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Abstract 

Tutkielmia oppijankielestä III (Studies on learner language III) is an addition to the series of 
two previous publications from the Department of Finnish Language, University of Oulu, 
titled Tutkielmia oppijankielestä (Studies on learner language) (2000) and Tutkielmia 
oppijankielestä II (Studies on learner language II) (2002).  

The articles in this publication are based on pro gradu theses on Finnish as a second and 
foreign language (S2). They focus on the communication strategies used by the learners of 
Finnish, the teaching and learning of spoken Finnish, the learning of the structure and lexicon 
of Finnish, and the order of teaching in textbooks. The articles have been reviewed by experts 
in the field, and edited and improved based on their recommendations.  

The last section of the book contains a historical review of the development of Finnish as 
a second and foreign language as a subject in the university of Oulu and a list of the S2 student 
assignments.  





Saatteeksi 

Tutkielmia oppijankielestä III on jatkoa Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineen 
kahdelle aikaisemmalle julkaisulle: Tutkielmia oppijankielestä (2000) ja Tutkielmia 
oppijankielestä II (2002). Tämän julkaisun artikkelit ovat peräisin suomi toisena ja 
vieraana -kielenä tutkimuksen parissa askaroineiden pro gradu -työn tekijöiden 
kynästä. Artikkeleissa tarkastellaan suomenoppijoiden käyttämiä 
kommunikaatiostrategioita, suomen puhekielen opettamista ja oppimista, suomen 
kielen rakenteiden ja sanaston oppimista sekä oppikirjojen opettamisjärjestystä. 
Lopussa on historiallinen katsaus suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen 
kehitykseen Oulussa sekä luettelo Oulussa tehdyistä S2-alan opinnäytetöistä.  

Asiantuntijat ovat lukeneet julkaisun artikkelien käsikirjoitukset, joita on sitten 
työstetty korjaus- ja muutosehdotusten pohjalta. Refereinä ovat toimineet professori 
Pirkko Muikku-Werner (Joensuun yliopisto), professori Harri Mantila (Oulun 
yliopisto), dosentti Anne-Katrin Kaivapalu (Tallinnan yliopisto), lehtori Eila 
Hämäläinen (Helsingin yliopisto), lehtori Sirkku Latomaa (Pekingin yliopisto) ja 
lehtori Merja Karjalainen (Oulun yliopisto). 

Maija-Liisa Halmeen toimittamassa, Anna Vuontisjärven (ent. Ristolainen) pro 
gradu -tutkielman pohjalta laaditussa artikkelissa käsitellään eri äidinkieliä puhuvien 
maahanmuuttajien parikeskusteluissa käytettyjä leksikaalisia 
kommunikaatiostrategioita. Kotoutumiskurssia käyvät suomenoppijat osoittautuivat 
yllättävän taitaviksi kommunikoijiksi ja pyrkivät saavuttamisstrategioiden 
(esimerkiksi likiarvon, koodinvaihdon, muokkauksen) ja yhteistyöstrategioiden 
(avunantojen ja avunpyyntöjen) avulla ymmärtämään toisiaan suomeksi. 

Laura Veikkolainen tarkastelee artikkelissaan kaksikielisen, 2.8–2.11-ikäisen 
lapsen kommunikaatiostrategioita keskusteluissa, joita lapsi käy suomenkielisen 
tutkijan, englanninkielisten vanhempien ja suomenkielisten päiväkotilasten kanssa. 
Suosituimmaksi strategiaksi osoittautuivat ns. yleistermit eli kaikkiin tarkoituksiin 
sopivat sanat (esim. se, tämä, semmoista, näin, siellä, mennä, tehdä). Yleistermejä 
pieni kielenopas käytti runsaasti tutkijan kanssa käymissään keskusteluissa, kun hän 
viittasi näköpiirissä oleviin asioihin. Päiväkodissa lapsi käytti yleisimmin likiarvoja 
ja vanhempien kanssa keskustellessaan (englanniksi) kuvailuja. Keskustelutilanne 
vaikutti kielenvalintaan: vanhempien kanssa lapsi puhui englantia, tutkijan ja 
päiväkotilasten kanssa suomea. 

Maija-Liisa Halmeen toimittama, Kaisa Kokkosen pro gradu -tutkielmaan 
pohjautuva artikkeli käsittelee valmistavan luokan neljän erikielisen oppilaan 
leksikaalisia kommunikaatiostrategioita kolmen eri otoksen perusteella. 
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Suosituimmiksi strategioiksi osoittautuivat eleet, muokkaus, avunpyyntö ja avunanto. 
Tarkastelun kohteena olevan viiden kuukauden aikana kommunikaatiostrategioiden 
käyttö ei vähentynyt, vaan strategiat olivat oppijalle välttämätön työkalu. 
Yksilökohtaiset erot olivat kuitenkin huomattavia: vietnaminkielisellä oppilaalla oli 
104 erityyppistä strategiaa, somalinkielisellä 68, venäjänkielisellä 37 ja 
englanninkielisellä 36. Strategiavalinta näytti liittyvän persoonallisuuteen ja 
riskinottokykyyn.  

Anna Illikainen (ent. Tuomivaara) on tutkinut unkarilaisten suomenoppijoiden 
kommunikaatiostrategioita, joita he käyttivät keskinäisissä arkikeskusteluissaan 
pienryhmissä. Oppijat olivat yliopisto-opiskelijoita, joiden suomen kielen taito oli 
hyvä. Käytetyimmät strategiat olivat itsekorjaus ja avunpyyntö; kiertoilmauksia sen 
sijaan välteltiin. Henkilökohtaiset erot niin strategioiden valinnassa kuin niiden 
käytön määrässäkin osoittautuivat suuriksi: eniten käyttävällä oli 62 strategiaa, 
vähiten käyttävällä neljä. Strategioiden määrä ei kuitenkaan ollut suoraan 
verrannollinen kielitaitoon vaan enemmänkin aktiiviseen keskusteluun 
osallistumiseen.  

Saara Martikka (ent. Kainulainen) on pro gradu -tutkielmassaan analysoinut sitä, 
miten ranskaa äidinkielenään puhuva suomenoppija käytti suomea puhuessaan 
hyväkseen kommunikaatiotrategioita ja miten lähdekielen siirtovaikutus näkyi 
oppijankielessä. Informantti oli asunut Suomessa kuusi kuukautta ja opiskellut 
suomea kolme kuukautta. Sen lisäksi hän oli omaksunut kieltä nopeasti 
ympäristöstään. Suurin osa kielenoppaan kommunikaatiostrategioista perustui 
lähdekielen transferin käyttöön: koodinvaihtoon ja vahvistussanojen toistoon. 
Informantti ei vältellyt tai hylännyt mitään keskustelunaihetta vaan alkeistasostaan 
huolimatta pystyi tasavertaisesti keskustelemaan eri aiheista.   

Miia Mikkosen artikkeli tarkastelee oululaisten maahanmuuttajien kieltä ja 
puhekielen omaksumista. Lähtökohtana Mikkonen on käyttänyt Harri Mantilan 
(1997) luokitusta nykypuhesuomen viidenlaisista piirteistä sekä aiempia 
suomenoppijoiden puhekielen tutkimuksia. Haastateltavina oli kolme naista ja kolme 
miestä. Kielenoppaat olivat omaksuneet pääosin yleiskieltä, ja tutkituista piirteistä 
vain vajaa viidesosa oli puhekielisiä. Sananloppuisen i:n heittyminen osoittautui 
käytetyimmäksi puhekielen piirteeksi. Oululaiset kielenoppijat olivat omaksuneet ja 
jättäneet omaksumatta samoja puhekielen piirteitä kuin helsinkiläisetkin 
maahanmuuttajat. Nuoret miehet olivat puhekielisimpiä ja käyttivät myös oululaista 
nä-pronominia. Puhekielen omaksumista estäviksi tekijöiksi nousivat oppijoiden 
vähäiset kontaktit ja psykologinen etäisyys suomalaisiin. 
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Katja Maijanen on tutkinut neljän erikielisen suomenoppijan puhekielen 
piirteitä. Aineisto on kerätty haastattelemalla jokaista informanttia erikseen. 
Oppijoiden kieltä on analysoitu ottamalla tarkasteluun kuusi yleistä ja neutraalia 
puhekielen piirrettä, kaksi laaja-alaista ja kaksi yleistyvää puhekielen piirrettä. 
Maijanen on ottanut tutkimuksensa lähtökohdaksi sosiaalipsykologiset tekijät: 
motivaation, asenteet, sosiaalisen, psykologisen ja kulttuurisen etäisyyden. Hän 
tarkastelee informanttien suomen kielen käytön suhdetta kielitaitoon ja 
mahdollisuuksiin oppia puhekieltä.  Puhekielen eri piirteiden käyttöä Maijanen on 
kuvannut laatimillaan suomenoppijakohtaisilla kielellisillä profiileilla, jotka erittäin 
havainnollisesti osoittivat, miten sosiaalipsykologiset tekijät ja suomen kielen 
käyttötilanteet vaikuttivat puhekielisyyksien omaksumiseen. 

Leena Ventä tarkastelee artikkelissaan yhden hänen pro gradu -tutkielmansa 
aineistoon kuuluvan S2-opettajan opetuspuhetta kuuden yleisen ja neutraalin 
puhekielen piirteen osalta (lähtökohtana Mantilan luokitus 1997). Vaikka opettajan 
opetuspuhe oli hyvin kirjakielistä, jokaista tutkittavaa puhekielisyyden piirrettä 
aineistossa kuitenkin jonkin verran esiintyi. i-loppuisten diftongien muotoryhmästä 
oli jälkikomponentti kadonnut peräti 73 prosentissa tapauksista. Ventä on myös 
haastatellut opettajaa hänen suhteestaan puhekieleen ja sen opettamiseen. Opettaja 
pyrkii käyttämään opetuksessaan yksinkertaista ja selkeää kieltä, mutta 
edistyneemmällä tasolla jonkin verran myös murretta ja puhekielisyyksiä. 

Minna-Mari Ranua ja Margit Ruotsalainen ovat paritutkielmassaan tarkastelleet 
suomi toisena ja suomi vieraana -kielenä oppijoiden teksteissä esiintyviä syntaktisia 
ongelmia. Lähtökohtana oli kiinnostus selvittää, onko kirjoitelmien kielessä 
syntaktisia eroja, jos kieltä on opittu kohdekielessä ympäristössä tai kohdekielisen 
ympäristön ulkopuolella. Kirjallinen tutkimusaineisto on kerätty Oulun yliopiston 
kielikeskuksen B1-tason kurssilta ja CIMO:n kansainväliseltä kesäkurssilta, ja 
tehtävänanto oli kummassakin ryhmässä sama. Oppijoiden lähtökieliä oli yhteensä 
16. Työssä on tarkasteltu suomen kielen 13:a syntaktista piirrettä, jotka aineiston 
mukaan osoittautuivat oppijoille vaikeiksi. Artikkelissa tarkastellaan 
ongelmallisimpia syntaktisia virhelähteitä: kongruenssia, objektia, osmaa, rektiota ja 
täydennysmuottia. Suomea toisena kielenä oppivilla on enemmän kongruenssi-, 
objekti-, osma- ja rektiovirheitä kuin suomea vieraana kielenä oppivilla. Tämä 
johtunee kommunikatiivisen funktion tärkeydestä kieliyhteisössä, jolloin kielen 
oikeellisuuteen ei ehditä paneutua. 

Maija-Liisa Halme on tarkastellut tutkimuksessaan S2-oppijoiden johto-opin 
osaamista. Aineisto on kerätty johdinten tunnistustehtävän ja johdosten 
käyttämistehtävän avulla Virosta, Liettuasta ja Luxemburgista (yhteensä 42 
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informanttia). Informanteilta kysyttiin myös, kiinnittävätkö he huomiota johtimiin 
sanoja opetellessaan. Hypoteesina oli, että johdinten tunnistuskyky ja niiden 
merkitysten tunteminen helpottavat suomen sanaston oppimista. Johto-opillinen tieto 
osoittautui osittain tiedostamattomaksi, sillä monet informantit eivät olleet tietoisia 
osaamisestaan ja aliarvioivat taitonsa heikommaksi kuin testitulokset osoittivat. 
Halme suosittaa johto-opin opettamista luokkahuoneopetuksessa jo S2-opintojen 
alkupuolella. 

Pirjo Aho on verrannut tutkielmassaan S2-oppikirjojen kieliopillisten muotojen 
esiintymisjärjestyksiä suomalaislasten kielenomaksumisjärjestykseen. Artikkelin on 
tutkielman pohjalta kirjoittanut Maija-Liisa Halme. Tarkastelun kohteena olivat 
verbien finiittiset ja infiniittiset muodot, nominien sijataivutus ja lokaaliset adverbit. 
Oppikirja-aineistona olivat Aamu-lukemisto ja Salainen aapinen, joista Aho tutki 
dialogien, puhekuplien ja pieniä tarinoiden verbien ja nominien taivutusta sekä 
lokaalisia adverbeja. Näitä tuloksia hän vertasi Toivaisen tutkimuksissa esitettyihin 
suomalaislasten kieliopillisten piirteiden omaksumisjärjestyksiin. Tulokset osoittivat, 
että kieliopilliset muodot esiintyvät Aamu-lukemistossa ja Salaisessa aapisessa vain 
harvoin siinä järjestyksessä, jossa suomalaislasten on todettu niitä omaksuvan. 

S2-opetuksen kehitystä Oulussa kuvaa artikkelissaan lehtori Jarmo Harri 
Jantunen. Opinnäytetöiden luettelon on koonnut Maija-Liisa Halme. 

Oulussa 6.12.2007 

Helena Sulkala 
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Kommunikaatiostrategiat suomenoppijoiden 
parikeskusteluissa1

Anna Vuontisjärvi ja Maija-Liisa Halme 

1 Johdanto 

Tutkijat ovat analysoineet vain harvoin ei-syntyperäisten suomen kielen puhujien 
keskinäistä suomenkielistä vuorovaikutusta, sillä päähuomio on ollut puhetilanteissa, 
joihin osallistuu myös syntyperäinen kielenpuhuja. Anna Ristolainen (2004) on pro 
gradu -työssään tarkastellut suomen kielen alkeisoppijoiden parikeskusteluja sekä 
niissä ilmeneviä leksikaalisia kommunikaatiostrategioita, joiden avulla suomen 
kielen oppijat kompensoivat puutteellista kielitaitoaan sekä pyrkivät estämään 
keskustelujen ongelmatilanteita ja selviämään niistä.  

Ristolainen on tutkinut kotoutumiskurssilla olevien maahanmuuttajien 
parikeskusteluja. Keskustelupareiksi on valittu henkilöt, jotka puhuvat eri äidinkieliä. 
Hän analysoi, millaisia leksikaalisia kommunikaatiostrategioita oppijat käyttävät ja 
miten strategioiden käyttö vaikuttaa vuorovaikutustilanteeseen. Ristolainen 
tarkastelee myös kielitaidon tason merkitystä oppijan strategiavalinnassa, oppijoiden 
yksilöllisiä kielenkäytön eroja ja eri strategiatyyppien esiintymistiheyttä. Tässä 
artikkelissa esitellään avunantoa ja avuntarjoamista hieman muita strategioita 
tarkemmin.  

2 Informantit ja aineisto 

Ristolaisen tutkimusaineisto koostuu yhteensä 13 parikeskustelusta, joista kukin 
kestää 15–20 minuuttia. Tutkittavia pareja on yhteensä neljä. Informantteihin 
viitataan tässä tutkimuksessa pseudonyymeillä. Ensimmäisen parin muodostavat 
iranilainen darinkielinen Raha ja bulgariaa puhuva Marija. Toisena parina ovat thain 
kieltä puhuva Somjai ja choolon2 kieltä puhuva sudanilainen Ajak. Kolmas 
                                                        
1Artikkeli on tiivistelmä Ristolaisen pro gradu -työstä. Tiivistelmän on kirjoittanut Maija-Liisa Halme. Anna 
Ristolainen on nykyisin Vuontisjärvi. 
2 Sudanilaisten informanttien äidinkielten nimitykset ovat heidän itsensä mainitsemia. Pienten afrikkalaisten 
kielten kirjoitusasu ei useinkaan ole vakiintunut. 
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keskustelupari muodostuu portugalinkielisestä Angelicasta ja agankiaata puhuvasta 
sudanilaisesta Khadigasta. Neljänteen pariin kuuluvat espanjankielinen José ja 
morian kieltä puhuva sudanilainen Jalu. Kaikilla keskustelijoilla on suomalaista 
ylioppilas- tai yliopistotutkintoa vastaava koulutus, ja he ovat 24–33-vuotiaita. 
Marija on asunut Suomessa neljä vuotta ja muut informantit 6–8 kuukautta. 

Aineisto on kerätty maahanmuuttajien kotoutumiskurssin alussa. Ensimmäinen 
osa aineistosta nauhoitettiin marraskuussa, kun informantit olivat opiskelleet suomea 
kolme kuukautta. Jälkimmäinen osa aineistosta nauhoitettiin noin kolme kuukautta 
myöhemmin. Oletettavissa on, että informanttien kielitaito on kehittynyt 
nauhoituskertojen välillä, sillä kotoutumiskurssilla suomea ja muita aineita opetetaan 
suomeksi 35 tuntia viikossa. Keskustelijat puhuivat saman parin kanssa molemmilla 
nauhoituskerroilla. Heille annettiin puheenaihe, mutta se sai muuttua keskustelun 
kuluessa toiseksikin. Tutkimusaineisto on kerätty ääninauhoille. Nonverbaalisia 
strategioita ei tässä tutkimuksessa huomioida. 

3 Kommunikaatiostrategioiden luokittelu 

Ristolainen jakaa leksikaaliset kommunikaatiostrategiat saavuttamis-, pelkistämis- ja 
yhteistyöstrategioihin (taulukko 1). Laatiessaan luokitusta Ristolainen sovelsi 
Faerchin ja Kasperin (1983: 47–48) sekä Taronen (1981) 
kommunikaatiostrategioiden jaottelumalleja. 

Taulukko 1. Ristolaisen käyttämä leksikaalisten kommunikaatiostrategioiden luokitus. 

Yhteistyöstrategiat Saavuttamisstrategiat Pelkistämisstrategiat 

avunpyyntö likiarvo viestin hylkäys 

avunanto uudismuodoste  

 kiertoilmaus  

 muokkaus  

 koodinvaihto  

Yhteistyöstrategiat ovat Faerchin ja Kasperin (1983: 47–48) luokituksessa yksi 
saavuttamisstrategioiden alaluokista, mutta Ristolainen on sijoittanut ne omaksi 
pääluokakseen. Hänen mukaansa yhteistyöstrategioiden käyttö on osa 
merkitysneuvottelua, kun taas saavuttamis- tai pelkistämisstrategioiden käyttö voi 
johtaa ainoastaan merkitysneuvotteluun tai toimia neuvottelussa apuvälineenä (ks. 
Varonis–Gass 1985: 76). 
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Ristolainen sijoittaa avunpyynnöt osaksi yhteistyöstrategioiden ryhmää (vrt. 
Tarone: 1981: 287; Faerch–Kasper 1983: 51). Lisäksi hän liittää 
yhteistyöstrategioihin avunantojen alaryhmän. Avun antamiseen ei aiemmin ole 
kiinnitetty huomiota leksikaalisia kommunikaatiostrategioita tutkittaessa, koska S2-
oppijoiden keskinäisiä vuorovaikutustilanteita ei ole paljoa tutkittu. Oppijan ja 
syntyperäisen puhujan välisissä keskusteluissa antaa syntyperäinen henkilö oppijalle 
apua, ja tutkijoiden mielenkiinto on yleensä kohdistunut oppijankieleen, jolloin 
avunantostrategia jää huomiotta. Tämän tutkimuksen parikeskusteluista nousee 
kuitenkin erityisesti esiin toisen vieraskielisen puhekumppanin avustaminen ja 
vastuun ottaminen keskustelun jatkumisesta.  

Ristolaisen mukaan äänensävyjä, taukoja ja epäröintiääniä tarkkailemalla on 
ollut melko helppoa tutkia avunantoja tai -pyyntöjä. Näiden strategioiden erona on 
se, kumpi keskustelukumppaneista ensin ilmaisee avun tarpeen. Informantit ovat 
aktiivisia avun tarjoajia, ja aineistossa esiintyy avunantoja jopa silloin, kun 
keskustelukumppani ei näyttäisi niitä tarvitsevan. Tässä tutkimuksessa ei voitu 
tarkastella tilanteita, joissa informantti pyytää pariltaan apua nonverbaalisin keinoin, 
koska tutkimusaineisto on tallennettu ääninauhalle. Onkin mahdollista, että jokin 
nonverbaalinen avunpyyntö on luokituksessa voitu tulkita avuntarjoamiseksi. 
Aineistossa esiintyy myös verbaalisia avunpyyntöjä, eikä luokittelun soveltaminen 
aiheuttanut ongelmia. 

Saavuttamisstrategioiden ryhmään Ristolainen sijoittaa muun muassa 
likiarvoilmaukset. Likiarvot ovat suomen kielessä käytössä olevia sanoja tai 
sanontoja. Niitä käyttäessään puhuja valitsee väärän sanan tai sanonnan, jossa 
kuitenkin on tarpeeksi yhteisiä semanttisia piirteitä halutun ilmauksen kanssa. 
Ristolainen ei pidä tarpeellisena erotella oppijan tiedostaen käyttämiä likiarvoja 
tiedostamattomista. Ulkopuolisen on usein mahdotonta tehdä tällaista erottelua. Sen 
lisäksi saavuttamisstrategioiden ryhmään kuuluu uudismuodosteita, jotka ovat 
oppijan itsensä keksimiä uusia sanoja. (Tarone 1981: 286; Faerch–Kasper 1983: 47–
50.)  

Ristolainen sijoittaa tutkimuksessaan kiertoilmauksen saavuttamisstrategioiden 
joukkoon. Niitä on tutkimusaineistossa vain vähän, koska kiertoilmauksen käyttö 
vaatii yleensä laajaa sanavarastoa (Kuisma 2001: 47). Kiertoilmausten lisäksi 
saavuttamisstrategioiden joukkoon sijoitetaan muokkaus. Niitä käyttäessään oppija 
vaihtaa jo aloittamansa ilmauksen uuteen ilmaukseen. (Faerch–Kasper 1983: 50.) 
Ristolainen on laskenut muokkauksiksi kaikki tapaukset, joissa informantti 
puheenaihetta vaihtamatta selkeästi vaihtaa jo aloittamansa sanan tai sanonnan. 
Fonologista ja morfologista muokkausta ei tässä yhteydessä tarkastella. S2-oppijan 
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kieli on oppimisen alussa vielä kovin hapuilevaa, joten on haastavaa huomata 
muokkaukset autenttisesta materiaalista. Informantti muokkaa esimerkiksi 
aloittamansa englanninkielisen ilmauksen nopeasti suomenkieliseksi. 

(1)  Jalu: two- kaksituhatta 
 José: tämä tänä vuonna yym= 
 Jalu: =joo [joo tänä vuonna joo 
 Jose:    [ookoo 

Saavuttamisstrategioihin kuuluvassa koodinvaihdossa oppija vaihtaa kohdekielisen 
ilmauksen äidinkieleensä tai muuhun kieleen (Faerch–Kasper 1983: 46; Tarone 1981: 
286). Koska keskusteluparit puhuvat eri äidinkieliä, aineistossa koodinvaihto liittyy 
englannin kielen käyttöön suomenkielisen puheen lomassa.  

Saavuttamisstrategiaa käyttävä oppija ei vaihda kommunikatiivista tavoitettaan, 
mutta pelkistämisstrategiaa käyttävä oppija luopuu alkuperäisestä päämäärästään. 
Ristolaisen luokituksessa pelkistämisstrategioiden pääryhmään sijoitetaan vain yksi 
strategia: viestin hylkäys. Hylätessään viestin oppija aloittaa sanan tai sanonnan, 
mutta hylkää puheenaiheen huomatessaan, ettei pysty tuottamaan ilmaustaan 
loppuun (Tarone 1981: 287; Faerch–Kasper 1983: 44). Faerch ja Kasper sekä Tarone 
ovat luokitelleet monentyyppisiä pelkistämisstrategioita, mutta Ristolaisen mukaan 
hän tunnistaa aineiston ääninauhoilta luotettavasti vain viestien hylkäämisen. 
Ristolainen olettaa, että pelkistämisstrategian käyttö liittyy oppijan henkilökohtaisiin 
kielenkäyttötapoihin.    

4 Aineiston leksikaaliset 
kommunikaatiostrategiat 

Kommunikaatiostrategioita on aineistossa yhteensä 474. Runsas kommunikaatio-
strategioiden käyttö osoittaa, että informanttien strateginen kompetenssi on hyvä. 
Sen avulla oppijat paikkaavat kieliopillisen kompetenssinsa puutteita. Kuvioon 1 on 
koottu aineistossa olevien leksikaalisten kommunikaatiostrategioiden käytön 
kokonaismäärät.  
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Kuvio 1. Kommunikaatiostrategioiden kokonaismäärät aineistossa. 

Strategioista noin 72 % on saavuttamisstrategioita eli likiarvoja, uudismuodosteita, 
kiertoilmauksia, muokkauksia ja koodinvaihtoa. Yhteistyöstrategioihin kuuluvat 
avunanto- ja avunpyyntöstrategiat kattavat strategioista 27 %. Viestin hylkäys, ainoa 
pelkistämisstrategia, muodostaa aineistosta vajaat 2 %.  

Informantit käyttävät eniten likiarvoa ja toiseksi eniten koodinvaihtoa. 
Alkeisoppijoiden sanavarasto on vielä suppea, ja likiarvoisilla sanoilla tai 
sanonnoilla he voivat viitata useisiin referentteihin (ks. Faerch ym. 1984: 87–88). 
Likiarvot ovat erityisen käyttökelpoisia keskustelun etenemisen kannalta. Samaa 
kotoutumiskurssia käyvillä oppijoilla on tietty yhteinen perussanasto, jota molemmat 
keskustelijat ymmärtävät ja johon he voivat viitata. Informantit viittaavat likiarvolla 
yleensä rinnakkaiskäsitteeseen (esimerkiksi juoda - syödä). Likiarvo voi myös 
sisältää halutun ilmauksen kanssa samoja merkityskomponentteja (esimerkiksi 
ilmainen - vapaa). Joskus myös sanojen liikakäytön voi mieltää likiarvoksi. 
Esimerkiksi paljon-sanaa käytetään aineistossa viittaamassa kaikkeen suureen, 
laajaan ja isoon. Aineistossa likiarvoja on kaikkiaan 124. 

Koodinvaihto on informanttien toisiksi suosituin leksikaalinen 
kommunikaatiostrategia. Näyttää siltä, että informanttien suomen kielen taidon 
kehittyminen ei vähennä koodinvaihtoa. Informantit käyttävät keskenään pääasiassa 
englantia luokkahuoneen ulkopuolella kommunikoidessaan, joten englannin 
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käyttäminen on luonnollista nauhoitustilanteessakin. Aineistossa 
koodinvaihtostrategiaa käytetään 102 kertaa. Usein koodinvaihtoa on mukana 
avunpyyntötilanteissa:  

(2) José: minä (.) oom ostan hmm riisiä 
 Jalu: riisiä 
 José: ja joskus papuja 
 Jalu: papuja (.) mikä tarkoittaa papuja minä en ymmärrä 
 José: beans 
 Jalu: jaah jaah jaah  

Muokkaus on aineiston leksikaalisista kommunikaatiostrategioista kolmanneksi 
suosituin. Ristolaisen mukaan muokkauksella on parikeskusteluissa 
vuorovaikutuksellinen tavoite. Informantti voi vaihtaa ilmaustaan, kun hän ajattelee 
sen helpottavan vuorovaikutustilanteen etenemistä. Jos vuorovaikutuksen sujuvuus ei 
olisi oppijalle tärkeää, hän voisi muodostaa loppuun jo aloittamansa ilmauksen, 
vaikka se ei välittäisi merkityksiä yhtä tehokkaasti kuin muokattu ilmaus. 

Muokkausten käytön määrä kasvaa jonkin verran informanttien kielitaidon 
kehittyessä. Tätä strategiaa käyttävät todennäköisesti eniten ne oppijat, joiden 
puherytmi on nopea ja jotka puhuvat paljon. Muokkauksia on myös sellaisten 
informanttien puheessa, jotka haluavat välttää virheitä. Muokkaukset ilmenevät 
puheessa esimerkiksi itsekorjauksina. Poulissen (1997: 60 - 61) mukaan toisen kielen 
oppijat korjaavat huomattavasti enemmän omia ilmauksiaan kuin syntyperäiset 
kielenpuhujat. Aineistossa muokkauksia on kaikkiaan 68. 

Yhteistyöstrategiat eli avunanto ja -pyyntö ovat  likiarvojen, koodinvaihdon ja 
muokkausten jälkeen suosituimmat strategiat. Yhteistyöstrategioiden käyttöä 
esitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. Kaikkein vähiten informantit käyttävät 
uudismuodosteita, kiertoilmauksia ja pelkistämisstrategioihin kuuluvaa viestin 
hylkäystä.  

Aineistossa uudismuodosteita on yhteensä 41. Uudismuodosteet perustuvat 
esimerkiksi auditiiviseen muistijälkeen: informantti voi käyttää vaikkapa ensi kuussa 
-ilmauksen sijaan sanaparia ensi kuusi. Uudismuodoste voi nojautua myös 
lähimerkityksisiin sanoihin (esimerkiksi nukkahuone - makuuhuone tai oma 
lämmintä kone - lämmitin). Auditiivisiin seikkoihin huomiota kiinnittävät oppijat 
käyttävät uudismuodosteita todennäköisesti muita informantteja enemmän. 
Uudismuodosteiden käyttöön liittyy joissakin tapauksissa vahvasti huumori. Tällöin 
oppija todennäköisesti tietää käyttävänsä itse keksimäänsä sanaa, ja ilmauksen 
tarkoitus on olla vitsikäs. 
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Kiertoilmauksia on aineistossa vain seitsemän. Kun portugalinkielinen Angelica 
ei esimerkiksi tiedä ramadan-sanaa, hän käyttää sen sijaan kiertoilmausta: sinä sanot 
sinä ei syö ei juo. Aineistossa kiertoilmausta käytetään yleensä vasta sitten, kun muut 
strategiat eivät ole edistäneet vuorovaikutustilannetta. 

Lisäksi aineistossa on seitsemän viestin hylkäämistilannetta. Viestin hylkäys voi 
lisätä viestintäongelmia, mutta myös vähentää niitä, koska joskus viestin hylkäys 
tekee vuorovaikutustilanteesta sujuvamman. Jos oppija jää miettimään yksittäistä 
ilmausta pitkäksi aikaa, se voi häiritä viestintätilannetta paljon enemmän kuin nopea 
aiheen vaihtaminen. Aineistossa viestejä hylkäävät vain kolumbialainen José ja 
sudanilainen Ajak. José toteaa aina en osaa tai en tiedä, kun taas Ajak vain vaihtaa 
nopeasti aihetta hylkäämisen jälkeen. Pelkistämisstrategian vähäinen käyttö osoittaa, 
että informantit pyrkivät rohkeasti eri strategioita käyttäen sanomaan, mitä haluavat.  

5 Yhteistyö parikeskustelussa 

Ristolaisen mukaan kommunikaatiostrategioiden käyttö on aina yhteistyötä. 
Vuorovaikutus on kuitenkin korostetusti läsnä leksikaalisissa yhteistyöstrategioissa. 
Aineistossa yhteistyöstrategioita on käytetty yhteensä 126 kertaa: avunantoja on 
aineistossa 67 ja avunpyyntöjä 59. 

Apua pyytävä informantti ei tiedä tai muista sanaa tai ilmausta, jonka haluaisi 
tuottaa. Apua pyydetään myös silloin, kun keskustelukumppanin puheenvuoron 
ymmärtämisessä on ongelmia. Suorissa avunpyynnöissä ongelmakohta määritellään 
tarkasti (Faerch–Kasper 1983: 51). Tällaisena avunpyyntönä voidaan pitää 
esimerkiksi Jalun kysymystä mikä tarkoittaa papuja. Lisäksi informantit voivat 
ilmaista suoran avunpyyntönsä toistamalla keskustelukumppaninsa aiemmin 
sanoman sanan nousevalla intonaatiolla.  

Epäsuoraa avunpyyntöä käyttävä informantti ei tarkemmin erittele, mikä kohta 
keskustelukumppanin puheessa jäi hänelle epäselväksi. Aineistossa epäsuora 
avunpyyntö tulee esiin esimerkiksi silloin, kun informantti sanoo pelkästään mitä tai 
anteks: 
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(3)  Ajak: mutta (.) onko (.) siellä paljon ihmiset (töissä siellä) 
 Somjai: ah? [anteks 
 Ajak:            [monta ihmiset 
 Somjai: aah (.) se on vain yksi aa nainen hän on minun ystävä heh heh 

Avunantostrategialla Ristolainen tarkoittaa sitä, että keskustelukumppani antaa apua 
huomatessaan, että ilmauksen muodostaminen tuottaa vastapuolelle ongelmia. 
Tällaista avunantoa esiintyy myös syntyperäisten suomenpuhujien keskusteluissa. 
Aineistossa avunantoa edeltää ensimmäisessä vuorossa esimerkiksi puhekumppanin 
vaillinaiseksi jäävä tai norminvastainen ilmaus. Toisessa vuorossa auttaja täydentää 
tai korjaa puhekumppaninsa puhunnosta, ja kolmannessa vuorossa autettava usein 
myöntää tarjotun avun sopivan hänen kommunikaatiopäämääräänsä. Kun Ajak 
esimerkiksi käyttää sanaa metsäme, Somjai tarjoaa hänelle tilanneyhteyteen 
sopivampaa sanaa metsästäme (esimerkki 4). Joskus apua saava osapuoli jopa kiittää 
avunantostrategiaa käyttänyttä keskustelupariaan (esimerkki 5): 

(4) Ajak: me (.) metsäme 
 Somjai: yhym. (.) metsästäme 
 Ajak: metsästäme joo (.) hiiriä joo hiiriä 
 
(5) Raha: Minä ajattele ööm (.) talvi talvi (.) talvi on (.) öö  
 Marija: ˚(- -)˚ [heh hee (.) pimeä 
 Raha:          [heh heh 
            pimeä jee kyllä (.) kiitos (.) pimeä paljun paljun  

Avunannot hylätään aineistossa vain kolme kertaa. Hylkääminen saattaa uhata 
keskustelukumppanin kasvoja (esim. Brown–Levinson 1987: 61–64), ja siksi 
avunannot yleensä hyväksytään omien kommunikatiivisten päämäärienkin uhalla. 
Toinen selitys hylkäämättömyydelle olisi se, että avuannot vastaavat hyvin 
informantin tarpeita, koska auttaja osaa tulkita keskustelukontekstia ja parinsa 
päämääriä. 

Yhteistyö ei näy ei-syntyperäisten kielenpuhujien keskustelussa ainoastaan 
leksikaalisten kommunikaatiostrategioiden käytössä. Yhteistyöpyrkimykset tulevat 
esille muun muassa siinä, että kuulija reagoi jatkuvasti puhujan ilmauksiin, 
esimerkiksi antamalla välitöntä palautetta yym-, joo- ja jee-äännähdyksillä tai 
toistamalla puhujan ilmauksen. Näin kuulija viestittää, että on ymmärtänyt, mitä pari 
sanoo. Reagoimisen tarkoitus on myös kannustaa puhujaa jatkamaan. Informantit 
ottavat vastuun vuorovaikutustilanteen etenemisestä ja ovat toisilleen solidaarisia.  
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6 Kommunikaatiostrategian valintaan 
vaikuttavia tekijöitä 

Ristolainen keräsi tutkimusaineistoa kolmen kuukauden välein. Informanttien 
kielitaito kehittyi nauhoituskertojen välillä, mutta leksikaalisten 
kommunikaatiostrategioiden kokonaiskäyttö ei vähentynyt. Kielitaidon parantuessa 
informantit ryhtyvät keskustelemaan haastavammista aiheista, ja siksi 
kommunikaatiota helpottavat strategiat ovat tarpeen alkuvaiheen jälkeenkin (Faerch 
ym. 1984: 164–165).  

Ristolaisen mukaan informantit käyttävät kutakin kommunikaatiostrategiaa 
miltei yhtä paljon sekä ensimmäisellä että toisella nauhoituskerralla. Ristolainen 
olettaakin, että myös kielitaidon kehittyessä oppijat tarvitsevat monenlaisia 
strategiatyyppejä ilmaisunsa tueksi. Siksi tietyn strategian käyttö ei ainakaan 
nopeasti vähene. Lisäksi on syytä muistaa, että strategioiden määrään ja valintaan 
vaikuttavat keskustelun aihe ja siihen liittyvän sanaston tuttuus. Jokapäiväisestä 
keskustelunaiheesta puhuttaessa ei ole tarpeen kompensoida sanavaraston puutteita 
kommunikaatiostrategioilla, mutta vaikeammista aiheista puhuttaessa tarvitaan 
enemmän esimerkiksi likiarvoilmauksia. Esimerkiksi kiertoilmausten käyttäminen 
todennäköisesti lisääntyy, kun informanttien suomen kielen taito paranee. 

Aineiston perusteella vaikuttaa selvältä, että yksilöllisillä kielenkäyttötavoilla on 
vaikutusta leksikaalisten kommunikaatiostrategioiden valintaan. Jotkut informantit 
vaihtavat nopeasti englantiin, kun eivät muista suomenkielistä sanaa, ja toiset pitävät 
tehokkaana keinona avun pyytämistä puhekumppanilta. Joidenkin oppijoiden 
päämääränä on välttää virheitä, ja siksi he muokkaavat ilmauksiaan tai hylkäävät 
viestinsä kokonaan (ks. Faerch–Kasper 1984: 48).  

Kaikki informantit eivät käytä kommunikaatiostrategioita yhtä usein puheessaan. 
Aineistossa on esimerkiksi neljä darinkielisen Rahan ja bulgariankielisen Marijan 
keskustelua, joissa Raha käyttää leksikaalisia kommunikaatiostrategiaa 113 kertaa ja 
Marija vain 60 kertaa. Vähiten kommunikaatiostrategioita on Angelican puheessa: 
kolmessa keskustelussa hän käyttää yhteensä 31:tä strategiaa, joista kolmasosa on 
likiarvoja.  

Vaikka yhteistyöhalu nouseekin informanttien toiminnassa selvästi esiin, 
käyttävät yksilöt toisinaan strategioita, jotka eivät sovi heidän puhekumppanilleen. 
Esimerkiksi Raha käyttää koodinvaihtoa englannin kieleen, vaikka hän tietää, että 
Marija ei ymmärrä englantia ainakaan kovin hyvin. Ajak puolestaan käyttää 
puheessaan esimerkiksi viestin hylkäystä ja muokkausta eikä nojaudu 
keskustelukumppaninsa apuun.  
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Kaikilla informanteilla likiarvot ovat kolmen käytetyimmän strategian joukossa. 
Yksilöllisiä eroja ei ole huomattavissa sen käytössä. Vahvistussanojen toisto on 
kuitenkin hyvin yleistä Rahalle. Hänen äidinkielessään darissa on kohteliaisuutta 
ilmaisevilla kiertoilmauksilla ja eleillä hyvin keskeinen rooli keskusteluissa 
(Alamolhoda 1996: 69). 

Yksilölliset kielenkäyttöstrategiat tulevat selvimmin esiin yhteistyöstrategioiden 
käytössä. Ristolaisen mukaan keskustelukumppanin tarjoama rooli voi vaikuttaa 
toisen keskustelijan strategiavalintoihin. Jos keskustelukumppani esimerkiksi antaa 
parilleen paljon apua, toinen osapuoli alkaa itsekin pyytää sitä. Avun 
vastaanottamiseen liittyy myös kysymys vallanjaosta keskustelussa.  

7 Lopuksi 

Ristolaisen tutkimuksen mukaan suomen kielen alkeisoppijat pyrkivät keskusteluissa 
saavuttamis- ja yhteistyöstrategioiden avulla kohti päämääriään. 
Saavuttamisstrategioista suosituimpia ovat likiarvo, koodinvaihto ja muokkaus. 
Molemmat yhteistyöstrategiat, avunannot ja -pyynnöt, ovat usein informanttien 
käytössä. Kielitaidon kehityksen merkitys strategiavalinnassa ei noussut esiin 
kolmen kuukauden seurantajakson aikana, mutta yksilöllisillä kielenkäyttötavoilla oli 
suuri vaikutus valintoihin. 

On yllättävää, kuinka taitavia informantit ovat kommunikoijina. He pystyvät 
keskustelemaan kielitaitonsa puutteista huolimatta monenlaisista aiheista, 
esimerkiksi uskonnosta, ruokavaliosta, kauneudenhoidosta ja kotimaidensa 
erikoisista tavoista. Kommunikaatiostrategioiden lisäksi keskustelun etenemistä 
auttaa monipuolinen keskustelukontekstin tulkinta. Informantit ymmärtävät toisiaan 
hyvin pienten vihjeiden, yksittäisten sanojen tai naurahdusten perusteella. 
Aineistossa on vain kerran tilanne, jossa vaikuttaa siltä, että keskustelukumppanit 
eivät yrityksistään huolimatta ymmärrä toisiaan.   
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Lähteet 

Tutkimusaineisto 

Kahdeksan suomen kielen alkeisoppijan parikeskusteluja nauhoitettuna MD-kaseteille. 
Keskusteluja on yhteensä 13, ja niiden kokonaiskesto on noin 3 tuntia 45 minuuttia. 
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”Meillä kaalssi teillä kaalssi” – kaksikielisen 
lapsen kommunikaatiostrategiat suomen- ja 
englanninkielisessä keskustelussa 

Laura Veikkolainen 

1 Johdanto 

Tutkin pro gradu -työssäni (Veikkolainen 2006) kaksikielisen lapsen, Adan3, 
kommunikaatiostrategioita. Halusin tutkimuksessani selvittää sitä, miten 
kaksikielinen lapsi käyttää kommunikaatiostrategioita (ks. määritelmä luvussa 3) ja 
millaisia hänen strategiansa ovat. Halusin selvittää tutkimuskohteeni eniten ja 
vähiten käyttämät strategiat. Tein saamistani tuloksista vertailua toisen tuoreen 
kielenoppijoiden kommunikaatiostrategioita kartoittavan tutkimuksen tuloksiin. 
Halusin tutkia myös kaksikielisen tutkimuskohteeni ajattelukielen monologeja ja 
kartoittaa jonkin verran hänen kompetenssiaan kahdessa kielessään. Tarkasteluni alla 
oli kielenoppaan sosiaalinen ja sosiolingvistinen kompetenssi: pohdin esimerkiksi 
sitä, miten matkustaminen vaikuttaa kompetenssien kehittymiseen. Oli myös 
kiinnostavaa selvittää, missä vaiheessa kaksikielisen lapsen kielellinen tietoisuus 
kehittyisi: kehittyisikö se kenties juuri keruuvaiheen aikana?  

Tutkimuskohteeni oli englantilaisten maahanmuuttajavanhempien ainoa lapsi, 
joka oli keruujakson alkaessa kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta ja sen loppuessa 
kaksi vuotta ja 11 kuukautta. Tutkin kaksikielisen lapsen ja hänen vanhempiensa 
välisiä keskusteluja, lapsen ja ikätoverien keskusteluja päiväkotiympäristössä sekä 
minun ja lapsen välillä käytyjä keskusteluja. Valitsin tällaiset keskusteluasetelmat, 
koska halusin tallentaa kielenoppaan molemmilla kielellä käytyjä, luonnollisia 
keskusteluja. Vanhempien kanssa käytävissä keskusteluissa ympäristö oli 
englanninkielinen ja tutkijan kanssa ja päiväkodissa käytävissä keskusteluissa 
suomenkielinen. Aineistossa näkyy kahden kielen olemassaolo lapsen elämässä.  

Erilaiset vuorovaikutussuhteet (vanhempi-lapsi, kaveri-lapsi, tutkija-lapsi) 
vaikuttivat todennäköisesti paitsi keskustelukieleen myös keskusteluiden laatuun. Jo 
ensimmäisen kuvauskerran jälkeen keskustelu alkoi sujua luontevasti. Tutkijana otin 
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osaa kielenoppaan leikkiin, mutta en innostanut siihen: annoin kielenoppaan tehdä 
aloitteet. Kielenoppaan opettajavanhemmat eivät pääsääntöisesti pyrkineet 
ohjaamaan tilannetta, mutta olivat auliita korjaamaan kielenoppaan ilmaisuja 
korrektimpaan suuntaan. Päiväkotiryhmässä pääsin tallentamaan 
ikäisryhmäkeskusteluja, joissa kielenopas leikki ikätovereittensa kanssa. Samalla 
tarkastelin Adan sosiaalista kompetenssia. Sain myös kuvan siitä, miten tämä 
kaksikielinen lapsi toimii osana ryhmää. 

Kaksikielinen kielenoppaani Ada on omaksunut englantilaisilta vanhemmiltaan 
englannin kieltä vauvasta saakka: englanti on hänen äidinkielensä konkreetissa 
mielessä. Adan vanhemmat eivät osaa suomea kuin auttavasti; kielenoppaani on 
omaksunut suomea englannin kielen rinnalla lähes simultaanisti suomenkielisessä 
päiväkodissa. Siellä hän on oppinut suomeksi sellaisia sanoja ja ilmauksia, joita hän 
ei vielä englanniksi tunne. Suomenkielistä syötöstä Ada oli saanut niin ikään perheen 
suomalaisilta ystäviltä. Jos toisen kielen omaksuminen on alkanut äidinkielen 
rinnalla ennen kolmen vuoden ikää, voidaan lapsella katsoa olevan kaksi ensikieltä 
(ks. McLaughlin 1984: 73). Suomea voidaan tämän määritelmän mukaan pitää 
kielenoppaan toisena ensikielenä, vaikka englannin omaksuminen onkin alkanut 
ennen suomen kielen omaksumista.  

Aiempi kaksikielisten lasten tutkimus on painottunut paljolti omien lastensa 
kehitystä tutkineiden lingvistivanhempien tapaustutkimuksiin (ks. Veikkolainen 
2006: 8–9; Arnberg 1987: 43). Tutkimustilanne työssäni oli herkullinen, sillä 
kaksikielisen lapsen kieltä ja kommunikaatiostrategioita ei ollut tällaisessa 
kontekstissa käsittääkseni aikaisemmin Suomessa tutkittu.  

Lapsi tulee tietoiseksi itsestään toisen ikävuoden lopulla. Jo tällöin 
kaksikieliselle lapselle saattaa muodostua käsitys omasta itsestään kahden kielen 
puhujana. (Hassinen 2005: 56.) Tietoisuuden kehittymiseen liittyy myös 
vuorovaikutuksen pelisääntöjen oppiminen sekä strateginen toiminta 
keskustelutilanteissa. Lapsi – siinä missä aikuinen kielenoppijakin – kehittää keinoja 
selvitä viestinnällisistä ongelmista niitä kohdatessaan (Bialystok 1990: 84–85). 
Aikuisen näkökulmasta pienen viestijän ilmaisua supistavat sanavaraston rajallisuus 
ja käsitesysteemin kehittymättömyys. Tutkimuksessani selvitän, onko kaksikielisellä 
lapsella strategista kompetenssia, kuten aikuisella kielenoppijalla on. Pelkistääkö 
lapsi ilmaisuaan, katkeaako kommunikaatio lapsen kohdatessa viestinnällisen 
ongelman vai pyrkiikö lapsi tavoittamaan kommunikatiivisen päämäärään? Tämä 
mielenkiintoinen kysymys korostuu, kun tutkin tilannetta perheessä, jossa 
vanhemmat eivät ymmärrä kuin auttavasti lapsensa toista ensikieltä, suomea, ja jossa 
lapsi saa tukea toiselle äidinkielelleen englannille pääosin vain perheeltään. 
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Tutkimusaineiston keräsin videonauhalle. Kuvauskertoja oli kymmenen, ja kukin 
niistä oli puolen tunnin mittainen. Varsinainen tutkimusaineistoni muodostuu neljästä 
tunnista videonauhoitteita. Ensimmäisen ja toiseksi viimeisen kuvauskerran jätin 
tutkimusaineiston ulkopuolelle, sillä näillä kerroilla äiti ohjasi tilanteita eikä 
tutkimuskohde ollut kovin aktiivinen keskustelija. Suomenkielisiä keskusteluja 
tutkijan kanssa on aineistossa eniten, 2 tuntia, keskusteluja päiväkodissa noin 45 
minuuttia ja keskusteluja jommankumman vanhemman kanssa tunnin ja 15 minuutin 
verran.  

Kuvasin aineiston suurelta osin kielenoppaan kotona olohuoneessa tai 
lastenhuoneessa, jossa kamera oli sijoitettu jalustalle ja Ada puuhaili joko tutkijan tai 
vanhempansa kanssa. Tekeminen vaihteli: kuvaustilanteissa askarreltiin, leikittiin tai 
maalattiin. Pääsääntöisesti vanhemmat eivät olleet paikalla niissä tilanteissa, joissa 
tutkija ja kielenopas keskustelevat. Tutkija sen sijaan oli paikalla videokameran 
takana vanhempien ja kielenoppaan keskustelujen aikana. Aineistossa on tilanteita 
myös kodin ulkopuolelta muun muassa päiväkodista, jossa tutkija kävi kuvaamassa 
kerran, sekä otokset leikkipuistosta, kahvilasta ja tavaratalosta. Aineiston kaikki 
kuvaustilanteet eivät siis ole samanlaisia. Vaihtelevilla kuvaustilanteilla oli kuitenkin 
mielestäni positiivinen vaikutus aineiston laatuun. Kielenopas ei ehtinyt kyllästyä ja 
omaksua tiettyä käyttäytymismallia kuvaustilanteiden varalle. Kommunikaatio oli 
luontevaa ja kielenopas oma-aloitteinen. 

2 Näkökulmia kaksikielisyyteen 

Tutkimukseni lähtökohta on, että kaksikieliseksi tulo riippuu osittain siitä, mihin 
ryhmään lapsi kuuluu: valtaväestöön, vähemmistöön vai kaksikieliseen perheeseen, 
jossa toinen vanhemmista on enemmistön ja toinen vähemmistön edustaja. Eri 
ympäristöissä lapsella on erilaiset edellytykset ja tarpeet tulla kaksikieliseksi. 
Lapseen kohdistuva paine toisen kielen oppimiseen äidinkielen rinnalla tai 
suksessiivisesti sen jälkeen ja siten kaksikieliseksi tulemiseen vaihtelee. Paine on 
erilainen sen mukaan, kuuluuko lapsi valtaenemmistöön, ”vallattomaan” 
enemmistöön, onko hän kaksikielisestä perheestä, jonka toinen vanhempi on 
enemmistöstä, toinen vähemmistöstä, onko perhe kolmikielinen tai ovatko lapsen 
vanhemmat kenties saman kielivähemmistön jäseniä. (Skutnabb-Kangas 1988: 71.)  

Skutnabb-Kankaan (1988: 74) mukaan kielellisistä vähemmistöistä tulevilla 
lapsilla on voimakas ulkoinen paine oppia enemmistökieli ja usein voimakas perheen 
sisäinen paine tulla kaksikielisiksi. Nimittäin vanhemmat haluavat usein, että heidän 
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lapsensa oppii yhteiskunnan kielen hyvin, koska sen oppiminen parantaa lapsen 
koulutuksellisia ja taloudellisia mahdollisuuksia maassa. Adalla paine kehittyä 
kaksikieliseksi on sekä perheen sisäinen että ulkoinen. Adan hoitopaikaksi on valittu 
suomenkielinen päiväkoti lähellä perheen asuinpaikkaa. Tällä valinnalla vanhemmat 
voivat varmistaa Adan suomen kielen oppimisen. Suomenkielisessä ikäisryhmässä 
paine omaksua suomen kieli on voimakas, koska muut lapset eivät ymmärrä 
englantia ja kommunikoinnin kieli on suomi.   

Kieli opitaan aina vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. On olemassa useita 
erilaisia tilanteita tai menetelmiä, joiden kautta lapsi kehittyy kahden kielen 
puhujaksi. Esimerkkeinä mainittakoon (a) yksi kieli – yksi ympäristö -malli, jossa 
kaksikielisen perheen vanhemmat puhuvat kumpikin lapselleen omaa kieltään. 
Toisen vanhemman kieli on yhteisön pääkieli. Muita kaksikieliseksi kasvamisen 
malleja ovat b) kotikielenä muu kuin pääkieli4 (yksi kieli – yksi ympäristö), c) 
kotikielenä muu kuin pääkieli ilman ympäristön tukea, d) ei-natiivit vanhemmat sekä 
e) kielten yhdistäminen ja vaihtelu. Kun kotikielenä on muu kuin pääkieli (b), 
vanhemmat tulevat eri kieliryhmistä, mutta puhuvat lapselleen samaa kieltä, 
vähemmistökieltä. Vaihtoehtoisesti vanhemmat voivat molemmat kuulua kielelliseen 
vähemmistöön (c). On myös tilanteita, joissa vanhempi tai vanhemmat käyttävät 
lapsensa kanssa kieltä, jonka syntyperäisiä puhujia he eivät itse ole (d). Esimerkiksi 
kuuron lapsen kuulevat vanhemmat voivat käyttää lapsensa kanssa viittomakieltä tai 
vanhempi voi jostain muusta syystä valita lapsensa kanssa yhteiseksi kieleksi muun 
kuin oman äidinkielensä. Kielten yhdistämisellä ja vaihtelulla tarkoitetaan, että 
kaksikielisen perheen vanhemmat puhuvat lapselleen molempia kieliä 
epäjohdonmukaisesti sekoittaen ja vaihdellen niitä. (Romaine 1995: 183–186; 
Hassinen 2002: 37–39.)  

Kaksikielisyyteen johtavien tilanteiden moninaisuuden lisäksi on huomioitava, 
että kaksikielisyys on suhteellinen, ei absoluuttinen käsite. On olemassa eriäviä 
mielipiteitä siitä, ketä voidaan pitää kaksikielisenä. Tutkijat määrittelevät 
kaksikielisyyden laatua eri lähtökohdista (Aikio 1988: 8–9). Ei ole yksiselitteistä 
sekään, mikä on kaksikielisen äidinkieli. Äidinkieltä määriteltäessä kriteerinä voi 
olla esimerkiksi kompetenssi, kielenkäytön, alkuperän ja kielellisten asenteiden 
näkökulmista. Kaksikielisen äidinkielenä voidaan pitää kieltä, jonka hän hallitsee 
parhaiten tai jota hän käyttää eniten.  Alkuperäkriteerin mukaan määriteltynä 
äidinkieli on kieli, joka opitaan ensin, joko äidiltä tai lähimmältä hoitajalta. 
Äidinkieli voidaan määritellä myös kielellisen samaistumisen mukaan: henkilön 

                                                        
4 Pääkielellä tarkoitan enemmistökieltä. 
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äidinkieli on se kieli, jonka puhujiin hän on samaistunut ja joiden normit ja arvot hän 
on kielen välityksellä omaksunut. (Skutnabb-Kangas 1981: 22–24.) Silloin kun 
halutaan korostaa kielten oppimisen järjestystä, käytetään termejä ensikieli ja toinen 
kieli. Ensikielellä tarkoitetaan kieltä, jota lapsi oppii aivan pienestä pitäen tai melko 
varhaisessa iässä. (Stedje–af Trampe 1978: 19, 30.) Kun henkilö omaksuu kahta 
kieltä aivan pienestä pitäen, voidaan käyttää myös termiä ensikielenä kaksikielisyys: 
tällöin henkilöllä on kaksi ensikieltä. Termi on peräisin Swainilta (1972).   

Kahden kielen olemassaolo vaikuttaa kaksikielisen lapsen puheeseen: lapsi 
sekoittaa kieliä äänteiden tasolla sekä morfologian ja syntaksin tasolla. Sekoittumista 
saatetaan selittää kielten välisellä siirtovaikutuksella eli interferenssillä tai 
transferilla. Lapsioppijan kohdalla puhutaan useimmiten transferista, sillä termiin ei 
liity samankaltaista negatiivista sävyä kuin interferenssi-sanaan (ks. esim. Hoffman 
1991: 96; Hassinen 2002: 44). Soveltavassa kielitieteessä transferia pidetään 
oppimista edistävänä vaikutuksena toisen kielen oppimisprosessissa (Ringbom 1987: 
46).  

Kahta kieltä puhuvat henkilöt voivat esimerkiksi vaihtaa kielestä toiseen kesken 
ilmauksen tai keskustelun. Tätä kutsutaan koodinvaihdoksi. Lainaaminen ja 
koodinvaihto ovat muistuttavat jonkin verran toisiaan, mutta koodinvaihdossa kielen 
elementti ei mukaudu kieliopillisesti ympäristöönsä, vaan säilyy alkuperäisessä 
muodossaan. (Hoffman 1991: 109–111; Hirvonen–Lauttamus 2000: 48).   

3 Kommunikaatiostrategiat ja strateginen 
kompetenssi 

Bialystokin (1990: 15–16) mukaan kielen käytön prosessit ovat mentaalinen, 
tiedostamaton tai tiedostettu tapahtumaketju. Strategiat puolestaan ovat tietoisia. 
Strategia ei ole prosessi, kuten esimerkiksi näköhavainnon prosessointi tai puheen 
monitorointi ovat. Strategiat kehitetään puheen suunnittelun aikana. 

Kommunikaatiostrategiat voidaan ymmärtää keskustelijan tietoisina 
suunnitelmina ratkoa kommunikaation ongelmatilanteita (ks. esim. Faerch–Kasper 
1983). Taronen (1980) sekä Sunin (1995) näkemykset kommunikaatiostrategioista 
eroavat Faerchin ja Kasperin tulkinnoista: Suni ja Tarone korostavat strategioiden 
yhteistyöluonnetta. Suni muun muassa tarkastelee kommunikaatiostrategioiden ja 
merkitysneuvotteluijen suhdetta, jota myös Tarone (1980: 420) on kommentoinut.  
Kommunikaatiostrategioita on myös kritisoitu (ks. esim. Kalliokoski 2001).  
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Canalen (1983: 7–11) mukaan strateginen kompetenssi on yksi 
kommunikatiivisen kompetenssin osa-alueista. Dams, Müller, Quartapelle ja Willems 
(1998: 137–138) puolestaan näkevät kommunikatiivisen kompetenssin kattavan 
kolme osa-aluetta: kielellisen ja käsitteellisen, pragmaattisen ja diskursiivisen osa-
alueen. Kielenoppijan kompetenssia osoittavat muun muassa sanavalinnat, 
äänensävy ja kyky pyytää apua. Kommunikatiivinen kompetenssi ilmenee 
esimerkiksi kykynä pyytää apua; strateginen kompetenssi ilmenee kykynä käyttää 
avunpyyntöä tms. keinoa keskustelua edistävällä tavalla. Ulospäin kompetenssi 
näkyy performanssina eli suoriutumisena erilaisista vuorovaikutustilanteista, joissa 
kommunikaatiostrategioita, esimerkiksi avunpyyntöä, käytetään. 

3.1 Lapsesta kehittyy keskustelija 

Kommunikaatiostrategioiden tutkimuksessa ei voi sivuuttaa peruslähtökohtia: lapsen 
kielellistä kehitystä ja kielen käytön funktioita. Esikielellisenkin kauden aikana 
lapsen kanssa voi ja pitääkin jutella. Leiwon mukaan lapsi ääntelee syntymästään 
saakka. Itku on vastasyntyneen ensimmäinen tapa viestittää ympäristölleen 
tarpeistaan. Vauva kykenee ottamaan kontaktia muillakin tavoilla, kuten 
hymyilemällä, katseella, otsaa rypistämällä ja matkimalla hoitajansa liikkeitä. 
Kolmen kuukauden iässä hänestä alkaa yleisesti ymmärrettävällä tavalla kehittyä 
keskustelija, kun hän alkaa ääntein vastata hoitajansa puheeseen. Jo lapsen 
kielellisessä jokeltelussa on havaittavissa keskustelukäyttäytymisen mukaista 
intonaation vaihtelua. (Leiwo 1986: 74–76; ks. myös Karjalainen 1996: 34.) Lapset 
alkavat käyttää sanoja ilmaisumuotonaan oikeastaan vasta toisella ikävuodellaan 
(Nieminen 1991: 78). Lapsi käyttää kieltä erilaisissa tehtävissä, esimerkiksi 
ekspressiivisessä, esittävässä ja vuorovaikutuksellisessa funktiossa. Myöhemmin 
kieli on heuristisessa ja informatiivisessa käytössä (ks. Halliday 1973). 

Puhutun kielen symbolisysteemin lisäksi lapset luottavat myös muihin 
symbolisysteemeihin. Tehdäkseen itsensä ymmärretyiksi lapset osoittavat kohdetta ja 
kuvailevat sitä sanoin tai elein. Ekstraverbaaliset keinot, kuten eleet, ilmeet ja 
mimiikka, ovat lapsen käytössä, samoin äänten imitaatio. Myös korjausta pidän 
kommunikatiiviseen maaliin tähtäävänä, viestin ymmärtämistä edesauttavana 
strategisena keinona. Aikuisilla kielenoppijoilla on lisäksi apunaan äidinkielensä 
kompetenssi ja maailmantuntemus (Bialystok 1990: 87). Näkisin, että lapsella 
eläytyvä, kokonaisvaltainen kommunikaatio korvaa strategioita, joihin aikuinen 
vieraan kielen oppija voi kohdekielen puutteellisesta kielitaidostaan huolimatta 
turvautua. 
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3.2 Kommunikaatiostrategoiden luokittelu 

Olen käyttänyt tutkimuksessani taulukon 1 mukaista kommunikaatiostrategioiden 
luokittelua. Jaoin aineiston pelkistämis- ja saavuttamisstrategioihin. 
Pelkistämisstrategiat jaottelen viestin hylkäämiseen ja semanttiseen välttämiseen. 
(Ks. Faerch ja Kasper 1983: 36–38; Tarone 1980: 429.) Taronea (1980: 429) 
mukaillen sijoitin saavuttamisstrategioihin muun muassa liikayleistyksiä, 
kiertoilmauksia ja likiarvoja. Kuvailustrategia on peräisin Bialystokilta (1983: 106). 
Faerch ja Kasper (1983: 49) käyttävät termiä parafraasi. Se sisältää kuvailun ja 
kiertoilmauksen.  
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Taulukko 1. Tutkimuksen kommunikaatiostrategialuokitus.  

Saavuttamisstrategiat  Pelkistämisstrategiat 

korjaus viestin hylkääminen 

a) muokkaus semanttinen välttäminen 

b) avunanto  

avunpyyntö   
a) suora pyyntö  
b) jokin epäsuora vihje (esim. katse)  

koodinvaihto  
vieraskielistäminen  
kaikkiin tarkoituksiin sopivat sanat  
likiarvo  
uudissana   
kiertoilmaus  
kuvailu  
liikayleistys  
nonverbaalit keinot  

a) ilmeet  
b) ääni-imitaatio  
c) miimi  

Kaksikielinen lapsi saattaa kokea toisen kielensä jossain tilanteessa vaikeammaksi 
(Hassinen 2005: 66). Hänen kommunikaatiostrategioiden käytössään voi olla kyse 
helpomman ilmaisun hakemisesta. Esimerkiksi koodinvaihto on strategia, jonka 
avulla lapsi hakee helpommin tavoitettavan ilmauksen toisesta kielestä. 
Koodinvaihto on yksi tarkastelemistani saavuttamisstrategioista, sillä koodinvaihdon 
funktiona on Hoffmanin (1991: 109–111) mukaan kommunikaation helpottaminen ja 
luonteva keskustelu. Vieraskielistämisen olen tutkimuksessani tulkinnut, kuten 
Faerch ja Kasperkin (1983: 46), strategiaksi, jonka käytön tuloksena keskustelijan 
ilmauksessa on piirteitä kahdesta kielestä. Pyrkimys on luontevaan keskusteluun, 
kuten koodinvaihtostrategiankin avulla.  

Lapsi voi pyytää apua vanhemmaltaan tai keskustelukumppaniltaan sanallisesti 
tai sanattomasti, esimerkiksi katseella. Lapselle voidaan myös antaa apua ilman 
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pyyntöä. Sijoitan avunpyynnöt saavuttamisstrategioiden joukkoon (ks. Tarone: 1981: 
287; Faerch–Kasper 1983: 50–51). Erottelen suorat pyynnöt sekä epäsuorat vihjeet, 
jota merkitään vaikkapa katseella. Tarkastelen saavuttamisstrategioiden yhteydessä 
myös Adan käyttämiä nonverbaaleja keinoja, jotka jaottelen kolmeen osaan: 
ilmeisiin, ääni-imitaatioihin ja miimeihin (vrt. Faerch–Kasper 1983: 52). 

Lapsi voi viitata näköpiirissään oleviin esineisiin yleisillä sanoilla (all-purpose 
terms), joita tutkimuksessani nimitän kaikkiin tarkoituksiin sopiviksi sanoiksi. 
Englannissa näitä ovat esimerkiksi this, thing, there ja do. (Bloom 1973: 18, 71.) 
Sijoitan kaikkiin tarkoituksiin sopivat sanat saavuttamisstrategioiden joukkoon. 
Liikayleistyksen olen niin ikään luokitellut saavuttamisstrategiaksi. Olen määritellyt 
liikayleistyksen Clarkin tavoin (1973: 77–79). 

Lapset luovat vuorovaikutustilanteissa uusia sanoja täyttääkseen sanavarastonsa 
aukkoja (Clark 1973: 42). Vänttilän (1996: 13) mukaan lasten keksimissä 
uudissanoissa on uutta osien kokonaisuus. Uudissanoiksi voidaan mieltää myös 
lasten eri merkityksessä käyttämät aikuiskielen sanat. Hoffman (1991: 104) toteaa, 
että kaksikielisen lapsen uudissanoissa voi olla vaikutteita lapsen kummastakin 
kielestä. Luokittelen tutkimuksessani uudissanat saavuttamisstrategioiden joukkoon. 
Strategisessa mielessä käytetyt uudissanat ovat Adan itsensä keksimiä sanoja, jotka 
saattavat esiintyä useampaankin otteeseen mutta joiden esiintymistä vain 
ensimmäisen olen laskenut uudissanaksi. 

 Luokituksessani saavuttamisstrategioihin kuuluu myös korjauksia. Olen jakanut 
korjaukset avunantoihin ja muokkauksiin eli itse-kojauksiin (Ristolainen 2004: 19; 
Tuomivaara 2006: 20–295). Olen merkinnyt kaikki Adan käyttämät 
kommunikaatiostrategiat taulukoihin. Taulukoista ilmenee, kuinka monta kertaa Ada 
tarjoaa apua keskustelukumppanilleen. Toisaalta myös keskustelukumppani voi 
tarjota Adalle apuaan. Merkitsenkin taulukoihin sulkeisiin Adan tarjoamien ja 
vastaanottamien avunantojen yhteismäärän. 

Faerchin ja Kasperin (1983: 43–52) luokituksesta poiketen en ole jakanut 
pelkistämisstrategioita erikseen formaaleihin ja funktionaalisiin 
pelkistämisstrategioihin. Olen jättänyt heidän strategialuokituksestaan pois topiikin 
välttämisen. Saavuttamistrategioihin en ole ottanut sellaista Faerchin ja Kasperin 
käyttämää strategiaa kuin kielenaineksen haku. Ehkä tämä strategia olisi kuitenkin 
ollut syytä pitää luokituksessa mukana. 

                                                        
5 Ks. myös Vuontisjärven ja Halmeen sekä Illikaisen artikkelit tässä kokoelmassa. 
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4 Kommunikaatiostrategioiden analyysi ja 
tutkimustulokset  

4.1 Suomenkielinen keskustelu kielenoppaan ja tutkijan välillä  

Suomenkielisissä keskusteluissa kaksikielinen kielenoppaani Ada käytti 
huomattavasti enemmän saavuttamisstrategioita kuin pelkistämisstrategioita. 
Keskusteluissa tutkijan kanssa selvästi suosituimpana kommunikaatiostrategiana 
olivat kaikkiin tarkoituksiin sopivat sanat. Informantti käytti usein myös likiarvoa, 
kiertoilmausta ja nonverbaaleja strategioita.  

Taulukko 2. Kommunikaatiostrategiat suomenkielisissä keskusteluissa tutkijan kanssa. 
Myös tutkijan avunannot näkyvät sulkeissa olevissa luvuissa. 

Saavuttamisstrategiat 170 (172) Pelkistämisstrategiat 6 

korjaus 7 (9) viestin hylkäys 6 

avunpyyntö 10 semanttinen 
välttäminen 

0 

koodinvaihto 8   

vieraskielistäminen 3   

kaikkiin tarkoituksiin 
sopivat sanat 

82   

likiarvo 14   

kiertoilmaus 16   

uudismuodoste 11   

kuvailu 0   

liikayleistys 1   

nonverbaalit strategiat 18   

Kommunikaatiostrategioita yhteensä 176 (178) 

Kielenopas hylkäsi kuusi kertaa viestinsä suomenkielisissä keskusteluissa tutkijan 
kanssa. Esimerkissä 1 on selkeästi kysymys viestin hylkäämisestä. Ada miettii 
vastausta kysymykseeni, mutta hylkää viestin ja aloittaa uuden puheenaiheen. Ada 
käyttää tutkijan kanssa keskustelleessaan viestin hylkäystä esimerkiksi sellaisissa 
tapauksissa, joissa hän ei tunne sanaa ja hänellä on muuta mielessään. 
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(1) L6: tuossa ov vähä tilaa laita vaikka siihe no mikäs toi o 
 A: hm hm minnet tämät mennee 
 L: no: hm hm mahtuisko tuohon kokkeileppa tossa lukkee että krismas 
 A: yeah 
 L: aiotteko te viettää joulua nyt kesällä 
 (2.9/ 2.10) 

Adan suomenkielisissä keskusteluissa ei ollut erotettavissa semanttista välttämistä. 
Tämä on kuitenkin myös tulkintakysymys. Yleistermien käyttö voitaisiin tulkita 
joissain tapauksissa myös semanttiseksi välttämiseksi. Olen tulkinnut, että kyseessä 
on semanttinen välttäminen ainoastaan silloin, kun konteksti antaa siihen selvästi 
aihetta. Tulkitsin semanttiseksi välttämiseksi ainoastaan yhden tilanteen, joka esiintyi 
vanhemman ja kielenoppaan välisessä keskustelussa. 

Esimerkissä 2 Ada vastaa äitinsä innostuneeseen puheenvuoroon epävarmalla 
myönnöllä yeah. Kyse voi olla välttämisestä, tai tyttö on yksinkertaisesti unohtanut 
tapahtuman eikä siksi innostu jatkamaan puheenaiheesta. 

(2) Ä: look at that picture it’s a hammock 
 A: ham 
 Ä: you remember oncle fred had a hammock do you remember we went on it 

it was swinging at oncle fred’s house and then we went out and he had a big 
hammock well we called it swingi (.) keinu and we got on it and pete got on 
it d’you remember 

 A: yeah 
 (2.9/ 2.10) 

Saavuttamisstrategioihin kuuluvia korjauksia esiintyy tutkijan ja kielenoppaan 
keskusteluissa yhdeksän kertaa. Korjauksista seitsemän on muokkauksia ja kaksi 
tutkijan avunantoja. Olen laskenut korjauksiksi edellisen lausuman tarkennukset, 
mutta en sijoita korjaus-ryhmään sanoilla leikittelyä. Esimerkissä 3 on kaksi 
korjausta: kielenopas muokkaa ilmaisuaan ja tutkija antaa hänelle apua. Yhteistyöllä 
päästään korrektiin ilmaukseen.7  

                                                        
6 L viittaa tässä artikkelissa tutkijaan ja A kielenoppaaseen.  
7 Korrekti muoto ei aina keskustelun etenemisen kannalta ole välttämätön. Keskustelussa tutkija ei aina 
korjaa kielenoppaan uudismuodosteita. 
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(3) A: me tehetään noin pilliksi 
 L: pilliksi 
 A: pilvikse 
 L: pilveksi 
 (2.10) 

Kielenopas pyytää keskusteluissa tutkijalta apua suorilla kysymyksillä tai epäsuorasti 
yhteensä 10 kertaa. Epäsuoria avunpyyntöjä ovat tulkintani mukaan tilanteet, joissa 
kielenopas katsoo minua odottavasti. En nauhoitustilanteessa yleensä reagoinut Adan 
avunpyyntöihin.  

Avunpyyntöjä esiintyy esimerkiksi nimeämistilanteissa, joissa katselin Adan 
kanssa valokuvia. Lapsen muistin ja muistitoimintojen kehitys kuuluvat lapsen 
kognitiiviseen kehitykseen. Ne vaikuttavat lapsen kielen omaksumiseen: 
sanavaraston kasvun nopeutuminen 1,5-vuoden iässä edellyttää aiempaa 
abstraktimman muistin kehitystä. (Leiwo 1986: 62; Arajärvi–Helenius 1981: 188.) 
Valokuvasta tunnistaminen edellyttää visuaalisen muistin käyttöä. Esimerkissä 3 Ada 
yrittää turvautua aluksi keskustelukumppanin apuun, mutta kun tämä ei anna apua, 
hän yhdistää itse kuvan henkilön isäänsä. Vaikka tutkija seuraa tilannetta, Adan 
avunpyyntö ja muistihaku eivät heti tuota kommunikaation kannalta optimaalista 
tulosta, sillä tutkija ymmärtää kielenopasta väärin. Kielenopas korjaa tutkijaa ja  
keskustelussa saavutetaan yhteisymmärrys.  

(4) A: äiti eiva nalle mikä se: 
 L: emmää tiijä 
 A: onk se ym ym ym: mu daddy 
 L: täti 
 A: daddy 
 (2.9/ 2.10) 

Kielenoppaani Adan on ilmeisesti helpompaa palauttaa jotkin sanat mieleen tietyllä 
kielellä, ja siksi hän saattaa vaihtaa koodia ilmauksen sisälläkin. Koodinvaihtoa 
tapahtuu etenkin sellaisissa englannin ja suomen sanoissa, jotka muistuttavat 
äänneasultaan toisiaan (esimerkki 4). Joskus suomen ja englannin välillä tapahtuu 
koodinvaihto, vaikka sanat eivät olisikaan samankaltaisia: Ada saattaa esimerkiksi 
käyttää suomenkielisessä puhunnoksessa sanaa playground ’leikkipuisto’. 
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 (5) A: i put ’is daddy suklaa 
 Ä8: yeah okey 
 (2.9/ 2.10)  

Koodinvaihto tapahtuu englannista suomeen englanninkielisissä keskusteluissa 
(esimerkki 5) ja suomesta englantiin suomenkielisissä keskusteluissa (esimerkit 4 ja 
6). Ada osoittaa välillä osan puheenvuorostaan englantia puhuvalle vanhemmalleen 
ja puhuu sitten minulle suomea. Esimerkin 5 alussa Ada kohdistaa katseesta 
päätellen englanninkielisen vastauksen isälleen. Sitten hän kääntää katseensa minuun 
ja jatkaa puhunnostaan suomeksi. Lasken esimerkin 6 kaltaiset puhetilanteet 
koodinvaihdoiksi. 

(6) A: [katsoo isää] ye:s (.) [katsoo tutkijaa] lähetää fredin kans ee ulko- lähetää 
fredin kans lähetää freddin kans ulkona. 

Ada käyttää koodinvaihtoa niissä tilanteissa, joissa läsnä on erikielisiä 
keskustelijoita. Tällöin hän osoittaa puheenvuoronsa erikielisille puhujille eri 
koodilla. Koodinvaihto näyttää tulevan kysymykseen myös silloin, kun toisen kielen 
(ei keskustelun kielen) sana on haettavissa muistista helpommin. Ekvivalentti 
kohdekielen/ keskustelukielen sanasta voi myös puuttua, jolloin Ada käyttää sen 
kielistä sanaa/ ilmaisua, jolla on sen jo oppinut. Kun englannin ja suomen sanat 
muistuttavat toisiaan, on koodinvaihto myös käytössä. Tällöin ei ymmärtämisen 
kannalta ole merkittävää, kummalla kielellä jokin sana sanotaan. Tein lisäksi 
huomion, että jotkin paikkaan viittaavat sanat Ada sanoo aina tietyllä kielellä. 
Esimerkiksi playground-sana on aineistossana aina englanniksi ja päiväkoti-sana aina 
suomeksi. Näitä sanoja hän käyttää kuin paikannimiä. 

Kielenoppaan ja tutkijan välisissä keskusteluissa esiintyy vieraskielistämistä 
kolme kertaa. Esimerkiksi sohva-sana saa englannilta kalskahtavan muodon soffa. 
Tämä esimerkki voidaan tulkita vieraskielistämiseksi: ilmauksessa on transferia 
englannista suomeen. Vieraan kielen oppijoilla äidinkieli vaikuttaa kohdekieleen, eli 
tapahtuu kielten välistä siirtovaikutusta. 

Kielenoppaan ja tutkijan keskustelussa kaikkiin tarkoituksiin sopivat sanat ovat 
kaikkein yleisin kommunikaatiostrategia. Tämä strategia esiintyy tutkijan ja 
kielenoppaan keskusteluissa 82 kertaa. Kielenoppaan käyttämät suomenkieliset 
yleistermit ovat se, tämä, semmoista, näin, siellä, mennä ja tehdä (esimerkit 7 ja 8). 
Ada käyttää tämä-sanasta myös lapsenkielistä muotoa töö. Kaikkiin tarkoituksiin 

                                                        
8 Ä viittaa kielenoppaan äitiin. 
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sopivia sanoja käytetään näköpiirissä oleviin asioihin viittaamisessa. Esimerkeissä 6 
ja 7 Ada viittaakin kätensä ulottuvilla oleviin asioihin. 

(7) A: syö senki 
 L: onks se kenkälusikka 
 A: mullon töö tämä töö.  
 (2.8) 
 
(8) A: teekkö sinä käsi 
 L: joo ook sinä ennen piirtäny kättä 
 A: ym sielä ((näyttää aikaansaannostaan)) 
 L: joo ookko päiväkodissa koskaan piirtäny kättä 
 (2.10) 

Adan ja tutkijan keskusteluissa likiarvo esiintyy 14, kiertoilmaus 16 ja 
uudismuodoste 11 kertaa. Likiarvoksi olen tulkinnut vaikkapa sellaiset sanat kuin 
’vessahätää’ merkitsevän vessa-sanan. Uudismuodosteeksi luokittelen muun muassa 
palas-sanan ’pala, palanen’ merkityksessä (esimerkki 9). Kiertoilmaukseksi olen 
tulkinnut sellaiset kielenoppaan ilmaukset kuin tehdä pikkuiseksi eli ’purkaa’ sekä 
mennä jäähän eli ’jäätyä’.  

(9) A: tehetäänkö: taloa 
 L: joo 
 A: juu otetaan tämä eikö otetaan tämä pieni palas ensin 
 L: joo otetaav vaan hyvä 
 (2.10) 

Ada ei käytä kuvailua tutkijan kanssa puhuessaan. Oletan, että kuvailu on 
kielellisesti melko kehittynyt strategia: lapsen täytyy esimerkiksi tunnistaa värit 
voidakseen kuvailla esinettä sen värin perusteella. Liikayleistystä esiintyy 
kielenoppaalla vain kerran. Clarkin (1973: 78) mukaan liikayleistystä esiintyy 
lapsella noin vuoden ajan ja yleensä iässä 1.1–2.6. Tietyn sanan liikayleistäminen ei 
yleensä kestä pitempään kuin 8 kuukautta. Ada on keruujakson aikana iässä  2.8.–
2.11: hän on siis sen ikäinen, ettei liikayleistys ole enää yleinen. Sen sijaan 
nonverbaaleja strategioita kielenopas käyttää melko paljon: niitä on aineistossa 18, ja 
niistä 10 on ääni-imitaatioita. Nonverbaalit strategiat vaikuttavat varsin 
käyttökelpoisilta: esimerkiksi imitoimalla tavaran ääntä Ada kuvaa toimintaa, kuten 
”kenkälusikkamiekkailua” (esimerkki 10).  
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(10) A: tsyt tsyt tsyt LAITA tsyt tsyt tyt tsyt tsyt tsyt tsyt laita tsyt tyt tsyt.hh 
ts(hh)y:t 

  L: ts(hh)yt  
  A: he he 
  (2.8) 

4.2 Suomenkielinen keskustelu kielenoppaan ja päiväkotikaverien 
välillä 

Osa tutkimusaineistostani on kuvattu päiväkodissa. Keskustelut ovat 
leikkitilanteesta, jossa Ada leikkii parvella Sarin ja Nellin9 kanssa. Sara ja Nelli ovat 
Adan päiväkotikavereita. Olen mukana leikissä pitääkseni tyttöjen huomion poissa 
kamerasta. Lasten persoonallisuudet tulevat leikissä esille, ja leikkitilanteesta sain 
hyödyllistä vertailukohtaa siihen, minkälainen Adan suomen kielen kehitys on 
ikäisiinsä verrattuna ja miten kommunikaatio ikäisryhmässä yleisesti ottaen sujuu. 
Ada on nauhoitushetkellä 2 vuotta ja 8 kuukautta, nauhoitustilanne kestää noin 45 
minuuttia. 

Leikkitilanteessa en havainnut Adan käyttävän pelkistämisstrategioita. 
Saavuttamisstrategioista yleisimmät olivat likiarvo ja nonverbaalit strategiat. 
Saavuttamisstrategioista esiintyivät myös korjaus, koodinvaihto, kaikkiin 
tarkoituksiin sopivat sanat, kiertoilmaus, uudismuodoste ja kuvailu. Ikäisryhmässä 
Ada käytti strategioita melko vähän. Kaikki kielenoppaan lapsiryhmässä käyttämät 
kommunikaatiostrategiat on koottu taulukkoon 3. 

                                                        
9 Päiväkotilasten nimet ovat pseudonyymejä. 

 39 



Taulukko 3. Kommunikaatiostrategiat suomenkielisessä ikäisryhmässä. Leikkikaveri 
korjaa Adaa kerran, joten korjauksia on aineistossa yhteensä kolme. 

Saavuttamisstrategiat 20 (21) Pelkistämisstrategiat 0 

korjaus 2 (3) viestin hylkäys 0 

avunpyyntö 0 semanttinen 
välttäminen 

0 

koodinvaihto 2   

vieraskielistäminen 0   

kaikkiin tarkoituksiin 
sopivat sanat 

2   

likiarvo 5   

kiertoilmaus 2   

uudismuodoste 1   

kuvailu 1   

liikayleistys 0   

nonverbaalit strategiat 5   

Kommunikaatiostrategioita yhteensä 20 (21) 

Seuraavat kaksi esimerkkiä valaisevat kaksikielisen lapsen 
kommunikaatiostrategioiden käyttöä omassa ikäisryhmässä. Esimerkissä 11 
kielenopas käyttää kaalssi-sanaa merkityksessä ’auto’. Olen tulkinnut sen 
koodinvaihdoksi, vaikka oikeastaan kyseessä on sopeutettu laina. Sanaa on muokattu 
suomen kielestä käsin. (Ks. Lauttamus–Hirvonen 2000: 49.) Ada osoittaa 
keskustelussa myös tuntevansa car-sanan suomenkielisen vastineen, auto-sanan 
(esimerkki 12). Hän kuitenkin jopa innostuu toistamaan kaalssi-lainan useaan 
kertaan. Ehkäpä tällainen kielten yhdistäminen tuottaa kielenoppaalle riemua. Oman 
kaksikielisyyden tajuaminen on innostuksen aihe. Asiat voi nimetä kahdella kielellä, 
mutta koodinvaihdolle on vähän varsinaista tarvetta ikäisryhmässä, kun kaikki 
leikkijät ovat samankielisiä.  
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(11) S: te ootte siellä mää en ota tätä mukkaan 
 A: me me on kaalssi 
 L: niin(h) 
 A: kaalssi täällä siellä meillä kaalssi teillä kaalssi 
 
(12) A: me mennää uimaan 
 S: meijäm pittää ottaa uimatavalat 
 A: autoo uimaa 

Toinen asia, joka kertoo mielestäni kaksikielisen ja yleensäkin lapsikeskustelijan 
kielellisestä potentiaalista, on runsas nonverbaalisten strategioitten käyttö. 
Nonverbaalit keinot ovat hyvin moninaiset lähtien nyökkäksestä ja edeten aina 
äänten imitointiin. Nukenrattaat ovat esimerkiksi kolin kolin kolin, turvavyön 
kiinnittämisessä on oleellista imitoida napsauttamisen ääntä (kluk). 

Kielenoppaan ja hänen päivähoitokavereidensa keskusteluissa esiintyy myös 
hauskoja leksikaalisia innovaatioita, kuten minä oo sikkaa ’minä uin’ tai ’minä istun’, 
jossa sikkaa-sanan olen tulkinnut uudissanaksi. Olen tulkinnut likiarvoiksi sanat 
itkuttaa ’itkeä’, tulva ’tulvavyö’ sekä auka ’auki’ ja kiertoilmauksiksi otetaam minua 
kuvassa ’kuvataan minua’ sekä minä menen auki ’menen aukaisemaan’.   

4.3 Englanninkielinen keskustelu vanhempien tai tutkijan kanssa 

Taulukosta 4 käy ilmi, millaisia kommunikaatiostrategioita kielenopas käyttää 
puhuessaan vanhempiensa kanssa englanniksi. Ada käyttää keskusteluissa 
monipuolisesti saavuttamisstrategioita. Aineiston englanninkielisissä keskusteluissa 
ei kuitenkaan esiinny vieraskielistämistä eikä liikayleistystä. Suosituin strategia on 
yllättäen kuvailu, jota ei suomenkielisissä keskusteluissa juuri esiintynyt. Toiseksi 
suosituimpana strategiana ovat jaetulla sijalla koodinvaihto ja kaikkiin tarkoituksiin 
sopivat sanat.  
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Taulukko 4. Kommunikaatiostrategiat vanhempien tai tutkijan kanssa englanniksi 
keskusteltaessa. Sulkeissa olevassa luvussa näkyvät myös vanhempien avunannot. 

Saavuttamisstrategiat 70 (74) Pelkistämisstrategiat 2 

korjaus 4 (8) viestin hylkäys 1 

avunpyyntö 2 semanttinen 
välttäminen 

1 

koodinvaihto 13   

vieraskielistäminen 0   

kaikkiin tarkoituksiin 
sopivat sanat 

13   

likiarvo 2   

kiertoilmaus 2   

uudismuodoste 3   

kuvailu 19   

liikayleistys 0   

nonverbaalit strategiat 12   

Kommunikaatiostrategioita yhteensä 72 (76) 

Kielenopas käyttää englanninkielisissä keskusteluissa kerran sekä viestin hylkäystä 
että semanttista välttämistä. Muualla aineistossa ei ollut sellaisia tilanteita, jotka 
uskaltaisin tulkita semanttiseksi välttämiseksi.  

(13) Ä: look at that picture it’s a hammock 
 A: ham 
 Ä: you remember oncle fred had a hammock do you remember we went on it 

it was  swinging at oncle fred’s house and then we went out and he had a big 
hammock well we called it swingi (.) keinu and we got on it and pete got on 
it d’you remember 

 A: yeah 
 (2.9/ 2.10) 

Yksi huomionarvoinen piirre on se, että itsekorjausta esiintyy suhteellisesti paljon 
vanhempien ja erityisesti äidin kanssa käydyissä keskusteluissa. Äiti edustaa 
kielenoppaalle samastumiskohdetta ja kielellistä mallia. Lapset alkavat jo varhain 
matkia vanhempiansa: vanhemman käyttäytymisen tavoittelu on samastumisteorian 
mukaan pienelle lapselle muun muassa keino pitää yllä tarvitsemaansa dyadista 
hoivasuhdetta. (Alpert–Rau–Sears 1966: 78.)   Ada tavoittelee korrektia ilmaisua. 
Hän myös toistaa äidin käyttämiä sanoja ja matkii äidin äänensävyä. Kielenoppaan 
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vanhemmat korjaavat eli antavat apua enemmän kuin tutkijalla oli tapana antaa. Äiti 
antaa apua esimerkin 14 tapaan. 

(14) A: are you gonna sit on a bicycle is bicycle i got a bicycle a lickoo bicycle 
tiny lickoo bicycle at home 

 Ä: it’s got three wheels hasn’t it so it’s a tricycle 
 (2.9/ 2.10) 

Koodinvaihto on englanninkielisissä keskusteluissa kielenoppaalla käytössä 
esimerkiksi tilanteissa, joissa hän ei tunne tai muista tiettyä sanaa. Kun Ada puhuu 
itselleen osana keskustelua vanhempiensa kanssa, hän käyttää monologeissaan 
suomea. Kielenoppaan sosiolingvistinen kompetenssi on kehittynyt: hän tunnistaa 
yleensä suomen- ja englanninpuhujat nopeasti ja puhuttelee näitä oikealla kielellä. 
Kun Ada huomaa suomenkielisen keskustelukumppaninsa ymmärtävän englantia, on 
sillä vaikutusta Adan kielen valintaan. Englannin-matkan jälkeen Ada ymmärtää 
englannin kielen käyttökelpoisuuden ja puhuttelee tutkijaa ensi kerran englanniksi. 
Englannissa vietetty lyhytkin aika, jo reilun viikon pituinen oleskelu, aktivoi Adan 
englannin kieltä. Siitä tulee toinen kommunikointikieli suomenkielisten kanssa. 

Englanninkielinen viesti menee perille suomenkieliselle keskustelukumppanille 
esimerkissä 15. Ada keskustelee ensin englanniksi äitinsä kanssa ja puhuttelee sen 
jälkeen myös suomenkielistä gallerian myyjää englanniksi.  

(15) A: i’ll say goodbye to the man then i come back 
 Ä: oh all right okey 
 A: bye bye man 
 Man: bye bye 
 Ä: did he say bye bye 
 A: yeah 
 (2.9/ 2.10) 

Englanninkielisissä keskusteluissa yleisimmin esiintyvät kaikkiin tarkoituksiin 
sopivat sanat ovat bit, it ja here. Kielenopas käyttää niitä samaan tapaan kuin 
suomenkielisissäkin keskusteluissa, esimerkiksi sanavarastonsa aukkokohtia 
täydentämään. Likiarvoiksi olen tulkinnut kaksi tapausta aineistossa. Lisäksi Adan 
englanninkielisessä puheessa on kolme uudismuodostetta. Esimerkissä 16 on 
uudismuodoste minne, jonka olen tulkinnut suomen kielen sanoista missä ja ne 
muodostetuksi.  
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(16) A: minne are 
 Ä: well they’re propably at home at the moment but we’ll see monica on 

Sunday when we go to the art gallery 
 (2.9/ 2.10) 

Aineiston englanninkielisissä keskusteluissa on 19 esimerkkiä kuvailusta. Ada 
käyttää kuvailussa nimenomaan värien nimiä. Hän erottelee vaikkapa kynttilät 
toisistaan värin perusteella, kuten ilmauksessaan i’m a pepper cankle (’candle’) and 
a pink cankle i am a red cankle i orange cankle i white cankle.  

Adan englanninkielisessä puheessa nonverbaalit strategiat kulkevat käsi kädessä 
verbaalisten ilmausten kanssa. Ele usein edeltää kielellistä ilmaisua ja tuo siihen 
jotain lisää. Kielellisestä ja ei-kielellisestä kommunikaatiosta syntyy keskusteluissa 
kokonaisuus. Kielenoppaan ekstraverbaalisia keinoja keskusteluissa ovat esimerkiksi 
pään pudistus tai nyökkäys, osoittaminen, sormilla laskeminen ja toimintaa kuvaavat 
eleet ja miimi.  

Haakanan (2001: 80–81) mukaan sanaton ja sanallinen viesti kytkeytyvät usein 
keskustelussa yhteen niin, että ele edeltää viestin kielellistä osaa ja tuo keskusteluun 
jotain lisää.  Esimerkissä 17 Ada pyytää äitiä antamaan käden sekä sanattomalla että 
sanallisella viestillä, tässä esimerkissä kädenliikeellä ja hand-sanalla.  

(17) A: ((antaa käden äidille)) hand ((äiti antaa käden)) 
 (2.9/ 2.10) 

5 Ada kommunikaatiostrategioiden käyttäjänä 

Kuviossa 1 (s. 45) näkyvät kommunikaatiostrategioiden lukumäärät aineistossa. 
Adan suosituin kommunikaatiostrategia on yleistermien käyttö. Tämä 
saavuttamisstrategia esiintyy aineistossani peräti 97 kertaa.  Toiseksi suosituin 
kommunikaatiostrategia ovat nonverbaalit strategiat. Niitä kielenopas käyttää 
aineistossani 35 kertaa. Kolmanneksi suosituin strategia on koodinvaihto, jota 
esiintyy 23 kertaa. Likiarvoa kielenopas käyttää neljänneksi eniten, yhteensä 21 
kertaa.  

Kiertoilmaus ja kuvailu ovat Adan suosituimmuusjärjestyksessä viidensiä 20 
esiintymällä. Uudissanoja esiintyy 15 kertaa, mikä tekee siitä kuudenneksi 
suosituimman strategian. Kun mukaan lasketaan vain kielenoppaan itsekorjaus eli 
muokkaus, on korjaus Adan seitsemänneksi suosituin strategia (14 esiintymää). 
Avunpyyntö on suosituimmuusjärjestyksessä kahdeksas (13 esiintymää), viestin 
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hylkäys yhdeksäs (7 esiintymää), vieraskielistäminen kymmenes (3 esiintymää). 
Liikayleistys ja semanttinen välttäminen jakavat vähiten suosituimman strategian 
tilan (1 esiintymä molemmista).10

Ristolaisen tutkimuksessa (2004) suosituin strategia on likiarvo11, joka on 
suosittu strategia myös omassa aineistossani. Ristolaisen aineistossa toiseksi 
suosituin strategia koodinvaihto on omassa aineistossani kolmanneksi suosituin. 
Muokkaus on Ristolaisen aineistossa kolmanneksi suosituin strategia; omassa 
aineistossani se yltää kuudenneksi suosituimmaksi. Avunannon suosituimmuutta ei 
voi aineistoissa suoraan verrata, sillä oman aineistoni avunannot ovat muiden kuin 
kielenoppaan strategioita. Koska näen keskustelun yhteistyönä Sunin ja Taronen 
vuorovaikutuksellisuusajattelun mukaisesti, olen huomioinut keskustelujen 
avunannot. Avunanto on aineistossani suosituimmuusjärjestyksessä seitsemäs. 
Ristolaisen aineistossa avunanto on neljänneksi suosituin strategia. Avunantoa on 
aineistossa etenkin silloin, kun on kyse samastumiskohteiden, vanhempien, ja lapsen 
keskusteluista. Kielenoppaani ei ole kovin innokas pyytämään apua keskusteluissa, 
mutta on valmis ottamaan apua vastaan muilta, etenkin vanhemmiltaan.  

Uudismuodoste on Ristolaisen kahdeksasta strategiasta viidenneksi suosituin. 
Tutkimuksessani kielenopas käyttää uudisanoja kuudenneksi eniten. Ristolaisella 
kiertoilmaus ja viestin hylkäys ovat vähiten käytetyt strategiat. Minun aineistossani 
viestin hylkäys on vähän käytetty strategia niin ikään, kun taas kiertoilmaus 
viidenneksi käytetyin. Kiertoilmauksen suosittuuteen omassa aineistossani 
vaikuttavat ehkä tulkintaerot Ristolaisen tutkimuksessa ja omassani.  

Nonverbaalit strategiat ovat omassa aineistossani toiseksi suosituin strategia. 
Ristolainen ei ole niitä huomioinut, koska hänen aineistonsa on tallennettu MD-
nauhoille. Anna Tuomivaaran (2007) aineisto on videoitu, mutta hän on keskittynyt 
puhuttuun vuorovaikutukseen ja jättänyt nonverbaalit strategiat huomiotta, lukuun 
ottamatta avunpyyntö-strategiaan sisältyvää epäsuorana pyyntönä toimivaa katsetta12.  

Saavuttamisstrategioita (260 kpl) esiintyy aineistossa huomattavasti enemmän 
kuin pelkistämisstrategioita (8 kpl). Ada pyrkii siis vuorovaikutusta kohti eikä siitä 
poispäin. Ristolaisen tulokset aikuisilta kielenoppijoilta ovat samansuuntaisia: hänen 

                                                        
10 Pro gradu -työssäni olen verrannut Adan kommunikaatiostrategioiden käyttöä Anna Ristolaisen (2004) 
tutkimustuloksiin. Ristolaisen tutkimustuloksia esitellään tarkemmin edellisessä artikkelissa (Vuontisjärvi – 
Halme).  
11 Ks. Ristolaisen kommunikaatiostrategialuokitus edellisessä artikkelissa. 
12 Tuomivaaran (Illikainen) kommunikaatiostrategialuokitukseen ja strategioiden 
suosituimmuusjärjestykseen voi tutustua hänen artikkelissaan (Illikainen). 
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informanttinsa käyttävät runsaasti saavuttamisstrategioita (341 kpl) ja 
yhteistyöstrategioita (126 kpl) ja pelkistämisstrategiaa ainoastaan seitsemän kertaa.  
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Kuvio 1. Kommunikaatiostrategioiden esiintyminen koko aineistossa. Korjaukset 
jakaantuvat muokkauksiin (14 kpl) ja avunantoihin (7). Avunpyyntöihin kuuluvat suorat 
pyynnöt (10) ja epäsuorat vihjeet (3). Nonverbaaleja keinoja ovat ilmeet ja eleet (18), ääni-
imitaatiot (13) ja miimit (4). 

Strategioiden vaihtelu eri tilanteissa selittyy ainakin joiltakin osin vuorovaikutuksen 
laadulla. Esimerkiksi kaikkiin tarkoituksiin sopivia, deiktisiä sanoja kielenopas 
käyttää paljon tutkijan ja vanhempien kanssa käydyissä keskusteluissa. Tällaisten 
sanojen käyttö on ehkä tyypillistä kahden ja kolmenkeskisissä keskusteluissa, mutta 
menettää tehonsa ryhmäkeskusteluissa, joissa on enemmän henkilöitä. Lisäksi lapset 
keskustelevat keskenään eri tavalla kuin keskustelisivat aikuisen kanssa: 
tutkimustuloksissani likiarvo ja nonverbaalit strategiat ovat kielenoppaalla 
suosituimmat strategiat ikäisryhmässä. Lapset ovat usein aikuisia ilmeikkäämpiä. 
Runsas likiarvojen käyttö kertoo ehkäpä siitä, että idiomaattisen kielenkäytön 
tavoittelu ei ole yhtä suosittua lapsiryhmässä kuin lapsen ja aikuisen välisissä 
keskusteluissa. Ylipäätään ikäisryhmässä kielenopas käyttää kuitenkin vähän 
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strategioita. Hieman arkana keskustelijana hän jää jossain määrin rohkeampien 
ryhmäläisten varjoon.  

Kuvailu on suosituin strategia keskusteluissa vanhempien kanssa, mutta tutkijan 
kanssa käydyissä keskusteluissa ja ikäisryhmässä kuvailu on vähän tai ei ollenkaan 
käytetty strategia.  En tutkinut vanhempien strategioita muuta kuin avunannon osalta. 
On mahdollista, että vanhemmat kuvailevat esineitä kielenoppaalle vaikkapa niiden 
värin perusteella, esimerkiksi tietty auto on punainen auto. Samastuminen 
vanhempiin, halukkuus puhua heille heidän tavallaan, voi selittää kuvailustrategian 
käyttöä.  

Koodinvaihdon runsasta käyttöä englanninkielisissä keskusteluissa selittää 
suomenkielisen tutkijan läsnäolo. Myös muulla ympäristöllä on merkitystä: joissain 
tilanteissa oli läsnä henkilöitä, jotka puhuivat muuta kuin sitä kieltä, jolla sillä 
hetkellä keskusteltiin. Runsas kiertoilmausten käyttö tutkijan kanssa käydyissä 
keskusteluissa voi puolestaan selittyä sillä, että tutkija sietää kiertoilmausten käyttöä 
ja ”virheitä” eikä aina korjaa kielenopasta. Käytetyt strategiat selittyvät siis ainakin 
osittain vuorovaikutuksen laadulla. 

Tutkimustulosteni perusteella näyttäisi, että kielenoppaalla ikäisryhmässä 
käytössä oleva kieli eli suomi on kotikieltä englantia vahvempi. Englannin-matka 
vaikuttaa kuitenkin suopeasti Adan englannin käyttöön: se tuo itseluottamusta 
kahden kielen puhujana. Kaksikielisyys näyttäisikin olevan lapsen elämässä 
positiivinen asia.  

Adan kielen valintaan keskustelutilanteissa vaikuttaa keskustelukumppani. 
Pääperiaatteena on, että hän puhuttelee suomenkielistä keskustelukumppaniaan 
suomeksi ja englanninkielistä keskustelukumppaniaan englanniksi. Kielenoppaalla 
on mielikuvat kahdesta kielikontekstista. Hän on muodostanut toimintamallit 
englannin- ja suomenkielisistä keskustelutilanteita varten: useimmiten hän kykenee 
yhdistämään tietyt ihmiset ja tietyn kielen. Mielikuvat kielikonteksteista eivät ole 
pysyviä, vaan Ada muokkaa niitä enemmän todellisuutta vastaaviksi (ks. Neisser 
1982: 129). Keruujakson aikana hän muun muassa huomaa, että puhuttaessa 
suomalaisille englanniksi he useimmiten ymmärtävät.  
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Lähteet ja lyhenteet 

Tutkimusaineisto 
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kielenoppaan ja päiväkotilasten keskusteluja. Keskustelut on äänitetty kolmen kuukauden 
aikana keväällä ja kesällä 2005, ja nauhoituskertoja on yhteensä kahdeksan.  
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Toissapaikka ja aamuruoka. Leksikaaliset 
kommunikaatiostrategiat valmistavan luokan 
oppitunneilla1

Kaisa Kokkonen ja Maija-Liisa Halme 

1 Johdanto 

Tässä artikkelissa tarkastellaan, millaisia kommunikaatiostrategioita 
maahanmuuttajalapset käyttävät suomenkielisillä koulutunneilla. Informantit ovat 
valmistavaa luokkaa käyviä lapsia, jotka ovat asuneet Suomessa vasta muutaman 
kuukauden ajan.  

Tutkimalla leksikaalisia kommunikaatiostrategioita ja sanallisen ilmauksen 
asemesta käytettyjä eleitä pyritään antamaan yleiskuva siitä, millaisia 
kommunikaatiostrategioita S2-oppijat käyttävät suomenkielisessä 
luokkaympäristössä. Analyysin kohteena on, kuinka näiden strategioiden käyttö 
muuttuu informanttien kielitaidon kehittyessä sekä miten yksilölliset erot vaikuttavat 
strategioiden käyttöön. Lisäksi tarkastellaan, mitkä oppilaiden käyttämistä 
kommunikaatiostrategioista ovat todennäköisesti tiedostettuja ja mitkä 
tiedostamattomia. 

2 Informantit ja tutkimusaineisto 

Kokkonen on videoinut tutkimusaineistonsa valmistavan luokan oppitunneilla 
lukuvuonna 2005–2006. Aineistonkeruun aikaan luokalla oli yhdeksän oppilasta. 
Tutkimuksen kohteeksi otettiin neljän vanhimman oppilaan leksikaaliset 
kommunikaatiostrategiat. Nämä informantit puhuvat kaikki eri äidinkieliä ja ovat 
tutkimushetkellä iältään 9–12-vuotiaita. Tässä artikkelissa oppilaisiin viitataan 
pseudonyymien avulla. Informantteja ovat englanninkielinen Maija, 
vietnaminkielinen Liisa, venäjänkielinen Matti sekä somalinkielinen Mikko.  

                                                        
1 Artikkeli pohjautuu Kaisa Kokkosen (2007) pro gradu -tutkielmaan. Tämän artikkelin laatimiseen on 
osallistunut Maija-Liisa Halme. 
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Tutkimusaineisto koostuu marras-, helmi- ja maaliskuun nauhoituksista. 
Marraskuun videotallenne kestää 28 minuuttia. Tuolloin vain informantit ja heidän 
opettajansa olivat paikalla. Helmikuun otos kestää 65 minuuttia ja maaliskuun otos 
40 minuuttia. Jälkimmäisissä otoksissa oli mukana koko yhdeksän oppilaan luokka. 
Otokset ovat siis eripituisia, ja nauhoitustilanteissa on eroja. Näillä seikoilla voi olla 
jonkin verran vaikutusta tuloksiin.  

Kun ensimmäinen otos kuvattiin, vietnaminkielinen Liisa oli ollut Suomessa yli 
kahdeksan kuukautta ja englantia puhuva Maija, venäjää puhuva Matti ja somalia 
puhuva Mikko noin kuusi kuukautta. Valmistavalla luokalla informantit olivat olleet 
noin neljä kuukautta. 

Videoinnin lisäksi tutkimusaineistoa kerättiin myös kyselyn avulla. Informantit 
vastasivat kirjoittamalla kysymykseen Mitä teet, jos haluat sanoa jotain, mutta et 
tiedä sanaa, jota tarvitset. Kirjallisten vastusten avulla Kokkonen on pyrkinyt 
selvittämään, miten paljon tietoutta informanteilla on kommunikaatiostrategioidensa 
käytöstä. 

3 Kommunikaatiostrategioiden luokittelu 

Tutkijat ovat laatineet erilaisia kommunikaatiostrategioiden luokituksia ja alaluokkia. 
Luokituserot ilmenevät kuitenkin lähinnä yksityiskohtien ja yläkäsitteiden 
valinnassa. Luokitukset toimivat tässä tutkimuksessa pääasiassa analyysin 
apuvälineinä, mutta ne voivat Sunin mukaan antaa itsessäänkin kokonaiskuvan 
tarkasteltavasta ilmiöstä. (Suni 1993a: 114–115.)  

Kokkosen tutkielmassaan käyttämä luokitus on kokonaisuudessaan taulukossa 1. 
Pääluokkina on käytetty Faerchin ja Kasperin (1983: 36–37) määrittelemiä 
saavuttamis- ja pelkistämisstrategioiden luokkia. Molemmat luokat on jaettu 
tiedostettuihin ja tiedostamattomiin alaluokkiin. Lisäksi on sovellettu Taronen (1981: 
286) näkemyksiä kommunikaatiostrategioista. 
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Taulukko 1. Kommunikaatiostrategioiden luokitus. 

Pelkistämisstrategiat 

Tiedotstetut Tiedostamattomat 

Viestin hylkääminen Aiheen välttäminen 

Aiheen välttäminen  

Saavuttamisstrategiat 

Tiedostetut Tiedostamattomat 

Kiertoilmaus Likiarvo 

Muokkaus Äänteelliseen samankaltaisuuteen perustuva 

uu- 

Kielenvaihto dissana 

Eleet  

Uudismuodoste  

Suora avunpyyntö  

Epäsuora avunpyyntö  

Avunanto  

Likiarvo  

Äänteelliseen samankaltaisuuteen perustuva 

uudissana 

 

Vuorovaikutuksen tarkasteleminen nousi luokitusta laadittaessa keskeiseen asemaan, 
sillä oppilaat ratkaisevat kielellisiä ongelmia yhteistyössä. Lisäksi on otettu 
huomioon Faerchin ja Kasperin (1983: 36) näkemys, jonka mukaan leksikaaliset 
kommunikaatiostrategiat valitaan tietoisemmin kuin syntaktiset tai morfologiset 
yksiköt. Faerchin ja Kasperin mukaan kyse on mahdollisesta tietoisuudesta. Tämän 
näkemyksen perusteella analyysissa ja luokituksessa on pyritty erottamaan 
tiedostetut ja tiedostamattomat kommunikaatiostrategiat. Willemsin (1987: 353) 
mukaan tauot, toistot, sanojen venyttäminen ja ”väärät” aloitukset ovat usein 
merkkejä siitä, että puhuja suunnittelee kommunikaatiostrategian käyttöä. Tällaisten 
ulkoisten merkkien avulla Kokkonen on tehnyt havaintoja siitä, milloin oppijan 
strategiavalinta on tiedostettu ja milloin tiedostamaton. 

Pelkistämisstrategiat on jaettu kolmeen osaan: tietoiseen viestin hylkäämiseen 
sekä tiedostettuun ja tiedostamattomaan aiheen välttämiseen (ks. myös Faerch–
Kasper 1983: 44; Tarone 1981: 286–287). Oppija välttää uutta keskustelunaihetta 
tiedostamattaan, kun hän ei huomaa aiheen vaihtuneen ja jatkaa vanhasta aiheesta 
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puhumista. Tällainen välttely edistää vuorovaikutusta, sillä kommunikointi ei 
keskeydy ymmärtämisvaikeuksien vuoksi. 

Kokkosen mukaan kiertoilmaus, muokkaus ja kielenvaihto ovat tiedostettuja 
saavuttamisstrategioita (ks. Faerch–Kasper 1983: 46–50; Tarone 1981: 286). 
Kielenvaihdolla Kokkonen tarkoittaa sitä, että puhuja käyttää tietoisesti jotain muuta 
kieltä suomenkielisen keskustelun keskellä. Kiertoilmausta käyttävä S2-oppija 
kuvailee haluamansa käsitteen piirteitä tai elementtejä sen vuoksi, että hän tarvitsee 
sanaa, jota hän ei ainakaan sillä hetkellä muista tai tiedä. Muokkausta käyttävä 
oppija huomaa, ettei kykenekään tuottamaan loppuun aloittamaansa ilmausta, ja 
valitseekin toisen sanan puhunnokseensa. Valmistavan luokan aineistossa 
muokkaukseen liittyy yleensä tiedostamisesta kertova tauko.  

Kokkonen kutsuu kaikkia ei-kielellisiä kommunikaatiostrategioita eleiksi. Hän 
pitää siis eleinä esimerkiksi esineiden osoittamisen, ilmeet, ilmapiirrokset ja 
toiminnan esittämisen (ks. Järvinen 2001: 191). S2-oppija voi käyttää eleitä 
verbaalisten strategioidensa tukena. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuitenkin vain 
niitä tilanteita, joissa eleet ovat mukana kommunikaatio-ongelman ratkaisussa 
puheesta erillisenä strategiana.  

Uudismuodostetta käyttävä puhuja muodostaa uuden sanan, jotta hän saa 
sanottua haluamansa merkityksen (Faerch–Kasper 1983: 46, 49–50; Tarone 1981: 
286). Uudismuodosteet ovat kielen normien mukaisia ilmauksia, jotka eivät 
kuitenkaan ole vakiintuneet suomen kielen sanoiksi (Kuisma 2001: 39). Aineiston 
neljä uudismuodostetta vaikuttavat tiedostetuilta muun muassa niitä edeltävien 
taukojen perusteella.  

Kokkonen liittää suorat ja epäsuorat avunpyynnöt saavuttamisstrategioiden 
joukkoon (ks. Faerch–Kasper 1983: 51) ja kiinnittää huomionsa myös 
avunantostrategioihin (Ristolainen 2004: 192). Sekä avunpyyntö että avunanto 
edellyttävät, että oppija havaitsee leksikaalisen ongelman, joten nämä strategiat 
voivat olla ainoastaan tiedostettuja. 

Likiarvoja käyttävä oppija valitsee puheeseensa kohdekielen väärän sanan tai 
väärin muodostetun rakenteen. Sanalla tai rakenteella on oltava kuitenkin tarpeeksi 
yhteisiä semanttisia piirteitä tarkoitetun käsitteen kanssa, jotta kuulija voi ymmärtää, 
mihin puhuja viittaa. (Faerch–Kasper 1983: 47; Tarone 1981: 286.) Likiarvot voivat 
käytetyn luokituksen mukaan olla sekä tiedostettuja että tiedostamattomia. Oppija 
voi huomaamattaan käyttää kontekstiin sopimatonta sanaa. Toisaalta S2-oppija voi 

                                                        
2 Ks. myös Vuontisjärven ja Halmeen artikkeli tässä kokoelmassa. 
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käyttää tietoisesti likiarvoa, koska hän ei tiedä tai muista oikeaa ilmausta. Tässä 
artikkelissa ei tarkastella likiarvojen yhteydessä liikakäyttötapauksia. 

Saavuttamisstrategioiden joukkoon on sijoitettu vielä äänteelliseen 
samankaltaisuuteen perustuvia uudissanoja. Tällaista strategialuokkaa ei luultavasti 
ole käytetty aikaisemmin. Äänteelliseen samankaltaisuuteen perustuvat uudissanat 
ovat jo hyvin lähellä fonologisia kommunikaatiostrategioita. Informanteille on 
tyypillistä tuottaa sellaisia itse keksittyjä sanoja, jotka ovat äänneasultaan lähellä 
informanttien tarkoittamia ilmauksia. Äänteelliseen samankaltaisuuteen perustuvat 
uudissanat voivat olla sekä tiedostettuja että tiedostamattomia. Joskus informantit 
luulevat käyttävänsä oikeaa sanaa, jolloin uudissanat muodostetaan tahattomasti, 
mutta joskus äänteellisesti samankaltaisen sanan esitteleminen vaikuttaa aineistossa 
myös tarkoitukselliselta. 

4 Valmistavan luokan oppilaiden 
kommunikaatiostrategiat  

Tutkimusaineistossa on yhteensä 245 leksikaalista kommunikaatiostrategiaa. 
Strategioita on marraskuun otoksessa yhteensä 65, helmikuun otoksessa 85 ja 
maaliskuun otoksessa 95. Otokset eivät ole yhtä pitkiä, eikä sen vuoksi ole helppoa 
vertailla tietyn strategian käyttöä eri kuukausina. Kokkonen on kuitenkin todennut, 
että leksikaalisten kommunikaatiostrategioiden käyttö ei vähentynyt hänen 
tarkastelemassaan viiden kuukauden jaksossa. Valmistavan luokan oppilaiden 
kielitaidon paraneminen ei siis ainakaan nopeasti vähennä strategioiden tarvetta. 

Taulukosta 2 ilmenee, kuinka monta kertaa informantit yhteensä käyttivät 
kutakin kommunikaatiostrategiaa. Suosituimmiksi strategioiksi osoittautuvat eleet 
(59 tapausta), muokkaus (32), avunpyyntö joko suorasti tai epäsuorasti (31), 
avunanto (27) sekä likiarvo joko tiedostetusti tai tiedostamatta (30). Strategioista 
vähiten käytettiin kielenvaihtoa (2), kiertoilmausta (4), uudismuodostetta (4) ja 
tiedostettua äänteelliseen samankaltaisuuteen perustuvaa uudissanaa (4).  
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Taulukko 2. Eri strategioiden käyttö valmistavan luokan oppilailla.  

Pelkistämisstrategiat 

Tiedostetut Tiedostamattomat 

Viestin hylkääminen 18 Aiheen välttäminen 8 

Aiheen välttäminen  9  

Saavuttamisstrategiat 

Tiedostetut Tiedostamattomat 

Kiertoilmaus 4 Likiarvo 16 

Muokkaus 32 Äänteelliseen samankaltaisuuteen  

Kielenvaihto 2 perustuva uudissana 17 

Eleet 59   

Uudismuodoste 4   

Suora avunpyyntö 22  

Epäsuora avunpyyntö 9  

Avunanto 27  

Likiarvo 14  

Äänteelliseen samankaltaisuu-

teen perustuva uudissana 4  

Informantit käyttivät saavuttamisstrategiaa 210 kertaa ja pelkistämisstrategiaa vain 
35 kertaa. Osa pelkistämisistä on kuitenkin voinut tapahtua jo viestin 
suunnitteluvaiheessa, jolloin niiden tunnistaminen ei onnistu puhetta tarkasteltaessa 
(Faerch–Kasper 1983: 43). Jos otosten pituusero otetaan huomioon, 
pelkistämisstrategioiden käyttö vähenee tarkastelujakson aikana.  

Informantit käyttävät maaliskuussa vähemmän muokkauksia sekä enemmän 
likiarvoja ja eleitä kuin ensimmäisessä otoksessa. Avunantostrategian ja suorien 
avunpyyntöjen käyttö lisääntyy tarkastelujakson aikana, kun taas epäsuorat 
avunpyynnöt vähenevät.  

Tiedostamattomien leksikaalisten kommunikaatiostrategioiden käyttö vähenee 
informanttien kielitaidon kehittyessä. Informantit käyttävät niitä yhteensä 17 kertaa 
marraskuussa, 14 kertaa helmikuussa ja 10 kertaa maaliskuussa. Tiedostamattomista 
kommunikaatiostrategioista vain likiarvon käyttö lisääntyy oppijankielen kehittyessä. 
Oppilaat käyttävät marraskuun otoksessa enemmän tiedostamattomia äänteelliseen 
samankaltaisuuteen perustuvia uudissanoja ja tiedostamatonta aiheen välttämistä 
kuin maaliskuun otoksessa. Seuraavissa alaluvuissa analysoidaan tarkemmin 
joidenkin kommunikaatiostrategioiden käyttöä. 
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4.1 Eleet 

Eleet osoittautuvat valmistavan luokan aineistossa selkeästi käytetyimmäksi 
strategiaksi. Tähän lienee syynä informanttien vähäinen kielitaito. Eleiden käyttö ei 
vaadi minkäänlaisia verbaalisia ponnisteluja. Informantit ovat valmistavalla luokalla, 
jonka oppilaat puhuvat viittä eri äidinkieltä. Voidaan olettaa, että luokassa on  
turvauduttu nonverbaaliseen viestintään etenkin oppimisen alkuvaiheessa, koska 
oppilaiden suomen kielen taito ei riitä kaikkien viestien välittämiseen.  

Informantit käyttävät eleitä muun muassa piirtäessään sormellaan kuvia ilmaan. 
Somalia puhuva Mikko käyttää infromanteista eniten eleitä puhuessaan. Esimerkissä 
1 hän eleiden avulla selittää, millaista ruokaa heillä usein kotona tehdään. Opettaja 
tulkitsee, mitä Mikko eleellään tarkoittaa. Hän esittää Mikolle vahvistuspyynnön (ks. 
Suni 1993b: 107–108).   

 (1)  Mikko: kala on ((piirtää sormella ilmaan ympyrän vaakasuunnassa)) tuolla 
((osoittaa sormella siihen kohtaan, johon piirsi ympyrän)) 

 Opettaja: kattilassa 
 Mikko: joo. (.) joo. 

4.2 Muokkaukset sekä avunannot ja -pyynnöt 

Informantit käyttävät melko paljon muokkausta, avunpyyntöä ja avunantoa. 
Muokkausstrategian käyttö vähenee informanttien kielitaidon parantuessa. Tätä 
strategiaa käytettiin valmistavan luokan aineistossa kaikkiaan 32 kertaa.  

Informantit hiljentävät usein ääntään käyttäessään avunantostrategiaa. Tällainen 
käyttäytyminen viittaa kasvojen suojeluun (Brown–Levinson 1987: 61). Esimerkissä 
2 englanninkielinen Maija kuiskaa avunantonsa Liisalle. Koska tässä tutkimuksessa 
tarkastellaan vain leksikaalista ongelmanratkaisua, ei avunantostrategioita 
laskettaessa huomioida tilanteita, joissa oppijat korjaavat tai ohjaavat toistensa 
sijanvalintaa. 
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 (2) [Oppilaat kertovat piirtoheittimellä näytettävästä kuvasta.] 
 Liisa: mm tänä on aamu (.) on per- aa on (.) karhun po::ika on (-) hammat 

kato poika on (.) housut kengät (.) isä on kratiat (.) menee 
 Maija: ˚työ˚ 
 Liisa: mene koulu (.) isä menee ˚töi-˚ 
 Maija: ˚töihin˚ 

Suorien avunpyyntöjen käyttö näyttää valmistavan luokan aineistossa lisääntyvän 
oppijankielen kehittyessä. Tätä saavuttamisstrategiaa on käytetty marraskuun 
otoksessa viisi kertaa ja maaliskuun otoksessa 14 kertaa. Sen sijaan epäsuoran 
avunpyynnön käyttö vähenee informanttien kielitaidon kehittyessä. Marraskuun 
otoksessa apua pyydetään epäsuorasti seitsemän kertaa, mutta helmi- ja maaliskuun 
otoksissa on molemmissa erotettavissa ainoastaan yksi epäsuora avunpyyntö. Tämä 
viittaisi siihen, että informantit pystyvät kielitaidon kehittyessä käyttämään 
kommunikaatiostrategioita tarkoituksenmukaisemmin ja määrätietoisemmin.  

4.3 Kielenvaihto 

Aineiston keruun aikaan valmistavalla luokalla on oppilaita, jotka puhuvat samaa 
äidinkieltä ja jotka kommunikoivat keskenään joskus muullakin kielellä kuin 
suomeksi. Usein tilannekontekstin perusteella vaikuttaa siltä, että oppilaiden 
erikielinen puhe ei liity luokkatoverien ja opettajan suomenkieliseen keskusteluun. 
Aineistossa on vain kaksi tapausta, joissa kielenvaihto vaikuttaa tietoiselta 
pyrkimykseltä saattaa jokin asia muiden tietoon toisen kielen sanoja lainaamalla. 
Muu vieraskielinen puhe on jätetty analyysin ulkopuolelle. 

Valmistavan luokan opettaja osaa englantia, joten englantilainen Maija pystyisi 
periaatteessa käyttämään kielenvaihtoa saavuttamisstrategianaan oppitunneilla. Hän 
ei kuitenkaan suosi tätä strategiaa. Venäjänkielinen Matti käyttää yhden kerran 
kielenvaihtoa suomesta englantiin, kun opettaja kysyy häneltä, minkä kirjan Matti 
haluaa. Poika empii vähän aikaa ennen vastaustaan ja sanoo lopulta kirjan 
englanninkielisen nimen: Lord of the Rings.  

4.4 Kiertoilmaukset ja uudismuodosteet  

Valmistavaa luokkaa käyvät informantit tuottavat kiertoilmauksen kolme kertaa 
helmikuun otoksessa ja kerran maaliskuussa. Kuisma (2001: 47) on todennut, että 
kiertoilmausta käyttävät kaikkein edistyneimmät oppijat, sillä niiden käyttö vaatii 
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laajan sanavaraston. Siksi onkin ymmärrettävää, että kiertoilmausten käyttö jää 
vähälle suomenopintojen alkuvaiheessa. 

Uudismuodosteet ovat kielen normien mukaisia ilmauksia, joita kuitenkaan ei 
käytetä kielessä ainakaan missään vakiintuneessa merkityksessä. 
Norminmukaisuuden vuoksi uudismuodosteiden käyttö vaatii ainakin jonkin verran 
tietoa suomen kielen käytänteistä. (Kuisma 2001: 39.) Siksi ei ole yllättävää, että 
valmistavan luokan aineistossa on vain neljä uudismuodostetta. Liisa käyttää 
esimerkiksi ruoka-aamu- ja aamuruoka-sanoja aamupala-sanan sijaan.  

4.5 Äänteelliseen samankaltaisuuteen perustuvat uudissanat 

Informantit käyttävät melko usein äänteelliseen samankaltaisuuteen perustuvia 
uudissanoja. Niitä on aineistossa yhteensä 21. Monet informanttien äänteellisesti 
samankaltaisista uudissanoista ovat tiedostamattomia. Martin, Hihnala ja Sivonen 
(2001: 75) ovat todenneet, että alkuvaiheessa oppijoille on tyypillistä sekoittaa 
samannäköisiä sanoja toisiinsa. Esimerkiksi Mikko käyttää makkari-sanaa 
tarkoittaessaan makkaraa, eikä hän käytä äännähdyksiä tai taukoja osoittaakseen, 
ettei hänen sananvalintaansa tule hyväksyä sellaisenaan. Mikko käyttää makkari-
sanaa todennäköisesti tiedostamattomasti. 

Toisaalta informantti voi tietoisesti hyödyntää äänteellisesti samankaltaisia 
sanoja, jos hän ei tiedä oikeaa sanaa, mutta muistaa suunnilleen, miltä hänen 
tarkoittamansa suomen kielen sana kuulostaa. Esimerkissä 3 Liisa yrittää kertoa 
oravan tasapainosta uudissanan toissapaikka avulla. Matti pyrkii ratkaisemaan 
Liisan kommunikaatio-ongelman tarjoamalla hänelle apua. 

(3) [Oppilaat kertovat oravasta.] 
 Liisa: Kun se:: kun se hän (.) kun se loikkii puistossa toiseen (.) aa oravat 

toissa (.) mm (.) mikä se on ((katsoo Maijaa)) ˚toissapaikka˚ 
 Matti: paikka 
 Liisa: tasa- tasapaikkaa (.) paik- 
 Matti: ˚aa (.) tasapa:: tasapaino˚   

Informantit tuottavat sekä marras- että helmikuussa kahdeksan tiedostamatonta 
äänteelliseen samankaltaisuuteen perustuvaa uudissanaa. Maaliskuussa informanttien 
puheessa on yksi tiedostamaton ja neljä tiedostettua uudissanaa. Uudissanojen käyttö 
näyttäisi siis muuttuvan hallitummaksi informanttien kielitaidon kehittyessä.  

 59 



4.6 Likiarvo  

Oppijankielen kehittyessä likiarvo osoittautui tehokkaaksi tavaksi ilmaista 
merkityksiä. Likiarvojen käyttö lisääntyy otos otokselta. Marraskuussa informantit 
eivät käytä tiedostettuja likiarvoja. Helmikuussa heidän puheessaan on viisi 
tiedostettua likiarvoa ja maaliskuussa yhdeksän. Informantit käyttävät 
tiedostamattomia likiarvoja kaksi kertaa marraskuussa, kuusi kertaa helmikuussa ja 
kahdeksan kertaa maaliskuussa. Likiarvo voi olla tiedostamaton, kun informantti ei 
tiedä ilmauksen olevan kohdekielen säännöistä tai käytänteistä poikkeava. 

Likiarvojen käytön lisääntymiseen vaikuttanee se, että oppijat pystyvät 
kielitaidon kehittyessä puhumaan monipuolisemmin erilaisista aiheista, vaikka 
heidän sanavarastonsa ei vielä olekaan laaja. Tällöin he voivat korvata vieraita sanoja 
jo opituilla sanoilla. Esimerkissä 4 on tiedostettu likiarvo. Oppilaat ja opettaja 
keskustelevat siilin piikeistä. Matti osoittaa tauollaan, sananvenytyksellään ja lopuksi 
naurahduksellaan, ettei hänen tuottamaansa ilmausta tule ymmärtää sananmukaisesti. 
Esimerkki osoittaa hyvin likiarvon käytön tehokkuuden:  

(4) Opettaja: niin ja mitä niille piikeille tapahtuu 
 Matti: hän (.) hä::n seiso he-he 
 Opettaja: niin seisoo eli ne nousevat pystyyn 

5 Yksilökohtaiset erot 
kommunikaatiostrategioiden käytössä 

Taulukkoon 3 on koottu kaikki Maijan, Matin, Mikon ja Liisan käyttämät 
kommunikaatiostrategiat. Kommunikaatiostrategioiden käytön määrässä on 
huomattavia yksilökohtaisia eroja. Vietnaminkielisen Liisan puheessa on yhteensä 
104 erityyppistä strategiaa ja somalinkielisellä Mikolla 68, venäjänkielisellä Matilla 
37 ja englanninkielisellä Maijalla 36 strategiaa. Liisa tuottaa siis 42,4 prosenttia 
kaikkien informanttien käyttämistä strategioista.  
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Taulukko 3. Informanttien käyttämät kommunikaatiostrategiat. 

 Maija Liisa Matti Mikko Yhteensä 

Pelkistämisstrategiat      

Viestin hylkääminen 2 5 3 8 18 

Aiheen välttäminen 5 2 2 - 9 

Tiedostamaton aiheen välttäminen - 1 1 6 8 

Saavuttamisstrategiat      

Kiertoilmaus 1 2 - 1 4 

Muokkaus 2 26 1 3 32 

Kielenvaihto 1 - 1 - 2 

Eleet 5 14 6 34 59 

Uudismuodoste - 4 - - 4 

Suora avunpyyntö 2 15 3 2 22 

Epäsuora avunpyyntö - 7 1 1 9 

Avunanto 9 6 11 1 27 

Likiarvo - 5 5 4 14 

Äänteelliseen samankaltaisuu-teen 

perustuva uudissana 

- 4 - - 4 

Tiedostamaton likiarvo 5 4 3 4 16 

Tiedostamaton äänteelliseen 

samankaltaisuuteen perustuva 

uudissana 4 9 - 4 17 

Kommunikaatiostrategioiden 

yhteismäärä kullakin informantilla 36 104 37 68 245 

Eri informantit suosivat eri strategioita. Strategiavalinta liittynee erityisesti 
persoonallisuuteen ja riskinottokykyyn (Kuisma 2001: 15). Toisaalta lähde- ja 
kohdekielen väliset erotkin voivat vaikuttaa strategioiden käyttöön ja valintaan. 
Lähdekielen merkityksen tarkasteleminen ei kuitenkaan ole mielekästä tässä 
tutkimuksessa, sillä kukin informantti puhuu eri äidinkieltä. 

Englanninkielinen Maija käyttää kommunikaatiostrategioita niukasti, ja 
analyysin (Kokkonen 2007) mukaan hänen tyylinsä ilmaista itseään on varovainen. 
Maija näyttää puhuvan mielellään sellaisista asioista, joiden sanaston hän hallitsee. 
Maijan eniten käyttämä strategia on avunanto: hän tarjoaa apuaan yhdeksän kertaa. 
Vaikka avuanto epäonnistuisi, ei siihen liity suurta kasvojen menettämisen riskiä.  

Venäjänkielinen Matti pyrkii puheessaan tietoisesti välttelemään virheitä ja 
riskinottamista. Matin leksikko on laaja, ja hän hallitsee hyvin suomen kielen 
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rakenteita. Siksi Matin on helppoa käyttää avunantostrategioita muiden puheen 
tukemiseen. Hän antaa luokkatovereilleen apua yksitoista kertaa. Osaamisensa 
ansiosta Matin ei tarvitse pyytää muilta apua kuin pari kertaa. 

Vietnaminkielinen Liisa suosii strategioista eniten muokkausta, mikä selittynee 
kommunikaation persoonallisilla piirteillä ja riskinottokyvyllä. Liisa puhuu rohkeasti 
uusista keskustelunaiheista, vaikka hänen sanavarastonsa olisi puutteellinen. Sen 
vuoksi hänen puheessaan esiintyy runsaasti leksikaalisia ongelmia. Liisa joutuu 
esimerkiksi muokkaamaan ilmauksiaan 26 kertaa ja pyytämään apua 22 kertaa. 
Liisan puheessa tulee esiin suurin osa aineiston äänteelliseen samankaltaisuuteen 
perustuvista uudissanoista. Liisa ei pelkää kommunikoida sanavarastonsa puutteista 
huolimatta, ja hän on käyttää monipuolisesti erilaisia strategioita kommunikaatio-
ongelmiensa ratkaisemiseen. 

Somalinkielisen Mikon oppijankieli ei ole aivan yhtä kehittynyt kuin muiden 
informanttien. Sajavaaran (1999: 98) mukaan oppijoiden oppimisprosessit etenevät 
eri tavoin, minkä vuoksi oppijankielessä esiintyy yksilöllistä vaihtelua. Mikko 
käyttää kommunikaatiostrategioista eniten eleitä, joiden käyttö ei vaadi verbaalista 
ponnistelua. Runsas eleiden käyttö näyttäisi olevan myös Mikon persoonallisuuteen 
liittyvä piirre, sillä hän käyttää runsaasti nonverbaalista viestintää silloinkin, kun 
hänellä ei ole kommunikointiongelmia. 

6 Strategisen osaamisen kehittäminen 

Informanttien käyttämät leksikaaliset kommunikaatiostrategiat poikkeavat suuresti 
niistä strategioista, jotka oppijat tiedostavat mahdollisuuksikseen kirjallisen kyselyn 
perusteella. Esimerkiksi Maija ja Matti selittävät, että he voisivat käyttää 
kiertoilmauksia selvitäkseen kommunikaatio-ongelmista (esimerkit 5 ja 6). 
Videonauhoitteen perusteella he kuitenkin suosivat aivan muita 
kommunikaatiostrategioita. 

(5) minä selittää sen sana helpoa sanoja (Maija) 
(6) sanon - - missä se voi olla tai milainen se on (Matti) 

Maija ja Matti mainitsevat kirjallisissa vastauksissaan eleiden käytön, mutta 
videoidun tutkimusaineiston perusteella he käyttävät eleitä varsin harvoin 
valmistavan luokan oppitunneilla. Kaikki oppijat kertovat kirjallisissa 
vastauksissaan, että he voivat ratkaista kommunikaatio-ongelmia pyytämällä apua, 
mutta ainoastaan Liisa käyttää tätä strategiaa tehokkaasti puheessaan: 
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(7) minä on hyvä oppettaja, hyvä kaveri ja perhe se voi selitta mitä tarkoitta 
(Liisa)  

Kirjallisen kyselyn osalta on huomattava, että oppilaat kertoivat kielellisestä 
ongelmanratkaisustaan vasta puoli vuotta viimeisen otoksen videoinnin jälkeen. 
Oppijoiden kommunikaatiostrategioiden käyttö on voinut muuttua tällä aikavälillä. 
Lisäksi lasten voi olla vaikeampaa tarkastella omaa kommunikaatiotaan kuin 
aikuisten. Oman haasteensa tuo lisäksi se, että havainnoista pitäisi pystyä 
kirjoittamaan suomeksi eli vieraalla kielellä. 

Psykolingvistisen näkemyksen mukaan kommunikaatiostrategioita ei tarvitse 
opettaa, kun taas interaktionaalisten suuntausten edustajat näkevät sen tarpeelliseksi 
(Yule–Tarone 1997: 28). Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että oppijan on olennaista 
olla tietoinen käytettävissä olevista strategioista. Erimielisyyttä aiheuttaa kuitenkin 
se, onko tietoiseksi tekeminen opettamista vai ei. (Ks. esim. Suni 1994: 131–132, 
1993a: 127–128.)  Kokkosen kirjallisen ja videoidun aineiston perusteella voidaan 
päätellä, ettei pelkkä tietoisuus kommunikaatiostrategioiden käyttömahdollisuuksista 
takaa niiden tehokasta käyttöä. Voidaankin olettaa, että informantit hyötyisivät 
kommunikaatiostrategioiden jonkinlaisesta harjoittelusta. Silloin strategioiden 
siirtäminen spontaaneihin puhetilanteisiin onnistuisi ehkä paremmin ja 
kommunikaatio-ongelmista selvittäisiin helpommin. 

7 Lopuksi 

Valmistavan luokan oppitunteja nauhoitettiin tutkimusta varten 133 minuuttia, ja 
informantit käyttivät näiden nauhoitteiden aikana yhteensä 245:tä tutkimuksen 
kohteena ollutta kommunikaatiostrategiaa. Informantit käyttivät siis 
kommunikaatiostrategioita ongelmatilanteiden ratkaisemiseen keskimäärin 1,8 kertaa 
minuutissa. Näyttää siltä, että kommunikaatiostrategiat ovat alkeisoppijoille 
välttämätön työkalu. 

Oppijat pystyvät rajallisesta kielitaidostaan huolimatta ratkaisemaan 
leksikaalisia ongelmiaan tehokkaasti kommunikaatiostrategioiden avulla. 
Strategioiden käyttö perustuu selkeästi yhteistyöhön. Avunpyynnöt ja -annot ovat 
muokkausten ohella informanttien suosituimpia kommunikaatiostrategioita. Lisäksi 
valmistavan luokan opettaja esittää sekä vahvistus- että selvennyspyyntöjä, kun 
oppijoiden ilmaukset olivat epäselviä. Vahvistuspyynnöt ovat ilmeinen helpotus 
oppimisen alkuvaiheessa, sillä tällöin oppija ei itse joudu keksimään vaihtoehtoista 
tapaa ilmaista tarkoittamansa merkitys. Suni (1993b: 107–109) on kuitenkin 
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määritellyt vahvistuspyynnöt valmiiksi tulkintaehdotuksiksi. Hänen mukaansa vain 
selvennyspyynnöt pakottavat oppijan etsimään itsenäisesti vaihtoehtoisia ilmauksia. 

Informanttien yksilölliset erot tulevat esiin sekä kommunikaatiostrategioiden 
valinnassa että niiden käytön määrässä. Kaikilla informanteilla saavuttamisstrategiat 
ovat huomattavasti pelkistämisstrategioita suositumpia. Informanttien käyttämistä 
kommunikaatiostrategioista 17 % vaikuttaa tiedostamattomilta. Kielitaidon 
kehittyessä informantit käyttävät yhä vähemmän tiedostamattomia strategioita. 
Valmistavan luokan aikana oppilaat oppivat viestimään yhä tietoisemmin ja 
tarkoituksenmukaisemmin suomen kielellä. 
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Kommunikaatiostrategiat unkarilaisten 
suomenoppijoiden keskusteluissa 

Anna Illikainen 

1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Artikkelini pohjautuu maaliskuussa 2007 valmistuneeseen pro gradu -työhöni, jossa 
olen tarkastellut unkarilaisten suomenoppijoiden leksikaalisia 
kommunikaatiostrategioita (Tuomivaara 2007). Pyrin vastaamaan kysymyksiin, 
millaisten keinojen avulla puutteellisellakin kielitaidolla voi tehokkaasti välittää 
viestejä ja millaisia eroja yksilöiden välillä on kommunikaatiostrategioiden käytössä.  

Hyödynsin tutkimuksessani keskustelunanalyysiin liittyvää korjausjäsennystä. 
Keskustelunanalyysin näkökulma tuo muokkausten ja avunantojen tarkasteluun lisää 
syvyyttä, ja siksi keskustelunanalyysin teorioiden hyödyntäminen sopii hyvin 
kommunikaatiostrategioiden tutkimukseen. Esimerkiksi Tarone (1980: 426–427) 
toteaa, että analyysit, jotka tarkastelevat kommunikaatiostrategioita ja korjauksia, 
ovat kohdistuneet samaan vuorovaikutuksen ilmiöön, mutta niiden teoriataustat ovat 
erilaiset. Keskustelunanalyysiin liittyvä korjaus käsittää sekä muodon että sisällön 
korjaukset, joten se on kommunikaatiostrategioita laajempi käsite. 
Kommunikaatiostrategioiden piiriin puolestaan kuuluvat vain ne korjaukset, joiden 
tarkoituksena on välittää paremmin aiottua merkitystä. Ratkaisevaa on, onko 
korjauksen tarkoituksena muokata ilmaisua lähemmäksi aiottua merkitystä vai 
lähemmäksi sosiaalisesti hyväksyttyä muotoa. (Tarone 1980: 426–427.)  

Itse näen korjauksen kommunikaatiostrategiana, kohdistui se sitten muotoon tai 
merkitykseen, sillä muodon muuttuessa myös merkitys muuttuu. Autenttista aineistoa 
analysoidessa on vaikeaa erottaa, korjaako informantti ilmauksensa muotoa vai 
merkitystä. Joka tapauksessa voidaan olettaa, että keskustelijoiden päämääränä on 
mahdollisimman sujuva vuorovaikutus. Kaikenlaisen korjauksen tarkoituksena on 
silloin edistää ongelmatonta viestintää. 

Tutkimukseni perustui kvalitatiiviseen analyysiin. Analyysini lähtökohdat olivat 
kommunikaatiostrategioiden tutkimuksen interaktionaalisessa suuntauksessa, vaikka 
käytin tutkimuksessani myös psykolingvististä lähdekirjallisuutta. 
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2 Informantit ja tutkimusaineisto  

Kuvasin joulukuussa 2004 tutkimustani varten videonauhalle unkarilaisten 
suomenoppijoiden arkikeskustelua. Informanttijoukkooni kuuluu neljä naista ja kaksi 
miestä. Kaikki informanttini opiskelivat aineistonkeruun aikana unkarilaisessa 
yliopistossa sivuaineenaan suomen kieltä ja olivat iältään 20–25-vuotiaita. Aineisto 
on kuvattu kolmelle videonauhalle yliopiston tiloissa. Yhdellä nauhalla keskustelee 
kaksi miestä ja yksi nainen: János, Csaba ja Márta1. Toisella nauhalla Márta ja János 
juttelevat keskenään ilman Csabaa. Kolmanteen keskusteluun osallistuu kolme 
naista: Linda, Helen ja Ágnes. Nauhoitteet kestävät yhteensä noin kaksi tuntia. 

Márta, János ja Csaba ovat asuneet lapsuudessaan Suomessa jonkin aikaa. Márta 
on lisäksi ollut myöhemmin Suomessa vaihto-opiskelijana. Myös muut naiset ovat 
olleet ainakin kerran vaihto-opiskelijana Suomessa. Informanttien suomen kielen 
opinnot olivat nauhoitushetkellä jo pitkällä. Unkarissa ollessani pidin informanteille 
yliopistossa muutamia oppitunteja ja totesin, että he hallitsevat hyvin suomen kielen 
rakenteita ja heillä on varsin laaja sanavarasto. Tunnilla saatoimme esimerkiksi lukea 
Suomen Kuvalehden artikkelin, jota sitten käsittelimme. 

3 Tutkimuksessa käytetty 
kommunikaatiostrategioiden luokittelu 

Sekä kielenoppijat että natiivit käyttävät kielellisten ongelmatilanteiden ratkaisussa 
kommunikaatiostrategioita. Kielenoppija kohtaa kuitenkin käyttäessään kohdekieltä 
useammin ongelmatilanteita kuin natiivi. (Kuisma 2001: 17–18.) Puhuja käyttää 
kommunikaatiostrategioita, kun hän haluaa välittää kuulijalle merkityksen x ja kun 
puhuja uskoo, että hän ei kykene tuottamaan sellaista kielen muotoa, jota hän haluaa 
käyttää välittääkseen merkityksen x. Siksi puhuja joko lakkaa yrittämästä välittää 
merkityksen x tai yrittää välittää sen vaihtoehtoisilla keinoilla, kuten eleillä, 
uudissanalla tai kiertoilmauksella. Puhuja lakkaa yrittämästä vaihtoehtoisten 
ilmausten käyttämistä, kun vaikuttaa siltä, että yhteinen merkitys on löydetty. 
(Tarone ja Yule 1989: 104.) Omassa tutkimuksessani tukeuduin tähän Taronen ja 
Yulen kommunikaatiostrategioiden määritelmään. Jätin kuitenkin huomiotta 
merkityksen välittämättä jättämiset, sillä niitä oli mahdotonta tunnistaa aineistosta. 

                                                        
1 Informanttieni nimet ovat pseudonyymejä.  
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Lisäksi lasken kommunikaatiostrategiaksi tapaukset, jossa toinen keskustelija auttaa 
keskustelukumppania tuottamaan merkityksen x. 

Aineistoni luokituksessa kommunikaatiostrategioiden pääluokkina ovat 
avunpyyntö, koodinvaihto, likiarvo, käännöslaina ja kiertoilmaus sekä korjaus. 
Sovellan korjauspääluokassa keskustelunanalyysin korjausjäsennystä, 
muokkausstrategiaa sekä Ristolaisen (2004: 19) nimeämää avunantostrategiaa2. En 
luokitellut aineistoani erikseen saavuttamis-, pelkistämis- tai yhteistyöstrategioihin, 
koska katson kaikkien strategioiden olevan riippuvaisia keskustelijoiden yhteistyöstä 
(vrt. Ristolainen 2004: 16–19).  

Korjaus mielletään keskustelunanalyysissä prosessiksi, jonka tuloksena saadaan 
mahdollisesti ratkaisu keskustelussa ilmenneeseen ongelmaan. Koska korjausta 
käsitellään prosessina, siihen liittyy oleellisesti se, että korjausjakson voi aloittaa ja 
lopettaa eri henkilö. Korjausjakson aloittajana voi toimia ongelman tuottaja 
(itsekorjaus). Aloittajana voi olla myös ongelmavuoron vastaanottaja (toisen 
korjaus). Myös ongelmavuoron lopettajana voi olla joko puhuja itse tai toinen. 
(Sorjonen 1998: 112). Erottelen tutkimuksessani itsekorjaukset ja toisen korjaukset. 
Lisäksi erottelen toisistaan suorat ja epäsuorat avunpyynnöt. 

4 Unkarilaisoppijoiden 
kommunikaatiostrategiat 

Aineistossani esiintyi 197 luokiteltavissa olevaa kommunikaatiostrategiatapausta. 
Lisäksi epäselviä tapauksia oli viisi. Kuviossa 1 on esitetty 
kommunikaatiostrategioiden jakauma aineistossani. Korjaus ja avunpyyntö ovat 
aineistossani selkeästi suurimmat luokat. Vähiten käytettiin kiertoilmauksia. 

                                                        
2 Ks. myös Vuontisjärven ja Halmeen artikkeli tässä kokoelmassa. 
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Kuvio 1. Eri kommunikaatiostrategioiden lukumäärät aineistossani. 

4.1 Korjaus 

Unkarilaisten informanttien keskusteluissa esiintyy yhteensä 46 itsekorjausta ja 32 
toisen korjausta. Luokittelin itsekorjausryhmään vain kaikki ne tapaukset, joissa 
keskustelija selkeästi vaihtaa aloittamansa sanan tai ilmauksen toiseen sanaan tai 
ilmaukseen. Keskustelijat korjaavat kuitenkin omaa puhettaan myös morfologisella 
tasolla (esimerkki 1). Csaba korjaa esimerkissä joka-sanan sijamuotoa ja muuttaa 
samalla koko sivulauseen rakenteen. Esimerkin 1 kaltaisia tapauksia en ole laskenut 
mukaan leksikaalisiin kommunikaatiostrategioihin.  

(1)  

01   C: no kyllä. mutta sielläkin on (.) semmoisia ruokia joista en, 
02   joita en ainakaan minä pysty syömään. esimerkiksi 
03   M: porkkanalaatikko 

Keskustelunanalyysissä korjaus on olennaista vuorovaikutuksellista toimintaa, joka 
ohjaa keskustelun rakentamista (Kalliokoski 2001: 115). Keskustelun järjestyminen 
määrättyihin sekvensseihin antaa osapuolille mahdollisuuden osoittaa 
yhteisymmärrystä ja ongelmia. Keskustelijat voivat korjausjaksojen avulla tavoittaa 
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yhteisymmärryksen, kun intersubjektiivisuus uhkaa murtua. (Schegloff 1992: 1325–
1326, 1333–1334.)  

Esimerkissä 2 János vaihtaa olla-verbin myönteisen muodon omaksua-verbin 
kielteiseen muotoon. Lisäksi Csaba vaihtaa omassa puhunnoksessaan sanan toiset 
sanaan oppilaat. Tekstiyhteydestä kävisi jo ilmi, mitä sanalla toiset olisi tarkoitettu. 
Csaba haluaa kuitenkin tarkentaa lausumaansa korvaamalla sen sanalla oppilaat. 
Samalla väärinymmärryksen vaara minimoituu. Esimerkissä 2 oppijat vaihtavat 
sujuvasti ilmaustaan, mutta korjauksen edellä ilmenee kuitenkin toistoa ja 
esimerkiksi lausumapartikkelit niin ja siis. Ison suomen kieliopin mukaan siis voi 
toimia päättelyn merkkinä, mutta myös merkkinä sellaisesta selityksestä, jolla 
täsmennetään edellä esitettyä (ISK 2004: 780). Todennäköisesti oppija on huomannut 
jo ilmauksensa aikana, että hän ei osaa tai halua tuottaa loppuun aloittamaansa 
ilmausta. Korvaavan ilmauksen prosessointi alkaa ilmeisesti jo edellisen ilmauksen 
aikana. 

(2) 

01    J: ja mm täällä tai sitä ei edes voisi tehdä koska (.) ihmiset ovat niin siis 
02   eivät voisi omaksua sitä tai. 
03   C: mmm. mutta ne yrittävät täällä. just kuulin että aa en tiedä missä kun 
04   missä ehkä budapestissä on koulu jossa on (.) ää yks tyttö joka on 
05   kuuro. mutta hän yrittää pysyä siinä no ryhmässä jossa toiset jossa on 
06   oppilaita jotka kuulevat. 

Toisen korjauksella tarkoitetaan sitä, että korjausjakson aloittajana oleva keskustelija 
korjaa tai selventää toisen osapuolen vuoroa. Kuulijalla voi olla esimerkiksi 
ymmärrys- tai kuulemisongelma, ja siksi hänen täytyy aloittaa korjausjakso. 
(Schwartz 1980: 146.) Laskin toisen korjauksiksi myös sellaiset tapaukset, joissa 
toinen keskustelija täydentää ensimmäisen puhujan vuoroa aivan kuin vieden sanat 
toisen suusta.  

Joissakin tapauksissa puhuja alkaa korjata omaa ilmaisuaan, mutta myös toinen 
keskustelija osallistuu korjausjaksoon ja auttaa esimerkiksi löytämään oikean sanan. 
Esimerkissä 3 János ehtii jo itse korjata ilmaisunsa toiseen muotoon ennen Mártan 
avunantoa. Jánosin epäröintiäänteet vihjasivat ilmaisun tuottamisen ongelmaan, ja 
Márta arvaakin sanan, jota János todennäköisesti yritti tuottaa. János hyväksyy 
Mártan tarjoaman sanan partikkelilla joo ja tuottaa koko lausuman uudestaan.  
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(3)  

01   J: joo ja ei niin öö ei niin voi tehdä että jos haluaa hyviä öö olla hyvä  
02   öö yliopis[tossa         ] 
03   M:            [arvosanoja] 
04   J: joo jos haluaa hyviä arvosanoja niin sitten harrastus jää ((vuoro 
05   jatkuu)) 

Esimerkissä 4 oppijat keskustelevat suomalaisen ja unkarilaisen koulun eroista. 
Márta on edellisessä vuorossaan kertonut, kuinka Suomessa oppilaat voivat vapaasti 
mennä juttelemaan opettajille. Csaba kertoo oman kokemuksensa. Epäröintiäänteet 
viestittävät Mártalle, että Csaballa on vaikeuksia tuottaa ilmaus, joten hän ehdottaa 
uudismuodostetta teittää. Csaba hyväksyykin sanan ja korjaa sen oikeaan muotoon. 
Partikkelilla niin Márta hyväksyy Csaban sanoman muodon. 

(4)   

01   C: ensin oli sama meilläkin kun tulimme takaisin jyväskylästä niin se oli 
02   jonkinlainen shokki meille. (.) nämä unkarilaiset öö 
03   M: teittää 
04   C: teititellään. 
05   M: niin. 

Yleensä ottaen toisen keskustelijan ehdottamat korjaukset hyväksytään, aloittipa 
korjausjakson sitten se, jonka vuorossa ongelma esiintyy, tai keskustelun toinen 
osapuoli. Toisen keskustelijan avunannon hylkääminen voi uhata 
keskustelukumppanin kasvoja, ja siksi ne voidaan hyväksyä omien 
kommunikatiivisten päämäärien vaarantumisenkin uhalla (Piirainen-Marsh 1995; 
Ristolainen 2004: 57). Aineistossani esiintyi kuitenkin sellaisiakin tapauksia, joissa 
toisen korjauksen hyväksyminen ei ole ehdotonta, mutta toisaalta korjausta ei täysin 
hylätäkään. 

Natiivien välisissä keskusteluissa itsekorjaus on odotuksenmukaisempaa kuin 
toisen korjaus. Itsekorjaus ja toisen korjaaminen eivät kuitenkaan ole toistensa 
vaihtoehtoja, vaan molempia esiintyy. (Schegloff–Jefferson–Sacks 1977: 377.) 
Nähdäkseni oppijoiden välisissä keskusteluissa toisen korjaus ei niinkään uhkaa 
keskustelijoiden kasvoja, vaan se on ennemminkin osoitus solidaarisuudesta. 
Keskustelijat ovat orientoituneet rakentamaan vuorovaikutustilannetta yhteistyössä ja 
haluavat auttaa toista keskustelijaa. Esimerkissä 5 rivillä 6 János täydentää Mártan 
vuoron ilman, että Márta pyytäisi apua tai edes osoittaisi muuten merkkejä siitä, että 
hänellä olisi ongelmia ilmaista asiaansa.  
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(5) 

01   M: no tuli mies. se heh (-) se vain otti tota 
02   J:   mm 
03   M: mikä on táska. ((kuiskaten)) (.) laukun. 
04   J:   laukun 
05   M: laukun ja juo- 
06   J:   juoksi pois aha 
07   C:  juoksi pois ja sitten mentiin öö poliisiasemalle. ((vuoro jatkuu)) 

Rivillä kolme Márta pyytää apua. Avunpyyntö osoittaa erityisen selvästi sen, että 
Márta on halukas rakentamaan tarinaa yhdessä Jánosin kanssa. Rivin kuusi 
korjauksen tai pikemminkin täydennyksen voisi siis tulkita Jánosin 
yhteistyöhalukkuuden osoitukseksi. János täydentää tarinaa eteenpäin, ja seuraavassa 
vuorossaan Márta hyväksyy Jánosin korjauksen. 

4.2 Avunpyyntö 

Unkarilaisten suomenoppijoiden puheessa suorat ja epäsuorat avunpyynnöt 
reaalistuvat samalla tavalla kuin Ristolaisen (2004: 48–49.) aineistossa: puhuja 
pyytää oman ilmauksensa ongelmaan apua suoran avunpyynnön avulla. 
Keskustelukumppanin vuorossa sijaitsevaan ongelmaan puolestaan voidaan pyytää 
apua niin suoraan kuin epäsuorastikin. Aineistossani esiintyy 59 avunpyyntöä, joista 
53 eli suurin osa on suoria avunpyyntöjä. Epäsuoria avunpyyntöjä on vain 6. 

Esimerkissä 6 Csaba ei tiedä tai muista sanaa muistaa. Hän pyytääkin apua 
suoraan koodinvaihdon avulla. Hän myös kohdistaa avunpyynnön suoraan Jánosille 
katseen avulla. Erityisesti koodinvaihto on tehokas strategia avunpyynnön 
yhteydessä, jos keskustelijoilla on jokin toinen yhteinen kieli. Oikeastaan toiset 
keskustelijat varmasti ymmärtäisivät merkityksen jo unkarinkielisestä sanasta. Koska 
nauhoitin aineiston oppitunnilla ja pyysin informantteja keskustelemaan 
nimenomaan suomeksi, aineistossani keskustelijat pyytävät toisia sanomaan juuri 
suomenkielisen vastineen. 

(6) 

01   C: mää. öö emlékszem. mitä se on. ((katsoo Jánosia)) 
02   J: muistaa. 
03   C: nii mää vaan muistan että kun nousimme ylös oli aina pimeää. ja  
04   sitten tuli pimeä aika nopeasti iltapäivällä. ((vuoro jatkuu)) 
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Usein avunpyytäjä pyytää toista keskustelijaa korjaamaan avunpyytäjän vuoroa. 
Toisen vuorovaikutuksen osapuolen korjausehdotukset tai vastaukset avunpyyntöihin 
hyväksytään aineistossani lähes aina. Kuitenkin Csaba sivuuttaa pari kertaa toisten 
ehdotukset. Esimerkissä 7 Csaba kuvaa ruuhkaa ilmaisulla liikenne on tukossa eikä 
hyväksy Mártan vastausta hänen avunpyyntöönsä. 

(7) 

01   C: niin buss eikä autot. ei mikään. liikenne on tukossa. tai miten se on. 
02   M: ruuhka. 
03   C: ehkä. mutta suomessa on ähh hyvin ((vuoro jatkuu)) 

Oppijat pyytävät apua hyvin usein juuri kysymyssanalla. Avunpyyntö osoitetaan siis 
selvästi kysymykseksi. Kuitenkin suoran avunpyynnön voi osoittaa myös katseella ja 
kesken jääneellä lauseella. Esimerkissä 8 Márta, János ja Csaba keskustelevat 
vammaisten integroimisesta tavalliseen kouluun. Kun Mártan kesken jäänyttä 
lausetta oppii että he eivät oo tarkastellaan kontekstissaan, ongelma on fokusoituna 
hyvinkin tarkasti. Vaikka avunpyyntö kohdistuu katseen perusteella Jánosille, Csaba 
kuitenkin auttaa Mártaa. 

(8) 

01   C: niin siellä oli niillä oli tämmönen koko luokka. niitä oli jotakin 
02   kymmenen tai viistoista. (3.23) aa en tiedä että oliko se hyvä koska toiset 
03    oppilaat kiusasivat heitä. 
04   M: ((katsoo pöytää))(- -) oppii että he eivät oo (.) ((kohottaa päätään, 
05   katsoo Jánosia)) 
06   C: normaaleja 
07   M: normaleja (.) verrattuna terveellisiin. 

Epäsuorassa avunpyynnössä ongelmallista kohtaa ei fokusoida tarkasti, mutta 
vuorovaikutuksen ongelmallisuus tuodaan kuitenkin esille. Aineistossani on 
ainoastaan 6 epäsuoraa avunpyyntöä. Joissakin aineistossani esiintyneissä 
epäsuorissa avunpyynnöissä voi olla kyse myös kuulemisongelmasta. Esimerkissä 9 
vuorovaikutus jatkuu sen jälkeen, kun Csaba, jolle avunpyyntö on esitetty, toistaa 
edellisen vuoronsa lähes identtisesti. 
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(9)  

01   C: en tiedä. (2.0) meillä on vielä aikaa. 
02   M: mmh? 
03   C: meillä on varmasti vielä aikaa. 
04   M: öö keskustellaan sitten (.) kokemuksista suomessa. 

Kaikki aineistossani esiintyneet epäsuorat avunpyynnöt aiheuttivat sen, että 
keskustelukumppani aloitti korjausjakson ja korjasi omaa edellistä vuoroaan. 
Epäsuorien avunpyyntöjen vähyys omassa aineistossani johtuu mahdollisesti 
informanttieni hyvästä kielitaidosta: heillä on kielitaitonsa turvin mahdollisuus 
osoittaa selvästi ongelmalliset ilmaukset, joita he eivät ymmärrä tai joita he eivät 
esimerkiksi muista. Suorilla ja tarkasti fokusoiduilla avunpyynnöillä 
merkitysneuvottelu saadaan ratkaistua nopeasti, ja poikkeama keskustelun 
horisontaalisesta päälinjasta jää vähäiseksi (Zaman-Zadeh 1996: 182–183). 

4.3 Koodinvaihto  

Koodinvaihdossa oppija siirtyy käyttämään lähdekieltä tai jotain muuta kieltä 
kohdekielen sijasta (Faerch–Kasper 1983: 46). Koodinvaihtoon olen luokitellut 
kaikki ne tapaukset, joissa oppija käyttää jonkin muun kuin kohdekielen sanaa. 
Koodinvaihto koskee aineistossani unkaria, englantia ja viroa. Yllättävää on, että 
vaikka kaikilla informanteilla on yhteinen lähdekieli unkari, koodinvaihdossa 
käytetään kahdessa tapauksessa englantia ja yhdessä viroa. Yhteensä koodinvaihtoja 
on aineistossa 21.  

Monet koodinvaihtotapaukset aineistossani liittyivät avunpyyntöihin, joissa 
puhuja eksplisiittisesti ilmaisee ongelmallisen sanan. Yleensä toinen keskustelija tai 
toiset keskustelijat auttavat ja sanovat suomenkielisen vastineen. Joskus puhuja 
kuvaa sanaa elein tai käyttämällä suomenkielistä kiertoilmausta, ja 
keskustelukumppani vahvistaa unkariksi, että molemmat puhuvat samasta asiasta.  

Esimerkissä 10 Márta kertoo suomalaisen koulun opettajien ja oppilaiden 
suhteesta ja käyttää kuvauksessaan sujuvasti englanninkielistä tervehdystä hello. Se 
on toisaalta melko universaali tervehdys, joten sen luokitteleminen 
koodinvaihtotapaukseksi on ongelmallista. Sijoitin kuitenkin tämän tapauksen 
koodinvaihto-luokkaan, sillä se ei selvästikään ole suomenkielinen tervehdys. Näen 
koodinvaihdon funktion tässä esimerkissä tyylin muutoksena. Márta kuvaa 
koodinvaihdon avulla opettajien ja opiskelijoiden välistä epämuodollista suhdetta. 
Koodinvaihto on siis osana kiertoilmausta. 
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(10)  

01   M: minusta siellä opiskelijat aa siis täällä öö opettajat ovat (.) a- 
02   ankaroita minusta (.) siellä opiskelijat menee tota öö opettajan luokse  
03   ja hei hello. kaikkea mitä kuuluu miten voit ja sellaista. ((vuoro  
04   jatkuu)) 

Vaihtamalla koodia puhuja voi neuvotella merkityksistä ja identiteeteistä. Tässä 
mielessä koodinvaihto toimii kontekstivihjeenä puhujan aikomasta merkityksestä. 
(Wagner–Firth 1997: 333.) Kontekstivihjeille on ominaista niiden indeksisyys: niillä 
ei pystytä antamaan ennalta määrämerkitystä, vaan ne ovat tulkittavissa 
kulloisessakin puhetilanteessa, yksittäisen lausuman yhteydessä (Kalliokoski 1995: 
2–3). Esimerkissä 11 Márta selittää sanan pöytä viron kielen avulla: 

(11)  

01   M: oli yksi tuoli, yksi ((naputtaa pöytää)) eestin kielessä laud. pöytä. 
02   J:   pöytä. 
03   M: pöytä. yksi semmonen kone tietokone. ((vuoro jatkuu)) 

Koska nauhoitin aineiston informanttieni suomen kielen oppitunnin aikana, 
nauhoitus oli samalla oppimiskokemus. Sen sijaan, että Márta olisi käyttänyt 
unkarinkielistä vastinetta sanalle pöytä, hän vaihtaa koodin viroon, joka on 
huomattavasti lähempänä suomea kuin unkari. Samalla hän selventää sanomaansa 
naputtamalla pöytää. Hän myös sanoo saman suomeksi lähes välittömästi. 
Käyttämällä toista vierasta kieltään Márta vahvistaa oppijanidentiteettiään. Hän ei 
halua turvautua molempien keskustelijoiden yhteiseen äidinkieleen. Koodinvaihdolla 
on kommunikaatiostrategiana toimimisen ohella siis myös toisenlaisia funktioita. 

4.4 Likiarvo 

Tarone (1981: 286) määrittelee likiarvon sanaksi, jonka oppija tietää epäkorrektiksi 
mutta jossa on halutun ilmauksen kanssa riittävästi yhteisiä semanttisia piirteitä. 
Ristolaisen (2004: 20) mukaan likiarvoja voidaan käyttää tietoisesti tai tiedostamatta. 
Toisin sanoen oppija ei välttämättä edes tiedä käyttävänsä epäkorrektia ilmausta. 

Likiarvojen tunnistaminen aineistostani oli varsin haasteellista. Likiarvojen 
käyttö onkin yhteydessä kielenkäytön idiomaattisuuteen (Nieminen 2001: 81). 
Luokittelussa ongelmana oli se, että joskus on vaikea tietää, mikä on ja mikä ei ole 
idiomaattista kielenkäyttöä. Joskus myös käännöslaina voi olla lähellä likiarvoa.  
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Oppijankielelle on tyypillistä, että yhteen kielelliseen kategoriaan sisältyy 
suurempi ilmiöiden joukko kuin natiivin kategorisoinnissa. Oppijan kannalta ovat 
käytännöllisiä sellaiset kategoriat, joiden sisälle mahtuu mahdollisimman paljon 
erilaisia ilmiöitä. Jos sanan perusmerkitys on jo väljä, merkitystä on helpompaa 
venyttää. (Nieminen 2001: 83–84.) Esimerkissä 12 Linda kertoo, että hän ei harrasta 
urheilua, sillä hänen polvensa ei ole kunnossa. Hän käyttää ilmaisuja pelata urheilua. 
Pelata-  ja harrastaa-verbeillä on riittävästi yhteisiä semanttisia piirteitä, eivätkä 
toiset keskustelukumppanit puutukaan sananvalintaan. Kommunikaatio siis sujuu 
likiarvon käytöstä huolimatta. 

(12)  

01   L: mä en pelaa mitään urheilua koska mun polveni liian huono ja [rikki] 
02   H:                        [mm  ] 

Joistakin aineistossani esiintyneistä likiarvoista on vaikea päätellä, onko se halutun 
ilmauksen rinnakkais-, ylä- vai alakäsite. Koko ilmauksen rakenne voi olla 
monimutkainen, ja vaihtoehtoja idiomaattiselle ilmaisulle olisi monia. Esimerkissä 
13 János kertoo harrastusten ja opiskelujen yhteensovittamisen vaikeudesta: 

(13)  

01   J:  joo jos haluaa hyviä arvosanoja niin sitten harrastus jää vähän  
02   perään ja sitten taakse. ja öö kun tekee harrastusta (.) niin ei niin voi  
03   (.) öö käydä koulu niin (.) niin kuin niin kuin haluaisi siis siis (--)    
04        harrastaa jotakin. 
05   C:(--) se johtuu siitäkin mitä harrastaa. 
06   J:  mmmm 

On vaikeaa arvioida, mitä sanaa natiivi kielenpuhuja käyttää vastaavanlaisessa 
tilanteessa. Mahdollisuuksia on monia, esimerkiksi sana taka-alalle. Sanat taakse ja 
perään ilmaisevat kuitenkin riittävän selkeästi sen, että harrastuksilla ei ole etusijaa, 
jos opiskelija haluaa menestyä opinnoissaan. Vuorovaikutus jatkuu sujuvana, eivätkä 
keskustelukumppanit ainakaan ilmaise, että heillä olisi ymmärtämisvaikeuksia. 
Nieminen (2001) sanoo, että oppijan täytyy toteuttaa kielellistä luovuuttaan tavallaan 
päinvastaisesti kuin syntyperäisen. Kun syntyperäinen voi hakea mahdollisimman 
spesifiä ja kuvaavaa ilmausta, oppijan täytyy miettiä, minkä hänen tuntemansa 
kielellisen kategorian avulla hän voisi ilmaista haluamansa merkityksen edes 
jotenkin. (Nieminen 2001: 85.) Oppijan miettimisaika on rajallinen keskustelussa, 
jossa tilanteet ja puheenaiheet voivat nopeasti vaihtua (Ristolainen 2004: 24). 
Norminmukaista ilmausta tärkeämpää onkin vuorovaikutuksen eteneminen.  
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4.5 Käännöslaina 

Käännöslainassa oppija kääntää ilmauksen sana sanalta tai osa osalta äidinkielestään 
(Tarone 1981: 286). Unkarilaisten informanttien puhunnoksissa on yhteensä 17 
käännöslainaa. Informantit ymmärtävät hyvin toistensa suorat käännökset, mikä ei 
ole yllättävää, sillä heillä on yhteinen äidinkieli. Käännöslaina oli aineistossani 
tehokas strategia, sillä kaikissa tapauksissa keskustelu jatkuu sujuvasti lainaamisen 
avulla. Tämä johtuu varmastikin yhteisestä kielitaustasta.  

Selvimmin aineistostani erottuva käännöslaina koskee unkarinkielistä sanaa tud. 
Se merkitsee ’tietää, osata, pystyä, kyetä, voida, jaksaa ja tuntea’ (Nyirkos 2000 s.v. 
tud). Unkarin sanalla tud on siis laajempi viittausala kuin sen suomenkielisillä 
vastineilla. Useissa tapauksissa informanttini käyttivät sanoja saada ja osata 
merkityksessä ’voida ja kyetä’. Esimerkissä 14 Linda kertoo polvivammastaan ja 
siitä, ettei hän pysty sen vuoksi urheilemaan.  

(14) 

01   L: mä en pelaa mitään urheilua koska mun polveni liian huono ja [rikki] 
02   H:                         [mm] 
03   L: ja sitten mä en saa ei saa ja ja en osaa tehdä mitään urheilua. 
04   H: mmm 

Useissa aineistoni käännöslainatapauksissa on nimenomaan kyse siitä, että unkarin 
kielessä jokin sana voidaan kääntää suomeksi monella eri sanalla. Toisin sanoen 
sanan merkitys on niissä tapauksissa unkarissa laajempi kuin suomessa. 

Joissakin tapauksissa oppija kääntää yhdyssanan osa osalta suoraan suomeksi. 
Esimerkissä 15 Márta kertoo lomamatkansa hotellista. Hän käyttää sanaa 
neljäsänkyinen. Unkarissa hotellihuoneista kerrotaan, montako vuodetta siinä on. 
Neljän hengen huone on unkariksi négyágyas szoba, jonka kirjaimellinen käännös 
olisi ’nelisänkyinen huone’ (Nyirkos 2000 s.v. négy, ágy, szoba). Äidinkielenään 
suomea puhuva käyttäisi luultavasti ilmaisua neljän hengen huone.  

(15)  

01   M: koska se oli niin kuin (.) no yks yö öö neljäsänkysessä huoneessa oli 
02    (.) seitsemän euroa tai miten se (-) ei ole edes kaksi tuhatta forinttia. 
03   J: mmh no se on hyvä (-) 
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4.6 Kiertoilmaus 

Kiertoilmauksessa oppija kuvailee haluamansa ilmauksen ominaisuuksia tai antaa 
esimerkkejä halutusta ilmauksesta (Tarone 1981: 286). Kiertoilmauksia käyttävät 
edistyneet kielenoppijat, koska niiden käytön edellytyksenä on laaja sanavarasto 
(Kuisma 2001: 47). Sanakirjojen sanojen määritelmät ovat kontekstista 
riippumattomia, ja kiertoilmausten odotetaan erittelevän kaikki määriteltävän sanan 
semanttiset piirteet. Oppijan puheessa kiertoilmaukset ovat aina sidottuna 
kontekstiin, ja tästä syystä kiertoilmausten tarkkuuden aste vaihtelee, jos otetaan 
huomioon korvattavan ilmauksen määritelmä. (Blum-Kulka–Levenston 1983: 134–
135.) 

Aineistossani kiertoilmauksia on vain 5. Niitä käyttävät Márta ja Linda. 
Esimerkissä 16 Márta kysyy Csabalta ja Jánosilta edellisviikon juhlista. Hän ei tiedä 
tai muista juhla-sanaa tai sen synonyymejä, joten hän kiertää ilmauksen kertomalla 
tilaisuuden ajan ja tapahtumapaikan. Hän siis ikään kuin vetoaa keskustelijoiden 
yhteiseen tietoon. Kukaan keskustelijoista ei ole varma, mitä suomenkielistä sanaa 
tilaisuudesta tulisi käyttää. Márta ehdottaa itse sanaa bileet sen jälkeen, kun Csaba on 
sanonut, ettei tiedä sanaa suomeksi. Sen jälkeen János ehdottaa sanaa pirskeet, ja 
Csaba toistaa sen ja jatkaa vuoroaan. 

 (16)  

01   M: mm millainen oli öö mikä tässä oli (.) lauantaina 
02   C:  see en tiedä miten se sanotaan suomeksi. (2.1) mm no 
03   M: bileet. 
04   C:  bileet. 
05   J:   pirskeet. 
06   C:  pirskeet. no ei ollut öö en mä kuvitellut että siellä 
07   M: oliko (--) 
08   J: en mää. mä olin sen toisen koulun keikalla. ko kö  (-) siis öö pirskeissä  
09     hehe siis en mäkään tiedä mikä se on suomeksi. mutta se oli mm. jokin 
10     viikko ennen tätä. se oli aika hyvä. 

Videonauhan perusteella kaikki keskustelijat näyttävät tietävän ja ymmärtävän, mikä 
on puheenaiheena. Kukaan ei kuitenkaan ole varma, mitä sanaa tilaisuudesta tulisi 
käyttää. Keskustelun edetessä János ja Csaba käyttävät myös sanaa juhlat kyseisestä 
tapahtumasta. Merkitysneuvottelu käynnistyy Mártan kiertoilmauksesta. Esimerkistä 
näkyy se, että informanttini haluavat puhua mahdollisimman korrektia kieltä. 
Merkitysneuvottelua käydään tässä tapauksessa pikemminkin oikeakielisyyden 
vuoksi kuin siksi, että keskustelijat saavuttaisivat riittävän yhteisymmärryksen. 
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Kiertoilmaus sellaisenaan on riittävän tehokas keino välittämään tarvittavan 
informaation. 

5 Informanttien yksilölliset kielenkäyttötavat 

Informanttieni kielenkäyttötapaa ja strategiavalintoja on vaikeaa verrata sekä 
keskenään että toisiin tutkimuksiin. Keskenään vertaaminen ei ole hedelmällistä, 
koska Márta ja János keskustelevat kahdella videonauhalla ja muut informantit vain 
yhdellä. Lisäksi yhdessä keskusteluryhmässä oli kaksi puhujaa ja kahdessa kolme. 
Kummallekin puhujalle jää keskimääräisesti enemmän keskusteluaikaa 
kahdenkeskisessä keskustelussa. Lisäksi aineisto on niin pieni, että keskustelijoiden 
kielenkäyttötapojen ja strategiavalintojen vertaaminen toisiin tutkimuksiin ei ole 
luotettavaa. Lisäksi on otettava huomioon, että tutkimukseni rajoittuu ainoastaan 
leksikaalisiin strategioihin. 

Taulukosta 1 näkyy, millaisia kommunikaatiostrategioita kukin informanttini 
käytti ja kuinka paljon. Taulukossa korjaus-luokka on esitetty alaluokittain, koska 
sekä itsekorjausta että toisen korjausta esiintyy aineistossa paljon. Avunpyynnöistä 
on esitelty vain luokan kokonaismäärä erottelematta suoria ja epäsuoria 
avunpyyntöjä. 

Taulukko 1. Unkarilaisten informanttien kommunikaatiostrategiat aineistossani. 

Strategia Mária János Linda Csaba Helen Ágnes Yhteensä 

Itsekorjaus 10 15 5 11 4 1 46 

Toisen 

korjaus 

12 9 2 3 5 1 32 

Avunpyyntö 28 4 10 14 3 - 59 

Koodinvaihto 5 3 6 4 2 1 21 

Kiertoilmaus 4 - 1 - - - 5 

Käännöslaina 2 4 7 2 2 - 17 

Likiarvo 1 7 6 2 - 1 17 

Yhteensä 62 42 37 36 16 4 197 

Márta käyttää kahdella nauhoitteella yhteensä 62:ta kommunikaatiostrategiaa ja 
Linda ja Csaba noin 36:ta strategiaa. Kun keskustelujen kesto otetaan huomioon, 
Márta käyttää strategioita lähes saman verran kuin Linda ja Csaba. Márta käyttää 
strategioista eniten avunpyyntöä ja korjausta. Kaikki muut informantit käyttävät 
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enemmän itsekorjausta kuin toisen korjausta, mutta Márta korjaa enemmän toisten 
keskustelijoiden vuoroja. Márta on osallistuva keskustelija.  

Linda käyttää strategioita eniten, jos strategioiden määrä suhteutetaan 
keskusteluaikaan. Linda on hyvin puhelias. Hänen kielitaitonsa on hyvä, ja hän on 
lisäksi rohkea kielenkäyttäjä. Kaiken kaikkiaan Linda käyttää eri strategiatyyppejä 
monipuolisesti. Myös Csaba käyttää runsaasti kommunikaatiostrategioita. Hänen 
puheessaan yleisimpiä strategioita ovat avunpyyntö ja korjaus. Csaba osallistuu 
keskusteluun paljon, ja hän on aika dominoiva keskustelija. 

János käyttää strategioista eniten korjausta ja likiarvoa. Kahdenkeskisessä 
keskustelussa János on aktiivisempi kuin kolmenvälisessä keskustelussa, mikä on 
ymmärrettävää: parikeskustelussa vuoro siirtyy aina automaattisesti toiselle 
osapuolelle. Helen käyttää suhteellisen vähän kommunikaatiostrategioita, vaikka hän 
on osallistuva keskustelija. Helenin suosimat strategiat ovat korjaus ja avunpyyntö.  

Ágnes käyttää aineistossani kaikkein vähiten kommunikaatiostrategioita. Se ei 
tarkoita kuitenkaan sitä, että hänen kielitaitonsa olisi ollut erittäin hyvä. 
Aineistossani hän on aika arka ottamaan osaa keskusteluun, ja Linda ja Helen 
ovatkin huomattavasti dominoivampia heidän kolmihenkisessä 
keskusteluryhmässään. 

Keskustelijoiden keskinäinen suhde vaikuttaa heidän aktiivisuuteensa ja 
osallistumiseensa sekä sitä kautta strategioiden käyttöön. Kaikki unkarilaiset 
informanttini tuntevat toisensa, sillä suomenopiskelijoiden ryhmät olivat hyvin 
pieniä. Lisäksi Csaba ja János ovat veljeksiä, joten he tuntevat toisensa erittäin 
hyvin. 

6 Lopuksi 

Tutkimuksessani havaitsin, että unkarilainen suomenoppija käytti usein eri 
kommunikaatiostrategioita yhdessä. Esimerkiksi avunpyyntö ja koodinvaihto olivat 
hyvin tehokas strategiayhdistelmä. Kommunikaatiostrategioiden avulla saatiin 
välitettyä tarkoitettu viesti tehokkaasti ja nopeasti keskustelukumppaneille. Toisaalta 
strategioilla voitiin osoittaa myös solidaarisuutta keskustelukumppaneille. 
Informanttini saattoivat esimerkiksi korjata toistensa vuoroja, jos toinen 
keskustelukumppani sitä pyysi.  

Suosituin kommunikaatiostrategia oli kuitenkin itsekorjaus. Tämä johtuu 
mielestäni siitä, että informanttini ovat jo edenneet pitkälle suomen kielen 
opiskelussaan, joten heillä on käytössään laaja sanavarasto ja he tuntevat suomen 
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kielen rakenteita hyvin. Lisäksi aineisto nauhoitettiin suomen kielen oppitunnin 
aikana, mikä saattoi vaikuttaa siihen, että oppijat halusivat puhua mahdollisimman 
korrektia kieltä. 

Informanttieni välillä oli suuria eroja strategioiden käytön määrässä. Márta käytti 
strategioita kappalemääräisesti eniten: kaikista aineistoni strategioista 62 eli lähes 
kolmannes oli hänen käyttämiään. Ágnes käytti strategioita vähiten, ainoastaan neljä 
kertaa. Oppijat käyttivät kommunikaatiostrategioita varsin monipuolisesti. Erityisen 
paljon he korjasivat omia lausumiaan.  

Toiset tutkijat pitävät kommunikaatiostrategioiden opetusta hyödyllisenä, toiset 
mahdottomana (ks. esim. Wagner–Firth 1997: 326). Olivatpa 
kommunikaatiostrategiat sitten tiedostettuja tai tiedostamattomia, niiden opettaminen 
tuskin on haitaksi. Mielestäni on hyödyllistä, jos kielenoppija saa tietää, millaisin 
keinoin on mahdollista tehdä viestintää sujuvammaksi silloin, kun keskustelijoiden 
välinen yhteisen tiedon alue uhkaa hajota.  
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Lähteet 

Tutkimusaineisto 
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He tekevät syntymäpäivä sota loppu – 
kommunikaatiostrategiat ja ranskan kielelle 
ominaiset piirteet suomenoppijan tuotoksessa 

Saara Martikka 

1 Johdanto 

Olen tutkinut pro gradu -työssäni (Kainulainen 2002) ranskankielisen suomenoppijan 
Lionelin oppijankieltä. Tutkimukseni kohteena oli puhuttu kieli, josta tutkin ranskan 
kielen siirtovaikutusta, transferia, sisältäviä piirteitä. Lähtökohtana työssäni käytin 
välikielen, lähdekielen, kohdekielen (Latomaa–Tuomela 1993: 239) ja 
kommunikaatiostrategioiden tutkimusta ja vertailukohtana ranskan puhekielelle 
ominaisia piirteitä. Tavoitteenani oli tutkia ranskaa äidinkielenään puhuvan 
suomenoppijan ongelmia. Halusin selvittää, miten informanttini käyttää 
kommunikaatiostrategioita hyväkseen tuotoksessaan ja miten lähdekielen 
siirtovaikutus näkyy oppijankielessä. 

Valitsin analyysini kohteiksi ranskan kielen mallin mukaisia, kohdekielestä 
poikkeavia rakenteita ja piirteitä, jotka jaoin kymmeneen eri alaluokkaan. 
Luokituksen laatimisessa käytin hyödykseni muun muassa Niemisen (2001), 
Willemsin (1987), Hirvosen ja Lauttamuksen (2000), Nivangan ja Sutisen (1999) 
sekä Kuisman (2001) tutkimuksia.  

Luokittelin tarkastelemani piirteet sanastollisiin ja rakenteellisiin piirteisiin sekä 
niiden alaryhmiin. Sanastollisia piirteitä luokituksessani olivat kierto, koodinvaihto, 
liikakäyttö, parafraasi, vieraskielistäminen, suora käännös sekä vahvistussanojen 
toisto. Tässä artikkelissa tarkastelen vain aineistoni kahta suurinta ryhmää: 
koodinvaihtoa ja vahvistussanojen toistoa. Rakenteellisiin piirteisiin luokittelin 
prepositioiden suoran käännöksen, kieltolauseet ja kysymyslauseet. Tässä 
artikkelissa tarkastelen näistä vain kahta suurinta ryhmää eli kielto- ja 
kysymyslauseita.1

                                                        
1 Pro gradu -työssäni tarkastelin lisäksi äänteellistä transferia oppijankieleen. Tässä artikkelissa en 
kuitenkaan käsittele näitä tuloksia. 
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Tarkastelin sanastollisia ja rakenteellisia piirteitä kommunikaatiostrategioiden 
näkökulmasta. Jaoin piirteet saavuttamisstrategioihin (vahvistussanojen käyttö, 
liikakäyttö, koodinvaihto, vieraskielistäminen, parafraasi ja suora käännös) ja 
pelkistämisstrategioihin (kierto ja viestinhylkäys) (ks. esim. Willems 1987: 352–
355). Kun olin luokitellut kommunikaatiostrategiat, tarkastelin strategioiden käyttöä 
ja niiden merkitystä. 

Taulukko 1. Tarkastelemani sanastolliset ja rakenteelliset piirteet sekä niiden 
sijoittuminen kommunikaatiostrategioiden luokituksessa (s = saavuttamisstrategia, p = 
pelkistämisstrategia). 

Sanastolliset piirteet Rakenteelliset piirteet 

Kierto (p) Prepositioiden suora käännös (s) 

Koodinvaihto (s) Kieltolauseet (s) 

Liikakäyttö (s) Kysymyslauseet (s) 

Parafraasi (s)  

Vieraskielistäminen (s)  

Suora käännös (s)  

Vahvistussanojen toisto (s)  

Kierto on ainoa aineistosta erottamani pelkistämisstrategia (ks. luku 4.3.). Kierto on 
tulkintani mukaan sanastollinen piirre. Kierrolla tarkoitan strategiaa, jonka Willems 
(1987: 355) määrittelee funktionaaliseksi ja formaaliseksi pelkistämisstrategiaksi. 
Muut aineistoni sanastolliset ja rakenteelliset piirteet ovat mielestäni 
saavuttamisstrategioita, sillä niitä käyttäessään puhuja ei joudu luopumaan 
alkuperäisestä kommunikaatiopäämäärästään. Kaikissa aineistoni esimerkeissä 
informanttini saa viestinsä perille, vaikka paikoin melko hitaasti ja osin kierrellen. 
Kyseiset piirteet ovat informanttini apuvälineitä hänen luoviessaan kohti 
päämääräänsä – ymmärretyksi tulemista ja viestin perillemenoa. 

Tässä artikkelissa keskityn tarkastelemaan pro gradu -tutkimuksestani vain sitä 
osaa, jossa analysoin informanttini käyttämiä kommunikaatiostrategioita. 

2 Informantti ja aineisto 

Haastattelujen alkaessa informanttini Lionel oli oleskellut Suomessa kuusi kuukautta 
ja opiskellut suomea kolme kuukautta. Hän oli Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen 
Mamu I -kurssilla, joka on suomen kielen ja kulttuurin alkeiskurssi. Äidinkielenään 
informanttini puhuu ranskaa, lisäksi hän osaa englantia ja espanjaa. Molempia 
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vieraita kieliä hän on opiskellut oleskelemalla maissa, joissa kieliä puhutaan. 
Informantillani oli siis kokemusta vieraan kielen omaksumisesta ympäristössä, jossa 
sitä puhutaan. Hän onkin varsin tottunut kommunikoimaan itselleen vieraalla kielellä 
ja pitää tärkeänä sitä, että tulee ymmärretyksi. Informanttini avoimuus ja rohkeus 
kommunikoida antoivat minulle hyvän mahdollisuuden tutkia tarkemmin hänen 
käyttämiään kommunikaatiostrategioita.  

Aineistoni koostuu viidestä marras-joulukuun 2001 ja helmikuun 2002 aikana 
tehdystä haastattelusta. Yhteensä haastattelunauhoitteita kertyi 4,5 tuntia. 
Haastatteluissa informanttini kertoo itsestään ja elämästään Suomessa melko 
vapaasti. Johdattelin keskustelua valmiiksi mietityillä kysymyksillä, mutta 
informanttini sai vapaasti kertoa haluamiaan asioita myös aihepiirin ulkopuolelta. 
Usein keskustelumme rönsyilikin aiheesta toiseen vapaasti. Olen litteroinut 
aineistoni hyvin karkeasti. En ole esimerkiksi mitannut äänteiden kestoa tarkasti, 
koska tutkimuskohteenani ovat sanastolliset, rakenteelliset ja 
kommunikaatiostrategiset piirteet.  

3 Välikielen tutkimus 

Informanttini tuottamasta kielestä voidaan käyttää myös nimitystä välikieli2. 
Välikieli on seurattavissa ja tarkkailtavissa oleva välivaihe lähdekielen ja 
kohdekielen välissä. Välikieltä voidaan tarkkailla oppijan tuotoksesta, ja se on osa 
kielenoppijan kommunikaatiostrategiaa. (Selinker 1992: 23.) Informanttini 
oppijankieli oli tutkimusjaksollakin eräänlainen useiden välikielten sarja suomen ja 
ranskan kielen välissä. Oppijankieli on jatkuvasti altis muutoksille kehittyessään, ja 
se muuttuu jatkuvasti oppijan rakentaessa kielitietoaan ja -taitoaan (Aalto 1994: 14).  

Kiinnitän Lionelin välikieltä tutkiessani huomiota ranskan puhekielen 
vaikutuksiin. Ranskan puhekielelle ominaisiksi piirteiksi on määritelty muun muassa 
sanajärjestys, ne-kieltosanan poisjättö (je ne sais pas – je sais pas ’minä ei tiedä en – 
minä tiedä en’) tai yksipersoonaisen il-subjektin poisjättö (Il ne faut pas dire comme 
ca – faut pas dire comme ca ’sitä ei voi ei sanoa näin – ei voi sana näin´ ), 
verbittömät lauseet (bientôt les vacances!  ’pian, lomat!’ ) ja subjektin toistaminen 
pronominin avulla (moi, je viens ’minä, minä menen’ ). Lisäksi ranskan puhekielelle 
on ominaista objektin sijoittaminen ennen verbiä, jolloin objekti toistuu verbin 
yhteydessä pronominin muodossa (esim. ce livre, je l’ai ’tämä kirja, se on minulla’). 

                                                        
2 Usein oppijankielellä ja välikielellä tarkoitetaan samaa asiaa, niin myös tässä artikkelissa. 
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Puhekielelle on ominaista myös runsas toiston ja täytesanojen käyttö (Nivanka–
Sutinen 1999: 15–16). 

En ole tarkastellut informanttini välikieltä ns. virheanalyysin pohjalta, vaan 
lähdin siitä, mitä informanttini jo osaa ja miten hän osaamaansa käyttää. En siis 
tutkinut hänen tekemiänsä poikkeamia ongelmina, jotka tulisi poistaa, vaan uusina 
muotoina, jotka auttoivat häntä kommunikaatiossa ja oppijankielen kehittymisessä. 

4 Kommunikaatiostrategiat aineistossa 

Kommunikaatiostrategiat ovat kielenoppijan tietoista toimintaa tilanteessa, jossa 
hänen kommunikaatiotaitonsa eivät täysin riitä (Willems 1987: 352). Kärjistäen voi 
sanoa, että saavuttamisstrategiat vievät keskustelua eteenpäin ja ylläpitävät sitä, kun 
taas pelkistämisstrategioiden avulla keskustelija kiertää aiheita tai hylkää viestin 
kokonaan.  

Henkilöt, jotka oppivat vierasta kieltä luonnollisessa kieliympäristössä ilman 
varsinaista opiskelua, ovat taitavia kommunikaatiostrategioiden käyttäjiä (Willems 
1987: 352–353 ). Näin oli myös omassa tutkimuksessani. Informanttini oli suomen 
kielen alkeiskurssilla haastatteluiden aikana, mutta jätti myöhemmin suomen kielen 
alkeisjatkokurssin kesken. Hän omaksui kieltä nopeasti sen luonnollisessa 
ympäristössä ja sai aluksi ohjatusta opetuksesta apua omaksumiseensa. Suurin osa 
Lionelin käyttämistä kommunikaatiostrategioista perustui lähdekielen transferin 
käyttöön.  

Saavuttamisstrategioiden avulla puhuja pyrkii ilmaisemaan itseään tilanteissa, 
joissa opittavan kielen säännöt eivät ole hänelle selvät (Tarone ym. 1983: 4). 
Saavuttamisstrategiat muodostavatkin 94 % aineistoni kommunikaatiostrategioista. 
Pelkistämisstrategioita oli aineistossani vähän, ainoastaan 6 % kaikista piirteistä. 
Kaikista tarkastelemistani piirteistä sanastollisia oli 49 % ja rakenteellisia 51 %. 

4.1 Sanastolliset saavuttamisstrategiat 

Tässä artikkelissa tarkastelemani saavuttamisstrategiat ovat koodinvaihto ja 
vahvistussanojen toisto. Sanastollisista piirteistä 45 % oli koodinvaihtoa. 
Vahvistussanojen toisto muodosti 16 % sanastollisista piirteistä. Nämä kaksi piirrettä 
muodostavat siis yli puolet tutkimistani sanastollisista piirteistä. 

Koodinvaihdossa kielenoppija käyttää esimerkiksi tuttua lähdekielen sanaa 
mukauttamattomana silloin, kun kohdekielinen sana on hänelle outo (Willems 1987: 
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355). Koodinvaihdossa kaksi kielioppisysteemiä asetetaan ikään kuin rinnakkain. 
Lainattu sana pysyy siis lähdekielen kieliopillisen systeemin mukaisena. (Gumperz 
1982: 66.)  

Aineistossani informanttini käytti koodinvaihdossa  englantia ja ranskaa. 
Lionelilla oli esimerkiksi samassa puhunnoksessa englannin sana oncle ja ranskan 
sana chanceux: eeh minun eno oncle minun eno on, oleme onelinen, no chanceux. 
Yleensä koodinvaihto koskee vain yhtä sanaa kerrallaan, mutta aineistossani oli 
myös esimerkkejä useamman sanan koodinvaihdosta. Esimerkissä 1 käy hyvin ilmi 
tyypillinen koodinvaihtotilanne aineistossani. Informanttini hakee ensin sanaa, epäröi 
hieman ja päätyy sitten koodinvaihtoon. Koodinvaihdon mahdollisti aineistossani 
keskustelukumppanin ranskan kielen taito, ja suurin osa koodinvaihdosta tulikin juuri 
informanttini äidinkielestä ranskasta.  

(1)  jos me syöme mit- me syöme mit- en mä tiedä sanat mutta se on eeh fruits de 
mer des huitres  

Esimerkissä 1 puhutaan äyriäisistä ja simpukoista sekä niiden syömisestä. 
Informanttini olisi voinut hylätä viestin tai käyttää kiertoa, mutta keskustelun 
sujuvuuden ja viestin perillemenon kannalta hän valitsi nopeimman tavan ja käytti 
koodinvaihtoa. Tämä oli aineistossani hyvin tyypillistä: informanttini halusi jatkaa 
keskustelua nopeasti ja saada asiansa sanottua. 

Vahvistussanojen toisto on ranskan puhekielelle ominainen piirre. 
Vahvistussanojen tehtävänä on vahvistaa pääsanaansa. Ranskan puhekielessä 
vahvistussana voi toistua useita kertoja ennen pääsanaansa. Aineistossani tosi, todella 
ja erittäin toistuivat informanttini puheessa vahvistussanojen tapaan. Lisäksi hän 
käytti sanaa super vahvistussanana. Ranskan kirjakielessä adjektiivin toisto ennen 
pääsanaa on harvinaista, vaikka ei kieliopillisesti mahdotonta. Aineistossani 
informanttini käytti vahvistussanoina sekä adjektiiveja että partikkeleja. Willems 
(1987: 355) ei mainitse vahvistussanojen toistoa kummassakaan strategiaryhmässä. 
Valitsin vahvistussanojen toiston kuitenkin saavuttamisstrategiaksi, koska 
vahvistussanojen toisto helpotti informanttini kommunikaatiota selvästi.  

Erittäin oli aineistossani useimmin esiintyvä vahvistussana. Yleinen 
vahvistussana ranskan kielessä on trés, joka on suomeksi, ’erittäin, paljon, sangen’. 
Esimerkissä 2 informanttini kertoi Ranskassa vietettävästä Halloween-juhlasta. Hän 
halusi korostaa lopussa tulevaa kumma-sanaa useammalla erittäin-vahvistussanalla.  
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(2)  Ja nyt kumma nyt sielä on Ranskasa Halloween se on erittäin erittäin 
kumma. 

Vahvistussanoilla ja niiden toistolla informanttini pyrki korostamaan lauseen lopussa 
tulevaa pääsanaa lähdekielen puhekielen mallin mukaisesti. Hänellä ei 
todennäköisesti ole muita keinoja korostaa sitä, että Halloweenin juhlinta Ranskassa 
on hänen mielestään todella kumma ajatus. Toistamalla vahvistussanaa pääsanan 
edessä hän kuitenkin korostaa, että ajatus on hänen mielestään enemmän kuin vain 
kummallista. Jos esimerkiksi kohdekielen sanavarasto olisi ollut laajempi, olisi 
saman asian voinut ilmaista synonyymien avulla.  

Esimerkissä 3 esiintyy suurin määrä vahvistusta. Tämä on ainoa kerta 
aineistossani, jolloin informantti vahvistaa sanomaansa toistamalla sekä 
vahvitussanaa että määritettä. Keskustelussa oli kyse konsertista, jota informanttini 
oli ollut katsomassa. Puheenvuorossaan hän halusi korostaa sitä, kuinka hyvä 
konsertin viimeinen esiintyjä oli ollut. Osan esimerkin 3 vahvistussanoista olisi 
voinut ranskan puhekielessä korvata synonyymeillä, mutta ei toki kaikkia. 

(3)  tämä mies on super super hyvä hyvä hyvä konsertti 
 

4.2 Rakenteelliset saavuttamisstrategiat 

Kaikki tarkastelemani rakenteelliset piirteet ovat saavuttamisstrategioita. 
Rakenteellisiin piirteisiin kokosin aineistostani selkeimmin erottuvia, ranskan 
kielestä vaikutteita saaneita rakenteita. Kaikista aineistoni piirteistä oli rakenteellisia 
piirteitä 51 %. Jaoin rakenteelliset piirteet kolmeen eri ryhmään: kieltolauseisiin, 
kysymyslauseisiin ja prepositioihin. Tarkastelen tässä kahta suurinta ryhmää: 
kieltolauseita, joita aineistossani oli kaikista rakenteellisista piirteistä 55 %, ja 
kysymyslauseita, joita oli 31 %. 

Suurin ero suomen ja ranskan kielen kieltolauseiden rakenteessa on 
kieltosanojen tai verbien määrä. Ranskan kielessä kielto rakennetaan kahdella 
kieltosanalla (ne – pas). Lauseen pääverbi taipuu kieltosanojen välissä, mutta ennen 
verbiä tuleva kieltosana voi puhekielessä jäädä pois. Suomen kielessä sen sijaan on 
yksi taivutettu kieltoverbi ja siihen liitetty pääverbin kieltomuoto. Informanttini 
tuottamissa kieltolauseissa kieltoverbi oli pääosin aina ennen lauseen pääverbiä. 
Lionel yleensä sijoitti suomen kieltoverbin oikeaan paikkaan, mutta hän ei aina 
taivuttanut sitä.  
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Mielenkiintoinen tulos kieltorakenteiden tarkastelussa oli suomen kielen 
kieltoverbien esiintymisjärjestys aineistossani eri haastattelukerroilla. Kieltoverbien 
esiintymisen perusteella tein päätelmän, että informanttini kielenoppimisessa 
kieltoverbien oppimisjärjestys oli tällainen: en, ei, et, emme, eivät. Hän omaksui siis 
yksikön ensimmäisen, kolmannen ja toisen persoonan muodot ennen monikon 
muotoja. Monikon toisen persoonan kieltoverbiä ei aineistossani esiintynyt 
kertaakaan. 

Esimerkissä 4 informanttini tuottaa täysin ymmärrettävän kieltolauseen. Kyse on 
joulun vietosta poissa kotoa, mikä siis on informantin mielestä surullinen asia. 
Aineistoni perusteella informanttini käytti kieltoverbiä lähes aina täysin suomen 
kielen mallin mukaisesti, eikä kieltoverbin paikka ollut hänelle ongelma. Sen sijaan, 
kuten esimerkistä käy ilmi, jäi pääverbi usein väärään muotoon.  

(4)  joulu- joulu ja se ei oli hyvä, surullinen 

Esimerkeissä 5 ja 6 lauseen pääverbi on taivutettu, mutta kieltoverbi jää 
taivuttamatta. Pääverbin taipumisella ei ollut aineistossani mitään selvää järjestystä. 
Välillä informanttini taivutti kieltolauseen pääverbiä, mutta jo seuraavassa vuorossa 
se saattoi jäädä taas taivuttamatta. Suomen kielen verbien taivutus ei siis ollut vielä 
täysin vakiintunut hänen oppijankielessään.  

(5)  ja jos me tykääme me pysyme jos me ei tykkäämme lähdeme 
(6)  minä olen ei opiskelija  

Kiellon ilmaiseminen on kommunikoinnissa oleellista ymmärrettävyyden kannalta, 
joten kieltorakenteen omaksuminen oikein ja tuottaminen ymmärrettävästi on 
varmasti heti kielenoppimisen alussa tärkeää. Todennäköisesti informanttini hallitsi 
muodon omasta mielestään hyvin eikä tarvinnut lähdekielen tukea kieltorakenteen 
muodostamiseen. 

Tarkastelin aineistostani myös kysymyslauseita, jotka jaoin kahteen pääryhmään: 
intonaatiokysymyksiin ja kysymysmorfeemilla tai kysymyssanalla tuotettuihin 
kysymyksiin. Näistä intonaatiokysymys on ranskan puhekielessä yleinen. 
Intonaatiokysymyksen lisäksi ranskan kielessä kysymyksen voi muodostaa useista 
erillisistä sanoista koostuvien kysymysrakenteiden tai muutamien yksittäisten 
kysymyssanojen avulla.  

Kysymysmorfeemilla –kO (onko se helppo lukea?) tai suomen kielen 
kysymyssanalla (mikä tyyppi liha se on?) muodostettuja kysymyksiä oli aineistossani 
selvästi enemmän kuin intonaatiokysymyksiä. Informanttini oli siis selvästi 
huomannut lähdekielen ja kohdekielen systeemien eron ja pyrki käyttämään 
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kohdekielen systeemiä. Muutamissa tapauksissa hän kuitenkin turvautui lähdekielen 
transferiin ja teki intonaatiokysymyksiä, usein ikään kuin hakien vahvistusta 
vaikealle sanalle, jonka muodosta tai merkityksestä hän ei ollut varma. Esimerkissä 7 
informanttini muodostaa intonaatiokysymyksen ja samalla varmistaa sanan hauska 
merkityksen vielä ranskaksi koodinvaihdolla. Myös esimerkissä 8 on 
intonaatiokysymys, jolla informanttini tarkentaa, että kyse on hänen vapaa-ajastaan. 
Hän ei siis varmista sanan merkitystä vaan sitä, tarkoitinko edellisessä vuorossa 
kysymykselläni juuri hänen vapaa-aikaansa. Esimerkissä informanttini kysymys on 
siis täysin ranskan puhekielelle ominainen intonaatiokysymys, joka tavallaan 
varmistaa jo oletetun asian.  Informanttini käytti näin kysymyslauseissakin 
hyväkseen lähdekielen transferia kommunikaatiostrategianaan.  

(7) muta sen on hauska (kysyvä intonaatio) c’est rigolo 
(8) vapaa-aika minun vapaa-aika (kysyvä intonaatio) minä soitan kitaraa 

paljon 

4.3 Pelkistämisstrategiat 

 
Tarkastelin pro gradu -työssäni kiertoa pelkistämisstrategiana. Kiertoa esiintyi 
tutkimuksessani sanastollisten piirteiden luokassa. Kierrossa puhuja vaihtaa selkeästi 
sanaa tai aloittaa kokonaan uuden aiheen huomatessaan, ettei kuulija ymmärrä hänen 
aloittamaansa vuoroa. Kierron voi aiheuttaa myös se, ettei puhuja löydä oikeaa 
sanaa, huomaa käyttäneensä väärää sanaa tai huomaa aiheen olevan hänen 
sanavarastolleen liian vaikea. Willemsin (1987: 355) mukaan kierto voi olla 
fonologista, morfologista, syntaktista tai leksikaalista.          

Esimerkissä 9 informanttini ensin kiertää aloittamansa sanan tarkis- sanalla mies. 
Hän luultavasti haki sanaa tarjoilija. Ranskan kielessä sana garcon tarkoittaa sekä 
’tarjoilijaa’ että ’miestä’ tai ’poikaa’. Näin informanttini käyttää lähdekielen 
transferia hyväkseen ja valitsee lähdekielessä tarjoilija-sanan synonyymin mies. 
Tarkis-alku osoittaa kuitenkin informanttini tietävän, että suomen kielessä asialle on 
toinen nimitys ja yrittää ensin hakea sitä. Mies-sanan käyttö toimii ja viesti tulee 
ymmärretyksi, koska keskustelukumppani tietää lähdekielen garcon-sanan muutkin 
merkitykset. 
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(9)   Lionel: ja eeh tarkis- mies 
 Saara: tarjoilija  
 Lionel: tarjoilija sanoi minule että Amerikasa se ei ole mahdollista 

Mielenkiintoista on, että kiertoon läheisesti liittyvää viestin hylkäystä ei aineistossa 
ollut lainkaan, vaan informanttini pyrkii saamaan aina viestin välitettyä, vaikka se 
vaatisikin paljon selittelyä. 

5 Strategioiden merkitys oppijankielessä 

Informanttini käyttämistä kommunikaatiostrategioista 94 % on 
saavuttamisstrategioita, ja niiden käyttö perustuu lähdekielen transferiin. Oletin 
työssäni, että transferilla on positiivinen, kommunikaatiota edistävä vaikutus. 
Informanttini käyttikin kommunikaatiostrategioita nimenomaan kommunikaationsa 
helpottamiseen ja viestinsä eteenpäin viemiseen. Informanttini ei epäröinyt käyttää 
lähdekieltä apunaan kommunikoidessaan kohdekielellä. Ranskan kielestä tullut 
siirtovaikutus ei siis ollut negatiivista transferia, vaan positiivista, kommunikaatiota 
mahdollistavaa vaikutusta.  

Aineistoni ainoat pelkistämisstrategiat olivat sanastollisten piirteiden luokassa, 
ja ainoana pelkistämisstrategiana aineistossani esiintyi sanan kierto. 
Pelkistämisstrategioiden ja kierron vähyys aineistossani vahvistaa ajatusta 
informanttini halusta kommunikoida mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti 
kohdekielellä. Runsaampi pelkistämisstrategioiden käyttö olisi luultavasti säästänyt 
informanttiani tilanteilta, joissa hän joutui pitkään selittämään tarkoittamaansa asiaa. 
Kierron vähäinen esiintyminen aineistossa osoittaa informanttini käyttävän 
pelkistämisstrategioiden sijasta mieluummin saavuttamisstrategioita, esimerkiksi 
juuri runsaasti esiintynyttä koodinvaihtoa.  

Aineistoni perusteella informantilleni oli tärkeää saada viestinsä välitettyä 
ymmärrettävästi, vaikka lähdekielen transferia hyväksi käyttäen. Informanttini pyrki 
olemaan tasavertainen keskustelukumppani siten, ettei hän hylännyt tai vältellyt 
mitään keskusteluaihetta, vaikka se olisikin ollut hänelle sanastollisesti tai 
rakenteellisesti haastava. Mielestäni informanttini käytti kommunikaatiostrategioita 
apunaan keskustelussa tietoisesti. 

Informanttini on kielellisesti lahjakas ja käyttää onnistuneesti 
kommunikaatiostrategioita apunaan keskustellessaan. Hänen suomen kielen taitonsa 
oli aineiston keruun aikaan alkeistasolla, mutta siitä huolimatta hän pystyy 
kertomaan todella monipuolisesti eri aiheista. Kommunikaatiostrategiat lisäävät 
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huomattavasti hänen kommunikatiivista kompetenssiaan haastattelutilanteessa. 
Valitettavasti aineistoa ei ollut saatavilla muista kuin haastattelutilanteista, joten 
esimerkiksi yleisen kommunikatiivisen kompetenssin arvioiminen ei ollut 
tutkimuksessani mahdollista.  

Saavuttamisstrategoiden selvästi suurempi osuus aineistossani johtuu monesta 
eri seikasta. Informanttini on avoin ja rohkea kommunikoija, hän osaa käyttää eri 
strategioita monipuolisesti ja on saanut niiden avulla uskoa vieraalla kielellä 
selviytymiseen. Eri strategioiden käytöllä oppijankielessä on informanttini 
kommunikaation ja kielellisen itsevarmuuden kannalta tärkeä merkitys. Ilman 
sujuvaa kommunikaatiostrategioiden käyttöä informanttini mahdollisuudet selviytyä 
suomen kielellä olisivat olleet vähäiset. Erittäin tärkeää on myös se, että 
strategioiden avulla kommunikoidessaan informanttini voi tuntea olevansa 
huomattavasti tasavertaisempi keskustelukumppani kuin hän olisi ilman 
monipuolista strategioiden käyttöä.  

Omasta kokemuksestani kielenoppimisesta kohdekielisessä ympäristössä 
muistan, kuinka tärkeää kielellisen itsevarmuuden kannalta oli tunne, että tuli 
ymmärretyksi ja selvisi, vaikka läheskään kaikki kohdekielen säännöt eivät vielä 
olleet hallussa. Myös keskusteluun osallistuminen tasavertaisena tai lähes 
tasavertaisena keskustelijana on tärkeää. Vaikka aikuinen kielenoppija ei hallitse 
uutta kieltä täydellisesti, ei se tarkoita, ettei hänellä voisi olla tärkeää sanottavaa. 
Ilman tätä itsevarmuutta kommunikaatio kuihtuu ja oppimisen kannalta tärkeää 
harjoittelua ei tule tarpeeksi. Informanttini ohittaa tämän ongelman todella hienosti 
kommunikaatiostrategioiden avulla. Hän kertoi myös selviävänsä suomen kielellä 
omasta mielestään hyvin arkielämän tilanteissa ilman apua.   
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”Koulussa ja ulos ei puhu sammaa.” Huomioita 
oululaisten maahanmuuttajien puhekielestä ja 
puhekielen omaksumisesta 

Miia Mikkonen 

1 Johdanto 

Pro gradu -tutkimuksessani (Mikkonen 2007) tarkastelin oululaisten 
suomenoppijoiden kielen variaatiota ja puhekielen omaksumista. Olin kiinnostunut 
siitä, millaista on puhuttu suomi toisena kielenä eli suomenoppijan puhumana 
kielenä. Pyrin selvittämään, noudattaako oppijankielen variaatio samoja 
säännönmukaisuuksia, joita puhesuomen sosiolingvistisestä variaatiosta on tähän 
mennessä saatu selville. Tutkin myös, millainen on puhekielen omaksumisprosessi ja 
mitkä kielelliset ja kielenulkoiset seikat vaikuttavat puhekielen omaksumiseen. 
Lähtökohtana käytin Harri Mantilan (1997) mallia nykypuhesuomen viidenlaisista 
piirteistä sekä aiempia suomenoppijoiden puhekielen tutkimuksia, lähinnä Kristiina 
Kuparisen (1998) havaintoja helsinkiläisten maahanmuuttajien kielestä ja Heini 
Lehtonen artikkelia (2006) maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisnuorten puheesta. 
Tutkimuskohteenani oli yksi suomenoppijan kommunikatiivisen kompetenssin osa-
alueista, sosiolingvistinen kompetenssi (ks. esim. Canale–Swain 1980; Canale 1990). 

Kielenoppaani olivat oululaisia maahanmuuttajia. Kielenoppaista kolme oli 
naisia (pseudonyymit Suvi, Sonja, Hanna) ja kolme miehiä (pseudonyymit Antti, 
Sakari, Jussi).  Asuinpaikan lisäksi kielenoppaitani yhdisti melko heikko 
koulutustaso ja formaali suomen kielen opiskelu. Iältään he olivat alle 40-vuotiaita ja 
suomen kielen taidoiltaan alkeis- tai keskitasoisia. Heidän taustansa vaihtelivat 
kielenopiskelun määrän, äidinkielen ja Suomessa vietetyn ajan osalta. Joillakin 
kielenoppaista oli päivittäisiä kontakteja suomalaisiin ja joillakin ei.  

Tutkimusaineistoni koostui kuudesta 30-minuuttisesta haastatteluista. 
Haastattelin jokaista kielenopasta kerran. Koska aineistoni ja informanttien määrä on 
näin suppea, tutkimukseni on luonteeltaan tapaustutkimus. Tuloksiani voitaneen 
kuitenkin pitää suuntaa-antavina. 

Lähestyin kielenoppaitteni puhekieltä tarkastelemalla kolmeatoista piirrettä, 
jotka ovat yleisiä Oulun seudun puhekielessä tai maanlaajuisesti. Mantilan (1997) 
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yleisiksi ja neutraaleiksi määrittelemistä puhekielen piirteistä tarkastelin yksikön 1. 
ja 2. persoonan persoonapronomineja mä ja sä, verbin monikon 1. ja 3. persoonan 
inkongruenssia, olla-, tulla-, mennä- ja panna-verbien ns. pikapuhemuotoja, 
sananloppuisen i:n loppuheittoa ja painottomien tavujen i-loppuisen diftongin 
jälkikomponentin katoa. Laaja-alaisista puhekielen piirteistä tutkin yleisgeminaatiota 
ja svaa-vokaalia. Tutkin yleistyvistä puhekielen piirteistä katoedustusta yleiskielen 
t:n heikon asteen vastineena, monoftongia jälkitavujen A-loppuisten 
vokaaliyhtyminen vastineena ja tt:tä yleiskielen ts:n vastineena. Lisäksi valitsin 
tutkittavaksi leimaantuneen yksinäis-s:llinen inessiivin ja nä ~ nää -
persoonapronominin, joka on elävä paikallisuus ja jonka esiintyvyys on muita 
piirteitä paikallisempaa ja alueellisesti rajatumpaa. (Luokittelun perusteista ks. 
Mantila 1997: 11–22.) Lähtökohdiltaan kvantitatiivista tutkimusmenetelmääni 
täydensin tutkimusaineiston kvalitatiivisella pohdinnalla. 

2 Millaisia puhekielen piirteitä oppija omaksuu? 

Tutkimuksessani havaitsin nopeasti, että kielenoppaitteni sosiolingvistinen 
kompetenssi on vielä hyvin heikko: he olivat omaksuneet pääosin yleiskieltä. 
Tutkimieni piirteiden varianteista vain vajaa viidesosa oli puhekielisiä, eivätkä 
esiintymämäärät kasvaneet minkään piirteen osalta kovin suuriksi. Sananloppuisen 
i:n heittyminen osoittautui käytetyimmäksi puhekielen piirteeksi niin määrällisesti 
kuin suhteellisestikin: 111 esiintymää muodostivat 42 prosenttia kaikista piirteen 
esiintymistä. Muiden puhekielen piirteiden käyttö jäi vähäiseksi ja niiden yleisyys 
vajaaseen 20–30 prosenttiin.  

Huomionarvoinen seikka on se, että puhekieliset persoonapronominit ja olla-
verbin pikapuhemuodot olivat lukumääräisesti kolmen käytetyimmän puhekielen 
piirteen joukossa, vaikka niiden yleiskieliset variantit olivat suhteellisesti 
suositumpia. Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien monoftongiutumisen, svaa-
vokaalin ja me-passiivin yleisyys jäi alle kymmenen prosentin. Mee- ja tuu-
pikapuhemuodot ja nä-pronomini edustuivat aineistossani vain muutamia kertoja.  

Piirteittäinen analyysi ei kuitenkaan ole kovin mielekäs tapa lähestyä 
oppijansuomea eikä selvennä puhekielen omaksumisen yksityiskohtia, sillä 
kielenoppaitteni puhekieli koostui lähinnä yksittäisten puhekielisten ilmausten 
leksikaalistumista. Oppijankielen puhekielen variaatio osoittautui hyvin kapea-
alaiseksi: haastattelemieni oppijoiden puheessa toistuivat ainoastaan tietyt 
puhekieliset ilmaukset, erityisesti loppuheittoiset lukusanat yks ja kaks, tiiä-verbi 
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sekä kielteinen pikapuhemuoto ei oo (esimerkit 1 ja 2). Leksikaalistumat varioivat 
lisäksi hyvin yksilöllisesti: jokaisella kielenoppaalla oli omat suosikki-ilmauksensa. 
Puhekieliset lekseemit olivat useimmiten yksinomaisia, mutta saattoivat ilmaus- ja 
käyttäjäkohtaisesti vaihdella yleiskielisen varianttinsa kanssa (esimerkki 2). 

(1)  muv vaimo, hänellä o(n) yks tyttö (Jussi) 
(2)  [Kosovon] talvi ei_o, talvessa. talvi on, on hyvä muta jos, jos_son lunta 

menee  pois heti sulaa esimerki, tule auriŋko paistaa ja, asteta on, ei ole, 
liian, kylmä. (Hanna) 

Oppijankieleen ensimmäisenä omaksutuille puhekielisyyksille on Kuparisen mukaan 
(1998: 95–96, 100–101) yhteistä se, että ne ovat kompakteja leksikaalisia yksikköjä, 
jotka erottuvat sanahahmoltaan puhevirrasta. Hänen mukaansa tarttuvimpia 
puhekielen piirteitä ovat pikapuhemuotojen kaltaiset kompaktit tunnistettavat yksiköt 
ja hitaammin omaksutaan fonologiset, äänteiden katoihin tai assimilaatioon 
perustuvat puhekielisyydet (Kuparinen 1998: 96, 116–117). Oma aineistoni osoitti, 
ettei piirteen fonologisuus tai leksikaalisuus ole kuitenkaan olennaista. Onpa piirre 
luonteeltaan kumpi tahansa, se oli omaksuttu tietyn lekseemin erottamattomana 
osana, ei systemaattisesti. Fonologiset puhekielisyydet, kuten semmonen, tiiä, ei 
mittään, juhula ja kattoo, oli omaksuttu pikapuhemuotojen kaltaisina leksikaalisina 
kokonaisuuksina, eikä pikapuhemuotojakaan käytetty järjestelmällisesti. 
Kielenoppaat esimerkiksi omaksuivat ei oo -muodon leksikaalistuneena 
pikapuhemuotona, ja olla-verbin muut persoonat ja myönteiset muodot saattoivat 
edustua yleiskielisinä.  

Ensimmäisenä omaksutut puhekielisyydet voivat olla myös sellaisia ilmauksia, 
jotka ovat tyypillisiä puhekielelle, mutta vieraita kirjakielelle (Storhammar 1994a: 
178). Tällaisia tyypillisiä puhekielen piirteitä ovat esimerkiksi muodot semmonen 
sekä tarttee (esimerkki 3). Kielenoppaitteni puhekielessä on myös useamman 
lekseemin sisältäviä ilmauksia, joita omaksutaan ja käytetään tietyssä 
kommunikatiivisessa funktiossa. Esimerkiksi em_mä_tiiä on käytössä aloittimena ja 
täytelisäkkeenä. Erityisesti kieltomuodot, kuten ei mittä(än), ei oo ja en tiiä ~ 
em_mä_tiiä näyttivät täyttävän oppijan ilmaisutarpeet (esimerkki 4).  
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(3)  - - koska suomesa, tarttee olla perhe kansa, tarttee kattoo telekari tarttee 
mennä sauna tarttee mennä urheilema. kaikki on, mikä_se_o(n), [busy] ja - - 
(Jussi) 

(4)  en_noon varmav vielä. em_mä tii(ä) [mitä tekee kurssin jälkeen] (Sakari) 

Oppija kuulee puhekieltä yleisesti ympäristössään, muun muassa opetuspuheessa (ks 
esim. Storhammar 1994a: 178–179). Hänellä on puhekielen muodoille myös paljon 
käyttömahdollisuuksia. Vahvan leksikaalistuneen luonteensa vuoksi 
suomenoppijoiden kielen sosioligvistinen variaatio kuitenkin eroaa jyrkästi 
äidinkielisten puheesta. Oletin, että oppija omaksuisi eniten ympäristöstään 
kuulemiaan taajafrekvenssisiä yleisiä ja neutraaleja piirteitä, mutta tämä hypoteesi 
osoittautui vääräksi. Aineistoni perusteella mikään puhekielen piirre ei ole 
oppijankielessä erityisen yleinen ja neutraali, vaikka jokin lekseemi voi ollakin. 
Kielenoppaan puheessa yleisenä ja neutraalina esiintyvä lekseemi saattaa olla 
suomenkielisilläkin puhujilla johonkin muuhun kuin yleiseen ja neutraaliin 
piirreryhmään kuuluva ilmaus.  

Äidinkielisten suomenpuhujien kielessä yleiset piirteet eivät välttämättä ole 
yleisiä oppijoitten kielessä. Äidinkielisille puhujille ovat yleisiä ja neutraaleja 
esimerkiksi sellaiset puhekielen piirteet ja puhekieliset ilmaukset kuin mä-pronomini 
tai me-passiivi, jotka eivät välttämättä ole yleisiä oppijankielessä. Oppijan puheessa 
ovat aluksi hyvin harvinaisia muun muassa äidinkielisten puheessa yleistyviin 
piirteisiin kuuluvat monoftongiutuneet intensiteettiadjektiivit ja -adverbit (Kuparinen 
1998: 91, 102). Arvelen esimerkiksi monoftongin vähäisyyden aineistossani johtuvan 
siitä, ettei monoftongiutuneiden lekseemien sanahahmo tarpeeksi erotu nopeasta 
puhevirrasta. Tämä muoto on suomenkielisten puhekielessä yleistyvä. 

Toisaalta aineistossani näkyi merkkejä siitä, että jotkin kielenpiirteet leviävät 
sekä äidinkielisten puheeseen että oppijankieleen samoja reittejä. Esimerkiksi 
puhekieliset persoonapronominit tarttuvat molemmille ensin obliikvisijoihin, etenkin 
ulkopaikallissijamuotoisina, ja oppijat käyttävät myös tiiä- ja ei mittään-ilmauksia. 
Ne leviävät äidinkielisten puhujienkin kielessä uusille alueille ja säilyvät vanhoilla 
tukialueilla. (Piirteiden variaatiosta puhesuomessa ks. esim. Jonninen-Niilekselä 
1982: 156; Nuolijärvi 1986a: 57–58, Nahkola 1987: 230; Mielikäinen 1995: 330).  

Leksikaalistuneet puhekielisyydet vaikuttavat olevan hyvin tyypillisiä 
suomenoppijan kielelle ja puhekielen omaksumisprosessille. Verratessani oululaisia 
kielenoppaitani Kuparisen (1998: 95–96, 100–103) helsinkiläisiin kielenoppijoihin 
havaitsin, että helsinkiläis- ja oululaismaahanmuuttajien puhekielessä on suuria 
yhtäläisyyksiä. Samoja puhekielisiä ilmauksia on omaksuttu ja jäänyt omaksumatta 
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niin etelässä kuin pohjoisessakin. Helsinkiläismaahanmuuttajat käyttävät oululaisten 
tavoin ei oo -kieltomuotoa ja heittyneitä lukusanoja. Jälkitavujen A-loppuisten 
vokaaliyhtymien monoftongiutuminen on molemmissa kaupungeissa hyvin 
harvinainen piirre. (Ks. Kuparinen 1998: 95–96, 100–103.) 

3 Kuka omaksuu puhekieltä?  

Tutkimukseni perusteella nuori mies omaksuu suomenoppijoista todennäköisimmin 
puhekieltä. Kielenoppaistani miehet, erityisesti nuorimmat Antti ja Sakari, olivat 
puhekielisempiä kuin naiset, jotka vaikuttivat pitävän yleiskieltä prestiisinä. Tulos ei 
ole sosiolingvististen tutkimushavaintojen mukaan yllättävä: sukupuolen on 
aiemminkin todettu vaikuttavan toisen kielen ja sen variaation oppimiseen siten, että 
naiset näyttävät olevan tietoisempia kohdekielen standardi- ja prestiisinormeista kuin 
miehet (Loveday 1982: 16).  

Antti ja Sakari käyttivät useita sellaisia ilmauksia, joita muut kielenoppaat eivät 
olleet tutkimushetkellä omaksuneet lainkaan. Sakari käytti esimerkiksi nä-
pronominia (esimerkki 5) ja Antti meen-muotoa (esimerkki 6). (Ks. Myös Lehtonen 
2006: 262–268.)  Sakarin puhekielen omaksumisen laajuus näkyi erityisesti siinä, 
että hän käytti kaikkia tutkimiani piirteitä puhekielisinä inessiiviä lukuun ottamatta. 

(5)   pertti, tunnetko_nä (Sakari) 
(6) kun mä tul-, tulen venäjäl(e), sitten, sieltä, mikä, armeijasta, mulle tule(e) 

paperi. em_mä voi mennä takaisin suomeen, ja pitää odottaa, kun mä meen 
armeija(n) ja sitte(n) - - (Antti) 

Kaikkia kielenoppaitani yhdisti se, että he olivat oppineet suomea formaalissa 
opetuksessa. Koska kielenoppaitteni puhesuomi oli hyvin yleiskielistä, tutkimukseni 
vahvistaa käsitystä yleiskielestä opetuksen koodina (ks. esim. Storhammar 1994a: 
177). Puhekielen omaksuminen liittyy spontaaneihin tilanteisiin, ja se omaksutaan 
auditiivisesti. Kielenoppaistani puhekielisin onkin Sakari, jonka luku- ja 
kirjoitustaito on heikko ja joka oppimisessaan tukeutuu puhuttuun kieleen. Sakarin 
auditiivista kielenoppimistyyliä kuvastaa se, että hän oli omaksunut useita puhutulle 
kielelle tyypillisiä mutta kirjakielelle vieraita ilmauksia, kuten nä-pronominin 
(esimerkki 5). 

Selkeimmiksi selityksiksi puhekielen omaksumiselle nousivat oppijan kontaktit 
suomenkielisiin henkilöihin sekä kielenoppaan kokema sosiaalisen ja psykologisen 
etäisyys suomalaisiin eli toisin sanoen hänen kotoutumisensa aste. Puhekieli koetaan 
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lähikieleksi eli hyvin henkilökohtaiseksi kielimuodoksi, joka yhdistää tiettyä 
puhujaryhmää ja joka voidaan kokea ryhmän yksityisomaisuudeksi (Nuolijärvi 
1986b: 71–78, 83; Tiittula 1992: 46; ks. myös Mielikäinen 1986: 16 ja Kuparinen 
1998: 17, 114). Siksi etenkin puhekielen oppiminen ja käyttäminen vaatii 
suomenoppijaltakin kotoutumista ja akkulturaatiota, jotta kohdekielinen yhteisö 
koetaan läheiseksi (Kuparinen 1998: 31, 111–117). 

Yleiskieltä käyttäviltä naisilta Hannalta ja Suvilta puuttuivat arkipäiväiset, 
toistuvat kontaktit suomalaisiin, ja he saattoivat kokea suomalaiset ja puhesuomen 
itselleen etäisiksi. Sen vuoksi he olivat pääasiassa omaksuneet puhumansa kielen 
yleiskielipainotteisesta opetuksesta.  

Pelkät kontaktit eivät riitä puhekielen oppimiseen, vaan kuten edellä totesin, ne 
tarvitsevat tuekseen sen, että kieli ja kieliyhteisö koetaan läheiseksi. Suomalaisen 
kanssa avioituneet ja päivittäin puhesuomea kuulevat kielenoppaat Jussi ja Sonja 
olivat yllättävän yleiskielisiä. Todennäköisesti he olivat haastatteluhetkellä 
sellaisessa kielenomaksumisen ja kotoutumisen vaiheessa, etteivät he vielä kokeneet 
puhesuomea omakseen.  

Nuorten puhekielisten miesten Antin ja Sakarin kielenkäyttöä selittävät 
sosiaaliset ja psykologiset tekijät sekä nuori ikä. Luultavasti nämä nuoret miehet 
kokivat suomalaiset ja puhesuomen läheisemmäksi kuin muut kielenoppaat, koska 
halusivat samastua kohdekieliseen vertaisryhmäänsä, suomenkielisiin nuoriin. 
Puhekieltä käyttäessään he tulevat paremmin hyväksytyiksi ja ymmärretyiksi 
suomalaisten nuorten joukossa. Tämän vuoksi he olivat herkkiä omaksumaan 
puhekielisyyksiä opetuksen ulkopuolelta ja etenkin suomalaisnuorten puheesta 
vähäistenkin kontaktiensa kautta. He vaikuttivat olevan kotoutumisessa pitemmällä 
kuin suomalaisen kanssa avioituneet kielenoppaat. (Ks. Myös Lehtonen 2006: 271–
272.) 

Antin ja Sakarin luontevasti käyttämä mä-pronomini osoittautui aineistossani 
kontaktien, läheisyyden kokemisen ja kotoutumisen indikaattoriksi (esimerkki 7). 
Yleisenä ja erottuvana puhekielen ilmauksena se tiedostetaan nopeasti puhekieliseksi 
(Kuparinen 1998: 112, 116). Mä-prominin käyttäminen on oppijalle tietoinen valinta. 
Yksikön 1. persoonan persoonapronominin valinta liittyy siihen, millaiseksi oppija 
kokee identiteettinsä. Jos hän tuntee kieliyhteisön läheiseksi ja haluaa samastua 
kohdekielen yhteisöön, hän todennäköisesti viittaa itseensäkin puhekielisellä 
lähikielen ilmaisulla mä. Etäisyyttä kokeva pitäytyy yleiskielisessä pronominissa. 
Minä-pronominia käyttivät tutkimuksessani muutoinkin yleiskieliset naiset 
(esimerkki 8).  
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(7)  em_mää jaksa asua vanhempieŋ kan(s)sa. (Antti) 
(8)  - - koska minä olen ollut työharjoittelussa vanhoj(en), kodissa - -  (Suvi) 

Asenteiden on todettu vaikuttavan olennaisesti kielenoppimiseen ja koodien 
valintaan (Kuparinen 1997: 112, 116–117, Sajavaara 1999: 92). Kuparinen (1998: 80, 
112, 115–117) on havainnut, että oppijan kielteiset asenteet puhesuomea kohtaan 
vaikuttavat yleiskielistävästi kielitaidon keskitasolla ja puhekielisimpiä ovat 
pisimmälle suomenopiskeluissaan edenneet ja kielitaidoltaan edistyneemmät 
kielenoppaat. Oman tutkimukseni suurin puute onkin se, etten kartoittanut 
kielenoppaitteni asenteita, vaikkakin toisaalta näkökulman rajaus mahdollisti 
tuotoksen monipuolisen analyysin. Silti otaksun, että asenteet olivat vaikuttaneet 
yleiskielisten naisten koodinvalintaan. Naiset saattoivat myös miehiä herkemmin 
kokea haastattelutilanteen muodolliseksi ja pyrkiä tämänkin vuoksi kohti oikeaksi 
kokemaansa kielen standardia. Erityisesti muuten niin yleiskielisen Hannan 
muutamat me-passiivimuodot saattoivat osoittaa hetkellistä puheen kontrollin 
menettämistä, sillä useimmiten hän pitäytyi normin mukaisissa pronomineissa ja 
verbintaivutuksessa. Me-passiivin välttely saattoi olla tiedostettu valinta. 

Kehittyneempi kielitaito ei aineistossani ennustanut niin yleis- kuin 
puhekielisyyttäkään (vrt. Kuparinen 1998: 80, 112, 115–117). Aineistossani ilmeni 
kuitenkin joitakin yhteyksiä puhekielen omaksumisen ja kielitaidon tason välillä. 
Ensinnäkin puhekielen omaksuminen leksikaalistumina kertoo mielestäni ylipäänsä 
siitä, ettei kielenoppaitteni kielitaito ollut vielä kovin kehittynyt. Toiseksi 
kielitaitoerot vaikuttivat puhekielisimpien kielenoppaiden Antin ja Sakarin 
kielenkäyttöön. Antti on Sakaria kehittyneempi suomen kielessä, ja hänen taitonsa 
näkyi siinä, etteivät Antin omaksumat puhekielisyydet rajoittuneet pelkkiin 
leksikaalistuneisiin puhekielisiin ilmauksiin eli tietynmuotoisiin lekseemeihin. Antti 
käytti useita puhekielisiä taivutusmuotoja, esimerkiksi verbien liittomuodoissa.  

Kielenoppaitteni omaksumat puhekielen ilmaukset vaihtelivat 
käyttäjäkohtaisesti. Muutoin hyvin yleiskielinen oppija saattoi käyttää sellaista 
puhekielen ilmausta, jota toinen, puhekielisempi oppija ei käyttänyt lainkaan. 
Arvelen yksilöllisten erojen johtuneen erilaisista kontakteista, vaikka minulla ei ollut 
mahdollisuutta selvittää ja analysoida haastateltavieni kielikontakteja 
yksityiskohtaisemmin. Leksikaalistunut puhekielen ilmaus ei kuitenkaan aina kerro 
kontaktien suuresta määrästä tai sosiaalisesta ja psykologisesta läheisyyden tunteesta, 
sillä oppija on voinut omaksua ilmauksen hyvin lyhyestäkin kontaktista 
puhesuomeen. Kielenopaskohtaiset erot puhekielisyyksien käytössä saattavat kertoa 
myös siitä, että oppijat eivät suhtaudu samaan puhekielen ilmaukseen samalla 
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tavalla. Yksittäisen taustatekijän vaikutukseen on joka tapauksessa suhtauduttava 
varauksella, koska kielenoppimisessa on aina kyse useiden eri tekijöiden 
yhteisvaikutuksesta.  

4 Miten oppija omaksuu puhekieltä? 

Variaation hallinta ja puhekielen omaksuminen ovat olennainen osa sosiolingvististä 
kompetenssia. Tutkimukseni antoi selviä viitteitä siitä, että puhekielen 
omaksumisprosessia ja etenkin sen alkua leimaa puhekielisten ilmausten 
leksikaalistuminen. Kun oppija kuulee sekä yleis- että puhekieltä, hänen puheeseensa 
tarttuu puhekielen ilmauksia sana tai fraasi kerrallaan. Oppija alkaa jossain vaiheessa 
erottaa yleis- ja puhekielen eri rekistereinä, mutta hänen on kuitenkin aluksi vaikea 
osoittaa eri rekisterien yksityiskohtaisia eroja.  

Kielenoppaani olivat tehneet havaintoja puhesuomen dialektaalisesta (lähinnä 
alueellisesta) ja diatyyppisestä variaatiosta, mutta puhe- ja yleiskielen 
yksityiskohtaisten erojen sijasta kielenoppaani kykenivät korkeintaan vetoamaan 
erilaiseen puhetempoon tai viittaamaan epämääräisesti sanastoeroihin.  (Ks. 
kohdekielen variaatiosta esim. Eisenstein 1982: 367–391.) Esimerkissä 9 kielenopas 
Sonja toteaa, että koulussa puhuttu kieli eroaa muualla puhutusta: 

(9)  minä ei ymmällän, koska kieli ja puhu ei samma(a), koulussa ja ulos ei puhu 
sammaa - - -  joo joskus minä kuuntele mitä tarkoitta, nin hän sano, vähän 
sama (Sonja) 

Mielestäni kielenoppaitteni kielenkäyttö osoitti, että aluksi oppija ei vielä pysty 
tunnistamaan ilmausten rekisterieroja eikä hänellä ole käsitystä eri rekistereihin 
kuuluvien ilmausten funktioiden eroista. Hän omaksuu käyttöönsä sekä yleis- että 
puhekielisiä ilmauksia tiedostamatta niiden rekisterieroa, ja eri rekistereihin kuuluvat 
ilmaukset saattavat vaihdella hänen puheessaan vapaasti. (Vrt. Ellis 1986: 84–85; 
Kuparinen 1998: 111–112.) Kielenoppaiden puhekielen käytön osalta tämä tarkoitti 
sitä, että oppija on saattanut omaksua yksinomaisen puhekielisen ilmauksen, jolle 
hän ei tunne yleiskielistä vastinetta, tai yleis- ja puhekielinen ilmaus olivat vapaassa 
vaihtelussa hänen puheessaan. Erilaiset puhe- ja yleiskielisten ilmaukset voivat 
oppijankielessä yhdistyä ja limittyä tavalla, jota äidinkielinen puhuja tuskin tekisi 
(esimerkiksi tunnetko_nä esimerkissä 5). Hyvinkin yleiskielistä lausumaa saattaa 
koristaa yksittäinen puhekielinen, jopa aluemurteeseen kuuluva ilmaus (esimerkki 
10): 
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(10)  [kertoo kuvasta] he menevät he lähtevät jonneŋki(n) juhu- juhulaan (Suvi) 

Oppijankieleen ensimmäisenä liittyvät leksikaalistumat ja fraasit osoittavat 
mielestäni sen, että oppija hyödyntää oppimisessaan laajoja, erittelemättömiä 
kokonaisuuksia. Omaksuminen perustuu yhtä äännettä suurempaan kokonaisuuteen, 
kuten sanaan tai fraasiin, jota oppija ei välttämättä osaa analysoida ja jakaa 
pienempiin yksikköihin (vrt. Tiittula 1992: 18, 28; Kuparinen 1998: 32). Toisaalta 
joillakin oppijoilla on taipumusta prosessoida kieltä alhaalta ylöspäin, jolloin pienet, 
merkitystä kantavat yksiköt korostuvat ja säilyvät puheessa. Tämä näkyy siinä, että 
assimilaatioon ja redusoitumiseen perustuvat puhekielisyydet ovat harvinaisia 
oppijankielessä. Esimerkiksi imperfektin i säilyy diftongeissa ja sanan lopuissa, 
koska oppija kokee sen ilmauksen merkityksen kannalta keskeisenä. (Vrt. Kuparinen 
1998: 96.) Leksikaalinen omaksumistapa saattaa olla luonteva erityisesti silloin, kun 
oppija kuulee luonnollisissa ympäristöissä käytettyä kieltä, kun taas formaali opetus 
kiinnittää oppijan huomion sanaa pienempiin kieliopillisiin merkitysyksiköihin.  

Oppijan kontaktit suomalaisiin ja spontaanisti puhuttuun puhekieleen antavat 
alkusysäyksen sille, mitä ja kuinka paljon puhekieltä oppija omaksuu. Oppijan 
kontakteista ja kielenoppimistavasta riippuu, kumpaan rekisteriin kuuluvan 
ilmauksen hän oppii ensin ja kumpi mahdollisesti omaksutaan puheeseen 
myöhemmin. Jos oppija osallistuu formaaliin kielenopetukseen, oppimisen 
lähtökohta on usein yleiskieli. Puhekielisellä ilmauksella voi olla tässä vaiheessa 
vasta muoto, ei merkitystä. Oppijankieleen leksikaalistuu tällöin tyypillisesti sellaisia 
puhekielen ilmauksia, jotka sisältyvät S2-opettajan opetuspuheeseenkin, kuten 
loppuheittoiset lukusanat (Storhammar 1994a: 178–179). Koska oppijoiden 
opetuksen ulkopuoliset kontaktit puhesuomeen vaihtelevat, leksikaalistumatkin 
varioivat puhujakohtaisesti. Erityisesti paikallisten piirteiden omaksuminen riippuu 
oppijan kontakteista, sillä niitä oppija harvemmin kuulee oppitunneilla (ks. esim. 
Ventän artikkeli tässä kokoelmassa).  

Kielenkäyttökokemustensa ja kuulemansa puheen perusteella oppija tekee 
havaintoja ilmausten sopivuudesta. Hän alkaa vähitellen, ilmaus kerrallaan, 
hahmottaa ja tiedostaa puhe- ja yleiskielen rekisterien yksityiskohtaiset erot. Kun 
oppija etsii puhekielisille ilmauksille käyttöalaa, hän tulkitsee puhekielisiä 
variantteja omien asenteidensa eikä kohdekielisen käytännön mukaisesti (Kuparinen 
1998: 31, 112). Esimerkiksi kongruoivan ja inkongruoivan verbin vaihtelu monikon 
1. persoonassa kertoo mielestäni siitä, että oppija tiedostaa tämän piirteen eri 
varianttien rekisterierot ja pyrkii yleiskielisyyteen. Samoin virheelliseksi koetun 
puhekielisen muodon korvaaminen toisella voi olla osoitus siitä, että eri rekistereihin 
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kuuluvat muodot alkavat saada kielenoppaan puheessa eri funktioita (esimerkki 11). 
Tosin kielenkäytön korjaaminen voi johtua osaksi myös oppijan halusta varmistaa 
sanoman perillemeno. Oppija ei mahdollisesti vielä tiedosta, että erimuotoiset 
ilmaukset kantavat kieliopillisesti samaa merkityssisältöä.  

(11)  kun ma tulin suome(en), en osannu vielä suomea, mutta vähän osan, osan 
sen eŋlantia ja, mietin etä nyt pitäs, pitäis, (mikä_se_o) oppia, ensi eŋlantia 
oppi(a) ja sitte suomea (Antti) 

Puhekielen omaksuminen vaatii kontaktien ja puhekokemusten lisäksi myös 
integraatiota, kotoutumista sekä sitä, että maahanmuuttaja kokee suomalaiset 
itselleen sosiaalisesti ja psykologisesti läheiseksi. Mielestäni erityisesti mä-
pronominin käyttö viestittää oppijan samastumisesta suomalaiseen puheyhteisöön, 
sillä itseen viittaaminen puhekielisellä pronominilla vaatii puhujalta puhekielen ja 
puheyhteisön tuntemista läheiseksi. Pronominin erottuva sanahahmo auttaa oppijaa 
tunnistamaan sen puhekieliseksi jo varhain, joten piirteen välttely on helppoa siinä 
vaiheessa, kun oppija kokee sosiaalista ja psykologista etäisyyttä suomeen ja 
suomalaisiin. Puhekielisen persoonapronominin käyttö obliikvisijoissa ennustanee 
piirteen käytön lisääntymistä, kielitaidon kehitystä ja kotoutumisprosessin 
etenemistä. 

5 Asenteet ja akkulturaatio 

Vaikka en tutkimuksessani erityisesti kartoittanut asenteiden vaikutusta variaation 
oppimiseen, havaitsin aineistossani merkkejä puhekielisten ilmausten arvottamisen ja 
tiedostamisen eroista. Ensinnäkin havaitsin oppijankielen eron äidinkielisten 
puheeseen. Äidinkieliselle puhujalle yleinen ja neutraali ilmaus ei ole välttämättä 
suomenoppijalle samanlainen. Toiseksi oppijankieleen ensimmäisinä 
leksikaalistuneet ilmaukset ovat yleensä tiedostamattomia, eikä niitä tunnisteta 
puhekielisyyksiksi, joten niitä käytetään neutraalisti. Kun puhekielisyys aletaan 
tiedostaa, ilmauksiin liitetään erilaisia arvolatauksia.  

Loppuheittoiset lukusanat sekä ei oo ja tiiä-muodot ovat ainakin 
oululaisoppijalle puhekielen ilmauksista neutraaleimpia. Vaikka oppija tiedostaisi ne 
puhekielisiksi, niiden käyttöön ei todennäköisesti liity sellaista arvovalintaa kuin mä-
pronominiin tai me-passiiviin. Variaatio on kaikilla tasoilla oppijakohtaista: koska eri 
oppijat ovat omaksuneet eri ilmauksia, ilmausten neutraalius vaihtelee samoin 
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oppijakohtaisesti. Toisille oppijoille tarttee, me mennään tai em_mä_tiiä ovat 
luonteva osa päivittäistä kielenkäyttöä; toisten sanastoon ne eivät kuulu.  

Sosiolingvistisen kompetenssin kehittyminen vaatii siis oppijalta aikaa, 
kotoutumista, kielen analysointitaitoja sekä kielitaidon yleisempääkin kehitystä. 
Puhekielenkin osalta oppijankielen variaatio alkaa muistuttaa äidinkielisen 
variaatiota vasta melko korkealla kielitaitotasolla. Lisäksi puhekielen piirteiden 
käyttöä tunteva kielenoppaani oli usein jo hyvin pitkällä kotoutumisprosessissaan.  

Kielenoppimistapa vaikuttanee siihen, miten rekisterien hallinta kehittyy ja mikä 
koodi leimaa oppijankieltä. Formaalin opetuksen kautta kieltä oppivan 
alkeiskielitaito perustuu pitkälti yleiskieleen ja usein myös kirjoitetun kielen 
konventioihin. Spontaani- ja auditiivinen oppija omaksunee etenkin 
leksikaalistuneita puhekielen ilmauksia ja puhutun kielen ilmaisutapoja 
varhaisemmassa vaiheessa, mutta kielitaito voi jäädä ensin vajaammaksi yleiskielen 
osalta.  

Havaintoni vahvistavat aiempia tutkimustuloksia yleiskielestä maahanmuuttajan 
akkulturaation alkuvaiheiden kielenä: alkeistasolla järjestelmällisyyteen tähtäävä 
oppijankieli lankeaa usein yleiskielen kanssa yhteen (Kuparinen 1998: 112–113). 
Tutkimuksessani kuitenkin havaitsin, että oppijankielessä on myös niitä tekijöitä, 
jotka yhdistävät oppijankieltä puhekieleen jo kielenoppimisen ensiaskelissa. Oppijan 
vaikeus tunnistaa ja tuottaa äänteiden kestoja voi auttaa kestoeroon perustuvien 
puhekielen piirteiden, kuten yleisgeminaation tai yksinäis-s:llisen inessiivin, 
tarttumista oppijankieleen, vaikka nämä piirteet jäivätkin aineistossani harvinaisiksi. 
Svaa-vokaali voi auttaa oppijaa välttämään haasteellista h-alkuista 
konsonanttiyhtymää (kahvi, juhla). Oppijankielelle tyypillinen tapa käyttää yksikön 
3. persoonan verbimuodon kaltaista yleispersoonaista verbiä kaikissa persoonissa voi 
puolestaan edistää monikon 3. persoonan inkongruenssin ja monoftongiutuneiden 
infinitiivien omaksumista. Oppijankieltä ja puhekieltä lähentää myös 
omistusliitteiden puuttuminen (Kuparinen 1998: 86), jota itse en tarkastellut.  

Puhekielen omaksumiseen vaikuttavat siis monet oppijankielen sisäiset tekijät ja 
kielitaidon taso, mikä samalla tekee oppijan puhekielen tutkimisesta haastavaa. 
Esimerkiksi yleispersoonaisen verbimuodon yleisyys oppijankielessä merkitsee myös 
sitä, ettei oppijankielen verbijärjestelmä ole äidinkieliseen vertailtavissa: oppijalle 
yleispersoonainen verbimuoto on yleis- ja puhekielisten varianttien rinnalla kolmas 
ja usein ensisijainen variantti niin infinitiivissä kuin monikon 1. ja 3. persoonassakin. 
Sen ensisijaisuus voi selittää yleisen ja neutraalin me-passiivin puuttumista, vaikka 
yleispersoonainen verbijärjestelmä ei estäkään passiivimuotojen leksikaalistumista. 
Yleispersoonaisen verbin käyttö havainnollistaa sosiolingvistisen kompetenssin 
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kehittymisen yhteyttä kielitaidon yleisempään kehittymiseen: oppija ei voi täysin 
hallita tai tietoisesti valita eri rekisterien ilmaisukeinoja, tässä tapauksessa verbejä, 
ennen kuin hän hallitsee kohdekielen normin eli verbintaivutuksen. (Ks. Lehtonen 
2006: 258–262.) 

6 Lopuksi 

Tutkimukseni kohdistui hyvin rajalliseen kommunikatiivisen kompetenssin osa-
alueeseen, sosiolingvistiseen kompetenssiin, ja sitäkin lähestyin vain puhekielen ja 
tiettyjen puhekielisten piirteiden käytön osalta. Kapeasta näkökulmastaan huolimatta 
tutkimukseni osoitti kuitenkin selvästi, että kielenoppijan sosiolingvistisen 
kompetenssin kehittyminen on hyvin hidas prosessi, johon kielitaidon kehittyminen 
ja kotoutumisen edistyminen vaikuttavat olennaisesti. Kielitaidoltaan suhteellisen 
heikot ja keskeneräisesti kotoutuneet kielenoppaani olivat vasta pitkän tien alussa 
matkallaan kompetenteiksi kielenpuhujiksi.  

Kielenoppaitteni puheessa tuli esiin sellainen kielenoppimisen vaihe, jossa 
puhekielen variaatio poikkeaa jyrkästi äidinkielisistä: puhekielen taito on vielä 
pirstaleista ja koostuu yksittäisistä leksikaalistuneista ilmauksista. Käsitys 
rekisterieroista on vasta muodostumassa, ja puhekielen omaksumisen ja 
tiedostamisen taso vaihtelee oppija- ja ilmauskohtaisesti. Tällä tasolla oppijankielen 
variaatio on puhekielisten piirteiden osalta vielä kapea-alaista: puhekieli on 
oppijankielessä vasta mietona mausteena. 

Tutkimukseni tulosten perusteella opetuksen kielen on hyvä sisältää etenkin 
yleisiä ja neutraaleja puhekielen piirteitä mutta myös paikkakunnan puhekielen omia 
erityispiirteitä, etenkin laaja-alaisia ja yleistyviä piirteitä. Oppijankielen 
ominaislaadun vuoksi puhekielen käsittely on luontevaa aloittaa lekseemeistä. 
Opettaja voi opetuksessaan aluksi keskittyä pelkkiin sanastoeroihin, kuten 
pronominien ja verbien pikapuhemuotoihin (Storhammar 1994a: 181, 1994b: 104). 
Koska me-passiivi on puhesuomessa yleinen ja neutraali mutta oppijankielessä 
harvinainen, opetuksen pitäisi mielestäni tehdä näitä muotoja oppijalle tutummiksi jo 
varhaisessa vaiheessa. Nostaisin yleisten ja neutraalien pikapuhemuotoisten verbien 
rinnalle yleistyviin piirteisiin kuuluvat tiiä- ja tarttee-verbit (tai alueellisista eroista 
johtuen myös mahdollisesti tarvii-verbin). Fonologisten piirteiden, kuten 
monoftongi-ilmausten, käsittelyn voi jättää myöhemmäksi. Kuitenkin loppuheittoisia 
imperfektejä on syytä käsitellä jo imperfektin opiskelun yhteydessä, sillä muutoin 
oppijoilla voi olla vaikeuksia spontaanin puhesuomen ymmärtämisessä. 
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Oululaisoppijoiden kieltä voisi myös rikastuttaa esittelemällä sanastoa, jossa esiintyy 
paikkakunnan puhekieleen kuuluva svaa-vokaali, yleisgeminaatio ja ts:n asemesta tt. 

Mielestäni puhekieli voi kulkea yleiskielen rinnalla kielenopetuksen alkeista 
alkaen, mutta sen ei tarvitse olla vain opetuksen erillisenä sisältönä, vaan soveltuvin 
osin osana opetuspuhetta (ks. Ventän artikkeli tässä kokoelmassa). Puhekielen käytön 
täytyy kuitenkin olla oppijan oma valinta, johon opettaja ei häntä saa eikä pystykään 
pakottamaan (Lauranto 1995: 262–263; Kuparinen 1998: 38, 115, 117). Kun 
puhekieli on luonteva osa opetuksen kieltä, eri rekisterit tulevat oppijalle 
tutuimmiksi. Niistä tulee luonnollinen osa kielenkäyttöä, ja tämä edistää sekä 
kielenoppimista että kotoutumista.  
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Vieraskielisten suomenoppijoiden puhekielen 
piirteitä sekä eräitä kielenoppimiseen vaikuttavia 
tekijöitä 

Katja Maijanen 

1 Tutkimusaihe ja -aineisto 

Käsittelen tässä artikkelissa vieraskielisten suomenoppijoiden puhekielen piirteitä. 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaani (Maijanen 2003). Tutkin, mitä puhekielen 
piirteitä informanttini ovat omaksuneet ja mitä yleiskielen variantteja he käyttävät. 
Muodostan kunkin informanttini puhekielisyysprofiilin laskemalla erilaisten 
puhekielisten piirteiden esiintymismääriä informantin puheessa. Tarkastelen 
tutkimuksessani myös muutamia variaatioon todennäköisesti vaikuttavia 
sosiaalipsykologisia tekijöitä. Kiinnitän huomiota myös informanttieni 
suomenkielisten kontaktien määrään ja laatuun sekä siihen, miten he ovat oppineet 
suomen kielen. Tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti informanttieni idiolektit.  

Tutkimuksessani neljä informanttia. Ruotsinkielinen Karin1 on asunut suomen 
kielen ympäröimänä neljä vuotta, vaikka onkin asunut Suomessa lähes koko ikänsä. 
Thainkielinen Nisarat on muuttanut Suomeen kahdeksan vuotta ja saksankielinen 
Claudia viisi vuotta sitten. Espanjankielinen Manuela on asunut Oulussa yhteensä 
kaksi vuotta useammassa jaksossa.  

Aineistoa kerätessäni haastattelin yhtä informanttia kerrallaan. Tallensin 
keskustelumme ääninauhalle. Keskustelimme informanttieni kanssa suomen kielestä, 
sen opiskelusta ja käyttämisestä sekä muista heille läheisistä asioista. Nauhoitteita 
kertyi yhteensä neljän tunnin verran.2 Litteroin nauhoitukset karkeasti3 ja poimin 
niistä kaikkien tutkittavien kielenpiirteiden esiintymät. Haastateltavat täyttivät myös 

                                                        
1  Olen antanut informanteilleni pseudonyymit työtäni varten. 
2  Haastattelut eivät ole aivan yhtä pitkiä, mutta toisaalta informanttien puheliaisuudessa ja puheen 
sujuvuudessa on myös eroja. Tutkimuksessani en kiinnitä huomiota puhekielisten muotojen 
kappalemäärään, vaan niiden prosentuaaliseen osuuteen kaikista muodoista. Siksi nauhoitteiden pituuseroilla 
ei ole suurta merkitystä. 
3 Olen merkinnyt esimerkkeihin poisjätetyn osan (- -), kesken jääneen sanan (-), epävarmasti kuullun jakson 
((  )) ja tauon (,). 
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kyselylomakkeen. Siten varmistin, että sain kaikilta informanteiltani samat 
taustatiedot.  

2 Tutkimusmenetelmä 

Lähestyn suomenoppijoiden puhekieltä sekä sosiolingvistisen variaatiotutkimuksen 
että toisen kielen oppimisen näkökulmasta. En kuitenkaan ota huomioon perinteisesti 
sosiolingvistisessä tutkimuksessa käytettyjä muuttujia, vaan tutkin motivaation, 
asenteiden, sosiaalisen ja psykologisen etäisyyden sekä suomen kielen 
käyttötilanteiden määrän ja laadun vaikutusta puheeseen. Nykyään sosiolingvistitkin 
tutkivat puhekielen vaihtelua yhä enemmän yksilöstä lähtien. Puhujan kaikki 
kielelliset kontaktit ja hänen sosiaalinen verkkonsa pyritään ottamaan huomioon 
mahdollisimman tarkasti. (Palander 2000: 437.) Käytän variaation tutkimisessa 
kvantitatiivista menetelmää, mutta kielenpiirteiden analyysissa käytän kvalitatiivista 
kuvausta. Koska aineistoni sisältää vain neljän informantin tuotosta, tuloksia ei voi 
yleistää.  

Kielenoppijoiden puhesuomesta tutkin sellaisia äänne-, muoto- ja lauseopillisia 
piirteitä, joiden yleiskieliset muodot eroavat puhekielisistä muodoista. Suurin osa 
piirteistä on äänne- ja muoto-opillisia. Tutkittavat piirteet olen valinnut puhekielen 
tutkimuksessa totutusti käytettyjen piirteiden joukosta. Tarkastelen osin myös samoja 
piirteitä, joita suomenoppijoiden puhekielestä on aikaisemmin tutkittu (ks. Kuparinen 
1998: 73–74; Piiparinen-Rintaluoma 1999: 23–24). 

 Vertaan suomenoppijoiden puheen piirteitä Mantilan (1997: 1–23) 
nykypuhesuomen piirreluokitukseen, joka perustuu alueelliseen edustukseen ja 
nykykielisen variaation ominaispiirteisiin. Tutkimistani piirteistä kuusi ensimmäistä 
on yleisiä ja neutraaleja, kaksi laaja-alaista ja kaksi viimeistä yleistyviä 
puhekielisyyksiä. Analysoin seuraavia piirteitä: 

1. passiivin käyttö monikon 1. persoonan funktiossa (me mennään)  
2. verbin yksikkömuodon käyttö monikon 3. persoonassa (ne tulee) 
3. pronominit se ja ne ihmistarkoitteisissa 3. persoonan tapauksissa  
4. yksikön 1. ja 2. persoonan pronominien pikapuhemuodot (mä(ä): mu-, sä(ä): su-

) 
5. i:n loppuheitto määräasemissa (yks) 
6. omistusliitteettömyys (mun kirja) 
7. svaavokaali (alakaa) 
8. yleisgeminaatio (pittää) 
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9. kato t:n heikossa asteessa (yheksän) 
10. jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien monoftongiutuminen (vaikee). 

3 Oppimiseen vaikuttavat sosiaalipsykologiset 
tekijät 

3.1 Motivaatio  

Motivaatio on monimutkainen ilmiö, sillä sen eri lajit (instrumentaalinen, 
integratiivinen, sisäinen ja resultatiivinen) ovat pikemmin toisiaan täydentäviä kuin 
vastakkaisia (Ellis 2000: 75–76). Tarkastelen informanttieni motivaatiota lähinnä 
sillä perusteella, mitä he suomen kielen opiskelullaan haluavat saavuttaa ja mitä osa-
alueita he haluavat parantaa. Informanttini eivät osallistuneet suomen kielen 
opetukseen haastatteluhetkellä, joten kaikkien on oltava erityisen aktiivisia ja 
tiedostavia uutta oppiakseen.  

Karin on lähinnä integratiivisesti motivoitunut. Hän toivoo, että jonakin päivänä 
suomenkieliset eivät huomaisikaan hänen äidinkielensä olevan muu kuin suomi. 
Claudia on instrumentaalisesti motivoitunut, sillä hän haluaa saada töitä. Sen vuoksi 
hän haluaa oppia sekä kirjoittamaan että puhumaan hyvin. Integratiivisestikin hän on 
motivoitunut, sillä hän haluaa oppia ymmärtämään suomalaista elämäntyyliä. 
Claudia on myös sisäisesti motivoitunut: 

(1) - - se on vähän semmoinen leikki että, mitä minä voin tehdä nyt sen lauseen 
kansa se se on hauskaa, se on tästä minä tykkään juu (Claudia) 

Nisaratin (2) tavoitteena on ennen kaikkea puheen ymmärtämisen, kirjoittamisen ja 
tekstin ymmärtämisen kehittäminen. Hänen tapauksessaan integratiivinen ja 
instrumentaalinen motivaatio esiintyvät tiukasti toisiinsa kietoutuneina. Hän haluaa 
ymmärtää suomalaisia käytänteitä ja parantaa edellytyksiään toimia niiden mukaan. 
Manuelakin (3) on sekä instrumentaalisesti että integratiivisesti motivoitunut, mutta 
hän tarvitsee suomen kieltä ennen kaikkea opiskelussaan. 
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(2) minä halua opiskele suomi kieli täysin, ja ymmärtää ja ossaa samanlainen 
suomalainen kanssa, ja ossaa kaikki sama suomalainen, niin semmonen - - 
ja ossaa teedä mitkä homma kaikki hoitaa oma homma mitä lapsen homma, 
tai semmonen - - (Nisarat) 

(3) - - siis on pakko oppia lukemaan, ei puhumaan niin paljon mutta, lukemaan 
joo ja yritän yksin sanakirjan kanssa ja mutta on vaikea tosi vaikea 
(Manuela) 

3.2 Asenteet 

Asenteet vaikuttavat epäsuorasti etenkin aikuisten oppimiseen kohdekielisessä 
ympäristössä (Larsen-Freeman–Long 1991: 175). Yleensä positiiviset asenteet 
kohdekieltä, sen puhujia ja kulttuuria kohtaan edistävät oppimista ja negatiiviset 
estävät sitä (Ellis 1996: 200).  

Kirjoitetulla kielellä on voimakas vaikutus kieltä koskevaan ajatteluun ja 
näkemyksiin oikeasta kielimuodosta. Kirjoitettua kielimuotoa pidetään usein kaikkia 
kielimuotoja edustavana ideaalina, vaikka se ei sovellu kaikkiin kielenkäytön 
tarkoituksiin. (Tiittula 1992: 9.) Claudia sekä Nisarat (4) eivät pidä puhekieltä 
oikeana kielenä. Informanttieni suhtautuminen suomen puhe- ja yleiskieleen 
perustuu todennäköisesti osaksi siihen, mitä he lähtökielensä eri rekistereistä 
ajattelevat. 

(4) - - helpompi jot ossaa kirijoittaa, sitten puhu oikea, mutta mitä lause minä ei 
ossaa kirijoittaa minä ei puhu oike - - (Nisarat) 

Kieli vaihtelee muullakin kuin puheen ja kirjoituksen jatkumolla (Martin 1999: 168). 
 Kielen alueellinen, sosiaalinen ja tilanteinen variaatio avautuu kielenoppijoille 
vähitellen (Kalliokoski 2000: 72). Informanttini ovat tietoisia suomen kielen 
monenlaisesta vaihtelusta. He ovat huomanneet, että puhe- ja yleiskielessä on eroja 
muun muassa yksikön 1. ja 2. persoonan pronomineissa, sanastossa ja kielen 
käytössä yleensä.  

Laurannon (1995: 261–262) mielestä oppijalle tulee antaa mahdollisuus valita 
kieli tai kielimuoto, jota hän erilaisissa viestintätilanteissa haluaa käyttää. Se 
edellyttää eri kielimuotojen tasapuolista opetusta. Joka tapauksessa oppijan on 
ymmärrettävä eri rekistereitä alusta asti, jotta hän tulisi toimeen. Informanteistani 
Karin on ainoa, jonka mielestä sekä yleis- että puhekieltä tulisi ottaa esille 
opetuksessa. Claudia, Manuela ja Nisarat ajattelevat, että suomenoppijoille tulee 
opettaa vain yleiskieltä. Puhekielen oppii heidän mielestään ennen kaikkea 
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puhumalla suomenkielisten kanssa tai erikseen puhekieleen painottuvilla kursseilla. 
Mielipiteisiin vaikuttaa se, mihin oppijat tuntevat kieltä eniten tarvitsevansa: 

(5) - - se riippuu, mistä mitä sää haluat, tehdä jos sinä haluat lukea ja opit 
puhekieli, on kamala - - siis minusta oppia puhekieli on vaikea mutta se se, 
se oppii puhumas- se ei voi, oppia kirja - - (Manuela) 

3.3 Sosiaalinen, psykologinen ja kulttuurinen etäisyys  

Schumann (1978) selitti tapaustutkimuksessaan kielenoppijan kielenkehityksen 
pysähtyneisyyden erilaisista sosiaalisista ympäristötekijöistä johtuvaksi. Schumannin 
teoriaa on kritisoitu lähinnä siitä, että se ei selitä, miten tietyt muodot kehittyvät 
oppijan kieleen (Sajavaara 1999: 87). Schumannin (1978: 77, 86) käyttöön ottamat 
sosiaalisen ja psykologisen etäisyyden käsitteet sopivat kuitenkin hyvin 
tarkoitukseeni, koska tarkastelen variaatiota enkä muotoja niiden itsensä vuoksi. 
Sosiaalinen etäisyys koskee kielenoppijaa ryhmän jäsenenä. Sosiaaliset tekijät joko 
edistävät tai estävät kahden ryhmän välisiä kontakteja ja vaikuttavat siihen, kuinka 
toinen ryhmä oppii kohdekielen. (Ks. Schumann 1978: 77, 86.) 

Jos ryhmät ovat poliittisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja teknisesti tasa-
arvoisia, sosiaalinen etäisyys on minimaalinen ja kielenoppiminen helpottuu. 
Kielenoppijalla on paremmat mahdollisuudet saada kohdekielisiä kontakteja ja 
sopeutua kohdekieliseen ympäristöön, jos hänellä ei ole suurta ja sulkeutunutta 
omankielistä ryhmää ympärillään. Kohdekielisten kontaktien verkko on 
todennäköisesti laajempi, kun kohdekieliseen ympäristöön asetutaan pysyvästi tai 
ainakin pitkäksi aikaa. Integroituminen on sitä kivuttomampaa, mitä lähempänä 
kielenoppijan oma ja kohdekielinen kulttuuri ovat. (Schumann 1978: 77–80.) 

Claudialla, Karinilla ja Nisaratilla on suomenkieliset puolisot, joten heillä on 
tiiviimpi yhteys kohdekielisiin kuin Manuelalla. Karinin ja Nisaratin lapsetkin 
puhuvat yhä enemmän suomea. Manuela on asunut ja tulee asumaankin 
suomenkielisessä ympäristössä lyhyemmän ajan, joten hänellä ei välttämättä 
muutenkaan ole yhtä laajaa suomenkielistä verkostoa ympärillään tai edes tarvetta 
sellaiseen. Yhdelläkään informanteistani ei ole suurta tai sulkeutunutta omankielistä 
ryhmää ympärillään. Toisenlainen tilanne on usein esimerkiksi pakolaisryhmässä 
Suomeen tulevilla. 

Kulttuurisen etäisyyden hahmottamisessa oppijoiden omat arviot ovat mielestäni 
tärkeitä. On kuitenkin syytä muistaa, että kulttuurien samanlaisuus tai erilaisuus on 
aina suhteellista (Schumann 1978: 79). Karin on eri asemassa kuin muut 
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informanttini, sillä Suomi on hänen kotimaansa. Vaikka kotiympäristössä ei ole 
puhuttu hänen äidinkieltään, ovat kulttuuri ja elämäntyyli ennestään tuttuja. 
Sopeutumistarvetta on kuitenkin ollut Karinillakin: 

(6)  - - alussa ehkä tuntuu että no suomenkieliset on aivan erilaisia mutta ei, 
onhan ihmiset ihan samanlaisia vaikka minkä kielen ne käyttäis (Karin) 

Saksa ja Suomi ovat kulttuurisesti lähellä toisiaan. Saksalainen Claudia viihtyy 
Suomessa, mistä kertoo sekin, että hän on oleskellut suomessa vuosia, vaikka 
suunnitteli aluksi tulevansa tänne vain viideksi kuukaudeksi. Claudia korostaa oman 
toiminnan tärkeyttä kontaktien luomisessa suomalaisiin: 

(7)  - - minä olen myös vain semmoinen ihminen joka haluaa tavata kaikki muut 
siis heillä ei oo mitään mahdollisuus mennä minusta pois, minä saada aina 
niitä kiinni siis, aa mun mielestäni se oli helppo mutta mä oon kyllä kuullut 
että muille se oli tosi hankalaa tavata suomalsia - - se ehkä vähän riipuu 
mitä sinä teet (Claudia) 

Espanjan ja Suomen välillä on eroja esimerkiksi kulttuurisessa perinteessä. 
Espanjasta kotoisin oleva Manuela on voinut perehtyä suomalaiseen kulttuuriin ja 
elämään viettämällä aikaa suomalaisen perheen kanssa. Tähän perheeseen hän 
tutustui Oulun yliopiston kansainvälisten asioiden yksikön kummiperheohjelman 
avulla. Manuela tuntee olonsa kotoisaksi Suomessa. Espanjassa hän ajattelee 
olevansa outo ihminen, koska hän pitää esimerkiksi Viivi ja Wagner -sarjakuvista 
sekä Aki Kaurismäen elokuvista:  

(8)  - - minä olen outo, outo ihminen, Espanjassa luulen kun, esimerkiksi minä 
pidän paljon Viivi ja Wagnerista mutta kun olen käy- kä- kääntänyt, 
espanjaksi jotakin espanjalaisia sanomat kuin, joo onko se hauska - - Aki 
Kaurismäki elokuvia ovat joskus kuin aa siis Kauas pilvet karkaavat, siis 
minusta on hausta, joskus joskus on dramaattinen mutta mutta katsoin sen 
espanjaksi espanjalaisen ystävän kanssa ja sanoi kuin tämä on kamala miten 
sinä voit asua siellä (Manuela) 

Nisarat on kotoisin Thaimaasta, ja Suomen ja Thaimaan välillä on suuri sekä 
maantieteellinen että kulttuurinen etäisyys. Muun muassa Suomen ilmasto on 
vaikeuttanut Nisaratin kotoutumista. Suomalaisiin ei hänen mielestään ole helppo 
saada kontaktia: 
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(9)  - - joku iminen, tämä, tapatuu ei puhu, ulukomaalaise kanssa (Nisarat) 

Psykologinen etäisyys koskee kielenoppijaa yksilönä. Sillä on merkitystä etenkin 
silloin, kun sosiaalisella etäisyydellä ei ole erityisen kielteistä tai myönteistä 
merkitystä toisen kielen oppimiseen suhtautumisessa. (Ks. Schumann 1978: 77, 86) 
Psykologiseen etäisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat jo edellä käsiteltyjen 
integratiivisen ja instrumentaalisen motivaation lisäksi minän altistuvuus ulkoisille 
vaikutteille, kielisokki, kulttuurisokki ja -stressi (Schumann 1978: 86–87). Oppijan 
täytyy päästä vieraantuneisuuden tunteestaan ja tuntea olonsa kotoisaksi, jotta 
oppiminen on helppoa (Koivisto 1994: 19). Informanttini ovat jo päässeet suomen 
kielen aiheuttaman alkujärkytyksen yli. Sen sijaan jokainen heistä kohtaa 
kielitaitonsa rajat silloin, kun ei pysty ilmaisemaan itseään haluamallaan tavalla. 
Riittämättömyyden tunne ei ole outo sujuvimmin puhuvalle Karinillekaan: 

(10)  - - kyllä mä tiiän että jos mää jos saisin sanoa tai jos olis niinkun tämä olis 
niinkun mun äidinkielellä kaikki täällä kyllä mä olisin aivan erilainen 
ihminen mää luulen sen, tai mä tiiän sen (Karin) 

Toiset kielenoppijat testaavat rohkeasti kohdekielestä tekemiään hypoteeseja 
käytännössä, kun taas toiset työstävät havaintoja itsekseen ja käyttävät kohdekieltä 
vain, kun he ovat melko varmoja lopputuloksen onnistumisesta (Pälli–Latomaa 1997: 
27). Kielenoppija voi olla vaivaantunut, jos hänen täytyy koko ajan miettiä, tuleeko 
ymmärretyksi. Oppija voi pelätä molemminpuolisia väärinkäsityksiä ja 
naurunalaiseksi joutumista. (Koivisto 1994: 20.) Karin ei muista väärinkäsityksiä 
juuri syntyneen. Manuela epäilee, että hän ei niitä edes huomaa. Claudia ja Nisarat 
sen sijaan toteavat väärinymmärryksiä tapahtuvan, mutta ainakaan Claudia ei niitä 
pelkää: 

(11)  - - ei mitään isoo katastroofi tule sen jälkeen siis, no, kyllä joskus minä 
sanon jotakin tosi hassua suomalaisille että ne mutta ne ymmärvät kyllä että 
että se oli pieni virhe ja ei se haita paljon mitään - - kyllä me me joskus me 
me nauramme aika paljon mutta, ei se haita (Claudia) 

Kulttuurisokki voi ajan myötä muuttua pitempiaikaiseksi kulttuuristressiksi. Oppija 
saattaa syyttää itseään, jos hän tuntee olonsa epämukavaksi vieraassa kulttuurissa ja 
kieliympäristössä. (Schumann 1978: 89.) Esimerkiksi Nisarat korostaa 
ulkomaalaisten omaa vastuuta työpaikan löytämisessä: 
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(12) - - minu- minula on ulukomaalaise on vaikeampi työpaika, koska s- 
kieliongelmia jos ossaa sama suomalainen on varmaan helpompi, löytää 
työpaika, mutta, ei voi mittää, itelä valise ite, tule Suomeen (Nisarat) 

4 Kielen käyttäminen ja oppiminen 

Toisen kielen oppiminen on paljolti sidoksissa kielen käyttämiseen: siihen, millaista 
opetusta kielenoppija saa ja missä määrin hän käyttää kohdekieltä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa luokkahuoneen ulkopuolella (Pälli–Latomaa 1997: 26). 
Kaikki informanttini ovat seuranneet suomen kielen opetusta. Karin on opiskellut 
suomea 11 vuotta koulussa ja Nisarat 10 kuukautta Oulun ammatillisessa 
aikuiskoulutuskeskuksessa. Claudia on opiskellut suomea 5 vuotta lähinnä Oulun 
yliopiston kielikeskuksessa. Manuela on opiskellut suomea pääasiassa kotimaassaan 
kahden vuoden ajan. 

Claudia, Karin ja Manuela ovat todennäköisesti saaneet varsin yleiskielisen 
pohjan suomelleen, sillä opettajien ja oppimateriaalien käyttämä suomi on usein 
hyvin yleiskielistä (Storhammar 1994: 159). Karinille ja Manuelalle on opetettu vain 
yleiskieltä ja pääasiassa kielioppia. Opetuskielenäkään ei ole suomi. Claudialle ja 
Nisaratille on opetettu vähän myös puhekieltä. Nisarat on ainoa, jolla on kokemusta 
vain suomenkielisestä opetuksesta. Hän on kuitenkin opiskellut suomea vähiten, 
joten hän on omaksunut sitä lähinnä spontaanisti. Van Lierin (2002: 146) mukaan 
kieltä ei opita vain syötettä vastaanottamalla vaan sitä aktiivisesti työstämällä. 
Kaikkia vuorovaikutustilanteita voidaan pitää oppimismahdollisuuksina tai 
pedagogisina tuokioina (van Lier 1998: 142). 

Kiistattomimmat yhteydet kielitaitoon löytyvät sosiaalisissa kontakteissa 
käytetyistä kielistä. Arkielämässä puhutun suomen merkitys on hyvin suuri. 
Runsaasti erilaisissa kontakteissa suomea käyttävät maahanmuuttajat saavuttavat 
parempia tuloksia kuin ne, jotka eivät käytä suomea sosiaalisessa elämässään. 
Kielitaidon kehittymisen kannalta on merkittävää, mitä kieltä oppija käyttää kotona 
ja ystävien kanssa. (Pälli–Latomaa 1997: 86–87, 96.)  

Karin käyttää suomea päivittäin kotona, töissä ja asioita hoitaessaan. Hän 
kuuntelee suomenkielistä radiota ja lukee lehtiä. Hän käyttää englantia vain 
työasioiden hoitamiseen. Ruotsia hän puhuu lapselleen, mutta ympäristön 
vaikutuksesta lapsi vastaa yhä useammin suomeksi. Karin käyttää ruotsia jonkin 
verran myös töissä ja ystävien kanssa, mutta hän kertoo alkaneensa unohtaa 
ruotsinkielisiä sanoja. 
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Nisarat puhuu suomea päivittäin lähes kaikissa tilanteissa. Lapsilleen hän puhuu 
thaita, mutta hekin käyttävät yhä enemmän suomea. Suomenkielisiä tiedotusvälineitä 
Nisarat seuraa jonkin verran. Lehdistä hän lukee lähinnä mainokset. Nisarat ei käytä 
englantia ollenkaan. Hän on huomannut, että kielenkäyttötilanteet ovat yleensä hyvin 
samanlaisia, joten suomen kielen taito ei niissä kartu. Nisarat on havainnut myös sen, 
että tuttujen ihmisten puhetta on helpompi ymmärtää kuin tuntemattomien. 
Suomenoppijat tarvitsevat erilaisia vuorovaikutustilanteita monenlaisten ihmisten 
kanssa, mikä olisi hyvä ottaa huomioon opetuksessakin. 

Claudia käyttää suomea päivittäin kotona, opiskelussa ja asioiden hoitamisessa. 
Suomenkielisiä tiedotusvälineitä hän seuraa jonkin verran. Hän pitää kuitenkin 
englantia pääkielenään. Pällin ja Latomaan (1997: 43) mukaan englantia taitava 
suomenoppija ei välttämättä pääse harjoittelemaan suomea käytännössä, sillä 
englannista tulee helposti yhteinen kommunikaatioväline suomalaisten kanssa. 
Claudialle on käynyt juuri näin, sillä hän käyttää suomea vain joidenkin ystävien 
kanssa. 

Manuelakin puhuu suomea päivittäin, mutta lähinnä vain asioita hoitaessaan. 
Espanja on hänen pääkielensä. Englantia hän käyttää vain vähän.  Manuela haluaisi 
puhua enemmän suomea, mutta suomalaiset eivät anna siihen mahdollisuutta 
(esimerkki 13). Tottumattoman suomalaisen voi olla vaikea kommunikoida suomea 
toisena kielenä puhuvan kanssa (Kalliokoski 2000: 74). 

(13) -- yritän koko ajan [puhua suomea] mutta tämäkin on vaikea kuin kuin 
ihmisiä ymmärtävät että en ole suomalainen he puhuvat suorastaan minulle 
englanniksi (Manuela) 

5 Suomenoppijoiden kielelliset profiilit ja 
kielenpiirteiden tarkastelua  

Tässä luvussa kokoan ja tiivistän kunkin informantin idiolektin variaatiorakenteen 
sellaiseen muotoon, että puhekielisyys tai yleiskielisyys tulee kokonaisuutena 
näkyviin. Pohdin eri varianttien käyttöön johtaneita syitä ja analysoin idiolekteja 
tarkastelemistani ei-kielellisistä muuttujista lähtien. Tuon esille myös eri piirteiden 
puhe- ja yleiskielisten varianttien käyttöön johtaneita syytä. 

Havainnollistan tutkimustuloksiani kuvioiden avulla. Kunkin puhujan profiilissa 
ovat vaaka-akselilla tutkimani puhekielen piirteet. Nimeän ne esimerkkien avulla (ks. 
luku 2: Tutkimusmenetelmä). Pystyakselille merkitsen, kuinka monta prosenttia 
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informantin käyttämistä muodoista on puhekielen mukaisia. Jos tietty puhekielinen 
variantti esiintyy informantin puheessa sataprosenttisesti, merkitsen kuvioon tuon 
piirteen kohdalle sataan prosenttiin asti yltävän palkin. Jos kuvioon ei ole tehty 
mitään merkintää tietyn puhekielisen piirteen kohdalle, informantti käyttää piirteestä 
vain yleiskielistä varianttia. 

Kun tutkin yksikön 1. ja 2. persoonaan viittaavia pronomineja, en tarkastele 
tapauksia, joissa persoona käy ilmi pelkästään verbin persoonapäätteestä. Näin puhe- 
ja yleiskielisten persoonapronominivarianttien osuudet tulevat selkeämmin näkyviin. 
Olen koonnut jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien monoftongiesiintymät 
yhdeksi ryhmäksi ja lisännyt niihin myös oulunmurteiset differentioituneet iA-
muodot.  

5.1 Claudian puhekielisyysprofiili 

Claudian puheessa on jonkin verran puhekielisyyksiä, mutta yleiskielisyys on 
vallitsevana useimmissa piirteissä. Claudia on hyvin puhekielinen ihmistarkoitteisten 
3. persoonan pronominien käytössä. Myös omistusliitteettömyys on Claudian 
suosima puhekielen piirre. Hänen puheessaan esiintyy myös persoonapronominien 
pikapuhemuotoja, i:n loppuheittoa ja jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien 
monoftongiutumista. Suurin osa Claudian käyttämistä puhekielisyyksistä on yleisiä 
ja neutraaleja piirteitä. Passiivin käyttöä monikon 1. persoonan funktiossa tai verbin 
yksikkömuodon käyttöä monikon 3. persoonassa ei hänen puheessaan kuitenkaan 
esiinny.  
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Kuvio 1. Claudian puhekielisyysprofiili. 

Claudialla on monikon 1. persoonassa vain yleiskielisiä verbimuotoja. Hän tuo 
subjektin esiin myös me-persoonapronominilla. Me-pronominin ja kongruoivan mme-
päätteen käyttö lisää puheen redundanssia. Claudia todennäköisesti pyrkii 
varmistamaan viestin perillemenoa toisteista muotoa käyttämällä, sillä toisto 
helpottaa sekä tuottamista että ymmärtämistä (Tiittula 1992: 78). Lisäksi pidempien 
muotojen käyttö antaa lisäaikaa puheen suunnitteluun. Hän jättää 
persoonapronominin kuitenkin toistamatta, jos lähekkäin on kaksi monikon 1. 
persoonanmuotoa, joiden välillä on rinnastuskonjunktio.  

Claudian oppijankielessä persoonapäätteillä on tässä vaiheessa tärkeä merkitys 
persoonataivutuksessa. Eri muotojen käyttäminen täysin samassa tehtävässä on 
ristiriidassa kielellisen systeemin taloudellisuusperiaatteen kanssa. Oppija pyrkii 
tehostamaan oppijankielensä systeemiä kehittämällä aluksi tarkkarajaisia muotojen ja 
tehtävien suhteita. Oppijankielessä eri muotojen käyttö laajenee hitaasti kielellisesti 
ja tyylillisesti erilaisiin konteksteihin (Ellis 1986: 85, 95.) Kuparisenkin (1998: 91) 
tutkimuksessa kongruoivat muodot olivat oppijankielessä inkongruentteja muotoja 
yleisempiä.  

Claudia pitää kiinni verbin taivuttamisesta persoonapäätteineen myös monikon 
3. persoonassa. Hän käyttää verbistä monikon 3. persoonan muotoa usein myös 
tapauksissa, joissa partitiivissa oleva subjekti saisi yksiköllisen predikaatin, 
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esimerkiksi siihen menevät koko ajan semmoisia pieniä englantilaisia sanoja niinkun 
and but well.  

Puhekielisyysprofiili antaa tukea Claudian omalle käsitykselle, että puhekielen 
oppii itsekseen. Hän käyttää nimenomaan niitä puhekielisyyksiä, joita voi kuulla 
kaikkialla puhutussa suomessa, myös tiedotusvälineissä. Claudian profiilissa näkyy 
mielestäni hyvin selkeästi muodollisesta opetuksesta saatu yleiskielinen pohja, joka 
pitkäaikaisen Suomessa oleskelun ja suomenkielisten kontaktien vaikutuksesta 
puhekielistyy vähitellen. Claudia kuitenkin käyttää muitakin kieliä kuin suomea 
suomenkielisten kanssa kommunikoidessaan.  

5.2 Karinin puhekielisyysprofiili 

Karinin idiolektissa puhekielisyyksillä on valtaedustus melkein kaikissa yleisissä ja 
neutraaleissa puhekielen piirteissä. Vain ihmistarkoitteisissa 3. persoonan tapauksissa 
on yhtä paljon puhekielisiä ja yleiskielisiä muotoja. Varianttien suhde on erilainen 
yksikön ja monikon 3. persoonassa. Yksikössä Karin suosii yleiskielistä hän-
pronominia ja monikossa puhekielistä ne-pronominia. Tähän vaikuttaa lähtökieli. 
Paunosen (1995 b: 175) mukaan ruotsinkieliset vierastavat se-pronominia, koska 
ruotsissa tehdään selvä ero han, hon - ja den, det -pronominien välillä.   
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Kuvio 2. Karinin puhekielisyysprofiili. 
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Loppu-i on heittynyt informanteistani vain Karinilla. Hänellä i:n loppuheiton 
toteutuminen on varsin muotoryhmä- tai jopa sanakohtaista. Konditionaalin yksikön 
3. persoonassa hän käyttää lähinnä heittyneitä muotoja, mutta translatiivissa 
säilyneitä muotoja. i:hin päättyvät lukusanat ovat leksikaalistuneet loppuheittoisiksi 
muodoiksi yks, kaks, viis ja kuus. Myös Kuparisen (1998: 100) vieraskieliset 
informantit jättävät useimmiten loppu-i:n ääntämättä näissä lukusanoissa, mutta 
muissa sanoissa i:n heittyminen on harvinaisempaa. 

Karin käyttää yleistyviäkin puhekielisyyksiä. Hänen puheessaan esiintyy etenkin 
katoa t:n heikkoasteisena vastineena, mutta jonkin verran myös jälkitavujen A-
loppuisten vokaaliyhtymien monoftongiutumista.  

Laaja-alaiset puhekielisyydet eivät kuulu Karinin idiolektiin. Haastattelussa ei 
esiinny svaavokaalia ollenkaan. Yleisgeminaatiotapauksia on vain yksi. 
Todennäköisesti Karin pitää näitä piirteitä selvinä murteellisuuksina, joita hän ei 
halua käyttää. Hän kertoo haluavansa puhua neutraalia puhekieltä eikä murretta.  

Karinin puhekielisyys ei ole yllättävää, sillä hän käyttää suomea sekä yksityis- 
että työelämässään. Suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri ovat Karinille tutumpia 
kuin muille informanteilleni, joten sopeutuminen ei ole vaatinut häneltä yhtä paljon 
voimavaroja kuin muilta. Suomenruotsalaisena hän on aina ollut ainakin jossakin 
määrin tekemisissä suomen kielen kanssa, vaikka ei ole sitä ennen Ouluun 
muuttamistaan juuri käyttänyt. Koska Karinin ei tarvitse ponnistella suomalaiseen 
yhteiskuntaan kotoutuakseen, hänellä on enemmän resursseja kielelliseen 
sopeutumiseen. Samanlainen puhe voimistaa yhteenkuuluvuutta suomenkielisten 
kanssa. 

Karinillakin on kouluopetuksen vuoksi hyvin yleiskielinen pohja, mutta hän on 
muutaman vuoden ajan työskennellyt suomenkielisessä ympäristössä. Uskon sen 
vaikuttavan voimakkaasti hänen oppijansuomensa puhekielisyyteen. Joidenkin 
piirteiden käytössä Karin on lähellä Oulun seudulla asuvaa syntyperäistä 
suomenpuhujaa. 

5.3 Manuelan puhekielisyysprofiili 

Manuela erottuu muista informanteistani selvästi yleiskielisyytensä vuoksi. Hän 
käyttää puhekielisiä muotoja vain kahdessa piirteessä: yksikön 1. ja 2. persoonan 
pronomineissa ja omistusmuodoissa. Molemmat hänen käyttämänsä puhekielisyydet 
ovat yleisiä ja neutraaleja piirteitä.  

 127 



100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

% me ne tulee se, ne mä(ä):mu yks mun kirja alakaa pittää yheksän vaikee
mennään sä(ä):su

Kuvio 3. Manuelan puhekielisyysprofiili. 

Persoonapronominien pikapuhemuotoja esiintyy Manuelan puheessa harvoin. 
Huomattakoon kuitenkin, että suurimmassa osassa tapauksia Manuela ei tuo 
persoonaa julki pronominilla ollenkaan, vaan osoittaa sen persoonapäätteellä. Tähän 
vaikuttavat psykolingvistiset tekijät. Espanjan kielessä käytetään subjektipronominia 
vain, kun persoonaa halutaan erikseen korostaa (Hämäläinen 2002: 116). 
Persoonapronominin käyttö suomessa voi siten tuntua Manuelasta turhan 
korostetulta, kun 1. ja 2. persoona voidaan tuoda julki ilman sitäkin. 
Pikapuhevariantti olisi yleiskielistä minä-muotoa huomaamattomampi (Paunonen 
1995 b: 164), mutta Manuela käyttää pikapuhemuotoja kaiken kaikkiaan hyvin 
vähän.  

Omistusliitettä Manuela ei käytä ollenkaan. Hän onkin tässä piirteessä 
informanteistani puhekielisin. Tähän tuskin ovat syynä suomenkielisten puhekielessä 
käyttämät omistusliitteettömät muodot, koska muut puhekielisyydet Manuelan 
kieleen eivät ole tarttuneet. Sen sijaan selitys löytyy itse kielenpiirteestä. Suomen 
kielen possessiivisuffiksien ja persoonapronominien genetiivimuotojen varaan 
rakentuva omistusmuotojärjestelmä on varsin mutkikas (Paunonen 1995 a: 526). 
Jättämällä sanoja tai muita kielen elementtejä pois kielenoppija yksinkertaistaa 
kohdekielen oppimista (Ellis 2000: 19). Omistaja ilmaistaan usein jo 
genetiivimuodolla, joten kielenoppija voi pitää possessiivisuffiksia täysin 
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tarpeettomana. Sanojen lopussa on usein tunnuksia ja päätteitä, jotka vaikuttavat 
enemmän merkitykseen ja joiden tuottamiseen Manuela kiinnittää erityistä huomiota. 

Monet eri tekijät selittävät Manuelan yleiskielisyyttä. Hän käyttää suomea vain 
vähän, eikä hänellä ole niin läheisiä ja lukuisia kontakteja suomenkielisiin kuin 
muilla informanteillani. Manuelan Suomessa oleskelu on selvästi määräaikaista, 
joten hänellä ei välttämättä ole edes yhtä suurta tarvetta suomenkieliseen sosiaaliseen 
verkostoon. Manuela viettää paljon aikaa muiden espanjankielisten kanssa ja käyttää 
enemmän espanjaa kuin suomea tai englantia. Hän haluaisi puhua enemmän suomea, 
mutta suomalaiset eivät anna siihen juuri mahdollisuutta. Manuela on asunut 
Suomessa useammassa jaksossa ja lyhyemmän ajan kuin muut. Yleiskielisyyteen 
vaikuttaa se, että hän pyrkii – ainakin haastattelutilanteessa – hyvin korrektiin 
kielenkäyttöön, mistä ovat osoituksena lukuisat korjaukset ja jopa hyperkorrektit 
muodot (esimerkiksi me emme puhumme). Lisäksi suomen puhekieli on Manuelan 
mielestä vaikea oppia. On kuitenkin huomattava, että Manuela käyttää joitakin muita 
puhekielisyyksiä yleiskielisestä kokonaiskuvasta huolimatta. Hänen puheessaan 
esiintyy esimerkiksi olla-verbin pikapuhemuotoja (oo-). 

Manuela on opiskellut suomea lähinnä vain vieraana kielenä kotimaassaan, ja 
opetuskielenä on ollut espanja. Vierasta kieltä kuunneltaessa ymmärtämisen uskotaan 
perustuvan suuremmassa määrin alhaalta ylös -strategioihin (bottom-up), koska 
vierasta kieltä kuuntelevalla on syntyperäistä puhujaa vähemmän tietoa kielestä, 
kieltä puhuvien kokemustaustasta ja ajatusmaailmasta. Alhaalta ylöspäin -suunta 
tarkoittaa, että pienistä kielellisistä yksiköistä rakennetaan asteittain suurempia 
yksiköitä. Äänteistä muodostetaan morfeemeja ja sanoja, sanoista lausekkeita ja 
niistä edelleen lauseita, jotka puolestaan integroituvat osaksi laajempaa diskurssia. 
(Tiittula 1992: 31–32.) Kielenoppija siis kiinnittää huomiota ennen kaikkea sanoman 
rakenteellisiin muotoihin (Ellis 1996: 278–279). On mahdollista, että 
kielioppipainotteisen suomen opiskelun vuoksi Manuela on alkanut prosessoida 
suomen kieltä juuri tällä tavalla. 

5.4 Nisaratin puhekielisyysprofiili 

Nisaratin profiili on mielenkiintoinen, sillä se vaihtelee puhekielisyyden ja 
yleiskielisyyden jatkumolla voimakkaasti. Hän näyttää hyvin puhekieliseltä passiivin 
käytössä monikon 1. persoonassa ja verbin yksikkömuodon käytössä monikon 3. 
persoonassa. Monikon 1. persoonan muotoja on kuitenkin aineistossa kaiken 
kaikkiaan hyvin vähän, sillä Nisarat jättää verbejä ja muitakin sanoja usein 
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taivuttamatta tai käyttää jotakin muuta kuin kohdekielen mukaista taivutusmuotoa 
(esimerkiksi me aina soita).  
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Kuvio 4. Nisaratin puhekielisyysprofiili. 

Nisarat yrittää muistaa persoonataivutuksen ja eri aikamuodot, mutta hän kertoo 
usein käyttävänsä vain yhtä muotoa etenkin nopeasti puhuessaan. Tuo muoto on 
yleensä yksikön 3. persoonan verbimuoto, jota Nisarat käyttää yksinomaan myös 
monikon 3. persoonassa. Kielenoppija voikin yleistää muotoja, jotka ovat helppoja 
oppia ja prosessoida (Ellis 2000: 19). Nisaratista yksikön 3. persoonan muoto voi 
olla helpompi muodostaa kuin muut, siinä on joissakin tapauksissa päätteenä vain 
vokaalinpidentymä (tulee) ja toisissa ei persoonapäätettä ollenkaan (syö). Hän 
käyttää muotoa myös geneerisessä merkityksessä. Karlssonin (1982: 207–208) 
mukaan yksikön 3. persoonan muoto on suomen verbien psykologisesti reaalinen 
perusmuoto, koska se esiintyy perustavimmassa lausetyypissä ja usein lapsetkin 
lähtevät siitä verbintaivutuksen omaksumisessa.  

Nisarat käyttää runsaasti katoa yleiskielen d:n sijalla. Nisaratilla katomuodot 
ovat yksinomaisia pronomineissa mei(j)än, tei(j)än ja hei(j)än. Mielenkiintoista on 
se, että Nisaratilla on käytössä puhekielinen yheksän, mutta kahdeksan esiintyy 
yleiskielisenä.  

Nisaratin puheessa esiintyy myös persoonapronominien pikapuhemuotoja, 
yleisgeminaatiota ja jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien puhekielisiä muotoja. 
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Jälkitavujen A-loppuisista vokaaliyhtymistä Nisaratilla monoftongiutuu vain eA-
yhtymä. Monoftongiutunut variantti esiintyy hänen puheessaan lähinnä sanassa 
vaikee, mutta hän käyttää siitäkin enemmän yleiskielistä varianttia. Nisarat on 
informanteistani ainoa, joka käyttää myös Oulun seudun murteelle tyypillistä 
differentioitunutta iA-varianttia  eA-yhtymän sijaan, esimerkiksi pimiä, nopia ja 
suomia.  

Ihmistarkoitteisissa 3. persoonan pronomineissa Nisarat käyttää ainoastaan 
yleiskielisiä hän ja he -pronomineja. Loppu-i ei hänen puheessaan katoa. Se on 
yllättävää, sillä Nisarat käyttää muuten paljon puhekielisiä piirteitä sekä lyhentää ja 
yksinkertaistaa sanoja ja muotoja.  

Nisarat poikkeaa muista informanteistani siinä, että hän käyttää laaja-alaisia 
puhekielisyyksiä. Svaavokaalin ja yleisgeminaation käytössä hän on informanteistani 
lähimpänä oulunmurteista puhujaa. Nisaratin svaavokaalin käytössä ilmenee 
vaihtelua, sillä samasta sanasta hän saattaa käyttää sekä svaallista että svaatonta 
muotoa (esimerkiksi palijon~paljon, alakaa~alkaa ja kolome~kolme). Sen sijaan 
joissakin sanoissa hän käyttää vain svaatonta muotoa (neljä) ja toisissa hänen 
oppijansuomessaan leksikaalistunutta svaallista muotoa (ulukomaalainen). Myös 
Nisaratin yleisgeminaation käyttö (pittää~pitää, osaa~ossaa, tullee~tulee) vaihtelee 
samalla tavalla kuin svaavokaalin käyttö. Äänteiden kestot (oppiskele, tarkoitaa) 
saattavat Nisaratin puheessa muutenkin vaihdella. 

Katson Nisaratin spontaanin suomen omaksumisen vaikuttavan siihen, että hän 
käyttää svaavokaalia, yleisgeminaatiota ja kauhia-tyyppisiä muotoja. Hän on 
kuunnellut ja jäljitellyt suomenkielisten puhetta ja kiinnittänyt huomiota puheen 
sosiaaliseen kontekstiin. Muille informanteilleni on oppitunneilla annettu monista 
sanoista valmiit mallit. Ylimääräisen äänteen lisääminen ei ole kommunikaation 
kannalta taloudellista, koska se ei yksinkertaista systeemiä. Luonnollisissa 
kielenkäyttötilanteissa kieltä kuitenkin havainnoidaan laajemmasta perspektiivistä ja 
omaksutaan kokonaisuuksina sanoja ja sanamuotoja. Kielenoppija käyttää hyväkseen 
enemmän semanttista ja kontekstuaalista tietoa kuin kielellisiä muotoja, kun hän 
prosessoi kieltä ylhäältä alas (top-down) (Ellis 1996: 278–279, 282, 690).  

Nisarat on asunut Oulun seudulla kahdeksan vuotta eli informanteistani 
pisimpään. Hänen puhekielisyyttään selittävät myös läheiset kontaktit 
suomenkielisiin ja suomen kielen runsas käyttö. Hän käyttää vain suomea 
suomenkielisten kanssa keskustellessaan.  
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6 Lopuksi 

Informanttieni kielelliset profiilit ovat hyvin erilaisia, mutta joitakin yhtäläisyyksiä 
niissä on. Ainoat kaikkien informanttieni käyttämät puhekielisyydet ovat 
persoonapronominien pikapuhemuodot ja omistusliitteettömyys, jotka ovat yleisiä ja 
neutraaleja piirteitä. Tulos ei ole yllättävä, sillä kaikki informanttini mainitsivat 
puhekielen ja yleiskielen eroksi yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit. He ovat 
tietoisia eri muodoista ja voivat näin käyttää tietoa hyväkseen puhuessaan. Yksikön 
1. persoonan pronomini on yleensäkin tiedostetuimpia kielen piirteitä (Paunonen 
1995 b: 163). 

Omistusliitteettömyys ei ole yhtä lailla tietoista pyrkimystä puhekielisyyteen 
kuin persoonapronominien pikapuhemuodot. Omistusliitteettömyys selittyy 
oppijankielen taipumuksella yksinkertaistaa kieltä, jolloin oppija jättää mielestään 
turhan aineksen pois. Omien havaintojeni mukaan myös opettajat saattavat ensin 
opettaa omistusliitteettömät ja vasta myöhemmin omistusliitteiset muodot (ks. myös 
Kyykkä 2001: 65). Niin Kuparisen (1998: 86) kuin Piiparinen-Rintaluomankin 
(1999: 49) tutkimuksessa suomenoppijat käyttävät omistusliitteettömiä muotoja 
ylivoimaisesti eniten.  

Vain kahdella informantillani esiintyy muita suomenpuhujille yleisiä ja 
neutraaleja puhekielen piirteitä kuin yksikön 1. ja 2. persoonan pronominimuotoja ja 
omistusliitteettömyyttä. Muita yleisiä puhekielen piirteitä ovat tutkimuksessani 
passiivi monikon 1. persoonan funktiossa, verbin yksikön 3. persoonan muodon 
käyttö monikossa, pronominien se ja ne käyttö ihmistarkoitteisina ja i:n loppuheitto.  

Yleistyvistä puhekielisyyksistä kahdella informantilla on kato t:n heikossa 
asteessa ja kolmella A-loppuisen vokaaliyhtymän sijalla esiintyy monoftongi. Sen 
sijaan laaja-alaisia puhekielen piirteitä (svaavokaalia ja yleisgeminaatiota) esiintyy 
lähinnä spontaanisti suomea oppineella Nisaratilla. Hän on kuunnellut syntyperäisiä 
suomenpuhujia ja poiminut svaallisia ja geminoituneita sanahahmoja heidän 
puheestaan. Muodollisesta opetuksesta saatu yleiskielinen pohja sen sijaan 
puhekielistyy vähitellen. Puhe- tai yleiskielisyys ei siis välttämättä ole tietoinen 
valinta, vaan suomenoppija käyttää niitä variantteja, jotka osaa. 

Aineistoni perusteella sosiaalipsykologisilla tekijöillä ja suomen kielen 
käyttötilanteilla on ratkaiseva merkitys puhekielisyyksien omaksumisessa. 
Puhekielisten muotojen käytöllä on selvä yhteys pitkäaikaiseen suomenkielisessä 
ympäristössä asumiseen, pieneen sosiaaliseen ja psykologiseen etäisyyteen (etenkin 
integratiiviseen motivoituneisuuteen), kielenkäyttötilanteiden runsauteen sekä kielen 
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omaksumisympäristöön. Informanttien vähäisen määrän ja pienen aineiston vuoksi 
tulokseni eivät ole yleistettävissä.  
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Opetuspuheen puhekielisyys suomi toisena 
kielenä -opetuksessa 

Leena Ventä 

1 Johdanto 

Suomen kirjakieli ja puhuttu kieli eroavat paljon toisistaan, ja tämä aiheuttaa pään- 
vaivaa paitsi muunkielisille suomenoppijoille myös opettajille. Suomeen tulleet 
suomenoppijat huomaavat pian, että suomalaisten käyttämä kieli ei olekaan 
samanlaista kuin oppikirjoissa on esitelty. Opettajien täytyy tasapainoilla kahden 
erilaisen kielirekisterin välissä. Heidän täytyy toisaalta valmentaa oppijoita 
selviämään arkipäiväisissä kielitilanteissa luokan ulkopuolella ja toisaalta puhua 
siten, että oppijat ymmärtävät.  

Käsittelen artikkelissani opettajan puhetta ei-syntyperäisille suomenpuhujille 
tarkoitetulla suomen kielen kurssilla. Artikkelini pohjautuu tekeillä olevaan pro 
gradu -tutkielmaani, jossa tarkastelen ulkomaalaiselle suunnatun opetuspuheen 
puhekielisiä ja kirjakielisiä piirteitä. Tutkielmassani selvitän, kuinka puhekielistä 
opettajan puhe on tiettyjen puhekielen piirteiden osalta, miten puhekieli jakaantuu 
oppituntien eri puhetilanteisiin, millaisia käsityksiä opettajalla on puhekielestä ja 
miten nämä käsitykset heijastuvat hänen käyttämäänsä kieleen. 

2 Tutkimuksen taustaa 

Perinteisesti suomen kielen opetuksessa on käytetty vain suomen kielen muutaman 
rekisterin normeja: kirjoitetun yleiskielen ja huolitellun yleispuhekielen. Nykyäänkin 
tutkijoilla on erilaisia käsityksiä siitä, miten kielen erilaisia rekistereitä tulisi 
oppitunneilla käsitellä. Pitäisikö oppilaille vain kertoa erilaisten rekistereiden 
olemassaolosta vai pitäisikö puhekieltä opettaa, ja missä vaiheessa kielellinen 
variaatio tulisi nostaa opetuksessa esille? Suomen kieltä vieraana kielenä opiskelleen 
ja aihetta tutkineen Mátyáksen mukaan variaatio tulisi ottaa esille heti 
suomenopetuksen alussa, jotta opiskelija pystyisi tulemaan toimeen jokapäiväisissä 
viestintätilanteissa ja saisi hyvät mahdollisuudet integroitua suomalaiseen 
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yhteiskuntaan. (Mátyás 1999: 32; Storhammar 1994: 97.) Silfverberg (1993: 241–
252) korostaa puolestaan kirjakielen merkitystä ja ehdottaakin, että puhe- ja 
kirjakielen eroihin paneuduttaisiin vasta sitten, kun koko peruskielioppi on jo opittu 
ja kun opiskelija itse alkaa ihmetellä luokassa opetetun ja luokan ulkopuolella 
kuulemansa kielen eroja.  

Ongelmallista on myös se, mikä puhekielen muoto suomen opetuksessa pitäisi 
nostaa esille. Suomessa ei ole yhtä yhtenäistä puhekieltä, jota kaikki suomalaiset 
puhuisivat, vaan useita alueellisesti, sosiaalisesti ja tilanteisesti varioivia puhekielen 
muotoja (Mantila 1997: 8–9). Esimerkiksi joissakin oppikirjoissa esitelty Etelä-
Suomen puhekieli ei istu oululaisen suuhun (vrt. esim. Lauranto: Elämän suolaa). 
Mantilan mukaan on kuitenkin joitakin yleisiä ja neutraaleja puhekielen piirteitä, 
joita tavataan koko Suomessa kaikissa sosiaaliryhmissä. Tutkinkin erityisesti näiden 
piirteiden esiintymistä aineistossani. 

Ulkomaalaisille suunnatusta opetuspuheesta (USO-puhe) on Suomessa tehty 
vähän tutkimuksia. Muiden kielten, etenkin englannin, USO-puhetta (teacher talk) on 
sen sijaan tutkittu runsaasti (Chaudron 1988). Marja-Terttu Storhammar (1994) on 
käsitellyt lisensiaatintyössään yleiskielen ja puhekielen suhdetta suomea toisena 
kielenä opettavien opetuspuheessa. Storhammarin tutkimuksen kohteena ollut USO-
puhe erosi puhekielisyyksien määrän suhteen huomattavasti suomalaisille 
suunnatusta opetuspuheesta. (Storhammar 1994: 177.) 

Tutkielmassani perehdyn ulkomaalaiselle suunnatun opetuspuheen 
mukauttamiseen. Koska opettajan puhe toimii oppijoille keskeisenä syötöksenä ja 
puheen mallina, on sen merkitys kielen oppimisen kannalta suuri. Erityisen 
kiinnostavaksi suomenkielisen opetuspuheen tekevät suomen kirjakielen ja ihmisten 
käyttämän puhekielen erot. Kun puhekielen ja kirjakielen erot aiheuttavat joskus 
ongelmia jopa syntyperäisillekin kielenpuhujille, voi kahden eri kielirekisterin 
aikaansaama hämmennys olla valtava ulkomaalaiselle kielenoppijalle. 

3 Tutkimusaineisto 

Olen kerännyt pro gradu -tutkielmaani varten tutkimusaineistoni yliopiston 
kielikeskuksen järjestämältä suomen kielen jatkokurssilta. Kurssi oli tasoltaan 
eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti B1/B2. Kurssin tavoitteisiin kuului, että 
kurssin käytyään opiskelijan tulisi ymmärtää puhuttua kieltä yleisistä aiheista (Oulun 
yliopiston kielikeskuksen kotisivut 2007). 
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Aineistoni koostuu syksyllä 2005 kuvaamistani videonauhoista. Nauhoitteita on 
yhteensä neljä ja puoli tuntia kolmelta eri oppitunnilta. Videot olen nauhoittanut 
tavallisesta luokkahuoneen oppimistilanteesta. Kamera oli sijoitettuna luokan 
takaosaan. Tarkastelemallani kurssilla oli noin 10 opiskelijaa. Opiskelijoiden 
syntyperä vaihteli, ja myös Suomessa oleskelun syyt olivat erilaisia. Ryhmä koostui 
erikielisistä opiskelijoista, joille kuitenkin suomen lisäksi myös englanti oli yhteinen 
kieli. Kurssin opettaja oli kokenut S2-opettaja. Hän on opettanut aikuisia suomen 
oppijoita yliopiston kielikeskuksen kursseilla noin kymmenen vuotta. Hän on 
kotoisin Kuopiosta, mutta asunut Oulussa lähes yhtäjaksoisesti kaksikymmentä 
vuotta.  

Videotallenteiden lisäksi keräsin aineistoa kirjallisen haastattelun avulla. 
Opettaja kirjoitti käsityksistään ulkomaalaisille suunnatusta opetuspuheesta ja 
puhekielen käyttämisestä ulkomaalaisopetuksessa.   

4 Puhekielen piirteet ulkomaalaiselle 
suunnatussa opetuspuheessa 

Aineistoni analyysissä olen kiinnittänyt huomioni opetuspuheeseen. Käytän 
lähtökohtana kuutta Mantilan nimeämää yleisen ja neutraalin puhekielen piirrettä, 
joita kutsun jatkossa puhekielisyyksiksi. Nämä piirteet ovat 

1. passiivimuoto monikon 1. persoonan funktiossa, 
2. yksikkömuodon käyttö monikon 3. persoonan sijasta, 
3. yksikön 1. ja 2. persoonan pronominimuodot (mä(ä), sä(ä)), 
4. se- ja ne-pronominien käyttö ihmistarkoitteisissa yksikön ja monikon 3. 

persoonan tapauksissa, 
5. i-loppuisen diftongin jälkikomponentin kato ja 
6. i:n loppuheitto. (Mantila 1997: 11–13.)     

Nämä vanhat puhekielen piirteet ovat tunnettuja lähes joka puolella Suomea. 
Variaatio niiden käytössä on lisäksi vähäinen. Piirteet eivät ole leimaavia, eikä niiden 
perusteella voida päätellä puhujan kotiseutua tai sosiaalista asemaa. Pikemminkin 
niiden käyttämättömyys saattaa olla leimaavaa ja antaa ylihuolitellun kuvan 
puhujastaan. Vanhoina piirteinä ne eivät ole merkkejä puhekielen muutoksesta. Aivan 
yhtä hyvin nämä piirteet olisi voitu valita kirjakielen kehitysvaiheissa yleiskielen 
normeiksi. Mantilan sanoin juuri mainitut piirteet olisikin hyvä ottaa esille myös 
suomi toisena kielenä -opetuksessa. (Mantila 1997: 11–13.) 
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Tutkimassani opetuspuheessa oli vaihtelua jokaisen kuuden piirteen kohdalla. 
Lähes aina kirjakieliset variantit olivat kuitenkin enemmistönä. Poikkeuksena olivat 
ainoastaan i-loppuisten diftongien muotoryhmät, joista 73 prosentissa oli 
jälkikomponentti kadonnut. (KUVIO 1.) 
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Kuvio 1. Puhekielisten ja kirjakielen normien mukaisten varianttien suhde 
piirrekohtaisesti. 

Käsittelen seuraavissa alaluvuissa lyhyesti erikseen jokaista piirrettä.  

4.1 Subjektin ja predikaatin kongruenssi opetuspuheessa 

Verbien monikon ensimmäisen persoonan tapauksista 62 % esiintyi aineistossani 
yleiskielisessä persoonapäätteellisessä muodossa. Opiskelijat saivat kuulla tunnilla 
varsin paljon myös puhekielen mukaista varianttia, sillä me puhutaan -tyyppi esiintyi 
aineistossani yhteensä 25 kertaa (38 %). On kuitenkin otettava huomioon, että 
tutkimistani kolmesta oppitunnista kahdella käsiteltiin juuri passiivia ja suurin osa 
(68 %) passiivimuodoista on poimittu opettajan luku- ja esimerkkipuheesta. 
Passiivimuoto on aineistossani siis hyvin yleinen, ja sitä käytettiin oppitunneilla 
usein imperatiivisessa funktiossa.  

Aineistostani pistää silmään me-pronominin käytön yleisyys mme-
persoonapäätteen yhteydessä. Myös Storhammar (1994) kiinnitti tutkimuksessaan 
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huomiota tähän redundanttiin ulkomaalaisopetuspuheen ilmiöön. Suomalaisille 
suunnatussa puheessa tällaista muotoa ei hänen aineistossaan tavattu lainkaan. 
Ulkomaalaisille suunnatussa opetuspuheessa persoonapäätteen ja -pronominin 
yhteisesiintymien frekventtiyttä selittää se, että pronomini ja persoonapääte lisäävät 
yhdessä puheen redundanssia ja helpottavat näin ymmärrettävyyttä. Omassa 
aineistossani jopa 56 % mme-persoonapäätteistä esiintyi yhdessä 
persoonapronominin kanssa (1). 

(1)  (e)li sielä aikasemmilla me olemme opiskelleet passiivia että mitä se passiivi 
tarkottaa/1

Verbien monikon kolmannen persoonan muodoista yleiskielinen kongruoiva 
variantti on huomattavasti yksikkömuotoa yleisempi (2). Vain 18:ssa sadasta verbin 
monikon kolmannen persoonan muodosta on käytetty yksikköä. Inkongruenteista 
verbeistä suurin osa on olla-verbejä (3). Inkongruenttien predikaattiverbien subjektit 
sijaitsevat lisäksi lähes aina verbin välittömässä läheisyydessä.  

Suurin osa inkongruenteista verbinmuodoista esiintyy aineistossani ei-
ihmistarkoitteisessa yhteydessä. Niinpä aineistoni valossa näyttäisikin siltä, että 
suomenoppijalle suunnatussa opetuspuheessa ihmiseen viitattaessa käytetään lähes 
poikkeuksetta kongruoivaa verbinmuotoa (esimerkit 1 ja 2). Monikon kolmannen 
persoonan muotoa on  aineistossani käytetty huomattavan usein ihminen-nominin 
yhteydessä, ja koko  rakennetta käytetään tällöin usein passiivin funktiossa. 

(2)  mutta en tiedä sitten/ miten ihmiset tekevät/ ehkä kaikki eivät elä kovin 
terveellisesti mutta ainakin meillä on enemmän tietoa/ ihmiset tietävät 
enemmän nykyään mitä on terveellinen elämä/  

 
(3)  ja oliko ne tekstit helppoja vai vaikeita ja oliko tehtävät hyviä/ 

4.2 Persoonapronominit opetuspuheessa 

Yksikön ensimmäisen ja toisen persoonan persoonapronomineista 75 % on 
yleiskielisiä variantteja. Vaikuttaa siltä, että käyttäessään pikapuhemuotoa opettaja 
puhuu todennäköisemmin itsestään ja toista persoonaa puhutellessaan turvautuu 
useimmiten yleiskieliseen muotoon. Minä-pronomini on painokas, ja syynä muodon 
välttämiseen saattaa olla se, ettei opettaja halua tuoda itseään liikaa esiin ja valitsee 

                                                        
1 Käytän karkeasti litteroimissani esimerkeissä sulkuja epävarmasti kuultujen ilmaisujen ympärillä. 
Kauttaviivalla (/) merkitsen lyhyitä taukoja. Kaksi kauttaviivaa (/ /) merkitsevät puolestaan pitempää taukoa.  
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siksi pikapuhemuodon. Yhtä opiskelijaa puhutellessaan opettaja käyttää usein 
yleiskielistä, pitempää muotoa sinä. Esimerkissä 4 opettaja haluaa, että juuri Dean 
aloittaa tarkistuskierroksen ja että juuri hän kertoo, mitä löysi kotitehtävänä luetusta 
tekstistä. Toisaalta opettaja voi käyttää yleiskielistä muotoa halutessaan varmistaa 
opiskelijan ymmärtävän, että juuri häntä puhutellaan. 

(4)  jos katsotaan mä olen tänne kirjoittanut tämmösen listan tänne ennen 
puolelle niin mitäs sieltä löytyy minkälaisia asioita jos katsotte ihan 
järjestyksessä siitä tekstistä/ Dean aloitatko sinä?/ mitä sinä löysit? 

Pikapuhemuodot ovat aineistossani yleisempiä obliikvisijoissa kuin nominatiivissa. 
Opetuspuheessa näyttäisi siis tämän aineiston valossa vallitsevan sama tendenssi 
kuin yleensä puhekielessä, jossa pikapuhemuodot ovat kaikkein yleisimpiä juuri 
obliikvisijoissa (Vikberg 1997: 49–56). Aineistoni pronominien obliikvisijoista on 38 
% pikapuhemuodossa, kun taas nominatiivimuodoista vastaava osuus on 21 %. 

(5)  mullon täällä se sitten sekin paperi vielä erikseen/ noin/ kirstin ja viktorin 
häät on siinä dialogi ja sitten siellä on tämmönen henkilö kun liisa tässä 
dialogissa on liisa ja nyt sinun täytys ajatella että sinä olet tämä liisa ja 
minkälaisen raportin kirjoittaisit näistä häistä/ sun pitäs kirjottaa johonkin 
lyhyt raportti mitä siellä häissä tapahtui/ missä ne häät olivat ja mitä siellä 
tapahtui 

Yksikön ja monikon kolmannen persoonan persoonapronomini oli opettajan 
puheessa lähes poikkeuksetta kirjakielen normien mukainen. Jopa 96 prosenttia 
esiintymistä oli yleiskielisiä. Suhteellisesti enemmän puhekielistä varianttia hän 
käytti monikon kolmannen persoonan pronominista (esimerkki 6). 

(6)  mutta nykyään ei ei se ole tavallista ihmiset ovat niin kiireisiä ei niillä ole 
aikaa/ / eli täytyy aina sopia monta viikkoa aikasemmin katsoa kalenterista 
milloin ne voi tulla meille/ 

4.3 i:n kato määräasemissa opetuspuheessa 

i-loppuisten diftongien ryhmä oli tutkimistani piirteistä suurin. i-loppuiset diftongit 
esiintyvät hyvin puhekielisinä opettajan puheessa. Pääpainottomien tavujen i-
loppuiset diftongit voi jakaa kuuteen ryhmään, joiden esiintymät näkyvät taulukosta 
1. Vaihtelu on suurta, ja samakin sananmuoto voi esiintyä sekä puhe- että 
yleiskielisenä jopa samassa lauseessa (esimerkki 7). 
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(7)  no niin eli kotitehtävät on siellä lueteltu/ tee passiivin/ ää/ passiivin 
harjoitukset ahaa/ eli siis passiivi pitäs olla myös tässä ei pelkästään 
imperfekti vaan passiiviharjotukset kaikki passiiviharjotukset mitä annan 
tuolta kohta teille/ 

Taulukko 1. i-loppuisten diftongien esiintymät muotoryhmittäin.  

YLEISKIELI PUHEKIELI YHT. MUOTORYHMÄ 

N % N % N 

inen-NOMINIT (valkoinen) 29 24 % 90 76 % 119 

Oitta-VERBIT (kirjoittaa) 42 33 % 82 67 % 124 

Aise-VERBI (ratkaista) 2 67 % 1 33 % 3 

IMPERFEKTIMUODOT 

(alkoi) 

2 100 % 0 0 % 2 

KONDITIONAALIMUODOT 

(pitäisi) 

0 0 % 15 100 % 15 

ADVERBIT (silloin) 17 24 % 55 76 % 72 

YHT. 92 27 % 243 73 % 335 

Aineistossani huomiota herättävät erityisesti pronominikantaiset proadjektiivit, joita 
on suurin osa (82 %) aineiston inen-nomineista. Tällaisia ovat aineistossani 
millainen, sellainen, semmoinen, tällainen, tämmöinen, t(u)ommoinen. 
Demonstratiiviset proadjektiivit ovat erityisesti puhekielen piirre. Ne toimivat 
puhutussa suomessa diskurssipartikkelien ja indoeurooppalaisten kielten 
artikkeleiden tapaan osoittamassa lausekkeen informaatiota tutuksi. 
Demonstratiivisia proadjektiiveja on aineistossani runsaasti (97 kappaletta), ja ne 
esiintyvät usein katovariantteina (84 %). Storhammarin (1994: 63) tutkimuksessa 
suomalaisille suunnatun ja ulkomaalaisille suunnatun opetuspuheen ero oli tämän 
piirteen osalta huomattava.  Natiiveille suunnatussa puheessa i oli lähes aina 
kadonnut, kun se ulkomaalaisille puhuttaessa useimmiten säilyi. Omassa 
aineistossani katojen osuus oli kuitenkin suuri. Tämän piirteen osalta tutkimani 
opettajan kieli siis muistuttaa natiiveille suunnattua opetuspuhetta.  

(8)  ja tämä Snellman oli sellane hän eli myös tuhatkahdeksansataa luvulla nämä 
kaikki tärkeät herrat ovat sieltä samasta/ samalta ajalta 
tuhatkahdeksansataa luvulta/ hän oli tämmönen/ mm/ suomalaisuusmies  

i:n loppuheiton osalta variaatio on aineistossani suurta. Tarkastelen erityisesti neljää 
si-loppuista muotoryhmää, joissa puhekielen loppuheitto on yleistä: lukusanoja (yksi, 
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kaksi, viisi, kuusi), translatiivimuotoja (esimerkiksi), konditionaalimuotoja (voisi) 
sekä eräitä nomineja (ensi, uusi, täysi). 
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Kuvio 2. Loppu-i:n säilymien ja katojen osuus muotoryhmittäin. 

Si-loppuiset muodot vaihtelevat opettajan puheessa paljon. Yleiskielisiä esiintymiä 
on hieman yli puolet (59 %) koko aineiston si-loppuisista muotoryhmistä. Kolme 
neljästä translatiivimuodosta esiintyy aineistossani yleiskielisessä muodossa, kun 
taas si-loppuisista nomineista kaksi kolmesta on puhekielisiä. On kuitenkin otettava 
huomioon, että si-loppuisten nominien yhteismäärä jää aineistossani 
kokonaisuudessaan pieneksi, joten kyse voi olla myös sattumasta. Myös 
konditionaali on usein loppuheittoinen. 
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(9)  A: kyllä kyllä/ eli normaalisti tavallisesti usein ihmiset ostavat veneen 
kesällä mutta ei ei talvella/ (nii) miten se englanniks menis tuo ostetaan?/ 
*is bought the boat is bought*/ mutta tässäki varmaa englanniks sanottas 
sitte että *people normally buy boat*/ 

5 Opetuspuhe ja opettajan käsitykset 

Vaikka toisen kielen oppijat saavat kohdekielistä syötöstä puhutussa muodossa myös 
luokan ulkopuolella, on tärkeää, että puhekielelle jätetään tilaa myös formaalissa 
opetuksessa. Opettajan asenteet puhekieltä kohtaan voivat heijastua myös 
opetukseen. Seuraavaksi tarkastelen opettajan puhetta suhteessa hänen omiin 
käsityksiinsä siitä. Vertaan samalla myös Storhammarin (1994) tutkimustuloksia 
saamiini tuloksiin.  

Opettaja korosti haastattelussa pitävänsä tärkeänä sitä, että opiskelijat oppivat 
ainakin kuuntelemaan ja ymmärtämään puhekieltä. Opettajan yleiskielisyys ei siis 
heijastele opettajan näkemystä kirjakielen paremmuudesta puhekieleen nähden. 
Opettaja luonnehti opetuskieltään huolitellummaksi kuin hänen vaikkapa kotonaan 
tai kollegojensa kanssa käyttämänsä kieli on. Haastattelussa opettaja korosti, että 
puhutun kielen ymmärtäminen on tärkeä osa kielitaitoa. Puhekielen systemaattinen 
opettaminen sinänsä olisikin haastavampaa. Puhekielen järjestelmät ovat 
monimutkaisempia, epäsäännöllisempiä ja vaihtelevampia, ja niitä olisikin siksi 
vaikeampi oppia. Kuparisen (2001: 76) mukaan esimerkiksi äänteiden kato 
määräasemissa monimutkaistaa kielisysteemiä, ja siksi oppijankieleen tällainen ilmiö 
ei sovi.  

Vaikka opettaja piti puhekielen ymmärtämistä tärkeänä, hän perusteli kuitenkin 
omaa yksinkertaistettua kielenkäyttöään ymmärrettävyydellä. Koska aika on 
rajallinen ja tunteja on vähän, täytyy kielen olla mahdollisimman selkeää, että kaikki 
varmasti ymmärtävät. Tämä johtaa kuitenkin noidankehään, jossa opettaja säästää 
oppijoita puhumalla sellaista kieltä, jota he eivät juuri missään luokan ulkopuolella 
kuule.   

(10)  Kyllä se on käytännön sanelemaa, että puheen tulee olla selkeää ja 
yksinkertaista, koska eivät opiskelijat muuten ymmärrä. Tunteja on vähän ja 
aika pitää käyttää tehokkaasti. 

Kielellinen yksinkertaistaminen on luultavasti yksi opettajan kielen huomattavan 
yleiskielisyysasteen syistä. Storhammarkin pohti lisensiaatintyössään, että kirjakielen 
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normien mukainen yleiskieli on äänne- ja muotoasultaan puhekieltä 
yksinkertaisempi. 

Muista kielistä tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että ulkomaalaisten opettajat 
ovat taitavia mukauttamaan kieltään opiskelijoiden taitotason mukaan. 
Alkeisopiskelijoille puhutaan mukautetummin, ja edistyneemmille oppijoille 
puhuttaessa mukautusten määrä pienenee. (Ellis 1994: 284.) Tämä näkyy myös 
tutkimani opettajan käsityksissä. Opettajan mukaan opetuspuheen piirteet vaihtelevat 
opetettavan ryhmän taitotason mukaan. Vasta-alkajien kurssilla hän sanoo 
käyttävänsä paitsi yksinkertaistettua ja hidastempoista, siis mukautettua suomea, ja 
myös englantia apukielenä enemmän. Apukielen ja mukautusten määrä vähenee, kun 
opiskelijoiden taitotaso kasvaa. 

Mukautusten määrä näytti vaihtelevan opiskelijoiden taitotason mukaan myös 
Storhammarin tutkimuksessa. Vaikka hänen tutkimillaan opettajilla oli runsaasti 
kvantitatiivista ja kvalitatiivista vaihtelua, yleinen tendenssi oli kuitenkin se, että 
alkeisopiskelijoille puhuttu kieli oli kaikkein yleiskielisintä ja suomalaisille 
suunnattu puhe puolestaan puhekielisintä. 

Tutkimusten mukaan parhaaseen oppimistulokseen johtaa sellainen syötös, joka 
sisältää hieman oppijan senhetkistä kompetenssia monimutkaisempia rakenteita. 
Kuitenkin oppijan pitäisi ymmärtää kohdekielistä syötöstä. (Ellis 1994: 273.) Näin 
ollen kielen mukauttamisen asteittainen vähentäminen näyttäisi olevan paitsi 
toivottua myös välttämätöntä parhaan oppimistuloksen saavuttamiseksi.   

Storhammarin tutkimuksessa kävi ilmi myös opetuspuheen intraindividuaalinen 
diatyyppinen vaihtelu. Samankin opettajan puhe saattoi samantasoisen ryhmän 
kanssa toisinaan olla puhekielisempää kuin toisinaan. (Storhammar 1994: 155.) 
Myös oman aineistoni informantti otti haastattelussa vaihtelun esille. Joidenkin 
ryhmien kanssa hän sanoi pystyvänsä käyttämään suomea jo varhaisesta vaiheesta 
lähtien, kun taas toisissa ryhmissä opiskelijat turhautuvat, jos eivät ymmärrä heti 
kaikkea. Kysymys saattaa tällöin olla yksilöittäin vaihtelevasta epävarmuuden 
sietokyvystä, joka heijastuu paitsi puhumiseen myös ymmärtämiseen.  

Opettaja sanoi käyttävänsä ulkomaalaisia opettaessaan yleensä mahdollisimman 
yksinkertaista ja selkeää kieltä. Hän sanoi kuitenkin käyttävänsä edistyneiden tasolla 
jonkin verran murretta ja puhekielisyyksiä. Tutkimani ryhmä oli jatkokurssi, jonka 
opiskelijat olivat opiskelleet suomea n. 1,5 vuotta ennen kyseistä kurssia. Ryhmän 
sisäiset taidot vaihtelivat opettajan mukaan kuitenkin paljon, ja opettaja joutuikin 
puhumaan ryhmälle mielestään hidastempoisesti ja välttämään puhekielisyyksiä.  

Tutkimustulosteni mukaan opettajan kielessä näytti kuitenkin olevan mielestäni 
huomattavasti myös puhekielisyyksiä. Puhekielisyyksien määrä vaihteli tilanteittain, 
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kuten edellisessä luvussa ilmeni. Vaikka en varsinaisesti tutkinutkaan opettajan 
puheen nopeutta, on se luultavasti normaalia hitaampaa. Hidas puhenopeus sinänsä 
saattaa olla syynä joihinkin yleiskielisyyksiin. Esimerkiksi pikapuhemuotojen 
funktio on nopeuttaa kieltä, eivätkä ne istu luontevasti hitaaseen puheeseen. 
(Storhammar 1994: 164.) Yksikön 1. ja 2. persoonan pronomineista vain 25 % oli 
pikapuhemuotoja.   

6 Lopuksi 

Tämä artikkeli perustuu osaan pro gradu -tutkimustani. Tällaisenaan havainnoistani 
ei voi tehdä yleisiä johtopäätöksiä suomalaisesta opetuspuheesta ja sen 
puhekielisyydestä, vaan kyseessä on lähinnä kvalitatiivinen pilottitutkimus yhden 
opettajan opetuspuheesta. Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen yhden opettajan 
lisäksi kahden muun opettajan muodostamaa vertailuryhmää. 

Vaikka tutkimani opettaja vaikutti varsin yleiskieliseltä, hänen puheessaan oli 
kuitenkin myös runsaasti puhekielisyyksiä. Tämän varmempia tuloksia suomalaiselle 
suunnatun ja muunkielisille suunnatun opetuspuheen eroista ei olisi mahdollista 
saada vain kahta opetettavaa ryhmää vertailemalla. Aineistoa pitäisi siis kerätä myös 
natiiviluokasta. 
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Tutkimusaineisto 
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Syntaktisten virheiden vertailua suomi toisena ja 
suomi vieraana kielenä -oppijoiden teksteissä 

Minna-Mari Ranua ja Margit Ruotsalainen  

1 Johdanto 

Tämä artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaamme (Ranua–Ruotsalainen 2007), 
jossa tarkastelimme syntaktisia virheitä1 suomi toisena ja suomi vieraana kielenä -
kirjoitelmissa. Tässä artikkelissa tarkastelemme etenkin sellaisia virheitä, jotka 
liittyvät kongruenssiin, objektiin ja osmaan tai valenssin vaatimaan rektioon ja 
täydennysmuottiin. 

Pro gradu -työssä tavoitteenamme oli selvittää kahta eri aineistoa vertailemalla 
virheanalyysin keinoin, onko suomi toisena ja suomi vieraana kielenä -oppijoiden 
kirjoittamassa kielessä eroja, eli onko kielessä osa-alueita, jotka kohdekielisessä 
ympäristössä opitaan eri tavalla kuin kohdekielisen ympäristön ulkopuolella. 
Tutkimme siis, vaikuttaako kohdekielinen ympäristö oppijan kirjoittamaan kieleen. 

Emme ole verranneet aineistojen tekstien paremmuutta. Paljonkin virheitä 
sisältävä teksti voi olla lauserakenteiltaan kompleksinen ja sisällöltään ansiokkaampi 
kuin vähän virheitä sisältävä, syntaktisesti yksinkertainen teksti. Emme ole 
arvioineet tekstien sisältöjä emmekä ylipäätään pyrkineet asettamaan kirjoitelmia 
paremmuusjärjestykseen. Kirjoittamisen ongelmat eivät aina johdu pelkästään 
kielitaidon heikkoudesta, vaan kirjoitustaitoon vaikuttavat myös monet muut tekijät, 
kuten sosiokulttuurinen ja universaali tieto, ja se, kuinka tuttu kirjoitettu kielimuoto 
yleensäkin oppijalle on (Tarnanen 2002: 106).  

Pelkkä virheiden määrä ei välttämättä korreloi tekstin ymmärrettävyyden kanssa. 
Halusimme selvittää myös, minkälaiset virheet vaikeuttavat tekstin ymmärtämistä2. 
Annoimme suomen oppijoiden tekstit luettaviksi yhdeksäsluokkalaisille suomea 

                                                        
1 Tavoitteenamme ei ollut mitata virheanalyysin avulla informanttien kielitaidon tasoa vaan tutustua 
oppijankielen ominaispiirteisiin. Virheiden tarkastelu antaa tutkijalle käsityksen siitä, miten kieltä opitaan, ja 
oppijalle keinoja hahmottaa kielen piirteitä. (Corder 1976: 261, 1981:11.) Virheet määritellään poikkeamiksi 
kohdekoodista, joksi voidaan valita kohdekielen normitettu yleiskieli tai vapaampi puhuttu kieli (Ellis 1995: 
51). 
2  Tässä artikkelissa ei kuitenkaan tarkemmin pohdita sitä, minkälaiset virheet vaikeuttavat tekstin 
ymmärtämistä ja minkälaiset eivät. Asiaa sivutaan pro gradu -työssä. 
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äidinkielenään puhuville koululaisille ja pyysimme heitä arvioimaan tekstien 
ymmärrettävyyttä. 

Oppimisympäristön vaikutuksesta kielen oppimiseen on keskusteltu paljon.3 
Kohdekielinen ympäristö luonnollisesti antaa paljon virikkeitä kielen opiskeluun, ja 
mahdollisen muodollisen opetuksen rinnalla tapahtuu luonnollista omaksumista. 
Mutta jos kieltä voisi tehokkaasti oppia ja hyvän viestintätaidon saavuttaa vain 
kohdekielisessä ympäristössä, voisi olettaa, että kielen opetus ja opiskelu 
kohdekielisen ympäristön ulkopuolella olisivat turhia. 

Tärkeää olisikin tietää, millaista suomea missäkin ympäristössä pitäisi opettaa 
(ks. Lauranto 1996: 86–87). Toisin sanoen tärkeä tutkimuskohde on, millaista 
suomea Suomen ulkopuolella voi oppia ja millaiseksi viestijäksi voi oppia 
kohdekielisessä ympäristössä Suomessa. Jos esimerkiksi kohdemaan ulkopuolella 
opittu suomi on täysin standardikielen mukaista, ja Suomessa opittu kieli mukailee 
paikallista puhekieltä, on mahdotonta sanoa, kumpi opittu suomen kielen muoto 
mahdollistaisi paremman viestintätaidon.4 Viestinnän funktio nousee kuitenkin 
tärkeimmäksi kriteeriksi kielen käytön sujuvuutta5 arvioitaessa. Opetus tulisi 
suunnitella oppijan funktionaaliset tarpeet huomioon ottaen. Corder (1976: 202–203, 
206, 210) muistuttaakin, ettei edes syntyperäinen kielenpuhuja hallitse äidinkieltään. 
Niin opettajan kuin oppijankin täytyy poimia kaikista sosiolekteista ja dialekteista 
ne, joista on eniten hyötyä. Olisi mahdotonta edes yrittää opettaa koko suomen 
kieltä. 

2 Tutkimusaineisto ja sen ymmärrettävyyden 
arviointi 

Suomi toisena kielenä -aineiston (A-ryhmä) kirjoittajat ovat oppineet suomea 
Suomessa. Kirjoitelmat on kerätty Oulun yliopiston Kielikeskuksen kirjoittamisen 
kurssilta, joka on tarkoitettu edistyneille suomenoppijoille. Kurssilaisilta vaaditaan 
vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen mukainen B1-tason kielitaito. Aineisto on 
kerätty vuosina 2004–2006. Suomi vieraana kielenä -aineisto (B-ryhmä) on kerätty 
elokuussa 2002 Oulun yliopiston järjestämällä CIMO:n kansainvälisellä suomen 
kielen ja kulttuurin kurssilla. Oulussa järjestettävät kurssit ovat kolmannen tason 
kursseja, joilla opiskelijoilta edellytetään sellaista kielitaitoa, että he pystyvät 

                                                        
3 Ks. esim. Lauranto 1996. 
4 Puhekielen oppimisesta Suomessa ks. myös Mikkosen ja Maijasen artikkelit tässä kokoelmassa. 
5 Sujuvuuden määritelmistä ks. esim. Lauranto 2005. 
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seuraamaan suomenkielistä opetusta. Opiskelijat olivat opiskelleet suomea 
kotiyliopistossaan keskimäärin kaksi vuotta. Aineisto kerättiin, kun useimmat 
kurssilaisista olivat juuri saapuneet Ouluun. He olivat ensimmäistä kertaa Suomessa. 
Sekä A- että B-ryhmän opiskelijat saivat tehtäväkseen laatia lyhyen kirjoitelman 
valitsemastaan kuvasta. 

Virheanalyysissa pitää ottaa huomioon oppijan tuotokseen vaikuttavat kielelliset 
ja oppijaan liittyvät muuttujat, jotta tuloksista saadaan luotettavia ja poikkeamien syy 
saadaan mahdollisimman tarkasti selville (Ellis 1995: 49–50). Tutkimuksessamme 
pyrimme rajaamaan ainoaksi merkittäväksi muuttujaksi ryhmien välillä erilaisen 
kielenoppimisympäristön. Aineistoa kerätessämme tehtävänanto oli molemmille 
ryhmille sama, ja aineisto koostuu pelkästään kirjoitetusta kielestä. A- ja B-ryhmän 
kielellinen taitotaso on suunnilleen sama, vaikkakin ryhmien sisällä on eroja 
yksittäisten oppijoiden välillä. Lähtökieliltään molemmat ryhmät ovat hyvin 
heterogeenisiä. A-ryhmä on oppinut suomea suomenkielisessä ympäristössä ja B-
ryhmä sen ulkopuolella. Motiivi kielenoppimiseen on ryhmillä erilainen: A-ryhmän 
oppijat ovat Suomessa pitemmän aikaa vaihto-opiskelijoina ja opiskelevat kieltä vain 
muun opiskelunsa ohessa. Suuri osa B-ryhmän oppijoista puolestaan opiskelee 
suomen kieltä valmistuakseen kielen ammattilaiseksi, esimerkiksi opettajaksi tai 
kääntäjäksi. 

Suurin osa informanteistamme on lähtökieleltään indoeurooppalaisten kielten 
puhujia. Germaanisista kielistä on edustettuna saksa, tanska, ruotsi ja englanti. 
Romaanisista kielistä mukana ovat ranska, italia, espanja, portugali ja romania. 
Slaavilaisia kieliä edustavat venäjä ja puola ja balttilaisia kieliä liettua. Suomalais-
ugrilaisista kielistä edustettuina ovat viro ja unkari. Lisäksi mukana ovat kiina, joka 
on sinotiibetiläisiin kieliin kuuluva siniittinen kieli, ja japani, jota pidetään omana 
kielikuntanaan. (Ks. kielikuntien jaot Anhava 1999, Dryer 2005d: 596–599, 601–
602.)  

Kokonaisuudessaan aineistomme sisältää 5 687 sanetta ja 1 248 virhettä.  
Käsittelimme pro gradu -työssämme vain syntaktiset virheet, joita on yhteensä 474. 
Suomi toisena kielenä -aineisto on työssämme A-ryhmä, jossa on 14 kirjoitelmaa. 
Saneita A-ryhmän kirjoitelmissa on yhteensä 2 819 ja virheitä kaikkiaan 727, joista 
syntaktisiksi luokittelimme 270. Suomi vieraana kielenä -aineistossa eli B-ryhmässä 
on 17 kirjoitelmaa. Saneita B-ryhmän kirjoitelmissa on yhteensä 2 868 ja virheitä 
521, joista syntaktisia 204. 

Ellisin mukaan erilaiset virheet vaikuttavat ymmärrettävyyteen eri tavalla (Ellis 
1995: 69). Jotta voisimme ottaa huomioon myös sen, miten virhe vaikuttaa 
ymmärrettävyyteen, luetimme tekstit yhdeksäsluokkalaisilla. Teksteissä ei ollut 
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kirjoittajista mitään tietoja, ts. oppilaat eivät tienneet, miten kirjoittajat ovat oppineet 
suomea ja minkämaalaisia ja -kielisiä kirjoittajat ovat. Jokainen oppilas luki sekä A- 
että B-ryhmän kirjoitelmia. Oppilaat alleviivasivat teksteistä mielestään epäselvät 
kohdat ja panivat kirjoitelmat ymmärrettävyyden mukaan paremmuusjärjestykseen. 
A-ryhmän kirjoitelmissa on sanemäärään suhteutettuna enemmän virheitä kuin B-
ryhmän kirjoitelmissa, mutta aineistomme virheiden määrä ei korreloi oppilaitten 
arvioiden kanssa. 

3 Tutkimuksen taustaa 

3.1 Kontrastiivinen analyysi ja virheanalyysi 

Kieltä on tarkasteltu kontrastiivisesti ennen varsinaisen kontrastiivisen analyysin 
syntyä, mutta varsinainen kontrastiivinen kielentutkimus sai alkunsa 1950-luvulla 
Yhdysvalloissa (Sajavaara 1980: 202–203). Kontrastiivisen analyysin tavoite on 
selvittää, mitä oppijan täytyy oppia ja mitä hän osaa ennestään äidinkielensä pohjalta 
(Corder 1976: 226–227). 

Kontrastiivisen analyysin rinnalle nousi 1960-luvulla virheanalyysi. 
Kontrastiivista tutkimusta esitettiin virheanalyysin rinnalle niin, että virheiden 
selittämisen apuna käytettäisiin kontrastiivista analyysia. (Sajavaara 1980: 202, 212–
213.) Virheanalyysin ensimmäinen vaihe on aineiston keruu, jonka jälkeen virheet 
tunnistetaan. Virheet määritellään poikkeamiksi siitä koodista, joka valitaan 
kohdekoodiksi. Kohdekoodiksi voidaan valita kohdekielen normitettu yleiskieli tai 
vapaampi puhuttu kieli. (Ks. esim. Ellis 1995: 51.) Määritämme virheen 
poikkeamaksi kirjoitetun yleiskielen normista. Siitäkin on olemassa erilaisia 
käsityksiä.6  

Aina jako virheellisiin ja virheettömiin muotoihin ei ole yksiselitteinen. 
Virheanalyysin periaatteiden mukaan virheeksi on laskettava myös lähes 
hyväksyttävät tapaukset, koska usein pienet puutteellisuudet paljastavat suuremman 
kieliopillisen virheen aiheuttajan (Taylor 1986: 153). Siksi olemmekin laskeneet 
virheiksi joitakin sellaisiakin mielestämme tunnusmerkkisiä tapauksia, joita moni 
varmasti pitäisi hyväksyttävinä muotoina. Ongelman määrittäminen virheeksi on 
subjektiivista. Erilaiset käsitykset kertovat siitä, että suomen kieli on elävä ja 
                                                        
6 Kielentutkimuksessa normilla tarkoitetaan standardikielen keinotekoisia normeja. Ne eivät aina ole 
yksiselitteisiä. (Ks. Mäntynen 1996: 504.) 
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jatkuvasti muuttuva. Kielioppien lisäksi olemme tukeutuneet pitkälti myös omaan 
käsitykseemme kielestä. 

Virheiden tunnistamisen jälkeen virheet kuvataan ja jaetaan kielen kuvauksen 
mukaan eri tasoille ja luokitellaan pienempiin kieliopillisiin kategorioihin. (Ks. esim. 
Ellis 1995: 52.) Luokitellut virheet selitetään eli pyritään selvittämään virheen 
aiheuttaja. Lopuksi virheet arvioidaan. Tutkimuksessamme arvioimme virheitä 
ymmärrettävyystestin avulla. 

3.2 Toisella ja vieraalla kielellä kirjoittamisen tutkimus 

On erilaista opiskella suomea toisena kielenä kuin suomea vieraana kielenä. 
Kohdekielisessä ympäristössä oppijalla on koko ajan mahdollisuus kielen 
harjoitteluun autenttisissa tilanteissa. Ympäristö tukee erityisesti arkisuomen 
oppimista. Puhutun ja kirjoitetun kielen normistot poikkeavat kuitenkin toisistaan 
paljon, ja oppijalla voi olla vaikeuksia erottaa nämä toisistaan. Suomea vieraana 
kielenä opiskelevalla oppiminen tapahtuu yleensä pääasiassa muodollisessa 
opetuksessa ja opetuksen ulkopuolinen harjoittelu on usein pelkästään lukemisen 
varassa. 

Krashen korostaa lukemisen merkitystä kielitaidon kehittymisessä. 
Kirjoittamista ei opita vaan omaksutaan lukemalla paljon. Kun kielenoppija lukee 
tarpeeksi kohdekielistä tekstiä, hän kohtaa kaikki tarvittavat kieliopilliset rakenteet ja 
diskurssisäännöt. Sääntöjen oppimisella on vain vähäinen merkitys kielen 
oppimisessa ja kirjoittamisen kehittymisessä. (Krashen 1984: 20–23.) 
Samansuuntaisen ajatuksen esittää Hyland, joka on tutkinut englantia vieraana 
kielenä oppivien hongkongilaisten yliopisto-opiskelijoiden tekstejä. Hän huomauttaa, 
että vieraalla kielellä kirjoittava tarvitsee pikemminkin tietoa siitä, mitkä piirteet 
kielessä ovat tyypillisiä, kuin siitä, mitkä ovat mahdollisia. (Hyland 2004: 5, 9.) 
Tiedon tyypillisistä piireistä oppija omaksuu nimenomaan lukemalla paljon erilaisia 
tekstejä. 

Grönholm (1993) on tutkinut suomenruotsalaisten suomenkielisiä kirjoitelmia. 
Hän on analysoinut aineistosta verbien leksikaalista ja morfologista käyttöä. Toisella 
kielellä kirjoitettaessa kirjoitusprosessi on todennäköisesti vaikeampi kuin 
äidinkielellä kirjoitettaessa. Esimerkiksi suomen verbimuodoilla on toissijaisia 
merkityksiä, ja niiden oikea käyttö edellyttää kielen pragmaattisten merkitysten 
tuntemusta. Voidaan kuitenkin olettaa, että kompleksisten muotojen oppiminen 
helpottuu, jos kirjoittajan äidinkielessä on semanttisesti samankaltaisia muotoja. 
Esimerkiksi suomen verbimuotojen tempus- ja moduspiirteitä pidetään 
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morfologisesti vaikeasti opittavina, mutta Grönholmin aineiston kirjoittajilla 
oppimista on helpottanut positiivinen transferi eli semanttinen ekvivalenssi ruotsin 
kielessä. (Grönholm 1993: 411–412, 418.) 

3.3 Suomi maailman kielten joukossa 

Yleisen käsityksen mukaan suomen kieli on vaikea ja erikoinen kieli. Näkemys 
perustuu siihen, että suomea on verrattu indoeurooppalaisiin kieliin (ks. esim. Ingo 
2000: 1; Branch 1999; Siiroinen 2002: 147). Tutkimuksemme informanteista suurin 
osa on indoeurooppalaisten kielten puhujia, minkä vuoksi indoeurooppalaisiin kieliin 
vertaaminen korostuu jonkin verran myös pro gradu -tutkielmassamme. 

Suomen kielessä on indoeurooppalaisiin kieliin verrattuna runsas taivutus ja 
johtaminen: morfeemit liittyvät toisiinsa ja muodostavat usein pitkiä sanoja. Suomi 
on siis eurooppalaisittain ajateltuna hyvin synteettinen kieli. Maailmanlaajuisessa 
tarkastelussa suomen synteettisyys ei kuitenkaan ole poikkeuksellista. (Miestamo 
2006: 43, 45.) Esimerkiksi verbissä voidaan suomessa samanaikaisesti ilmaista 
taivutuksella korkeintaan kolme kieliopillista merkitystä (pääluokka, tempus / 
modus, persoona). Kuitenkin useimmissa maailman kielissä kieliopillisia merkityksiä 
voidaan ilmaista verbissä neljästä kahdeksaan ja joissakin kielissä jopa yli 
kymmenen. (Bickel–Nichols 2005: 95–97.) Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna suomi 
ei siis vaikutakaan erityisen synteettiseltä. 

Omistusta ilmaistaan indoeurooppalaisissa kielissä transitiivisella 
omistusrakenteella. Vain venäjässä on suomen omistusrakennetta vastaava rakenne. 
Maailmanlaajuisesti transitiivinen rakenne on kuitenkin intransitiivista rakennetta 
harvinaisempi. Se esiintyy vain noin neljänneksessä maailman kielistä. (Miestamo 
2006: 49.) Toinen indoeurooppalaisittain erikoinen piirre suomessa on 
possessiivisuffiksin käyttö. Maailmanlaajuisesti se taas on hyvin yleinen ja esiintyy 
noin 42 prosentissa kielistä. 74 prosentissa kieliä on joko possessiivinen prefiksi, 
suffiksi tai molemmat. (Dryer 2005a: 236–237.) 

Ainut piirre, mikä suomen kielessä näyttää erikoiselta maailmanlaajuisestikin, on 
sijamuotojen runsaus. Maailman kielistä vain noin 9 prosentissa on sijoja 10 tai 
enemmän (Iggesen 2005: 204–205). Ne merkitykset, jotka suomessa saadaan aikaan 
sijamuodoilla, ilmaistaan germaanisissa ja romaanisissa kielissä prepositioilla. 
Suomessakin on jonkin verran prepositioita, mutta enemmän postpositioita. Pre- ja 
postpositioiden esiintyminen liittyy sanajärjestykseen. Tavallisimmin kielessä on 
prepositioita, jos sen perussanajärjestys on subjekti–verbi–objekti (SVO), ja 
postpositioita, jos perussanajärjestys on subjekti–objekti–verbi (SOV). Tässä suomi 

 154 



on poikkeuksellinen: SVO-perussanajärjestyksestä huolimatta suomessa on 
enemmän post- kuin prepositioita. Tämä selittyy sillä, että suomen perussanajärjestys 
on aiemmin ollut SOV. (Miestamo 2006: 46–47.) 

Suomi ei siis maailmanlaajuisesti tarkasteltuna ole mitenkään erikoinen tai 
kummallinen ja vaikea kieli. Jokin kielen osa-alue, kuten sijamuotojärjestelmä, 
saattaa olla kompleksisempi kuin jossain toisessa kielessä, mutta toisaalta 
säännöllinen taivutus ei liene sen vaikeampaa kuin vastaavien merkitysten ilmaisu 
prepositioilla (Miestamo 2006: 53). 

4 Aineiston syntaktisten virheiden jaottelu 

Tutkimustamme varten keräsimme aineistosta aluksi kaikki virheet ja luokittelimme 
ne kahdeksaan pääluokkaan: ortografiset, fonologiset, morfofonologiset, 
morfologiset, syntaktiset, leksikaaliset, fraseologiset ja muut virheet. Luonnollinen 
kieli ei kuitenkaan noudata aukottomasti luokitusta, vaan piirteet limittyvät ja 
saattavat kuulua samanaikaisesti useampaan keinotekoisesti muodostettuun 
luokkaan. Virheitten luokittelussa jouduimme siis tekemään valintoja, jotka voisi 
tehdä myös toisin.  

Pro gradu -työssämme käsittelimme vain aineiston syntaktiset virheet, jotka 
jaoimme 13 alaluokkaan. Tarkastelimme objekti- ja osmavirheitä, subjektivirheitä ja 
predikaattivirheitä. Lisäksi käytimme seuraavia virheluokkia: kongruenssi, 
adverbiaali, sijanvalinta, sanajärjestys, omistuslause, liitepartikkelit, 
intensiteettimääritteet7 sekä valenssin vaatima rektio ja täydennysmuotti. 
Syntaktisten virheiden luokkaan sijoitimme lisäksi tapaukset, joissa tempusta tai 
modusta oli käytetty väärin. Tällöin ongelma ei ole tempuksen tai moduksen 
muodostamisessa vaan niiden käytössä. Tässä artikkelissa esittelemme vain aineiston 
kolme virhemäärältään suurinta syntaktisten virheiden luokkaa, jotka ovat 
kongruenssi, objekti ja osma sekä rektio ja täydennysmuotti.  

                                                        
7 Intensiteettimääritteet ovat adjektiivin tai adverbin intentensifioivia astemääritteitä. Luokituksemme 
mukaan esimerkiksi ilmauksessa erityisesti kaunis intensiteettimääritevirhe, koska siinä ei ole käytetty 
genetiivimuotoista määritettä.   
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5 Kongruenssi  

Kongruenssiksi sanotaan sanojen ja lausekkeiden toisiinsa mukautumista sijassa, 
luvussa ja persoonassa. Lausetasolla on luku- ja persoonakongruenssi subjektin, 
predikaatin ja predikatiivin välillä sekä verbin liittomuodoissa. Lukukongruenssi on 
heikompi kuin persoonakongruenssi. Tämä ilmenee puhekielessä, jossa monikon 
kolmannessa persoonassa käytetään usein luvun suhteen kongruoimatonta tyyppiä, 
esimerkiksi ne menee.  

Lausekkeissa kongruoivat määrite ja pääsana luvussa ja sijassa. Lausekkeissa 
kongruoivat myös genetiivimäärite ja possessiivisuffiksi pääsanansa kanssa (esim. 
minun kissani). Possessiivikongruenssia esiintyy substantiivilausekkeissa, 
genetiivitäydennyksen sisältävissä adjektiivilausekkeissa, postpositiolausekkeissa ja 
joissakin infiniittisissä rakenteissa. (ISK 2004: 1217-1218, 1222, 1237, 1243.) Jos 
subjektina on kollektiivisana (esim. väestö, ryhmä), numeraali tai kvanttorisana 
(esim. pari, puolet), verbi on yksiköllinen, vaikka subjektina oleva sana on 
sisällöltään monikollinen. (ISK 2004: 868, 1217, 1223–1224, 1237.)  

Joissakin tapauksissa kongruenssin voidaan ajatella olevan tautologista, mutta se 
palvelee kuitenkin NP:n sisäistä koheesiota (ks. esim. Hakulinen–Karlsson 1979: 
127, Hakulinen 2000: 552). Koska kongruenssissa kielenainekset kertautuvat, sen voi 
ajatella helpottavan viestin ymmärtämistä (ks. Ingo 2000: 152). Toisaalta 
kongruenssi vaikeuttaa kieliopillisesti oikeiden muotojen tuottamista. Kongruenssi ei 
ole ymmärrettävyyden kannalta aina tärkeä. Viesti voi mennä hyvin perille, vaikka 
ainesta ei toistetakaan. 

Kvanttorien kongruenssisuhteet eivät ole yksiselitteisiä. Yksikön nominatiivissa 
olevat lukusanakvanttorit kahdesta ylöspäin vaativat rektionomaisesti seuraavan 
NP:n yksikön partitiiviin. Muissa sijoissa lukusanakvanttorit kongruoivat 
lausekkeessa kuten adjektiivit. (Hakulinen–Karlsson 1979: 127.) Kun lukusana on 
nominatiivissa, sitä voidaan pitää lausekkeen edussanana ja sitä seuraavaa NP:tä 
partitiivitäydennyksenä. Muissa sijoissa substantiivi toimii edussanana ja numeraali 
kongruoi substantiivin kanssa adjektiivimääritteen tavoin. (Ks. Vilkuna 2000: 217; 
Jokinen 1988: 362.) Myös kvanttoriadverbin ja samassa lauseessa esiintyvän NP:n 
määritesuhde on tulkinnanvarainen. Toisaalta voidaan ajatella, että adverbi kvantifioi 
NP:n tarkoittamaa paljoutta, mutta se ei välttämättä kuulu samaan lausekkeeseen. 
Toisaalta adverbin voidaan ajatella saavan partitiivisijaisen NP:n kuten 
numeraalitkin, jolloin kvanttoriadverbi ja NP kuuluvat samaan lausekkeeseen. (ISK 
2004: 649.) Tulkitsimme aineistomme kvanttoriadverbit kuuluvaksi samaan 
lausekkeeseen seuraavan NP:n kanssa. Esimerkiksi lauseessa Meillä on [paljon työ 
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(po. työtä)] kvanttoriadverbi paljon ja NP työ (po. työtä) kuuluvat samaan 
lausekkeeseen. 

Kongruenssivirheitä aineistossamme on yhteensä 113. A-ryhmällä 
kongruenssivirheitä on yhteensä 74 ja B-ryhmällä 39. Jaamme ne kuuteen ryhmään: 
persoonakongruenssivirheisiin, lukukongruenssivirheisiin subjektin ja predikatiivin 
välillä, sija- ja lukukongruenssivirheisiin nominaalilausekkeissa, 
possessiivikongruenssivirheisiin, lukukongruenssivirheisiin relatiivipronominin ja 
sen korrelaatin välillä ja muihin kongruenssivirheisiin. Kuvio 1 osoittaa 
kongruenssivirheiden jakauman virhetyypeittäin ryhmien välillä. Suurin ero ryhmien 
välillä on nominaalilausekkeissa tehtyjen kongruenssivirheiden määrässä. A-
ryhmällä niitä on 26 ja B-ryhmällä 9. 
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Muut kongruenssivirheet
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lukukongruenssivirheet
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Kongruenssivirheet nominaalilausekkeissa

Kongruenssivirheet subjektin ja predikatiivin välillä

Virheet persoonakongruenssissa

kpl

A-ryhmä

B-ryhmä

Kuvio 1. Kongruenssivirheet. 

Seuraavaksi esittelemme virhetyyppejä esimerkein. Kunkin esimerkin jälkeen on 
merkitty se, kumpaan ryhmään (A, B) kirjoittaja kuuluu ja mikä on hänen 
lähtökielensä. 

Esimerkissä 1 predikaatti on väärässä persoonassa. Kyseessä voi olla verbin 
ensimmäisen persoonamuodon yleistäminen. Aineistossamme on myös tapauksia, 
joissa yksikön kolmannen persoonan verbimuoto on yleistetty muihin persooniin. 
Usein persoonamuotojen yleistämisellä pelkistetään kieltä, jotta kommunikaatio 
sujuisi kieliopillisista puutteista huolimatta.  
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(1)  Hän en (po. ei) ymerä että latina ei ole helpo kaikkille ja hän ei näe että ei 
kuka kuuntelee, paitsi Panu. A saksa 

Universaali kvanttoripronomini kaikki kongruoi yksiköllisen sanan tavoin, kun se 
kvantifioi jaollista tarkoitetta (esim. vesi, häpeä) ja monikollisen sanan tavoin, kun se 
kvantifioi joukkoa (esim. pellot, tehtävät) (ISK 2004: 733). Esimerkissä 2 kaikki 
viittaa jaolliseen abstraktioon, kuten tunnelmaan tai ilmapiiriin. Verbin pitää siis olla 
yksikössä. Toisessa kontekstissa kaikki voisi saada monikollisen verbimuodon. Virhe 
paljastuu vain kontekstissa. Siksi virhettä voidaan pitää piilevänä (ks. Ellis 1995: 52).  

(2)  Minusta myös on mukava istua polvillaan ystäviänsä tai sukulaisensa kanssa 
tulin ääressä kun metsä on oikein musta ja kaikki tulevat kauheiksi (po. 
tulee kauheaksi). B venäjä 

Kun predikatiivissa on sijavirhe, luokittelemme sen predikatiivivirheeksi. Kun virhe 
on lukukongruenssissa subjektin ja predikatiivin välillä, luokittelemme sen 
kongruenssivirheeksi. Esimerkissä 3 predikaatti kongruoi monikollisen subjektin 
kanssa mutta predikatiivi ei. 

(3)  "Minä ajattelin, että joulukatentelit ovät hyvää (po. hyviä). A japani 

Kolme seuraavaa esimerkkiä liittyvät nominaalilausekkeisiin. Esimerkissä 4 määrite 
ei kongruoi pääsanansa kanssa samassa sijassa. Unkarissa adjektiivimäärite ei taivu 
pääsanansa kanssa luvussa ja sijassa (Kenesei–Vago–Fenyvesi 1998: 92). Virheen 
syntyyn voi siis vaikuttaa unkarin transferi. Esimerkissä 5 määrite ei kongruoi 
pääsanan kanssa. Partitiivin erottaa nominatiivista vain vokaalin pituus. Kirjoittajan 
lähtökieli on viro, jossa jälkitavussa ei ole pitkää vokaalia, joten kyseessä voisi olla 
myös esimerkiksi lähtökielen transferin aiheuttama kvantiteettivirhe. 

(4)  Tavallisesti, jos hän haluaisi mennä takaisin, silloin hän on [sellainen (po. 
sellaisessa) positiossa]. B unkari 

(5) Se kauneus ja hiljaisuus auttaa löydä [oikea (po. oikeaa) tietä] suhteissani 
tai ongelmistani. B viro  

Esimerkin 6 lausekkeessa on kvanttori, mikä aiheuttaa ongelman lausekkeen 
kongruenssissa. Kvanttori vaatii rektionomaisesti seuraavan NP:n yksikön 
partitiiviin. Esimerkin lauseke sisältää toisen lausekkeen, ja sisemmässä 
lausekkeessa on sijakongruenssivirhe adjektiivimääritteen ja pääsanan välillä. 
Lausekkeessa on lisäksi virhe lukukongruenssissa. Vaikka nominatiivimuotoinen 
lukusana on yleensä lausekkeen edussana, mielestämme esimerkissä 6 lukusana on 
lausekkeen [hyvää kaverit] määrite, koska lause Ja nyt he ovat iloisia ja hyvät kaverit 

 158 



on mahdollinen mutta ei ole mahdollista muodostaa lausetta *Ja nyt he ovat iloisia ja 
kolme. 

(6)  Ja nyt he ovat iloisia ja {kolme [hyvää kaverit (po. kaveria, kaverusta)]}. B 
ruotsi 

Aineistossamme on 28 possessiivikongruenssivirhettä, 14 molemmilla ryhmillä. 
Kaikki aineistossamme esiintyvät possessiivikongruenssivirheet ovat yhtä lukuun 
ottamatta sellaisia, joista possessiivisuffiksi puuttuu kokonaan. Suomen puhekielessä 
possessiivisuffiksi jää usein pois, mutta huoliteltuun kirjoitettuun kieleen se edelleen 
kuuluu. Esimerkissä 7 possessiivisuffiksi puuttuu substantiivilausekkeesta.  

(7) Tytöt, jotka olevat kuvassa ajattelevat mitä heidän loma voi olla, tapaavatko 
he mielenkiintoisien ihmisien, hyväkö sää on. B puola 

6 Objekti ja osma 

Äidinkieliselle suomalaiselle objektin sijanvalinta ei yleensä tuota ongelmia, mutta 
kielenoppijalle se on yksi suomen kieliopin vaikeimmista kohdista (Itkonen 1988: 
66). Käytämme objekteista nimityksiä totaaliobjekti ja partitiiviobjekti Ison suomen 
kieliopin (ISK) mukaan. Totaaliobjektin sijat ovat nominatiivi ja genetiivi ja 
pronomineilla akkusatiivi. 

Vaikka objektin sijanvalintasääntöjä on paljon ja ne ovat kohtalaisen selvät, on 
objektin sijanvalinta kuitenkin suomen kielessä sellainen piirre, joka aiheuttaa 
ongelmia edistyneellekin oppijalle. Säännöt voisivat tarkentua ja yksinkertaistua, jos 
objektin sijamerkintäsysteemin tarkastelun lähtökohdaksi otettaisiin totaaliobjektin 
käyttöehdot perinteisten partitiiviobjektin käyttöehtojen asemesta, kuten Huumo 
(2006b: 524) ehdottaa. Monimutkainen objektisäännöstö voitaisiin tällöin tiivistää 
yhteen sääntöön: totaaliobjektia käytetään, kun objektin tarkoite on jaoton ja lause 
ilmaisee resultatiivista tilannetta. 

Aineistomme objektivirheissä on tapauksia, joissa partitiiviobjektin asemesta on 
käytetty totaaliobjektia, joko nominatiivi- tai genetiivimuotoista, ja päinvastaisia 
tapauksia, joissa totaaliobjektin asemesta on käytetty partitiiviobjektia. Muita 
objektivirheitä ovat sellaiset tapaukset, joissa kirjoittaja on käyttänyt muuta kuin 
objektin sijaa tai objektin asemesta on käytetty verbiä, ja sellaiset tapaukset, joissa 
objekti puuttuu, vaikka verbi sen vaatisi. 

Varsinaisten objektitapausten lisäksi käsittelimme objektivirheiden yhteydessä 
myös objektinsijaiset määrän adverbiaalit eli osmat. Toinen mahdollisuus olisi ollut 
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käsitellä ne adverbiaalivirheiden yhteydessä, mutta päätimme käsitellä ne objektin 
yhteydessä, koska niiden sijanvalinta toimii lähes objektin sijanvalinnan tavoin. 
Aineistomme osma-virheet johtuvat nimenomaan sijanvalinnasta. 

Kuviossa 2 on kuvattu objektivirheryhmien jakauma. Objektivirheitä on 
yhteensä 68, joista A-ryhmällä on 36 ja B-ryhmällä 32. Molemmissa ryhmissä on 
virheellisesti käytetty eniten nominatiivia joko genetiivin tai partitiivin asemesta. 

0 2 4 6 8 10

Osma

Muut objektivirheet

Nominatiivi genetiivin sijaan

Partitiivi genetiivin sijaan

Genetiivi tai partitiivi nominatiivin sijaan

Nominatiivi partitiivin sijaan

Genetiivi partitiivin sijaan

kpl

12

A-ryhmä

B-ryhmä

Kuvio 2. Objektivirheet. 

Esimerkissä 8 on käytetty genetiiviä partitiivin sijaan. Lause on aspektiltaan 
rajaamaton, jolloin objektin pitää olla partitiivissa (ISK 2004: 887–888). Lisäksi 
suudella-verbi ei voi saada kokonaisobjektia ellei lauseeseen lisätä adverbia, 
esimerkiksi suudella paperi puhki (ks. Heinämäki 1984: 163–164). 

(8)  Hän usein suudelee paperin (po. paperia) ja kuvia. A kiina 

Kun objekti ilmaisee indefiniittistä määrää, se on partitiivissa. Esimerkissä 9 
partitiivin asemesta on käytetty nominatiivia. Transitiiviverbikantaisen 
substantiivijohdoksen objektia vastaava määrite on genetiivisijainen (ISK 2004: 
568). Esimerkissä 11 kirjoittaja on todennäköisesti ajatellut kakun leipomista 
prosessina (leipoa kakkua) ja siksi valinnut objektia vastaavan määritteen sijaksi 
partitiivin. 
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(9)  Sielä hän ei tarvi latina (po. latinaa)! A saksa 
(10)  He ovat juuri tehneet ensimmäisen projektin: kakkua leipomista (po. kakun 

leipomisen). B englanti 

Valinta totaaliobjektin ja partitiiviobjektin välillä on tehty oikein mutta 
totaaliobjektin sijanvalinta väärin, kun nominatiivia on käytetty genetiivin asemesta 
tai päinvastoin. Nominatiivia käytetään totaaliobjektin sijana, kun yksiköllinen 
totaaliobjekti on imperatiivin 1. tai 2. persoonan sisältävässä lauseessa, 
passiivilauseessa tai nesessiivirakenteessa. Muulloin totaaliobjektin sija on genetiivi. 
Esimerkissä 11 partitiiviobjektikin olisi mahdollinen, koska ruoka voidaan ajatella 
paitsi ateriana myös ainesanana. Esimerkissä puhutaan kuitenkin kilpailusta, johon 
valmistetaan tietty ruoka-annos. Siksi genetiivi sopisi kontekstiin parhaiten. 

(11)  Heillä on myös kaikkia aineksia, jonka he tarvitsevat valmistelemaan ruoka. 
(po. ruoan) A romania 

Esimerkeissä 12 objektin lausepaikalla on käytetty paikallissijaista ilmausta. Verbi 
silittää on transitiivinen ja vaatii objektin. 

(12)   Äiti nousti päänsä, tuli hänelle ja silitti hänen päällä (po. päätään), sanoi: 
”Winne, minun täytyy mennä aivan kaukaiseen maahan. Se on oikein kaunis 
ja hyvä. Muistatko suomi, josta joulupukki tule?” A kiina 

Ajan ja matkan osmien yleissija on genetiivi, paitsi numeraalitapauksissa, jolloin 
osma-lausekkeen edussana on nominatiivissa (ISK 2004: 927). Esimerkissä 13 koko 
matka on tilanteen kestoon viittaava osma, ja sen sijana pitäisi olla nominatiivin 
asemesta genetiivi. 

(13)  He puhuivat koko matka (po. matkan) lentoasemaan ja sitten he menivät 
ensimmäinen kerros rullaportaatissa. A13 espanja 

7 Valenssin vaatima rektio ja täydennysmuotti 

Rektio ja täydennysmuotti liittyvät oleellisesti valenssiin. Valenssiksi kutsutaan sitä, 
että sana saa oheensa tietyn määrän tietynlaisia seuralaisia eli täydennyksiä. 
Esimerkiksi verbi luottaa saa kaksi pakollista täydennystä, subjektin ja 
illatiivimuotoisen nominaalilausekkeen (NP): Me luotamme tiukkoihin sääntöihin. 
Valenssin mukaisia täydennyksiä saavat enimmäkseen verbit. Kaikki täydennykset 
eivät ole pakollisia. Eri merkityksissä samalla verbillä voi olla erilainen 
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täydennysympäristö. Verbin eri merkitykset nousevat esiin eri 
täydennysympäristöissä. Kun tämä tapahtuu systemaattisesti useilla verbeillä, 
täydennykset muodostavat täydennysmuotin eli konstruktion, jossa kokonaismerkitys 
syntyy verbin ja sen täydennyksen yhteisvaikutuksesta. Verbin täydennyksen olo- tai 
suuntasijaisuuden valinta perustuu pitkälti muottiin. Esimerkiksi lokatiiviseen 
sijaintimuottiin kuuluvat mm. verbit asua, elää, istua ja maata. Ne saavat olosijaisen 
täydennyksen. (ISK 2004: 438, 440–441, 468–469.) 

Täydennys on verbistä riippuvainen, ja verbi saattaa määrätä myös täydennyksen 
sijamuodon. Tätä määräystä kutsutaan rektioksi. ISK:n mukaan rektiolla tarkoitetaan, 
että "tietyn sanan täydennys on tietyssä sijassa riippumatta siitä, mikä on 
täydennyksen kategoria tai semanttinen luonne". Rektionmukaisia täydennyksiä 
voivat saada verbien ja adpositioiden lisäksi substantiivit, adjektiivit ja adverbit. Sen 
sijaan rektioksi ei kutsuta tapauksia, joissa sana ei edellytä täydennykseltään 
sijamuotoa vaan pelkästään suuntaisuutta. Esimerkiksi lähteä-verbi voi saada sekä 
tulo- että erosijaisen täydennyksen, lähteä Kuopioon / Kuopiosta ~ syömään / 
syömästä ~ kauas / kaukaa. Kyse on kuitenkin jatkumosta. Ei ole olemassa tarkkaa 
rajaa rektiotäydennyksen ja suuntaisen täydennyksen välillä. Esimerkiksi verbillä 
maistua on molempien täydennysmuotojen piirteitä. Maistuminen voidaan ilmaista 
lähtökohtana tai kohteena, maistua omenalta ~ omenalle. Täydennys on 
rektionomainen, mutta rektiosija on osittain semanttisesti motivoitunut.  (ISK 2004: 
440, 1177.) Koska rektiotäydennys ei ole usein semanttisesti motivoitunut, vaan sija 
määräytyy lekseemikohtaisesti, verbi ja sen rektio on opeteltava ulkoa (ks. 
Hakulinen–Karlsson 1979: 176).  

Rektioissa ja täydennysmuoteissa tehtyjä virheitä on aineistossamme yhteensä 
45. Olemme jakaneet ne neljään ryhmään. Eniten on tapauksia, joissa täydennyksen 
sijana on käytetty virheellisesti nominatiivia. Jos oikeaa muotoa ei ole osattu, on 
todennäköisesti valittu sanakirjamuoto nominatiivi. Toisaalta Felix on todennut, että 
oppijalla on kahdenlaisia strategioita tilanteessa, jossa on pakko tuottaa rakenne, jota 
hän ei vielä osaa. Hän joko seuraa kielen luonnollisen omaksumisen järjestystä tai 
valitsee umpimähkään minkä tahansa rakenteen oppimistaan kohdekielen rakenteista. 
(Felix 1981: 87.) 

Virheet paikallissijoja vaativissa rektioissa ja muoteissa -ryhmään olemme 
keränneet virheet, joissa oppija on käyttänyt väärää paikallissijaa tai muuta sijaa 
paikallissijan asemesta. Suurimmassa osassa tulosijaa on käytetty olosijan asemesta. 
Suomessa merkitykseltään staattisissa lauseissa käytetään usein tulosijaa, vaikka 
tulosijat ovat merkitykseltään dynaamisia ja ilmaisevat yleisimmin siirtymää tai 
muutosta. Sen lisäksi, että systeemi poikkeaa indoeurooppalaisten kielten 
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systeemeistä, on se suomen systeemin sisäisestäkin näkökulmasta huomionarvoinen 
piirre, koska se poikkeaa paikallissijojen peruskäytöstä, jossa tulo- ja erosijoilla 
ilmaistaan siirtymää. (Huumo 2005: 506, 2006a: 92). Tämä on jäänne kielen 
historiasta. Suomi poikkeaa useista indoeurooppalaisista kielistä siinä, että 
dynaamisuuden ei ajatella vaativan kahta paikkaa vaan dynaamisuuteen riittää myös 
kaksi ajankohtaa. (Croft 2002: 116–117.) Tämä selittänee virheet tulo- ja olosijan 
valinnassa. Kolmannessa ryhmässä käsittelemme tapaukset, joissa rektionmukaisena 
täydennyksenä on käytetty infinitiivimuotoa virheellisesti. Loput rektiovirheet ovat 
Muut rektio- ja muottivirheet-ryhmässä. 

Kuviossa 4 näkyy virheiden jakaantuminen eri virhetyyppeihin. Yhteensä tämän 
ryhmän virheitä on 42, A-ryhmällä 24 ja B-ryhmällä 18. Eniten virheitä on 
paikallissijoja vaativissa rektioissa ja muoteissa. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muut rektio- ja muottivirheet

Valenssissa virheellisesti käytetty A- tai mA-
infinitiivi

Virheet paikallissijoja vaativissa rektioissa ja
muoteissa

Virheellinen nominatiivin käyttö

kpl

A-ryhmä

B-ryhmä

Kuvio 3. Virheet valenssin mukaisissa täydennysmuoteissa ja rektioissa. 

Nominatiivin käyttö on kielenoppijan yksinkertaistamisstrategia. Oppija voi käyttää 
nominatiivia muiden sijojen asemesta siksi, että sijataivutus puuttuu omasta 
äidinkielestä (ks. Ellis 1995: 55–56). Nominatiivi voidaan valita myös siksi, että 
sanakirjamuotona se on yksinkertaisin. Esimerkissä 14 kirjoittaja on käyttänyt 
mennä-verbin kanssa nominatiivia. Mennä-verbi esiintyy siirtymismuotissa ja vaatii 
tulosijaisen täydennyksen (ISK 2004: 470). Mennä on dynaaminen verbi, joka myös 
espanjassa vaatisi suomen illatiivia vastaavan a-preposition.8  
                                                        
8 Espanjan a-prepositio ilmaisee liikettä, esimerkiksi voy a Granada ’menen Granadaan’ (Gili y Gaya 1955: 
226). 
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(14)  Tämän vuonna Tanja haluaa mennä Kuuba (po. Kuubaan) koska hänellä on 
aika, ja rahaa. A espanja 

Esimerkeissä 15 on käytetty verbiä jäädä, joka staattisuudestaan huolimatta saa 
suomessa tulosijaisen täydennyksen. Selityksenä tälle on esitetty esimerkiksi, että 
jäädä-verbi olisi historiallisesti merkinnyt ’tulemista’ (esim. Hakulinen 2000: 527, 
Huumo 2005: 508–509). 

(15)  ”Voul-au-lent” taitaa jäädä unessa (po. uuniin) kunnes tule korkeaksi.  
B italia 

Esimerkissä 16 on käytetty pyytää-verbiä, jonka vaikuttamismuotti vaatii 
illatiivimuotoisen mA-infinitiivin, pyytää tekemään (ISK 2004: 476). Esimerkissä 17 
käytetty ikävä vaatii tavallisesti partitiivimuotoisen täydennyksen. Käytetty rektio 
olisi kuitenkin mahdollinen, jos kyseessä olisi paikka, esimerkiksi olla ikävä 
Japaniin (Jönsson-Korhola–White 1997: 37). 

(16)  Nyt äiti pyysi häntä asua (po. asumaan) isin kanssa. A kiina 
(17)  Kyllä, hänellä on ollut kova ikävä äidiin (po. äitiä) koko ajan. A7 kiina 

8 Pohdintaa 

Tavoitteenamme oli tarkastella suomea toisena ja suomea vieraana kielenä oppivien 
informanttiemme kirjoittaman kielen syntaktisia virheitä ja vertailla niitä keskenään. 
Vertailun avulla halusimme selvittää, onko kohdekielisessä ympäristössä kieltä 
oppineen kirjoittama suomen kieli erilaista kuin kohdekielisen ympäristön 
ulkopuolella oppineen kirjoittama kieli. Taulukossa 2 esitämme A- ja B-ryhmän 
syntaktisten virheiden jakautumisen alaluokkiin.  
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Taulukko 1. Syntaktiset virheet yhteensä. 

 A-ryhmä B-ryhmä 

Objekti ja osma 36 32 

Subjekti 20 15 

Predikatiivi 13 7 

Valenssin vaatima rektio ja täydennysmuotti 24 18 

Adverbiaali 11 13 

Kongruenssi 74 39 

Sijavalinta 15 20 

Sanajärjestys 18 20 

Tempus 19 13 

Modus 5 4 

Omistuslause 7 6 

Liitepartikkelit 9 2 

Intensiteettimääritteet 1 3 

Yhteensä 252 192 

Suurin virheluokka on kongruenssivirheet. Se, että muihin virhetyyppeihin kuuluvia 
syntaktisia virheitä oli vähemmän, voi johtua siitä, että oppija on välttänyt sellaisia 
rakenteita, joiden käytössä hän on epävarma. Esimerkiksi modusvirheiden vähäisyys 
voi selittyä sillä, että tunnusmerkitöntä indikatiivia suositaan. Oppija pyrkii tilanteen 
vaatiessa yksinkertaistamaan kieltä käyttämällä tunnusmerkitöntä modusta (ks. esim. 
Faerch–Kasper 1983: 40). Oppija voi siis välttää sellaisia ilmauksia, joissa muita 
moduksia tarvittaisiin. Kongruenssia vaativien ilmausten välttäminen sen sijaan on 
lähes mahdotonta, koska kongruenssi on suomen kielessä kattava ilmiö. Sitä esiintyy 
sekä lauseen että lausekkeen tasolla. 

Kongruenssivirheitä esiintyy aineistossamme A-ryhmällä selvästi enemmän kuin  
B-ryhmällä. Kuten aiemmin totesimme, kongruenssi on redundantti ilmiö, eikä se ole 
aina viestin ymmärrettävyyden kannalta välttämätön. Voidaan olettaa, että A-
ryhmällä kielen kommunikatiivinen funktio on korostuneempi kuin kieliopillinen 
oikeellisuus, minkä vuoksi redundantti kongruenssi on kielenoppijalla jäänyt 
vähemmän tärkeäksi kielen piirteeksi. B-ryhmän opiskelijoilla puolestaan on ehkä 
ollut mahdollisuus opiskella kielioppia rauhassa, ennen kuin uuden piirteen käyttö on 
tullut tarpeelliseksi (ks. Martin 2003: 77). 

Kongruenssivirheitä esiintyy aineistossamme eniten nominaalilausekkeiden 
sisällä määritteen ja sen pääsanan välillä. Yleisin inkongruenteissa tapauksissa 
virheellisesti käytetty sija on nominatiivi. Yleensäkin nominatiivin virheellinen 
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käyttö on huomattavasti yleisempää kuin muiden sijojen virheellinen käyttö. 
Vieraskielisten virheet johtuvat usein siitä, että he suosivat tunnusmerkittömiä kielen 
piirteitä (Manninen–Martin 2000: 88). Nominatiivi lienee sanakirjamuotona 
suomenoppijalle tunnusmerkitön. Lisäksi oppija on voinut välttää piirteitä, jotka 
puuttuvat omasta äidinkielestä (ks. Ellis 1995: 55–56). Useimpien informanttiemme 
lähtökielistä suomen runsasta sijataivutusjärjestelmää vastaava sijataivutus puuttuu. 

Kuviossa 4 esitämme virheellisen nominatiivin käytön eri kategorioissa. A-
ryhmä on käyttänyt nominatiivia virheellisesti yhteensä 60 kertaa ja B-ryhmä 27 
kertaa. Suurin ero ryhmien välillä on luonnollisesti tapauksissa, joissa nominatiivia 
käytetään kongruentin muodon asemesta, koska kongruenssivirheiden määrässä ero 
ryhmien välillä on muutenkin suurin. 
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Kuvio 4. Virheellinen nominatiivin käyttö. 

Kongruoimattomia muotoja ja nominatiivin käyttöä voidaan pitää kompensoivina 
kommunikaatiostrategioina, joita oppija hyödyntää saadakseen viestinsä ilmaistuksi. 
Erilaiset strategiat mahdollistavat kommunikaation etenemisen silloinkin, kun 
kompetenssissa on puutteita (Oxford 1990: 47). Pelkistämisstrategioita ovat kielen 
rakenteen yksinkertaistamisen lisäksi esimerkiksi aiheen välttäminen ja viestin 
hylkääminen (Faerch–Kasper 1983: 40). Nominatiivia käyttäessään oppija pelkistää 
kieltä morfologisella tasolla parantaakseen viestinnän sujuvuutta.  
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Yksinkertaistaminen ei aina vaikeuta viestin perille menoa. (Ks. Faerch–Kasper 
1983: 40.) Suomessa nominatiivin käyttö näyttäisi aineistomme perusteella auttavan 
oppijaa ilmaisemaan viestinsä omassa kielenoppimisvaiheessaan. Nominatiivin 
virheellinen käyttö ei aiheuttanut vaikeuksia ymmärrettävyystestissä, sillä 
varsinaisen tutkimusaineistomme lukeneet yhdeksäsluokkalaiset eivät pitäneet 
virheellistä nominatiivia ymmärtämistä vaikeuttavana tekijänä. Myöskään 
kongruenssivirheet eivät näyttäisi vaikeuttavan ymmärrettävyyttä. 

Toiseksi eniten virheitä aineistossamme on objektin ja osman sijanvalinnassa  
(ks. taulukko). Tämän ajatellaankin usein olevan suomenoppijalle yksi suomen 
kieliopin vaikeimmista kohdista. Aineistossamme objektin ja osman 
sijanvalintavirheissä ei ollut juurikaan eroa A- ja B-ryhmien välillä. A-ryhmällä niitä 
oli 36 ja B-ryhmällä 32. 

Kolmanneksi eniten aineistossamme on virheitä valenssin vaatimissa rektioissa 
ja täydennysmuoteissa (ks. taulukko). Tämän ryhmän sisällä eniten virheitä on 
paikallissijoja vaativissa rektioissa ja muoteissa. Suomen paikallissijajärjestelmä ei 
ole oppijalle ehkä kovin looginen, koska perusmerkitysten lisäksi paikallissijoilla on 
myös muita merkityksiä, jotka eivät aina ole semanttisesti motivoituneita. Tässäkään 
luokassa ero A- ja B-ryhmän virhemäärien välillä ei ole merkittävä. Olisi voinut 
olettaa, että A-ryhmällä näitä virheitä olisi vähemmän, koska rektioiden ja muottien 
mukaiset muodot on opittava pääsääntöisesti ulkoa, ja A-ryhmä on saanut 
kohdekielisessä ympäristössä niistä varmasti enemmän malleja. 

9 Lopuksi 

Tutkimustulostemme perusteella näyttäisi siltä, että kielenoppiminen ja kirjallisen 
viestintätaidon saavuttaminen onnistuvat niin kohdekielisessä ympäristössä kuin sen 
ulkopuolellakin. Kummassakin ympäristössä suomea oppineet informantit tuottivat 
tekstejä, joissa kokonaisuuden kannalta oli vain vähän ymmärrettävyyttä vaikeuttavia 
virheitä. Aineistomme lukeneet yhdeksäsluokkalaiset arvioivat ymmärtävänsä 
molempien ryhmien tekstit lähes yhtä hyvin. 

Yhtenä tavoitteenamme oli selvittää, onko kielessä osa-alueita, jotka eri 
ympäristössä opitaan eri tavalla. Kongruenssi näyttäisi olevan aineistossamme 
sellainen kielen piirre, joka on opittu eri tavalla eri ympäristössä. Kohdekielisessä 
ympäristössä oppineet informantit tekivät kongruenssivirheitä enemmän kuin 
kohdekielisen ympäristön ulkopuolella oppineet informantit. 
Ymmärrettävyystestimme perusteella kongruenssivirheet eivät kuitenkaan vaikeuta 
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ymmärrettävyyttä. A-ryhmällä kielen kommunikatiivinen funktio on luultavasti 
tärkeämpi kuin kieliopillinen oikeellisuus, kun taas B-ryhmällä kommunikatiivisuus 
on oletettavasti vähemmän tärkeää kuin A-ryhmällä, koska kommunikaatiotilanteet 
kieliyhteisön ulkopuolella jäänevät vähäisiksi. Kyse ei kuitenkaan todennäköisesti 
ole niinkään kohdekielisen ympäristön haitallisesta vaikutuksesta kieliopin 
oppimiseen kuin suomenoppijan yksilöllisistä kielenkäytön tarpeista. Opetuksessa 
tulisikin huomioida kielenoppijan yksilölliset tarpeet, opittiinpa kieltä missä 
kieliympäristössä hyvänsä. 

Rajasimme työmme pelkkiin syntaktisiin virheisiin. Jos olisimme ottaneet 
mukaan kaikki luokittelemamme virheet, eli kielen tasot ortografiasta fraseologiaan, 
olisi tutkimus ollut kattavampi ja eroja ryhmien väliltä löytyisi ehkä lisää. Samalla 
voisi tarkastella laajemmin myös sitä, pitääkö väite globaalien ja lokaalien virheiden 
vaikutuksesta tekstien ymmärrettävyyteen (ks. Ellis 1995: 48, 63–67) paikkansa 
suomen kielessä. Teettämässämme ymmärrettävyystestissä epäselvinä pidettiin 
useammin lokaaleja kuin globaaleja virheitä.9

Tutkimuksessamme olemme keskittyneet virheisiin. Emme ole laskeneet 
oppijoiden käyttämiä kieliopillisesti oikeita muotoja, joten emme voi suhteuttaa 
virheiden määrää oikeiden muotojen määrään. Olisikin mielenkiintoista jatkaa 
aineiston tarkastelua edelleen. Esimerkiksi lauseiden pituuksia ja kompleksisuutta 
tutkimalla voisi saada kattavamman kuvan oppijoiden kielitaidosta ja kielen 
sujuvuudesta, mikä antaisi paremmat edellytykset ryhmien tuotosten vertailuun. 
Lisäksi voisi tutkia, onko kielenoppijan käyttämä sanasto suomen kielessä 
frekventtiä, ja tarkastella sanaston vivahteikkuutta ja toisteisuutta. 

Kansainvälistymisen myötä suomen kielen käyttö ja käyttäjäkunta 
moninaistuvat. Suomea käyttävät yhä useammin muutkin kuin äidinkieliset 
suomalaiset. Suomen kielen opetuksen ja tutkimuksen tarve siis kasvaa. Aikuisen 
kielenoppijan on kuitenkin lähes mahdotonta saavuttaa äidinkielisen kielenpuhujan 
tasoa, eikä se ole yleensä tarpeellistakaan. Oppijoiden tavoitteet kielenopiskelussa 
vaihtelevat. Toiselle tärkeintä on päivittäisen viestinnän sujuvuus, kun taas toiselle 

                                                        
9 Ymmärrettävyystestissä pyysimme oppilaita alleviivaamaan teksteistä ne kohdat, jotka jäivät täysin 
käsittämättömiksi, ja katkoalleviivaamaan sellaiset kohdat, jotka olivat epäselviä mutta jotenkin 
ymmärrettäviä. Oppilaat alleviivasivat lähinnä yksittäisiä sanoja. 
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tärkeämpää on kyetä analysoimaan kielen piirteitä ja välittämään tietoa kielestä 
esimerkiksi opetustehtävässä. Tämä pitäisi ottaa opetuksessa huomioon.  
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S2-oppijat johto-opin osaajina ja oppijoina 

Maija-Liisa Halme 

1 Johdanto 

Monet suomi toisena ja vieraana kielenä -oppijat pitävät suomen kielen sanaston 
oppimista haasteellisena. Yksi suomen kielen ominaispiirteistä on se, että sanoista 
peräti 20–30 % on muodostettu johtamalla (ISK 2004: 170). S2-oppijoiden johto-
opillisia taitoja on kuitenkin tutkittu vasta vähän.  

Olen tutkinut pro gradu -työssäni (2007) S2-oppijoiden johto-opin osaamista ja 
oppimista. Yhtenä tutkimukseni tavoitteista oli selvittää, missä määrin suomea 
vieraana kielenä opiskelevat henkilöt tunnistavat johtimia. Tutkin samalla, pystyykö 
S2-oppija analysoimaan johdoksen sisäistä rakennetta vai opitaanko johdokset 
läpinäkymättöminä sanakokonaisuuksina. Lisäksi tarkkailin, miten hyvin S2-oppijat 
osaavat valita samasta kantasanasta muodostetuista vaihtoehdoista kontekstiin 
sopivan johdoksen. Kysyin lisäksi oppijoilta heidän käsityksiään omasta 
sanastonoppimisestaan. Pyrin selvittämään, käyttävätkö oppijat johtimia tietoisesti 
hyödykseen uusien sanojen opiskelussa, onko johto-opillisten seikkojen tarkastelu 
tiedostamatonta vai jäävätkö johtimet kokonaan vaille huomiota. Lopuksi analysoin 
muutamia seikkoja, joilla saattoi olla vaikutusta informanttien johto-opilliseen 
osaamiseen. 

En ole tutkinut S2-oppijoiden kielenoppimista muutoin kuin johdinten 
näkökulmasta, enkä siksi pysty tarkasti arvioimaan, miten suuri merkitys johto-opilla 
on koko sanastonoppimisessa. Mikäli oppimisesta halutaan muodostaa 
kokonaiskuva, tarvitaan monipuolisia testijärjestelyjä ja kenties oppimisen 
pitkittäisseurantaa. Rajasin pro gradu -työssäni tutkimuskohteekseni johtimet 
ottamatta kantaa siihen, millä tavalla sanat varastoituvat mentaaliseen leksikkoon tai 
millaisen prosessin kautta sanat yleisimmin opitaan. Näitä seikkoja on 
tutkimuksessaan käsitellyt muun muassa Muikku-Werner (2001: 81–86).  

Lähtökohtanani on, että johdinten tunnistuskyky ja niiden merkityksen 
tunteminen helpottavat S2-oppijoiden sanaston oppimista. Suomen kielen johto-opin 
oppimiseen liittyy kuitenkin monia ongelmakohtia, sillä hallitakseen täysin johdokset 
S2-oppijan pitää omata paljon foneettista, morfologista, stilististä, leksikaalista ja 
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semanttista tietoutta. Tutkimukseni perusteella en siksi voi esittää kokonaisarvioita 
informanttieni johto-opin osaamisesta tai ennustaa, miten hyvin heidän 
sanastonoppimisensa tulevaisuudessa sujuu. Uskon kuitenkin, että tutkimukseni 
avulla saadaan uutta tietoa tästä sanastonoppimisen osa-alueesta.  

2 Informantit  

Ulkomailla suomea opiskelevien voi olla vaikeaa kasvattaa sanastonosaamistaan, 
koska tarjolla on vähemmän mahdollisuuksia kielitaidon käyttöön. Siksi on erityisen 
mielenkiintoista tarkastella juuri suomi vieraana kielenä -opiskelijoiden johto-opin 
osaamista. Testasin tutkimustani varten neljäntoista liettuankielisen sekä neljäntoista 
vironkielisen ja neljän venäjänkielisen virolaisen S2-oppijan johto-opillisia taitoja. 
Virolaiset ja liettualaiset informantit opiskelevat suomea yliopistossa. Lisäksi testiini 
osallistui kymmenen Luxemburgissa asuvaa suomi vieraana kielenä -oppijaa, jotka 
osallistuvat EU-elimien henkilöstön kielikoulutukseen. Luxemburgilaiseen 
testiryhmääni kuului monen indoeurooppalaisen kielen puhujia.  

Informanttiryhmät olivat testihetkellä opiskelleet suomea eripituisia aikoja, mikä 
vähentää tulosten vertailtavuutta. Keskimäärin venäjänkieliset informantit olivat 
opiskelleet suomea puoli vuotta, liettuankieliset kolme ja puoli vuotta ja 
luxemburgilaiset kahdesta kolmeen vuotta.1 Etenkin vironkielisten informanttien 
ryhmä oli hyvin heterogeeninen. Osa testiin vastanneista oli opiskellut suomea vasta 
puoli vuotta ja osa jopa kymmenen vuotta. Keskimäärin vironkielisillä informanteilla 
on takanaan kolme ja puoli vuotta suomen kielen opintoja.  Monet virolaisista ovat 
myös asuneet Suomessa. Johtimia on Virossa, Liettuassa ja Luxemburgissa esitelty 
oppitunneilla eri tavoin, ja niihin on paneuduttu eripituisia aikoja.  

Informanttiryhmieni heterogeenisyyden vuoksi tutkimustuloksiini on syytä 
suhtautua suuntaa-antavina. Olisi kuitenkin vaikeaa tavoittaa laaja, eri äidinkieliä 
puhuvien informanttijoukko, jolle olisi opetettu aivan samanlainen sanasto aivan 
samalla tavalla yhtä monen oppitunnin aikana. Toisaalta juuri informanttiryhmieni 
keskinäiset erot takaavat sen, että suomenoppijoiden johto-opillisista taidoista 
saadaan monipuolinen kokonaiskuva. Mikäli näin monentyyppisten suomenopintojen 
jälkeen oppijat vastaavat testilomakkeeseeni melko lailla samalla tavalla, voidaan 
todennäköisesti tehdä johtopäätöksiä myös muiden maiden S2-oppijoiden johto-opin 
osaamisesta. 
                                                        
1 Liettuankieliset informantit olivat testihetkellä saaneet luokkahuoneopetusta noin 800 tuntia. Osa 
luxemburgilaisista on saanut kontaktiopetusta 160 tuntia ja osa 390 tuntia.  
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3 Testilomake 

Tutkin informanttien johto-opillisia taitoja laatimieni testilomakkeiden avulla (ks. 
liite 1: 184–185). Lomakkeiden alussa selitetään lyhyesti, mitä johtamisella 
tarkoitetaan. Johdinten tunnistustehtävässä S2-oppijat ympyröivät johdoksista 
johtimet, ja johdosten käyttämistehtävässä informantit valitsevat laatikosta kasvaa- ja 
ystävä-sanojen johdoksia ja sijoittavat niitä aukkotehtävän tekstiin. 

Tutkimuksessani tarkastelin noin seitsemäntoista yleisen ja melko produktiivisen 
johtimen osaamista. Pyrin valitsemaan testilomakkeeseen mahdollisimman 
transparentteja johdoksia. Toisaalta sijoitin johdinten erottelutehtävään myös 
muutamia keksittyjä, merkitykseltään tyhjiä johdoksia, jotka eroavat olemassa 
olevista sanoista vain alkuäänteensä verran. Näiden tekosanojen avulla pääsin 
tarkastelemaan sitä, onko tunnettuudella vaikutusta informanttien johdinaineksen 
erottelukykyyn. Suomen kielessä on suuri määrä johtimia, joista osa on 
epäproduktiivisia. Toisaalta yhdellä johtimella voi olla monia eri tehtäviä. Siksi on 
syytä keskittyä muutamiin produktiivisiin johtimiin. 

Testilomakkeen lopussa kysyin informanteilta, mitä he tiesivät johto-opista 
ennen tätä testiä. Pyysin informantteja myös kirjoittamaan, käyttävätkö he johtimia 
apunaan sanastonoppimisessaan ja mikä heidän mielestään on suomen kielen johto-
opin oppimisessa vaikeaa ja mikä helppoa.  

Jotkut tutkimukseni informanteista eivät vastanneet sanastonoppimista koskeviin 
kysymyksiin lainkaan. Kaikki oppijat eivät välttämättä edes tiedosta, millaisia 
mentaalisia strategioita he käyttävät kieltä oppiessaan, ja oman oppimismenetelmän 
kielentäminen voi olla vaikeaa (Martin 1995: 267). Jotkut informantit haluavat ehkä 
antaa testaajalle mahdollisimman positiivisen kuvan omasta opiskelustaan. Siksi he 
voivat kertoa testissä käyttävänsä oppimisessaan opettajansa suosittelemia 
strategioita. (Wenden 1986: 196–197.) Kun analysoin informanttien johto-opillisia 
taitoja, voin kuitenkin käyttää testilomakkeiden taustoittavia kysymyksiä 
vertailukohtana johdinten ympyröinti- ja johdosten käyttämistehtävien 
analysoinnissa.  

Johtimiin liittyy paljon monitulkintaisuutta, eikä aina esimerkiksi voida 
yksiselitteisesti sanoa, missä kohden sanavartalo alkaa ja johdin päättyy. Siksi jopa 
testissäni mukana olevien johdinten määrästä on mahdollista tehdä useammanlaisia 
tulkintoja. Luxemburgilaisten ja liettuankielisten täyttämässä testilomakkeessa on 
muutama testisana enemmän kuin virolaisten lomakkeessa. Laajensin 
luxemburgilaisten ja liettuankielisten testilomakkeessa olevaa johdinten 
tunnistustehtävää, jotta saisin luotettavampia tuloksia esimerkiksi sanan tuttuuden 
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vaikutuksesta johdoksen rakenteen läpinäkyvyyteen. Koska S2-oppijoiden johto-opin 
oppimista on tutkittu niin vähän, jouduin kokeilemalla etsimään tutkimusaineiston 
hankintaan sopivia tehtävätyyppejä. 

Sovellan työssäni muun muassa virheanalyysiä, kun luokittelen ja analysoin 
informanttien testivastauksia johdinten tunnistustehtävässä ja johdosten 
käyttämistehtävässä. On kuitenkin syytä muistaa, että jotkut johdokset ovat 
läpinäkyvämpiä kuin toiset ja että kaikki suomea äidinkielenään puhuvatkaan eivät 
aina erota johdinainesta (ISK 2004: 187–188; Kytömäki 1991: 11–12). S2-oppijoiden 
tekemien virheiden tarkastelu on kuitenkin mielekästä, koska sen avulla saadaan 
tietoa siitä, mikä johdosten hahmottamisessa voi olla vaikeaa ulkomaalaisille ja 
mihin opetuksessa olisi syytä paneutua. 

4 Informanttien oma käsitys oppimisestaan 

Kysyin testilomakkeessa informanteilta, kiinnittävätkö he huomionsa johtimiin, kun 
he opettelevat suomen kielen sanoja. Kuviossa 1 ovat vironkielisten, liettuankielisten 
ja luxemburgilaisten informanttien vastaukset tähän kysymykseen. Liettuankielisistä, 
luxemburgilaisista ja vironkielisistä informanteista 47 prosenttia tarkastelee johtimia 
harvoin tai ei huomioi niitä lainkaan. Testiryhmien välillä on kuitenkin eroja: kuusi 
kymmenestä luxemburgilaisesta vastaa tarkastelevansa johtimia usein tai aina 
opetellessaan uusia sanoja. Venäjänkielisistä informanteista vain yksi on vastannut 
sanallisiin kysymyksiin testin lopussa, ja hänkin puutteellisesti, joten 
venäjänkielisten informanttien vastauksia en tässä kohden tarkemmin analysoi. 
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Kuvio 1. Vironkielisten (14), luxemburgilaisten (10) ja liettuankielisten (14) informanttien 
vastaukset kysymykseen Katsotko johtimia, kun opettelet uusia suomen sanoja. 

Suurin osa testiin osallistuneista on vastaamishetkellä saanut vain vähän suomen 
johto-oppiin liittyvää opetusta. Monet informanteista kertovat testilomakkeessa 
tietävänsä johto-opista hyvin vähän tai eivät mitään. Muutamien informanttien 
vastauksista käy ilmi, että he eivät ole edes huomanneet, että johtimiin voi sanoja 
opetellessa kiinnittää huomiota. Esimerkiksi kymmenen vuotta suomea opiskellut 
vironkielinen informantti kirjoittaa: En ole tullut ajatelleeksi asiaa. Johto-oppia on 
vähän vaikea alue minulle. En ole oikein perehtynyt siihen. Sekoitan sen aina.  

Suuri osa informanteista ei pidä johdinten tarkastelua tarpeellisena 
sanastonopiskelussaan. Esimerkiksi liettuankielinen informantti kertoo, ettei hän 
huomioi johtimia, koska ajatelen, että se ei ole tärkeä asia. Vironkielinen informantti 
kysyy: Käytän sanoja puhumiseen, minkä takia mulle johtimet? Toinen vironkielinen 
informantti kuvailee oppimistaan: En ota huomioon kieliopillisia asioita koskaan, 
sanat yksinkertaisesti ovat oikeassa muotossa muistissani. Muistan sanat ulkoa, ei 
tarvitse opiskella johto-oppia erikseen. Ellisin (1998: 13) mukaan toisen kielen 
oppimiseen liittyy informantin kuvailemaa analysoimattomien kokonaisuuksien 
oppimista, mutta myös sääntöjen ja soveltamisen oppimista.  

Ei ole selvää, missä määrin kielenoppija on tietoinen oppimiseensa liittyvistä 
mentaalisista prosesseista. Esimerkiksi Martinin (1995: 267) mukaan S2-oppijan 
kyky kuvata käyttämiään nominien taivutusstrategioita on oppijakohtainen muuttuja. 
On mielenkiintoista verrata informanttien käsitystä omasta kielenoppimisestaan 
heidän suoriutumiseensa johdinten tunnistustehtävässä ja johdosten 
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käyttämistehtävässä. Testilomakkeen avulla saan siis tietoa myös informanttien 
mentaalisesta prosessoinnista.  

5 Johdinten tunnistaminen 

Johdinten tunnistustehtävässä informantit ympyröivät johdoksista sellaisen 
äänteellisen kokonaisuuden, jota he pitävät johtimena. Olen jaotellut informanttien 
vastaukset seitsemään ryhmään. Johdin voidaan tunnistaa oikein (a) ja osittain oikein 
(b). Johdin on tunnistettu vain osittain oikein, jos informantti jättää jonkin tai joitakin 
johtimeen kuuluvia äänteitä ympyrän ulkopuolelle tai jakaa yhden johtimen 
useampaan eri ympyrään. Kahteen ympyrään jakaminen on tyypillistä esimerkiksi -
minen-johdosten kohdalla. Lisäksi jotkut informantit ympyröivät vain 
taivutuspäätteen tai osan taivutuspäätettä (c). Osa informanteista yhdistää samaan 
ympyrään sekä johdinainesta että taivutuspäätettä (d). Muutamat informanteista 
erottavat ympyröimällä testisanasta kokonaisuuden, johon kuuluu johdinainesta ja 
osa kantasanaa (e). Olen sijoittanut tarkemmin luokittelemattomien vastausten 
ryhmään (f) esimerkiksi epäselvästi merkittyjä ympyröintejä. Lisäksi jätin täysin 
merkinnättömiksi jääneet testisanat omaksi ryhmäkseen (g).  

Taulukosta 1 ilmenee, kuinka monta prosenttia testilomakkeiden ympyröinneistä 
kuuluu kuhunkin ryhmään. Luokittelu ei ole koskaan ole ongelmatonta, mutta 
etenkin ympyröintitehtävän vastausten tarkastelu olisi muutoin ollut vaikeaa, sillä 
samastakin testisanasta oli ympyröity hyvin monenlaisia äännejonoja. 

Taulukko 1. Viron- ja venäjänkielisten sekä luxemburgilaisten ja liettuankielisten 
informanttien vastaukset johdinten tunnistustehtävässä. Ryhmien a–g kohdalle on 
merkitty, kuinka monta prosenttia testisanoihin tehdyistä merkinnöistä kuuluu tähän 
ryhmään. Vironkielisiä ja liettuankielisiä informantteja on 14, luxemburgilaisia 10 ja 
venäjänkielisiä 4. 

 a b c d e f g Yhteensä 

%, vironkiel. 23,33 22,86 6,67 10,95 5,24 7,62 27,14 103,81 % 

%, venäjänkiel. 5,00 5,00 3,33 0,00 0,00 6,67 80,00 100.00% 

%, luxemburgil. 26,19 13,81 8,10 6,67 1,90 5,24 44,29 106,20 % 

%, liettuankiel. 20,75 26,19 7,82 7,82 2,72 5,44 31,29 102,03 % 

Muutamissa testisanoissa on kaksi johdinta, ja informantteja ohjeistettiin 
ympyröimään kaikki sanasta tunnistamansa johtimet. Informantit piirsivät joihinkin 
testisanoihin ylimääräisiä ympyröitä. Vastaaja saattoi esimerkiksi ympyröidä 
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äänittäjälle-saneesta -jA-johtimen (a) ja allatiivin päätteen (c) sekä jättää täysin 
merkinnättömäksi -ttA-johtimen (g). Ylimääräisten ympyröintien vuoksi a–g-ryhmiin 
kuuluvien vastausten yhteenlaskettu määrä on yli sata prosenttia kolmessa 
informanttiryhmässä. 

Luxemburgilaiset informantit tunnistivat johtimen täysin oikein 26 %:ssa 
testisanoja, mikä on parempi tulos kuin muilla testiryhmillä. Liettuan- ja 
vironkieliset informantit onnistuivat ympyröintitestissä kuitenkin luxemburgilaisia 
paremmin, jos lasketaan yhteen sekä kokonaan että osittain tunnistetut johtimet eli a- 
ja b-ryhmien vastaukset. Liettuankieliset informantit tunnistivat 47 %, vironkieliset 
46 % ja luxemburgilaiset 40 % johtimista joko kokonaan tai osittain. Vähiten oikeita 
vastauksia antoivat venäjänkieliset S2-oppijat. He tunnistivat johtimen kokonaan 5 
%:ssa ja osittain 5 %:ssa testisanoja.  

Jos vertaillaan suurimpien testiryhmien eli vironkielisten, liettuankielisten ja 
luxemburgilaisten vastauksia, havaitaan, että he tunnistivat johtimen oikein 21–26 
%:ssa ja osittain oikein 14–26 %:ssa testisanoja. Sanastonoppimista koskevissa 
kysymyksissä monet informantit kuitenkin vastasivat, että he kiinnittävät johtimiin 
vain hyvin harvoin huomiota uusia sanoja opetellessaan. He arvioivat johto-opillisen 
tietämyksensä varsin rajalliseksi. Johdinten tunnistustehtävän vastausten perusteella 
voin kuitenkin todeta, että monilla suomea vieraana kielenä opiskelevilla on kykyä 
analysoida johdoksien rakennetta. S2-oppijat voivat ehkä tiedostamattomasti 
hyödyntää tätä tietoutta tarkastellessaan tuntemattomia sanoja. Kenties sanan 
rakenteen analysointikykyä voidaan hyödyntää myös uutta sanastoa opetellessa. 

Jos S2-opiskelijoille opetettaisiin enemmän johto-oppia, he oppisivat 
todennäköisesti hyödyntämään vielä tehokkaammin sanan sisäisen rakenteen 
analysointitaitoaan. Clarken ja Nationin (1980: 211, 215) mukaan toisen kielen 
oppijoiden kannattaa tarkastella kantasanoja, suffikseja ja prefiksejä, koska siitä on 
apua tuntemattomien sanojen merkityksen arvaamisessa. Monet suomalaistutkijat 
kannustavat S2-opettajia käsittelemään johto-oppia tunneillaan (esim. Masonen 
2003: 96; Aalto 1994: 108; Martin 2003: 95–99).  

Sanan lopussa oleva johdinaines voi jäädä S2-oppijoilta analysoimatta, koska 
kielenoppijat tekevät sananalun perusteella päätelmiä koko sanan merkityksestä 
(Siitonen 1999: 311; Aitchison 1989: 119–121). Informanttieni on melko helppoa 
hahmottaa sanan alkuosa, sillä he merkitsevät vain hyvin harvoin saman ympyrän 
sisälle sekä johdinainesta että osan kantasanan vartaloa. Esimerkiksi 
luxemburgilaiset sisällyttävät ympyräänsä osan kantasanaa vain kahdessa prosentissa 
vastauksista. Toisaalta hyvin monessa testisanassa johdin tunnistetaan vain osittain, 
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joten informanttien ei ole helppoa hahmottaa, missä vartalo loppuu ja mistä johdin 
alkaa. 

Vironkieliset sijoittavat muita informanttiryhmiä useammin ympyrän sijalle osan 
kantavartaloa ja osan johdinta. He tekevät tämäntyyppisiä virheitä viidessä 
prosentissa testisanoja, joten virhetyyppi ei heidänkään kohdallaan ole keskeisellä 
sijalla. Vironkielisten informanttien suoritukseen voi vaikuttaa muun muassa se, että 
he suomen sukukielen puhujina pystyvät tukeutumaan oman äidinkieleensä 
kohdatessaan suomen sanoja, joiden merkitystä he eivät tunne. Tällöin sanansisäisen 
rakenteen yksityiskohtaiseen tarkasteluun ei välttämättä ole yhtä suurta tarvetta kuin 
indoeurooppalaisten kielten puhujilla. 

Johtamisen ja taivuttamisen välinen ero on suomen kielessä sekä teoreettisesti 
että kielitajun kannalta häilyvä (Siitonen 1999: 310–311; Karlsson 1983: 225–231). 
Siksi onkin ymmärrettävää, että informanttini sekoittavat toisinaan johtamisen ja 
taivuttamisen. Johdinten tunnistustehtävässä he ympyröivät pelkkää taivutuspäätettä 
3–8 %:ssa testisanoja sekä taivutuspäätteen ja johtimen yhdistelmän 0–11 %:ssa 
sanoja. Liettuankieliset, luxemburgilaiset ja vironkieliset informantit tekevät miltei 
yhtä paljon taivuttamiseen liittyviä ympyröintivirheitä, jos molempien virhetyyppien 
vastaukset lasketaan yhteen. Taivuttamiseen liittyvien virheiden yhteismäärä on 
näillä kolmella ryhmällä 15–18 % vastauksista. Venäjänkieliset informantit tekevät 
hyvin vähän taivuttamiseen liittyviä virheitä, mutta toisaalta he jättävät täysin 
merkinnättömiksi 80 % testisanoista.  

6 Johdosten käyttäminen 

Johdosten käyttämistehtävässä informantit sijoittivat tekstin aukkoihin laatikosta 
valitsemiaan johdoksia. Sanat ovat laatikossa valmiiksi oikein taivutetussa 
muodossa, sillä en tutki johdosten taivuttamiskykyä. Jaottelin informanttieni 
vastaukset A–E-ryhmiin sen mukaan, miten hyvin informantin valitsema vastaus sopi 
tekstikontekstiin ja lauseopilliseen tehtäväänsä. Toisen kielen oppimisessa on 
tärkeää, että oppija kykenee analysoimaan sanan kieliopillista roolia lauseessa ja 
vertaamaan sanaa sitä ympäröivään tekstiin (Clarke–Nation 1980: 212). 

Moneen tekstissä olevaan aukkoon soveltuu ajatuksensa puolesta täydennykseksi 
useampikin laatikossa tarjolla olevista sanoista. Sijoitin oikeiksi miellettävissä olevat 
vastaukset A-ryhmään. Koska en tutkimuksessani tarkastele erikseen ortografisia tai 
foneettisia seikkoja, sijoitin A-ryhmään myös ne vastaukset, joissa oli jokin 
kirjoitusvirhe. 
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B-ryhmässä ovat informanttien kontekstiin sopimattomat vastaukset, jotka eivät 
kuitenkaan ole väärän sanaluokan sanoja tai keksittyjä johdoksia. Osa B-ryhmän 
vastauksista on kieliopillisesti sopivia, mutta suomenpuhujien maailmantietoon 
perustuen täydennys on jollakin tapaa puutteellinen. Esimerkiksi liettuankielisen 
informantin vastaus ei sovi tekstikokonaisuuteen, vaikka lauseessa ei ole mitään 
kieliopillista virhettä: Aikuiseksi kasvatus ei ole helppoa, ja siksi lapset tarvitsevat 
isän ja äidin apua.2 Esimerkiksi kasvaminen-sana sopisi paremmin virkkeen 
muodostamaan ajatukselliseen kokonaisuuteen. Sijoitan B-ryhmään myös 
semanttisesti puutteellisia täydennyksiä. Liettuankielinen informantti esimerkiksi 
täydentää lauseen epäsopivalla adjektiivilla: Ystävällinen ihminen on yksinäinen. 
Parempi täydennys olisi esimerkiksi ystävätön tai epäystävällinen.  

Tehtävänannon mukaan informanttien ei tarvinnut taivuttaa sanoja lauseiden 
täydennystehtävässä. Muutamat informantit kuitenkin valitsevat virheellisesti 
täydennykseksi johdoksen, joka ei sovi lauseeseen sellaisenaan, vaan sitä täytyisi 
taivuttaa. Toisaalta informantit taivuttavat tehtävässä johdoksia myös väärin. Sijoitan 
kaikki väärässä taivutusmuodossa olevat vastaukset B-ryhmään eli kontekstiin 
sopimattomien täydennysten joukkoon. Taivutusvirheet voisivat muodostaa oman 
ryhmänsä luokituksessa, mutta tuolloin ryhmien välille olisi vaikeaa vetää selviä 
rajoja. 

Mikäli informantti sijoittaa täydennystehtävässä lauseeseen väärän sanaluokan 
sanan, kieliopillinen virhe on niin suuri, että lukijan on usein vaikeaa ymmärtää 
tekstiä. Sijoitan väärän sanaluokan vastaukset ryhmään C. Tässä ryhmässä on muun 
muassa tämä venäjänkielisen informantin vastaus: Pirkko ystävällinen helposti 
muiden ihmisten kanssa, ja siksi hänellä on paljon ystäviä. Venäjän kielessä olla-
verbi voi jäädä kopulalauseesta pois. 

Sekä johdinten tunnistustehtävässä että johdosten käyttämistehtävässä on 
muutamia sanoja, joita suomen kielessä ei ole. Tarkoituksenani on keksittyjen 
sanojen avulla selvittää, onko johto-opillinen tieto sanaan sitoutunutta vai kykeneekö 
informantti hahmottamaan johtimia irrallisinakin kokonaisuuksina tai 
johtamissääntöinä (ks. Martin 1995: 265–266; Kaivapalu 2005: 65). Informantilla on 
todennäköisesti melko vähän johto-opillista tietoutta, jos hän sijoittaa 
täydennystehtävässä aukkoon johdoksen, joka ei ole mahdollinen suomen kielessä.  

Sijoitan keksittyihin sanoihin liittyvät vastaukset D-ryhmään. Esimerkiksi yksi 
venäjänkielinen informantti valitsee epäsopivan -ntA-johdoksen: Hän puhuu aina 
ystäväntä muista ihmisistä, ja siksi kaikki pitävät hänestä. Liettuankielinen 

                                                        
2 Olen alleviivannut S2-oppijan aukkoon sijoittaman täydennyksen. 
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informantti merkitsee täydennykseksi sellaisen mUs-johdoksen, jota suomen kielessä 
ei käytetä: Kasvamus lapsi tarvitsee paljon unta, mutta aikuiset voivat nukkua 
vähemmän. Johdosten käyttämistehtävää analysoidessani laskin lisäksi 
täydentämättömiksi jääneet aukot ja sijoitin ne ryhmään E.  

Taulukko 2. Viron-, venäjän- ja liettuankielisten sekä luxemburgilaisten informanttien 
vastausten yhteenvetoa johdosten käyttämistehtävän osalta. 

 A B C D E Yhteensä 

Vironkieliset 94,29 % 5,71 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 

Venäjänkieliset 50,00 % 10,00 % 25,00 % 15,00 % 0,00 % 100,00 % 

Luxemburgilaiset 80,00 % 11,00 % 1,00 % 3,00 % 5,00 % 100,00 % 

Liettualaiset 74,29 % 12,14 % 2,85 % 8,57 % 2,14 % 100,00 % 

Taulukossa 2 ovat johdosten käyttämistehtävän testiryhmäkohtaiset tulokset. 
Vironkieliset informantit menestyivät tässä testiosiossa parhaiten. He valitsivat 
oikean täydennyksen 94 %:iin aukoista. Vironkieliset informantit eivät valinneet 
yhtään väärän sanaluokan sanaa, joten he eivät tehneet yhtään kieliopillista virhettä. 
Heidän leksikaalinen osaamisensa on myös hyvä, sillä kukaan vironkielisistä ei 
täydentänyt lausetta keksityllä sanalla. Vironkieliset informantit täyttivät kaikki 
tekstissä olevat aukot.  

Venäjänkieliset informantit täyttivät kaikki täydennystehtävän aukot, mutta he 
valitsivat oikean täydennyksen vain 50 %:iin aukoista. Venäjänkielisten 
informanttien leksikaalinen taito ei ehkä vielä riittänyt täydennystehtävän 
tekemiseen, sillä he valitsivat keksityn johdoksen peräti 15 %:iin aukoista. 
Venäjänkieliset informantit olivat testihetkellä opiskelleet suomea keskimäärin vasta 
puoli vuotta, joten on mahdollista, että täydennettävä teksti oli heistä niin 
vaikeaselkoinen, että he valitsivat ehkä osan täydennyksistään sattumanvaraisesti. 
Lisäksi yhdenkin henkilön vastauksilla on neljän hengen testiryhmässä suuri vaikutus 
lopputuloksiin. 

Luxemburgilaiset valitsivat sopivan täydennyksen 80 %:iin ja liettuankieliset 74 
%:iin aukoista. Liettuankielisten täydennyksistä 12 % ja luxemburgilaisten 
täydennyksistä 11 % oli puutteellisia tekstikontekstin kannalta tai semanttisesti. 
Molemmat testiryhmät tekivät hyvin vähän kieliopillisia virheitä: luxemburgilaiset 
valitsivat väärän sanaluokan sanan 1 %:ssa ja liettuankieliset 3 %:ssa vastauksista. 
Liettuankieliset tekivät enemmän leksikaalisia virheitä kuin luxemburgilaiset, sillä 
liettuankieliset valitsivat keksityn sanan täydennykseksi 9 %:iin aukoista ja 
luxemburgilaiset 3 %:iin. 

 182 



Kun johdos on täysin leksikaalistunut, se on morfologisesti tai semanttisesti 
jakamaton (ISK 2004: 187). Informantit pystyivät ympyröintitehtävässä erittelemään 
morfologisesti johdosten rakennetta, vaikka tehtävä oli heille varmasti haasteellinen. 
Täydennystehtävässä informantit osasivat analysoida samasta kantasanasta 
muodostettujen johdosten merkitysvivahteita. Siksi voidaan olettaa, että informantit 
eivät tarkastele ainakaan kaikkia johdoksia leksikaalistuneina kokonaisuuksina, sillä 
heillä näyttää olevan kykyä sekä semanttiseen että morfologiseen analyysiin.  

7 Oppijan taustan merkitys  

Suomi ja viro ovat lähisukukieliä, ja siksi monet viron ja suomen sanat muistuttavat 
toisiaan etymologisesti, äänteellisesti tai morfologisesti (Muikku-Werner 2001: 84). 
Johdosten käyttämistehtävässä vironkieliset informantit täydentävät oikein lauseita 
huomattavasti useammin kuin luxemburgilaiset, liettuankieliset tai venäjänkieliset 
informantit. Vaikuttaa siltä, että täydennystehtävässä nousee erityisesti esiin oppijan  
äidinkielen merkitys johto-opin osaamisessa.  

Indoeurooppalaisia kieliä puhuvien informanttiryhmien kohdalla on 
havaittavissa yhteys johdinten tunnistustehtävän ja johdosten käyttämistehtävän 
tulosten välillä (taulukko 3). Luxemburgilaiset tunnistavat täysin oikein 26 % 
johtimista ympyröintitehtävässä, ja he valitsevat oikean johdoksen 80 %:iin 
täydennystehtävän aukoista. Liettuankieliset tunnistavat kokonaan oikein 21 % 
johtimista ja täydentävät sopivalla johdoksella 74 % tekstissä olevista aukoista. 
Venäjänkieliset informantit tunnistavat oikein vain 5 % johtimista ja täydentävät 
oikein 50 % aukoista. Vironkielisten informanttieni kohdalla vastaavaa yhteyttä ei 
ole. Havaintoni vahvistamiseksi olisi hyvä suunnitella uusia tehtävätyyppejä tai antaa 
nykyinen testilomakkeeni useampien informanttiryhmien täytettäväksi.  
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Taulukko 3. Viron- ja venäjänkielisten sekä luxemburgilaisten ja liettuankielisten 
vastausten yhteenvetoa johdosten käyttämistehtävän ja johdinten tunnistustehtävän 
osalta. 

Testiryhmä Oikein tunnistetut johtimet 

johdinten tunnistustehtävässä 

Oikein täydennetyt aukot 

johdosten käyttämistehtävässä 

Vironkieliset 23,33 % 94,29 % 

Venäjänkieliset 5,00 % 50,00 % 

Luxemburgilaiset 26,19 % 80,00 % 

Liettuankieliset 20,75 % 74,29 % 

Vironkieliset informanttini valitsivat sopivan täydennyksen miltei kaikkiin johdosten 
käyttämistehtävän kohtiin. Heidän tekemänsä virheet liittyvät semanttisiin seikkoihin 
tai tekstikontekstiin eivätkä kieliopillisiin rakenteisiin. Vironkieliset informantit eivät 
kuitenkaan menestyneet erityisen hyvin johdinten tunnistamistehtävässä. Analyysini 
mukaan vironkieliset informantit eivät aina pysty selvästi hahmottamaan sanan 
sisältämää johdinta, mutta he voivat silti yleensä päätellä, miten johdosta tulisi 
käyttää suomen kielessä. Tästä syystä on ymmärrettävää, että monet vironkieliset 
informantit kertovat testilomakkeessa, että he kiinnittävät johtimiin huomiota vain 
harvoin uusia suomen sanoja opetellessaan tai eivät huomioi johtimia lainkaan. 
Neljäntoista vironkielisen informantin joukossa on kuitenkin kaksi henkilöä, jotka 
kertovat tarkastelevansa johtimia ainakin joskus. Oppimisstrategioiden valinnassa 
voikin olla yksilökohtaisia eroja (Saraketo 1999: 174).  

Vironkielisillä informanteilla on pienempi tarve johdinten tarkkailuun, koska 
heidän oma kielensä antaa tukea leksikaaliseen päättelyyn, ja siksi uusissakin 
sanoissa voi olla jotain tuttua (Nissilä 2003: 115). Suomella ja virolla on myös 
yhteisiä johtimia. Toisaalta kielisukulaisuudesta ei välttämättä ole hyötyä, koska 
esimerkiksi sisäheitto on virossa muuttanut joidenkin johdinten ulkoasua. Virossa 
sananloppuinen vokaalisuffiksi on loppuheiton vuoksi kadonnut, ja vartalon loppuun 
liitettyä johdinainesta voi olla vaikeaa havaita muuten kuin taivutusta tarkastellessa. 
(Kasik 1989: 82–83.) 

Luxemburgilaiset, liettuankieliset ja venäjänkieliset informantit puhuvat 
indoeurooppalaisia kieliä, joissa johtimia käytetään sananmuodostuksessa jonkin 
verran. Esimerkiksi liettuan kielessä johdoksia on melko runsaasti. Uusia sanoja 
voidaan muodostaa prefiksien, suffiksien ja päätteiden avulla. Liettuassa on siis 
myös fleksisiä eli paradigmaisia johtimia. (Ambrazas 1993: 7–10.) Liettuankieliset 
informantit onnistuvat melko hyvin sekä johdinten tunnistustehtävässä että johdosten 
käyttämistehtävässä. Monet liettuankielisistä informanteista vastaavat kuitenkin 
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testilomakkeessa, että suomen sanaston ja johto-opin oppiminen on heidän 
mielestään hyvin vaikeaa. Liettuankielisten informanttien sanastonoppiminen voisi 
kenties helpottua, jos heille esiteltäisiin enemmän esimerkiksi suomessa ja liettuassa 
käytössä olevia samanmerkityksisiä, mutta äänneasuiltaan täysin erilaisia johtimia.  

Muikku-Wernerin (2001: 100–105) mukaan saksankielisiä suomenoppijoita voisi 
kannustaa hyödyntämään enemmän oman kielensä sananmuodostusmalleja etenkin 
sellaisissa tilanteissa, joissa heidän sanastontuntemuksensa osoittautuu 
puutteelliseksi. Vironkielisille S2-oppijoille johto-opin opiskelusta ei Muikku-
Wernerin mukaan ole yhtä paljon hyötyä, koska heidän voi olla vaikeaa muista, 
mitkä kielen piirteet ovat molemmille kielille yhteisiä ja mitkä vain tuntuvat tutuilta. 
(Muikku-Werner 2001: 100–105.) Testitulokseni vaikuttaisivat tukevan Muikku-
Wernerin havaintoja. Indoeurooppalaisten informanttieni kohdalla johdinten 
tunnistuskyky vaikuttaa positiivisesti johdosten käyttökykyyn, mutta vironkielisten 
informanttien kohdalla vastaavaa yhteyttä ei ole. 

Informanttien äidinkielen lisäksi testiryhmien suorituksiin vaikuttavat lukuisat 
muut tekijät. Venäjänkieliset informantit ovat opiskelleet suomea muita testiryhmiä 
vähemmän ja menestyvät testissä selvästi huonoimmin. Luxemburgilaiset onnistuvat 
muita testiryhmiä paremmin johdinten tunnistustehtävässä. He saivat testissä käyttää 
apunaan sanakirjaa, millä todennäköisesti oli ainakin hieman vaikutusta heidän 
testisuorituksiinsa. 

8 Muutamia johtimen tunnistamiskykyyn 
vaikuttavia tekijöitä 

S2-opettajat pohtivat toisinaan, missä vaiheessa oppijoille voi alkaa opettaa 
sananmuodostustekniikoita. Esimerkiksi Masosen (2003: 96) mukaan johtimia voi 
esitellä S2-oppijoille jo varsin varhaisessa vaiheessa. Opetuksen kannalta olennainen 
kysymys on, pystyvätkö S2-oppijat hyödyntämään johto-opillista tietoutta myös 
silloin, kun kantasanat ovat heille vieraita. Omassa tutkimuksessani analysoin 
lyhyesti sanan tuttuuden vaikutusta johdinten hahmottamiseen.  

Tutkin kantasanan tuttuuden merkitystä testaamalla informanttieni osaamista 
sekä oikeiden suomen kielen johdosten että keksittyjen sanojen osalta. Sijoitin 
johdinten tunnistustehtävään sanapareja, joissa on sama johdin, mutta toinen sanoista 
on keksitty. Tehtävässä on esimerkiksi sanapari äänittäjälle ja *epettajaksi3 (vrt. 

                                                        
3 Merkitsen asteriskilla keksittyjä sanoja. 
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opettajaksi). Aiemmin muun muassa Martin (1995: 265–266) ja Kaivapalu (2005: 
65) ovat käyttäneet keksittyjä sanoja tutkiessaan S2-oppijoiden taivuttamiskykyä. 
Liettuankielisten ja luxemburgilaisten täyttämässä testilomakkeessa on neljä 
testisanaparia ja virolaisten lomakkeessa kolme paria. Niiden perusteella näyttää 
siltä, että on hieman helpompaa tunnistaa johtimia olemassa olevista sanoista kuin 
keksityistä sanoista, mutta ero ei useimpien johdinten ja informanttiryhmien kohdalla 
ole suuri. Vironkielisille sanan tuttuudella näyttää olevan hieman muita ryhmiä 
enemmän merkitystä.  

Liettuankielisten ja luxemburgilaisten informanttien täyttämässä 
testilomakkeessa on kolme kaksijohtimista johdosta. Vertasin informanttien kykyä 
tunnistaa monijohtimisia sanoja saman testiryhmän tuloksiin koko johdinten 
tunnistustehtävässä. Näiden kolmen testisanan perusteella ei johdinten määrällä 
näyttäisi olevan huomattavaa vaikutusta liettuankielisten tai luxemburgilaisten 
johdinten tunnistuskykyyn. Asiaa olisi kuitenkin syytä tutkia suuremman 
testisanajoukon avulla. Suomen kielelle on tyypillistä yhdistää kantasanaan pitkä 
jono morfeemeja, ja kokonaisuuden purkaminen pienempiin osiin voi olla oppijoille 
vaikeaa. 

Jos keksityt sanat jätetään huomiotta, luxemburgilaisten ja liettuankielisten 
informanttien johdinten tunnistustehtävässä on kahdeksan denominaalista eli 
nominikantaista johdosta sekä viisi deverbaalista johdosta (ISK 2004: 181). 
Luxemburgilaiset tunnistavat paremmin denominaalisten ja liettuankieliset 
deverbaalisten johdoksien johtimia. Ainakaan näiden testisanojen kantasanan 
sanaluokalla ei siis näyttäisi olevan suurta vaikutusta johdinten tunnistettavuuteen.  

Luxemburgilaisten ja liettuankielisten informanttien tekemässä johdinten 
ympyröintitehtävässä on kymmenen nominia ja neljä verbiä. Sekä liettuankieliset 
että luxemburgilaiset tunnistavat nominijohdoksien johtimia selvästi paremmin kuin 
johtimia verbijohdoksissa (taulukko 4). Luxemburgilaiset tunnistavat nominien 
johtimista joko osittain tai kokonaan 44 % ja liettuankieliset 54 %. Verbien 
johtimista luxemburgilaiset tunnistavat osittain tai kokonaan 28 % ja liettuankieliset 
45 %. Verbien ja nominien lisäksi lomakkeessa on keksittyjä sanoja ja taipumaton 
sana, joita en ottanut huomioon sanaluokkien merkitystä arvioidessani. 
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Taulukko 4. Luxemburgilaiset ja liettuankieliset informantit nominien ja verbien johdinten 
tunnistajina. 

Testisanat Luxemburg 

(n=10): johdin 

kokonaan 

tunnistettu 

Luxemburg 

(n=10): johdin 

osittain tunnistettu 

Liettua (n=14): 

johdin kokonaan 

tunnistettu 

Liettua (n=14): 

johdin osittain 

tunnistettu 

Nominit 22,0 % 22,0 % 19,3 % 34,3 % 

 Yhteensä kokonaan tai osin 44,0 % Yhteensä kokonaan tai osin 53,6 % 

Verbit 22,5 % 5,00 % 26,8 % 17,9 % 

 Yhteensä kokonaan tai osin 27,5 % Yhteensä kokonaan tai osin 44,7 % 

Myös Siitosen (1999: 310) mukaan S2-oppijat tarvitsevat erityistä ohjausta 
tunnistaakseen verbijohdoksia ja ymmärtääkseen oikein niiden merkityksen ja sävyn. 
Verbijohdoksen merkityksen hahmottaminen voi olla erityisen vaikeaa, sillä oppijan 
tulisi ymmärtää muun muassa se, onko verbin ilmaisema toiminta aktiivista vai 
passiivista ja intentionaalista vai ei-intentionaalista. Lisäksi oppijan tulisi muistaa, 
voiko verbin ilmaisema toiminta saada objektin. Jos oppijan äidinkielessä on 
erilainen tapa hahmottaa ilmiöitä, voi uuden kognitiivisen hahmotustavan 
omaksuminen olla vaikeaa. (Siitonen 1999: 310–312.) 

9 Lopuksi 

Käyttämäni testilomake osoittautui melko toimivaksi. Lomakkeen avulla sain tietoa 
S2-oppijoiden johdinten tunnistuskyvystä ja johdosten käyttämiskyvystä sekä siitä, 
millaiset seikat voivat vaikuttaa informanttien johto-opillisiin kykyihin. Lisäksi 
lomakkeen avulla selvisi, että S2-oppijoiden johto-opillinen tieto voi olla osittain 
tiedostamatonta, sillä monet informantit ei näyttäneet olevan tietoisia omasta 
osaamisestaan. Informantit arvioivat omat taitonsa heikommiksi kuin johdinten 
tunnistustehtävän ja johdosten käyttämistehtävän tulokset osoittavat. Lisäksi monet 
liettualaisista ja luxemburgilaisista informanteista todennäköisesti aliarvioivat oman 
sanavarastonsa suuruuden. Kenties johto-opin tuntemuksen lisääminen saisi S2-
oppijat luottamaan omaan osaamiseensa ja tiedostamaan taitonsa? 

Tutkimukseni perusteella johtimia voi käsitellä luokkahuoneopetuksessa jo 
opintojen alkupuolella. Informanttini pystyvät esimerkiksi melko hyvin pitämään 
toisistaan erillään taivuttamisen ja johtamisen. On kuitenkin syytä pohtia, millainen 
johto-opillinen osaaminen on opetuksen tavoitteena. S2-oppijan on vaikeaa omaksua 
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esimerkiksi kaikkia johtamista rajoittavia leksikaalisia ja syntaktis-semanttisia 
seikkoja sekä äännevaihteluita, joten johdosten muodostaminen kantasanoista ei ole 
oppijoille helppoa (Siitonen 1999: 310). Toisaalta myös puutteellisista johdoksista 
voi olla apua kommunikaatiossa, jos informantti ei tiedä tai muista tarvitsemaansa 
sanaa. S2-opetuksen alussa tavoitteeksi voidaan mielestäni ottaa produktiivisimpien 
ja yleisimpien johdinten tunnistuskyky. Lisäksi oppijan on hyvä harjoitella 
valitsemaan esillä olevista johdoksista semanttisesti ja kieliopillisesti lauseyhteyteen 
sopivin. Johtimen ja johdosten taivuttamista on myös hyvä harjoitella. 

Tähän mennessä on tutkittu vasta vähän S2-oppijoiden johto-opin oppimiseen 
vaikuttavia seikkoja. Lisätutkimus olisi tarpeen. Olisi myös mielenkiintoista testata, 
miten hyvin äidinkielenään suomea puhuvat tunnistavat johtimia, ja verrata näitä 
tuloksia S2-oppijoiden vastauksiin. Todennäköisesti myös suomea äidinkielenään 
puhuvilla olisi vaikeuksia johdinten erottelutehtävässä. Johto-opin näkökulma avaa 
S2-tutkimukseen uusia ovia, joista toivon useidenkin tutkijoiden vielä kulkevan. 
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Tutkimusaineisto 
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Liite 

Liettualaisten ja luxemburgilaisten täyttämän testilomakkeen tehtäviä 

I. Ympyröi johdin. Jos johtimia on monta yhdessä sanassa, ympyröi ne kaikki.  

l u k e m i s e s s a  
o n n e l l i s e s t i  
ä ä n i t t ä j ä l l e  
h e r ä t t ä i s i   
p u n a s t u v a t      
 a v a i m e t o n t a    
 v ä s y m y k s e s t    
 r a u r a m i s e s t a  
p i l v i s t ä  

k a n a l a s t a  
a p u l a i s e n a  
t y p p e l e n  
e p e t t a j a k s i  
h u u t e l e v a t  
v u m m o l a a n  
v i r h e e t t ö m ä l l ä  
s u o m e n n e t a a n   

II. Valitse laatikosta sopiva johdos. Kirjoita se viivalle. 

 
 
 

ystävällistyy        ystävähkö       ystävätön        ystävällinen      ystävyys       
ystävällisyys       ystäväntä        ystävystyminen        ystävämö       

ystävällisesti       ystävälä       ystävystyy      epäystävällinen       ystäväläistyy 

Minun mielestäni Pirkko on _________________ ihminen. Hän puhuu aina 
___________________ muista ihmisistä, ja siksi kaikki pitävät hänestä. Pirkko 
ajattelee, että kohteliaisuus ja ____________________ ovat tärkeitä asioita. Siksi 
hän puhuu aina kohteliaasti vanhoille ihmisille. 

Pirkko ____________________ helposti muiden ihmisten kanssa, ja siksi hänellä on 
paljon ystäviä. __________________ ihminen on yksinäinen.  
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kasvamaton             kasvuton          kasvamo           kasvava           kasvu      
kasvaja      kasvatettava          kasvattaa         kasvatus        kasvattaminen     

 kasvattaja          kasvanta          kasvamus          kasvaminen        

Äiti _____________________  lapsia. Hän on hyvä _____________________, sillä 
hän rakastaa lapsiaan. Lapsen _____________________ on aikuisten työtä. 

Aikuiseksi ______________________ ei ole helppoa, ja siksi lapset tarvitsevat isän 
ja äidin apua. _____________________ lapsi tarvitsee paljon unta, mutta aikuiset 
voivat nukkua vähemmän.  

Lisäksi testilomakkeessa oli myös taustoittavia kysymyksiä.  
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Suomi oppikirjassa
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S2-oppikirjojen kieliopillisten muotojen 
esiintymisjärjestys verrattuna suomalaislasten 
kielenomaksumisjärjestykseen1

Pirjo Aho ja Maija-Liisa Halme 

1 Johdanto 

Pirjo Aho tutki vuonna 2005 valmistuneessa pro gradu -työssään kahta suomi toisena 
kielenä -alkuopetuksessa käytettyä oppikirjaa. Hän vertasi keskenään oppikirjojen 
kieliopillisten muotojen esiintymisjärjestystä ja suomea äidinkielenään puhuvien 
lasten verbi- ja sijataivutuksen omaksumisjärjestystä. Vertailussaan Aho hyödynsi 
Toivaisen (1980) esittämää suomenkielisten lasten taivutussuffiksien 
omaksumisjärjestystä.  

Ahon tarkoituksena oli selvittää, missä järjestyksessä sija- ja verbitaivutuksen 
muodot esiintyvät oppikirjoissa ja onko muotojen esiintymisjärjestys kirjoissa 
samanlainen kuin suomalaislasten omaksumisjärjestys Toivaisen (1980) aineistossa. 
Aho on pro gradu -työssään myös laskenut, montako kertaa kieliopilliset muodot 
esiintyvät aineistossa. Esiintymisjärjestyksen tarkastelun ohessa voidaan siksi 
kiinnittää huomiota myös muotojen esiintymismäärän. Ahon tutkimus on 
luonteeltaan soveltava, sillä tutkimuksessa on mukana pedagoginen näkökulma. 
Kieliopillisten muotojen esiintymisjärjestys ja kunkin muodon esiintymiskertojen 
kokonaismäärä vaikuttavat siihen, mitä opettajan tulee ottaa huomioon käyttäessään 
kirjaa opetuksessaan. 

Kieliopillisilla muodoilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa suomen kielen verbien 
finiittisiä ja infiniittisiä taivutusmuotoja sekä nominien sijataivutusta. Nominien ja 
verbien lisäksi tarkastellaan muutamia lapsenkielessä yleisesti esiintyviä 
paikallissijaisia lokaalisia adverbeja. Tutkimusaineistossa tällaisia adverbeja ovat 
esimerkiksi sanat sisälle, sisään ja päälle.  

                                                        
1 Tässä artikkelissa referoidaan Ahon (2005) pro gradu -tutkimusta. Artikkelin on kirjoittanut Maija-Liisa 
Halme.
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2 Tutkimusaineisto 

Suomessa ei juuri ole tutkittu lasten suomi toisena kielenä -alkeisopetuksessa 
käytettäviä oppikirjoja. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Salainen aapinen -
oppikirjaa (Huovi ym. 2001) ja Aamu-lukemistoa (Lappalainen 2004). Salaista 
aapista voi käyttää sekä suomenkielisten että maahanmuuttajalasten lukemisen 
opettamisessa. Aamu-lukemisto sopii jo lukemaan oppineille S2-oppilaille. 

Aamu-lukemistosta Aho valikoi pro gradu -tutkielmansa aineistoksi kaikkien 
tarinoiden viiden ensimmäisen virkkeen saneet. Lorut eivät olleet tarkastelussa 
mukana. Jos tutkimuksen kohteena olisivat olleet kokonaiset tarinat, aineiston koko 
olisi kasvanut liian suureksi. Tarinoiden alussa olevia virkkeitä tarkastelemalla saa 
laajan kuvan siitä, millaisia muotoja Aamun tarinoissa käytetään. Kokonaisten 
tekstien tarkastelu voisi luonnollisesti luoda tarkemman kuvan muotojen 
esiintymisjärjestyksestä kuin otanta-aineiston analyysi.  

Aho valitsi Salaisesta aapisesta tutkittavakseen A–D-sivujen dialogit, puhekuplat 
ja pienet tarinat. A-kirjain on Salaisessa aapisessa sivulla 12, ja D:n käsittely loppuu 
sivulla 81. Aineistoon ei kuulu tekstien oheen sijoitettuja tehtäviä tai lukemisen 
harjoitteluun tarkoitettuja äännejonoja.   

Salaisen aapisen otoksessa on 251 verbiä sekä yhteensä 398 nominia tai 
paikallissijaista adverbia. Tutkimuksessaan Aho ei kuitenkaan tarkastele yksikön ja 
monikon nominatiivimuotoja, joten Salaisen aapisen aineistosta karsiutuu 258 
nominia. Aamu-lukemiston otoksessa on 219 verbiä ja kaikkiaan 567 nominia tai 
paikallissijaista adverbia. Nomineista nominatiivimuodossa on 320, joten Aamun 
aineistosta tarkasteltavaksi jää 247 nominia tai paikallissijaista adverbia.  

S2-opetuksessa on aiemmin pidetty keskeisellä sijalla kieliopillisia sääntöjä ja 
etenkin taivutusmuotoja. Laurannon (1996: 84) mukaan liiallinen 
morfologiapainotteisuus on ollut ongelmana opetuksessa: ”Opetus ja oppiminen 
joutuvat auttamattomasti harhapolulle, jos unohdetaan se, että muodot eivät elä ilman 
käyttöä, kontekstia.” Nykyisin kieliopin opetus nähdäänkin usein vain yhdeksi S2-
opetuksen osa-alueeksi. Oppijat voivat sisäistää kielen rakennepiirteitä myös 
epäsuorasti esimerkiksi tekstiä lukiessaan, vaikka opettaja ei samalla kiinnittäisikään 
oppijoiden huomiota esimerkiksi verbien tai nominien taivutukseen. Oppikirjatekstit 
ovat S2-oppijoille tärkeää syötettä, ja siksi on tarpeen tutkia myös näissä teksteissä 
käytettyjä kieliopillisia muotoja. Oppimisen tarkasteluun aukeaa uusi näkökulma, 
kun oppikirjojen kieliopillisia muotoja verrataan suomenkielisten lasten 
kielenomaksumiseen. 
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3 Omaksumis- ja oppimisjärjestyksen tutkimus 

Lapsi oppii äidinkielensä rakenteet omaksumalla eli ilman vanhempien tietoista 
opetusta (Toivainen 1999: 131). Lapset näyttävät omaksuvan äidinkielensä 
kieliopillisia piirteitä vaiheittain ja jokseenkin yhtenevässä järjestyksessä. Kouluun 
mennessään suomalaislapset hallitsevat suurimman osan kieliopillisista rakenteista. 
(Lyytinen 1989: 87–89.) Lasten omaksumisjärjestyksessä ja -nopeudessa on 
kuitenkin yksilökohtaisia eroja. Lisäksi on hankalaa määritellä, milloin lapsi osaa 
itsenäisesti tuottaa muodon ja milloin hän vain palauttaa sen mieleensä 
analysoimattomana kokonaisuutena (Toivainen 1994: 302).  

Toivainen on tutkinut nominien ja verbien taivutusmuotojen ilmaantumista 24:n 
suomea äidinkielenään puhuvan oululaislapsen kieleen. Omaksumisjärjestyksen 
määrittämiseksi hän on selvittänyt, milloin puolet informanteista on käyttänyt 
taivutusmuotoa ainakin kerran puheessaan. Lisäksi keskimääräisen 
omaksumisjärjestyksen hahmottelussa on huomioitu, missä järjestyksessä yksittäiset 
lapset omaksuvat muodot. Yleensä lapset esimerkiksi omaksuvat ensin yksikön 3. 
persoonan ja vasta sitten yksikön 1. persoonan preesensmuodon. (Toivainen 1980: 
24, 44, 160–161, 181.) 

1970-luvun amerikkalaisen teorian mukaan vieraan kielen oppijat omaksuvat 
uuden kielen morfeemit samankaltaisessa järjestyksessä kuin sen äidinkieliset 
kielenoppijat. Teoriaa on sovellettu myöhemmin esimerkiksi lauseopin oppimisen 
tutkimuksessa. Tutkijat ovat pyrkineet selittämään äidinkielisten puhujien oman 
kielen oppimista muun muassa universaalikieliopilla. Ei ole selvää, onko tuollainen 
kielioppi myös toisen kielen oppijoilla käytössä. (Sajavaara 1999: 77–78, 81.)  

Toivaisen (1999: 141) mukaan ainakin äidinkielen oppimisen alkuvaihe sopii 
vertailtavaksi toisen kielen oppimisen alkuvaiheiden kanssa. S2-oppimisjärjestyksen 
tutkimus on kuitenkin vasta aluillaan.  Esimerkiksi Paso (1993: 115–116) on 
selvittänyt adoptiolasten ja Ruismäki (1989: 16, 26–27) pakolaisnuorten suomen 
kielen oppimista, ja molemmissa tutkimuksissa informanttien taivutusmuotojen 
oppimisjärjestys muistutti suomenkielisten lasten omaksumisjärjestystä. Toisaalta 
esimerkiksi Laurisen (1990: 60–66) mukaan vietnamilaisnuorten taivutusmuotojen 
oppimisjärjestys eroaa suomalaislasten omaksumisjärjestyksestä, koska 
vietnamilaiset oppivat esimerkiksi yksikkö- ja monikkotaivutusta samaan aikaan. 
Lisätutkimus olisikin tarpeen, jotta saataisiin laajempi kuva erilaisten oppijaryhmien 
sija- ja verbitaivutuksen oppimisjärjestyksestä.  
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4 S2-oppikirjojen taivutusmuodot 
suomalaislasten omaksumisjärjestykseen 
verrattuna 

Ahon (2005) ja Toivaisen (1980) taivutusmuotojen luokittelutavat muistuttavat 
toisiaan. Toivainen (1980: 36–38) kuitenkin käsittelee kieltoverbiä ei yhtenä 
opittavana asiana. Aho sen sijaan erottelee tilastoinnissaan preesensin yksikön 1. 
persoonan ja yksikön 3. persoonan kielteiset muodot. Aho ei tarkastele yksikön ja 
monikon nominatiivimuotoja. Toivainenkaan ei huomioi tutkimuksessaan yksikön 
nominatiiveja, mutta monikkomuodot hän ottaa mukaan tarkasteluun (Toivainen 
1980: 156–159, 181).  

Toivaisen ja Ahon tutkimustuloksia verratessa on syytä muistaa, että aineistot 
ovat luonteeltaan erilaisia. Puhuttu ja kirjoitettu kieli eroavat toisistaan monin tavoin. 
Toivaisen (1980: 14) aineisto on lisäksi kerätty nauhoitustilanteessa. Siksi joidenkin 
muotojen käyttö voi hänen aineistossaan olla erilaista kuin esimerkiksi 
suomalaislapsen arkisissa keskusteluissa perheensä kanssa.  

4.1 Esiintymisjärjestys Salaisessa aapisessa 

4.1.1 Nominit 

Taulukkoon 1 on koottu Salaisen aapisen aineiston yksikön ja monikon sijamuodot 
niiden esiintymisjärjestyksessä. Vertailun helpottamiseksi asetettiin Salaisen aapisen 
tietojen rinnalle Toivaisen (1980) tutkimustulokset vastaavan taivutusmuodon osalta.  

Aapisessa viisi ensimmäistä sijamuotoa ovat yksikkömuotoiset illatiivi, 
genetiivi, inessiivi, n-akkusatiivi2 ja adessiivi. Toivaisen (1980: 102, 113) mukaan 
myös äidinkielenään suomea puhuvat lapset omaksuvat yksikön illatiivi- ja 
adessiivimuodon varhaisessa vaiheessa. Hänen aineistossaan genetiivi, inessiivi ja n-
akkusatiivi omaksutaan vasta hieman myöhemmin, keskimäärin kahden vuoden ja 
kahden kuukauden iässä (Toivainen 1980: 105–106, 139–140, 181). 
Yksikkömuotoinen genetiivi, inessiivi ja n-akkusatiivi tulevat siis Toivaisen aineiston 
perusteella suomea puhuvien lasten kieleen noin kuusi sijataivutuksen muotoa 
myöhemmin kuin ne esiintyvät Salaisessa Aapisessa (ks. taulukko 1). Aapisesta 

                                                        
2 Tässä tutkimuksessa puhutaan vertailtavuuden vuoksi n-akkusatiiveista, sillä Toivainen huomioi nämä 
akkusatiivit tutkimuksessaan. Nykyisin akkusatiivilla tarkoitetaan yleensä vain pronomineihin liittyneitä, t-
loppuisia akkusatiivimuotoja ja n-loppuisia objekteja nimitetään genetiiveiksi (ISK 2004: 887, 1186).  
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poimitussa aineistossa on yhteensä 4 yksikön illatiivi-, 16 yksikön inessiivi- ja 28 
yksikön adessiivimuotoista sanetta.  

Taulukko 1. Sijamuotojen esiintymisjärjestys Salaisessa aapisessa verrattuna Toivaisen 
(1980: 150–152, 156–159, 181) hahmottelemaan suomalaislasten 
omaksumisjärjestykseen. 

Esiintymisjärjestys 

Salaisessa aapisessa 

Sijamuoto Omaksumisjärjestys 

suomalaislapsilla 

Ero järjestyksessä 

1. Illatiivi, yksikkö 3. - 2 * 

2. Genetiivi, yksikkö 8. - 6 

3. Inessiivi, yksikkö 9. - 6 

4. n-akkusatiivi, yksikkö 10. - 6 

5. Adessiivi, yksikkö 7. - 2 

6. Partitiivi, monikko 6. 0 

7. Allatiivi, yksikkö 11. - 4 

8. Partitiivi, yksikkö 1. + 7 ** 

9. Lok. adv. allatiivi *** 5. + 4 

10 Lok. adv. adessiivi 2. + 8 

11. Lok. adv. inessiivi 4. + 7 

12. Elatiivi, monikko 23. - 11 

13. Lok. adv. ablatiivi 16. - 3 

14. Elatiivi, yksikkö 17. - 3 

15. Akkusatiivi, monikko 12. + 3 

16. Ablatiivi, yksikkö 22. - 6 

17. Lok. adv. elatiivi 14. + 3 

18. Essiivi, yksikkö 18. 0 

* – = muoto esiintyy aapisessa aiemmin kuin suomalaislasten omaksumisjärjestyksessä.  

** + = suomalaislapset omaksuvat muodon aiemmin kuin tulee esiin aapisessa. 

*** lok. adv. = lokaalinen, paikallissijassa oleva adverbi. 

Toivaisen (1980: 96–123, 181) mukaan suomenkielisten lasten puheeseen tulee 
yleensä paikallissijaisia lokaalisia adverbeja ennen vastaavissa sijoissa taipuneita 
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nomineja. Hänen suomalaisinformanttinsa käyttävät esimerkiksi täällä-adverbia noin 
yhden vuoden ja yhdentoista kuukauden iässä, mutta adessiivissa olevia nomineja he 
käyttävät vasta mediaani-iässä 2 vuotta ja yksi kuukausi. (Toivainen 1980: 96–123, 
181.) Salaisen aapisen otoksessa esiintymisjärjestys on päinvastainen: paikallissija 
liittyy nominiin jo ennen kuin se liittyy adverbiin (ks. taulukko 1).  

Salaisen aapisen otoksessa esiintyy viidentenä sijamuotona nominin yksiköllinen 
adessiivimuoto. Toivaisen tutkimat lapset omaksuvat adessiivisijaiset nominimuodot 
yleensä seitsemäntenä. Lokaalisen adverbin adessiivimuoto on vasta kymmenentenä 
Salaisen aapisen aineistossa. Toivaisen havainnoimat lapset omaksuvat yleensä 
lokaalisen adverbin adessiivin jo toisena sijamuotonaan. (Ks. taulukko 1.) 

Ablatiivimuotoinen lokaalinen adverbi esiintyy Salaisessa aapisessa ennen 
nominin yksiköllistä ablatiivimuotoa. Aineistossa on yhteensä vain kolme nominia 
tai adverbia, jotka ovat ablatiivissa. Koska sijamuoto esiintyy oppikirjan tekstissä 
niin harvoin, S2-oppijoiden on vaikeaa omaksua ablatiivin muodostamista ja käyttöä 
vain oppikirjaa lukemalla.  

Salaisen aapisen aineistossa on kaksi yksikön ja kolme monikon elatiivimuotoa. 
Yksikön elatiivi on Salaisen aapisen aineiston 14. sijamuoto, mutta elatiivisijainen 
adverbi on aineistossa vasta 17. sijalla. Monikon elatiivi esiintyy aapisessa jo 12. 
muotona eli ennen nominin yksikön elatiivia tai lokaalisen adverbin elatiivimuotoa. 
Yleensä yksikkömuoto kuitenkin tulee suomalaislapsen puheeseen ennen monikkoa. 
(Ks. taulukko 1.) Toivaisen (1980: 156–159, 181) mukaan suomalaiset kielenoppijat 
omaksuvat yksikön elatiivin noin 2 vuoden ja 5 kuukauden iässä ja monikon elatiivin 
vasta noin 3 vuoden ja 9 kuukauden iässä.  

Monikon partitiivi tulee Salaisen aapisen aineistossa esiin ennen yksikön 
partitiivia. Yksikön partitiivi onkin aapisen aineistossa vasta kahdeksantena esiin 
tuleva sijamuoto. Toivaisen mukaan suomea äidinkielenään puhuvat lapset 
omaksuvat sen ensimmäisenä taivutusmuotonaan. (Ks. taulukko 1.) Salaisen aapisen 
aineistossa on kaksikymmentä yksikön partitiivissa ja seitsemän monikon 
partitiivissa olevaa sanetta.  

Sijataivutuksen esiintymisjärjestys Salaisessa aapisessa muistuttaa joiltakin osin 
suomalaislasten kielenomaksumista. Esimerkiksi yksikön essiivi on 18:ntena ja 
monikon partitiivi kuudentena sekä oppikirjassa että suomenkielisten lasten puheessa 
(taulukko 1). Toivainen (1980: 150) kuitenkin huomauttaa, että hänen aineistossaan 
essiivi ja translatiivi esiintyvät melko harvoin, joten tarkkaa omaksumisjärjestystä on 
hankalaa hahmotella. Salaisessa aapisessa on puolestaan vain kaksi elatiivin yksikkö- 
ja kolme monikkomuotoa. 
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Salaisen aapisen aineistosta puuttuu kokonaan kuusi sellaista taivutusmuotoa, 
jotka Toivaisen informantteina olleet lapset omaksuivat jo ensimmäisinä 
ikävuosinaan. Toivaisen mukaan suomalaislasten kielessä 13:ntena sijataivutuksen 
piirteenä on genetiivimuotoinen nomini postpositioilmauksessa. Lokaalisen adverbin 
illatiivimuoto on 15:ntenä ja nominin yksikön translatiivimuoto noin 19:ntenä. 
Suomalaislapset omaksuvat monikon adessiivin 20:ntenä, monikon genetiivin 
21:ntenä ja monikon inessiivin 24:ntenä. (Toivainen 1980: 145–147, 152, 156–159, 
181.)  

4.1.2 Verbit 

Taulukossa 2 verrataan Salaisen aapisen verbimuotojen esiintymisjärjestystä 
Toivaisen (1980) kuvaamaan suomalaislasten omaksumisjärjestykseen. Sekä 
oppikirjassa että omaksumisjärjestyksessä ovat ensimmäisellä sijalla imperatiivin 
yksikön 2. persoonan muodot ja toisena preesensin yksikön 3. persoonan muodot. 
Salaisessa aapisessa on yhteensä 32 imperatiivin yksikön 2. persoonan myönteistä 
muotoa ja 109 preesensin yksikön 3. persoonan muotoa. Nämä kaksi taivutusmuotoa 
muodostavat siis noin 56 prosenttia Salaisen aapisen aineistossa olevista 251 
verbimuodosta. 
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Taulukko 2. Verbimuotojen esiintymisjärjestys Salaisessa aapisessa verrattuna Toivaisen 
(1980: 34, 44, 54, 62–64, 71, 81–83, 88–91, 181) hahmottelemaan suomalaislasten 
omaksumisjärjestykseen. 

Esiintymisjärjestys 

Salaisessa aapisessa 

Verbimuoto * Omaksumisjärjestys 

suomalaislapsilla 

Ero järjestyksessä 

1. Imperatiivi, yks. 2. p. 1. 0 

2. Preesens, yks. 3. p. 2. 0 

3. Imperfekti, yks. 3. p. 5. - 2 ** 

4. TU-partisiippi - - 

5. Preesens, yks. 1. p. kielt. 3. + 2 *** 

6. Preesens, yks. 3. p. kielt. 3. + 3 

7. Preesens, yks. 1. p.  6. + 1 

8. Preesens, yks. 3. p. 9. - 1 

9. A-infinitiivi 15. - 6 

10 Imperatiivi, yks. 2. p. kielt. 10. 0 

11. Preesens, yks. 2. p. 13. - 2 

12. MA-infinitiivin inessiivi 18. - 6 

13. Pluskvamperfekti - - 

14. MA-infinitiivin illatiivi 8. + 6 

15. Passiivin preesens 7. + 8 

16. Preesens, yks. 2. p. kielt. 14. + 2 

17. Imperfekti, mon. 3. p. - - 

* yks. = yksikkö, mon. = monikko, kielt. = kielteinen muoto, p. = persoona. 

** – = muoto esiintyy aapisessa aiemmin kuin omaksumisjärjestyksessä.  

*** + = suomalaislapset oppivat muodon aiemmin kuin se tulee esiin aapisessa. 

Salaisen aapisen otoksessa on vain 31 kielteisessä muodossa olevaa verbiä. Niistä 17 
on preesensin yksikön 3. persoonan ja viisi preesensin yksikön 1. persoonan 
taivutusmuodossa. Nämä verbimuodot tulevat Salaisessa aapisessa esiin hieman 
myöhemmin kuin Toivaisen hahmottelemassa suomalaislasten 
omaksumisjärjestyksessä (ks. taulukko 2). Lisäksi aapisen aineistossa on kahdeksan 
imperatiivin yksikön 2. persoonan kielteistä muotoa. Tämä taivutusmuoto esiintyy 
Salaisen aapisen aineistossa kymmenentenä, kuten Toivaisen esittämässä 
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omaksumisjärjestyksessäkin. Aapisessa on myös yksi sane, joka on preesensin 
yksikön 2. persoonan kielteisessä muodossa. Tämä verbimuoto on 16. aapisen 
esiintymisjärjestyksessä ja Toivaisen tutkimuksessa 14. verbimuoto, jonka 
suomalaislapset oppivat. (Ks. taulukko 2.) 

Salaisen aapisen aineistossa on vain kolme passiivin preesensmuodossa olevaa 
verbiä. Passiivin preesens esiintyy Salaisen aapisen aineistossa vasta 15:ntenä 
verbitaivutuksen piirteenä, vaikka suomalaislasten luonnollisessa 
omaksumisjärjestyksessä se on 7:ntenä (ks. taulukko 2). Suomenkieliset käyttävät 
passiivia etenkin monikon 1. persoonan puhekielisissä muodoissa.  

Menneen ajan muotoja on Salaisen aapisen otoksessa vain vähän. Aapisen 
aineistossa on 20 verbiä indikatiivin imperfektin yksikön 3. persoonan muodossa ja 
yksi verbi perfektin monikon 3. persoonan muodossa. Sekä suomalaislasten kielessä 
että Salaisen aapisen aineistossa imperfektin yksikön 3. persoonan muodot esiintyvät 
jo varhain: aapisessa se on kolmas verbimuoto ja Toivaisen aineistossa viides. 
Perfektin yksikön 3. persoonan muoto on Ahon aineistossa kahdeksas ja Toivaisen 
tutkimuksessa yhdeksäs verbitaivutuksen muoto. (Ks. taulukko 2.) Yksi Salaisen 
aapisen aineiston sane on TU-partisiipissa, seitsemän pluskvamperfektin yksikön 3. 
persoonan muodossa ja yksi imperfektin monikon 3. persoonan muodossa. Nämä 
kolme muotoa ovat Toivaisen (1980: 72, 80, 91) mukaan harvinaisia tai niitä ei ole 
lainkaan alle neljävuotiaiden oululaislasten puheessa. Salaisessa aapisessa TU-
partisiippi esiintyy neljäntenä ja pluskvamperfektin yksikön 3. persoona 13:na 
verbimuotona. Imperfektin monikon 3. persoona on aapisen 17. verbimuoto. (Ks. 
taulukko 2.) 

Salaisen aapisen aineistossa on yhteensä 12 verbisanetta, jotka ovat A-
infinitiivissä, ja kolme sanetta MA-infinitiivissä. Infiniittisten verbien määrä aapisen 
aineistossa on siis melko pieni. A-infinitiivi on aineistossa 9. verbimuoto, mutta 
suomalaislapset omaksuvat sen vasta 15:ntenä. Salaisessa aapisessa on 14. 
verbimuotona MA-infinitiivin illatiivi. Sen sijaan Toivaisen aineistossa se esiintyy 
suomalaislasten puheessa jo kahdeksantena verbistä muodostettuna muotona. (Ks. 
taulukko 2.)  

Salaisen aapisen aineistosta puuttuu kuusi suomalaislasten varhain omaksumaa 
verbimuotoa. Aineistossa ei ole imperfektin yksikön 1. persoonan muotoa. Se on 
Toivaisen (1980: 71) tutkimuksen mukaan suomenkielisten lasten 
omaksumisjärjestyksessä jo 10. verbimuotona. Lisäksi aapisen otanta aineistossa ei 
ole imperfektin yksikön 3. persoonan kielteistä muotoa. Toivaisen (1980: 71) 
informantit omaksuivat sen 11. muotonaan. 
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Salaisen aapisen otanta-aineistossa ei ole perfektiä muissa muodoissa kuin 
yksikön 3. persoonassa.  Toivaisen (1980: 181) aineistossa perfektin yksikön 3. 
persoona on omaksumisjärjestyksessä yhdeksäntenä ja muut perfektimuodot 
15:ntenä. Toivaisen mukaan suomalaislapset omaksuvat konditionaalin tunnuksen 
16:ntena, preesensin monikon 3. persoonan muodon 18:ntena ja passiivin 
imperfektimuodon 19:ntena (Toivainen 1980: 63–64,71, 181). Näitä muotoja 
Salaisessa aapisen otanta-aineistossa ei esiinny.  

4.2 Esiintymisjärjestys Aamu-lukemistossa 

4.2.1 Nominit 

Aamu-lukemiston sijamuotojen esiintymisjärjestys eroaa melko paljon 
suomalaislasten kielenomaksumisesta. Jos nominatiivimuotoisia sanoja ei oteta 
huomioon, kolme ensimmäistä Aamun aineistossa esiintyvää sijamuotoa ovat 
yksikön genetiivi ja inessiivi sekä monikon akkusatiivi3. Yksikön genetiivi- ja 
inessiivimuodot tulevat Aamussa esiin 7 sijamuotoa aiemmin kuin suomea 
äidinkielenään puhuvien lasten kielessä (ks. taulukko 3). Aamu-lukemiston 
tutkimusaineistossa on 32 yksikön inessiivi- ja 71 yksikön genetiivimuotoa4. 
Monikon akkusatiivimuodot esiintyvät Aamussa kolmantena sijamuotona eli 
yhdeksän sijaa aiemmin kuin suomea äidinkielenään puhuvilla lapsilla (ks. taulukko 
3). Ensimmäinen monikon akkusatiivimuoto Aamun aineistossa on sanassa vihkot 
lauseessa ota nämä vihkot.  

                                                        
3 Nykyisin ei puhuta monikon akkusatiiveista, vaan saneet määritellään monikon nominatiiveiksi. Yksikön 
akkusatiivia kutsutaan nykyisin nominatiiviksi tai genetiiviksi. (ISK 2004: 1178.) 
4 On syytä huomata, että sanojen kappalemääriä laskiessaan Aho sisällytti myös n-akkusatiivit genetiivien 
joukkoon. 
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Taulukko 3. Sijamuotojen esiintymisjärjestys Aamussa ja saman piirteen omaksumis-
järjestys suomalaislapsilla Toivaisen (1980: 150–152, 156–159, 181) mukaan. 

Esiintymisjärjestys 

Aamussa 

Sijamuoto Omaksumisjärjestys 

suomalaislapsilla 

Ero järjestyksessä 

1. Genetiivi, yksikkö 8. - 7 * 

2. Inessiivi, yksikkö 9. - 7 

3. Akkusatiivi, monikko 12. - 9 

4. Partitiivi, monikko 1. +3 ** 

5. Adessiivi, yksikkö 7. - 2 

6. n-akkusatiivi, yksikkö 10. - 4 

7. Illatiivi, yksikkö 3. + 4 

8. Partitiivi, monikko 6. + 2 

9. Allatiivi, yksikkö 11. - 2 

10 Translatiivi, yksikkö 19. - 9 

11. Elatiivi, yksikkö 17. - 6 

12. Lok. adv. allatiivi *** 5. + 7 

13. Genetiivi + postpositio 13. 0 

14. Lok. adv. inessiivi 4. + 10 

15. Essiivi, yksikkö 18. - 3 

16. Genetiivi, monikko 21. - 5 

17. Lok. adv. ablatiivi 16. + 1 

18. Adessiivi, monikko 20. - 2 

19. Ablatiivi, yksikkö 22. - 3 

* - = muoto tulee Aamussa aiemmin esiin kuin omaksumisjärjestyksessä. 

** + = suomalaislapset oppivat muodon aiemmin kuin se tulee esiin Aamussa.  

*** lok. adv. = lokaalinen, paikallissijassa oleva adverbi. 

Suomenkieliset lapset omaksuvat yleensä ensin yksikön sijamuodot ja vasta sitten 
monikkomuodot (Toivainen 1980: 159, 181). Aamun otanta-aineistossa on monikon 
adessiivissa oleva sane, mutta ei yksikön adessiivissa olevia saneita. Aineistossa 
genetiivin ja partitiivin monikkomuodot tulevat esiin vasta yksikkömuotojen jälkeen, 
mutta monikon akkusatiivi esiintyy jo ennen yksikköä. Genetiivin yksikkömuoto on 
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aineistossa ennen monikkomuotoa. Monikon genetiivin tunnus on 16. sijamuoto 
Aamun aineistossa, mutta suomalaislasten omaksumisjärjestyksessä se on vasta 
21:ntena. Monikon genetiivimuotoja on kuitenkin vain kahdessa Salaisen aapisen 
otoksen saneessa. 

 Partitiivin osalta Aamu-lukemisto muistuttaa melko paljon suomenkielisten 
lasten kielenomaksumisjärjestystä. Yksikön partitiivin tunnukset esiintyvät 
aineistossa ennen monikkomuotoja, kuten suomalaislastenkin 
omaksumisjärjestyksessä. Yksikön partitiivi on aineiston neljäs sijamuoto. 
Suomalaislasten omaksumisjärjestyksessä se on Toivaisen mukaan ensimmäisenä. 
Monikon partitiivimuoto on kahdeksas sijamuoto aineistossa ja kuudes 
suomalaislasten omaksumisjärjestyksessä. (Ks. taulukko 3.) Aamun 
tutkimusaineistossa on yhteensä 53 yksikön ja 19 monikon partitiivimuotoa.   

Aamu-lukemiston otoksessa ei ole suomalaislasten käyttämiä monikon elatiivi- 
ja inessiivimuotoja eikä lokaalisten adverbien adessiivi-, elatiivi- ja illatiivimuotoja. 
Suomalaislapsiltakin on havaintoja monikon elatiivin ja inessiivin tunnuksista vasta 
lähempänä neljättä ikävuotta (Toivainen 1980: 181). Sen sijaan paikallissijaisten 
adverbien käytössä tulokset eroavat, koska suomalaislapset omaksuvat ne jo melko 
nuorina. Lokaalisen adverbin adessiivimuoto on toinen suomenkielisten lasten 
sijamuodoista, adverbin elatiivimuoto 14. ja adverbin illatiivimuoto 15. sijamuoto 
(Toivainen 1980: 181). Toisaalta nauhoitustilanne suosii paikallissijaisten adverbien 
käyttöä. 

Aamu-lukemiston aineistossa on muutamia paikallissijaisia, paikkaa ilmaisevia 
adverbeja, mutta ne tulevat esiin myöhemmin kuin suomalaislasten puheessa. 
Lokaalisen adverbin allatiivimuoto on aineistossa vasta 12. sijalla, vaikka se on 
suomalaislasten omaksumisjärjestyksessä jo viides. Yksikön allatiivimuodot tulevat 
aineistossa esiin ennen lokaalista adverbimuotoa, vaikka Toivaisen mukaan 
suomalaislasten omaksumisjärjestys on päinvastainen. Inessiivimuotoinen lokaalinen 
adverbi on suomalaislasten puheessa 4. sijalla ja Aamun aineistossa vasta 14. sijalla. 
Yksikön inessiivimuoto tulee aineistossa esiin jo 9:ntenä. Ablatiivi esiintyy 
aineistossa vain lokaalisessa adverbissa. Ablatiivimuotoinen adverbi on aineistossa 
19. ja suomalaislasten omaksumisjärjestyksessä 22. (Ks. taulukko 3.)  

Genetiivimuotoisen nominin ja postposition yhdistelmä on sekä lasten 
omaksumisjärjestyksessä että oppikirjan esiintymisjärjestyksessä 13. sijalla. Monien 
sijamuotojen esiintymis- ja omaksumisjärjestyksessä on kuitenkin suuria eroja. 
Kuten taulukosta 3 ilmenee, Aamun aineistossa on kaikkiaan 19 eri 
sijataivutusmuotoa, ja niistä 10 eroaa suomalaislasten omaksumisjärjestyksestä 
ainakin neljän sijamuodon verran.   
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Toivaisen kuvailema omaksumisjärjestys eroaa eniten Aamun 
esiintymisjärjestyksestä inessiivimuotoisen lokaalisen adverbin ja translatiivin 
tunnuksen osalta. Aamun aineistossa yksikön translatiivimuoto on 10. ja 
suomalaislasten puheessa 19. sijamuoto (ks. taulukko 3). Translatiiveja on kuitenkin 
vain vähän Toivaisen tutkimusaineistossa, joten Toivanen (1980: 150–152) kehottaa 
suhtautumaan tuloksiin varauksella. Aamun aineistossa yksikön translatiivimuotoja 
on kolmessa saneessa. 

4.2.2  Verbit 

Taulukossa 4 on Aamu-lukemiston aineistossa olevien verbimuotojen 
esiintymisjärjestys. Lukemiston muotojen esiintymisjärjestys ei juuri muistuta 
Toivaisen hahmottelemaa suomalaislasten omaksumisjärjestystä muutoin kuin 
preesensin yksikön 3. persoonan ja yksikön 1. persoonan taivutusmuotojen osalta. 
Oppikirjassa preesensin yksikön 3. persoona on ensimmäisenä esiin tuleva muoto, ja 
suomalaislasten omaksumisjärjestyksessä se on toisena. Preesensin yksikön 1. 
persoonan tunnus on sekä kirjassa että suomalaislasten puheessa kolmantena 
verbitaivutuksen piirteenä. (Ks. taulukko 4.) Aamu-lukemiston otoksessa on 219 
verbiä, joista preesensin yksikön 1. persoonan muotoja on yhteensä 19 ja preesensin 
yksikön 3. persoonan muotoja 116. Nämä kaksi verbimuotoa kattavat siis kaiken 
kaikkiaan 63 % Aamun aineiston verbisaneista. 
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Taulukko 4. Verbimuotojen esiintymisjärjestys Aamussa ja saman piirteen omaksumis-
järjestys suomalaislapsilla Toivaisen (1980: 34, 44, 54, 62–64, 71, 81–83, 88–91, 181) 
mukaan. 

Esiintymisjärjestys 

Aamussa 

Verbimuoto * Omaksumisjärjestys 

suomalaislapsilla 

Ero järjestyksessä 

1. Preesens, yks. 3. p. 2. - 1 ** 

2. Preesens, mon. 3. p. 19. - 17 

3. Preesens, yks. 1. p.  3. 0 

4. Preesens, yks. 2. p. 13. - 9 

5. Imperatiivi, yks. 2. p. 1. + 4 *** 

6. Preesens, yks. 3. p.  3. + 3 

7. Konditionaali 17. - 10 

8. VA-partisiippi, aktiivi - - 

9. A-infinitiivi 15. - 6 

10 Perfekti, yks. 3. p. 9. + 1 

11. Passiivin preesens 7. + 4 

12. Imperfekti, yks. 3. p. 5. + 8 

13. Preesens, mon. 1. p. - - 

14. Imperfekti, mon. 3. p. - - 

15. MA-infinitiivin illatiivi 7. + 8 

16. Imperatiivi, mon. 2. p. - - 

* yks. = yksikkö, mon. = monikko, kielt. = kielteinen muoto, p. = persoona. 

** - = muoto esiintyy Aamussa aiemmin kuin omaksumisjärjestyksessä.  

*** + = suomalaislapset omaksuvat muodon aiemmin kuin se tulee esiin Aamussa. 

Aamu-lukemiston otoksessa esiintyy toisena verbitaivutuksen muotona preesensin 
monikon 3. persoonan muoto, joka on suomalaislasten omaksumisjärjestyksessä noin 
sijalla 19 (ks. taulukko 4). Suomea äidinkielenään puhuvat lapset käyttävät usein 
yksikön 3. persoonan muotoa monikon 3. persoonan tunnuksen asemasta (Toivainen 
1980: 63–64, 181). Aamu-lukemiston tarinoissa käytetään kuitenkin yleiskielen 
mukaista kirjoitusasua. Aamun aineistossa on yhteensä 19 monikon 3. persoonan 
preesensmuodossa olevaa sanetta.  

 208 



Neljäntenä verbitaivutuksen muotona Aamun aineistossa esiintyy yksikön 2. 
persoonan preesenstaivutus. Toivaisen (1980: 62, 181) tutkimustulosten perusteella 
suomalaislapset omaksuvat sen vasta 13:ntena verbimuotonaan. (Ks. taulukko 4.) 
Aamun aineistossa on kuusi yksikön 2. persoonan preesensmuotoa. 

Toivaisen (1980: 40–41, 181.) tutkimuksessa suomalaislapset käyttävät 
konditionaalia useimmiten yksikön 1. ja 3. persoonassa tai passiivissa. Aamun 
aineistossa konditionaali liittyy vain yksikön tai monikon 2. persoonaan. 
Konditionaali on seitsemäs Aamu-lukemistossa esiintyvä verbin taivutusmuoto, 
mutta suomalaislapset omaksuvat sen yleensä vasta 17:ntena (ks. taulukko 4). 
Konditionaalimuotoisia saneita on Aamun aineistossa vain kolme kappaletta.  

Suomea puhuvat lapset käyttävät puheessaan monia kielteisen verbitaivutuksen 
muotoja. Aamun aineistossa on vain kaksi kielteisessä muodossa olevaa verbiä, ja ne 
ovat kumpikin preesensin 3. persoonan kielteisessä muodossa. Tämä taivutusmuoto 
tulee aineistossa esiin kuudentena, vaikka suomalaislapset omaksuvat sen yleensä jo 
kolmantena (ks. taulukko 4). Aamun aineistosta puuttuvat esimerkiksi yksikön 1. 
persoonan ja yksikön 2. persoonan kielteiset preesensmuodot sekä imperatiivin 
yksikön 2. persoonan ja imperfektin yksikön 3. persoonan kielteiset muodot.  

Aamu-lukemistossa on useita sellaisia verbimuotoja, jotka ovat harvinaisia 3–4-
vuotiaiden suomalaislasten puheessa tai puuttuvat lasten kielestä kokonaan (ks. esim. 
Toivainen 1980: 34–35, 61, 72, 91). Aineistossa esiintyy esimerkiksi kahdeksantena 
aktiivimuotoinen VA-partisiippi, 13:ntena preesensin monikon 1. persoonan muoto, 
14:ntena imperfektin monikon 3. persoonan ja 16:ntena monikon 2. persoonan 
imperatiivimuoto. Näitä suomalaislasten puheessa harvinaisia verbitunnuksia on 
Aamun aineistossa kuitenkin vain muutamaan sanaan liittyneinä. Aamun aineistossa 
on vain yksi sane VA-partisiipin aktiivimuodossa, preesensin monikon 1. persoonan 
tai imperatiivin monikon 2. persoonan muodossa. Imperfektin monikon 3. persoonan 
muodossa on aineistossa yhteensä 11 sanetta. 

Aamun otanta-aineistosta puuttuu suomalaislasten käyttämiä menneen ajan 
verbitaivutuksen muotoja. Toivaisen (1980: 181) mukaan suomalaislapset omaksuvat 
jo varhain yksikön 1. persoonan imperfektimuodon ja yksikön 2. persoonan 
kielteinen imperfektimuodon. Lisäksi aineistossa ei ole passiivin imperfektiä. Aamu-
lukemistossa on kuitenkin perfektin ja imperfektin yksikön 3. persoonan muodot 
sekä imperfektin monikon 3. persoonan muoto.  
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5 Aamun ja Salaisen aapisen vertailua 

Kieliopilliset muodot esiintyvät Aamu-lukemistossa ja Salaisessa aapisessa vain 
harvoin siinä järjestyksessä, jossa suomalaislasten on todettu niitä omaksuvan. 
Opettajan on hyvä tiedostaa ainakin suurimmat poikkeamat esiintymisjärjestyksen ja 
omaksumisjärjestyksen välillä, jotta ne voidaan ottaa huomioon opetuksessa. 

Salaisessa aapisen aineistossa on 18 sijamuotoa, joista 10 eroaa ainakin neljän 
sijamuodon verran Toivaisen hahmottelemasta suomalaislasten 
omaksumisjärjestyksestä, ja Aamun aineiston 19 sijamuodosta 10 eroaa ainakin 
neljän sijamuodon verran omaksumisjärjestyksestä (ks. taulukot 1 ja 3). Finiittisten 
verbimuotojen esiintymisjärjestys Salaisessa aapisessa muistuttaa jonkin verran 
suomalaislasten omaksumisjärjestystä, mutta Aamu-lukemiston verbitaivutuksen 
esiintymisjärjestys on jo melko etäällä omaksumisjärjestyksestä. Aamun aineistossa 
on 16 eri verbimuotoa, ja niistä neljä eroaa Toivaisen hahmottelemasta 
suomalaislasten omaksumisjärjestyksestä neljän taivutusmuodon verran tai 
enemmän. Salaisen aapisen aineistossa on 17 erilaista verbimuotoa, ja niistä neljä 
eroaa ainakin neljän verbimuodon verran suomea puhuvien lasten 
omaksumisjärjestyksestä. (Ks. taulukot 2 ja 4.)   

Sekä Aamu-lukemiston että Salaisen aapisen otanta-aineistosta puuttuu 
taivutusmuotoja, jotka ovat suomalaislasten kielessä yleisiä. Nämä erot johtuvat 
osittain siitä, että puhumisessa ja kirjoittamisessa käytetään erilaisia taivutusmuotoja. 
Tällä ei kuitenkaan voida selittää sitä, miksi muun muassa kielteisiä verbimuotoja oli 
otoksissa niin vähän. Aamun otanta-aineistoon sisältyy kaksi kielteisessä muodossa 
olevaa verbiä, ja nekin ovat molemmat samassa taivutusmuodossa, preesensin 3. 
persoonan kielteisessä muodossa. Tämä määrää ei voida pitää riittävänä kielteisen 
verbitaivutuksen oppimiseksi.  

Kummankin oppikirjan otoksessa on melko niukalti menneen ajan muodoissa 
olevia verbejä. Salaisen aapisen otanta-aineistossa niitä on yhteensä 34 ja Aamu-
lukemiston otoksessa 26. Aamu-lukemiston aineistossa esiintyvät vain yksikön ja 
monikon 3. persoonan imperfektimuodot. S2-oppijoiden olisi kuitenkin hyvä oppia 
kertomaan myös asioista, joita he itse ovat aiemmin tehneet ja kokeneet, sekä 
kysymään, mitä muut ovat tehneet. Siksi myös 1. ja 2. persoonan menneen ajan 
muotoja on hyvä esitellä runsaasti.  

Aamussa on enemmän monikon 3. persoonan muotoja ja partitiivissa olevia 
sanoja kuin Salaisessa aapisessa. Salaisen aapisen aineistossa on huomattavasti 
enemmän imperatiivimuotoisia saneita kuin Aamu-lukemistossa. Paikallissijaiset 
adverbit tulevat molemmissa oppikirjoissa esiin varsin myöhäisessä vaiheessa, tai 
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niitä ei esiinny tekstissä ollenkaan. Toivaisen (1980: 181) mukaan suomalalaislapset 
kuitenkin oppivat paikallissijaiset adverbit jo kielenoppimisen alkuvaiheessa. Lisäksi 
monet monikkomuodot tulevat Aamussa ja Salaisessa aapisessa esiin ennen 
yksikkömuotoja. 

Tarkastelemissamme oppikirjoissa on monia sellaisia taivutusmuotoja, joita 
suomalaislapset eivät ole omaksuneet ennen neljättä ikävuottaan. Näissä muodoissa 
olevien saneiden kokonaismäärä on kuitenkin pienehkö. Lapsenkielelle harvinaiset 
muodot voivat oppikirjoissa esiintyä esimerkiksi verbiliiton osana tai muissa 
vakiintuneissa rakenteissa. Esimerkiksi Aamun aineistossa VA-partisiippi tulee esiin 
jo kahdeksantena verbimuotona, koska tekstissä on kiteytynyt verbiliitto lauseessa 
hänen on mentävä hammaslääkärille.  

Kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta ei yksittäisten sanojen kieliopillisella 
muodolla ole yleensä suurta merkitystä. Sekä suomalaislasten että S2-oppijoiden on 
kuitenkin vaikeaa oppia uusia taivutusmuotoja, jos niitä käytetään vain harvoin. Jos 
suomalaislapset kuulevat jonkin muodon tarpeeksi usein, he oppivat sen melko 
nopeasti, vaikka muoto olisivat vaikeasti tuotettava (Toivainen 1999: 139–141). 
Toistolla on myös S2-oppijoille suuri merkitys.  

Tämän tutkimuksen tuloksia arvioitaessa on keskeistä muistaa, että jonkin 
rakenteen tai sanan esiintyminen kirjassa ei vielä takaa, että lukija olisi oppinut 
uuden asian. Tärkeintä on, että oppikirja tarjoaa oppimiseen hyviä mahdollisuuksia. 
Taivutusmuotojen tarkastelu on vain yksi näkökulma oppikirjojen analysointiin. Aho 
on pro gradu -työssään (2005) tutkinut myös oppikirjojen sanastoa. Lisätutkimusta 
tarvittaisiin esimerkiksi oppikirjojen lausetyypeistä.  
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S2-oppiaineen ja -tutkimuksen tähänastinen taival 
Oulun yliopistossa 

Jarmo Harri Jantunen 

1 Lisääntyvään tarpeeseen lisää koulutusta 

Maahanmuuttajien määrän jatkuva kasvu on lisännyt suomen kielen opetuksen 
tarvetta. Myös jatkuva ja kasvava kiinnostus suomeen kieleen ulkomailla – niin 
Euroopassa kuin kaukaisemmissakin maailmankolkissa – on vaatinut kasvattamaan 
opetuksen määrää: 90-luvun puolivälissä suomea opetettiin yli 80 ulkomaisessa 
yliopistossa 25 eri maassa (Raanamo – Tuomikoski 1997: 14), mutta vuonna 2007 
suomea opettavia yliopistoja on maailmassa jo hieman yli 100 noin 30 maassa (Cimo 
2007). Yhä kasvava opiskelijavaihto on puolestaan lisännyt yliopistojen 
kielikeskuksissa suomen opetuksen määrää ja kurssien valikoimaa (ks. esim. Koskela 
2002). Suomi vieraana ja toisena kielenä (eli sutvi-) -opettajan didaktisten tietojen tai 
taitojen vaatimukset ovat selvästi erilaisia kuin äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettajan. Kasvavan koulutustarpeen ja didaktisten vaatimusten vuoksi on katsottu 
aiheelliseksi kehittää oppiainetta omaan suuntaansa ja lisätä alan aineenopettajien 
koulutusta yliopistoissa (ks. Vilkamaa-Viitala 1996). Tähän haasteeseen on vastattu 
myös Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineessa. 

Oulun yliopistossa sutvi-oppiainetta on voinut opiskella tähän mennessä 
yhtäjaksoisesti 13 vuotta. Aluksi opetusta tarjottiin yksittäisinä suomen kielen 
aineopintojen valinnaisina kursseina ja myös syventävissä opinnoissa pro gradu -
tutkielman teoria- ja metodikursseina. Sutvi vakinaisti asemansa opinto-ohjelmassa 
lukuvuonna 1994–1995, jolloin Suomi vieraana kielenä -kurssi lisättiin suomen 
kielen valinnaisiin opintoihin 2 opintoviikon laajuisena kokonaisuutena. Jo neljän 
vuoden päästä, vuonna 1998, sutvi sai sivuaineen statuksen: suomi toisena ja 
vieraana kielenä -oppiaineesta saattoi suorittaa 15 opintoviikon laajuiset 
perusopinnot; lukuvuodesta 2005–2006 lähtien on ollut mahdollista suorittaa myös 
35 opintopisteen laajuiset aineopinnot.  

Sutvi on ollut suosittu sivuaine koko olemassaolonsa ajan. Perusopinnot on 
aloittanut vuosittain noin 25 opiskelijaa, aineopinnot noin 20. Opiskelijoista valtaosa 
on ollut suomen kielen pääaineopiskelijoita, mutta opintoja suorittavat myös muiden 
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aineiden opiskelijat, jotka ovat valinneet suomen kielen sivuaineeseen. Varsinaisten 
tutkinto-opiskelijoiden lisäksi opiskelijoina on ollut runsaasti tutkintoaan täydentäviä 
maistereita. He ovat usein joko jo työelämässä toimivia sutvi-opettajia, jotka 
haluavat täydentää tietämystään alasta, tai esimerkiksi luokanopettajia, jotka 
monipuolistavat ammattiosaamistaan näillä opinnoilla. Monikulttuurisissa kouluissa 
tarvitaan yhä monipuolisempaa osaamista, mikä näkyy kiinnostuksena jatkuvaan 
opiskeluun. 

Koska sutvin perusopinnot aloittavilta vaaditaan suoritetut suomen kielen 
perusopinnot, sutvi-kokonaisuus ei sisällä varsinaisia suomen kielen aineenhallinnan 
kursseja. Opinnot ovat rakentuneet monipuolisesti kielen oppimista ja opettamista 
sekä kielitaidon arviointia luotaavista kursseista, suomalaista ja maahanmuuttajien 
kulttuuritietoa sisältävistä kursseista sekä opetusharjoittelusta ja tutkimustyöstä. 
Nykyiset perusopinnot painottuvat kielen oppimisen ja opettamisen ja kielitaidon 
arvioinnin kysymyksiin sekä kulttuuri- ja yhteiskuntatietoon, aineopinnoissa 
korostuvat oppiaineen tutkimukselliset kysymykset sekä käytännön opetustyö 
oppimateriaalin tuottamisineen. Opinnot koostuvat teoreettisista jaksoista ja 
”kenttäjaksoista”. Nämä eivät ole kuitenkaan toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, 
sillä useat kurssit sisältävät tuutoroinnin tai opetusharjoittelun lisäksi näitä tukevan 
teoreettisen osuuden. Kaiken kaikkiaan suomi toisena ja vieraana kielenä on 
kasvanut ripeästi monipuoliseksi ja kiinnostavaksi oppiaineeksi, jonka tarjoamat 
mahdollisuudet ovat laajasti opiskelijoiden tiedossa. 

2 Opetuksen monipuolisuus mahdollista 
yhteistyön avulla 

Konkreettinen tutustuminen sutvi-didaktiikkaan alkaa heti perusopintojen alussa 
jaksolla, jonka aikana opiskelijat vierailevat erilaisissa sutvi-opetusta antavissa 
oppilaitoksissa. Opetustyöhön tutustuminen jatkuu tämän jälkeen perusopinnoissa 
tuutorointijaksolla sekä kielitaidon arvioinnilla ja päättyy aineopinnoissa 30 tunnin 
laajuiseen opetusharjoittelujaksoon sekä seminaarityötä varten tehtävään aineiston 
keruuseen. Kenttäjaksot on tehnyt mahdolliseksi jatkuva tiivis yhteistyö oppiaineen 
sekä Oulun ja sen lähialueiden oppilaitosten välillä; opiskelijat ovat olleet toivottuja 
tuutoreita ja harjoittelijoita suomen kursseilla eri puolella Pohjois-Pohjanmaata.  He 
ovat vierailleet ja työskennelleet eri oppiasteilla peruskouluissa ja lukioissa, 
maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuskeskuksissa, suomen kielen ja kulttuurin 
kesäkursseilla, kielikeskuksissa, aikuis- ja täydennyskoulutuskeskuksissa ja monissa 
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muissa paikoissa. Kansainvälisen opiskelijavaihdon puitteissa sutvi-opiskelijat ovat 
päässeet työskentelemään myös lukuisissa ulkomaisissa yliopistoissa tuutoreina, 
harjoittelijoina ja opettajina. Tutustuminen opetusta antaviin oppilaitoksiin ja 
organisaatioihin eri opintojaksojen puitteissa on myös taannut monelle opiskelijalle 
työpaikan valmistumisen jälkeen – sutvi-opinnot ylipäätäänkin tarjoavat hyvät ja 
monipuoliset työllistymismahdollisuudet valmistuvalle maisterille. 

Merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat olleet myös Oulun yliopiston 
täydennyskoulutuskeskus ja yliopiston kielikeskus. Molemmat ovat taanneet useita 
harjoittelupaikkoja opiskelijoille ja myös tilapäisiä tai vakituisia työpaikkoja niille, 
joita suomen opettaminen muunkielisille on kiinnostanut. Kielikeskuksessa 
ulkomaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden määrä on kasvanut jatkuvasti. 
Kielikeskuksessa opiskelee vuosittain suomea yli 300 ulkomaista opiskelijaa, mikä 
takaa sutvi-opiskelijoille monia mahdollisuuksia tutustua opetukseen eri tasoilla. 
(Koskela 2002.) 

Suomi toisena ja vieraana kielenä -opetus on järjestetty Oulussa monimuoto-
opetuksena. Kaikki sutvi-kurssit ovat jossain määrin verkoitse tavoitettavissa: 
perusopinnot ja osa aineopinnoista on mahdollista suorittaa kokonaan verkoitse tai 
etäopintoina Optima-oppimisympäristön avulla. Verkko-osioiden lisäksi kursseihin 
liittyy vaihtelevasti kontaktitapaamisia, kenttäjaksoja ja kirjatenttejä. Tavallista on, 
että yksi opintojakso koostuu erilaisista osioista. Verkko-opetus on mahdollistanut 
Oulun ulkopuolella asuvien ja opiskelevien osallistumisen opiskeluun ja taannut 
myös tutkinto-opiskelijoille jonkinasteista väljyyttä suorittaa opintoja parhaiten 
katsomaansa aikaan. Verkkopohjainen opintokokonaisuus on suunniteltu vuosina 
2004–2006 toimineessa Opetusministeriön rahoittamassa, professori Helena Sulkalan 
koordinoimassa Maahanmuuttajien suomenopettajien koulutuksen tehostaminen -
hankkeessa. Hankkeen motivaationa oli muuttunut yhteiskunnallinen tilanne: 
Pohjois-Suomessa on tuskin enää koulua, jossa ei olisi maahanmuuttajalapsia tai -
nuoria. Usein heidän opettajinaan on kuitenkin ollut äidinkielen opettajia, joilla ei ole 
ollut koulutusta sutvi-opetukseen (ks. Pihlaja-Vihelä 2007). Verkko-opetus on tehnyt 
mahdolliseksi heidänkin osallistumisensa täydennyskoulutukseen työn ohessa. 

Suomen kielen oppiaine on ollut aktiivisesti luomassa yhteistyöhankkeita ja 
järjestämässä täydennyskoulutusta suomi toisena ja vieraana kielenä -alalla. Vuosina 
2003–2006 suunniteltiin ja järjestettiin verkkopohjaisia kursseja Oulun yliopiston 
kielikeskuksen sekä sutvi-oppiaineen tarpeisiin. Ensimmäinen projekteista oli 
Monimuotoisesti suomea (MOMUS) -hanke, ja sen seuraajia olivat TÄKYMOMUS 
1 ja 2. Tälläkin hetkellä hankkeiden tuotoksena syntyneistä kursseista toimivat 
verkkoympäristössä edistyneille suomenoppijoille tarkoitetut kirjoittamisen ja 
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suomen kielen rakenteen kurssit. Vuosina 2001–2004 järjestettiin Oulun yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutuksen kansainvälisen linjan 
kanssa yhteistyöhanke, jonka puitteissa kansainvälisiin kasvatusalan tehtäviin 
valmistuville luokanopettajaopiskelijoille tarjottiin sivuaineena suomen kielen ja 
sutvi-aineen sisältävä perusopintokokonaisuus. Haaparannan kielikoulun kanssa on 
puolestaan samoihin aikoihin järjestetty rajan yli toteutunutta suomen kielen 
koulutusta. 

Suomi toisena ja vieraana kielenä -kursseista ja opintokokonaisuuksista ja 
oppiaineen suunnittelusta on vastannut vuodesta 1997 vuoden 2005 loppuun asti 
lähes yksin suomen kielen professori Helena Sulkala. Käytännön opetustyöhön ja 
suunnitteluun saatiin apuvoimia vuonna 2005 amanuenssista ja suunnittelijasta. 
Opetustarjontaa on laajennettu lukuisien vierailevien luennoitsijoiden tarjoamilla 
kursseilla. Vuodesta 2006 aineopintokokonaisuuden alkamisen myötä oppiaineessa 
on myös työskennellyt perus- ja osittain aineopinnoista vastaava lehtori.  

3 Myös tutkimustoiminta vilkastuu ja 
monipuolistuu: yksittäisiä tutkimuksia ja 
laajoja hankkeita 

Ensimmäinen varsinainen oululainen suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnäytetyö 
valmistui vuonna 1976, siis lähes 20 vuotta ennen kuin ainetta saattoi Oulussa 
opiskella. Työ on Eila Lillbackan tutkimus Jepuan ruotsinkielisten asukkaiden 
suomen kielen taidosta. Sen seuraajat ilmestyivät vasta 90-luvulla, jolloin oppiaine 
alkoi kehittyä sivuaineopinnoiksi ja herätti kiinnostusta myös opinnäytetöitä 
kirjoittavien keskuudessa. 90-luvun ensimmäisen viiden vuoden aikana pro gradu -
töitä valmistui 3, mutta seuraavan viiden vuoden aikana jo 11. Vuosina 2001–2005 
sutvi-aiheisia tutkielmia syntyi 9. Kaikista valmistuneista pro gradu -tutkielmista 
sutvi-tutkielmien osuus on ollut viimeisen 15 vuoden ajan noin 10 prosenttia. 
Suuntaus näyttäisi olevan kuitenkin kohti suurempaa kiinnostusta sutvi-aiheisia töitä 
kohtaan: pelkästään vuosina 2006–2007 on valmistunut jo viisi opinnäytetyötä ja 
parhaillaan tätä kirjoittaessa on tekeillä tai tarkastettavana seitsemän työtä. Pro gradu 
-tutkielmien lisäksi oppiaineen puitteissa on tehty kaksi lisensiaatintutkielmaa 
(Hassinen 1997; Nissilä 2002) ja yksi väitöskirja eli Sirje Hassisen tutkimus 
Simultaaninen kaksikielisyys: läheiset sukukielet viro ja suomi rinnakkain (2002). 
Nykyisistä jatko-opiskelijoista kuusi tekee tutkimusta suomen oppimiseen ja 
opettamiseen liittyen.  
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Vuodesta 1997 lähtien Oulu on ollut mukana usean yliopiston VIRSU- eli Viro ja 
suomi kohdekielinä -hankkeessa. Hankkeen toinen kansainvälinen konferenssi 
pidettiin 60 osallistujan voimin Oulussa keväällä 2004. Esitelmistä koottu VIRSU II: 
Suomi ja viro kohdekielinä -kokoomateos (Sulkala – Laanekask 2004) julkaistiin 
samana vuonna. Tutkimuksissaan professori Helena Sulkala on kosketellut muun 
muassa lähtö- ja kohdekielen merkitystä kielenoppimisessa (esim. Sulkala – Loikala 
2002; Sulkala 2005, 2007) sekä kielen rakenteen ja sanaston vaikutusta 
suomenoppimiseen (esim. Sulkala 1990a, 1990b, 1996). Lisäksi hän on tarkastellut 
muun muassa virolaisten adoptiolasten S2-oppimista (Sulkala 1995). Sulkala on 
kirjoittanut virolaisten S2-opettajien koulutuksesta (Sulkala – Zaman-Zadeh 1997) ja 
käsitellyt suomen kielen opettamisen merkitystä maailman kielten joukossa (Sulkala 
1998). Yhdessä Merja Karjalaisen kanssa hän on toimittanut suomen kielen 
englanninkielisen deskriptiivisen kieliopin, josta on hyötyä suomi vieraana kielenä -
opiskelijoille (Sulkala – Karjalainen 1992).   

Vuonna 2006 Oulussa alkoi lehtori Jarmo Jantusen johtama, neljän pohjoisen 
yliopiston yhteistyöhankkeen Korpustutkimus oppijankielen kielikohtaisista ja 
universaaleista ominaisuuksista valmistelu; vuoden 2007 keväällä hanke esiteltiin 
VIRSU- ja Nordand-konferensseissa (Jantunen – Sulkala – Määttä 2007; Jantunen 
2007a). Hankkeessa ovat mukana Oulun lisäksi Uumajan ja Tallinnan yliopistot sekä 
Petroskoin valtionyliopisto. Tutkimushankkeessa kootaan sähköinen oppijansuomen 
tutkimusaineisto, Kansainvälinen oppijansuomen korpus, jota on mahdollista käyttää 
erilaisten ja eritasoisten tutkimusten aineistona. Sitä voidaan käyttää oppiaineessa 
myös opetuksen tukena sekä hyödyntää S2-opetuksessa Suomessa ja ulkomaisissa 
yliopistoissa. Aineistoon kootaan oppijansuomeksi ulkomailla opetuksessa tuotettuja 
tekstejä; vuoden 2007 loppuun mennessä yhteistyökumppaneiksi aineiston 
koostamiseen on lupautunut jo noin kolmasosa niistä ulkomaisista yliopistoista, 
joissa suomea opetetaan vieraana kielenä (Jantunen 2007b). S2-tutkimuksesta on 
Oulussakin kasvanut merkittävä tutkimusala, joka tuottaa kieli- ja kulttuuritietoa 
kielen oppimisen ja opettamisen tueksi nykyisille ja tuleville opiskelijoille ja 
opettajille. 
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Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineessa 
tehdyt S2-aiheiset pro gradu -työt1 teemoittain 
ryhmiteltyinä 

Oulussa on joulukuuhun 2007 mennessä tarkastettu 28 pro gradu -työtä, jotka 
liittyvät suomi toisena ja vieraana kielenä -tutkimukseen. Tässä listauksessa 
tutkielmat on ryhmitelty tutkimusaineistojen ja painopisteiden mukaan. Tällainen 
jaottelu ei kuitenkaan aina ole yksiselitteistä, ja erilaiset ryhmittelytkin olisivat 
mahdollisia.  

Pro gradu -tutkielmat on jaoteltu ensinnäkin sen mukaan, tutkitaanko niissä 
suomea oppivia aikuisia vai lapsia. Esimerkiksi oppikirjatutkimukset jäävät tämän 
jaottelun ulkopuolelle. Suuri osa pro gradu -tutkielmista on keskittynyt joko S2-
oppijoiden puhumisen tai kirjoittamisen analysointiin. Tämän jaottelun ulkopuolelle 
jäävät kuitenkin kirjallisten ja suullisten testien pohjalta tehdyt tutkimukset sekä 
suullista kääntämiskykyä käsittelevä tutkimus. Ryhmittelyssä on lisäksi se ongelma, 
että sama tutkimus voi sijoittua useamman otsikon alle. Mielestämme kuitenkin sekä 
tieto tutkimuksissa käytetyistä aineistoista että teoreettisista lähtökohdista on tärkeä 
tiedonhakijalle. 

1 Tutkimuskohteena puhe 

Kokkonen, Kaisa 2007: Leksikaaliset kommunikaatiostrategiat valmistavan luokan 
oppitunneilla. 

Miia Mikkonen 2007: ”Elämä ei oo tylsä” Oululaisten maahanmuuttajien puhekieli. 

Tuomivaara, Anna 2007: Mikä on svéd? Kommunikaatiostrategiat unkarilaisten 
suomenoppijoiden keskusteluissa. 

Veikkolainen, Laura 2006: Kaksikielisen lapsen kommunikaatiostrategiat suomen- ja 
englanninkielisissä keskusteluissa. 

Ristolainen, Anna 2004: Kommunikaatiostrategiat suomenoppijoiden 
parikeskustelussa. 

Maijanen, Katja 2003: Vieraskielisten suomenoppijoiden puhekielen piirteitä.   

                                                        
1 Lopussa mainitaan myös kolme S2-alalta tehtyä jatkotutkimusta. 
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Kainulainen, Saara 2002: He tekevät syntymäpäivä sota loppu. Ranskan kielelle 
ominaiset piirteet ja kommunikaatiostrategiat suomenoppijan tuotoksessa. 

Piri, Nina 2000: Kaksikielisen Kristinan suomen kielen kehitys. 

Kultalahti, Outi-Maria 1997: Tunnusmerkkisyys virolaisten suomenpuhujien 
vaikeuksien selittäjänä.  

Nissilä, Leena 1997: Suomi vieraana kielenä virolaisilla. Välikielen verbirektiot. 

Hintsala, Saara 1995: Virolaisten adoptiolasten suomen kielen verbisuffiksien 
omaksumisesta. 

Paso, Mervi 1993: Amhara ja thai vaihtuivat suomeksi. Taivutussuffiksien 
ilmaantuminen kahden adoptiolapsen kieleen. 

2 Tutkimuskohteena kirjoittaminen 

Keränen, Seija 2007: Fonologiset ja ortografiset virheet italialaisten 
suomenoppijoiden kirjoitelmissa. 

Ranua, Minna-Mari ja Ruotsalainen, Margit 2007: Syntaktisten virheiden vertailua 
suomi toisena ja suomi vieraana kielenä -oppijoiden teksteissä. 

Salmi, Päivi 2004: Työelämään suuntaavalla kurssilla olevien maahanmuuttajien 
kirjoitustaidon tarkastelua. 

Ampula, Hanna 2002: Paikallissijat ja abessiivi islantilaisten suomenoppijoiden 
kirjoitelmissa. 

Martin, Sanna 2002: Objektin sijavalinta italialaisten suomenoppijoiden 
kirjoitelmissa. 

Kynsijärvi, Anu 2001: Kieliopillisten sijojen merkintä petroskoilaisten 
suomenoppijoiden kirjoitelmissa. 

Rautio, Päivi 1999: Virolaisten suomenopettajien sanajärjestysongelmat 
suomenkielisissä kirjoitelmissa. 

Elo, Eeva 1998: Suomenoppijan syntaktisia ongelmia suomi toisena kielenä -
ylioppilas-kokeessa.  

Manninen, Terhi 1997: Vieraskielisten ongelmia ylioppilasaineissa.  
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Nissilä, Leena 1997: Suomi vieraana kielenä virolaisilla. Välikielen verbirektiot. 

Jalonen, Virve 1995: Kuurot kaksikielisyyden valossa: kuurojen opiskelijoiden 
suomen kielen sanaston hallinnasta. 

3 Tutkittavana lapsi 

Kokkonen, Kaisa 2007: Leksikaaliset kommunikaatiostrategiat valmistavan luokan 
oppitunneilla. 

Veikkolainen, Laura 2006: Kaksikielisen lapsen kommunikaatiostrategiat suomen- ja 
englanninkielisissä keskusteluissa 

Piri, Nina 2000: Kaksikielisen Kristinan suomen kielen kehitys. 

Hintsala, Saara 1995: Virolaisten adoptiolasten suomen kielen verbisuffiksien 
omaksumisesta. 

Paso, Mervi 1993: Amhara ja thai vaihtuivat suomeksi. Taivutussuffiksien 
ilmaantuminen kahden adoptiolapsen kieleen. 

4 Tutkittavana aikuinen  

Tuomivaara, Anna 2007: Mikä on svéd? Kommunikaatiostrategiat unkarilaisten 
suomenoppijoiden keskusteluissa. 

Miia Mikkonen 2007: ”Elämä ei oo tylsä” Oululaisten maahanmuuttajien puhekieli. 

Ranua, Minna-Mari ja Ruotsalainen, Margit 2007: Syntaktisten virheiden vertailua 
suomi toisena ja suomi vieraana kielenä -oppijoiden teksteissä. 

Ristolainen, Anna 2004: Kommunikaatiostrategiat suomenoppijoiden 
parikeskustelussa.  

Salmi, Päivi 2004: Työelämään suuntaavalla kurssilla olevien maahanmuuttajien 
kirjoitustaidon tarkastelua. 

Heikkilä-Kopperoinen, Elina 2003: Virolaisten suomenoppijoiden demonstratiivin 
valinta. 

Maijanen, Katja 2003: Vieraskielisten suomenoppijoiden puhekielen piirteitä.  
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Ampula, Hanna 2002: Paikallissijat ja abessiivi islantilaisten suomenoppijoiden 
kirjoitelmissa. 

Kainulainen, Saara 2002: He tekevät syntymäpäivä sota loppu. Ranskan kielelle 
ominaiset piirteet ja kommunikaatiostrategiat suomenoppijan tuotoksessa. 

Martin, Sanna 2002: Objektin sijavalinta italialaisten suomenoppijoiden 
kirjoitelmissa. 

Kynsijärvi, Anu 2001: Kieliopillisten sijojen merkintä petroskoilaisten 
suomenoppijoiden kirjoitelmissa. 

Aalto, Marjo 1999: Minä voin puhua suomea. Aikuisten suomenoppijoiden 
frekventtien verbien omaksumisesta. 

Rautio, Päivi 1999: Virolaisten suomenopettajien sanajärjestysongelmat 
suomenkielisissä kirjoitelmissa. 

Elo, Eeva 1998: Suomenoppijan syntaktisia ongelmia suomi toisena kielenä -
ylioppilas-kokeessa.  

Kultalahti, Outi-Maria 1997: Tunnusmerkkisyys virolaisten suomenpuhujien 
vaikeuksien selittäjänä. 

Tapola, Sari 1997: Kääntäminen osana vieraan kielen oppimista. Kuvaus erään 
suomenoppijan tekstin kääntämisen ongelmista. 

Manninen, Terhi 1997: Vieraskielisten ongelmia ylioppilasaineissa.  

Nissilä, Leena 1997: Suomi vieraana kielenä virolaisilla. Välikielen verbirektiot. 

Jalonen, Virve 1995: Kuurot kaksikielisyyden valossa: kuurojen opiskelijoiden 
suomen kielen sanaston hallinnasta. 

Lillbacka, Elina 1976: Jepuan ruotsinkielisten asukkaiden suomen kielen taidosta.  

5 Oppikirjat 

Aho, Pirjo 2005: Suomi toisena kielenä -alkuopetuksessa käytettyjen oppikirjojen 
sanasto, kieliopilliset muodot ja kieliopillisten muotojen oppimisjärjestys. 

Autere-Kesti, Anni 1996: Kuvaus eräiden suomi vieraana kielenä -oppikirjojen 
dialogeista. 
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6 Sanasto 

Halme, Maija-Liisa 2007: S2-oppijat johdinten tunnistajina ja johdosten käyttäjinä. 

Aho, Pirjo 2005: Suomi toisena kielenä -alkuopetuksessa käytettyjen oppikirjojen 
sanasto, kieliopilliset muodot ja kieliopillisten muotojen oppimisjärjestys 

Salmi, Päivi 2004: Työelämään suuntaavalla kurssilla olevien maahanmuuttajien 
kirjoitustaidon tarkastelua. 

Heikkilä-Kopperoinen, Elina 2003: Virolaisten suomenoppijoiden 
demonstratiivivalinta. 

Kainulainen, Saara 2002: He tekevät syntymäpäivä sota loppu. Ranskan kielelle 
ominaiset piirteet ja kommunikaatiostrategiat suomenoppijan tuotoksessa. 

Piri, Nina 2000: Kaksikielisen Kristinan suomen kielen kehitys. 

Aalto, Marjo 1999: Minä voin puhua suomea. Aikuisten suomenoppijoiden 
frekventtien verbien omaksumisesta. 

Tapola, Sari 1997: Kääntäminen osana vieraan kielen oppimista. Kuvaus erään 
suomenoppijan tekstin kääntämisen ongelmista. 

Manninen, Terhi 1997: Vieraskielisten ongelmia ylioppilasaineissa.  

Autere-Kesti, Anni 1996: Kuvaus eräiden suomi vieraana kielenä -oppikirjojen 
dialogeista. 

Jalonen, Virve 1995: Kuurot kaksikielisyyden valossa: kuurojen opiskelijoiden 
suomen kielen sanaston hallinnasta. 

Lillbacka, Elina 1976: Jepuan ruotsinkielisten asukkaiden suomen kielen taidosta.  

7 Syntaksi 

Ranua, Minna-Mari ja Ruotsalainen, Margit 2007: Syntaktisten virheiden vertailua 
suomi toisena ja suomi vieraana kielenä -oppijoiden teksteissä. 

Salmi, Päivi 2004: Työelämään suuntaavalla kurssilla olevien maahanmuuttajien 
kirjoitustaidon tarkastelua. 
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Martin, Sanna 2002: Objektin sijavalinta italialaisten suomenoppijoiden 
kirjoitelmissa. 

Kainulainen, Saara 2002: He tekevät syntymäpäivä sota loppu. Ranskan kielelle 
ominaiset piirteet ja kommunikaatiostrategiat suomenoppijan tuotoksessa. 

Kynsijärvi, Anu 2001: Kieliopillisten sijojen merkintä petroskoilaisten 
suomenoppijoiden kirjoitelmissa. 

Piri, Nina 2000: Kaksikielisen Kristinan suomen kielen kehitys. 

Rautio, Päivi 1999: Virolaisten suomenopettajien sanajärjestysongelmat 
suomenkielisissä kirjoitelmissa. 

Elo, Eeva 1998: Suomenoppijan syntaktisia ongelmia suomi toisena kielenä -
ylioppilas-kokeessa.  

Tapola, Sari 1997: Kääntäminen osana vieraan kielen oppimista. Kuvaus erään 
suomenoppijan tekstin kääntämisen ongelmista. 

Manninen, Terhi 1997: Vieraskielisten ongelmia ylioppilasaineissa.  

Nissilä, Leena 1997: Suomi vieraana kielenä virolaisilla. Välikielen verbirektiot. 
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Salmi, Päivi 2004: Työelämään suuntaavalla kurssilla olevien maahanmuuttajien 
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Ampula, Hanna 2002: Paikallissijat ja abessiivi islantilaisten suomenoppijoiden 
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Kainulainen, Saara 2002: He tekevät syntymäpäivä sota loppu. Ranskan kielelle 
ominaiset piirteet ja kommunikaatiostrategiat suomenoppijan tuotoksessa. 
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Kynsijärvi, Anu 2001: Kieliopillisten sijojen merkintä petroskoilaisten 
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