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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe  

 

Pro gradu -työssäni tutkin kielenoppimisympäristön vaikutusta aikuisen suomenoppi-

jan sanastoon. Tutkimukseni sijoittuu toisen kielen omaksumisen (second language 

acquisition) tutkimusalaan, joka tutkii äidinkielen jälkeen opittavan kielen oppimista 

(Ellis 1997: 3; Gass & Selinker 2008: 1–2, 7; Larsen-Freeman & Long 1991: 6–7). 

Tutkimuksessani vertailen suomea Suomessa tai ulkomailla oppineiden kielenkäyttä-

jien teksteissä esiintyvää sanastoa. Tavoitteeni on selvittää, millaisia eroja esiintyy 

näiden kahden ryhmän sanastossa ja voivatko erot johtua kielenoppimisympäristöstä.  

 

Suomessa ja ulkomailla asuvat kielenkäyttäjät käyttävät ja oppivat kieltä erilaisissa 

ympäristöissä. Suomea Suomessa oppiva omaksuu kieltä suomenkielisen yhteisön 

ympäröimänä, kun taas ulkomailla opiskeleva oppii kieltä kieliyhteisön ulkopuolella. 

Kieliyhteisön ulkopuolella ja yleensä luokkahuonetilanteessa tapahtuvaa kielen-

oppimista kutsutaan vieraan kielen (foreign language) oppimiseksi. Sitä vastoin 

toisen kielen (second language) oppiminen tapahtuu kieliyhteisön sisällä arjessa, 

formaalissa opetuksessa tai molemmissa. (Ellis 2008: 6; Gass & Selinker 2008: 7; 

Latomaa & Tuomela 1993: 239; Sajavaara 1999: 75.)  

 

Tässä tutkimuksessa vertailen nimenomaan suomea toisena tai vieraana kielenä op-

pineiden keskitason kielenkäyttäjien kieltä. Tutkimukseni on siis kontrastiivista oppi-

jankielen tutkimusta. Oppijankieli tai välikieli (interlanguage) tarkoittaa kieltä op-

pivalle kielenkäyttäjälle ominaista kieltä, jolla on oma rakenteensa ja omat säännön-

mukaisuutensa. Oppijankieli on ainutlaatuinen, sillä se poikkeaa sekä kielenkäyttäjän 

äidinkielestä että opittavasta kielestä eli kohdekielestä. Se myös muokkautuu jatku-

vasti oppimisen edetessä. (Ellis 1997: 4, 33; Gass & Selinker 2008: 14; Latomaa 

1993: 21, 26.) Tässä tutkielmassa puhun suomea oppivista ja oppineista kielenkäyttä-

jistä. Ensimmäistä määritelmää käytän kielenoppijoista yleensä ja jälkimmäistä käy-

tän informanteistani, jotka ovat aineistonkeruuhetkeen mennessä saavuttaneet keski-

tason suomen kielen taidon, jolla he voivat toimia itsenäisinä kielenkäyttäjinä. Kie-

lenoppiminen ei kuitenkaan välttämättä ole päättynyt.  
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Tutkimukseni pääkysymys on se, vaikuttaako oppimisympäristö suomea toisena tai 

vieraana kielenä oppineiden kirjoittajien sanastoon. Selvitän vastausta kysymykseen 

tutkimalla sitä, mitä sanoja aineistoissa esiintyy ja mitkä sanat yliedustuvat eli ovat 

yhdessä aineistossa frekventimpiä toiseen verrattuna. Vertailen sanoja sanaluokittain.  

 

Tutkimusmetodini on korpuslingvistinen. Korpus tarkoittaa laajaa, sähköistä ja 

suunnitelmallisesti koottua kieliaineistoa, jonka käsittelyssä hyödynnetään sähköisiä 

työkaluja (Biber, Conrad & Reppen 1998: 4, 12, 246; Dash 2008a: 27–31; Hunston 

2006: 234; Lounela & Heikkinen 2012: 122). Aineistona käytän kahden eri korpuk-

sen tekstejä, jotka on morfologisesti merkitty eli annotoitu. Tutustun aineistoihin 

sekä määrällisesti että laadullisesti. Aineistoni kvantitatiivisessa analyysissa havain-

noin, onko sanojen frekvenssissä eli taajuudessa tilastollisesti merkitseviä eroja kie-

lenkäyttäjäryhmien välillä. Laadullisessa analyysissa tutkin, voivatko erot selittyä 

kielenoppimisympäristön eroilla. 

 

Hypoteesini on, että tekstien väliltä löytyy sanastollisia eroja ja että ainakin osa 

eroista selittyy sillä, millaisissa konteksteissa kirjoittaja on oppinut kieltä. Uskon 

tutkimieni kielenkäyttäjäryhmien oppimisympäristöjen olevan niin selvästi erilaiset, 

että se heijastuu kirjoittajien sanastoon. Suomessa asuva kielenkäyttäjä voi kehittää 

kieltään autenttisissa kommunikaatiotilanteissa, joissa hän törmää kielen luonnolli-

seen vaihteluun ja käyttää kieltä monenlaisissa tarkoituksissa. Sen sijaan suomea 

ulkomailla oppivilla ei välttämättä ole yhteyttä suomenkieliseen yhteisöön, vaan pää-

asiallinen kielenkäyttöympäristö saattaa olla oppitunti, jossa kielenkäytön kontekstit 

ovat yksipuolisemmat kuin arjessa. Kielenoppijat omaksuvat erityisesti sanoja ja 

fraaseja, joita he ovat kuulleet ja käyttäneet usein, joten erilaiset ympäristöt oletetta-

vasti vaikuttavat siihen, millaista sanastoa oppija oppii käyttämään. 

 

 

1.2. Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineistoni muodostuu kahdesta osasta: toinen osa koostuu suomea Suomes-

sa eli suomea toisena kielenä oppineiden kirjoittajien teksteistä ja toinen osa suomea 

ulkomailla eli suomea vieraana kielenä oppineiden kirjoittajien kirjoitelmista. Suomi 

toisena kielenä -aineisto sisältää 92 tekstiä (14 994 sanetta) aikuisilta Suomessa asu-
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vilta maahanmuuttajilta. Suomi vieraana kielenä -aineistoon puolestaan kuuluu 66 

tekstiä (14 942 sanetta) suomea ulkomailla opiskelevilta kirjoittajilta. Molemmissa 

aineistoissa informantit ovat keskitason kirjoittajia. Keskitaso tarkoittaa eurooppalai-

sen viitekehyksen tasoa B1–B2 (Eurooppalainen viitekehys 2003).  

 

Suomi vieraana kielenä -aineiston olen saanut tutkimuskäyttöön Kansainvälisen liik-

kuvuuden ja yhteistyön keskukselta, CIMOlta. Kutsun sitä tässä tutkielmassa CIMO-

aineistoksi. Aineisto on kokoelma CIMOn suomen kielen kesäkurssien hakemuksia 

vuodelta 2011. Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit ovat vuosittain järjestettäviä 

3–4 viikon mittaisia intensiivikursseja, jotka on tarkoitettu suomea vieraana kielenä 

opiskeleville yliopisto-opiskelijoille. Kursseja on järjestetty vuodesta 1963 saakka, ja 

niiden tavoitteena on kehittää opiskelijoiden käytännön kielitaitoa. (Heikkilä 2007: 

18; Hintikka 2007: 39–40.) CIMO-aineiston informantit ovat siis suomea ulkomai-

sissa yliopistoissa opiskelevia korkeakouluopiskelijoita. Opiskelijoiden kurssihake-

muksiin kuuluu henkilö- ja taustatietoja, opettajan arvio taitotasosta, opiskelijan va-

paa-ajallaan kirjoittama elämäkerta sekä essee, joka on kirjoitettu valvotuissa olo-

suhteissa ilman apuvälineitä, kuten sana- tai oppikirjaa. Esseiden aihe on ”Viisi tär-

keintä asiaa elämässäni”, ja kirjoittajia on pyydetty perustelemaan, miksi juuri ne 

asiat ovat heille tärkeitä.  

 

Tutkimuksessa tarkastelen CIMOn kesäkurssihakemusten esseitä, mutta olen käyttä-

nyt hakemuksen muita osia aineiston rajaamiseen. Olen valinnut tutkimukseen teks-

tit, joiden kirjoittajien kirjoitustaidot on arvioitu eurooppalaisen viitekehyksen tasoil-

le B1 tai B2. Arvioija on ollut kirjoittajan opettaja, ja arviointi perustuu oppijan ylei-

seen kirjoittamistaitoon, ei vain hakemusta varten kirjoitettuun esseeseen. Lisäksi 

olen valinnut tutkimukseen kirjoitelmat vain niiltä kirjoittajilta, jotka eivät ole oles-

kelleet pitkiä aikoja Suomessa esimerkiksi vaihto-opiskelijana tai joilla suomi ei ole 

ollut kotikieli. Näin pyrin saamaan tutkittaviksi ainoastaan niiden kieltä, jotka ovat 

aidosti opiskelleet suomea kieliyhteisön ulkopuolella. Käyttämäni tekstit on lisätty 

Kansainväliseen oppijansuomen korpukseen (ICLFI, International Corpus of Lear-

ner Finnish) omaksi osakorpuksekseen. ICLFI-korpus sisältää suomea vieraana kie-

lenä opiskelevien kielenkäyttäjien kirjoitettuja tekstejä. Korpuksen kokoaminen on 

aloitettu vuonna 2007, ja siihen kuuluu useita tekstilajeja, taitotasoja ja äidinkieliä. 

(Jantunen 2011b; Jantunen & Piltonen 2009: 449–451.) 
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Suomi toisena kielenä -aineiston olen kerännyt Yleisten kielitutkintojen korpuksesta. 

Kutsun aineistoa tässä tutkimuksessa YKI-aineistoksi. YKI-korpusta kokoaa Jyväs-

kylän yliopisto, ja sen käyttöä koordinoi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Tähän 

korpukseen on koottu vastauksia ja taustatietoja Yleisten kielitutkintojen kokeiden 

osallistujilta. (Jantunen & Piltonen 2009: 451–452.) YKI-testi on aikuisille suunnattu 

valtakunnallinen kielitaitotesti, jonka voi suorittaa perus- ja keskitasolla sekä ylim-

mällä tasolla. Testi arvioidaan kuusiportaisella asteikolla, joka on yhteismitallinen 

eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvausten kanssa. Arvostelijoina toimivat 

koulutetut arvioijat. Testiin kuuluu kirjoittamisen ja puhumisen sekä tekstin ymmär-

tämisen ja kuullun ymmärtämisen osakokeet. Kirjoittamisen osakokeessa kokelaat 

kirjoittavat kolme erilaista tekstiä, kuten kirjeen, hakemuksen tai mielipidetekstin. 

Kaikki tehtävät ovat ohjattuja, ja niiden haastavuus riippuu tutkintotasosta. Osa teh-

tävistä voi sisältää oheismateriaalia. (Yleisten kielitutkintojen perusteet 2011: 7–11.)  

 

YKI-aineiston kirjoittajien taitotaso on B1–B2, mikä tarkoittaa, että opiskelija on 

saanut kirjoitustaidoistaan arvosanan 3 tai 4. Tasoarvio perustuu kaikkiin kirjoittami-

sen osakokeessa kirjoitettuihin teksteihin. Koska CIMO-tekstien kirjoittajat ovat 

kaikki yliopisto-opiskelijoita, otin YKI-aineistoonkin tekstejä vain korkeakoulutetuil-

ta kirjoittajilta. Koulutuksella voi olla vaikutusta esimerkiksi tekstilajien tuntemuk-

seen, joten eri koulutustaustat voivat heijastua kirjoittajien käyttämään sanastoon.  

 

YKI-aineistoa olen rajannut myös tekstien sanemäärän perusteella. Alkuaan YKI-

aineistoon kuului 220 tekstiä, mutta rajasin pois kaikkein lyhyimmät tekstit, jotta 

aineistojen tekstien pituudet vastaisivat paremmin toisiaan. CIMO-aineiston tekstit 

ovat keskimäärin YKI-aineistoa pidempiä, eikä CIMO-aineistossa ole lainkaan alle 

sadan saneen tekstejä. YKI-aineiston lyhyet tekstit olivat puolestaan osin keskeneräi-

siä. Tämän vuoksi YKI-aineistosta karsiutui lopulta pois kaikki alle 137 sanan tekstit, 

jolloin tekstien määrä tippui 92 tekstiin. Samalla sanemäärä väheni lähes samansuu-

ruiseksi kuin CIMO-aineistossa.  

 

Toisin kuin CIMO-aineistossa, YKI-aineiston tekstit eivät ole esseitä. YKI-testi poh-

jautuu funktionaaliseen kielitaitokäsitykseen, minkä vuoksi testitehtävät mittaavat 

arkisissa kielenkäyttötilanteissa tarvittavia taitoja (Tarnanen & Mäntylä 2006: 107). 
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YKI-aineistosta olen valinnut tutkittavakseni otsikkopohjaiset mielipidekirjoitukset, 

jotka ovat lähimpänä CIMO-esseiden asiatyylistä, argumentoivaa ja deskriptiivistä 

tekstityyppiä. YKI-aineiston mielipidekirjoituksiin sisältyy tekstejä useista aiheista. 

Otsikoiden julkaisulle ei ole lupaa, mutta aiheet käsittelevät oman auton hyviä ja 

huonoja puolia, lomakohteita, kodin ja koulun yhteistyötä, asumisen muotoja, ulko-

näön vaikutusta työn saamiseen, matkapuhelimia, rahaa, aseita, kauppakeskusten 

rakentamista, kauppojen aukioloa, liikuntaa, päivähoitoa, jätettä ja julkista liikennet-

tä. On huomioitava, että aiheiden erilaisuus aineistojen välillä voi vaikuttaa teksteissä 

käytettävään sanastoon. Kirjoittajien sananvalinnat voivat olla tehtävänannon moti-

voimia, ja tehtävänannot voivat myös lisätä tiettyjen sanojen frekvenssiä.  

 

Tutkimusaineistojen ominaisuudet näkyvät taulukossa 1. Aineistojen rajauksilla olen 

pyrkinyt parantamaan tutkimuksen luotettavuutta, jotta mahdolliset erot aineistojen 

välillä voisi johtaa oppimisympäristöjen eroihin eikä muihin taustamuuttujiin.  

 

Taulukko 1. Tutkimusaineistojen ominaisuudet.  

 Suomi toisena kielenä  

-aineisto (YKI) 

Suomi vieraana kielenä  

-aineisto (CIMO) 

Tekstien määrä 92 tekstiä 66 tekstiä 

Sanemäärä 14 994 sanetta 14 951 sanetta 

Tekstien keski-

määräinen pi-

tuus 

225 sanetta 162 sanetta 

Tekstien taso B1–B2 B1–B2 

Tekstilaji mielipidekirjoituksia useis-

ta eri aiheista 

perusteleva essee otsikolla ”Viisi 

tärkeintä asiaa elämässäni” 

Kirjoittajien 

keskimääräinen 

ikä 

37 vuotta 22 vuotta 

Kirjoittajien 

sukupuoli 

62 naista (67 %), 30 miestä 

(33 %) 

56 naista (85 %), 10 miestä (15 %) 

Kirjoittajien 

koulutus 

yliopisto yliopisto 

Kirjoittajien 

lähtökielet, 

suluissa kirjoit-

tajien määrä 

arabia (6), dari (2), englanti 

(5), espanja (3), kiina (1), 

ranska (1), ruotsi (3), saksa 

(2), turkki (5), venäjä (29), 

viro (3), muu kieli (32) 

bulgaari (1), englanti (3), komi (1), 

latvia (4), liettua (1), mari (2), puola 

(4), ranska (2), romania (1), ruotsi 

(2), saksa (6), saksa ja aramea (1), 

udmurtti (2), ukraina (1), unkari (7), 

venäjä (20), venäjä ja tataari (1), ve-

näjä ja ukraina (2), viro (5) 
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Rajauksista huolimatta analyysissa on syytä huomioida, etteivät aineistot täysin vas-

taa toisiaan. Eroavaisuuksia on tekstien määrässä ja pituudessa sekä kirjoittajien iäs-

sä, sukupuolessa ja kielitaustoissa. Kuten taulukko osoittaa, CIMO-aineiston tekstit 

ovat edelleen YKI-aineistoa pidempiä, vaikka jälkimmäisestä on rajattu pois kaik-

kein lyhimmät tekstit. YKI-aineiston kirjoittajat ovat myös keskimäärin vanhempia 

kuin CIMO-aineiston informantit, ja YKI-aineistossa sukupuolijakauma on tasai-

sempi, vaikka molemmissa aineistoissa naisia on enemmän kuin miehiä. Lisäksi kir-

joittajien lähtökielet eroavat aineistojen välillä. Molemmissa aineistoissa venäjän-

kieliset informantit ovat kuitenkin suurin kirjoittajaryhmä: YKI-aineistoissa venäjää 

äidinkielenään puhuvia on 32 prosenttia kaikista informanteista, ja CIMO-aineistossa 

venäjänkielisten osuus kaikista informanteista on 30 prosenttia.  

 

Aineistojen välillä voi olla muitakin eroja, joita taustatiedot eivät kerro. Eroja on 

oletettavasti esimerkiksi siinä, mitä muita kieliä kirjoittajat ovat oppineet äidinkie-

lensä ja suomen lisäksi. Myös kirjoittajien saaman kielenopetuksen määrässä ja laa-

dussa voi olla huomattavia eroja. Nämä kaikki muuttujat voivat vaikuttaa siihen, mi-

ten kirjoittaja käyttää kieltä, ja ne on syytä ottaa huomioon tulosten tarkastelussa. 
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2. KIELENOPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖ 

 

2.1. Kielenoppimisen kontekstit 

 

Ihmiset oppivat kieltä niissä suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa, joissa 

he käyttävät kieltä. Kielenkäyttökontekstit eroavat sen mukaan, millaisissa paikoissa 

ja tarkoituksissa kieltä käytetään ja millaista syötöstä oppijalle tarjoutuu (Ellis 1997: 

4–5, 2008: 287; Lafford 2006: 5). Leo van Lier (2002: 146–147) kutsuu ympäristön 

tarjoamia kielenkäytön mahdollisuuksia affordansseiksi eli kommunikaation tilan-

teiksi, jossa kieltä käytetään merkityksellisessä vuorovaikutuksessa.  

 

Osallistuminen erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin on olennainen osa kielikompetens-

sin kehittymistä (Mitchell & Myles 2004: 240). Eri kieliympäristöt tarjoavat monen-

laisia oppimistilaisuuksia, mutta kielikonteksti voi myös vaikeuttaa kielenoppimista 

esimerkiksi rajoittamalla kielenpuhujan mahdollisuuksia kommunikoida natiivipuhu-

jien kanssa (VanPatten & Benati 2010: 56–57). Kielenkäyttäjän omat tarpeet ja ta-

voitteet vaikuttavat myös huomattavasti. Riippuu pitkälti yksilöstä, miten hän hyö-

dyntää kieliympäristön tarjoamia oppimismahdollisuuksia (Segalowitz & Freed 

2004: 196). 

 

Kielenkäyttö- ja oppimisympäristö ovat vain yksi osa kielenoppimisen monimutkais-

ta ilmiötä. Siihen vaikuttavat samanaikaisesti erilaiset lingvistiset, psykologiset ja 

sosiaaliset tekijät, jotka korostuvat eri tavoin eri ympäristöissä. Kielen käyttäminen 

eri tilanteissa on vahvasti yksilöllistä: kielenoppijan persoonallisuus, ikä, motivaatio, 

oppimisstrategiat ja aiemmat kielenoppimiskokemukset vaikuttavat siihen, miksi ja 

missä hän käyttää ja oppii kieltä. (Lafford 2006: 17–18; Pälli & Latomaa 1997: 27–

28; Sajavaara 1999: 76–90.) 

 

 

2.2. Luonnollinen ja ohjattu kielenoppiminen 

 

Kielenoppimista eri ympäristöissä ja tilanteissa on kuvattu käsitteillä luonnollinen ja 

ohjattu kielenoppiminen. Karkeasti määriteltynä luonnollinen kielenoppiminen 

(naturalistic language acquisition) tapahtuu jokapäiväisissä kielenkäytön konteks-
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teissa, joissa kohdekieli eli opittava kieli on kommunikaation väline. Oppiminen on 

vuorovaikutukseen osallistumisen tulos, eikä siihen tarvitse kuulua tietoista huomiota 

kielen opiskeluun. Luonnollisissa tilanteissa kieltä opitaan monenlaisissa sosiaalisis-

sa kontakteissa esimerkiksi arjessa, työssä, perheessä tai median välityksellä. Ohjat-

tua kielenoppimista (instructed language acquisition) on puolestaan formaali opiske-

lu luokkahuoneessa tai verkossa tai oppimateriaalien avulla. Ohjatussa oppimisessa 

kiinnitetään tietoisesti huomiota kielen sääntöihin ja kielenkäytön periaatteisiin ja 

kieltä tarkastellaan opittavana tietona. (Ellis 2008: 288, 733; Sajavaara 1999: 75.) 

 

Oppimistapoja on vertailtu myös käsitteillä oppiminen ja omaksuminen. Omaksu-

misella tarkoitetaan tällöin tiedostamatonta ja luonnostaan tapahtuvaa oppimista. 

Oppiminen taas tarkoittaa tietoista opiskelua, johon usein kuuluu myös jonkintasoista 

muodollista ohjausta. (DeBot, Wander & Verspoor 2005: 7; Ellis 2008: 7; Sajavaara 

1999: 75.) Toisaalta näillä termeillä kuvataan myös kaikkea kielitaidon kehittymistä 

oppimisen tavasta riippumatta (VanPatten & Benati 2010: 61; Sajavaara 1999: 75). 

Läheiset käsitteet oppimistapojen erojen kuvaamiseen ovat implisiittinen ja ekspli-

siittinen oppiminen, joista ensimmäinen on tietoista ja tarkoituksellista ja jälkim-

mäinen tiedostamatonta (DeBot ym. 2005: 9; Ellis 2008: 7).  

 

Usein oletetaan, että luonnollinen, implisiittinen kielenoppiminen aidossa vuorovai-

kutuksessa voi tuottaa parempia oppimistuloksia kuin ohjattu kielenoppiminen (Ellis 

2008: 289; Sajavaara 1999: 90). Pelkkä sanojen ja kieliopin opiskelu ei riitä, vaan 

kieltä on käytettävä merkityksellisessä vuorovaikutuksessa (DeBot ym. 2005: 80). 

Arjessa oppimisella on sosiaalinen merkitys, koska kielenkäytön tavoite on kommu-

nikointi (Ellis 2008: 773). Luonnollisissa kielenkäyttöympäristöissä puhuja joutuu 

ottamaan vastuuta vuorovaikutuksen onnistumisesta ja käyttämään ongelmatilanteis-

sa erilaisia strategioita. Formaalissa luokkahuoneympäristössä on sen sijaan perintei-

sesti korostunut kielitiedon opiskelu ja muotojen tarkka hallinta. Ohjatussa opiske-

lussa oppijan tavoite ei välttämättä ole kommunikointi vaan opettajan tai opetus-

suunnitelman määräämä oppimistavoite. Formaaliin opiskeluun myös kuuluu opetus-

tilanteelle ominaisia kielenkäyttötapoja, kuten täydennystehtäviä. (Sajavaara 1999: 

92.) Opetuksellisessa kontekstissa opiskelija ottaa yleensä oppijan roolin, jota määrit-

tävät erilaiset vuorovaikutukselliset normit kuin arkitilanteissa (Mauranen 2011: 

158). Vaikka luokkahuone itsessään on omanlaisensa kommunikaation ympäristö, se 
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on aina jossain määrin erilainen ja rajallisempi kuin autenttiset kielenkäytön konteks-

tit luokan ulkopuolella (Sajavaara 1999: 96). 

 

Toisaalta tutkimuksissa on todettu, ettei luonnollinen kielenoppimisympäristö yksin 

takaa hyvän kielitaidon kehittymistä (Ellis 2008: 289). Eksplisiittinen kielenoppimi-

nen voi edistää oppimista esimerkiksi kehittämällä kielitaidon tarkkuutta, vauhditta-

malla oppimisen vaiheita ja elvyttämällä jumiutunutta kielenoppimista (Ellis 1997: 

87). Opettajakin voi tuellaan tehostaa oppimista (Sajavaara 1999: 96), ja suunniteltu 

luokkahuoneopetus voi paikoin tarjota monipuolisempaa kielensyötöstä kuin arki-

keskustelut (VanPatten & Benati 2010: 56). Kysymys ei olekaan eksplisiittisen ope-

tuksen hyödystä, vaan siitä, millainen opetus on tehokkaita (DeBot ym. 2005: 84).  

 

Van Lier (2002: 158–160) kritisoi perinteistä kielenopetusta siitä, että se dekonteks-

tualisoi kielen. Kielen vuorovaikutuksellinen päämäärä katoaa, jos oppitunneilla kes-

kitytään vain kieliopillisiin tai funktionaalisiin tavoitteisiin. Opetuksessakin kieltä 

tulisi käyttää merkityksellisessä vuorovaikutuksessa. Opetustilanne voidaan kuiten-

kin rakentaa niin, että kielenoppiminen on mahdollisimman luonnollista (Sajavaara 

1999: 75, 94). Kommunikatiivisessa kielenopetuksessa ohjatun oppimisen tavoittee-

na on tarjota opiskelijoille mahdollisuus käyttää kieltä tiedon välittämisen keinona 

aidossa vuorovaikutuksessa. Tämä edistää kommunikointitaitoja ja mahdollistaa 

luonnollisen oppimisen ohjatussakin kontekstissa. Kommunikatiivinenkaan kielen-

opetus ei kuitenkaan välttämättä riitä korkeatasoiseen kielen hallintaan, ellei opetuk-

sessa kiinnitetä huomiota myös muotoon ja tarkkuuteen. (Ellis 2008: 825–827.)  

 

Tutkimusten mukaan luonnollinen kielikonteksti on omiaan kehittämään suullista 

sujuvuutta ja pragmaattisia taitoja, kun taas ohjattu opetustilanne edistää kielen tark-

kuutta ja kieliopillista taitoa (Ellis 2008: 290). On kuitenkin muistettava, että todelli-

sissa kielenkäytön konteksteissa oppimisen tapoja ei voi täysin erottaa. Luonnollisis-

sa ympäristöissä oppiminen voi tapahtua tietoisesti ja opastetusti, ja muodollisessa 

opetuksessa kieltä voidaan omaksua tiedostamattomasti (Sajavaara 1999: 75). Ero 

ohjatun ja luonnollisen oppimisen välillä on siis hyvin karkea. Oppimismahdolli-

suuksien laatu ja määrä vaihtelevat jokaisessa oppimistilanteessa, ja siksi on mahdo-

tonta löytää täydellistä korrelaatiota implisiittisen oppimisen ja luonnollisen ympäris-

tön tai eksplisiittisen oppimisen ja ohjatun opetustilanteen välillä. Tämän vuoksi ei 
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riitäkään se, että tutkijat vertaavat oppimistuloksia eri oppimisympäristöissä, vaan 

tärkeää on myös selvittää, mitkä tekijät kussakin ympäristössä parhaiten edesauttavat 

kielenoppimista. (Ellis 2008: 288, 290.) 

 

 

2.3. Toisen ja vieraan kielen oppiminen 

 

Toisen ja vieraan kielen käsitteillä kuvataan kielenoppimisympäristöjen eroja kohde-

kielisessä yhteisössä ja sen ulkopuolella. Toisen kielen oppimisella tarkoitetaan 

yleensä tilannetta, jossa kieltä opitaan kieliyhteisön sisällä joko ohjatusti tai ainoas-

taan luonnollisesti. Sen sijaan vieraan kielen opiskelusta puhutaan silloin, kun kieltä 

opitaan kieliyhteisön ulkopuolella ja usein pelkästään ohjatussa opetus- tai itseopis-

kelutilanteessa. (DeBot ym. 2005: 7; Ellis 2008: 6; Gass & Selinker 2008: 7.) Suo-

messa samasta asiasta on käytetty termejä suomi toisena ja vieraana kielenä (Lato-

maa & Tuomela 1993: 239; Sajavaara 1999: 75).  

 

Kuten käsitteet luonnollinen ja ohjattu kielenoppiminen, termit toinen ja vieras kieli 

eivät täysin kuvaa kielenoppimiskontekstien moninaisuutta. Kuten edellisessä luvus-

sa todettiin, luonnollisen ja ohjatun oppimisen määrä vaihtelee huomattavasti eri kie-

lenoppimiskonteksteissa. On harvoin mahdollista kuvata sosiaalisten kontaktien mää-

rää ja vuorovaikutuksen laatua eri ympäristöissä (Freed 1995: 5). Silti on kiistatonta, 

että kohdekielisessä ympäristössä oppijalle aukeaa vaihtelevampia oppimismahdolli-

suuksia ja -tarpeita kuin ympäristössä, jossa kieli ei ole ympäröivän yhteisön kom-

munikoinnin väline.  

 

Barbara Laffordin (2006: 3–6, 9, 16, 20) mukaan oppiminen joko kohdekielisessä 

ympäristössä tai sen ulkopuolella voi tuottaa piirteiltään erityyppisiä oppijankieliä. 

Näitä oppimisympäristöjä voi vertailla sen mukaan, millaista syötöstä oppijalle tar-

joutuu, millaisissa paikoissa ja tarkoituksissa kieltä käytetään ja mikä on oppijan 

käsitys esimerkiksi kontekstin muodollisuudesta. Kieltä vieraana kielenä opiskelevi-

en kielenkäyttö rajoittuu usein luokkahuoneeseen, jossa ensisijainen tavoite on op-

piminen ja jossa oppijalle tarjoutuva syötös on lähinnä mukautettua opettajan puhetta 

tai vuorovaikutusta muiden oppijoiden kanssa. Opetustilanteessa virheiden korjaami-

selle ja merkitysneuvotteluille on aikaa ja opettaja voi auttaa oppijaa, mutta opiskeli-
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jalla ei välttämättä ole mahdollisuuksia tavata natiivipuhujia erilaisissa sosiaalisissa 

tilanteissa. Audiovisuaalisista materiaaleista voi saada autenttista kielisyötöstä, mutta 

useinkaan tarjonta ei ole riittävän toistuvaa, jotta oppija voisi muodostaa vahvoja 

kognitiivisia muistiverkostoja. Lisäksi vuorovaikutus rajoittuu yleensä lause- tai fraa-

sitasolle eli oppija ei joudu prosessoimaan kerralla kuin yhden lauseen tai fraasin. 

Vaikka opiskelijalla olisi tilaisuuksia kommunikoida natiivipuhujien kanssa, hän ei 

välttämättä hyödynnä niitä, jos arjessa selviytyminen ei edellytä sitä.  

 

Kohdekielisessä ympäristössä kielenoppijalle tarjoutuu oppimismahdollisuuksia sekä 

opetuksessa että sen ulkopuolella. Luokkahuoneoppiminen voi olla samanlaista kuin 

ei-kohdekielisessä ympäristössä, mutta arjessa toisen kielen oppijoita ympäröi au-

tenttinen, kohdekielinen syötös. Luokkahuoneen ulkopuolella oppijan päämäärä ei 

ole vain kielitaidon kehittäminen vaan ymmärtäminen ja ymmärretyksi tuleminen. 

Kohdekielisessä ympäristössä voi olla paremmat mahdollisuudet tavata erilaisten 

sosiaalisten ryhmien edustajia ja kuulla monenlaisia rekistereitä. Keskustelukumppa-

nit eivät useinkaan korjaa oppijan virheitä, ja oppija voi välttää omien virheidensä 

korjaamista pitääkseen vuorovaikutuksen sujuvana. Oppija joutuu haastamaan kieli-

taitoaan, sillä hän saa syötöstä monipuolisina ja pitkinä yksiköinä. Monipuolisessa 

vuorovaikutuksessa oppijat voivat syventää käsitystään eri keskustelukumppaneiden 

kanssa käytettävästä kielestä. Toisaalta ei ole varmaa, voivatko esimerkiksi keski-

tason oppijat rajallisen kielitaitonsa vuoksi todella erottaa muodollisuuden aste-eroja 

ja mukauttaa kieltään sopivaksi. (Lafford 2006: 5–9, 16.) 

 

Lafford (2006: 7–8, 16) kiteyttää, että oppimisympäristöt eroavat muodon ja merki-

tyksen painoarvon perusteella. Sekä kohdekielisessä että ei-kohdekielisessä ympäris-

tössä on mahdollista oppia kieltä muodon ja merkityksen kannalta, mutta kohdekieli-

sessä ympäristössä kommunikaation viestinnällisyys on yleensä muotoa keskeisem-

pää. Tämä selittää sen, miksi tutkimusten mukaan ei-kohdekielinen ympäristö voi 

tuottaa vähintään yhtä hyviä tai parempia tuloksia kieliopin hallinnassa mutta kohde-

kielinen ympäristö puolestaan kehittää sujuvuutta.  
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2.4. Suomi toisena ja vieraana kielenä 

 

Suomea toisena ja vieraana kielenä oppivien kielenkäytön ja -oppimisen konteksteis-

ta ei ole paljon tutkimustietoa. Oletettavasti edellä esitetyt huomiot kuvaavat pitkälti 

myös suomenoppijoiden oppimisympäristöjä, mutta yksilölliset erot ovat varmastikin 

suuret. Esimerkiksi opetuksen ja arkisen vuorovaikutuksen määrä sekä opetukselliset 

painotukset todennäköisesti vaihtelevat paljon sekä yksittäisten oppijoiden välillä 

että suomea toisena ja vieraana kielenä opiskelevien välillä.  

 

 

2.4.1. Suomi toisena kielenä 

 

Suomessa suomen kieltä on opetettu aikuisille maahanmuuttajille 1950-luvulta lähti-

en. Suomi toisena kielenä -opetuksen määrä on kasvanut sitä mukaa kun Suomi on 

muuttunut maastamuuttomaasta maahanmuuttomaaksi 1980- ja 1990-luvun aikana. 

(Latomaa 1994: 66.) Maahanmuuttajat kuuluvat etnisiin vähemmistöihin, ja elämäs-

sään he osallistuvat hyvin vaihteleviin sosiaalisiin konteksteihin ja kuuluvat monen-

laisiin puheyhteisöihin. Tämä vaikuttaa heidän omaksumaansa kielivarianttiin ja saa-

vuttamaansa kielitaidon tasoon. (Ellis 2008: 292.)  

 

Mitä todennäköisimmin suomea Suomessa oppivat kielenkäyttäjät kehittävät kieli-

taitoaan epämuodollisesti arjessa ja osa myös muodollisesti oppitunneilla. Kieltä 

opitaan erityisesti käytännön tarpeisiin: arkisten asioiden hoitaminen ilman minkään-

laista suomen kielen taitoa voi luonnollisestikin olla hankalaa (Martin 1999: 173). 

Varsinkin kielenoppimisen alussa tärkein päämäärä on selviytyä jokapäiväisistä vies-

tintätilanteista, kuten kauppa-asioinnista ja lääkärikäynnistä. Maahanmuuttajan on 

myös tärkeä ymmärtää muita ja saada ilmaista mielipiteitään ja tunteitaan uuden 

asuinmaansa kielellä. Lisäksi maahanmuuttajien täytyy usein oppia työelämän kieltä 

voidakseen työskennellä kohdekielisissä työyhteisöissä. (Suni 1994: 163.) 

 

Mirja Tarnasen ja Katja Mäntylän (2006: 111) tutkimuksen mukaan Yleisten kieli-

tutkintojen keskitason kielikokeeseen osallistuvista maahanmuuttajista valtaosa käyt-

tää suomea päivittäin, sillä selviytyminen yhteisössä edellyttää sitä. Tutkimuksessa ei 

silti ole kattavasti selvitetty, millaisissa luokkahuoneen ulkopuolisissa vuorovaiku-
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tustilanteissa kielenpuhujat käyttävät kieltään ja millaista syötöstä he arjessaan saavat 

(Lilja 2006: 174). On kuitenkin todettu, että suomenkielinen vuorovaikutus arjessa 

auttaa huomattavasti maahanmuuttajan kielitaidon kehittymistä. Pekka Pällin ja Sirk-

ku Latomaan (1997: 42, 81, 88–89, 96, 102, 109) tutkimuksessa selvisi, että suomen 

kielen käytöllä arjen sosiaalisissa kontakteissa on merkittävä yhteys suomen kielen 

taidon tasoon toisin kuin vaikkapa maassa vietetyllä ajalla. Kielitaidon kehitystä 

edesauttaa etenkin se, että kieltä käytetään perheen ja ystävien kanssa. Opettajien 

lausuntojen mukaan kielitaidon kehitys voi jopa pysähtyä ilman sosiaalisia kontakte-

ja arjessa. On siis tärkeää, että maahanmuuttaja löytää paikkansa uudessa asuinmaas-

saan ja kohdekielisessä ympäristössä. Ongelmana – ainakin Pällin ja Latomaan tut-

kimuksen aikaan – on kuitenkin ollut kontaktien puute suomalaisten kanssa. 

 

Arkisen kanssakäymisen ohella monet Suomessa asuvat maahanmuuttajat oppivat 

kieltä muodollisesti itsenäisen opiskelun kautta tai ohjatussa opetuksessa esimerkiksi 

opisto- tai korkeakoulukursseilla tai kotouttamiskursseilla. Tarnasen ja Mäntylän 

(2006: 111) tutkimus kertoo, että suomen kielen YKI-kokeeseen osallistuvista maa-

hanmuuttajista yli kaksi kolmasosaa on opiskellut suomea itsenäisesti, mahdollisesti 

kotouttamiskoulutuksen ja muiden kielikurssien ohella.  

 

Maahanmuuttajien työvoimapoliittisen kotouttamiskoulutuksen opetussuunnitelmas-

sa määritellään, että koulutuksen pyrkimys on tukea opiskelijan mahdollisuuksia 

osallistua yhteiskuntaan tarjoamalla sellaiset kielen valmiudet, joilla opiskelija voi 

toimia arjessa, työelämässä ja jatkokoulutuksessa. Taitotavoitteena on saavuttaa taso 

B1.1. eli toimiva peruskielitaito. Opetuksessa harjoitellaan ensisijaisesti viestintätai-

toja kielellisen tarkkuuden sijaan ja korostetaan pragmaattista ja sosiolingvististä 

kompetenssia. Tavoitteena on myös hyödyntää kohdekielistä ympäristöä opetukses-

sa. (OPH 2012: 23–24.) Samanlaisia tavoitteita ilmaisivat myös Pällin ja Latomaan 

(1997: 99, 101) tutkimukseen osallistuneet opettajat: he halusivat tarjota opiskelija-

lähtöistä opetusta, joka kehittää oppijoiden vuorovaikutuksellisia valmiuksia ja kan-

nustaa omatoimiseen kielenkäyttöön luokkahuoneen ulkopuolella.  

 

Suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteet siis näyttäisivät pääosin kommunikatiivi-

silta. Toisaalta esimerkiksi Minna Suni (2003: 422) on huomauttanut, että suomen 

opetus ulkomaalaisille Suomessa ei varsinaisesti ole eronnut suomen opetuksesta 
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muunkielisille ulkomailla. Hänen mukaansa Suomessa tapahtuvassa suomenopetuk-

sessa kieliympäristöä ei juuri ole hyödynnetty. Näin on siitäkin huolimatta, että pit-

kään on toivottu, että ulkopuolinen ympäristö kytkettäisiin entistä tiiviimmin kielen-

opetukseen (esim. Suni 1994: 163).  

 

Varsinkin kielen sosiolingvistisen variaation tunteminen on olennaista, jotta oppija 

pystyisi ymmärtämään monenlaista kieltä ja käyttämään itse kieltä tilanteeseen sopi-

valla tavalla. Erityisesti suomen puhekielen ja kirjoitetun kielen erot aiheuttavat op-

pijalle rajankäyntiongelmia. Eri kielimuotojen tuntemus olisi aikuiselle kieltä oppi-

valle keskeistä, sillä eri kielenkäyttötilanteet edellyttävät sekä kirjoitetun että puhu-

tun kielen taitoa. (Kuparinen 2001: 13–15, 17–18, 84–85; Tiittula 1992: 11.)  

 

Jo 1990-luvulla on kiinnitetty huomiota siihen, että suomen kielen oppimateriaalit ja 

opettajien puhuma suomi ovat vahvasti yleiskielisiä (Lauranto 1995; Silfverberg: 

1993; Storhammar 1993: 159, 1994; Niemikorpi 1994: 120). Vielä nykyäänkin esi-

merkiksi puhekieleen keskittyvää oppimateriaalia on tarjolla varsin vähän (Nurminen 

2007: 31). Tämä vaikuttanee myös oppijankieleen. Kristiina Kuparisen (2001: 28–

29) mukaan yleiskieli näyttäisi olevan ainakin muodollista opetusta seuranneille 

maahanmuuttajille oppimisen alkuvaiheiden rekisteri, johon hiljalleen ilmaantuu 

puhekielisiä variantteja. Jyrki Kalliokosken (1996: 111, 114, 117) mielestä on oletet-

tavaa, että kirjoitetun ja puhutun suomen normiston törmäys näkyy myös suomen-

oppijan kirjoituksessa. Aina ei tosin ole selvää, milloin on kyse rekistereiden tahat-

tomasta sekoittumisesta ja milloin tietoisista valinnoista. Myös Jarmo Jantunen 

(2008: 80) on todennut, että oppimisympäristö todennäköisesti vaikuttaa kielen rekis-

teriin: oletettavasti kohdekielisessä ympäristössä kielenoppija omaksuu helpommin 

puhekielen piirteitä kuin opiskelija, joka oppii kieltä vain luokkahuonetilanteessa 

eikä lainkaan arjessa kieliyhteisön sisällä. 

 

 

2.4.2. Suomi vieraana kielenä 

 

Suomea on opetettu vieraana kielenä ulkomaisissa yliopistoissa jo 1800-luvun alusta 

saakka. Ensimmäinen suomen kielen lehtoraatti perustettiin Tarton yliopistoon vuon-

na 1803, ja samalla vuosisadalla opetus alkoi myös Budapestissa, Kööpenhaminassa, 
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Oslossa ja Upsalassa. (Lehmusvaara & Raanamo 2007: 11.) Suomen kielen opiskelu 

on lisääntynyt 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa (Martin 2007: 23), ja nykyään suo-

men kieltä ja suomalaista kulttuuria opiskellaan yli sadassa ulkomaisessa yliopistossa 

ympäri maailman (CIMOn verkkosivut). CIMO tukee ulkomaisia opetuspisteitä, 

suomi vieraana kielenä -opettajien työtä sekä suomea ulkomailla opiskelevia opiske-

lijoita. CIMO muun muassa lähettää maailmalle vierailevia professoreja, lehtoreita, 

kieliassistentteja sekä yliopisto-harjoittelijoita. Opetusta annetaan hyvin monenlaisis-

sa toimintaympäristöissä. Suomen kieltä saatetaan tarjota maisterintutkintoon johta-

vana pääaineena tai vapaaehtoisena oppiaineena. Opetustarjonta, opetuksen paino-

tukset, taloudelliset resurssit ja opiskelijoiden määrät vaihtelevat yliopistoittain. 

(Heikkilä 2007: 15–17.)  

 

Suomea ulkomailla opiskelevilla yliopisto-opiskelijoilla on jokseenkin erilaiset mo-

tiivit oppia suomea kuin Suomessa asuvilla maahanmuuttajilla. Ulkomailla arjessa 

selviytyminen ei edellytä suomen kielen taitoa, vaan opiskelun syyt liittyvät useim-

miten työelämähaaveisiin, läheisiin ihmisiin tai harrastuneisuuteen. Tavallisin syy 

kielen oppimiseen on suomalaiset ystävät, sukulaiset tai elämänkumppani, joiden 

kanssa opiskelijat haluavat oppia kommunikoimaan suomeksi. Monet myös toivovat 

työllistyvänsä suomalaiseen yritykseen tai muuten käyttävänsä kielitaitoaan työssään 

esimerkiksi kääntäjinä toimiessaan. Lisäksi monet opiskelevat suomea silkasta kiin-

nostuksesta kieltä kohtaan. Innostuksen on saattanut sytyttää intohimo vieraiden kiel-

ten oppimiseen tai jokin suomalaisen kulttuurin ilmiö. Esimerkiksi kuuluisat suoma-

laiset muusikot ovat useissa tapauksissa houkutelleet opiskelijan oppimaan idolinsa 

kieltä. (Martin 2007: 23, 25.) 

 

Tällä hetkellä ei ole paljoa tutkimusta siitä, millainen todella on suomea vieraana 

kielenä opiskelevan oppimis- ja opetusympäristö. Puute ei koske vain suomen kieltä: 

yleensäkin vieraan kielen opetusta on tutkittu selvästi vähemmän kuin toisen kielen 

opetusta (Ellis 2008: 302). Kaikenkattavia kuvauksia ulkomailla opiskelevien oppi-

misympäristöistä ei voi varmasti tehdäkään. On kuitenkin arvioitu, että suomen opet-

taminen Suomessa on erilaista kuin kieliyhteisön ulkopuolella, koska ympäristö aset-

taa erilaisia vaatimuksia kielitaidolle (Latomaa & Tuomela 1993: 241–242). Suomea 

ulkomailla oppivien kielenkäyttömahdollisuudet painottunevat ohjattuun oppimiseen 

oppitunneilla, joissa opiskelijat kommunikoivat lähinnä opettajansa ja oppijatove-
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reidensa kanssa. Opetuspisteet voivat CIMOn kautta tilata oppikirjoja, kaunokirjalli-

suutta ja lehtiä (Heikkilä 2007: 17), mutta autenttista materiaalia voi olla tarjolla vain 

vähän. Verkko tarjoaa oppimismahdollisuuksia, mutta se ei korvaa kokemusta asu-

misesta kielen ja kulttuurin ympäröimässä yhteisössä. Juuri tähän tilaukseen esimer-

kiksi CIMOn suomen kielen kesäkurssit on alkuaan perustettu. (Hintikka 2007: 45.)  

 

 

2.5. Kielenoppimisympäristön vaikutus oppijankieleen 

 

Edellä on kuvattu erilaisia kielenoppimisen ja -käytön konteksteja. Näitä on vertailtu 

termein luonnollinen ja ohjattu, implisiittinen ja eksplisiittinen sekä toinen ja vieras. 

On tärkeä muistaa, että käsitteet auttavat hahmottamaan yleisiä eroja kontekstien 

välillä mutta dikotomiat eivät kuvaa täydellisesti oppimisympäristöjen moninaisuut-

ta. Jotkut kielentutkijat välttävät erontekoja kokonaan tai sivuuttavat ne irrelevanttei-

na oppimisen ilmiön kannalta (esim. Mitchell & Myles 2004: 6; DeBot ym. 2005: 7). 

Bill VanPatten ja Alessandro Benati (2010: 1–2) toteavat, että psykologisesta tai 

lingvistisestä näkökulmasta toisen ja vieraan kielen oppimisympäristöjen erottaminen 

ei ole olennaista, sillä ympäristö ei vaikuta oppijan kognitiivisiin prosesseihin:  

 

”As has been argued repeatedly in the literature, people and the mechanisms they 

possess for language learning do not change from context to context. The mind/brain 

still has to do what is has to do whether instruction in language is present or not, and 

whether there is presence or absence of opportunities to interact with speakers of the 

language. To be sure, context impacts rate and ultimate proficiency, but context does 

not impact the underlying processes involved in learning another language.”  

 

Myös Rod Ellis (2008: 6) muistuttaa, että oppimisprosessi voi olla samanlainen kai-

kenlaisissa konteksteissa. Toisaalta kun kielenoppimista tarkastellaan sosiaalisena 

ilmiönä, on tärkeää huomioida sosiaalisen kontekstin vaikutus oppimiseen (Mitchell 

& Myles 2004: 22). Sosiolingvistisestä näkökulmasta kielenkäyttö ei ole vain kogni-

tion toimintaa tyhjiössä. Tutkimuksissa on kerätty empiiristä todistusaineistoa, joka 

osoittaa, että kielenkäyttöympäristöllä on todellinen vaikutus myös oppijan kielelli-

siin valintoihin ja kognitiivisiin prosesseihin. Tutkimusten mukaan oppijat esimer-

kiksi tuottavat ja käsittelevät kieltä eri tavoin eri sosiaalisissa tilanteissa. (Tarone 

2007: 837, 839, 845.)  
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Kielenkäyttö- ja oppimisympäristön vaikutusta oppijankieleen ja kielen kehittymi-

seen on tutkittu useissa kielissä. Suuri joukko tutkimuksia on käsitellyt erityisesti 

study abroad -jakson vaikutuksia kieltä oppivien opiskelijoiden kieleen ja sen kehi-

tykseen (esim. Barron 2003; Collentine 2004; Freed 1995; Freed, Segalowitz & De-

wey 2004; Jackson 2008; Sasaki 2004, 2007, 2009, Schauer 2009). Näissä tutkimuk-

sissa at home -ympäristö tarkoittaa vieraan kielen oppimisympäristöä ja study abroad 

-ympäristö tarkoittaa puolestaan kohdekielistä oppimisympäristöä. At home- ja study 

abroad -ympäristöjä vertailevien tutkimusten suosio on kasvanut erityisesti 1990-

luvulta lähtien (Sasaki 2007: 603; 2009: 54, Schauer 2009: 2). Tulokset ovat vahvis-

taneet oletuksen siitä, että study abroad -kokemus voi tehdä aloittelevista oppijoista 

sujuvia kielenpuhujia. Kohdekielisessä maassa opiskelu voi parantaa muun muassa 

puhevarmuutta, puhenopeutta ja sujuvuutta sekä opettaa kielenpuhujaa käyttämään 

monipuolisempia kommunikaatiostrategioita itsensä ilmaisuun. (Freed 1995: 26.)  

 

Kielikontekstin vaikutusta kielen pragmaattisten piirteiden hallintaan ja hahmottami-

seen ovat tutkineet muiden muassa Kathleen Bardovi-Harlig ja Zoltán Dörnyei 

(1998), Anne Barron (2003) ja Gila Schauer (2009). Heidän tutkimuksensa paljasti-

vat, että kohdekielinen ympäristö edistää kieltä oppivien kielenkäyttäjien pragmaatti-

sia taitoja ja pragmaattista tietoisuutta. Kieltä kohdekielisessä ympäristössä opiskele-

vat kielenkäyttäjät pitivät pragmaattisia kielivirheitä vakavampina kuin kieliopillisia 

virheitä. Ei-kohdekielisessä ympäristössä opiskelevat puolestaan kokivat kieliopilli-

set virheet vakavammiksi. Bardovi-Harlig ja Dörnyei (1998: 254) ovat otaksuneet, 

että tulokset perustuvat vieraan kielen opetuksen muotopainotteisuuteen: opetuksen 

tavoitteena on kieliopillisen tarkkuuden saavuttaminen kielitaidon muodollista arvi-

ointia varten, kun taas kohdekielisessä ympäristössä oppijoiden tavoitteena on use-

ammin myös pragmaattisten ja kommunikatiivisten taitojen hallinta. 

 

Gisela Håkansson ja Catrin Norrby (2010: 629, 632–645) tutkivat kielenoppimisym-

päristön vaikutusta ruotsin kielen oppimiseen. Tutkimuksessa he vertailivat, miten 

ruotsi toisena tai vieraana kielenä -oppijoiden kieliopilliset, pragmaattiset ja sanastol-

liset taidot kehittyvät. Tulokset kertoivat, että ruotsi toisena ja vieraana kielenä          

-oppijat omaksuvat kielioppia samassa järjestyksessä, mikä osoittaa, että ruotsin kie-

len morfosyntaksi kehittyy mielensisäisenä prosessina, johon kielenoppimisympäris-

tö ei vaikuta. Tutkimus kuitenkin osoitti eroja pragmaattisten piirteiden ja sanaston 
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hallinnassa. Äidinkielisiin puhujiin verrattuna ruotsia Ruotsissa oppineet pärjäsivät 

pragmaattisissa tehtävissä paremmin kuin ulkomailla oppineet. Ruotsi toisena kielenä 

-oppijat käyttivät idiomaattisempia ja lyhyempiä ilmaisuja kuin vertailuryhmä. Myös 

sanaston hallinnassa ruotsia Ruotsissa oppineet pärjäsivät paremmin. Heidän vasta-

uksensa sana-assosiaatiotestissä olivat lähempänä ruotsia äidinkielenään puhuvien 

vastauksia, ja sanasto viittasi kulttuuriseen tietoon. Ruotsia vieraana kielenä oppivien 

assosiaatioissa näkyi enemmän variaatiota, ja vastaukset osoittivat vaikeuksia muis-

taa ja aktivoida sanastoa. Muotoon perustuvat sana-assosiaatiot saattavat myös kertoa 

siitä, että ruotsia ulkomailla oppineet kiinnittävät enemmän huomiota muotoon kuin 

merkitykseen.  

 

Tulostensa perusteella Håkansson ja Norrby (2010: 645) toteavat, että toisen ja vie-

raan kielen käsitteiden ero on edelleen relevantti: ”Much of SLA research today 

tends to ignore the possible differences between L2 and FL learners. This study has 

demonstrated that there are both similarities and differences between these two 

learner groups, which suggests that separating them may give new insights into 

SLA.”  

 

Suomea toisena ja suomea vieraana kielenä oppivien kieltä on vertailtu varsin vähän, 

vaikka oppijansuomen sähköiset tekstiaineistot mahdollistaisivat enemmänkin tutki-

musta aiheesta (Jantunen 2011b: 88). Suomessa vertailevia tutkimuksia ovat tehneet 

vain Minna-Mari Ranua ja Margit Ruotsalainen (2007) sekä Veera Virtanen (2011), 

jotka käsittelevät aihetta pro gradu -töissään. Molemmissa töissä tutkijat vertailevat 

kielenoppijoiden tekemiä virheitä.  

 

Ranua ja Ruotsalainen (2007: 1, 108–110, 111, 113) ovat tutkineet oppimisympäris-

tön vaikutusta syntaksin hallintaan vertailemalla suomea Suomessa ja ulkomailla 

oppineiden kirjoittajien syntaktisia virheitä. Tuloksissa selvin ero näkyi kongruens-

sissa. Kongruenssivirheet olivat molemmilla ryhmillä yleisin virhetyyppi, mutta 

suomea Suomessa oppineilla oli enemmän kongruenssipoikkeamia kuin ulkomailla 

oppineilla. Ruotsalaisen ja Ranuan mukaan eroa voi selittää se, että suomi toisena 

kielenä -oppijoilla kielen kommunikatiivinen funktio on ensisijaista oikeakielisyyden 

sijaan, koska heille kieli on myös arkisen kommunikaation väline. Arkivuorovaiku-

tuksessa kongruenssi ei välttämättä ole ymmärrettävyyden kannalta olennainen ilmiö 
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eikä sen täsmällisyyteen tarvitse kiinnittää erityistä huomiota, koska puhekielessä on 

paljon inkongruentteja rakenteita, kuten me mennään. Kongruenssivirheitä lukuun 

ottamatta tutkimus ei kuitenkaan paljastanut merkittäviä eroja syntaksin hallinnassa. 

Eri oppimisympäristöt siis näyttäisivät siis kehittävän syntaktista osaamista yhtä hy-

vin. Myöskään ymmärrettävyyden kannalta kirjoittajien syntaksivirheet eivät olleet 

toisella ryhmällä vakavampia kuin toisella. 

 

Veera Virtanen (2011: 54–55, 58, 65–67) selvitti tutkimuksessaan, miten suomen 

kieltä oppivat venäjänkieliset kirjoittajat hallitsivat suomen kielen imperfektin ja 

perfektin käyttöä. Virtanen vertaili suomea Suomessa ja Venäjällä oppineiden kirjoit-

tajien virheitä ja havaitsi, että oppimisympäristöllä on vaikutusta tutkittujen muoto-

jen hallintaan. Tutkimuksen mukaan suomea ulkomailla oppineet tekivät huomatta-

vasti enemmän virheitä kuin kieltä Suomessa oppineet. Suomea vieraana kielenä 

opiskelleilla virheitä esiintyi runsaasti kaikissa aikamuodoissa, kun taas suomi toise-

na kielenä -aineistossa virheet olivat vähäisiä ja ne liittyivät vain kerronnallisen im-

perfektin käyttöön. Suomi toisena kielenä -ryhmän virheet olivat myös usein tulkitta-

vissa kirjoitusvirheiksi. Perfektivirheiden puute kertoi siitä, että suomi toisena kiele-

nä -oppilaat hallitsivat perfektin käytön siitä huolimatta, että muoto puuttuu heidän 

äidinkielestään. Sen sijaan tämä ryhmä hyödynsi puhekielestä tuttuja rakenteita. 

Suomi vieraana kielenä -oppilaiden virheet puolestaan osoittivat, että kirjoittajat ei-

vät hallinneet suomen kielen perfektin ja imperfektin käyttöeroja, vaan turvautuivat 

erityisesti äidinkielestään tuttuihin käyttömalleihin. Virheitä voi selittää opetuksen 

erilaisuus tai monipuolisen kielen käytön puute. 

 

Virtanen (2011: 55, 58–60, 67) havaitsi myös, että ryhmien välillä oli eroja rekiste-

reiden käytössä. Suomi toisena kielenä -oppilaiden teksteissä oli usein puhekielisiä 

piirteitä, kun taas suomi vieraana kielenä -aineistosta puhekielisyydet puuttuivat ko-

konaan. Suomea ulkomailla opiskelleiden tekstit olivat selvästi kirjakielen normien 

mukaisia. Lisäksi suomi vieraana kielenä -aineiston tekstit olivat sanastoltaan moni-

puolisempia ja abstraktimpia kuin suomi toisena kielenä -aineiston tekstit. Tämä kui-

tenkin selittynee pääasiassa informanttien ikä- ja koulutuseroilla.  
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3. OPPIJANKIELEN KORPUSTUTKIMUS 

 

3.1. Korpuslingvistiikka  

 

Korpuslingvistiikka on kielitieteellinen metodi, joka perustuu luonnollisen kielen 

tutkimukseen sähköisten aineistojen ja korpustyökalujen avulla (Granger 2002: 4; 

Dash 2008a: 4). Korpukset ovat laajoja, sähköisiä ja metodologisesti suunniteltuja 

kielidata-aineistoja, joiden käsittelyssä hyödynnetään tietokoneavusteisia analysointi-

tekniikoita (Biber ym. 1998: 4, Dash 2008a: 29–30). Korpuksiin kootaan miljoonia 

saneita autenttista kieltä, jotta saadaan edustava otos yhdestä kielestä, varieteetista, 

genrestä tai rekisteristä ja näiden eri ilmenemismuodoista (Dash 2008a: 28; Hunston 

2006: 234; Lounela & Heikkinen 2012: 121). Lisäksi korpuksiin sisällytetään tausta-

tietoa teksteistä ja informanteista sekä mahdollisesti tietoa kielenyksiköiden raken-

teesta tai merkityksestä (Hunston 2006: 234; Dash 2008a: 30–31).  

 

Korpusten vahvuuksia ovat saatavilla olevan datan määrä, sen autenttisuus ja aineis-

tojen edustavuus. Korpusten avulla tutkijat voivat tehdä laajaa ja yleistettävää empii-

ristä tutkimusta. Korpukset tarjoavat mahdollisuuden saavuttaa dataa nopeasti tieto-

koneteknologian avulla. Korpuslingvistisiä työkaluja hyödyntämällä tutkijat voivat 

tehdä tutkimuksia, joiden toteuttaminen olisi aiemmin ollut käytännössä mahdotonta. 

Tietokoneavusteista metodeja käytetään tutkimusdatan selaamiseen, esittämiseen, 

merkitsemiseen ja analysointiin. (Biber ym. 1998: 4; Dash 2008a: 2–4, 24–25, 27, 

141–142; Granger 2002: 4; Hunston 2006: 234.) Annotaation avulla teksteihin voi 

merkitä esimerkiksi morfologista, syntaktista, semanttista tai funktionaalista tietoa, ja 

teksti voidaan organisoida näiden tietojen mukaan. Tyypillinen annotaatiotapa on 

sanaluokkien merkitseminen (part-of-speech tagging, POS-tagging). (Dash 2008b: 

91; Hunston 2006: 235; Lounela & Heikkinen 2012: 122; Leech 2005.) 

 

Korpuslingvistiikan keskeinen ominaisuus on kvantitatiivisuus. Korpustyökalujen 

avulla tutkijat voivat tarkastella erilaisten kielenyksiköiden frekvenssejä ja frekvens-

sihavaintojen tilastollista merkitsevyyttä. Frekvenssieroja tavallisesti verrataan kah-

den aineiston välillä ja näin selvitetään eroja esimerkiksi eri kielissä, varieteeteissa, 

tekstityypeissä tai aikakausissa. (Biber ym. 1998: 8, 23–24, 275; Granger 2002: 4; 

Hunston 2006: 234–236.) Annotointi moninkertaistaa mahdollisuudet hakea ja laskea 
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sekä tilastollisesti analysoida erilaisia kielenyksiköitä. Esimerkiksi sanaluokkien tai 

morfologisten kategorioiden hakeminen ja laskeminen raakatekstiaineistosta vaatisi 

paljon aikaa. (Heikkinen, Lounela & Voutilainen 2012: 373, 388–389; Jantunen 

2011a: 51, 59; Leech 2005.)  

 

Kvantitatiivinen analyysi on korpuslingvistiikan suurimpia etuja, koska kielenpiirtei-

den todellista esiintymistä luonnollisessa kielessä on vaikea arvioida vain intuitiivi-

sesti (Granger 2002: 4; Jantunen 2012: 360). Korpustutkimus avulla voidaankin tar-

kistaa ja korjata aiempia, intuitioon perustuvia teorioita (Dash 2008a: 141–142, 

2008b: 4, 27, 86; Granger 2002: 4; Hunston 2006: 234). Toisaalta korpustutkimus ei 

ole ainoastaan kvantitatiivista, vaikka sitä arvostellaankin liian frekvenssiorientu-

neesta lähestymistavasta (Jantunen 2009: 105). Korpuslingvistinen tutkimus on riip-

puvainen myös tiedon kvalitatiivisesta tulkinnasta, jonka avulla tutkija voi selvittää 

havaintojen merkitystä kielenkäytön ja sen kehittymisen kannalta (Biber ym. 1998: 

4–5; Jantunen 2012: 360–361). Korpustutkimuksen tarkoitus ei myöskään ole syr-

jäyttää kvalitatiivista tai introspektiivista tutkimusta. Päinvastoin tilastollisiin mene-

telmiin perustuvassa korpustutkimuksessakin tutkijan on usein turvauduttava intuiti-

oonsa. (Jantunen 2009: 105–107.) 

 

Korpustutkimuksen voi jakaa aineistopohjaiseen ja -vetoiseen tutkimukseen. Aineis-

to- tai korpuspohjaisessa tutkimuksessa tutkija ryhtyy tutkimaan jotakin kielenpiirret-

tä intuitionsa tai aiemman tutkimuksen ja teorian pohjalta. Lähtökohtana on tällöin 

olemassa olevan hypoteesin todistaminen tai testaaminen kvantitatiivisen tiedon 

avulla. Korpusvetoisessa tutkimuksessa tutkija ei itse valitse tarkasteltavia kielen-

piirteitä, vaan hän tavallisesti käyttää hyväksi jotakin ohjelmistoavusteista, tilastollis-

ta analyysimetodia, joka paljastaa tilastollisia eroavaisuuksia aineistossa. Näiden 

eroavaisuuksien pohjalta tutkija tekee hypoteeseja tarkempaa tutkimusta varten ja 

selvittää analyysissa havaintojen mahdollisia syitä. (Jantunen 2009: 102–104, 2011a: 

50, 2012: 361; Tognini-Bonelli 2001: 65‒68, 84‒85, 87.) Tähän saakka suurin osa 

korpustutkimuksesta on ollut korpuspohjaista (Jantunen 2011a: 49), mutta aineisto-

vetoisen tutkimuksen määrä on alkanut lisääntyä Suomessa ja maailmassa (Jantunen 

2009: 104). Toisaalta tutkimus ei koskaan ole selvästi joko aineistopohjaista tai ai-

neistovetoista, vaan aineiston ja tutkijan oman ohjauksen määrä vaihtelevat samankin 

tutkimuksen sisällä (Jantunen 2009: 105, 2011a: 50).  
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Yksi tapa tutkia aineistoa korpusvetoisesti on avainsana-analyysi, jolla voi tutkia 

sanastoa tai muuta lingvististä tietoa. Avainsana-analyysi perustuu esiintymis-

taajuuksien tilastollisiin eroihin. Sen avulla tutkijat selvittävät, mitkä sanat tai raken-

teet yli- tai aliedustuvat tutkimusaineistossa vertailuaineistoon verrattuna. Positiiviset 

avainsanat ovat yliedustuvia ja negatiiviset avainsanat aliedustuvia sanoja. Sisältö-

avainsanat kertovat tekstin sisällöstä, kun taas genreavainsanat osoittavat tekstilajille 

tyypillisiä piirteitä. Myös kielivarianteista löytyy todennäköisesti juuri tietylle va-

riantille tyypillisiä avainsanoja. (Hunston 2006: 235; Jantunen 2009: 104–105, 

2011a: 50‒51.)  

 

Taajuuden tutkimusta voi syventää myös pidemmälle kuin sana- ja rakenne-

esiintymien lukumäärien vertailuun. Keskeinen korpusaineistojen tuoma kehitys on 

ollut yhteisesiintymien tutkimus, jossa tarkastellaan, millä todennäköisyydellä tietyt 

kieliyksiköt esiintyvät yhdessä. Sanoja, jotka esiintyvät säännöllisesti yhdessä, kutsu-

taan kollokaateiksi. Kollokaattien korpustutkimus on kiinnittänyt tutkijoiden huomi-

on laajempiin fraseologisiin yksiköihin kuin vain yksittäisiin sanoihin. (Hunston 

2006: 236; Jantunen 2007: 70; Leech 2009: 11‒12; Dash 2008b: 86–89.) 

 

Pohjimmiltaan korpuslingvistiikka on joukko metodeja, joita voidaan käyttää laajan, 

luonnollisen kielidatan tutkimukseen, suhteellisten frekvenssien laskemiseen tai yh-

teisesiintymien havainnointiin. Korpuslingvistiikka ei ole varsinaisesti kielentutki-

muksen teoria, mutta se ei myöskään ole teoreettisesti neutraali. Kielenyksiköiden 

valinta ja johtopäätösten tekeminen vaativat aina tutkijalta jonkinlaista tulkintaa. 

(Hunston 2006: 244.) Esimerkiksi annotaatio tehdään aina jonkin typologian ja tul-

kinnan mukaan (Heikkinen, Lounela & Voutilainen 2012: 373, 390; Jantunen 2011a: 

51; Leech: 2005).  

 

 

3.2. Oppijankielen korpustutkimus 

 

Korpustutkimus laajeni oppijankielen tutkimukseen 1900-luvun lopulla (Granger 

2002: 4; Mauranen 2011: 156). Oppijankielen korpukset koostetaan vain kielenoppi-

joiden käyttämästä kielestä. Oppijankielen korpustutkimus yhdistää eri kielitieteen 
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aloja: korpuslingvistiikkaa, lingvistiikkaa, toisen kielen tutkimusta ja vieraan kielen 

opettamisen tutkimusta. (Dash 2008a: 82; Granger 2009: 13–14.) Suuri osa toisen 

kielen oppimisen tutkimuksesta on suosinut kokeellista ja introspektiivista dataa sekä 

pieniä aineistoja, mutta nykyään tutkijat ovat yhä kiinnostuneempia korpustutkimuk-

sen mahdollisuuksista oppijankielen kuvaukseen ja kielenoppimisen tutkimukseen 

(Biber ym. 1998: 11; Granger 2002: 5‒6; Mauranen 2011: 156). Korpukset ovat vah-

vistaneet erityisesti oppijankielen tutkimuksen empiiristä pohjaa (Granger 2009: 16).  

 

Suomessa oppijansuomen korpustutkimus on käynnistynyt 2000-luvun alussa (Jantu-

nen & Brunni 2012: 72). Oppijansuomesta koottuja korpusaineistoja ovat Kansain-

välinen oppijansuomen korpus ICLFI, Yleisten kielitutkintojen YKI-korpus ja Turun 

Edistyneiden suomenoppijoiden korpus (Jantunen 2011b: 88; Jantunen & Piltonen 

2009). Oppijankielen korpusten koostaminen muista kuin indoeurooppalaisista kie-

listä on olennaista, jotta tutkimuksessa voidaan selvittää oppijankielelle universaaleja 

piirteitä eli piirteitä, jotka eivät riipu oppijan äidinkielestä tai opittavasta kielestä 

(Jantunen & Piltonen 2009: 456). 

 

Oppijankielen korpustutkimukseen on perinteisesti kuulunut oppijoiden virheitä tut-

kiva virheanalyysi ja oppijankielen vertailu natiivikieleen (Barlow 2005: 341; Gran-

ger 2002: 11; Jantunen 2011b: 98; Jantunen & Brunni 2012: 72). Virheanalyyttinen 

tutkimus on ollut valtavirtaa kaikessa oppijankielen tutkimuksessa, ja niinpä varsin-

kin muualla maailmassa se on ollut yleinen lähtökohta myös oppijankielen korpus-

tutkimuksessa, vaikka virheanalyysi sinänsä on saanut osakseen kritiikkiä (Jantunen 

2011b: 98, 2008: 68–69; Jantunen & Brunni 2012: 72). Toinen tyypillinen tutkimus-

lähtökohta on ollut kontrastiivinen oppijankielen analyysi (contrastive interlanguage 

analysis), jossa tutkija vertailee oppijankieltä ja natiivikieltä toisiinsa tai eri oppijan-

kielen variantteja toisiinsa. Ensimmäisen tavoitteena on selvittää oppijankielelle tyy-

pillisiä piirteitä, ja jälkimmäisessä pyritään yleensä selvittämään, mitkä oppijankielen 

piirteet ovat riippuvaisia vaikkapa oppijan äidinkielestä. Kielivarianttien vertailu ei 

sisällä ainoastaan virheiden analyysia mutta myös tiettyjen sanojen, fraasien tai ra-

kenteiden yli- tai aliedustumia. (Granger 2002: 11–13, 2009: 18; Hasselgård & Jo-

hansson 2011: 38‒39.) 
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Nykyään kontrastiivinen analyysi ja virheanalyysi eivät ole ainoita tapoja tutkia op-

pijankieltä (Jantunen 2008: 85). Tutkimusmetodologia on viime vuosina monipuolis-

tunut, ja deskriptiivinen ja korpusvetoinen tutkimusgenre ovat vahvistuneet (Jantu-

nen & Piltonen 2009: 456). Näiden avulla on voitu saada mielenkiintoista tietoa op-

pijankielen sanastosta ja morfologiasta sekä erilaisista fraseologisista rakenteista, 

jotka eivät suoraan ole kieliopinvastaisia eivätkä helposti tutkittavissa vain intuitiivi-

sesti (Dash 2008a: 141–142; Jantunen 2009: 105).  

 

 

3.3. Tutkimuksen kuvaus 

 

Tässä tutkielmassa tutkimukseni on oppijankielen kontrastiivista korpustutkimusta, 

jossa vertailen kahta eri oppijankielen varianttia: suomea toisena ja vieraana kielenä 

oppineiden kieltä. Tutkimus perustuu annotoidun aineiston kvantitatiiviseen ja kvali-

tatiiviseen analyysiin. Tässä tutkimuksessa en analysoi kirjoittajien virheitä enkä 

vertaa oppijoiden kieltä natiiviaineistoon. Kvalitatiivisessa analyysissa kuitenkin 

pohdin kirjoittajien kieltä natiivikielen näkökulmasta, jos se on aineistojen välisten 

erojen kannalta relevanttia. Tutkimusotteeni vaihtelee aineistovetoisesta aineistopoh-

jaiseen: tutkittavaksi valitsen sanoja sekä frekvenssien tilastollisten merkitsevyyden 

että intuitioon pohjautuvien hypoteesien pohjalta.  

 

 

3.3.1. Aineiston annotointi 

 

Annotointiin käytetään analysaattoria tai jäsennintä eli tietokoneohjelmaa, joka mer-

kitsee saneen, lausekkeen tai lauseen ominaisuuksia jonkin kieliopin ja sanaston mu-

kaan (Heikkilä, Lounela & Voutilainen 2012: 372). Tässä tutkimuksessa käytetty 

aineisto on annotoitu Connexorin Fi-fdg-jäsentimellä (Fi-fdg), jonka Tieteen tieto-

tekniikan keskus CSC tarjoaa tutkijoiden käyttöön. Fi-fdg-jäsennin perustuu Lucien 

Tesnièren funktionaaliseen dependenssikielioppiin, ja se tuottaa tekstiin automaatti-

sen morfologisen ja syntaktisen jäsennyksen. Jäsennin merkitsee jokaisesta tekstistä 

esiintyvästä sanasta sen perusmuodon, syntaktisen roolin, tiedon dependenssiasemas-

ta lauseessa (pääsana vai määrite) sekä morfologisia tietoja, kuten sanaluokan ja tai-

vutusmuodon. (Heikkinen, Lounela & Voutilainen 2012: 377–380.) Sanan perus-
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muoto edustaa yleensä lemmaa, joka on abstraktio sanan kaikkien sananmuotojen 

muodostamasta yksiköstä. Lemmoja on tapana merkitä pienin kapiteelikirjaimin. 

(Biber ym. 1998: 29; Sinclair 1991: 41.) Alla on esimerkki CIMO-aineistoon kuulu-

van virkkeen annotaatiosta, josta olen poistanut syntaktisen annotaation.  

 

1 Minun  MINÄ  @PREMOD PRON SG P1 GEN 

2 äidini  ÄITI  @NH N SG NOM CLI POSS P1 

3 ja  JA  @CC CC 

4 isäni  ISÄ  @NH N SG NOM CLI POSS P1 

5 on  OLLA  @MAIN V ACT IND PRES SG P3 

6 hyvät  HYVÄ  @PREMOD A PL NOM 

7 ihmiset  IHMINEN @NH N PL NOM 

 

Kieltä oppivien kirjoittajien tekstien annotaatiota hankaloittaa se, että he tekevät 

teksteissään monenlaisia virheitä (Granger 2009: 15, 2002: 18; Jantunen 2011a: 52). 

Automaattinen jäsennin ei välttämättä tunnista virheellisiä muotoja tai se saattaa ana-

lysoida ne väärin. Tämän välttämiseksi oppijoiden tekemät kirjoitus- ja sanan-

muodostusvirheet voidaan korjata annotointia varten. Virheet kuitenkin lisätään 

myöhemmin takaisin teksteihin, jotta kieltä voi analysoida alkuperäisessä muodos-

saan. (Jantunen 2011a: 52, 59.) Tässä tutkimuksessa olen tehnyt juuri näin. Korjasin 

tekstit Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmassa ja annotoinnin jälkeen palautin 

virheelliset muodot teksteihin.  

 

Kirjoittajien tekemien virheiden korjaamisesta huolimatta automaattiseen analyysiin 

kuuluu aina virhemahdollisuus. Kielen monimutkaisuuden vuoksi mikään annotointi-

jäsennin ei saavuta täydellistä tarkkuutta. Sen vuoksi tutkijan on tarkistettava anno-

taatio, ratkaistava monitulkintaiset tapaukset ja tarvittaessa lisättävä tietoja. Tätä kut-

sutaan disambiguoinniksi. Tulosten luotettavuuden kannalta on tärkeää, että disam-

biguointi tehdään yhtenäisten periaatteiden mukaan. (Heikkinen, Lounela & Vouti-

lainen 2012: 384–387; Leech 2005.) Tutkijan täytyy myös päättää, onko hän samaa 

mieltä jäsentimen antamien kategorioiden kanssa. Esimerkiksi useimmat suomen 

kielen jäsentimet tulkitsevat partikkelit adverbeiksi. Vaikeuksia aiheuttavat myös 

partisiippien tulkinta, adverbin ja adposition raja sekä adjektiiveja tai susbtantiiveja 

muistuttavat adverbit. Tutkija voi halutessaan muuttaa analysaattorin tekemiä tulkin-

toja, mutta tämä on tehtävä harkiten, sillä laajat muutokset vaativat työtä ja tarkkuut-

ta. (Heikkinen, Lounela & Voutilainen 2012: 385–387.)  
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Aineiston annotoinnin ja virheiden palauttamisen jälkeen olen tarkistanut Fi-fdg-

jäsentimen tekemät tulkinnat. Disambiguointivaiheessa olen korjannut ohjelman te-

kemiä virheitä lemman, sanaluokan ja taivutusmuotojen tulkinnassa. Tavallinen virhe 

oli esimerkiksi MINÄ-persoonapronominin yksikön nominatiivin tulkinta MIKÄ-

pronominin essiivimuodoksi. Tapauksissa, joissa sanan sanaluokka oli epäselvä, käy-

tin apunani Ison suomen kieliopin verkkoversiota (VISK 2008) ja Kielitoimiston 

sanakirjaa (KS 2012). Esimerkiksi partisiippimuotoiset sanat laskin adjektiiveiksi, 

jos ne löytyvät Kielitoimiston sanakirjasta adjektiiveina (esim. väsynyt). Poikkeuk-

sellisesti olen tulkinnut mielipiteen ilmaisussa käytetyn lemman MINUSTA adverbien 

ryhmään, vaikka muoto ei olekaan Kielitoimiston sanakirjan mukaan leksikaalistu-

nut. Uskon, että merkitys on tässä tapauksessa niin eriytynyt separaation tai lähteen 

merkityksestä, että on perusteltua olla tulkitsematta lemmaa minä-pronominin elatii-

vimuodoksi.   

 

Tunnisteella Heur olen merkinnyt ne kirjoittajien käyttämät muodosteet, jotka eivät 

ole varsinaisesti suomen kielen sanoja eivätkä löydy sanakirjasta, esimerkiksi vihal-

linen, nytkyään ja kuvittelus. Tässä tutkimuksessa en ole kuitenkaan tarkastellut kir-

joittajien tekemiä uudissanoja. Kirjoittajat tekivät myös norminvastaisia taivutusyh-

distelmiä, joiden osat pystyi kontekstin pohjalta päättelemään ja merkitsemään (esim. 

opiskelaan OPISKELLA @MAIN V ACT INF F1 SG ILL tai yksinä YKSIN @ADVL 

ADV ESS  SG ILL). Joissain tapauksissa kirjoittajat olivat käyttäneet kahta kieliopil-

lista päätettä, jolloin molemmat tunnukset tai päätteet on merkitty (esim. ratkaistavat 

RATKAISTA @MAIN V ACT IND PRES PL P3 @MAIN V ACT INF F1).  

 

Syntaktisen annotoinnin poistin aineistosta kokonaan, koska se ei ole tutkimukseni 

kannalta olennainen eikä annotointi ole kovin luotettava. Syntaktiset merkinnät myös 

häiritsivät aineiston järjestämistä korpustyökalulla. Lisäksi poikkesin analysaattorin 

kategorioista ja oppiaineen annotointiperiaatteista järjestyslukujen kohdalla. Fi-fdg-

jäsennin merkitsi järjestysluvut numeraaleiksi, mutta nykyfennistiikassa ne tulkitaan 

adjektiivien sanaluokkaan (VISK 2008 § 771). Muutin siis järjestysluvut adjektii-

veiksi, koska muuttaminen ei vaatinut paljoa aikaa. Kaikkia annotointiohjelman mer-

kintöjä en kuitenkaan muokannut, vaikka ne eivät ole nykynäkemysten mukaisia. 

Monien muiden jäsentimien tavoin Fi-fdg-jäsennin esimerkiksi määrittelee kaikki 
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partikkelit paitsi konjunktiot adverbeiksi. Nykyisin kuitenkin adverbeiksi kutsutaan 

vain niitä taipumattomia tai osittain taipuvia sanoja, jotka voivat muodostaa lausek-

keita. Partikkelit sen sijaan eivät saa omia määritteitä tai täydennyksiä. (VISK 2008 § 

792.) Tässä tutkimuksessa olen kuitenkin laskenut partikkelit adverbien ryhmään, 

koska muuttaminen olisi vaatinut paljon työtä ja tapausten tulkintaa, mikä olisi voi-

nut häiritä annotoinnin johdonmukaisuutta.  

 

Alun perin halusin myös merkitä puhekielisiä muotoja (esim. mä) omalla tagillaan. 

Tämä työ jäi kuitenkin kesken, koska oli vaikea määritellä, milloin kyse oli puhe-

kielisestä muodosta ja milloin kirjoitusvirheestä. Laadullisessa analyysissa kiinnitän 

kuitenkin huomiota myös puhekielen esiintymiin, jos se on tutkimuksen kannalta 

olennaista.  

 

 

3.3.2. Kvantitatiivinen analyysi 

 

Annotoidun aineiston käsittelyssä olen käyttänyt WordSmith Tools -ohjelmaa (Scott 

2004). Ohjelman konkordanssitoiminnon avulla olen voinut tehdä hakuja sekä raaka-

aineistosta että annotoidusta aineistosta. Konkordanssi näyttää hakusanan esiintymät 

kontekstissaan, ja se voidaan järjestää aakkosittain hakusanan tai sen lähellä olevien 

sanojen mukaan (Hunston 2006: 236; Dash 2008b: 85). Alla on esimerkit konjunk-

tiolemman ETTÄ konkordansseista raaka-aineistossa ja annotoidussa aineistossa: 

 

Konkordanssiesimerkki CIMO-raaka-aineistosta. 

38 än Suomesta ja minusta tuntuu, että me voimme auttaa toisia  

39 ulle tärkeitä, mutta sanoisin, että minun perheeni on todell 

40  erilaisia elämiä, mutta siksi että ystävyytemme meille kaik 

41  sitä. Rakastan musiikia astia että minä alloin soittaa, ja  

42 ita ja ymmartää niita. Luulen, että se voi auttaa ymmärtää p 
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Konkordanssiesimerkki annotoidusta CIMO-aineistosta. 

54 rma @NH A SG NOM 13 , , 14 että että @PREMARK CS 15 voi voida  

55 @MAIN V ACT CND SG P3 14 , , 15 että että @PREMARK CS 16 terve 

56 @MAIN V ACT CND SG P1 14 , , 15 että että @PREMARK CS 16 minun 

57 IN V ACT IND PRES SG P1 14 että että @PREMARK CS 15 olen olla  

58  V ACT IND PAST SG P1 14 , , 15 että että @PREMARK CS 16 voi v 

 

Olen käyttänyt korpustyökalua frekvenssien laskemisen apuna. Ohjelmalla olen esi-

merkiksi hakenut kaikki aineistoissa esiintyvät adverbit hakusanalla ADV, järjestänyt 

ne lemman mukaan aakkosjärjestykseen ja laskenut esiintymien määrät. Frekvenssi-

tiedot olen kerännyt Excel-taulukoihin, jotka voi helposti järjestää esimerkiksi lem-

man tai frekvenssin mukaan. Taulukoissa olen vertaillut lemmojen taajuuksia ja suh-

teellisia osuuksia saman sanaluokan sanoista ja aineiston kokonaissanemäärästä. 

Frekvenssien avulla olen myös koonnut tietoa siitä, miten sanat jakautuvat sanaluok-

kiin. Excel-taulukoiden käyttö on helpottanut frekvenssien ja tilastollisen merkitse-

vyyden laskemista.  

 

Tilastolliseen analyysiin olen käyttänyt kahden otoksen suhteellisen osuuden Z-testiä 

(two-proportion z-test). Z-testi testaa prosenttilukujen erojen merkitsevyyttä (Anttila 

2006: 250) eli sitä, miten tietyn esiintymän suhteellinen osuus perusjoukosta eroaa 

kahdessa aineistossa. Z-testin kaava on seuraava: 

(Social science statistics 2014.), jossa  

p1 on lemman osuus kaikista esiintymistä aineistossa 1  

p2 on lemman osuus kaikista esiintymistä aineistossa 2  

p on lemman osuus kaikista esiintymistä molemmissa aineistossa  

n1 on lemman esiintymämäärät aineistossa 1 

n2 on lemman esiintymämäärät aineistossa 2 

 

Metodissa lasketaan ensin lemman suhteellisten osuuksien erotus kahdessa aineistos-

sa, esimerkiksi lemman TÄRKEÄ osuus kaikista YKI-aineiston kaikista adjektiiveista 

(p1) vähennettynä lemman osuudella CIMO-aineiston adjektiiveista (p2). Tämän jäl-

keen lasketaan lemman esiintymien osuus perusjoukosta koko aineistossa, esimerkik-
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si sanan TÄRKEÄ kaikkien esiintymien osuus kaikista adjektiiviesiintymistä CIMO- ja 

YKI-aineistossa yhteensä (p). Tätä käytetään hajontaluvun (standard deviation) las-

kemiseen. Esiintymien suhteellisten osuuksien erotus jaetaan hajontaluvulla, ja tu-

lokseksi saadaan Z-arvo, joka voi olla plus- tai miinusmerkkinen. Z-arvon pohjalta 

voidaan määrittää tuloksen tilastollinen merkitsevyys.  

 

Tilastollista merkitsevyyttä kuvaa riskitason arvo. Riski- eli merkitsevyystaso (p) 

kertoo, kuinka todennäköisesti saatu ero johtuu sattumasta. Havaittuja merkitsevyys-

tasoja on kolme: erittäin merkitsevä (p ≤ 0,1 %), merkitsevä (0,1 % < p ≤ 1 %) ja 

melkein merkitsevä (1 % < p ≤ 5 %). (Heikkilä 1998: 194–195.) 5 %:n merkitsevyys-

tasolla Z saa vähintään arvon 1,96, 1 % riskitasolla Z saa vähintään arvon 2,58 tai yli 

ja riskitasolla 0,1 % eli erittäin merkitsevällä tasolla Z saa vähintään arvon 3,29 (Ant-

tila 2006: 250). Käytännössä tämä tarkoittaa, että mitä kauempana nollaa Z-arvo on, 

sitä suurempi on ero suhteellisissa osuuksissa aineistojen välillä. Käyttämissäni tau-

lukoissa ilmoitan Z-arvon, josta voi johtaa tilastollisen merkitsevyyden tason.  

 

Exceliin koottujen sanalistojen, frekvenssitietojen ja Z-arvon avulla olen havainnoi-

nut kirjoittajien käyttämää sanastoa. Analyysissa tutkin sanoja, joiden frekvensseissä 

on tilastollisesti merkitsevä ero aineistojen välillä. Lisäksi tutkin laadullisesti sanojen 

kontekstisidonnaista käyttöä ja pohdin, mistä frekvenssiero voi johtua. Tarpeen mu-

kaan käytän hyväksi aineistoon annotoitua morfologista tietoa. Voin myös selvittää 

eroja aineistojen välillä vertailemalla tarkasteltavien sanojen kollokaatteja.  
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4. SUOMEA TOISENA JA VIERAANA KIELENÄ OPPINEIDEN SANASTO 

 

4.1. Yleisiä havaintoja 

 

4.1.1. Saneet ja lemmat 

 

Tutkimuksessa käytettyjen raakatekstien sanemäärä on yhteensä 29 936 sanetta, jois-

ta 14 994 sanetta on suomi toisena kielenä -aineistosta ja 14 942 on suomi vieraana 

kielenä -aineistosta. Analyysissa käytettävä sanemäärä on kuitenkin yhteensä 29 718 

sanetta, joista YKI-aineistoon kuuluu 14 883 sanetta ja CIMO-aineistoon 14 835 

sanetta. Ero johtuu siitä, että analyysissa hyödynsin annotoitua aineistoa. Analyysin 

ulkopuolelle jäivät siksi digitointimerkinnät ja saneet, joista lemmaa ei voinut tunnis-

taa tai jotka eivät olleet suomenkielisiä. Lisäksi annotointia varten korjasin erilleen 

kirjoitettuja yhdyssanoja yhteen ja päinvastoin. Taulukko 2 kertoo sane- ja lemma-

määrät tutkimusaineistoissa. Annotoitujen aineistojen kokonaissanemäärät ovat lähes 

samansuuruiset, mutta aineistojen lemmamäärät eroavat toisistaan. YKI-aineiston 

kirjoittajat käyttävät teksteissään 2 174:ää eri lemmaa, kun taas CIMO-aineiston 

teksteissä esiintyy 1 595 eri lemmaa.  

 

TAULUKKO 2. Saneiden ja lemmojen määrät aineistoissa. 

 

YKI CIMO Yhteensä 

Saneet, annotoitu aineisto 14 883 14 835 29 718 

Lemmat, annotoitu aineisto 2 174 1 595 3 769 

Saneet, raaka-aineisto 14 994 14 942 29 936 

Analysoimattomat 111 107 218 

 

Saneiden ja lemmojen suhteesta voi arvioida sanaston monipuolisuutta (lexical diver-

sity, myös sanaston rikkaus, lexical richness). Perinteisimmin sanaston monipuoli-

suutta on kuvattu TTR-arvolla (type/token ratio), joka kuvaa saneiden määrää suh-

teessa lemmojen määrään (Granger 2002: 15). Mitä vähemmän saneita on suhteessa 

lemmojen määrään, sitä suurempi TTR-arvo ja sitä rikkaampaa sanasto on.  

 

YKI-aineistossa aineiston saneista ja lemmoista laskettu TTR-arvo on 0,146 ja CI-

MO-aineistossa puolestaan 0,108. Tämän perusteella YKI-aineiston sanasto on rik-

kaampaa kuin CIMO-aineistossa. TTR-arvo ei kuitenkaan ole luotettava kuvaus sa-
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naston rikkaudesta, sillä aineistojen erilaisuus vaikuttaa siihen. Useat diversiteetti-

mittarit, varsinkin TTR, eivät tuota luotettavia tuloksia, jos vertailtavat tekstit ovat 

eripituisia (McCarthy & Jarvis 2010: 381). Lisäksi eri aiheet voivat vaikuttaa kirjoit-

tajien tekstien sanaston monipuolisuuteen. Esimerkiksi Guoxing Yun (2010: 254) 

tutkimuksen mukaan ei-henkilökohtaisista aiheista kirjoitettujen tekstien sanasto on 

huomattavasti monipuolisempaa kuin henkilökohtaisista aiheista kirjoitettujen teks-

tien sanasto. Samoin tutuista aiheista kirjoitettujen tekstien sanasto on sanastoltaan 

rikkaampaa kuin vieraista aiheista kirjoitettujen tekstien. Näistä syistä johtuen en 

tässä tutkimuksessa käsittele tarkemmin sanaston rikkautta. 

 

 

4.1.2. Sanojen jakautuminen sanaluokkiin 

 

Aineiston analyysissa olen laskenut YKI- ja CIMO-aineistojen lemmojen ja saneiden 

määrät sanaluokittain. Sanaluokkajako perustuu annotaatiossa merkittyihin sana-

luokkiin. Taulukko 3 esittää eri sanaluokkiin kuuluvien lemmojen määrät aineistois-

sa, lemmojen osuudet aineistojen kokonaislemmamäärästä ja näiden prosenttiosuuk-

sien eron tilastollisen merkitsevyyden (Z). Kuvio 1 havainnollistaa lemmojen jakau-

tumista prosentuaalisesti. Laskelmat osoittavat, että aineistoissa lemmat jakautuvat 

hyvin samalla tavalla. Suurin ero aineistojen välillä on adjektiivilemmojen osuudessa 

kaikista lemmoista, mutta ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Kielenoppimisympäris-

töllä ei siis ole vaikutusta kielen eri lemmojen määrän jakautumiseen sanaluokittain. 

 

TAULUKKO 3. Lemmojen jakautuminen sanaluokkiin. 

Sanaluokat 

 

YKI 

f 

YKI 

% 

CIMO 

f 

CIMO 

% 

Kaikki 

 

Z 

 

Verbit 379 17,43 % 287 17,99 % 666 -0,445671439 

Substantiivit 1100 50,60 % 779 48,84 % 1879 1,066377256 

Adjektiivit 265 12,19 % 229 14,36 % 494 -1,948427077 

Numeraalit 41 1,89 % 37 2,32 % 78 -0,924310926 

Pronominit 28 1,29 % 25 1,57 % 53 -0,719864811 

Adverbit 293 13,48 % 186 11,66 % 479 1,653780396 

Prepositiot 5 0,23 % 3 0,19 % 8 0,276167081 

Postpositiot 43 1,98 % 32 2,01 % 75 -0,061571169 

Rinnastuskonj. 12 0,55 % 9 0,56 % 21 -0,050061414 

Alistuskonj. 8 0,37 % 8 0,50 % 16 -0,623192521 

 2 174  1 595  3 769  
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KUVIO 1. Lemmojen jakautuminen sanaluokkiin.  

 

Toisenlainen tulos saadaan, kun aineistoista tarkastellaan kirjoittajien käyttämien 

saneiden frekvenssejä sanaluokittain. Taulukko 4 kertoo eri sanaluokkiin kuuluvien 

saneiden määrät aineistoissa, niiden osuudet kokonaissanemäärästä ja osuuksien ero-

jen tilastollisen merkitsevyyden (Z). Kuvio 2 havainnollistaa saneiden jakautumista. 

 

TAULUKKO 4. Saneiden jakautuminen sanaluokkiin. 

Sanaluokat 

 

YKI  

f 

YKI  

% 

CIMO  

f 

CIMO  

% 

Kaikki 

 

Z 

 

Verbit 3961 26,61 % 3852 25,97 % 7813 1,270045671 

Substantiivit 4114 27,64 % 3713 25,03 % 7827 5,114605071 

Adjektiivit 1211 8,14 % 1520 10,25 % 2731 -6,293417231 

Numeraalit 126 0,85 % 203 1,37 % 329 -4,298308683 

Pronominit 1622 10,90 % 2304 15,53 % 3926 -11,79224428 

Adverbit 1899 12,76 % 1512 10,19 % 3411 6,942528772 

Prepositiot 31 0,21 % 37 0,25 % 68 -0,741776122 

Postpositiot 227 1,53 % 181 1,22 % 408 2,260286606 

Rinnastuskonj. 946 6,36 % 896 6,04 % 1 842 1,131299462 

Alistuskonj. 746 5,01 % 617 4,16 % 1363 3,516104211 

 

14 883 

 

14 835 

 

29 718 
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KUVIO 2. Saneiden jakautuminen sanaluokkiin.  

 

Taulukko 4 osoittaa, että vain verbeihin, prepositioihin ja rinnastuskonjunktioihin 

kuuluvien saneiden määrät ovat lähes samat molemmissa aineistoissa. Muihin sana-

luokkiin kuuluvien saneiden määrissä on sen sijaan tilastollisesti merkitseviä eroja. 

Substantiivien, adverbien ja alistuskonjunktioiden osuus kaikista sanaluokkaesiinty-

mistä on erittäin merkitsevästi suurempi YKI-aineistossa kuin CIMO-aineistossa. 

CIMO-aineistossa puolestaan adjektiivien, numeraalien ja pronominien suhteellinen 

osuus koko aineistosta on erittäin merkitsevästi suurempi kuin YKI-aineistossa. Eri-

tyisesti suomi vieraana kielenä -teksteissä esiintyvien pronominien määrä on huomat-

tavasti suurempi kuin suomi toisena kielenä -teksteissä. Sanaluokkakohtaisessa tar-

kastelussa (luku 4.2.) perehdyn tarkemmin siihen, mistä erot johtuvat.  

 

 

4.1.3. Yleisimmät sanat 

 

Taulukkoon 5 on koottu 20 yleisintä aineistoissa esiintyvää lemmaa. Frekvensseihin 

on laskettu kunkin lemman kaikki esiintymät. Listat osoittavat, että yleisimpiin sa-

noihin kuuluu verbejä, substantiiveja, konjunktioita, muutamia adjektiiveja ja adverbi 

PALJON. Sanat voidaan jakaa sisältösanoihin ja funktiosanoihin. Sisältösanat eli lek-

sikaaliset sanat ovat nomineja, adjektiiveja, verbejä ja adverbeja, joilla on suurempi 

sisällöllinen arvo kuin funktiosanoilla. Funktiosanat ovat rajattu joukko pronomineja, 

apuverbejä, adpositioita ja konjunktioita, jotka ovat sisällöllisesti sisältösanoja köy-

hempiä ja jotka toimittavat pääasiassa kieliopillista tehtävää lauseessa. (Carter 1998: 
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8; Jantunen 2011a: 50.) Yleisimpien sanojen listassa funktiosanat kattavat suurim-

man osan lemmoista. YKI-aineistossa taajaan esiintyviä sisältösanoja ovat lemmat 

IHMINEN, LAPSI, KAUPPA ja MENNÄ, ja CIMO-aineistossa niitä ovat lemmat TÄRKEÄ, 

ASIA ELÄMÄ, IHMINEN, PERHE, YSTÄVÄ, HYVÄ ja PITÄÄ.   

 

TAULUKKO 5. Aineistojen 20 yleisintä lemmaa. 

YKI-aineisto f CIMO-aineisto f 

OLLA 1170 OLLA 1397 

JA 607 MINÄ 944 

SE 320 JA 663 

EI 319 TÄRKEÄ 440 

MINÄ 268 ASIA 343 

ETTÄ 251 SE 322 

VOIDA 224 ELÄMÄ 266 

HYVÄ 214 EI 230 

PALJON 169 ETTÄ 223 

IHMINEN 163 IHMINEN 200 

JOS 158 VOIDA 178 

KUN 152 PERHE 170 

MUTTA 148 JOKA 164 

JOKA 145 MYÖS 159 

LAPSI 132 PALJON 150 

KAUPPA 117 MUTTA 148 

TAI 114 YSTÄVÄ 139 

MIKÄ 110 HE 138 

MENNÄ 105 HYVÄ 130 

HÄN 105 PITÄÄ 124 

 

Listoja vertaillessa huomataan, että suuri osa yleisimmistä sanoista – tarkalleen otta-

en kaksitoista tapausta – esiintyy molemmissa aineistoissa kahdenkymmenen ylei-

simmän joukossa. Nämä ovat OLLA, JA, SE, EI, MINÄ, ETTÄ, VOIDA, HYVÄ, PALJON, 

IHMINEN, MUTTA ja JOKA. Näitä sanoja voidaan siis pitää oppijankielen frekventeim-

pinä sanoina riippumatta siitä, onko kieltä oppinut Suomessa vai ulkomailla. Huo-

mattavaa on, että osa näistä sanoista on kiinnittänyt tutkijoiden huomion jo aiemmin. 

Useita niistä on pidetty erityisesti oppijankielelle tyypillisinä sanoina.  

 

Jarmo Jantunen (2007, 2011a, 2009: 104–105) on vertaillut oppijankieltä natiivi-

kieleen tutkimalla avainsanoja eli sanoja, jotka ovat merkitsevän yleisiä tai harvinai-

sia toiseen kielivarianttiin verrattuna. Jantunen on esittänyt, että muun muassa sanoja 
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KELLO, KOSKA, PALJON, MENNÄ, TAKIA, MYÖS, MINÄ ja OLLA voisi pitää oppijankielen 

avainsanoina, koska ne yliedustuvat oppijankielessä natiivikieleen verrattuna. Lisäksi 

Jantunen ja Sisko Brunni (2012: 81) ovat todenneet, että sanat IHMINEN ja PITÄÄ 

näyttäisivät avainsana-analyysin perusteella olevan oppijankielelle tyypillisiä sanoja. 

Otto Kallioranta (2009: 29–34) on puolestaan ehdottanut avainsanoiksi sananmuotoja 

PALJON, ON, MINUN, PIDÄN, TÄYTYY, ME, OLEN, KOTIIN, HÄN, ILLALLA, HE, MINÄ, 

KANSSA, SITTEN, MUTTA, EN, MENNÄ ja VALITETTAVASTI. Pro gradu -työssään Kallio-

ranta (2009: 74) esittää, että etenkin PALJON yliedustuu oppijankielessä voimakkaasti 

ja se saa epätyypillisiä kollokaatteja natiivisuomeen verrattuna. Jantunen (2011a: 58) 

on myös todennut, että kielenoppijoilla on taipumus kvantifioida ilmiöitä kvant-

toriadverbeilla, astemääritteillä tai indefiniittisillä pronomineilla.  

 

Oppijankielen avainsanoiksi esitetyistä sanoista PALJON, MINÄ, IHMINEN, EI, MUTTA ja 

OLLA esiintyvät yleisimpien sanojen listalla sekä suomea toisena kielenä oppineilla 

että suomea vieraana kielenä oppineilla kirjoittajilla (ks. taulukko 5). Ne siis näyttäi-

sivät olevan frekventtejä kummallekin kirjoittajaryhmälle. Fokuspartikkeli MYÖS on 

niin ikään taajaan käytetty: CIMO-aineistossa se on 14:nneksi ja YKI-aineistossa 

24:nneksi yleisin sana. Lisäksi verbilemma PITÄÄ on yleinen kummassakin aineistos-

sa: CIMO-aineistossa PITÄÄ on sijalla 20 ja YKI-aineistossa sijalla 23. Sanojen ylei-

syys molemmissa aineistossa vihjaa siitä, että ne ovat tyypillisiä kummallekin kie-

lenkäyttäjäryhmälle. Havainto on huomionarvoinen, koska Jantusen, Kalliorannan 

sekä Jantusen ja Brunnin tutkimuksissa aineistona ovat olleet ainoastaan suomea 

vieraana kielenä oppineiden opiskelijoiden tekstit.  

 

Toisaalta on huomattava, että lemmojen sijaluku yleisyyslistassa eivät vielä kerro, 

miten näitä sanoja käytetään. Näyttääkin siltä, että jotkin näistä sanoista ovat yhtä 

yleisiä molemmille kirjoittajaryhmille mutta jotkin selvästi yleisempiä toisessa ryh-

mässä. Edellä mainittujen lemmojen frekvenssieroja voidaan tutkia taulukosta 6, jos-

sa esitetään koko tutkimusaineiston 30 yleisintä sanaa. Taulukko kertoo lemmojen 

frekvenssit CIMO- ja YKI-aineistossa, sanojen osuuden aineistojen kokonais-

sanemääristä sekä näiden prosenttiosuuksien eron tilastollisen merkitsevyyden (Z) 

aineistojen välillä.  
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TAULUKKO 6. Koko tutkimusaineiston 30 yleisintä sanaa. 

Lemma YKI 

f 

YKI 

% 

CIMO  

f 

CIMO  

% 

Kaikki Z 

OLLA 1170 7,86 % 1397 9,42 % 2567 -4,772997598 

JA 607 4,08 % 663 4,47 % 1270 -1,664924105 

MINÄ 268 1,80 % 946 6,38 % 1214 -19,92654499 

SE 320 2,15 % 322 2,17 % 642 -0,121174927 

EI 319 2,14 % 230 1,55 % 549 3,7958121 

TÄRKEÄ 43 0,29 % 440 2,97 % 483 -18,24854867 

ETTÄ 251 1,69 % 223 1,50 % 474 1,261016192 

ASIA 102 0,69 % 343 2,31 % 445 -11,54534951 

VOIDA 224 1,51 % 178 1,20 % 402 2,277345559 

IHMINEN 163 1,10 % 200 1,35 % 363 -1,984932339 

HYVÄ 214 1,44 % 130 0,88 % 344 4,525292611 

PALJON 169 1,14 % 150 1,01 % 319 1,040548851 

ELÄMÄ 43 0,29 % 266 1,79 % 309 -1,115078298 

JOKA 145 0,97 % 164 1,11 % 309 -12,78105634 

MUTTA 148 0,99 % 148 1,00 % 296 -0,027928125 

KUN 152 1,02 % 109 0,73 % 261 2,647192738 

MYÖS 99 0,67 % 159 1,07 % 258 -3,777819942 

JOS 158 1,06 % 91 0,61 % 249 4,238263878 

HE 94 0,63 % 138 0,93 % 232 -2,924785909 

PITÄÄ 100 0,67 % 124 0,84 % 224 -1,633912889 

HÄN 105 0,71 % 117 0,79 % 222 -0,832569597 

KOSKA 91 0,61 % 124 0,84 % 215 -2,282539214 

PERHE 42 0,28 % 170 1,15 % 212 -8,846214706 

KAIKKI 87 0,58 % 108 0,73 % 195 -1,531430674 

HALUTA 82 0,55 % 107 0,72 % 189 -1,846571172 

ME 96 0,65 % 87 0,59 % 183 0,645440539 

LAPSI 132 0,89 % 41 0,28 % 173 6,917530672 

AINA 93 0,62 % 73 0,49 % 166 1,535788216 

YSTÄVÄ 25 0,17 % 139 0,94 % 164 -8,947322736 

TAI 114 0,77 % 48 0,32 % 162 5,179033919 

Kaikki  14 883  14 835  29 718  

 

Edellä mainituista oppijankielen avainsanoista PALJON, PITÄÄ ja MUTTA ovat frek-

venssiltään hyvin samanlaisia CIMO- ja YKI-aineistossa. Nämä voisivat siis olla 

tyypillisiä oppijankielen avainsanoja myös suomea toisena kielenä oppiville kielen-

käyttäjille. Sen sijaan sanojen MINÄ, MYÖS, EI ja OLLA frekvenssit eroavat erittäin 

merkitsevästi aineistojen välillä. Näistä MINÄ, MYÖS ja OLLA yliedustuvat CIMO-

aineistossa ja EI YKI-aineistossa. Herääkin kysymys, ovatko nämä sanat tyypillisem-

piä suomea vieraana kielenä oppineille opiskelijoille kuin suomea toisena kielenä 

oppineille maahanmuuttajille. Taulukko 6 osoittaa myös muita sanoja, joiden frek-
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venssissä on eroja aineistojen välillä. YKI-aineistossa muita yliedustuvia sanoja ovat 

HYVÄ, JOS, LAPSI, TAI, MENNÄ ja KAUPPA, kun taas CIMO-aineistossa yliedustuvat 

TÄRKEÄ, ASIA, ELÄMÄ, PERHE ja YSTÄVÄ. Käsittelen näitä ja muita yliedustuvia sano-

ja sanaluokkakohtaisessa analyysissa seuraavassa luvussa.  

 

 

4.2. Sanastolliset havainnot sanaluokittain 

 

4.2.1. Verbit 

 

Koko tutkimusaineistossa on yhteensä 7 813 eri verbiesiintymää, joihin kuuluvat 

myös infinitiivi- ja partisiippimuotoiset verbit. Näistä esiintymistä 3 961 on suomi 

toisena kielenä -teksteistä ja 3 852 suomi vieraana kielenä -teksteistä. Sanamäärään 

suhteutettuna verbejä käytetään lähes yhtä paljon molemmissa aineistoissa. Kaikki 

verbiesiintymät edustavat yhteensä 666:ta eri verbilemmaa. YKI-aineistossa eri   

verbilemmoja esiintyy 379 kappaletta ja CIMO-aineistossa puolestaan 287 kappalet-

ta. Kuten luvussa 4.1.2. on todettu, ero ei ole tilastollisesti merkitsevä, jos frekvens-

sejä verrataan suhteessa kaikkiin aineistojen lemmoihin. 

 

Taulukkoon 7 on koottu aineistoissa yliedustuvat verbit eli mahdolliset avainverbit. 

Taulukko kertoo lemman frekvenssin, sen osuuden kaikista verbeistä ja tämän pro-

senttiosuuden pohjalta lasketun Z-arvon, joka kuvaa frekvenssieron tilastollista mer-

kitsevyyttä. Olen poiminut taulukkoon vain ne lemmat, jotka yliedustuvat 0,1 prosen-

tin riskitasolla (Z ≥ 3,29) eli erittäin merkitsevästi. Plusmerkkisen Z-arvon saaneet 

verbit ovat yleisempiä YKI-aineistossa kuin CIMO-aineistossa, ja miinusmerkkisen 

Z-arvon saaneet verbit ovat sitä vastoin taajempia CIMO-teksteissä kuin YKI-

teksteissä. Tutkimuksen rajaamiseksi en käsittele suuremmalla riskitasolla yliedustu-

via verbejä. 
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TAULUKKO 7. Mahdollisia avainverbejä.   

Lemma YKI  

f 

YKI  

%  

CIMO  

f 

CIMO  

%  

Kaikki Z 

OSTAA 61 1,54 % 3 0,08 % 64 7,168506627 

MAKSAA 30 0,76 % 1 0,03 % 31 5,141587069 

OTTAA 29 0,73 % 3 0,08 % 32 4,526994572 

KÄYTTÄÄ 25 0,63 % 2 0,05 % 27 4,361827027 

SAADA 74 1,87 % 31 0,80 % 105 4,08132605 

TARVITA 69 1,74 % 28 0,73 % 97 4,051134993 

MENNÄ 105 2,65 % 53 1,38 % 158 4,00259916 

NOUSTA 19 0,48 % 1 0,03 % 20 3,967998756 

EI 319 8,05 % 230 5,97 % 549 3,600690187 

SOPIA 13 0,33 %   0,00 % 13 3,558557642 

AUTTAA 24 0,61 % 55 1,43 % 79 -3,630525579 

YMMÄRTÄÄ 12 0,30 % 37 0,96 % 49 -3,681004483 

LUULLA 12 0,30 % 42 1,09 % 54 -4,199948776 

OLLA 1170 29,54 % 1397 36,27 % 2567 -6,330967837 

RAKASTAA 6 0,15 % 65 1,69 % 71 -7,152833424 

OPISKELLA 7 0,18 % 86 2,23 % 93 -8,37727603 

Kaikki verbit 3 961  3 852  7 813  

 

Taulukon verbejä tarkastellessa huomataan, että suuri osa listan verbeistä kytkeytyy 

selvästi tekstien aiheisiin. Useiden verbien frekvenssieroa näyttäisikin selittävän teh-

tävänanto, ei oppimisympäristö. Tämä on jossain määrin luonnollista, koska verbit 

ovat useimmiten sisältösanoja, jotka välittävät tekstin sanomaa ja ovat siksi hyvin 

kontekstisidonnaisia. Toisaalta muutamien verbien käytössä on havaittavissa eroja, 

jotka voivat johtua oppimisympäristön vaikutuksesta.  

 

 

4.2.1.1. YKI-aineistossa yliedustuvat verbit 

 

YKI-aineistossa yliedustuvia verbilemmoja ovat OSTAA, MAKSAA, OTTAA, KÄYTTÄÄ, 

SAADA, TARVITA, MENNÄ, EI ja SOPIA. Verbien esiintymisyhteyteen perehtyminen 

osoittaa, että tehtävänanto motivoi selvästi verbien käyttöä. Näitä verbejä käytetään 

YKI-teksteissä sellaisissa tapauksissa, joita erilaisen tehtävänannon vuoksi ei esiinny 

yhtä taajaan CIMO-aineiston esseissä. Lemmoja OSTAA ja MAKSAA käytetään YKI-

kirjoitelmissa erityisesti teksteissä, joissa vertaillaan omistus- ja vuokra-asuntoja tai 

käsitellään kauppojen aukioloaikoja, kauppakeskusten määrää ja auton omistamista 

(1–2). OTTAA puolestaan esiintyy muun muassa yhteyksissä, joissa käsitellään lainan 
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ottamista ja yhteyden ottamista (3), ja KÄYTTÄÄ esiintyy erityisesti matkapuhelimen 

käyttöä koskevissa teksteissä (4). NOUSTA sen sijaan kytkeytyy konteksteihin, joissa 

käsitellään kustannusten, esimerkiksi bensan tai vuokran hinnan, nousua (5), ja SOPIA 

kytkeytyy varsinkin lauseisiin, joissa pohditaan aiheiden eri näkökantoja ja niiden 

sopivuutta eri ihmisille (6).  

 

(1)      rahaa. Lopuksi ihmiset ostavat liikaa turhaa asiota jos kaupat (YKI)      

(2)      jotka teemme paljon töitä ja maksamme veroja, jos kaupat olisivat (YKI) 

(3)      sitten kannattaa miettiä, pitääkö ottaa "miljoona velkaa" ja olla koko (YKI) 

(4)      Ennen kun tulevani Suomeen en ollut käytänyt matkapuhelinta. (YKI) 

(5)   olla myöskin kallis, koska bensa hinta nousee usein. Ajaminen on (YKI) 

(6)   ei ole kesämökkiä. Minulle sopii enemmän kaupunkiloma. (YKI) 

 

SAADA-lemman yliedustuminen YKI-aineistossa näyttäisi pohjautuvan verbin käyt-

töön deonttisessa merkityksessä ’olla lupa tehdä jotain’, jolloin verbi esiintyy tavalli-

sesti kielteisessä muodossa (7–8). Tämäkin on tehtävänannon vaikutusta: YKI-

kirjoitelmat ovat kantaaottavia, ja tämän vuoksi niissä käsitellään myös tekemisen 

sallittavuutta tai suositeltavuutta toisin kuin CIMO-aineistossa. Myös MENNÄ-

lemman yliedustuminen YKI-aineistossa näyttäisi olevan tehtävänannon motivoimaa. 

MENNÄ on frekventti molemmissa aineistoissa, mutta YKI-kirjoitelmissa kirjoittajat 

kertovat useammin eri paikoissa käymisestä, kuten kauppa-asioinnista (9–10). Tästä 

todistaa se, että lähes samaa merkitsevät lemmat LÄHTEÄ ja KÄYDÄ ovat myös ylei-

sempiä YKI- kuin CIMO-aineistossa. MENNÄ-verbin frekvenssiero aineistojen välillä 

johtuu siis mitä todennäköisimmin siitä, että YKI-kirjoitelmien tehtävänannot antavat 

monipuolisemmin mahdollisuuksia käyttää MENNÄ-lemmaa.  

 

(7)   Minun mielestäni kaupat eivät saa olla auki joka päivä. (YKI) 

(8)  täytyy hoitaa lapsia hyvin. Lapset eivat saa tehdä pahoja asioita, (YKI) 

(9)   Tiedän, että monet haluaisivat mennä ostoksille viikonloppuna, kun (YKI) 

(10) on aina ruuhka. Koska kun menemme kaupunkilomaan, ylensä (YKI)  

 

TARVITA-lemman yliedustuminen näyttää niin ikään perustuvan tehtävänantoon. Ra-

kenteellisesti YKI-aineistossa TARVITA esiintyy CIMO-aineistoa useammin infini-

tiivitäydennyksen kanssa ja erityisesti kielteisissä käyttöyhteyksissä (11–13). Näissä 

tapauksissa merkitys on nesessiivinen. YKI-aineiston mielipidekirjoituksissa tällaiset 

ilmaukset ovat odotuksenmukaisempia kuin CIMO-aineistossa, koska YKI-
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kirjoittajat joutuvat perustelemaan mielipiteidensä eri puolia ja sen vuoksi pohtimaan 

asioiden hyötyä tai tarpeellisuutta.  

 

(11) on tietysti helpompi liikkua. Ei tarvitse laittaa niin paljon vaatteitä (YKI) 

(12) kun puhutaan bussista. En tarvitse odottaa bussi puoli tuntia (YKI) 

(13) viedä sen kotiin autolla, et tarvitse tilata taksia ja maksaa. (YKI) 

 

Merkillepantavaa TARVITA-lemman käytössä on toisaalta se, että YKI-aineistossa 

lemmaa käytetään myös puhekielisessä muodossaan (14–16) toisin kuin CIMO-

aineistossa. Puhekielinen variantti esiintyy YKI-teksteissä seitsemän kertaa viiden eri 

kirjoittajan käyttämänä. Määrä on melko pieni, mutta se viittaa siihen, että puhe-

kielen rekisteri sekoittuu maahanmuuttajien kirjoitettuun kieleen. Tämä todennäköi-

sesti johtuu siitä, että Suomessa asuva kielenpuhuja käyttää kieltä paljon arjessa, jol-

loin erityisesti puhekieliset muodot ovat tuttuja. Huomio tukee aiempia havaintoja: 

tutkijat ovat todenneet, että epämuodollinen puhuttu kieli vaikuttaa oppijoiden kirjoi-

tettuun kieleen (Barlow 2005: 343; Hasselgård & Johansson 2011: 40; Virtanen 

2011: 67).  

 

(14) jos minä menen jumppaan, minä en tarvi suklaa. Viimeiseksi, jos (YKI) 

(15) ole iso ongelma, ja vuokrajan ei tarvi maksaa sitä. Omistusasunto on (YKI) 

(16) sanoa: Liikunta on paras lääke! Ei tarte uunilääkeitä, syydän lääkeitä. (YKI) 

 

Viimeinen verbi, joka YKI-aineistossa esiintyy CIMO-aineistoa frekventimmin, on 

kieltoverbi EI. Toisin kuin edellä käsitellyt verbit, EI on funktio- eikä sisältösana, 

joten sen yleisyys ei voi perustua esimerkiksi tekstien aihepiirien sanastoon. Oppi-

misympäristön vaikutukseen perustuvia syitä frekvenssierolle on kuitenkin vaikea 

löytää. Kieltoverbiä käytetään molemmissa aineistossa melko samalla tavalla: mo-

lemmissa se esiintyy tavallisesti ensimmäisen persoonan muodossa en tai kolmannen 

persoonan muodossa ei ja sen täydennyksenä esiintyy useimmin OLLA (17–21). Toi-

seksi yleisin täydennys aineistossa on VOIDA, jota erityisesti CIMO-kirjoittajat käyt-

tävät kertoessaan, mitä ilman he eivät voisi olla (22–23). YKI-aineistossa muita ylei-

siä täydennyksiä ovat TARVITA ja SAADA, joita käsiteltiin edellä.  

 

(17) Matkapuhelin se on totta kai hyvä! Minä en voi ymmärtää, kuin mina (YKI) 

(18) uusi ja uusi kauppakeskus, kohta meillä ei ole enää tarpeeksi luonto. (YKI) 

(19) olen joskus vähän surullinen, että en rohkaistunut tulla artistiksi. (CIMO) 

(20) jokaisen tyttö unelma. Nyt minulla ei ole aikaa siihen, valitettavasti. (CIMO) 
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(21) Toinen asia on ystäväni. Minä en voi kuvitella elämäni heita ilman. (CIMO) 

(22) tavallisesti runsaasti uimalla. En voi olla vedettä. Ja en voi olla (CIMO) 

 

Kieltoverbin käyttöyhteyksistä ei löydy todisteita siitä, että suomi vieraana kielenä    

-oppijat käyttäisivät kieltomuotoja huomattavasti eri tavoin kuin suomi toisena kiele-

nä -kirjoittajat. Käyttöyhteyksien erot johtuvat lähinnä tehtävänannosta. EI-verbin 

yleisyys YKI-aineistossa lieneekin seurausta siitä, että kirjoittajat käyttävät enemmän 

kielteisiä lauseita perustellessaan asioiden hyviä ja huonoja puolia ja ottaessaan kan-

taa asioiden sallittavuuteen tai tarpeellisuuteen.  

 

 

4.2.1.2. CIMO-aineistossa yliedustuvat verbit 

 

Verbilemmat OPISKELLA, RAKASTAA, OLLA, LUULLA, YMMÄRTÄÄ ja AUTTAA ovat 

yleisempiä CIMO-aineistossa kuin YKI-aineistossa. Näissäkin tapauksissa teh-

tävänannolla näyttäisi olevan vaikutusta lemmojen taajuuteen. CIMO-aineiston es-

seen aihe ”Viisi tärkeintä asiaa elämässäni” suosii erityisesti lemmojen OPISKELLA, 

RAKASTAA, YMMÄRTÄÄ ja AUTTAA käyttöä. OPISKELLA-lemman (23) yliedustuminen 

selittyy sillä, että CIMO-tekstien kirjoittajat ovat kirjoitushetkellä yliopisto-

opiskelijoita. AUTTAA sen sijaan toistuu kontekstissa, jossa kirjoittaja perustelee lä-

heisten ihmisten tai asioiden tärkeyttä itselleen (24). YMMÄRTÄÄ puolestaan esiintyy 

yhteyksissä, joissa kirjoittajat kertovat ymmärtäneensä jonkin heille tärkeän asian 

merkityksen tai kun he kertovat ymmärtävistä ystävistään (25). Luultavasti YMMÄR-

TÄÄ-lemman yliedustuminen perustuu esseen pohdiskelevaan luonteeseen, minkä 

vuoksi verbi ei ole yhtä yleinen YKI-aineistossa. CIMO-esseiden tehtävänannon 

huomioiden ei myöskään ole yllättävää, että RAKASTAA on erityisen frekventti YKI-

aineistoon verrattuna. CIMO-aineistossa RAKASTAA-lemmaa käytetään etenkin per-

heestä, ystävistä ja harrastuksista puhuttaessa (26), kun taas YKI-aineistossa se on 

harvinainen, koska teksteissä ei yhtä usein käsitellä henkilökohtaisia asioita, kuten 

rakkautta. 

 

(23) Olen opiskelen nyt Suomea mutta aion opiskella muita kieliä (CIMO) 

(24) äiti on hauskaa. Siskoani alati auttavat minua. He asuvat (CIMO) 

(25) jokaisen ihmisen täytyy ymmärtä, mikä on oikeastaan tärkein (CIMO) 

(26) Hän on minun pikku ihme. Rakastan häntä kuin verivelinä. (CIMO) 
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Edellä mainituissa verbeissä tehtävänanto on selkein syy siihen, miksi tietyt verbit 

ovat frekventimpiä CIMO- kuin YKI-aineistossa. Sen sijaan LUULLA-lemman ylei-

syys CIMO-aineistossa saattaa perustua sekä tehtävänantoon että oppimisympäris-

töön. Tehtävänanto vaikuttanee jonkin verran verbin käyttöön, koska CIMO-

aineistossa esseet edellyttävät aiheen pohdintaa ja henkilökohtaisiin arvoihin perus-

tuvan mielipiteen esittämistä. LUULLA-lemmaa käytetään erityisesti merkityksessä 

’uskoa’, ja todennäköisesti samasta syystä USKOA-verbi on niin ikään frekventimpi 

CIMO- kuin YKI-aineistossa. Toisaalta tämä ei täysin selitä LUULLA-lemman frek-

venssieroa aineistojen välillä. Myös YKI-tekstit vaativat mielipiteen perustelua ja 

ajatusten ilmaisemista, ja sikäli tehtävänanto voisi yhtä hyvin johdatella kirjoittajia 

käyttämään LUULLA-lemmaa. Esimerkiksi AJATELLA on lähestulkoon yhtä yleinen 

molemmissa aineistossa. 

 

CIMO-aineistossa LUULLA-lemmaa käytetään erityisesti keinona ilmaista ajatusta ja 

mielipidettä. Useimmiten se esiintyy konstruktiossa luulen, että (27–28) ja se olisi 

korvattavissa esimerkiksi verbeillä ajatella tai uskoa tai jollain muulla mielipiteen 

ilmaisun keinolla. Sitä käytetään myös tapauksissa, joissa jokin toinen verbi voisi 

olla parempi vaihtoehto (27–32). Näyttää siltä, että kirjoittajat eivät aina täysin hah-

mota, että luulla-verbillä ilmaistaan jonkin todennäköisyyttä tai oletettavuutta tai 

jopa virheellistä uskoa. Samanlaisia tapauksia esiintyy YKI-aineistossa (33) mutta 

selvästi harvemmin.  

 

(27) täytyy hoitaa terveyttäni. Luulen, että olen onnellinen tyttö. (CIMO) 

(28) ymmärtänyt sitä. Nyt minä luulen, että tämä kirja on oikein hyvä. (CIMO) 

(29) ja he kuuntelevat minua. Luulen myös opinnoitani tärkeäksi. (CIMO) 

(30) mä viihdyn hyvin ja hymyilen usein ja luulen positiivisesti, ja (CIMO) 

(31) se ei ole kaikki. Varmaasti, minä luulen sitä, kun olen vanhempi. (CIMO) 

(32) oikein vaikea kieli. Mutta minä en luule niin. Minusta, jokaiselle (CIMO) 

(33) kaunis ihminen?! Varmasti me luulemme että asiaa ei ole oikein. (YKI) 

 

Verrattuna maahanmuuttajien teksteihin näyttää siltä, että suomea ulkomailla oppi-

neille LUULLA on tyypillisempi tapa ilmaista mielipidettä, vaikkei tulos aina olekaan 

natiivin näkökulmasta täysin sopiva. Suomi vieraana kielenä -opiskelijoille verbin 

merkitys eri konteksteissa saattaa jäädä opetuksessa epäselväksi, joten opiskelijat 

käyttävät sitä sellaisissa yhteyksissä, joihin se ei täydellisesti istu. Voi olla, että maa-

hanmuuttajat puolestaan oppivat Suomessa käyttämään muita keinoja ajatustensa 
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ilmaisuun. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi adverbit minusta, mielestäni tai adposi-

tio jonkun mielestä. Käsittelen näitä myöhemmin luvussa 4.2.6.2. 

 

Viimeisenä CIMO-aineistossa yliedustuva verbilemma on OLLA. Lemman eri muoto-

jen tarkastelu osoittaa, että suurimmat erot aineistojen välillä ovat muodoissa olen, 

on ja ovat, jotka kaikki ovat CIMO-aineistossa selvästi frekventeimpiä. Näiden muo-

tojen kontekstiin perehtyminen osoittaa, että tässäkin tapauksessa tehtävänanto vai-

kuttanee OLLA-lemman frekvenssieroon aineistojen välillä. Aktiivin indikatiivin 

preesensin yksikön 1. persoonan muoto olen toistuu YKI-aineistossa 47 kertaa ja 

CIMO-aineistossa 162 kertaa. CIMO-teksteissä sitä käytetään etenkin kohdissa, jois-

sa kirjoittaja esittelee tai kuvailee itseään (34–36). Kun kirjoittajan tehtävä on perus-

tella itselleen tärkeitä asioita, on luonnollista, että hän myös kertoo jotain itsestään. 

YKI-teksteissä tehtävät eivät samalla tavalla edellytä itsensä kuvailemista, minkä 

vuoksi olen esiintyy aineistossa harvemmin.  

 

(34) on myös oikein hyvää työtä, olen toimittaja. Viime vuonna (CIMO) 

(35) koska minä asun Venäjällä ja minä olen venäläinen. Neljäs asia (CIMO) 

(36) 20-vuotias ja minusta minä olen vielä nuori, ja minulle on koko (CIMO) 

 

Aktiivin indikatiivin preesensin yksikön 3. persoonan muoto on toistuu CIMO-

aineistossa 772 kertaa ja YKI-aineistossa 693 kertaa. Monikon 3. persoonan muoto 

ovat puolestaan toistuu CIMO-teksteissä 166 kertaa ja YKI-teksteissä 96 kertaa.  

CIMO-teksteissä molemmat muodot esiintyvät erityisesti rakenteissa, joissa kuvataan 

asioiden tärkeyttä (37–41). TÄRKEÄ esiintyy muodon on kollokaattina yhteensä 189 

kertaa ja muodon ovat kollokaattina 69 kertaa. Kaikille CIMO-teksteille yhteisen 

tehtävänannon vuoksi sama kollokaatiorakenne ja samat OLLA-lemman muodot tois-

tuvat kaikissa CIMO-teksteissä. Tämä puolestaan johtaa lemman yliedustumiseen 

CIMO-aineistossa. YKI-aineistossa ei ole kaikille samaa tehtävänantoa, joka lisäisi 

juuri OLLA-lemman käyttöä. Sen sijaan YKI-teksteissä kirjoittajat käyttävät muita 

verbejä, koska tekstien aiheetkin vaihtelevat. 

 

(37) juon kahvia ja viihdyn. Treenaaminen on myös minulle tärkeä. (CIMO) 

(38) Tärkein asia elämässäni on perhe. Minä asun äitini isäni ja (CIMO) 

(39) lasta. Toiseksi tärkein asia on minulle luonto. Nyt opiskelen (CIMO)  

(40) elämässäni tärkeintä asiaa ovat: minun perheeni ja ystävät. (CIMO) 

(41) elämässäni. Mutta muut sukulaiset ovat tarkeat myös. Myös (CIMO) 
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Kaiken kaikkiaan tehtävänanto määrittelee pitkälti verbien käyttöä molemmissa ai-

neistossa. CIMO-aineistossa kuitenkin LUULLA-lemman käytössä löytyi eroja, jotka 

johtunevat oppimisympäristöstä. YKI-aineistossa puolestaan TARVITA-lemman    

puhekieliset variantit kertovat puhekielen vaikutuksesta suomea Suomessa oppinei-

den kieleen.  

 

 

4.2.2. Substantiivit 

 

Substantiivit ovat aineiston suurin sanaluokka. Erilaisia substantiivilemmoja esiintyy 

1 879 kappaletta. YKI-aineistossa eri substantiivilemmoja on enemmän kuin CIMO-

aineistossa, yhteensä 1 100 kappaletta, kun CIMO-aineistossa niitä on 779 kappalet-

ta. Suhteessa kaikkiin lemmoihin ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.  

Substantiiviesiintymiä on puolestaan koko aineistossa yhteensä 7 827 kappaletta, 

joista 4 114 on YKI-teksteistä ja 3 713 CIMO-teksteistä. Tässä tapauksessa ero on 

tilastollisesti merkitsevä, eli jostain syystä suomea Suomessa oppineet informantit 

käyttävät substantiiveja enemmän kuin suomea ulkomailla oppineet informantit.  

 

Taulukkoon 8 on koottu substantiivilemmat, joiden suhteellisessa osuudessa muista 

substantiiveista on tilastollisesti erittäin merkitsevä ero aineistojen välillä (Z ≥ 3,29). 

Nämä ovat mahdollisia avainsubstantiiveja. Listan sanojen tarkastelu osoittaa, että 

tehtävänanto vaikuttaa huomattavasti substantiivien frekvenssien eroihin aineistojen 

välillä. Tämä on toki odotettavaa, koska verbien tavoin substantiivit ovat sisältö-

sanoja, jotka liittyvät tekstin puheenaiheeseen. Seuraavissa alaluvuissa esittelen joi-

tain huomioita aineistoissa yliedustuvista substantiiveista.   
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TAULUKKO 8. Mahdolliset avainsubstantiivit. 

Lemma YKI 

f 

YKI  

% 

CIMO  

f 

CIMO  

% 

Kaikki Z 

KAUPPA 117 2,84 % 1 0,03 % 118 10,21272019 

AUTO 103 2,50 % 4 0,11 % 107 9,115141658 

MATKAPUHELIN  76 1,85 %   0,00 % 76 8,322540659 

LIIKUNTA 58 1,41 % 1 0,03 % 59 7,063152662 

LAPSI 132 3,21 % 41 1,10 % 173 6,323221419 

KOULU  66 1,60 % 11 0,30 % 77 5,854785831 

KAUPPAKESKUS 37 0,90 %   0,00 % 37 5,792421156 

PUOLI 30 0,73 %   0,00 % 30 5,213445742 

LÄÄKE 29 0,70 %   0,00 % 29 5,125489892 

KÄNNYKKÄ 27 0,66 %   0,00 % 27 4,944957673 

OMISTUSASUNTO 26 0,63 %   0,00 % 26 4,852209378 

PÄIVÄ 78 1,90 % 25 0,67 % 103 4,739761299 

KAUPUNKI 45 1,09 % 8 0,22 % 53 4,731599487 

ASUNTO 29 0,70 % 2 0,05 % 31 4,579169368 

LOMA 26 0,63 % 1 0,03 % 27 4,558884879 

VUOKRA-ASUNTO 24 0,58 % 1 0,03 % 25 4,356510631 

TAVARA  20 0,49 %   0,00 % 20 4,254033504 

KAUPUNKILOMA 20 0,49 %   0,00 % 20 4,254033504 

SUNNUNTAI 18 0,44 %   0,00 % 18 4,035213696 

BUSSI 17 0,41 %   0,00 % 17 3,921271759 

LUONTOKOHDE 17 0,41 %   0,00 % 17 3,921271759 

OSTOS  19 0,46 % 1 0,03 % 20 3,805658602 

PUHELIN 18 0,44 % 1 0,03 % 19 3,68605996 

VIIKONLOPPU 24 0,58 % 4 0,11 % 28 3,519460192 

HINTA 15 0,36 % 1 0,03 % 16 3,302778858 

KÄYTTÖ 12 0,29 %   0,00 % 12 3,293473169 

KITARA   0,00 % 10 0,27 % 10 -3,330790214 

KÄÄNTÄJÄ   0,00 % 10 0,27 % 10 -3,330790214 

ÄITI 18 0,44 % 44 1,19 % 62 -3,725067267 

TULEVAISUUS 8 0,19 % 29 0,78 % 37 -3,777906118 

KIRJALLISUUS   0,00 % 13 0,35 % 13 -3,798414094 

MAA 11 0,27 % 35 0,94 % 46 -3,90268075 

ELÄIN   0,00 % 14 0,38 % 14 -3,942052843 

VELI   0,00 % 15 0,40 % 15 -4,080673505 

SISKO 1 0,02 % 19 0,51 % 20 -4,265089637 

KIRJA 2 0,05 % 22 0,59 % 24 -4,345838338 

OPISKELU   0,00 % 18 0,48 % 18 -4,471012428 

KULTTUURI 1 0,02 % 21 0,57 % 22 -4,516593188 

OPISKELEMINEN 1 0,02 % 21 0,57 % 22 -4,516593188 

TERVEYS 8 0,19 % 41 1,10 % 49 -5,095562076 

YLIOPISTO 2 0,05 % 43 1,16 % 45 -6,482751639 

SUOMI 5 0,12 % 60 1,62 % 65 -7,274747142 

MUSIIKKI 1 0,02 % 58 1,56 % 59 -7,854229773 

RAKKAUS   0,00 % 59 1,59 % 59 -8,115938237 

YSTÄVÄ 25 0,61 % 139 3,74 % 164 -9,67244491 

PERHE 42 1,02 % 170 4,58 % 212 -9,681596329 

KIELI 7 0,17 % 105 2,83 % 112 -9,886205679 

ASIA 102 2,48 % 343 9,24 % 445 -12,89359197 

ELÄMÄ 43 1,05 % 266 7,16 % 309 -13,88125168 

Kaikki subst. 4 114   3 713   7 827  
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4.2.2.1. YKI-aineistossa yliedustuvat substantiivit 

 

YKI-aineistossa yliedustuvia substantiivilemmoja ovat KAUPPA, AUTO, MATKAPUHE-

LIN, LIIKUNTA, LAPSI, KOULU, KAUPPAKESKUS, PUOLI, LÄÄKE, KÄNNYKKÄ, OMIS-

TUSASUNTO, PÄIVÄ, KAUPUNKI, ASUNTO, LOMA, VUOKRA-ASUNTO, TAVARA, KAUPUN-

KILOMA, SUNNUNTAI, BUSSI, LUONTOKOHDE, OSTOS, PUHELIN, VIIKONLOPPU, HINTA ja 

KÄYTTÖ. Lemmat kertovat selvästi tekstien aiheista, kuten kauppa-asioinnista, autoi-

lusta, matkapuhelimista, lomanvietosta, asumisesta ja kasvatuksesta (42–47). Yli-

edustumisen voi siis useimpien sanojen kohdalla selittää tehtävänannon vaikutuksel-

la. Vastaavia sisältöjä ei luonnollisestikaan löydy yhtä taajasti CIMO-aineistossa, 

koska ne eivät kuulu CIMO-tekstien kirjoittajien elämän tärkeimpiin asioihin.  

 

(42) jotain ruoasta on loppunut, mutta kauppa on taas suljettu. Pitää aina (YKI)  

(43) jota voitaisiin parentaa: Vanhojen autojen käytöä. Teillä kohdataan (YKI) 

(44) olen sitä mieltä että matkapuhelin on modernin elämän vitsaus (YKI) 

(45) kerto kun ihmiset suunitelevat loma, he ajatelevat mitä on parempi (YKI) 

(46) omistusasunto on parempi kuin vuokra-asunto. Nyt meillä on 4 lasta (YKI) 

(47) yhteistyö kotona ja koulussa vaikuttaa lapsiin kovasti ja säännöllisesti. (YKI) 

 

Jossain määrin yllättävää on se, että LIIKUNTA yliedustuu YKI-aineistossa (esim. Mi-

nun mielipiteeni on, että liikunta on paras lääke). Odotuksenmukaista olisi, että 

lemma esiintyisi CIMO-aineistossa useammin kuin vain kerran, koska kirjoittajat 

kertovat esimerkiksi urheilusta ja kuntosalilla tai jumpassa käymisestä. Oppimis-

ympäristön vaikutusta on kuitenkin vaikea arvioida luotettavasti, koska YKI-

aineistossa lemman frekvenssiä lisää se, että LIIKUNTA kuuluu erään tehtävänannon 

otsikkoon. On mahdollista, että ilman kyseistä otsikkoa lemma olisi harvinainen 

myös YKI-aineistossa.  

 

Myös muutama muu lemma yleisimmän substantiivin joukossa voi herättää kysy-

myksiä. Lemmat PUOLI, PÄIVÄ ja TAVARA ovat merkitykseltään niin yleisluontoisia, 

että niiden kytkös tehtävänantoon ei ole aivan selvä. Kontekstin perusteella näiden-

kin taustalla kuitenkin vaikuttaa tehtävänanto. TAVARA esiintyy YKI-aineistossa eri-

tyisesti yhteyksissä, joissa puhutaan kauppa-asioinnista ja ostosten tekemisestä (48). 

CIMO-aineistossa puolestaan ei juuri esiinny lemmoja KAUPPA tai OSTAA, minkä 

takia lemmalle TAVARA tyypillinen kontekstikin puuttuu. PÄIVÄ sen sijaan kytkeytyy 

tehtävänantoon, jossa kirjoittajan on pohdittava, pitäisikö kauppojen olla auki joka 
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päivä (49). Yli puolet sanan esiintymistä sisältyy tästä aiheesta kirjoitettuihin tekstei-

hin, mikä näyttäisi aiheuttavan frekvenssieron aineistojen välillä. Sana PUOLI liittyy 

puolestaan tehtävänantoihin, joissa kirjoittajan on perusteltava auton tai matkapuhe-

limen hyviä ja huonoja puolia (50–51). CIMO-esseet eivät vaadi, että kirjoittaja pe-

rustelee mielipiteitään eri näkökulmista, joten PUOLI-lemmakaan ei samalla tavalla 

tule tarpeeseen. 

 

(48) samat kaupat, joissa on vielä samat tavarat. Ja nyt, kun kaupat ovat (YKI) 

(49) Englannissa on kaupoja auki joka päivä - myös sunnuntaina ja se on (YKI) 

(50) mielestäni auton käytösä on vain hyviä puolia. En mä ole kiinni (YKI) 

(51) Siksi matkapuhelimella on myös huonot puoleet. Nykyään meillä on (YKI) 

 

Lisäksi huomioni kiinnittyi lemmaan KÄNNYKKÄ YKI-kirjoittajien teksteissä. Sanan 

esiintymät johtuvat tehtävänannosta, jossa opiskelijoiden tulee pohtia matkapuhelin-

ten käyttöä (52). Mielenkiintoista on kuitenkin se, miksi KÄNNYKKÄ on niin yleinen 

YKI-kirjoittajien teksteissä, vaikka Kielitoimiston sanakirjan (2012 s.v. kännykkä) 

mukaan KÄNNYKKÄ on arkikielinen sana. Vilkaus substantiiviesiintymiin osoittaa, 

että YKI-teksteissä käytetään muitakin arkikielisiä sanoja. Arkikielisiä substantiivi-

lemmoja YKI-aineistossa ovat BENSA, NETTI, POMO, TELKKARI, FARMARI, FIILIS, UK-

KELI, KROPPA, KÄVELYREISSU, MÖTIKKÄ, OPE, PUSIKKO, SHOPPAILEMINEN, SILMÄ-

LASIUKKO, SPORA, SUKSIBOKSI, FIRMA ja JUTTU (53–55). Yhteensä arkikielisten subs-

tantiivien esiintymiä on 63 kappaletta. Näistä esiintymistä tosin sana KÄNNYKKÄ 

kattaa lähes puolet (f = 27). CIMO-aineistossa esiintyviä arkikielisiä sanoja ovat 

FIRMA, JUTTU, BIISI, KURRE, PORUKKA, TEATTERIPORUKKA ja TREENAAMINEN (56–58), 

mutta esiintymiä on yhteensä vain kahdeksan kappaletta. CIMO-aineistoon verrattu-

na arkikielisten sanojen määrä YKI-aineistossa on siis huomattavan suuri. 

 

(52) On hyvä, että koululaisillekin on oma kännykkä, se luo heillä ja (YKI) 

(53) ja pääsee rentoutumaan sohvalle, telkkarin ääreen illalla. Jos en ole (YKI) 

(54) on, kulkee myös juna, spora ja metro (ns. hyvät kulkuyhteydet) (YKI) 

(55) näyttää kiinteämmältä ja nuoremmalta. Kroppa on myös kiinteytynyt, (YKI) 

(56) musiikki auttaa minua tässä. Kaikki biisin mukana on yksi tarina (CIMO) 

(57) puistoja, kyliä ja metsiä täyteen kurrein ja lintuin. Minulle on tärkeä (CIMO) 

(58) juon kahvia ja viihdyn. Treenaaminen on myös minulle tärkeä. (CIMO) 

 

Muissa sanaluokissa arkikielisiä ilmauksia ei esiinny samalla tavoin kuin substantii-

veissa. Verbeissä arkikielisiä sanoja on muutamia: YKI-aineistossa esiintyvät lemmat 
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BAILATA (f = 1) ja SHOPPAILLA (f = 6) (59) ja CIMO-aineistossa puolestaan STRESSA-

TA (f = 1), mutta frekvenssit ovat pienet substantiiveihin verrattuna. Molemmissa 

aineistossa TYKÄTÄ esiintyy kuitenkin viisitoista kertaa (60–61), vaikka tämäkin ver-

bi katsotaan arkikieliseksi (KS 2012 s.v. tykätä). Tämä kertoo, ettei kumpikaan kir-

joittajaryhmä välttämättä hahmota verbin arkikielisyyttä, koska he käyttävät sitä asia-

tyylisessä tekstissä. Muissa sanaluokissa arkikielisiä ilmauksia ei esiinny lukuun ot-

tamatta YKI-aineistossa esiintyvää postpositiota TYKÖNÄ (62), joka katsotaan mur-

teelliseksi tai ylätyyliseksi (KS 2012 s.v. tykönä).  

 

(59) Media kannustaa ihmisiä vain shoppailemaan. Toinen asia on, että (YKI) 

(60) menen kotiin kurssista, minä tykkään soittaa kitaaraa 1-2 tuntia. (CIMO) 

(61) omalla autolla on mukavaa. Minä tykkään paljon auton ajamisesta (YKI) 

(62) Nuoret kokoontuvat kaverin tyköna ja vastaavat puhelimeen ja (YKI) 

 

Erityisesti substantiivien perusteella näyttäisi siltä, että suomea toisena kielenä oppi-

neet kielenkäyttäjät sekoittavat arkikielisiä sanoja asiatyylisiin teksteihin enemmän 

kuin suomea vieraana kielenä oppineet kirjoittajat. Substantiivien kokonaismäärään 

suhteutettuna arkikielisten ilmausten frekvenssiero aineistojen välillä on tilastollisesti 

erittäin merkitsevä riskitasolla 0,1 % (Z = 5,072), jos lemman KÄNNYKKÄ frekvenssi 

lasketaan mukaan. Puhekielen vaikutus suomea Suomessa oppineiden kieleen on siis 

merkitsevästi vahvempi kuin sen vaikutus suomea ulkomailla oppineiden kieleen. 

Havainto tukee aiempia tutkimustuloksia ja TARVITA-verbin yhteydessä tehtyä huo-

miota puhekielen rekisterin vaikutuksesta kirjoitettuun kieleen (ks. luku 4.2.1.1.). 

 

Yksittäisten lemmojen frekvenssien lisäksi tarkastelin YKI-aineiston substantiiveja 

kokonaisuutena. Havaitsin, että yhdyssanalemmoja esiintyy selvästi enemmän YKI-

aineistossa kuin CIMO-aineistossa. Taulukko 9 esittää yhdyssanalemmojen frek-

venssit ja osuudet kaikista substantiiveista molemmissa aineistoissa. YKI-aineiston 1 

100 substantiivilemmasta 33,9 prosenttia on yhdyssanoja, kun taas CIMO-aineiston 

779 substantiivilemmasta 22,3 prosenttia on yhdyssanoja. Tämän osuuden ero on 

tilastollisesti erittäin merkitsevä. Ero on vielä selvempi, kun vertaillaan yhdyssanojen 

esiintymien frekvenssejä. YKI-aineiston kaikista substantiiviesiintymistä 19,2 pro-

senttia on yhdyssanojen esiintymiä, ja CIMO-aineistossa yhdyssanojen esiintymiä on 

vain 7,9 prosenttia kaikista substantiiviesiintymistä. Yhdyssanaesiintymien määrien 

eroa tosin vääristää jonkin verran se, että YKI-aineistossa esiintyvien yhdyssanojen 
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joukossa on joitain erittäin frekventtejä, tekstien aiheisiin kytkeytyviä sanoja, kuten 

MATKAPUHELIN, KAUPPAKESKUS ja OMISTUSASUNTO.  

 

TAULUKKO 9. Yhdyssanojen osuus kaikista substantiiveista. 

 

YKI 

f 

YKI 

% 

CIMO 

f 

CIMO 

% 

Kaikki 

 

Z 

 

Yhdyssanalemmat 373 33,91 % 174 22,34 % 547 5,44026078 

Substantiivilemmat yht. 1100  779  1879  

Yhdyssanaesiintymät 791 19,23 % 292 7,86 % 1083 13,74172334 

Substantiivisaneet yht. 4114  3713  6829 
 

 

Yhdyssanalemmojen frekvenssiero kertoo, että suomea Suomessa oppineet maahan-

muuttajat käyttävät enemmän erilaisia yhdyssanoja kuin suomea ulkomailla oppineet 

opiskelijat. Tämä voi olla sanaston rikkauden merkki. Yhdyssanoilla voidaan nimetä 

tarkoite spesifimmin ja näin ilmaista tarkempia merkityksiä. YKI-teksteissä esiintyy 

esimerkiksi lukuisa asia- ja aika-loppuisia yhdyssanoja, kuten KOULUASIA, KULT-

TUURIASIA, MAKUASIA, PERUSASIA, PÄÄASIA ja ARKIASIA (63–64) sekä JOULUAIKA, 

TALVIAIKA, KESÄAIKA, KÄYTTÖAIKA, LÄHIAIKA, LÄHTÖAIKA, NYKYAIKA RUUHKA-

AIKA, TAPAAMISAIKA, TYÖAIKA, VAPAA-AIKA, VUODENAIKA ja AUKIOLOAIKA (65–66). 

Yhdyssanoilla voi myös nimetä samasta aihepiiristä erilaisia tarkoitteita. YKI-

teksteissä esimerkiksi esiintyy paljon työaiheisia sanoja, kuten TYÖKOKEMUS, TYÖ-

MAHDOLLISUUS, TYÖMARKKINA, TYÖNANTAJA, TYÖNHAKIJA, TYÖNJOHTO, TYÖVUORO 

ja TYÖNTEKIJÄ (67–68).  

 

(63) koulussa aloittavat muut koulutus. Perusasiat esimerkiksi puhuminen. (YKI) 

(64) Muutaman tunnin tauko arki-asioista liikunnan parissa auttaa (YKI) 

(65) oma autoa. Luulen että ruuhka-aikoina on paras matkustaan bussilla. (YKI) 

(66) Vuokrat on nousseet niin rajusti lähiaikoina että jossain vaiheessa oli (YKI) 

(67) hyvän- näköisiä ihmiset syrjätetään työmarkkinoilla. Se tuntuu (YKI) 

(68) usein minä käyn eri työmaakohdeissa työpäivän aikana. Siis, minä (YKI) 

 

Yhdyssanojen yliedustuminen YKI-aineistossa voi johtua oppimisympäristöstä. On 

mahdollista, että maahanmuuttajat oppivat arjen kielenkäytössä monipuolisemmin 

sanoja ja varsinkin niiden yhdistelmiä. Sanoja yhdistelemällä maahanmuuttajat oppi-

vat varioimaan kieltään. Päätelmään on kuitenkin suhtauduttava varauksellisesti, 

koska tehtävänanto voi selittää eroa. Mahdollisesti CIMO-aineiston ”Viisi tärkeintä 

asiaa elämässäni” -otsikko ei anna yhtä paljon mahdollisuuksia erilaisten yhdyssano-
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jen käyttöön kuin YKI-kirjoitelmien vaihtelevat aiheet. Samoin on muistettava, että 

YKI-aineistossa on enemmän kirjoittajia, mikä todennäköisesti lisää sanaston vaihte-

levuutta. Havainto antaa kuitenkin aihetta tutkia yhdyssanoja tarkemmin aineistoista, 

joissa tekstien määrä ja pituus vastaavat paremmin toisiaan. 

 

 

4.2.2.2. CIMO-aineistossa yliedustuvat substantiivit 

 

CIMO-aineistossa yliedustuvia substantiivilemmoja ovat ELÄMÄ, ASIA, KIELI, PERHE, 

YSTÄVÄ, RAKKAUS, MUSIIKKI, SUOMI, YLIOPISTO, TERVEYS, OPISKELEMINEN, KULT-

TUURI, OPISKELU, KIRJA, SISKO, VELI, ELÄIN, MAA, KIRJALLISUUS, TULEVAISUUS, ÄITI, 

KÄÄNTÄJÄ ja KITARA. Kuten YKI-aineistossa, nämäkin lemmat kytkeytyvät selkeästi 

tekstien aiheeseen eli tässä tapauksessa kirjoittajille tärkeisiin asioihin. Niistä paistaa 

kirjoittajien elämänpiiri eli opiskelu, ammatti, harrastukset ja läheiset ihmiset. Eniten 

yliedustuvat lemmat ELÄMÄ ja ASIA sisältyvät esseiden otsikkoon, joten niiden ylei-

syys on odotuksenmukainen. Muut lemmat puolestaan liittyvät tekstien sisältöön, 

joka oli aineistossa hyvinkin samankaltainen eri kirjoittajien välillä. Alla on esimerk-

kejä yhteyksistä, joissa CIMO-aineiston yleisimpiä sanoja tavallisesti käytetään (69–

72). YKI-aineistossa vastaavia tapauksia on huomattavasti vähemmän, koska YKI-

tekstien tehtävänannot eivät edellyttäneet samanlaisia sisältöjä.  

 

(69) Opiskelen suomalais-ugrilaisia kieliä ja kielitiedettä ja olen (CIMO) 

(70) On se sitten suuri tai pieni - perhe on aina apuksi. Vanhemmat ovat (CIMO) 

(71) Kolmas tärkein asia on musiikki. Musiikki, joka minä kuuntelen ja (CIMO) 

(72) opiskeluni. Minä toivon, että tulevaisuudessa minusta tulee kääntäjä (CIMO) 

 

CIMO-aineistossa yliedustuvien substantiivilemmojen pohjalta ei voi tehdä op-

pimisympäristöön perustuvia tulkintoja, koska tehtävänannon vaikutus on niin suuri. 

Sanojen perusteella voi päätellä ainoastaan sen, että opiskeleminen, perhe ja erilaiset 

kulttuuriharrastukset ovat tärkeitä suomea ulkomaille opiskeleville yliopisto-

opiskelijoille. Aiheiden erilaisuuden vuoksi ei kuitenkaan voi verrata, ovatko nämä 

asiat tärkeitä myös Suomessa asuville maahanmuuttajille.  

 

Myös YKI-aineistossa tehtävänanto johdattelee selvästi substantiivien käyttöä, ja 

aineistojen erilaisuuden takia onkin vaikea määritellä, onko yksittäisten substantiivi-
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en käytössä oppimisympäristöstä johtuvia eroja. Substantiivien tutkiminen paljasti 

kuitenkin, että suomea Suomessa oppineet maahanmuuttajat käyttävät enemmän ar-

kikielisiä sanoja ja yhdyssanoja kuin suomea ulkomailla oppineet. Arkikielisten sa-

nojen frekvenssi kertoo siitä, että puhekieli vaikuttaa enemmän suomea toisena kie-

lenä oppineiden kuin vieraana kielenä oppineiden sananvalintoihin. Yhdyssanojen 

frekvenssiero voi puolestaan kertoa siitä, että suomea Suomessa oppineiden sanasto 

on monipuolisempaa ja varioivampaa. Varmaa johtopäätöstä ei kuitenkaan voi tehdä, 

koska yhdyssanojen yliedustuminen YKI-aineistossa voi johtua tehtävänannosta. 

 

 

4.2.3. Adjektiivit 

 

Tutkimusaineistoissa esiintyy yhteensä 494 erilaista adjektiivilemmaa. Suomessa 

asuvien maahanmuuttajien kirjoittamissa teksteissä adjektiivilemmoja esiintyy 265 

kappaletta, ja ulkomailla opiskelevien opiskelijoiden teksteissä niitä esiintyy 229 

kappaletta. Lemmat esiintyvät aineistoissa eri muodoissaan yhteensä 2 731 kertaa. 

Näistä esiintymistä 1 211 on YKI-teksteistä ja 1 520 CIMO-teksteistä. Ero on tilas-

tollisesti erittäin merkitsevä (ks. 4.1.2., taulukko 4), ja sen perusteella näyttäisi siltä, 

että suomi vieraana kielenä kirjoittajat käyttävät huomattavasti frekventimmin adjek-

tiiveja teksteissään. Yksittäisten adjektiivien frekvenssien tarkastelu kuitenkin osoit-

taa, että yksi erityisen frekventti adjektiivilemma, TÄRKEÄ, selittää aineistojen välistä 

eroa. TÄRKEÄ esiintyy YKI-aineistossa yhteensä 43 kertaa mutta YKI-aineistossa yli 

kymmenkertaisesti (f = 440). Sanan yleisyyttä selittää CIMO-aineiston tehtävänanto. 

Jos TÄRKEÄ-lemman esiintymiä ei lasketa mukaan, nähdään, että suomea Suomessa 

ja ulkomailla oppineet kirjoittajat käyttävät adjektiiveja lähes yhtä frekventisti.  

 

Taulukkoon 10 on koottu adjektiivilemmat, joiden osuus muista adjektiiveista on 

jommassakummassa aineistossa tilastollisesti merkitsevästi suurempi. On huomatta-

va, että lemman TÄRKEÄ korkea frekvenssi vääristää tilastollisen merkitsevyyden 

laskentaa, sillä se nostaa adjektiivisaneiden kokonaismäärää CIMO-aineistossa. Z-

arvot eivät siksi ole täysin luotettavia. Taulukosta voi kuitenkin vertailla adjektiivien 

absoluuttisia frekvenssejä. Analyysiin olen valinnut ne adjektiivit, joissa aineistojen 

välinen ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (Z ≥ 3,29). Lisäksi kommentoin muu-

tamia suuremmalla riskitasolla yliedustuvia adjektiiveja.    
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TAULUKKO 10. Mahdolliset avainadjektiivit. 

Lemma 

 

YKI  

f 

YKI  

% 

CIMO 

f 

CIMO  

%  

Kaikki 

 

Z 

HYVÄ 214 17,67 % 130 8,55 % 344 7,134818 

OMA 96 7,93 % 31 2,04 % 127 7,25921691 

HUONO 41 3,39 % 5 0,33 % 46 6,166720243 

PITKÄ 22 1,82 % 3 0,20 % 25 4,414193345 

ISO 34 2,81 % 12 0,79 % 46 4,071471138 

HELPPO 25 2,06 % 9 0,59 % 34 3,447246735 

HALPA 9 0,74 % 

 

0,00 % 9 3,366570912 

KALLIS 15 1,24 % 3 0,20 % 18 3,340873087 

KOKO 33 2,73 % 17 1,12 % 50 3,111207368 

MUKAVA 24 1,98 % 11 0,72 % 35 2,903974652 

SEMMOINEN 5 0,41 % 

 

0,00 % 5 2,50745212 

TURHA 5 0,41 % 

 

0,00 % 5 2,50745212 

ERI 13 1,07 % 5 0,33 % 18 2,388827968 

TOSI 13 1,07 % 5 0,33 % 18 2,388827968 

JÄRKEVÄ 4 0,33 % 

 

0,00 % 4 2,24232211 

NOPEA 4 0,33 % 

 

0,00 % 4 2,24232211 

TERVEELLINEN 7 0,58 % 2 0,13 % 9 2,022403491 

ITSENÄINEN 

 

0,00 % 5 0,33 % 5 -1,997713498 

TYYTYVÄINEN 2 0,17 % 11 0,72 % 13 -2,106715746 

HAUSKA 8 0,66 % 24 1,58 % 32 -2,215542254 

ILOINEN 4 0,33 % 16 1,05 % 20 -2,199420326 

KOLMAS 4 0,33 % 16 1,05 % 20 -2,199420326 

MILLAINEN 

 

0,00 % 6 0,39 % 6 -2,188786995 

SUOMALAIS-

UGRILAINEN 

 

0,00 % 6 0,39 % 6 -2,188786995 

SUURI 5 0,41 % 19 1,25 % 24 -2,328582831 

YSTÄVÄLLINEN 

 

0,00 % 7 0,46 % 7 -2,36459407 

SURULLINEN 1 0,08 % 11 0,72 % 12 -2,516463109 

VIIDES 1 0,08 % 12 0,79 % 13 -2,666334529 

PIKKU 

 

0,00 % 9 0,59 % 9 -2,682182484 

VIERAS 

 

0,00 % 10 0,66 % 10 -2,827788063 

NELJÄS 

 

0,00 % 13 0,86 % 13 -3,225953311 

MIELENKIINTOINEN 2 0,17 % 26 1,71 % 28 -3,982778479 

ONNELLINEN 5 0,41 % 35 2,30 % 40 -4,083872245 

TÄRKEÄ 43 3,55 % 440 28,95 % 483 -17,28057945 

Kaikki adjektiivit 1211 

 

1520 

 

2731 

  

 

4.2.3.1. YKI-aineistossa yliedustuvat adjektiivit 

 

Adjektiivilemmat OMA, HYVÄ, HUONO, HEIKKO, PITKÄ, ISO, HALPA ja KALLIS esiinty-

vät selvästi frekventimmin YKI-aineistossa kuin CIMO-aineistossa. Frekvenssierot 
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ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä, vaikka tosiasiassa lemman TÄRKEÄ frekvenssi 

CIMO-aineistossa vääristää tilastollista merkitsevyyttä jonkin verran.  

 

Useimmissa tapauksissa tehtävänanto selittää lemmojen yliedustumista. Lemman 

OMA yliedustuminen johtuu tehtävistä, joissa kirjoittajien täytyy perustella oman au-

ton hyviä ja huonoja puolia sekä pohtia omistus- ja vuokra-asunnon etuja ja heik-

kouksia (73–74). Suurin osa esiintymistä on lähtöisin näistä teksteistä. Tehtävän ot-

sikko siis todennäköisesti johdattelee käyttämään OMA-lemmaa. Muissa teksteissä 

lemmaa käytetään melko samalla tavoin YKI- ja CIMO-aineistoissa (75–76). Samoin 

lemmojen HALPA, HELPPO ja KALLIS kontekstin tarkastelu osoittaa, ettei niiden frek-

venssiero ole oppimisympäristön vaikutuksen kannalta merkityksellinen. Lemmat 

esiintyvät teksteissä, joissa pohditaan aiheiden hyötyjä ja haittoja (77–79), mitä   

CIMO-kirjoittajat harvemmin teksteissään tekevät.   

 

(73) hyvät ja huonot puolet. Joku sanoo, että oman auton aina on hyvä, (YKI) 

(74) vuokra rahaa mene mutta jos ostatte oma asunto ja otatte lainaa, (YKI) 

(75) aina hyvä mieli, minä rakastan omaa perhe ja kaikkia ihmisia. Ja halua (YKI) 

(76) Tietenkin haluan perustaa oman perheen. En halua mennä naimisiin (CIMO) 

(77) auton mukaan menee matkustaan. Se on halpampi kun bussi tai junan. (YKI) 

(78) Aseiden ostaminen Suomessa on liian helppoe. Viime vuosien aikane (YKI) 

(79) rahapuute. Henkilöautot ovat tosi kallista Suomessa. Sitä paitsi auto (YKI) 

 

Lemman PITKÄ esiintymät eivät näyttäisi liittyvän mihinkään tiettyyn tehtävään YKI-

aineistossa. Melko usein sitä kuitenkin käytetään konteksteissa, joissa puhutaan töi-

den pituudesta (80). Vielä useammin (f = 10) se esiintyy AIKA-lemman kanssa raken-

teessa PITKÄ <AIKA> (81–82). Samanlaisia tapauksia on CIMO-aineistossa vain yksi. 

Kyseisen rakenteen sijaan kirjoittajat voisivat käyttää adverbeja kauan tai pitkään, 

mutta näitä käytetään molemmissa aineistossa vain harvakseltaan (KAUAN YKI f = 4, 

CIMO f = 3; PITKÄÄN, YKI f = 3, CIMO f = 1). Jostain syystä maahanmuuttajat siis 

suosivat PITKÄ <AIKA> -rakennetta.  

 

(80) Arkipäivänä ei jaksa käydä kaupoissa pitkän työpäivän jälkeen. (YKI) 

(81) Jos tarvitse, esimerkiksi, pitkä aikä kävelellä yksinä, mina soita (YKI) 

(82) Ei saa käyttää sita [kännykkää] lian pikä aikaa. Myös on monta (YKI) 

 

PITKÄ <AIKA> -rakenteen yliedustuminen saattaa johtua siitä, että rakenne on yleinen 

suomalaisessa arkikeskustelussa, minkä vuoksi se ilmestyy erityisesti suomea Suo-
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messa oppineiden teksteihin. On kuitenkin mahdotonta tehdä päätelmiä oppimis-

ympäristön vaikutuksesta, koska CIMO-aineistossa ajan kestoa kuvaavia ilmauksia 

on vain muutamia. Aineistoja ei siis voi luotettavasti vertailla tässä tapauksessa. 

Kiinnostavaa olisi tietää, olisiko PITKÄ <AIKA> -rakenne yleinen myös ulkomailla 

opiskelleille. 

 

HYVÄ on molemmissa aineistossa erittäin frekventti adjektiivilemma. Tutkimus-

aineistoissa se esiintyy erityisesti perusasteen yksikön nominatiivissa hyvä (YKI f = 

91, CIMO f = 47) ja yksikön partitiivissa hyvää (YKI f = 21, CIMO f = 21). Lisäksi 

YKI-aineistossa lemman komparatiivi- ja superlatiivimuodot parempi ja paras ovat 

yleisiä, mutta CIMO-aineistossa niitä esiintyy selvästi vähemmän. Erot todennäköi-

sesti eivät johdu oppimisympäristöstä vaan tehtävänannosta. YKI-teksteissä muuta-

ma kirjoitelmaotsikko johdattelee kirjoittajia käyttämään HYVÄ-lemmaa: eräässä teh-

tävänannossa YKI-kirjottajia ohjataan pohtimaan oman auton hyviä ja huonoja puo-

lia, ja toisessa tehtävässä kirjoittajien täytyy pohtia, onko liikunta paras lääke. Teh-

tävänanto vaikuttaa myös vertailuasteiden käyttöön: komparatiivi- ja superlatiivi-

muodot ovat YKI-aineistossa luonnollisestikin yleisempiä, koska YKI-aineiston  

mielipideteksteissä kirjoittajat vertailevat käsittelemiensä asioiden puolia enemmän 

kuin CIMO-kirjoittajat. Muutoin HYVÄ-lemmaa käytetään melko samalla tavalla mo-

lemmissa aineistoissa. Useimmiten HYVÄ esiintyy jonkin substantiivin kuvailevana 

määritteenä tai tarkoitettava kuvailevana predikatiivina, eikä eroja näissä tapauksissa 

juurikaan ole havaittavissa (83–86).  

 

(83) Meidän pitäisi kasvattaa lapsia hyvilla arvoilla T. Vihainen mies. (YKI) 

(84) Matkapuhelimessa on ehdottomasti hyvät puolensa, kuten esimerkiksi (YKI) 

(85) ajattelen, että hyvällä kääntäjällä on hyvä koulutus. Minä haluan olla (CIMO) 

(86) Minusta minun vanhempat ovat parasta. Minun äidini ja isäni on (CIMO) 

 

Ainoa silmäänpistävä ero HYVÄ-lemman esiintymissä ovat tapaukset, joissa sitä seu-

raa että- tai jos-lause. YKI-teksteissä rakenteita on hyvä, että ja on hyvä, jos löytyy 

yhteensä 18 kappaletta (87–89), kun taas CIMO-teksteissä vastaavanlaisia tapauksia 

on vain kolme (90). Rakenne on siis suositumpi maahanmuuttajien kuin ulkomailla 

opiskelleiden keskuudessa. Syy eroon on epäselvä. Voi olla, että tällaiset asioiden 

yleistä tilaa kommentoivat ilmaisut ovat tyypillisempiä YKI-tekstien kaltaisille    

mielipidekirjoituksille kuin henkilökohtaisille esseille. Toisaalta tällainen muotti 
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saattaa olla suomi vieraana kielenä -oppijoille vieraampi. Asian tutkiminen vaatisi 

kuitenkin useiden adjektiivien tarkastelua, mihin tässä tutkimuksessa ei ole tilaa. 

Tässä tapauksessa onkin varmasti turvallisinta todeta, ettei oppimisympäristöllä ole 

selvää yhteyttä HYVÄ-lemman käyttöön.  

 

(87) ovat kiinni. Sen takia olisi niin hyvää, jos kauppat olisivat auki joka (YKI) 

(88) Minun mielesteni on hyvä että kaikki voi soittaa minulle (YKI) 

(89) paljon puuta tai vihreä aluetta. Minusta parasta on, jos on lisää puuta (YKI) 

(90) hän voi parantaa itseään. On hyvä, jos ihminen pitää omasta työstä. (CIMO) 

 

Viimeinen YKI-aineistossa erittäin merkitsevästi yliedustuva adjektiivilemma on ISO. 

Tässä tapauksessa tehtävänanto ei selitä lemman yleisyyttä, sillä molemmissa aineis-

toissa käytetään lähes yhtä taajaan suuruutta kuvaavia adjektiiveja. Merkillepantavaa 

kuitenkin on, että Suomessa asuvat maahanmuuttajat suosivat lemmaa ISO ja ulko-

mailla asuvat opiskelijan puolestaan lemmaa SUURI. YKI-aineistossa ISO esiintyy 34 

kertaa (91–93) ja CIMO-aineistossa 12 kertaa (94). SUURI sen sijaan esiintyy YKI-

aineistossa 5 kertaa (95) ja CIMO-aineistossa 19 kertaa (96–98).  

 

(91) jos vahinko tulee usein se ei ole iso ongelma, ja vuokrajan ei tarvi (YKI) 

(92) Lähikaupiat eivät pysty kilpailemaan isoa varastotaloa vastaan. (YKI) 

(93) nimittäin johtavassa asemassa isossa firmassa ja saa m.m. haastatella (YKI) 

(94) olen nuori tyttö. Minulle on iso perhe. Me olemme seitsämän lapset. (CIMO) 

(95) lyhennyksia eikä sen seurauksena suuria velkoja asunnon takia ole. (YKI)  

(96) elämä itse ei ole niin suuri aarre, se on vain mahdollisuus. (CIMO) 

(97) kolmen kurssitoverin kanssa. Meillä on suuri asunto, jossa on neljä (CIMO) 

(98) Minun perhe on todella suuri. Kun minä tulen kotikaupunkiin, (CIMO) 

 

Sanat SUURI ja ISO ovat merkitykseltään läheisiä mutta eivät täydellisiä synonyymeja. 

Eroon ei voi antaa mitään kaiken kattavaa sääntöä, vaan käyttöä näyttäisi määrittele-

vän kielenkäytön vakiintuneet tavat. Joskus voi sanoa, että abstraktit, aineettomat 

asiat tai henkiset ominaisuudet ovat suuria, kun taas iso merkitsee konkreettisemmin 

tai sananmukaisemmin suurikokoista. (Klementtinen 2010.) YKI-teksteissä konkreet-

tiset sisällöt ovat yleisempiä kuin CIMO-esseissä. Voi siis olla, että tästä syystä YKI-

kirjoittajat ovat valinneet ISO-lemman ja CIMO-kirjoittajat SUURI-lemman. Tämä ei 

kuitenkaan selitä kaikkia esiintymiä, sillä kontekstien perusteella useissa tapauksissa 

molemmat adjektiivit olisivat yhtä hyviä vaihtoehtoja. Jostain syystä maahanmuutta-

jat kuitenkin suosivat lemmaa ISO ja ulkomaalaiset opiskelijat lemmaa SUURI. Ero voi 

pohjautua ISO-lemman yleisyyteen arkisessa kielenkäytössä. Voidaan arvella, että 
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maahanmuuttajat käyttävät ISO-lemmaa arjessa enemmän, koska konkreettisuutensa 

vuoksi se sopii monipuolisemmin arkisiin tilanteisiin. Tämä puolestaan heijastuu 

lemman yleisyyteen kirjoitetussa kielessä.  

 

YKI-aineistossa huomioni kiinnittyi vielä muutamaan adjektiivilemmaan, jotka yli-

edustuvat viiden prosentin riskitasolla. Ensinnäkin huomasin, että SEMMOINEN esiin-

tyy viisi kertaa YKI-aineistossa (99–101) muttei kertaakaan CIMO-aineistossa. 

Semmoinen ei ole Kielitoimiston sanakirjan (2012 s.v. semmoinen) mukaan arkikieli-

nen adjektiivi, mutta kiistatta se tuntuu puhekielisemmältä kuin adjektiivi sellainen. 

Yksi SEMMOINEN-lemman muodoista on myös kirjoitettu puhekielessä muodossa 

semmonen (101).  SELLAINEN puolestaan esiintyy YKI-aineistossa 7 kertaa ja CIMO-

aineistossa 15 kertaa. Yhteensä SELLAINEN tai SEMMOINEN esiintyvät siis lähes yhtä 

frekventisti molemmissa aineistoissa, mutta vain YKI-aineistossa esiintyy molemmat 

variantit. Tässä tapauksessa kyse todennäköisesti on puhekielen vaikutuksesta maa-

hanmuuttajien kirjoitettuun kieleen. Tämä vahvistaa aiempia huomioita TARVITA-

lemman (ks. luku 4.2.1.1.) ja arkikielisten substantiivien (ks. luku 4.2.2.1.) käytöstä.  

 

(99) laitettavaa roskapöntöä yleisesti semmoisiin paikoihin, missä ihmiset (YKI) 

(100) Minä olen autoilija. Ihan semmoinen oikea autoilija. Rakkaani Saabi (YKI) 

(101) kustannukset, kuin sähköä, nousevät. Semmosta ei nae heti isossa (YKI) 

 

Lisäksi kiinnitin huomiota siihen, että YKI-aineistossa yliedustuu adjektiivilemma 

ERI. ERI esiintyy molemmissa aineistossa, mutta YKI-teksteissä se esiintyy 13 kertaa 

(102–103) ja CIMO-teksteissä vain viisi (104). Frekvenssi on pienempi CIMO-

teksteissä siitä huolimatta, että lähes samaa merkitsevä lemma ERILAINEN esiintyy 

hieman useammin CIMO-teksteissä kuin YKI-teksteissä (YKI f = 19, CIMO f = 28) 

(105–106). Lemmat eivät ole täysin synonyymisiä, mutta teksteissä niiden käyttöyh-

teydet ovat melko samanlaisia. Tämä antaisi olettaa, että CIMO-teksteissä lemmaa 

ERI käytettäisiin lemman ERILAINEN rinnalla yhtä yleisesti kuin YKI-teksteissä. Voi 

kuitenkin olla, että maahanmuuttajalle ERI tulee tutuksi vaihtoehdoksi lemmalle ERI-

LAINEN, koska arjessa he törmäävät molempiin lemmoihin. Suomi vieraana kielenä   

-oppijalle vaihtoehtoinen ilmaus voi jäädä vieraaksi yksipuolisemman oppimisympä-

ristön vuoksi. 

 

(102) tai ryhmässä. Liikunnasta on monta eri muotoa ja lajia, jokaiselle (YKI) 
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(103) Toivoan että Suomessa on ihan eri tilanne. Eikö niin? (YKI) 

(104) minulle. Yliopistossa käsitellään eri tiedealueita, mitä auttaa (CIMO) 

(105) pieni kauppa ,jossa olisi vähän erillainen valikoima ja aito ja auttava (YKI) 

(106) minä pidän leivotamista. Minä leivan erilaisiä kakkuja ja pulloja. (CIMO) 

 

 

4.2.3.2. CIMO-aineistossa yliedustuvat adjektiivit  

 

Adjektiivilemmat TÄRKEÄ, MIELENKIINTOINEN ja ONNELLINEN ovat erittäin merkitse-

västi taajempia CIMO-aineistossa kuin YKI-teksteissä. Muita CIMO-aineistossa 

merkitsevästi yliedustuvia adjektiivilemmoja ovat VIERAS, PIKKU, SURULLINEN, YS-

TÄVÄLLINEN, SUURI, SUOMALAIS-UGRILAINEN, ILOINEN ja HAUSKA sekä järjestysluvut 

KOLMAS, NELJÄS ja VIIDES. Sanojen merkityksestä voi päätellä, että tehtävänanto vai-

kuttaa näiden sanojen yleisyyteen. TÄRKEÄ sisältyy CIMO-esseiden otsikkoon, ja se 

toistuu useaan otteeseen jokaisessa tekstissä. Samoin tehtävänannon vaikutuksesta 

järjestysluvut ovat frekventtejä, koska kirjoittajat listaavat heille tärkeitä asioita.  

MIELENKIINTOINEN, SURULLINEN ja ONNELLINEN esiintyvät puolestaan tyypillisesti 

yhteyksissä, joissa kirjoittaja kuvaa opiskelualansa tai unelmatyönsä kiinnostavuutta 

(107–108) ja asioita, jotka tekevät hänet onnelliseksi (109–111). Tämän vuoksi myös 

ILOINEN ja TYYTYVÄINEN ovat CIMO-aineistossa yleisempiä kuin YKI-teksteissä 

(112). VIERAS puolestaan viittaa vieraiden kielten opiskeluun (113) ja PIKKU nuorem-

piin sisaruksiin.  

 

(107) Minä toivon, että minä löydän mielenkiintoisen työpaikan ja (CIMO) 

(108) ja suomea. Minusta suomi on mielenkiintoinen kieli ja erittäin (CIMO) 

(109) olisi ystäviä. Jos minä olen surullinen, minä menen ystävien luokse, (CIMO) 

(110) Kun olen onnellinen tai surullinen, rakastan musiikin kuulemista (CIMO) 

(111) unelmani on iso perhe, maailman onnellisin. Sitten ,tietysti, ystävät (CIMO) 

(112) olen valinnut, Minä olen tyytyväinen pääaineeseen. Olen onnellinen (CIMO) 

(113) maihin. Olen oikein kiinnostunut vieraiden maiden kulttuurista (CIMO) 

 

Hieman huomiota herättävää on se, että HAUSKA yliedustuu suomi vieraana kielenä   

-opiskelijoiden teksteissä, vaikka samaa merkitseviä sanoja esiintyy molemmissa 

aineistoissa: esimerkiksi lemmaa KIVA käytetään lähes yhtä taajaan kummassakin 

aineistossa ja MUKAVA on jopa yleisempi YKI-teksteissä. CIMO-aineistossa lemman 

HAUSKA frekvenssiä lisännee kuitenkin se, että CIMO-teksteissä erilasten harrastus-

ten tärkeyttä perustellaan usein subjektiivisesti hauskuudella (114). YKI-kirjoittajat 
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puolestaan perustelevat mielipiteitään ja asioiden hyvyyttä useimmiten muunlaisilla 

adjektiiveilla, kuten HALPA, KALLIS, TERVEELLINEN ja JÄRKEVÄ. Lisäksi CIMO-

kirjoittajat käyttävät HAUSKA-lemmaa kuvaamaan läheisiä ihmisiä (115), mikä ei ole 

YKI-aineistossa tyypillistä. Lemma MUKAVA sen sijaan yliedustuu YKI-aineistossa, 

koska sitä käytetään hieman erilaisessa merkitysyhteydessä viittaamassa auton tai 

kännykän mukavuuteen (116–117).  

 

(114) hyviä kaveria ja heidän kanssa on hauskaa viettää vapaa aikaani. (CIMO) 

(115) aina tosi hyviä, viisaita ja hauskoja ihmisiä. Toivon, että he ovat (CIMO) 

(116) autoon ja ajan eteenpäin. autolla on mukavaa ja nopeaa matka. Ei ole (YKI) 

(117) kännykän. Kännykkä on siis tosi mukava puhelin. Se on aina mukana, (YKI) 

 

Kaiken kaikkiaan tehtävänannon vaikutus kirjoittajien sananvalintoihin on huomatta-

van suuri myös adjektiivien kohdalla, mikä vaikeuttaa oppimisympäristön vaikutuk-

sen tutkimista. YKI-aineistossa yliedustuvien adjektiivien joukosta löytyi kuitenkin 

huomionarvoisia eroja aineistojen välillä. Ensinnäkin lemmojen ISO ja SUURI käyttö 

on eriytynyt oppijoiden välillä siten, että suomea Suomessa oppineet kirjoittajat suo-

sivat ensimmäistä ja suomea ulkomailla oppineet kirjoittajat jälkimmäistä. Tässä 

tapauksessa ero johtuu todennäköisesti siitä, että maahanmuuttajat käyttävät arjessa 

tutuksi tullutta ja frekventtiä vaihtoehtoa. Arjen kielenkäytön vaikutus on myös mah-

dollinen syy siihen, miksi lemmat SEMMOINEN ja ERI yliedustuvat YKI-aineistossa. 

Voi olla, että kohdekielinen ympäristö tutustuttaa maahanmuuttajia sanojen syno-

nyymisiin vaihtoehtoihin paremmin kuin ei-kohdekielinen ympäristö.   

 

 

4.2.4. Numeraalit 

 

Numeraalien sanaluokka on molemmissa aineistoissa pieni. Lukusanaesiintymiä on 

YKI-aineistossa 126 ja CIMO-aineistossa jonkin verran enemmän, 203. Lemmojen 

määrä on aineistoissa lähes sama. Lukusanojen frekvensseissä vain yksi luku, VIISI, 

on frekvenssiltään merkitsevän erilainen (Z = -7,52) suhteessa kaikkiin numeraalei-

hin. CIMO-aineistossa se esiintyy 80 kertaa ja YKI-aineistossa vain 5 kertaa. Tätä 

selittää tehtävänanto: VIISI kuuluu CIMO-esseiden otsikkoon, ja tämän vuoksi se 

toistuu kaikissa CIMO-teksteissä. Jos lemman VIISI esiintymät jätetään huomiotta, 

huomataan, ettei numeraalien frekvensseissä ole juuri eroja aineistojen välillä. Pie-
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netkin frekvenssierot johtuvat tehtävänannosta. Oppimisympäristöllä ei siis näyttäisi 

olevan vaikutusta numeraalien käyttöön. 

 

 

4.2.5. Pronominit 

 

Tutkimusaineistossa esiintyy kaikkiaan 29 pronominilemmaa, joista suurin osa, 24 

kappaletta, esiintyy molemmissa aineistossa. Koska pronominit ovat suljettu sana-

luokka, on odotuksenmukaista, että molemmat kirjoittajaryhmät käyttävät lähes sa-

moja pronomineja. Pronominiesiintymiä koko tutkimusaineistossa on yhteensä 3 926 

kappaletta. Näistä 1 622 on YKI-aineistosta ja 2 304 CIMO-aineistosta. CIMO-

aineistossa on siis selvästi enemmän pronominiesiintymiä. Ero on tilastollisesti erit-

täin merkitsevä (ks. 4.1.2., taulukko 4), mutta se selittyy lähes kokonaan yhden pro-

nominilemman, MINÄ, frekvenssierolla. MINÄ esiintyy YKI-aineistossa 268 kertaa ja 

CIMO-aineistossa 946 kertaa. 

 

MINÄ-lemman korkea taajuus CIMO-teksteissä vääristää tilastollisen merkitsevyyden 

laskemista, jos pronominiesiintymien määriä lasketaan suhteessa kaikkien pronomi-

nien määrään. Luotettavan tilastollisen merkitsevyyden arvioimiseksi taulukkoon 11 

on siksi koottu pronominit, jotka yliedustuvat suhteessa koko aineiston kokonais-

sanemäärään eivätkä vain pronomineihin. Analyysissa tarkastelen niitä pronomineja, 

joiden frekvenssiero koko aineiston sanemäärään suhteutettuna on tilastollisesti mer-

kitsevä vähintään viiden prosentin riskitasolla (Z ≥ 1,96).  

 

Taulukko 11. Mahdolliset avainpronominit.  

Lemma YKI 

f 

YKI 

% 

CIMO 

f 

CIMO 

% 

Kaikki 

 

Z 

SAMA 31 1,91 % 8 0,35 % 39 3,675277907 

MIKÄ 92 5,67 % 62 2,69 % 154 2,403664166 

TE 5 0,31 % 

 

0,00 % 5 2,232647059 

ERÄS 

  

6 0,26 % 6 -2,453697027 

HE 94 5,80 % 138 5,99 % 232 -2,924785909 

TOINEN 2 0,12 % 16 0,69 % 18 -3,307690474 

MINÄ 268 16,52 % 946 41,06 % 1214 -19,92654499 

Kaikki saneet 14 883 

 

14 835 

 

29 718 

 Kaikki pron. 1 622  2 304  3 926  
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4.2.5.1. YKI-aineistossa yliedustuvat pronominit 

 

YKI-aineistossa yliedustuvia pronominilemmoja ovat SAMA, TE ja MIKÄ. Näistä 

lemmoista TE on vain hieman yliedustuva. Sen frekvenssiero aineistojen välillä on 

pieni, ja konteksti kertoo, ettei kyseessä ole oppimisympäristöstä johtuva yliedustu-

minen. Sen sijaan esiintymät liittyvät tehtävänantoon tai kirjoittajan käyttämään reto-

riseen keinoon (118). SAMA-lemman yliedustuminen puolestaan selittyy tehtävän-

annolla, sillä sitä käytetään useissa sellaisissa konteksteissa, joita ei esiinny CIMO-

teksteissä. Se esiintyy muun muassa yhteyksissä, joissa kirjoittaja ilmoittaa olevansa 

samaa mieltä jonkin väitteen kanssa (119), ja yhteyksissä, joissa kirjoittaja vertailee 

puheenaiheena olevia asioita (120). Tällaisia kontekstit eivät ole odotuksenmukaisia 

CIMO-teksteissä.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(118) heidän seurassa pitää kokeilla. Toivoon teille kaikille hauska ja (YKI) 

(119) liikunta on paras lääke, ja olen aivan samaa mieltä! Nykymaaimassa (YKI) 

(120) minulta tuntuu etta, se on sama kuin maanseudulla, suomessa kaikki (YKI) 

 

MIKÄ-lemmaa käytetään molemmissa aineistossa samankaltaisissa konteksteissa. Se 

toimii teksteissä relatiivipronominina (121–123), kysymyslauseen aloittavana inter-

rogatiivipronominina (124–127) ja harvakseltaan myös samantekevyyden kvanttori-

pronominina (128–129).  

 

(121) Ensimmäiseksi, joskus siellä ei ole lääketa, mitä voi autta sinua. (YKI) 

(122) liikunta harrastuksia. Ensin tiedysti miettiä mistä pitä aloitta. Ja (YKI) 

(123) musiikia. Siksi musiiki on asia, mikä on tärkeinen. Minä kuuntelen (CIMO) 

(124) mutta kaikki valitsevat mitä he tykkävät ja mitä he harrastavat. (YKI) 

(125) ihmisellä on matkapuhelimen kädessä. Mitä minä voin tehdä? Käyn (YKI) 

(126) Nyt minä en tiedä tarkasti missä aluessa minä haluan työskenellä, (CIMO) 

(127) Elämässäni on paljon erilaisia asioita. Mutta mitä niistä on tärkein? (CIMO) 

(128) minulla on puhelin, jolla voi saada ihan mitä vaan tietoa netista, (YKI) 

(129) koska hän usko että minä voi tehdä mitä tahansa, uskon sitä myös. (CIMO) 

 

Relatiivipronominina ja kvanttoripronominina MIKÄ-lemmaa käytetään molemmissa 

teksteissä hyvin samankaltaisesti, eikä frekvenssissä ole juuri eroa. Taajuusero näyt-

tääkin johtuvan lemman käytöstä interrogatiivipronominina. YKI-aineistossa MIKÄ 

esiintyy kysymyslauseen tai kysyvän sivulauseen aloittajana reilusti useammin kuin 

CIMO-aineistossa. Luultavasti tämä johtuu tekstityypistä ja tehtävänannosta. YKI-

teksteissä kirjoittajien tehtävä on pohtia ja argumentoida aiheidensa eri puolia, jolloin 
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he käyttävät pohdinnan keinona kysymyslauseita. Myös CIMO-esseissä kysymys-

lauseet ovat ajatuksen kehittelyssä käytetty keino, mutta MIKÄ-lemmalla alkavia ky-

symyslauseita käytetään vähemmän, koska CIMO-esseissä kirjoittajat lähinnä kerto-

vat kokemuksiaan ja näkemyksiään eivätkä vertaile asioiden eri puolia tai kyseen-

alaista niitä. Oppimisympäristöstä johtuvia eroja aineisto ei paljasta. 

 

 

4.2.5.2. CIMO-aineistossa yliedustuvat pronominit 

 

CIMO-aineistossa yliedustuvia pronominilemmoja ovat MINÄ, TOINEN, HE ja ERÄS. 

Selvästi yliedustuvin pronominilemma on yksikön ensimmäisen persoonan per-

soonapronomini MINÄ. Sen frekvenssi näyttäisi johtuvan tehtävänannosta. CIMO-

esseiden henkilökohtainen aihe motivoi kirjoittajia kertomaan itsestään, omista ko-

kemuksistaan ja omista ajatuksistaan, minkä vuoksi esseissä esiintyy paljon MINÄ-

lemmaa.  

 

CIMO-teksteissä MINÄ esiintyy erityisesti nominatiivimuodossa minä (f = 376), ge-

netiivissä minun (f = 253), allatiivissa minulle (f = 138), adessiivissa minulla (f = 

104) ja partitiivissa minua (f = 51). YKI-aineistossa lemma esiintyy useimmiten no-

minatiivissa (f = 117), genetiivissä (f = 91), adessiivissa (f = 30) ja allatiivissa (f = 

19). CIMO-teksteissä frekvenssit ovat suuremmat, koska kirjoittajat kertovat paljon 

itsestään ja omasta elämästään (130–135). Esimerkiksi nominatiivimuoto on taajem-

pi, koska myös aktiivin indikatiivin yksikön ensimmäisen persoonan verbimuodot 

ovat selvästi yleisempiä CIMO-aineistossa kuin YKI-aineistossa: CIMO-aineistossa 

niitä on yhteensä 927 kappaletta ja YKI-aineistossa 315 kappaletta. CIMO-aineiston 

tehtävänanto vaikuttaa myös siihen, että allatiivimuoto minulle on erityisen frekventti 

YKI-aineistoon verrattuna: muoto esiintyy erityisesti lauseissa, joissa kirjoittajat ker-

tovat itselleen tärkeistä asioista (133). Adessiivimuoto minulla puolestaan toistuu 

omistuslauseissa, joissa opiskelijat kertovat varsinkin perheestään, sukulaisistaan, 

ystävistään tai lemmikeistään (134–135). 

 

(130) Ei missään luonto näytä samanlaiselta. Minä haluaisin matkustaa (CIMO) 

(131) asia on nukkuminen. Minä pidän liian paljon nukkumisesta. (CIMO) 

(132) Minun elämässäni tärkeintä asiaa ovat: minun perheeni ja ystävät. (CIMO) 

(133) Kielien rakkaus on tärkeintä asiaa minulle. Nähdä selvammin minun (CIMO) 
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(134) perheni on aivan iso, koska minulla on kaksi siskoa ja kaksi veljeä (CIMO) 

(135) koska tykkään niitä paljon. Minulla on koira, ja sen nimensä on (CIMO) 

 

Aineisto ei osoita oppimisympäristöstä johtuvia eroja MINÄ-lemman käytössä. Edes 

puhekielisten muotojen frekvenssissä ei ole huomattavaa eroa aineistojen välillä, 

vaikka puhekielellä voisi hypoteettisesti olla vaikutusta. CIMO-aineistossa MINÄ-

lemman puhekielisiä muotoja mä ja mun esiintyy kymmenen kappaletta (136–137), 

ja YKI-aineistossa muodot mä, mun ja mulla esiintyvät niin ikään kymmenen kertaa 

(138–139). Suhteessa MINÄ-lemman kaikkiin esiintymiin puhekieliset muodot ovat 

YKI-aineistossa hieman frekventimpiä kuin CIMO-aineistossa, mutta frekvenssit 

ovat molemmissa aineistossa pienet. Luultavasti kummatkin kirjoittajaryhmät ovat 

tietoisia puhekielisten muotojen rekisteristä, koska kyseessä on tyypillisin esimerkki 

puhe- ja kirjakielen eroista suomen kielessä. Todennäköisesti jotkut kirjoittajat ovat 

kuitenkin halunneet keventää tekstien muodollisuutta puhekielisilla varianteilla.  

 

(136) tutustua uusiin ihmisiin. Sen jälken, mun unelmat on tosi tärkeitä, (CIMO) 

(137) ei tarvitse opiskella paljon, mutta mä luen ja olen kotona. Illallakin (CIMO) 

(138) motori tiessa se on vähän hitasti. Mun autolla on vain kolme ovia, ja (YKI) 

(139) auton käytösä on vain hyviä puolia. En mä ole kiinni mihinkään, vaan (YKI) 

 

MINÄ-lemman jälkeen toiseksi yliedustuvin pronominilemma CIMO-aineistossa on 

resiprookkipronomini TOINEN. YKI-aineistossa se esiintyy vain yhdessä tekstissä, 

mutta CIMO-aineistossa sitä käytetään 16 kertaa. Lemmaa käytetään erityisesti ku-

vaamaan ihmisten, varsinkin ystävien, välistä kanssakäymistä ja avunantoa (140–

142). Yliedustuminen voikin johtua tehtävänannosta, sillä ihmissuhteiden kuvaus on 

tyypillistä CIMO-esseille. Toisaalta voi pohtia, olisiko resiprookkipronominin tuttuus 

seurausta formaalin opetuksen paljoudesta CIMO-kirjoittajilla. On mahdollista, että 

arkikielessä resiprookkinen rakenne possessiivisuffikseineen ei ole kovinkaan käytet-

ty, jolloin suomea Suomessa oppineet eivät tule käyttäneeksi sitä usein. Varmoja 

johtopäätöksiä on kuitenkin mahdotonta tehdä vain tämän aineiston perusteella. 

 

(140) paljon aikaa yhdessä ja autamme toisiamme. jokaisessa pahassa (CIMO) 

(141) puhelimella ja kirjoitamme toinen toiselle kirjetta ja sähköviestia. (CIMO) 

(142) asioita. Jos kaikki rakastaa toisiansa, maailma voi muuttaa (CIMO) 

 

Seuraava CIMO-aineistossa yliedustuva pronominilemma on monikon kolmannen 

persoonan persoonapronomini HE, joka CIMO-aineistossa esiintyy 138 kertaa ja 
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YKI-aineistossa 94 kertaa. CIMO-aineistossa HE esiintyy erityisesti nominatiivi-

muodossa he (f = 75), genetiivimuodossa heidän (f = 22) ja partitiivimuodossa heitä 

(f = 18). Lemmalla CIMO-kirjoittajat viittaavat useimmiten heille tärkeisiin ihmisiin, 

kuten ystäviin ja perheenjäseniin (143–145). Partitiivimuodossa lemma esiintyy eri-

tyisesti objektina lauseissa, joissa puhutaan läheisten ihmisten auttamisesta, tapaami-

sesta tai rakastamisesta (145). Genetiivimuoto esiintyy erityisesti HE <KANSSA>         

-rakenteessa (144). YKI-aineistossa HE viittaa ihmisiin yleensä (146–147) tai kasva-

tusta käsittelevissä teksteissä usein lapsiin ja heidän vanhempiinsa (148–149). Pro-

nomini esiintyy erityisesti muodossa he (f = 43), heidän (f = 27) ja heillä (f = 18). 

 

(143) Siskoani alati auttavat minua. He asuvat Budapestissa, tapamme (CIMO) 

(144) ystäväni ovat minulle tärkeitä, koska heidän kanssaan minä voin (CIMO) 

(145) isäni ja minun veljeni. Minä rakastan heitä. Kun minä Olen Clujissa (CIMO) 

(146) Viikonloppu on vapaa ihmisille. He voi menevät shopailemaan (YKI) 

(147) minusta ihmiset unohtavat miksi heillä on niitä koneita. Lopuksi minä (YKI) 

(148) Koti on aina lapsen peruskoulu. Siela he opivat rakastamaan, (YKI) 

(149) tai valmistaa joku koe. Joskus heidän täytyy olla ystäviensä kanssa (YKI) 

 

Selkeitä eroja aineistojen välillä ei ole, vaan frekvenssiero HE-lemman käytössä näyt-

tää johtuvan tehtävänannosta ja siitä, että läheisistä ihmisistä kertominen lisää pro-

nominin frekvenssiä CIMO-aineistossa. Toinen hypoteettinen selitys frekvenssieroon 

olisi se, että puhekielen vaikutuksen vuoksi YKI-kirjoittajat käyttäisivät HE-lemman 

sijaan SE-lemman monikkomuotoa ne viittaamassa ihmisiin. Tällaisia tapauksia on 

kuitenkin vain vähän, ja niitä esiintyy molemmissa aineistoissa. Oppimisympäristöllä 

ei siis ole nähtävää vaikutusta, vaan tehtävänanto on todennäköisin syy frekvens-

sieroon aineistojen välillä. 

 

Viimeinen CIMO-aineistossa hieman yliedustuva pronominilemma on indefiniittinen 

kvanttoripronomini ERÄS, jonka esiintymiä on kuusi kuudelta eri kirjoittajalta. ERÄS 

esiintyy kolme kertaa ilmauksessa eräänä päivänä (150) ja kolme kertaa muussa 

ilmauksessa (151). YKI-aineistossa ERÄS ei esiinny kertaakaan, mutta sen sijaan YKSI 

esiintyy muutamaan otteeseen indefiniittisenä kvanttoripronominina synonyymisessä 

merkityksessä (152–154). Nämä esiintymät on annotaatiovaiheessa merkitty nume-

raaleiksi. Frekvenssierot viittaavat siihen, että suomea Suomessa oppineet valitsevat 

arkikielessä käytetymmän vaihtoehdon saman funktion ilmaisuun. Suomea ulkomail-

la oppineet puolestaan käyttävät hieman muodollisempaa vaihtoehtoa. Oppimis-
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ympäristön vaikutus on siis mahdollinen, mutta johtopäätökseen on suhtauduttava 

varauksella, koska frekvenssit ovat pienet. 

 

(150) toivon, että minä löydän rakkautta eräänä päivänä. Voi rakaus (CIMO) 

(151) hän soittaa minulle ja me puhemme eraasta asiasta. Minä ei voi (CIMO) 

(152) Yksi päivä minä kuuntelin Yle-Puhe radiosta yksi tosi hyvä (YKI) 

(153) Muistakseni oli yksi koe joka todistaa tamä signaalin. (YKI) 

(154) Viime viikolla kävin yhden tuttavan kanssa kahvilla. (YKI) 

 

YKI- ja CIMO-aineistoissa yliedustuvien pronominien tutkimus paljasti, että suomea 

toisena ja vieraana kielenä oppineet kirjoittajat käyttävät pronomineja melko samalla 

tavalla. Luvussa 4.1.2. havaittiin, että pronominiesiintymien määrä on CIMO-

aineistossa merkitsevästi suurempi kuin YKI-aineistossa, mutta analyysin perusteella 

ero ei johdu oppimisympäristöstä vaan tehtävänannosta, joka lisää huomattavasti 

MINÄ-lemman taajuutta CIMO-aineistossa. Tehtävänanto todennäköisimmin selittää 

myös lemmojen SAMA, TE, MIKÄ ja HE yliedustumia. Oppimisympäristöllä näyttäisi 

sen sijaan olevan vaikutusta kvanttoripronominin ERÄS yliedustumiseen CIMO-

aineistossa. Lisäksi oppimisympäristön vaikutus on mahdollinen resiprookkiprono-

minin TOINEN yliedustumiseen CIMO-teksteissä, mutta tutkimusaineiston perusteella 

luotettavaa johtopäätöstä ei voida tehdä.  

 

 

4.2.6. Adverbit 

 

Tutkimusaineistossa esiintyy yhteensä 3 411 adverbiksi luokiteltua sanetta. Kuten 

luvussa 3.3.1. on mainittu, annotoinnissa partikkelit on luokiteltu adverbien kategori-

aan, vaikkei tämä vastaa nykyfennistiikan näkemystä. Tässä tutkimuksessa adverbei-

na käsiteltäviin sanoihin kuuluu aitojen adverbien lisäksi monenlaisia partikkeleita, 

kuten fokus- ja asteikkopartikkeleita, modaalipartikkeleita, intensiteettisanoja ja in-

terjektioita (partikkeliryhmistä VISK 2008 § 792). Käsittelen niitä kuitenkin adverbi-

en joukossa. Konjunktiot ja adpositiot on annotoinnissa merkitty omina sanaluokki-

naan.  

 

Kaikista adverbiesiintymistä 1 899 on YKI-aineistosta ja 1 512 on CIMO-aineistosta. 

YKI-kirjoittajat käyttävät 293:a adverbilemmaa ja CIMO-kirjoittajat puolestaan 
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186:ta adverbilemmaa. YKI-kirjoittajat siis käyttävät sekä enemmän adverbeja että 

enemmän eri adverbilemmoja, mutta lemmojen frekvenssiero ei ole tilastollisesti 

merkitsevä suhteessa aineistojen kaikkiin lemmoihin. Adverbiesiintymien frekvens-

siero sen sijaan on merkitsevä, ja se kertoo, että suomea Suomessa opiskelleet kirjoit-

tajat käyttävät teksteissään enemmän ajan, paikan, tavan ja määrän ilmauksia tai mui-

ta taipumattomia tai vajaasti taipuvia sanoja. 

 

Taulukkoon 12 on koottu adverbit, jotka yliedustuvat jommassakummassa aineistos-

sa viiden prosentin riskitasolla (Z ≥ 1,96). Adverbien merkityksistä huomataan, että 

jotkin adverbit yliedustuvat todennäköisesti tehtävänannon vuoksi mutta joukossa on 

myös adverbeja, joiden frekvenssiero ei selity tehtävänannolla. Tutkimuksen rajaa-

miseksi otan ensisijaisesti tarkasteluun vain yhden prosentin riskitasolla (Z ≥ 2,58) 

yliedustuvat adverbit. Muita taulukon adverbeja tarkastelen, jos ne ovat oppimis-

ympäristön vaikutuksen kannalta mielenkiintoisia.  
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TAULUKKO 12. Mahdolliset avainadverbit. 

Lemma YKI  

f 

YKI  

% 

CIMO 

 f 

CIMO  

% 

Kaikki Z 

AUKI 55 2,90 %  0,00 % 55 6,671517685 

KIINNI 18 0,95 %  0,00 % 18 3,795758696 

MIHIN 10 0,53 %  0,00 % 10 2,825862049 

VAIKKA 15 0,79 % 2 0,13 % 17 2,70938109 

JOPA 11 0,58 % 1 0,07 % 12 2,514360036 

ESIMERKIKSI 46 2,42 % 19 1,26 % 65 2,473725597 

ENNEN 20 1,05 % 5 0,33 % 25 2,457550437 

AJOISSA 7 0,37 %  0,00 % 7 2,363243746 

NOPEASTI 7 0,37 %  0,00 % 7 2,363243746 

TOISAALTA 7 0,37 %  0,00 % 7 2,363243746 

HETI 10 0,53 % 1 0,07 % 11 2,356302185 

IHAN 21 1,11 % 6 0,40 % 27 2,321349501 

LIIAN 21 1,11 % 6 0,40 % 27 2,321349501 

TARPEEKSI 12 0,63 % 2 0,13 % 14 2,26736541 

KOTONA 43 2,26 % 19 1,26 % 62 2,188631018 

MUKAAN 6 0,32 %  0,00 % 6 2,187617254 

MUKANA 6 0,32 %  0,00 % 6 2,187617254 

SUNNUNTAISIN 6 0,32 %  0,00 % 6 2,187617254 

TÄYNNÄ 6 0,32 %  0,00 % 6 2,187617254 

ETUKÄTEEN 5 0,26 %  0,00 % 5 1,996719013 

MINNE 5 0,26 %  0,00 % 5 1,996719013 

PÄIVITTÄIN 5 0,26 %  0,00 % 5 1,996719013 

SAMALLA 5 0,26 %  0,00 % 5 1,996719013 

VAAN 5 0,26 %  0,00 % 5 1,996719013 

VIIKONLOPPUISIN 5 0,26 %  0,00 % 5 1,996719013 

TIETYSTI 16 0,84 % 24 1,59 % 40 -2,007160287 

TOISEKSI 2 0,11 % 7 0,46 % 9 -2,022750076 

HYVIN 33 1,74 % 42 2,78 % 75 -2,057679449 

TOSI 21 1,11 % 31 2,05 % 52 -2,236338029 

TÄÄLLÄ 2 0,11 % 8 0,53 % 10 -2,274146125 

SIKSI 12 0,63 % 22 1,46 % 34 -2,404001444 

MIELELLÄÄN 1 0,05 % 7 0,46 % 8 -2,460983317 

TIETENKIN 1 0,05 % 7 0,46 % 8 -2,460983317 

ERIKOISESTI  0,00 % 6 0,40 % 6 -2,747543098 

AIKA 5 0,26 % 16 1,06 % 21 -2,94838874 

NYT 36 1,90 % 55 3,64 % 91 -3,136141504 

VUONNA  0,00 % 8 0,53 % 8 -3,17352165 

JUURI 1 0,05 % 11 0,73 % 12 -3,306913352 

MINUSTA 28 1,47 % 63 4,17 % 91 -4,847277196 

MYÖS 99 5,21 % 159 10,52 % 258 -5,818305249 

OIKEIN 7 0,37 % 48 3,17 % 55 -6,463574276 

Kaikki adverbit 1 899  1 512  3 411  
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4.2.6.1. YKI-aineistossa yliedustuvat adverbit 

 

YKI-aineistossa selvimmin yliedustuvia adverbilemmoja ovat AUKI, KIINNI, MIHIN ja 

VAIKKA. Lemmojen AUKI ja KIINNI frekvenssiero ei näyttäisi olevan oppimisympäris-

tön kannalta merkityksellinen. Niiden yliedustuminen voidaan selittää tehtävänannol-

la, sillä eräässä YKI-aineiston tehtävässä kirjoittajien on pohdittava kauppojen au-

kioloaikoja (155–156). CIMO-aineiston esseissä kyseiset adverbit eivät ole tarpeelli-

sia. Todennäköisesti MIHIN on niin ikään yliedustunut tehtävänannon vuoksi. YKI-

aineistossa erilaiset paikanilmaukset sekä menemistä ja käymistä ilmaisevat verbit 

ovat yleisempiä kuin CIMO-aineistossa, minkä vuoksi MIHIN esiintyy YKI-teksteissä 

kymmenen kertaa mutta ei kertaakaan CIMO-esseissä (157). Samasta syystä myös 

MINNE on yleisempi YKI-aineistossa. Sekään ei esiinny lainkaan CIMO-teksteissä, 

mutta YKI-teksteissä MINNE toistuu viisi kertaa.  

 

(155) mielestäni kaupat eivät saa olla auki joka päivä. Minulla on monta syytä 

(156) voidaan mennä, jos kaikki kauppat ovat kiinni. Sen takia olisi niin hyvää 

(157) Minun ja ystäväni olemme mietineet mihin olisi hyvä mennä lomalle:  

 

Neljäs YKI-aineistossa yliedustuva adverbilemma on VAIKKA, joka nykyfennistiikas-

sa määritellään fokuspartikkeliksi (VISK 2008 § 841). VAIKKA esiintyy YKI-

aineistossa 15 kertaa merkityksessä ’esimerkiksi’ (158–159), mutta CIMO-

aineistossa VAIKKA esiintyy tässä merkityksessä ainoastaan kaksi kertaa ja vain yh-

den kirjoittajan käyttämänä. Eroon voi olla kaksi syytä. Ensinnäkin tehtävänanto 

saattaa vaikuttaa yliedustumiseen. YKI-kirjoittajat perustelevat mielipiteitään CIMO-

kirjoittajia useammin esimerkkien avulla (160–161), minkä vuoksi ESIMERKIKSI ja 

sen lyhennetty muoto ESIM. esiintyvät useammin YKI-teksteissä. YKI-aineistossa 

ESIMERKIKSI ja ESIM. toistuvat yhteensä 57 kertaa ja CIMO-aineistossa vain 24 ker-

taa. VAIKKA on vaihtoehto sanalle ESIMERKIKSI, joten on luonnollista, että myös se on 

frekventimpi YKI- kuin CIMO-aineistossa.  

 

(158) se on niin kätevä, kun kotona kaipaa vaikka maidosta tai levästä. (YKI) 

(159) aina läydät jotakina tekemistä: vaikka huvipuisto, elokuvateateri tai (YKI) 

(160) Niillä on aina merkkejä siitä, niin kuin esimerkiksi "Joutsenmerkki." (YKI) 

(161) matkapuhelin on niin tarkea kuin esim. sinun passisi. Matkapuhelin on (YKI) 
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Toisaalta tehtävänanto ei täysin selitä frekvenssieroa, sillä VAIKKA-lemma on CIMO-

aineistossa aliedustunut, vaikka sen esiintymismäärä suhteutettaisiin ESIMERKIKSI-

lemman esiintymiin. Oppimisympäristö saattaakin omalta osaltaan vaikuttaa frek-

venssieroon. VAIKKA on varsinkin arkikielessä käytetty partikkeli, joten se on toden-

näköisesti Suomessa asuvalle maahanmuuttajalle tuttu. Ulkomailla opiskelevalle 

sanan käyttö ja merkitys voivat sen sijaan olla vieraampia, ellei niihin erityisesti 

kiinnitetä huomiota oppitunneilla tai oppimateriaaleissa. Vierautta voi edelleen lisätä 

se, että opiskelijan äidinkielessä ei välttämättä ole vastaavaa partikkelia. Toden-

näköisesti tästä johtuen suomea vieraana kielenä opiskelevat käyttävät tutumpaa par-

tikkelia ESIMERKIKSI. Suomea Suomessa oppineet puolestaan käyttävät frekventim-

min molempia vaihtoehtoja saman funktion ilmaisemiseen. Tämä osoittaa suurempaa 

vaihtelevuutta suomea toisena kielenä oppineiden sanastossa. Sama havaittiin adjek-

tiivien SEMMOINEN ja ERI tarkastelussa (ks. 4.2.3.1.).  

 

Edellä mainittujen sanojen lisäksi YKI-aineistossa yliedustuu muutamia intensiteetti-

sanoiksi laskettavia lemmoja. Näitä ovat IHAN, LIIAN ja TARPEEKSI, jotka yliedustuvat 

viiden prosentin riskitasolla. Otan ne lähempään tarkasteluun, koska tutkin intensi-

teettisanoja myös seuraavassa luvussa.  

 

Intensiteettipartikkeli IHAN esiintyy YKI-teksteissä 21 kertaa ja CIMO-teksteissä vain 

kuusi kertaa. Adjektiivin määritteenä IHAN on lähes yhtä frekventti molemmissa ai-

neistoissa (162–163). YKI-aineistossa sen sijaan IHAN esiintyy selvästi useammin 

adverbin määritteenä kuin CIMO-aineistossa. Näissä tapauksissa kyse on usein fraa-

siutuneesta rakenteesta (164–168). CIMO-aineistossa IHAN määrittää adverbia vain 

yhdessä tapauksessa, joka sekin on natiivin näkökulmasta kontekstiin sopimaton 

(169).  

 

(162) sanoa perheni, luullakseni se on ihan tärkeä kaikille, josta kysytään (CIMO) 

(163) työn sosiallisesti. Tämän viiminen jottu on ihan tarkeä mutta ei ole ain (YKI) 

(164) jos joku halua ostaa viikonloppuisin voi ihan hyvin käydä kaupassa (YKI) 

(165) kaukana kaupungista ja olla ihan rauhassa paikassa, ilman puhelinta (YKI) 

(166) varmasti kaiken koko ajan ja ihan heti? Me haluamme kaikki palvelut, (YKI) 

(167) sopii hänelle hyvin ja voi aloittaa ihan milloin vain. Ennen-jälkeen-ero (YKI) 

(168) haastatella kaikki työnhakijoita. Ihan ohimennessä hän sanoi, että (YKI) 

(169) Pidän kirjallisuudesta ihan paljon, siis sekin on (tärkeä osa) (CIMO) 
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Oppimisympäristö voi vaikuttaa siihen, miksi YKI-teksteissä IHAN-partikkelia käyte-

tään monipuolisemmin kuin CIMO-aineistossa. Tietyt fraasinomaiset ilmaisut, kuten 

ihan rauhassa, ovat saattaneet tulla suomi toisena kielenä -kirjoittajalle tutuksi arjes-

sa, mutta suomi vieraana kielenä -oppijan kielikontekstissa ne eivät välttämättä ole 

toistuvia eikä niitä varta vasten opeteta. CIMO-kirjoittajat eivät siis välttämättä käytä 

IHAN-partikkelia adverbin määritteenä, koska he eivät ole omaksuneet tiettyjä fraa-

sinomaisia yhteyksiä, joissa IHAN esiintyy adverbin määritteenä.   

 

Myös partikkelia LIIAN käytetään intensiteettimääritteenä. Se esiintyy YKI-

aineistossa 21 kertaa ja CIMO-aineistossa 6 kertaa. Tässä tapauksessa tehtävänannon 

vaikutus on selvä. LIIAN-partikkelin avulla YKI-kirjoittajat perustelevat asioiden 

huonoutta, eli sitä käytetään kannanoton tukena (170–171). CIMO-teksteissä ei juuri 

kuvata asioiden liiallisuutta, koska esseissä keskitytään kertomaan tärkeiden asioiden 

hyvistä ominaisuuksista. Myös adverbilemma TARPEEKSI yliedustuu YKI-aineistossa 

tehtävänannon vuoksi. YKI-aineistossa TARPEEKSI esiintyy 12 kertaa ja CIMO-

teksteissä kaksi kertaa. Myös TARPEEKSI voi toimia suomen kielessä intensiteettimää-

ritteenä (VISK 2008 § 664), mutta kontekstien tutkiminen osoittaa, että aineistossa 

sitä käytetään lähinnä itsenäisenä, määrää ilmaisevana kvanttoriadverbina (172–173). 

Molemmissa tapauksissa tehtävänanto vaikuttaa yliedustumiseen, sillä YKI-tekstit 

motivoivat kirjoittajia kommentoimaan asioiden riittävyyttä samaan tapaan kuin liial-

lisuutta. TARPEEKSI myös esiintyy erään tehtävänannon otsikossa, mikä nostaa lem-

man frekvenssiä.  

 

(170) monta ihmisiä harrastavat liian vähän urheilua. Tämä tilanne (YKI) 

(171) 12-vuotias tyttärestäni. Hän puhuu liian paljon puhelimessa (YKI) 

(172) Kauppakeskuksia on rakennettu jo tarpeeksi Minun mielestä se on. (YKI) 

(173) mun vaimo aina kerro että se on tarpeeksi iso minulle. Se on hyvä (YKI) 

 

 

4.2.6.2. CIMO-aineistossa yliedustuvat adverbit 

  

CIMO-aineistossa tilastollisesti merkitsevästi yliedustuvia adverbeja on enemmän 

kuin YKI-aineistossa. Näitä ovat OIKEIN, MYÖS, MINUSTA, JUURI, VUONNA, NYT, AIKA 

ja ERIKOISESTI. Yliedustuvista adverbeilemmoista JUURI, VUONNA ja NYT eivät ole 

oppimisympäristön vaikutuksen kannalta mielenkiintoisia, koska niiden yliedustumi-
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nen johtuu selvimmin tehtävänannosta. JUURI kuuluu esseen tehtävänantoon, jossa 

kirjoittajan tulee perustella, ”miksi juuri nämä asiat ovat sinulle tärkeitä”. VUONNA 

puolestaan yliedustuu siksi, että CIMO-teksteissä kirjoittajat usein kertovat elämäs-

tään ja siitä, mitä on tapahtunut menneinä vuosina (esim. Viime vuonna valmistuin 

kandidaatiksi, ja sen jäkeen voin työskennellä pienessä toimituksessa). Nämä kon-

tekstit eivät ole yhtä odotuksenmukaisia YKI-aineistossa, jossa kirjoittajat harvem-

min kirjoittavat henkilökohtaisista elämäntapahtumista.  

 

Myös NYT yliedustuu CIMO-esseissä todennäköisesti tehtävänannon vuoksi. Kirjoit-

tajat käyttävät sitä yleensä kertoessaan itsensä tai läheistensä senhetkisestä elämästä 

(174–175). YKI-teksteissäkin ilmaistaan senhetkisyyttä, mutta kirjoittajat käyttävät 

lemmoja NYKYÄÄN ja NYKYISIN hieman frekventimmin kuin CIMO-kirjoittajat. Il-

maus tällä hetkellä esiintyy yhtä frekventisti molemmissa aineistossa. YKI-teksteissä 

NYKYÄÄN tai NYKYISIN voivat olla käyttötarkoitukseen sopivampia sanoja kuin NYT, 

koska usein YKI-tekstien kirjoittajien tavoitteena on ilmaista nykypäiväisyyttä eikä 

niinkään kirjoitushetken ajankohtaa. CIMO-esseissä NYT on kontekstin kannalta so-

piva sananvalinta ja tehtävänannon vaikutuksesta se toistuu tietynlaisessa käyttö-

yhteydessä. Tämä luultavimmin selittää frekvenssieron aineistojen välillä.  

 

(174) oikein tärkeä minulle. Olen nyt 20-vuotias ja maailma tulee yhä  

(175) En halua mennä naimisiin juuri nyt, mutta minulla on päämärä, että  

 

Merkitsevin ero CIMO-aineiston adverbiesiintymissä YKI-aineistoon verrattuna on 

intensiteettisanan OIKEIN frekvenssissä: OIKEIN esiintyy CIMO-aineistossa 48 kertaa 

mutta YKI-aineistossa vain 7 kertaa. CIMO-aineistossa lemmaa käytetään erityisen 

paljon intensiteettipartikkelina (f = 38) (176–178) ja lisäksi seitsemän kertaa intensi-

teettiadverbina (179–180). YKI-aineistossa sen sijaan OIKEIN esiintyy intensiteetti-

partikkelina vain kolme kertaa (181) ja intensiteettiadverbina kerran (182), joskin sen 

voi tulkita myös määritteeksi. Kolmessa muussa tapauksessa OIKEIN esiintyy tavan 

adverbina.  

 

(176) todellisuudeksi. Minulla on myös oikein hyvää työtä, olen toimittaja. (CIMO) 

(177) on viininviljelijä ja hänellä ulkona on oikein paljon työtä. Pidän (CIMO) 

(178) säilyminen. Koska elämässä voi oikein helposti joutua eksyksiin. (CIMO) 

(179) mitään, mitä tekin parhaana. Mutta oikein rakastan vieraita kieliä. (CIMO) 

(180) perheessäni, mutta minä rakastan heitä oikein. Minun perhe antoi (CIMO) 
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(181) Monpellitier. Luulen että se oli oikein hyva loma; olin kaupungissa ja (YKI) 

(182) tehdä töitä ja opiskella. Jos ei oikein innostunut menna joka päivä (YKI) 

 

Ero aineistojen välillä on huomattava, eikä sitä voi selittää suoraan tehtävänannolla, 

sillä intensiteettisanoja käytetään molemmissa aineistossa eikä mikään tehtävänanto 

suoranaisesti motivoi käyttämään intensiteettisanoja. Näin selvä ero johtuukin mitä 

todennäköisimmin oppimisympäristöstä. Merkillepantavaa on, että CIMO-aineistossa 

OIKEIN esiintyy varsin usein sellaisissa yhteyksissä, joissa natiivikielenkäyttäjä ole-

tettavasti käyttäisi jotain muuta sanaa. Erityisen poikkeavia tai jopa norminvastaisia 

ovat tapaukset, joissa lemmaa on käytetty intensiteettiä kuvaavana adverbina. Inten-

siteettipartikkelina OIKEIN ei välttämättä ole virheellinen mutta natiivin näkökulmasta 

outo. Natiivi saattaisi suosia esimerkiksi taajakäyttöistä partikkelia ERITTÄIN, sillä 

OIKEIN on monen muun intensiteettipartikkelin lailla erikoistunut tiettyihin sana-

liittoihin tai kollokaatioihin (VISK 2008 § 855).  

 

Vaikuttaa siltä, että YKI-tekstien kirjoittajat tuntevat paremmin OIKEIN-lemman käyt-

töä, sillä se ei esiinny juuri lainkaan intensiteettipartikkelina. Luultavasti tämä johtuu 

siitä, että arjessa tai oppitunnilla maahanmuuttajat oppivat intuitiivisesti tai tiedoste-

tusti tuntemaan suomalaisten intensiteettisanojen käyttöyhteydet. Suomea vieraana 

kielenä opiskelijoille pienet käyttöerot voivat kuitenkin tuottaa hankaluuksia.       

Ongelma on se, että monet intensiteettipartikkelit ovat pitkälti synonyymisia mutta 

erilaisia tyyliarvoltaan tai käyttötaajuudeltaan (VISK 2008 § 855).  

 

Aineistossa esiintyy myös muita OIKEIN-partikkelille läheisiä intensiteettisanoja, ku-

ten TODELLA, TOSI, ERITTÄIN, HYVIN ja KOVIN. Lemmoja TODELLA, KOVIN ja ERIT-

TÄIN käytetään molemmissa aineistoissa melko vähän, eikä aineistojen välillä ole 

tilastollisesti merkitseviä eroja. ERITTÄIN esiintyy aineistoissa yllättävänkin harvoin 

(YKI f = 3, CIMO f = 7) ottaen huomioon sen käyttökelpoisuuden monenlaisissa 

konteksteissa. Frekventimpiä lemmoja ovat sen sijaan HYVIN ja TOSI, joita käytetään 

molemmissa aineistossa mutta jotka yliedustuvat CIMO-aineistossa viiden prosentin 

merkitsevyystasolla.  

 

Molemmissa aineistoissa HYVIN esiintyy erityisesti tavan adverbina (183–184). In-

tensiteettiadverbin ominaisuuksia se saa vain kahdessa tapauksessa CIMO-
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aineistossa (185). Lisäksi HYVIN esiintyy intensiteettiä kuvaavana määritteenä (186–

188), jollaisena se yliedustuu CIMO-aineistossa (CIMO f = 17, YKI f = 5). Yliedus-

tumista saattaa kuitenkin selittää se, että CIMO-teksteissä HYVIN määrittää usein ad-

jektiivilemmaa TÄRKEÄ (f = 8) (187), joka esiintyy CIMO-aineistossa selvästi YKI-

aineistoa useammin (ks. luku 4.2.3.2). Muuten HYVIN-lemmaa käytetään aineistoissa 

samantapaisesti, eikä sen käytössä näyttäisi olevan oppimisympäristöstä johtuvia 

eroja. 

  

(183) minun täytyy opiskella hyvin ja yrittää tehdä kaikki mahdollisia. (CIMO)  

(184) On hyvä, että joukoliikenne toimii hyvin pääkaupunkiseudulla. (YKI) 

(185) opiskeluni on jotakin, josta pidän hyvin. Opiskelen germanistikka (CIMO) 

(186) luokalla. Ensin suomi oli hyvin vaikea minulle. Silloin äitini autoi (CIMO) 

(187) Myös vanhempani ovat minulle hyvin tärkeitä. Kun olen kotona, (CIMO) 

(188) mitä vaan. Nykyään aika on hyvin arvokas ja pitää säästää sitä. (YKI) 

 

TOSI esiintyy aineistoissa vain intensiteettimääritteenä. Se on frekventti sekä CIMO-

teksteissä (f = 31) että YKI-teksteissä (f = 21) siitä huolimatta, että sana on selvästi 

puhekielinen. YKI- ja CIMO-aineistossa sitä tavallisesti käytetään määrittämään ad-

jektiivia (189–190) ja harvoin myös adverbia (191–192). TOSI yliedustuu jonkin ver-

ran CIMO-aineistossa, mutta eroa saattaa selittää se, että HYVIN-lemman tavoin TOSI 

esiintyy usein TÄRKEÄ-lemman määritteenä (f = 11) (193) ja TÄRKEÄ on huomatta-

van yliedustunut CIMO-aineistossa.  

 

(189) yritän opiskella aina ahkerasti. Olen tosi onnellinen koska opiskelen (CIMO) 

(190) Vielä yksi asia on tosi hyvä vuokra-asunnosta. Jos jotain menee riikki, (YKI) 

(191) kiinnostaa minua. Nykyään nuoret tosi usein opiskelevat asioita, (CIMO) 

(192) tulen kouluun bussilla. Tosi hyvin ymmärrän hyvät ja hyonot puolet. (YKI) 

(193) oppinut häneltä. Minun ystävät ovat tosi tärkeitä minulle. Minulla (CIMO) 

 

TOSI-lemman arkikielisyys ei näytä häiritsevän kumpaakaan kirjoittajaryhmää, vaik-

ka aiemmissa tapauksissa on näyttänyt siltä, että puhekieli vaikuttaa erityisesti suomi 

toisena kielenä -kirjoittajien kieleen. Luultavasti taajuus molemmissa aineistoissa 

johtuu siitä, että TOSI on oppijoille tuttu intensiteettimäärite, joka todennäköisesti 

opitaan jo varhain ja joka arkikielenkäytössä tulee varmastikin usein oppijalle vas-

taan. Muodollisessa opetuksessakin se saatetaan opettaa jo aivan alkeisvaiheissa, 

koska se on äänteellisesti yksinkertainen ja sopii monen adjektiivin ja adverbin mää-

ritteeksi. Oppijat saattavat olla tietoisia sanan arkikielisyydestä, mutta he voivat halu-
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ta keventää tekstinsä muodollisuutta. Toisaalta kaikki oppijat eivät välttämättä tiedä, 

että TOSI on sävyltään puhekielinen, jos asia ei ole tullut esille kielenopiskelun aika-

na. Saattaa myös olla, että sanaa opitaan käyttämään teksteissäkin varsinkin alkeis-

tasolla, kun oppijat kirjoittavat usein epämuodollisia kirjoitelmia, joihin TOSI ei ole 

liian arkikielinen sananvalinta. Tämän vuoksi tuttua sanaa käytetään edelleen, vaikka 

keskitasolla tekstit muuttuvat entistä muodollisemmiksi.  

 

Muita intensiteettiä kuvaavia partikkeleita ovat AIKA ja MELKO. Näistä partikkeleista 

MELKO esiintyy aineistoissa vain muutaman kerran (YKI f = 1, CIMO f = 3). Partik-

keli AIKA sitä vastoin yliedustuu CIMO-aineistossa. AIKA esiintyy adverbin määrit-

teenä hyvin samankaltaisissa yhteyksissä molemmissa aineistoissa (194–195), mutta 

tällaisia esiintymiä on vain vähän (YKI  f = 3, CIMO f = 3). YKI-aineistossa AIKA on 

harvinainen myös adjektiivin määritteenä (f = 2), mutta CIMO-aineistossa AIKA mää-

rittää adjektiivia selvästi useammin, yhteensä 16 kertaa (196–197).  

 

(194) Kun olen kotona, mikä nykyisin tapahtuu aika harvoin, vietän paljon (CIMO) 

(195) vuokra-asunto on parempi vaihtoehto. Aika usein ihminen ei tietä, (YKI) 

(196) on selvästi totta . Nykyään on aika vaikea löytää jokin pieni kauppa (YKI) 

(197) perhe on tärkein asia elämässäni. Olen aika uskovainen ihminen ja (CIMO) 

 

Syy eroon on epäselvä. Tehtävänannolla ei pitäisi olla vaikutusta lemman käyttöön, 

eikä AIKA esiinny toistuvasti tietyn lemman määritteenä. Kyse ei myöskään ole sa-

nanvalintojen eroista, koska YKI-teksteissä samantapaisissa konteksteissa ei yliedus-

tu mikään toinen samanmerkityksinen sana. IHAN-lemma yliedustuu tapauksissa, 

joissa AIKA ei sovi vaihtoehtoiseksi määritteeksi. Näyttää siltä, että suomi vieraana 

kielenä -kirjoittajat yleensäkin käyttävät YKI-kirjoittajia useammin likimääräistä 

intensiteettiä kuvaavia sanoja AIKA ja MELKO. Tämä voi kytkeytyä Jarmo Jantusen 

(2011a: 58) tekemään havaintoon siitä, että kielenoppijat mielellään käyttävät aste-

määritteitä ja muita kvantifioivia ilmauksia. Jantusen tutkimuksessa AIKA oli yksi 

suomea vieraana kielenä oppineiden kielessä yliedustuvista lemmoista natiivikieleen 

verrattuna. Oppimisympäristön vaikutuksesta on kuitenkin vaikea tehdä johtopäätök-

siä, koska lemman mahdollisia käyttöeroja kohdekielisessä ja ei-kohdekielisessä op-

pimisympäristössä on vaikea arvioida ja todentaa ilman tutkimustietoa. 
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Taulukossa 13 on koostettuna edellä mainittujen intensiteettisanojen frekvenssit mää-

ritteinä ja itsenäisinä adverbeina käytettyinä. Mukana ovat myös lemmat IHAN ja  

LIIAN, jotka yliedustuvat YKI-aineistossa viiden prosentin riskitasolla, kuten luvussa 

4.2.6.1. todettiin. Lisäksi taulukossa esiintyy intensiteettipartikkeli AIVAN, joka on 

molemmissa aineistoissa harvinainen.  

 

Taulukko 13. Intensiteettisanojen frekvenssit.  

 

YKI  

adverbi 

YKI  

määrite 

YKI  

yht. 

CIMO  

adverbi 

CIMO  

määrite 

CIMO  

yht.  

AIKA  5 5  16 16 

AIVAN  3 3  1 1 

ERITTÄIN  3 3 1 6 7 

HYVIN  5 5 2 17 19 

IHAN 1 20 21  6 6 

KOVIN   3 3 1 1 2 

LIIAN 1 20 21  6 6 

MELKO  1 1  3 3 

OIKEIN 1 5 6 7 39 46 

TODELLA   10 10 1 10 11 

TOSI  21 21  31 31 

Yht. 3 90 93 12 117 129 

 

Taulukko osoittaa, että suomi toisena kielenä- ja suomi vieraana kielenä -kirjoittajat 

käyttävät intensiteettisanoja hieman eri tavoin. Ensinnäkin CIMO-kirjoittajat käyttä-

vät mainittuja lemmoja intensiteettiadverbeina useammin kuin YKI-kirjoittajat. Näis-

sä tapauksissa sananvalinta ei natiivin näkökulmasta ole luontevin. Tämä kertoo siitä, 

että suomi vieraana kielenä -kirjoittajat eivät aina täysin hahmota suomen kielen in-

tensiteettisanojen käyttöyhteyksiä.  

 

Lisäksi taulukko 13 kertoo, että molemmissa aineistoissa intensiteettisanoja käyte-

tään pääasiassa määritteinä, mutta CIMO-aineistossa intensiteettimääritteitä esiintyy 

enemmän. Tämä voi johtua siitä, että monet lemmoista määrittävät usein adjektiivia 

TÄRKEÄ, joka on CIMO-aineistossa merkitsevästi yliedustunut. Syynä voi olla myös 

se, että asioiden kvantifointi astemääritteiden avulla on tyypillisempää suomea vie-

raana kielenä oppineille kuin suomea toisena kielenä oppineille. Myös tekstien luon-

ne voi vaikuttaa siihen, että CIMO-kirjoittajat kvantifioivat asioita frekventimmin 

kuin YKI-kirjoittajat. OIKEIN-lemman huomattava yliedustuminen CIMO-aineistossa 



75 
 

kertoo kuitenkin, että suomea ulkomailla opiskelevien käyttävät juuri tätä lemmaa 

ehkä tarpeettomankin paljon. Lemmaa käytetään usein sellaisissakin konteksteissa, 

joissa jokin muu intensiteetin ilmaus voisi olla sopivampi. YKI-aineistossa puoles-

taan yliedustuvat intensiteettipartikkelit LIIAN ja IHAN. Ensimmäisen yliedustuminen 

johtunee tehtävänannosta, mutta jälkimmäistä käytetään myös selvästi erilaisissa 

konteksteissa kuin CIMO-aineistossa. Tätä voi selittää oppimisympäristön vaikutus.  

 

Intensiteettisanojen lisäksi CIMO-aineistossa yliedustuu muitakin adverbeihin lasket-

tavia lemmoja. Fokuspartikkeli MYÖS on toiseksi eniten yliedustunut lemma CIMO-

aineiston adverbien joukossa (198–199). MYÖS on molemmissa aineistossa frekventti 

partikkeli, mutta CIMO-aineistossa se esiintyy 60 kertaa useammin kuin YKI-

aineistossa. Oppimisympäristöstä johtuvaa eroa on kuitenkin vaikea löytää. Muut 

lisäyksen ilmaisun keinot, kuten liitepartikkeli -KIN ja -KAAN tai adverbilemma LI-

SÄKSI, eivät paljasta merkittäviä eroja aineistojen välillä. LISÄKSI on molemmissa 

aineistoissa harvinainen, sillä se esiintyy YKI-teksteissä seitsemän kertaa ja CIMO-

teksteissä kolme kertaa. Liitepartikkelit -KIN ja -KAAN puolestaan esiintyvät merki-

tyksessä ’myös’ lähes yhtä frekventisti molemmissa aineistoissa. Edes lemman MYÖS 

kontekstit eivät osoita eroja sanan käytössä. Frekvenssiero johtuukin todennäköisesti 

tehtävänannosta. CIMO-esseissä kirjoittajien on lueteltava viisi heille tärkeää asiaa, 

joten tekstin koheesiota on tärkeä rakentaa käyttämällä MYÖS-partikkelia. Tämä li-

sännee lemman frekvenssiä CIMO-aineistossa.  

 

(198) hermostua. Todella tärkeää on myös olla tyytyväinen itsestäni. (CIMO) 

(199) hyvää sanonta. Ystäviä myös meillä kaikilla pitää olla ja myös (CIMO) 

 

Toisaalta oppimisympäristön vaikutuksen kannalta huomionarvoinen seikka on se, 

että YKI-aineistossa MYÖS esiintyy 12 kertaa liitepartikkelin -KIN kanssa, siis muo-

dossa myöskin (200–201), kun taas CIMO-aineistossa myöskin ja myöskään esiinty-

vät molemmat vain kerran (202–203). Ero voi johtua siitä, että myöskin on frekventti 

arkikielessä, joten toisena kielenä -oppijat törmäävät siihen Suomessa eläessään. Re-

dundanttia ja pleonastista muotoa kuitenkin vältetään kirjoitetussa yleiskielessä. Ole-

tettavasti opetuksesta ja oppimateriaaleistaan suomi vieraana kielenä -opiskelijat 

oppivat ensisijaisesti huoliteltua yleiskieltä, minkä vuoksi myöskin jää heille tunte-

mattomaksi eikä se siksi esiinny CIMO-esseissä. On toki mahdollista, että kirjoittajia 
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on myös opetettu välttämään kyseistä muotoa, mutta keskitason kielenopetuksessa 

kielenhuollollisiin seikkoihin tuskin vielä kiinnitetään suurta huomiota.  

 

(200) lankapuhelin. Opiskelija kulttuuri myöskin vaikutaa minun päätokseni. (YKI) 

(201) Ja se kyllä on terveyden idea. Myöskin ranta-lomaa on hyvä. Mutta (YKI) 

(202) olla myös miellyttäviä. En usko myöskään, että on ihmisiä, jotka (CIMO) 

(203) yritän kertoa totta maastani ja myöskin haluan, että he ymmärtävät, (CIMO) 

 

Seuraava CIMO-aineistossa yliedustuva adverbilemma on MINUSTA, jota kirjoittajat 

käyttävät mielipiteen ilmaisun keinona. Kuten luvussa 3.3.1. on mainittu, MINUSTA 

on tässä tutkimuksessa tulkittu leksikaalistuneeksi sanaksi. MINUSTA esiintyy mieli-

piteen ilmaisun keinona molemmissa aineistossa, mutta sitä käytetään selvästi 

enemmän CIMO-aineistossa (204–206). Osittain yliedustuminen voi johtua teh-

tävänannosta, sillä CIMO-esseiden aihe on henkilökohtainen. Tämä ohjaa kirjoittajia 

kertomaan omasta, subjektiivisesta näkökulmastaan, toisin kuin YKI-teksteissä, jois-

sa argumentointi on usein objektiivisempaa. Tehtävänanto ei kuitenkaan täysin selitä 

lemman yliedustumista. Merkillepantavaa on, että YKI-tekstien kirjoittajat käyttävät 

postpositiorakennetta jonkun mielestä enemmän kuin CIMO-tekstien kirjoittajat. 

YKI-aineistossa postpositio MIELESTÄ esiintyy 34 kertaa ja kahta tapausta lukuun 

ottamatta sitä edeltää ensimmäisen persoonan persoonapronomini MINÄ (207) tai 

muutamassa tapauksessa pronominimaisesti käytetty adjektiivilemma OMA (208). 

CIMO-aineistossa lemma esiintyy 16 kertaa, ja sitä edeltää aina pronomini MINÄ 

(209). Yksinään käytetty MIELESTÄ(NI) esiintyy lähes yhtä frekventisti: YKI-

teksteissä se esiintyy kuusi kertaa (210) ja CIMO-teksteissä viisi kertaa (211).  

 

(204) oikein tärkeitä minulle. Minusta ihmisen täytyy löytää hyvää työ (CIMO) 

(205) Ensimmäinen asiaa, joka minusta on aina ja melkein kaikille tärkeä (CIMO) 

(206) olla erilaisia ihmisia kanssa ja minusta erilaisuus on ihmisille rikkaus (YKI) 

(207) lähikaupasta. Lopuksi, minun mielestäni on kivempa olla kotona tai (YKI) 

(208) turvallisus tunteita. Oman mielestä perheen ja kaulun yhteistyö (YKI) 

(209) Minun poikaystäväni on minun mielestäni myös minun perheeni. (CIMO) 

(210) kaikkiaan vukralla asuminen tuottaa mielestani paljon etuja ja on (YKI) 

(211) tästä niin aikaisin, mutta mielestäni ei se ole mitään ihmellistä. (CIMO) 

 

<MINÄ> MIELESTÄ -rakenne on merkitykseltään synonyyminen lemman MINUSTA 

kanssa, mutta postpositiorakenne minun mielestä(ni) on yleisempi YKI-aineistossa ja 

MINUSTA puolestaan CIMO-aineistossa. Tässä tapauksessa ei ole helppoa tehdä pää-

telmiä oppimisympäristön vaikutuksesta, koska on vaikea intuitiivisesti arvioida sitä, 
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miten näitä ilmaisuja käytetään tai opetetaan Suomessa ja maailmalla. Intuition pe-

rusteella molemmat ovat frekventtejä ja käyttökelpoisia mielipiteen ilmaisun keinoja, 

mutta huolitellussa yleiskielessä MINUSTA ei välttämättä ole sopiva. Onkin yllättävää, 

että arkikielisempi vaihtoehto yliedustuu CIMO-aineistossa, vaikka arkikieli voisi 

hypoteettisesti heijastua pikemmin YKI- kirjoittajien kieleen. Varmaa syytä onkin 

mahdotonta osoittaa. Voi olla, että MINUSTA opetetaan suomi vieraana kielenä           

-opiskelijoille hyvänä mielipiteen ilmaisun keinona, mutta sen rekisterieroa minun 

mielestäni -rakenteeseen ei tehdä selväksi. Suomessa kieltä oppivat maahanmuuttajat 

puolestaan saattavat omaksua molemmat vaihtoehdot, mutta mahdollisesti he oppivat 

tunnistamaan käyttöyhteyksien eron. Voi myös olla, että minun mielestä(ni) on suo-

men kielessä käytetympi ja siksi tutumpi rakenne. Arkikielessä ilmaus kuitenkin 

esiintyy oletettavasti useammin ilman omistusliitettä. Tämä voi selittää, miksi aineis-

toissa esiintyy myös omistusliitteettömiä muotoja (esim. Minun mielestä, kaupat voi 

olla auki arkisin esim 18:00 asti - -) (YKI f = 8, CIMO f = 3).  

 

Viimeinen yhden prosentin riskitasolla yliedustuva adverbilemma on ERIKOISESTI. 

ERIKOISESTI esiintyy CIMO-aineistossa kuusi kertaa neljän kirjoittajan käyttämänä, 

ja se saa merkityksen ’erityisesti’ (212–213). YKI-aineistossa ERIKOISESTI ei esiinny 

lainkaan. ERITYISESTI puolestaan esiintyy CIMO-teksteissä seitsemän kertaa (214) ja 

YKI-teksteissä viisi kertaa (215). Samassa merkityksessä käytetty VARSINKIN sen 

sijaan esiintyy CIMO-teksteissä kerran ja YKI-teksteissä kolme kertaa (216). Esiin-

tymät kertovat siitä, että näiden adverbien ilmaisema funktio on lähestulkoon yhtä 

yleinen molemmissa aineistossa mutta sananvalinnat eroavat. Tässä tapauksessa ERI-

KOISESTI on poikkeava sananvalinta, koska YKI-teksteissä sitä ei käytetä. Myös na-

tiivisuomessa ERIKOISESTI on harvinainen: Kielitoimiston sanakirjan (2012 s.v. eri-

koisesti) mukaan sen sijaan käytetään tavallisemmin sanoja erityisesti, nimenomaan, 

etenkin ja varsinkin.  

 

(212) mukava ulkona. Minä ihailen vettä, erikoisesti järviä ja jokia. Nautin (CIMO) 

(213) on perheeni ja ystäväni. Tykkään erikoisesti siitä, että vietän aikaa (CIMO) 

(214) Rakastan tehdä sitä erityisesti kesällä kun on hyvä ilma. (CIMO) 

(215) Perheelle, jossa on lapsia, on erityisesti vaikea. Työn jälkeen pitää (YKI) 

(216) pitämään ympäristömme puhtaana. Varsinkin Suomessa, ihmisillä on (YKI) 
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Oppimisympäristön vaikutus eroihin on todennäköinen. Suomea Suomessa oppineet 

maahanmuuttajat käyttävät sanoja ERITYISESTI ja VARSINKIN, koska ne ovat suomen 

kielessä tavanomaisia. He kuitenkin välttävät epätyypillistä lemmaa ERIKOISESTI. 

Suomi vieraana kielenä -opiskelijat puolestaan pitävät ERIKOISESTI-lemmaa syno-

nyymisenä vaihtoehtona ERITYISESTI-lemmalle, koska he eivät välttämättä tunne sen 

käyttöyhteyksiä. Mahdollisesti sana on opittu oppimateriaaleista tai sanakirjasta, jos-

ta sen epätavallisuus merkityksessä ’erityisesti’ ei ole käynyt ilmi. 

 

Nostan vielä esille yhden adverbeihin lasketun lemman, TIETENKIN, joka yliedustuu 

CIMO-aineistossa viiden prosentin riskitasolla. Modaalipartikkeli TIETENKIN esiintyy 

CIMO-aineistossa seitsemän kertaa (217) mutta YKI-aineistossa vain kerran. Sille 

synonyymisia sanoja ovat TIETYSTI ja LUONNOLLISESTI sekä kiinteä ilmaus totta kai 

(KS 2012 s.v. tietenkin). TIETYSTI on näistä yleisin: se esiintyy CIMO-teksteissä 24 

kertaa (218) ja YKI-teksteissä 16 kertaa (219), eli sekin yliedustuu hieman CIMO-

aineistossa. LUONNOLLISESTI ei esiinny aineistossa tässä merkityksessä. Kahdesta 

lemmasta koostuva totta kai puolestaan on yleisempi YKI-aineistossa, sillä YKI-

teksteissä se esiintyy seitsemän kertaa (220) ja CIMO-teksteissä kerran (221).  

 

(217) tarpeellisempia asioita. Perheeni on tietenkin tärkeimpia asioita (CIMO) 

(218) Kolmas olennainen asia on tietysti opiskelu ja työ. Nykyisessä (CIMO) 

(219) lapsille tärkeät asiat. Tietysti koulussa lapsi oppii erilaisia aineitä (YKI) 

(220) siksi pittää mennä ostoksille, totta kai, vain autolla. Hyvä, että ei (YKI) 

(221) Kolmas tärkein asia - se on, totta kai, perhe. Ihminen ilman perhettä (CIMO) 

  

Jälleen kirjoittajaryhmät käyttävät hieman eri sanoja saman funktion ilmaisuun: TIE-

TYSTI näyttäisi olevan molemmille kirjoittajaryhmille luontevin valinta, mutta sen 

vaihtoehtona suomi vieraana kielenä -kirjoittajat suosivat lemmaa TIETENKIN ja suo-

mi toisena kielenä -kirjoittajat ilmausta totta kai. On kuitenkin vaikea tulkita, mistä 

erot johtuvat, sillä TIETYSTI, TIETENKIN ja totta kai ovat merkitykseltään ja käyttö-

yhteyksiltään melko samankaltaisia ja niiden käyttöfrekvenssiä natiivikielessä on 

vaikea arvioida intuitiivisesti. Totta kai voi olla arkikielessä käytetympi kuin kirjoite-

tussa kielessä, joten on mahdollista, ettei se esiinny frekventisti esimerkiksi suomi 

vieraana kielenä -oppimateriaaleissa, minkä vuoksi se jää ulkomailla oppiville    

suomenoppijoille vieraaksi. Suomea Suomessa oppineet taas saattavat törmätä ilmai-

suun arjessa, ja tämän vuoksi se on heille tutumpi. On kuitenkin epäselvää, miksi 
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TIETENKIN aliedustuu YKI-teksteissä ja millainen vaikutus oppimisympäristöllä on 

frekvenssieroon.  

 

Adverbien tutkiminen YKI- ja CIMO-aineistoista osoitti useita eroja, jotka voivat 

johtua oppimisympäristöstä. Monissa tapauksissa erot perustuvat erityisesti siihen, 

että kirjoittajaryhmät käyttävät eri keinoja ilmaista samaa merkitystä. YKI-

aineistossa partikkeli VAIKKA on lemman ESIMERKIKSI vaihtoehtona frekventimpi 

kuin CIMO-aineistossa. CIMO-kirjoittajat puolestaan käyttävät lemmaa ERIKOISESTI 

lemman ERITYISESTI vaihtoehtona, kun taas YKI-kirjoittajat välttivät ERIKOISESTI-

lemmaa kokonaan. Lisäksi CIMO-aineistossa adverbi TIETENKIN on TIETYSTI-

lemman vaihtoehtona yleisempi kuin YKI-teksteissä, joissa puolestaan yliedustuu 

kiinteä ilmaus totta kai. Lisäksi arkikielen vaikutus suomea Suomessa oppineiden 

kieleen näkyy MYÖS-lemman myöskin-muodon yliedustumisessa. Analyysi osoitti 

myös eroja intensiteettisanojen käytössä. Merkitsevin havainto on OIKEIN-partikkelin 

huomattava yliedustuminen suomea ulkomailla oppineiden teksteissä, mikä osoittaa, 

että vieraana kielenä oppineilla voi olla vaikeuksia hahmottaa intensiteettisanojen 

käyttöyhteyksiä. Myös lemmojen IHAN ja AIKA frekvenssissä havaittiin eroja, jotka 

voivat johtua oppimisympäristöstä.  

 

Esiintymien analyysin perusteella mikään tietty adverbi tai partikkeli ei yksin näyt-

täisi selittävän, miksi adverbeiksi laskettavien saneiden osuus kaikista saneista on 

vajaa kolme prosenttiyksikköä suurempi YKI-aineistossa kuin CIMO-aineistossa (ks. 

luku 4.1.2.). Sen sijaan ero vaikuttaisi kumuloituvan useiden adverbeihin laskettavien 

lemmojen frekvensseistä. Mielenkiintoista olisikin selvittää, onko lemmojen ryhmien 

välillä eroja ja yliedustuvatko esimerkiksi tietyntyyppiset adverbit tai partikkelit 

jommassakummassa aineistossa. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole tilaa etsiä 

vastausta tähän kysymykseen.  

 

 

4.2.7. Adpositiot 

 

Adpositiot jakautuvat prepositioihin ja postpositioihin (VISK 2008 § 687). Yhteensä 

adpositioesiintymiä on tutkimusaineistossa 476 kappaletta, joista 68 on prepositioita 
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ja 408 on postpositioita. Erilaisia adpositiolemmoja aineistossa on 62 kappaletta, 

joista suurin osa on postpositioita. 

 

Tutkimusaineistossa esiintyvät prepositiot on koottu taulukkoon 14. Kuten taulukko 

osoittaa, prepositioiden määrä on melko pieni. Molemmissa aineistossa yleisin pre-

positiolemma on ILMAN, jota kumpikin kirjoittajaryhmä käyttää erityisesti ilmaise-

maan, kuinka vaikeaa elämä olisi ilman jotain tärkeää asiaa (esim. Minä en voi aja-

tella munun elämästäni ilman matkapuhelin. [YKI]). Taulukon 14 Z-arvot osoittavat, 

ettei aineistojen välillä ole tilastollisesti merkitseviä frekvenssieroja eikä mitään pre-

positiota voi pitää avainadpositiona. Oppimisympäristö ei tämän aineiston perusteella 

näytä vaikuttavan siihen, kuinka suomenoppijat käyttävät prepositioita. Toisaalta 

oppimisympäristön vaikutusta on vaikea arvioida, koska prepositioilemmojen määrä 

on niin pieni.  

 

Taulukko 14. Tutkimusaineistossa esiintyvät prepositiot. 

Lemma 

 

YKI  

f 

YKI  

% 

CIMO  

f 

CIMO  

% 

Kaikki  

 

Z 

 

ENNEN 4 12,90 % 4 10,81 % 8 0,266724783 

ILMAN 24 77,42 % 32 86,49 % 56 -0,976835536 

KESKELLÄ 1 3,23 % 

 

0,00 % 1 1,100619163 

LÄHELLÄ 

 

0,00 % 1 2,70 % 1 -0,92214038 

LÄPI 1 3,23 % 

 

0,00 % 1 1,100619163 

YMPÄRI 1 3,23 % 

 

0,00 % 1 1,100619163 

 

31 

 

37 

 

68 

  

Eri postpositiolemmoja esiintyy CIMO- ja YKI-aineistoissa yhteensä 56 kappaletta. 

Taulukossa 15 näkyvät postpositiot, jotka yliedustuvat jommassakummassa aineis-

tossa enintään viiden prosentin riskitasolla. Näitä on kuusi kappaletta, eikä lemman 

LUOKSE tilastollinen merkitsevyys ole yleistettävyyden kannalta luotettava, koska 

frekvenssi (f = 4) on niin pieni. Viittä muuta yliedustuvaa postpositiolemmaa käsitel-

lään seuraavissa luvuissa. 
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Taulukko 15. Mahdolliset avainpostpositiot. 

Lemma 

 

YKI 

f 

YKI 

% 

CIMO 

f 

CIMO 

% 

Kaikki 

 

Z 

 

JÄLKEEN 27 11,89 % 7 3,87 % 34 2,914427507 

MUKAAN 7 3,08 % 

 

0,00 % 7 2,383050656 

TAKIA 14 6,17 % 3 1,66 % 17 2,264855222 

LUOKSE 

 

0,00 % 4 2,21 % 4 -2,250831766 

AVULLA 

 

0,00 % 7 3,87 % 7 -2,988687839 

KANSSA 63 27,75 % 91 50,28 % 154 -4,662621285 

Kaikki postp. 227 

 

181 

 

408 

  

 

4.2.7.1. YKI-aineistossa yliedustuvat postpositiot 

 

YKI-teksteissä yliedustuvia postpositiolemmoja ovat JÄLKEEN, MUKAAN ja TAKIA. 

JÄLKEEN-lemman yliedustuminen on selvin, mutta käyttökontekstien perusteella 

frekvenssiero selittyy tehtävänannolla. Lemma esiintyy erityisesti sellaisissa konteks-

teissa, joita motivoi tehtävänanto ja varsinkin kauppa-asioimista käsittelevä aihe. 

Lemman täydennyksiä ovat useimmiten SE ja TYÖ tai TYÖPÄIVÄ (222–224). Vastaavat 

käyttökontekstit ovat epätodennäköisempiä CIMO-aineistossa. Sen sijaan CIMO-

teksteissä lemma esiintyy silloin, kun kirjoittaja kuvaa, mitä on tapahtunut tietyn 

elämäntilanteen jälkeen (225), mutta esiintymiä on ylipäänsä melko vähän. 

 

(222) niin että eivät ehdi arkipäivänä työn jälkeen käydä kaupassa. (YKI) 

(223) on ja miten kiva fiilis tulee sen jälkeen kun liikut. Me ihmiset (YKI) 

(224) jaksa käydä kaupoissa pitkän työpäivän jälkeen. Sen kun vaan (YKI) 

(225) Ylioppilaaksi kirjoitamisen jälkeen olin myös viisi kuukautta töissä (CIMO) 

 

Niin ikään MUKAAN-lemman yliedustuminen tuskin johtuu oppimisympäristöstä. 

Lemma esiintyy YKI-teksteissä ainoastaan seitsemän kertaa, ja se toistuu vain muu-

taman kirjoittajan teksteissä. Lemma myös esiintyy vaihtelevissa merkityksissä 

(226–227). Yliedustuminen on siis mitä todennäköisimmin sattumaa. 

 

(226) Tutkimisten mukaan, perheen jola jäsenilla on oma matkapuheli (YKI) 

(227) Koska me menemme matkustan auto mukaan. Äiti menee kaksi (YKI) 

 

Kolmas YKI-teksteissä yliedustuva postpositiolemma on TAKIA, joka esiintyy YKI-

aineistossa 14 kertaa ja CIMO-aineistossa kolme kertaa. Lemmaa käytetään ilmaise-
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maan jonkin syytä (esim. Ei ole asuntolainaa josta on maksettava korkoja ja lyhen-

nyksia eikä sen seurauksena suuria velkoja asunnon takia ole.). Syyn ilmaisuun käy-

tetään myös muita postpositiolemmoja, kuten VUOKSI, TÄHDEN ja ANSIOSTA. Näitä 

kuitenkin esiintyy molemmissa aineistoissa vain muutamia yksittäisiä tapauksia. Sel-

vin ero aineistojen välillä perustuukin juuri TAKIA-lemmaan. Tehtävänannon vaiku-

tus frekvenssiin on tässä tapauksessa epätodennäköinen, koska molemmissa aineis-

toissa kirjoittajien on ilmaistava asioiden syitä. Tämän osoittaa muun muassa se, että 

molemmissa aineistossa esiintyy runsaasti miksi-kysymyslauseita ja varsinkin koska-

sivulauseita. Näyttää kuitenkin siltä, että syyn ilmaisemisen tavat eriävät aineistojen 

välillä.  

 

TAKIA esiintyy YKI-aineistossa erityisesti ilmaisussa sen takia (228–229). Vaihto-

ehtoisesti sen tilalla voisi käyttää adverbilemmaa SIKSI. Merkillepantavaa kuitenkin 

on, että SIKSI yliedustuu CIMO-aineistossa viiden prosentin riskitasolla (YKI f = 12, 

CIMO f = 22, Z = -2,40). Yhteensä postpositiorakennetta ja SIKSI-lemmaa käytetään 

aineistossa lähes saman verran ja samankaltaisissa konteksteissa (228–232). Suomi 

toisena kielenä -kirjoittajat kuitenkin suosivat ilmausta sen takia ja suomi vieraana 

kielenä -kirjoittajat puolestaan lemmaa SIKSI. Eron syy on epäselvä, mutta op-

pimisympäristön vaikutus on mahdollinen, koska tehtävänanto ei selitä aineistojen 

eroa. Ilman tutkimustietoa on kuitenkin vaikea arvioida tarkemmin oppimisympäris-

tön vaikutusta ja sitä, miten lemmoja SIKSI ja TAKIA todella käytetään erilaisissa op-

pimisympäristöissä ja miten niitä mahdollisesti opetetaan.  

 

(228) aikaa. Mutta se on mahdoton. Sen takia kaikki ostajat yrittävät käydä (YKI) 

(229) tulivat masentunut ja köyhä. Sen takia lapset eivät voi harrastaa (YKI) 

(230) maksaa pankille ja asuu omassa. Siksi asuntojen hinnatkin ovat (YKI) 

(231) Minusta Suomi on erilainen maa. Siksi minä olen päättänyt opiskella (CIMO) 

(232) siskoa ja kaksi veljeä ja juuri siksi meidän kotona on jännittävä (CIMO) 

 

Samankaltaista merkitystä ilmaisevat postpositiot, kuten VUOKSI ja TÄHDEN, ovat 

molemmissa aineistoissa harvinaisia. VUOKSI esiintyy YKI-aineistossa kaksi kertaa ja 

CIMO-aineistossa kolme kertaa, ja TÄHDEN esiintyy vain kerran CIMO-teksteissä. 

Tämä tukee Jantusen (2011a: 58) havaintoa siitä, että oppijankielessä TAKIA-

postpositio on lähes yksinomainen synonyymeihinsä verrattuna. Jantusen tutkimuk-

sen natiiviaineistossa sanojen käyttö jakautui tasaisemmin ja VUOKSI oli TAKIA-
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lemmaa yleisempi. Mielenkiintoisesti TAKIA oli kuitenkin Jantusen tutkimuksessa 

yliedustunut nimenomaan suomi vieraana kielenä -oppijoiden kielessä, vaikka tässä 

tutkimuksessa se oli näillä kirjoittajilla harvinainen. Tuloksia on kuitenkin mahdoton 

verrata, koska aineistot olivat huomattavan erikokoisia ja Jantunen vertaili edistynei-

den oppijoiden kieltä natiivikieleen.  

 

 

4.2.7.2. CIMO-aineistossa yliedustuvat adpositiot 

 

CIMO-aineistossa yliedustuvia adpositiolemmoja ovat KANSSA ja AVULLA. Lemma 

KANSSA yliedustuu näistä selvimmin. CIMO-teksteissä se esiintyy erityisesti yhteyk-

sissä, joissa kirjoittaja kertoo tekevänsä jotain ystäviensä tai perheensä kanssa (233–

234). YKI-teksteissä lemman täydennyksenä on myös yleensä ihmistarkoitteinen 

sana, mutta konteksti on vaihtelevampi erilaisten tehtävänantojen vuoksi. Oppi-

misympäristöstä johtuvia eroja lemman käyttöyhteydet eivät paljasta, vaan todennä-

köisesti eroa selittää tehtävänanto. CIMO-teksteissä viittaukset ystäviin ja yhteiseen 

tekemiseen heidän kanssaan ovat tehtävänannon vuoksi erittäin toistuvia, kun taas 

YKI-aineistossa tehtävänanto ei samassa määrin johdata KANSSA-lemman käyttöön.  

 

(233) minulle tärkeä. Pidän mennä heidän kanssa esim. elokuviin tai (CIMO) 

(234) Perheessä ovat ihmiset, kenen kanssa minä olen elanut kaikki (CIMO) 

 

KANSSA-lemman lisäksi CIMO-aineistossa yliedustuu postpositiolemma AVULLA. 

Lemma esiintyy teksteissä vain seitsemän kertaa, mutta YKI-aineistossa ei kertaa-

kaan. Sanan voisi olettaa kytkeytyvän erityisesti yhteyksiin, jossa kirjoittaja kertoo 

ystäviensä tuesta, mutta sen sijaan sen täydennyksenä on useimmiten eloton tarkoite 

(235–236). Lemma saa teksteissä hieman vaihtelevia merkityksiä: joskus se olisi 

korvattavissa välinettä ilmaisevalla adessiivirakenteella (237) mutta joskus ANSIOS-

TA-lemmalla (238). On epäselvää, miksi postpositio ei esiinny YKI-aineistossa, 

vaikka useat tehtävänannot voisivat motivoida sen käyttöä. Nähtävästi AVULLA ei ole 

suomea toisena kielenä oppineille luonteva ilmaus. Toisaalta CIMO-teksteissä lem-

man frekvenssi on niin pieni ja merkitys vaihteleva, että on vaikea varmuudella tode-

ta, että AVULLA olisi oppimisympäristön vuoksi yliedustunut CIMO-aineistossa. Ero 

voi johtua myös sattumasta. 
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(235) en tekisi elämässäni asioita, joiden avulla voisin olla tyytyväinen (CIMO) 

(236) on elämässäni oikein tärkeiä. Hänen avulla päätin (päättää) opiskella (CIMO) 

(237) elamässä. Ensiksi siiksi, että työn avulla me saamme raha. Toisiksi (CIMO) 

(238) joka ei ole maholollista sanojen avulla. Kuitenkin unelmoin paljon (CIMO) 

 

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, ettei adpositioiden käytössä ole huomattavia eroja, 

jotka voisivat johtua oppimisympäristöstä. Poikkeus on kuitenkin postpositiolemma 

TAKIA, joka esiintyy erityisesti suomea Suomessa oppineiden teksteissä. Sen sijaan 

suomea ulkomailla oppineet ilmaisevat syytä useammin adverbilemmalla SIKSI. Il-

man tutkimustietoa on kuitenkin epäselvää, miten kohdekielinen tai ei-kohdekielinen 

kielenoppimisympäristö vaikuttaa näiden ilmausten käyttöön.  

 

 

4.2.8. Konjunktiot 

 

Viimeinen tutkimusaineistossa merkitty sanaluokka on konjunktiot, jotka nykyään 

lasketaan kuuluvaksi partikkeleihin (VISK 2008 § 812). Konjunktioesiintymiä on 

koko tutkimusaineistossa yhteensä 3 205 kappaletta.  Nämä on edelleen jaettu rinnas-

tuskonjunktioihin ja alituskonjunktioihin. Nykyfennistiikassa alistuskonjunktioiden 

kategoriaa ei enää käytetä (VISK 2008 § 816), mutta noudatan tässä annotoinnin 

mukaista jakoa.  

 

Taulukko 16 näyttää kaikki aineiston rinnastuskonjunktiot. Lemmoja on yhteensä 

kaksitoista ja esiintymiä 1 842. Näistä 946 esiintymää on YKI-aineistosta ja 896 

esiintymää puolestaan CIMO-aineistosta. Konjunktiolemmoista JA on odotuksen-

mukaisesti frekventein (f = 1270). Aineistoissa yliedustuvia lemmoja ovat JA, TAI 

sekä VAI. 
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Taulukko 16. Kaikki rinnastuskonjunktiot. 

Lemma YKI  

f 

YKI  

% 

CIMO  

f 

CIMO  

% 

Kaikki  Z 

TAI 114 12,05 % 48 5,36 % 162 5,069811424 

VAI 19 2,01 % 7 0,78 % 26 2,231605861 

SEKÄ 20 2,11 % 9 1,00 % 29 1,912283656 

JOTEN 3 0,32 % 

 

0,00 % 3 1,687030803 

ELI 15 1,59 % 9 1,00 % 24 1,099352801 

ELIKKÄ 1 0,11 % 

 

0,00 % 1 0,97347848 

PAITSI 1 0,11 % 

 

0,00 % 1 0,97347848 

TAIKKA 1 0,11 % 

 

0,00 % 1 0,97347848 

ETTÄ 11 1,16 % 8 0,89 % 19 0,573100946 

VAAN 6 0,63 % 4 0,45 % 10 0,548309245 

MUTTA 148 15,64 % 148 16,52 % 296 -0,509948548 

JA 607 64,16 % 663 74,00 % 1270 -4,557491836 

Kaikki 

rinn.konj. 946 

 

896 

 

1842 

  

Taulukko 17 näyttää aineiston alistuskonjunktioesiintymät. Näitä on yhteensä 1 363, 

joista 746 kappaletta on YKI-aineistosta ja 617 CIMO-aineistosta. Alistuskonjunk-

tiolemmoja on yhdeksän kappaletta, ja näistä frekventeimpiä ovat ETTÄ, KUN, JOS, 

KOSKA ja KUIN.  Alistuskonjunktioista JOS yliedustuu YKI-aineistossa ja KOSKA puo-

lestaan CIMO-aineistossa. Käsittelen yliedustuvia rinnastus- ja alistuskonjunktioita 

seuraavissa alaluvuissa. 

 

Taulukko 17. Kaikki alistuskonjunktiot. 

Lemma YKI  

f 

YKI  

% 

CIMO  

f 

CIMO % Kaikki  Z 

JOS 158 21,18 % 91 14,75 % 249 3,058337249 

KUNNES 2 0,27 % 

 

0,00 % 2 1,287084415 

KUN 152 20,38 % 109 17,67 % 261 1,265293668 

KUIN 70 9,38 % 49 7,94 % 119 0,938552646 

VAIKKA 20 2,68 % 14 2,27 % 34 0,485369314 

ETTÄ 251 33,65 % 223 36,14 % 474 -0,963282578 

SILLÄ 

 

0,00 % 1 0,16 % 1 -1,099983589 

JOTTA 2 0,27 % 6 0,97 % 8 -1,694471628 

KOSKA 91 12,20 % 124 20,10 % 215 -3,982298392 

Kaikki 

alistuskonj. 746 

 

617 

 

1363 
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4.2.8.1. YKI-aineistossa yliedustuvat konjunktiot 

 

YKI-aineistossa yliedustuvia konjunktiolemmoja ovat rinnastuskonjunktiot TAI ja 

VAI sekä alistuskonjunktioihin laskettava adverbiaalikonjunktio JOS. Näiden lemmo-

jen yliedustuminen YKI-aineistossa on todennäköisesti tehtävänannon seurausta. 

Lemmojen TAI ja VAI yliedustumista selittää se, että YKI-teksteissä vaihtoehtojen 

vertailu (239–243) on selvästi yleisempää kuin CIMO-aineistossa. YKI-kirjoittajat 

tavallisesti käsittelevät ja perustelevat aiheitaan esimerkkien avulla, ja näitä esimerk-

kejä he rinnastavat lemmoilla TAI ja VAI (242). Jotkin tehtävänannot myös ohjaavat 

kirjoittajia vertailemaan kahta eri vaihtoehtoa, esimerkiksi omistus- ja vuokra-

asuntoa (243). Verrattuna YKI-aineistoon CIMO-aineistossa TAI-lemmaa käytetään 

vähemmän, koska esseissä erilaisten vaihtoehtojen vertailu ei ole niin tarpeellista tai 

tehtävänannon vaatimaa. 

 

(239) En minä tiedä onko se hyvä tai paha? Mutta olen varma että (YKI) 

(240) Jos talossa olisi remontti tai huolto, me maksamme itsemme. (YKI) 

(241) Nyt, kuin väitellään kännykkeen hyvistä vai huonoisuudesta, kerron (YKI) 

(242) esimerkiksi maalata seinät punaiseksi tai kaakeloida kylpyhuoneetta. (YKI) 

(243) melkein samantekevää asuuko vuokralla vai maksaa pankille ja asuu (YKI) 

 

JOS puolestaan yliedustuu YKI-aineistossa, koska kirjoittajat käyttävät JOS-lauseita 

usein pohdintojensa ja perustelujensa tukena kuvaamaan erilaisia skenaarioita (244–

245). YKI-kirjoitelmissa kirjoittajan tehtävä on vertailla eri vaihtoehtoja ja tällöin 

ehdollisilla sivulauseilla on helppo kuvata, milloin tai kenelle jokin on hyvä tai huo-

no. Jos-lauseilla usein kuvataankin erilaisia tilanteita, joiden hyvyyttä tai huonoutta 

kirjoittaja kommentoi (246). JOS on yleinen varsinkin teksteissä, jossa kirjoittajat 

pohtivat kaupan aukioloaikoja ja niiden vaikutusta elämään (245–246). CIMO-

esseissä sen sijaan kirjoittajat kertovat asioista omasta näkökulmastaan ja harvemmin 

hahmottelevat erilaisia tilanteita, joita ilmaisisivat JOS-lauseilla. Toisaalta CIMO-

kirjoittajat käyttävät JOS-lauseita ilmaisemaan henkilökohtaisia kuvitelmiaan ja haa-

veitaan (247–249). Tehtävänannon vaikutuksesta JOS on kuitenkin YKI-teksteissä 

yleisempi, vaikka lemma onkin frekventti molemmissa aineistoissa.  

 

(244) jos perheessa on paljon lapsia, parempi jos on oma sauna ja piha. (YKI) 

(245) Heillä ei ole enää perheelämä jos kaupa on auki joka päivä (YKI) 

(246) Sen takia olisi niin hyvää, jos kauppat olisivat auki joka päivä (YKI) 
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(247) Toivon kuitenkin, että tulevaisuudessa, jos kaikki neljää (CIMO) 

(248) työskentelen kovasti. Uskon, että jos olen tarpeeksi ahkera kaikki (CIMO) 

(249) Minulla on koti-ikävä monta kertaa. Jos minulla olisi lentokone vai (CIMO) 

 

 

4.2.8.2. CIMO-aineistossa yliedustuvat konjunktiot 

 

CIMO-teksteissä yliedustuvia konjunktiolemmoja ovat JA sekä KOSKA. KOSKA-

lemman yliedustumista selittää se, että koska-lauseilla on helppo vastata tehtävänan-

toon eli perustella asioiden tärkeyttä (250–252). KOSKA on erityisen yleinen ilmauk-

sessa on tärkeä koska, joka toistuu monessa CIMO-esseessä. Myös YKI-teksteissä 

KOSKA on frekventti keino perustella kirjoittajan mielipidettä tai valintaa (253), mutta 

tehtävänanto ei yhtä vahvasti motivoi KOSKA-lemman käyttöä. Lemman korkea frek-

venssi molemmissa aineistoissa kertoo kuitenkin, että KOSKA on tuttu ja taajakäyttöi-

nen sana kummallekin kirjoittajaryhmälle.  

 

(250) Elämässäni eläimet ovat tarkeatkin, koska tykkään niitä paljon. (CIMO) 

(251) äitini on tärkein ihminen elämässäni, koska minulla ei ole perhettä (CIMO) 

(252) Opiskelu on tärkeä asia minulle, koska siitä rippuu tulevaisuuteni. (CIMO) 

(253) Matkapuhelin on tosi hyvä koska voi olla tavoittamissa koko ajan (YKI) 

 

Toinen CIMO-teksteissä yliedustuva konjunktiolemma on JA. Oppimisympäristön 

vaikutus lemman esiintymiseen tuntuu epätodennäköiseltä, koska konjunktio on niin 

frekventti ja käyttöalaltaan laaja. Suurin syy frekvenssierolle lienee se, että YKI-

teksteissä yliedustuu lemma TAI. YKI-teksteissä TAI on yleisempi kuin CIMO-

aineistossa, koska kirjoittajat vertailevat vaihtoehtoja ja antavat esimerkkejä (ks. luku 

4.2.8.1.). TAI-lemman yleisyys luultavasti vähentää JA-lemman esiintymiä YKI-

aineistossa, jonka vuoksi JA yliedustuu CIMO-esseissä. TAI-lemman frekvenssi vai-

kuttaa myös tilastollisen merkitsevyyden laskentaan. JA-lemman yliedustumisen ti-

lastollinen ero aineistojen välillä onkin tosiasiassa pieni, eikä frekvenssiero ole mer-

kitsevä koko sanemäärään suhteutettuna (Z = -1,66).  

 

Oppimisympäristön vaikutuksen näkökulmasta on toisaalta mielenkiintoista, että JA-

lemmalle synonyyminen SEKÄ on jonkin verran yleisempi YKI-aineistossa kuin  

CIMO-aineistossa (YKI f = 20, CIMO f = 9). Muihin pronomineihin suhteutettuna 

SEKÄ-lemman frekvenssiero ei ole tilastollisesti merkitsevä (Z = 1,91), mutta koko 
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sanemäärään suhteutettuna SEKÄ on hieman yliedustunut YKI-aineistossa (Z = 2,03). 

Useimmiten SEKÄ esiintyy konjunktioparinsa ETTÄ kanssa paralleelisessa rakenteessa 

(YKI f = 11, CIMO f = 7) (254–255). SEKÄ esiintyy myös itsenäisesti (257). Tässä 

kontekstissa se on yleisempi YKI- kuin CIMO-aineistossa (YKI f = 9, CIMO f = 2) 

varsinkin, kun huomioidaan, että JA-lemma on CIMO-aineistossa frekventimpi kuin 

YKI-aineistossa.  

 

(254) Minun mielesteni lapset oppivat, sekä kotona, että koulussa. Jotta lapsi (YKI) 

(255) Minä luen kirjat sekä venäjäksi ja ukrainaksi että suomeksi, (CIMO) 

(256) masennus, johtuu nykyajan kiireestä sekä työn kovasta vaatimustasosta (YKI) 

(257) voivat säästää paljon aikaa sekä rahaa. Tavallisesti pääkaupungeissa (YKI) 

 

SEKÄ-lemman pieni yliedustuminen tuskin selittää JA-lemman frekvenssieroa aineis-

tojen välillä. Se kuitenkin kertoo, että suomea Suomessa oppineet maahanmuuttajat 

käyttävät SEKÄ-lemmaa JA-lemman vaihtoehtona useammin kuin suomea ulkomailla 

oppineet. Oppimisympäristön vaikutus on mahdollinen. Maahanmuuttajille SEKÄ on 

saattanut tulla tutuksi arkisessa kielenkäytössä, kun taas suomi vieraana kielenä         

-oppijat ovat tutustuneet siihen lähinnä parikonjunktiorakenteessa.  

 

Kaiken kaikkiaan YKI- ja CIMO-aineistoissa yliedustuvat konjunktiolemmat TAI, 

VAI, JOS, JA sekä KOSKA eivät osoita eroja, jotka voidaan osoittaa johtuvan oppi-

misympäristöstä. Niitä käytetään molemmissa aineistoissa hyvin samantapaisesti, ja 

frekvenssieroja selittääkin todennäköisimmin tehtävänanto. Tutkimus kuitenkin pal-

jasti, että suomea Suomessa oppineiden teksteissä itsenäisesti käytetty SEKÄ-lemma 

yliedustuu hieman JA-lemman vaihtoehtona. Tämä osoittaa, että suomea toisena kie-

lenä oppineet käyttävät vaihtelevammin vaihtoehtoisia ilmauksia. Havainto tukee 

lemmojen semmoinen, eri ja vaikka perusteella tehtyjä päätelmiä (ks. luvut 4.2.3.1. ja 

4.2.6.1.).  

 

 

4.3. Tulosten yhteenveto 

 

Aineiston määrällisessä ja laadullisessa analyysissa tutkin aineistoissa merkitsevästi 

yliedustuvia lemmoja ja selvitin, mistä frekvenssierot voivat johtua. Analyysin perus-

teella tehtävänantojen erilaisuus aineistojen välillä on yleisin syy sanaston frekvens-
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sieroihin. Tehtävänannon vaikutus on niin suuri, että se jonkin verran vaikeuttaa op-

pimisympäristön vaikutuksen arviointia ja johtopäätösten tekemistä. Toisaalta ana-

lyysi paljasti useita lemmoja, joiden erilaisuus aineistojen välillä ei selity ainoastaan 

tehtävänannolla vaan joiden yliedustumiseen oppimisympäristöllä on todennäköinen 

vaikutus. Näitä voidaan aidosti pitää avainlemmoina, jotka ovat tyypillisiä joko suo-

mea Suomessa tai suomea ulkomailla oppineiden kielelle.  

 

Tässä tutkimuksessa suomea toisena kielenä oppineiden kirjoittajien kielen avain-

lemmoiksi osoittautuvat adjektiivit ISO, SEMMOINEN ja ERI, partikkelit VAIKKA ja 

IHAN, postpositio TAKIA ja konjunktio SEKÄ. Suomea vieraana kielenä oppineiden 

kirjoittajien kielen avainlemmoja ovat puolestaan verbi LUULLA, adjektiivi SUURI, 

pronomini ERÄS, partikkelit OIKEIN, AIKA ja TIETENKIN sekä adverbit MINUSTA ja ERI-

KOISESTI. Myös arkikielisten substantiivien ja yhdyssanasubstantiivien suurempi 

määrä erottaa suomea toisena kielenä oppineet suomea vieraana kielenä opiskelleista.  

 

Useissa tapauksissa ero aineistojen välillä perustuu siihen, että kirjoittajaryhmät 

käyttävät erilaisia ilmauksia saman merkityksen ilmaisemiseen. Joskus vaihtoehtoista 

ilmausta käytetään vain toisessa aineistossa: vain YKI-kirjoittajat käyttävät SELLAI-

NEN-adjektiivilemmalle vaihtoehtoa SEMMOINEN, ja vain CIMO-kirjoittajat käyttävät 

ERITYISESTI-adverbille vaihtoehtoa ERIKOISESTI. CIMO-aineistossa yliedustuu myös 

indefiniittinen kvanttoripronomini ERÄS, jonka sijaan YKI-kirjoittajat käyttävät lem-

maa YKSI. Monissa vaihtoehtotapauksissa toisilleen synonyymiset lemmat esiintyvät 

molemmissa aineistoissa, mutta yksi varianteista yliedustuu toisessa aineistossa. En-

simmäinen tällainen lemma on ERI, jota suomea Suomessa oppineet kirjoittajat käyt-

tävät useammin lemman ERILAINEN vaihtoehtona. Samoin VAIKKA on suomea toisena 

kielenä oppineille frekventimpi vaihtoehto lemmalle ESIMERKIKSI. Myös JA-lemman 

sijaan käytetty SEKÄ on hieman yliedustunut Suomessa asuvilla kirjoittajilla. Suomi 

vieraana kielenä -oppijat puolestaan selvästi ylikäyttävät verbiä LUULLA mielipiteen 

ilmaisun keinona merkityksessä ’ajatella’ tai ’uskoa’.  

 

Joissakin tapauksissa vaihtoehtoiset ilmaukset eriytyvät siten, että yksi vaihtoehdois-

ta yliedustuu yhdessä aineistossa ja toinen toisessa. Tällaiseksi lemmapariksi osoit-

tautuvat erityisesti SUURI ja ISO, joista ensimmäistä suosivat suomea ulkomailla opis-

kelleet kirjoittajat ja toista suomea Suomessa oppineet informantit. Myös parit TAKIA 
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ja SIKSI sekä TIETENKIN ja totta kai eriytyvät samantapaisesti. Lisäksi mielipiteen 

ilmaisun keinot toteutuvat aineistoissa eri tavoin: suomea ulkomailla oppineiden kie-

lessä MINUSTA on erittäin frekventti mielipiteen ilmaisun keino, kun taas postpositio-

lemma MIELESTÄNI on tyypillisempi suomea Suomessa oppineille.  

 

Intensiteettisanojen tutkiminen osoittaa lisäksi, että informanttiryhmät käyttävät in-

tensiteettipartikkeleita hieman eri tavoin. Suomea vieraana kielenä oppineet kirjoitta-

jat käyttävät intensiteettisanoja ylipäänsä enemmän kuin suomea toisena kielenä op-

pineet. Ne esiintyvät pääasiassa määritteinä, mutta suomea ulkomailla oppineet käyt-

tävät intensiteettisanoja myös adverbeina konteksteissa, jotka osoittavat horjuntaa 

sanojen käyttöyhteyksien tunnistamisessa. Samanlaista horjuntaa näkyy myös partik-

kelin OIKEIN käytössä, sillä OIKEIN on suomea ulkomailla oppineiden kielessä huo-

mattavan yliedustunut ja sitä käytetään usein yhteyksissä, joissa jokin toinen vaihto-

ehto olisi luontevampi. Myös partikkeli AIKA yliedustuu suomi vieraana kielenä         

-aineistossa, eikä frekvenssieroa selitä tehtävänanto. Toisaalta oppimisympäristön 

vaikutus on epäselvä. IHAN-partikkeli puolestaan yliedustuu suomi toisena kielenä     

-aineistossa, jossa sitä käytetään erityisesti fraasinomaisissa ilmauksissa adverbin 

määritteenä. Kaikkiaan intensiteettisanojen tarkastelu kertoo, että suomea Suomessa 

oppineet kirjoittajat käyttävät intensiteettisanoja kontekstiin sopivammin ja sikäli 

natiivinomaisemmin.  

 

Näiden huomioiden lisäksi aineiston analyysi kertoo, että puhekieli vaikuttaa jonkin 

verran molempien kirjoittajaryhmien sanastoon. Tämän osoittaa se, että arkikielinen 

verbi TYKÄTÄ, partikkeli TOSI ja jotkut MINÄ-pronominin puhekieliset muodot esiin-

tyvät molemmissa aineistoissa. Aineistosta löytyy kuitenkin viitteitä siitä, että puhe-

kielen vaikutus on suurempi suomea toisena kielenä -oppijoilla. Tästä kertovat muun 

muassa TARVITA-lemman puhekieliset muodot, MYÖS-lemman myöskin-variantin 

esiintymät sekä lemman SEMMOINEN ja arkikielisten substantiivien yliedustuminen 

suomea Suomessa oppineilla kirjoittajilla. Tulos vastaa Ranuan ja Ruotsalaisen 

(2007) sekä Virtasen (2011) havaintoja puhekielen vaikutuksesta suomi toisena kie-

lenä -oppijoiden kieleen. Aineisto myös antaa viitteitä puhekielen vaikutuksesta kie-

len rakenteisiin, mutta niitä en ole tässä tutkielmassa tarkastellut.   

 



91 
 

Oppimisympäristö voi vaikuttaa moninaisesti siihen, miksi edellä mainitut ilmaukset 

edustuvat eri tavoin tutkimusaineistoissa. Todennäköisin syy eroihin on oppijoiden 

mahdollisuus kuulla ja käyttää arkikieltä kohdekielisessä ympäristössä. Tämä vaikut-

taa etenkin rekistereiden sekoittumiseen mutta myös siihen, miksi vaihtoehtoiset il-

maukset yliedustuvat jommassakummassa aineistossa. Suomessa asuvat maahan-

muuttajat esimerkiksi välttävät sellaisia ilmaisuja, jotka eivät ole arkikielelle tavan-

omaisia (esim. ERIKOISESTI). Jos kuitenkin asian voi ilmaista arjessa usealla tavalla, 

maahanmuuttajat käyttävät vaihtoehtoisia ilmauksia vaihtelevammin tai saattavat 

suosia arkikielistä vaihtoehtoa useammin kuin suomea ulkomailla oppineet (esim. 

ERI, SEMMOINEN, VAIKKA, ISO). Suomea vieraana kielenä oppineet sen sijaan käyttä-

vät toistuvasti tiettyjä lemmoja, vaikka jokin vaihtoehto voisi olla mahdollinen tai 

jopa parempi (esim. LUULLA, OIKEIN, MINUSTA).  

 

Aina oppimisympäristön vaikutus yliedustumiin ei ole selvä. On esimerkiksi vaikea 

arvioida, miksi lemma TIETENKIN yliedustuu suomea ulkomailla opiskelleilla ja kiin-

teä ilmaus totta kai puolestaan suomea Suomessa oppineilla tai miksi partikkeli AIKA 

esiintyy vain harvoin suomi toisena kielenä -aineistossa. Varmoja päätelmiä on mah-

dotonta tehdä, koska johtopäätösten tukena ei ole esittää tutkimustietoa siitä, miten 

yli- ja aliedustuvat sanat todella esiintyvät oppijoiden oppimisympäristössä. Tässä 

tutkimuksessa oppijankieltä ei myöskään ole vertailtu natiiviaineistoon, joten natiivi-

kielen pohjalta tehdyt päätelmät perustuvat lähinnä intuitiivisiin arvioihin.  

 

Luvussa 4.1.3. esittelin YKI- ja CIMO-aineistojen frekventeimpiä sanoja, joita ai-

emmissa tutkimuksissa on pidetty oppijankielelle tyypillisinä sanoina. Näiden jou-

kossa on myös sanoja, jotka yliedustuvat tämän tutkimuksen jommassakummassa 

aineistoissa. Näitä ovat MINÄ, MYÖS, EI ja OLLA. Aineiston analyysi osoittaa, että 

frekvenssierojen todennäköisin syy on tehtävänanto eikä oppimisympäristö. Tutki-

mus ei siis kyseenalaista sitä, että kyseisiä sanoja voidaan pitää oppijankielelle ylei-

sinä avainsanoina oppimisympäristöstä riippumatta. Toisaalta analyysi osoittaa, että 

suomea toisena ja vieraana kielenä oppineiden sanastossa on eroja, jotka voivat joh-

tua oppimisympäristöstä. Tämä antaa aihetta varovaisuuteen, kun oppijankielen sa-

nastoa koskevia johtopäätöksiä perustetaan vain jommankumman kielenkäyttäjäryh-

män kieleen.  
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

 

Pro gradu -tutkielmani on kontrastiivinen oppijankielen korpustutkimus, jossa olen 

selvittänyt oppimisympäristön vaikutusta aikuisten suomenoppijoiden sanastoon. 

Tutkimuksessa olen vertaillut suomea Suomessa tai ulkomailla oppineiden kielen-

käyttäjien kieltä. Tavoitteeni on ollut tutkia, vaikuttavatko toisen ja vieraan kielen 

oppimisympäristöt eri tavoin oppijoiden käyttämään sanastoon. Olen selvittänyt vas-

tausta tutkimuskysymykseen analysoimalla keskitason kielenoppijoiden teksteissä 

esiintyvää sanastoa ja etenkin niitä sanoja, jotka ovat yhdessä aineistossa tilastollises-

ti merkitsevän yliedustuneita toiseen aineistoon verrattuna.  

 

Tutkimusaineistoni koostuu kahdesta osasta. Suomi toisena kielenä -aineistona olen 

käyttänyt Suomessa asuvien korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kirjoittamia mie-

lipidetekstejä Yleisten kielitutkintojen suomen kielen kokeesta. Tekstit on poimittu 

Jyväskylän yliopiston kokoamasta YKI-korpuksesta. Suomi vieraana kielenä             

-aineistoon on puolestaan koottu suomea ulkomailla opiskelevien yliopisto-

opiskelijoiden argumentoivia esseitä. Tekstit ovat osa opiskelijoiden hakemuksia 

CIMOn suomen kielen ja kulttuurin kesäkursseille, ja ne kuuluvat nykyään myös 

Oulun yliopiston ylläpitämään Kansainvälisen oppijansuomen korpukseen (ICLFI). 

Molemmat aineistot on annotoitu Connexorin Fi-fdg-jäsentimellä, joka on lisännyt 

raaka-aineistoon tiedon saneiden perusmuodosta, dependenssisuhteesta, sanaluokasta 

ja morfologisesta muodosta. Analyysissa olen tutkinut annotoitua aineistoa ja raaka-

aineistoa tietokoneavusteisesti hyödyntäen WordSmith Tools -korpustyökalua ja Ex-

cel-taulukointiohjelmaa.  

 

Olen analysoinut aineistoja sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Määrällisessä 

analyysissa olen selvittänyt tutkimusaineistoissa esiintyvien lemmojen frekvenssit 

sanaluokittain ja laskenut niiden osuudet muista saman sanaluokan lemmoista sekä 

aineiston kaikista sanoista. Lähempään tarkasteluun olen aineistovetoisesti valinnut 

mahdolliset avainsanat eli lemmat, joiden frekvenssiero aineistojen välillä on tilastol-

lisesti merkitsevä. Frekvenssierojen tilastollisen merkitsevyyden olen laskenut kah-

den otoksen suhteellisen osuuden Z-testillä, joka vertaa yksittäisen esiintymän osuut-
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ta koko otoksen esiintymistä kahden aineiston välillä. Laadullisessa analyysissa olen 

tarkastellut mahdollisten avainlemmojen merkityksiä ja käyttökonteksteja ja näiden 

perusteella päätellyt, johtuuko frekvenssiero oppimisympäristöstä vai jostain muusta 

tekijästä, kuten tehtävänannosta.  

 

Hypoteesini oli, että tutkimusaineistosta löytyy sanastollisia eroja, jotka johtuvat 

oppimisympäristöstä. Arvioni perustui siihen, että erilaiset kieliympäristöt tarjoavat 

erilaisia mahdollisuuksia käyttää ja oppia kieltä. Suomea Suomessa oppivat maa-

hanmuuttajat voivat kuulla ja käyttää kieltä kohdekielisessä ympäristössä. Monet 

heistä todennäköisesti oppivat suomea sekä luonnollisesti arjessa että ohjatusti luok-

kahuoneopetuksessa. Ulkomailla opiskelevat suomenoppijat sen sijaan oppivat kieltä 

lähinnä muodollisessa opetuksessa kohdekielisen yhteisön ulkopuolella, mikä voi 

rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan käyttää kieltä monipuolisesti erilaisissa vuoro-

vaikutustilanteissa. Aiemmat oppimisympäristön vaikutusta selvittäneet tutkimukset 

ovatkin osoittaneet, että oppimisympäristö voi todella vaikuttaa esimerkiksi oppijan-

kielen sujuvuuteen, pragmaattisiin taitoihin sekä sanaston ja morfologisten kategori-

oiden hallintaan. 

 

Tutkimusaineistoni määrällinen analyysi osoitti teksteistä monia sellaisia sanoja, 

joiden frekvenssissä oli tilastollisesti merkitsevä ero aineistojen välillä. Useimmissa 

tapauksissa aineistojen tehtävänantojen erot selittivät lemmojen yliedustumia, mutta 

lisäksi analyysi osoitti useita lemmoja, joiden frekvenssieroon todennäköisesti vai-

kutti oppimisympäristö. Suomea toisena kielenä oppineiden maahanmuuttajien teks-

teissä tällaisia lemmoja olivat adjektiivit ISO, SEMMOINEN ja ERI, partikkelit VAIKKA ja 

IHAN, postpositio TAKIA ja konjunktio SEKÄ. Suomea Suomessa oppineet käyttivät 

myös enemmän arkikielisiä substantiiveja ja yhdyssanasubstantiiveja. Suomea vie-

raana kielenä oppineiden kirjoittajien teksteissä avainlemmoja olivat puolestaan ver-

bi LUULLA, adjektiivi SUURI, pronomini ERÄS, partikkelit OIKEIN, AIKA ja TIETENKIN 

sekä adverbit MINUSTA ja ERIKOISESTI.  

 

Erot aineistojen välillä pohjautuivat usein siihen, että suomea toisena ja vieraana 

kielenä oppineet kirjoittajat käyttivät eri ilmauksia samojen merkitysten tai funktioi-

den ilmaisemiseen. Joissakin tapauksissa vaihtoehtoiset ilmaukset eriytyivät siten, 

että yksi vaihtoehdoista yliedustui yhdessä aineistossa ja toinen toisessa (esim. SUURI 
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ja ISO). Monissa tapauksissa toisilleen vaihtoehtoiset lemmat esiintyivät molemmissa 

tutkimusaineistoissa mutta yksi vaihtoehtoista yliedustui tai esiintyi ainoastaan toi-

sessa aineistossa. Esimerkiksi VAIKKA oli suomi toisena kielenä -aineistossa ylei-

sempi vaihtoehto lemmalle ESIMERKIKSI kuin suomi vieraana kielenä -aineistossa. 

Suomea ulkomailla oppineet puolestaan käyttivät verbiä LUULLA merkityksessä ’aja-

tella’ tai ’uskoa’ huomattavasti useammin kuin suomea Suomessa oppineet. Myös 

intensiteettisanoja käytettiin aineistoissa eri tavoin.  

 

Analyysin perusteella Suomessa kieltä oppineet maahanmuuttajat käyttivät vaihto-

ehtoisia ilmauksia vaihtelevammin tai suosivat arkikielistä vaihtoehtoa enemmän 

kuin suomea ulkomailla oppineet (esim. ERI, SEMMOINEN, VAIKKA, ISO). Suomessa 

asuvat kuitenkin välttivät sellaisia ilmaisuja, jotka eivät ole arkikielelle tavanomaisia 

(esim. ERIKOISESTI). Suomea vieraana kielenä oppineet sen sijaan käyttivät huomat-

tavan usein tiettyjä lemmoja, vaikka jokin vaihtoehto olisi voinut olla mahdollinen 

tai luontevampi (esim. LUULLA, OIKEIN, MINUSTA).  

 

Nämä tapaukset voivat kertoa siitä, että kohdekielisessä ympäristössä sanojen eri 

variantteja ja niiden käyttöyhteyksiä opitaan tuntemaan ja käyttämään paremmin. 

Syynä saattaa olla se, että suomea toisena kielenä oppineilla on parempi mahdolli-

suus kuulla ja käyttää arkikieltä kohdekielisessä ympäristössä. Tämä myös selittää 

sitä, miksi suomea Suomessa oppineiden sanastoon sekoittuu enemmän puhekieli-

syyksiä kuin suomea ulkomailla oppineiden sanastoon. Suomi toisena kielenä            

-aineistossa esimerkiksi esiintyi enemmän arkikielisiä substantiiveja, kuten KROPPA 

ja POMO, ja muutamien lemmojen puhekielisiä variantteja. Toisaalta tietyt arkikieli-

syydet, kuten verbi TYKÄTÄ, partikkeli TOSI ja jotkut MINÄ-pronominin puhekieliset 

muodot esiintyivät toistuvasti molemmissa aineistoissa.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat hypoteesin mukaisesti, että oppimisympäristöllä voi 

olla vaikutusta suomea toisena ja vieraana kielenä oppineiden kielenkäyttäjien sanas-

toon. On kuitenkin huomioitava, ettei yksin tämän tutkimuksen pohjalta voi tehdä 

kaikkea oppijankieltä koskevia johtopäätöksiä. Tutkimuksessa käytetty aineisto oli 

pieni, sillä siihen kuului vain 158 tekstiä ja 29 718 sanetta. Aineisto oli myös rajattu 

taitotason ja tekstityypin mukaan. Lisäksi on syytä muistaa, että tutkimuksen infor-

manttien todellisista oppimisympäristöistä ei ole tutkittua tietoa, ja siksi tutkimukses-
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sa on ollut mahdollista vain spekuloida, miten informantit ovat käyttäneet ja oppineet 

kieltä. Vertailutietoa ei myöskään ole siitä, miten avainlemmoiksi esitetyt sanat to-

della esiintyvät natiivikielessä.  

 

Aineiston pienuudesta huolimatta tutkimus kertoo, että eri oppimisympäristöt voivat 

tuottaa erilaisia oppijankieliä. Ero toisen ja vieraan kielen oppimisen välillä ei siis ole 

irrelevantti, vaikka tavallisesti on tapana puhua kielenoppimisesta yleensä tekemättä 

eroa oppimisympäristön välillä. Myös monissa tutkimuksissa oppijansuomea koske-

via päätelmiä on tehty vain suomea Suomessa tai ulkomailla oppineiden kielen pe-

rusteella. Tämän tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittavat, ettei yhden oppijakielen 

variantin perusteella välttämättä voi tehdä kaikkea oppijankieltä koskevia yleistyksiä. 

Jos tutkimuksen tavoitteena on selvittää oppijansuomelle universaaleja piirteitä, on 

syytä sisällyttää tutkimukseen sekä suomea toisena kielenä että vieraana kielenä op-

pineiden kieltä.  

 

Tämä pro gradu -tutkielma antaa paljon aiheita jatkotutkimukselle. Tutkimuksessa 

olen tarkastellut vain frekvenssiltään yliedustuvia sanoja, mutta aineistoista kootut 

lemmalistat sisältävät runsaasti tietoa, joka voisi valaista oppijoiden käyttämää sa-

nastoa vielä syvemmin. Mielenkiintoista olisi esimerkiksi vertailla harvoin käytettyjä 

sanoja ja oppijoiden tekemiä uudismuodosteita tai havainnoida niitä sanoja, joita 

suomea Suomessa ja ulkomailla oppineet käyttivät lähes yhtä taajaan. Myös tässä 

tutkimuksessa esiin nousseita avainsanoja voisi tutkia tarkemmin laajemmasta aineis-

tosta, ja tutkimuksen voisi keskittää vaikkapa yhteen sanaluokkaan. Lisäksi suomea 

toisena ja vieraana kielenä oppineiden sanastoa olisi kiinnostavaa vertailla natiivi-

aineistoon. Tällaisen tutkimuksen avulla olisi mahdollista selvittää esimerkiksi sitä, 

käyttääkö yksi ryhmä kieltä natiivinomaisemmin kuin toinen. Morfologisesti anno-

toitu aineisto antaa myös mahdollisuuksia tutkia kielen rakenteita. Rakenteiden tut-

kimuksen etuna olisi se, etteivät rakenteet välttämättä ole yhtä sidottuja tehtävän-

antoon kuin sanasto.  
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