdistymisen yhtenä oleellisena
syynä. Leopold (1949 a: 267) toteaa, että Hildegard saattaa käyttää tiettyjä artikulatorisesti
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helpompia sanoja niiden ääntämyksen takia (esim. da pro there, high pro hoch, ja pro yes,
bike pro tricycle). Vihmanin mukaan hänen pojalleen Raivolle tuottivat vaikeuksia viron /r/
(esim. ära ’pois’), /ü/ (üles ‘ylös’), /ä/ (välja ‘ulos’), ja hän käytti englanninkielisiä
ekvivalentteja (off, up, out) niissä merkityksissä.
Raivo (1.10.13): ei võta out (ei võta välja ‘ei ota ulos’) (Vihman 1985: 309, 322.)

Petersin ja Strömqvistin (1996: 216) Spotlight-hypoteesista voisi löytyä selitys myös
kahden kielen (Lα tai LA) joidenkin piirteiden (muotojen, sanojen jne.) suosimiseen.
Ideana on, että lapsi omaksuu helpommin ja aikaisemmin sellaisia piirteitä, joita tietyn
kielen prosodiikka (prosodisen piirteen olemassaolo tai puuttuminen) korostaa.

5.3.2 Morfologinen koodien yhdistyminen
Eniten on löydetty ja tutkittu kielten morfologisia ja leksikaalisia koodien yhdistymisiä
(tutkimuksia esim. Murrell 1966, Burling 1978, Lindholm ja Padilla 1978, Oksaar 1971,
Redlinger ja Park 1980, Vihman 1982, 1985, Meisel 1989, 1990, 1994, De Houwer 1990,
Lanza 1992, 1997, Köppe 1996, Sinka ja Schelletter 1998).
Morfologiset yhdistymiset ilmenevat kahden kielen Lα:n ja LA:n morfeemien (esim.
Lα:n leksikaalinen morfeemi + LA:n kieliopillinen morfeemi) tai periaatteiden (Lα:n
morfeemi + LA:n funktio) yhteen liittämisenä.
Raivo (2.0.28): ei taha vaata seda float’i (ei taha vaadata seda ujukit)
‘en halua katsoa tätä kelluketta’ (Vihman 1985: 323)

Kielten morfologisesta yhdistymisestä on kirjoittanut eniten Meisel (1989, 1994 a, 1994 b).
Hän ei käytä language mixing -termiä, vaan puhuu morfologisesta fuusiosta ja
pragmaattisesta koodien yhdistämisestä (Meisel 1994 b: 414). Morfologialla ei ole
aikaisemmin tutkituissa kielissä niin suurta merkitystä kuin esimerkiksi suomessa tai
virossa, ja siksi morfologisia koodien yhdistymisiä on niissä yleensä vähän. On kuitenkin
useita tutkijoita (ks. esim. Vihman 1985: 307), jotka korostavat myös funktiosanojen
yhdistymisiä (ks. 5.3.3) niiden kieliopillisen tehtävän pohjalta. Suomessa ja virossa monet
funktiosanojen tehtävät osoitetaan sidonnaisten morfeemien avulla, mikä vähentää
funktiosanojen osuutta.
Lapsen kielenomaksumisen uskotaan alkavan jollain tavalla korostetuista leksikaalisista
yksiköistä (pragmaattis-semanttisista), jotka ovat fonologisesti prominentteja ja aluksi vain
referentiaalisia ilmauksia. Tällöin lapsen kielioppi eroaa aikuisen kieliopista
funktionaalisten kategorioiden puuttumisessa. (Meisel 1990: 15.)
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5.3.3 Leksikaalinen koodien yhdistyminen
Leksikon yhdistymisiä ovat tutkineet esimerkiksi Swain–Wesche 1975, Burling 1978,
Leopold 1939–1949, Lindholm–Padilla 1978, Redlinger–Park 1980, Vihman 1982, 1985,
Goodz 1989 ja Quay 1995.
Sekä yksi- että kaksikielinen lapsi omaksuu sanastoa samalla tavalla, lineaarisesta
hierarkkiseen struktuuriin. Clarkin (1987) kontrastin periaatteen mukaan aluksi jokainen
muoto omaksutaan yhdessä merkityksessä. Näin kaksikielinen lapsi saattaa kyllä olla
tietoinen hänelle puhuttavista kielistä, mutta ymmärtää kahden kielen synonyymeja eri
muotoina ja yhdistää siitä syystä eri kielten sanoja.
Tietyssä iässä, toisen ja kolmannen elinvuoden vaiheessa, on löytynyt eniten deiktisten
sanojen yhdistymisiä (viittaavat pronominit ja adverbit) (Vihman 1985: 305–396 function
words; McCune-Nicolich 1981: 16–17 relational words; ks. myös Lanza 1992: 640–641;
Döpke 1992 a: 477–478; Meisel 1994 b: 426–427; Köppe 1996: 944 ), jotka osaltaan
kuuluisivat indogermaanisissa kielissä kieliopillisten morfeemien joukkoon (closed class
items, that is, mixing of function words as well as mixing of bound morphemes, Köppe
1996: 945).
Pascal (1.8.22): on regarde das ‘me katsomme tätä’

(Köppe 1996: 942)

Lapsi omaksuu deiktiset sanat suhteellisen aikaisin. Hän käyttää niitä toisten vielä
puuttuvien sanojen tehtävissä, ja ne saattavat esiintyä tiettyinä esipredikaatteina. (Vihman
1999: 294.)
Raivo (1.10): ei vaja more nina ‘ei tarvitse enemmän nenää (niistää)’ (Vihman 1985: 322)
Ivar (1.10.30): encore käse ‘lisää juustoa’ (Köppe 1996: 929)
Siri: mer paper ‘lisää paperia’ (Lanza 1992: 643)

5.3.4 Syntaktinen koodien yhdistyminen
Kahden kielen yhdistettyjä fraaseja ovat tutkineet Redlinger ja Park (1980) ja Lindholm ja
Padilla (1978), syntaksia Swain ja Wesche (1975), Meisel (1994).
Danny: my blanket jetzt auf ‘ peitteeni on nyt päällä’ (Redlinger–Park 1980: 350)

Syntaktisella tasolla ovat yleisiä koodien yhdistymiset sanajärjestyksessä.
Raivo (1.9.18): ei padi kuku (padi ei kuku, no pillow fall) ‘tyyny ei putoa’ (Vihman 1985: 322)

Yleisesti voidaan sanoa, että nuoremmille lapsille näyttääkin olevan ominaista leksikon,
erityisesti deiktisten sanojen, ja morfologian koodien yhdistyminen; vanhemmille taas
fraasin, syntaksin ja leksikon, erityisesti substantiivien ja verbien koodien yhdistyminen
(Poplack 1980, Pfaff 1979, Vihman 1985).

51

5.4 Koodien yhdistymisen ja syötöksen riippuvuus
Useat tutkijat ovat keskittyneet selvittämään, mistä koodien yhdistyminen johtuu ja onko
yhdistymistä mahdollista välttää esimerkiksi oikean syötöksen kautta. Monet tutkijat
pitävät koodien yhdistymisen syynä koodinvaihtoa lapselle tarkoitetussa syötöksessä
(Genesee 1989: 169–171; Saunders 1980: 124–125, 1988: 181–186; De Houwer 1995:
227–229) tai sellaisen kielten käytön strategian valintaa, joka rohkaisee ja kannustaa
lastakin käyttämään koodien yhdistymistä (Lanza 1997: 260–268). Nicoladisin ja Geneseen
(1998: 85) mukaan kaksikieliset lapset vaihtavat koodia usein, jos heidän vanhempansa
tekevät samoin. Lapsen kodin ulkopuolisen ympäristön kieli näyttää vaikuttavan
voimakkaimmin strategiasta riippumatta (Genesee 1989: 169–171; Lanza 1997: 253–256).
Suurin osa kaksikielisyystutkimuksista ei ota riittävästi huomioon lapsen kehittymisen
sosiolingvististä tilannetta ja siitä johtuvaa koodinvaihtoa (De Houwer 1995: 245).
Nicoladis ja Genesee (1998: 85–86) korostavatkin, että sekä eri kommunikaatiostrategioiden käyttö että lapsen ikä vaikuttavat tuloksiin eri tavalla. He tutkivat lasten ja
vanhempien koodinvaihdon suhdetta seitsemässä perheessä. Lasten iässä 2.0–2.6
vanhempien koodinvaihto ei korreloinut lasten kielen käyttöön, mutta ikävaiheessa 3.0–3.6
yhteys oli selvä. Erot korreloivat myös sen kanssa, ajatellaanko lapsen tietävän
kielikoodien erot. Näyttää siltä, että strategian merkitys ei näy selvästi tuloksista ennen
kuin siinä vaiheessa, kun lapset ovat oppineet eriyttämään kielensä.
Vastakkaisiakin tuloksia on saatu kaksikielisten lasten ja heille vieraiden
keskustelukumppanien kommunikaation tutkimuksissa. Meiselin (1990) mukaan lapset
selviytyivät hyvin vieraassa kielellisessä tilanteessa, kun taas Geneseen (Genesee ym.
1995: 627) tulokset näyttivät koodien yhdistymisen määrän selvää kasvua. Tuloksien ero
saattaa johtua tutkimusmenetelmien erosta. On oletettavaa, että lausumien sisäiset koodien
yhdistymiset (intra-utterance mixing) riippuvat enemmän vanhempien koodinvaihdosta
kuin lausumien väliset koodien yhdistymiset (inter-utterance mixing) ja että koodien
yhdistyminen on kielitaidon ja kielten hallitsemisen kautta sisäisesti motivoitu (Genesee
ym. 1995: 626). Lapsen puheessa esiintyvä koodien yhdistyminen saattaa aiheuttaa myös
vanhemman koodinvaihtoa (Goodz 1994, Genesee ym. 1995: 628): vaikutuksen suunta
saattaa olla lapsesta aikuiseen mieluummin kuin päinvastoin.
Vanhempien kielenkäyttö on ensimmäinen malli, johon lapsi haluaa samastua.
Toisaalta lapsi saattaa jo hyvinkin varhain tajuta vanhemman osaavan seurustella kahdella
kielellä, ja hän käyttää sitä hyväkseen. Lanzan (1992: 649) mukaan vanhemmat voivat
vaikuttaa eri tavoin lapsen kielenkehitykseen suhtautumalla koodien yhdistymiseen
vaativalla tai suopeammalla tavalla:
1. Minimaalisen ymmärryksen strategia: aikuinen vaatii kontekstin mukaista kieltä.
2. Selvityksiä ja korjauksia vaativa strategia: aikuinen pyytää selvennystä.
3. Toisella kielellä toistamisen strategia: aikuinen toistaa lapsen lausuman kontekstin
mukaisella kielellä.
4. Strategioiden vaihtaminen: aikuinen ei välitä lapsen käyttämästä kielestä.
5. Kielenvaihdon strategia: aikuinen vaihtaa keskustelun aikana kieltä.
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Näiden eri strategioiden samanaikainen käyttö on kaksikielisen perheen arkea lapsille
puhuttaessa: puheessa esiintyy lausumia ja kielenvaihtoa kumppanin mukaan (De Houwer
1995: 228). Lapsen kognitiivinen taso ja ikä saattavat vaikuttaa siihen, miten hän reagoi
aikuisen käyttämien strategioiden välittämiin (hienoihin tai suoriin) vihjauksiin (Nicoladis–
Genesee 1998: 97). Kahden ensimmäisen strategian (1 ja 2) pitäisi innostaa lasta
yrittämään selvittää asiansa toisella tavalla. Lapsen odotetaan tarkistavan puhumaansa
kieltä ja tarpeen mukaan korjaavan lausumiaan silloin, kun äiti tai isä ymmärtää häntä
huonosti. Käytännössä strategiat eivät toimi aina odotetulla tavalla. Hyvin tiukka
vaatiminen ei sovi jokaisen lapsen tai jokaisen tilanteen ratkaisemiseen. Lapsen
persoonallisuus vaikuttaa ratkaisevasti eri strategioiden toimivuuteen. Vanhempien on
toimittava joustavasti tilanteen mukaan. Kolmas strategia, jossa aikuinen toistaa lapsen
ilmauksen toisella kielellä, ei välttämättä riitä siihen, että lapsi toistaisi ja omaksuisi
(ymmärtäisi, muistaisi) ilmauksen. Kolmas strategia kyllä korostaa toisen kielen tärkeyttä.
Joka tapauksessa neljää viimeistä strategiaa käyttämällä aikuinen ilmoittaa osaavansa
kumpaakin kieltä, ja lapsi saattaa käyttää niitä hyväkseen esimerkiksi vaihtamalla kieltä.
Muutamat tutkimukset ovat osoittaneet, että äitien ja isien kielenkäyttö lasten kanssa on
erilaista. Goodzin (1989) mukaan isät eivät ole niin vaativia eivätkä siksi välitä korjata
lapsen kieltä (De Houwer 1995: 229). Isät eivät vaadi lasten selvityksiä ja korjauksia vaan
tyytyvät sanottuun (De Houwer 1995: 228–229). Äidit taas usein opettavat ja korjaavat
keskustellessaan lastensa kanssa (Garcia 1983: 143).
Vanhempien lapsen kanssa käyttämä kieli (kielet) riippuu (riippuvat) monestakin
taustatekijästä. On eri asia olla monikielinen Sveitsissä (4 ”paikallista” kieltä) kuin
Norjassa: Sveitsissä monikielisyys ei herätä hämmästystä (Nicoladis–Genesee 1998: 96).
Kielhöfer ja Jonekeit (1983: 16) korostavat, että kaksikielisyyden omaksumiseen
vaikuttaa myös lapsen ja vanhempien välinen emotionaalinen yhteys: jos lapsen siteet
toiseen vanhempaan ovat voimakkaammat, tämän vanhemman kieli kehittyy nopeammin ja
voimallisemmin. Kielen kehitys riippuu myös monista muista tekijöistä, esimerkiksi siitä,
kuinka paljon vanhempi seurustelee lapsen kanssa (Huss 1991: 138).

5.5 Dominanssi
Useimmiten kaksikielisen henkilön kielet eivät ole täysin samantasoisia, vaan hänellä
saattaa esiintyä jommankumman kielen dominanssia. Dominanssi-termiä on käytetty eri
merkityksissä toisen kielen tiettyjen muotojen runsaammasta käytöstä toisessa kielessä.
Pfaff (1994: 76) käyttää sitä kielestä, jonka kaksikielinen hallitsee paremmin; Petersenkin
(1988: 487) korostaa toisen kielen parempaa taitoa toiseen kieleen verrattuna. Dominoiva
kieli ei ole ainoastaan enemmän käytetty kieli. Dominoiva kieli vastustaa enemmän eidominoivan kielen siihen tunkeutumista, kun taas ei-dominoivassa on usein koodin
yhdistymistä (Petersen 1988: 487). Yleisesti kielen dominanssia ilmenee yksisuuntaisena
yhdistymisenä (Genesee ym. 1995: 614). Heikomman kielen kieliopilliset morfeemit
(closed class = grammatical morpheme and function words) liittyvät usein dominoivan
kielen sanastoon (open class = lexical morpheme) (Lanza 1992, 1997: 143–144).
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Petersen (1988: 486) esittää kielen dominanssin hypoteesin:
”The dominant language hypothesis states that in word-internal code switching,
grammatical morphemes of the DOMINANT language may cooccur with lexical
morphemes of either the dominant or the nondominant language. However,
grammatical morphemes of the NONDOMINANT language may cooccur only with
lexical morphemes of the nondominant language.”
Lanzan (1997: 153) mukaan kielen dominanssi on olennaisesti psykolingvistinen ilmiö,
johon sosiolingvistiset parametrit ovat läheisesti kietoutuneet. Dominoivaksi kieleksi
saattaa tulla kieli, jota lapsi kuulee ja joutuu enemmän käyttämään. Sosiaalisten tekijöiden
vaikutuksesta tulee useimmiten dominoivaksi se ympäristön kieli, jota monet kaksikielisen
lapsen ikätoverit käyttävät (Petersen 1988: 487). Dominanssikin on dynaamista ja voi
vaihdella erityisesti pienellä lapsella.
Kaikkia tutkittavia kaksikielisiä lapsia on vaikea sovittaa Petersenin dominanssin
hypoteesiin. Vaikka toinen kieli olisikin selvästi dominoiva, saattaa koodien yhdistymistä
esiintyä kummankin kielen tuotoksissa. Koodien yhdistyminen ei siis välttämättä ole
yksisuuntaista (esim. Köppe 1996).

6 Tutkimuskohteet ja tutkimusaineisto
6.1 Tutkimuskohteet
6.1.1 Tutkimuskohteet M ja H: yleiskehitys ja henkilökohtaiset piirteet
Tutkimuskohteinani ovat siis virolais-suomalaisessa kaksikielisessä perheessä kasvavat
sisarukset, M-poika ja H-tyttö. M on perheen ensimmäinen lapsi. H-tyttö on häntä vuotta
nuorempi.2 Lapset ovat olleet terveitä ja neuvolan seurannassa heidän kehityksensä on ollut
ikää vastaava. Vakavampia sairauksia ei ole ollut.
M nousi seisomaan iässä 0.7 ja otti tukea vasten ensimmäiset askeleet. Iässä 0.8 hän
käveli talutettaessa ja iässä 0.11 käveli itse, 1.6 tanssi ja yhdisti Lego-palikoita ja 1.6–1.8
alkoi piirtää. Iässä 0.6 M sai ensimmäisen kuvakirjansa ja iässä 1.1 katseli kiinnostuneena
ja osoitti kädellään kuvista esineitä, joista puhuttiin.
H konttasi iässä 0.5 ja nousi kävelemään (ja tanssimaan) 10 kuukauden ikäisenä. Toisen
elinvuoden alku oli itsenäistymisen aikaa: hän yritti syödä itse, yhdisti Lego-palikoita, ajeli
leikkiautolla, lauloi ja osoitti kuvia. (Taulukko 1.) H omaksui taitoja toisia (etenkin
isoveljeä) seuratessaan ja jäljitellessään. Molemmat lapset olivat musikaalisia.
M oli hyvin itsenäinen luonteeltaan: käskyt ja kiellot eivät useinkaan tehonneet, mutta
hän hyväksyi asialliset selitykset. M ei ole ujostellut vieraita, hän on tarvinnut huomiota ja
halunnut esiintyä. M on alusta lähtien tarvinnut joka päivä jonkin verran omaa rauhaa ja
aikaa leikkiä yksin. M piti iästä 2.0 lähtien leikeistä, joissa hän pystyi liikkumaan ja
ratkaisemaan eri tilanteita. Keskeinen kiinnostuskohde oli legoilla rakentaminen.
Rauhallinen paikallaan istuminen onnistui vain piirrettäessä. Piirtäminen olikin M:n toinen
suosikkitoiminta. Piirtämällä M leikki ja eläytyi piirustustilanteeseen. Hän oli tällöin niin
omissa oloissaan, että ei huomannut ollenkaan ympäristöään. M:n kolmas suosikkipaikka
oli television luona. Television seuraaminen merkitsi hänelle aktiivista mukanaoloa. Hän
2
Analyysissa esitän tavallisesti lapset kronologisessa järjestyksessä: M ja H; H on kuitenkin
ensimmäisenä silloin, kun korostan jotakin hänen kehityksessään tai kun hänen kehityksensä on M:ä
nopeampaa.
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leikki samalla ohjelman tilanteita, jutteli itsekseen, puhui toisille tapahtumista ja
kommentoi jatkuvasti ohjelmia.
H oli luonteeltaan ujo ja suostuvainen. Hän kaipasi usein seuraa eikä viihtynyt yksin.
Sisaruksien välisessä suhteessa M johti ja H totteli. H tarvitsi aikaa vieraisiin
tutustumiseen. Hän viihtyi paremmin vieraiden aikuisten kuin lasten kanssa. H oli
järjestelmällinen ja piti huolta tavaroistaan. Onnistuminen ja toisten mielipide olivat
hänestä tärkeitä, ja jokainen epäonnistuminen voi aiheuttaa itkua.
H oli liikunnallinen. Hän piti talvesta, hiihtämisestä ja kelkkailusta. Kun M halusi
katsoa televisiota, H halusi ulos liikkumaan. H on pitänyt tanssimisesta ja laulamisesta. Jo
parivuotiaana hän lauloi pitkiä lauluja. Itse asiassa hän omaksui sanoja ja rakenteita
laulujen kautta. Vaikka hän osasi lauluja, hän ei uskaltanut esiintyä toisille. Uusien taitojen
opiskelu sujui H:lta helpommin, koska hänellä oli hyvä muisti ja hän jäljitteli mielellään. M
oli kekseliäs, H ahkera.
Taulukko 1. M:n ja H:n yleiskehitys ja kielellinen kehitys.
Ikä

M:n yleiskehitys

H:n yleiskehitys

M:n kielellinen kehitys

H:n kielellinen kehitys

0.3
0.4
0.5
0.6

nostaa päätään
kääntyy selälleen
ensimmäiset hampaat
istuu, ryömii

nostaa päätään
kääntyy selälleen
konttaa
istuu

ääntelee, nauraa
jokeltelee

ääntelee, nauraa
jokeltelee

0.7
0.8

nousee seisomaan
kävelee tukien, seuraa
televisiota

0.9
0.10
0.11
1.0

syö itse
kävelee
osoittelee kuvia,
seuraa piirrettyjä
elokuvia

1.1
1.2
1.3

tapailee sanoja;
katsoo kirjaa
ensimmäisiä sanoja

syö itse
kävelee, tanssii
kiipeilee, piirtää

tapailee sanoja

laulaa, osoittaa kuvia
jäljittelee liikkeitä
ja sanoja

kolmitavuinen sana
alkaa tuottaa pitkiä
(4–5 sanan) lausumia

aukaisee ovia

neljätavuinen sana

1.6

yhdistelee legoja,
tanssii, aloittaa
piirtämisen

ensimmäiset kaksisanalausumat

1.10
1.11
2.0

laulaa

kolmisanalausumat
kolmitavuiset sanat
kysyy ja vastaa, 50 %
puheesta jokeltelua

2.2

konttaa

kuuntelee lukemista,
kuiskaa, kertoo
tarinaa

käyttää ensimmäisiä
suffikseja
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Puheen tuottaminen alkoi M:llä ennen toista ikävuotta; (noin seitsemän–kahdeksan
kuukauden ikäisenä hän tapaili ensimmäisiä sanoja). 18 kuukauden ikäisenä M alkoi
tuottaa kaksisanalausumia, iässä 2.0–2.1 vastasi kysymyksiin ja kyseli itse, iässä 2.2
kuunteli lyhyitä tarinoita ja kertoi itse ne sen jälkeen. Hän ei ole ollut innokas
jäljittelemään kielenomaksumisvaiheessa. M piti kielellä leikkimisestä. Hänellä oli
lennokas mielikuvitus: iästä 2.6 saakka hän on keksinyt itse tarinoita ja lauluja.
H oli hiljainen ensimmäisen ikävuoden loppuun saakka. Se oli juuri vaihe, kun isoveli
M alkoi puhua ja kysyä. Iässä 1.2 ilmaantuivat H:n ensimmäiset lausumat, heti
monisanaisina pitempinä kuin kahden sanan lausumat. (Taulukko 1.) H käytti
yksivuotiaana kotona enemmän viroa kuin suomea. Kun M seurusteli yksivuotiaaksi
saakka pääasiallisesti vanhempiensa kanssa, H:lla oli myös isonveljen malli. M puhui
siskolleen (ja myös toisille lapsille) viroa ja esimerkiksi komenteli häntä iässä 3.3 viroksi
(äitiä imitoiden).
Lapsia kiinnosti selvästi TV-ohjelmien kielellinen puoli. Television luona kehittyi
heidän näkemyksensä kielimaailmasta, esimerkiksi M osasi jo iässä 2.0 odottaa saksan
kielen tuntia. Disneyn piirretyistä M omaksui ensimmäiset englanninkieliset sanansa (nice
music, hello!, good bye), ja (muista) lastenohjelmista lapset katsoivat mielellään
ruotsinkielistä Muumia. Television kautta he tiesivät maailmassa olevan viron ja suomen
lisäksi toisiakin kieliä.
Lapset halusivat samastua virolaisiin tai suomalaisiin: M sanoi olevansa suomalainen ja
H virolainen. H viihtyi paremmin virolaisten keskuudessa ja uskalsi lähteä uusia suhteita
solmimaan. M:ää harmitti virolainen kasvatus rajoituksineen.

6.1.2 Lasten kielenkehityksen tausta ja ympäristö
Lasten äiti on virolainen. Hän aloitti suomen opinnot aikuisiässä 18-vuotiaana ja puhuu nyt
kaksikielisenä myös suomea. Hänen suomen kielessään on viron vaikutusta, esimerkiksi
virolainen aksentti. Äiti on kotoisin Tartosta, ja hänen virossaan esiintyy hieman EteläViron murteen vaikutteita (esimerkiksi sanastossa demonstratiivipronomini too, toda). Äiti
on lingvisti, jonka pääaineina ovat olleet viro ja suomi. Lasten isä on suomalainen ja
kotoisin Pohjois-Savon murrealueelta. Isä on opiskellut liikuntalääketiedettä. Isä käyttää
arkipuheessaan kohtalaisesti savoa, mutta joskus myös yleiskieltä. Pohjois-Savossa asuvat
isän äiti ja muut sukulaiset puhuvat savoa. Lasten syntyessä isä ei osannut lainkaan viroa.
Äidin ja lasten keskustelua seuraamalla hänelle on kehittynyt jonkinlainen viron taito, ja
hän ymmärtää arkikeskustelua sekä pystyy vastaamaan kysymyksiin. Vanhemmat puhuivat
lapsilleen johdonmukaisesti äidinkieltään. Äiti vaati lapsilta keskusteluissaan viron käyttöä
eikä reagoi suomenkieliseen puheeseen. Isä pyysi joskus lapsia sanomaan sanoja tai
fraaseja suomeksi, muttei tehnyt sitä järjestelmällisesti. Äiti ja isä keskustelivat keskenään
suomeksi. Lapset saattoivat tietää jo hyvin varhain äidin olevan kaksikielinen, koska he
kuulivat joka päivä äidin puhuvan kaupoissa ja tuttavien kanssa suomea. Koko perheen
yhteiset hetket olivat luontevia: äiti puhui viroa ja isä suomea, ja kumpikin ymmärsi
keskustelun kulun.
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ympäristö: suomi
Viro
viro
TV, radio, kasetit, kirjat
suomi
Suomi

Suomi

äiti
VIRO
KAKSIKIELISYYS
sisarukset
keskenään,
ystävät
SUOMI
isä

lähisukulaiset
viro
Viro
ystävät

lähisukulaiset
savo
Savo

Kuvio 1. M:n ja H:n kielellinen ympäristö.

Kuukautta ennen M-pojan syntymistä perhe muutti isän opiskelujen takia Sotkamoon.
Perheellä ei ollut seudulla tuttuja, mutta ystävyyssuhteet kehittyivät piakkoin
vuokraisännän perheen kanssa. Vuonna 1992–1993 Sotkamossa oli perheen äiti mukaan
lukien kolme ulkomaalaista; kaksikielisiä perheitä oli siis vain kolme. Paikallisväestön
suhtautuminen maahanmuuttajiin ei ollut kielteistä. Esimerkiksi isäntäperhe ja heidän
sukulaisensa olivat asuneet vuosia Ruotsissa ja luultavasti sen takia pystyivät
ymmärtämään ja helpottamaan sopeutumista Sotkamon elämään. Sotkamossa solmitut
ystävyyssuhteet olivat sen verran tiiviitä, että jäivät kestämään vielä perheen muutettua
sieltä pois. Esimerkiksi kummankin lapsen kummit ovat Sotkamosta.
Päätös kasvattaa lapsista kaksikielisiä oli äidin. Lasten isä suhtautui siihen epäilevästi ja
ehdotti aluksi vain yhden kielen, suomen, puhumista. Hän epäili, ettei lapsi osaisi muuten
kunnolla kumpaakaan kieltä. Äidistä vieraan kielen puhuminen omalle lapselleen oli täysin
mahdotonta.
Pojan ensimmäisen elinvuoden aikana äiti oli ainut ihminen, joka puhui lapselle
jatkuvasti viroa. Viron kieltä tukivat 1–2 kuukauden pituiset matkat Viroon, äidinäidin ja
virolaisten tuttujen vierailut Suomeen ja vironkielisten kirjojen (vuodesta 1995
laulukasettien ja juttujen) kuunteleminen. Esimerkiksi M:n ensimmäisen elinvuoden aikana
viron mummo vieraili Sotkamossa kaksi kertaa (kuukausi kerrallaan) pojan ollessa kahden
kuukauden ja viiden kuukauden ikäinen. Perhe oli myös vuoden vaihteessa lyhyellä (viiden
päivän) Viron-matkalla. Äiti oli pojan kanssa kahdestaan Virossa vanhempiensa luona
keväällä kuusi viikkoa (M 0.7–8.8.22) ja kesällä 4 viikkoa (M 0.10–0.11). Tämän matkan
jälkeen perhe muutti Iisalmeen. (Taulukko 2.) Iisalmesta ei alussa löytynyt uusia ystäviä,
mutta lapsilla oli Virossa omat kaverinsa (sekä poikia että tyttöjä). Lasten ollessa iässä 3.2
(H) ja 4.3 (M) ystäviksi löytyivät kuitenkin Iisalmen seudulla asuvat virolais-suomalaiset
sisarukset (tyttö 2.5 ja poika 1.0) ja viroa kotona puhuvat sisarukset (pojat 1.0 ja 3.8).
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Taulukko 2. M:n ja H:n kehityksen tausta ja ympäristö.
AIKA

M (ikä)

H (ikä)

PAIKKA

MERKINTÖJÄ

Kuopio
Sotkamo
Sotkamo

Lasten äiti muuttaa Suomeen
Perheen 1. lapsi (M) syntyy
Viron mummon vierailu 1 kk
Koko perhe Virossa 1 viikko
Viron mummon vierailu 1 kk
Virossa äidin kanssa 1,5 kk
Virossa äidin kanssa 1 kk
Muutto Sotkamosta
Kaksi virolaisvierasta 1 viikko
M yksivuotias
Perheen 2. lapsi (H) syntyy
Viron mummo (1 kk) ja
pappa (2 viikkoa) vierailulla
Virossa äidin kanssa 2 kk
Nauhoitusten alku
Virossa 1 kk,
siitä viikko vain mummon ja papan seurassa
Äiti aloitti jatko-opinnot,
on kuukausittain 1–2 pvää Oulussa
Joululomaviikko suomen mummon ja
isän sukulaisten luona

1992
17.6.
29.8.

0.2–0.3
1993

0.4
0.5–0.6
0.7–0.8
0.10–0.11
0.11
0.11
1.1–1.2

0.1–0.2

Tartto
Sotkamo
Tartto
Tartto
Iisalmi
Iisalmi
Iisalmi
Iisalmi
Iisalmi

1.8–1.10
1.10
2.0–2.1

0.8–0.10
0.10
1.0– 1.1

Tartto
Iisalmi
Tartto

2.2

1.2

Iisalmi

2.4

1.3

Tervo

2.4–2.6

1.4–1.6

Iisalmi

2.4–2.5
2.7–2.9

1.4–1.5
1.7–1.8

Iisalmi
Tartto

2.10
2.10
3.1

1.10
1.10
2.1

Iisalmi
Iisalmi
Iisalmi

3.2–3.3

2.2–2.3

Iisalmi

3.6

2.6

Levi

3.10–3.11

2.10–2.11

Tartto

(4.3)

3.2

Iisalmi

(4.6–4.7)
(4.9)
(4.10)

3.6–3.7
3.8–3.9
3.10–3.11

Iisalmi
Tartto
Tartto

29.8.
10.9.

1994

1995

1996
29.8

1997
10.9.

Äiti viikoittain päivän Oulussa,
lapset ovat isän seurassa
Viron mummo vierailulla 1 kk
Virossa äidin kanssa 7 viikkoa,
siitä 4 pvää ilman äitiä
Viron mummo vierailulla 2 vkoa
Virolainen vieras 1 viikko
Lapset perhepäivähoitoon 2–3 pvää viikossa,
äiti kuukausittain 2 pvää Oulussa
Viron mummo vierailulla 3 vkoa
Lomalla mukana kaksikielinen virolainen
lapsenhoitaja, 1 viikko
Virossa äidin ja isän kanssa 1 kk
M neljävuotias
Kaksikielisistä lapsista kaverit
Kaksi viikkoa isän seurassa
Virossa äidin kanssa 1 kk
Viron mummon ja papan kanssa 3 viikkoa
H kolmevuotias

Perhe asui Iisalmessa suomenkielisessä ympäristössä. Iisalmessa oli toisiakin
maahanmuuttajia. Paikallisten suhtautuminen oli välttelevää. Isän sukulaiset asuivat
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lähiseudulla (noin 100 kilometrin päässä), jossa vierailtiin noin kerran kuukaudessa. Ennen
lasten päivähoitoa kontaktit suomenkielisiin lapsiin puuttuivat lähes kokonaan tai olivat
satunnaisia.
Seuruuajan alkuvaiheessa lapset olivat kotona äidin kanssa. Äiti aloitti vuonna 1994
jatko-opinnot ja kävi kuukausittain (1–2 päivää kerralla) Oulussa. Isä huolehti niinä päivinä
lapsista. Ollessaan iässä 3.1 (M) ja 2.1 (H) lapset aloittivat suomenkielisessä
päivähoidossa. M ja H ovat olleet perhepäivähoidossa 5–6 yksikielisen (suomalais)lapsen
ryhmissä neljän eri hoitajan luona. Ensimmäisen vuoden ajan lapset olivat päivähoidossa
2–3 päivää viikossa, sen jälkeen 5 päivää viikossa. Äidin ollessa muutaman viikon
matkoilla lapset vietiin Viroon mummon ja papan hoitoon. Silloin lapset olivat vain
vironkielisessä ympäristössä.
Talvesta 1994 alkaen, kun äiti joutui olemaan opiskelun takia matkoilla ja lapset
alkoivat viettää aikaisempaa enemmän päiviä isän seurassa, lastenvälinen kommunikaatio
muuttui yhä enemmän suomenkieliseksi. Samaan aikaan (vuonna 1994 syystalvena) M
alkoi puhua vieraille lapsille viroa. H puhui kotona useimmiten viroa. Lastenvälinen kieli
vaihtui lähes suomeksi kahden viikon kuluttua perhepäivähoidon alkamisesta. Hoitaja
havaitsi lasten (suomenkielisessä) puheessa vieraita sanoja sekä kysyi äidiltä niiden
merkityksiä (esim. õun ‘omena’, emme ‘äiti’, ei tohi ‘ei saa’). Kaksikielisten
leikkikavereiden kanssa lapset puhuivat tutustumisvaiheessa viroa. Kielivalintaan saattoi
vaikuttaa äitien kommunikaatio viroksi. Suomessa asuvat kaksi vironkielisen perheen
poikaa pyrkivät kommunikoimaan M:n ja H:n kanssa suomeksi. Viron matkoilla M ja H
jatkoivat keskenään kahden (yhdistyneen) kielen puhumista. Yksikielisten virolaislasten
kanssa he puhuivat viroa, eikä kukaan ole valittanut kieliongelmista. M oli mielellään
tulkkina aikuisille ja lapsille. M yritti aina selvittää asiansa niin monta kertaa, että
yhteisymmärrys syntyi. Hän ”opetti” viron papan pyynnöstä papalle suomea ja auttoi
pikkusiskoa asioittensa selvittämisessä suomalaisille lapsille. M yritti tulkata iästä 2.5 äidin
pyynnöstä ohjelmaa toisille.

6.2 Tutkimusaineisto ja sen keruu
6.2.1 Tutkimusaineisto
Tutkimusaineistonani ovat ääninauhoitukset ja päiväkirjamerkinnät. Päiväkirjaa olen
pitänyt lasten ensimmäisten sanojen ilmaantumisesta lähtien. Olen nauhoittanut koko
aineistoni yksin lukuun ottamatta perhepäivähoitajan kahta nauhoitusta vuosina 1995 ja
1998. Äänitteitä on yhteensä 36 tuntia. Olen nauhoittanut lapsiani M-poikaa ja H-tyttöä
kotona eri kielikonteksteissa. Kielikonteksti määräytyy keskustelukumppanin kielen
mukaan ja kielikontekstilla tarkoitan kieltä tai kieliä, joita tietyssä tilanteessa (esim.
nauhoitustilanteessa) puhutaan.
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Taulukko 3. Tutkimuksen kielikontekstit.
LAPSEN KESKUSTELUKUMPPANI ja kielipotentiaali

KIELIKONTEKSTI
ja tavoitekieli

Äiti (kaksikielinen)

Yksikielisesti viroa

Isä (yksikielinen)

Yksikielisesti suomea

Äiti ja isä

Kaksikielisesti viroa ja suomea

Äiti ja sisarus

Yksikielisesti viroa

Isä ja sisarus

Yksikielisesti suomea

Sisarukset keskenään

Kaksikielisesti viroa ja suomea

Koko perhe

Kaksikielisesti viroa ja suomea

Viron mummo (yksikielinen)

Yksikielisesti viroa

Perhepäivähoitaja ja hoitolapset
(yksikielisiä)

Yksikielisesti suomea

Kielikonteksti saattaa olla yksikielisesti viro (lapsi viroa puhuvan aikuisen tai lapsen
seurassa), yksikielisesti suomi (lapsi suomea puhuvan aikuisen tai lapsen seurassa) tai
kaksikielisesti viro ja suomi (lapsen keskustelukumppaneina toinen viroa ja toinen suomea
puhuva aikuinen ja/tai lapsi; tai keskustelukumppani on itse kaksikielinen, vaikka
käyttääkin keskustelussa vain toista kieltä). Äiti ja isä ovat johdonmukaisesti puhuneet
kumpikin äidinkieliään. Lasten isä oli nauhoitusten alkuvaiheessa (v. 1994) täysin
yksikielinen. Yksikielisiä ovat olleet lasten viron mummo (viro) ja perhepäivähoitaja ja
hoitolapset (suomi).

6.2.2 Aineiston keruumenetelmät
Kaksikielisyyden tutkimusta aloin suunnitella poikani ollessa lähes kaksivuotias (1.10 =
vuosi ja kymmenen kuukautta). Tyttäreni oli silloin iässä 0.10. Siitä syystä nauhoituksia ei
ole kielenkehityksen varhaisvaiheesta. Keräsin aineistoa ilman varmaa suunnitelmaa siitä,
mitä tutkin. Päiväkirjaa lapsen kehityksestä olin pitänyt jo ennen nauhoituksia pojan iästä
0.6 (kuusi kuukautta) alkaen (myös tyttäreltäni iästä 0.6). Merkitsin muistiin myös
oleelliset seikat sekä lapsen motorisesta että kielellisestä kehityksestä. Seurannan alettua
vuonna 1994 heinäkuussa olen tehnyt muistiinpanoja jatkuvasti. Olen tehnyt kielen
kehitystä koskevat merkinnät sanoina, fraaseina ja lausumina ja käyttänyt usein apuna
foneettista tarkekirjoitusta. Koska olen kulkenut koko ajan muistiinpanovälineet mukanani,
olen onnistunut kirjoittamaan muistiin suuren osan sanoja ja suffikseja uskoakseni niiden
ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Päiväkirja on ollut tarpeellinen myös niissä
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tapauksissa, kun nauhoitukset eivät ole olleet mahdollisia (esimerkiksi matkalla,
vierailulla). Päiväkirja on ollut tarpeellinen myös siksi, koska olen tehnyt merkintöjä
nauhoitustilanteista ja nauhoituksen kulusta usein heti nauhoituksen jälkeen, harvemmin
nauhoituksen aikana.
Nauhoituksen aloitin M:ltä iässä 1.10 ja H:lta 0.10. Lapset tottuivat pienestä lähtien
nauhoituksiin eivätkä kiinnittäneet niihin huomiota. Tallennukset jatkuivat kolme vuotta.
Olen tehnyt nauhoitukset kannettavalla radionauhurilla, jossa ei tarvita mikrofonia.
Radionauhuri oli aina valmiina olohuoneen kaapissa. Toisinaan siirsin sen
makuuhuoneeseen tai keittiöön. Radionauhuri oli siis tuttu esine eikä herättänyt lasten
mielenkiintoa. Tallennustilanne oli minusta luonteva ilman mikrofonin käyttöä. Mikrofonin
puuttumisesta kärsii joskus äänityskvaliteetti: kun lapsi on selin nauhuriin, kun leluja
putoaa tai kun lapsi puhuu ja toimii (esim. juoksee, hyppii) samanaikaisesti.
Keittiössä (liite A, kuvio 1) lapset ovat olleet nauhurin lähellä ja istuneet pöydän
takana. Keittiössä olen nauhoittanut ruokailuhetkiä, piirtämistilanteita, joissa lapset
selostavat mitä he parhaillaan piirtävät, kirjojen katselutilanteita. Aikuinen joko istuu
lapsen vieressä tai on läsnä, muttei osallistu katseluun. Liikkuminen on ollut rajoitettua
tilan puutteen takia. Keittiössä olen tehnyt monia varhaisvaiheen (1.2–2.6) nauhoituksia,
kun lapsi istuu esimerkiksi syöttötuolissa. Keittiön pöydällä on ainut mahdollisuus piirtää
tai askarrella. Keittiö on ollut myös rauhallinen ja hiljainen nauhoituspaikka esimerkiksi
sisaruksen päiväunien aikana tai silloin, kun sisarus on sairaana.
Olohuoneessa (liite A, kuvio 2) olen nauhoittanut vapaan leikin tilanteiden (3) lisäksi
keskustelutilanteita, kuvakirjan katsomista (1) ja television ohjelman selostamista (lapsi
kertoo aikuiselle ja/tai sisarukselle, mitä piirroselokuvassa tapahtuu) (2). Vapaassa leikissä
lapset ovat liikkuneet pitkin huonetta ja nauhuri on ollut hyllyllä. Kuvakirjaa ja televisiota
on katseltu sohvalla istuttaessa. Joskus nauhoitus ei ole onnistunut olohuoneessa, koska
lapsi tai aikuinen on halunnut katsoa televisiota.
Makuuhuoneessa (liite A, kuvio 3) olen nauhoittanut joitakin leikkitilanteita (lapset
leikkivät vanhempien sängyllä tai lattialla), kuvakirjan katsomis- ja kertomistilanteita.
Lasten leikkikalut ovat makuuhuoneessa ja lapset leikkivät siellä silloin, kun kukaan ei ole
päiväunilla.
Tavoitteena oli nauhoittaa lapsen puhetta seuranta-ajan alkuvaiheessa, iässä 1.10–2.6
vähintään tunti kuukaudessa. Nauhoituskerta kesti muutamasta minuutista puoleen tuntiin
lasten puhehalujen mukaan. Esimerkiksi iässä 1.10 nauhoitin M:ltä 4 otosta (yhteensä 40
min.) ja iässä 1.11 9 otosta (yhteensä 90 min.) (ks. taulukko 4). Iän 2.6 jälkeen
nauhoituksia on tehty noin kerran (yhteensä yksi tunti) kolmessa kuukaudessa.
Nauhoitukset on tehty joko kuukauden alussa tai lopussa (kuukauden kehityksen
seuraamista varten), koska tarkan kuukauden väliajan pitäminen ei ole onnistunut
matkojen, sairauksien tai aikuisen keskustelukumppanin poissaolon takia. Nauhoitustilanne
on edellyttänyt sitä, että lapset ovat olleet halukkaita puhumaan. Hiljaisuutta en ole
nauhoittanut. Jos lapsi on vaiennut tai lähtenyt huoneesta, olen katkaissut nauhoituksen.
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Taulukko 4. Esimerkki nauhoituspäiväkirjasta: M:n aineiston keruu ikävaiheessa 1.10–1.11.
Nauhoituksen
ajankohta

Kesto
(min.)

Läsnä

M:n ikä
(vuosi, kk, p)

Nauhoituspaikka

Nauhoitustilanne

M, E

1.10.10

Keittiö

Iltapala kl.20.00

9.7.1994

15

11.7.1994

5

M, H, E

1.10.13

Keittiö

Vapaa leikki

11.7.1994

2

M, H, E

1.10.13

Keittiö

Päivällispöydässä

20.7.1994

18

M, E

1.10.21

Keittiö

M katsoo mainoksia

29.7.1994

5

M, H, E, I

1.11.0

Keittiö

Aamupala

29.7.1994

10

M, I

1.11.0

Olohuone

Vapaa leikki

1.8.1994

10

M, E

1.11.2

Keittiö

Vapaa leikki

2.8.1994

4

M, H, E

1.11.3

Keittiö

Aamupala

4.8.1994

16

M, H, E

1.11.5

Olohuone

Vapaa leikki, 8.30

4.8.1994

5

M, H, E

1.11.5

Keittiö

Vapaa leikki, 17.00

26.8.1994

5

M

1.11.27

Keittiö

Yksin piirtämässä

26.8.1994

30

M, E

1.11.27

Keittiö

Piirtämässä

26.8.1994

5

M, H, E

1.11.27

Keittiö

Vapaa leikki

Nauhoitusten ajankohtina ovat olleet aamupäivät, sisaruksen päiväunen aika ja päiväunien
jälkeiset leikkihetket (tavallisesta poikkeavat nauhoitusajat, aikaisin aamulla tai myöhään
illalla, on merkitty nauhoituspäiväkirjaan). Lapset M ja H ovat olleet silloin levänneitä ja
puheliaita. Näinä ajankohtina isän kanssa on nauhoituksia vain vähän, koska isä on yleensä
ollut töissä (myös viikonloppuisin). Isän tultua kotiin illalla nauhoitukset eivät ole olleet
kielelliseltä kannalta edullisia: lapset iloitsevat isän tulosta, hyppivät, nauravat, huutavat,
juoksevat edestakaisin. Isän ollessa vapaalla on käyty mummolassa tai ulkoiltu, eikä
taaskaan ole ollut mahdollista nauhoittaa. Ääninauhoituksia isän kanssa on yleensä noin
kolmasosa kaikista ääninauhoituksista eli melkein 10 tuntia.
Nauhoitustilanteet ovat olleet toistuvia: aamiaispöydässä, piirtämässä, kuvakirjaa tai
elokuvaa katsomassa ja vapaassa leikissä. Olen ottanut huomioon lasten kielenkäytön
aikuisten ja lasten (erikseen tuttujen ja vieraiden) kanssa. Jos kumppanina on ollut
kaksikielinen henkilö, on siitäkin merkintä.
Nauhoitustilanteissa lapsi on tavallisesti ollut aktiivinen osapuoli. Äidin ja isän tapa on
olla kuuntelijana, myöntää tai kieltää, vastata lapsen kysymyksiin. Keskustelutilanteissa
äiti esittää kysymyksiä ja lapsi vastaa. Joskus äidillä on omat paperinsa mukana
(päiväkirja) eikä hän osallistu keskusteluun ollenkaan. Äidillä on tapana toistaa lapsen
lausumia sitä varten, että myöhemmin nauhaa kuunnellessaan ja litteroidessaan hän saa
selvää pojan sanoista. Äiti saattaa myös korjata lapsen virheellisiä muotoja ja auttaa toisen
kielen sanojen löytämisessä silloin, kun ne lapsen sanastosta varmasti puuttuvat. Isä
hyväksyy tavallisesti lapsen puheen sellaisenaan ja vastaa tai korjaa harvoin lausumia. Isä
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on lukenut usein nauhoituksen aikana sanomalehteä tai katsonut televisiosta uutisia. Jotkut
nauhoitukset ovat leikkitilanteista, joissa isäkin osallistuu aktiivisena leikkiin.
Ruokapöydässä on aina ollut tavallinen keskustelutilanne, johon kaikki osallistuvat.
Perhepäivähoitaja on nauhoittanut kaksi otosta omalla nauhurillaan. Mitään
erikoisohjeita en antanut, vaan suosittelin nauhoittaa ihan tavallista hoitopäivää. Kumpikin
nauhoitus (30 min. kerralla) on tehty päiväunien jälkeen iltapäivällä. Ensimmäisen
nauhoituksen aikana lapset leikkivät. Toisen aikana he näyttävät hoitajalle vironkielistä
kirjaa ja kertovat, mistä kirjassa puhutaan. Nauhoituksien äänen laatu kärsii taustamelusta.
Lisäksi ensimmäisessä nauhoituksessa on mukana vielä kaksi suomalaislasta. Joudunkin
päättelemään M:n ja H:n lausumat äänen perusteella, mikä ei ole täysin luotettava. Olen
käyttänyt perhepäivähoitajan nauhoitusta vain oheismateriaalina.
Lasten kielellinen aktiivisuus vaihtelee eri otoksissa. Väsymyksen ja sairauden
vaikutusten lisäksi asiaan liittyy nauhoitustilanne (esim. vapaa leikki, keskustelu,
kuvakirjan katsominen, kertomus). Vapaan leikin ja keskustelun tilanteissa M ja H ovat
usein puheliaita. Kuvakirjan katsomisessa varhaisvaiheessa (noin ikään 2.0–2.2) lapsi
saattaa käyttää vain yhden sanan ilmaisuja nimittäessään näkemiään esineitä, vaikka
tavallisesti käyttääkin paljon pitempiä lausumia. Samoin kuvakirjasta kertomisessa on
vaara, että lapsi muistaa luetun ulkoa ja käyttää vastaavaa kieltä. Televisiota katsottaessa
M:llä on tapana kertoa äidille tai sisarelle tapahtumista. Kun katsottava ohjelma on
englanninkielinen, ovat tulokset luotettavia, koska lapsi ei voi nojata muistitietoon.

6.2.3 Tutkimusaineiston transkriptio ja erityismerkinnät
Olen litteroinut kaikki nauhat itse. Olen kuunnellut analyysin tekstit kolme kertaa. Olen
pyrkinyt litteroimaan nauhat kolmen päivän sisällä nauhoituksen jälkeen. Tarkistin
litteraation kuuntelemalla nauhan aineiston rajaamisvaiheessa vuonna 1997 ja toisen kerran
analyysivaiheessa vuonna 1999. Litteroinnin luotettavuutta ei ole tarkistettu, koska Oulusta
ei löytynyt viroa ja suomea yhtä hyvin osaavaa ja lapsenkielen perusteita tuntevaa
opiskelijaa. Olen mitannut fonetiikan opiskelija Aila Niemelän kanssa H:n ja M:n viron- ja
suomenkielisten sanojen vokaalien kestoja (Multi-Speech 1.0–ohjelmalla), ja sen
yhteydessä olemme tarkistaneet litteraatiotani. Tekstinäytteet ovat työni liitteenä.
Litterointi oli todella aikaa vievää. Lasten ollessa pienempiä (noin iässä 1.2–2.6)
litteraatio sujui siinä mielessä, että lasten lausumien erottaminen ei juuri tuottanut
vaikeuksia, ja hahmotin sanat, koska päiväkirjan ansiosta tiesin suunnilleen, mistä sanoista
voisi olla kyse. Epäselvästi ja hiljaisella äänellä lausutut sanat ja vokaalien kesto vaativat
useaa kuuntelua. Kun lapset varttuivat, tuli sisarusten yhteisissä nauhoituksissa, etenkin
leikkitilanteissa, päällekkäispuhuntaa. Sivuäänet ja melu vaikeuttivat litterointia. 3- ja 4vuotiaiden roolileikissä oli vaikeaa erottaa lasten puheenvuoroja, kun he tahallaan
muuntelivat ääniään. 3-vuotiaiden lausumien rajaaminen oli joskus ongelmallista, kun
lapsen puheenvuorot ja sama-aiheiset tuotokset venyivät ylipitkiksi. Erotin siinä
tapauksessa lausumat taukojen mukaan (tauko yli viiden sekuntia). Epäselvyydet olen
merkinnyt litteraattiin kysymysmerkeillä (melu, muuten epäselvä ilmaus), päällekkäin
puhumisen |-merkillä.
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Olen litteroinut tutkimusmateriaalin karkeasti, koska en suunnitellut tarkempaa
fonologisen kehityksen seuruuta. Joskus olen merkinnyt foneettisen kieliasun
hakasulkeisiin (esim. viron kolmen kestoasteen takia, jotka kantavat kieliopillista
merkitystä: genetiivi, partitiivi ja illatiivi erottuvat joissakin sanoissa vain kvantiteetin
mukaan). Viron sanat olen kirjoittanut viron ja suomen sanat suomen ortografian
mukaisesti (esim. papa-Est, pappa-Finn). Joissakin esimerkeissä olen erottanut viron toisen
(esim. metsa) ja kolmannen keston (met´sa). Viron soinnittomat klusiilit /b, d, g/ olen
kirjoittanut isoin kirjaimin (esim. lapseD ’lapset’).
Transkriptiossa ovat käytössä seuraavat merkit:
M
M-poika
(M--lapsen tuotettu nimi poistettu)
H
H-tyttö
(H--lapsen tuotettu nimi poistettu)
E
äiti
I
isä
V
viron mummo
U
Ulla, perhepäivähoitaja
(sulkeet kursivoidun sanan yhteydessä) lapsen tuotos, esimerkin kannalta epäolennainen
’suomi’
suomennos
()
lapsen vironkieliset lausumat viron aikuiskielellä
[]
foneettinen transkriptio
erottaa morfeemit
Q1,2,3
viron kolme kestoastetta
?
epäselvä
|
päällekkäin
Est
viroksi, vironkielinen (taulukoissa lyhennettynä myös E)
Finn
suomeksi, suomenkielinen (taulukoissa lyhennettynä myös F)
E/F
viron ja suomen yhteinen sana tai taivutusmuoto
Mix
koodien yhdistyminen (mixing)
Litteraatiossa numeroinnin ensimmäinen numero on nauhan numero ja jälkimmäinen
litteraatin rivinnumero (26-5 = nauha 26 rivi 5).
Esimerkki litteraatiosta:
M iässä 4.0.
26–1M:
26-2 I:
26-3 M:
26-4 I:
26-5 M:
26-6 I:

ei ku mä sano-n sii-tä Veiko-n raktori-sta
mhm
mi-tä sii-nä ee-s on
mhm
mi-tä sii-nä ee-ssa on
Siinä tässä?

’ei kun mä sanon siitä Veikon traktorista’
Myöntää.
’mitä siinä edessä on’
’mitä siinä edessä on’
Osoittaa.
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Tavallisesti rivillä on yksi lausuma (jotkut lausumista ovat pitempiä ja sen takia kahdella
rivillä). Lapsen (M tai H) tuotokset ovat vasemmalla kursiivissa, vasemmalla ovat myös
aikuisen tuotokset (E = äiti, I = isä, U = perhepäivähoitaja Ulla, V = vironkielinen
mummo). Transkriptiossa oikeassa reunassa ovat selitykset: lapsen tuotoksen suomennos,
sulkeissa lapsen lausuma viroksi, joskus muut selitykset ja foneettinen transkriptio
hakasulkeissa (esim. puua seal [pu´a tea] ’kone siellä’). Koska litteraatiossa olen merkinnyt
yhdysmerkillä morfeemirajan, käytän sitä tarvittaessa myös esimerkeissä. Tavallisesti en
ole merkinnyt viron kolmea kestoastetta, mutta osoitan poikkeukset litteraatiossa sanan
jälkeen lukuina: 2 pitkä kesto (Q2) ja 3 ylipitkä kesto (Q3). Päiväkirjamerkinnät olen
osoittanut kirjaimella P. Englanninkielisiä lyhenteitä olen käyttänyt niissä tapauksissa, kun
jotkut merkit voisivat sekoittua keskenään (esim. E = äiti vrt. E = eesti, V = mummo vrt. V
= viro, M = M-poika vrt. M = yhdistyminen).

6.2.4 Aineiston analyysi
Tutkimukseni on deskriptiivinen lasten kahden kielen omaksumisen seuranta. Erittelen
ulkoisten muutosten kuvauksen kautta lasten ensimmäisten vuosien kielellistä kehitystä ja
kielten eriytymistä kuukausittain. Sitä varten kuvaan lasten yleistä kehitystä ja pohdin eri
teorioiden perusteella lapsen kognitiivisia, psyko- ja sosiolingvistisiä valmiuksia kielten
eriytymiseen. Kuvaan tarkemmin sanaston ja kieliopillisten kategorioiden omaksumista.
Sanaston omaksumista seuraan ikään 2.6 asti. Tuon iän jälkeen nauhoituskerrat harvenivat
ja lasten sanasto kasvoi niin huimasti, ettei sitä ollut enää mahdollista objektiivisesti
tallentaa. Kieliopillisten suffiksien omaksumista tutkin seurantavaiheen 1.2–4.0 loppuun
saakka.
Kielten keskinäisiin vaikutuksiin viittaan termillä koodien yhdistyminen (ks. 5.1). Sen
selvittämistä varten olen rajannut tutkimusaineistoani ja valinnut otannat (näytteitä)
ikävaiheesta 1.10–2.6 kuukausittain ja sen jälkeen iässä 2.9, 3.0, 3.4, 3.6, 3.9 ja 4.0
(yhteensä 52 dialogia). Otannan valinnan tärkein kriteeri oli se, että tietyn nauhoituksen
aikana lapsi on tuottanut ainakin 100 lausumaa. Olen valinnut näytteet aina kielikontekstin
perusteella (100 lausumaa vironkielisen ja 100 lausumaa suomenkielisen
keskustelukumppanin kanssa). Litteraattien valinnassa olen ottanut huomioon sekä vironettä suomenkielisten nauhoitusten suhteellisen läheisen ajankohdan ja mahdollisen
kuukauden (tai kolmen kuukauden) väliajan, suhteellisen samanpituiset tekstit,
mahdollisimman samanlaiset aiheet (sanaston kannalta) ja nauhoitusten äänenlaadun.
Otannat olen analysoinut vasta valinnan jälkeen eikä tuotosten kielellinen laatu ole
vaikuttanut valintaani.
Olen useimmiten valinnut näytteiden pituudeksi 100 lausumaa, joiden pohjalta olen
laskenut (huolimatta menetelmän puutteista ks. esim. Karjalainen 1998) myös MLU:n
Brownin (1973) mukaan (katso tarkemmin 1.2). Ikävaiheen 1.10–2.0 litteraatiot ovat
lyhyempiä (M:n 43–83 lausumaa, taulukko 5), vaikka ovatkin nauhoitusajaltaan melkein
samanpituisia. H:n suomenkieliset näytteet ovat lyhyempiä (esim. 40, 68, 80 lausumaa)
kuin vironkieliset (taulukko 5).
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Taulukko 5. Koodien yhdistymisen analyysin otannat ja seurantatilanne.
Ikä

M: nauhoitustilanne
(lausumien määrä)

H: nauhoitustilanne
(lausumien määrä)

viro

suomi

viro

suomi

1.10

vapaa leikki (47)

vapaa leikki (50)

vapaa leikki (100)

vapaa leikki (100)

2.0

vapaa leikki (43)

vapaa leikki (82)

vapaa leikki (100)

vapaa leikki (100)

2.1

vapaa leikki (100)

vapaa leikki (100)

vapaa leikki (96)

2.2

kuvakirja (92)

vapaa leikki (70)

vapaa leikki (79)

vapaa leikki (40)

2.3

kuvakirja (100)

piirtäminen (90)

vapaa leikki (100)

vapaa leikki (100)

2.4

Aku Ankka lehti (98)

elokuvan katselu (51)

vapaa leikki (100)

vapaa leikki (100)

2.5

vapaa leikki (100)

vapaa leikki (57)

kuvakirja (100)

TV-ohjelma (100)

2.6

kuvakirja (100)

kirja, albumi (100)

keskustelu (100)

vapaa leikki (89)

2.9

keskustelu (100)

vapaa leikki (100)

keskustelu (100)

piirtäminen (100)

3.0

leikki, kirja (100)

vapaa leikki (100)

askartelu,
keskustelu (100)

kuvakirja (40)

3.3

vapaa leikki (100)

vapaa leikki (100)

kuvakirja (100)

vapaa leikki (80)

3.6

vapaa leikki (100)

vapaa leikki (55)

vapaa leikki (100)

vapaa leikki (68)

3.9

keskustelu (100)

leikki,
piirtäminen (100)

näytteet puuttuvat

4.0

kuvakirja (100)

kuvakirja (90)

kuvakirja (100)

1045

1279

lausumia
yhteensä

1280

–

kuvakirja (100)
1113

Analysoin yhteensä 2559 viron- ja 2158 suomenkielisissä konteksteissa esiintynyttä
lausumaa. Vertailen koodien yhdistymisen osuutta kuukausittain viron- ja suomenkielisen
keskustelukumppanin kanssa ja lasten kielenkäyttöä monologeissa. Olen jakanut koodien
lausuman- ja sanansisäiset yhdistymiset seuraaviin ryhmiin:
1. Lausumansisäiset yhdistymiset
1.1. Leksikaalinen yhdistyminen, yksi sana toisen kielen konstekstissa
6–181 (iso auto) vaata (M 2.1)

’iso auto, katso’ (suur auto vaata)

1.2. Semanttinen yhdistyminen, Lα sanaa käytetään laajemmassa, suppeamassa tai LAkielen merkityksessä
P leikitaanko (palloa) (M 3.3)

’pelataanko palloa’ (kas mängime palli)

1.3. Syntaktinen yhdistyminen, sanajärjestyksen tai sanojen yhdistämisen vaikutus
27–180 riiDeiD (need on) (M 4.0)

’ne ovat vaatteita’ (riided need on)
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2. Sanansisäiset yhdistymiset
2.1. Foneettinen yhdistyminen, sana äänneasun takia toisen kielen sana
6–366 (tea-l M---) lehti (M 2.1)

’tuolla M:n lehti’ (seal M leht)

2.2. Morfologinen yhdistyminen, toisen kielen suffiksi
8–11 (raaDio tio) nuku-b 2.2 M

’radio nukkuu’ (raadio magab)

Leksikaalisia ja morfologisia koodien yhdistymisiä olen analysoinut tarkemmin.
Analyysini on suurelta osin lingvistinen ja psykolingvistinen (kognitiivinen); yleistyksissä
otan huomioon sosiolingvistisen näkökulman. Vertailen virolais-suomalaista
kaksikielisyyttä koodien yhdistymisvaiheen kannalta muihin kaksikielisyystutkimuksiin,
etenkin sellaisiin, joissa suomi tai viro ovat toisena kielenä (Lipp 1977, Vihman 1971,
1982, 1985, Oksaar 1971, Salasoo 1995, 1996). Suurin osa muista kaksikielisyystutkimuksista käsittelee vanhempien lasten kielen kehitystä. Iältään sopivia verrokkeja ovat
Hildegard (Leopold 1939), Lisa ja Giulia (Taeschner 1983), Manuela (Quay 1995) sekä
Marcus ja Danny (Redlinger ja Park 1980).
Vertailen M:ää ja H:ta keskenään kahden kielen omaksujina ja myös olemassa oleviin
yksikielisten suomalais- ja virolaislasten tutkimuksiin. Vertailukriteerinä on käytännön
syistä aikuiskieli (sekä sanasto että kielioppi) ja yleiskieli niin kuin eräissä muissakin
lapsenkielen tutkimuksissa (esim. Karjalainen 1996). Vertailukohteeksi ei ole esimerkiksi
riittävästi lapsenkielen tutkimusta savon murrealueelta. Virolaislasten kielen tutkimus
melkein puuttuu, samoin viron puhekielenkin tutkimus.

6.3 Lasten kasvuympäristön kielten peruspiirteitä
Lapset omaksuvat sen kielen, jota heille puhutaan. Viron puhekieli ei eroa merkittävästi
yleiskielestä, koska toisen maailmansodan jälkeiset kaupunkilaistuneet virolaiset eivät
useinkaan osaa murteita. Tämän tutkimuksen perheen äiti ja hänen vanhempansa ovat viron
yleiskielen puhujia erityisesti sen vuoksi, että ovat toimineet viron kielen opettajina.
Suomessa tutkittavien lasten perhe asuu Pohjois-Savossa savon murrealueella. Lasten isä
puhuu kotona osittain savon murretta, jota puhuu selvimmin lasten mummo (ukki kuollut
jo ennen lasten syntymää). Lasten äiti on opiskellut Tarton yliopistossa suomen yleiskieltä
eikä puhu suomea murteellisesti. Mahdollisesti sen takia myös isän puhetapa on muuttunut
kotona enemmän yleiskieltä muistuttavaksi. Ympäristössä puhutaan savoa vaihtelevasti.
Televisiosta ja radiosta, ääni- ja videonauhoilta lapset kuulevat suomen yleiskieltä (ja
ohjelmittain muutakin, slangia jne.).
Seuraavaksi kuvaan aiempien tutkimusten perusteella viron, suomen ja savon
pääpiirteitä. Suomi ja viro ovat geneettisesti läheisiä sukukieliä. Sen takia niiden
omaksumista ja oppimista vieraana tai toisena kielenä on pidetty helppona. Näissä kielissä
on kuitenkin myös sellaisia eroja, jotka tuottavat omaksujille vaikeuksia.
Suomi ja viro ovat morfologialtaan melko läheisiä, ja niiden ero on ennen kaikkea
typologinen. Suomi kuuluu enemmän agglutinoiviin kieliin, joissa on runsaasti vartaloon
liitettäviä taivutuselementtejä. Viroa sanotaan agglutinoivaksi fleksiokieleksi, jossa
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vartaloon liitettävien runsaiden taivutuselementtien lisäksi ovat vartalonmuutokset
merkityksen kannalta tärkeitä. (Metslang 1994: 203.)
Osa viron ja suomen sanoista käy yksiin merkitykseltään ja kirjoitusasultaan
(esimerkiksi vanhat uralilaiset sananvartalot tule, istu); toinen osa sanoista muistuttaa
fonologisesti toisiaan, mutta merkitsee eri asioita (igav ‘pitkästyttävä’ vrt. ikävä; piim
‘maito’ vrt. piimä) ja kolmanteen osaan kuuluvat kielten omat tai lainasanat (õde = sisar;
elekter = sähkö). Kielen omaksujille (ja kaksikielisille) näyttää tuottavan vaikeuksia viron
ja suomen läheisten sanojen tarkkojen merkitysrajojen vetäminen (voida – saada vrt. võida
– saada: Saanko mennä ulos? Kas ma võin minna välja?) (Tragel–Mikkilä 1994). Sanojen
suomalaisuuskriteerinä pidän vokaalipäätteistä vartaloa (ks. myös Laalo 1994: 430);
virossa vokaali jää pois (metsä > mets, leipä > leib). (Ks. liite B: Viron ja suomen kielen
pääpiirteitä.)
Myös kielten prosodiset systeemit eroavat toisistaan. Tämä ilmenee ennen kaikkea
viron vaihtelevampana ja korkeampana sävelkulkuna suomen tasaisempaan ja
matalampaan verrattuna. Syynä tähän ovat kielten erot sanojen pääpainossa, vokaalien ja
konsonanttien kestoerot (suomessa kaksi kestoa ja virossa kolme) sekä kestojen
esiintymispaikat painollisissa ja painottomissa tavuasemissa (taulukko 6). Suurin ero onkin
suomen ja viron kvantiteettisysteemeissä. Virossa pitkä ja ylipitkä kesto kantavat myös
kieliopillista merkitystä (esim. metsa : met´sa ’metsän : metsää, metsään’; kooli : koo´li
’koulun : koulua, kouluun’).
Taulukko 6. Viron ja suomen vokaalien kestoerot.
Kvantiteetti ja tavuasema

Viro

Suomi

Pääpainollinen, lyhyt

male ’shakki’, tule ’tule!’

malja, tule!

Pääpainollinen, pitkä

maali ’taulun’, tuuled ’tuulet’

maali, tuulet

Pääpainollinen, ylipitkä

maali ’taulua’, tuult ’tuulta’

Painoton, lyhyt

male ’shakki’, tule ’tule’

tule!

Painoton, pitkä

–

tulee, tuulee

Virolainen suomenoppija löytää suomen morfologiasta paljon tuttua ja ilahtuu
säännöllisyyksien laajuudesta viroon verrattuna. Yllättäen säännöt ja äidinkielen tuki eivät
kuitenkaan auta funktionaalisella tasolla. Ongelmia saattavat aiheuttaa rektio, objektin sijat,
astevaihtelu ja jälkitavujen pitkien vokaalien tuottaminen (Nissilä 1997; Hintsala 1996;
Kultalahti 1996).
Sekä toisen kielen oppijilla että kaksikielisillä näyttää olevan vaikeuksia kielten
prosodisten ja morfosyntaktisten piirteiden erottamisessa (Niemelä–Määttä 1998, Hassinen
ym. 1998). Ongelmakohtana ovat ennen kaikkea kielten funktionaaliset erot (esim. suomi:
kuva-ssa (INESS) on pallo, viro: pildi-l (ADESS) on pall), jotka edellyttävät erilaista
sijanvalintaa suomessa ja virossa. Sanojen ja muotojen samantapaisuus luo illuusion kielten
samanlaisuudesta. Todellisuudessa samanlaisuutta esiintyy vain tietyllä alueella, eivätkä
erot esiinny kaikissa samankaltaisissa tapauksissa. Mitä enemmän kielissä eri merkitystä
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kantavat sanat ja muodot muistuttavat toisiaan, sitä vaikeampi on niitä erottaa ja liittää
tiettyyn kieleen.
Savon murre eroaa suomen yleiskielestä esimerkiksi seuraavien ilmiöiden osalta:
konsonanttien yleisgeminaatio (kalloo, kätteen ‘kalaa’, ‘käteen’), diftongienredusointi
(aeka ‘aika’), švaa-vokaali (silimä ‘silmä’), loppu-i:n kato ja konsonantin palataalistuminen
(ves´ ‘vesi’), pitkän vokaalin ensimmäisen komponentin redusointi (peä ~ piä ‘pää’), /d/:n
kato vokaalien välissä (δ > ∅, δ > v, j, h) (käen ‘käden’), kirjakielen ts:n vastine ht : t
(mehtä: metässä ‘metsä: metsässä’), yksikön kolmannen persoonan pi-pääte (syöp(i) ‘syö’),
ja-päätteinen monikon toinen persoonapääte (työ antoja ‘te annoitte’) (Rapola 1969).
Jotkut savon piirteet muistuttavat enemmän viroa kuin suomen yleiskieltä. Esimerkiksi
virossa on käytössä joissakin paradigmoissa lyhyt yksikön illatiivi ojja, majja, jõkke ‘ojaan,
taloon, jokeen’ (vrt. savon ojjaan), joka muodostetaan geminoimalla vokaalienvälistä
konsonanttia. Jotkut viron sanat (aeg) ja verbimuodot (juua, tuua, süüa) muistuttavat savon
sanoja (redusoituneiden vokaalien takia) (aeka, juua ~ juuvva, tuuva, syyvä). Viron verbien
yksikön kolmannen persoonan pääte -b (saab, joob, sööb) ja savon pi-pääte muistuttavat
toisiaan (suopi, juopi, syöpi).

7 Kaksikielisen lapsen kielellinen kehitys
7.1 Sanaston omaksuminen
Kaksikielisen lapsen varhainen kielenkehitys on tavallisesti yksikielisen lapsen
kielenkehityksen mukaista (Baker–Jones 1998: 37). Kaksikieliset lapset oppivat
esimerkiksi ensimmäiset sanansa suunnilleen samanikäisenä kuin muutkin yksikieliset
lapset (Baker–Jones 1998: 38). Kaksikielisen lapsen sanasto koostuu kummankin kielen
sanastosta. Kielenomaksumisen hidastumista saattaa olla havaittavissa vasta myöhemmässä
vaiheessa, kun lapsi alkaa pitää kummankin kielen sanastoja toisistaan erillään. Eroja
ilmenee kaksikielisillä lapsilla siinä, milloin ja missä järjestyksessä lapsi omaksuu
kummankin kielen sanat ja milloin hän pystyy pitämään sanastot erillään (ks. myös 5.3).
Todellisuudessa on kovin vaikea kartoittaa lapsen produktiivista ja reseptiivistä sanastoa.
Kaikkia produktiivisiakaan sanoja ei ole mahdollista saada nauhoituksiin (esim.
Savinainen-Makkonen 2001: 58).
Olen käyttänyt M:n ja H:n sanaston tutkimisessa aineistona kuukausittain tehtyjen
ääninauhoitusten ja päivittäisten päiväkirjamerkintöjen litteraatioita. Sanojen
tunnistamisessa (ks. 1.2) ei ole ollut suuria vaikeuksia. Olen jakanut tunnistetut sanat
vironkielisiin (Est) ja suomenkielisiin (Finn) sanoihin. Sanat, jotka ovat virossa ja
suomessa samoja (ei, täti ~ tädi, [täti]) tai jotka voitaisiin hyväksyä sekä viron ja suomen
sanan fonologisena varianttina (esim. auto [auto] suomi, [autto] viro; juust viro vrt. juusto)
tai morfologisena varianttina (esim. laulu- gen. ennen n-päätteen omaksumista vrt. viron
laulu on suomen laulun), muodostavat kielten yhteisten sanojen ryhmän (E/F). Kun
samamerkityksinen sana on omaksuttu sekä virossa (ema ’äiti’) että suomessa (äiti),
voidaan puhua kaksikielisestä ekvivalentista (ks. esim. Quay 1995: 381–382).
Kaksikielisten ekvivalenttien muodostuminen virossa ja suomessa ei ole aina mahdollista,
sillä on sellaisia sanoja, jotka ovat olemassa vaan toisessa kielessä. Lisäksi yhden kielen
sanalla saattaa olla useita merkityksiä toisessa kielessä. Esimerkiksi suomen verbien
leikkiä, pelata ja soittaa vironkielinen ekvivalentti on vain yksi verbi, kaikkien edellä
mainittujen sanojen merkitykset sisältävä mängida.
Kaksikielinen lapsi kuulee useimmille käsitteille kaksi eri nimeä, mutta ei ehkä kuule
kumpaakaan nimeä niin systemaattisesti kuin yksikielinen lapsi kuulee yhden nimen (ks.
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tarkemmin 5.4). Kaksikielinen lapsi saattaa omaksua ensimmäisenä kuullun sanan ja alkaa
käyttää tätä kummankin kielen kontekstissa. Usein sanan omaksumisprosessiin liittyy jokin
emotionaalinen tekijä, jonka vuoksi lapsi muistaa sanan. Sanan ulkoasu on mahdollisesti
esimerkiksi lapsesta hauska, se voi luoda assosiaation johonkin toiseen sanaan tai se voi
olla rakenteeltaan helpompi (helpompi äänneasu, lyhyempi sana) kuin vastaava toisen
kielen sana (Leopold 1949 a: 267; Vihman 1985: 308–309).

7.1.1 Ensimmäiset sanat
Lapsi omaksuu ensimmäiset sanansa tavallisesti ensimmäisen elinvuotensa aikana.
Omaksumiseen vaikuttavat monet asiat: lapsen henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi
sosio- ja psykolingvistiset tekijät sekä esimerkiksi se, paljonko lapsen kanssa
kommunikoidaan ja millä tavalla lapsesta pidetään huolta. (Vihman 1996: 122.)
Eroavuuksia esiintyy sekä yksi- että kaksikielisten lasten välillä.
Siitä, miten yksikielinen suomalais- ja virolaislapsi omaksuu sanastonsa, on niukasti
tietoa, puhumattakaan kaksikielisen virolais-suomalaisen lapsen sanastosta. Niemisen
(1991) tutkimuksen liitteistä löytyy kymmenen suomalaislapsen sanalistat kahden vuoden
ikään asti. Kuitenkaan esimerkiksi keskiarvoja sanaston omaksumisesta kuukausittain ei
ole kirjattu. Reinikainen (1977) on kuvannut pro gradu -työssään yksikielisten
suomalaislasten sanaston omaksumista MLU:n neljän vaiheen mukaan. Hänen työssään
ilmenee lasten ikävariaatio sanaston ja kielen omaksumisessa. Esimerkiksi ensimmäisessä
vaiheessa (MLU 1.00–1.49) nuorin kielenomaksuja on iässä 1.1 ja vanhin 2.6. Eri vaiheissa
on mukana eri lapsia, joten näin ei pysty seuraamaan lapsen sanaston kasvua kausittain.
Vaikka ikäkriteeri ei olekaan luotettava, myöskään sanojen omaksumisen vertailu MLU:n
mukaan ei anna lukijalle vakuuttavaa kuvaa (ks. 1.2) siitä, miten ja milloin suomalaislapsi
sanansa omaksuu. Tuloksia on vaikea verrata toisiin tutkimuksiin, joissa sanaston
omaksumista ei käsitellä MLU:n avulla. Reinikainen (1977) keskittyy sanaluokkien
jakaumaan. Sanaluokat määritellään lähinnä aikuiskielen normien mukaan, ja siitä syystä
jotkut luokitukset herättävät kummastusta. Yksikielisen virolaislapsen sanaston
omaksumisesta on olemassa ainoastaan Viderin (1995) pro gradu -työ. Hän kuvaa 2–3vuotiaiden virolaislasten sanastoa sanaluokkien mukaan. Tässäkään tutkimuksessa ei ole
keskiarvoja siitä, miten lasten sanasto kasvaa.
Lasten sanaston vertailukohteena on käytetty ensimmäisten sanojen omaksumisen
tutkimuksissa leksikaalisia merkkipaaluja. Nämä perustuvat puolen tunnin mittaisiin
nauhoituksiin, joissa esiintyy lasten tuotoksissa keskimäärin neljä, viisitoista,
kaksikymmentäviisi ja viisikymmentä uutta eri sanaa (mm. Vihman 1996: 141). Kun
puolen tunnin mittaisessa nauhoituksessa esiintyy esimerkiksi 25 eri sanaa, lapsen
arvioidaan karkeasti omaavan keskimäärin 50 sanan sanasto (Vihman–Miller 1988: 156).
Samoja merkkipaaluja on käytetty myös uusimmissa suomalaisissa varhaisen fonologian
omaksumisen tutkimuksissa (Kunnari 2000, Savinainen-Makkonen 2001).
Kunnarin (2000: 44) tutkimat suomalaislapset (10) omaksuivat ensimmäiset neljä sanaa
noin viidentoista kuukauden ikäisenä (keskiarvo 14,9 kk). Sanojen määrä kasvoi noin
kuukauden sisällä 15:sta 25:teen (keskiarvot 17,2 kk ja 18,3 kk). Savinainen–Makkosen
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(2001: 221–223) tutkimuksen kuusi suomalaislasta omaksuivat 15 ja 25 sanan tason lähes
samoihin aikoihin.
Kaksikieliset M ja H omaksuivat ensimmäiset sanansa ennen ikää 1.0. M omaksui 50
ensimmäistä sanaa ikään 1.4 ja H ikään 1.3 mennessä. M:n ensisanojen kaudesta on
olemassa vain päiväkirjamerkinnät. Koska M:n ja H:n systemaattinen seuranta alkoi
myöhemmin, luokittelen ensimmäiset sanat karkeasti ennen ikää 1.0 ja sen jälkeen
omaksutut sanat. Nauhoitusten alettua iässä 1.10 M:llä oli käytössä päiväkirjan mukaan jo
yli 200 eri sanaa, H:lla puolta enemmän. Vaikka Savinainen-Makkosen (2001) ja Kunnarin
(2000) aineistot on kerätty eri periaattein, yleinen kehitysperiaate näyttää olevan
samanlainen sekä yksikielisillä suomalaislapsilla että kaksikielisillä virolais-suomalaisilla
lapsilla M:llä ja H:lla. 30 minuutin ääninauhoituksessa M:llä esiintyi 95 eri sanaa iässä 1.10
ja 103 eri sanaa iässä 1.11. H oli saavuttanut neljän leksikaalisen merkkipaalun iän 0.10
äänitallenteessa. Iässä 1.3 H saavutti 15 ja iässä 1.5 50 sanan merkkipaalun. Toisen
ikävuoden aikana lapsen sanasto ylitti 50 sanan tason. Myös Leopoldin (1939: 160)
englantilais-saksalainen kaksikielinen tytär ylitti 50 sanan merkkipaalun ikävaiheessa 1.4–
1.6.
M innostui jo iässä 0.6 jäljittelemään vironkielistä sanaa aitäh ’kiitos’: [täh’]. Sana sai
merkityksen ja vakiintui käyttöön muutamaa kuukautta myöhemmin iässä 0.8.
Spontaanina sanana pidin kuitenkin vasta suomen hei-hei-ilmaisua (1.0). Sekä H:n että M:n
ensimmäisten sanojen joukkoon kuuluivat hei-hei, joka viittasi pois lähtemiseen tai
loppumiseen (lapsen tuotokseen liittyi aina vilkuttaminen), ja ai-ai ’pipi’. Varhaisia sanoja
olivat kummallakin lapsella myös emme ’äiti’, hoivakielinen variantti sanasta ema ’äiti’.
(Ks. taulukko 7.) Huolimatta siitä, että H omaksui iässä 0.8 vironkielisen em, emme ’äiti’sanan ja että M-velikin puhutteli äitiä tavallisesti viroksi emme, suomenkielinen äiti
korvasi pian (0.9) vironkielisen sanan. Samaa variaatiota on ollut myös M:llä: hän käytti
ikään 1.10 vironkielistä emme-sanaa, mutta iästä 1.11 alkaen suomenkielistä sanaa äiti.
Kumpikin sana esiintyi M-pojan tallenteissa jälleen iästä 2.2 alkaen.
M omaksui Viron-matkojen aikana iässä 0.7–0.8 ja 0.10–0.11 jopa viisi uutta sanaa.
Hän yhdisti sanan papa ’ukki’ viron isoisään ja lamp ’lamppu’ valaisimiin. Lamppuun hän
kohdisti huomion Virossa, jossa häntä kiinnosti olohuoneen lyhty. Hän osoitti sitä ja halusi
toistuvasti sanaa nimettävän. Hän otti sen itse käyttöön ja osoitteli mielellään eri lamppuja
Virossa. Sen takia pidin sanaa vironkielisenä, vaikka se olikin fonologisesti hyvin läheinen
suomen lamppu-sanan kanssa. Myös mummolan olohuoneen seinäkello herätti M:n
huomion, koska kotona Suomessa ei ollut seinäkelloa. M käytti kellosta onomatopoieettista
ilmausta tik-tak. Onomatopoieettisia olivat myös eläinnimet iia ’hevonen’ ja aua ’hauva’,
joista viimeinen oli myös viron hoivakielessä usein esiintyvä sana (taulukko 7). Aua
’hauva’ tarkoitti ikään 1.0 mennessä vain koiraa. Sen jälkeen sanan merkitys laajeni
kaikkiin karvaisiin eläimiin ja pehmoleluihin.
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Taulukko 7. M:n ja H:n ensimmäiset 15 sanaa esiintymisjärjestyksessä
(mukana onomatopoieettiset sanat).
Lapsi

M

Sanat

[ei.ei]
[ai.ai]
[emm]
[attäh]
[pappa]
[amp]
[ti.taa]
[´i.a]
[awa]
[‘äti, ättä]
[iDi]
[mämmä]
[õu.õu]
[prr]
[lamppu]

H
hei-hei Finn
ai-ai Est ‘pipi’
emme Est ‘äiti’
aitäh Est ‘kiitos’
papa Est ‘ukki’
lamp Est ‘lamppu’
tik-tak (kello) Est/Finn
ihahaa (hevonen) Est/Finn
aua Est/Finn ‘hauva’
äiti Finn
isi Finn
mämm (juoma, ruoka)Est/Finn
õue Est ‘pihalle, ulos’
(auto) Est/Finn
lamppu Finn

[ptr]
(kaikki koneet) Est/Finn
[mäm]
mämm (juoma, ruoka) Est/Finn
[em, emme]
emme Est ‘äiti’
[äDi, äijä, äiDi] äiti Finn
[ai.ai]
ai-ai Est ‘pipi’
[an´n]
anna Est/Finn
[äi]
ei Est/Finn
[ei, ei.ei]
hei-hei Finn
[tä’]
mitä Finn
[haa, elle, élo] hallo (puhelin) Est/Finn
[iz, izi, is.is]
issi ‘isi’ Est/Finn
[täh]
aitäh Est ‘kiitos’
[auw, aw.aw] aua Est/Finn ‘hauva’
[ôwe, ôwa]
õue Est ‘pihalle, ulos’
[pappa]
papa Est ‘pappa’

Taulukon 7 mukaan H:n ensimmäisiä ilmauksia oli koneita tarkoittava päristely. Isoveli
M:n malli oli H:lle tärkeä: häntäkin miellyttivät aluksi auto- ja traktorileikit. H oli
kiinnostunut myös pesukoneesta. Hän havaitsi kaikkien koneiden äänissä, pärinässä, jotain
samanlaista ja päristi [ptr] konetta tarkoittaen. Ruokaa, juomaa ja myöhemmin myös tuttia
H pyysi käyttämällä onomatopoieettista sanaa mäm. Ilmaisun merkitys laajeni edelleen H:n
lähestyessä ikää 1.0, jolloin ’mäm’ sai lisäksi verbin anna merkityksen, jota hän korosti
eleellä (aukaisi nyrkin ja puristi yhteen).
H alkoi käyttää Suomessa iässä 0.11 puhelimesta sanaa [ha:], tavoitesana hallo. H piti
puhelimen äänestä ja juoksi usein kuuntelemaan, kun puhelimeen vastattiin. Luultavasti
sanan kehitys on yhteydessä Viron-matkaan iässä 0.8–0.10. Virossa on tapana vastata
puhelimeen lausumalla hallo. Myöhemmin hallo laajeni tarkoittamaan myös soittamista ja
puhelimessa puhumista. H muodosti sanasta jopa verbimuodon H--- hallos (2.0). Matkalta
tultuaan H alkoi kutsua isää sanalla [iz], [izi] tai [is.is], tavoitesana isi. Isoveli M kysyi
siinä iässä jatkuvasti mitä-kysymyksiä, ja H:kin aloitti kysymisen osoittelemalla esineisiin
ja sanomalla [tä’] ’mitä’. Yksivuotiaana, iässä 1.0–1.1, oli H taas Virossa ja alkoi käyttää
vironkielisiä sanoja aitäh ’kiitos, aua ’hauva’, õue ‘ulos’ ja papa ‘pappa’ (taulukko 7).
M:n ja H:n ensimmäisten 15 sanan joukossa oli monia viron ja suomen yhteisiä sanoja:
H:lla 47 % ja M:llä 33 % kaikista sanoista. Vironkielisiä sanoja oli H:lla 33 % ja M:llä
40 %. Vähiten oli suomenkielisiä sanoja: H:lla 20 % ja M:llä 27 %. Myös Leopoldin
(1939: 160) kaksikielisellä tyttärellä ilmeni ensisanojen kauden aikana etupäässä kahden
kielen yhteisiä sanoja: iässä 1.3 ne muodostivat 52 % sanastosta, ja iässä 1.6 vielä 32 %
sanoista kuului kahden kielen yhteisten sanojen ryhmään. Nämä lapset näyttivät
omaksuvan aluksi kumpaankin kieleen hyväksyttäviä yleismerkityksiä (esim. mäm, tik-tak,

74
prr) ja kummankin sanastoon kuuluvia samanlaisia sanoja (ei, anna, aua ~hauva, issi ~
isi).
Tavallisin viron ja suomen sanavartalo on kaksitavuinen trokee (Lehiste 1965: 447;
Vihman 1997: 217). Viron sanat ovat myöhemmin lyhentyneet ja sanapaino on vaihdellut
muiden kielten, etenkin germaanisten kielten, vaikutuksesta. Kun suomen sanan
ideaalivartalossa on kaksi jalkaa ja 2.5 moraa (sa.na = 1 + 1 > 1 + 1.5; sau.na = 2 + 1 > 2
+ 0.5), viron sanavartalo on moni-ilmeisempi, koska ”quantity [in Estonian] cannot be
satisfactorily analyzed as something that is associated with segmental phonemes
exclusively” (Wiik 1965; Lehiste 1965: 449). Tuomen Käänteissanakirjan 70 000
sanavartalosta on yksitavuisia sanoja vain 0,1 % (Karlsson 1983: 217). Laalon (1994: 430)
mukaan kaksitavuisuus ja vokaaliloppuisuus ovat ominaisia piirteitä suomalaislapsen
sanastolle. Samaa mielipidettä vahvistavat Kunnarin (2000) ja Savinainen-Makkosen
(2001) tutkimukset suomalaislasten ensimmäisten sanojen fonologian kehityksestä.
Kunnarin (2000: 47) kymmenellä yksikielisellä suomalaislapsella 72,8 % ensimmäisistä 25
sanasta oli kaksitavuisia; yksitavuisia tuotoksia oli 22,8 %.
Valtaosa M:n ensimmäisistä sanoista oli kaksitavuisia: H:lla esiintyi kaksitavuisten
sanojen rinnalla myös yksitavuisia variantteja. Sanat saattoivat lyhentyä kaksitavuisista
yksitavuisiin seuraavasti: sananloppuisen vokaalin omissio H: emm (emme) ‘äiti’, ann
(anna) ‘anna’, is (issi, isi) ‘isi’, mõmm (mõmma) ’nalle’, M: emm (emme) ’äiti’; viimeisen
tavun omissio H: man (M), kat (kap-kap) ‘hevonen’, kuk (kukkus) ‘putosi’, mum
(mummo); ensimmäisen tavun omissio H: tä (mitä), täh (aitäh) ‘kiitos’.
H tuotti 50 sanan tasolla myös kaksi 3-tavuista onomatopoieettista sanaa: [ti-ti-tii] ja
[kak-kak-kak]. Näistä tavoitesana kikerikii ‘kukko’ on 4-tavuinen ja tavoitesana tik-tak
‘kello’ on kaksitavuinen. M ei tuottanut ensisanojen kauden aikana kaksitavuisia pitempiä
sanoja, myös 3-tavuinen tavoitesana ihahaa ‘hevonen’ toteutui kaksitavuisena [iia].
(Taulukko 8.)
Taulukko 8. Ensisanojen kauden sanojen pituus M:n ja H:n tuotoksissa
(mukana onomatopoieettiset sanat).
Sanataso

Tavuja
sanassa

10:n sanan
taso

1-tavuinen
2-tavuinen

25:n sanan
taso

1-tavuinen
2-tavuinen
3-tavuinen

50:n sanan
taso

1-tavuinen
2-tavuinen
3-tavuinen

M-poika
Est

Finn

%

%

H-tyttö
Est/Finn

%

20
40

Finn

%

%

Est/Finn

10

20

10

10

50

20 / 80

30

80 / 20

8

16

8

28

16 / 52

28

24

24

4

16

84 / 44

4
14
24

M/H%

%

10

8
32

Yhteensä

Est

28

– / 4

6

16

6

18

20 / 40

28

24

18

14

80 / 56

2

– / 4

2
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Kuten taulukosta 8 näkyy, sekä 10 että 25 sanan kaudella H:n tuotoksista on yli puolet
yksitavuisia sanoja. Yksitavuisia sanoja on eniten kahden kielen yhteisten sanojen
tuotoksissa. M:llä sen sijaan oli koko ensisanojen kauden ajan 80 % sanoista kaksitavuisia.
Yksitavuisia tuotoksia oli vironkielisissä sanoissa ja kahden kielen yhteisissä sanoissa.
Suomenkieliset sanat esiintyvät ainoastaan kaksitavuisina.
M:n sanastoa kuvaa kaksitavuisuus: hän käyttää suuremmalta osin kaksitavuisia
vokaalipäätteisiä sanoja. H:n ensimmäisten sanojen ominaispiirre on sen sijaan
yksitavuisuus. Vihmanin (1997: 215) mukaan kaksikielinen englantilais-virolainen Raivo
tuotti iässä 1.11 vironkielisestä sanastostaan 27 % sanoja yksitavuisina, 57 %
kaksitavuisina ja loput 16 % monitavuisina. M tuotti hieman enemmän kaksitavuisia sanoja
kuin suomalaiset yksikieliset lapset keskimäärin (72,8 %) tuottivat (Kunnari 2000: 47).

7.1.2 Sanaston kasvu
Varsinaisen sanaston tutkimuksen olen aloittanut nauhoitusten alettua M:llä iässä 1.10 ja
H:lla iässä 1.2. Nauhoitusten alkaessa iässä 1.10 M:n kumulatiivinen sanasto käsitti 222
sanaa. H:n sanasto oli iässä 1.10 kaksi kertaa suurempi, 458 sanaa. Olen liittänyt lasten
kokonaissanastoon vironkielisen, suomenkielisen ja kahden kielen yhteisen sanaston,
esimerkiksi H:lla iässä 1.10: 304 Est + 106 Finn + 48 E/F = 458 (ks. taulukko 9 ja 10).
Taulukon 9 sulkeissa on M:n ja H:n vironkielisen sanaston osuus kokonaissanastosta
prosentteina. Smithin (1926) tutkimuksen mukaan yksikielisen englantilaislapsen
sanastoon puolestaan kuuluu 118 sanaa iässä 1.9. (Taulukko 9.) Clarkin (1995: 396)
mukaan ikävaiheessa 2.0–2.6 yksikielisen (amerikan)englantia puhuvan lapsen sanastossa
on noin 50–600 sanaa. Savinainen-Makkosen (2001) tutkimuksen yksikielisen
suomalaislapsen sanasto ylittää sadan sanan rajan noin kaksivuotiaana (kuvio 2).
Englantilais-virolaisen kaksikielisen Raivon (Vihman 1985: 299) sanastoon kuuluu iässä
1.10 jopa 500 sanaa. Suuri harppaus tapahtuu myös Leopoldin mukaan (1939: 160) hänen
tyttärensä sanaston kasvussa ikävaiheessa 1.10–1.11.
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Taulukko 9. Sanaston kasvu.
Ikä

1.10

Yksikieliset
lapset

Kaksikieliset
lapset

(Smith 1926)

M

H

(Vihman 1985)

(Leopold 1939)

118 (1.9)

222 (Est 51 %)

458 (Est 66 %)

500 (Eng 27 %)

169 (saks 39 %)

285 (Est 47 %)

526 (Est 68 %)

1.11
2.0

346 (Est 49 %)

660 (Est 64 %)

2.1

436 (Est 50,5 %)

707 (Est 62 %)

2.2

601 (Est 45 %)

756 (Est 60 %)

2.3

735 (Est 46 %)

843 (Est 57 %)

2.4

802 (Est 49 %)

958 (Est 53,5 %)

2.5

817 (Est 51 %)

979 (Est 53 %)

867 (Est 51 %)

1029 (Est 53 %)

2.6

272

446

241 (saks 18 %)

Iässä 2.6 M:n kumulatiiviseen sanastoon kuuluu 867 sanaa, joista 51 % oli vironkielisiä,
35 % suomenkielisiä sanoja ja loput 14 % kahden kielen yhteisiä sanoja. H:lla oli
sanastossaan samassa iässä 1029 sanaa, niistä vironkielisiä 53 %, suomenkielisiä 42 % ja
loput 5 % kahden kielen yhteisiä sanoja. (Taulukko 10.) Vaikka M:n sanasto oli iässä 1.10
vain puolet H:n (kokonais)sanastosta, M alkoi ottaa H:ta kiinni iässä 2.2 niin, että iässä 2.6
M:n ja H:n sanojen määrät olivat lähellä toisiaan. Molemmilla lapsilla vironkielisten
sanojen osuus sanastosta oli noin 50 %. (Taulukko 9.) H:n ikävaiheen 1.10–2.6 sanaston
lekseemeistä oli vironkielisiä 53–68 %. Siis yli puolet sanoista oli vironkielisiä. M:n viron
kielen osuus liikkui 50 % molemmin puolin.
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Taulukko 10. M:n ja H:n sanaston koostumus ikävaiheessa 1.6–2.6.
Ikä

M:n sanasto

H:n sanasto

Est
%

Finn
%

E/F
%

Yht.

Est
%

Finn
%

E/F
%

Yht.

1.10

51

28

21

222

66

23

11

458

1.11

47

35

18

285

68

23

9

526

2.0

49

32

19

346

64

28

8

660

2.1

50,5

33,5

16

436

62

30

8

707

2.2

45

42

13

601

60

32

8

756

2.3

46

41

13

735

57

36

7

843

2.4

49

36

15

802

53,5

40,5

6

958

2.5

51

34

15

817

53

41

6

979

2.6

51

35

14

867

53

42

5

1029

Taulukosta 10 näkyy, että M:n sanasto kehittyy pyräyksittäin iässä 2.2–2.4. Sanaston
runsas kasvu alkoi Viron-matkalla iässä 1.9–1.11. Eniten uusia sanoja (165) ilmaantui iässä
2.2: jopa 80 vironkielistä ja 104 suomenkielistä sanaa. M omaksuikin suuren joukon
suomen sanoja (46 %) palattuaan Viron-matkalta iässä 2.2–2.4. H:n kielen kehitys oli
melko tasaista, ja se aktivoitui toisen ikävuoden aikana. H:n sanaston kasvu tarkoitti
suomenkielisten sanojen lisääntymistä ja kahden kielen yhteisten sanojen vähentymistä.
Muutos sanaston rakenteessa alkoi iässä 2.0 ja huipentui iässä 2.4. H:n kielen kehitykseen
vaikuttivat suomenkielisen päivähoidon alku iässä 2.1 ja reseptiivisen suomenkielisen
tiedon siirtyminen produktiiviseksi (ks. myös 6.1.1).
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sanojen lukumäärä
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lasten ikä

Kuvio 2. Suomalaislasten sanaston kasvu Savinainen-Makkosen (2001) SARJA 1 ja Niemisen
(1991) SARJA 2 mukaan.

Kuvion 2 mukaan suomalaislapsi on jo noin vuoden ikäisenä omaksunut ensimmäisen
sanansa. Suurempi kasvu näkyy 18 kuukauden jälkeen. Niemisen (1991: 70–80, 171–186)
sanalistojen mukaan olen itse laskenut suomalaislasten sanojen keskiarvon iässä 1.2, 1.6,
1.9 ja 2.0. Sitä varten olen liittänyt jokaisen lapsen (5 tyttöä ja 5 poikaa) sanat eri
ikäkausina ja laskenut lasten tulokset. Luvut ovat suhteellisia lukuja. Sekä SavinainenMakkosen että Niemisen tutkimustulokset ovat samansuuntaisia.
Kuviossa 3 lapset on numeroitu yhdestä kymmeneen. Niemisen (1991) tutkimuksessa
seurattujen suomalaislasten joukossa on ollut sekä hitaampia (esim. lapset 2 ja 10) että
nopeampia (lapset 1, 8 ja 9) omaksujia. Jokaisen lapsen kohdalla ensimmäinen pylväs
näyttää sanaston kokoa iässä 1.2, toinen 1.6, kolmas 1.9 ja neljäs iässä 2.0. Suurin harppaus
sanojen määrässä näyttää yleensä tapahtuneen ennen ikää 2.0. Kun iässä 2.0 lapsella 8 on
suurimmillaan sanoja lähellä 200, lapsi 10 on vasta ylittänyt 50 sanan tason. Myös
Savinainen-Makkonen (2001, IV: 47) on tuonut esille sanojen omaksumisen yksilöllisen
variaation.
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sanojen määrä

250
200

14 kk

150

18 kk

100

21 kk

50

24 kk

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lapset 1 - 10

Kuvio 3. Variaatio yksikielisten suomalaislasten sanaston kasvussa ikään 2.0 mennessä
Niemisen (1991) aineiston mukaan.

Taulukossa 9 ja kuviossa 4 esitetyt M:n ja H:n sanaston kasvun määrät eivät ole
tasavertaisia vertauskohteita kuvion 2 suomalaislasten sanojen lukuihin, koska M:n ja H:n
tapauksessa on mukaan laskettu sekä ääninauhoituksissa esiintyneet että päiväkirjoihin
kerätyt sanat. Suomalaislasten tutkimuksissa on otettu huomioon vain äänitteiden aikana
ilmenneet tuotokset (Kunnari 2000: 40, Savinainen-Makkonen 2001: 28, 30). M:n ja H:n
sanasto on laajempi eri keruumenetelmän takia. Esimerkiksi M oli omaksunut iässä 1.10
222 sanaa ja H 458 sanaa. (Kuvio 4.)
1200

sanaston kasvu

1000
800
600
400
200
0
1;10

1;11

2;0

2;1

2;2
2;3
lapsen ikä

2;4

2;5

2;6

M:n Est-sanasto

M:n Finn-sanasto

M:n E/F-sanasto

M:n sanasto (yht.)

H:n Est-sanasto

H:n Finn-sanasto

H:n E/F-sanasto

H:n sanasto (yht.)

Kuvio 4. Sanaston kehitys
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H:n sanasto (Est-, Finn- ja E/F-sanastot yhteensä) on seuranta-aikana ikävaiheessa 1.10–2.6
(kuvio 4) M:n sanastoa laajempi. M:n sanasto kasvaa tasaisesti, ja H:n sanastossa näkyy
nopeampi kasvu iästä 2.1 alkaen. Kielten yhteisten sanojen (E/F) määrä pysyy sekä M:llä
että H:lla sadan sanan tuntumassa. M:llä viron sanasto (Est) on lähes puolta laajempi kuin
suomen sanasto (Finn). H:lla viron ja suomen sanastot laajenevat samaa tahtia.
Ikävaiheessa 1.10–2.6 M:n ja H:n vironkielinen sanasto muodosti yli puolet
kokonaissanastosta, mikä johtunee vironkielisen syötöksen runsaudesta: esimerkiksi M
vietti noin 80 % ajastaan äidin seurassa, samoin H ennen siirtymistään suomenkieliseen
päivähoitoon iässä 2.1. Lasten välinen ero on siinä, että H on sanojensa kehityksen alusta
asti tuotoksissaan huomattavasti yksikielisempi kuin M. H:n sanasto kehittyi erityisesti
Viron-matkojen aikana iässä 1.8, jolloin hän omaksui 95 uutta sanaa (72 % vironkielisiä),
ja iässä 1.11, jolloin hän omaksui 82 sanaa, joista 54 % vironkielisiä. Vaikka H ymmärsi
isän ja hänen sukulaistensa puheen, hän vastasi useimmin viroksi. Tästä päätellen H hallitsi
ainakin reseptiivisesti suomen kieltä. Kasvuympäristö äidin kanssa kotona tuki siinä
ikävaiheessa viron kielen kehitystä. Suomea puhuvia leikkikavereita ei ollut tässä vaiheessa
lainkaan. Vironkielisen sanaston kehitystä tukivat myös yhden ja kahden kuukauden
mittaiset matkat täysin vironkieliseen ympäristöön, jossa isä oli tavallisesti mukana kolme–
neljä päivää. H (1.0–1.1) ja M (2.0–2.1) ovat viettäneet aikaansa myös ainoastaan
vironkielisten isovanhempien seurassa. Lisäksi Virossa on yksikielisiä, viroa puhuvia
leikkikavereita (ks. 6.1.2).

7.1.3 Kaksikieliset ekvivalentit
Quayn (1995: 381–382) mukaan yhtenä edellytyksenä sille, että kaksikielinen lapsi pystyisi
käyttämään keskustelukumppanin kieltä, on kaksikielisten ekvivalenttien olemassaolo (ks.
5.3). Kaksi kieltä eivät ole koskaan täysin samanvertaisia. On mahdotonta kuulla ja
omaksua aina kaksi sanaa tai kaksi muotoa rinnakkain. Kielten kehitys on dynaamista, ja
syystä tai toisesta kielten sanastojen tasapaino saattaa muuttua (jossain vaiheessa lapset
omaksuvat enemmän Lα-n, jossain vaiheessa LA-n sanoja). Jos lapsi ei hallitse sanaa
toisessa kielessä, lapsen on pakko käyttää toisen kielen sanaa tai selvittää asia
kiertoilmauksin. Seuraava kuvio 5 esittää M:n ja H:n kaksikielisiä ekvivalentteja.
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0
2.0
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

H:n ekvivalentit

M:n ekvivalentit

□ ekvivalentteina kahden kielen eri sanat ja yhteiset (E/F) sanat
■ ekvivalentteina vain selvästi kahden eri kielen sanat
Kuvio 5. M:n ja H:n kaksikielisten ekvivalenttien omaksuminen.

Kaksikieliset ekvivalentit (kuvio 5) on saatu laskemalla yhteen lasten sanastoista sellaiset
sanat, joilla on merkitysvastine kummassakin kielessä. Esimerkiksi M:llä vironkielinen
hobu (2.2) ja suomenkielinen heppa (2.2) muodostavat yhden ekvivalentin.
Synonyymiparien osuus riippuu siitä, lasketaanko mukaan myös kielten yhteiset sanat
(esimerkiksi M:llä aua (0.10) vrt. viron aua ~ suomen hauva) vai selvästi kahden eri kielen
sanat (esimerkiksi M:llä viron kartul (2.2) ja suomen peruna (2.2)). Jos ekvivalentteina
pidetään vain selvästi eri sanoja, ekvivalenttien määrä on kuvion 5 tolppien alaosien
mukainen. Pylväiden yläosassa näkyvät kielten yhteiset sanat. Kummankin huomioon
ottamista tukee sanojen aktiivinen käyttö suomen- ja vironkielisessä kontekstissa. Lapsi ei
välttele niitä eikä yritä korvata niitä muilla sanoilla.
M:llä oli ekvivalentteja iässä 2.0 suhteellisen vähän, yhteensä 18,5 % kaikista
omaksutuista sanoista. H:lla oli iässä 2.0 omaksutuista sanoista ekvivalentteja 36 %.
Ekvivalenttien osuus lisääntyi hiljalleen. Merkittävää kasvua esiintyi iässä 2.2–2.4, kun M
omaksui paljon uusia suomen sanoja ja samalla monelle vironkieliselle sanalle ilmaantui
suomenkielinen ekvivalentti (ks. taulukko 10). H:n sanasto kasvoi voimakkaasti
ikävaiheessa 2.0 ja 2.2–2.4. Iässä 2.6 ekvivalentteja oli kaikista omaksutuista sanoista
M:llä 31 % ja H:lla 41 %.

7.1.4 Sanaston sisältö
Huolimatta siitä, että lapsi ei käytä sanaa aina aikuiskielen sanaluokan merkityksessä,
lapsenkielen sanoja on yritetty luokitella yleiskielen sanaluokkien mukaan (ks. esim. Reich
1986: 47). Esimerkiksi pipi saattaa olla substantiivina (merkityksessä kipu), verbinä (aua
ai-ai ’nalle pipi, nallea koskee’) tai adjektiivina (rattori pipi ’ traktori on rikki, rikkinäinen
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traktori’). M:n ja H:n litteraattien ja päiväkirjamerkintöjen tuotokset olen luokitellut sen
mukaan, missä tehtävissä ne ovat lausumissa esiintyneet.
Yksikielisen virolais- ja suomalaislapsen sanaluokkien frekvenssin kehittymistä olen
seurannut Reinikaisen (1977) ja Viderin (1995) tutkimuksista. Tulokset ovat M:ään ja
H:hon vertailun kannalta vain suuntaa-antavia. Reinikainen seuraa sanaluokkien
frekvenssiä MLU:n mukaan (ks. 7.1.1). Vider taas tutkii sanaluokkia kahdessa
ikävaiheessa: 1.11–2.11 ja 3.0–3.11. Sanaluokkien määrittelyssä on eroja: esimerkiksi
Reinikainen (1977: 83) luokittelee deiktiset sanat omaksi ryhmäkseen, johon kuuluvat
demonstratiivipronominit ja paikan adverbit (taulukko 11). Viderin tutkimuksessa adverbit
ja pronominit kuuluvat eri ryhmiin eikä deiktisiä sanoja käsitellä lainkaan (taulukko 12).
Reinikainen käsittelee verbit ja kiellot eri luokkina; Viderilla kielto sisältyy verbiluokkaan.
Taulukko 11. Suomalaislasten sanaluokkien frekvenssi prosentteina MLU:n mukaan
(Reinikainen 1977, ns. Oulun-otos).
MLU

Subst.

Adj.

Num.

Verbi

Kielto

Deikt.

Adv.

Inter.

Konj.

Pron.

I

– 1.49

53,3

0,7

0,8

18,7

8,3

13,6

2,4

2,2

0,1

0,0

II

– 2.25

36,0

1,6

0,9

26,5

7,1

22,6

3,2

1,8

0,2

0,2

III

– 2.99

29,0

1,6

IV

0,2

28,4

6,5

26,6

2,5

2,1

2,2

0,6

3.0 –

20,5

1,9

0,5

28,8

6,8

31,7

3,7

2,9

2,6

0,2

Taulukko 12. Virolaislasten sanojen luokittelu prosentteina ikävaiheittain (Vider 1995).
Ikä

Subst.

Adj.

Num.

Verbi

P.-P.

Adv.

Inter.

Konj.

Pron.

1.11–2.11

23,8

3,7

0,7

29,0

1,3

19,7

3.0–3.11

19,8

4,1

0,3

28,8

1,4

20,1

2,8

2,6

14,4

3,2

3,0

17,7

Reinikaisen (1977) ja Viderin (1995) tutkimuksista voidaan havaita viron ja suomen
sanojen käytössä tiettyjä kielikohtaisia eroja. Viderin mukaan virossa esimerkiksi
substantiivien osuus on pienempi ja verbien suurempi (taulukko 12). Suomessa verbien
osuus näyttää kasvavan kehityksen edetessä (taulukko 11). Virossa adjektiivien frekvenssi
(3,7–4,1 %) on suurempi suomeen (0,7–1,9 %) verrattuna (taulukot 11 ja 12). Suomen
deiktisiä sanoja, adverbeja ja pronomineja on enemmän kuin viron adverbeja ja
pronomineja. Suomen lokaaliadverbeilla on puolestaan useammanlaisia tehtäviä
(Reinikainen 1977: 85–89) kuin virossa, ja ne on tarpeen erottaa muista adverbeista.
(Taulukot 11 ja 12.)
Ensimmäisen kielten yhteisten sanojen ryhmän muodostavat M:llä ja H:lla sanat, jotka
ovat kielten perussanastoon kuuluvia sanoja, suomalais-ugrilaisia tai uralilaisia
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sanavartaloita, esimerkiksi sellaisia jokapäiväisiä sanoja kuin tule, anna, istu, laula, pane,
pese; puu, tädi, uni. H ja M omaksuvat ne ensimmäisinä, ja ne ovat suuritaajuisia myös
jokapäiväisessä kielenkäytössä. Toisen ryhmän muodostavat onomatopoieettiset sanat
(esim. aua, iia, muu-muu, puua, hallo, tik-tak, prr, tutu-lutu, tuutu). Kolmanteen ryhmään
kuuluvat vierasperäiset tai lainasanat (apelsiin ~ appelsiini, banaan ~ banaani, mandariin
~ mandariini, jogurt ~ jogurtti, elevant ~ elefantti, helikopter ~ helikopteri, mootor ~
moottori, prints ~ prinssi, tiiker ~ tiikeri, traktor ~ traktori). M:n kahden kielen yhteisistä
sanoista 26 % on KVKV3-sanoja (kala, kana, liha, lumi, muna). Taulukossa 13 ei ole
kielten yhteisiä sanoja luokiteltu sanaluokkiin, vaan ne esitetään omana ryhmänään.

3

KVKV-sanat: K-konsonanti, V-vokaali. Kaksitavuisen sanan rakenne, jossa on kummassakin
tavussa konsonantti ja vokaali.
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Taulukko 13. M:n ja H:n sanasto sanaluokittain iässä 2.6.

M

viro

suomi

yhteensä

subst.

233

61 %

147

39 %

380

44 %

verbi

87

57 %

65

43 %

152

17,5 %

adj.

32

59 %

22

41 %

54

6,2 %

adv

25

61 %

16

39 %

41

5%

deikt.

40

52 %

37

48 %

77

9%

p. p.

10

53 %

6

47 %

16

2%

pron.

7

0,7 %

num.

14

1,6 %

741

86 %

Est/Finn

126

14 %

kaikki

867

100 %

yht.

439

302

H

viro

subst.

320

61 %

205

39 %

525

51 %

verbi

112

57 %

84

43 %

196

19 %

adj.

42

62 %

26

38 %

68

7%

adv.

27

55 %

22

45 %

49

5%

deikt.

23

22 %

83

78 %

106

10 %

p. p.

8

62 %

5

38 %

13

1,5 %

pron.

5

0,5 %

num.

6

0,6 %

konj.

4

0,4 %

972

95 %

57

5%

1029

100 %

yht.

532

suomi

yhteensä

425

Est/Finn
kaikki

*deiktiset sanat (Reinikainen 1977) demonstratiivipronominit, paikan adverbit.
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Taulukosta 13 näkyy, että M:n ja H:n sanastossa on sama prosentti viron- ja suomenkielisiä
substantiiveja (virossa 61 %) sekä verbejä (virossa 57 %). M:llä on kaikissa sanaluokissa
vironkielisten sanojen pieni ylivoima. Samoin on H:lla, paitsi deiktisistä sanoista, joista
jopa 78 % on suomenkielisiä. H:n koko sanastosta on substantiiveja hieman yli puolet
(51 %) ja verbejä on 19 %. M:llä on substantiiveja 44 %. Jos mukaan lasketaan kahden
kielen yhteisten sanojen ryhmän 60 substantiivia, substantiivien osuus sanastosta on 51 %.
Substantiivien ylivoima on tavallista myös yksikielisen lapsen varhaisessa sanastossa (ks.
esim. Barrett 1995: 367) ja samoin yksikielisen suomalaislapsen varhaisessa sanastossa (ks.
esim. Nieminen 1991, Reinikainen 1977).
M:n ja H:n substantiivit ovat ihmisten (esim. mies, setä, täti, poika, tyttö), eläinten
(apina, heppa, jänis, kisu, leijona, possu) ja esineiden (aapinen, ikkuna, auto, pyörä,
kaappi) yleisnimiä. M:n ja H:n vironkielisten substantiivien joukko on merkitykseltään
suomenkielistä laajempi, ja se sisältää arkipäivään (ruokailua, pesemistä), ulkoiluun ja
esimerkiksi puutarhatyöhön liittyviä sanoja sekä leikkitilanteiden sanastoa.
Suomenkielisistä substantiiveista erottuvat etenkin M:llä auto- ja koneaiheet.
M:n substantiivien tavurakenteet on koottu taulukkoon 14. M pystyy käyttämään 1–4tavuisia sanoja. Tavujen pituudet ja foneemien kestoasteet ovat viron kielen mukaisia.
Monet laajalevikkiset substantiivit, jotka kuuluvat myös H:n ja M:n sanastoon, ovat virossa
yksitavuisia, esimerkiksi jook ’juoma’, kapp ’kaappi’, kell ’kello’, kelk ’kelkka, pulkka’,
kõht ‘vatsa’, lamp ‘ lamppu’, liiv ‘ hiekka’, lill ‘ kukka’, mahl ‘mehu’, mees ‘mies’, mets
‘metsä’, mõmm ‘nalle’, müts ‘hattu’, pall ‘ pallo’, poiss ‘poika’, päev ‘päivä’, sõrm ‘sormi’,
tekk ‘peite’, tool ‘tuoli’ jne.
Taulukko 14. M:n viron- ja suomenkieliset substantiivit iässä 2.6.
Tavurakenne

vironkieliset

1-tavuiset

21 %

2-tavuiset

58 %

suomenkieliset
2%
73 %, niistä KVKKV-sanoja 79 %

3-tavuiset

5%

11 %

4-tavuiset

2%

–

yhdyssanat

14 %

14 %

100 %

100 %

yhteensä

Taulukoista 14 ja 15 voi havaita suomenkielisten sanojen vahvan kaksitavuisuuden. Suurin
osa, 73 %, M:n suomen substantiiveista on kaksitavuisia. M:n suomenkielisissä sanoissa
näkyi pyrkimys KVKKV-malliin (esim. heppa, katto, kukka), siis vahvaan vartaloon.
KVKKV-tyyppisiä substantiiveja on kaikista M:n suomen tuotoksista 79 %. Myös suomea
omaksunut Sini (Savinainen-Makkonen 2001: 61) suosi (K)VKKV-rakennetta.
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Taulukko 15. H:n viron- ja suomenkieliset substantiivit iässä 2.6.
Tavurakenne

vironkieliset

1-tavuiset

20 %

2-tavuiset

58 %

suomenkieliset
1%
72 %, niistä KVKKV-sanoja 47 %

3-tavuiset

8%

18 %

4-tavuiset

1%

0,5 %

yhdyssanat

13 %

8,5 %

100 %

100 %

yhteensä

Myös H:lla suurin osa suomen substantiiveista oli kaksitavuisia (72 %), niistä KVKKVtyyppisiä 47 %. H:lla esiintyi myös suomen kolmitavuisia sanoja (18 %), kaksi yksitavuista
ja yksi nelitavuinen sana (bananiini, tavoitesana banaani). (Taulukko 15.)
Sekä M että H käyttävät viron- ja suomenkielisiä yhdyssanoja. Vironkielisiä
yhdyssanoja on H:lla 13 %, ja niistä suurin osa on yleiskielen sanoja. H:n uudissanoja ovat
M:n kanssa autoleikeissä kehittämät mopoauto ’mopo’, puuauto ’trukki’, taksoauto ’taksi’
ja tuutuauto ’hälytysajoneuvo’. Suomenkielisiä yhdyssanoja on H:lla 8,5 %
suomenkielisistä sanoista, niistä kymmenen neljä- ja seitsemän viisitavuisia (esim.
joulukuusi, joulupukki, kurahousut, lentokone, lumiukko, olohuone, uimaranta,
kurahaalari, moottorisaha, moottorikelkka, piparikakku, syntymäpäivä). M:llä on
suomenkielisiä yhdyssanoja 14 %. M keksii monia yhdyssanoja iässä 2.2–2.5, esimerkiksi
kakuauto (kakkuauto), leipäauto, maitoauto, pussiauto (linja-auto), lentorattori
(lentotraktori), lumimies, lumipappa, lumiukko (viimeiset kolme lumiukosta), puuriisi
(paperisilppu). Näiden lisäksi M käyttää suomen yleiskielessä tunnettuja sanoja. M käyttää
samassa iässä myös vironkielisiä yhdyssanoja (14 %), esimerkiksi jouluaiheista sarjaa
(esim. jõulukepp* ’joulupukin keppi’, jõululeiba* ’joululimppu’, jõulupuu ’joulupuu’,
jõulusink ’joulukinkku’, jõulutool* ’tuoli, jolla joulupukki istuu’, jõuluvana ’joulupukki’,
kauba-auto ’kauppa-auto’, kaubamaja ’tavaratalo’, kiisuraamat* ’kissakirja’, koogiauto
’kakkuauto’, leiva-auto ’leipäauto’)*4.
M:n ja H:n suomenkieliset verbit ilmaisevat enimmäkseen toimintaa (esim. auttaa,
ajaa, hakkaa, piirtää, lukee, kysyy, sanoo, menee, työntää, nukkuu, etsii, korjaa, rakentaa,
soittaa, nostaa, katsoo, tekee, ottaa, ui, tuo, kiipeää, leikkii); muita verbejä on vähemmän
(esim. ruveta, riittää, taitaa, sattuu, ei pysy). Suomen verbit kuvaavat aika hyvin sanojen
omaksumistilanteita (esim. hiihtää, kaivan, laskin) ja leikkikieleen liittyviä aiheita (esim.
ajaa, kaadan, pärisee, väritän). Viron verbit liittyvät myös perustoimintoihin ja
jokapäiväisiin aiheisiin (esim. algab ’alkaa’, haigutab ’haukottaa’, hammusta ’pure’, jaluta
’kävele’, jookseb ’juoksee’, kammib ’kampaa’).
Adjektiiveja M:llä ja H:lla on virossa enemmän (esim. hea ’hyvä, hirmus ’kauhea’, ilus
’kaunis’, kuri ’vihainen’, lumine ’luminen’, maitsev ’maukas’, pai ’kiltti’). Tämä saattaa
4

Viron yleiskielessä ei ole tällaisia yhdyssanoja.
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johtua äidin puhetavasta ja kirjojen lukemisesta. Melko runsaasti M:llä ja H:lla on myös
adverbeja ja deiktisiä sanoja. Ne olivat myös sanoja, jotka yhdistyivät M:llä ja H:lla viron
ja suomen välillä eniten. Ikävaiheessa 2.3–2.5 tämä ja tuossa esiintyvät M:llä lähes
jokaisessa lausumassa kielikontekstista riippumatta. Suomen lokaaliadverbien ja
demonstratiivipronominien runsas käyttö johtunee ensi sijassa niiden suuresta taajuudesta
suomen kielessä. Vastaavat kolmiulotteiset merkitykset puuttuvat viron deiktisiltä sanoilta
(see ’tämä, tuo, se’; siin ’tässä, täällä’; seal ’tuossa, tuolla, siinä, siellä’). Esimerkiksi Eesti
keele grammatika (Erelt ym. 1995) ei ole erottanut adverbeja ja deiktisiä sanoja toisistaan.
Relaatiosanoina pidetään usein viittaavia pronomineja ja adverbeja, eli sanoja, joita
Reinikaisen (1977) tutkimuksessa käsiteltiin deiktisten sanojen luokassa. Vihmanin ja
McCune-Nicolichin mukaan relaatiosanat ilmaisevat spatio-temporaalista liikettä, tunteen
tai näkökulman muutosta; ne lasketaan joko esisyntaktisten tai kategoriattomien sanojen
joukkoon, ja lapset käyttävät niitä ensimmäisissä monisanalausumissaan predikaatin
funktiossa. Relaatiosanat ovat suhdesanoja, eli ne ilmaisevat suhdetta objektien välillä.
(Vihman 1999: 281–282; McCune-Nicolichin 1981: 16–18.)
Vihmanin (1985: 304–305; 1999: 294) ja McCune-Nicolichin (1981: 20–21) mukaan
lapset omaksuvat alussa runsaasti relaatiosanoja, joita he käyttävät laajassa kontekstissa.
Lasten kaksikielisyystutkimuksissa on viitattu ns. yhden kielen relaatiosanojen
taipumukseen yhdistyä toisen kielen lausumiin (ks. 5.2 ja 5.3.3).
Relaatiosanat pohjautuvat sensomotorisen kauden lopussa kehittyvään operatiiviseen
tietoon. Operatiivinen tieto sisältää tietoa kohteiden liikkeistä tai muutoksista asemasta tai /
ja suunnasta toiseen. Tälle päinvastainen on figuratiivinen tieto, joka sisältää havainnon,
jäljittelyn ja mentaalisen kuvakielen (= mielikuvituksen) eli prosessit, jotka saattavat
muodostaa perustan kohdesanojen oppimiselle. Relaatiosanojen käyttö on todiste siitä, että
lapsi kykenee käsitteellistämään ja koodaamaan kohteiden dynaamisia tiloja irrallaan itse
kohteista. (McCune-Nicolich 1981: 16–18.)
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Taulukko 16. Relaatiosanoja eri kielissä.
McCuneNicolich
1981
yksikiel.
5 lasta
englanti
1.2–1.6

Vihman

Nieminen

Leopold

Vihman

Hassinen

1997
yksikiel.
10 lasta
englanti
1.4–2.0

1991
yksikiel.
10 lasta
suomi
1.4–2.0

1939
kaksikiel.
1 lapsi
engl.-saksa
1.4–2.0

1985
kaksikiel.
1 lapsi
engl.-viro
1.4–1.10

kaksikiel.
2 lasta
viro-suomi
1.4–2.0

allgone 100 %

allgone 100 %

alle/allgone

bye bye 40 %
more 100 %
no 80 %

bye 43 %
more 64 %
no 71 %
unh-unh 71 %
open 50 %
there 43 %
here 43 %
uh oh 71 %
up 100 %
down 57 %
mine
in
out, outside
on
off

allgone/
kadunud
bye
veel/more
ei/no
unh-unh
kinni/open
there
siin, siia
uh oh
up
down/all
mine
in/sees
out/välja
on
off/lahti
teine
aitäh

open 100 %
there 80 %
here 100 %
uh oh 80 %
up 60 %
down 40 %

hei
lisää
ei, älä
eikä
kiinni
?sinne
?

? päälle
toinen
kiitti

by-by
more/mehr
no
zu
da
here
up
da/down
mine
in
out
on/an
auf
a

(kaikki)
tühi
hei-hei
veel/vielä
ei, hyi-hyi
pois/ära
kiinni
noin, noniin
oi-oi/oh-oh
üles/ylös

välja/ulos
päälle
lahti
teine/toinen
aitäh/kiitos

Relaatiosanojen taulukossa 16 olen pyrkinyt kokoamaan samalle riville eri kielten
samamerkityksisiä relaatiosanoja5. Ensimmäiset relaatiosanat omaksutaan eri kielissä
ikävaiheessa 0.11–1.2, ja sanojen luku kasvaa kymmeneen iässä 1.6–1.7. Suurin ero
vertailemieni lasten perusteella taulukossa 16 on suffiksi- ja prefiksikielten (uralilaisten ja
germaanisten) välillä. Suomi ja viro ovat verbikeskeisiä, relaatiosanoja käytetään
predikaatin funktiossa vain jonkin verran, koska verbit omaksutaan näissä kielissä
suhteellisen aikaisin (ensimmäiset verbit iässä 0.11) (ks. esim. Nieminen 1991: 181–186;
viro M:n ja H:n perusteella). Relaatiosanoilla saattaakin olla toisenlainen merkitys
germaanisissa kielissä, joissa relaatiosanat omaksutaan ennen verbejä. Hildegardilla
(Leopold 1939) ja Raivolla (Vihman 1985) ilmaantuivat ensimmäiset verbit vasta iässä 1.8.
Sen jälkeen heidänkin sanastonsa kasvoivat nopeasti ja ero hävisi. (Taulukko 17.)

5

McCune-Nicolich 1981: 21–22, Vihman 1997 kongressiesitelmän taulukko, samassa esitetty
Leopoldin 1939 ja Vihmanin 1985 tulokset, Niemisen 1991 sanalistojen perusteella ja M:n ja H:n
tutkimuksen perustella.
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Taulukko 17. Relaatiosanojen ja verbien omaksuminen.
Lapsi

Ensimmäinen
relaatiosana

1.–10.
relaatiosanat

Ensimmäiset
verbit

1.–10.
verbit

Verbien nopea
lisääntyminen

0.9–0.11

?

0.11

1.9

1.9

M

0.11

1.6

1.2

1.9

1.9

H
(Hassinen)

0.11

1.7

0.11

1.4

1.5

Raivo
(Vihman)

1.2

1.6

1.8

1.9

1.9

Hildegard
(Leopold)

1.0

1.6

1.8

1.11

1.11

suomal.
(Nieminen)

Vertailun vuoksi tarkastelen Oulun-otoksen lasten verbienkäyttöä Reinikaisen (1977: 64)
pro gradu -työn perusteella. Reinikaisen mukaan joitakin verbejä esiintyy jo lasten
ensimmäisissä nauhoituksissa (iästä 1.1–1.6, 1.8). Aineiston 20 lapsesta keskilapsikin
(mediaani) käytti verbejä jo iässä 1.6. Ensimmäisen vaiheen (MLU 1.0–1.49) sanojen
käytön tutkiminen sanaluokittain osoittaa, että verbejä käytettiin enemmän kuin deiktisiä
sanoja (joitakin adverbeja ja adjektiiveja, jotka yhdessä muodostavat relaatiosanojen
luokan).
Relaatiosanat omaksutaan edellä mainittujen tutkimusten mukaan suunnilleen samaan
aikaan virossa, suomessa ja englannissa. Relaatiosanoja esiintyy sekä yksi- että
kaksikielisillä lapsilla. Relaatiosanoja on yleensä vähän, ja niitä käytetään harvoin.
Relaatiosanoja näyttää kuitenkin esiintyvän enemmän englannissa (taulukko 16), jossa
relaatiosanoja käytetään predikaatin funktiossa (Vihman 1999: 289–291), koska verbit
omaksutaan myöhemmin kuin esimerkiksi suomessa ja virossa. Virolais-suomalaiset lapset
H ja M omaksuivat siis verbejä jo iästä 0.11 lähtien. Relaatiosanat he omaksuivat
myöhemmin, kun verbejä oli jo heidän sanastossaan.

7.1.5 Sanojen käyttö
Kuten sanastotutkimukseni osoittaa (taulukko 10), vironkielisen sanaston osuus M:llä ja
H:lla oli muutamaa prosenttia suurempi kuin suomenkielisen. Vironkieliset sanat olivat
rakenteeltaan moni-ilmeisempiä (taulukot 14 ja 15) ja merkitykseltään kirjavampia.
Monologeissaan ja dialogeissaan M ja H toistivat usein tiettyjä sanoja. Esimerkiksi H:n
monologissa (2.1) toistui auto jopa 13 kertaa, ja etenkin suomenkieliset lokaaliadverbit ja
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demonstratiivipronominit olivat frekventtejä, joten kommunikoinnin yleisvaikutelmasta tuli
suomenkielinen.
Vertailin M:n ja H:n sanojen käyttöä monologien ja dialogien pohjalta iässä 2.1–2.2.
sekä viron- että suomenkielisessä kontekstissa. Tuossa iässä M:n ja H:n sanastot kasvavat
runsaasti. Monologeissa sanastoa esiintyi taulukon 18 osoittamalla tavalla:
Taulukko 18. M:n ja H:n monologit iässä 2.1–2.2.

M (2.2)

H (2.1)

lausumia
MLU
saneita
sanoja
vironkielisiä
suomenkielisiä
yhteisiä

26
2.73
56
27 (48 %)
9 (33 %)
8 (29 %)
10 (37 %)

33
4.5
105
43 (41 %)
32 (74 %)
11 (26 %)
–

substantiiveja

Est 4, Finn 2, E/F5
papa, auto, maja, käru

Est 8, Finn 2
auto, lennuk, jook, küüs, käru,
püksid, karu
vaatteet, vettä
papa

lintu, setä
M---, Miina, mummo, iia, lõr-lõr
verbejä

Est 4, Finn 1, E/F 5
otsi, teeb, kõndivad, ei mängi, ei oo
on ~ oli, tule-, lala,
kappadi

adjektiiveja

Est 1
kollane

adverbeja

deiktisiä

Est 10, Finn 1
juua, panen, pühin, on, läks, teen,
oodake, peseme, vaata,
ei kuiva, panetaan
Est 5, Finn 2
suur, uue, paremad, valmis, pime
hyvä, kiltti
Est 4, Finn 4
natukene, nüüd, uuesti, palju, nyt,
vielä, pois, rikki

Finn 3
tuossa, tuo, tämä

numeraaleja

Finn 1
kolme

pronomineja

Finn1
mittää ‘mitään’

Est 4, Finn 3
seal, sinna, mis, sellega
täällä, sieltä, siellä

Est 3
mina (ma), kõik, omad
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Taulukon 18 mukaan monologien MLU on iässä 2.2 M:llä 2.73 ja 2.1 H:lla 4.5. M:n
tuloksia voidaan verrata Reinikaisen (1977) suomalaistutkimuksen ryhmään III, jossa MLU
oli tasolla 2.26–2.99 (ks. taulukko 11). H:n vertailukohteena voisi olla Reinikaisen (1977)
IV ryhmä, jossa MLU on yli 3.0:n tasoa. Iän mukaan vironkielisenä vertailukohteena voisi
olla Viderin (1995) I ikäryhmä 1.11–2.11 (taulukko 12).
Sanoja oli monologeissa M:llä 27 ja H:lla 43. Siis sanojen erilaisuusaste (sanojen jako
kaikkiin monologissa käytettyihin saneisiin) M:llä 48 % ja H:lla 41 % oli lähes sama
(taulukko 19). M:n monologin sanoista oli eniten kielten yhteisiä sanoja (37 %), viron(33 %) ja suomenkielisiä (30 %) sanoja on melkein saman verran. H:n monologissa oli
74 % viron- ja 26 % suomenkielisiä sanoja, eikä kielten yhteisiä sanoja esiintynyt lainkaan
(taulukko 18).
Taulukon 19 mukaan M:n sanaluokkien jakauma lähestyi suomen III-vaiheen ja H:n
viron I-vaiheen kielenkäyttöä (ks. myös taulukko 11 ja taulukko 12). Olennaista on suuri
deiktisten sanojen osuus M:n ja H:n kielessä. Viron kielen mukaista näyttää olevan
pronominien käyttö.
Taulukko 19. Monologien sanojen frekvenssi sanaluokittain iässä 2.2.
M

suomi III

H

(Reinikainen 1977)

viro I
(Vider 1995)

subst.

57 %

29 %

27 %

24 %

verbi

25 %

28 %

31 %

29 %

adj.

1%

2%

9%

4%

adv.

2%

3%

10 %

20 %

deikt.

13 %

27 %

15 %

–

numer.

1%

1%

–

1%

pron.

1%

1%

8%

(muut)
yht. (100 %)

(9)
27

1199

14 %
(8)

49

1062

M käyttää monologissaan eniten substantiiveja (57 %), verbejä (25 %) ja deiktisiä sanoja
(13 %). M:n substantiivien osuus on kaksinkertainen suomalaislapseen verrattuna, vaikka
substantiivit muodostavat verbien rinnalla yleisimmän ryhmän myös tässä
suomalaistutkimuksessa. H käyttää eniten verbejä (31 %), substantiiveja (27 %) ja deiktisiä
sanoja (15 %). H:lla verbien ja substantiivien jakaantuminen on tasaisempaa M:ään
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verrattuna. H:n sanojen frekvenssi on viron mallin kaltainen, jossa myös on verbejä
enemmän kuin substantiiveja (taulukko 19).
Taulukko 20. M:n ja H:n sanat ja saneet dialogeissa äidin ja isän kanssa.

konteksti

M 2.2
vironkielinen

suomenkielinen

vironkielinen

H 2.1
suomenkielinen

lausumia

92

90

50

50

MLU

2.86

2.36

3.9

2.69

saneita

215

193

140

217

sanoja

30 %

27 %

50 %

39 %

subst.

51 %

54 %

26 %

33 %

verbi

12,6 %

14 %

27 %

22,5 %

adj.

4,2 %

3,6 %

1,4 %

2,3 %

adv.

2,4 %

1,0 %

8%

12 %

deikt.

29 %

24 %

19 %

22,7 %

p. p.

0,4 %

0,7 %

4%

0,5 %

14 %

6,5 %

0,6 %

0,8 %

pron.
num.

0,7 %

inter.

0,4 %

2%

yht.

66

52

0,5 %
69

85

Taulukosta 20 näkyy kummallekin lapselle ominaiset kielenkäytön suhteet. M:llä oli
menossa nimeämisvaihe: substantiivien frekvenssi on korkea (virossa 51 % ja suomessa
54 %). H:lla esiintyi enemmän verbejä (virossa ja suomessa 27 %) M:ään verrattuna. H
tavoittelee lauseita, joissa on vähintään kolme jäsentä: subjekti, predikaatti ja adverbiaali
tai objekti (seal oli koletis ‘siellä oli hirviö’, nyt menen leikkimään, siis mina kerin ‘sitten
minä kelaan’, vielä minä luken ‘vielä minä luen’). M:llä viron ja suomen konteksteissa
substantiivien ja adjektiivien määrä näyttää olevan sama. M:llä esiintyy viron verbejä
enemmän (14 %), ja ne ovat myös monipuolisempia. Kummassakin kontekstissa M:llä ja
H:lla on tärkeä suomen deiktisten sanojen osuus. Deiktisten sanojen runsas käyttö saattanee
olla suomenkielisen kasvuympäristön vaikutusta. Toistoja esiintyi H:lla enemmän:
suomenkielisessä kontekstissa vain 39 % sanoista, ja samat sanat toistuvat siten
keskimäärin 3–5 kertaa. M toisti eniten substantiiveja (keskimäärin 5 kertaa samaa sanaa)
ja deiktisiä sanoja (7 kertaa).
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Monologissa ja dialogissa (taulukot 19 ja 20) sanaluokkien suhteet näyttävät olevan
lähes samoja: kummassakin M käytti paljon substantiiveja ja H verbejä, ja kummallakin
lapsella esiintyi paljon deiktisiä sanoja. Runsas verbien käyttö näyttää olevan ominaista
vironkieliselle puhetavalle. En kuitenkaan pidä M:n substantiivien runsasta kielenkäyttöä
suoraan suomeen viittavana. M:n kehitys saattaa olla hitaampaa ja nimeämisvaihe
pitkittynyt.

7.1.6 Tiivistelmä
On lähes mahdotonta omaksua kahta kieltä tarkkaan saman verran ja samanaikaisesti.
Lapsen reseptiivinen kielitaito on produktiivista laajempaa ja saattaa tietyn sysäyksen
avulla aktivoitua. Kieli voi siirtyä reseptiiviseltä tasolta aktiiviseen käyttöön ulkopuolisen
ärsykkeen ansiosta. Sellaisena ärsykkeenä ovat todennäköisesti olleet omassa aineistossani
Viron-matkat ja viron mummon vierailut Suomessa: ne vaikuttavat siten, että joko
emotionaalisesti tukevat tai jarruttavat esimerkiksi toisen kielen sanaston kehitystä.
Koodien yhdistymiset M:n ja H:n kielessä saattavat johtua esimerkiksi syötöksestä,
sanaston kasvusta ja kaksikielisten ekvivalenttien kehittymisestä.
Sanasto on sellainen alue, josta helposti huomataan kielten vaikutukset. Toisen kielen
sanan käyttö väärässä kontekstissa saattaa aiheuttaa keskustelukumppanille hämmennystä
ja väärinkäsityksiä. Toisaalta sanaston puutteet on tietyssä iässä helpommin korjattavissa
kuin esimerkiksi fonologian, morfologian tai syntaksin puutteet. Voimme sanoa lapselle:
”Tämä on viroksi X”, ja parhaassa tapauksessa lapsi toistaa ja muistaa sanan
myöhemminkin. Vaikeampaa on kuitenkin selittää lapselle ymmärrettävästi vaikkapa viron
palatalisaatiota (”älä sano pall vaan pal´l”) tai suomen verbien yksikön 3. persoonan
päätteen muodostamista (tulee, sanoo, pitää).
Sanaston omaksuminen on erittäin yksilöllistä. Näin esimerkiksi H on M:ä nopeampi
omaksumaan sanoja. Verrattuna yksikielisiin lapsiin M:n ja H:n sanaston kehityksessä ei
ole havaittavissa viivästymistä (esim. taulukko 9 ja kuviot 2–3). M ja H omaksuivat
sanaston mukana kielikohtaisia piirteitä. Esimerkiksi suuri osa M:n ja H:n sanastosta on
kaksitavuisia sanoja, usein KVKKV-tyyppisiä substantiiveja. Kaksitavuisuutta ilmeni
etenkin suomen sanoissa. Suomen mallin mukaan M lisäsi iässä 1.10–2.3 myös
vironkielisiin yksitavuisiin sanoihin loppuvokaalin (esim. kelgu, kitse, kinga, kurgi, hundi,
palli, pilti):
(1a)

(1b)

9-854
9-855
9-856

M: tuossa hunti
E: mhm
M: kuri hunti

’tuossa susi’

(seal hunt)

’vihainen susi’

(kuri hunt)

(Est 2.3)

9-171
9-172

M: pilti
H--- pilti tämä

’kuva’
’H:n kuva tämä’

(pilt)
(H pilt see)

(Finn 2.3)
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Kaksitavuisuus oli mallina myös uusien sanojen luomisessa (esimerkiksi puua iästä 0.10
lähtien merkitsee koneita, 2.4 Rääsa ja Rääksu onomatopoieettinen ilmaisu prääks Aku
Ankan nimenä).
(2)

10-1
10-2

M: M--- Rääksä kop-kop
tämä Rääksu kop-kop

’M:n ankka kop-kop (koputtaa)’ (M prääks kop-kop)
’tämä ankka kop-kop’ (Est 2.4)

Vokaaliin loppuvia kaksitavuisia sanoja on vaikea määritellä kuuluvaksi viron tai suomen
kieleen, koska M:n puheessa kuuma saattaa merkitä suomen kuumaa tai
analogiamuodostusta viron kuum-sanasta (samoin hiir > hiire, laul > laulu). H:n ja M:n
sanastossa onkin lukuisia kahden kielen yhteisiä sanoja, joita en pysty yksilöimään
kumpaankaan kielen yksinomaan kuuluvaksi.

7.2 Morfologian omaksuminen
Omaksuessamme jotakin kieltä olemme alusta lähtien kosketuksessa kielioppiin. Kielioppi
merkitsee kielen järjestelmällisyyttä ja säännöllisyyttä, ehkä ennen kaikkea analogisuutta
tiettyjen tarpeiden ja suhteiden ilmaisemisessa. Slobinin (1985: 1160) mukaan kielen
omaksuminen merkitsee sisäisen kieliopin järjestelmän muodostamista. Lapsen ja aikuisen
kieliopin ero perustuu kieliopillisen tiedon eri tyyppeihin (Meisel 1994 a : 89). Lapsi
ymmärtää kielioppia toisella tavalla kuin aikuinen kielenkäyttäjä. Lapsi kuulee ja havaitsee
alusta lähtien kielen kaikkia tasoja: fonologiaa, morfologiaa, syntaksia ja pragmatiikkaa
(Toivainen 1996 a: 47–48). Morfologian ja syntaksin merkityksen ymmärtämisessä on
alkuvaiheessa tärkeä rooli pragmatiikalla (Meisel 1994 a: 93–94, 1994 b: 414. Toivainen
1996 a: 47). Esimerkiksi suomenkielisen lapsen on huomioitava sanan loppuun liitetty
merkitsevä osa, joka voi olla erillinen ja esiintyä toisessakin sanassa (Toivainen 1996 b:
64). Peters (1997: 139) korostaa, että ilman prosodiikkaa ei ole mahdollista ymmärtää
kieliopillisten kategorioiden omaksumista. Petersin ja Strömqvistin (1996: 216) mukaan
kielen hahmottamisen kannalta oleelliset prosodiset ominaisuudet, kuten intensiteetin ja
rytmin muutokset ja foneemien kestojen piteneminen, “may serve as spotlights on any
phonological forms that are regularly associated with these patterns”. He lisäävät, että jos
tällaiset prosodiset piirteet ilmaisevat taivutusmuotoja, lapsi saattaa ne omaksua
varhaimmin.
Chomskysta (1976) alkaen on pyritty luomaan universaalia kielioppia, sääntöjä, joiden
mukaan lapsi (ja aikuinen) omaksuu kielensä. Tiettyjä yhtäläisyyksiä onkin löytynyt:
esimerkiksi suffiksit omaksutaan ennen prefiksejä ja prepositioita (Slobin 1973: 191, 1985:
1164), yksikkö omaksutaan ennen monikkoa, aktiivi ennen passiivia ja preesens ennen
imperfektiä (Toivainen 1980, Nieminen 1991: 24), paikallissijat omaksutaan varhain
monissa kielissä (Strömqvist ym. 1995: 10–11), ja suomessa sisäpaikallissijat omaksutaan
ennen ulkopaikallissijoja (Lyytinen 1978: 94–96; Nieminen 1991: 24). Lapsi omaksuu
nopeimmin esimerkiksi oman kielensä kannalta prosodisesti tärkeimmät ja havaittavimmat
piirteet, säännöllisimmät ja taajimmin esiintyvät kategoriat (Slobin 1973: 202, 1985: 1166).
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Vaikka taivutusjärjestelmän omaksuminen määräytyy säännöllisin ehdoin ja lasten kehitys
on siinä mielessä melko yhtenäistä, omaksuminen on myös kielikohtaista ja yksilöllistä
(Toivainen 1996 b: 64). Tietyt periaatteet vaikuttavat kategorioiden omaksumisaikaan.
Tällaisia ovat esimerkiksi lapsen havaitsemiskyky, kognitiivinen taso ja äidinkielen
vaikutus kognitiiviseen kehitykseen. (Ks. Peters–Strömqvist 1996: 216.)
Lapsen kielenoppimiselle on tärkeää aikuisen puheen jäljittely (esim. Toivainen 1996 b:
65). Omaksuminen sinänsä vaatii kieliaineksen henkilökohtaista sisäistä prosessointia,
käsittelemistä. Yksi merkki kieliaineksen käsittelemisestä on lapsen omien sääntöjen
rakentaminen. Tätä kuvaa esimerkiksi välikielen vaiheessa sellaisten analogiamuotojen
tuottaminen (tule-b > ole-b > tuli-b M 2.3), joita lapsi ei koskaan kuule aikuisilta.
M:n ja H:n taivutusta käsitellessäni käytän seuraavia termejä: Ensimmäinen
esiintyminen on kysymyksessä, kun muoto on kirjoitettu ensimmäisen kerran muistiin tai
tallennettu ääninauhalle. Muotojen ilmaantuminen tarkoittaa ensimmäisiä muodon
tuotoksia, usein vain parista kolmesta eri sanasta, mutta se ei tarkoita vielä muodon
omaksumista. Omaksumisen eli käytön vakiintumisen kriteerinä pidän taivutusmuodon
spontaania käyttöä ainakin viidessä eri sanassa. Muodon tai suffiksin omaksuminen sinänsä
ei tarkoita yksinomaan yleiskielen mallin käyttöä (esim. murrevariantit ovat mukana) eikä
sulje pois lapsen omia analogiamuotoja. Jos taivutusmuotoon kuuluu monia eri suffikseja
(esim. suomen yksikön illatiivin 3 varianttia: maa-HAN, talo-ON, huonee-SEEN),
käsittelen varianttien omaksumista erikseen.

7.2.1 Yksikieliset lapset suomea ja viroa omaksumassa
Toivainen (1996 a: 49) pitää morfologiaa keskeisenä suomen kielessä, koska se muodostaa
kieliopin ytimen. Sama pätee pitkälti viroon, koska suomi ja viro ovat morfologialtaan
melko läheisiä (ks. 6.3).
Seuraavaksi vertailen vähäisten olemassa olevien tietojen mukaan yksikielisten virolaisja suomalaislasten morfologian omaksumista. Tulokset eivät ole täysin verrattavissa, koska
eri tutkijat käsittelevät omaksumista eri periaatteiden mukaan (Salasoo 1995: 241). Lisäksi
vertailua haittaa se, että virolaisissa tutkimuksissa tutkittavana on yksi lapsi (Salo 1994,
Salasoo 1995), suomalaisissa lapsia on useampia (Toivaisen (1980) tutkimuksessa Oulunotoksen 25 lasta ja Niemisellä (1991) 10 lasta). Virolaislapsen morfologian omaksumisesta
on olemassa vain yksi tutkimus, Tarton yliopiston opiskelijan Age Salon lisensiaatintyö,
jossa tarkastellaan, miten yksi lapsi omaksuu viron verbimuotoja. Hänen aineistoaan on
julkaistu Toivaisen (1994 b: 31–32) taulukossa. Virolaislapsen puheessa esiintyvistä muista
muodoista ei ole kirjallista aineistoa. Olen ottanut huomioon nopeimmin omaksuneiden
lasten käyttämät muodot ja ikävaiheen, jolloin enemmistö tutkituista lapsista käyttää tiettyä
muotoa.
Lapsen ensimmäiset verbimuodot ovat yllä mainittujen tutkimusten mukaan suomessa
ja virossa imperatiivi, imperfekti ja indikatiivin 3. persoona. Sijamuodoista ensimmäisinä
ilmaantuvat (nominatiivin lisäksi) partitiivi tai paikallissijat. (Toivainen 1980: 181.
Nieminen 1991: 85. Lyytinen 1978: 94–96.) Toivaisen mukaan suomalaislapsi ymmärtää
sijamuotojen merkityksen ja havaitsee suffiksit ensin deiktisissä sanoissa (tässä, tuolla)
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(Toivainen 1996 b: 62). Toivaisen (1996 b: 64) mukaan morfologiset lipsut ovat
harvinaisia, yksilöllisiä ja erikoisia.
Taulukko 21. Yksikielisten virolais- ja suomalaislasten kieliopin omaksuminen.
Viro

Suomi

Suomi

Suomi

Salo, Toivainen
2 lasta: 1.4–2.3
(1994 b: 31–32)

Toivainen
25 lasta: 1.3–2.10
(1994 b: 31–32)

Toivainen
keskilapsi
(1980: 181)

Nieminen
10 lasta: 1.0–2.0
(1991: 85)

Nomini
m. nom.

1.4

illat.

1.3

part.

1.11

adess.

1.0

part.

1.5

part.

1.3

adess.

1.11

part.

1.3

gen.

1.6

akk.

1.3

illat.

1.11

iness.

1.3

allat.

1.8

gen.

1.5

iness.

2.1

allat. 3

1.3

(akk.

1.10)

adess.

1.7

allat.

2.1

abl.

1.3

iness.

1.10

allat.

1.8

m. nom.

2.1

illat.

1.6

adess.

1.11

iness.

1.8

gen.

2.2

elat.

1.6

elat.

1.11

ablat.

1.10

akk.

2.2

gen.

1.9

ablat.

1.11

elat.

2.0

elat.

2.5

m. part.

1.9

transl

1.11

ess.

2.0

ablat.

2.7

transl.

2.7

imper.

1.3

neg.

m. nom.

2.0

akk.

2.0

1.11

neg.

1.0

Verbi
imper.
y. 3. p.

1.5

y. 3. p.

1.3

imperf.

1.11

y. 3. p.

1.0

imperf.

1.7

pass. 1. p.

1.4

y. 3. p.

2.2

imperf.

1.3

y. 1. p.

1.7

y. 1. p.

1.4

y. 1. p.

2.2

y. 1. p.

1.6

y. 2. p.

1.7

nut-part.

1.4

pass.

2.2

pass 1. p.

1.6

nud-part.

1.8

y. 2. p.

1.5

perf. 3. p.

2.4

imperf. 1. p.

1.9

ma-inf.

1.8

imperf.

1.6

imperf. y. 1. p.

2.5

kondit.

2.0

da-inf.

1.8

perf.

1.8

imperf. neg.

2.7

y. 3. p.

1.9

y. 3. p.

1.8

y. 2. p.

2.7

perf.

2.3

3. inf.

1.8

perf.

2.9

Taulukon 21 mukaan kaksi vironkielistä lasta alkoivat tuottaa suffikseja hieman
suomalaislapsia myöhemmin, mutta omaksuivat sitten niitä lyhyessä ajassa enemmän
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(Toivainen 1994 b: 31–32). Ensisijaisesti tämä koskee verbejä. Virossa ensimmäisiä
nominisuffikseja ovat monikko (1.4), partitiivi (1.5), (genetiivi 1.6) allatiivi (1.8), inessiivi
(1.10), adessiivi (1.11), elatiivi ja ablatiivi (1.11) (Toivainen 1994 b: 31–32). Verbeistä
mainitaan imperatiivi, preesensin yksikön 1., 2. ja 3. persoona (1.5–1.7), imperfekti (1.7)
sekä ma- ja da-infinitiivit (1.8).
Toivaisen (1994 b: 31–32) ja Niemisen (1991: 85) tutkimuksissa kieliopillisten
kategorioiden omaksumisjärjestys on lähes samanlainen (Nieminen 1991: 85). Niemisen
mukaan suffiksit ilmaantuvat kuitenkin noin 4–6 kuukautta aikaisemmin kuin Toivaisen
tutkimilla lapsilla. Suffikseista esiintyvät ensimmäisinä inessiivi, partitiivi, adessiivi ja
illatiivi (1.3), allatiivi, genetiivi, elatiivi, ablatiivi ja monikon partitiivi (1.9) ja monikon
nominatiivi (2.9) (Nieminen 1991: 85). Toivaisen (1980: 181) keskilapsi6 (mediaani)
omaksuu iässä 1.11 partitiivin, adessiivin ja illatiivin, iässä 2.1 inessiivin, allatiivin ja
monikon nominatiivin, iässä 2.2 genetiivin, 2.5 elatiivin ja 2.7 ablatiivin. Lyytisen (1978:
94–96) mukaan iässä 1.6–2.9 kehittyvät sijamuodoista nominatiivi, partitiivi, genetiivi,
inessiivi, elatiivi, illatiivi, akkusatiivi, adessiivi, ablatiivi ja allatiivi; aikamuodoista aktiivin
indikatiivin preesens, imperatiivi, passiivin indikatiivin preesens monikon 1. persoonan
funktiossa, aktiivin indikatiivin imperfekti ja perfekti. (Taulukko 21.)
Suomalaislapset havaitsevat jo kehityksensä alkuvaiheessa painottomat pitkät vokaalit
sanan lopussa ja pyrkivät tuottamaan sellaisia suffikseja (illat., part., prees. y. 3. p.)
(Toivainen 1996 a: 50). Kestojen vaihtelua voitaneen pitää suomen kielen ”valokiilassa”
olevana piirteenä (ks. 7.2). Virolaisille (sekä kaksikielisille lapsille että aikuisille) nämä
suffiksit saattavat tuottaa ongelmia, etenkin vartalovokaalin pidentyminen ja siihen liittyvä
vahva vartalo astevaihtelusanoissa (ks. esim. Kultalahti 1996, Hintsala 1996, Nissilä 1997,
Hassinen ym. 1998).
Suffiksien säännöllisyyden on todettu olevan omaksumista auttava kriteeri (Slobin
1973: 202, 1985: 1166; Martin 1996: 91). Esimerkiksi viron preesensin yksikön 3.
persoonan suffiksi -b on hyvin säännöllinen, eikä siihen liity astevaihtelua (esim. luge-ma:
loe-n, loe-d, loe-b vrt. luke-a: lue-n, lue-t, luke-e). Suomen preesensin yksikön 3.
persoonan muodostamisessa on useissa paradigmoissa säännöllinen vokaalin pidentämisen
periaate, vaikka vokaali sinänsä vaihtelee (esim. laula-a, luke-e, tule-e, kysy-y, jättä-ä).
Viron illatiivin suffiksi on säännöllisesti -sse, mutta joistakin paradigmoista voidaan
muodostaa niin sanottu lyhyt illatiivi (ylipitkä pituusaste, päätteetön) esimerkiksi maja-sse
t. majja (EKG 1995: 199). Ensimmäisiä omaksuttuja illatiivimuotoja virolaislapsilla ovat
tavallisesti lyhyet muodot, joita käytetään paikan merkityksessä, kuten metsa, tuppa, vanni,
kappi (Valgma–Remmel 1968: 61–62). Pitkä illatiivi omaksutaan huomattavasti
myöhemmin. Partitiivin suffikseja ovat virossa -t, -d (-da) ja vartalovokaali (EKG 1995 :
196), suomessa -a, -ta ja -tta. Viron muodon suosimista joillakin lapsilla saattavat tukea
aluksi ns. päätteettömät muodot (kana, kala, liha, isa, tädi) ja yksi yleinen suffiksi -t
(pliiatsi-t, paberi-t, lusika-t, raamatu-t, nuku-t). Virossa yleisin imperfektin suffiksi on -si,
-(i)s. Joistakin verbityypeistä käytetään i-tunnuksellista imperfektiä (vrt. saada : sain F ~
saada : sain E, tuoda : toin ~ tuua : tõin, juoda : join ~ juua : jõin, syödä : söin ~ süüa :
sõin. F = E tulla : tuli, panna : pani, pestä (pesta E) : pesi, surra : suri).
6

Se ikä, jolloin puolet tutkituista ovat käyttäneet ainakin kerran jossakin 15 minuutin näytteessä
kyseistä ilmaisukeinoa.
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Toivainen (1993: 30) korostaa, että jos on kyse yksikielisten lasten kielestä, niitä tulee
tutkia kunkin omassa yksikielisessä ympäristössä. Lasten tausta ja ympäristössä puhuttavat
kielet vaikuttavat lasten kielenkehitykseen, samoin tutkimuksen laatu. Valitettavan usein
on esitetty Bowermanin (1973) tutkimuksen tuloksia yleisesti suomalaislapsen kehitystä
kuvaavina, vaikka kyseessä olivat Yhdysvaltoihin muuttaneet kaksikieliset lapset.
Myöskään Lippin (1977) viiden lapsen viron morfologian kehitys Yhdysvalloissa ei vastaa
virolaislapsen kielenkehitystä Virossa.

7.2.2 Kaksikielinen lapsi morfologiaa omaksumassa
Simultaanisti kaksikielinen lapsi omaksuu tavallisesti kahden kielen morfologiset systeemit
alusta lähtien rinnakkain. On vain vähäisiä viitteitä morfologisen kehityksen
viivästymisestä yleensä (Vihman–McLaughlin 1982: 40). Kun kielten rakenteet eroavat
toisistaan, saattanee lapsi ottaa ensin käyttöön vain toisen kielen järjestelmän tai jonkin
osasen siitä. Suoraa lainaamista esiintyy tutkimusten mukaan harvoin (Vihman–
McLaughlin 1982: 40). Useista tutkimuksista ilmenee, että kaksikielisten lasten
morfologisen systeemin omaksumiseen vaikuttavat henkilökohtaiset ominaisuudet (esim.
kognitiivinen kehitys, kyky omaksua, omaksumisnopeus ja -strategia) sekä kahden kielen
typologiset piirteet. Virolais-suomalaista kaksikielisyyttä ei kannattaisi verrata esimerkiksi
englantilais-espanjalaiseen, koska jälkimmäisessä tapauksessa sanavartaloon liimautuvilla
taivutuspäätteillä ei ole keskeistä merkitystä kielessä.
Kaksikielisten ulkovirolaisten lasten morfologian kehityksestä on joitakin tutkimuksia
(Oksaar 1971; Lipp 1977; Vihman 1971, 1982, 1985; Salasoo 1995, 1996), mutta
valitettavasti niissä ei ole seurattu toisen kielen omaksumista tai sen vaikutuksia. Suffiksit
näyttävät ilmaantuvan jonkin verran myöhässä verrattuna yksikielisiin virolaislapsiin
(esim. Salo 1994), mutta tutkimuskohteiden vähäisyyden takia ei ole mahdollista tehdä
varmoja päätelmiä. Kaksikielisten lasten suffiksien omaksuminen on esitetty taulukossa 22.
Suffiksien ensiesiintymiset olen merkinnyt sulkeisiin. Suffiksit omaksutaan pääasiassa iän
2.0 jälkeen. Koti- ja ulkovirolaiset lapset (ks. taulukot 21 ja 22) omaksuvat ennen kolmatta
ikävuottaan (ikään 2.0 mennessä) lyhyen illatiivin, päätteettömän genetiivin ja partitiivin.
Suhteellisen varhain ilmaantuvat s-imperfekti ja preesensin 3. persoona. Olennaista on, että
kyseiset lapset ovat omaksuneet lyhyemmät (ns. epäsäännölliset) muodot usein ennen
säännöllisiä (taulukossa 22).
Vihmanin (1982: 144) poika Raivo omaksui ensimmäisenä postpositiot: (iässä 2.0 hän
käytti 10:tä postpositiota; samaan aikaan käytössä oli vain yksi suffiksi, inessiivi, joka
esiintyy viiden nominin yhteydessä), epäsäännölliset muodot (i-imperfekti esim.: tuli, tegi,
oli, pani, jäi, sõi, sai) ja käytti vironkielisissä lausumissa has-verbimuotoa (ks. taulukko
22).
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Taulukko 22. Virolais-englantilaiset kaksikieliset lapset, kotikieli viro.
Lipp

Vihman

Vihman

Vihman

Salasoo

(1977: 315)

(1971: 88–94)
(1982: 149–150)

(1982: 150–151)

(1982: 148–154)

(1996: 96–99)

3 lasta
engl.-viro
2.5–3.0

Linda
ulkoviro
1.6–1.11

Virve
äiti engl.
1.4–1.9

Raivo
äiti engl.
1.10–2.0

Lembit
äiti engl.
1.7–2.3

y. nom.

(1.6) lyh. illat.

(1.4) lyh. ill.

(1.8) part.

(1.7) iness. 1.9

y.-m. 3. p.

(1.7) komit. 1.10

(1.7) iness. 1.8

(1.8) imp. 1.10

imp. 1.9

ma-, da-inf.

(1.7) gen. 1.10

(1.8) part.

(1.8) lyh. ill.

(1.7) part. 2.0

i-imperf. 3. p.

(1.8) iness.

(1.9) komit.

(1.9) iness. 2.0

(1.6) gen. 2.0

adess.

(1.8) s-imperf. 1.9

(1.9) neg.

(1.9) ill.

y. 1. p.

y. 3. p. 1.11

(1.11) gen.

imperf. 3. p. 2.0

s-imperf. 3. p.

(1.8) m. nom. 1.10

(1.11) imperf. y. 3. p.

m. nom. 2.0

iness., illat.

(1.10) part.

(1.11) imperf. y. 1. p.

neg. 2.0

imperf. y. 1. p.

(1.8) trans.

(1.11) da-inf.

y. 3. p. 2.0

part., allat.,

da-inf. ?

(2.0) allatiivi

adess. 2.2
imperf. m. 1. p.

komit.
gen.+ peal(e)

imp. 1.11

y. 2. p.

(1.11) y. 2. p.

(2.0) m. 1. p.

allat. komit. 2.3
m. 1., 3. p. 2.3
y. 2. p. 2.3

Taulukossa 22 suffiksien ensiesiintymät on merkitty sulkeisiin, suffiksien omaksumisikä on
kielioppikategorian jäljessä.

Morfologian omaksumista on vaikea verrata taulukon 22 tulosten pohjalta, koska lapset
ovat tutkimuksissa eri-ikäisiä. Sekä yksikielisten että kaksikielisten lasten välillä on suuria
eroja. Joitakin yleispiirteitä on kuitenkin havaittavissa. Näiden tulosten perusteella näyttää
siltä, että virolais-englantilainen kaksikielinen lapsi omaksuu viron kielen morfologiaa
hitaammin kuin yksikielinen virolaislapsi (Salo 1994): suffiksit ilmaantuvat myöhemmin ja
omaksuminen kestää pitempään. Virolais-suomalaisella kaksikielisellä lapsella
morfologian omaksumisen alku näyttäisi olevan helpompaa (vrt. taulukkoja 21–22). Siinä
mielessä siis eri kielten samankaltaisuus auttaa kehityksen alkuvaiheessa.
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Viron kielen suffiksit saattavat liimautua toisen kielen sanoihin. Oksaarin (1971: 343)
pojalla Svenillä ja Vihmanin (1985: 323, 1998: 68) pojalla Raivolla esiintyi seuraavia
muotoja:
ei taha vaata seda float’i
‘en halua katsoa tätä lauttaa’

(Raivo 2.0.28)
(Vihman 1985: 323)

minu piggy tahab find’ida place’i kus live’ida
‘minun possu haluaa löytää paikan, jossa asua’

(Raivo 3.3)
(Vihman 1998: 68)

ma ei hate’i you
‘minä en vihaa sinua’

(Raivo 4.3)
(Vihman 1998: 68)

mina olen siin knäna-de pääl
‘minä olen täällä polvien päällä’

(Sven 3.4)
(Oksaar 1971: 343)

Nenne taha minna ema hälsa-ma
‘Sven haluaa mennä äitiä tervehtimään’

(Sven 2.6)
(Oksaar 1971: 343)

Sijamuotojen ja suffiksien tarkan omaksumisajan määritteleminen on usein ongelmallista
etenkin silloin, kun kyseessä ovat viron sijoista genetiivi (päätteetön), partitiivi (joistakin
sanoista ns. päätteetön, suffiksit -t, -d), illatiivi (joistakin sanoista ns. päätteetön,
suffiksi -sse) tai verbien imperfekti (i- ja si-päätteinen). On vaikea ratkaista, pitäisikö
sijamuoto laskea omaksutuksi vasta siinä vaiheessa, kun sekä lyhyen muodon (päätteetön
esim. majja ‘taloon’) että suffiksin (maja-sse ‘taloon’) käyttö on vakiintunut.
Ulkovirolaisten kielenkehityksen tutkimuksissa (Vihman 1971, 1982, 1985, 1998; Lipp
1977) tapaukset on käsitelty erikseen. Vihman (1982: 151) pitää illatiivia omaksuttuna, jos
lapsella esiintyy viisi sanaa illatiivin funktiossa, esimerkiksi: kätte, vanni, tuppa, vette,
kooli. Viron imperfekti muodostetaan kahden periaatteen mukaan: tietyistä vanhoista
vartaloista i-suffiksilla (esim. tul-i, pan-i, sur-i, sa-i, teg-i, näg-i ‘tuli, pani, kuoli, sai, teki,
näki’) ja säännöllisesti si-/s-suffiksilla (esim. vaata-si-n ~ vaata-s ‘katsoin ~ katsoi’,
kirjuta-si-n ~ kirjuta-s ‘kirjoitin ~ kirjoitti’).
Sanojen taivuttaminen viron mahdollisissa lyhyissä paradigmoissa (nominatiivi,
genetiivi, partitiivi ja illatiivi) on toisenlainen prosessi suffiksimuotoihin verrattuna. Kyse
on enemmän kvantiteettimuutoksista: sijamuodot erotetaan sanojen kestoasteen perusteella.
Yksitavuiset nominimuodot luokitellaan virossa sopimuksen mukaisesti kolmanteen
kestoasteeseen. Ihmiskorva ja tutkimukset pystyvät kyllä erottamaan kestoeron
nominatiivin ja partitiivin välillä. Illatiivi äännetään vieläkin voimakkaammin, ja on jopa
puhuttu viiden eri kestoasteen olemassaolosta. (Eek 1977.)
tuba (nom.) : toa (gen.) : tuba (nom.) : tuppa (illat.) kvalit. astevaihtelu.
kapp (nom. III) : kapi (gen. II) : kappi (part. IV) : kappi (ill. V) kvant. astevaihtelu.

Lapsi ymmärtää ainakin kielenkehityksensä alkuvaiheessa morfologian tarkoituksen
pragmatiikan kautta (Toivainen 1996 a: 47). Lyhyet partitiivit ja illatiivit (ja genetiivit)
ovat ensimmäisiä muotoja tutkittujen virolaisten puheessa, koska kvantiteettimuutokset
ymmärretään pragmatiikan avulla. Pidän työssäni parempana erottaa toisistaan sijojen
lyhyet muodot ja suffiksimuodot. Uskon, että pragmatiikka auttaa myös suffiksien
omaksumisessa.
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7.2.3 M ja H kieliopillisia kategorioita omaksumassa
7.2.3.1 Ensimmäisiä kieliopillisia ilmauksia ikään 1.6 mennessä
Ensimmäisiä kieliopillisia ilmauksia löytyy lapsen tuotoksista varmimmin siinä vaiheessa,
kun lapsi alkaa yhdistää sanoja lausumiin. Vaikka suomalaislapsi käyttääkin
yksisanalausumissa sellaisia muotoja kuin vettä, juustoa, ei ole useimmiten kyse partitiivin
omaksumisesta. Lapsen ensimmäiset taivutusmuodot eivät usein vielä ilmaise sijamuodon
varsinaista tehtävää, vaan lapsi on ottanut käyttöönsä sanat tietyissä muodoissa. Verbit
saattavat esiintyä säännöllisesti joko imperatiivissa (anna, katso, ota) tai indikatiivin
kolmannessa persoonassa (on, nukkuu), ja substantiiveista tuotetaan partitiivi (vettä).
(Toivainen 1996 b: 61, 63.) Toivaisen (1993: 274) mukaan voidaan puhua taivutuksesta
vasta silloin, kun samasta sanavartalosta muodostetaan useampia muotoja eli säännöt
muuttuvat produktiivisiksi.
M:n ja H:n ensimmäisiä taivutusmuotoja olivat yksikön genetiivi, partitiivi ja
verbimuodoista imperatiivi ja indikatiivin kolmas persoona. Nämä muodot ovat
frekventtejä jokapäiväisessä kommunikaatiossa, lapsi kuulee niitä usein ja saattaa jäljitellä
aikuisen puhetta. Virossa genetiivi ja imperatiivi ovat päätteettömiä (imperatiivi E/F anna,
tule, istu, partitiivi E lutti, mämmä, pilti ’tuttia, ruokaa, kuvaa’ ja genetiivi E issi auto, tädi
hallo ’isin auto, tädin puhelin’. imperfekti E/F tuli, oli). Näytteissä ovat mukana sekä
päiväkirjamerkinnöissä kirjatut että äänitallenteissa ilmenevät tuotokset.
Ensimmäisiä taivutusyrityksiä ilmenee sekä M:llä että H:lla toisen elinvuoden alussa.
M:llä esiintyy yksi imperatiivitapaus anna ja H:lla imperfekti tul-i. Varsinaisesta
taivutuksesta voidaan alkaa puhua H:lla iästä 1.3 ja M:llä iästä 1.4 lähtien.
Viron päätteettömän genetiivin merkkinä on usein astevaihtelu, esimerkiksi
konsonanttivaihtelu pilt Q3 (nom.) : pildi Q2 (gen.) : pilti (gen.) ‘kuva’ tai vokaalikesto,
kuten juust (nom.) : juustu (gen.) : juustu (part.) ‘juusto’. Genetiivissä näkyy myös näiden
vironkielisten sanojen vartalovokaali, joka on nominatiivissa hävinnyt (esim. pilt, juust).
(3)

mõmmi oma

‘nallen oma’

(H 1.3)

H käytti iässä 1.3 monia yksikön genetiivejä. Genetiivi esiintyi H:lla aluksi omistuksen
merkityksessä (3). M:n ensimmäiset genetiivi-ilmaukset ilmaantuivat iässä 1.4 (iti auto
’isin auto’, täti aua ’tädin hauva’).
Viron monikon nominatiivin suffiksi -d ilmaantuu H:lla hyvin aikaisin (4).
Ensimmäinen tuotos aua-d oli iässä 1.3. On epätodennäköistä, että lapsi vielä siinä iässä
erottaisi yksikön ja monikon. Useampia monikon muotoja esiintyi H:n äänitteissä iästä 1.5
alkaen. Myös M:n ensimmäiset monikon tuotokset ilmaantuivat jo iässä 1.6. Monikon dpääte tuli myös virolaislapsen puheeseen varhain, jo iässä 1.4. Suomalaislapset sen sijaan
käyttivät monikon t-päätettä vasta iässä 2.0 – 2.1 (ks. taulukko 21).
(4)

lille-D
piku-D
emme oma-D

‘kukat’
‘kääpiöt’
‘äidin omat’

(katsoo kuvakirjaa ja osoittaa)
(päkapikud, katsoo piirrettyä elokuvaa)
(ojentaa äidille)
(H 1.5)
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Kuten yksikieliset viroa ja suomea omaksuvat lapset (Toivainen 1994 b: 30), myös M ja H
käyttivät imperatiiveja toisen elinvuoden puolivälistä alkaen. Sekä imperatiivi että
indikatiivin 3. persoona ovat M:n ja H:n tuotoksissa päätteettömiä ja ne eroavat tilanteen
mukaan (5).
(5)

oota isi
ota tämä
isi kato kato

‘odota isi’
‘katso’

(isä lähtee, M huutaa isälle)
(ojentaa lelun)
(esittelee isälle piirustustaan)

(M 1.6)
(H 1.4.25)
(H 1.5.18)

Verbien yksikön 3. persoona oli käytössä jo toisen elinvuoden aikana (6).
(6)

titu laulatita kiiku-

‘tyty laulaa’
‘vauva kiikkuu’

(H 1.5.8)
(M 1.6) P

H:lla esiintyi iässä 1.3–1.4 myös suomenkaltaista vokaalipidennystä: hänen ilmauksensa te
puu-u saattaa tarkoittaa ‘tämä pärisee, on käynnissä’ ja Etu tatta-a saattaa tarkoittaa ‘H
tahtoo’. Runsaammin suomen kolmannen persoonan muotoja ilmaantui vasta iässä 1.11.
H alkoi käyttää samanaikaisesti viron b-suffiksia (7).
(7)

Eiti saa-B
‘H saa’
täti käi-B
‘täti käy’
Kumikki oota-B ‘Lumikki odottaa’

(H 1.4.5)
(H 1.6.3)
(H 1.6.7)

Suomen 3. persoona on siis yksikielisen suomalaislapsen ensimmäisiä muotoja (taulukko
21). Tutkituilla suomalaislapsilla 3. persoona on tuotoksissa säännöllisesti eri verbeistä
(Toivainen 1994 b: 30). Virolaispoika omaksui viron 3. persoonan b-suffiksin iässä 1.7
(ks. taulukko 21).
Toivaisen (1994 b: 31–32) mukaan imperfekti ilmaantuu suomalaislapsen tuotoksiin
iässä 1.7, mutta virolaislapsella yllättävän aikaisin iässä 1.4 (taulukko 21). Myös H:lla
esiintyy tuli-verbiä jo iässä 1.3. Iässä 1.5 ilmaantuvat monet s-päätteiset muodot (8):
(8)

mummo tul-i
issi läs-s kala
lõppe-s äla see Kumikki
iti tul-i

‘mummo tuli’ (tuli)
‘isi meni kalaan’ (läks)
‘loppui (pois) tämä Lumikki’
(lõppes ära see Lumikki)
‘isi tuli’ (issi tuli)

(H 1.3)
(H 1.5.8)
(H 1.6.7)
(M 1.6)

Ensimmäiset M:n ja H:n kieltomuodot ovat varsin kaavamaisia ilmauksia: ei, ei ta’a (ei
taha) ‘ei halua’ ja ei pysy.
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Taulukko 23. Ensimmäisiä taivutusmuotoja.
Nr.

M
kaksikielinen

H
kaksikielinen

virolainen Erik

suomalainen
keskilapsi

(Salo 1994)

(Toivainen 1994 b)
1.

imperatiivi E/F

imperatiivi E/F

imperatiivi

kielto

2.

imperfekti E/F

imperfekti E/F

imperfekti

imperfekti

3

preesens yks. 3 Est

preesens yks. 3 Est

preesens yks. 3

preesens yks. 1

4.

passiivi Finn

kielto E/F

preesens yks. 1

m. nom.

5.

partitiivi Est

partitiivi Est

preesens yks. 2

partitiivi

6.

genetiivi E/(F)

genetiivi E/(F)

partitiivi

genetiivi

7.

mon. nom. E/F

mon. nom. E/F

genetiivi

mon. nom.

8.

illatiivi Est

illatiivi Est

m. nom.

illatiivi

9.

inessiivi Finn

adessiivi Est

inessiivi

inessiivi

allatiivi, adessiivi E/F

allatiivi E/F

allatiivi

allatiivi

10.

M:n ja H:n kahden kielen varhaisessa morfologian kehityksessä ilmenee samoja piirteitä
kuin yksikielisillä suomalais- ja virolaislapsilla (ks. Toivainen 1994 b: 31–32). Kuten
yksikielinen suomalainen ja virolainen lapsi, hekin alkavat käyttää aikaisin imperatiivia,
imperfektiä ja nominien yksikön partitiivia, päätteetöntä genetiiviä, paikallissijoista
allatiivia ja adessiivia ja monikon nominatiivia (taulukko 23). M:n kielenkehitykselle oli
ominaista persoonamuotojen välttäminen. Preesensin yksikön 3. persoona esiintyy
päätteettömänä, mikä on mahdollista tietyistä verbeistä sekä viron- että suomenkielisenä.
Varhaisessa vaiheessa ilmaantuu myös viron ma-infinitiivi. Adessiivi ilmaantuu ennen
inessiiviä.
Lokaaliadverbit ovat suomessa frekventtejä. Toivainen (1996 b: 62) korostaa, että
niiden avulla omaksutaan myös paikallissijojen (inessiivi, adessiivi ja allatiivi) suffikseja.
Suomalaislapset omaksuvatkin lokaaliadverbit aikaisemmin kuin substantiivien ja
adjektiivien vastaavat suffiksit (esim. Toivainen 1980: 103–104).
Taulukon 21 mukaan suomalaislapsi omaksuu paikallissijoista ensimmäisinä adessiivin,
illatiivin, inessiivin ja allatiivin. H:lla ja M:llä inessiivi, adessiivi ja allatiivi (9) ovat
ensimmäisiä sijamuotoja:
(9)
INESS
ADESS
ALL

auto kapi-s
issi töö-l
hallo täDi-le
anna minu-le

’auto kaapissa’
’isi työssä’
’puhelin tädille’
’anna minulle’

(auto kapis)
(issi tööl)
(hallo tädile)
(anna minule)

(H 1.6)
(H 1.1)
(H 1.5)
(H 1.5).
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Illatiivi esiintyi vironkielisistä sanoista lyhyenä muotona (esim. õue ’pihalle, ulos’ (H ja M
1.1), kätte ’käteen’ (H 1.3), vanni ’ammeeseen’ (H 1.4)). Viron lyhyttä illatiivia saattaa
tukea savon murteen yleisgeminaatio (ks. 6.3).
Äänitallenteiden mukaan M ja H käyttivät toisen ikävuoden alussa sekä viron että
suomen suffikseja. Muodon omaksumisessa oli tärkeää, minkäkielisessä ympäristössä
Virossa tai Suomessa muoto otettiin käyttöön ja ketä lapsi pyrki matkimaan. M:n ja H:n
ensimmäiset taivutusmuodot olivat monessa tapauksessa samanlaisia. M omaksui ikään 1.6
mennessä päätteettömän genetiivin ja viron päätteettömiä partitiivimuotoja. H:lla oli jo
siinä vaiheessa päätteettömien muotojen (genetiivi, imperatiivi) lisäksi hallussa
ensimmäiset suffiksit, viron yksikön allatiivin -l ja monikon nominatiivin -d. Viron
muotoja esiintyi iässä 1.1–1.6 yleensäkin enemmän (illatiivi, allatiivi, adessiivi, partitiivi,
genetiivi ja preesensin yks. 3. p.). Selvästi suomen muotoja olivat yksikön allatiivi ja
inessiivi. M ja H käyttivät lyhyempiä muotoja (esim. viron illatiivi) ja jättivät
taivutussuffiksit sanan lopusta pois. Monia muotoja käytettiin rinnakkain (esim. auto-l ~
auto-lla, minu-le ~ minu-lle, kapi-s ~ kapi-ssa).
Kun viron ja suomen suffiksit ovat läheisiä, saattaa olla kysymyksessä jompikumpi
kieli tai luultavasti saman muodon variantti. Sen takia on vaikea arvioida, kumman kielen
muoto omaksutaan. Toivainen (1994 b: 40) ehdottaa, että viron suffiksien vartaloiden
karsiutuminen yksimuotoisemmiksi ja siten johdonmukaisemmiksi helpottaa ja nopeuttaa
viron muotojen omaksumista suomalaislapseen verrattuna. Vartalot ja suffiksit ovat
lyhentyneet, koska loppuheitto on hävittänyt monia taivutussuffikseja ja kieliopillisia
oppositioita ilmaistaan vartalovarianteilla. Joissakin tapauksissa morfeemirajoja on
mahdotonta erottaa. (Metslang 1994: 203.) Lapsen tuotoksissa ei ole siis aina mahdollista
puhua ”läpinäkyvyydestä” eli siitä, kuinka helposti lapsi pystyy yhdistämään muodon
funktioon.
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Taulukko 24. M:n ja H:n kieliopillisten muotojen ilmaantuminen ikävaiheessa 1.1–1.6.
Verbit
Ikä

M

H

1.1

imperat. anna
kielto ei ta'a

imperf. tul-i

1.2

imperat. anna

imperf. kuku-, kukku-

1.3

–

kielto ei pysy, ei ta'a

1.4

yks. 3.p. tule-, hallo-, tudupass. (mon. 1.p.) mennä(än)
imperat. tule
ma-inf. män(gima)

yks. 3. p. istu-, tatta-a, saa-b
ma-inf. käi-ma
imperf. kukku-s

1.5

–

olla y. 3. p. on
mon. 1. p. läh-me
ma-inf. istu-ma
imperf. tul-i, jä-i, läk-s

1.6

yks. 3. p. tule-, mene-, mämmä, kiiguimperf. tul-i, kukuimper. oota

yks. 3. p. käi-b, hakka-b, alga-b,
oota-b, plaksu-b, kirjuta-b, laula-b
kielto ei kirjuta
imperf. lõppe-s
ma-inf. istu-ma, tudu-ma, tudu-ma-s
imperat. anna, ota

1.1

yks. ill. õue

yks. ill. õue
yks. adess. sea-l, töö-l

1.2

yks. part. mämmä

yks. part. pilti

1.3

–

yks. gen. M--- oma
yks. ill. kätte
mon. nom. aua-d

1.4

yks. part. seda, tä-tä, juustu
yks. gen. isi auto, tädi hallo, tädi aua, isi kenkä
yks. adess. sea-l, tää-llä

yks. part. kakku, piima, laulu
yks. ill. vanni

1.5

yks. allat. tudu-le
yks. gen. H--- mämmä, tüdu, mämma,
mummo- aua
yks. part. kurki, kurkku-, makka-(ra)

yks. allat. tudu-le, poti-le, tädi-le,
kaka-le, H--le, minu-le
yks. gen. muumi laulu, tita laulu,
issi auto, emme omad
mon. nom. oma-d, linnu-d, kiisu-d,
karu-d, suka-d, kinda-d, kinga-d,
auto-d, tüdu-d, (päka)piku-d
mon. part. auto-si

1.6

mon. nom. rukkase-t, kinda-d
yks. allat. töö-le

yks. ill. kappi, sülle, tuppa
yks. iness. kapi-s, tuduma-s
yks. allat. töö-le
yks. part. Lumiki-t, hundi-t, kiisu-t,
muumi-a Lumikki-a-t

Nominit
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7.2.3.2 Taivutusmuotojen omaksuminen ikävaiheessa 1.6–1.11
M oli omaksunut ääninauhoitusten alettua iässä 1.10 yksikön genetiivin, viron inessiivin ja
allatiivin, joitakin viron partitiiviparadigmoja ja monikon nominatiivin sekä virossa että
suomessa. Genetiivi esiintyi päätteettömänä. Ensimmäisessä äänityksessä (1.10) esiintyi
monia genetiivin sisältäviä lausumia, esimerkiksi:
(10)

onu kuppi
onu aattori
onu kenkä
tütu lennu
tütu pilti

’sedän kuppi’
’sedän traktori’
’sedän kenkä’
‘tytyn lentokone’
‘tytyn kuva’

(onu tass)
(onu traktor)
(onu king)
(tütu lennuk)
(tütu pilt)

Viron partitiivista M oli omaksunut päätteettömiä paradigmoja (esim. anna uuttu ‘anna
juustu’). Viron partitiivi (EKG 1995: 196) muodostetaan kahdella eri tavalla: päätteetön
(esim. lyhyistä kaksitavuisista vartaloista isa : isa ‘isä : isää’, tädi : tädi ‘täti : tätiä’ ja
astevaihtelusanoista vahvavartaloinen sana, jossa viimeisenä vartalovokaali juust : juustu
‘juusto : juustoa’, pilt : pilti ‘kuva : kuvaa’) ja t-päätteisenä (esim. pliiats : pliiatsi-t ‘kynä :
kynää’, jäätis : jäätis-t ‘jäätelö : jäätelöä’). Lokaaliadverbit (sea-l ‘tuolla / tuossa / siellä)
tukevat lokaalisijojen päätteiden omaksumista. M omaksui s-päätteisen inessiivin iässä 1.8
ja le-päätteisen allatiivin iässä 1.10:
(11)

kenkä jala-s
kinna kää-s

’kenkä jalassa’
’käsine kädessä’

(king jalas)
(kinnas käes)

(M 1.8)

issi töö-le
auto pää-le ~ pää-lle

’isi töihin’
’auto päälle’

(issi tööle)
(auto peale)

(M 1.10)

Monikon nominatiivin d- (viron) ja t-päätteisiä tuotoksia esiintyi M:llä iästä 1.6 lähtien
(esim. lille-D ’kukat’, koki-D ’sukat’ (sokid), kinta(a)-t). Äänitallenteissa oli lisäksi
joitakin viron ja suomen illatiivin muotoja (esim. vanni ’kylpyammeeseen’, kätte ’käteen’,
välja õue ’ulos pihalle’, kotti- ’kotiin, ojja- ’ojaan’), adessiivi ja ablatiivi yhdestä sanasta
(töö-l ’työssä’, töö-lt ’työstä’), viron komitatiiveja (M---Ga ’M:n kanssa’) ja monikon
partitiivimuotoja (autto-sid ’autoja’, kukki-ja ~ kuki-a ’kukkia’).
Indikatiivin 3. persoonan merkityksessä esiintyi päätteettömänä monia verbejä (esim. H
nuta- ’H itkee’ (H nutab), M autto tõita- ’M:n auto ajaa’ (M auto sõidab)). Joissakin
suomen verbeissä ilmeni pyrkimystä pitkään vokaaliin (esim. auto mene´, anta´ se auto
’auto menee, (isi) antaa (sen auton)’). Kieltomuotoja esiintyi iässä 1.10 jo monesta eri
verbistä (esim. ei ta’a ’ei halua’ (ei taha), ei tia ’ei tiedä’ (ei tea), ei o kuppi ’ei ole
kuppia’). Imperatiivimuoto esiintyi äänitallenteissa vain verbistä anna.
Toisen elinvuoden lopulla M käytti nominaalimuotoja (12), suomen verbin 3.
infinitiivin illatiivimuotoa korvaamassa koko lauseketta predikaatti + infinitiivi,
esimerkiksi nukku-ma- ’nukkumaan’, liikku-ma- ’liikkumaan’, autu-ma- ’auttamaan’, ajama- ’ajamaan’ ja virossa infinitiivinä / perusmuotona söö-ma ’syödä’, vaattamma ’katsoa’,
akka-m ~ akka-na ’alkaa’, sõit-ma ’ajaa’, ittu-ma ’istua’, kinku-mma ’kiikkua’, jät-ta
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’jättää’ (edelliset viroksi: sööma, vaatama, hakkama, sõitma, istuma, kiikuma, jätta).
Fraasina on omaksuttu 2. partisiippi rikki menny ~ rikki mennynnä ’rikki mennyt’.
(12)

pilti vaata-mma
‘kuvaa katsomaan’
(pilti vaatama)
(vetää äitiä kädestä hyllyn luo, jossa valokuva-albumi:
lähme pilti vaatama ‘mennään kuvaa katsomaan’)

(M 1.11)

tiia ittu-ma
‘tänne istumaan’
(haluaa, että hänet nostetaan istumaan)

(siia istuma)

(M 1.11)

ättä üki
‘jättää yksin’
(H:ta ei saa jättää yksin).

(jätta üksi)

(M 1.11)

H oli omaksunut jo ikään 1.6 mennessä viron genetiivin, allatiivin ja monikon nominatiivin
(ks. 7.2.3.1). Iässä 1.6 hän omaksui monta uutta taivutusmuotoa: viron illatiivin (esim.
kappi ’kaappiin’, pooDi ’kauppaan’, alGu-sse ’alkuun’), viron inessiivin (esim. kapi-s
’kaapissa’, metsa-s ’metsässä’, selja-s ’selässä, päällä’) ja verbien indikatiivin preesensin 3.
persoonapäätteen –b (esim. alga-B ’alkaa’, oota-B ’odottaa’, laula-B ’laulaa’) sekä
nominaalimuodon (tuDu-ma ’nukkumaan’, vaata-ma ’katsomaan’). Iän 1.6 äänitallenteissa
voi havaita merkkejä partitiivin omaksumisesta (13): sekä päätteetön että t-päätteinen viron
partitiivi ovat vakiintunut iässä 1.7 ja esiintyy myös suomen a-päätteistä partitiivia.
(13)

Kumiki-t vaata-ma
Muumi-a katto-

’Lumikkia katsomaan’
’Muumia katsomaan’

(Lumivalgekest vaatama)
(H 1.6)

H:n tuotoksissa iässä 1.6 oli jo suomen inessiivin ssa-/ssä-päätteitä (esim. kaapi-ssa, tässä), adessiivin l-/lla-variantteja (esim. töö-l ’työssä’, töö-(ll)ä ’työllä’, tuo-l(la)). Verbeistä
esiintyi seuraavia muotoja: indikatiivin monikon ensimmäinen persoona (esim. läh-me
’lähdemme’, pane-me ’panemme’), nominaalimuoto (emme tudu-mas ’äiti nukkumassa’),
imperfekti (lõppe-s ära ’loppui (pois)’) ja kieltomuotoja (alGa-B ei ’ei ala’ (ei alga), ei
tantsi ’ei tanssi’, ei kirjuta ’ei kirjoita’). Imperfektin 3. persoona ja kielto vakiintuivat iässä
1.7. Samassa iässä 1.7 H:lla vakiintuivat myös suomen inessiivin ssa-/ssä-päätteet:
(14)

kenkä jala-ssa
siinä isi- auto-ssa
missä H--- siinä

H omaksui monia päätteitä ikävaiheessa 1.10–1.11. Lisäksi käyttöön vakiintuivat jo
aikaisemmin esiintyneet suomen monikon nominatiivi (esim. lapse-t, punase-t), suomen ja
viron yksikön adessiivi (esim. mummu-l ’mummo-lla’, minu-lla, riiuli-l ’hyllyllä’), suomen
indikatiivin preesensin 3. persoona (esim. sattu-u, tulle-e ~ tulee) sekä viron että suomen
verbien monikon ensimmäinen persoona (esim. jookse-me ’juoksemme’, viska-me
’heitämme’, oDota-mme ’odotamme’). Iässä 1.9 ilmaantui viron komitatiivin ga-pääte
(esim. selle-Ga ’sen kanssa, sillä’, emme-Ga ’äidin kanssa’), jota H käytti produktiivisesti
iästä 1.11 alkaen.
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Iässä 2.0 H:n äänitallenteissa esiintyi viron monikon partitiivimuotoja (auto-siD
’autoja’), yksittäisiä viron terminatiivin (esim. lõpu-ni ’loppuun asti’) ja translatiivin
tapauksia (esim. tühja-ks ’tyhjäksi’), verbien preesensin ja imperfektin monikon 3.
persoonaa (esim. kõnni-vaD ‘kävelevät’, kukku-siD ~ kukku-si-vaD ’putosivat’ (kukkusid)),
perfektimuotoja (esim. on murDu-nuD ’on murtunut’) ja nominaalimuotoja (esim. pesemas ’pesemässä’, keet-mas ’keittämässä’).
Heikon ja vahvan vartalon käytössä ei ollut ongelmia. Ainoa vahvan vartalon käyttö
heikon sijasta ikään 2.0 mennessä oli äänitallenteissa H käis uimaranta-s ’H kävi
uimarannassa’ (Est: ranna-s). Muuten H:lla oli täysin aikuiskielen kaltaisia tuotoksia,
esimerkiksi:
(15)

H suppi söö-ma
pane supi sisse

’H keittoa syömään’
’pane keiton sisään’

(H 1.8)

anna-B auto-le juua
H anD-is

’antaa autolle juomaa’
’H antoi’

(H 1.11)

Ikään 2.0 mennessä H oli ehtinyt omaksua 13 viron ja 5 suomen taivutusmuotoa, yhteensä
18 taivutusmuotoa. M oli samaan aikaan omaksunut 7 viron ja 3 suomen taivutusmuotoa
(yhteensä 10). H omaksui 5 suomen taivutusmuotoa samanaikaisesti viron muotojen
kanssa. Ikään 2.0 saakka sekä H:n että M:n viron kieliopin kehitys oli produktiivisempaa
suomeen verrattuna.

7.2.3.3 Taivutusmuotojen omaksuminen ikävaiheessa 2.0–2.6
M omaksui ikävaiheessa 2.0–2.6 tärkeimmät viron ja suomen suffiksit (liitteet: taulukot C
ja D). Iässä 2.0 vakiintuvat suomen allatiivin lle-, adessiivin lla-/llä- ja inessiivin ssa-/ssäpäätteet (16).
(16)

siinä isi-lle
kelkka pää-lle

’siinä (on paikka) isille’

isi aja- tuo-lla auDo-lla
kärry-llä ajel(e)-mma

’kärryllä ajelemaan’

hattu pää-ssä
isi meni kaupa-ssa

’isi meni kaupassa (käymään)’

Suomen genetiivin n-päätteen omaksuminen oli M:llä myöhäisempää verrattuna
suomalaislapsiin (ks. 7.2.1 taulukko 21). Pääte ilmaantui iässä 2.0 (seDä-n auto, M---n
kirja) isää ja suomenkielistä mummoa jäljittelemällä. Sen jälkeen M oli kuukauden verran
Virossa (ks. 6.1.2) ja lopetti väliaikaisesti suomen genetiivin käytön. n-pääte tuli
produktiivisesti uudelleen käyttöön vasta iässä 2.4.
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Palattuaan kuukauden pituiselta Viron-matkalta M omaksui iässä 2.1–2.2 viron
taivutusmuotoja: viron t-päätteisen yksikön partitiivin, allatiivin, adessiivin ja komitatiivin.
(17)
PART
ALL

ADESS

KOM

papa aija-a auto-t
onu-t ei ole

’pappa ajaa autolla’ (papa sõidab autoga)
‘setää ei ole’ (onu ei ole)

emme vaata-B anDa- emme-le
(emme vaatab annan emmele)

‘äiti katsoo annan äidille’

tuone raa´si onu-le laasi piirtä(sinna garaaži onule garaaži joonistab)

‘tuonne autotallin sedälle autotallin piirtää’

õhtu-l täna õhtu-l

‘iltana tänä iltana’

väike juua oli põnDa-l
(vähe/natuke jooki oli põrandal)

‘vähän juomaa oli lattialla’

M- autto ei tämä-Ga
(M auto ei sellega)

’M:n auto ei tämän kanssa/tällä’

emme H---:Ga koju-Ga
(emme H:ga koju)

’äiti H:n kanssa kotiin’

Verbien indikatiivin preesensin yksikön 3. persoonan b-pääte ja 2. persoonan d-pääte
(nää-D ’näet’, ole-D ’olet’, lõhu-D ’särjet’), samoin kuin monikon 3. persoonan vad-pääte
(söö-va(D) ’syövät’, tee-vaD ’tekevät’, mänGi-vaD ’leikkivät’), vakiintuivat iässä 2.1.
Slobinin (1973: 205) mukaan suffiksin omaksuminen saattaa käydä läpi useita vaiheita:
suffiksin ensikäyttö (jäljittely), oikean suffiksin satunnainen käyttö, laajemmat (usein
väärät) analogiamuodostukset ja säännön hallitseminen myös epäsäännöllisten muotojen
osalta. Esimerkiksi M:n b-suffiksin omaksuminen eteni juuri näiden vaiheiden kautta.
Suomentapaisia suffikseja M:llä esiintyi iässä 1.10. Viron b-suffiksi ilmaantui
ensimmäistä kertaa iässä 2.0–2.1 Viron-matkalla (söö-b, kõnni-b, too-b, tule-b ’syö,
kävelee, tuo, tulee’). Luultavasti savon murteeseen ja suomen puhekieleenkin kuuluva 3.
persoonan pi-suffiksi tukee virontapaisen preesensin käyttämistä (esim. mummo too-pi
mämmä ’mummo tuopi ruokaa’). Seuraavan kuukauden (2.2) aikana b-suffiksin käyttö
yleistyi, suffiksi vahvistui (18 a) ja esiintyi erityisesti suomen vartaloissa muodossa -p
(leikki-p, anta-p, työntä-p, sõida-p, mängi-p, vaata-p, laula-p ’ajaa, leikkii, katsoo,
laulaa’). Suffiksi -b esiintyi jopa imperfektissä ja olla-verbissä (18 b).
(18a)

tuossa M--- mängi-p
auto päälä sõida-p
seal mummu kõndi-B

’tuossa M leikkii’
’auto päälle ajaa’
’tuolla mummo kävelee’

(seal M mängib)
(auto peale sõidab)
(seal vanaema kõnnib)

(18b)

kes see tul-i-b
nyt ole-b tämä hyvä auto
mummo ole-b

‘kuka se tuli’
’nyt on tämä hyvä auto’
’mummo on’

(kes see tuli)
(nüüd on see hea auto)
(vanaema on)
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Iässä 2.3 M liitti suffiksin -b kaikkiin viron vartaloihin. Samanaikaisesti esiintyi myös
suomen kielen mukaisia verbimuotoja (esim. kõndi-i ’kävelee’, tule-e, lukke-e, pelkä-ä).
Iässä 2.4–4.5 M ottaa käyttöön savon murteelle ominaisia piirteitä (esim. tullee ~ tulloo
’tulee’, sattaa ’sataa’, lukkee ’lukee’, mennee ’menee’). Samalla analogialla, vaikka
syötöksestä ei sellaista löydy, muodostui olla-verbistä preesensin yksikön 3. persoona
ollee. Muotoa käytetään aineistossani oikein produktiivisesti kummassakin kielessä. Tässä
vaiheessa ei enää esiintynyt on-muotoa.
Iässä 2.2 M:llä vakiintui viron i-imperfektin käyttö (esim. tul-i, pan-i, pes-i). Muissa
tapauksissa yleistyi s-suffiksi (19), joka liittyi vahvaan vartaloon (esim. otta-s, anta-s ’otti,
antoi’). Äänitallenteissa vartalovokaali ei muuttunut (esim. ottas, laulas ’otti, lauloi’).
(19)

karu era-s
isi otta-s tämä
tämä laula-s siilipoiss
miks H--- nutta-s

’karhu heräsi’
’isi otti tämän’
’tämä lauloi siilipoika’
’miksi H itki’

(karu ärkas)
(võttis)
(see laulis siilipoiss)
(miks H nuttis)

Viron imperfektin epäsäännölliset muodot yksitavuisista verbeistä, kuten süüa ’syödä’ ja
tuua ’tuoda’, ilmaantuivat M:n puheeseen vasta iässä 2.5 monien virolaisten lasten tavoin
muodoissa söösin, toisin, söös ’söin, toin, söi’ (sõin, tõi, sõi).
Preesensin yksikön ensimmäinen persoona sekä virossa että suomessa ilmaantui M:n
ollessa iässä 2.2–2.3 (esim. vaata-n ’katson’, ta’an ’tahdon’; kato-n ’katson’, mene-n).
Iässä 2.2 M:llä tuli käyttöön suomen preesensin yksikön 2. persoona (esim. kuule-t, ota-t)
ja monikon 1. persoona (esim. luke-mme ’luemme’, oDa-mme ’otamme’).
Iästä 2.3 alkaen M:n äänitallenteissa esiintyi viron sse-päätteistä illatiivia (esim. alGusse ’alkuun’, üle-sse ’ylös’). Iässä 2.5 pääte yleistyi viron sanoihin (esim. pime-sse
’pimeään’ (pimedasse)) ja iässä 2.6 suomen sanoihin (esim. olohuone-sse
’olohuoneeseen’). Iässä 2.4–2.6 M omaksui suomen yksikön partitiivin (esim. makkari-a
’makkaraa’, joGurtti-a, rattori-a ’traktoria’) ja illatiivin (esim. kauppa-an, koti-in, loppuun). Yksittäisiä esimerkkejä esiintyi sekä viron että suomen yksikön elatiivista (esim. issi
käe-st ’isin kädestä’, köögi-st ’keittiöstä’, viisu-st ’televisiosta’, töi-stä) ja ablatiivista
(esim. töö-lt ’työstä’, sea-lt ’sieltä’; tuo-lta, sie-ltä, tää-ltä). Nominien yksikön
sijamuodoista puuttuivat ikävaiheen loppuessa viron terminatiivi, viron ja suomen essiivi ja
abessiivi. Monikon sijoista M:llä on esimerkkejä nominatiivista, partitiivista ja viron
genetiivistä.
Nykyisen ja menneen ajan suhde verbien tempuksissa eriytyi M:llä ikään 2.6 mennessä:
menneen muodossa saattoi esiintyä joko imperfekti tai (ikään 2.5 mennessä useimmin)
perfekti ja pluskvamperfekti (esim. M on söö-nuD ’M on syönyt’, onu oli osta-nu ’setä oli
ostanut’, mi-ssä H--- (on) ol-lu ’missä H on ollut’, täti oli syö-nyt). Suomen
imperfektimuotoja oli yllättävän vähän. Perfektin ja pluskvamperfektin käyttö korvasi
imperfektin puuttumisen.
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Viron näytteissä M:llä esiintyi monenlaisia kiellon tapauksia:
(20)

mina ei lähe
täDi ei maksa
me ei läh-me
ära tule
küsi mitte

’minä en mene’
’täti ei maksa’
’me emme mene’
’älä tule’
’älä kysy’

(me ei lähe)
((ära) mitte küsi)

Suomen kieltoverbi ei taipunut vielä. Moduksista esiintyivät vain indikatiivi ja imperatiivi
(ensimmäinen viron konjunktiivi iässä 2.6). Verbin monikon toinen persoona ei ollut
produktiivisessa käytössä. Monikon 3. persoonaa esiintyi vain olla-verbistä (o-vat).
Nominaalimuotoja esiintyi sekä viron että suomen sanoissa:
(21)

masin käi-ma
läh-me kõndi-ma
ta’a-n kõnDi-Da
pane pyöri-mään
M ei saa otta-ta tämä pois

’kone käymään/käyntiin’
’lähdemme kävelemään’
’haluan kävellä’

(tahan kõndida)

’M ei saa ottaa tätä pois’

Viron da-/ta-tunnus oli M:llä yleinen da-infinitiivin muodostuksessa. Viron tunnuksen
käyttöä saattoivat tukea vastaavat suomen paradigmat (esim. syö-dä, pudo-ta). M:lle oli
ominaista, että da-tunnukseen saattoi liittyä muitakin tunnuksia, esimerkiksi ma-infinitiivin
tunnus. Suomen mallin mukaisesti (esim. laula-, sata-, kyntä-) tunnuksen edessä oli
vokaalivartalo, esimerkiksi laula-ma, nutta-ma, sõita-ma (22).
(22)

ära tule M--- asjad otta-ta-ma
(ära tule M asju võtma)

’älä tule M:n tavaroita ottamaan’

see hakkab siis sõita-ma seal
(see hakkab siis sõitma seal)

’tämä rupeaa sitten ajamaan tuolla’

M--- ei taha nukku-ta
(M ei taha magada)

’M ei halua nukkua’

M--- ei saa otta-ta tämä pois
(M ei saa võtta seda ära)

’M ei saa ottaa tätä pois’

H puolestaan omaksui iässä 2.0 suomen suffikseja: yksikön partitiivin (esim. kahvi-a, aikaa, ruoka-a), allatiivin (esim. isi-lle, minu-lle, tädi-lle). Iässä 2.1 vakiintui yksikön illatiivin
käyttö (esim. matka-an, kyyti-in). Vaikka H aloitti iässä 2.1 suomenkielisen päivähoidon,
hän omaksui suomen genetiivin n-päätteen vasta iässä 2.4. Iästä 2.2 lähtien genetiiviä
esiintyi muutamassa sanassa (esim. minu-n, M:n). Iässä 2.4 n-suffiksi oli liiankin
produktiivista. H liitti sen jopa toisiin suffikseihin:
(23)

annan emme-lle-n
miks’ ei too H---lle-n
nyt issi-lle-n

’annan äidille hänen omansa’
’miksi ei tuo H:lle omaa’
’nyt isille hänen omansa’
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Lähes samaan aikaan iässä 2.3–2.4 H:lle ilmaantuivat viron ja suomen elatiivin päätteet
(esim. tassi-st ’kupista’, sõrme-st ’sormesta’; ove-sta, minu-sta). Iässä 2.4 tulivat käyttöön
suomen ablatiivi (esim. minu-lta, hyvä-ltä) ja monikon partitiivi (esim. jänisi-ä, kiltte-ja
lapsi-a).
Verbeistä H omaksui iässä 2.0 viron indikatiivin preesensin ja imperfektin ensimmäisen
persoonan (esim. vaata-n ’katson’, lähe-n ’menen’, söö-n ’syön’, tee-si-n ’tein’ (tegin),
pane-si-n ’panin’ (panin), juu-si-n ’juoksin’ (jooksin)). H:lla imperfektin vartalot ja
epäsäännöllisten verbien muutokset poikkesivat yleiskielestä (esim. võta-si-n ’otin’
(võtsin), nutta-si-n ’itkin’ (nutsin), söö-s ’söi’ (sõi), too-si-d ’toivat’ (tõid)). Samoin kuin
M:llä, H:llakin imperfekti oli vahvavartaloinen ja s-suffiksi produktiivinen imperfektin
muodostuksessa. S-suffiksi yleistyi myös suomen sanoihin:
(24)

mina võta-si-n
(mina võtsin)

’minä otin’

mina pesa-si-n oma talDreki tühja-s
(mina pesin oma taldriku tühjaks)

’minä pesin lautaseni tyhjäksi/puhtaaksi’
(Huom! savossa myös pesasin)

mina laske-si-n
(mina arvutasin)

’minä laskin’

Imperatiivin monikon muodot ilmaantuivat iässä 2.0 (esim. ooda-ke ’odottakaa’, tul-ge
’tulkaa’). Päivähoitoon menon jälkeen H alkoi puhua aktiivisemmin suomea. Sanaston
lisäksi (ks. 7.1) laajeni myös suomen suffiksien käyttö. Iässä 2.3 vakiintuivat suomen
verbien yksikön 1. persoona (esim. halua-n, kato-n, höpötä-n), 3. infinitiivin illatiivi (esim.
hake-maan, syö-mään, istu-maan), yksikön toinen persoona (esim. syö-t, ole-t) ja suomen
monikon 2. persoonan imperatiivi (esim. otta-kaa, ole-kaa ’olkaa’). Iästä 2.6 lähtien
suomen kieltoverbi taipui (esim. en oo, en juokse).
Päivähoidon vaikutus ilmeni H:lla kolmen suomen liitepartikkelin ilmaantumisena iässä
2.3–2.4 (25). KO-kysymyspartikkeli tuli produktiiviseen käyttöön H:lla iässä 2.3 (esim. onko) ja pa- (esim. maistu-pa) sekä ki-/gi/kin-liitteet iässä 2.4. Vaikka virossa on olemassa ki/gi-liite, sitä käytetään lyhyehköistä vartaloista ja ilmaistaan usein myös adverbilla ka
’myös’.
(25)

mina-gi tarvi-n jäätis-t
issi-gi tarvi-B
emme-gi tule-b
minu-lta-ki tul-i
minu-le-gi pane-me

’minäkin tarvitsen jäätelön’
’isikin tarvitsee’
’äitikin tulee’

(emmegi tuleb vr. emme tuleb ka)

’minullekin panemme’

(minulegi vr. minule ka)

Sekä M että H omaksuivat ikävaiheessa 2.0–2.6 suurimman osan viron ja suomen
taivutuksesta. Etenkin suomen päätteiden omaksuminen vilkastui. Viron suffiksit M
omaksui hieman aikaisemmin, ikävaiheessa 2.1–2.2 heti Viron-matkan jälkeen, ja suomen
suffiksit suomenkielisessä ympäristössä iässä 2.3–2.5. H omaksui suomen päätteitä eniten
iässä 2.1–2.4 mentyään suomenkieliseen päivähoitoon. Tällöin hänelle ilmaantui yhteensä
18 taivutusmuotoa, niistä suomen muotoja peräti 15. M omaksui samassa vaiheessa 20
taivutusmuotoa, lähes tasaisesti viron (11) ja suomen (9) muotoja.

113

7.2.3.4 Taivutusmuotojen omaksuminen ikävaiheessa 2.7–4.0
Taivutusmuotojen aktiivisin omaksumisvaihe oli H:lla ja M:llä ikään 2.6 mennessä. Sen
jälkeen he varioivat vanhoja muotoja ja sanavartaloita, mutta myös monia uusia muotoja
ilmaantui.
Iässä 2.6 M alkoi käyttää nominaalimuotoa (esim. auto kukku-mise ’auton
putoamisen/putoaminen’, see oli suur koputa-mine ’tämä oli suuri/kova koputtaminen’).
Iästä 2.7 alkaen liittyi kO-liitepartikkeli kysymykseen (esim. ota-t-ko keksi?, ole-t-ko
kotona?). Iässä 2.9 M:llä ilmeni ensimmäisiä viron konditionaaleja (esim. joossin vett
’joisin vettä’ (joo-ksi-n vett), mina taha-ssi-n ’minä haluaisin’ (mina tahaksin)), iässä 3.3
suomen konditionaalimuotoja (pitä-s-ko se tul-la ’pitäisikö sen tulla’) ja komparatiiveja
(esim. sileDa-m ’tasaisempi’, M on suure-m ’M on suurempi’, piene-mpi, see on pike-m nii
suure-m ’tämä on pitempi niin suurempi’). Samalla vakiintuivat M:llä elatiivi (esim. minusta tuntuu, autotee-st kõnnin ’autotiestä kävelen’, ukse-st ’ovesta’), ablatiivi (esim. sie-ltä,
tää-ltä, minu-lta), suomen illatiivi (esim. panen tä-hän talli-in), viron translatiivi (esim.
kasvan suure-ks ilusa-ks ’kasvan suureksi nätiksi’, mina ole-n läi-nu autojuhi-ks ’minä
olen mennyt autonkuljettajaksi’) ja terminatiivi (esim. mis see lõpu-ni ole-b ’mitä tämä on
loppuun asti’).
Iässä 2.11 M alkoi käyttää molemmissa kielissä kin–liitettä (E -ki/-gi): mina-gi tulle-e
’minäkin tulen’. Passiivituotoksia esiintyi iässä 2.11 (esim. on viska-du ’on heitetty’ (on
visatud)). Imperatiivin käyttö laajeni monikkomuotoihin (esim. ooda-ke! ’odottakaa). Iässä
3.1 M alkoi taivuttaa kieltosanaa (esim. e-n tiedä, e-t-kö pelkää). Iässä 3.3 esiintyi
ensimmäinen monikon 2. persoonan tuotos: tämä saa-tte teije ’tämän saatte te’ (selle saate
teie). M oli edelleenkin varovainen käyttämään suomen imperfektiä (26).
(26)

se puoDa-s auto
mina aja-si-n auto-ga
mina anna-si-n
lähD-i-mme ove-n luo-kse
nyt hak-i-n

’se pudotti auton’
’minä ajoin autolla’
’minä annoin’
’lähdimme oven luokse’
’nyt hain’

(see kukutas auto maha)
(mina sõitsin autoga)
(mina andsin)

M omaksui myös vaiheessa 2.7–4.0 tasaiseen tahtiin viron (7) ja suomen (9)
taivutusmuotoja, yhteensä 16 päätettä. Nominiparadigmasta puuttuivat kauden loputtua
viron terminatiivi, suomen translatiivi ja sekä suomen että viron essiivi. Monikossa esiintyi
joitakin muotoja. Verbiparadigmasta puuttuivat suomen konditionaali ja monet
nominaalimuodot.
H:n käyttöön vakiintui iässä 2.9 viron ablatiivi (esim. pea-lt ’päältä’, a-lt ’alta’, karu-lt
’karhulta’, poti-lt ’potalta’), iässä 3.0 viron ja suomen translatiivi (esim. mille-ks ’miksi,
mitä varten’, nõia-ks ’noidaksi’, hea-ks ’hyväksi’, nime-ksi, talviloma-ksi, nalluka-ksi).
Iässä 3.0 H käytti viron monikon partitiivia (esim. joonistu-si ’piirustuksia’, kinDa-iD
’käsineitä’, koletis-i ’hirviöitä’, riiDe-iD ’vaatteita’, tomate-iD ’tomaatteja’). Neljännen
elinvuoden aikana H:lla esiintyi muitakin monikon sijoja: genetiivi, komitatiivi, allatiivi ja
elatiivi (esim. väikes-te-le ’pienille’, karikakar-De-st ’päivänkakkaroista’, inimes-te
’ihmisten’, asja-De ’asioiden’, nen-De-Ga ’niiden kanssa’; mets-i-en, auto-i-lla). Suomen
akkusatiivin muodoista löytyivät H:n tallenteista minu-t, sinu-t, meidä-t. H käytti fraasina
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viron terminatiivin (lõpu-ni ’loppuun asti’) ja viron sekä suomen essiivin muotoja (esim.
väikse-na tita-na ’pienenä vauvana’ (väikse titana), kippe-nä ’kipeänä’, onnellise-na). H:n
verbien taivutusparadigmaan tuli ja vakiintui iässä 3.1 viron ja 3.4 suomen perfekti (esim.
ei ole tul-nuD ’ei ole tullut’ vrt. ei ole tulnud-Est, on lõhku-nuD ’on rikkonut’, ole-D
kirjuta-nuD ’olet kirjoittanut’; ei o värittä-nyt ’ei ole värittänyt’, on leikki-nä ’ovat
leikkineet’); pluskvamperfekti on samaan aikaan käytössä rajoitetusti (esim. oli jää-nu ’oli
jäänyt’, oli muuttu-nut). Iässä 3.0 H:n äänitallenteissa esiintyi viron impersonaalia (esim.
viiDi ’vietiin’, teha-kse ’tehdään’, sõiDe-Da-kse ’ajetaan’, oli ära võe-tud ’oli pois otettu’,
kingi-ti ’lahjoitettiin’) ja preesensin monikon 2. persoonan pääte (loe-te ’luette’).
H omaksui ikävaiheessa 2.7–4.0 yhteensä 11 taivutusmuotoa, niistä 7 virossa ja 4
suomessa. Nominiparadigmasta puuttui ikään 4.0 mennessä viron ja suomen abessiivi ja
joitakin monikon sijoja. Verbiparadigmassa oli enemmän aukkoja: esimerkiksi suomen
monikon 2. persoona sekä imperfekti. Passiivin 1. partisiipistakin esiintyi vain yksi tuotos
(on käita-va ’on käytävä’ H 3.4).

7.2.4 M ja H verrattuna toisiin taivutusmuotojen omaksujiin
Jokaisen lapsen kielessä esiintynee omaksumisvaiheessa aikuisen taivutuksesta poikkeavia
piirteitä.
Tavallisimpia
ovat
suomen
kielessä
vartaloiden
sekaantuminen,
astevaihteluvirheet sekä poikkeavuudet monikon partitiivissa ja konsonanttivartaloissa
(Karjalainen 1991: 78–82). Kaksinkertaisen päätteen tai tunnuksen liittämistä
sanavartaloon esiintyy myös.
M ja H käyttivät iästä 2.2 alkaen vahvan (vokaali)vartalon muotoja sekä virossa että
suomessa. Ikään 2.0 mennessä oli esimerkiksi H:lla äänitallenteiden perusteella vain yksi
liikayleistetty vahvan vartalon tuotos (ks. 7.2.3.2), mutta suomen sanojen ja muotojen
lisääntyessä myös aikaisemmassa vaiheessa heikosta vartalosta muodostetut
taivutusmuodot saattoivat muuttua vahvoiksi vartaloiksi:
(27)

onu-D kõnni-vaD
emme kõnDi-B

’sedät kävelevät’
’äiti kävelee’

(onud kõnnivad)
(emme kõnnib)

(H 1.11)
(H 2.0)

Virossa kaikki persoonamuodot on muodostettu yhdestä ja samasta vartalosta eli ei ole
astevaihtelua, joka suomessa aiheuttaa yksikön ja monikon 3. persoonan vahvan vartalon
käytön. Kaikki viron verbit paitsi hakkama-tyyppi (3. kestoaste preesensin ja imperfektin
persoonissa: hakkan, hakkad, hakkab, hakkame, hakkate, hakkavad, hakkasin,
imperatiivissa hakka) ovat 1. tai 2. kestoasteessa. Nämä eivät ole verrattavissa suomen
vahvaan asteeseen (vrt. lukea : luen, lukee ~ lugema : loen, loeb, antaa : annan, antaa ~
andma : annan, annab, kyntää : kynnän, kyntää ~ kündma : künnan, künnab).
M:llä heikon vartalon käyttö iässä 2.2–2.5 oli poikkeuksellista sekä virossa että
suomessa. Hyvin tavallista oli astevaihteluun kuuluvissa sanoissa vahvan asteen
yliprodusointi (28). Lipsuja löytyi sekä virossa että suomessa. Jopa kaikkein tavallisin
imperatiivimuoto anna esiintyi M:n puheessa vahva-asteisena (esim. anta ’anna’ (E/F),
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samoin luke ’lue’-F vrt. ’loe’-E, piirtä ’piirrä’-F vrt. ’joonista’-E, künDa ’kynnä’-F vrt.
’künna ’-E, kõndi ’kävele’-F vrt. ’kõnni’-E).
(28)

ei piirtä tänne
luke
emme pilti antap
raktori kyntap
mina kõndin nii

’ei piirrä tänne’
’lue’
’äiti kuvan antaa’
’traktori kyntää’
’minä kävelen’

(emme pildi/pilti annab)
(traktor künnab)
(mina kõnnin)

(M 2.2)
(M 2.2)
(M 2.2)
(M 2.3)
(M 2.6)

Vaikka vahvan vartalon ja vahvan suffiksin suosimista esiintyy myös yksikielisillä
suomalaislapsilla, M:llä ja H:lla sen syynä saattaa olla suomen ja savon vaikutus. Se saattaa
myös ilmaista halua korostaa tiettyä päätettä ja näin tehdä siitä näkyvämpi. Vahvan
vartalon muotojen esiintyminen ilmeni juuri suomen yksikön 3. persoonan, yksikön
partitiivin ja illatiivin omaksumisen aikana.
M:llä ja H:lla oli monia imperfektejä ja nominaalimuotoja, joissa he käyttivät
vironkielisissä sanoissa preesensin vokaalivartaloa (ks. 7.2.3.3). Vasta neljännen
elinvuoden aikana häviävät sellaiset muodot kuin laula-s, laula-da vrt. laulis-E ’lauloi’,
laulda-E ’laulaa’, nutta-s vrt. nuttis-E ’itki’.
Kongruenssia esiintyi liioiteltuna (esim. suurega autoga pro suure autoga ’isolla
autolla’, lilled tämä-d pro need lilled ’nämä kukat’). Etenkin viron komitatiivin tuotoksissa
ilmeni neljännen ikävuoden aikana kaksinkertaisia päätteitä (ks. 6.3 viron kongruenssi):
(29)

punase-Ga särGi-Ga
ema-Ga auto-Ga
lähe-n sellise-Ga auto-Ga

’punaisen paidan kanssa’ (punase särgiga)
(H 3.1)
’äidin autolla’
(ema autoga)
(M 2.10)
’lähden sellaisella autolla’ (lähen sellise autoga) (M 3.1)

Verrattuna yksikielisiin suomea ja viroa äidinkielenään omaksuviin lapsiin (ks. taulukko
21) M ja H omaksuivat myöhemmin suomen preesensin yksikön 3. persoonan, yksikön
partitiivin ja illatiivin sekä genetiivin suffiksin.
Taulukko 25. M:n ja H:n taivutusmuotojen omaksumisen aikataulu.
ikävaihe

M:n taivutusmuotojen luku

H:n taivutusmuotojen luku

1.2–1.5

2

4

1.6–1.11

10 (7 E > 3 F)

18 (13 E > 5 F)

2.0–2.6

20 (11 E > 9 F)

18 (3 E < 15 F)

2.7–4.0

15 (7 E < 9 F)

11 (7 E > 4 F)

Taulukon 25 mukaan H:n taivutusmuotojen omaksuminen alkoi M:ää aikaisemmin ja
painottui toiseen ja kolmanteen ikävuoteen. M omaksui eniten taivutusmuotoja juuri
ikävaiheessa 2.0–2.6. Omaksuminen alkoi niillä viron taivutusmuodoilla, jotka ovat
päätteettömiä (genetiivi, partitiivi, illatiivi), lyhyempiä (inessiivi, adessiivi) tai
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säännöllisempiä (preesensin yksikön 3. persoona, komitatiivi) verrattuna suomen
vastaaviin muotoihin (merkki < tai > näyttää, kumman kielen muotoja omaksuttiin
enemmän tai vähemmän). Ikään 4.0 mennessä suomen kielitaito oli karttunut sen verran
nopeasti, että M oli saavuttanut lähes saman tason kummassakin kielessä.
Taulukko 26. Taivutusmuotojen omaksumisaika suomalaisilla ja virolaisilla yksi- ja
kaksikielisillä lapsilla.

Tutkija

kieli

omaksumisvaihe

muotoja

eniten omaksumismuotoja

omaksumisaika/kk

Nieminen
(1991: 85)

suomi

1.3–2.0

N-V 16

1.3–1.6
10

?

Toivainen 1)
(1994 b: 31–32)

suomi

1.11–2.5

N-V 15

1.11–2.2
13

6 kk

Toivainen 2)
(1994 b: 31–32)

viro

1.7–1.11

N-V 19

1.7–1.8
7

4 kk

Salasoo
(1996: 96–99)

viro

1.9–2.3

N-V 15

2.0–2.3
13

6 kk

Vihman
(1982: 149–151)

viro

/1.7–2.0/

N-V 8

(1.10)
2

?

N = nominien taivutus

V = verbien taivutus

Tutkimuskohteiden kielet:
Niemisen tutkimuskohteena suomalaiset yksikieliset
Toivaisen tutkimuskohteena 1) suomalaiset yksikieliset
2) virolaiset yksikieliset
Salasoon tutkimuskohteena ulkovirolainen yksikielinen
Vihmanin tutkimuskohteena virolais-englantilaiset kaksikieliset

Taulukon 25 ja taulukon 26 mukaan H omaksui lähes saman määrän taivutusmuotoja kuin
esimerkiksi Niemisen (1991: 85) tutkimuksen suomalaislapset iässä 2.0 tai Toivaisen (1994
b: 31–32) tutkimuksen virolaislapsi iässä 1.11. H oli omaksunut 18 ja M 10 taivutusmuotoa
iässä 1.11. Sekä M että H ylittävät Toivaisen (1994 b: 31–32) suomalaislapsen ja
kaksikielisten viroa ja englantia omaksuvien lasten (Salasoo 1996: 96–99, Vihman 1982:
149–152) taivutusmuotojen määrän (taulukko 26).
MLU kuvaa lapsen morfologista kehitystä, ja se on ollut mittarina käytössä monissa
tutkimuksissa (esim. Redlinger–Park 1980, Taeschner 1983, Vihman 1985, Lanza 1992).
Taulukossa 27 esitän M:n ja H:n MLU:n kehityksen.
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Taulukko 27. Lausumien keskipituudet (MLU) viron- ja suomenkielisissä konteksteissa.
Ikä

M
Est

1.10

1,6

1.11

2,3

2.0

H
Finn

Est

Finn

3,0

2,0

3,9

3,16

3,12

2,69

2,26
2,59

2.1

2,59

2.2

2,86

2,36

3,11

2,85

2.3

2,93

2,58

4,22

3,63
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Taulukko 27 MLU selventää H:n ja M:n välistä eroa taivutusmuotojen omaksumisessa
(katso 1.2). H:n viron MLU on alusta (1.10) lähtien noin puolet korkeampi M:ään
verrattuna, mutta iässä 3.0 heidän tuloksensa tasoittuvat. M:n MLU on suurin piirtein sama
viron- ja suomenkielisessä kontekstissa. H:n MLU laskee iässä 2.1 eli aikana, jolloin H
omaksui monia taivutusmuotoja. H:n MLU suomenkielisessä kontekstissa nousee iässä 2.5
jopa yli viron tason. Sekä M:n että H:n viron MLU on koko seuranta-aikana hieman
korkeampi suomeen verrattuna. Esimerkiksi yksikielisen suomalaislapsen MLU:hun
verrattuna M:n ja H:n kehitys on nopeampaa (Toivainen 1980). Tosin yksikielisiltäkin
suomalaislapsilta on todettu yli 5:n meneviä MLU-arvoja jo alle kolmen vuoden iästä (ks.
Karjalainen 1998: 241).

7.2.5 Tiivistelmä
Petersin ja Strömqvistin (1996: 216) valokiila-ajattelun mukaisesti (katso 5.3.1) voitaneen
hyväksyä, että pitkien ja lyhyiden vokaalien ja konsonanttien kesto on sekä suomessa että
virossa prominentti piirre. Richardson (1998 a) on osoittanut, että kuuden kuukauden
ikäiset suomalaisvauvat pystyvät jo erottamaan lyhyen ja pitkän opposition sanoissa /ata/ ja
/atta/. Toivainen (1996 a: 50) pitää yksikielisen suomalaislapsen kieliopin kehittymisen
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alkuna pitkien painottomien vokaalien segmentointia ja tuottamista jo lapsen toisen
ikävuoden puolivälissä. Samoja kehityslinjoja ovat todenneet myös Laalo (esim. 1997:
188) ja Riionheimo (1998: 267–268). Vihman (1997: 217) on ehdottanut, että myös
yksikielinen virolaislapsi segmentoi aluksi vain lyhyttä (Q1) ja (yli)pitkää (Q3) kestoa eikä
pysty erottamaan toista ja kolmatta kestoa ainakaan 15–18 kuukauden ikäisenä.
H ja M erottivat toisen ikävuoden aikana painollisen lyhyen ja pitkän keston
kummassakin kielessä. Sellaisten suomen taivutusmuotojen omaksuminen, joissa on
painoton pitkä vokaali ja joista siis suomalaislapset aloittanevat, jäi heillä omaksuttavaksi
vasta kolmannen ikävuoden aikana. Kuitenkin viron genetiivi, partitiivi ja illatiivi
esiintyivät päätteettöminä variantteina jo toisen ikävuoden puolivälissä. Esimerkiksi H:n
äänitallenteissa pitkän konsonanttiaineksen (Q2) tuotokset esiintyivät yksikön genetiiveinä
ja monikon nominatiiveina vielä ennen ikää 1.6: /mõmmi oma/ (1.3), /pilDi/, /lilleD/,
/asjaD/ (1.5). Saman sanavartalon pitkän ja ylipitkän konsonanttikeston vaihtelua on ollut
H:lla iässä 1.8 /sup´pi sö´öma/ (kumpikin Q3) ja /supi sis´se/ (Q2 ja Q3) sekä M:llä iässä
1.11/anna pil´ti/ (Q2 ja Q3) ja /M--- pilDi/ (Q2). Varhainen kestovariaatio koskee siis
nimenomaan konsonanttien toisen ja kolmannen kvantiteetin vaihtelua, vaikka muutamia
vokaalikestojen vaihtoja esiintyikin (esim. po^isi oma H 1.5).
Yksikielinen virolaislapsi aloittaa taivutusmuotojen omaksumisen noin puolentoista
vuoden ikäisenä erottamalla monikon nominatiivin, yksikön partitiivin ja genetiivin
nimenomaan pitkää ja ylipitkää kestoa segmentoiden (ks. taulukko 21). M ja H omaksuivat
viron genetiivin, partitiivin ja illatiivin, samoin heikot imperatiivin ja indikatiivin
preesensin verbimuodot ennen niitä suomen taivutusmuotoja, jotka vaativat pitkien
painottomien vokaalikestojen hallitsemista. Viron kvantiteettivaihtelu saattaa siis olla
kaksikieliselle viroa ja suomea simultaanisti omaksuvalle lapselle ”valokiilassa” oleva
prominentti piirre. Kolmannen ikävuoden aikana H ja M näyttänevät havaitsevan uusia
prominentteja piirteitä: suomen yleiskielessä säilyneet (uralilaiset vartalot, joissa virossa on
ollut sisäheitto) vokaalivartalot ja vahvan vartalon suosiminen yleistyvät.

7.3 Ensimmäiset lausumat
7.3.1 Lausuman merkitys lapsen kommunikaatiossa ja lausuman rooli
tutkimuksessani
Jo lapsen ensimmäistä sanaa voidaan pitää yhtenä lausumana. Näitä ensimmäisiä lausumia
kutsutaan usein holofraaseiksi (ks. esim. Reich 1986: 47; Leiwo 1986: 76). Yksi sana
saattaa ilmaista useita eri merkityksiä, esimerkiksi anna ’anna minulle (jotakin)’, ’päästä
minut’, ’ota minut mukaan (ota syliin, ota pois jostakin)’. Reich väittää, että yleensä lapset
alkavat käyttää kaksisana- tai pitempiä lausumia vasta sen jälkeen, kun ovat ohittaneet 50
ensimmäisen sanansa merkkipaalun. Holofraaseja saattaa olla käytössä kymmenen
kuukauden aikana tai jopa pitempään (Reich 1986: 44).
Toisen ikävuoden aikana lapsen lausumat laajenevat. Reichin mukaan (1986: 68) noin
seitsemän kuukautta ensimmäisten sanojen ilmaantumisesta lapset alkavat liittää sanoja.
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1.6-ikäiset lapset käyttävät yleensä jo pitempiä (kaksisana-)lausumia (Karvonen 1985: 14).
On kuitenkin otettava huomioon lasten yksilöllinen variaatio: hitaammat lapset saattavat
käyttää ensimmäisiä kaksisanalausumia vasta kolmannen ikävuoden alussa (Reich 1986:
72). Kaikki lapset eivät laajenna lausumia asteittain holofraaseista kaksisanalausumiin ja
sen jälkeen kolmisana- ja pitempiin lausumiin. Petersin (esim. 1977: 561; 1997: 137)
mukaan holistinen kielenomaksuja (tune child) havaitsee syötöksen lausekokonaisuudet ja
tavoittelee itsekin ensimmäisistä tuotoksista alkaen pitempiä kokonaisuuksia aikuisen
kaltaista intonaatiota matkien.
Lausuma (ks. 1.2) on tutkimukseni keskeinen tutkimusyksikkö: lasten äänitteet ovat
transkriboitu lausumittain, ja kuten monissa muissakin tutkimuksissa (esim. ks. 5.3), olen
analysoinut koodien yhdistymistä lausumittain. Kuvaan nyt tarkemmin, miten H ja M
ottivat lausumansa käyttöön ja millaiset lausumamallit ovat esiintyneet viron- ja
suomenkielisissä konteksteissa.

7.3.2 M:n ja H:n lausumien piteneminen
Yksisanaisia lausumia on M:n ja H:n äänitallenteissa toisen ja vielä kolmannenkin
elinvuoden aikana. Toisen elinvuoden puolivälistä lähtien ilmaantuu pitempiäkin lausumia.
M:n lausumat kehittyvät asteittain holofraaseista kaksisana- ja kolmisanalausumiin ja siitä
pitempiin lausumiin. M:n ensimmäiset kahden sanan lausumat ilmaantuvat
päiväkirjamerkintöjen mukaan iässä 1.6:
(30)

oota isi
äiti mämmä
täti hallo
kenkä mennä

’odota isi’
’äiti (anna) ruokaa’
’täti puhuu puhelimessa’ (kuvassa)
’(laitetaan) kenkä (jalkaan ja) mennään’

P
P
P
P

Kun M:n holofraasit ovat suurelta osin nimeäviä (esim. kenkä, kukka, kakku, kello M 1.10)
tai viittaavia (tänne M 1.10, teine ’toinen’ M 1.11), ensimmäiset kaksisanalausumat ovat
yleensä toiminnallisia (täti puhuu, menee). Kaikissa iän 1.6 lausumissa esiintyy substantiivi
subjektina tai objektina. Lisäksi niissä voi olla predikaatti. Seuraavan kolmen kuukauden
aikana ovat M:n lausumat yhden tai kahden sanan mittaisia. Ensimmäinen
kolmisanalausuma (isi auto seal ’isin auto tuolla’) ilmaantuu iässä 1.9.
M:n kaksisanalausumat iässä 1.9 ovat kuvaavia, toimintaa tai omistamista ilmaisevia,
rakenteeltaan substantiivin ja verbin tai verbittömän, relaatiosanalla toimintaa ilmaisevan
sanan yhdistelmiä, kuten M--- tuli, äiti anna-IMP tai PREES, aitab küll ’riittää kyllä/jo’,
(pane) peitto päälle, auto (on) pargis ’auto (on) parkissa’, liha (on) kuum ’liha (on)
kuuma’; attribuutin ja substantiivin yhdistelmiä, esimerkiksi (substantiivi + substantiivi)
mummo(n) kuppi, issi käsi ’isin käsi’; (adjektiivi + substantiivi) suur auto ’suuri auto’.
H:n ensimmäisiä, intonaatioltaan lausuman kaltaisia tuotoksia ovat iän 1.2
äänitallenteissa seuraavat (H:n ensimmäisten lausumien litteroinnissa olen ottanut
huomioon niiden foneettisen asun, koska tuotetut sanat ovat epäselviä, katso myös 6.2.3):

120
(31)

äiDi’ æi se’ aua auwa
e:m D´je te: em miDæ’
męmmæ Da’ m
izi tia izi tö:

’äiti ei se /ole/ hauva’
‘äiti, tämä, tämä mitä /on/’
‘nalle tuolla nalle’
‘isi siellä isi työssä’

(emme see see mida)
(mõmma seal)
(issi seal issi tööl)

Petersin mukaan lapset erottuvat siinä, millaisia foneettisen signaalin aspekteja he
huomioivat (ks. 4.3.2). Intonaatio-tyyppinen (tune-child) kielen omaksuja saattaa tavoittaa
sanan tai fraasin rytmistruktuuria, ja sellaisen lapsen varhaisvaiheen lausumat sisältävät jo
enemmän kuin yhden jalan. Peters korostaa, että aikuisen on vaikea hahmottaa sellaisen
lapsen lausekokonaisuuksien sanoja, koska usein protomorfeemin paikalla on välivokaali,
joka toimii rytmittäjänä. (Peters 1997: 137.) H:n kehitys muistuttaa holistisen
kielenomaksujan tapaa. H:n ensimmäiset lausumat ovat pitkiä, mutta epäselviä, ja
lausumien sanat on täytynyt tulkita tilannekontekstista käsin. Sitä myöten, miten H:n
foneettinen eriytyminen laajenee ja sanasto kasvaa, selvenevät ja lyhenevät hänen
lausumansa. Selvimpiä lausumia ovat esimerkiksi seuraavat:
(32)

izi töö-l
ääDi töö-l
ito ki:ja
ito mõmma
uua tüi
mummo tu(l)-i
tea-l awa-D
H---saa-B
kinna sinne
H---tuDu(le)
puua käi-ma

‘isi työssä’
‘äiti työssä’
‘iso kirja’
‘iso nalle’
‘juoma(pullo) tyhjä’
‘mummo tuli’
‘tuolla hauvat’
‘H saa’
‘käsine sinne/tuonne’
‘H nukkumaan’
‘kone käyntiin’

(issi tööl)
(emme tööl)
(suur raamat)
(suur mõmma)
(juua tühi)
(mummu tuli)
(seal auad)
(H saab)
(kinnas sinna)
(H tudule)
(masin käima)

(H 1.2);

(H 1.3);

(H 1.4).

Kaikissa näissä H:n lausumissa on mukana substantiivin tehtäviä kantava, nimeävä, sana.
H:n kaksisanalausumat kuvaavat niin kuin M:lläkin, toimintaa (H saab, puua käima ‘H saa,
kone käymään’) tai esineitä (iso kirja, iso mõmma ‘iso nalle’). Usein lausumaan voidaan
ajatella lisäksi on-kopula (esim. äiti ON työssä, tuolla ON hauvat). Lapsen ensimmäiset
lausumat ovatkin usein sähkemäisiä (ks. esim. Reich 1986: 76).
Iästä 1.5 H:n lausumat monipuolistuvat edellisiin verrattuna (33). Lisäksi
ymmärrettävien kolmisana- ja pitempien lausumien osuus kasvaa.
(33)

se´ muumi la´ulu
iso karu kanssa
issi läk-s kalaseal on H--- oma
isi kala- emme jä-i koju
izi kala emme jäi tuD´u

‘tämä muumin laulu’
‘iso karhu kanssa’
‘isi lähti kalaan’
‘tuolla on H:n oma’
‘isi kalaan äiti jäi kotiin’
‘isi /meni/ kala(an)
äiti jäi nukku(maan)

(see muumi laul)
(suur karu ka)
(issi läks kalale)
(seal on H oma)
(issi kalale emme jäi koju)

M:n ensimmäinen nelisanalausuma on päiväkirjan mukaan iässä 2.1:
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(34)

se on issi piima-auto

‘tämä on isin maito-auto’

(see on issi)

Tämä lausuma ei jää enää ainoaksi, vaan viikon sisällä nelisanalausumia tulee lisää:
(35)

papa auDo töössa tiin
toome täDi ituB teal

‘papan auto työssä täällä’
‘suomen täti istuu tuossa’

(papa auto tööl siin)
(soome tädi istub seal)

7.3.3 M:n ja H:n lausumat ikävaiheessa 1.10–2.6

k-a prosentteina

M:n ja H:n taivutusmuotojen omaksumisen yhteydessä tutkin MLU:n kehitystä, joka siis
kuvaa kieliopillisten morfeemien omaksumista (ks. 1.2). Valitsin lausumien pituuden
analyysin ikävaiheessa 1.10–2.6 tietystä syystä: iästä 1.10 alkaen on olemassa kummankin
lapsen äänitallennukset. Kolmannen ikävuoden puolivälissä ovat H:n ja M:n sanastot ja
taivutusparadigmat lähes samantasoisia (ks. 7.1.2 ja 7.2.3.3), kumpikin käyttää moninaisia
lausumia tässä iässä. Seuraavana vertailen yksisana-, kaksisana-, kolmisana- ja pitempien
lausumien esiintymistä M:n ja H:n kommunikaatiossa vironkielisessä ja suomenkielisessä
kontekstissa kuukausittaisten näytteiden perusteella (ks. 6.2.4).
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Kuvio 6. M:n yksisana- (1), kaksisana- (2), kolmisana- (3), nelisana- (4) ja pitempien (5)
lausumien keskiarvot.

M:n lausumien sanojen keskiarvoissa (kuvio 6) näkyy näytteiden yksisana-, kaksisana-,
kolmisana-, nelisana- ja pitempien viron- ja suomenkielisten lausumien (yhteen laskettuna)
suhde tietyn kuukauden näytteiden lausumiin. Esimerkiksi iässä 2.0 M:llä oli näytteessä
yksisanaisia (kakku, kauha, kiitos), kaksisanaisia (isi rosi ‘isin rusina’, isi kahvi ‘isin
kahvi’), kolmisanaisia (se on isi) ja toistot mukaan lukien nelisanaisia (se se on tänne, ota
tätä kakku tätä ‘ota tätä kakkua tätä’) ja pitempiä lausumia (purkki se tätä sinna sinna
‘purkki se tämä sinne sinne’). Kuvion 6 mukaan yksisanalausumien keskiarvo vähenee
iästä 1.10 ikään 2.6 asti. Kaksisanalausumien osuus vaihtelee 30 %:sta 40 %:iin ja jopa
kasvaa ikävaiheessa 2.2–2.3. Kolmisanalausumien keskiarvo on noususuuntainen ja
muuttuu näin ikävaiheen 2.4–2.5 produktiivisimmaksi lausumatyypiksi. Pitempien, neljän
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ja useamman sanan lausumien osuus ei ole M:llä suuri, ja iässä 2.5 pitempien lausumien
keskiarvot ovat samalla tasolla kuin holofraasien. Kaksi- ja kolmisanaisia lausumia M
käyttää ikävaiheen 1.10–2.6 näytteissä keskimääräisesti eniten.
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Kuvio 7. M:n lausumien keskimääräinen
suomenkielisissä konteksteissa.

ikä

pituus

ikävaiheessa

1.10–2.5

viron-

ja

M:n yksisanalausumat vähenevät tasaisesti vironkielisessä kontekstissa, ja iässä 2.5 niitä on
vain 4 % kaikista sen iän näytteen lausumista. Suomenkielisen kontekstin
yksisanalausumat jäävät 20 %:n paikkeille. Kun M käyttää yksisanalausumia iässä 1.10
esimerkiksi osoittamalla kuvakirjasta esineitä (kukka, täti), ne ovat iästä 2.2 alkaen usein
deiktisiä sanoja (esim. sinne, tuosta, tuolta, takana, tuossa 2.2; siin(ä), tämä, tänne, sinne
2.3; täällä, täältä 2.4; pois 2.5). M:n kaksisanalausumia on suomenkielisessä kontekstissa
keskiarvoa enemmän iässä 1.11 ja 2.2. Iässä 2.3 kaksisanalausumia on vironkielisessä
kontekstissa lähes puolet (47 %) kaikista lausumista. Tässä iässä M omaksui nimenomaan
suomenkielisiä sanoja ja päätteitä (ks. 7.1.2 ja 7.2.3.3), mikä saattoi jarruttaa vironkielistä
kommunikaatiota. Sekä viron- että suomenkieliset kolmisanalausumat lisääntyvät lähes
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k-a prosentteina

tasaisesti paitsi ikävaiheessa 2.0, jolloin vironkielisiä lausumia on vähemmän, ja iässä 2.5,
jolloin vironkieliset kolmisanalausumat lisääntyvät äkkiä. Iässä 2.4–2.5 M käyttää
vironkielisessä kontekstissa suomea pitempiä lausumia.
H käytti jo iästä 1.5 alkaen pitempiä kuin kaksisanalausumia. Ikävaiheessa 1.10–2.6
H:n näytteiden lausumat jakautuivat sanaluvun suhteen kuvion 8 mukaisesti.

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

yks is anais et
kaks is anais et
kolmis anais et
nelis anais et
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Kuvio 8. H:n yksisana- (1), kaksisana- (2), kolmisana- (3), nelisana- (4) ja pitempien lausumien
(5) keskiarvot.

Etenkin H:n kaksi- ja kolmisanalausumien keskiarvot varioivat kuukausittain noin
kahdenkymmenen prosentin rajoissa. Yksisanaisten lausumien määrä pysyy noin
kymmenessä prosentissa koko kauden 1.10–2.6. H:n yksisanaiset lausumat ovat vastauksia
kysymyksiin, kuten iässä 2.5:
(36)

E:
H:
E:
H:

Kes siin on?
Miina ja Manu
Mis nad teevad?
söö-vaD

‘Ketkä täällä ovat?’
‘Mitä he tekevät?’
‘syövät’

H:n pitempien lausumien keskiarvo kasvaa tasaisesti. Myös nelisanalausumien osuus on
koko kautena 1.10–2.6 lähes 20 % kaikista lausumista. Kuvion 8 mukaan H käyttää
kommunikaatiossa eniten kuitenkin kolmisanalausumia.
Viron- ja suomenkielisessä kommunikaatiossa lausumien sanamäärät erottelevat kieliä:
H:lla on useammin suomenkielisessä kontekstissa kaksisanalausumia, mutta vironkielisessä
kontekstissa kolmisana- ja pitempiä lausumia.
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Kuvio 9. H:n lausumien keskimääräinen pituus ikävaiheessa 1.10–2.5 viron- ja suomenkielisissä
konteksteissa.

Kuvion 9 mukaan H:n holofraasien osuus kasvaa iästä 1.10 ja on korkeimmillaan iässä 2.1,
jolloin niiden osuus on kaikista lausumista 25 %. Kaksisanalausumien osuus pysyy 40 %:n
lähellä suomenkielisessä kontekstissa. Lähes puolet H:n käyttämistä lausumista
vironkielisessä kontekstissa on kolmisanalausumia. Vain iässä 2.2 sekä kaksi- että
kolmisanalausumat vähenevät vironkielisessä kontekstissa. Pitempien lausumien osuus
kasvaa tasaisesti, ja vironkielisessä kontekstissa niitä on noin iässä 2.1–2.3 jopa puolet
enemmän suomen vastaaviin lausumiin verrattuna.
H:lla oli siis iässä 1.10 M:ää laajempi sanasto ja kieliopillisten muotojen kapasiteetti
käytössään. Sekä H että M omaksuivat paljon sanoja ja muotoja pyräyksittäin ennen
kolmannen ikävaiheen puoliväliä. Kuvioiden 6 ja 8 mukaan M:n kehitys on
selväpiirteisempää verrattuna H:n kuvion suurin vaihteluihin. Lausuman perusmallina M
käyttää eniten kaksisana- ja H kolmisanalausumia.
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7.3.4 Ensimmäisiä yhdyslauseita
Lasten lausumat koostuvat aluksi päälauseista. Ensimmäiset yhdyslauseet ilmaantuvat
Reichin (1986: 129) mukaan siinä vaiheessa, kun MLU on 3.5–4.0. M:llä ja H:lla
yhdyslauseet ilmaantuvat MLU:n ollessa jopa yli 5.0. Yhdyslauseiden ilmaantumista ja
vakiintumista voitaneen pitää H:lla ja etenkin M:llä hieman myöhäisempänä, mutta silti ei
saisi unohtaa MLU:n epätarkkuutta lausuman syntaktisena mittarina, kun verrataan suomea
ja viroa erilaisiin kieliin (katso tarkemmin 1.2).
M sanoi ensimmäisen yhdyslausuman vironkielisenä iässä 2.10. Joissakin lausumissa
esiintyy implisiittistä yhdistämistä (ks. Lieko 1992: 42), jossa konjunktio puuttuu (esim. ei
toisella /vaan/ teiselt poolt ’ei toiselta (= tästä) vaan toiselta puolelta’). Ensimmäisenä
konjunktiona esiintyy äänitallennuksissa siis ’jos … niin’:
(37)

sina viskad minu peale, siis mina saan haiget
’sinä heitän minun päälle, sitten (siinä tapauksessa) minuun sattuu’
ta sööb, siis issi tuleb sööma tuota
’hän syö, sitten (sen jälkeen) isi tulee syömään tuota’

Iässä 3.2 ovat yhdyslauseet vakiintuneet M:n käyttöön kummassakin kielessä. Esimerkiksi
puolen tunnin vironkielisen nauhoituksen aikana esiintyvät rinnastavat ja-lauseet, alistavat
lauseet siis ’silloin kun’, et ’että’, siis kui ’silloin kun’, jos, ja kysyvät lauseet mis ’mikä’,
kus ’missä’ konjunktioineen (38).
(38)

Issi tuleb sealt linna poolt JA toob sealt teise laenuauto
’isi tulee sieltä kaupungin puolelta JA tuo sieltä toisen laina-auton’
see tüdu on öelnu M---lle seda, ET H--- politsei laenab minule
‘tämä tyttö on sanonut M:lle sitä, ETTÄ H poliisi lainaa minulle’
ei taha lähta SIIS KUI hauva on õues
‘ei halua mennä SILLOIN KUN hauva on pihalla’
auto saab siis tuua see hevone JOS se niimodi, JA peatab siis politsei
‘auto saa sitten tuoda tämä hevonen JOS se (on) näin, JA pysäyttää sitten poliisin’
mina teatasin, MIS auto see on
‘minä ilmoitin, MIKÄ auto tämä on’
kas seal KUS se meie kodus on teine papa
‘sielläkö JOSSA se (siinä) meidän kotona on toinen pappa’

H:n äänitallenteista löytyy jo iässä 2.2 ensimmäisiä rinnastavia ja-lauseita sekä virossa että
suomessa (esim. mina jooksin siin JA siis jooksin sauna ‘minä juoksin siellä JA sitten
juoksin saunaan’). Iästä 2.6 alkaen lisääntyvät kysymyslauseet (mitä, mis ‘mikä’) ja
alistavat siis ‘silloin kun’ -lauseet. Yhdyslauseet vakiintuvat H:n käyttöön iässä 2.9–3.0
(39).
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(39)

me magame öö JA SIIS lähme rongiga
‘me nukumme yön JA SITTEN menemme junalla’
mina ka ütlen Topille JA ütlen Annulle ja Topille
‘minä myös sanon Topille JA sanon Annulle ja Topille’
H---on narusta kiinni ETTEI mene nii (H 2.9)
‘H) on (pitelee narusta kiinni ETTEI mene niin (käy niin pahasti)’
emme lindistab KUIDAS sina räägid
‘äiti nauhoittaa MITEN sinä puhut’
E: mis riided seal on? ‘mitkä vaatteet siellä ovat?
H: SIKS ET need on SELLEKS ET pandu siia, ET need pitais kuivada seal
‘SIKSI ETTÄ ne ovat SITÄ VARTEN ETTÄ pantu tähän,
ETTÄ ne pitäisi kuivaa siellä’
H: SIKS ET, ET see pesu pesti neid KUI need olid mullased
‘SIKSI ETTÄ, ETTÄ se pyykki pestiin niitä KUN ne olivat multaisia’

Sekä M:n että H:n lausumia iässä 3.0 kuvaavat moninkertaiset alistukset ja sittenrinnastukset kummassakin kielessä. Iässä 4.0 lausuman rakenne selkiytyy, lausumat
sinänsä lyhenevät ja turhat moninkertaiset toistot karsiutuvat.

8 Kaksi kieltä kosketuksissa
8.1 Kaksikielisen lapsen kielellisen tietoisuuden kehittyminen
Kuten olen aiemmin maininnut (katso 4.3.1.2), kaksikielisyyden omaksumisprosessiin
vaikuttaa kielenpuhujan tietoiseksi tuleminen omista ja ympäristönsä kielistä, minkä
jälkeen kielten eriytyminen tulee mahdolliseksi.
Kognitiivinen kehitys on tärkeä lapsen minäkuvan ja puheen kehityksen kannalta.
Slobin (1974: 124) toteaa Piaget’n tavoin, että kommunikoidessaan toisten kanssa lapsi
ymmärtää paremmin myös itseään. Tietoisuus itsestä merkitsee lapsen egon irtautumista
vanhemmista, etenkin äidistä, sekä itsensä hahmottamista eri henkilönä. Irtauduttuaan lapsi
pystyy paremmin ymmärtämään ja huomioimaan ympäristöään ja toisten ihmisten
käytöstapoja. Kaksikielisellä lapsella minäkuvan kehittyminen saattaa merkitä myös
kaksikielisyyden havaitsemista.
Seuraavaksi tarkastelen M:n ja H:n kognitiivisia ja metalingvistisiä valmiuksia toisen ja
kolmannen elinvuoden aikana. Kuvaan kognitiivista kehitystä Kaganin (1981: 47–48)
kriteerien mukaan (ks. 4.3.1.2). Tekemäni analyysi perustuu M:n ja H:n monologien ja
dialogien kieleen.

8.1.1 Kognitiivinen kehitys kielen kehityksen kannalta
Kaganin (1981: 47–48, 57–59, 65–74, 99–111) mukaan englantilaisen lapsen kielen
kehityksen kognitiivinen perusta saa alkunsa iässä 1.7–2.3 ja näkyy evaluaatiosanojen ja
kohteliaisuusfraasien, nimen ja persoonapronominien käyttöön ottamisena sekä oman
toiminnan kuvaamisena. Kaganin kriteerien mukaan M:n ja H:n kognitiivinen kehitys on
äänitallenteiden mukaan seuraava:
a) Evaluoivan sanan ja kohteliaisuusfraasin varhaisia ilmauksia
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(40)
M: 1.7
1.9

märkä;
kuum ‘kuuma’,
hyvä, hea ‘hyvä’,
pai ‘kiltti’,
pime ’pimeä’,
tillu ‘pikkuinen’;
1.11 vieras,
terve;
0.10 kiitos, kiitti, aitäh ‘kiitos’;
1.10 tere ‘terve’,
palun ‘ole hyvä’;
2.2 terve,
ole hyvä.

H: 1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
0.10
0.11
1.0
1.8
2.0

hea ‘hyvä’;
nätti, iso;
suur ‘iso’,
hyvä;
kuuma;
kiltti;
kiitos;
heippa, hei-hei;
aitäh ‘kiitos’;
tere ‘terve’,
ataa ‘hei-hei’;
palun ‘ole hyvä’,
terve.

M:n kognitiivinen perusta saa alkunsa näiden kriteerien mukaan iässä 1.7. M omaksuu
ensimmäiset adjektiivit Viron-matkan aikana iässä 1.8–1.10. H on ollut suhteellisen
vähäpuheinen ennen ikää 1.2. Viron-matkojen vaikutusta voi huomata H:nkin kielen
kehityksessä: H on matkan aikana iässä 1.0–1.1 ja aloittaa lausumien tuottamisen matkan
loppuaikana. H:n kognitiivisen kehityksen alku on varhaisempi kuin M:n, sillä H:n
tietoisuus omasta itsestään näkyy kehittyvän jo iästä 1.3–1.6.
b) Oman nimen ja itseensä viittaavan persoonapronominin käyttö
(41)
M: 1.8
2.0
2.4

M--- istu-;
se M--- oma;
mina tahan ‘minä haluan’;
minu oma auto ’minun oma auto’;
anna minule ’anna minulle’,
M--- enda aua ‘M:n oma haua’;
M--- ise teeb
‘M itse tekee’.

H: 1.3
1.5
1.6
1.9

2.0

H--- kanssa;
se on H--- oma;
H--- auto minule ’H:n auto minulle’;
H--- meneb ära ‘menee pois’;
too minule veel poisse
‘tuo minulle vielä poikia’;
panen asjad sinne
‘panen tavarat sinne’.

Vaikka arvioivien adjektiivien ja kohteliaisuusfraasien käyttö saattaa olla jäljittelyn tulosta,
minä-pronominin käyttö viittaa siihen, että lapsi erottaa itsensä muista ja alkaa ymmärtää
omaa toimintaansa. Vihmanin (1985: 313) mukaan ”lapsi huomioi aikuiskielen ja omien
tuotoksiensa eron ja haluaa matkia aikuiskieltä”. Lapsi seuraa aikuisten puhetta, ja hänelle
kehittyy motivaatio ilmaista itseään samalla tavalla.
Tietoisuus itsestä ja sen ilmeneminen esimerkiksi minä-pronominin käyttönä kehittyy
yksilöllisesti, keskimäärin kuitenkin toisen ja kolmannen ikävuoden paikkeilla.
Persoonapronominin käytön vaihtelu saattaa riippua myös eri kielijärjestelmistä.
Esimerkiksi germaanisissa kielissä lapset yleensä alkavat käyttää minä + vastaavan verbin
rakennetta iässä 2.0–2.4, mutta ruotsissa myöhemmin; romaanisissa ja balttilaisissa kielissä
minä ilmaantuu 1.8–2.5:n ikäisille lapsille; suomalais-ugrilaisissa kielissä minä esiintyy
unkarilaislapsilla noin iässä 2.0, suomalaislapsilla 1.6–2.10 ja virolaislapsilla 2.5–2.7 (ks.
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Alaoja ym. 1983: 47–49). On huomattava, että virolaisten tiedot ovat peräisin Amerikassa
asuvien virolaisten tutkimuksesta (Lipp 1977), joten niitä ei voida yleistää Virossa
kasvaneisiin lapsiin. Vider (1995: 71) mainitsee pro gradu -työssään, että virolaislapsi
alkaa käyttää mina ~ ma ’minä ~ mä’ -pronominia kolmannen elinvuoden lopussa eikä
viittaa itseensä enää nimellä. Varhaisin mina esiintyy iässä 2.0, ja vakiintuneesta käytöstä
voidaan puhua iässä 2.3 (mina, ma, minu, mul, mulle, minule). Pronominit ise ’itse’ ja oma
’oma’ omaksutaan iässä 2.3, enda ’itseensä’ (ks. ise ’itse’) iässä 2.6–3.3. Oulun-otoksen
lapset omaksuivat 1. persoonan pronominin minä ~ mä keskimäärin iässä 2.2 (ikävaiheessa
1.8–2.10) ja etunimensä käytön iässä 1.11 (Alaoja ym. 1983: 81).
Olen koonnut taulukkoon 28 tietoa yksikielisten virolais- ja suomalaislasten minäpronominin sekä sen varianttien käytöstä (sulkeissa varhaisimman käyttäjän ikä) ja
vertaillut niitä muutamiin kaksikielisten lasten tuloksiin. Tarkoituksenani on arvioida,
eroavatko yksikieliset ja kaksikieliset lapset persoonapronominin minä ja muiden itseen
viittaavien pronominien käytössä.
Taulukko 28. Persoonapronominien ilmaantuminen.
LAPSI

NIMEN
KÄYTTÖ

suomalainen
(Nieminen 1991:
177–180)
Oulun-otos
keskilapsi
(Alaoja ym.
1983: 81)

ENDA
’itsensä’

1.2–2.0

1.11

virolainen
(Vider 1995: 89)

ITSE
’itse’

OMA

1.9–2.0

1.9

1.8–2.10
2.2

(2.0) 2.3

Raivo
(Vihman 1985:
319–321)
Linda
(Vihman 1971: 91)

MINA ~ MA/
MINÄ ~ MÄ

2.6–3.3

2.3

1.3 mine
1.7 me
1.9 mina, I

1.9

(1.11)

Hildegard
(Leopold 1939:
140–148)

(1.11)

(1.11)

1.4 me
1.5 I
1.7 mein, mine,
my

M

1.8

2.4

2.4

2.4

2.0

H

1.3

1.6

1.10

1.6

1.3

Koska viron mina ~ ma ja suomen minä ~ mä ovat fonologisesti läheisiä sanoja ja eroavat
vain sananloppuisen vokaalin suhteen, en liitä näitä sanoja kumpaankaan kielijärjestelmään, vaan pidän ne kielten yhteiseen alueeseen kuuluvina. Samaa ongelmaa ei ole
esimerkiksi englantilais-virolaisessa kaksikielisyydessä, ja Vihmanin (1985: 320) mukaan
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Raivo omaksuukin sekä englanninkielisen I ’minä’ että vironkielisen mina ’minä’ samaan
aikaan iässä 1.9.
M ottaa minä-ilmaisut käyttöön vähän myöhemmin kuin Oulun-otoksen keskilapsi eli
iässä 2.4. Samassa iässä 2.4 vakiintuvat myös itseensä viittaavat enda ja ise / itse ’itse’.
Pientä epätietoisuutta hänellä on itseensä viittaamisessa iässä 2.2–2.4, aikana, jolloin hän
omaksuu suuren määrän sanoja ja päätteitä (ks. 7.1 ja 7.2). M:n vuotta nuorempi sisar H
käyttää minä-ilmaisuja jo iässä 1.6, mikä on yksikielisten virolais- ja suomalaislasten
käyttöä aikaisempaa. H:lla saattaa nuorempana sisaruksena olla suurempi motivaatio
korostaa esineiden kuuluvuutta itselleen. H jäljittelee veljensä kielenkäyttöä ja omaksuu
kieltä paljon matkimalla, samaan aikaan kun M haluaa itse kokeilla ja ottaa ilmaisut
käyttöön vasta niiden saatua tarkemman merkityksellisen sisällön. Verrokeista Raivo
(Vihman 1985) on perheen toinen lapsi ja omaksuu itseensä viittaavat sanat ennen ikää 2.0.
Valitettavasti ei ole tietoja Raivon isonsiskon kielenomaksumisesta. Hildegard (Leopold
1939) on perheen ensimmäinen lapsi niin kuin M:kin, mutta hän omaksuu
persoonapronominit toisen ikävuoden puolivälissä niin kuin H:kin. Lasten
syntymäjärjestystä ei siis pidä käyttää minä-kehityksen selityksenä eikä myöskään
sukupuolta: Hildegard-tyttö ja Raivo-poika omaksuvat kumpikin persoonapronominit
ennen ikää 2.0. Näyttää siltä, että lasten väliset erot johtuvat henkilökohtaisista
ominaisuuksista ja että persoonapronomini minä omaksutaan keskimäärin iässä 2.0. Myös
pronominien funktiot vaihtelevat eri kielissä. Kaksikielisyyden vaikutusta ei voida näiden
vähäisten esimerkkien perusteella osoittaa. Kahdesta tutkimuskohteestani H on aikainen
kielenomaksuja; M:n kehitys nopeutuu iästä 2.2.
c) Oman toiminnan kuvaaminen
(42)
M: 2.2
2.3
M
2.3

M---palju sööb
‘M paljon syö’;
H--- tita. Ei M--- tita,
--- suur poiss ‘‘H vauva.
Ei M vauva, M iso poika’;
mina ei kirjuta, mina joonistan
‘minä en kirjoita, minä piirrän’.

H: 1.6
M
H
1.7
H

H--- kirjutab emme kirjutab,
--- ei kirjuta ‘H kirjoittaa
äiti kirjoittaa, M ei kirjoita’;
--- kõnnib ‘H kävelee’;
H--- plaksutab ‘H taputtaa’;
--- kukkus maha ‘H putosi’.

M:n kielenkehityksen tärkeä vaihe, jolloin hän alkaa käyttää sanoja ja kieliopillisia
päätteitä, osuu ikävaiheeseen 2.2–2.4, heti Viron-matkan (iässä 2.0–2.1) jälkeen (ks. 7.1).
H on Viron-matkalla iässä 1.7–1.8; silloin hän käyttää monia ilmauksia oman toimintaansa
kuvaamiseen. Matka vaikuttaa ainakin sanaston kehitykseen.

8.1.2 Metalingvistinen tietoisuus
Kun lapsi on kognitiivisesti kehittynyt tietylle tasolle, hän kiinnostuu kielestä tai kielistä,
joita hän kuulee ja puhuu. Monissa kaksikielisyystutkimuksissa mainitaankin, että
metalingvistinen tietoisuus ilmenee kaksikielisten lasten luovuutena ja ylpeytenä omasta
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kaksikielisyydestään (esim. Saunders 1982: 123, 150, 226–227). Jotkut tutkituista
kaksikielisistä lapsista vaativat vanhemmiltaan ”kielellisen sopimuksen” täyttämistä, jolla
tarkoitetaan sitä, että on käytettävä aina yhtä kieltä. Lapset kommentoivat, mitä kieltä
kukin puhuu tai mitä tämän pitäisi puhua (Saunders 1982: 79–81):
Why do you speak English to Mummy and German to me? Joanna 3.2 (Clyne 1987: 92)
(43)

miks sa ütled Harrile eesti keeles? Harrile peab ütlema soome keeles (äidille) (4.0 M)
[M:n luona on vierailulla pieni suomalainen poika. Äiti käy lasten kanssa juttelemassa ja
puhuu viroa. M tulkkaa äidin puheen suomeksi.]
’Miksi sinä sanot Harrille viroksi? Harrille pitää sanoa suomeksi’

Odotukset vanhempien kielistä ovat tärkeämpiä kuin kielet itse. H ei erota iässä 3.5 vielä
eri kielten sanastoa, mutta päättää kielistä puhujan perusteella:
(44)

tema ütles: tere, tere. see on soome keeles (äidille) (3.5 H)
‘Hän sanoi: terve, terve. Tämä on suomeksi.’
[H kuulee isän puhuvan puhelimessa viroa.]

On useita lapsia, jotka jo iässä 2.0 lausuvat kieliin ja kielenkäyttöön kohdistuvia
kommentteja (Clyne 1987: 92). Jotkut lapset käyttävät rinnakkain kummankin kielen
lausumia. Clyne (1987: 92) mainitsee Joannan käyttäneen iässä 2.5 lausumia kahdella
kielellä, kun isä ja äiti molemmat olivat läsnä:
Ich möchte Apfelsaft, bitte; I want some appel juice, please. (Joanna 2.5)
(Clyne 1987: 92)

M:llä ja H:llakin on iässä 2.1 - 2.4 useita rinnakkaisia kaksikielisiä lausumia (45).
Puhetilanteiden nauhoituksissa on tavallisesti läsnä kaksikielinen äiti.
(45)

M--- läks pois. M--- meni pois. (2.4 M)

M ja H pystyvät erottamaan keskustelukumppanit kielellisesti jo toisena elinvuotena. M on
selvästi kiinnostunut kielistä ja erottaa suomen ja viron lisäksi myös hänelle vieraat kielet
(esimerkiksi satamassa 2.0 mita onu räägib ‘mitä/ kieltä/ setä puhuu?’). Ensimmäistä
kertaa sanaa suomi / Suomi M käyttää iässä 2.1, kun isän suomalainen sisko tulee Viroon
vierailulle (46).
(46)

soome tädi istub seal ‘Suomen täti istuu tuossa’

(2.1 M)

isi on toisella puolella, isi on Suomessa
[leikkii Virossa, itsekseen]

(3.1 H)

M analysoi ympäristön kieliä iästä 2.3 lähtien; H:lla kielikysymykset nousevat
kiinnostuksen kohteeksi iän 3.0 jälkeen (47).
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(47)

M--- räägib soome keeles ‘M puhuu suomea’

(2.3 M)

M--- ütles soome keeles, M--- ei osanud ütelda
‘M sanoi suomeksi, M ei osannut sanoa [viroksi]’

(3.0 H)

M tietää tarkkaan, mitä kieltä isä ja äiti puhuvat, ja muistuttaa siitä isää, kun isä matkii
viroa. Poika tietää, mitä kirjoja voi tuoda luettavaksi isälle tai äidille. Myöhemmin hän
ilmaisee itseään kielellisesti:
(48)

issi keel soome keel, emme räägib emme keelt
‘isin kieli suomi, äiti puhuu äidin kieltä’
älä, se on äidin kirja
isi ei ossaa sitä lukke [siskolle]
’isi ei osaa sitä lukea’

(2.6 M)

(2.8 M)

M:n puheessa esiintyy iästä 2.2 spontaaneja korjauksia, eniten sanastossa. Aluksi poika ei
tyydy toisten tarjoamaan sanaan, vaan toistelee omaansa (49).
(49)

M:

’setä Saku’

M:

onu Saku
se on setä suomeksi
onu

E:
M:

raamat
tämä kirja, tämä kirja kirjat

’kirja’

M:

kato susi!
see on hunt / hundi nimi on Hessu / nimeltään Hessu
’tämä on susi / suden nimi on Hessu / nimeltään Hessu’ (2.2)

’setä’

(2.2)
(2.2)

M:

seal vett kuppi sees / M--- tassi sees
‘tuossa vettä kupissa, M:n kupissa’
[istuu keittiössä ja osoittaa aluksi isän kuppia, josta puhuu suomeksi ja sen jälkeen
omaa kuppia, josta puhuu viroksi]
(2.2)

M:

M--- ei piirtä, M--- joonistab
‘M ei piirrä, M piirtää’

(2.4)

Huomatessaan toisen kielen käytön M ja H korjaavat sen vaikka sanan keskeyttäen (50).
(50)

tema jääb autos niimoodi nuk.. magama
’hän jää autossa tällä tavalla nuk.. nukkumaan’

(H 3.5)

emme, me mängime nende voodide kans.. tekkidega mängime
’äiti, me leikimme niiden sänkyjen kans.. peitteiden kanssa leikimme’

(M 4.5)

M ja H ovat kiinnostuneet iästä 3.0 lähtien muistakin kielistä. M valitsee itselleen
kirjakaupasta lasten englannin kielen oppikirjan ja haluaa luettavan sitä englanniksi. Lapset
kysyvät sanoja viron ja suomen lisäksi usein myös ruotsiksi ja englanniksi (51):
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(51)

M:

M:
E:
M:

isi, mikä on ruotsiksi traktori?
kas see on soome keel?
‘onko tämä suomea?’
see on soome keel
‘tämä on suomea’
[television uutisia katsoessa]
emme, kuidas on taitelija eesti keeles?
’äiti, mitä on taiteilija viroksi?’
Kunstnik.
‘taitelija’
see, kes värvib pilte
‘se, joka värittää kuvia’

(3.0 M)
(3.1 M)

(4.5 M)

M:
H:
M:

miks ta ütles: Thank you? ’miksi hän sanoi: Thank you?’
tämä on ranskan kieli
englantia
ei kun ruotsia
se on ruotsia
[M ja H katsovat televisiosta ruotsinkielistä Muumi-ohjelmaa]

(4.5 M)
(3.5)
(4.5)

H:

miks sa ütlesid: no, no?
[äidille]
’miksi sinä sanoit: no, no?’
[seuraa äidin englanninkielistä keskustelua]

(4.0 H)

H:

soome keeles on kiikarit ja kuidas eesti keeles on?
’suomeksi on kiikarit ja miten on viroksi?’
Binokkel.
’kiikarit’
binokkel on
[juoksee toiseen huoneeseen M:n luo]
M, soome keeles on kiikarit ja eesti keeles on binokkel,
kas sa tead seda?
’M, suomeksi on kiikarit ja viroksi on binokkel, tiedätkö sitä?’

(4.0 H)

E:
H:

Eri kielet liittyvät myös usein johonkin ihmiseen tai aiheeseen (leikkikieli on yleensä
suomi, mutta kotileikkiä on leikitty tavallisesti äidin kanssa ja siitä syystä viroksi):
(52)

E:
H:
M:

Miks see elevant räägib soome keeles?
‘Miksi tämä norsu puhuu suomeksi?’
ta on nagu issi
‘hän on ihan kuin isi’ (isin kaltainen)

[seuraa H:n leikkiä]
(3.5 H)

älä puhu suomea, tämä [leikki] on eestiksi (4.0 M)
[M ja H leikkivät keskenään kotia, jota on tavallisesti leikitty äidin kanssa.]

Iästä 2.2 lähtien aineistostani löytyy M:n tulkkauksia pikkusiskolle. H aloittaa suorat
tulkkaukset iässä 3.0. Myöhemmin tästä tulee tapa: lapset leikkivät keskenään suomeksi ja
tulkkaavat äidin käskyt suomeksi. Tulkkauksia tarvitaan joskus päivähoidossa, kun H ei
muista sanoille suomenkielistä synonyymia. Tulkkaus (53) on usein hyvin tarkka:
(53)

emme, issi teeb seda palapelit (3.5 H)
minä sanoin äidille, että isi tekee palapeliä

[äidille]
[M:lle]

Näihin esimerkkeihin perustuen M on tietoinen kaksikielisyydestään iässä 2.2–2.4 ja H
iässä 3.0. Heillä olisi siis tuolloin edellytykset käyttää kumpaakin kieltä omaksutun
kieliaineksen rajoissa.
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8.1.3 Monologi ajattelukielen ilmaisijana
Lapsen puhe koostuu dialogi- ja monologitilanteista. Pienen lapsen puheessa yksin
puhuminen (monologi) on tavallisempaa kuin lapsen vartuttua ja äänettömän sisäisen
puheen kehityttyä. Monologi ilmaisee lapsen sisäistä puhetta (Slobin 1974: 121) ja voi
ilmaista kaksikielisellä lapsella ”ajattelukieltä”, kieltä tai kieliä, jota hän käyttää itsekseen
(ks. 4.3.1.2). Lapsi ei osaa aina itsekään selittää, miksi hän käyttää mitäkin kieltä itsekseen
puhuessaan:
Father:
Thomas:

Was?
Ich spreche mit mir!
(leikkii yksin, puhuu englantia)

Thomas:
Father:
Thomas:

Ich spreche mit mir selbst Englisch, Bert.
Warum?
Ah, ah, ich weiß nicht, Bert.

Thomas 4.7

(Saunders 1982: 69)

Thomas 5.0.9

(Saunders 1982: 70)

Kielenvaihto aiheiden mukaan saattaa kertoa vielä puutteellisesta sanastosta, mutta viittaa
myös kokemukseen käyttää tietyissä tilanteissa toista kieltä. Koodien yhdistyminen
ilmaissee, että lapsi epäröi kielen valinnassa. Saundersin (1980: 123) mukaan monologi,
”private speech”, sisältää joskus sellaista kielenvaihtoa, johon ei ole näkyvää syytä.
Joissakin tapauksissa lapsi saattaa kuvitella leikkivänsä jonkun kanssa ja käyttää myös
dialogia vastaavaa kieltä. Vanhemmat yli 4.0-ikäiset kaksikieliset lapset käyttävät
monologeissaan kumpaakin kieltä (Saunders 1980: 123; Dart 1992: 368).
Kommunikaatiossa näkyvät kielten ja kulttuurien ominaispiirteet eri tyyleinä. Lasten
monologeja ei ole syytä verrata keskenään, koska tämä puhe ilmentää ennen kaikkea lapsen
henkilökohtaisia ominaisuuksia. (Dart 1992: 386.)
Aitoja monologitilanteita esiintyy tavallisesti iltaisin ennen lapsen nukahtamista lapsen
kotona (Oksaar 1971: 335), jolloin lapsi rauhoittuu ajattelemaan päivän tapahtumia. Jos ei
haluta vaikuttaa tuolloin lapsen puheeseen, hänen on oltava yksin, tietämättä
nauhoituksesta. Dart (1992: 368) ja Saunders (1980: 123) korostavat lapsen yksinoloa,
koska samassa huoneessa viipyvä henkilö vaikuttaa tietämättään lapsen toimintaan.
Kaksikielisyystutkijoista Oksaar (1971: 335) korostaa monologien ja dialogien
seuraamista, koska monologeissa ilmenee lapsen metalingvistinen kehitys. Lapsen
monologeja on kuitenkin tutkittu hämmästyttävän vähän.
Monologi saattaa sisältää omien kokemuksien ja maailmantuntemuksen lisäksi
mielikuvituksen käyttöä, kuten leikkipuhetta, puhetta leluille, tarinoiden keksimistä,
kirjojen katselemista ja lapsen henkilökohtaisia kommentteja itsestään tai käytöksestään.
Tutkitut lapset pystyvät monologissa kielellisesti parempiin saavutuksiin kuin
vastavuoroisessa kommunikaatiossa aikuisten tai toisten lasten kanssa. (Nelson–Levy
1987: 122–123.) Monologitilanteissa pienikin lapsi saattaa keskittyä yhteen aiheeseen ja
tuottaa pitkiä tuokioita jatkuvaa puhetta. Lausumia on useita, ja lausumat voivat olla
tavallista pitempiä. (Nelson–Levy 1987: 122.)
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8.1.4 M:n ja H:n monologitilanteita
Kuten olen aiemmin maininnut, M on halunnut pienestä lähtien leikkiä myös yksin omassa
rauhassaan (ks. 6.1.1). Näissä tilanteissa M on tuottanut pitempiä monologipuheita iästä
1.11 lähtien. En ole onnistunut nauhoittamaan H:n monologeja niin paljon kuin M:n, koska
H etsii aina keskustelu- ja leikkikumppania. Hänen monologinsa ovat luonteeltaan
kysymys–vastaus-muotoisia. H:n monologitilanteita ei löytynyt iän 2.3 jälkeen.
Monologit (ks. taulukko 29) on nauhoitettu kotona lapsen ollessa yksin huoneessa
tietämättä nauhoituksesta. Nauhoitukset olen litteroinut lausumittain ja laskenut
vironkielisten, suomenkielisten ja koodien yhdistymislausumien osuudet.
Taulukko 29. M:n ja H:n monologit.
Monologit

M
Ikä

H
Lausumia

Saneita

Ikä

Lausumia

Saneita

1.

1.11.27

35

73

1.10.24

58

179

2.

2.0.1

32

55

2.0.20

30

89

3.

2.2.12

26

56

2.2.9

33

103

4.

2.3.12

30

77

2.3.1

26

94

5.

2.4.9

40

127

6.

2.5.23

90

270

253

658

147

465

Yhteensä

Monologien aihepiirit ovat toistuvia. Tavallinen monologin nauhoitustilanne on
piirtäminen, kuvakirjan katsominen tai vapaa leikki. M ja H toimivat ja kertovat samalla,
mitä he tekevät. Kaikissa monologeissa M puhuu autoista ja autolla ajelusta, iässä 2.3 ja
2.5 myös tilanteesta (kynästä, paperista, mistä paperi tai kirja otetaan, kenelle se kuuluu).
M:llä on runsaasti auto-aiheista suomenkielistä sanastoa, ja osaksi sen takia suomen kielen
osuus saattaa olla suuri. Iän 2.5 monologissa liittyy aiheen vaihtoon myös kielenvaihto.
Aluksi poika leikkii autoilla käyttäen 37 % suomea (viroa 26 % ja koodien
yhdistymislausumia 36 %). Seuraavassa kuvakirjan katsomistilanteessa hän käyttää viroa
42,5-prosenttisesti (suomea 17,5 % ja yhdistymisiä jopa 40 %). Viimeisessä osassa M
kirjoittaa kirjettä lähes kokonaan viroksi (61 %), yhdistyneiden lausumien määrä on
laskenut (21 %) ja suomen kielen osuus pysyy lähes samana kuin aiemmassa tilanteessa
(18 %). Autot kuuluvat suomenkieliseen kontekstiin, leikkeihin isän kanssa. Lukeminen ja
kirjoittaminen taas ovat vironkielisestä kontekstista tuttuja toimintoja, joita tehdään äidin
kanssa.
H:n monologeissa aiheet vaihtelevat. Esimerkiksi iän 1.10 monologi alkaa autoleikillä.
Leikki keskeytyy, kun H:n tutti putoaa lattialle. Seuraavat 9 lausumaa kuvaavat tutin
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etsimistä. Autoleikki jatkuu, H kuljettaa nukkeja kauppaan, selvittää, keitä on kyydissä ja
miten matka sujuu. Iän 2.0 monologi alkaa leikkipuhelimella soittamisesta (4 lausumaa).
Sen jälkeen H huomaa laulukasetin (se on minu oma / se laulu ’se on minun oma / se
laulu[kasetti]), kertoo, ketkä ovat kotona, mitä hänellä on päällään ja mitä on hänen
kassissaan. Monologi päättyy autoleikkiin. H-tyttö leikkii autolla myös iän 2.2 ja 2.3
monologeissa. Iässä 2.2 hän antaa autolle juomaa (mina panen autole juua ’minä annan /
panen autoon juomista’) ja siivoaa sitä. Iässä 2.3 hän laittaa matkustajat autoon, musiikin
soimaan ja lähtee kauppamatkalle.
M:n ja H:n monologeissa on viron- (Est) ja suomenkielisten (Finn) lausumien lisäksi
sellaisia lausumia (E/F), jotka voisivat kuulua kumpaankin kieleen. Monissa M:n ja H:n
lausumissa kielten koodit yhdistyvät (Mix). (Ks. taulukko 30.) Taulukossa yleisin muoto
on lihavoitu.
Taulukko 30. M:n ja H:n monologilausumien kielittäinen jakauma prosentteina.
Ikä

M:n monologit

H:n monologit

Est
(%)

Finn
(%)

Mix
(%)

E/F
(%)

Yht.
(%)

Est
(%)

Finn
(%)

Mix
(%)

E/F
(%)

Yht.
(%)

1.10/
1.11

25
(72)

5
(14)

1
(3)

4
(11)

35
(100)

42
(72)

5
(9)

7
(12)

4
(7)

58
(100)

2.0

9
(28)

20
(63)

1
(3)

2
(6)

32
(100)

19
(63)

2
(7)

7
(23)

2
(7)

30
(100)

2.2

11
(42)

7
(27)

3
(12)

5
(19)

26
(100)

20
(61)

–

13
(39)

–

33
(100)

2.3

8
(27)

10
(33)

9
(30)

3
(10)

30
(100)

10
(38)

9
(35)

5
(19)

2
(8)

26
(100)

2.4

7
(17)

12
(30)

19
(48)

2
(5)

40
(100)

2.5

33
(37)

21
(23)

34
(38)

2
(2)

90
(100)

Ka.

93
(37)

75
(30)

67
(26)

18
(7)

253
(100)

91
(62)

16
(11)

32
(22)

8
(5)

147
(100)

Vironkielisiä lausumia (54) ovat esimerkiksi seuraavat:
(54)

H--- mäm-mäm kukku-s
nüüd ilusti istu-vad

’H:n mäm-mäm (tutti) putosi’
‘nyt nätisti istuvat’

(1.10 H)

tea tea onu auto
lennu

‘tuossa tuossa sedän auto
‘lentokone’

(1.11 M)
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Suomenkielisiä lausumia (55) ovat esimerkiksi seuraavat:
(55)

oma kotti
läe-taan oma kotti

‘oma kotiin’
‘lähdetään oma kotiin’

(1.10 H)

isi istu- sie-llä
tuo-s isi istu- sie-llä

‘isi istuu siellä’
‘tuossa isi istuu siellä’

(2.4 M)

Lausumia, joissa koodit yhdistyvät (Mix), ovat esimerkiksi seuraavat (56):
(56)

(pane-n asja-d) si-nne
(kaikki) looma-d

‘panen tavarat sinne’
‘kaikki eläimet’

(H--- istu-p) sie-llä
‘H istuu siellä’
(nüüd) upe (mees) tuo-ssa (sõida-b) upe (mees)
‘nyt upea mies tuossa ajaa upea mies’

(2.0 H)
(2.4 M)

Lausumat, jotka voisivat kuulua sekä viroon että suomeen, ovat neljännessä ryhmässä.
Näissä lausumissa on esimerkiksi onomatopoieettisia sanoja (2.0 M: mu-muu ‘lehmä’) sekä
muotoja, jotka ovat kielissä samanlaisia (1.10 H: ei ole ‘ei ole’). Tähän ryhmään olen
lisännyt myös lausumat, joissa on tunnistamattomia sanoja: 2.4 M: sodik (en osaa arvata
merkitystä, poika piirtää jotain ja sanoo näin), sekä sellaiset lausumat, joissa lausumien
tulkintaa vaikeuttavat puuttuvat kieliopilliset päätteet (2.4 M: H--- oma ‘H:n oma’).
Kuten taulukon 30 keskiarvoista näkyy, H ja M ovat kumpikin käyttäneet
monologeissaan eniten vironkielisiä lausumia, H jopa 58,5 (ja M 37) %. Monologin kieli,
niin kuin dialogienkin, kuvaa M:n ja H:n kielitaidon tasoa ja heidän edellytyksiään kielten
vaihtoon. Iässä 1.10 M:n ja H:n viron kieli on kehittyneempää kuin suomi ja vironkielistä
sanastoa on enemmän. Iässä 2.0 M:n ja iästä 2.1 H:n suomenkielinen sanasto lisääntyy
paljon. Odotuksen vastaisesti koodien yhdistymisten määrä M:n dialogilausumissa kasvaa
sen jälkeen, ja myös monologeissa koodien yhdistymisen osuus kasvaa. Vaikka iästä 2.4
lähtien sanaston yhdistyminen dialogeissa vähenee, monologeissa yhdistymisen osuus
kasvaa ikään 2.6 asti. H:n monologeissa viron kielen osuus vähenee ikään 2.3 mennessä,
kun taas suomi lisääntyy. Suomen kieli aktivoituu, kun H aloittaa iässä 2.1 suomenkielisen
perhepäivähoidon: äänitallenteiden mukaan suomen sanasto lisääntyy (ks. 7.1). H:n
koodien yhdistyminen lausumissa on prosenttimäärältään vironkielisten lausumien jälkeen
toisella sijalla. H:n monologikieltä kuvaa sama ilmiö kuin M:ää suomenkielisen sanaston
kasvaessa: suomenkielisten lausumien määrä ei kasva, vaan iässä 2.2 on koodien
yhdistymislausumia 39 %.
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Kuviot 10 ja 11 kuvaavat M:n ja H:n monologikieltä kuukausittain.

80
70
60
50

koodien yhdistyminen
viro
suomi
viro/suomi

40
30
20
10
0
1.11

2.0

2.2

2.3

2.4

2.5

Kuvio 10. M:n monologit iässä 1.11–2.5.

Koodien yhdistymisen (kuvio 10, 1. pylväs, valkoinen) ja suomen kielen (3. pylväs,
tummanharmaa) osuus kasvaa siis iän mukana. Koodien yhdistymisessä on eniten leksikon
yhdistymisiä. Aluksi ylivoimaisena ollut viron kieli (2. pylväs, vaaleanharmaa) vähenee,
mutta pysyy kauden loppuun asti korkeana. Viimeinen, 4. pylväs kattaa sellaiset tapaukset,
joita voitaisiin pitää sekä viroon että suomeen kuuluvina.

80

koodien yhdistyminen

70
60

viro

50

suomi

40
30

viro/suomi

20
10
0
1.10

2.0

2.2

2.3

Kuvio 11. H:n monologit iässä 1.10–2.3.

M:n ja H:n monologeissa kielenkäyttö on dialogeja yksinkertaisempaa ja sanastoltaan
suppeampaa. M käyttää viron ja suomen kieliin kuulumattomia ilmaisuja ja muuntelee
useita kertoja samoja lausumia. Lähes samat sanat toistuvat monologista toiseen. H:n
lausumien keskipituus monologeissa on 3,1 sanaa (dialogeissa ks. 7.3), M:llä vastaava luku
on 2,6 sanaa eli hänen monologilausumansa ovat lyhyempiä.
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Taulukko 31. MLU:n kasvu monologeissa.
Ikä

M:n MLU

H:n MLU

1.10/1.11

2.3

3.1

2.0

2.0

4.0

2.2

2.7

4.5

2.3

3.2

5.2

2.4

4.1

2.5

3.6

H:n lausumien keskipituus morfeemeina mitattuna (MLU) pysyy monologeissa suunnilleen
samoissa lukemissa kuin dialogeissa (ks. 7.2.4). H käyttää siis sekä M:ää pidempiä että
kieliopillisempia lausumia. (Taulukko 31.)

8.1.5 Tiivistelmä
Kognitiivinen kehitys luo edellytykset sille, että lapsen tietoisuus omasta
kaksikielisyydestään kehittyy ja kielet eriytyvät. Metalingvistisen tietoisuuden kautta lapsi
oppii erottamaan kielet keskustelukumppaninsa mukaan ja huomioimaan kielellisiä
seikkoja. Kaksikielisen lapsen metalingvistisen tietoisuuden kehityksen väitetään olevan
nopeampaa yksikieliseen lapseen verrattuna, koska kaksikielinen kasvuympäristö vaikuttaa
myönteisesti metalingvistisen tietoisuuden kehitykseen (Sharwood Smith 1991: 10).
Tavallista nopeampaa kehitystä totesin H-tytöllä. M-pojan kehitys nopeutuu iästä 2.2.
Kun lapsen lähiympäristössä puhutaan kahta kieltä, hän tulee hyvin pienenä tietoiseksi
siitä. Ulkomaanmatkat toisen (koti)kielen ympäristöön tukevat kielellistä ja
metalingvistisen tietoisuuden kehitystä. Näin alkaa kehittyä metalingvistinen tietoisuus
kielistä lapsen toisen ja kolmannen elinvuoden paikkeilla. Metalingvistisen tietoisuuden
ansiosta aivojen kontrolliprosessit lienevät paremmat. Tämä ilmenee varhaisessa
ikävaiheessa muun muassa siten, että lapsi pystyy erottamaan kielet
keskustelukumppaninsa mukaan. (Bialystok 1991: 126–127.) M ja H erottavat kumpikin
vanhempansa kielten mukaan jo kahden vuoden iässä. Monologit saattavat sisältää
pääasiallisesti toista kieltä tai kielten koodien yhdistymistä, mutta dialogitilanteissa lapsi
tavoittelee jo iästä 2.0 keskustelukumppaninsa kieltä. Keskustelukieli vieraiden kanssa
määräytyy M:llä ja H:lla ensimmäisen kokemuksen perusteella: kun kaksikielinen aikuinen
tai lapsi puhuu ensimmäisellä tapaamisella viroa, keskustelukieleksi tulee viro
myöhemminkin. Vaikka lapset tarpeen vaatiessa tulkkaavat mielellään, he eivät kuitenkaan
suostu vieraiden pyynnöstä antamaan kaksikielisiä kieliesityksiä (4.6 M: minä en ruppee
suomalaiselle viroa puhumaan!). Lapsen minäkuva kehittyy, kun hän alkaa tiedostaa oman
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kaksikielisyytensä ja -kulttuurisuutensa. Lapsen minäkuva sisältää mahdollisesti kaksi eri
järjestelmää sekä niitä yhdistävän laajemman järjestelmän.

8.2 Koodien yhdistyminen ikävaiheessa 1.10–2.6
8.2.1 Koodien yhdistymisen osuus M:n ja H:n tuotoksissa ikävaiheessa
1.10–2.6
Koodien yhdistyminen (language mixing, code mixing) ilmaantuu H:n kommunikaatioon
iässä 1.4 ja on jo olemassa M:n kommunikaatiossa ääninauhoitusten alettua iässä 1.10
(katso liite G: Ensimmäiset yhdistyneet lausumat). Koska koodien yhdistyminen eroaa M:n
ja H:n tuotoksissa ikävaiheessa 1.10–2.6 ja 2.6–4.0, käsittelen ne aina omina lukuinaan.
Koodien yhdistymiseksi olen laskenut Lα-kielen sanan tai kieliopillisen muodon LAkontekstissa tai päinvastoin. Jotta yhdistymistä voi esiintyä, lapsen täytyy olla omaksunut
kummastakin kielestä sekä sanoja että muotoja. Iässä 1.10–1.11 M:n puheen kehitys on
vasta alussa. Näin koodien yhdistymisiä ilmenee vain satunnaisesti ja niiden määrä on
pieni. Ensimmäisissä M:n koodeiltaan yhdistyneissä lausumissa sekoittuvat substantiivit ja
verbit, jotka puuttuvat vielä toisesta kielestä:
(57)

(enno) kuppi
kelkka (jooni(stab)
tea- (ki(rj)a ki(r)ja ki(r)ja)
kuuma ((p)liit)
(sinna) nukku(tuo) mingi (täti)
(kelkka) teal

’sedän kuppi’
’kelkka piirtää’
’tuossa kirja’
’kuuma liesi’
’sinne nukkumaan’
’tuo joku täti’
’kelkka tuossa’

(onu kuppi)
(kelgu joonistab)
(seal raamat)
(kuum pliit)
(sinna magama)
(see mingi tädi)
(kelk seal)

(M 1.10)
(M 1.10)
(M 1.11)
(M 1.11)
(M 2.0)
(M 2.0)
(M 2.0)

Est
Est
Finn
Est
Est
Finn
Finn

H oli iässä 1.7–1.8 seitsemän viikkoa Virossa (ks. 6.1.2), ja sen jälkeen iässä 1.9–1.10
hänen kotonaan Suomessa oli vironkielisiä vieraita. H:n syötös oli ennen ikää 2.0 suurelta
osin vironkielistä, ja H käytti itsekin siinä iässä paljon viroa myös suomenkielisen
keskustelukaverin kanssa. Näin koodien yhdistyminen alkaa varsinaisesti noin iästä 2.0,
kun M:n sanasto laajenee ja H, joka aloittaa suomenkielisessä päivähoidossa, alkaa puhua
suomea.
Ikävaiheessa 2.0–2.6 esiintyy M:llä ja H:lla monenlaisia koodien yhdistymisiä. Etenkin
M:n koko ikäkautta kuvaa kielenkäyttö, jossa koodit yhdistyvät. Eniten on leksikaalisia
yhdistymisiä (80–90 % kaikista käytetyistä yhdistymisistä). Vähemmän on morfologisia,
foneettisia ja syntaktisia yhdistymisiä.
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Taulukko 32. Koodien yhdistyminen M:n ja H:n kielissä. Yhdistyneiden lausumien määrä
prosentteina (sulkeissa absoluuttiset luvut) ikävaiheessa 2.0–2.6.
Ikä

M

H

Est konteksti

Finn konteksti

Est konteksti

Finn konteksti

2.0

28 (43)

12 (82)

15 (100)

41 (100)

2.1

51(100)

(näyte puuttuu)

10 (100)

6 (96)

2.2

41(92)

53 (70)

30 (79)

12 (40)

2.3

48 (100)

22 (90)

23 (100)

27 (100)

2.4

30 (98)

25 (51)

27 (100)

16 (100)

2.5

44 (100)

40 (57)

22 (100)

20 (100)

2.6

48 (100)

32 (100)

27 (100)

9 (89)

k-a

41 (90)

31 (75)

22 (97)

19 (89)

M:n vironkielinen näyte iässä 2.1 on nauhoitettu juuri ennen Viron-matkaa. Matkan takia
suomenkielinen näyte puuttuu (2.1). Matkan jälkeen yhdistymistä esiintyy runsaasti
kummankin kielen kontekstissa (ks. taulukko 32). M:n lausumissa koodien yhdistyminen
pysyy yli 40 %:n ikävaiheessa 2.1–2.3, kun M omaksuu runsaasti suomen sanastoa ja
taivutusmuotoja. Viron mummo oli kuukauden vierailulla Suomessa M:n iässä 2.4–2.5.
Mahdollisesti mummon kanssa vietetyn ajan takia M:n yhdistyneiden lausumien osuus
laskee vironkielisessä kontekstissa, mutta nousee taas iässä 2.5.
H:n yhdistyneiden lausumien määrä kasvaa iässä 2.2 (taulukko 32). Koodien
yhdistyminen kohdistuu vironkieliseen kontekstiin. H omaksui siinä vaiheessa suomen
sanoja ja taivutusmuotoja. Viron mummon vierailu H:n ikävaiheessa 2.2–2.3 ei näy
suoraan yhdistyneiden lausumien määrässä. H:n koodien yhdistyminen pysyy 20 ja 30 %:n
välillä, ja yhdistyneitä lausumia on enemmän viron- kuin suomenkielisessä kontekstissa.
Kuitenkin M yhdistää kieliä lähes kaksi kertaa enemmän H:hon verrattuna (yhdistymisen
keskiarvo M:llä 41 % ja H:lla 22 % vironkielisessä kontekstissa ja 31 % ja 19 %
suomenkielisessä kontekstissa) (ks. taulukko 32). Leksikaalista yhdistymistä on eniten
ikävaiheessa 2.1–2.5. Yhdistymistä on sekä M:llä että H:lla enemmän vironkielisessä
kontekstissa. Tällöin suomenkielinen sana liittyy vironkieliseen lausumaan tai viron
taivutussuffiksi liittyy suomen sanaan. Koska dominoivan kielen sidonnaiset morfeemit
liittyvät heikomman kielen vapaisiin morfeemeihin (Lanza 1997: 136–137), viroa voisi
pitää M:n ja H:n dominoivana kielenä (esim. aja-b ’aja-Finn + b-Est).
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Kuvio 12. Koodien yhdistyminen M:n ja H:n puheessa vironkielisissä konteksteissa.
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Kuvio 13. Koodien yhdistyminen M:n ja H:n puheessa suomenkielisissä konteksteissa.

8.2.2 Leksikaalinen yhdistyminen
Leksikaalisten yhdistymisten syitä saattaa olla monenlaisia (ks. 5.2). Yhtenä syynä on
pidetty syötöksen vähäisyyttä ja siitä johtuvaa kaksikielisten ekvivalenttien puuttumista
(esim. Quay 1995: 381–382). Muina syinä saattavat olla lapsen metalingvistinen tietoisuus
äidin tai isän puhumista kielistä (vanhemmat ovat kaksikielisiä, ymmärtävät Lα:n ja LA:n

143
sanoja) ja koodien yhdistymistä suosivien strategioiden hyväksyminen (ks. 5.4). Sanojen
omaksumisen aika, paikka, keskustelukumppanin osuus, kieli ja tapahtumaan liittyvät
emootiot saattavat vaikuttaa sanan myöhempään käyttöön. Koodien yhdistyminen saattaa
johtua myös foneettisista syistä: tietyn sanan lausuminen ei joko paradigmaattisista tai
syntagmaattisista syistä onnistu (esim. motorisesti vaikeat äänteet, kompleksiset
syntagmaattiset rakenteet). Sanojen tai päätteiden/tunnusten taajuus saattaa lisäksi
vaikuttaa tiettyjen (suuritaajuisten) morfeemien käyttöön.
Lähtien siitä periaatteesta, että kaksikielisten ekvivalenttien olemassaolo luo
edellytykset kahden kielen sanaston eriytymiseen, tarkastelin luvussa 7.1.3 M:n ja H:n
ekvivalenttien osuutta koko sanastosta. H:n sanasto oli iässä 2.0 melkein kaksi kertaa
suurempi M:n sanastoon verrattuna. Ekvivalentteja oli H:lla tuossa iässä 36 % ja M:llä
18,5 %. Niiden määrä kasvoi M:llä ikävaiheessa 2.2–2.4, kun hän omaksui vironkielisille
sanoille suomenkieliset ekvivalentit. H:n sanasto kehittyi puolestaan ikävaiheessa 2.3–2.4,
kun hän oli mennyt suomenkieliseen päivähoitoon. Iässä 2.6 ekvivalentteja oli M:llä 31 %
ja H:lla 41 %. Vaikka ekvivalentteja ei löydykään kaikille puheessa eniten käytetyille
sanoille, joissa koodien yhdistymistä esiintyy, on usein myös pari olemassa.

8.2.2.1 Sanaston yhdistymisen tyypit
Tavallisin koodien yhdistymisen muoto on se, että yhtä Lα-kielen sanaa käytetään LAkielen lausumassa. Usein tiettyjen sanojen suosimiselle voisi löytää jonkinlaisen
fonologisesti tai morfologisesti järkevän selityksen. M (1.10–2.5) suosii esimerkiksi
seuraavia lihavoituja sanoja kaksikielisistä ekvivalenteista:
kenkä - king
onu - setä
piirtää - joonistab

pois - ära
kelkka - kelk, käru
ottaa - võtab

makkara - vorst
vielä - veel
nukkuu - magab

Kuten olen osoittanut luvussa 7.1.1, M:n sana on usein kaksitavuinen ja vokaalipäätteinen
(kuten kenkä, kelkka, vielä), /õ/ ja /r/ saattavat olla vaikeita (kuten ära ja võtab) ja
konsonanttiyhtymä tuottaa vaikeuksia (kuten sanassa vorst). Seuraavat esimerkkilausumat,
joissa M yhdistää koodit, ovat vironkielisistä konteksteista (Est) ikävaiheessa 2.3–2.4:
(58)

tämä (onu auto)
missä (teine karu seal)
(emme saab) sieltä (oma jäätist)

’tämä sedän auto’ (see onu auto)
(M 2.3) Est
’missä toinen karhu tuolla’ [teal] (kus teine karu seal) Est
’äiti saa sieltä oman jäätelön’ [tieltä]
(emme saab sealt oma jäätist)
(M 2.4) Est

M:lle tuottaa vaikeuksia ikään 2.3 asti sananalkuinen /s/. Hän ääntää viron deiktiset sanat
see, seal ja siin muodossa [tee, tea-(l), tiin] ja saattaa foneettisista syistä suosia suomen talkuisia sanoja tämä ja tuossa. M suosii diftongeja, esim. vielä (veel-Est), ja muodostaa
suomen verbistä piirtää diftongivariantin piertää. Joskus sanan polyseemisyys tai
homonyymisyys saattaa vaikuttaa kielteisesti (esim. setä-sanan mahdollinen samanlaisuus
viron pronominin seda kanssa) tai myönteisesti (esim. suomen kelkka merkitsee kelkkojen
merkitysparadigmojen lisäksi kaikkia koneiden perään liitettäviä kärryjä).
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H ei tuottanut vielä ikään 2.6 mennessä foneemeja /r/ eikä viron /õ/. Mahdollisesti se
vaikuttaa suomenkielisten sanojen kaikki (vrt. kõik-Est) ja pois (vrt. ära-Est) suosimiseen.
H suosii esimerkiksi kaksikielisistä ekvivalenteista seuraavia sanoja:
kaikki – kõik
pois – ära
vielä – veel

siis – sitten
nämä – need
näin, noin – nii

tuduvad - nukkuvat
vaata - katso
vöta - ota

Kuten M, myös H suosii suomenkielisiä sanoja vielä ja pois. H eroaa M:stä siinä mielessä,
että hän käyttää myös vironkielisiä verbejä (esim. tuduvad ’nukkuvat’, vaata ’katso’, otsin
’etsin, ostsin ’ostin’)(59).
(59)

vaata (iso auto)
(se lää tä-lle) tuDu-lle
(minä) otsi-si-n (jänis-t)
(emme) kanssa (vaata-b)
(ma tee-n) nämä (tassi-d)
(pane-n sinna pane-n) vielä

’katso iso auto’
’se lähtee tänne nukkumaan’
’minä etsin jänistä’ (mina otsisin jänest)
’äiti kanssa katsoo’ (emme ka vaatab)
’mä teen nämä kupit’ (ma teen need tassid)
’panen tuohon panen vielä’
(panen sinna panen veel)

(H 2.0) Finn
(H 2.0) Finn
(H 2.3) Finn
(H 1.10) Est
(H 2.3) Est
(H 2.3) Est

Kaksikielisten lasten lausumissa yhdistyvät eniten deiktiset sanat (pronominit,
lokaaliadverbit, interjektiot, jotkut adjektiiveista) (ks. myös Vihman 1985: 305–306).
Monet lapset omaksuvat nämä sanat varhaisvaiheessa ja käyttävät niitä toisten, vielä
tuntemattomien sanojen asemesta. Suomen demonstratiivipronominit ja lokaaliadverbit
ovat suuritaajuisia (tämä - tuo - se; tässä - tuossa - siinä; täällä - tuolla - siellä). Virosta
puuttuu vastaava systeemi (see; siin - seal). Seuraavaksi esitän taulukossa 33 sanaluokittain
sellaisten sanojen jakauman, joissa M ja H yhdistävät koodeja. Prosentit olen laskenut
näytteiden erilaisista sanoista (types).
Taulukko 33. Koodien yhdistyminen. Sanojen jakauma prosentteina sanaluokittain iässä
2.6.
Vironkielinen konteksti
deikt.

verbi

subst.

adj.

muut

absol.

M

53

24

15

5

3

158

H

17

21

57

4

1

52

Suomenkielinen konteksti
deikt.

verbi

subst.

adj.

muut

absol.

M

17

21

57

4

1

47

H

35

47

16

2

47
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Kuvio 14. Koodien yhdistyminen M:n sanoissa viron- ja suomenkielisessä kontekstissa.
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Kuvio 15. Koodien yhdistyminen H:n sanoissa viron- ja suomenkielisessä kontekstissa.

Vironkielisissä konteksteissa M:llä koodien yhdistyminen koskee useimmin suomen
deiktisiä sanoja (53 %), kun taas suomenkielisissä konteksteissa on lähes yhtä paljon viron
substantiiveja yhdistyneinä (57 %) (ks. kuviot 14). Koodin yhdistymistä tapaa M:llä
verbeissä kummassakin kielikontekstissa yli 20 %. Esimerkiksi vironkielisissä
konteksteissa esiintyvät suomen verbit ota, katso, mennä, nukkuu, antaa, piirtää ja
suomenkielisissä konteksteissa viron sõida ‘aja, ajaa’, tahab ‘haluaa’, läheb katki ‘menee
rikki’. Suomenkielisten yhdistyneiden deiktisten sanojen ryhmä on M:llä melko suppea:
samat sanat toistuvat näytteestä toiseen (esim. vironkielisissä konteksteissa tuonne, tänne,
sinne, täällä, missä, tuosta, tuota, sitä, kaikki ja suomenkielisissä konteksteissa siia ’tänne,
tähän’, seal ’tuolla, tuossa, siellä, siinä’, seda ’tätä, tuota, sitä’, sealt ’tuosta, tuolta, siitä,
sieltä’, mingi ’joku, jokin’, teine ’toinen, muu’). Muut sanat, joissa koodien yhdistymistä
on, vaihtelevat. Esimerkiksi vironkielisissä konteksteissa on suomen substantiiveja (kelkka,

146
kuppi, kirja) ja adjektiiveja (kuuma, iso). Samoin myös suomenkielisissä konteksteissa
esiintyy viron substantiiveja (esim. onu ’setä’, saade ’ohjelma’, pliiats ’kynä’, liiva
’hiekkaa’, piim ’maito’) ja adjektiiveja (esim. hea ’hyvä’, väike ’pieni’). Adverbeja esiintyy
muutenkin vähän, mutta vironkielisissä näytteissä toistuvat nyt, pois, kanssa ja
suomenkielisissä näytteissä sülle ’syliin’ ja katki ’rikki’.
H:n puheessa koodit yhdistyvät vironkielisissä konteksteissa eniten substantiiveissa
(57 %) ja suomenkielisissä verbeissä (47 %) (ks. kuvio 15). Yhdistyneiden substantiivien ja
verbien ryhmä on kirjava. Esimerkiksi vironkielisiin näytteisiin on yhdistetty seuraavia
sanoja: uimaranta, lehtiä, tukka, muki, kissa, kassi, juomista, lumiukko, kakku, reppu,
piparikakkuja, vaippoja; tullee ’tulee’, nukkumaan, kurkistaa, kylpes ’kylpi’, tarvitsen,
syömään, katsele, hieroo, katsotaan. Suomenkielisissä näytteissä esiintyy seuraavia viron
substantiiveja ja verbejä: asjad ’asiat’, piima ’maitoa’, lennuk ’lentokone’, onu ’setä’,
hobune ’hevonen’, püksid ’housut’, jänku ’pupu’, kodus ’kotona’; kerin ’kelaan’, lähen
mängima ’lähden / menen leikkimään’, vaata ’katso’, kõnnib ’kävelee’, lõppes ’loppui’,
kukun ’putoan, kaadun’, nutab ’itkee’, tahan ’haluan’, tuduvad ’nukkuvat’, ärkas üles
’heräsi (ylös)’, võta ’ota’, viskas ’heitti’, põleb ’palaa’, ütlesid ’sanoit’, otsin ’etsin’.
Adjektiiveista on esiintynyt vironkielisissä konteksteissa suomen hyvä, hieno, märkä, ja
suomenkielisissä tühi ’tyhjä’, väike ’pieni’. Vaikka H:lla deiktisten sanojen osuus
koodeiltaan yhdistyneissä lausumissa ei olekaan suurin, 17 % vironkielisissä ja 35 %
suomenkielisissä konteksteissa, yhdistyneiden deiktisten sanojen ryhmä on hänelläkin
suppea. Näytteissä toistuvat tämä, kaikki, nämä, ne, toinen, sitä, mikä, sinne, tästä, tuossa,
täällä, tänne, tuohon, siihen, missä, semmoinen, tämmöinen, tuommoinen, tällainen,
(deiktiset adverbit) näin, noin, kanssa ’myös, mukaan, lisää’, pois ’loppuun, kiinni’, vielä
’lisää’; ise ’itse’, see ’tämä’, teine ’toinen, muu’, mis ’mikä’, seal ’tuolla, tuossa, siellä,
siinä’, siia ’tänne, tähän’, sinna ’tuonne, tuohon, sinne, siihen’, siin ’täällä, tässä’, kus
’missä’, veel ’vielä’, siis ’sitten’.

8.2.2.2 Relaatiosanat koodien yhdistymisen aiheuttajana
Vihmanin (1985: 304–305) mukaan deiktiset sanat, kuten viittaavat pronominit ja adverbit7
(ks. 5.3.3), ovat herkimpiä yhdistymään, koska lapset omaksuvat ne suhteellisen aikaisin ja
käyttävät niitä toisten vielä puuttuvien sanojen tehtävissä, muun muassa esipredikaatteina.
Deiktiset sanat ovat ns. ”kategoriattomia” sanoja (Deuchar 1995: 39–44), jotka saattavat
liikkua vapaasti kielestä toiseen ja aiheuttaa pienillä lapsilla eniten koodien yhdistymistä.
Vihmanin poika omaksuu ensin relaatiosanoja (1999: 272). M:llä ja H:lla koodien
yhdistymisen syy ei ole relaatiosanojen (ks. 7.1.4) ekvivalenttien puute, sillä he omaksuvat
relaatiosanoista8 suurimman osan lähes samanaikaisesti kummassakin kielessä.
Relaatiosanoista vain teine - toinen, ai-ai - pipi omaksutaan eri aikaan (noin vuoden
aikaero kummankin kielen sanan omaksumisessa, ks. taulukko 34), ja hei on käytössä
kummassakin kielessä. Toisaalta on vaikea tehdä päätelmiä lapsen toisella ikävuodella
7
8

Vihman käyttää myös termejä funktio- tai relaatiosanat.
Relaatiosanat luokiteltu McCune-Nicolichin (1981: 16 – 18) ja Vihmanin (1999: 294) mukaan.
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tuottamista hyvin läheisten sanojen ekvivalenteista. Esimerkiksi ensimmäisenä omaksutut
verbit voivat kuulua sekä viroon että suomeen. Vasta päätteiden ilmaannuttua voi sanoja
erotella tarkemmin kielen mukaan. Uskottavimmat erojen syyt ovat esimerkiksi foneettiset,
kuten tietyn foneemin /õ, r/ välttäminen (esim. võta ~ ota, ära ~ pois), tai semanttiset,
kuten yhden merkityksen yhdistyminen yhteen vartaloon ja vartalomuutosverbin
välttäminen (esim. minna ’mennä’: imperatiivi mine ’mene’, yksikön 1. persoona lähen
’menen’).
Esitän taulukossa 34 sen, miten koodien yhdistyminen näkyy M:n ja H:n
relaatiosanoissa ja miten relaatiosanat omaksutaan virossa ja suomessa.
Taulukko 34. Relaatiosanojen ekvivalenttien omaksuminen.
M

H

veel

1.4

vielä

1.4

veel

1.6

vielä

2.2

ära

2.2

pois

2.2

ära

1.6

pois

1.5

teine

1.9

toinen

2.6

teine

1.5

toinen

1.10

ai-ai

0.9

pipi

2.3

ai-ai

0.10

pipi

2.4

adah

(2.6)

hei

1.0

adah

(2.6)

hei

1.0

aitäh

1.0

kiitos

0.10

aitäh

0.10

kiitos

0.10

peale

1.8

päälle

1.8

peale

1.11

päälle

1.7

Vihmanin (1985: 316) mukaan hänen pojallaan Raivolla leksikaalinen koodien
yhdistyminen (pääosin relaatiosanoja) häviää lähes kokonaan iässä 2.0. Raivolla jopa 70 %
kaikista koodeiltaan yhdistyneistä lausumista on relaatiosanalausumia. M:n ja H:n
suffikseissa ei sen sijaan esiinny vastaavaa koodien yhdistymistä. M:n ja H:n yhdistyneet
sanat toistavat ja/tai korostavat muiden lausuman sanojen merkitystä (esim. syö pois) ja
ilman näitä sanojakin lauseen merkitys selviää. Relaatiosanalausumat ovat usein
kontekstisidonnaisia ja kognitiivisesti yksinkertaisia. Taulukossa 35 vertailen koodien
yhdistymistä M:n, H:n ja Vihmanin pojan Raivon ensimmäisten lausumien määrinä sekä
relaatiosanojen aiheuttamaa koodien yhdistymistä. M:n ja H:n yhdistyneet
relaatiosanalausumat ikävaiheessa 1.8–2.0 jäävät alle 20 %:n (ks. taulukko 35). M:llä ja
H:lla on tuotteliain koodien yhdistymisen vaihe myöhemmin.
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Taulukko 35. Koodien yhdistyminen (Mix) ensimmäisissä monisanaisissa lausumissa
(sulkeissa absoluuttiset luvut).
M

H

RAIVO

ikä

Mix
lausumia

Relaatiosanojen mix

Mix
lausumia

Relaatiosanojen mix

Mix
lausumia

Relaatiosanojen mix

1.8

29 % (14)

–

31 % (16)

50 % (5)

40 %

70 %

22 %

72 %

31 %

59 %

1.9
1.10

18 % (60)

11 % (11)

17 % (114)

1 % (19)

1.11

25 % (170)

17 % (43)

17 % (115)

1 % (29)

2.0

49 % (96)

5 % (47)

32 % (296)

19 % (94)

Olen laskenut koodien yhdistymisen lausumien ja relaatiosanalausumien prosentteina
ikävaiheen 1.8–2.0 kaikkien tuotoksien mukaan (katso liitteet G: Ensimmäiset yhdistyneet
lausumat). H:n kaikista tallennetuista tuotoksista on 1.8:n iässä 31 % yhdistyneitä
lausumia. Relaatiosanat ovat aiheuttaneet koodin yhdistymistä 50 %:ssa lausumista. M:n ja
H:n yhdistyneissä lausumissa relaatiosanoilla ei näytä olevan niin huomattavaa tehtävää
kuin Vihmanin (1985: 322–324) pojan Raivon lausumissa.
Vaikka deiktisten sanojen käyttö virossa ja suomessa ei olekaan verrattavissa englantiin
tai virolais-englantilaisen lapsen tuotoksiin, deiktisten sanojen omaksumista ja
käyttöfunktioita on syytä tutkia myös virolais-suomalaisen kaksikielisen lapsen kannalta.
Indoeurooppalaisia kieliä omaksuvien lasten kaksikielisyystutkimus korostaa nimenomaan
deiktisten sanojen tai vastaavissa tehtävissä olevien prefiksien herkkyyttä koodien
yhdistymiseen. Suomen ja viron deiktisten sanojen käyttöerossa piilee myös näiden kielten
kaksikielisyyden omaksumisprosessin oleellinen ero verrattuna indoeurooppalaisiin kieliin.
Suomen- ja vironkielisten relaatiosanojen ja germaanisten kielten relaatiosanojen välillä on
huomattava ero: jälkimmäiset sisältävät myös prefiksejä ja jopa artikkeleita. Germaanisten
kielten relaatiosanat saattavat olla prefiksejä (esim. on vrt. adessiivi, off vrt. elatiivi tai
ablatiivi, in vrt. inessiivi, out vrt. ablatiivi), ja siinä mielessä ne ilmaisevat syntaktisia
suhteita samalla tavalla kuin suomen ja viron sijapäätteet. Niitä ei pysty vertaamaan
esimerkiksi suomen- ja vironkielisiin deiktisiin sanoihin. Esimerkiksi englannissa
relaatiosanoilla on toisenlainen ja paljon tärkeämpi merkitys: sanojenvälisten syntaktisten
suhteiden ilmaiseminen. Kysymyksessä on siis toisenlainen ilmiö, joten viron ja suomen
kannalta relaatiosanat eivät ole universaaleja eivätkä selitä kaikkia koodien yhdistymisten
syitä. Se, että kielet vaikuttavat toisiinsa, on universaali piirre, mutta koodien yhdistymisen
sisältö, määrä ja laajuus eroavat lapsittain ja kielittäin. Virolais-suomalaisessa
kaksikielisyydessä koodien yhdistyminen suuntautuu toisella tavalla (siitä luvussa 8.3.1).
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8.2.2.3 Koodien yhdistyminen deiktisissä lausumissa
Eniten koodien yhdistymisiä aiheuttavat M:lle ja H:lle deiktiset paikan adverbit ja
demonstratiivipronominit. Todellinen koodien yhdistymisen kausi M:llä on ikävaiheessa
2.1–2.3. Kaikkein eniten tuottavat yhdistymisiä tuossa- ja tämä-lausumat vironkielisessä
kontekstissa (deiktisiä sanoja 52 %). Ikäkautta 2.1–2.3 voisi kutsua myös viittauskaudeksi,
koska lähes jokaisessa M:n lausumassa on jokin deiktinen sana. Esimerkiksi tuossa- ja
tämä-lausumat esiintyvät M:n ikävaiheen 2.1–2.5 näytteissä seuraavasti:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

tuossa
”
”
”
”

10 lausumaa
16
15
2
–

tämä
”
”
”
”

3 lausumaa
4
–
8
4

Koodien yhdistymisessä M:llä ja H:lla ns. deiktisessä funktiossa olevat sanat ovat
ominaisia suomen kielelle. Virossa on vain see ’tämä, tuo, se’, etelävironmurteinen too
’tuo’, siin ’tässä, täällä’ ja seal ’tuossa, tuolla, siellä, siinä’. M ja H omaksuvat
ensimmäisenä ekvivalenteista vironkieliset sanat see ja seal. Kaksikieliset ekvivalentit
muodostuvat M:llä vastaavasti: seal 1.4 ’tuossa’ 1.9, ’tuolla’ 2.0; see 1.4 ja ’tämä’ 2.0. H
omaksuu seal iässä 1.3, ’tuolla’ iässä 1.10, ’tuossa’ iässä 2.2; see iässä 1.2 ja ’tämä’ iässä
1.3. H:lla esiintyy koodin yhdistymistä myös lausumissa siin ’tässä, täällä’
suomenkielisissä ja tässä, täällä vironkielisissä konteksteissa, kaikki omaksuttu iässä 1.5.
Jotkut ekvivalentit ovat käytössä lähes rinnakkain, kuten M:llä tuossa - seal ja tämä see. H yhdistää kummankin kielen kontekstissa täällä - siin, tuossa - seal ja kanssa - ka
(’myös, vielä, lisää’) -pareja. M:llä on tallennettu iän 2.1–2.3 näytteissä tuossa - seal ja
tämä - see toistumista seuraavasti:
ikä

suomi-käyttökerrat

viro-käyttökerrat

2.1

tuossa
tämä

16
14

seal
see

10
2

2.2

tuossa
tämä

16
11

seal
see

26
2

2.3

tuossa
tämä

19
–

seal
see

28
5

H:lla on kaksikielisten ekvivalenttisanojen yhdistymisiä M:ään verrattuna vähän. Jotkut
yhdistyneistä sanoista H saattanee omaksua M:ää matkimalla (esim. vielä, nyt, kanssa
’myös, vielä, lisää’, pois ’loppuun, pois’). Sanaston osalta suuri osa koodin yhdistymisistä
häviää ikävaiheen 2.4–2.6 jälkeen.
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8.2.2.4 Koodien yhdistyminen sanastossa
8.2.2.4.1 Kaksikieliset kontaminaatiot
Kontaminaatioissa kaksikielinen lapsi yhdistää kahden kielen eri sanojen elementtejä,
kuten foneettisia periaatteita tai morfeemeja. Joissakin tapauksissa sitä voidaan nimittää
johtamiseksi. Rajaan kontaminaation sananmuodostuksen keinoksi. Ikävaiheessa 1.10–2.6
esiintyy M:llä ja H:lla suomenkaltaisia sanarakenneperiaatteita: kaksitavuisuus ja
vokaalivartaloisuus. Tallennuksissa on tuotettu viron yksitavuisia yleiskielen sanoja (esim.
pilt ’kuva’, hunt ’susi’, juust ’juusto’) kaksitavuisina pilti, hunti ja viron supistumaverbejä
(esim. laul-ma laula-a, sõit-ma ’aja-a’, and-ma ’anta-a’) ja infinitiivitunnuksia
vokaalivartaloon liittämällä (esim. laula-ma, sõita-ma, anta-s ’antoi’, künda-ma ’kyntä-ä’).
Kontaminaatioita ovat siis seuraavat:
– kaksitavuisia vokaaliloppuisia sanoja vironkielisessä kontekstissa (M ja H iässä 2.1–
2.2) pilti ’kuva’, õuna ’omena’, hundi ’susi’, mütsi ’hattu’ (vrt. Est: pilt, õun, hunt,
müts)
– vokaalivartaloisia verbejä vironkielisissä konteksteissa (M ja H iässä 2.2–2.5) laulama
’laulaa’, seisama ’seisoa’, nuttama ’itkeä’, võttama ’ottaa’ (vrt. Est: laul-ma, seis-ma,
nut-ma, võt-ma)
– suomen analogialla johdettuja vironkielisiä verbejä (M iässä 2.0–2.6) nutta-ta-ma
’itkettämään’ (vrt. Est: nutma ajama)
Sanassa saattaa olla myös läpinäkyvänä toisen kielen sana:
(60)

lõppu
juokse
rangas
häratus
pöörima

(loppu-Finn + lõpp-Est)
(juurde-Est + luokse-Finn)
(rengas-Finn + ratas-Est)
(herätys-Finn + äratus-Est)
(Finn pyöri- pohjalla Est ”normien” mukaan)

(M 2.4)
(H 2.3)
(M 2.2)
(M 2.4)
(M 2.5)

Kontaminaatioita ovat aiheuttaneet esimerkiksi viron ja suomen läheiset sanat:
suomenkielinen hevonen ja vironkielinen hobune yhdistyvät H:n tuotoksessa hepone (H
2.2). H:n tuotokseen saattaa vaikuttaa myös hänelle lastenlauluista tuttu hepo-sana.

8.2.2.4.2 Kaksikieliset yhdyssanat
Useat tutkijat ovat tuoneet esille lasten taipumuksen muodostaa kahdesta kielestä
yhdyssanoja ja johdoksia (esim. Grosjean 1982, Vihman 1985). Haugen (1950: 221)
käyttää ilmauksista, joiden osat ovat peräisin eri kielistä, termiä hybridilaina. M aloittaa
iässä 2.1 uudissanojen käytön. Hän muodostaa useita yhdyssanoja veoauto ~ kuorma-autoanalogialla: kakuauto - koogiauto; leivaauto - leipäauto; maitoauto - piimaauto; pussiauto
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(bussi). Sana joulu tuottaa samalla tavalla lukuisia yhdyssanoja (esim. jouluvana
’joulupukki’, joulukuusk ’joulukuusi’, joulusink ’joulukinkku’).
(61)

tuos(sa) on sinki
joulusink

’tuossa on kinkku’
’joulukinkku’

(M 2.3) Est

Iässä 2.2 M muodostaa viron jalgratas ja suomen polkupyörä yhdyssanan jalkapyörä. Iässä
2.4 M muodostaa yhdyssanan kaksikielisestä synonyymiparista suomen makkara ja viron
vorst: makkaravorst painottaen ensimmäistä osaa.

8.2.2.4.3 Sanojen ja fraasien rinnakkainen käyttö
Kahden kielen sanojen, fraasien ja lausumien rinnakkainen käyttö kuuluu kaksikielisten
lasten kehitysvaiheeseen (esim. Redlinger–Park 1980, Grosjean 1982, Vihman 1985).
Vihmanin (1985: 304) mukaan sanan toisto kahdella kielellä palvelee lausumassa
ilmauksen emfaattista painottamista, mutta saattaa olla yhteydessä sanan etsintään (esim. ei
ole enam some more ’ei ole enää -Est mitään enää -Eng’ Raivo 2.0). Lapsi käyttää aluksi
viron sanaa, sitten ehkä epäilee käyttäneensä sanaa väärässä kontekstissa, hylkää edellisen
ja ottaa käyttöön englannin sanan.
Seuraavissa näytteissä (62) M:llä on olemassa ekvivalentit kummassakin kielessä ja hän
osaa yhdistää nämä toisiinsa. Usein kaksikielisten ekvivalenttien välissä ei ole edes
ajatustaukoa.
(62)

(tuossa) sanko pang
tuosta (otan) sealt
(M---) suur iso (poika)
(nyt) ära pois (se)
see tämä (rikki)
jooni..ei jooni piirtä-

’tuossa sanko sanko-Est’
’tuosta otan tuosta-Est’
’suuri-Est iso’
’nyt pois-Est pois se’
’tämä-Est tämä rikki’
’piirtää-Est ei piirrä-Est piirtää-Finn’

(M 2.2) Est
(M 2.2) Est
(M 2.3) Est
(M 2.5) Finn
(M 2.5) Est
(M 2.2) Est

M:llä esiintyy myös joitakin rinnakkaisia fraaseja (63) ja lausumia (64):
(63)
(64)

(tämä) võta lahti ota lahti
M--- läks pois M--- meni pois

’tämä ota auki ota auki’
’M meni pois M meni pois’

(M 2.4) Est
(M 2.4) Est

Kaksikielisten sanojen rinnakkainen käyttö saattaa ilmaista kaksikielisen lapsen tietoisuutta
kaksikielisyydestään ja kahden kielen samamerkityksisten sanojen yhdistämisestä. M
käyttää useita kahden kielen sanoja sekä lausumia rinnakkain ikävaiheessa 2.2–2.5; H:n
aineistosta löytyy vain muutama sellainen tapaus:
(65)

kato vaata (isi vaata)
kato vaata (tääl)
ai-ai pipi (mummul)
kiitos aitäh

’katso katso-Est isi katso-Est’
’katso katso-Est täällä’
’pipi-Est pipi mummolla’
’kiitos kiitos-Est’

(H 1.7) Finn
(H 1.8) Est
(H 1.8) Est
(H 1.11) Est, Finn
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8.2.3 Morfo(fono)loginen koodien yhdistyminen
Jokaisella yksikielisellä lapsella esiintyy kielen omaksumisen aikana lipsahduksia sanojen
aikuismaisessa taivuttamisessa. Näistä suomen kielessä ovat tavallisimpia vartalovokaalien
yhdistyminen, astevaihteluongelmat sekä virheet monikon partitiivin ja konsonanttivartalon
tapauksissa (Karjalainen 1991). M:n ja H:n tallenteissa on sellaisia morfologisia
lipsahduksia, joista näkyy viron tai suomen kielen suora vaikutus. Niitä ovat ennen kaikkea
viron verbien preesensin yksikön 3. persoonan päätteen liittäminen suomen verbin
vartaloon,
viron
s-imperfektin
yleistäminen,
vironkaltaiset
da-/ta-päätteiset
infinitiivimuodot, suomen genetiivin n-päätteen myöhästyminen ja suomen kieltoverbin ei
taipumattomuus, viron kas-kysymyksen korvaaminen suomen kO-kysymyksellä ja ka
’myös’ -sanan korvaaminen gi-, ki- tai kin-liitteellä. Suomentapaisilta vaikuttavat vahvan
asteen yleistäminen (viron pitkän ja ylipitkän tapauksissa suositaan ylipitkää),
vartalovokaalien lisääminen viron supistumaverbeihin (laulama pro laulma, sõitama pro
sõitma) ja virontapaisen da-infinitiivin (suomen 1. infinitiivin) muodostaminen. Joitakin
yhdistymisiä aiheuttavat läheiset suffiksit allatiivi Finn -lle pro Est -le, adessiivi Finn -lla
pro Est -l, inessiivi Finn -ssa pro Est -s. Joitakin M:n ja H:n vironkaltaisia muotoja tukee
savon murteen geminaatio (lukkee pro lukee, ojjaan pro Est ojja). Näistä viimeksi mainittu
näyttää viron lyhyeltä illatiivilta.
Koodien yhdistymisessä morfologian osuus on suhteellisen pieni, keskimäärin 8 %
kaikista yhdistyneistä lausumista. Koodien yhdistymistä esiintyy runsaimmin ikävaiheessa
2.3–2.5. Tavallisempaa on, että viron suffiksit (tai päätteettömyys) liittyvät suomen
sanavartaloihin ja suomen morfofonologiset periaatteet laajentuvat viroon. Koodien
yhdistymisiksi olen laskenut tapaukset, joissa esimerkiksi suffiksi liittyy useisiin eri
vartaloihin.

8.2.3.1 b-suffiksi
Yksikön 3. persoonassa viron b-suffiksin liittäminen suomen verbivartaloihin on täysin
odotuksenmukaista. Suomen verbin yksikön 3. persoonan päätteenä on sanan
vartalovokaalin pidentyminen, ja vokaali vaihtelee sanoittain. Lapsen on helpompi muistaa
yksi suffiksi ja liittää se jokaiseen sanavartaloon. Suomentapaista suffiksia esiintyy M:llä ja
H:lla iässä 1.10 vain tietyissä sanoissa (esim. nukku-u, aja-a, anta-a, ajele-e). Viron bsuffiksi ilmaantuu ensimmäistä kertaa H:lla iässä 1.4 ja M:llä iässä 2.0–2.1 (esim. saab,
söö-b, kõnni-b, too-b, tule-b). Luultavasti savon murteeseen (ks. myös luvussa 6.3) ja
paikoittain muuhunkin suomen puhekieleen kuuluva yksikön 3. persoonan pi-suffiksi tukee
virontapaisen preesensin käyttöä (esim. suomenkieliseen syötökseen kuuluvat tallenteiden
perusteella seuraavat muodot: syöpi, saapi, juopi vrt. esim. savossa syöp, juop).
(66)

(mummo) too-pi (mämmä)
(siellä) saa-pi (juua maito-o)

’mummo tuo ruokaa’
’siellä saa juoda maitoa’

(M 2.1) Finn
(H 2.6) Finn
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Seuraavien kuukausien (2.0–2.5) aikana b-suffiksin käyttö yleistyy, suffiksi vahvistuu ja
esiintyy varsinkin suomen vartaloissa muodossa -p (esim. leikki-p, anta-p, työntä-p, luke-p,
saa-b, too-b, tee-b, taha-b, sõida-p, mängi-p, vaata-p, laula-p).
(67)

(teal mummu) kõnDi-B
(onu) kõnDi-p
(äiti) anta-B
(iso rattori) kynta-p
(H--- kanssa) kylpe-B
(siis isi) anta-p
(nyt isi) piirta-B (selle)

‘tuolla mummo kävelee’
‘setä kävelee’
‘äiti antaa’
‘iso traktori kyntää’
’H kanssa kylpee’
’sitten isi antaa’
’nyt isi piirtää sen’

(M 2.2) Est
(M 2.3) Est
(M 2.2) Finn
(M 2.2) Finn
(H 2.0) Finn
(H 2.0) Finn
(H 2.2) Finn

b-/-p-preesensiä esiintyy myös iässä 2.4–2.5 (esim. M:llä nouse-p, piertä-p, työntä-p,
sammutta-b). H:lla on iän 2.3 suomenkielisessä näytteessä neljä ja iän 2.4 näytteessä kuusi
b-suffiksin verbimuotoa. Iässä 2.5–2.6 virontapaista b-suffiksia enää ei löydy. M:llä bsuffiksin yhdistymistä esiintyy vielä iässä 2.5:
(68)

piirtä-p
(M---) teke-b (oma)

’piirtää’
’M tekee oman’

(M 2.5) Finn
(M 2.5) Finn

8.2.3.2 Vahva ja/tai pitkä vokaalivartalo
Sekä M että H suosivat tuotoksissa vahvaa tai pitkää (virossa ylipitkää) vokaalivartaloa.
Sitä tuntuu tukevan savon murteen yleisgeminaatio (ks. luvussa 6.3). M:llä esiintyy useita
geminaattakonsonanttimuotoja, kuten lukke ’lue’(ks. esimerkit 69 a ja b), olle-e ’on’.
(69 a)
b)
c)
d)
e)

(tämä kirja) lukke-p
lukke-mme (tämä)
(isi) tulle-e
(isi) luke (se)
(palun) luke (see)

’tämä kirjaa lukee’
’luemme tämän’
’isi tulee’
’isi lue se’
’ole hyvä lue se’ (loe-Est)

(M 2.2) Finn
(M 2.2) Finn
(M 2.2) Finn
(H 2.1) Finn
(H 2.0) Est

H:n tallenteissa esiintyy vokaalivartaloa monista sekä viron että suomen verbeistä (esim.
sõida-s ’ajoi’ vrt. sõitis-Est, anda-s ’antoi’ vrt. andis-Est, anda-b ’antaa’ vrt. annab-Est,
võta-si-n ’otin’ vrt. võtsin-Est, laske-si-n ’laskin’, laula-si-n ’lauloin’ vrt. laulsin-Est (H
2.2); võtta-si-n ’otin’ vrt. võtsin-Est, nutta-si-n ’itkin’ vrt. nutsin-Est (H 2.4)).
Vartalonmuutokset ja astevaihtelu eivät ole iässä 2.2 vielä täysin vakiintuneet. Lisäksi
edellä mainitun vahvan vartalon suosimisessa esiintyy virontapaista astevaihtelua yksikön
3. persoonan suffiksin edessä:
(70 a)
b)
c)
d)

(mummo) leiki-p
(papa) nuku-p
(raaDio tio) nuku-b
(M---) ota-p

’mummo leikkii’
’pappa nukkuu’
’radio nukkuu’
’M ottaa’

(M 2.1) Finn
(M 2.1) Finn
(M 2.2) Est
(M 2.3) Finn
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Vahvan vartalon suosiminen saattaa olla suomen ja savon vaikutusta. Virossa verbin
preesensin kaikki muodot ovat aina samassa asteessa (ks. luvussa 7.2.4). Kaikki verbit
paitsi hakkama-tyyppi (3. kestoaste preesensin ja imperfektin persoonissa) ovat 1. tai 2.
kestoasteessa, jotka eivät ole verrattavissa suomen vahvaan asteeseen (vrt. lukea : luen,
lukee ~ lugema : loen, loeb; antaa : annan, antaa ~ andma : annan, annab, kyntää :
kynnän, kyntää ~ kündma : künnan, künnab). Vahvaa vartaloa tukevat esimerkiksi suomen
hakata : hakkaan -tyyppiset supistumaverbit.

8.2.3.3 s-imperfekti
Virossa yleisin imperfektin tunnus on -si, -(i)s. Joistakin vanhoista uralilaisista
verbityypeistä käytetään i-tunnuksellista imperfektiä (vrt. saada : sain S ~ saada : sain E,
tuoda : toin ~ tuua : tõin, juoda : join ~ juua : jõin, syödä : söin ~ süüa : sõi; S = E tulla :
tuli, panna : pani, pestä (pesta E) : pesi, surra : suri). Tulla, panna ja surra -tyyppisten
verbien imperfekti on sekä virossa että suomessa samanlainen. M käyttää i-imperfektiä
sanoista tulla, panna ja pestä. H:lla esiintyy jopa niistäkin verbeistä s-imperfektiä: pani-sin ’panin’ (H 1.10 Finn). Toisissa M:n ja H:n verbimuodoissa yleistyy s-suffiksi (71).
Suffiksia tukee suomen hakata-tyyppisten supistumaverbien si-imperfekti, jolla on
yleistymisen edellytykset (Karlsson 1983: 213). Joka tapauksessa s-suffiksi on läpinäkyvä,
koska se erottuu helposti sekä viron että suomen verbimuodoista. M:llä ja H:lla s-suffiksin
käyttäminen on yleinen menneen ajan muodostamisen keino. S-suffiksi liittyy usein
vahvaan vartaloon (esim. otta-s, anta-sin). Tavallisesti vartalovokaali ei muutu (esim.
ottas, laulas).
(71 a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

(M---) piirtä-s
(isi) otta-s (tämä)
(M---) työnta-s (auto)
(tämä) laula-s (siilipoiss)
(M---) ott-is (pois kynnellä)
(miks H---) nutta-s
(mina) nukku-si-n
laske-si-n
laula-si-n (auale)

’M piirsi’
’isi otti tämän’
’M työnsi autoa’
’tämän lauloi siilipoika’
’M otti pois kynnellä’
’miksi H itki’
’minä nukuin’
’laskin’
’lauloin hauvalle’

(M 2.3) Est
(M 2.3) Finn
(M 2.4) Finn
(M 2.5) Est
(M 2.5) Finn
(M 2.5) Est
(H 2.2) Finn
(H 2.4) Est
(H 2.4) Est

Yksitavuisten juua ’juoda’ -tyypin verbien imperfekti on i-tunnuksellinen ja siihen liittyy
verbin vartalovokaalien muutos juua : jõi. Yksitavuisista verbeistä (esim. syödä, voida) M
ja H käyttävät monien virolaisten lasten tavoin muotoja söösin, toisin, söös (72 c–e). Verbit
tehdä ja nähdä esiintyvät M:n ja H:n tuotoksissa samoin s-tunnuksellisina (ks. 72 a).
Muotoja saattaa tukea suomen homofoniset konditionaalimuodot.
(72 a)
b)
c)
d)
e)

tee-si-n (ilusa maja)
tul-isi-n (koju)
juu-si-n (tee-D)
(H---) söö-s
(mina juba) söö-si-n

’tein kauniin talon’ (tegin-Est)
’tulin kotiin’ (tulin-Est)
’join teetä’ (jõin-Est)
’H söi’ (sõi-Est)
’minä jo söin’ (sõin-Est)

(H 2.0) Est
(H 2.0) Est
(H 2.0) Est
(H 2.4) Est
(M 2.5) Est
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Ikävaiheessa 1.10–2.6 suomen normaalia i-imperfektiä ei vielä esiinny. Iästä 2.6 lähtien M
ja H alkavat käyttää menneestä ajasta perfektiä ja pluskvamperfektiä. Koska perfektiä ja
pluskvamperfektiä on M:llä suomen kielessä runsaasti (ks. 7.2.3.3), se saattaa luoda
mahdollisuuden välttää imperfektimuotoja. M:n ja H:n suomeen korrektit
imperfektimuodot ilmaantuvat vasta ikään 3.0 tultaessa.

8.2.3.4 Kieltomuodot
M ja H eivät erottaneet viron ja suomen kieltoa vielä ikävaiheessa 1.10–2.6. H:lla ei aina
ollut edes kieltosanaa ei perusverbin edessä (esim. H--- lää ’H ei mene’, 1.10). Suomen
kieltoverbi alkaa taipua H:lla iässä 2.6 (en juokse), M:llä vieläkin myöhemmin.
Kieltosanana on heillä siihen asti tavallisesti käytössä ainoastaan taipumaton ei. Virossa M
ja H käyttävät kieltosanoja ei, ära, mitte + verbi (ei ta(h)a ’en halua’ M 1.4, äla lähe ’älä
mene’, äla pillu ’älä heittele’ H 1.11, ära tule ’älä tule’, ära kiusa ’älä kiusa’ M 2.2; M--ei tule mitte ’M ei tule ei’ M 2.4). Perusverbi saattaa kiellossa esiintyä vahva-asteisena (73
a), vaikka kummankin kielen syötöksessä se on heikkoasteinen. M käyttää sekä vahvoja
että heikkoasteisia muotoja samaan aikaan. Verbiin saattaa liittyä lisäksi vielä
persoonapääte (73 b).
(73 a)
b)

ei teke
(onu) rääGip ei (midagia)

’ei tee’ (ei tee-Est)
’setä puhuu ei mitään’
(onu ei räägi midagi)

(M 2.3) Est
(M 2.4) Est

Iästä 2.2 lähtien M alkaa käyttää suomen puhekielistä muotoa [ei o], joka iässä 2.4–2.5 on
kokonaan syrjäyttänyt pitemmän ei ole -vastineen. Virossa [ei o] ei ole edes
puhekielessäkään mahdollinen, koska kiellon pääverbi, päinvastoin kuin suomessa, on aina
pääpainollinen. Nopeassa puheessa ei saattaa sulautua perusverbiin (esim. i´taha ’ei halua’
vrt. ei taha -Est) tai persoonapronominiin (esim. mai´tule ’mä en tule’ vrt. ma ei tule -Est).
H:n kieltosanattomat muodot voivat johtua siis vironkielisestä syötöksestä. Suomen en oo
ilmaantuu H:n tuotoksiin iässä 2.6. Suomen ei o, en oo korvaa viron ei ole kieltomuodon
myös vironkielisissä konteksteissa. Viron kieltomuoto palaa M:n ja H:n tuotoksiin vasta
neljännen elinvuoden aikana.
Kiellon sanajärjestys ei ole vakiintunut. Ikävaiheessa 1.10–2.6 kieltosana ja perusverbi
eivät ole usein vierekkäin (74), mikä on vierasta viron puhekielellekin. Virossa kieltosanan
ja verbin on oltava aina vierekkäin.
(74 a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ei (pang) joonista
ei (H---) võta (M--- oma)
ei (suhu) pane (lille)

’ei sankoa piirrä’ (ei joonista pangi)
’ei H ota M:n omaa’ (H ei võta M oma)
’ei suuhun pane kukkaa’
(ei pane suhu lille)
ei (vielä) ole
’ei vielä ole’ (ei ole veel)
ei (seal) kylpe
’ei siellä kylve’ (ei pese seal)
ei (see) söö
’ei tämä syö’ (see ei söö)
ei (mina) tarvi (tuommosta vilmi) ’en minä tarvitse tuommoista
elokuvaa’ (mul ei ole vaja sellist filmi)

(M 2.3) Est
(M 2.3) Est
(M 2.5) Est
(H 2.4) Est
(H 2.4) Est
(H 2.5) Est
(H 2.5) Est
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8.2.3.5 Infinitiivit
Virossa on kaksi infinitiivimuotoa, ma- ja da-infinitiivit. Niiden funktio on joissakin
tapauksissa verrattavissa suomen mA- ja A-infinitiiviin (esim. tahan luge-da = ’haluan
luke-a’, tule söö-ma = ’tule syömään’); toisissa tapauksissa käyttö menee ristiin (esim.
hakkan luge-ma vrt. ’alan luke-a’). Da-infinitiivi on virossa käytössä esimerkiksi verbien
tahtma ’haluta’, võima ’saada, voida’, saama ’saada’, armastama ’rakastaa’ ja (mulle)
meeldib ’(minua) miellyttää’ yhteydessä. M ja H käyttävät tuotoksissaan viron infinitiivejä
viron yleiskielen mallin mukaisesti, kuten esimerkeissä 75 a–g (paitsi minema ’mennä’,
jossa persoonamuodoissa verbin vartalo on lähe-muotoinen).
Viron da-/ta-tunnus on yleinen sekä yleiskielen että M:n ja H:n da-infinitiivin
muodostuksessa. Viron tunnuksen käyttöä tukevat vastaavat paradigmat suomessa (esim.
syö-dä, pudo-ta). Virossa on käytössä myös suomenkaltainen A-infinitiivi (esim. juu-a
’juoda’, süü-a ’syödä’), mutta sitä ei esiinny M:n ja H:n tuotoksissa. M liittää datunnukseen muitakin tunnuksia (75 e). Suomen mallin mukaan (esim. laula-, sata-, kyntä-)
tunnuksen edessä on vokaalivartalo laula-ma, nutta-ma, sõita-ma.
(75 a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(emme anna) pane-Da
(joomist) ota-ta
(ei saa) kurkki-Da
(M--- ei saa) otta-ta (tämä pois)
(ära tule M--- asjad) otta-ta-ma
(M--- ei taha) nukku-ta
(see hakkab siis) sõita-ma (seal)

’äiti anna panna’ (emme lase panna)
’juomista ottaa’ (juua võtta)
’ei saa kurkistaa’ (ei tohi piiluda)
’M ei saa ottaa tätä pois’
’älä tule M:n tavaroita ottamaan’
’M ei halua nukkua’
’tämä alkaa sitten ajaa tuolla’

(H 1.10) Est
(H 2.0) Finn
(H 2.1) Finn
(M 2.5) Finn
(M 2.5) Est
(M 2.5) Finn
(M 2.5) Est

M ja H muodostavat vokaalivartaloista suomen passiivimuotoja (monikon ensimmäisen
persoonan merkityksessä):
(76 a)
b)
c)
d)
e)
e)

(nyt) ole-taan (kaikki kotona)
(ei) pane-ta
pane-Daan (see)
kuule-Daan (laulu)
viska-taan (see)
võte-taan (ära)

’nyt ollaan kaikki kotona’
’ei panna’
’pannaan tämä’
’kuunnellaan laulua’ (kuulame)
’heitetään tämä’ (viskame selle)
’otetaan pois’ (võtame)

(M 2.5) Finn
(M 2.5) Est
(H 1.10) Est
(H 1.10) Finn
(H 1.11) Est
(H 2.6) Est

8.2.3.6 Kaksinkertainen monikon partitiivi
M ja H omaksuvat viron yksikön partitiivin ennen suomen partitiivia (ks. 7.2.3.2–7.2.3.3).
Monikon partitiivi ilmaantuu noin iässä 2.0 (esim. auto-sid ’autoja’, kooke ’kakkuja’, lilli
’kukkia’, kukki-ja ’kukkia’). Virossa säännöllinen monikon partitiivin suffiksi on –sid,
puhekielessä -si (esim. autosid ’autoja’, onusid ’setiä’, tädisid ’tätejä’), mutta useat
frekventit paradigmat ovat päätteettömiä (esim. kooke ’kakkuja’, laudu ’pöytiä’, tuuli
’tuulia’). Suomen monikon partitiivin pääte saattaa olla läpinäkyvämpi kuin viron eri
vokaalivariantit. M:llä ja H:lla ilmaantuu ensimmäisiä a-suffikseja iässä 1.10, ja suffiksi
vakiintuu iässä 2.3. Iässä 2.4–2.5 M alkaa käyttää kaksinkertaista monikon partitiivia (77),

157
jossa sekä viron että suomen sanavartaloihin liitetään viron yleinen si-suffiksi ja sen
jälkeen suomen a- tai ja-pääte (monikon tunnus + partitiivi). H:lla vastaavia
partitiivimuotoja ei esiinny. Suomessa on taivutusmuotoja (esim. naisia, punaisia), jotka
saattavat tukea sellaista kaksinkertaista suffiksin käyttöä.
(77 a)
b)
c)
d
e)

(M--- vaatab) auto-si-a jänku-si-a
(seal ollee) onu-si-a tädi-si-ja
(M:lla suur) auto-si-a
(M---) kirja-si-a
(M:lla uue seal) raama-si-a

’M katsoo autoja pupuja’
’tuossa on setiä tätejä’
’M:llä suuria autoja’
’M(llä) kirjoja’
’M:llä uusia tuolla kirjoja’

(M 2.4) Est
(M 2.5) Est
(M 2.5) Est
(M 2.5) Finn
(M 2.5) Est

8.2.3.7 kO-liite
Virossa vaihtoehtokysymys muodostetaan kas-sanalla, suomessa kO-liitteellä. Viron kas
aloittaa aina kysymyslauseen ja on painoton. Puhekielessä kas saattaa jäädä pois, koska
viron kysymyslauseeseen liittyy kevyesti nouseva intonaatio. Suomen kO-kysymys esiintyy
H:lla iästä 2.4 ja M:llä iästä 2.5 lähtien, ja vaikka viron kas-kysymys ilmaantuu M:llä iässä
2.5 ja H:lla iässä 2.6, he käyttävät myös vironkielisissä lausumissa suomen partikkelia (78).
(78 a)
b)
c)
d)

(need) oli-vad-ko (siin)
saa-n-ko (teh-ta issi-le sööki)
pane-n-ko
tekki-ko

’ne olivatko tässä’ (kas need olid siin)
’saanko tehdä/laittaa isille ruokaa’
(kas ma võin teha issi sööki)
’panenko’ (kas ma panen)
’peittoko’ (kas tekk)

(H 2.4) Est
(H 2.6) Est
(H 2.6) Est
(M 2.5) Est

8.2.3.8 kin-liite
H ottaa käyttöön iässä 2.4 myös kin-liitteen (79). Se yleistyy sekä viron- että
suomenkielisiin lausumiin ja korvaa iässä 1.4 omaksutun ka ’myös’ -sanan. Suomen
vastaavassa merkityksessä on H:lla iästä 1.3 alkaen ollut käytössä kanssa.
(79 a)
b)
c)
d)
e)

emmeGi (tuleB)
minultaki (tuli)
minulleGi (paneme)

’äitikin tulee’ (emmegi tuleb vrt. emme tuleb ka)
(minultki tuli vrt. minult ka tuli)
’minullekin panemme’
(minulegi paneme vrt. paneme minule ka)
minakin (tarvin jäätist) ’minäkin tarvitsen jäätelön’ (minule ka jäätist)
isiGi (tarvib)
’isikin tarvitsee’ (issi ka tahab)

(H 2.4) Est
(H 2.4) Est
(H 2.4) Est
(H 2.4) Est
(H 2.4) Finn

Liitteen käyttö suffiksien jälkeen pidentää viron sanaa liikaa ja rikkoo virolle tyypillisen
lauserytmin. Vaikka ki-/gi-liite on virossa mahdollinen (esim. anna minulegi ’anna
minullekin’), painollisen ka-sana käyttö lauseen loppuasemassa (esim. anna minule ka
’anna minulle myös’) on luonnollisempaa. Viron syntaksissa on oleellinen teeman ja
reeman oppositio. Yleisin tapa on sijoittaa teema lauseen painolliseen, intonaatioltaan

158
nousevaan loppuasemaan. Sen takia ka-sanan käyttö tuntuu usein luonnollisemmalta ja
painokkaammalta kuin liite, erityisesti, kun M ja H eivät saaneet muita vironkielisiä
malleja. Kin-liitteen suosiminen saattaa olla suomen kielen vaikutusta.

8.2.3.9 Perfekti ja pluskvamperfekti
M alkaa käyttää iästä 2.5 ja H iästä 2.6 lähtien imperfektin merkityksessä perfektiä ja
pluskvamperfektiä (80). Tämä vaikuttaa olevan ominaista suomen kielelle (Metslang 1994:
215–216).
(80 a)
b)
c)
d)
e)

(M--- ilusti) söönud (H--- mulistas)
(nyt) oli (loppuun) syöty
(H---) oli jäänu (tudule)
on võetud
(M--- mihin) laittanut (auto)

’M on kiltisti syönyt, H sotki’
’nyt on kaikki syöty’ (sõin kõik ära)
’H oli jäänyt nukkumaan’
(H jäi magama)
’on otettu’ (võtsin)
’M mihin (olet) laittanut auton’

(M 2.6) Est
(M 2.5) Finn
(H 2.6) Est
(H 2.6) Est
(H 2.6) Finn

8.2.3.10 Suomen painottomat pitkät vokaalit
Transkriptiovaiheen aikana aloin epäillä, etteivät M:n ja H:n tuotoksien suomen sanojen
pitkät sananloppuiset vokaalit ole aina pitkiä. Virossa pitkät vokaalit ovat mahdollisia vain
pääpainollisissa tavuasemissa (ks. 6.3). Piirre, joka omasta äidinkielestä puuttuu, on
vaikeasti havaittavissa ja tuotettavissa muissa kielissäkin (ks. esim. Kellerman 1979: 53–
54). Kultalahden (1996: 25–26) mukaan viroa äidinkielenä puhuvat suomenopiskelijat
eivät usein pysty tuottamaan suomen pitkiä painottomia vokaaleja. M:n ja H:n äidin
puheessa suomen painottomat vokaalit ovat puolipitkiä.
Suomen kielessä pitkät painottomat vokaalit ovat merkitystä erottavia (esim. nominien
yksikön partitiivi ja illatiivi, verbien indikatiivin preesensin yksikön kolmas persoona ja
passiivimuodot). Valitettavasti yksikielisten suomalaislasten painottomien vokaalien
kestoista ei ole tehty tutkimuksia. Muutamissa tutkimuksissa (esim. Toivainen 1980, 1994
b, Nieminen 1991, Laalo 1997, Riionheimo 1998) viitataan kuitenkin siihen, että pitkä
painoton vokaaliaines omaksutaan ensimmäisinä taivutusmuotoina.
Olen tehnyt mittauksia suomen painottomien vokaalien kestoista M:n ja H:n tuotoksissa
(Hassinen ym. 1998). Ensimmäisen tavun lyhyt ja toisen tavun pitkä painoton vokaali
mitattiin (K)VK(K)VV(K)-rakenteissa Multi-Speech 1.0 -ohjelmalla. M:n ja H:n
ikävaiheen 1.10–2.5 tuotoksista suurin osa mitatuista taivutusmuodoista oli verbejä, kuten
ajaa, menee, antaa, nukkuu (yks. 3. p.), M:llä 13 ja H:lla 7. Yksikön partitiivia (M:llä
kynää) ja illatiivia (H:lla kottiin ’kotiin’) löytyi sen ikävaiheen tuotoksista hyvin vähän (ks.
liite H: Suomen painottoman pitkän vokaalin kesto, mittauksien sanalista ikävaiheessa
1.10–2.5).
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Mittaustulokset analysoin kahden kriteerin mukaan: toisen tavun vokaaliaineksen kesto
on vähintään puolet pitempi kuin ensimmäisen tavun lyhyt vokaali, ja toisen tavun
vokaaliaines on kestoltaan vähintään 200 ms (suhdeluku).
Taulukko 36. Pitkien painottomien vokaalien kesto ikävaiheessa 1.10–2.5
(sulkeissa absoluuttiset luvut).
Tutkimuskohde

2. tavun VV on 50 % pitempi
kuin 1. tavun V

VV on pitempi kuin 200 ms

M
H

7 % (14)
44 % (9)

57 % (14)
89 % (9)

M:n tuotoksista vain 7 % ja H:n tuotoksista 44 % täyttävät ensimmäisen kriteerin (ks.
taulukko 36). Vokaaliaineksen kesto on yli 200 ms noin puolessa M:n tuottamista
taivutusmuodoista ja H:lla lähes 90 % mitatuista tuotoksista. Savon murteen
geminaattakonsonantti ei vaikuta mittausten mukaan M:n ja H:n sananloppuisiin
vokaalikestoihin.
Mittauksista päätellen M ei ole omaksunut vielä ikävaiheessa 1.10–2.6 suomen
taivutukselle ominaista painottomien vokaalien kestoa. H tuottaa pitempiä vokaaleja
joissakin verbimuodoissa. Lausuman lopussa painollisessa asemassa tuotetun illatiivin
vokaalikesto on lähes 90 % ensimmäisen tavun vokaalikestoon verrattuna.

8.2.4 Tiivistelmä
M ja H tavoittelevat iästä 2.0 lähtien keskustelukumppaninsa kieltä. Heidän lausumissaan
esiintyvä koodien yhdistyminen saattaa johtua monista psyko- ja sosiolingvistisistä syistä.
M:n ja H:n koodien yhdistyminen on erilaista ja vaihtelee suomen- ja vironkielisissä
konteksteissa. Suomenkielisissä konteksteissa koodien yhdistyminen johtunee tavallisesti
puutteellisesta sanastosta. Vironkielisissä konteksteissa koodien yhdistymistä on
määrältään enemmän kuin suomenkielisissä konteksteissa ja se on moni-ilmeisempää. M ja
H saattavat käyttää hyväkseen äidin suomen kielen taitoa ja tuottaa suomenkielisiä
ilmaisuja. Samalla esiintyy enemmän sanojen tapailua, koska äiti vaatii viron puhumista.
Suurin osa ikävaiheen 1.10–2.6 koodien yhdistymisestä on leksikaalista, usein
deiktisten sanojen toistoa, ja se vähenee ikään 2.5 mennessä. Ennen kaikkea ikään 2.6
mennessä koodien yhdistymisen määrä ja laatu muuttuu. Esimerkiksi M:llä häviävät talkuiset yhdistymäsanat ja kaksikielisten ekvivalenttien rinnakkainen käyttö. Koodien
yhdistymistä esiintyy edelleenkin, mutta esille nousee myös morfosyntaktinen
yhdistyminen.
Morfologista yhdistymistä esiintyy iästä 2.2 lähtien. M:llä on iässä 2.4 lähes puolet
(46 %) vironkielisen kontekstin koodien yhdistymisestä morfologista. Suomenkielisessä
kontekstissa morfologista yhdistymistä oli iässä 2.3–2.4 lähes yksi kolmasosa koodien
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yhdistymisestä, keskiarvona 11 % (vironkielisessä 4,3 %). 4,3 %:ssa tapauksia (ikävaiheen
1.10–2.6 keskiarvo) yhdistyneillä sanoilla on fonologinen tausta, suomenkielisessä
kontekstissa fonologisia oli 2,6 % tapauksista. Iässä 2.3 noin 16 % ja iässä 2.5 jopa 25 %
koodien yhdistymisestä on fonologisia. Prosenttiluvut osoittavat suurin piirtein lapsen
kielen kehityksen suuntausta.
M:llä esiintyy koodien yhdistymistä enemmän kuin H:lla. Vironkielisessä kontekstissa
on enemmän yhdistymistä, kuitenkin yhdistymisen taso on yhtäläisempää kuin
suomenkielisissä konteksteissa (kuviot 12–13). Kielten koodien yhdistymistä on eniten
silloin, kun M ja H omaksuvat paljon uusia sanoja ja suffikseja (iässä 2.2–2.5).
Sosiolingvistisenä taustana vaikuttavat Viron-matkat M:llä iässä 1.10–1.11 ja 2.0–2.1 ja
H:lla iässä 1.7–1.8, jolloin he asuvat kuukauden kerrallaan vironkielisessä ympäristössä.
Lisäksi taustaan kuuluvat virolaisten vierailut Suomessa (H:lla iässä 1.10 ja 2.2–2.3).

8.3 Koodien yhdistyminen ikävaiheessa 2.7–4.0
8.3.1 Koodien yhdistymisen osuus M:n ja H:n tuotoksissa ikävaiheessa
2.7–4.0
Tutkijan on vaikea arvioida, missä vaiheessa lapsi yhdistää sanoja ja muotoja sattumalta ja
milloin hänellä on kyky vapaasti vaihtaa puhuttavaa kieltä. Joka tapauksessa lapsen
kielenomaksumisen alkuvaihe, toisen ja kolmannen elinvuoden kielenkäyttö, eroaa
myöhäisemmästä. M:llä ja H:lla leksikaalisen koodien yhdistymisen määrä pienenee ja
morfofonologisten ja morfosyntaktisten vaikutusten määrä lisääntyy. Ikävaiheessa 2.7–4.0
M:llä ja H:lla on selvä pyrkimys puhua keskustelukumppaninsa kieltä. He ovat tietoisia
kielistään ja jopa siitä, mitkä sanat tai muodot mihinkin kieleen kuuluvat. Tämä käy ilmi
esimerkiksi M:n ja H:n tuotoksista ja kielikeskusteluista (ks. 8.1.2). Joissakin tapauksissa
lapsi valitsee tietoisesti strategian (“lainaa” toisen kielen sanan, käyttää kiertoilmauksia) ja
joissakin tapauksissa vaihtaa kieltä, sallii itselleen yhdistymien käytön. Tutkimuksessani
keskityn jälkimmäiseen.
Kielenvaihtoa voidaan pitää myös tarkoituksellisena kommunikaatiostrategiana.
Edellytyksenä on, että keskustelukumppani kykenee sitä ymmärtämään. Näin M:n ja H:n
kahdenkeskeisessä leikissä (samoin kuin keskusteluissa äidin kanssa) kielenvaihto on
mahdollista, koska kaikki ovat kaksikielisiä. Lapsi käyttää hyväkseen yleistä tietoa
kummankin kielen osaamisesta. Täysin yksikielisessä suomen ympäristössä (esimerkiksi
hoitopaikassa, hoitajan kotona) kielenvaihto ei onnistu samassa mielessä, koska viroa ei
siellä ymmärretä.
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Kuvio 16.

Koodien yhdistyminen M:n ja H:n puheessa vironkielisissä konteksteissa ikävaiheessa 2.9–4.0.
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Kuvio 17.

Koodien yhdistyminen M:n ja H:n puheessa suomenkielisissä konteksteissa ikävaiheessa 2.9–4.0.

Ikävaiheessa 2.7–4.0 koodien yhdistymisen määrä lausumissa liikkuu kuvioiden 16 ja 17
mukaan noin 10 ja 20 %:n välillä. Lukemat ovat korkeimmillaan M:n suomenkielisissä
konteksteissa iässä 2.9–3.0 (kuvio 17). Sekä M:llä että H:lla koodien yhdistyminen
lisääntyy iässä 3.6. Muuten H:n koodien yhdistyminen pysyy kymmenen prosentin
lähettyvillä (keskiarvot 10 % viron- ja 13 % suomenkielisissä konteksteissa). Verrattuna
ikävaiheeseen 1.10–2.6 M:llä on vieläkin H:ta enemmän koodien yhdistymistä (M:n
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keskiarvot viron- 12 % ja suomenkielisissä konteksteissa 16 %), vaikka yhdistymisen
määrän välinen ero on huomattavasti kaventunut: ero oli iässä 1.10–2.6 12 (Finn) – 19
(Est) prosenttiyksikköä ja on iässä 2.7–4.0 lähes kaksi prosenttiyksikköä. Muutos on
tapahtunut koodien yhdistymisen kielikonteksteissa, sillä ikävaiheessa 1.10–2.6
yhdistymistä esiintyy enemmän vironkielisissä konteksteissa, ikävaiheessa 2.7–4.0 taas
suomenkielisissä konteksteissa. Seuranta-ajan loputtua iässä 4.0 koodien yhdistyminen on
laskenut noin kymmeneen prosenttiyksikköön.
Taulukko 37. Koodien yhdistymisen jakauma prosentteina vironkielisissä konteksteissa
ikävaiheessa 2.9–4.0.
M
Ikä

Mix (absol)

2.9
3.0
3.3
3.6
3.9
4.0
k-a

13 (100)
15 (100)
8 (100)
19 (100)
9 (100)
10 (100)
12 (100)

H
Leks. Morf. Fon. Synt.
10
13
2
2
3
4
6

2
2
5
8
4
5
4

1

7

1

2
2
1
1

Mix (absol)
9 (100)
9 (100)
13 (100)
10 (100)

Leks. Morf. Fon. Synt.
3
2

3
4
13
2
Näyte puuttuu
8 (100)
8
10 (100)
3
4

3
1

2

8

2

1

Vaikka leksikaalista yhdistymistä esiintyy vielä ikävaiheessa 2.9–4.0 (ks. taulukot 37 ja
38), morfologisen yhdistymisen osuus laajenee. Lapsi käyttää muutenkin siinä iässä paljon
enemmän sijapäätteitä kuin ennen. Leksikaalista yhdistymistä saattaa esiintyä edellisen
ikävaiheen 1.10–2.6 tapaan (ks. 8.2.2): yksi Lα-kielen sana LA-kielen kontekstissa:
(81)

(oi veel toi) sääsk
(tee see) auki auki
(siis) tibutas (see kõhule piima)
(poikat oli) sõiDanut (tänne)
(tämmösen) korrusel (oon)
kus (BamBi koti)
(tässä on vauva) luttipudel
ota (juurde)

’oi vielä tuo / toinen itikka’
‘tee tämä auki /aukaise tämä’
‘sitten tiputti hän mahalle maitoa’
‘pojat olivat ajaneet tänne’
‘tämmöisessä kerroksessa on’
‘missä Bambin koti’
‘tässä on vauvan tuttipullo’
‘ota lisää’

(M 2.9) Est
(M 3.0) Est
(M 3.0) Est
(M 3.0) Finn
(M 3.0) Finn
(H 3.0) Finn
(H 3.3) Finn
(H 3.6) Est

Fonologinen yhdistyminen saattaa liittyä leksikaaliseen, eli Lα-kielen sana voi esiintyä
LA-kielen morfofonologisten sääntöjen mukaan:
(82)

(kuule) kelkka (seal pool)
(H---) tuonu (ka pappi)
(see) hyll (raamat oli seal)
(siis sõidab) jalkarattaga
(mina) sõidasin (ära sealt)
(mina tahan seda) sööda
nyt (tulin mina)

’kuule kelkka (on) tuolla puolella’
’H (on) tuonut myös pahvia’ (toonud-Est)
’tuo hylly kirja oli tuolla’ (riiul-Est)
’sitten ajaa polkupyörällä’ (jalgrattaga-Est)
’minä ajoin pois sieltä’
’minä haluan sitä syödä’
’nyt tulin minä’ (nüüd-Est)

(M 2.9) Est
(M 2.9) Est
(M 3.0) Est
(M 3.0) Est
(H 2.9) Est
(H 2.9) Est
(H 3.6) Est
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Taulukko 38. Koodien yhdistymisen jakauma prosentteina suomenkielisissä konteksteissa
ikävaiheessa 2.9–4.0.
M

H

Ikä

Mix (absol)

Leks. Morf. Fon. Synt.

2.9

23 (100)

10

13

3.0

31 (100)

18

10

3.3

14 (100)

8

2

3.6

9 (55)

2

2

3.9

8 (100)

6

2

4.0

9 (90)

4

k-a

16 (91)

8

5

3
4
4

Mix (absol)

Leks. Morf. Fon. Synt.

16 (100)

15

1

8 (40)

8

13 (80)

6

7

20 (68)

11

9

Näyte puuttuu
1

5

11 (100)

10

1

2

13 (78)

10

3

Koodien yhdistymistä esiintyy kumpaankin suuntaan (virosta suomeen ja suomesta
viroon), joten kyse ei voi olla selvästä toisen kielen dominanssista. Vaikka lapsilla kielet
ovat eriytyneet, koodien yhdistymistä esiintyy. Kielten dynaamista kehitystä kuvaa koodien
yhdistymisen määrän muutos kielittäin. Yhdistymisen määrä nimittäin vaihtelee
kuukausittain kummassakin kielessä. M:llä on eniten toisen kielen vaikutuksia iässä 2.9–
3.0 suomenkielisissä tuotoksissa ja iässä 3.6 viron tuotoksissa. H:lla on runsaammin
koodien yhdistymistä iässä 3.6 suomen- ja iässä 3.3 vironkielisissä tuotoksissa. Ikä 3.0
näyttää ainakin näillä kahdella lapsella olevan kriittinen aika, jonka jälkeen koodien
yhdistymisten määrää kasvaa taas. Tarkemmin käsittelen leksikaalista yhdistymistä luvussa
8.3.2 ja morfologista yhdistymistä luvussa 8.3.3.
Olen tarkastellut M:n ja H:n kahdenkeskisiä keskusteluja H:n ikävaiheissa 2.2, 3.2 ja
3.4. M oli tuolloin vastaavasti iässä 3.2, 4.2 ja 4.4. Taulukosta 39 ilmenee, että lapset
käyttivät kahden kesken enimmäkseen suomea. Koodien yhdistämistä esiintyi runsaasti vain
M:n tallenteessa iässä 3.2. Yleisempiä olivat leksikaaliset ja fonologiset vaikutukset.
Taulukko 39. Viron ja suomen lausumat prosentteina H:n ja M:n välisessä
kommunikaatiossa.
Tallenne

H

Ikävaihe

Finn

Est

Mix
(absol)

Finn

M
Est

Mix
(absol)

1. (2.2–3.2)

69

31

13 (14)

79

21

38 (24)

2. (3.2–4.2)

100

2 (80)

100

2 (44)

3. (3.4–4.4)

100

3 (30)

100

10 (30)
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Tarkastelin tuloksia vertaamalla H:n ja M:n kielenkäyttöä kotiympäristössä
(kommunikaatio suomenkielisen isän kanssa) ja täysin yksikielisessä ympäristössä
(perhepäivähoitajan luona) (taulukko 40). Vaikka isä ymmärsi jonkin verran viroa,
äänitallenteiden mukaan hän ei puhunut sitä koskaan M:n ja H:n kanssa eikä aina käsittänyt
lasten vironkielisiä tai yhdistyneitä sanoja oikein. Perhepäivähoitajan ääninauhoituksissa
olivat läsnä vain suomenkielinen perhepäivähoitaja ja suomenkieliset hoitolapset (ks.
6.2.2). M ja H eivät olleet tietoisia ääninauhoituksista. Oletin, että lapsella on suurempi
motivaatio käyttää oikeata kieltä kodin ulkopuolella täysin yksikielisessä ympäristössä,
jossa kukaan ei saa selvää Lα-kielestä.
Taulukko 40. Suomenkielinen kommunikaatio isän ja hoitajan kanssa
(Lα-kielen vaikutus LA kieleen prosentteina).
T-kohde

Isän kanssa kotona %
(absol)

Suomenkielisen hoitajan luona %
(absol)

M 4.0

11 (90)

17 (100)

H 3.0

8 (40)

16 (45)

Taulukon 40 tuloksien mukaan kielten vaikutus toisiinsa kodin ulkopuolella oli runsasta
(16–17 %) molemmilla lapsilla, H:lla jopa kaksinkertainen kotiympäristöön verrattuna.
Päiväkirjamerkintöjen mukaan M:llä ja H:lla onkin ollut tapana käyttää vieraiden keskellä
viroa. Se voisi olla keino erottua kahden kesken keskustelupiiristä, mutta viroa suunnataan
myös suomenkielisille keskustelukumppaneille. Etenkin M:llä mutta myös H:lla on ollut
joskus vaikeuksia nopeassa kielikontekstin vaihdossa, esimerkiksi kun he ovat tulleet
suomenkielisestä päivähoidosta kotiin. Jos heitä on pyydetty kertomaan päivän
tapahtumista (suomenkielisessä päivähoidossa), on koodien yhdistymistä esiintynyt
tavallisia näytteitä (esim. taulukot 37 ja 38) runsaammin juuri äänitallenteiden
ensimmäisen puolen tunnin aikana. Vironkielisissä tallenteissa huomaa M:llä ja H:lla
jännittyneisyyttä ”oikean” ilmaisun tapailemisessa. Mahdollisesti jännittyneisyys tai
suoriutumisen tarve on vaikuttanut myös kommunikaatioon suomenkielisessä
päivähoidossa.

8.3.2 Leksikaalinen koodien yhdistyminen
8.3.2.1 Yksi Lα-kielen sana La-kielen lausumassa
M:llä ja H:lla on vielä ikävaiheessa 2.7–4.0 lausumia, joihin on yhdistynyt yksi toisen
kielen sana. Vaikka ikävaiheen 1.10–2.6 tapaan lausumissa yhdistyvät myös deiktiset
sanat, suurimman ryhmän muodostavat ikävaiheessa 2.7–4.0 substantiivit ja verbit.
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Esimerkiksi M:llä ja H:lla toistuvat suomenkielisissä konteksteissa viron deiktiset sanat ja
adverbit seal ’tuossa’, siin ’täällä, tässä’, siia ’tänne’, sinna ’tuonne, sinne’, ka ’myös’,
edellisten lisäksi M:llä sisse ’sisään’, mis ’mikä’, teine ’toinen, muu’, ära ’pois’ ja H:lla
neid ’niitä’, kus ’missä’. Vironkielisissä konteksteissa on esimerkiksi suomen deiktisiä
sanoja ja adverbeja tuossa, nyt, siksi (M, H), tämä, tuo, toinen, kaikki, täällä, sinne, tuonne,
tuossa, kanssa ’myös, lisää, vielä’, taas. Koodien yhdistymistä esiintyy substantiiveissa,
joiden perusteella on vaikea päätellä yhdistymisen tiettyä, esimerkiksi fonologista syytä
(esim. suomenkielisiin konteksteihin põder ’hirvi’, raamat ’kirja’, onu ’setä’, korrus
’kerros’ M:llä; pudel ’pullo’, püksid ’housut, pöksyt’ M:llä sekä H:lla; uks ’ovi’, asjad
’asiat, tavarat’, rong ’juna’ H:lla; vironkielisiin konteksteihin kelkka, loppu, valot, itikka,
makkara, paita, laiva, hylly M:llä ja pyörä, ankka, myrsky, tytär, heimo H:lla). Koodien
yhdistyminen verbeissä näkyy esimerkiksi suomenkielisissä konteksteissa sanojen tahan
’haluan’, sõitis ’ajoi’, võta ’ota’ ja vironkielisissä konteksteissa nukkuvat, nousee, otan,
antaa, pitää, on tehnyt, (on) syntynyt.

8.3.2.2 Morfofonologinen koodien yhdistyminen
Ikään 2.6 asti esiintyi M:llä ja H:lla kummankin kielen sanojen tuottamista suomen mallin
mukaan (ks. 8.2.2.4.1). Iästä 2.6 eteenpäin tulee vallitsevaksi toinen, vironmukainen malli:
H ja M lyhentävät viron ja suomen sanoja jättämällä kaksitavuisten sanojen viimeisen
vokaalin pois. Sääntö laajenee jopa sellaisiin vartaloihin, joissa yleiskielessä, ja myös
syötöksessä, on olemassa kaksitavuiset vokaaliloppuiset sanat (esim. vood vrt. voodi
’sänky’, roht vrt. rohi ’lääke’, näog vrt. nägu ’kasvot’, myyr vrt. ’myyrä’, naam vrt.
’naama’, port vrt. ’portti’).
(83)

(seal on) uun
(teen korda see) vooD (siin)
(minu) paiD
(see on minu) palk
(nüüd mina olen) kängur
(see on magus) roht

’tuolla on uuni’ (seal on ahi)
’laita kuntoon tämä sänky täällä’
(tee korda see voodi siin)
’minun paita’ (minu särk)
’tämä on minun palkinto’
(see on minu auhind)
’nyt minä olen kenguru’
(nüüd mina olen känguru)
’tämä on imelä lääke’(see on magus rohi)

(H 2.10) Est
(H 3.1) Est
(M 3.11) Est
(M 4.0) Est
(M 3.2) Est
(H 3.4) Est

M:n ja H:n diftongisanoissa esiintyy mittauksien mukaan ensimmäisen ja toisen
vokaaliaineksen kestoeroja yleiskieleen verrattuna (ks. liite I: Diftongien kestomittauksien
sanalista). Piiri (1985) osoittaa mittauksissaan, että viron diftongien toisen vokaalin kesto
on 54 % diftongin kokonaiskestosta, eli viron sanoissa toinen vokaaliaines on hieman
ensimmäistä pidempi. Wiikin (esim. 1965) mukaan suomen diftongeissa kestotilanne on
päinvastainen, eli diftongin ensimmäisen vokaaliaineksen kesto on 52 %.
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Taulukko 41. M:n ja H:n diftongien vokaaliaineksien kestot prosentteina ikävaiheessa 2.7–
4.0.
T-kohde

Est tuotoksien diftongien kestot

Finn tuotoksien diftongien kestot

1. vokaali

2. vokaali

Ero
normiin

1. vokaali

2. vokaali

Ero
normiin

M

63

37

– 26

28

54

– 26

H

53

47

–6

49

41

+8

Taulukon 41 mukaan M ja H tuottavat tavallisesti kummankin kielen diftongeja toisen
kielen fonotaksin mukaan. M:n diftongit sekä viron- että suomenkielisissä sanoissa eroavat
Piirin (1985) ja Wiikin (1965) kestoarvoista jopa 26 prosenttiyksikön verran kummassakin
kielessä, eli vironkielisissä sanoissa on usein pitempi ensimmäisen ja suomenkielisissä
pitempi toisen vokaaliaineksen kesto. H:n tuotoksissa kestoerot yleiskielen sanoihin
verrattuna ovat pienempiä. H:n tuotoksissa on aina diftongien ensimmäinen komponentti
toista pitempi, eli suomenkieliset sanat ikään kuin vastaavat suomen yleiskielen kestoja,
mutta vironkielisissä sanoissa ero viron yleiskieleen on kuusi prosenttiyksikköä. Virossa ja
suomessa on runsaasti diftongeja sisältäviä sanoja, ja näin diftongien kesto vaikuttaa kielen
aksenttiin.

8.3.2.3 Kontaminaatio
Kahden kielen kontaminaatioita esiintyy M:llä ja H:lla jo ikävaiheessa 1.10–2.6 (ks.
8.2.2.4.1). Iässä 3.3–4.0 kontaminaatioiden määrä nousee, ne muuttuvat moni-ilmeisiksi ja
sisältävät esimerkiksi kahden kielen foneettisia periaatteita, sanoja tai johtimia. Lisäksi
suoraan toisesta kielestä otetuissa sanoissa esiintyy kontaminaatioita. Lausumassa on Lαkielen vartalo, jota käytetään LA-kielen fonologisten, morfologisten tai syntaktisten
piirteiden mukaan.
Sekä virossa että suomessa on johtaminen frekventti sanojen muodostamistapa. Virossa
ja suomessa on läheisiä johtimia, kuten suomen -nen ja viron -ne (taivutuksessa -nen : -sen
vrt. ne : se). Virossa on myös s-johdin, joka muuttuu taivutuksessa -s : -ne. M:llä ja H:lla
ilmaantuvat ikävaiheessa 3.0–4.0 monet ne- ja s-johdokset, tavallisesti vironkielisiin
konteksteihin (84).
(84)

(see on minu) tegemis
(see on minu) otsimus
(kus on minu) peatune
(emme juba on) algune
(see on) paljane (tita)

’tämä on tekemäni’ (see on minu tehtud)
’tämä on etsimäni’ (see on mida ma otsin)
’missä on minun pysäkki’ (kus on minu peatus)
’äiti jo on alku’ (emme juba on algus)
’tämä on paljas vauva’ (see on paljas tita)

(M 4.0) Est
(M 4.0) Est
(M 4.0) Est
(M 4.0) Est
(H 3.4) Est
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Jotakin kielen sanaa muuntelemalla voidaan saada melko helposti toisen kielen sana, kuten
äratus – ’herätys’, küsimus – ’kysymys’. Kaksikielisen lapsen on oltava tarkkana, jotta hän
huomaisi kielten hienot fonologiset erot. Kahden kielen fuusio vaikuttaa M:llä ja H:lla
useimmissa tuotoksissa sanan loppuun (esim. hepone ’hevonen’ vrt. hobune-Est, mutta
myös suomen hepo-sana saattaa vaikuttaa tuotokseen).
(85)

piduma
niiska
ärätys

’juhlimaan’ (pidu pidama)
’niistä’ (nuuska)
’herätys’ (äratus)

(M 2.8) Est
(H 2.8) Est
(M 3.3) Finn

8.3.2.4 Kaksikieliset yhdyssanat
Yhdyssanoja esiintyi M:llä ja H:lla jo iässä 2.2–2.6. Yhdyssanoissa oli varhaisvaiheessa
liitetty kahden kielen sanat (esim. Emajõgi -analogialla mummujõgi) yhteen; iästä 2.6
eteenpäin kahden kielen liittäminen toisiinsa ei ollut niin näkyvää. Kielet vaikuttavat
toisiinsa esimerkiksi fonologisesti (esim. herätyskell herätyskello-Finn + äratuskell-Est),
toisen kielen sanoja käytetään mallina (esim. hommepäeval ’huomispäivänä’, virossa
riittäisi vain homme) tai sana käännetään suoraan (esim. vierasäiti ’äitipuoli’ vrt.
võõrasema-Est) .
(86)

mummujõgi
hommepäeval
hommikupäeva rühmas
vierasäiti
herätyskell

’mummojoki’
’huomispäivänä’
’aamupäivän ryhmässä’
’äitipuoli’ (võõrasema)
’herätyskello’

(M 2.8)
(M 3.2)
(H 3.0)
(M 3.5)
(M 3.11)

Iässä 4.0 puhuu M sekä vironkielisessä (hyppinaru ‘hyppynaru’) että suomenkielisessä
kontekstissa (hyppynyöri ’hyppynaru’ vrt. hüppenöör-Est) hyppynarusta eikä tiedä oikeaa
sanaa kummassakaan kielessä. Vaikka Lα-kielen vartaloa käytetäänkin LA-kielen
fonologian mukaan, ei kyseessä ole laina, koska sana puuttuu hänen kummastakin
leksikostaan.

8.3.2.5 Uudissanat
Yksikielisten lasten tavoin (ks. Vänttilä 1996) myös kaksikieliset lapset keksivät uusia
sanoja. Jos jokin sana on olemassa Lα-kielessä, mutta puuttuu LA-kielestä, lapsi saattaa
keksiä sitä varten uuden sanan. Sanan luomisessa lapsella saattaa olla mallina Lα-kielen
sanavartalo. Iässä 2.7–4.0 esiintyy sekä M:llä että H:lla uusia sanoja.
Suomessa liittyy hiihtämiseen kaksi eri vartaloa: verbi hiihtää ja väline suksi : sukset.
Virossa on käytössä yksi vartalo: verbi suusatada ja väline suusk: suusad. M:stä on
saattanut olla hämmentävä kahden eri vartalon käyttö, näin hän keksi välineen
verbivartalosta hiihteet (M 3.4). Samalla periaatteella on keksitty sanat käärin ’leikkaan’
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(M 4.0): virossa on nomini käärid ’sakset’ ja verbi lõigata ‘leikata’; kleep ‘liima’ (H 3.0):
virossa verbi kleepida ‘liimata’ ja nomini liim ‘liima’ ja niitida/nõelada ‘ommella’ (M
3.10): virossa verbi õmmelda ‘ommella’, välineet nõel ‘neula’ ja niit ‘lanka’.
(87)

(nüüd ma) käärin (sellise korstna)
(anna) kleep
(tahan) niitida

’nyt mä leikkaan sellaisen piipun’
’anna liima’
’haluan ommella’

(M 4.0)
(H 3.0)
(M 3.10)

8.3.3 Morfologinen, morfofonologinen ja morfosyntaktinen koodien
yhdistyminen
Morfologisten koodien yhdistymisen kirjo laajenee ikävaiheen 2.7–4.0 tallenteissa.
Edellisessä ikävaiheessa esiintyi viron b-, s- ja da-suffiksien, suomen kO- ja kin-liitteiden
liittämistä kummankin kielen sanavartaloihin. Näiden ohella ilmaantuu iästä 2.7 eteenpäin
funktionaalisia koodien yhdistymisiä (ks. 8.3.3.4, 8.3.3.6 ja 8.3.3.8). Suomen painottomat,
morfologista merkitystä kantavat pitkät vokaalit eivät ole aina pitkiä (8.3.3.9), eikä vahvan
ja heikon vartalon käyttö (8.3.3.2) ole vakiintunut M:n ja H:n tuotoksissa.

8.3.3.1 b-suffiksi
Vaikka M ja H olivat jo omaksuneet suomen verbien indikatiivin preesensin kolmannen
persoonan muodostamisen periaatteen (ks. 7.2.3.4), viron b-suffiksi saattoi liittyä
suomenkielisiin sanavartaloihin vielä ikävaiheessa 2.7–4.0. Esimerkiksi M:n iän 2.9
suomenkielisen kontekstin näytteessä esiintyy b-suffiksi jopa 11 kertaa (esim. otap ’ottaa’,
saab ’saa’, nukkub ’nukkuu’, tuleb ’tulee’, läeb ’lähtee, menee’, teeb ’tekee’, pyhib
’pyyhkii’), ja sitä löytyy vielä iän 3.0 (esim. saab ’saa, saapi’, tuleb ’tulee’, ajab ’ajaa’) ja
iän 4.0 (esim. pötkyttäb ’pötköttää’) suomenkielisistä näytteistä.

8.3.3.2 Vahva ja heikko vartalo
M:n ja H:n ikävaiheen 1.10–4.0 näytteissä on tavallisinta, että taivutussuffiksi liitetään
vahvaan vokaalivartaloon (ks. esim. 8.2.3.2). Kultalahden (1996: 27) mukaan aikuiset
virolaiset suomenpuhujat yleistävät suomen vahvan asteen käytön. Karlsson (1983: 200,
329–330) pitää vahvaa astetta esisijaisena suomen kielessä ja korostaa, että vahvan asteen
käyttö on laajenemassa (esim. lainasanojen, uusien sanojen ja erisnimien pyrkimyksenä
esiintyä vahva-asteisina). Virossa vahvan asteen käyttö ei ole laajentunut eikä se ole niin
läpinäkyvää. (Todennäköisesti sitä on vähemmän kuin suomessa).
M:llä ja H:lla esiintyy vahvan vartalon tuotoksia sekä viron- että suomenkielisistä
sanoista (esim. kõndivad ’kävelevät’ vrt. kõnnivad-Est, kõndin ’kävelen’ vrt. kõnnin-Est M
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2.9; vedan ’vedän’ vrt. vean-Est, nuttasin ’itkin’ vrt. nutsin-Est H 3.0; viskati ’heitettiin’
vrt. visati-Est M 3.0; hakin ’hain’, antisin ’annoin’, luged ’luet’ vrt. loed-Est M 3.3).
Vieläkin esiintyy vironkielisissä näytteissä supistumaverbeistä vokaalivartaloisia
taivutusmuotoja (esim. antisin vrt. andsin-Est, laulama vrt. laulma, sõitama vrt. sõitma-Est,
sõidanut vrt. sõitnud-Est). Suomenkielisessä näytteessä iässä 3.9 M:llä esiintyvät
vokaalivartaloiset muodot panetaan ’pannaan’ (me paneme-Est) ja hoitamaan ’pitelemään’
(hoidma-Est).
Uutena ilmiönä on se, että suomen heikkovartaloinen taivutusmuoto leviää
vironkielisiin sanoihin (esim. annasin vrt. andsin-Est M 2.9; teid vrt. tegid-Est H 3.6).

8.3.3.3 s-imperfekti
Samoin kuin ikävaiheessa 1.10–2.6 (ks. 8.2.3.3), M:n ja H:n näytteissä esiintyy edelleen ssuffiksin liittämistä suomenkielisiin sanoihin (esim. tiputa-s ’tiputti’, tappa-s ’tappoi’,
kooli-s ’kuoli’, ratsasta-s ’ratsasti’):
(88)

(mina) aja-si-n (autoga)
(mina) anna-si-n (H:le)
(tahti-s sealt) otti-s (sellega tigu)
(siis) tibuta-s (kõhule piima)
(hän oli noita ja sitten hän) tappa-s
(kes) kooli-s
(ja siis) ratsasta-s (seal üks prints)

’minä ajoin autolla’
’minä annoin H:lle’
’halusi sieltä otti sillä etanan’
’sitten tiputti vatsalle maitoa’
’hän oli noita ja sitten hän tappoi’
’kuka kuoli’ (suri-Est)
’ja sitten ratsasti siellä eräs prinssi’
(ratsutas-Est)

(M 2.9) Est
(M 2.9) Est
(M 2.9) Est
(M 3.0) Est
(H 3.6) Finn
(H 3.0) Est
(H 4.0) Est

8.3.3.4 Nesessiivirakenne
Nesessiivirakenteet eroavat virossa ja suomessa toimijan sijamuodon suhteen: suomen
minun (gen) pitää panna (I inf) ilmaistaan virossa mina (nom) pean (yks. 1.p.) panema
(ma-inf). Yleiskielen normienmukaisten muotojen rinnalla M:n ja H:n tuotoksissa esiintyy
yhdistymistä kumpaankin kieleen:
(102) mul (peab nääma)
minul (peab vaatama)
minul (peab siia panema)
tital (on käitava)
sinun (peab lähma)
pittä tuua
meil (pitäs tuua)

’minun pitää nähdä’ (ma pean nägema)
’minun pitää katsoa’ (ma pean vaatama)
’minun pitää tähän panna’ (ma pean siia panema)
’vauvan on käytävä’ (tita peab käima)
’sinun pitää lähteä’ (sa pead minema)
’pitää tuoda’ (peab tooma)
’meidän pitää tuoda’ (me peame tooma)

(M 4.0)
(H 3.2) Est
(H 3.2) Est
(H 3.4) Est
(H 3.4) Est
(M 3.6) Est
(M 4.0) Finn

Joissakin nesessiivirakenteiden tuotoksissa on käytetty myös verbin infinitiivimuotoa
toisen kielen rektion mukaan:
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(103) (sinul peab ta) sööta
(sinul peab) olla (kodus)
(see pittä) olla (niimoodi)

’sinun pitää se syödä’ (sa pead sööma)
’sinun pitää olla kotona’ (sa pead olema)
’sen pitää olla sillalailla’ (see peab olema)

(H 3.8) Est
(H 3.8) Est
(M 3.6) Est

8.3.3.5 Infinitiivit
Viron infinitiivin da-tunnuksen leviämistä suomenkielisiin verbeihin olen käsitellyt edellä
(ks. 8.2.3.5) ikävaiheessa 1.10–2.6. Ikävaiheessa 2.7–4.0 da-tunnusta esiintyy edelleen
sekä M:n että H:n näytteissä (esim. aja-da ’ajaa’, nukku-da ’nukkua’, rakenta-ta
’rakentaa’). Da-tunnus on niin produktiivinen, että sitä liitetään viron infinitiivimuotoihinkin (esim. anda-da ’antaa’ vrt. anda-Est, kõndida-da ’kävellä’ vrt. kõndida-Est).
(90)

(tahan) käi-da
(tahan) söö-da
(kirvega) löö-da
(isä ossaa) aja-da
(sinä olet liian pieni et osa-) aja-da
(ei taha) nukku-da
(tahan) kõndi-da-da
(pittää) rakenta-ta

’haluan käydä’ (käia-Est)
’haluan syödä’ (süüa-Est)
’kirveellä lyödä’ (lüüa-Est)
’isä osaa ajaa’ (sõita-Est)
(sõita-Est)
’en halua nukkua’ (magada-Est)
’haluan kävellä’ (kõndida-Est)
’pitää rakentaa’ (ehitada)

(H 2.9) Est
(H 2.9) Est
(H 4.0) Est
(H 2.9) Finn
(H 2.9) Finn
(M 2.9) Est
(M 2.9) Est
(M 4.0) Finn

Muutama esimerkki iän 4.0 suomenkielisestä näytteestä viittaa päinvastaiseen ilmiöön,
jossa suomen infinitiivin A-tunnus liitetään vironkielisiin verbivartaloihin (esim. puhastaa’ puhdistaa’, plaksutta-a ’taputtaa (käsiä) ’M 4.0).
Ma- ja da-infinitiivit esiintyvät M:n ja H:n ikävaiheen 2.7–4.0 tuotoksissa viron ja
suomen yleiskielen rektion mukaisesti:
(91)

(hakkab) tule-ma
(kas sa tahad) mängi-da
(ma tahan) luge-da
(emme hakkab) söö-ma
(halusi) võt-ta

’rupeaa tulemaan’
’haluatko sä leikkiä’
’mä haluan lukea’
’äiti rupeaa syömään’
’halusi ottaa’

(M 2.9) Est
(M 2.9) Est
(M 2.9) Est
(M 2.9) Est
(M 3.6) Est

Viron infinitiivit verbeistä minna ’mennä’ ja teha ’tehdä’ ilmaantuvat näytteissä muodossa
lähta, tehta (92). Kumpikin voisi olla suomenkielisen verbin kontaminaation vaikutusta
viroon (vrt. lähteä, tehdä).
(92)

(halusi) teh-ta
(mina tahan) läh-ta
(tahtis) läh-ta

’halusi tehdä’ (teha-Est)
’minä haluan lähteä’ (minna-Est)
’halusi lähteä’ (minna-Est)

(M 3.6) Est
(M 3.6) Est
(H 2.9) Est

Iässä 3.6 M:n vironkielisessä näytteessä esiintyy viimeistä kertaa kaksinkertaisen
verbikehyksen lausuma (ks. 8.2.3.9):
(93)

(see see) läks (homme) läh-ta

’tämä tämä meni huomenna (= eilen) mennä’
(see läks eile / tahtis eile minna)
(M 3.6) Est
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8.3.3.6 Paikallissijat
Paikallissijoja on kuusi kummassakin kielessä, ja ne ryhmitellään sisäisiin ja ulkoisiin
paikallissijoihin. Viron ja suomen paikallissijojen suffiksit ovat lähes samankaltaiset,
illatiivia lukuun ottamatta (ks. myös 6.3). Ikävaiheen 2.7–4.0 näytteissä esiintyy suomen
suffiksien liittymistä viron sanavartaloihin (esim. sea-lla ’siellä’ vrt. seal-Est, juure-ssa
’luona’ vrt. juures-Est, koha-lla ’paikalla’ vrt. kohal-Est M 2.9; rongi-ssa ’junassa’ vrt.
rongis-Est, rongi-lla ’junalla’ vrt. rongiga-Est, juure-sta ’luota’ vrt. juurest-Est, koha-lla
’paikalla’ kohal-Est H 3.3). Sisä- ja ulkopaikallissijojen funktionaalinen käyttö eroaa
kuitenkin virossa ja suomessa. Etenkin inessiiviä käytetään suomessa paikallissijoista
paljon: yleisyysprosentti on 6,18 (Sulkala 1996 b: 23). Monissa suomen inessiivin
merkitystehtävissä käytetään virossa adessiivia. Nämä sijamuodot tuottavat koodien
yhdistymisiä sekä aikuisilla virolaisilla suomenpuhujilla että myös kaksikielisillä M:llä ja
H:lla. Vaikka M ja H olivat omaksuneet inessiivin ja adessiivin ensimmäisinä sijamuotoina
(ks. 7.2.3.1), inessiivin ja adessiivin yhdistymistä ilmaantui vasta iästä 3.5 alkaen. M ja H
yleistävät usein suomen inessiivin käytön viroon, mutta yhdistymistä on puolin ja toisin:
(94)

ülemise-s korruse-s
pildi-s (oli)

’ylimmäisessä kerroksessa’
(ülemisel korrusel)
’kuvassa oli’ (pildil oli)

(H 3.0) Est
(M 4.0) Est

Suomessa käytetään adessiivia yleisemmän, epätarkan paikan (oppositiona tarkka paikka,
inessiivi) ilmaisijana. Adessiivilla on myös välineen ilmaisemistehtävä, jota virossa
ilmaistaan komitatiivilla. Suomen adessiivi on yhdistynyt viroon seuraavissa esimerkeissä:
(95)

(ta käib) kaupluse-l
(lähme) kauplusele
(peseb) harja-l (hambaid)
(emme läheb ära) bussi-la

’hän käy kaupalla’ (ta käib kaupluses)
’mennään kaupalle’ (lähme kauplusse)
’pesee harjalla hampaita’ (peseb harjaga)
‘äiti lähtee pois bussilla’ (bussiga)

(H 3.4) Est
(M 3.6) Est
(H 3.0) Est
(M 3.0) Est

Adessiivi on yhdistynyt virosta suomeen muutamassa suomenkielisen kontekstin
näytteessä:
(96)

kahe-lla kuva-lla (on)

’kahdessa kuvassa on’ (kahel pildil)

(M 4.0) Finn

(97)

milla-lla päivä-llä (äiti ajaa)
yhe-llä päivä-llä

’minä päivänä äiti ajaa’ (mis päeval)
’eräänä päivänä’ (ühel päeval)

(M 3.9) Finn
(H 3.6) Finn

Koska suomen inessiivi on niin taajaan esiintyvä, se luultavasti taajuutensa vuoksi yleistyy
sellaisiin ilmauksiin, joissa kummassakin kielessä käytetään adessiivia:
(98)

(see on siin) laua-ssa
(mina oskan käia) jää-s
(istume kõrvuti) diivani-s
(siin minu) koha-s (saab istuda)

’tämä on täällä pöydällä’ (laual)
’minä osaan käydä jäällä’ (jää peal)
’istumme vierekkäin sohvalla’ (diivanil)
’täällä minun paikalla saa istua’ (kohal)

(H 3.5) Est
(H 3.5) Est
(H 4.0) Est
(H 4.0) Est
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Paikallissijoista liikayleistyy kummassakin kielessä myös illatiivi:
(99)

(veel on) jõulu (aega)
(pane pea) patja-sse
(purjehtisid) ühte teise maa-sse

’vielä on jouluun aikaa’ (jõulu(de)-ni)
’pane pää tyynyyn’ (padjale)
’purjehtivat erääseen toiseen maahan’
(ühe-le teise-le maa-le)
(praht läks) puhta-sse põranda-sse ’roska meni puhtaalle lattialle’
(puhta-le põranda-le)
(poisid lähevad) tänava-sse
’pojat lähtevät kadulle’
(tänava-le)
(siis kui teie olete mänginud) lõppu ’sitten kun te olette pelanneet loppuun’
(siis kui teie olete mänginud lõpuni)

(M 3.9) Est
(H 3.0) Est
(H 3.6) Est
(H 4.0) Est
(H 3.6) Est
(M 4.0) Est

8.3.3.7 kO- ja kin-liitteet
Ikävaiheessa 2.7–4.0 sekä M että H muodostavat vironkieliset kysymykset joko kOliitteellä tai ilmaisevat kysymyksen intonaatiolla, mutta kuitenkin ilman viron
kysymyssanan kas käyttämistä:
(100)

(ah) vastaD-ko (mis)
ossi-ko (trepi)
tahda-ko (sellest,) loen-ko
tead-ko
tead-ko (kus mina sündisin)

’(ah) vastaatko mitä’
’etsitkö rappuset’
’haluatko siitä, luenko’
’tiedätkö’
’tiedätkö missä minä synnyin’

(M 3.0) Est
(M 3.0) Est
(M 3.6) Est
(M 3.9) Est
(H 3.0) Est

M omaksuu kin-liitteen sekä suomessa että virossa iässä 2.11 (ks. 7.2.3.4) ja liioittelee sen
käyttöä eri kielikontekstin lausumissa (ks. 8.2.3.8):
(101)

(anna) mina-Gi (tulen)
(võin-ko) mina-Gi (tehta)

’anna minäkin tulen’
(lase minulgi vrt. minul ka tulla)
’saanko minäkin tehdä’
(kas mina ka võin teha)

(M 2.11) Est
(M 3.3) Est

8.3.3.8 Perfekti ja pluskvamperfekti
Perfektin ja pluskvamperfektin liiallinen käyttö kummassakin kielessä on ominaista M:n
lausumille. Niitä ilmaantuu M:n iässä 2.5 (ks. 8.2.3.9) ja esiintyy jopa kolmasosassa iän 2.9
vironkielisen näytteen lausumista. Esimerkkilausumissa käytetään virossa imperfektiä:
(89)

(nüüd) tulnu (teine laulu)
(tilanne: alkaa uusi laulu)

’nyt tullut toinen laulu’
(nüüd tuli teine laul)

(mis M---) läinu (papa autoga sõitama)
(tilanne: katsoo kuvasta autoa)

’miksi M mennyt papan autolla ajamaan’
(miks M läks papa autoga sõitma) (M 2.9) Est

(M 2.9) Est
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(silmad) tulnu (kokku)
(tilanne: nuken silmät menivät kiinni)

’silmät tullut yhteen)
(silmad läksid kinni)

(M 2.9) Est

(M---) joonu (ära see)
(tilanne: lopetti juomisen)

’M juonut pois sen’
(M jõi selle ära)

(M 2.9) Est

8.3.3.9 Suomen painottomat pitkät vokaalit
Ikävaiheessa 1.10–2.6 suomen kieliopillista merkitystä kantavat pitkät painottomat vokaalit
esiintyivät M:n tuotoksissa tavallisesti vain puolipitkinä ja H:n tuotoksissa joskus pitkinä
(ks. 8.2.3.10). Ikävaiheen 3.0–4.0 näytteistä olen mitannut M:ltä 13 ja H:lta 10
verbimuotoa (esim. menee, mennään, ajaa, iskee, lähtee, ottaa, tappaa), kummaltakin 4
partitiivimuotoa (esim. kynää, kalaa, ankkaa, rahaa, lihaa) ja illatiivimuotoja (M:llä 2,
esim. perään, H:lla 9, esim. kuntoon, eteen, talliin, majaan, junaan) (ks. liitteet J).
Taulukko 42. Suomen painottomien pitkien vokaalien kesto ikävaiheessa 3.0–4.0.
Tutkimuskohde

2. tavun VV on 50 % pitempi
kuin 1. tavun V (absol)

VV on pitempi kuin 200 ms
(absol)

M

14 (19)

31 (19)

H

14 (23)

45 (23)

Pitkien vokaalien kesto on ikävaiheessa 3.0–4.0 selvästi lyhentynyt sekä M:n että H:n
tuotoksissa (ks. taulukko 42). Ensimmäisen kriteerin mukaan (ks. 8.2.3.10) painottomien
vokaalien keston keskiarvo on samanlainen M:n ja H:n mittaustuloksissa. M:n
illatiivimuotojen vokaalikesto on lausuman painollisessa asemassa pitempi muihin
taivutusmuotoihin verrattuna. Toisen kriteerin mukaan H:n painottomat vokaalit ovat
keskiarvoltaan (45 % mitatuista taivutusmuodoista) M:n vokaaleja pitempiä (31 %).
Vokaalien kestojen lyhentyminen on yllättävää, koska sekä M että H ovat ikävaiheessa
3.0–4.0 päivittäin suomenkielisessä päivähoidossa ja näin heidän suomenkielinen
syötöksensä on lisääntynyt edelliseen vaiheeseen verrattuna.
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8.3.4 Tiivistelmä
Vaikka suurin osa M:n ja H:n lausumista viron- ja suomenkielisissä kontekstissa on
keskustelukumppanin kieltä vastaavia, koodien yhdistymistä esiintyy koko seurannan ajan
ikävaiheessa 1.10–4.0. Koodien yhdistymisen määrä vaihtelee, mutta vähenee
huomattavasti kauden loppuun mennessä. Myös M:n ja H:n välinen ero koodien
yhdistämisessä pienenee.
Koodien yhdistymisiä esiintyy kummassakin kielessä, eikä niiden perusteella voida
osoittaa toisen kielen dominanssia. Leksikaalisen koodien yhdistymisen osuus vähenee
M:n ja H:n varttuessa, mutta viron ja suomen morfofonologisesti läheiset sanamallit ja
taivutusmuotojen funktionaaliset käyttöjärjestelmät aiheuttavat uudenlaisia koodien
yhdistymisiä ikävaiheessa 2.7–4.0. Monissa tapauksissa ikävaiheissa 1.10–2.6 ja 2.7–4.0
kielten vaikutus on vastakkainen: suomen ja viron vaikutus vaihtelee. Esimerkiksi suomen
ja viron sanamalli yhdistyy ikävaiheessa 1.10–2.6 suomen vaikutuksen mukaan (ks.
8.2.2.4.1) ja ikävaiheessa 2.7–4.0 viron vaikutuksen mukaan (ks. 8.3.2.2). Suomen
painottomien pitkien vokaalien kesto muuttuu ikävaiheessa 2.7–4.0 viron vaikutukselle
alttiimmaksi kuin ikävaiheessa 1.10–2.6 (ks. 8.2.3.10, 8.3.3.9). Toisen kielen sanan ja
muodon semanttinen tai funktionaalinen merkitys saattaa laajentua toiseen kieleen ja
aiheuttaa analogiamuotoja.
Ikävaiheessa 1.10–2.6 koodien yhdistymistä oli enemmän viron- kuin suomenkielisissä
konteksteissa ja yhdistyminen oli erilaista kummassakin kielessä. Ikävaiheessa 2.7–4.0
nekin erot olivat tasaantuneet. Yksi ja sama piirre saattaa aiheuttaa koodien yhdistymistä
kummassakin kielessä, toisen kielen piirteiden mukaan (ks. esim. 8.3.2.2 diftongien
vokaaliaineksen kesto, 8.3.3.9 painottomien pitkien vokaalien kesto). Seuranta-ajan
loputtua iässä 4.0 näyttää viron ja suomen morfofonologinen ja -syntaktinen oppositio
aiheuttavan eniten koodien yhdistymisiä.

9 Pohdinta
9.1 Koodien yhdistyminen M:n ja H:n puheessa
Kahden kielen omaksuminen simultaanisti on dynaaminen prosessi, joka koostuu sekä
nopeammista että hitaammista kehitysvaiheista kummassakin kielessä. Kaksikielisiä lapsia
koskevat tutkimustulokset osoittavat (ks. esim. 4.3.1.2), että lapset havaitsevat jo hyvin
varhain
ympäristössä
puhutut
eri
kielet
ja
pyrkivät
kommunikoimaan
keskustelukumppaninsa kielellä. Vygotskin (1978: 39) mukaan metalingvistinen tietoisuus
kasvaa henkilökohtaisten edellytyksien mukaan ja muuttuu sosiaalisen ja kulttuurisen
kokemuksen kautta korkeatasoiseksi kontrollimekanismiksi.
Aiempien tutkimusten mukaan (Skutnabb-Kangas 1988: 35; Hoffmann 1991: 18–27)
parhaat tulokset kaksikielisyydessä saavutetaan seuraavissa tapauksissa:
Simultaaninen kaksikielisyys omaksutaan kaksikielisessä perheessä.
Kaksikielisyys omaksutaan yksi kieli - yksi henkilö -menetelmällä, jolloin lapsi yhdistää
tietyn kielen tiettyyn henkilöön.
Kaksikielisyyttä pidetään myönteisenä asiana: lasta ei pakoteta oppimaan, vaan kielet
omaksutaan vaivatta.
Kaksikielisyydestä on lapselle hyötyä siinä mielessä, että molemmilla kielillä on käyttöä.
Vanhemmilla on mahdollisuuksia antaa lapselle aikaa ja huomiota. Vanhempien kulttuuri
(mistä maasta kotoisin), sosiaaliryhmä (varallisuus), koulutus, ammatti ja harrastukset
saattavat vaikuttaa siihen, miten lapsi suhtautuu monikielisyyteen.
Tilanne, jossa kaksikielisyys omaksutaan, tukee kielten omaksuntaa. Jos perhe, päiväkoti,
koulu ja yhteiskunta arvostavat kaksikielisyyttä ja -kulttuurisuutta, se vaikuttaa
myönteisesti lapsen kielten kehitykseen.
Lapsi saa mahdollisuuden käyttää kieltä sekä aikuisten että lasten seurassa. (Aikuisen
kanssa oppii, toisten lasten kanssa kokeilee käytännössä.)
Lapsella on mahdollisuus toimia mielekkäästi kummassakin kielikontekstissa.
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(Kaksikielisyyttä tuetaan keskusteluilla, lukemisella, videoilla, kaseteilla, järjestämällä
toimintaa kummassakin kielikontekstissa sekä tutustumalla toisen kielen ympäristöön.)
Tämän tutkimuksen kielenoppaat M ja H omaksuivat kaksi kieltä simultaanisti
kaksikielisessä perheessä yksi kieli – yksi henkilö-menetelmällä. He yhdistivät viron kielen
äitiinsä ja suomen kielen isäänsä. Lasten vanhemmat, isovanhemmat ja jotkut
lähisukulaisista pitivät kaksikielisyyttä myönteisenä asiana. Asuinympäristössä PohjoisSavossa kaksikielisyys saattoi herättää epäilystä, kummastusta ja joskus jopa kielteisiä
mielipiteitä. M:n ja H:n vanhemmilta vaatikin sisukkuutta kommunikoida joidenkin
päivähoidon ja terveydenhoidon viranomaisten kanssa. Sitä mukaa kun äiti tutki
kaksikielisyyttä ja luki vastaavaa kirjallisuutta, hän yritti selvittää muillekin
kaksikielisyyden omaksumiseen liittyviä kehitysvaiheita. Tuloksena jotkut saattoivat
kiinnostua asiasta; toiset vain vaikenivat.
Yläsavolaiset eivät ymmärtäneet viroa juuri ollenkaan, vaikka virossa ja suomessa on
monia yhtäläisyyksiä. Ymmärtämättömyyteen saattoi vaikuttaa myös ennakkoasenne.
Viroa pidettiin esimerkiksi venäjän, ei suomen, lähisukukielenä, ja M:lle ja H:lle
suositeltiin venäjänkielisiä leikkikavereita, koska kuviteltiin viron- ja venäjänkielisten
lasten kommunikoivan vaikeuksitta. Tämän vuoksi omaksumistilanne ei aina tukenut
kahden kielen omaksuntaa, ja lapsetkin huomasivat sen.
M:n ja H:n molemmilla kielillä oli käyttöä, vaikka käyttöaika ja erikielisten
keskustelukumppanien määrä vaihteli. Ennen päivähoitoa M (ikään 3.1 asti) ja H (ikään 2.1
asti) olivat suuren osan päivästä vironkielisen äidin seurassa. Samalla äiti oli lapsille ainut
viroa puhuva henkilö Suomessa, asuinympäristössä. (Ks. tarkemmin 6.1.2.) Äiti tuki viron
omaksumista lukemalla lapsille vironkielisiä kirjoja. Tuohon aikaan ei ollut vielä
mahdollista hankkia vironkielisiä videokasetteja: saatavilla oli vain laulukasetteja. Viron
taito vahvistui kuukauden tai parin kuukauden pituisilla Viron-matkoilla noin kerran
vuodessa.
M:n ja H:n kasvuympäristö oli pääasiassa suomenkielinen. Paitsi että isä keskusteli
lasten kanssa aina suomeksi, he kuulivat suomea kadulla, leikkikentillä, kaupoissa, isän
sukulaisilta, televisiosta ja radiosta. Suomenkielinen keskustelu oli mahdollista tuttujen
aikuisten ja satunnaisten leikkikentillä tavattujen lasten kanssa. Sekä äiti että isä olivat
paikkakunnalla vieraita, eikä uusia tuttavuussuhteita solmittu. Kanssakäyminen rajoittui
sukulaisiin. Päivähoidossa lapset saivat suomenkielisiä kavereita.
M:llä ja H:lla oli siis näissä olosuhteissa kohtalaisen hyvät lähtökohdat tulla
kaksikielisiksi. Vastaavat olosuhteet lienevät tavallisia pienkaupungeissa ja maaseudulla.
Kaksikielisen lapsen kielellinen tietoisuus ilmenee esimerkiksi tapana vaihtaa kieltä
keskustelukumppanin mukaan (esim. Arnberg–Arnberg 1992: 486). Voidaan otaksua, että
tämän tutkimuksen kielenoppaat M ja H tulivat tietoisiksi kaksikielisyydestään viimeistään
toisen ja kolmannen elinvuoden aikana (ks. 8.1.2). Vaikka heidän kaksi kieltään
muodostivat aluksi vahvasti yhtenäisen systeemin, he pystyivät myös pitämään koodit
erillään ja valitsemaan kielen keskustelukumppaninsa perusteella. Pyrkimys kahden kielen
erottamiseen ilmenee esimerkiksi siinä, että yli puolet M:n ja H:n lausumista ovat
näytteissä keskustelukumppanin kieltä vastaavia (ks. 8.2. ja 8.3).
M ja H keräävät toisen elinvuoden aikana sanoja sanastoonsa kummastakin kielestä ja
kommunikoivat viron ja suomen kielikonteksteissa koko kielellistä kapasiteettiaan käyttäen
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(ks. esim. yhdistyneet lausumat 8.2 ja 8.3). Se, omaksutaanko sanoja ja muotoja
samanaikaisesti vai toisessa kielessä ensin, riippuu syötösten määrästä ja saattaa johtua
sekä emotionaalisista että kieliopillisista tekijöistä. Niin kuin on tyypillistä kaikille lapsille,
myös M:n ja H:n keskeisimmät kielten omaksumisen strategiat (ks. 7.1 ja 7.2 perusteella)
ovat seuraavat:
– läpinäkyvien tunnusmerkkisten piirteiden etsiminen ja luominen eli yleistäminen
(vahva aste, varma pääte)
– sääntöjen laajentaminen epäsäännöllisiin muotoihin ja rakenteisiin, helppouden piirre
– analogiamuodostukset, yhden piirteen laajentaminen muihin
– kokeileminen, kielellä leikkiminen.
Kuten olen korostanut johdannossa (ks. 1.1), lapsen henkilökohtaiset ominaisuudet
vaikuttavat siihen, että kielenomaksuminen on jokaisen lapsen kohdalla yksilöllistä
riippumatta yleisistä samansuuntaisista kehityslinjoista. Myös M:n ja H:n
omaksumisprosessit eroavat toisistaan. M:llä suora jäljittely on suhteellisen vähäistä, ja
hänen kielenkäyttönsä on luovaa. Kielillä leikkiminen (uudet sanat ja kaksikieliset
yhdyssanat, kielten rinnakkainen käyttö) on hänelle yhtenä välineenä kielten erojen ja
merkityksien selvittämisessä sekä kielten eriyttämisessä. Monologissa on M:n kielenkäyttö
yksinkertaisempaa ja hänen sanastonsa suppeampaa. Hän muuntelee useita kertoja samoja
lausumia ja luo suomeen tai viroon kuulumattomia sanoja. Sanojen yhdistäminen ja tapailu
lisääntyvät (ks. esim. 8.3.1) silloin, kun M innostuu tai kiihtyy. M:n kielet yhdistyvät eniten
monologeissa ja kommunikaatiossa vironkielisen äidin kanssa (ks. 8.1.4 taulukko 30 ja
8.2.1 taulukko 32). Pikkusiskolle M juttelee toisen ja kolmannen elinvuoden vaihteessa
viroksi, mihin liittyy usein käskemistä äidin tavalla, ja vaihtaa kielen kolmannen
elinvuoden aikana suomeksi (ks. esim. taulukko 39). Vieraiden lasten ja aikuisten seurassa
M:n viron kielen käyttö vahvistuu (ks. esim. taulukko 40). Mahdollisesti M saattaa
turvautua viron kieleen ujostellessaan vierasta. Lasten kanssa M käyttää viroa, mitä saattaa
tukea tottumus puhua siskolle viroa ja yleistys siitä: kaikki lapset ymmärtävät viroa.
Jos Petersin (1997: 137) teorian mukaan M:n kielenomaksumista voi pitää
analyyttisena, H:n kielten omaksumismenetelmä näyttää holistiselta. H:lle on tärkeää
aikuisten ja ison veljen puheen jäljittely. Hän ottaa käyttöön valmiita fraasi- ja
lausemalleja, omaksuu esimerkiksi kokonaisia runoja sekä laulujen säkeistöjä ja käyttää
kommunikaatiossa monia vakiintuneita kaavoja, kuten toistuvia fraaseja. Omaksutut
lausumat tai fraasit liittyvät tiettyyn ”oikeaan” kielikontekstiin. H:n kieliaines
järjestäytynee hänen hiljaisen kielitaitonsa kautena (ns. hiljainen kausi 1.2–1.5), ja kun hän
alkaa puhua (1.5–1.10), hänen kielensä pysyvät erillään ja yhdistymistä esiintyy vähän
(vain 10–15 %). Hän saattaa käyttää kokonaisia toisen kielen lausumia tai fraaseja, mutta ei
tavallisesti yhdistä lausuman tai sanan sisällä. H:n kielessä esiintyy siinä vaiheessa harvoin
kaksikielisiä yhdyssanoja tai kahden kielen sanojen rinnakkaista käyttöä. Tilanne muuttuu,
kun H menee suomenkieliseen päivähoitoon iässä 2.1. Tällöin hänen suomen taitonsa
aktivoituu, ja suomenkieliset sanat ja taivutussuffiksit lisääntyvät. Vaikka suomen
aktivoituminen ei aiheuta viron unohtamista, lausumansisäisiä yhdistymisiä ilmaantuu H:n
puheeseen (ks. taulukko 32).
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H:n (holistinen) kielenomaksuminen on varhaisempaa kuin M:n, mutta lasten kielten
kehitys tasoittuu iässä 2.5–2.6. Kielten omaksumismenetelmällä saattaa olla myös
vaikutusta koodien yhdistymisen esiintymisen määrään: H:lla on koko seurantakauden
aikana M:ään verrattuna vähemmän yhdistymistä.
Vaikka M ja H kommunikoivat useimmiten keskustelukumppaninsa kielellä,
kummankin tuotoksissa esiintyy kielten yhdistymistä. Koodien yhdistyminen kuuluu
normaalina osana kaksikielisen lapsen kielen omaksumisen prosessiin (ks. 5.1). En pidä
koodien yhdistymistä ongelmana, vaan ajattelen sen päinvastoin rikastuttavan ja tukevan
kaksikielisen lapsen kielenkäyttöä. Yhdistymisen analysoimisella saattaa olla merkitystä
vieraiden kielten opetuksessa, koska lapsen kielenomaksumisen kautta tulevat esille
kummankin kielen läpinäkyvät (ns. helpot) piirteet ja sellaiset alueet, jotka saattavat
aiheuttaa vaikeuksia kielenopiskelijallekin (esim. yhdistymisalttiit sanat ja
taivutusmuodot).
Yhdistyneet lausumat ilmaantuvat M:n ja H:n kommunikaatioon ennen kolmannen
elinvuoden alkua (ks. 8.2.1). Koodien yhdistyminen on molemminpuolista. M:llä ja H:lla
esiintyy seuraavia lausumansisäisiä vapaiden (leks) ja sidonnaisten (morf) morfeemien
yhdistelmiä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EST leks + EST leks
EST leks + EST morf
EST leks + FINN leks
EST leks + FINN morf
FINN leks + FINN leks
FINN leks + FINN morf

see on raktor ‘tämä on traktori’ (see on traktor)
lähe-n auto-ga ‘mene autolla’ (lähen autoga)
seal kelkka ‘tuolla kelkka’ (seal kelk)
see oli H-n suh-suh ‘tämä oli H:n suh-suh /juna’ (see oli H rong)
mikä tämä on ‘mikä tämä on’ (mis see on)
mi-nne-kä pan-i-t punaise-n raktori-n
‘minnekä panit punaisen traktorin’ (kuhu panid punase traktori)
7. FINN leks + EST leks
kato tämä oli suur ‘katso tämä oli suuri’ (vaata see oli suur)
8. FINN leks + EST morf
nouse-b ylös ‘nousee ylös’ (tõuseb üles)
(9. Muut lausumat (ei EST eikä FINN)
(10. Epäselvät tai epäkielelliset lausumat)

Äänitallenteissa esiintyy täysin viron- (esim. 1 ja 2) ja suomenkielisiä (esim. 5 ja 6)
lausumia, jotka koostuvat joko vapaista (= leks) tai sidonnaisista (= morf) morfeemeista.
Kielen vapaat morfeemit (eli lekseemit) yhdistyvät sekä virossa (esim. 3) että suomessa
(esim. 7). Myös sidonnaisten morfeemien yhdistyminen on kaksisuuntaista, suomesta
viroon (esim. 4) ja virosta suomeen (esim. 8).
M:n ja H:n lausumissa ilmenee toisen kielen fonologisia, semanttisia ja
morfosyntaktisia vaikutuksia:
EST leks + FINN fonol
FINN leks + EST fonol
EST leks + FINN sem
FINN leks + EST sem

vaata, mul on leht-i ‘katso minulla on lehti’ (vaata mul on leht)
siellä on uun ‘siellä on uuni’ (seal on ahi)
nüüd saad lõigata ‘nyt saat leikata’ (nüüd võid lõigata)
leikitaanko palloa ‘pelataanko palloa’ (kas mängime palli)
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EST leks + FINN msynt
FINN leks + EST msynt

mul9 peab panema ‘minun pitää panna’ (ma pean panema)
kahdella kuvalla on ‘kahdessa kuvassa on’ (kahel pildil on)

Yhdistymiset esiintyvät ensisijaisesti lausumien ja sanojen sisällä. Lausumien
yhdistymisistä ovat yleisimpiä ikävaiheessa 1.10–2.6 yksi sana toisessa kielessä (ks.
8.2.2.1) ja ikävaiheessa 2.7–4.0 morfosyntaktiset yhdistymiset (ks. 8.3.3). Sanansisäisissä
yhdistymisissä on yleistä toisen kielen fonotaksin sääntöjen käyttäminen (ks. esim.
sanamalli 8.2.2.4.1 ja 8.3.2.1, vartalomalli 8.2.3.2 ja 8.3.3.9). Kielten molemminpuoliset
vaikutukset eivät lopu kielten eriytymiseen. Niitä esiintyy vielä iässä 4.0. M:n kieli on
vaikutusalttiimpaa kuin H:n.
Koodien yhdistymistä saattaa esiintyä sen vuoksi, että sanoja vältetään ja korvataan,
tiettyjä sanoja korostetaan tai ne sanat ovat taajaan esiintyviä. Tietenkin se, että tietyt sanat
ja muodot ovat täysin tai osittain identtiset, edistää yhdistymistä. Eniten yhdistymistä on
siinä vaiheessa, kun M ja H omaksuvat paljon uusia sanoja ja muotoja. Kielten eriytymisen
aikana on oleellista kielten rajojen kokeilu ja leikittely kielellä (esim. kontaminaatiot,
uudissanat, yleistykset, kielten rinnakkainen käyttö). Koodien yhdistymiseen vaikuttavat
kielenympäristö ja sen muutokset (esim. matkat toiseen kieliympäristöön),
elämänmuutokset (esim. päivähoidon alku, hoitajan vaihtuminen) ja henkilösuhteet
(ystäväpiiri, suhtautumiset).
M:llä ja H:lla saattavat koodien yhdistymisen syyt olla lingvistisiä, psykolingvistisiä
ja/tai sosiolingvistisiä:
– vielä kehittyvä foneettinen järjestelmä (esim. tietyn foneemin välttäminen 8.2.2.1)
– sanojen ja muotojen yksinkertaistaminen (esim. b-suffiksin yleistäminen 8.2.3.1)
– analogia (esim. infinitiivimuodot, 8.2 ja 8.3)
– lapsen kehittämät ”säännöllistyneet” muodot (esim. sanamalli, vartalomalli 8.2, 8.3)
– sanojen tai muotojen korostaminen, esiin nostaminen (esim. sanojen rinnakkainen
käyttäminen 8.2.2.4.3)
– omaksumisen yhteys tiettyyn henkilöön, paikkaan tai tunnetilaan (ks. esim. matkojen ja
yksikielisten vieraiden vaikutus)
– itsensä ja ympäristön hahmottaminen (ks. 8.1)
– tietoisuus keskustelukumppanin kielestä/kielistä (pyrkimys puhua keskustelukumppanin kieltä, ks. esim. 8.1.2)
– rajoitettu kielellinen syötös (tavallisesti vain yksi vironkielinen keskustelukumppani,
sekä viron- että suomenkielisten leikkikavereiden vähäisyys tai puute, ks. 6.1.2)
– kieliympäristön (matkat) ja keskustelukumppanien (esim. yksikieliset vieraat)
vaihtuminen (ks. 6.1.2).

9

Adessiivi voi olla Kainuun murteissa esiintyvän mulla pittää -rakenteen mukainen (Räsänen 1972:
295–), mutta sen analogiamallina voi olla myös viron toinen nesessiivirakenne Mul tuleb panna
(Huumo 1997: 80).
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Kuvio 18. M:n ja H:n yhdistyneet lausumat ikävaiheessa 2.0–4.0.

Grosjean (1997: 226–227) korostaa kahdenlaisen koodin olemassaoloa kaksikielisten
ihmisten kommunikaatiossa. Monolingual language mode on käytössä yksikielisten
ihmisten kanssa ja bilingual language mode silloin, kun kommunikoidaan tavallisessa
monikielisessä ympäristössä. Koska jälkimmäisessä tapauksessa kummankin kielen koodit
ovat aktivoituneet, koodien yhdistyminen on mahdollista. Se selittäisi koodien
yhdistymisen keskusteltaessa vironkielisen, mutta suomeakin puhuvan äidin kanssa.
Muissa tilanteissa, kuten täysin suomenkielisessä päivähoidossa tai yksikielisen virolaisen
mummon kanssa, lapsen tulisi käyttää vain yhden kielen koodia, mitä M ja H eivät
kuitenkaan tee äänitallennusten mukaan (ks. 8.3.1).
Redlingerin ja Parkin (1980: 337) hypoteesin mukaan se, että kielitaito laajenee, on
yhteydessä koodien yhdistymisen vähenemiseen. Lanza (1997: 322) väittää
tutkimustuloksiensa mukaan, että tämä hypoteesi ei pidä paikkansa. Monet tutkijat (esim.
Leopold 1939, Fantini 1985, Saunders 1988, Schlyter 1987, Lanza 1997) ovat raportoineet
kieliympäristön ja matkojen vaikuttavan kaksikielisen lapsen kielitaidon laajentumiseen ja
koodien yhdistymiseen. Lanzan (1997: 322) mukaan toisen kielen (englannin) syötöksen ja
lapsen tuotoksen lisääntyminen ei sulje pois dominanttikielen (norjan) kehittymistä ja
koodien yhdistymistä samaan aikaan.
Kun tarkastellaan M:n ja H:n koodien yhdistymisen määrän muuttumista (ks. esim.
taulukot 30 ja 32, kuvio 18) kieliympäristön ja keskustelukumppanien vaihdon valossa (ks.
taulukko 2), hahmottuu joitakin kehityslinjoja. Toisen kielen (viron) ympäristössä ei
tapahdu välttämättä heti muutosta lapsen kommunikaatiossa. Vaikutukset näkyvät
useimmiten matkalta palattua kuukauden tai kahden aikana toisen (suomen) kielen
hyppäyksellisenä kehityksenä. Matka on yleensä antanut sysäyksen nopeampaan
kehitysvaiheeseen.
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M oli ollut kaksi kuukautta Virossa ennen ensimmäisiä ääninauhoituksia. Yhdistyneitä
lausumia esiintyy kummassakin kielessä (virossa 24 % ja suomessa 26 %). Sen jälkeen M
on Suomessa ja vierailee parin kuukauden aikana useita kertoja suomenkielisen mummon
luona. Tällä saattaa olla suora yhteys suomen kielen kehitykseen ja yhdistymisen
vähenemiseen 14 prosenttiyksikköä suomenkielisessä kontekstissa, samaan aikaan kun
vironkielisessä kontekstissa koodien yhdistyminen lisääntyy 7 prosenttiyksikön verran.
M:n yhdistyneiden lausumien määrä on suuri (51 %) vironkielisessä kontekstissa iässä 2.1,
juuri ennen alkavaa Viron matkaa. Matkan jälkeen koodien yhdistyminen on enimmillään
M:n sekä viron- että suomenkielisissä konteksteissa. Tähän ikävaiheeseen kuuluu runsas
sekä suomen että viron sanaston ja taivutusmuotojen omaksuminen. M:n ollessa iässä 2.2
hänen äitinsä alkoi olla kuukausittain pari päivää poissa kotoa, mistä syystä isän ja lasten
yhdessäoloaika ja tätä myötä myös suomenkielinen syötös lisääntyivät. Viron mummon
kuukauden vierailulla M:n ikävaiheessa 2.4–2.5 ei ollut havaittavaa vaikutusta
yhdistymiseen. M oli Virossa seitsemän viikkoa ikävaiheessa 2.7–2.9, ja sen jälkeen oli
hänen kotonaan Suomessa kolme viikkoa viroa puhuvia vieraita. Tässä vaiheessa M:n
koodien yhdistyminen vironkielisissä konteksteissa (näytteet iästä 2.9 ja 3.0) pysyy
13–15 %:n paikkeilla; suomenkielisissä konteksteissa koodien yhdistymistä on kaksi kertaa
enemmän (23–31 %). M:n kommunikaation kehityksestä ei ole suomenkielisen kontekstin
näytteitä hänen aloitettuaan iässä 3.1 suomenkielisessä päiväkodissa. Ylimääräisen
vironkielisen kontekstin äänitallenteessa iässä 2.1 koodien yhdistyminen on lisääntynyt 30
prosenttiin. Seuraavat näytteet ovat vasta ikävaiheesta 3.3, jolloin koodien yhdistyminen on
vähentymässä. Kuukauden Viron-matka M:n ikävaiheessa 3.10–3.11 ei näytä vaikuttavan
kielten koodien yhdistymisen suuntaan tai määrään.
H vietti ikävaiheessa 1.7–1.8 seitsemän viikkoa Virossa. Matkan loputtua olivat hänen
Suomen kotonaan kahden viikon vierailulla vironkielinen mummo ja sen jälkeen viikon
vierailulla äidin virolainen ystävätär. Koska M:n ja H:n suomenkielinen mummo kohdisti
huomionsa usein M:ään, H haki huomiota Viron mummolta, ja sen takia mummon vierailu
H:n iässä 1.10 oli tärkeä. Iän 1.10 ääninauhoituksessa koodien yhdistymistä oli H:n
vironkielisessä kontekstissa 24 %, mutta suomenkielisessä peräti 62 %. Jälkimmäinen luku
sisältää sekä yhdistyneet lausumat että kokonaiset vironkieliset lausumat. Useissa
kaksikielisten lasten kielten yhdistymisiä koskevissa tutkimuksissa käsitellään vain
lausumansisäisiä yhdistymisiä, jolloin Lα-kielen lausumat LA-kielen kontekstissa jäävät
huomiotta (esim. Genesee ym. 1995 erottavat sekä lausumansisäiset että lausumienväliset
yhdistymiset). H aloitti suomenkielisessä päivähoidossa iässä 2.1, ja siitä lähtien
yhdistymisten määrä suomenkielisissä lausumissa lisääntyi. Samaan aikaan lisääntyi
koodien yhdistyminen myös vironkielisissä konteksteissa. Viron mummo oli Suomessa
vierailulla H:n ikävaiheessa 2.2–2.3, ja siinä vaiheessa koodien yhdistymisen määrä H:n
vironkielisessä näytteessä (iässä 2.3) väheni seitsemän prosenttiyksikköä. Iästä 2.6 lähtien
yhdistymiset vähenivät kummassakin kielikontekstissa, ja H:n kuukauden Viron-matka
ikävaiheessa 2.10–2.11 vahvisti samaa kehityssuuntaa. Koodien yhdistymisen uuteen
kasvuun suomenkielisessä kontekstissa iässä 3.6 ei löydy selvää syytä. H:n ikävaiheessa
3.6–3.7 hänen äitinsä oli kahden viikon matkalla, ja lapset olivat siinä vaiheessa täysin
suomenkielisessä ympäristössä. Heti sen jälkeen äiti ja lapset lähtivät kuukauden Vironmatkalle. Äidin poissaolon vaikutusta H:n kielenkehitykseen ei voida osoittaa, koska juuri
tästä ikävaiheesta puuttuvat näytteet. Ennen neljättä syntymäpäivää H oli kolme viikkoa
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M:n kanssa Virossa isovanhempien luona. Viimeisissä iän 4.0 näytteissä koodien
yhdistyminen on vähentymässä vironkielisessä kontekstissa, ja sitä yhdistymistä on
suomenkieliseen kontekstiin verrattuna kolme prosenttiyksikköä vähemmän.
Näyttää siltä, että kieliympäristön vaihdokset vaikuttavat M:n ja H:n kommunikaatioon
voimakkaimmin ennen ikää 3.0. Kaikkia yhdistymisiä ei voida selittää matkoilla ja
kieliympäristön muutoksilla, koska kaksikielisyyden kehittymiseen vaikuttavat monet
muutkin tekijät (ks. esim. 2.1). Esimerkiksi M:llä on eniten yhdistymisiä kummassakin
kielikontekstissa ikävaiheessa 2.1–2.6, eivätkä yksikielisten henkilöiden vierailut muuta
sitä. H:lla on eniten yhdistymisiä lähes samassa ikävaiheessa 2.2–2.6, vaikka siihen
vaikuttaakin suomenkielisen syötöksen lisääntyminen päiväkodissa ja vaikka H on ikään
2.2 mennessä omaksunut M:ää enemmän sanastoa ja taivutusmuotoja. Iässä 3.6 esiintyy
M:llä vironkielisessä ja H:lla suomenkielisessä kontekstissa lähes 20 % yhdistymisiä.
Matkojen lisäksi näkyvät yhdistymiset lisääntyvän M:n ja H:n aktiivisemman
omaksumisvaiheen aikana. Vaikka toinen kieli kehittyisi jossain vaiheessa nopeammin,
yhdistymisiä esiintyy kummassakin kielikontekstissa.

9.2 Koodien yhdistyminen M:llä ja H:lla muiden kaksikielisiä lapsia
koskevien tutkimusten valossa
Tutkimuksessani vertailuaineistona käytettyjen tutkimusten (ks. 3.1) valossa M:n ja H:n
kielenomaksumiselle ovat ominaisia (kuviot 18 ja 19) seuraavat piirteet:
1. Kielten koodit yhdistyvät runsaasti.
Suuri yhdistymisten määrää saattaa johtua lapsen henkilökohtaisesta kielenomaksumisesta ja omaksuttavien kielten ominaisuuksista.
2. Kielten koodien yhdistymistä esiintyy pitkäaikaisesti.
Monien tutkittujen kaksikielisten lasten koodien yhdistymisen vaihe loppuu iässä 2.0–
2.2. M:llä ja H:lla koodien yhdistymistä on runsaasti vielä iässä 3.0, ja koodien
yhdistymistä esiintyy seurantakauden loppuun asti.
M:n ja H:n puheessa esiintyy koodien yhdistymistä, etenkin ikävaiheessa 1.10–2.6,
suhteellisen paljon verrattuna toisiin kaksikielisten lasten tutkimuksiin (Redlinger–Park
1980, Vihman 1985, Huss 1991, Schlyter 1987, Köppe–Meisel 1995, Köppe 1996, Lanza
1992, 1997). Meisel (1994 b: 415) korostaa, että koodien yhdistyminen eroaa
koodinvaihdosta epäsäännöllisyyden puolesta ja että se on kaksisuuntainen. Kuten M:n ja
H:n yhdistyneiden lausumien malleista (9.1) kävi ilmi, koodien yhdistyminen on todellakin
molemmansuuntaista. Schlyter (1987: 44) ja Lanza (1997: 319–320) väittävät, että koodien
yhdistymistä aiheuttaa useimmiten toisen kielen dominanssi, joka ei sulje pois yhdistymisiä
kummassakaan kielessä. Esimerkiksi Lanzan (1997: 319–320) tutkimuskohde yhdistää
koodeja kommunikaatiossa sekä äidin että isän kanssa, mutta vain norjan vapaat ja
sidonnaiset morfeemit esiintyvät yhdessä (norjan kieli dominoi) ja norjan sidonnaisia
morfeemeja yhdistetään myös englannin vapaisiin morfeemeihin. Vaikka Lanzan
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tutkimuskohteen Sirin dominantti kieli on norja, hän yhdistää enemmän norjankielisissä
konteksteissa isän kanssa (Lanza 1992: 657–658). Jos H:lla olikin ennen ikää 2.1 viro
dominantti kieli suomenkielisen syötöksen vähäisyyden takia, hän ei kuitenkaan yhdistänyt
kieliä lausuma- tai sanatasolla, vaan käytti kommunikaatiossa isän kanssa suomenkielisten
lausumien lisäksi täysin vironkielisiä lausumia. Lieneekin melko harvinaista, että suomen
kielen ympäristössä on viron kieli dominanttina.
Köppen (1996: 936) tuloksista käy ilmi, että lausumissa yhdistetään eri morfeemeja ja
että koodeiltaan yhdistyneet lausumat eivät ole aiheutuneet tiettyjen sanojen tai muotojen
jatkuvasta toistosta. Meisel (1994 b: 415) selittää koodien yhdistymistä muun muassa vielä
puuttuvalla pragmaattisella kompetenssilla. Koodien yhdistyminen ilmenee nimenomaan
sanan tasolla. M:n ja H:n lausumissa ja sanoissa esiintyi monenlaisia yhdistymisiä (ks. luku
8.2 ja 8.3), jotka johtuvat viron ja suomen kielen ominaispiirteistä. Köppe ja Meisel (1995:
292) korostavat, että vielä iässä 4.0 ei voida puhua kaksikielisen lapsen vakiintuneista (ja
eriytyneistä) syntaktisista järjestelmistä. Kuitenkin Lanza (1997: 320) ilmoittaa, että hänen
tutkimuskohteellaan on jo iässä 2.5 kehittynyt kielikohtainen sanajärjestys sekä norjassa
että englannissa. M:n ja H:n syntaktiset järjestelmät eivät vielä olleet vakiintuneita ja heillä
ilmeni toisen kielen vaikutusta syntaksiin (esim. kiellon sanajärjestys, ks. 8.2.3.4).
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viro–englanti, Vihman 1985
englanti–norja, Lanza 1992
saksa–italia, L. & L. Taeschner 1983
viro–suomi, H. Hassinen 1999

Kuvio 19.

saksa–englanti, Döpke 1992
saksa–espanja, Redlinger & Park 1980
viro–suomi, M. Hassinen 1999

M:n ja H:n yhdistyneiden lausumien osuus (prosentteina) muiden simultaanisen
kaksikielisyystutkimuksien valossa.
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Redlingerin ja Parkin (1980: 341) tulokset osoittavat, että yhdistyneet lausumat vähenevät
lapsen iästä 2.4 alkaen. Köppen (1996: 935–936) mukaan saksalais-ranskalainen Ivar
yhdistää kieliä eniten ikävaiheessa 2.0–2.5 ja Annika ikävaiheessa 1.7–2.0. Vihmanin
(1985: 303) mukaan hänen tutkimuskohteellaan yhdistyneiden lausumien määrä laskee alle
10 %:n jo iässä 2.0. Indoeurooppalaisessa kaksikielisyydessä (englanti–saksa, englanti–
ranska, saksa–ranska, englanti–norja, englanti–viro) koodien yhdistymiset saattavat
tutkimusten mukaan hävitä ikävaiheessa 2.0–2.2. Schlyter (1987: 44) väittääkin, että
monien tutkimusten mukaan koodien yhdistymisen määrä vähenee lapsen ikävaiheessa
2.0–3.0. M:llä ja H:lla yhdistymisiä alkaa ilmaantua runsaammin vasta tässä ikävaiheessa
(2.1 alkaen). M:llä esiintyy iässä 2.1–2.4 yhdistymisiä kaikkein eniten. Monet leksikaaliset
yhdistymiset häviävät iän 2.6 jälkeen. Sen sijaan ilmaantuu uusia koodien yhdistymiselle
alttiita ilmiöitä iästä 2.9–3.0 alkaen. Ne saattavat olla viron ja suomen kaksikielisyydelle
ominaisia ”riskitekijöitä”, jotka aiheutunevat kielten läheisyydestä ja funktionaalisista
eroista (ks. 9.3). Mahdollisesti suffiksikielet (esim. viro ja suomi) ja prefiksikielet (esim.
englanti, saksa, espanja, italia) omaksutaan eri tavalla (ks. tarkemmin Niemi–Laine 1994).
Voisi olettaa, että jos synteettisten kielten samankaltaisuus (viro-suomi) näkyy koodien
yhdistymisen runsautena ja pitkäaikaisuutena, analyyttisten kielten (esim. englanti, saksa)
kehitys on ”valmiimpaa” ja niissä yhdistymiset häviävät ikävaiheessa 2.0–3.0.

9.3 Virolais-suomalainen kaksikielisyyden ominaispiirteitä M:n ja H:n
tuloksien perusteella
Viron ja suomen kaksikielisyydessä kielten läheisyys saattaa joillakin kielen alueilla
nopeuttaa ja joillakin hidastaa kielten eriytymistä. Viron ja suomen samanlaisuus,
esimerkiksi samat tai lähes samat sanavartalot sekä sijapäätteet ja niihin liittyvät samat
merkitykset, auttavat kielten omaksumista. Kuitenkin ne kielten alueet, joissa esiintyy
hienohkoja morfofonologisia tai -syntaktisia eroja, aiheuttavat koodien yhdistymisiä. Lapsi
etsii käyttösääntöjä taivutusmuodoille ja sanarakenteille. Hän yhdistää sovelletun säännön
vaikutuksesta liikaa omaksuttuja piirteitä toisiin vartaloihin tai suffikseihin ehkä
yksinkertaistamisen tarpeesta. M ja H omaksuvat luultavasti viron ja suomen läheisyyden
vuoksi useat sanat ja suffiksit samanaikaisesti kummassakin kielessä (esim. monikon
nominatiivi -d ja -t, adessiivi -l ja -llA, inessiivi -s ja -ssA). Kun viron ja suomen sana tai
taivutusmuoto omaksutaan eri aikoina, saattaa toisen kielen ensisijaisuus perustua
esimerkiksi sanan (tai taivutusmuodon) ja merkityksen läpinäkyvyyteen, helppouteen ja
samanlaisuuteen (ks. 9.1). Kielten erottamisessa ovat olennaisia sanan loput (Slobin 1973:
191, 1985: 1164) ja lauseen painolliset loppuasemat.
Virolais-suomalaisen kaksikielisen lapsen morfologian kehittymisen keskeisiä
periaatteita ja ensimmäisiä muotoja ovat M:n ja H:n aineistojen valossa seuraavat:
säännöllisyys (esim. viron preesensin yksikön 3. persoona -b yleistäminen),
päätteettömyys (esim. viron yksikön genetiivi ja lyhyen illatiivi, yksikön ja monikon
partitiivin ensisijainen omaksuminen, kieltoverbin taipumattomuus),
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suffiksin suosiminen (esim. kO- ja kin-partikkeli korvaavat kas- ja ka- sanat),
semanttinen läpinäkyvyys (viron ja suomen inessiivin ja adessiivi aiheuttavat
yhdistymisiä, koska niiden funktionaaliset käyttösäännöt eivät erotu selvästi),
frekvenssi (taajaan esiintyvät sanat ja muodot ovat yhdistymisalttiita, esim. suomen
tarkkojen deiktisten lokaaliadverbien, inessiivin, perfektin ja pluskvamperfektin
yleisyys).
Viron ja suomen samanaikaista omaksumista voidaan analysoida kielten ominaispiirteiden
mukaan kolmessa ryhmässä:
– täysin identtiset
– osittain päällekkäiset
– täysin erilaiset piirteet.
Samankaltaisia ja eroavia piirteitä on tutkimuksessani löytynyt kaikilta (kieliopin) tasoilta
(ks. taulukko 43). Suomen ja viron yhtäläisyydet ja erot vaikuttavat kielten omaksumiseen,
ja ne voivat toimia eri tehtävissä M:n ja H:n eri kehitysvaiheissa. Tähän vaikuttavat myös
M:n ja H:n erilaiset suhtautumistavat ja näiden muuttuminen kehitysvaiheiden mukaan.
Näin M ja H rajoituksineen ja mahdollisuuksineen reagoivat kielten yhtäläisyyksiin ja
eroihin eri vaiheissa eri tavoin. Kielten samankaltaisuus helpottaa viron ja suomen
omaksumista ja oppimista. Usein viroa ja suomea on pidetty niin läheisinä, että jokaisen
kuvitellaan ymmärtävän ja puhuvan sukulaiskieltä ilman opiskelua.
Taulukko 43. Virolais-suomalaisen kaksikielisyyden ominaispiirteitä (sulkeissa M:n tai H:n
ikä).
Kielen osaalueet

Täysin identtiset alueet

Osittain päällekkäiset
alueet

Täysin erilaiset alueet

Leksikko ja
semantiikka

anna (1.3), tule, pane
(1.6) puu (1.3), kala (1.4)

• semantt. merkitysalue
poja (1.5), poiss (1.8)
~poika (2.0)
mängi (1.8) ~ leikkii
(1.11) (pelata -)
• semantt. läpinäkyvyys
tämä, tuo (se) (1.3) ~ see
(1.2);
seal (1.3) ~ siinä (1.4),
tuolla (1.10), tuossa,
siellä (2.2)

kahvel (1.11) – haarukka
(2.3);
kauppa (1.10) – kauplus
(2.1);
konn (2.0) – sammakko
(2.4),
yskä – köha (2.0)
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Fonologia ja
prosodiikka

• usein 2-tavuinen
sanamalli, pääpaino 1.
tavulla
hei-hei (1.0), ai-ai (0.7–
0.9), is(s)i, papa, emme
(0.9)
• lyhyt ja pitkä oppositio
pääpainollisessa tavussa:
kala (1.3) – kaappi (1.5);
jänku (2.1) – jäätis (2.2)

• 2-tavuinen sanamalli
(monet suomen 2tavuiset virossa 1tavuisia) alkaen 1.3
eniten 2-t., 2.6 jopa 58
%):
• rinnakaisesiintymiset:
hunti ~ hunt (2.3),
• 1-tavuinen sanamalli
2.9 alkaen
uun (2.10), vooD (3.1),
paiD (3.11), roht (3.4)
• kontaminaatiot
heppa (1.3) > heponen >
hobune (2.6), ärätys
(3.3)
• vokaalivartalot
panetaan, kuuletaan
(1.10), viskataan (1.11–
2.5); jalkarattaga (3.0)

• Suomessa 2, virossa 3
kestoastetta: kala, kaappi
Finn; lill, liiva (gen.),
liiva (part.) Est
• Viron pitkän ja
ylipitkän keston
erottaminen: supi sisse –
suppi sööma (1.8)
• Suomen pitkät
painottomat vokaalit:
tulee, saattaa (2.5
alkaen)

Morfofonologia
ja -syntaksi

(suffiksien suosiminen)

• astevaihtelu (heikko –
vahva vartalo): luke
(2.0), ei teke (2.3)
• semanttinen
läpinäkymättömyys
(paikallissijat): pildis
(4.0), kahdella kuvalla
(4.0)
• sanajärjestys
(kieltosana) (2.3–4.0)
• kin-liite: minulleGi,
minultaki (2.4–4.0)
• modukset, perf. liika
käyttö alkaen 2.6(–4.0):
silmad tulnu kokku (2.9)
• nesessiivirakenne: tital
on käitava (3.4)

• viron joidenkin sijojen
päätteettömyys (gen.,
part., illat.): muumi-laulu
(gen. 1.5), piima (part.
1.4), kappi (ill. 1.6)
• säännöllisyys (viron
yks. 3. p. -b) saab, käib,
ootab (1.6) – (suomen
yks. 3. p. alkaen 2.6)

Taulukossa 43 olen esittänyt muutamia M:n ja H:n tuotoksissa esiintyneitä täysin identtisiä,
osittain päällekkäisiä ja täysin erilaisia piirteitä. Äänitteistä läytyy myös tuotoksia, joita en
pysty sijoittamaan kumpaankaan kieleen. Nämä tuotokset kuvaavat useimmiten M:n ja H:n
kehityksen välivaihetta, sillä muutaman kuukauden sisällä ne sijoittuvat jompaankumpaan
kieleen.
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Identtisten piirteiden ryhmän sanat, muodot ja rakenteet saattavat kuulua yhtä hyvin
sekä viroon että suomeen, eikä kieltä voi tarkkaan päättää. Tähän ryhmään kuuluvat vanhat
uralilaiset sanavartalot, jotka käyvät yksiin merkitykseltään ja ääntämis- ja/tai
kirjoitusasultaan. Niiden frekvenssi on korkea kummassakin kielessä. Näitä sanoja ja
muotoja (esim. imperatiivi tule, anna, istu, laula, imperfekti tuli, oli, pani, sai) tarvitaan
yksinkertaisessa kommunikaatiossa. Lapsi omaksuu ne tavallisesti ensimmäisinä.
Identtisten sanojen ja muotojen ryhmästä on hyvä viroa tai suomea vieraana kielenä
opiskelevan aloittaa. Ryhmä luo helppouden ja nopean omaksumisen kuvitelman, joka
saattaa olla apuna myöhemmässäkin vaiheessa, kun vaikeuksia ilmenee.
Kielten läheisyys sisältää kuitenkin pieniä eroja. Esimerkiksi prosodisia eroja esiintyy
sanatasolla. Niiden syinä ovat sanojen pääpainojen erot, vokaalien ja konsonanttien
kestossa sekä kestojen esiintymispaikat painollisissa ja painottomissa tavuasemissa (ks.
Hassinen ym. 1998). Prosodinen ero ilmenee myös lausetasolla ennen kaikkea viron
vaihtelevampana ja korkeampana sävelkulkuna suomen tasaisempaan ja matalampaan
verrattuna.
Kaksikielisillä M:llä ja H:lla viron ja suomen sanamalli (esim. kinGa vrt. suomen kenkä
ja viron king; vooD vrt. suomen vuode, sänky ja viron voodi) ja sen fonologinen rakenne
aiheuttavat (esim. laulama vrt. suomen laulamaan ja viron laulma; kõnDin vrt. suomen
kävelen ja viron kõnnin) epävarmuutta, joka näkyy kummankin kielen ominaispiirteiden
käyttämisessä, niiden vaihtelussa eri ikävaiheittain ja koodien yhdistymisessä kielestä
toiseen. Tässä on oikeastaan kummankin kielen resurssien ryhmä, joka luo kielten
tuntemuksen kautta uutta.
Virossa ja suomessa on funktionaalisia eroja semanttisella, morfofonologisella ja
syntaktisella tasolla. Vaikka virossa ja suomessa on paljon yhtäläisyyksiä, toisen kielen
tuki ei auta enää funktionaalisella tasolla. Morfologian ohella saattavat rektio, objektin
sijat, astevaihtelu ja jälkitavujen pitkien vokaalien tuottaminen aiheuttaa vaikeuksia
(Nissilä 1997, Hintsala 1996, Kultalahti 1996). Kokemus viron ja suomen yhtäläisyyksistä
tietyllä alueella luo illuusion kielten täydellisestä samanlaisuudesta. Kielten semanttiset ja
funktionaaliset erot (esim. pitkän painottoman vokaalin merkitystehtävät, inessiivin ja
adessiivin merkitysero) edellyttävät erilaista kielenkäyttöä virossa ja suomessa, mutta
niiden käyttöperiaatteita on kielessä vaikea erottaa, koska kielissä esiintyy osittain
päällekkäisyyksiä. Mitä enemmän kielissä eri merkitystä kantavat sanat ja taivutusmuodot
muistuttavat toisiaan, sitä vaikeampi on niitä erottaa ja liittää tiettyyn kieleen.
Kaksikielisillä M:llä ja H:lla on vaikeuksia kielten prosodisten ja morfosyntaktisten
piirteiden erottamisessa. Funktionaaliset erot aiheuttavat koodien yhdistymisiä ja
mahdollisesti myös kivettymiä (ks. myös Nissilä 1997). Funktionaalisia yhdistymisiä
esiintyy isommilla lapsilla noin iästä 3.0 alkaen.
Virossa ja suomessa on myös täysin erilaisia piirteitä. Virossa ja suomessa ovat
käytössä eri sanat, merkitykset, taivutusmuodot ja -suffiksit ja niiden muodostamisessa
erilaiset periaatteet. Toisesta kielestä saattaa puuttua koko sana tai muoto ja/tai sen
(lisä/kaksois)merkitys. Tälläkin alueella M:llä ja H:lla esiintyy koodien yhdistymistä.
Yhdistymisessä käytetään toisen kielen läpinäkyvää piirrettä. Esimerkiksi viron indikatiivin
preesensin yksikön 3. persoonan b-suffiksi yleistyy kummankin kielen verbeihin.
Kielitaidon karttuessa nämä yhdistymiset häviävät tai niistä saattaa kehittyä tietoisia
lainoja.
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M:n ja H:n kahden kielen samanaikaisen omaksumisen ja siinä esiintyvien
yhdistymisien valossa näyttää siltä, että kielten täysin identtiset ja täysin erilaiset piirteet
pystytään erottamaan, mutta kielten päällekkäisyydet, kuten läheiset muodot ja
funktionaaliset erot, aiheuttavat koodien yhdistymistä. Koodien yhdistyminen on runsasta
ja pitkäaikaista.

10 Päätäntö
Maailmassa esiintyy monenlaista kaksikielisyyttä. Varhaislapsuudessa kaksikielisessä
perheessä omaksuttu simultaaninen kaksikielisyys on tuottanut usein hyviä tuloksia. Lapsi
pystyy omaksumaan kaksi kieltä täydellisesti, ja kaksikielisyys vaikuttaa myönteisesti
lapsen kognitiiviseen kehitykseen.
Eri henkilöt reagoivat kahteen kieleen eri tasoilla. Suurella osalla tutkituista
kaksikielisistä lapsista on esiintynyt kuitenkin jonkintasoista koodien yhdistymistä. Tutkijat
ovat olleet eri mieltä siitä, kehittyvätkö kaksi kieltä alusta lähtien erillään vai
muodostavatko ne kehityksen alkuvaiheessa yhteisen järjestelmän. Koodien yhdistymisen
syynä on pidetty lapselle tarkoitetun syötöksen vähäisyyttä. Yhdistymisen on arveltu
johtuvan lingvistisistä, psykologisista ja sosiologisista syistä (kasvukontekstista). Koodien
yhdistyminen on kuitenkin kaksikielisen lapsen kielenkehitykseen kuuluva normaali ilmiö,
eikä se osoita lapsen kehityksen puutteellisuutta.
Olen tarkastellut tutkimuksessani kahden sisaruksen, M:n ja H:n, kielenomaksumista
kaksikielisessä perheessä ikävaiheessa 1.2–4.0. Tarkastelun pohjana ovat
elämänkokemukseni kaksikielisen perheen äitinä ja tutkijana, 36 tunnin ääninauhoitteet ja
päiväkirjamerkinnät neljän vuoden ajalta. Äänitallenteista olen valinnut puhenäytteet,
joiden perusteella olen analysoinut kahden läheisen sukukielen, viron ja suomen, koodien
yhdistymistä simultaanisessa kaksikielisyydessä.
Tutkimukseni lähtökohdaksi olen ottanut hypoteesin, että vaikka lapset pyrkivät
pienestä pitäen puhumaan keskustelukumppaninsa kieltä, kielten kontaktit aiheuttavat
koodien yhdistymistä. Läheisten sukulaiskielten viron ja suomen yhteydessä yhdistyminen
saattaa myös olla toisenlaista kuin kaksikielisyys indoeurooppalaisten kielten yhteydessä.
Tutkimuksessani olen seurannut, miten kaksi läheistä sukulaiskieltä omaksutaan
samanaikaisesti ja miten lapset reagoivat kielten eroihin ja yhtäläisyyksiin. Luonteeltaan
tutkimukseni on empiiristä ja induktiivista. Tutkin lasten kielenkehitystä pääosin
lingvistisestä näkökulmasta, mutta työhöni sisältyy myös psykolingvistisiä ja
sosiolingvistisiä piirteitä. Aineistonani on lasten spontaani kommunikaatio viron- ja
suomenkielisen aikuisen kanssa. Aineistoni käsittelyssä olen käyttänyt kvalitatiiviskvantitatiivista menetelmää. Analysoin M:n ja H:n kahden kielen kehitystä diakronisesti
heidän elämänsä ja yleiskehityksensä ominaispiirteet huomioon ottaen. Lingvistisen
analyysin perusyksikköinä ovat lausuma ja sana.
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Olen tarkastellut M:n ja H:n sanaston ja taivutusmuotojen omaksumista sekä lausumien
kehitystä. H käytti pitkiä lausumia jo ennen ikää 2.0, ja M:llä lausumat pitenivät hänen
tultuaan ikään 2.0. H oli M:ään verrattuna nopeampi kielenomaksuja, mutta jo ikään 2.6
mennessä M:n ja H:n välinen ero oli tasoittunut. Tulosten mukaan kaksikielisten M:n ja
H:n sanaston ja taivutusmuotojen omaksuminen seurasi samoja kehityslinjoja, eikä heidän
kielenkehityksessään ilmennyt viivästymistä verrattuna yksikielisiin virolais- tai
suomalaislapsiin. Sanaston tarkastelu osoitti, että M ja H omaksuivat kielikohtaisia
piirteitä, esimerkiksi suomen ja viron sanamallin. Kahden kielen yhdistyminen näkyi
esimerkiksi toisen kielen sanamallin laajenemisena, kontaminaatioina ja kaksikielisinä
yhdyssanoina. M ja H omaksuivat sellaisia taivutuspiirteitä, jotka olivat läpinäkyviä,
prominentteja ja frekventtejä. Viron kvantiteettivaihtelu oli tutkimustulosten mukaan
prominentti piirre. Taivutusmuodot, joissa suomen painottomat pitkät vokaalit kantavat
merkitystä, aiheuttivat vaikeuksia eivätkä yleensä esiintyneet pitkinä. Runsas osa
sanastosta ja taivutusmuodoista omaksuttiin ikävaiheessa 2.1–2.6.
Kaksikielisen lapsen kielenkehityksen kulmakiviä ovat kognitiivinen kehitys, lapsen
tietoisuus kaksikielisyydestään ja niiden tuloksena kielten erottaminen. Lapsen minäkuva
kehittyy siten, että lapsi tulee tietoiseksi kaksikielisyydestään ja -kulttuurisuudestaan. M ja
H erottivat kielten pohjalta vanhempansa jo kahden vuoden iässä. Siitä huolimatta sekä
heidän monologeissaan että dialogeissaan esiintyi monenlaista kahden kielen yhdistämistä.
Koodien yhdistymisiä oli runsaasti, ja niitä esiintyi vielä seurantavaiheen loputtua iässä
4.0. Suurin osa ikävaiheen 1.10–2.6 yhdistymisistä oli leksikaalisia, usein deiktisten
sanojen toistoa, joka väheni ikään 2.5 mennessä. M:n kieli oli siinä vaiheessa
yhdistymisalttiimpaa kuin H:lla. Runsaasti yhdistymisiä esiintyi vironkielisissä
konteksteissa äidin kanssa keskusteltaessa. Koodien yhdistymistä esiintyi eniten silloin,
kun M ja H omaksuivat paljon uusia sanoja ja suffikseja. Ikävaiheessa 2.7–4.0
leksikaalisen yhdistymisen osuus pieneni, mutta samalla ilmaantui uusia morfofonologisia
ja -syntaktisia yhdistymisiä. Yhdistyminen oli foneettista, ja se johtui usein viron ja
suomen pienehköistä eroista tai käyttötapojen erosta. Tämän ikävaiheen (2.7–4.0)
yhdistymisistä enemmistö esiintyi suomenkielisissä konteksteissa. Seuranta-ajan loputtua
iässä 4.0 koodien yhdistyminen oli vähentynyt noin kymmeneen prosenttiin. Koodien
yhdistymistä esiintyi kummankin kielen suuntaan, joten kyse ei ollut toisen kielen
dominanssista. Kielten dynaamista kehitystä kuvaa se, että yhdistymisen määrä vaihteli
kielten välillä. Kumpikin kieli sulautui toiseen monella eri tasolla: varhaisvaiheessa eniten
leksikaalisesti, myöhemmin morfofonologisesti ja -syntaktisesti.
Vaikka M:n ja H:n vanhemmat noudattivat yksi kieli - yksi henkilö-menetelmää,
vanhempien välinen kommunikaatiokieli oli suomi, ja näin lapsetkin kuulivat äidin
puhuvan myös suomea. Koodien yhdistymistä äidin kanssa kommunikoitaessa voisi selittää
sillä, että lapset olivat tietoisia äidin kaksikielisyydestä ja käyttivät sitä hyväkseen. Isä ei
lasten seuranta-aikana osannut eikä puhunut viroa, vaikka äidin ja lasten kommunikaatiota
seuraamalla hänelle kehittyi hiljalleen viron ymmärtämisen taito. Kahdenkeskisessä
kommunikaatiossa M:llä ja H:lla esiintyi aluksi enemmän viroa ja koodien yhdistymistä.
Suunnilleen M:n kolmannen elinvuoden lopussa kieli vaihtui suomeksi ja koodien
yhdistyminen lähes hävisi. Päivähoitopaikan yksikielisessä suomen ympäristössä M:llä ja
H:lla oli koodien yhdistymisiä enemmän kuin kotona suomenkielisissä konteksteissa isän
kanssa.
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Matkat toisen kielen ympäristöön vauhdittivat M:n ja H:n kielenkehitystä. Vaikutukset
näkyivät useimmiten matkalta palattua kuukauden tai kahden aikana toisen kielen
hyppäyksellisenä kehityksenä.
M:n ja H:n aineistossa koodien yhdistymisiä esiintyi suhteellisen paljon verrattuna
muihin
kaksikielisiä
lapsia
koskeviin
tutkimuksiin.
Indoeurooppalaisessa
kaksikielisyydessä (englanti-saksa, englanti-ranska, saksa-ranska, englanti-norja, englantiviro) yhdistyneet lausumat vähenivät ikävaiheessa 2.0–2.2. M:llä ja H:lla koodien
yhdistymistä alkoi ilmaantua runsaammin vasta tuossa ikävaiheessa ja sitä esiintyi
pitempään.
Kielenomaksuminen riippuu lapsen henkilökohtaisista ominaisuuksista ja ympäristöstä,
mutta myös kielten typologisista ominaisuuksista. Käsittelin virolais-suomalaisen
kaksikielisyyden kehittymistä kolmessa viron ja suomen kielen ominaisuuksiin
perustuvassa ryhmässä: kielten täysin identtiset, osittain päällekkäiset ja täysin erilaiset
piirteet.
Kielten identtiset piirteet helpottivat kielten omaksumista; M ja H omaksuivatkin ne
ensimmäisinä. Täysin erilaiset piirteet oli myös helppo pitää erillään, vaikka M ja H
yhdistivät eroavista piirteistä toisen kielen läpinäkyviä piirteitä. Vaikeinta oli erottaa
kielten päällekkäisyyttä – hyvin läheisiltä vaikuttavia ja kuitenkin merkitykseltään eroavia
sanoja ja kielen rakenteita. Ne aiheuttivat yhdistymisiä vasta kolmannen ja neljännen
elinvuoden vaihteesta alkaen.
Tätä tutkimustani varten olen analysoinut vain osan M:ltä ja H:lta keräämästäni
aineistosta. Jatkan M:n ja H:n tuotoksien tutkimista prosodiikan näkökulmasta ja otan
huomioon muun muassa painottomien vokaalien ja diftongien kestoja. Minua kiinnostaakin
virolais-suomalaisen lapsen lausumien tutkiminen prosodisten parametrien (esim.
lausuman intonaation ja painon) avulla. Käytössäni on tallennuksia myös ikävaiheesta 4.0–
6.0, ja niiden pohjalta voisin tehdä M:n ja H:n kahden kielen syntaktisten piirteiden
analyysia. Haluaisin laajentaa tutkimustani myös siten, että tutkittavia virolais-suomalaisia
kaksikielisiä lapsia olisi enemmän.
Jokainen kokee ja ymmärtää maailmaa omalla tavallaan. Kaksi kieltä ja kulttuuria
vaikuttavat kaikkeen ihmisessä ja läpäisevät hänen koko persoonallisuutensa.
Kaksikieliselle lapselle kahden kielen käyttäminen on aivan luonnollinen ilmiö. Olen
tyytyväinen päätökseeni kasvattaa lapsistani kaksikielisiä. Ikään 4.0 mennessä he olivat
kaksikielisiä ja pystyivät vaihtamaan kieltä tarpeen mukaan, vaikka kielten koodien
yhdistymisiä esiintyikin.

Summary
There are many kinds of bilingualism in the world. Simultaneous bilingualism acquired in
early childhood in a bilingual family has often resulted in a good outcome. At that age, a
child is able to acquire two languages fully, and bilingualism has a favourable impact on
the child’s cognitive development.
Different people respond to two languages at different levels. Most of the bilingual
children who have been studied, have shown some level of code mixing. The researchers
have disagreed as to whether the two languages develop separately right from the
beginning or whether they make up a single system at the early stages of language
development. One reason for code mixing has been considered to be the scantness of input
addressed to the child. Code mixing has been attributed to linguistic, psychological and
sociological causes (context of growth). Nevertheless, code mixing is a normal
phenomenon in the linguistic development of a bilingual child rather an indication of
deficient development.
In my work, I have analyzed language acquisition by two siblings, M and H, at age 1.2–
4.0 in a bilingual family. The analysis is based on my life experience as the mother of a
bilingual family and a researcher, 36 hours of recorded speech and diary notes covering a
period of four years. From the audio tapes, I selected samples that I used as the material in
my analysis of code mixing by simultaneously bilingual children speaking two closely
related languages, Finnish and Estonian.
I started from the hypothesis that, although children try to use the language of the
person they are talking to as soon as they learn to speak, the contacts between the two
languages also result in some code mixing. The mixing of two closely related languages,
Finnish and Estonian, may be different from the mixing of more distant Indo-European
languages. I analyzed the process of acquiring two languages simultaneously and the way
the children responded to the similarities and differences between the languages. My
research design was empirical and inductive. My approach to the children’s language usage
was mainly linguistic, but I also considered some psycholinguistic and sociolinguistic
features: My material consisted of spontaneous communication by the children with an
Estonian- or Finnish-speaking adult. The material was analyzed with qualitative and
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quantitative methods. I analyzed the development of two languages in M’s and H’s speech
diachronically, taking into account their life and general development. The basic units in
my linguistic analyses were utterance and word.
I analyzed the acquisition of vocabulary and inflectional forms by M and H as well as
the development of their utterances. H already used long utterances before age 2.0, whereas
M gradually began to use longer utterances after age 2.0. At first, H acquired language
more quickly than M, but this difference levelled off by age 2.6. According to the findings,
bilingual M and H showed roughly parallel acquisition of vocabulary and inflectional
forms, and their linguistic development was is no way delayed compared to monolingual
Estonian or Finnish children. Lexical analysis indicated that M and H acquired languagespecific features, such as the word model of Finnish and Estonian. The mixing of the two
languages was manifested as an expansion of the word model of one language, blending
and bilingual compounds. M and H acquired inflectional features that were transparent,
prominent and frequent. According to the literature, the variation of quantity in Estonian is
a prominent feature. Inflectional forms of Finnish words with a meaning-bearing
unstressed long vowel were difficult, and the children generally did not use a long vowel.
A large part of the vocabulary and inflectional forms were acquired at age 2.1 – 2.6.
The cornerstones of the linguistic development of a bilingual child are cognitive
development, the child’s awareness of his or her bilingualism and the consequent ability to
differentiate between the two languages. The child’s self-image develops to incorporate the
idea of bilingualism and biculturalism. M and H differentiated between their parents based
on language from age 2.0 onwards. Despite this, their monologue and dialogue showed
various instances of code mixing, which were frequent and continued to occur until the end
of the follow-up period at age 4.0. Most of the instances of code mixing at age 1.1 – 2.6
were lexical, often consisting of repetition of deictic words, which decreased by age 2.5. At
that stage, M showed a greater tendency towards mixing than H. Mixing was especially
common when the children talked to their mother in an Estonian context. Code mixing was
most common at the stage when M and H acquired many new words and suffixes. At age
2.7 – 4.0, the role of lexical mixing diminished, but the children simultaneously began to
show new kinds of morphophonological and morphosyntactic mixing. The mixing was
phonetic, and often due to the relatively minor differences between Estonian and Finnish or
differences in usage. Most of the instances of mixing at this age (2.7 – 4.0) took place in
Finnish contexts. By the end of the follow-up period at age 4.0, the share of code mixing
had decreased to about ten percent. Code mixing was obvious in both languages, which
means that neither of the two languages was more dominant than the other. The dynamic
development of the languages is shown by the fact that the amount of mixing varied
between the languages. Each language blended with the other at many different levels: at
first lexically and later morphophonologically and morphosyntactically.
Although the parents of M and H used the one language – one person strategy, the
parents communicated with each other in Finnish, and the children hence also heard their
mother speak Finnish. The frequent code mixing in the children’s communication with
their mother might be explained by their awareness of and tendency to rely on their
mother’s bilingualism. During the follow-up period, the father did not know any Estonian,
nor tried to speak it, though he gradually became able to understand Estonian by observing
the communication between the mother and the children. In their mutual communication,

194
M and H at first used more Estonian and showed code mixing. When M was close to age
3.0, the children changed their mutual language to Finnish and no longer used code mixing.
M and H showed more code mixing in the monolingual Finnish day care context than in
their monolingual communication with their father at home.
Trips to Estonia enhanced the linguistic development of M and H. The effect was
mostly manifested as an exceptionally rapid development of Estonian during the one or two
months following the trip.
The speech of M and H contained a relatively large amount of code mixing compared
to other bilingual children. In Indo-European bilingualism (English–German, English–
French, German–French, English–Norwegian, English–Estonian), code mixing decreased
at age 2.0 – 2.2, while M and H only began to show more code mixing at that age and
continued to show it longer.
Language acquisition depends on the child’s personality and environment, but also on
the typological characteristics of the two languages involved. I analyzed the development
of Estonian-Finnish bilingualism in three categories based on the linguistic features of
Finnish and Estonian: the fully identical, partly identical and completely different features
of the languages.
The presence of identical features in the two languages facilitated language acquisition;
M and H acquired such features first. It was also easy to discriminate between completely
different features, although M and H tended to mix different features that were transparent
in one language. The most difficult thing was to differentiate between partly identical
features, i.e. words and structures that sound similar, but differ in meaning. They caused
code mixing from age 3.9 – 4.1 onwards.
For this study, I only analyzed part of the material I had collected. I will continue to
study the output of M and H from the prosodic viewpoint, paying attention to the duration
of unstressed vowels and diphthongs, for example. I am especially interested in analyzing
prosodic parameters (including intonation and stress) in the utterances of Estonian-Finnish
children. I have continued to record my children’s speech at age 4.0 – 6.0, and I could use
these recordings for an analysis of syntactic features. I would also like to include more
Estonian-Finnish bilingual children in my analysis.
Each person experiences and understands the world in his or her own way. Two
languages and cultures affect all things in a person and transcend his or her whole
personality. For a bilingual child, it is quite natural to use two languages. I am content with
my decision to rear my children as bilingual. By age 4.0, they were bilingual and able to
switch between the languages, depending on the situation, though they still showed some
code mixing.
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Liite 1 Nauhoitustilanteet

aikuinen

ikkuna

pöytä

nauhuri
tutkimuskohde

ovi
Kuvio 1. Nauhoitustilanne keittiössä.

nauhuri

kirjahylly

(1)
lapsi
sohva

pöytä

aikuinen
(leikkitilanteita 3)

sohva

(2) lapsi ja aikuinen
Kuvio 2. Nauhoitustilanne olohuoneessa.

TV

H:n sänky

aikuinen
lapsi
M:n

vanhempien

sänky

sänky

Kuvio 3. Nauhoitustilanne makuuhuoneessa.

nauhuri

Liite 2 Viron ja suomen kielen pääpiirteitä
VIRO

SUOMI

a e i o u õ ä ö ü (9)
diftongin toisena komponenttina
mahdollisia vain a e i u

a e i o u y ä ö (8)
runsaasti diftongeja

k (g) p (b) t (d) h j l m n r s v (14)
g b d soinnittomia
d t l n r s liudentuvat
(i-jälkeisessä asemassa)
ja kantavat merkityseroja

k p t d h j l m n r s v (13)
d (b, g) soinnillisia
–––

vokaaliharmonia

–––

vokaaliharmonia

kesto/
kvantiteetti
rajoitus

vokaalien ja konsonanttien
3 kestoa
2. ja 3. kesto vain pääpainollisessa
tavuasemassa

vokaalien ja konsonanttien
2 kestoa
lyhyt ja pitkä vokaaliaines
kantaa merkityseroja myös
painottomassa tavussa

pääpaino

pääpaino aina ensimmäisellä tavulla
(omissa vartaloissa)

pääpaino aina ensimmäisellä
tavulla

konsonanttien vaihtelu
kaksitavuisten sanojen
1. ja toisen tavun rajalla

klusiilien (k, p, t) ja niiden
tiettyjen konsonanttiyhdistelmien vaihtelu

lesk : lese ‘leski’
nälg : nälja ‘nälkä’
leht : lehe ‘lehti’

leski : lesken; nälkä : nälän,
lehti : lehden

14 sijamuotoa (puuttuvat suomen
akkusatiivi, instruktiivi),
joissakin paradigmoissa
sijapäätteet puuttuvat: gen.,
jotkut paradigmat part. ja illat.:

14 sijamuotoa
(komitatiivi vain monikossa,
viron terminatiivi puuttuu),
sijapäätteet säilyneet

mets nom. : metsa gen. :
metsa part. : metsa illat.

metsä nom. : metsäN gen. :
metsäÄ part. : metsäÄN illat.

kongruenssia vähemmän
kuin suomessa:

enemmän kongruenssia
kuin virossa:

kauni naisena ’kauniina naisena’

kauniina naisena

FONOLOGIA
vokaalit
diftongit
rajoitus
konsonantit
soinnittomat –
soinnilliset
palatalisaatio

MORFOFONOLOGIA
astevaihtelu

MORFOLOGIA
nomini

MORFOLOGIA
verbi
yks. 3. persoona
kielto
mennyt aika
postpositio

MORFOSYNTAKSI
rektioerot

väline
LEKSIKKO

tunnus -b
ei kieltosana ei taivu
kieltosana ja verbi aina vierekkäin
imperfektiä käytetään runsaasti
PP käytetään runsaammin
kuin suomessa:

vartalovokaalin piteneminen
kieltosana taipuu persoonissa
(en, et, ei, emme, ette, eivät)
perfekti ja imperfekti
on mahdollista ilmaista
sijapäätteellä:

poiss ronib puu otsa gen. + PP
lähen arsti juurde gen. + PP
panin laua peale (lauale) gen. + PP

poika kiipeää puuhun illat.
menen lääkäriin illat.
panin pöydälle allat.

teatri-s iness., laua-l adess.
‘teatterissa, pöydällä’
pildi-l adess. ‘kuvassa’
ukse-l adess. ‘ovessa, ovella’

teatteri-ssa iness.,
pöydä-llä adess.
kuva-ssa iness.
ove-ssa iness., ove-lla adess.

komitatiivi ilmaisee välinettä:

adessiivi ilmaisee välinettä:

sõidan auto-ga ‘ajan autolla’
kirjutan pliiatsiga ‘kirjoitan kynällä’

ajan auto-lla
kirjoitan kynä-llä

monia yksitavuisia sanavartaloita
(1500-luvulla loppuheitto),
vartalovokaali näkyy genetiivissä:

kaksitavuisuus
metsä nom. : metsän gen.

*metsa > mets nom.: metsa gen.
‘metsä’

semanttinen ero

see ‘tämä, tuo, se’
seal ‘tuossa, tuolla, siinä, siellä’

tämä, tuo, se
tuossa, tuolla, siinä, siellä

Liite 3 M:n nominintaivutus
(taivutusmuodon omaksumisikä lihavoitu)
Muoto

Est

Finn

Yks.
gen.

1.4–1.8 tüdu auto, tädi hallo
2.5 filmi, M (juurde), palli (pääle),
taldriku (pääle), selle

2.0 M-n, sedä-n
2.1 minu-n, auto-n, ~Salli-n luokse
2.4 isi-n, H-n, auto-n, papa-n

Yks.
part.

1.2 (anna) juua, tutu, lutu, juustu
2.2 -t Miina-t, kapsas-t, auto-t, kooki,
putru, jäätis-t, issi-t, karu-t, pime-t

1.6 (anna) vettä
2.2 pappa-a, kirja-a
2.5 makkari-a, jogurtti-a, lunta,
kaks auto-si-a, traktori-a

Yks.
illat.

1.8 vanni, õue, välja, vette, tuttu,
koju, maha
2.0 metsa 2.2 mummu juurde
2.3 kätte, algus-se
2.4 üle-sse
2.5 pime-s, libe-sse

1.10 kotti-in, oija-an
2.2 maaha(n)
2.4 päähä(n), kauppa-an
2.5 loppu-un
2.6 kotti-in, sinne, olohuone-sse

Yks.
ines

1.8 pää-s, jala-s, kää-s

2.0 pää-ssä, maa-ssa, metsä-ssä,
kaupa-ssa, kunno-ssa

Yks.
elat.

2.1 issi käe-st, emme käe-st
2.2 köögi-st, viisu-st
2.9 auto-st
2.10 suure-st tassi-st

2.2 tuo-sta
2.4 töi-stä
2.9 kaapi-sta

Yks.
allat.

1.10 töö-le, pää-le
2.2 M-le, issi-le, onu-le, auto pää-le,
ekk pää-le

1.8 pää-lle
2.0 M-lle, isi-lle, H-lle

Yks.
adess.

1.10 sea-l, töö-l
2.2 õhtu-l, põranda-l, M-l, emme-l, auto-l

1.11 tää-llä
2.0 tuo-lla, auto-lla, kärry-llä

Yks.
ablat.

1.11 töö-lt
2.2 töö-lt
2.9 viisu-lt, tooli-lt, põranda-lt

2.1 tuo-lta
2.3 sie-ltä
2.5 tää-ltä
2.7 minu-lta, H-lta, auto-lta

Yks.
trans.

2.2 puhta-ks
2.10 suurema-ks
2.11 suure-ks, ilusa-ks

–

Yks.
komit.

1.11 M:ka'
2.0 Mkah, autoka
2.2 auto-ga, M-ga, H-ga,
koju-ga, tämä-ga
1.10 kää-d, soki-d, lille-d

2.3 mummu kanssa, aua kanssa,
Hedu kanssa
2.5 isi- kanssa, Salli- kanssa

1.10 auto-sid
2.0 kooke, lilli
2.2 auto-sid

1.10 kukki-ja, kuki-a
2.4 auto-si-a, jänku-si-a, kala-ja

Mon.
nom.
Mon.
part.

1.7 rukkase-t, kinta(a)t

Liite 4 M:n verbintaivutus
Est

Finn

2.2–2.3 mina ta'a-n, saa-n, vaata-n

2.2–2.3 kato-n, mene-n

Yks. 2.

2.0, 2.1 sina näe-d, ole-d, söö-d,
lõhu-d

2.2–2.4 kuule-t, ota-t

Yks. 3.

2.1 tule-p, ta'a-b, saa-b, too-b,
alga-b, kõdi-p, ole-b

2.2–2.4 herä-p, nuku-p, augeta-p luke-e,
anta-a, anta-p, olle-e
2.5 satta-a, loppu-u, tulle-e, olle-e,
piertä-ä, piertä-p, työntä-p

Mon. 1.

(1.10) 2.2 meije läh-me, otsi-me,
vaata-me, luge-me

2.2 laula-mme, osta-mme

Mon. 2.

3.1 (tul-g, pan-ge)

3.3 saa-tte

Mon. 3.

2.2 nemad tee-vad, mängi-vad,
saa-vad

2.5 o-vat

Kielto

1.1 ei ta'a
2.2 ära tule, ära kiusa, ei teke

1.2 ei, 2.4 älä syö
2.5 ei o, ei rupee, ei saa, ei soiteta
2.7 ei lä'etään, en tiedä, ei kato

Imperf.

(1.8 kukku-s)
2.0 oli, tõi
2.2 tuli-b, nägi-d, tegi, pani, läks, sõitis

(1.7 men-i, tul-i)
2.2 piertä-s, työntä-s
2.5 söi, sai, otti-s, putto-s

Perfekti

2.3 M on söönud, on laul-nu, saa-nud

2.5 on teh-ny, on osta-nu, on pan-nut,
ol-lu

Pluskperf.

2.4 onu oli ostanu

2.5 oli syönyt, oli lupa-ne, oli osta-nu

1.10 lähme kõndi-ma tule vaata-ma,
hakka söö-ma

1.10 nukku-maan, katso-maan,
ei pyöri-mään

2.1 kõndi-da, lõhku-da, sõi-ta

2.2 piirtä-tä, kysy-ä
2.5 men-nä, otta-a, korja-ta,
piirtätä, ottataa

(1.11) 2.2 söö-nud, pese-nnu
söö-nud
2.2 müü-dud

(1.11) menny, tehny
2.5 osta-nu
2.6 ol-lut
2.5 syö-ty

1.6 tule, oota, anna, pane
2.6 tul-ge
2.7 vaheta-ge, söö, pane, usu, joo, tule

1.6 mene, soita, ota, anna, katso

Prees.
Yks. 1.

Inf.
ma-inf
da-inf.

Partis.
-nud,
-nut
-tud, -ttu
Imperat.

Liite 5 H:n nominintaivutus
Muoto

Est

Finn

Yks.
gen.

1.3 minu, laulu, piima, mummo,
emme Q2
1.4 mõmma oma, Hedu onu
1.5 tita laulu, muumi laulu, issi auto,
Hedu auto, emme oma

1.3 Hedu- kanssa
1.5 isi- auto
2.2 Marko-n / Marko-, minu-n /
minu-, isi2.4 sinu-n, meidä-n, nalle-n, toise-n,
kahvi-n

Yks.
part.

1.2 kurki, pilti (Q3)
1.4 piima
1.5 mi-da, piima
1.6 lumiki-t, hundi-t
1.7 kiisu-t, pildi-t, küpsis-t

1.3 hyvää päivää
1.6 lumiki-a-t
1.7 muumi-a
1.10 lämmit-tä ruoka-a
1.11 mehu-a
2.0 kahvi-a, aika-a, ruoka-a, soppa(a)

Yks.
akk.

–

2.1–2.3 minu-t
3.0 sinu-t
3.11 meidä-t

Yks.
illat.

1.3 kätte, õue
1.5 kaasa, tuttu, kätte
1.6 sülle, sinna, juurde, selga,
kappi, poodi, algu-sse

1.9 selle-heh
1.10 kottii(n)
1.11 matka2.0 karkku-, kyyttii(n)
2.1 matka-an, kyytti-in, kotti-

Yks.
iness.

1.5 õue-s
1.6 kapi-s, metsa-s, selja-s

1.5 tä-ssä, kaapi-ssa
1.6 koto-na
1.7 mi-ssä, pää-ssä, jala-ssa,
auto-ssa, sii-nä

Yks.
elat.

1.9 sea-lt
2.3 tassi-st, käe-st, sõrme-st

2.1 lossi-sta, tä-stä
2.2 siitä
2.4 ove-sta, minu-sta

Yks.
allat.

1.2 paberi-le
1.3 tüdu-le
1.5 tudu-le, kaka-le, pissu-le
kala-le, töö-le, Heidu-le, emme-le

1.11 Marko-lle
2.0 isi-lle, minu-lle, äidi-lle, tädi-lle

Yks.
adess.

1.1 sea-l
1.2 sea-l, töö-l
1.4 Hedu-l 1.8 mummu-l, riiuli-l
1.10 üleva-l kõrva-l

1.0 töö-(ll)ä
1.5 tuo-l(la)
1.7 tää-llä
1.10 tuo-lla, minu-lla

Yks.
ablat.

1.10 üleva-lt 1.11 sea-lt
2.9 pea-lt, a-lt, karu-lt, poti-lt
3.9 laeva-lt

1.11 tää-ltä
2.4 minu-lta, hyvä-ltä

Yks.
trans.

1,11 tühja-ks
2.2 puhta-ks
2.4 kõvema-ks
2.6 märja-ks
2.11 selle-ks
3.0 mille-ks, nõia-ks, hea-ks

2.2 lähemmä-(k)s(i)
3.0 nime-ksi, nalluka-ksi, talvioma-ksi,
noitaka-ksi

Yks.
term.

1.10 lõpu-ni

–

Yks.
ess.

4.0 väikese-na

2.6 kippee-nä
3.4 onnellise-na

Yks.
komit.

1.9 selle-ga, emme-ga
1.10 karu-ga
1.11 auto-ga, selle-ga rongi-ga, M:ga

2.2 isi- kanssa
2.4 Markon (sinun, isän) kanssa

Yks.
abes.

–

–

Mon.
nom.

1.3 aua-d
1.4 asja-d
1.5 oma-d, kiisu-d, lille-d, puu-d

1.10 punase-t lapse-t

Mon.
gen.

2.0 tädi-de
2.9 poisi-de
3.1 inimes-te
4.0 asja-de, poega-de

3.4 metsi-en
4.0 noi-den, eläimi-en

Mon.
part.

1.10 auto-sid
1.11 poisi (Q3)
2.0 asju 2.9 ne-id
2.11 niisuguse-id
3.0 joonistu-si, kinda-id, koletis-i,
riide-id, tomate-id, kartule-id

1.6 muumi-ja
1.7 muumi-a, Teemu-si-a
2.0 Bambi-ja, takasi-a, marjo-ja
2.3 laulu-ja, auto-si-a
2.4 jänisi-ä, kiltte-jä lapsi-a

Mon.
komit.

2.6 nõus-de-ga

–

Mon.
stem

2.2 väikes-te-le
2.11 karikakar-de-st
3.0 nen-de-le, põlve-de-le
4.0 nen-de-st

3.0 auto-i-lla
4.0 mieh-i-llä

Kompar.

2.0 suure-ma-d
2.4 kõve-ma-ks

–

Super.

–

–

-ki(n)

2.3 tema-gi, mina-gi, sina-gi,
minule-gi

2.4 mina-kin, mulle-kin,
sinä-kin, minulle-kin

-ko

–

2.4 on-ko, võtat-ko

Liite 6 H:n verbintaivutus
Muoto

Est.

Finn.

1.11 koputa-n
2.0 vaata-n, taha-n, kuku-n, keri-n,
lähe-n, söö-n

2.0 leikka(a)-n
2.2 höpötä-n
2.3 halua-n, kato-n, anta-n

Yks. 2.p.

1.11 lõhu-d
2.0 tee-d
2.1 ole-d
2.2 lähe-d
2.3 ooda-t, söö-d, kirjuta-d, pese-d,
võta-d

2.3 syö-t, oo-t / ole-t

Yks. 3.p.

1.4 saa-b, tudu-, laula1.5 on
1.6 alga-b, hakka-b, käi-b, oota-b
laula-b

1.3 puu-u
1.4 tatta-a
1.7 anta-a
1.11 sattu-u, tulle-e / tule-e - 2.4

Mon. 1.p..

1.5 läh-me
1.6 pane-me
1.10 vaata-me
1.11 jookse-me, viska-me, näe-me

1.11 oota-mme

Presens
Yks. 1.p.

Mon. 2.p.

3.1 loe-te 3.4

-------

Mon. 3.p.

1.6 tantsi1.10 tule-vad, mängiva-d, kuku-vad,
istu-vad, põle-vad
2.4 / 2.10 ole-vad

1.7 lentä-t
1.10 leikki-vat
2.0 nukku-vat
2.4 ole-vat, leikki-vät

Kielto

1.2 ei
1.3 ei ta(h)a
1.6 ei tantsi, ei kirjuta
1.11 ära pillu, ära lähe. ära pane
2.4 ei mahtu-nud

1.3 ei pysy
2.4 ei kylpe
2.2 en halunnut
2.4 en tarvi
2.6 en oo, en juokse

2.0 tee-si-n, juu-si-n, pane-si-n,
tul-i-n

2.0 kopist-i-n, toi-si-n / too-si-n, tuli-si-n
2.1 halu-si-n
2.2 nukku-si-n 2.3 syö-i-n, pesa-si-n
2.4 men-i-n, pa(n)-i-n
3.0 tykka-si-n

Yks. 2.p.

2.1 tul-i-d
3.0 too-si-d
4.0 te(g)-i-d

2.4 sa-i-t

Yks. 3.p.

1.0 tu(l)-i
1.2 kukku1.5 läk-s, jä-i
1.6 lõppe-s
1.7 viska-s, pesi-s

1.11 joo-s, otta-s, puto-s
2.0 leikka-s, anta-s
2.2 käv-i, kylpe-s
2.4 löyty-i, kysy-s
2.9 sano-i, taht-i
2.10 ajo-i
3.0 kuola-s, kuol-is
3.2 ant-i

Mon. 1.

2.2 vii-si-me
2.4 teg-i-me, pan-i-me

--------

Imperf.
Yks. 1.p.

Mon. 2.

-------

--------

Mon. 3.

1.10 kukku-si-d - kukku-si-vat
2.2 ol-i-d
2.3 viska-si-d
2.4 ol-i-vad
3.1 too-si-d
3.4 läk-si-vad, tul-i-vad

3.0 huuta-si-t

Perf.

1.11 murdu-du, on murdu-nud
2.0 tul-nud
2.10 läh-nud
2.11 on pan-du
3.0 olen sündi-nu
3.1 ei ole tul-nu, ol-nud, on lõhkunud,on kadu-nud, oled kirjuta-nud

2.3 on teh-ny
2.4 on istu-nut
3.2 tei-nyt
3.4 ei oo värittä-nyt, tarvi-nut,
lupa-nut, leikki-nä (pl)

Pluskv.

2.6 oli jää-nu
4.3 oli ära võetud

3.4 oli muuttu-nut

Ma-inf.

1.4 istu(ma), kä(i)-ma
1.5 istu-ma
1.6 tudu-ma, vaata-ma
1.11 keet-ma-s
2.2 vaata-ma-s
2.3 kuiva-ma-s

1.8 aja-(m)a(an)
1.10 nukku-ma(an)
2.2 kylpem-ään
2.3 hake-maan

Da-inf.

1.7 mängi(da), vaada(ta)
1.8 kõndi(da), süü-a, min-na
1.10 juu-a, võt-ta, pane-da
3.5 mängi-des

1.10 kiikku-a
2.0 ota-ta
2.2 kurki(s)-ta
2.4 otta-a
3.7 aja-da
3.9 ampu-ta

Imperat.

1.3 anna
1.8 mängi
1.9 söö
1.11 anta
2.0 ooda-ke, tul-ge

1.4 ota
1.5 kato
1.8 anta
2.0 / 2.2 luke
2.4 ole-ka(a), otta-kaan, paa (pane)

Kondit.

4.0 taha-ks

2.11–3.0 pitä-is(i)

-Nud/-nut

1.11 murdu-du
2.6 ei lähte-nud
2.9 ei ol-nud

2.9 on teh-nyt, ei ol-lut, ei ossa-nut
3.0 jää-ny

-Tud/-tut

2.6 on võe-tud
3.0 on paranda-tud

2.4 makse-ttu
2.9 oste-ttu
3.0 pandu-a-ks

Pass. =
mon. 1.p.
Impers.

v-part.

1.10 lä(hd)e-taan, pane-taan
2.6 võte-taan
3.0 viidi, teha-kse, sõideda-(kse)
4.0 kingi-ti, kutsu-ti

2.4 ei tarvi-ta, pan-tiin

3.4 on käita-va

Liite 7 Ensimmäiset yhdistyneet lausumat (M)
1.10.13 (1)

onu kuppi
M--- meni
kelkka joonistab
kuuma on
H--- maito

(onu tass)
(M läks)
(kelgu joonistab)
(kuum on)
(H piim)

1.10.21

kelkka on on
vielä
teine hattu on on
onu kenkä
tänne anna
kiitos

(kelkk on)
(veel)
(teine müts on)
(onu king)
(siia anna)
(aitäh)

1.11.0

teine
teine teine teine teine
ten teine M--teine teine teine

’toinen’

1.11.28 (2)

ai-ai kuuma
kuuma pliit
M--- kelkka kelkka
onu kuppi
emme kuppi
H--- potta
kelkka seal
traktori nukkuma
sinna nukku
äiti seal seal seal aua

(ai-ai kuum)
(kuum pliit)
(Marko kelk)
(onu tass)
(emme tass)
(H pott)
(kelk seal)
(traktor magama)
(sinna maga-ma)
(emme, seal aua)

1.11.5 (3)

kelkka ka
kelkka sinna sinna
kelkka ära
mulda oh-oh
sinna nukku
auto nukku
nukkuma papa papa
M--- otti
äiti auto seal
äiti ai-ai
traktori oti
kato seal seal
sinna sinna oh-oh
paita särk
siin on mansikka
seal kukka
kas see mitä mitä
juua vettä kuppi
äiti auto
äiti seal
seal kakku

(kelk ka)
(kelk sinna)
(kelk ära)
(mulda oli, oi-oi)
(sinna maga-ma)
(auto magab)
(magama papa)
(M võttis)
(emme auto seal)
(emme ai-ai)
(traktori võttis)
(vaata seal)
(sinna, oi-oi)
(F-särk E-särk)
(siin on maasikas)
(seal lill)
(kas see, mis see on)
(juua vett tassist)
(emme auto)
(emme seal)
(seal kook)

seal kuorma-auto
onu setä
kelkka pääle
äiti suur
auto mennee
auto piirrä

(seal veoauto)
(onu F-onu)
(kelk=järelkäru, auto taha)
(emme suur)
(auto läheb, savo murre)
(auto joonista)

2.0 P

tyttö traktori seal
isi meni tööle autolla
äiti kuule

(tüdruku traktor seal)
(issi läks tööle autoga)
(emale: ema kuule)

2.0.2 (4)

vedur vedur tämä
see on tämä onu
sinne onu
sinna nukkuma
tämä klotsi
äiti aita
onu kahto
sinna nukkuu
tämä ajja sinna
tahan tämä
äiti joonista
joonista vielä
eipä onu kelkka

(vedur see)
(see on see onu)
(sinna onu)
(sinna magama)
(see klots)
(emme aita!)
(onu vaatab F)
(sinna magama)
(see sõidab sinna)
(tahan seda, F-nom.)
(emme joonista)
(joonista veel)
(ei ole onu kelk, F-pä)

2.0.1 (5)

tyttö traktori seal
mummu juurde
isi juurde kotona
mikä onu
äiti kirjutanud
tuommone vaata
kirjuta sinne
tämä pliiats
kelkka seal
onu auto piirrä
äiti tasa tasa

(tüdruku traktor seal)
(vanaema juurde)
(issi juurde koju, F-iness.)
(mis onu)
(emme /on/ kirjutanud)
(selline vaata)
(kirjuta sinna)
(see pliiats)
(kelk seal)
(onu auto joonista)
(emme tasa)

2.0.2

vettä tullo seal
purkki se tätä sinna sinna
päälle päälle seal
onu tätä
syö se onu

(‘vihma sajab’ seal, savo)
(‘pane see purk sinna’)
(pane peale seal, tekk peale)
(onu , seda onu)
(onu, söö see /seda)

Liite 8 Suomen painottoman pitkän vokaalin kesto,
mittauksien sanalista ikävaiheessa 1.10–2.5
Sana

2. tavun VV on 50 % pitempi
kuin 1. tavun vokaali

VV on pitempi kuin 200 ms

M
ajaa
ajaa
ajaa
menee
menee
antaa
nukkuu
nukkuu
hyppää
sattuu
ollee
ollee
ollee
kynää

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+ / 52 %
–

+ / 352
– / 190
+ / 244
– / 130
+ / 222
+ / 230
+ / 288
– / 186
+ / 368
+ / 242
– / 119
– / 174
– / 170
+ / 253

H
kattoo
tullee
tullee
tullee
tullee
tullee
tullee
kottiin
kottiin

+ / 58 %
–
–
+ / 78 %
–
+ / 54 %
–
+ / 90 %
–

+ / 260
– / 160
+ / 438
+ / 456
+ / 208
+ / 432
+ / 378
+ / 463
+ / 269

Selite: + ehto on täytetty ja ylitetty; – ehto ei ole täytetty, vajaa

Liite 9 Diftongien kestomittauksien sanalista (2.7–4.0)
T-kohde

Kielikonteksti

Tuotos

Dift. kesto /
msek

V1 msek

V2 msek

M 3.0
”
”
”
H 3.0
”
”
M 4.0
”
“
”
H 3.4
H 4.0
”
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN
FINN

väikset
väikse
teinu
poisid 2
ei
leidnud 3
heidu
vielä
poika
tuo
tuo
paikkaan
laittaa
heimom
toisen
toista
yöllä
miesi
mies
meil(l)a
mies
toisetkin
miehil(l)e
voi
oikeita
“
oikeita
“
oikeita
ruokaa

äi 243
äi 176
ei 364
oi 125
ei 229
ei 241
ei 376
ie 266
oi 359
uo 261
uo 208
ai 157
ai 196
ei 179
oi 300
oi 408
yö 370
ie 653
ie 382
ei 395
ie 305
oi 316
ie 257
oi 213
oi 216
ei 198
oi 210
ei 198
oi 282
uo 335

147
114,5
226
82
129
158
143
45
52
109,5
84
72
77
104
207
221
218
295
163
151
119
207
71
107
107
152
99
89
156
182

96
61,5
138
43
100
82,5
233
156
143
151,5
128
58
43
75
93
187
152
385
219
94
186
109
186
106
109
46
111
109
126
153

Liite 10 Suomen painottoman pitkän vokaalin kesto,
mittauksien sanalista ikävaiheessa 3.0–4.0
Sana
M
menee
menee
menee
mennään
ajaa
ajaa
ajaa(ko)
iskee
lähtee
ottaa
tappaa
tappaa
tykkää
kynää
kalaa
kalaa
ankkaa perään
perään
H
menee
menee
tulee
asuu
ajaa
ajaa
pitää
kahtoo
lähtee
tappaa
rahaa
rahaa
rahaa
lihaa
kuntoon
eteen
talliin
talliin
majaan
peppuun
junaan
hyvään

2. tavun VV on 50 % pitempi
kuin 1. tavun vokaali

VV on pitempi kuin 200 ms

– /12
– / 30
– / 22
– / 31
– / 10
– / 45
– / 27
+ / 67
–/1
–/5
– / 34
– / 12
– / 40
– / 28
– / 27
– / 11
– / 10
+ / 85
+ / 63

– / 148
– / 111
+ / 215
– / 162
– / 134
– / 161
– / 146
+ 227
– / 145
– / 159
– / 141
– / 175
– / 152
+ / 253
– / 115
– / 129
+ / 200
+ / 313
– / 169

– / 10
– / 19
– / 15
– / 13
– / 16
– / 13
+ / 62
–/6
– / 34
– / 24
– / 17
– / 29
– / 30
+ / 54
–/1
+ / 204
– / 13
– / 27
– / 17
– / 38
–/7
– / 20

– / 149
+ / 375
– / 127
– / 152
– / 128
– / 187
+ / 204
– / 197
– / 165
+ / 332
– / 130
– / 160
+ / 212
+ / 239
+ / 293
+ / 682
+ / 225
+ / 201
– / 158
– / 140
+ / 228
– / 195

