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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to identify the order in which adult learners of Finnish as a second language 

acquire nominal and verbal inflectional morphemes. The study is based on studies of acquisition 

orders found in the acquisition of English as a second language, commonly referred to as the 

Morpheme Studies. The baseline assumption is that the acquisition order found in the language of 

second language learners is the result of internal processes that govern the acquisition of inflection. 

These processes are assumed to be universal and therefore they result in a natural, fixed order that is 

uninfluenced by other factors, such as a learner‟s native language or formal language teaching. 

 

The research material consists of the written production of three groups of learners, representing 

starter, intermediate and advanced levels of proficiency. In order to rank morphemes, accuracy 

scores were calculated for each one using the method of obligatory occasion analysis.  

 

The result of the study shows that there is an acquisition order for groups of morphemes. Regarding 

nominal inflection it was found that learners acquire static locative cases first, then dynamic 

locatives, and finally grammatical cases. The order for verbal inflection was less clear, which was 

ascribed to insufficient data. Results indicate that third person present and past tense and third 

person negation are all acquired roughly around the same time. Finally, it was concluded that some 

irregularities in the acquisition orders can be ascribed to native language influence, suggesting that 

native language plays a larger and more complicated role than has been assumed. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkielman aihe ja tavoitteet 

Suomi toisena ja vieraana kielenä (tästedes S2) on 1990-luvusta lähtien kasvanut yhdeksi 

fennistiikan painopistealueeksi. Alkuvaiheen S2-tutkimus jakautuu kahteen suuntaan. Ensinnä 

tutkimus kohdistuu kielitieteen osa-alueisiin kuten syntaksiin, morfologiaan ja semantiikkaan, sekä 

diskurssi- ja keskustelunanalyysiin. Morfologia ja syntaksi muodostavat tutkimuksen ytimen. Tämä 

ei ole yllättävää, sillä juuri näillä tasoilla suomen kieli erottuu eniten monista muista kielistä. 

Varsinkin taivutuksen oppimista on tutkittu paljon. Toisekseen tutkimus on käsitellyt suomen kielen 

opetusta. Enemmistö on käsitellyt ruotsinkielisissä kouluissa annettavaa suomen kielen opetusta. 

Yleistäen voi todeta, että tutkimus vuoteen 1997 saakka on nojannut usein enemmän fennistiseen 

tutkimusperinteeseen kuin kielenoppimisen tutkimisen nykyteorioihin, ja siksi oppimisprosessin 

selvittely on jäänyt taustalle. (Aalto, Latomaa ja Suni 1997: 550-551). 

 Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana S2-tutkimus on kääntänyt huomionsa toisen kielen 

oppimisen teorioihin. Tällä hetkellä Suomessa on meneillään kaksi hanketta, jotka tutkivat S2-

oppijoiden kieltä uusien toisen kielen oppimisen tutkimustulosten valossa. Jyväskylän yliopiston 

Cefling-hankkeessa
1
 tutkitaan, kuinka toisen ja vieraan kielen oppijan kielitaito kehittyy taitotasolta 

toiselle, ja Oulun yliopiston johtamassa hankkeessa Korpustutkimus oppijankielen kielikohtaisista 

ja universaaleista ominaisuuksista
2
 tutkitaan oppijankielen ja oppijansuomen piirteitä. Näin ollen 

on syntymässä yhteys S2-tutkimuksen ja usein englantiin kohdistuvan toisen kielen oppimisen 

tutkimuksen välillä. 

 Toisen kielen oppimisen tutkimus eli Second Language Acquisition (tästedes SLA) on viimeisen 

50 vuoden aikana kehittynyt laajaksi alaksi, joka hyödyntää muun muassa kielitieteen, sosiologian, 

sosiolingvistiikan, psykologian ja kasvatusopin oivalluksia. SLA on kuitenkin kohdistunut pieneen 

määrään indoeurooppalaisia kieliä. Tämän tutkielman tavoitteena on edistää SLA:n ja S2:n 

lähestymistä tutkimalla omaksumisjärjestyksiä S2-oppijoiden kielessä SLA:n kehittämän teorian 

näkökulmasta. 

 Tiettyjen rakenteiden omaksumisjärjestyksien havaitseminen on yksi SLA-tutkimuksen 

keskeisimpiä tuloksia. Sen tuottivat niin kutsutut morfeemitutkimukset (The Morpheme Studies) 

(Dulay, Burt, Krashen 1982), jotka puolestaan hyödynsivät Brownin (1973) tutkimusta äidinkielen 

omaksumisesta. Brownin pitkittäistutkimuksessa tutkittiin kolmen lapsen englantia äidinkielenä 

                                                 
1
 https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/cefling/suom 

2
 http://www.oulu.fi/hutk/sutvi/oppijankieli/ 
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oppimista. Tulokset osoittivat, että he omaksuivat 14 englannin kielen morfeemia hyvin 

samankaltaisessa järjestyksessä. Tärkeintä tässä oli, ettei löytynyt minkäänlaista yhteyttä 

omaksumisjärjestyksen ja ympäristötekijöiden (kuten rakenteiden frekvenssin ja vanhempien 

palautteen) välillä. Olettaen, että samankaltaiset prosessit ovat meneillään toisen kielen 

oppimisessakin, pyrittiin löytämään toisen kielen oppimisen omaksumisjärjestys, sekä selvittämään, 

onko tämä järjestys samanlainen kuin äidinkielen oppimisen järjestys.  

 Kaiken takana oli oletus jonkinlaisesta kielen omaksumiseen tarkoitetusta valmiudesta 

(Language Acquisition Device tai LAD) (Chomsky 1965: 47-59). Jos ihmisellä on tällainen sisäinen 

tieto universaaleista kieliopillisista periaatteista, ja LAD toimii myös toisen kielen oppimisessa, 

äidinkielen ja toisen kielen omaksumisjärjestysten tulee olla hyvin samankaltaiset. Toiseksi 

omaksumisjärjestyksen olemassaolo todistaisi, että toisen kielen oppiminen on sisäinen prosessi, 

johon ympäristötekijät eivät vaikuta ollenkaan tai eivät ainakaan yhtä paljon kuin ennen oletettiin. 

Brown (1973: 105-6) huomauttaa, että lapset keksivät kuulemiansa äidinkielen sääntöjä siirtymällä 

yksinkertaiselta tasolta kompleksisemmalle, koska ihminen on ikään kuin ohjelmoitu käsittelemään 

kielellisiä virikkeitä sillä tavoin. SLA-tutkimus osoitti, että tämä johtopäätös pätee myös toisen 

kielen omaksumisprosessiin. Morfeemitutkimukset osoittivat, että on olemassa englanti toisena 

kielenä -oppimisen kieliopillisten morfeemien omaksumisjärjestys, joka pätee sekä lapsiin että 

aikuisiin oppijoihin. (Dulay & Burt 1982: 229). 

 Kysymykseen siitä, missä määrin nämä tulokset ovat universaaleja, kaikkiin kieliin päteviä, 

morfeemitutkimukset eivät antaneet vastausta. Omaksumisjärjestysten tutkimus on lähes 

yksinomaan käsitellyt englantia toisena kielenä. S2-tutkimuksessa ilmestyi vuonna 2000 Koskelan 

ja Sunin artikkeli, jossa he vertaavat S2-opetukseen tarkoitettujen oppikirjojen opettamisjärjestystä 

suomi äidinkielenä (S1) omaksumisjärjestykseen. Erityisen kiinnostavaa heidän artikkelissaan on 

se, että S1-oppijoiden joukossa on kaksi adoptoitua lasta. Tullessaan Suomeen he olivat 2 v 1 kk ja 

2 v 9 kk ja olivat jo aloittaneet ensimmäisen äidinkielensä oppimisen. Tämä prosessi katkesi kun he 

saapuivat Suomeen ja siksi suomea voidaan heidän tapauksessaan pitää sekä äidinkielenä että 

toisena kielenä.  

 Koskelan ja Sunin perusoletuksena oli, että on olemassa äidinkielen oppimisen 

omaksumisjärjestys, joka määrää myös taivutuksen oppimisen. Toisen kielen oppimisprosessin 

oletetaan noudattavan suurin piirtein samaa järjestystä, ja sen perusteella S1-oppimisen järjestyksen 

ja oppikirjojen opettamisjärjestyksen vertailu on järkevää. Koskelan ja Sunin tulokset osoittavat, 

että taivutuksen opettamisjärjestys on suurin piirtein yhdensuuntainen lasten taivutuksen 

omaksumisjärjestyksen kanssa. Vaikka nämä tulokset ovat kiinnostavia omaksumisjärjestysten 

tutkimuksen näkökulmasta, on syytä huomauttaa, että Koskelan ja Sunin johtopäätökset eivät 
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perustu varsinaiseen S2-oppijoiden kieleen, vaan S1-oppijoiden puheeseen. On varottava 

olettamasta, että suomessakin äidinkielen oppiminen kulkee samoja reittejä kuin sitä toisena kielenä 

oppimisen prosessi. Sen lisäksi Koskelan ja Sunin kuva S1-oppijoiden taivutuksen 

omaksumisjärjestyksestä perustuu morfeemien ilmaantumiseen lasten kieleen. Näin ollen he 

rinnastavat morfeemin ilmaantumisen sen omaksumiseen. Morfeemin ilmaantuminen ei kuitenkaan 

välttämättä merkitse sen omaksumista: se voi olla väärin muodostettu tai osa kokonaisuutena 

opitusta idiomaattisesta ilmauksesta. Koskelan ja Sunin analyysi viittaa siten omaksumisjärjestysten 

olemassaoloon S2-oppijoiden kielessäkin, mutta ei sellaisenaan salli sen olettamista.  

 Tässä tutkielmassa pyritään analysoimalla kolmen aikuisten S2-oppijan ryhmän kieltä 

osoittamaan, että S2-oppijat omaksuvat kieliopilliset morfeemit tietyssä järjestyksessä. 

Tarkastellaan taivutusta, jolla tarkoitetaan tunnusten ja päätteiden liittämistä sanavartaloon. 

Nominien osalta tarkastellaan paikallissijojen ja kieliopillisten sijojen omaksumisjärjestystä. 

Verbeistä käsitellään myönteinen ja kielteinen persoonataivutus, tempukset sekä 

nominaalimuotojen opettamisjärjestys. Perushypoteesina on, että tekijät jotka johtavat englanti 

toisena kielenä omaksumisjärjestykseen ovat universaaleja ja johtavat näin ollen myös suomi 

toisena kielenä taivutusmorfeemien omaksumisjärjestykseen, joka on samankaltainen kaikille 

oppijoille, heidän äidinkielestään huolimatta. 

 

1.2 Testitehtävät ja informantit 

Vuonna 2008 helmikuun ja maaliskuun aikana kolme ryhmää, jokaisessa noin 20 henkilöä, 

osallistui tähän tutkielmaan. Ryhmät koostuivat Itäkeskuksen aikuislukion (nykyään Helsingin 

aikuislukion Itä-Helsingin toimipiste) suomi toisena kielenä kurssin oppilaista. Ensimmäinen ryhmä 

edustaa alkeiden kertauskurssia, toinen keskitason kurssia ja kolmas peruskoulun kurssia. Kaikki 

ryhmät olivat hyvin heterogeenisiä jäsenten äidinkielen kannalta, mutta venäläiset olivat 

enemmistönä kaikissa ryhmissä. 

 Kaikki oppilaat saivat tarinan, joka koostui 22 kuvasta. He saivat 45 minuuttia aikaa kirjoittaa 

tekstiä kuviin. Litteroinnin jälkeen tutkimusaineisto koostui noin 520 virkkeestä ryhmältä. 

 Oppilaat saivat käyttää sanakirjaa, mutta he eivät saaneet pyytää opettajalta apua tai käyttää 

kielioppi- tai oppikirjaansa. Vaikka he saivat aikaa vain rajallisesti, he saivat kirjoittaa niin paljon 

tai vähän kuin halusivat, eikä heidän tarvinnut kirjoittaa tarinaa loppuun. Syynä tähän oli oletus, että 

poistamalla mahdollisimman paljon stressitekijöitä, jotka vaikuttavat kielelliseen tuotokseen, 

tuloksena olisi reilu ja realistinen heijastus oppilaiden kielellisestä kompetenssista. Kirjoitettua 

aineistoa pidettiin sen takia tässä tutkielmassa soveliaampana kuin puhuttua. Toinen syy siihen on 

se, että kirjoitetussa muodossa on mahdollista erottaa puhujan aksentista lyhyitä ja pitkiä vokaaleja 
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ja konsonantteja koskevat virheet. Useimmat omaksumisjärjestystutkimukset perustuvat puhuttuun 

kieleen, mutta morfeemitutkimusten joukossa on runsaasti todisteita siitä, ettei kirjallisesti tuotettu 

aineisto päätyy samoihin tuloksiin (Dulay, Burt, Krashen 1982: 211). 

 Tutkielman suunnittelu vastaa pitkälti morfeemitutkimuksia. Aineisto analysoitiin obligatory 

occasion -analyysin avulla. Tämän menetelmän avulla voidaan määritellä, miten tarkasti oppija 

käyttää tiettyä rakennetta. Se sopii erityisen hyvin taivutusmorfeemien käytön tarkasteluun. 

Obligatory occasion –analyysi perustuu vertailuun oppijan tuottaman muodon ja kohdekielen 

norminmukaisen korrektin muodon välillä. Tarkkuusaste kertoo, missä määrin oppija hallitsee 

rakenteen käytön ja on siten omaksumisaste. (Dulay, Burt, Krashen 1982: 217-22). 

 Tutkittavat rakenteet ovat pitkälti samoja kuin Koskelan ja Sunin analysoimat morfeemit eli 

paikallissijat, kieliopilliset sijat ja verbien taivutus. Tämän tutkielman tuloksia voidaan näin ollen 

verrata Koskelan ja Sunin löytämään omaksumisjärjestykseen. Jos S2-oppimisen kannalta löytyy 

luonnollinen oppimispolku, se sekä vahvistaisi SLA:n tuloksia että helpottaisi S2-opettajien ja         

-oppijoiden työtä paljastamalla sisäänrakennetun oppikirjan, jonka mukaan taivutus opitaan. 

  

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Luvut kaksi ja kolme luovat pohjaa tutkimusaineiston käsittelylle. Kirjallisuuskatsaus koostuu 

kahdesta osasta. Ensin esitellään lyhyesti tärkeimmät kielenoppimisen teoriat ja näkökulmat. Sen 

jälkeen perehdytään omaksumisjärjestyksen aikaisempiin tutkimuksiin ja sen taustana olevaan 

teoriaan. Luvussa kolme esitellään tutkimusaineisto ja -menetelmä. Samassa luvussa määritellään 

myös tutkimuksen kohteena olleet rakenteet, sekä selitetään tarkemmin miten analyysi on suoritettu. 

Luku neljä käsittelee aineiston tarkastelun tuloksia ja niiden pohdiskelua. Tulokset kootaan 

päätelmiksi luvussa viisi.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

 

Miten toinen kieli opitaan? Mitkä ovat SLA:n keskeiset teoriat? Mitä omaksumisjärjestykset 

paljastavat toisen kielen oppimisprosessista? Esittelen aluksi lyhyesti SLA:n kehityksen sekä niitä 

seikkoja, jotka liittyvät tämän tutkielman teoreettisiin puitteisiin. Tämän luvun toisessa osassa 

esittelen tarkemmin kielen luonnolliseen omaksumisjärjestykseen liittyviä tutkimuksia ja niiden 

takana olevaa teoriaa. Luvussa 2.3 rajataan ja täsmennetään tutkielmassa käytettävät käsitteet sekä 

muodostetaan hypoteesi. 

 

2.1 Teorioita toisen kielen oppimisesta: behavioristisista teorioista nativistiseen näkemykseen 

Toisen kielen oppimisen tutkimus on suhteellisen nuori tieteenala. Viimeisen 50 vuoden aikana 

toisen kielen oppimista on lähestytty monesta eri näkökulmasta. Tässä esitellään lyhyesti 

keskeisimmät teoriat. 

 

2.1.1 SLA:n varhaisvaiheet: kontrastiivinen kielentutkimus 

Ennen toisen kielen oppimisen tutkimuksen varsinaista alkua 1960-luvun lopulla uuden kielen 

oppimisen katsottiin olevan irrottautumista äidinkielen malleista. Tämän behavioristisen mallin 

mukaan uskottiin, että aiemmin opitut kielet vaikuttavat myöhemmin opittaviin kieliin. Huolellinen 

jo hallittujen ja opittavien kielten vertailu voi ennustaa virheet. Kontrastiivisen kielentutkimuksen 

tehtävänä oli tehdä tällaisia vertailuja. Pian kuitenkin osoittautui, että virheitä ei pystytty tällä 

tavalla estämään. Virheiden analyysikään ei tuonut esiin syitä niiden syntymiseen. (Sajavaara 1999: 

76-77). 

 

2.1.2 Ensimmäiset nativistiset teoriat 

Äidinkielen oppimisen tutkimuksessa merkittävä tapahtuma oli Chomskyn vuonna 1965 esittämä 

näkemys kielen oppimisesta. Hän ehdotti, että kieli opitaan jonkinlaisen kielenoppimislaitteen 

kautta (Language Acquisition Device tai LAD), joka on synnynnäinen tieto universaaleista 

kieliopillisista periaatteista. Tämä kielenoppimislaite oli Chomskyn mukaan erillään muista 

kognitiivisista prosesseista ja kehittynyt nimenomaan kielen omaksumista varten. Sen lisäksi hän 

väitti, että on olemassa universaaleja piirteitä, jotka ovat synnynnäisiä. Tämän mallin mukaan 

kielen oppiminen ei siten ole behavioristista opittavan kielen mallien oppimista, vaan prosessi jonka 

kulun määrää kielenoppimislaite. Lapset tekevät puheessaan virheitä, joita he eivät ole voineet 

kuulla ympärillä olevilta muilta puhujilta. Chomsky huomauttaakin, että lapset eivät opi 
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äidinkieltään jäljittelemällä ympärillään puhuttua kieltä, vaan huomaamalla säännöllisyyksiä 

kielessä. Näiden perusteella he keksivät pikkuhiljaa kieliopilliset säännöt. 

Tähän mennessä toisen kielen oppimisen tutkijat olivat jättäneet taakseen kontrastiivisen 

kielentutkimuksen, mutta sitä korvaava teoria puuttui. Lastenkielen tutkimuksen kehityksen 

antaman sysäyksen ansiosta SLA-tutkijatkin omaksuivat nativistisen näkemyksen kielen 

oppimisesta, ja painopiste siirtyi oppijan sisäisen kielen järjestelmän löytämiseen. Artikkeleissaan 

Corder (1967, 1971), Selinker (1972) ja Nemser (1971) määrittelevät uudelleen oppijankielen 

käsitteen. Heidän mukaansa oppijankieli on muuntuva systeemi, jota oppija rakentaa samalla tavalla 

kuin lapsi konstruoi äidinkielensä sääntöjä. Se on itsenäinen kielellinen systeemi, joka sisältää 

elementtejä sekä äidinkielestä että opittavasta kielestä, mutta jonka säännöt oppija keksii itse. Tästä 

systeemistä on yleisesti käytetty termiä välikieli (interlanguage). SLA-tutkijoiden tehtävänä oli 

tunnistaa vaiheet, joiden kautta oppijat pääsevät opittavan kielen hyvään taitoon.  (Hyltenstam & 

Pienemann 1985: 5-6). 

 

2.1.3 Omaksumisjärjestykset 

Seuraavan vuosikymmenen aikana syntaktisia ja morfologisia piirteitä tutkittiin laajalti. Aluksi 

tutkimukset olivat enimmäkseen virheanalyysejä ja pitkittäistutkimuksia (esim. siitä, miten kielto ja 

kysymykset ilmaantuivat yksittäisen L2-oppijan kieleen). Näistä tutkimuksista nousi esille kaksi 

merkittävää havaintoa: 

 1) Monet oppijoiden tekemät virheet ovat muuttuvia, kehittyviä, ja oppijat myös konstruoivat 

omia sääntöjään, jotka ovat riippumattomia sekä äidinkielestä että kohdekielestä.  

 2) Monilla kieliopillisilla piirteillä näytti olevan jonkinlainen luonnollinen omaksumisjärjestys. 

Oppijat saattoivat erilaisista kielitaustoistaan huolimatta omaksua kieliopillisia morfeemeja hyvin 

samansuuntaisesti.  

 Nämä havainnot olivat perustana erilaisten oppijankieliteorioiden ja konstruktiivisten teorioiden 

kehittymiselle. Laajin yritys selittää toisen kielen oppiminen omaksumisjärjestysten kautta oli 

joukko tutkimuksia, joihin yleisesti viitataan nimityksellä morfeemitutkimukset (Morpheme 

Studies). Näissä tutkittiin toisen kielen oppijoiden kielellisten morfeemien omaksumista. 

Hypoteesina oli, että morfeemit omaksutaan muuttumattomassa järjestyksessä. Oletettiin että 

tekijät, jotka vaikuttavat toisen kielen omaksumiseen, olivat samoja kuin äidinkielen 

omaksumisessa. Siitä seuraisi samankaltaiset omaksumisjärjestykset toisessa kielessä ja 

äidinkielessä. (Hyltenstam & Pienemann 1985: 7-8). Tulokset (Dulay & Burt 1982: 211-214) 

tosiaankin osoittivat selkeän omaksumisjärjestyksen toisen kielen oppijoiden kielessä, mutta se ei 
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ollut sama kuin äidinkielessä havaittu järjestys. Tämän luvun toisessa osassa perehdytään 

syvemmälle tähän SLA-tutkimuksen jaksoon sekä käsitellään omaksumisjärjestystutkimuksen 

saamaa kritiikkiä. 

 

2.1.4 Variaatio 

1970- ja 1980-lukujen aikana tutkimuksen painopiste oli tiettyjen oppijankielelle tyypillisten 

piirteiden selvittelyssä. Erityisesti variaation katsottiin olevan osoitus oppijan kompetenssin 

muutoksista ja sen takia tärkeä tutkimuskohde.  

 Huomattiin, että luonnollinen omaksumisjärjestys ei ilmene selkeästi rajattujen vaiheiden 

sarjana, vaan vaiheet ovat osittain päällekkäiset. Uusia sääntöjä ja niiden käyttö eri konteksteissa 

omaksutaan vähitellen. Ennen kuin kohdekielen normien mukainen oikea sääntö omaksutaan, 

välikielisysteemissä esiintyy kilpailevia sääntöjä. Toinen sääntö saattaa ohjata tuotosta tietyssä 

yhteydessä, kun taas toinen sääntö ohjaa sitä toisessa yhteydessä. Tällainen variaatio on 

systemaattista. On myös vapaata variaatiota, joka ei ole säännön ohjaamaa, ja siksi 

epäsystemaattista. (Hyltenstam & Pienemann 1985: 9-10). 

 Oppijankielen variaation tutkimus kohtasi teoreettisen ongelman siinä, että oppijankielelle 

luontainen variaatio on epäsovussa sen väitteen kanssa, jonka mukaan välikieli on systemaattista. 

Variaation tutkimuksessa ratkaistiin tämä ristiriita omaksumalla sosiolingvistinen näkökulma. 

Oppijan kompetenssi on heterogeeninen, ja oppijan muotojen valinta vaihtelee sen mukaan, 

käyttääkö hän puhekielen tyyliä vapaassa diskurssissa vai huolellisesti suunniteltua muodollista 

tyyliä. (Ellis 1985: 75-98). 

 

2.1.5 Sosiaaliset teoriat 

Samoihin aikoihin, kun nativistiset teoriat keskittyivät sisäisiin tekijöihin, Schumannin 

pidginisoitumishypoteesi (1978) pyrki selittämään oppijankieltä sosiaalisten ympäristötekijöiden 

seurauksena. Schumannin mukaan toisen kielen oppimisen onnistumisessa on tarpeen, että oppijalla 

on sosiaalinen ja psykologinen kytkentä syntyperäisiin kohdekieltä puhuviin. Sekä kielen 

kehityksen ulottuvuus että kielen laadulliset ominaisuudet riippuvat sosiaalisista ja psykologisista 

tekijöistä. Oppijan kokema sosiaalinen ja psykologinen etäisyys selittää näin ollen Schumannin 

mallin mukaan kielen pysähtyneisyyttä, fossilisoitumista, ja kielen yksinkertaistumista, 

pidginisoitumista. (Hyltenstam ja Pienemann 1985: 10-11). 
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2.1.6 Transferenssi 

Transferenssi oli 80-luvulla SLA:n tärkeimpiä tutkimuskohteita. Sitä ennen se oli ollut myös 

kontrastiivisen kielentutkimuksen keskeinen käsite, jolloin sillä viitattiin erityisesti siihen, miten 

muut oppijan osaamat kielet vaikuttavat negatiivisesti opittavaan kieleen. Tämän näkemyksen 

mukaan äidinkielen vaikutus ilmaantui opittavassa kielessä ainoastaan virheinä. Transferenssin 

käsite irrotettiin behavioristisista juuristaan ja määriteltiin uudelleen nativististen teorioiden valossa. 

Syventynyttä transferenssin käsitettä ryhdytettiin käyttämään kielten vaikutuksista toisiinsa (cross-

linguistic influence). (Sajavaara 1999: 80-81). Uudet transferenssin teoriat pyrkivät selvittämään 

miten ja miksi oppija hyödyntää äidinkielensä ja muiden osaamiensa kielten tietoa omaksuessaan 

uutta kieltä. Tällöin transferenssi voi olla myös positiivinen ilmiö, sillä tietyissä olosuhteissa 

oppijan äidinkieli auttaa häntä uuden kielen oppimisessa. 

 Kaivapalu ja Martin (2007) ovat äskettäin tutkineet virolaisten ja venäläisten oppijoiden suomen 

kielen nominien monikkotaivutuksen omaksumista. Tulokset osoittivat, että virolaiset omaksuvat 

suomen taivutuksen helpommin kuin venäläiset oppijat, joiden äidinkielestä vastaavat taivutusmallit 

puuttuvat. Vironkieliset S2-oppijat hyödyntävät äidinkielensä taivutusmalleja suomen kieltä 

tuottaessaan. Läheisten sukukielten, kuten viro ja suomi, oppimisessa äidinkielen vaikutus opittavan 

kielen omaksumiseen osoittautui huomattavasti myönteisemmäksi kuin aikaisemmin on oletettu. 

 Voidaan päätellä, että uusin tutkimus äidinkielen vaikutuksesta on osoittanut, että se on yksi 

tekijä muiden joukossa eikä sinänsä yksin selitä toisen kielen oppimisprosessia. Transferenssi 

saattaa ilmetä oppijankielessä sekä virheenä että positiivisena vaikutuksena, mikä helpottaa 

omaksumista. Tutkimuksen tulisi selvittää, millaisissa oloissa transferenssia esiintyy ja millaisista 

ilmiöistä on siinä kysymys. 

 

2.1.7 Diskurssianalyysi 

Seitsemänkymmentäluvun puolivälissä SLA-tutkimuksessa levisi mielipide, että Chomskyn 

painottama synnynnäisyys ei yksinään riittänyt selittämään toisen kielen omaksumista. Vaikka 

oppijan tuotos olikin saanut runsaasti huomiota, syötöstä ei ollut tutkittu tarpeeksi. Tutkijoiden 

huomio kääntyi ensin opettajan ja syntyperäisen kohdekielen puhujan tarjoamaan syötökseen, ja sen 

jälkeen syntyperäisen puhujan ja oppijan väliseen vuorovaikutukseen. (Hyltenstam ja Pienemann: 

12-13). Tutkimus on osoittanut, että vuorovaikutuksessa tapahtuu syötöksen muuntelua, joka tekee 

syötöksestä oppijalle ymmärrettävää ja merkitsevää ja mahdollistaa näin oppimisen (Sajavaara 

1999: 88).  
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2.1.8 Kognitiiviset toisen kielen oppimisen teoriat 

Viime vuosien aikana toisen kielen oppimisen teorioiden joukkoon on lisätty kognitiiviset mallit. 

Kognitiivisen näkemyksen mukaan toisen kielen oppimisen perustana on synnynnäinen tieto, mutta 

toisin kuin nativististen teorioiden tapauksessa tämä tieto ei kognitiivisen näkemyksen mukaan ole 

erillään muista kognitiivisista prosesseista. Sen sijaan kielenoppiminen on osa yleistä 

oppimismekanismia, jolloin sen kehitys tapahtuu samalla tavalla kuin muiden kompleksisten 

taitojen kehitys. Bialystok (1994) hahmottaa kielenoppimisen analyysin ja hallinnan (analysis ja 

control) vuorovaikutuksen termein. Analyysin oppija suorittaa yrittäessään ymmärtää kohdekielen 

säännöt. Tämän prosessin kautta hän omaksuu säännöt ja saavuttaa yhä suurempaa hallintaa niiden 

käytössä. Näin kognitiivisen näkemyksen mukaan kielitaito hankitaan lisäämällä automaattisuutta 

ilmaisujen tuottamiseen. 

 

2.1.9 Tiivistelmä 

Kontrastiivisen kielentutkimuksen alkuvaiheen jälkeen oppijankieltä ja sen tyypillisiä piirteitä 

tutkittiin pääasiassa nativististen teorioiden valossa. Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana 

kognitiivinen malli on tullut hallitsevaksi näkökulmaksi. Suurin osa empiirisestä tutkimuksesta on 

käsitellyt oppijankielen ominaisuuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia sitä mukaa, kun 

omaksumisprosessi etenee. Uusia virikkeitä SLA on saanut etupäässä yleisestä kielitieteestä ja 

ensikielen tutkimuksesta. (Ellis 1994: 1-3). 

 Uusia teorioita ja malleja kehitellään jatkuvasti. Sajavaaran (1999: 84) mukaan toisen kielen 

oppimisen kannalta keskeiset teoreettiset suuntaukset ovat jaettavissa kolmeen ryhmään: 

 1) nativistiset (synnynnäiseen kielenoppimiskykyyn perustuvat) 

 2) sosiaaliset (ympäristön vaikutukseen perustuvat) 

 3) interaktiiviset (ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustuvat) 

Nativistiset teoriat saivat lähtösysäyksensä Chomskyn universaalikieliopista ja niiden 

perusajatuksena on, että kielenoppiminen on tulosta ihmisen sisäsyntyisestä biologisesta kyvystä, 

joka on ominainen ainoastaan ihmiselle. Tältä pohjalta rakentuvat kielen perustana olevat keskeiset 

syntaktiset ominaisuudet. Nativistisiin teorioihin sijoittuu myös luonnollisen 

omaksumisjärjestyksen hypoteesi. 

 Sosiaalisissa teorioissa keskeisiä ovat pidginisoitumisen ja fossilisoitumisen käsitteet. Näiden 

teorioiden mukaan kielenoppijan kielen kehitys pysähtyy sosiaalisten ympäristötekijöiden takia. 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi sosiaalisen etäisyyden tunne tai kieliasenteet. Sosiaalisista 

teorioista merkittävin on Schumannin (1978) pidginisoitumishypoteesi. 
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 Interaktiiviset teoriat perustuvat siihen havaintoon, että ei-syntyperäisille suunnattua puhetta 

modifioidaan monella tavalla verrattuna siihen, miten syntyperäisille kielenkäyttäjille puhuttaisiin.  

(Sajavaara 1999: 84-88). 

 On syytä muistaa, että kielen oppiminen on prosessi eikä staattisten rakenteiden omaksumista. 

Siihen on aina vaikuttamassa psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä, ja kaikki tekijät (psykologiset, 

sosiaaliset ja lingvistiset) ovat kytköksissä toisiinsa ja vaikuttavat erilaisissa suhteissa ja eri tavoin 

erilaisissa ympäristöissä. Seuraavassa luvussa esitetään luovan rakentamisen periaate ja siihen 

liittyvä monitorihypoteesi, joka oli yritys kattaa kaikki toisen kielen oppimiseen liittyvät tekijät. 

 

2.2 Luovan rakentamisen periaate ja omaksumisjärjestykset 

Tässä tutkielmassa toisen kielen oppimista lähestytään luovan rakentamisen periaatteeseen 

pohjautuvan teorian näkökulmasta. Ensin perehdytään syvemmin tähän teoriaan johtaneisiin 

kehityksiin, joiden perustana olivat jo mainitut Corderin, Nemserin ja erityisesti Selinkerin 

artikkelit oppijankielen luonteesta. Sen jälkeen kuvataan monitoriteorian pääpiirteet ja esitetään sen 

empiiristä toteutumista, eli morfeemitutkimuksia. Lopuksi tarkastellaan Koskelan ja Sunin (2000) 

artikkelia, joka selostaa omaksumisjärjestyksiä suomen kielessä. 

 

2.2.1 Välikielijatkumo 

Kontrastiivisen kielentutkimuksen ajan loputtua välikielestä tuli toisen kielen oppimisen 

tutkimuksessa keskeinen käsite. Sillä viitattiin oppijan väliaikaiseen kielitaitoon, joka on 

systemaattinen ja joka sisältää elementtejä sekä oppijan äidinkielestä että opittavasta kielestä, mutta 

on kuitenkin omana kielimuotona riippumaton niistä. Välikieli oli teoreettinen rakennelma, jonka 

perusteella tutkijat pyrkivät selvittämään kielenoppimisen kehityksen eri vaiheet. (Ellis 1985: 42). 

 Termiä välikieli (interlanguage) käytti ensimmäisenä Selinker (1972). Vaihtoehtoisia termejä 

samaa käsitettä varten syntyi samaan aikaan: Nemser (1971) käytti termiä approximative systems, ja 

Corder (1971) transitional competence. Välikielestä tuli kuitenkin termi, joka otettiin yleisesti 

käyttöön, ja sitä käytetään tässäkin tutkielmassa. Corderin, Nemserin ja Selinkerin ehdotuksissa 

yhteisenä piirteenä on oppijan kielisysteemin sisäinen johdonmukaisuus, joka on kielen oppimiseen 

tarkoitetun valmiuden tulos. Nemser toteaa, että: 

1) Minä hetkenä tahansa välikielisysteemi saattaa erota sekä oppijan äidinkielestä että 

opittavasta kielestä; 

2) Tarkemmin katsottuna välikielisysteemi on sarja kehittyviä systeemejä, jatkumo, jonka 

alussa on oppijan ensimmäinen yritys puhua uutta kieltä ja joista viimeinen systeemi on 
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lähimpänä saavutettavaa kohdekieltä; 

3) Jos oppilaat ovat kielitaitotasoltaan samassa vaiheessa, heidän välikielisysteeminsä ovat 

suurin piirtein samat. (Nemser (1971: 116). 

Toisen kielen oppiminen on näin ollen monimutkaisten älyllisten prosessien työtä, jolloin 

kielellinen syötös järjestetään välikielisysteemeiksi. Oppija on luova siinä mielessä, että hän 

hyödyntää käytettävissä olevaa kielellistä materiaalia luomaan uusia muotoja ja sääntöjä. Tällä 

tavalla oppija osaa tuottaa ja tulkita ilmauksia, joita hän ei ole ennen kuullut kieliympäristössään. 

Välikieliperiaatteen mukaan oppija etenee välikielijatkumossa testaamalla hypoteesejaan uusista 

säännöistä. Tästä johtuvat myös virheet, ja näin virhe on kehityksen tasolta toiselle siirtymisen 

merkki. (Ellis 1985: 47). 

 Välikieliteoria nojautuu ilmiselvästi ensikielen oppimisen tutkimukseen. Hypoteesien testaus, 

jatkumon käsite ja oppiminen sisäisten prosessien toimintana on kaikki lainattu ensikielen 

oppimisen teorioista. On kuitenkin yksi suuri ero. Muun muassa Chomskyn mukaan lapsilla on 

käytössään kielenoppimislaite. Tämän laitteen oletettiin muuttuvan iän myötä, ja lopuksi se ei enää 

lainkaan ole käytössä. Kysymys heräsi, miten aikuiset siitä huolimatta onnistuvat oppimaan toisen 

kielen. Selinker ehdotti, että toisen kielen oppiminen voi edetä kahdella tavalla. Se voi hyödyntää 

samoja mekanismeja kuin ensikielen omaksuminen. Nämä mekanismit voivat Selinkerin 

näkemyksen mukaan aktivoitua uudestaan. Aikuisten oppijoiden valtaosalla uudestaan 

aktivoituminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Siinä tapauksessa aikuinen toisen kielen oppija 

käyttää yleistä kognitiivista oppimismekanismia, joka ohjaa muutakin oppimista kuin 

kielenoppimista. Tätä mekanismia Selinker kutsuu latentiksi psykologiseksi rakenteeksi (latent 

psychological structure) (Selinker 1972: 33-34). Myöhemmin tästä rakenteesta käytettiin termiä 

kognitiivinen mekanismi (cognitive organizer) ja sen toimintaa kutsuttiin luovaksi rakentamiseksi 

(creative construction) (Ellis 1985: 47-49). 

 Välikielen alkupiste jää määrittelemättömäksi. Välikieliteoria antaa ymmärtää, että jatkumo 

venyy oppijan äidinkielestä kohdekieleen ja on näin ollen rekonstruktion jatkumo. Esimerkiksi 

Corder ehdottaa, että oppijan tehtävänä on ottaa selville, missä määrin kohdekielen systeemi vastaa 

äidinkielen systeemiä. Tämän näkemyksen mukaan äidinkieli toimii siis oppimisprosessin 

lähtöpisteenä. (Corder 1967: 27). Myöhemmin ilmestyneessä artikkelissa Corder kuitenkin 

kyseenalaistaa rekonstruktion jatkumon ajatuksen. Hän huomauttaa, että ajatus 

kielenoppimisprosessista äidinkielen rakenteen asteittaisena muunteluna ei ole kovin vakuuttava, 

sillä se merkitsisi, että yleinen kompleksisuuden taso pysyisi samana koko prosessin ajan. 

Ilmiselvästi tämä ei käytännössä ole näin, sillä oppijankielen rakenteellinen kompleksisuus on 

alkuvaiheissa selvästi alhaisempi kuin loppuvaiheissa. Vaihtoehtoiseksi selitykseksi Corder 
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ehdottaa kehityksellistä jatkumoa, jonka tunnusmerkkinä on vähitellen lisääntyvä kompleksisuus. 

Rekonstruktion jatkumo tarkoittaa sitä, että oppija koko ajan korvaa äidinkielensä aineksia 

kohdekielen aineksilla, samalla kun rakenteellinen kompleksisuus jää samalle tasolle. 

Kehityksellisen jatkumon tapauksessa oppija luo itse kohdekielen järjestelmän hyvin 

samankaltaisella tavalla kuin lapsi omaksuessaan äidinkieltään. Oppijankielen kompleksisuuden 

taso nousee, kun oppija vähitellen keksii kohdekielen sääntöjä. (Corder 1981: 87-94). 

 Välikieltä voidaan pitää oppijan systemaattisena ei-natiivina kielimuotona. Sen oletetaan 

johtuvan kognitiivisten mekanismien toiminnasta. Ne toimivat hyvin samankaltaisella tavalla kuin 

mekanismit, joilla omaksutaan ensikieli. Oppija siis rakentaa syötöksen pohjalta oman äidinkielensä 

(ja muiden osaamiensa kielten) systeemien ja myös omien välikielen tuotoksiensa vaikutuksesta 

(testaamalla hypoteeseja) koko ajan uutta ja erilaista välikielisysteemiä. Tämä välikielisysteemi on 

muuntuva ja siksi aina eri vaiheissa erilainen. 

 

2.2.2 Luovan rakentamisen periaate ja omaksumisjärjestykset 

Alun perin Corder, Nemser ja Selinker olivat kiinnostuneita prosesseista, jotka johtavat 

oppijankielen systemaattisuuteen. Oppimisen alkuvaiheiden kysymyksen suhteen välikieliteoria jäi 

kuitenkin hämäräksi. Luovan rakentamisen periaatteeseen perustuva malli, joka kehitettiin 70-luvun 

alussa, oli välikieliteoriaa radikaalimpi toisen kielen oppimisen teoria, joka selvitti myös välikielen 

alkuvaiheen kysymyksen. Se esittää toisen kielen oppimista esiohjelmoituneena kehityksenä siinä 

mielessä, että kaikki oppijat taustasta riippumatta kulkevat samaa oppimisreittiä, kuin sisäisen 

oppisuunnitelman ohjaamina.  

 60- ja 70-luvun aikana SLA-tutkimus sai tärkeän virikkeen ensikielen omaksumisen 

tutkimuksesta, kun Brown (1973) julkaisi tutkimuksensa lasten morfeemien omaksumisesta. Hän 

havaitsi, että “lapset keksivät kuulemansa kielen säännöt siirtyessään tasolta tasolle suurempaan 

kompleksisuuteen, yksinkertaisesti sen takia, että ihminen on ohjelmoitunut tietyllä hetkellä 

käsittelemään tällä tavoin kielellistä syötöstä.” (105-106). Brown ynnä muut tutkijat löysi lukuisia 

säännönmukaisuuksia lasten kielellisessä kehityksessä, ja kielenoppimista ryhdyttiin hahmottamaan 

lapsen synnynnäisen älyllisen rakenteen ja kieliympäristön välillä tapahtuvaksi vuorovaikutukseksi. 

Dulay, Burt ja Krashen puolestaan väittivät, että tämä johtopäätös pätisi myös toisen kielen 

oppimiseen, mukaan lukien aikuiset oppijat (1982: 202).  

 Luovan rakentamisen teoria hahmottuu täydellisimmin ja yhtenäisimmin teoksissa Second 

language acquisition and second language learning (Krashen 1981), Language Two (Dulay, Burt, 

Krashen 1982) ja The Natural Approach (Krashen ja Terrell 1983). Ensimmäisessä näistä Krashen 

esittelee monitorihypoteesiaan, joka perustuu luovan rakentamisen periaatteeseen. Luovan 
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rakentamisen teorian empiiristä osuutta, morfeemitutkimuksia, tarkastellaan perusteellisesti 

teoksessa Language Two. The Natural Approach on luovan rakentamisen teoria ilmaistuna viitenä 

hypoteesina.  

 Krashenin monitorihypoteesin tärkein oivallus on tiedostamattoman toisen kielen omaksumisen 

ja tietoisen toisen kielen oppimisen erottaminen toisistaan. Toisen kielen oppiminen muistuttaa 

ensikielen oppimista: siihen tarvitaan luonnollisia kommunikaatiotilanteita ja merkitsevää 

vuorovaikutusta kohdekielessä. Painon tulee olla sisällössä eikä muodossa. Virheiden korjaaminen 

ja tarkoituksellinen opetus, esimerkiksi kielioppisääntöjen opetus, ovat hyödyllisiä vain tietoisen 

oppimisen osalta. Omaksuminen tapahtuu ainoastaan tiedostamatta.  

 Monitorihypoteesi on saanut nimensä väitteestä, että tietoisesti opittu kielitaito on oppijan 

käytettävissä ainoastaan eräänlaisena tarkkailulaitteena, monitorina. Tavallisesti ilmaisun panee 

alulle tiedostamattomasti omaksuttu kielisysteemi. Mitä enemmän oppija on omaksunut aidossa 

kommunikaatiossa, sitä sujuvampi hänen tuotoksensa on. Tietoinen oppiminen johtaa muodolliseen 

kielitietoon, jota voidaan käyttää ainoastaan muuttamaan omaksutun tiedon tuottamaa ilmaisua. 

Tämä saattaa tapahtua joko ennen ilmaisun lausumista tai sen jälkeen. Oleellisinta tässä kuitenkin 

on, että ilmaisun aloittaa tiedostamaton kielisysteemi. 

 Tämä tarkastelutoiminta parantaa tuotoksen tarkkuutta, mutta monitoria voidaan hyödyntää vain 

tiettyjen edellytysten täytyttyä. Ensinnäkin oppijalla täytyy olla aikaa. Keskustelussa aika ei yleensä 

riitä, ja oppijalle on vain hyvin vähän, jos yhtään, hyötyä tietoisesti opitusta kielitiedostaan. Toinen 

edellytys monitorin käyttöön on viestin muotoon ja korrektiuteen keskittyminen. Jos oppija on 

täysin keskittynyt viestin sisältöön, hän saattaa olla vähemmän kiinnostunut sen kielellisestä 

muodosta ja kieliopillisesta korrektiudesta. Viimeiseksi oppijan täytyy osata kyseessä oleva sääntö 

sekä kyetä soveltamaan sitä oikein. Tämä ei ole yhtä yksinkertaista kuin miltä se kuulostaa. 

Sääntöjä on paljon, ja jotta monitori toimisi, oppijan täytyy siis osata suuri määrä sääntöjä. 

Tilanteet, joissa kaikki kolme edellytystä täyttyvät, ovat käytännössä harvinaisia. (Krashen 1981: 1-

3). 

 Monitoriteoria esittää muutamia hyvin tarkoin määritettyjä hypoteeseja omaksumisen ja 

oppimisen välisestä suhteesta. Se valaisee lähes kaikkia toisen kielen oppimisen puolia ja auttaa 

tulkitsemaan aikaisempia tutkimustuloksia. 

 Krashenin näkemyksessä yksilöllinen variaatio aiheutuu monitorin käytöstä. Monitorin käyttö ja 

samalla myös kielellinen tuotos vaihtelee sen mukaan, missä määrin oppijalla on ollut aikaa 

tarkistaa ja korjata ilmaisuaan, missä määrin hän on kiinnittänyt huomiota ilmaisunsa muotoon ja 

miten hyvin hän osaa kyseessä olevan säännön. Monitorin ylikäyttäjät saattavat puhua hyvin vähän 
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tai hitaasti, koska heitä kiinnostaa erityisesti ilmaisun muoto ja korrektius. Monitorin alikäyttäjälle 

puolestaan sujuvuus on korrektiutta tärkeämpi. Äidinkieltään oppivan lapsen tapaan hän ei yleensä 

hyödynnä tietoisesti opittua kielitietoaan. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että monitorin 

alikäyttäjän puhe on täynnä virheitä. Tuotos, joka perustuu tiedostamattomasti omaksuttuun tietoon, 

saattaa silti olla oikea. Sen lisäksi Krashenin teorian mukaan myös itsekorjaus on mahdollista 

omaksutun tiedon systeemin avulla, ilman monitorin apua. Tässä tapauksessa korjaus perustuu 

korrektiuden tunteeseen: oppija tietää, että muoto on oikein, vaikka hän ei osaa sanoa miksi tai 

viitata kyseessä olevaan sääntöön. Monitorin alikäyttäjän suoritukseen opetus ja virheiden korjaus 

eivät merkittävästi vaikuta. (Krashen 1981: 12-18). 

 Usein on huomattu, että jotkut oppijat ovat erityisen lahjakkaita uuden kielen oppimisessa. 

Krashenin mukaan tämä kielenoppimiskyky kuitenkin koskee vain tietoista oppimista. Hänen 

mukaansa kielenoppimiskyky on yleisen induktiivisen päättelykyvyn seurausta eli kyky havaita ja 

identifioida kuvioita ja yhdenmukaisuuksia syntaktisella, kieliopillisella tai leksikaalisella tasolla. 

Se on eräänlaista kieliopillista herkkyyttä, jolla ei tarkoiteta kieliopillisen terminologian 

nimenomaista osaamista, vaan pikemmin eräänlaista “kieliopin metatietoisuutta” (20). 

Omaksuminen tapahtuu Krashenin teorian mukaan oppijalle merkitsevän ja ymmärrettävän 

syötöksen kautta. Se vaatii pitkän opittavalle kielelle altistumisen. Kielenoppimiskyky koskee 

tietoista sääntöjen oppimista. Oppija, jolla on suuri kielenoppimiskyky, osaa siis nopeasti hankkia 

kielitaitoa, mutta tämä taito perustuu tietoisesti opittuihin sääntöihin, se on käytettävissä vain 

monitorin käytölle asetetut edellytykset täytettyinä.  

 Toisen kielen oppimiseen liittyy myös asenteellisia osatekijöitä. Oppijan asenteeseen liittyvät 

muuttujat (Krashenin mukaan motivaatio integroitua kohdekielen yhteiskuntaan, oppijan 

itseluottamus sekä oppijan kokema ahdistuneisuuden taso) ovat suorassa suhteessa omaksumiseen, 

mutta eivät oppimiseen. Krashen huomauttaa, että optimaalinen asenne eli vahva halu integroitua 

yhteiskuntaan, vahva itseluottamus sekä matala ahdistuneisuuden taso tuo mukanaan matalan 

“affektiivisen suodattimen” (22).  Tämä suodatin liittyy syötöksen tehokkuuteen. Mitä matalampi 

affektiivinen suodatin, sitä enemmän oppija hyödyntää saamaansa syötöstä.  

 Oppimiskyky ja asenne siis liittyvät kielenoppimisen eri puoliin. Oppimiskyky liittyy kielen 

tuottamiseen ja monitorin käyttöön, kun taas asenne liittyy vastaanottamiseen ja affektiiviseen 

suodattimeen. Suuri kielenoppimiskyky on hyvän oppijan tunnusmerkki, mutta oppimiskyky ei 

sinänsä paljasta mitään omaksumisesta. Optimaalinen asenne johtaa syötöksen hyödyntämiseen ja 

tiedostamattomaan omaksumiseen, mutta varsinkin alkuvaiheissa omaksujan kieli saattaa silti 

sisältää paljon virheitä. Oppimiskyky ja optimaalinen asenne eivät sulje toisiaan pois. Oppija 

saattaa siis olla aktiivinen monitorin käyttäjä samalla kun hän maksimaalisesti hyödyntää syötöstä. 
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Krashenin mukaan omaksuminen on lopulta keskeisintä ja tärkeintä kielitaidon kannalta, sillä 

monitori ei aina ole käytettävissä. Tietoisesti hankittu kielitaito toimii siis parhaiten täydennyksenä, 

eikä loppujen lopuksi osaa korvata omaksuttua kielitaitoa. (Krashen 1981: 19-38). 

 On syytä olettaa, että ihanteellinen kieliympäristö aikuiselle toisen kielen oppijalle on siten 

epävirallinen ympäristö. Lapset oppivat äidinkielensä enimmäkseen omaksumisen kautta ja heille 

riittää epävirallinen ympäristö eli ympäristö, jossa muodollinen opetus puuttuu lähes kokonaan. Jos 

ympäristössä on tarpeeksi konkreettisia kielenkäyttötilanteita, syötöstä käytetään omaksumiseen, 

eikä opetusta enää tarvita. Aikuisten oppijoiden tapauksessa tilanne ei kuitenkaan enää ole yhtä 

yksinkertainen. Oppija ei pysty hyödyntämään epävirallista kieliympäristöä, ellei se tarjoa hänelle 

ymmärrettävää syötöstä. Syötöksen täytyy olla oppijalle ymmärrettävä samalla, kun se sisältää 

kielellisiä aineksia, jotka ovat hieman hänen tasonsa edellä. Jos oppija yksinkertaisesti upotetaan 

uuteen kieliympäristöön, riski on suuri, ettei syötös ole hänelle ymmärrettävä, eikä omaksuminen 

ole mahdollista. Sen lisäksi luokkahuoneopetus ei sovi pelkästään tietoiseen oppimiseen: jos 

luodaan viestinnällisesti luontevia, konkreettisia kielenkäyttötilanteita, luokkahuoneopetus voi 

hyvinkin muuttua ympäristöksi, jossa omaksuminen on mahdollista oppimisen rinnalla. (Krashen 

1981: 40-50). 

 Morfeemitutkimukset ovat paljastaneet joitakin niistä prosesseista, jotka ohjaavat toisen kielen 

oppimista. Omaksumis-oppimishypoteesin näkökulmasta luonnollinen omaksumisjärjestys on 

osoitus ainoastaan omaksutusta systeemistä, ilman tietoisesti opitun systeemin tai monitorin 

vaikutusta. Tutkimustulokset riippuvat vahvasti aineiston esiin saamiseen käytetyistä testeistä. Kun 

aineistoa houkuteltiin esiin testeillä, joissa mitattiin nimenomaan kielioppisääntöjen tuntemista 

(kuten esimerkiksi testi, jossa oppijan täytyi täyttää aukkoja lauseessa), opittu kielitaito aktivoitui ja 

tuloksena oli oppimisjärjestys, joka ei sinänsä paljastanut mitään omaksumisjärjestyksestä. Kun 

testin muotoilu kannusti luonnollista kommunikaatiota ja keskittymistä sisältöön, ilmaisun muoto 

jäi vähemmälle huomiolle ja oppija käytti tuotokseen etupäässä omaksuttua kielitaitoaan. Näissä 

tapauksissa löydettiin hyvin samansuuntaiset omaksumisjärjestykset. Luovan rakentamisen 

periaatteen mukaan tämä samansuuntaisuus johtuu kielenoppimisen universaaleista prosesseista. 

(Krashen 1981: 51-63). 

 Siinä missä välikielihypoteesi antaa äidinkielen transferenssille suuren roolin, monitorimalli 

kieltää äidinkielen vaikutuksen omaksumiseen lähes kokonaan. Monitorimallissa transferenssi 

liittyy vain oppimiseen, ei omaksumiseen. Oppija voi turvautua äidinkieleensä tapauksissa, joissa 

hänen omaksuttu systeeminsä ei riitä ilmaisun tuottamiseen. Kun oppija ei esimerkiksi vielä ole 

omaksunut oikeaa syntaktista rakennetta, äidinkielen rakenne saattaa toimia runkona. Monitorin 

avulla (“L1 + monitori –tila” (68)) äidinkieleen perustuva ilmaisu saattaa silti olla korrekti, koska 
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monitori voi korjata transferenssin virheet. Tämän tavan etuna on, että oppija pystyy tuottamaan 

ilmaisuja kohdekielellä välittömästi, vaikka hän ei vielä osaisi kieltä juuri lainkaan. Se on kuitenkin 

raskaampi tapa kuin tuottaminen omaksutun systeemin pohjalta. Useimmissa tilanteissa monitorin 

kolme edellytystä eivät täyty, ja silloin L1 + monitori -tilaa ei pystytä hyödyntämään. (Krashen 

1981: 64-69). 

 Rutiinit ja kuviot ovat enemmän tai vähemmän muuttumattomia ilmauksia, joita toisen kielen 

oppijat käyttävät ahnaasti oppimisprosessin alkuvaiheissa. Ne saattavat olla ulkoa opittuja 

kokonaisuuksia, kuten “Missä on rautatieasema?” ja “Mikä sinun nimesi on?”, tai kuvioita jotka 

ovat osittain ulkoa opittuja, osittain avoimia, kuten “Hän on kotoisin         “, jossa on aukko sanaa 

tai lauseketta varten. Oppija ei välttämättä osaa sanojen yksittäistä merkitystä tai roolia. Krashenin 

mukaan oppijan luovan rakentamisen prosessi saattaa ottaa kiinni automaattisesta puheesta ja ikään 

kuin purkaa ja analysoida rutiineja ja kuvioita. Niiden tärkein tehtävä ei kuitenkaan ole niiden 

uudelleen analysointi, vaan se, että ne alkuvaiheessa auttavat oppijaa luomaan kommunikaation 

tilanteita ja näin edistävät ymmärrettävän syötöksen saantia. (Krashen 1981: 83-99). 

 Monitorimallia täydentää Dulayn, Burtin ja Krashenin (1982) toisen kielen oppimisen selostus, 

jossa painotetaan erityisesti kieliympäristön roolia. Heidän mukaansa kieliympäristö koostuu 

neljästä osatekijästä, jotka vaikuttavat sekä oppimisen nopeuteen että sen lopputuloksen laatuun. 

Ensinnäkin he toteavat, että mitä luonnollisempi kieliympäristö, eli mitä enemmän keskitytään 

viestin sisältöön, sitä paremmin oppija oppii toista kieltä pitkässä juoksussa. Muodollinen opetus 

saattaa tosin alkuvaiheessa edistää tarkkuutta. Toiseksi alkuvaiheessa oppija hyötyy erityisesti 

yksisuuntaisesta kommunikaatiosta, jolloin hän lukee tai kuuntelee vastaamatta, sekä 

kaksisuuntaisesta kommunikaatiosta joka rajataan niin, että oppija vastaa joko nonverbaalisesti tai 

muulla kielellä kuin kohdekielellä. Dulay, Burt ja Krashen korostavat niin sanotun hiljaisen kauden 

tärkeyttä, jolloin omaksumista kyllä tapahtuu, mutta jolloin oppija ei vielä ole valmis aktiivisesti 

käyttämään kohdekieltä. Kolmanneksi kommunikaatio tulisi rajoittaa konkreettisiin tarkoitteisiin. 

Jos kommunikaatio koskee aiheita ja tapahtumia jotka sijoittuvat nykyaikaan ja lähiympäristöön, 

konteksti auttaa ymmärtämään viestiä, ja näin oppija omaksuu nopeammin uusia sanoja ja 

rakenteita. Lopuksi he huomauttavat, että oppijat valitsevat kohdekielimallin, joka vaikuttaa puheen 

laatuun. He toteavat, että oppijat kääntävät huomionsa erityisesti tiettyihin kohdekielipuhujiin. On 

esimerkiksi oletettu, että oppijat tavallisesti kuulevat mieluummin muiden oppijoiden puhetta kuin 

opettajan puhetta ja oman etnisen ryhmänsä välikieltä mieluummin kuin muiden välikieltä. 

Tällainen syötöksen affektiivinen rajaaminen johtaa eroihin oppijan puheen ja koko syötöksen 

luonteen välillä. Muut usein mainitut ympäristötekijät, kuten rakenteen frekvenssi ja virheiden 

korjaus, eivät Dulayn, Burtin ja Krashenin mukaan vaikuta toisen kielen oppimiseen yhtä paljon 
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kuin usein on oletettu. He kuitenkin myös huomauttavat, että niiden tarkkaa roolia 

oppimisprosessissa ei ole tarpeeksi tutkittu. (Dulay, Burt, Krashen 1982: 13-42). 

 Kuten monitoriteoriassakin myös Dulayn, Burtin ja Krashenin  käyttävät termejä affektiivinen 

suodatin, luonnollinen järjestys ja monitori. Heidän näkemyksensä mukaan suodatin seuloo sisään 

tulevaa kieltä affektiivisten osatekijöiden perusteella, jotka liittyvät oppijan motivaatioon, 

asenteeseen ja tunnetilaan. Korkea motivaatio, levottomuuden tunteen puuttuminen ja rento asenne 

johtavat alhaiseen suodattimeen ja syötöksen maksimaaliseen hyödyntämiseen. Suodatin myös 

määrää, minkä kohdekielimallin oppija valitsee (opettajan, muiden oppijoiden jne.), milloin 

oppimisprosessi päättyy ja oppija fossilisoituu, sekä miten nopeasti oppiminen etenee.

 Suodattimesta läpi päässyt syötös jää tämän jälkeen sisäisen mekanismin (internal organizer) 

prosessoitavaksi. On selvää, että luonnollinen omaksumisjärjestys on mekanismin prosessien 

aiheuttama, mutta vielä ei ole saatu selville miksi mekanismi toimii tällä tavalla. (Dulay, Burt, 

Krashen 1982: 45-72). 

 Omaksumisjärjestykset on yritetty selittää lingvistisen kompleksisuuden perusteella eli 

selvittämällä, miten paljon lingvististä tietoa rakenteet sisältävät, sekä oppimisen kompleksisuuden 

perusteella, eli mittaamalla miten vaikeiksi oppija kokee eri rakenteet. Merkitseviä yhteyksiä ei 

kuitenkaan vielä ole löydetty.  

 Monitori vastaa tietoista lingvististä prosessointia. Oppijat käyttävät sitä tietoisesti lauseiden 

muotoiluun ja tuotoksen muokkaamiseen ja korjaamiseen. Aikuiset tavallisesti käyttävät 

monitoriaan enemmän kuin lapset. Iän lisäksi Dulay, Burt ja Krashen mainitsevat monitorin 

käyttöön vaikuttavina osatekijöinä tehtävän luonteen sekä oppijan persoonallisuuden. 

 Oppijoiden yksilölliset piirteet, jotka vaikuttavat toisen kielen oppimiseen, ovat persoonallisuus 

ja ikä. Itseluottamuksen ja ajattelutavan analyyttisyyden aste ovat persoonallisuuden tärkeimpiä 

puolia kielenoppimisen kannalta. Ensimmäinen niistä liittyy tiedostamattomaan omaksumiseen, 

jälkimmäinen tietoiseen oppimiseen. Iän roolin osalta he toteavat, että lapset onnistuvat paremmin 

uuden kielen omaksumisessa ylipäänsä ja erityisesti uuden fonologisen systeemin omaksumisessa. 

Aikuiset kuitenkin edistyvät nopeammin syntaksin ja morfologian osa-alueilla. On syytä olettaa, 

että muodollisten toimintojen puhkeaminen on määräävä tekijä aikuisten ja lasten oppimisen 

eroissa. Affektiivinen suodatin vahvistuu murrosiän aikana. Itse kielenomaksumiskyky pysyy 

muuttumattomana, mutta suodatin tukkii syötöksen kulkua mekanismiin, jolloin vähemmän 

syötöstä on käytettävissä omaksumista varten. (Dulay, Burt, Krashen 1982: 74-95). 

 Dulay, Burt ja Krashen huomauttavat, että oppijat eivät automaattisesti käytä äidinkielensä 

rakenteita toisen kielen tuotoksen pohjana. Heidän mukaansa oppija käyttää äidinkieltään 

ensisijaisesti eräänä hätäraikaisuna tapauksissa, joissa oppija pakotetaan puhumaan ennen kuin hän 



18 

 

tuntee olevansa valmis käyttämään kohdekieltä. (Dulay, Burt, Krashen: 96-119). 

 The Natural Approach esittää luovan rakentamisen teorian pääpiirteet viitenä hypoteesina:  

1) Omaksumis-oppimishypoteesi perustuu tietoisen oppimisen ja tiedostomattoman 

omaksumisen jyrkkään erottamiseen. Aikuiset toisen kielen oppijat hankkivat kielitaitoa 

kahdella eri tavalla: toisaalta he tiedostamattomasti omaksuvat kielen käyttäen sitä aidoissa 

kommunikaatiotilanteissa; toisaalta he kehittävät kompetenssiaan tietoisella 

kielioppisääntöjen oppimisella. 

2) Luonnollisen järjestyksen hypoteesin mukaan kieliopilliset rakenteet omaksutaan 

ennakoitavassa järjestyksessä. Hypoteesi ei väitä, että kaikki oppijat omaksuvat kieliopilliset 

rakenteet aina täsmälleen samassa järjestyksessä. Yleisesti ottaen jotkut rakenteet 

omaksutaan varhain, toiset myöhään. Hypoteesi jättää myös varaa mahdollisuudelle, että 

rakenteita omaksutaan ryhmittäin. Siinä tapauksessa tietyt rakenteet omaksutaan suunnilleen 

samaan aikaan, mutta näiden rakenteiden omaksumisjärjestys ryhmän sisällä saattaa 

vaihdella.  

3) Monitorihypoteesi olettaa, että tietoisen kielioppisääntöjen osaamisen rooli 

kielenoppimisessa on hyvin rajallinen. Oppija tuottaa ilmaisuja käyttämällä ensisijaisesti 

omaksumaansa kompetenssia. Tiedostettuja sääntöjä käytetään vain ilmaisun korjaamiseen 

tai muokkaamiseen, eli monitorina. Monitoria voidaan käyttää vain, kun oppijalla on aikaa, 

kun hän on keskittynyt ilmaisunsa muotoon ja osaa kyseessä olevan säännön. 

4) Syötös-hypoteesin mukaan oppija etenee luonnollisessa järjestyksessä ymmärtämällä 

viestejä, jotka sisältävät seuraavan tason rakenteita. Syötöksen pitää olla ymmärrettävää ja 

sitä on oltava riittävästi. Opettajapuhe ja ulkomaalaispuhe ovat erityisesti oppijan 

senhetkiselle tasolle viritettyjä yksinkertaistettuja kielimuotoja, jotka tarjoavat oppijalle 

ymmärrettävää syötöstä.  

5) Affektiivinen-suodatinhypoteesi koskee asenteellisia tekijöitä jotka vaikuttavat 

kielenoppimisprosessiin. Hypoteesin mukaan oppijan asenne vaikuttaa suoraan 

omaksumiseen, mutta ei välttämättä oppimiseen. Syynä tähän on se, että tyypillisesti 

affektiiviset tekijät sääntelevät suodatinta, joka puolestaan rajoittaa syötöksen käyttöä 

kielenomaksumisprosessissa. Jotta syötöksestä olisi mahdollisimman paljon hyötyä, 

affektiivisen suodattimen tulisi olla alhainen. Sen mahdollistavat korkea motivaatio, 

itsevarmuus ja alhainen ahdistuneisuuden taso. (Krashen ja Terrell 1983: 26-38). 

 

 Luovan rakentamisen teoria rinnastaa toisen kielen omaksumisen äidinkielen omaksumiseen: 

molemmat perustuvat samanlaiseen tiedostomattomaan prosessiin, jossa oppija asteittain järjestää 
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kuulemaansa kieltä, konstruoiden omia väliaikaisia sääntöjään. Prosessin pohjana on synnynnäiset 

mekanismit, jotka ohjaavat äidinkielen omaksumisenkin. Oppijan kompetenssin kehittyessä hänen 

konstruoimansa säännöt jalostuvat entisestään ja välikielisysteemi muistuttaa kasvavassa määrin 

kohdekielisysteemiä. Kielen omaksumiseen ei tämän teorian mukaan vaikuta opetus. Opetuksen 

kautta saatu kielitaito (kuten esimerkiksi kielioppisäännöt) on hyödyksi oppijalle vain tiettyjen 

ehtojen täyttyessä. (Krashen ja Terrel 1983: 27).  

 Monitorimallia on kritisoitu paljon. Kritiikki on koskenut neljää keskeistä kysymystä: 

omaksumis-oppimishypoteesia, monitoria, Krashenin selontekoa variaatiosta sekä syötöksen roolia. 

On huomautettu, että monitorimalli on epämääräinen käsitteiden ”tiedostettu” ja ”tiedostamaton” 

kohdalla. Malli ei sen tarkemmin selitä mitkä ovat ne kognitiiviset prosessit, jotka ovat oppimisen 

ja omaksumisen perustana. Se ei myöskään erittele, miten oppija käyttää saamaansa syötöstä. 

Lopuksi monitorimalli ei kattavuudestaan huolimatta selitä sellaista variaatiota oppijankielessä, 

joka johtuu omaksutusta kompetenssista. Krashenin mukaanhan omaksuttu kompetenssi on 

homogeeninen, ja variaatio johtuu monitorin käytöstä. Tämä ei selitä sitä variaatiota, jota on usein 

havaittu, kun oppijat ilmiselvästi keskittyvät ilmaisunsa sisältöön eivätkä käytä monitoria. (Ellis 

1985: 264-266). Ongelmakohdista huolimatta edellä kuvattu teoria on yksi toisen kielen 

omaksumisen kattavimpia malleja. Ennen kaikkea sen ansiosta tiedetään, että aikuisten toisen kielen 

oppijoiden kielessä on luonnollinen omaksumisjärjestys. 

 

2.2.3 Omaksumisjärjestykset: morfeemitutkimukset 

Luovan rakentamisen periaatetta on tutkittu empiirisesti niin kutsutuissa morfeemitutkimuksissa. 

Tutkimus kohdistui enimmäkseen löytämään todisteita oppijan äidinkielestä riippumattomasta 

luonnollisesta omaksumisjärjestyksestä. Todisteita löydettiin etenkin englantia toisena kielenä 

oppivien kielen morfologisista ja syntaktisista rakenteista. Brownin pitkittäistutkimus lasten 

kielenoppimisesta oli osoittanut, että äidinkielen omaksumisjärjestys oli muuttumaton. 

Ympäristölliset tekijät, kuten rakenteiden frekvenssi vanhempien puheessa ja virheiden 

korjaaminen, eivät siihen vaikuttaneet. (Dulay, Burt, Krashen 1982: 200-202). 

Morfeemitutkimuksissa osoitettiin ensin, että Brownin tulokset pätevät myös lasten toisen kielen 

omaksumiseen. Toiseksi huomattiin, että ne pätevät myös aikuisten oppijoiden toisen kielen 

omaksumiseen riippumatta siitä, onko aineistona puhuttu vai kirjoitettu välikieli. Varsinkin 

jälkimmäinen havainto on erityisen kiinnostava tämän tutkielman kannalta. 

 Alkuperäisissä tutkimuksissa, joissa tutkittiin lasten englannin toisena kielenä omaksumista, 

havaitut yksitoista kieliopillisen morfeemin omaksumisjärjestystä olivat hätkähdyttävän 

samanlaiset. Oli ilmiselvää, että kieleltään eritaustaiset lapset omaksuvat englantia toisena kielenä 
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eri kieliympäristöissä hyvin samansuuntaisesti. (Dulay, Burt, Krashen 1982: 203-209). 

 Bailey, Madden ja Krashen (1974) tutkivat ensimmäisinä omaksumisjärjestyksiä aikuisten toisen 

kielen oppijoiden kielessä. Informanttiryhmä koostui 75 aikuisesta oppijasta, jotka edustivat 

kahtatoista eri äidinkieltä. Koska 33 heistä oli espanjankielisiä, Bailey, Madden ja Krashen 

vertasivat ensin espanjankielista ryhmää yhdentoista muun äidinkielen ryhmään. Näin he estivät 

sen, että omaksumisjärjestykset niputettaisiin yhteen perusteettomasti. Heidän löytämänsä 

omaksumisjärjestykset olivat hyvin samankaltaisia: sekä espanjankielisten ja muunkielisten 

omaksumisjärjestykset keskenään että koko informanttiryhmän järjestys verrattuna lasten toisen 

kielen omaksumisjärjestykseen. Useat muut tutkimukset vahvistivat Baileyn, Maddenin ja 

Krashenin tuloksia. Niissä käytettiin eri tutkimusmenetelmiä ja ne perustuivat yli 22 eri äidinkieltä 

puhuvien informanttien tuotokseen (Dulay, Burt, Krashen 1982: 209-211). 

 Krashenin ym. tutkimus (1978) laajensi näitä tuloksia pätemään myös kirjoitettuun tuotokseen. 

Tutkijat kannustivat oppijoita kirjoittamaan niin paljon kuin pystyivät käytettävissä olevana aikana. 

He huomasivat, että näin selville saadut omaksumisjärjestykset, olivat hyvin samankaltaisia kuin 

aiemmassa tutkimuksessa löydetty puhutusta välikielestä. Vain kolme muuta tutkimusta käsitteli 

kirjallisesti tuotettua kieltä, mutta nämä kaikki vahvistivat Krashenin ym. tuloksia. Voidaan 

päätellä, että englanninoppijoiden omaksumisjärjestys kirjallisesti tuotetussa kielessä on 

samankaltainen kuin se, joka löytyy oppijoiden puheesta. (Dulay, Burt, Krashen 1982: 211). 

 Morfeemitutkimuksista oli käynyt ilmi, että oppijat eivät omaksu kaikkia kieliopillisia rakenteita 

(kuten aikamuotojen päätteet, monikkomorfeemit ja negaatio) kerrallaan. Jotkut rakenteet 

omaksutaan jo alkuvaiheessa, toiset vasta myöhemmin. Omaksumisjärjestystutkimus pyrkii 

selostamaan, missä järjestyksessä oppijat omaksuvat kielen rakenteen. Omaksumisjärjestys on 

ennakoitava, eikä sitä voida muuttaa esimerkiksi opetuksen avulla. Oppija omaksuu seuraavan 

rakenteen vasta silloin, kun hänen välikielisysteeminsä on siihen valmis. Tämä selittää myös, miksi 

oppijat toistavat samoja virheitä, opettajan toistuvasta korjauksesta huolimatta.  

 Morfeemitutkimusten perusteella voidaan tehdä kaksi johtopäätöstä. Ensinnäkin näyttää siltä, 

että sisäiset mekanismit, jotka ohjaavat lasten äidinkielen omaksumista, toimivat myös aikuisten 

toisen kielen oppimisessa. Toiseksi oppijan äidinkieli ei näytä vaikuttavan näiden mekanismien 

toimintaan. Tutkimuksista hahmottuu kuva, että kaikki oppijat taustaansa katsomatta kulkevat 

kielenoppimisessa kohti kohdekieltä samoja reittejä pitkin. On kuitenkin syytä muistaa, että kaikki 

morfeemitutkimukset perustuvat englantiin toisena kielenä. Perustana oleva teoria kuitenkin väittää, 

että luovan rakentamisen periaate pätee kaikkiin kohdekieliin. 
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2.2.4 Omaksumisjärjestys suomen välikielessä   

S2-oppijoiden kielestä ei ole tehty systemaattista tutkimusta siitä, millaisessa järjestyksessä 

aikuinen toisen kielen oppija omaksuu morfologiaa. Muista kielistä tehtyjen tutkimusten tulokset 

ovat kuitenkin sen verran yksiselitteisiä, että voidaan olettaa luonnollisen kieliopillisten piirteiden 

omaksumisjärjestyksen löytyvän myös S2-oppijoiden kielessä. 

 Koskela ja Suni (2000) vertaavat artikkelissaan adoptoitujen ja suomalaislasten 

taivutussuffiksien omaksumista kolmen oppikirjan taivutuksen opettamisjärjestykseen. He ovat 

yrittäneet selvittää, onko kirjojen opettamisjärjestys samanlainen kuin luonnollinen kielen 

omaksumisjärjestys, vai onko kysymys oppikirjojen tekijöiden käsityksestä siitä, missä 

järjestyksessä taivutus tulisi oppia. Suomen kielen omaksumisjärjestyksen perustana Koskela ja 

Suni käyttivät Pirkko Niemisen (1991) väitöskirjaa kymmenen suomalaislapsen äidinkielen 

omaksumisesta, sekä Mervi Pason (1993) pro gradu -työtä kahden Suomeen adoptoidun lapsen 

taivutussuffiksien omaksumisesta. Koskela ja Suni havaitsivat, että taivutusmorfologian 

opettamisjärjestys on suurin piirtein sama kuin sekä adoptoitujen että suomalaislasten 

omaksumisjärjestys. 

 Suomalaislapset ja adoptiolapset omaksuvat taivutussuffiksit hyvin samanlaisessa järjestyksessä. 

Suomalaislasten kielen omaksumisessa kahden ensimmäisen ikävuoden aikana ensimmäiset sanat 

ovat aluksi yksikön nominatiivissa olevia substantiiveja ja aktiivin preesensin yksikön kolmannessa 

persoonassa olevia verbejä. Sekä suomalaislapset että adoptiolapset käyttävät aluksi vain yksikön 3. 

persoonaa. Yksikön 1. ja 2. persoona omaksutaan vasta myöhemmin. 

 Toisen vuoden loppuun mennessä lasten puheessa esiintyy joitakin paikallissijoja sekä partitiivi 

ja genetiivi. Paikallissijoista ensimmäisenä opitaan olo- ja tulosijat. Yleisimmin ja varhaisimmin 

käytettyjä olivat inessiivi ja adessiivi. Erosijoja, elatiivia ja ablatiivia, käytti suomalaislapsista vain 

muutama. Myös adoptiolapset omaksuivat elatiivin ja ablatiivin myöhemmin ja myös käyttivät niitä 

harvemmin. Partitiivin ja genetiivin jälkeen lapset omaksuvat n-akkusatiivin. T-akkusatiivi 

ilmaantuu lasten kieleen myöhemmin. 

 Verbeistä lapsille ilmaantui ensimmäisenä kieltäminen jossakin muodossa. Negaatio esiintyi 

kaikilla jo aikaisin, noin 10-15 kuukauden iässä. Muut varhaiset verbit olivat tavallisesti 

indikatiivissa. Toisaalta imperatiivi ilmaantui lasten puheeseen jo varhain. Kaikki lapset hallitsivat 

imperatiivin käytön 21 kuukauden iässä. Imperatiivin käytön voidaan ajatella kuuluvan lähinnä 

lapsen kieleen, koska jos aikuinen haluaa toisen tekevän jotakin, hän ei käytä imperatiivia vaan 

esimerkiksi konditionaalia.  

 Passiivin ja menneen aikamuodon käyttö alkaa 18 ja 21 kuukauden iästä lähtien. Lapset 

omaksuvat puheeseensa passiivimuodon varhain, mutta aluksi he käyttävät sitä joko imperatiivisesti 
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tai monikon 1. persoonassa. Varsinainen passiivinen merkitys omaksutaan myöhemmin. Myös 

imperfekti esiintyy lapsenkielessä varhain, mutta aluksi vain yksikön 3. persoonassa ja passiivissa. 

Imperfektiä seuraa perfekti, jota jälleen käytetään vain yksikön persoonissa ja passiivissa. 

Pluskvamperfekti on harvinainen. (Koskela ja Suni 2000: 145-150). 

 Taulukosta ilmenee taivutuksen omaksumisen eteneminen suomalaislapsilla. 

 

TAULUKKO 2.1: Nomini- ja verbisuffiksien ilmaantuminen suomalaislapsilla (n=100) 

 

Ikä Nominisuffiksi Verbisuffiksi 

12 kk adessiivi (1) negaatio (5) 

    preesens (yks.3.) (2) 

    imperatiivi (1) 

15 kk partitiivi (yks.) (3) negaatio (5) 

  partitiivi (mon.) (3) preesens (yks.3.) (5) 

  inessiivi (3) imperatiivi (7) 

  adessiivi (4)   

  ablatiivi (1)   

  allatiivi (1)   

18kk inessiivi (2) preesens (yks. 1.) (3) 

  elatiivi (1) preesens (yks.3.) (2) 

  illatiivi (6) passiivi (1) 

  allatiivi (2) imperatiivi (1) 

21 kk genetiivi (3) preesens (yks.l.)(l) 

  partitiivi (3) preesens (yks.3.) (1) 

  inessiivi (1) passiivi (2) 

  elatiivi (3) imperfekti (yks. 1.) (2) 

  ablatiivi (1) imperatiivi (1) 

  allatiivi (3)   

24 kk genetiivi (4) preesens (yks.l.) (3) 

  partitiivi (yks.) (3) passiivi (3) 

  partitiivi (mon.) (5) konditionaali (1) 

  akkusatiivi (1)   

  inessiivi (3)   

  illatiivi (3)   

  adessiivi (5)   

  ablatiivi (2)   

  allatiivi (3)   

 

(Nieminen 1991: 85-86, mainittu teoksessa Koskela ja Suni 2000: 146) 

 

 Oppikirjojen opettamisjärjestyksen vertailu osoitti, että nominien opettamisjärjestys pitkälle 
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noudattaa omaksumisjärjestyksen suuntaa. Erona on kuitenkin partitiivi: lapset omaksuvat sen jo 

varhain, mutta oppikirjoissa sekä yksikön ja monikon partitiivi opetetaan myöhemmin kuin mitä 

omaksumisjärjestys edellyttäisi. Verbien aikamuotojen ja modusten opettamisjärjestys ja 

omaksumisjärjestys noudattavat samansuuntaista linjaa: ensin opitaan preesens, sitten muut 

aikamuodot ja konditionaali. Poikkeuksena on imperatiivi, jonka lapset omaksuvat hyvin 

varhaisessa vaiheessa. Suurimmat erot ovat persoonataivutuksen opetuksen ja omaksumisen välillä. 

Kun lapset omaksuvat pikkuhiljaa yksikön persoonat ja käyttävät passiivia monikon 1. persoonan 

funktiossa, oppikirjoissa opetetaan kaikki persoonamuodot kerralla ja jätetään opettamatta passiivin 

käyttö puhekielisenä muotona.  

 Vertailussa huomio kiinnittyi myös siihen, miten suffiksien määrä jakaantuu nominien ja 

verbien kesken. Adoptiolapset käyttävät puheessaan enemmän verbisuffikseja kuin 

nominisuffikseja. Oppikirjoissa puolestaan keskitytään alussa enemmän nominitaivutuksen 

opettamiseen. Lapset näyttävät omaksuvan monenlaisia suffikseja samoihin aikoihin, mutta 

pienissä osissa. Oppikirjoissa puolestaan asiat kategorisoidaan tarkasti ja pyritään tavallisesti 

opettamaan kokonaisuuksia kerrallaan. 

 Vaikka opettamisjärjestys ei sinällään kerro mitään aikuisten toisen kielen omaksumisesta, se 

antaa jonkinlaisen käsityksen siitä, missä järjestyksessä aikuisen S2-oppijan oletetaan omaksuvan 

morfeemit. Aikuisen toisen kielen omaksuminen ei välttämättä ole samanlaista kuin lapsen 

ensimmäisen kielen omaksuminen. Kuitenkin Koskela ja Suni olettavat, että koska suomalaisten 

lasten ja adoptiolasten taivutussuffiksien omaksuminen ja käyttö näyttävät etenevän yllättävän 

samalla tavalla, on oletettavaa, että myös suomea toisena kielenä oppivien aikuisten taivutuksen 

omaksuminen kulkee kutakuinkin samoja reittejä pitkin. Aikuisten ilmaisutarpeet voivat olla kielen 

opiskelun alussa samansuuntaisia kuin lasten ilmaisutarpeet, esimerkiksi tarve ilmaista jonkun 

olevan jossakin, siirtyvän johonkin tai pois jostakin. On kuitenkin tärkeää muistaa, että aikuisilla 

S2-oppijoilla on jo hallussaan ainakin kokonainen L1 -systeemi, johon he saattavat turvautua ja 

jonka rungon pohjalle he saattavat opittavan kielen sanastoa käyttäen rakentaa monimutkaisiakin 

ilmauksia. Lopuksi Koskela ja Suni toteavatkin, että olisi erittäin mielenkiintoista selvittää aikuisten 

suomen oppijoiden taivutuksen omaksumista ja saada sitä kautta lisävalaistusta 

omaksumisjärjestyshypoteesien tueksi myös suomen kielen osalta. (Koskela ja Suni 2000: 150-

155). 

 

2.3 Käsitteiden määrittely ja hypoteesi 

Englannin oppimisen tutkimusten tulokset osoittavat, että oppijat omaksuvat toisen kielen 

kieliopillisia rakenteita hyvin samankaltaisessa järjestyksessä. Perusoletuksena tässä tutkielmassa 
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on, että myös suomessa toisena kielenä on luonnollinen omaksumisjärjestys. Syynä tähän on 

oppijoiden luova rakentaminen. Oppijat luovat välikielisysteeminsä syötöksen pohjalta ja valikoivat 

siitä kielellisiä aineksia tietyssä järjestyksessä. Tämä järjestys johtuu oppimismekanismista, joka on 

samanlainen kuin äidinkielen omaksumisen vastaava mekanismi. Sen takia toisen kielen 

omaksumisjärjestys on samankaltainen, vaikka ei välttämättä aivan sama, kuin äidinkielen 

omaksumisessa havaittu järjestys. Erilaiset muuttujat, kuten motivaatio, äidinkieli ja muut oppijan 

osaamat kielet, eivät merkittävästi vaikuta omaksumisjärjestykseen. Opettamisjärjestyskään ei 

muuta luonnollista omaksumisjärjestystä. Kuten edellä on selitetty, yksilöllinen variaatio selittyy 

monitorin käytöstä. Monitori hyödyntää vain opittua tietoa, ja toisin kuin tiedostamattoman 

omaksutun tiedon systeemin tuotos sen tuottama kieli voi vaihdella kovasti oppijoiden kesken. 

Tässä tutkielmassa käytetty tapa houkutella esiin tuotosta on valittu nimenomaan minimoimaan 

oppijan kokemaa paineen tunnetta ja edistämään keskittymistä sisältöön eikä muotoon. Näin myös 

monitorin käyttö olisi minimaalista. 

 Tutkielman kolme informanttiryhmää edustavat kukin eri suomen kielen omaksumisen tasoa. 

Oletuksena on, että löytyy kolme samankaltaista omaksumisjärjestystä, joiden yleinen taso 

kuitenkin nousee ryhmästä A1 ryhmään B1. Ryhmät koostuvat enimmäkseen venäjänkielisistä 

oppijoista, minkä vuoksi ryhmät jaetaan myös venäjänkielisiin ja muunkielisiin. Jos hypoteesi pitää 

paikkansa, venäjänkielisten ja muunkielisten omaksumisjärjestykset ovat samat.   

 Termejä oppijankieli ja välikieli käytetään vaihdellen viittaamaan oppijan toisella kielellä 

tekemiin ilmaisuihin. Toisella kielellä tarkoitetaan mitä tahansa (toista, kolmatta ja niin edelleen) 

kieltä, jota opitaan äidinkielen omaksumisen jälkeen, riippumatta siitä, tapahtuuko oppiminen 

luokkahuoneessa vai luonnollisessa ympäristössä. Oppiminen toimii tässä tutkielmassa 

yleisterminä, joka viittaa sekä tietoiseen oppimiseen että tiedostamattomaan omaksumiseen. 

Konteksteissa, joissa halutaan erottaa oppimisen kaksi eri tapaa, oppiminen viittaa ainoastaan 

tietoiseen oppimiseen, kun taas omaksumisella tarkoitetaan tiedostamatonta omaksumista.  
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3 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ 

 

3.1 Tutkimusaineisto, informantit ja testi 

Aineisto kerättiin helmi-maaliskuun vaihteessa vuonna 2008 Itäkeskuksen aikuislukiossa 

(nykyään Helsingin aikuislukion Itä-Helsingin toimipiste). Itäkeskuksen aikuislukiossa 

opetettiin suomea toisena kielenä kolmella eri tasolla. Joka tason luokasta noin 20 

oppilasta osallistui testiin. Näin saatiin kolmesta osasta koostuva aineisto, josta kukin osa 

edustaa eri kielitaitotasoa. Tutkielma on näin ollen poikittaistutkimus: pyritään 

selvittämään, millaisia omaksumisjärjestyksiä on eri kielitaitotasoilta, ja missä määrin näin 

löydetyt järjestykset ovat samanlaisia.  

 Itäkeskuksen aikuislukio noudatti opetushallituksen taitotasoasteikon luokittelua. Tämä 

kielitaitotasojen kuvausasteikko on suomeen toisena kielenä sovellettu muunnos asteikoista, jotka 

sisältyvät laajempaan kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen 

viitekehykseen. (OPH 2007: 17). Tämän tutkielman ryhmien taitotasot opetushallituksen 

viitekehyksessä sekä niiden kuvaus kirjallisen kompetenssin osalta näyttävät seuraavalta: 

 

TAULUKKO 3.1: Kurssien tasot ja niiden kuvailu 

Ryhmä 1, tästedes A1: Alkeiden kertauskurssi (lähtötaso A1.3, tavoitetaso A2.1) 

 

Tasolla A1.3 oppija selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin 

ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. Alkeellisessakin vapaassa tuotoksessa esiintyy monenlaisia virheitä. 

Tasolla A2.1 oppija selviytyy kirjoittamalla kaikkein rutiininomaisimmista arkitilanteista. Tällä tasolla 

oppija kirjoittaa kaikkein yksinkertaisimmat sanat ja rakenteet melko oikein, mutta tekee toistuvasti virheitä 

perusasioissa (aikamuodot, taivutus) ja tuottaa paljon kömpelöitä ilmaisuja vapaassa tuotoksessa. 

 

Ryhmä 2, tästedes A2: Jatkokurssi (lähtötaso A2.1, tavoitetaso A2.2) 

 

Tasolla A2.2 oppija osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen tapahtumista, menneistä toimista 

ja henkilökohtaisista kokemuksista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä puolista. Hän osaa arkisen 

perussanaston, rakenteet ja tavallisimmat sidoskeinot. Hän kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja rakenteet oikein, 

mutta tekee virheitä harvinaisemmissa rakenteissa ja muodoissa ja tuottaa kömpelöitä ilmaisuja. 

 

Ryhmä 3, tästedes B1: Peruskoulun kurssit (lähtötaso A2.2, tavoitetaso B1.2) 

 

Tasolla B1.1 oppija osaa useimpien tutuissa tilanteissa tarvittavien tekstien laadintaan riittävän sanaston ja 

rakenteet, vaikka teksteissä esiintyy interferenssiä ja ilmeisiä kiertoilmaisuja. Jotkin vaativammat rakenteet 

ja sanaliitot tuottavat ongelmia. Tasolla B1.2 oppija hallitsee melko monenlaiseen kirjoittamiseen tarvittavaa 

sanastoa ja lauserakenteita ja osaa ilmaista rinnasteisuutta ja alisteisuutta. Hän pystyy kirjoittamaan 

ymmärrettävää ja kohtuullisen virheetöntä kieltä, vaikka virheitä esiintyy vaativissa rakenteissa. 

 

 

(OPH 2007: 57-61) 
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 Alkeiskurssi ja jatkokurssi ovat perustason kursseja. Peruskoulun kurssi on keskitason kurssi. 

Kurssit alkoivat 14.1.2008 ja loppuivat 24.4.2008, joten aineisto kerättiin kurssien puolivälissä. 

Opetushallituksen taitotasoasteikossa ei eritellä, mitkä rakenteelliset ja kieliopilliset taidot liittyvät 

taitoihin. 

 Ryhmissä on 20 (A1), 22 (A2) ja 22 (B1) oppijaa. Yhteensä 64:n oppijan äidinkielet kuuluvat 

seitsemään eri kielikuntaan. Venäjää äidinkielenä puhuvia oppijoita on 34, joista yhdeksän on 

ryhmässä A1, kahdeksan ryhmässä A2 ja 17 ryhmässä B1.  Taulukosta 3.2 ilmenee ryhmien 

tarkempi koostumus.  

 

TAULUKKO 3.2: Ryhmien A1, A2 ja B1 taustatiedot 

A1: 20 henkilöä   A2: 22 henkilöä   B1: 22 henkilöä   

Ikä 37 (18 hlö) Ikä 40 Ikä 41 (21 hlö) 

Opiskellut suomea 10 kk (19 hlö) Opiskellut suomea 1 v 1 kk Opiskellut suomea 1 v 10 kk 

Asunut Suomessa 2 v 1 kk (20 hlö) Asunut Suomessa 2 v 2 kk Asunut Suomessa 3 v 2 kk 

Miehiä 10 Miehiä 11 Miehiä 5 

Naisia 10 Naisia 11 Naisia 17 

 

     

Äidinkielet:   Äidinkielet:   Äidinkielet:    

Suomalais-ugrilaiset 1 Suomalais-ugrilaiset 1 Suomalais-ugrilaiset 1 

Venäjä 9 Venäjä 8 Venäjä 17 

 

Muut indoeurooppalaiset 3 Muut indoeurooppalaiset 6 Muut indoeurooppalaiset 2 

Austroaasialaiset 4 Austroaasialaiset 3 Austroaasialaiset 1 

Tai-Kadai 1 Austronesialaiset 1 Nigeriläis-kongolaiset 1 

Nigeriläis-kongolaiset 1 Nigeriläis-kongolaiset 1 Afroaasialaiset 1 

Afroaasialaiset 2 Afroaasialaiset 5     
 

      

 Luvussa 2 käsitellyn Baileyn, Maddenin and Krashenin (1974) tutkimuksen informanttiryhmä 

koostui suurelta osin espanjankielisistä oppijoista, minkä takia he vertasivat myös espanjankielisten 

ja muunkielisten omaksumisjärjestyksiä keskenään. Venäjänkielisten yliedustuksen takia myös 

tässä tutkielmassa tutkitaan sekä koko ryhmän tulokset että venäjänkielisten sekä muunkielisten 

tulokset erikseen.  

 Kirjallinen aineisto saatiin testitehtävän avulla. Testi koostui kuvista, jotka yhdessä muodostivat 

tarinan. Oppijat saivat 45 minuuttia aikaa, ja heitä kannustettiin kirjoittamaan siinä ajassa 
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mahdollisimman paljon tekstiä kuvista. Tarkoituksena oli saada oppijat keskittymään tarinan 

sisällön välittämiseen eikä muotojen korrektiuteen. Toisaalta kirjallisessa työssä oppijalla on ollut 

enemmän aikaa harkita ja korjailla ilmaisujaan eli enemmän aikaa monitorin käyttöön, ja siksi osa 

rakenteista saattaa olla korrektimpia kuin spontaanissa puheessa. Toisaalta spontaanissa 

keskustelussa kielenoppijalla saattaa olla apua esimerkiksi kuulijan ilmeistä, jotka vihjaavat 

sanonnan korrektiudesta, tai jos kyse on keskustelusta, kielenoppija saattaa hyödyntää 

syntyperäisen suomen puhujan tarjoamia rakenteita. Näin kielenoppija saattaa korjata sanontansa ja 

käyttää lopulta kieliopillisesti korrektimpaa muotoa kuin tekstiä kirjoittaessaan. Aiempi tutkimus on 

korostanut, että aineiston kokoamistapa vaikuttaa analyysin tuloksiin. (Dulay, Burt, Krashen 1982: 

224-225). Niin sanotut lingvistisen manipuloinnin testit, joissa testataan oppijan tietoista sääntöjen 

osaamista, eivät sovellu omaksumisjärjestystutkimukseen. Sellainen testi on esimerkiksi tehtävä, 

jossa oppijan täytyy nimenomaan keskittyä muotoon täyttämällä puuttuvien sanojen aukkoja 

tarinassa. Oppija kiinnittää enemmän huomiota muotoon kuin sisältöön, ja hänen monitorinsa 

aktivoituu. Näin saatu omaksumisjärjestys ei enää heijasta omaksuttua kompetenssia. (Krashen ja 

Terrell 1983: 31). Tämän tutkielman kuvatehtävällä pyrittiin lähestymään luonnollista 

kielenkäyttötilannetta, jossa oppija yrittää ennen kaikkea välittää viestin ja käyttää pääasiassa 

omaksumaansa kompetenssia. 

 Yhteensä kerättiin 1591 lausetta, jotka jakautuivat suunnilleen tasaisesti kolmeen ryhmään. 

Aineiston määrä oppijaa kohti vaihtelee jonkin verran, sillä jotkut kirjoittivat enemmän kuin toiset. 

Riittämättömästä aineistosta johtuvien perusteettomien johtopäätösten riski on kuitenkin otettu 

huomioon ja yritetty minimoida analyysissa. Jäljempänä tutkimusmenetelmää selostetaan 

tarkemmin. 

 

3.2 Menetelmä 

Obligatory occasion -analyysi on alun perin Brownin (1973) kehittämä menetelmä osoittaa 

omaksumisjärjestyksiä lasten kielessä. Samaa menetelmää käytettiin morfeemitutkimuksissakin. 

Analyysi perustuu oletukseen, että rakenteen ilmaantuminen (korrektissa tai väärässä muodossa) 

merkitsee sen omaksumisen prosessin olevan käynnissä. Ilmaisuissa, joissa on vähintään kaksi 

morfeemia, on myös tilanteita, joissa tiettyjen morfeemien ilmaantuminen on pakollinen: pakolliset 

käyttötilanteet eli obligatory occasions. Esimerkiksi ilmaisussa Poika nukkuu subjekti (poika) vaatii 

nukkua-verbin taivuttamista yksikön kolmannessa persoonassa, jotta ilmaisu olisi kieliopillisesti 

oikein. Oppija joka ei vielä hallitse kolmannen persoonan taivutusta saattaa jättää verbin 

taivuttamatta (Poika nukkua) tai taivuttaa sen väärin (Poika nukuu). Oppija voi siis tuottaa korrektin 

morfeemin tai väärän morfeemin. Hän saattaa myös olla tuottamatta mitään morfeemia. Obligatory 
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occasion -analyysin avulla voidaan laskea täsmällisesti, miten tarkkaan oppija hallitsee tiettyjen 

morfeemien käyttöä. Analyysi rinnastaa siten käytön tarkkuuden asteen omaksumisen asteeseen. 

(Dulay, Burt, Krashen 1982: 217-219).  

 Obligatory occasion -analyysi suoritetaan seuraavasti. Ensin täytyy määrittää tutkittavat 

rakenteet sekä kontekstit, joissa ne esiintyvät. Englannin omaksumisesta on esimerkiksi huomattu, 

että oppijat omaksuvat monikon lyhyen morfeemin -s aikaisemmin kuin monikon pitkän morfeemin 

-es.  Tutkimukset, joissa monikon eri morfeemit on tutkittu niitä erittelemättä, johtavat erilaiseen 

omaksumisjärjestykseen kuin tutkimukset, joissa monikon eri morfeemit on tutkittu erillään. 

(Dulay, Burt, Krashen 1982: 217). Ennen kuin aloitetaan tutkimus omaksumisjärjestyksistä suomen 

välikielessä, on siis syytä rajata tutkittavien rakenteiden esiintymismuodot ja kontekstit. 

 Rakenteiden määrittelyn jälkeen jokaista pakollista käyttötilannetta käsitellään testinä. Dulay, 

Burt ja Krashen (1982: 219-20) jakoivat pisteitä seuraavasti: väärin muodostetut morfeemit saivat 

yhden pisteen, korrektit morfeemit saivat kaksi pistettä. Jos morfeemi puuttui kokonaan, pisteitä ei 

jaettu yhtään. Tässä tutkielmassa pisteiden jakoa on kehitetty eteenpäin niin, että 

maksimipistemäärä jokaista morfeemia kohti on kolme. Kohdassa 3.3 esitellään tarkemmin S2-

välikieleen sovellettua muunnosta Dulayn, Burtin ja Krashenin pistejakosysteemistä. Sitä lukuun 

ottamatta tässä seurataan heidän menetelmäänsä. 

 Kun koko aineiston kaikkien rakenteiden omaksumisasteet on laskettu, on kaksi tapaa saada 

esille omaksumisjärjestykset. Ryhmän kokonaistulos (group score) saadaan, kun koko aineiston 

pisteet lasketaan yhteen jokaisen rakenteen osalta. Tuloksena on kyseessä olevan rakenteen 

kokonaispistemäärä. Tämä luku jaetaan maksimipistemäärällä, joka tässä on aina kolme pistettä 

morfeemilta. Näin saatu luku kerrottuna sadalla on tarkkuus- ja omaksumisaste ryhmän kaikilta 

oppijoilta yhdessä. Kun pistemäärä on laskettu kaikista rakenteista, omaksumisasteet järjestetään 

alenevaan järjestykseen: omaksumisjärjestykseen. 

 Ryhmän kokonaistulokseen lasketaan myös ne oppijat, jotka loivat kyseessä olevalle rakenteelle 

vain yhden tai muutaman pakollisen käyttötilanteen. Kun rakenteen omaksumisprosessi on vasta 

alussa, sen käytössä saattaa esiintyä variaatiota. Näin syntyy riski, että riittämätön aineisto ei ole 

oikea heijastus oppijan kompetenssista. Ryhmän keskiarvot (group means) vähentävät variaation 

vaikutusta koko ryhmän omaksumisjärjestykseen. Keskiarvot laskettiin siten, että kaikki oppijat, 

jotka loivat alle kolme tilannetta morfeemille, jätettiin pois sen morfeemin analyysistä. Sen lisäksi 

ryhmän keskiarvot laskettiin tässä tutkielmassa ainoastaan, kun ryhmässä oli vähintään kolme 

oppijaa, joilla oli kolme tai enemmän pakollista käyttötilannetta. Ryhmän keskiarvo on siten 

oppijoiden yksilöllisten omaksumisasteiden keskiarvo. Rakenteiden omaksumisasteet asetetaan 

alenevaan järjestykseen ryhmän kokonaistuloksen tapaan. (Dulay, Burt, Krashen 1982: 217-222).  
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 Morfeemitutkimuksista kävi ilmi, että tietyt rakenteet ryhmittyvät: niiden omaksumisasteet ovat 

hyvin lähellä toisiaan ja on oletettavaa, että ne omaksutaan suunnilleen samaan aikaan. Näin 

sallitaan jonkin verran variaatiota omaksumisjärjestyksissä. (Dulay, Burt, Krashen 1982: 204-207). 

 

3.3 Rakenteiden määrittely 

Englannin kielen rakenne eroaa suomesta radikaalisti. Siksi englannin kielen tutkimuksen tuloksia 

ei voida suoraan verrata suomen kielen omaksumisjärjestyksiin. Obligatory occasion                        

-analyysiakaan ei voida sellaisenaan soveltaa suomen kieleen. Tässä tutkielmassa käytetään pohjana 

Dulayn, Burtin ja Krashenin (1982: 216-229) muunnosta obligatory occasion -analyysistä. Jotkut 

muutokset olivat välttämättömiä, jotta menetelmä tekisi oikeutta suomen kielen rakenteelle. Joskus 

tulkinnat saattoivat pohjata vain intuitioon. 

 Vertailukelpoisuuden vuoksi tutkittavat piirteet ovat pitkälti samat kuin Koskelan ja Sunin. 

Taulukosta 3.3 ilmenee rakenteiden konteksti ja määrittely. 

 

TAULUKKO 3.3: Tutkittavat rakenteet 

Nominitaivutus   

Partitiivi yksikkö  
Kaikki nominien ja persoonapronominien sekä  MA-infinitiivin ja 

verbisubstantiivin partitiivimuodot yksikössä. 

Genetiivi yksikkö  
Kaikki nominien ja persoonapronominien sekä  MA-infinitiivin ja 

verbisubstantiivin genetiivimuodot yksikössä. Possesiivisuffiksien piilottamia 

genetiivimuotoja ei analysoida. 

Akkusatiivi yksikkö  
Sekä n- että t-akkusatiivit. Tähän kuuluvat myös OSMAt (‟koko päivän‟ –

tyyppiset akkusatiivit). 

Inessiivi yksikkö  
Kaikki* nominien, persoonapronominien ja paikan adverbien sekä  MA-

infinitiivin ja verbisubstantiivin inessiivimuodot yksikössä. 

Illatiivi yksikkö  
Kaikki nominien, persoonapronominien ja paikan adverbien sekä  MA-

infinitiivin ja verbisubstantiivin illatiivimuodot yksikössä. 

Elatiivi yksikkö  
Kaikki nominien, persoonapronominien ja paikan adverbien sekä  MA-

infinitiivin ja verbisubstantiivin elatiivimuodot yksikössä. 

Adessiivi yksikkö  

Kaikki* nominien, persoonapronominien ja paikan adverbien sekä  MA-

infinitiivin ja verbisubstantiivin adessiivimuodot yksikössä. Tähän kuuluvat 

myös habitiivin adessiivit ja ajan adessiivit („aamulla‟ jne.) sekä postpositiot 

adessiivissa (päällä, alla jne.). 

Allatiivi yksikkö  
Kaikki nominien, persoonapronominien ja paikan adverbien sekä  MA-

infinitiivin ja verbisubstantiivin allatiivimuodot yksikössä. 
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Verbitaivutus   

3. persoonan yksikön 

preesens 

Kaikki kolmannen persoonan yksikön preesenstapaukset, paitsi olla-verbin 

esiintymät. 

3. persoonan monikon 

preesens 

Kaikki kolmannen persoonan monikon preesenstapaukset, paitsi olla-verbin 

esiintymät. 

3. persoonan yksikön 

imperfekti 

Kaikki kolmannen persoonan yksikön imperfektitapaukset, paitsi olla-

verbin esiintymät. 

3. persoonan kielteisen 

muodon yksikön 

preesens 

Kaikki kolmannen persoonan yksikön negaatiotapaukset preesensissä, paitsi 

olla-verbin esiintymät. 

3. persoonan kielteisen 

muodon monikon 

preesens 

Kaikki kolmannen persoonan monikon negaatiotapaukset preesensissä, paitsi 

olla-verbin esiintymät. 

MA-infinitiivi 
Kaikki MA-infinitiivitapaukset inessiivissä, elatiivissa, illatiivissa ja 

adessiivissa, paitsi olla-verbin MA-infinitiivit.  

verbikantainen -minen-

substantiivi 

Kaikki verbikantaiset -minen-substantiivit, paitsi olla-verbin -minen-

substantiivi 

  *Adessiivimuotoja siellä ja täällä ei analysoitu. On hyvin epätodennäköistä, että oppija käsittää ne 

sellaisina, vaan luultavasti ne ovat hänelle analysoimattomia lekseemejä. Samasta syystä missä ja 

tässä analysoitiin vain kun ne ilmestyivät kongruoivana pronominina substantiivilausekkeessa 

(missä huoneessa, tässä kuvassa). 

 

 Ennen kuin pisteet voitaisiin jakaa, ilmaisut piti tulkita eli muuttaa niin, että ne olisivat suomen 

kielen normien mukaisia. Tämä ei aina ollut kovin yksinkertaista, sillä aina ei ollut selvää, mitä 

oppija pyrki ilmaisemaan. Monesta ilmaisusta puuttui tarpeellinen morfologinen tieto sen 

yksiselitteiseen tulkintaan. Kun useampi tulkinta oli mahdollinen, pyrittiin aina pysymään 

mahdollisimman lähellä oppijan tarjoamaa alkuperäistä ilmaisua suomen kielioppisääntöjä 

rikkomatta. Seurauksena kohdekieliversiot oppijoiden ilmaisuista ovat aina kieliopillisesti 

korrekteja, mutta ei välttämättä “kohdekielisiä”: ne saattavat toisin sanoen joskus kuulostaa 

kömpelöiltä. Oppijat saattoivat saada maksimipisteet ei-kohdekielisistä ilmaisuista, kun nämä olivat 

kieliopillisesti korrekteja. 

 Analyysissä vokaaliharmoniasääntö jätettiin huomiotta. Vokaaliharmoniasääntöä koskevat 

virheet pidettiin taivutussääntöihin liittymättöminä. Samasta syystä kirjoitusvirheet, jotka eivät 

liittyneet astevaihteluun ja taivutukseen, sivuutettiin. Jos ilmaisu oli selvästi ulkoa opittu 

kokonaisuus tai idiomaattinen ilmaus (esimerkiksi Apua! tai hauska tutustua), sitä ei analysoitu, 
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sillä ne eivät ole luovan rakentamisen tulosta. Lopuksi sivuutettiin ilmaisut, jotka olivat vaikeasti 

tulkittavia epäselvän käsialan vuoksi. 

 Seuraavassa kohdassa monimutkaista pistejakosysteemiä pyritään valaisemaan esimerkeillä. 

 

3.3.1 Nominien taivutus 

Nominien taivutuksesta pisteitä jaettiin seuraavasti: 

 

ei yhtään morfeemia: 0 pistettä (hän kiipeää puu) 

väärä morfeemi: 1 piste (hän kiipeää puulle) 

korrekti morfeemi väärin muotoiltuna: 2 pistettä (hän kiipeää puuhin) 

korrekti morfeemi, oikein muotoiltuna: 3 pistettä (hän kiipeää puuhun) 

 

Menetelmä eroaa Dulayn, Burtin ja Krashenin menetelmästä, jossa maksimipistemäärä oli 2. Jotta 

menetelmä tekisi oikeutta suomen kielen morfologian kompleksisuudelle, oli tarpeen eritellä väärät 

morfeemit ja väärin muodostetut morfeemit. Dulayn, Burtin ja Krashenin menetelmän mukaan 

edellä olevista lauseista sekä puulle että puuhin olisivat saaneet yhden pisteen. Suomen kielen 

nominitaivutus on monimutkaista, ja sen hallinta vaatii paitsi astevaihtelun ja eri morfeemien 

osaamisen, myös paikallissijasysteemin tuntemisen. Kun oppija on hyvin lähellä korrektia 

taivutusta, kuten yllä mainitussa esimerkissä puuhin, tuntuu epäreilulta sijoittaa hänet samalle 

taitotasolle kuin oppija, joka ei vielä hallitse sisä- ja ulkopaikallissijojen eroa (puulle). 

 Seuraavat esimerkit aineistosta havainnollistavat, miten pisteitä jaettiin vaikeammissakin 

tapauksissa.  

 

Hän menee koulussa.  

Kohdekieli: Hän menee kouluun. 

Illatiivi 1 piste: väärä morfeemi. 

 

Hän avaa ulkonaa ja juuita sammakko.  

Kohdekieli: Hän avaa ikkunan ja huutaa sammakkoa. 

Akkusatiivi 1 piste: väärä morfeemi. Ulkonaa tulkittiin niin, että oppija merkitsi sillä 

ikkunaa. 

Partitiivi 0 pistettä: ei yhtään morfeemia.  

 

Hän katsoo riekaa, koira on huppia. 
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Kohdekieli: Hän katsoo reikää, koira hyppii. 

Partitiivi 3 pistettä: korrekti morfeemi, oikein muotoiltu. Virheellinen -ie- sanassa riekaa ei 

liity sijapäätteen muodostamiseen; vokaaliharmoniasäännön rikkomista ei oteta huomioon. 

 

Koira on paalla. 

Kohdekieli: Koira on (gen.) päällä. 

Genetiivi 0 pistettä: postpositiorakenne vaatii genetiiviä, mutta morfeemi puuttuu kokonaan. 

Adessiivi 3 pistettä: oikein muodostettu korrekti morfeemi; vokaaliharmoniasäännön 

rikkomista ei oteta huomioon. 

 

Koiran etsi puissa ja poijan etsi maa reikästä. 

Kohdekieli: Koira etsii puista ja poika etsii (maassa olevasta) reiästä. 

Elatiivi: 2 pistettä (rakenteesta reiästä).  

Sanan maa tulkinta on hankala. Oikea olisi rakenne maassa olevasta, mutta on hyvin 

epätodennäköistä että oppija tavoitteli sitä. Sanan maa voisi alemmalla tasolla myös tulkita 

toisin: oppija on saattanut keksiä sanat tai yhdyssanan maan reiästa, maareiästä (vaikka se 

ei olisi kohdekielen normien mukaan täysin korrekti, niin se olisi ainakin kieliopillisesti 

oikein). Tulkintojen vaikeuden takia olen jättänyt tällaiset tapaukset huomiotta; pisteitä 

jaetaan vain elatiivista. 

 

Poika menee metsan koiran kanssa ja huutaa.  

Kohdekieli: Poika menee metsään koiran kanssa ja huutaa. 

Illatiivi: 2 pistettä. Todennäköisimmin oppija yritti tässä muodostaa illatiivin, eikä 

akkusatiivia. Tämä ja tämänkaltaiset tapaukset tulkittiin oppijan eduksi. 

 

Heti Kimi ja Miki aloitivat etsi missa se on joka paika huoneessa, ja myös ulkopuolella. 

Kohdekieli: Heti Kimi ja Miki aloittivat (=alkoivat) etsiä missä se on (=sitä) huoneen joka 

paikasta, ja myös ulkopuolelta. 

Genetiivi: 0 pistettä; elatiivi: 1 piste. Tässä on kyse gen+elat. -rakenteesta. Oppija alkaa 

omaksua kompleksisia rakenteita, jotka koostuvat useammasta sanasta ja vaativat kahta eri 

sijapäätettä (huoneen joka paikasta). Hän käyttää inessiiviä elatiivin sijaan, mistä hän saa 

yhden pisteen. Pakollinen genetiivi puuttuu kokonaan, eikä siitä jaeta yhtään pistettä. 

 

Sadat ämpiäistä jo hyökkäsivät koiraa.  
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Kohdekieli: Sadat ampiaiset jo hyökkäsivät koiran päälle. 

Genetiivi 0 pistettä; allatiivi 1 piste. Oppijan tuottama partitiivi (koiraa) tulkitaan 

kohdekielisen gen+päälle -rakenteen vääräksi versioksi. Siksi oppija saa yhden pisteen 

allatiivista, mutta ei yhtään pistettä genetiivistä. 

 

Poro juoksi pojan kanssa päässä.  

Kohdekieli: Poro juoksi poika päällään. 

Adessiivi: 1 piste. Oppijan genetiivimuoto tosin on kieliopillisesti oikein, mutta kyseessä 

olevassa kuvassa poro ei juokse pojan kanssa, vaan nimenomaan poika päällään. Konteksti 

vaatii siis nominatiivia eikä genetiiviä.  

 

Hiiri oli tosi vihainen ja melkein purra pojan nenää. 

Kohdekieli: Hiiri oli tosi vihainen ja melkein puri poikaa nenään. 

Partitiivi: 1 piste, illatiivi: 1 piste. Oppija on omaksumassa purra-verbiin kuuluvaa 

rakennetta, mutta sen hallitseminen on vielä horjuvaa. Hän kuitenkin tarjoaa kaksi 

(kontekstissa väärää) morfeemia ja saa jokaisesta niistä yhden pisteen. 

 

3.3.2 Verbitaivutus 

Verbitaivutuksesta pisteitä jaettiin seuraavasti: 

 

Preesens 

Ei taivutettua verbiä: 0 pistettä (poika mennä; he mennä) 

On/ovat + infinitiivi -rakenne: 1 piste (poika on mennä; he on/ovat mennä) 

On + taivutettu verbi: 1 piste (poika on menee; he on menevät) 

Infinitiivi  + A: 1 piste (hän/he etsiaa, tippuaa) 

Väärä taivutusmorfeemi: 1 piste (poika menet; he menette) 

Oikea taivutusmorfeemi, väärin muodostettu: 2 pistettä (poika menne; he löydävät) 

Oikea taivutusmorfeemi, oikein muodostettu: 3 pistettä (poika menee; he menevät) 

 

Imperfekti, yksikkö 

 Preesens imperfektin sijaan: 0 pistettä (hän pelästyy ja meni tammeen) 

 Perfekti imperfektin sijaan: 1 piste (sammakko on pitanyt hänen uudesta kodista) 

Imperfekti, mutta väärässä persoonassa: 1 piste (hän yllätyin, hän näin, poika heräsin) 

 Väärin muodostettu imperfekti: 2 pistettä (hän löyti) 
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Oikein muodostettu imperfekti: 3 pistettä (hän löysi) 

 

3. persoonan kielteisen muodon yksikön preesens 

Ei + infinitiivi: 0 pistettä (hän ei löytää) 

Ei + taivutettu verbi: 0 pistettä (hän ei mennä) 

Ei + ole + infinitiivi: 1 piste (hän ei ole tietää) 

Ei + väärä verbimuoto: 2 pistettä (hän ei tietä) 

Oikea kieltoverbi: 3 pistettä (hän ei löydä; hän ei löyda) 

 

3. persoonan kielteisen muodon monikon preesens 

Ei + infinitiivi: 0 pistettä (he ei löytää) 

Ei + taivutettu verbi: 0 pistettä (he ei löytävät) 

Ei + oikea verbimuoto: 1 piste (he ei löydä) 

Ei + ole + infinitiivi: 1 piste (he eivät ole tietää) 

Eivät + väärä verbimuoto: 2 pistettä (he eivät tietä) 

 Oikea kieltoverbi: 3 pistettä (he eivät löydä, he eivät löyda) 

 

MA-infinitiivi 

Infinitiivi: 0 pistettä (hän menee nukkua) 

Väärin muodostettu MA-infinitiivi: 2 pistettä (löydämään sammakkoa) 

 Oikea MA-infinitiivi: 3 pistettä (hän meni nukkumaan) 

 

Verbikantainen -minen-substantiivi 

 Infinitiivi: 0 pistettä (he jatkavat tutkia; ennen nukkua) 

 Kaksoispreesensrakenne: 1 piste (he jatkuu etsivät) 

 MA-infinitiivi: 1 piste (väsynyt leikkimasta) 

Väärin muodostettu verbikantainen minen-substantiivi: 2 pistettä (ei esiintymiä) 

 Oikea verbikantainen -minen-substantiivi: 3 pistettä (ei esiintymiä) 

 

 Tapauksissa joissa infinitiivi on ulkonäöltään sama kuin kolmannen persoonan yksikkö (poika 

huutaa), tulkinta on oppijan eduksi, ja kolmannen persoonan yksiköstä annetaan kolme pistettä. 

Kun vastaavanlaisissa tapauksissa ilmaisu vaatii kolmannen persoonan monikkoa, verbi tulkitaan 

infinitiiviksi eli puuttuvaksi morfeemiksi: 
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Poika ja koira huitaa. 

Kohdekieli: Poika ja koira huutavat. 

3. persoonan monikon preesens: 0 pistettä. 

 

 Jos kirjoitusvirheiden takia ei varmuudella pystytty sanomaan mitä verbiä oppija tarkoitti, tapaus 

sivuutettiin kokonaan: 

 

 Han poika kontutu. 

 Kohdekieli: Poika konttaa (?). 

 

 Jos kirjoitusvirheistä huolimatta oli selvää, mitä taivutusmuotoa oppija tavoitteli, pisteitä jaettiin 

sen mukaan. Seuraavissa esimerkeissä oppijan oletettiin tavoittelevan imperfektiä: 

 

Poika kivusi puun pitkin.  

Kohdekieli: Poika kipusi puuta pitkin. 

3. persoonan yksikön imperfekti: 2 pistettä (väärin muodostettu imperfekti). 

 

Tyttö kiivi kivilla ja huutoi taas.  

Kohdekieli: Tyttö kiipesi kivelle ja huusi taas. 

3. persoonan yksikön imperfekti: 2 + 2 pistettä. 

 

 Jos oppija valitsi väärän, mutta semanttisesti lähellä olevan sanan, ja jos kontekstista kävi ilmi 

mitä sanaa oppija tavoitteli, pisteitä jaettiin oppijan tuottamasta muodosta:  

 

Poika soitaa sammakko. 

Kohdekieli: Poika soittaa (=huutaa) sammakolle (sammakkoa?). 

3. persoonan yksikön preesens: 2. Vaikka soittaa on väärä sana tähän kontekstiin, se on silti 

semanttisesti hyvin lähellä oppijan todennäköisesti tavoittelemaa sanaa huutaa. Siksi oppija 

saa kaksi pistettä väärin taivutetusta 3. persoonan yksikön preesensistä.  

 Hankalampi kysymys on objektisijan morfeemi. Verbi soittaa vaatisi allatiivia, mutta 

huutaa taas vaatisi partitiivia. Objektia sammakko ei ole taivutettu ollenkaan, joten tässä 

katsottiin olevan liian vähän perusteluja jotta voitaisiin päättää kummasta morfeemista, 

partitiivista vai allatiivista, pisteitä tulisi jakaa. Sen takia tällaiset tapaukset sivuutettiin. 

 Vastaavanlainen esimerkki on seuraava: 
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hän lukee ja näkee televisiota.  

Kohdekieli: Hän lukee ja näkee (=katsoo) televisiota. 

3. persoonan yksikkö: 3, partitiivi: 3.  

Tarkkaan ottaen ilmaisu hän näkee televisiota on väärin. Katsottiin kuitenkin olevan 

oikeutettua olettaa, että oppija tarkoitti verbiä katsoa. Tämä tapaus on helpommin 

tulkittavissa kuin edellinen, sillä se sisältää partitiivissa olevan objektin, mikä myös viittaa 

verbiin katsoa. Siksi oppija saa tässä tapauksessa kolme pistettä sekä verbi- että 

nominitaivutuksesta. 

 

 Ei-suomenkieliset sanat sivuutettiin: 

 

Poika ja koira kukkuvat koskia.  

Kohdekieli: Poika ja koira (putoavat?) koskeen. 

Illatiivi: 1, 3. persoonan monikon preesens: -. Viroa äidinkielenään puhuvaa oppija on 

taivuttanut vironkielisen sanan verbille pudota. On siis mahdotonta sanoa, onko sana 

taivutettu oikein vai ei, joten pisteitä ei jaeta 3. persoonan monikon preesensistä. Siitä 

huolimatta on selvää mitä verbiä oppija tavoitteli, joten illatiiville luotiin tässä pakollinen 

käyttötilanne ja pisteitä jaettiin siis sen mukaisesti. 

 

 Verbien transitiivisuuteen ja intransitiivisuuteen liittyvät virheet olivat aineistossa yleisiä. Niiden 

joukkoon kuuluvat erityisesti verbiparit pudottaa-pudota, herätä-herättää, jatkaa-jatkua, alkaa-

aloittaa, sekä päättää-päättyä. Analyysissä verbitaivutuspisteitä jaettiin oppijan tarjoamasta 

verbistä ottamatta huomioon transitiivisuusvirheet. Ilmaisun muista rakenteista pisteitä jaettiin 

ikään kuin verbi olisi ollut oikea. Kielenoppimisen alkuvaiheessa on kohtuullista olettaa, että oppija 

kyllä tarkoittaa oikeaa verbiä, mutta ei vielä hallitse transitiivisuuden ja intransitiivisuuden eroa. 

 

Poro putoaa tuo poika vedessä.  

Kohdekieli: Poro pudottaa tuon pojan veteen. 

Akkusatiivi: 0, 0; illatiivi: 1; 3. persoonan yksikön preesens: 3. 

 

 Nyrkkisääntö on: jos lauseessa on yksi imperfektimuoto, lauseen muidenkin verbien tulee olla 

imperfektissä. Eli jos samassa lauseessa esiintyy yhteensopimattomia aikamuotoja, imperfektin 

katsottiin olevan määräävä. Jos aikamuoto esiintyi yksin, vaikka se kuulostikin kömpelöltä tai 
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epäsuomalaiselta, se on kuitenkin oikea, sillä lauseita tulkittiin yksi kerrallaan.  

 

Poika halua hänen sammakko ja katsoi kaikkialla. 

Kohdekieli: Poika halusi sammakkonsa ja katsoi kaikkialta. 

3. persoonan yksikön imperfekti: 0, 3. 

 

Hän otti sammakolle purkki taloksi ja luulee että sammakko on pitanyt hänen uudesta 

kodista.  

Kohdekieli: Hän otti sammakolle purkin taloksi ja luuli, että sammakko piti uudesta 

kodistaan. 

3. persoonan yksikön imperfekti: 3, 0, 1. 

 

 Sekä MA-infinitiiville että verbinkantaiselle -minen-substantiiville luotiin monta pakollista 

käyttötilannetta. MA-infinitiivin tapauksessa se yleensä täyttyi, kun taas -minen-substantiivin 

tapauksessa se jäi lähes aina täyttymättä. Seuraavat esimerkit valaisevat, millaisia muotoja oppijat 

tarjosivat ja miten niistä jaettiin pisteitä: 

 

Kun tyttö ja koira oli väsynyt leikkimasta ja nykyvät, samakko tulii ulos purkista.  

Kohdekieli: Kun tyttö ja koira olivat väsyneet leikkimisestä ja nukkuivat, sammakko tuli 

ulos purkista. 

Verbikantainen -minen-substantiivi: 1 piste; elatiivi 3 pistettä. Verbinkantaisesta minen-

substantiivista jaetaan yksi piste. Oppija tarjoaa MA-infinitiivirakenteen, mikä viittaa siihen, 

että hän jo tietää infinitiivin olevan riittämätön. 

 

Sammakko meni matkustaman. 

 Kohdekieli: Sammakko meni matkustamaan. 

MA-infinitiivi: 3 pistettä, illatiivi 2 pistettä. MA-infinitiivi on oikein muodostettu; 

ainoastaan illatiivin muodostamisessa on virhe. Kuten edellä on perusteltu, ilmaisu tulkittiin 

oppijan eduksi niin, että oletettiin oppijan tavoittelevan tässä illatiivia, eikä genetiiviä tai 

akkusatiivia, jolloin oppija olisi rakenteesta saanut vain yhden pisteen. 

 

Koira alkaan lekkiä mehiläinen kansa mutta poika jatkaa etsiä sammakon.  

Kohdekieli: Koira alkaa leikkiä mehiläisen kanssa, mutta poika jatkaa sammakon etsimistä. 

Verbikantainen -minen-substantiivi: 0;  partitiivi: 0; genetiivi: 3. Ainoastaan verbikantainen 
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-minen-substantiivi partitiivissa on tässä kieliopillisesti oikein. Se vaatii myös, että 

substantiivi sammakko on genetiivissä. Tarkkaan ottaen muoto sammakon alkuperäisessä 

lauseessa on akkusatiivi, ja siksi genetiivin pakollisesta käyttötilanteesta pitäisi jakaa yksi 

piste. Koska suomen kielessä n-akkusatiivin ja genetiivin ulkonäkö on täsmälleen sama, on 

mahdotonta sanoa mitä muotoa oppija tavoitteli. Ilmaisu siis tulkittiin oppijan eduksi 

genetiiviksi, ja oppija sai kolme pistettä. 

 

 Näistä esimerkeistä käy ilmi, millaisiin ongelmiin obligatory occasion -analyysissä voi törmätä. 

Analyysin tulosten pätevyys riippuu suurelta osin sen suorittamisessa tehtyjen päätösten 

johdonmukaisuudesta. Vaikka jotkut valinnat pohjautuivat enimmäkseen intuitioon, aineiston 

analyysissä on pyritty noudattamaan mahdollisimman suurta johdonmukaisuutta. Seuraavassa 

luvussa käsitellään analyysin tuloksia. 
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4 TULOKSET 

Analyysi aloitettiin laskemalla tutkimuskohteena olleiden morfeemien kaikkien pakollisten 

käyttötilanteiden pisteet. Sen jälkeen laskettiin ensin koko ryhmän kokonaistulokset ja keskiarvot. 

Koska joka ryhmässä suuri osa oppijoista oli venäjänkielisiä, kokonaistulokset ja keskiarvot 

laskettiin myös venäjänkielisiltä ja muunkielisiltä erikseen. Lopputuloksena oli näin kuusi sarjaa, 

joista jokaisessa on kolme omaksumisjärjestystä: kolmen ryhmän kokonaistulokset (A1, A2 ja B1 

score) ja keskiarvot (A1, A2 ja B1 means); venäjänkielisten ja muunkielisten kokonaistulokset 

(A1R, A2R ja B1R sekä A1O, A2O ja B1O score) ja keskiarvot (A1R, A2R ja B1R sekä A1O, A2O 

ja B1O means) erikseen tuottavat kaksitoista järjestystä. 

 Jonkun morfeemin kokonaistuloksia ei laskettu ollenkaan, jos sille löytyi aineistossa alle kolme 

pakollista käyttötilannetta. Morfeemi, joka täytti tämän edellytyksen koko ryhmän 

kokonaistuloksen laskelmassa, saattoi esiintyä vain pari kertaa tai ei ollenkaan eritellyssä 

aineistossa. Esimerkiksi kun ryhmät oli jaettu venäjänkielisiin ja muunkielisiin, MA-infinitiivin 

pakollisia käyttötilanteita oli liian vähän jäljellä ryhmää kohti eikä sitä morfeemia sisälletty 

omaksumisjärjestykseen. Ryhmien keskiarvoja ei laskettu, jos oppijoita, jotka olivat luoneet tietyn 

morfeemin osalta vähintään kolme pakollista käyttötilannetta, oli vähemmän kuin kolme. Näin 

esimerkiksi 3. persoonan monikon preesensiä ei ole mukana eriteltyjen ryhmien keskiarvoissa, sillä 

tasolla B1 se esiintyi liian harvoin. Tasojen vertailukelpoisuuden takia sitä ei sisälletty muiden 

tasojen eriteltyjen ryhmien omaksumisjärjestyksiin. Toisin sanoen: jos riittämättömän aineiston 

takia tulos puuttui yhdeltä ryhmältä, se jätettiin pois sen sarjan muistakin ryhmistä. Seuraavissa 

kappaleissa esitellään analyysin tuloksia. 

 

4.1.1 A1, A2 ja B1 score 

Kolmen ryhmän kokonaistuloksissa on otettu huomioon 15 tutkittavan morfeemin kaikki pakolliset 

käyttötilanteet. Näin saadut omaksumisjärjestykset ovat siten kokonaiskuva, joka osoittaa S2-

omaksumisen yleisesti noudattaman järjestyksen. Omaksumisasteet on järjestetty alenevaan 

järjestykseen ryhmäkohtaisesti. Omaksumisjärjestykset näyttävät seuraavilta (taulukot 4.1 a ja b): 
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TAULUKKO 4.1 a: A1, A2 ja B1 score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

TAULUKKO 4.1 b: A1, A2 ja B1 score: omaksumisjärjestykset 

A1   A2   B1   Keskiarvo   

3. persoonan yksikön 

imperfekti 
88 Inessiivi 88 

3. persoonan 

kielteisen muodon 

monikon preesens 

100 Inessiivi 84 

Inessiivi 78 Adessiivi 87 

3. persoonan 

kielteisen muodon 

yksikön preesens 

95 Adessiivi 82 

Adessiivi 74 Elatiivi 78 Inessiivi 85 
3. persoonan yksikön 

imperfekti 
82 

3. persoonan 

monikon preesens 
74 

3. persoonan 

monikon preesens 
77 Adessiivi 85 

3. persoonan monikon 

preesens 
76 

Elatiivi 67 
3. persoonan yksikön 

imperfekti 
76 Elatiivi 84 Elatiivi 76 

3. persoonan 

kielteisen muodon 

yksikön preesens 

67 
3. persoonan yksikön 

preesens 
76 

3. persoonan yksikön 

imperfekti 
82 

3. persoonann 

kielteisen muodon 

yksikön preesens 

74 

3. persoonan yksikön 

preesens 
66 MA-infinitiivi 74 Genetiivi 80 

3. persoonan yksikön 

preesens 
73 

MA-infinitiivi 57 Genetiivi 74 Allatiivi 79 MA-infinitiivi 68 

Illatiivi 50 

3. persoonan 

kielteisen muodon 

monikon preesens 

73 
3. persoonan yksikön 

preesens 
78 Genetiivi 65 

Genetiivi 42 

3. persoonan 

kielteisen muodon 

yksikön preesens 

59 
3. persoonan 

monikon preesens 
76 

3. persoonan kielteisen 

muodon monikon 

preesens 

65 

Allatiivi 42 Illatiivi 53 MA-infinitiivi 74 Allatiivi 58 

Partitiivi 42 Allatiivi 52 Illatiivi 72 Illatiivi 58 

3. persoonan 

kielteisen muodon 

monikon preesens 

22 Partitiivi 36 Partitiivi 54 Partitiivi 44 

Akkusatiivi 18 Akkusatiivi 11 Akkusatiivi 48 Akkusatiivi 26 

verbikantainen          

-minen-substantiivi 
0 

verbikantainen          

-minen-substantiivi 
8 

verbikantainen         -

minen-substantiivi 
6 

verbikantainen -minen-

substantiivi 
5 

 

 Brownin mukaan morfeemi oli omaksuttu kun sitä käytettiin oikein 90 prosentissa pakollisista 

käyttötilanteista kolmessa peräkkäisessä tallennuskerrassa (Bailey, Madden, Krashen 1974: 235). 

Tässä tutkielmassa aineisto kuitenkin on yhden tallennuskerran tulos. Sen lisäksi yli 90-prosenttinen 

omaksumisaste esiintyy vain kaksi kertaa (B1 score: 3. persoonan kielteisen muodon yksikön ja 

monikon preesensissä). Sen takia toteamukset omaksumisesta jätetään väliin. On selvästi 

havaittavissa, että omaksumisasteet nousevat tasolta A1 tasolle B1: esimerkiksi morfeemeja, jotka 

on omaksuttu 80-prosenttisesti, esiintyy tasolla A1 vain yksi, tasolla A2 kaksi ja tasolla B1 jopa 

kahdeksan. Odotetusti oppijat selvästi hallitsevat morfeemien käyttöä paremmin tasojen noustessa.  

 Tulokset eivät ole helposti tulkittavissa, sillä omaksumisjärjestykset vastaavat toisiaan joissakin 

kohdissa, kun taas toisin kohdin eroavat toisistaan. Ainakin seuraavat johtopäätökset voidaan tehdä: 
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- 3. persoonan yksikön imperfektillä on korkea omaksumisaste kaikilla tasoilla (88, 76, 82). 

Se on vastoin odotusta, kun pidetään mielessä Koskelan ja Sunin tulokset siitä, että ainakin 

3. persoonan yksikön preesens (66, 76, 78) omaksuttaisiin aikaisemmin. 

- Olosijat inessiivi ja adessiivi omaksutaan aikaisin ja suunnilleen samaan aikaan 

(omaksumisasteet vastaavasti 78, 88, 85 ja 74, 87, 85).  

- 3. persoonan monikon preesensin aikaisen omaksumisen jälkeen omaksumisaste pysyy lähes 

samana (74, 77, 76). 3. persoonan yksikön preesensiä (66, 76, 78) hallitaan aluksi 

huonommin kuin monikkoa, mutta toisin kuin monikon, yksikön omaksumisaste nousee 

merkittävästi ja pysyy sen jälkeen samalla tasolla kuin monikko.  

- Myös erosija elatiivi omaksutaan aikaisin ja sen omaksumisasteen nousu jatkuu (67, 78, 84). 

- 3. persoonan kielteisen muodon yksikön preesens kehittyy U-muotoisesti: aste laskee ensin, 

ennen kuin se nousee (67, 59, 95). Se on omaksuttu lähes kokonaan tasolla B1. Saman 

rakenteen monikkomuodon kehityksessä ei näy minkäänlaista U-muotoista kehityskaarta, 

vaan sen omaksumisaste nousee jatkuvasti ja saavuttaa täydellisen omaksumisen tasolla B1 

(22, 73, 100). Tämä vaikuttaa epätodennäköiseltä, sillä negaatiorakenne on monimutkainen. 

Se vaatii huomattavasti morfologista kompetenssia (sekä kieltoverbin että pääverbin 

kieltomuodon taivutuksen osaamista). Toisaalta Koskela ja Suni totesivat, että myös lapset 

omaksuvat negaation aikaisin (Koskela ja Suni 2000: 140). 

- MA-infinitiivi osataan suhteellisen hyvin jo alkeistasolla. Sen hallinta paranee tasolla A2, 

mutta pysähtyy sitten (57, 74, 74). MA-infinitiiviä pidetään yleensä vaativana, 

edistyneempään tasoon kuuluvana rakenteena: Koskelan ja Sunin oppikirjojen 

opettamisjärjestysten analyysissa vain yhdessä kolmesta kirjasta sitä käsiteltiin kymmenen 

ensimmäisen luvun joukossa. Aineistossa lapsikielen kehityksestä, johon Koskela ja Suni 

perustavat S1-omaksumisjärjestyksensä, yksi adoptoiduista lapsista oli ainoana aloittanut 

MA-infinitiivin omaksumisen (Koskela ja Suni 2000: 148). Rakenne on kuitenkin tavallinen 

alkeellisemmassakin viestinnässä (esimerkiksi mennä nukkumaan, syömään), ja näin sen 

varhaisen omaksumisen voi osaksi selittää.  

- Kuten olosijat, myös tulosijat illatiivi ja allatiivi omaksutaan samaan aikaan (vastaavasti 50, 

53, 72 ja 42, 52, 79). 

- Genetiivi (42, 74, 80) omaksutaan tasoilla A1 ja B1 tulosijojen yhteydessä, mutta tasolla A2 

se kuuluu korkeamman omaksumisasteensa vuoksi pikemmin verbitaivutuksen joukkoon. 

Sen tarkka asema omaksumisjärjestyksessä on näistä tuloksista päätellen epäselvä. 

- Kieliopillisten sijojen akkusatiivin ja partitiivin kehitys on U-muotoinen (vastaavasti 18, 11, 

48 ja 42, 36, 54) ja omaksumisasteet pysyvät matalina.  
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- Viimeisenä omaksumisjärjestyksessä on verbikantainen -minen-substantiivi. Sen 

omaksumisaste on niin matala (0, 8, 6), että varsinaisesta omaksumisesta ei tällä tasolla 

vielä ole kyse.  

 

 Yleisellä tasolla nämä havainnot viittaavat siihen, että joitakin rakenteita tosiaan omaksutaan 

ryhmittäin. Nämä ryhmät ovat: 

- Olosijat inessiivi ja adessiivi; 

- 3. persoonan yksikön ja monikon preesens; 

- Tulosijat illatiivi ja allatiivi, mahdollisesti myös genetiivin kanssa. 

Sijapäätteiden osalta näyttäisi melko selvästi siltä, että kieliopilliset sijat partitiivi ja akkusatiivi 

omaksutaan myöhemmin kuin paikallissijat. Tähän mennessä tulokset vastaavat suurin piirtein 

Koskelan ja Sunin kuvaamaa S1-järjestystä siinä, että olosijat omaksutaan ennen tulosijoja ja 

paikallissijat yleensä ennen kieliopillisia sijoja. Erosijoista oppijat käyttivät ablatiivia niin harvoin, 

ettei sitä pystytty analysoimaan. Elatiivin oppijat näyttävät sitä vastoin omaksuvan aikaisin, jopa 

ennen tulosijoja. 

 Verbitaivutuksen kuva on hämärämpi. Koskelan ja Sunin mukaan negaatio ja 3. persoonan 

yksikön preesens omaksutaan ensimmäisinä. Sen jälkeen omaksutaan imperfekti. Ryhmien A1, A2 

ja B1 järjestykset verbitaivutuksen osalta ovat: 
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TAULUKKO 4.2: Group scores A1, A2 ja B1: verbitaivutus 

 

A1   A2   B1   

3. persoonan yksikön 

imperfekti  88 

3. persoonan monikon 

preesens  77 

3. persoonan kielteisen 

muodon monikon 

preesens  100 

3. persoonan monikon 

preesens  74 

3. persoonan yksikön 

imperfekti  76 

3. persoonan kielteisen 

muodon yksikön 

preesens  95 

3. persoonan kielteisen 

muodon yksikön 

preesens  67 

3. persoonan yksikön 

preesens  76 

3. persoonan yksikön 

imperfekti  82 

3. persoonan yksikön 

preesens  66 MA- infinitiivi  74 

3. persoonan yksikön 

preesens  78 

MA- infinitiivi  57 

3. persoonan kielteisen 

muodon monikon 

preesens  73 

3. persoonan monikon 

preesens  76 

3. persoonan kielteisen 

muodon monikon 

preesens  22 

3. persoonan kielteisen 

muodon yksikön 

preesens  59 MA- infinitiivi  74 

verbikantainen –minen –

subst. 0 

verbikantainen –minen –

subst. 8 

verbikantainen –minen –

subst. 6 

 

 Ryhmässä A1 imperfektin omaksumisaste on odottamattoman korkea. Yllättävää on myös 3. 

persoonan monikon preesensin omaksuminen ennen yksikköä. Järjestys vaikuttaa satunnaiselta. 

Ryhmässä A2 viidellä rakenteella on omaksumisaste 73:n ja 77:n välillä. On vaikeaa tehdä 

johtopäätöksiä tämän ryhmän omaksumisjärjestyksestä, kun näin monen rakenteen 

omaksumisasteet kasaantuvat yhteen. Siitä huolimatta ryhmän A2 järjestys on A1-ryhmän 

järjestystä jäsentyneempi: ensin omaksutaan preesensmuodot, sen jälkeen MA-infinitiivi, negaatio 

ja lopuksi verbikantainen -minen-substantiivi. Imperfekti omaksutaan samanaikaisesti 

preesensmuotojen kanssa. 3. persoonan kielteisen muodon yksikön matalalle omaksumisasteelle, 

verrattuna monikkoon, ei heti löydy selitystä. Ryhmässä B1 järjestys on jälleen erilainen. Negaatio 

on nyt järjestyksen kärjessä (100, 95). Sitä seuraavat imperfekti (82), 3. persoonan preesensmuodot 

(78, 76) ja MA-infinitiivi (74). Verbikantaisen -minen-substantiivin alhainen omaksumisaste on 

viimeisenä. Kolmesta eri järjestyksestä tämä viimeinen näyttää olevan loogisimmin jäsentynyt: 

rakenteiden yksikön ja monikon muodot omaksutaan samaan aikaan. Negaation (100, 95) jälkeen 

on selkeä hyppy. Sen jälkeen omaksutaan imperfekti (82), jota seuraavat pienemmän hypyn jälkeen 

preesensmuodot (78, 76), MA-infinitiivi (74) ja lopuksi verbikantainen -minen-substantiivi (6). On 

kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että kunnes selvitetään miksi rakenteet omaksutaan juuri siinä 

järjestyksessä, ei järjestyksen loogisuus automaattisesti tarkoita sitä, että kyseessä oleva järjestys 
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olisi totuudenmukaisempi eli parempi heijastus oppijan kompetenssista kuin vähemmän looginen 

järjestys. 

 Verbitaivutuksesta ei siis löydetty yksiselitteistä omaksumisjärjestystä. Jos omaksumisjärjestys 

riippuu tasosta, tämä käytännössä tarkoittaisi sitä, ettei yhtä kaikkiin oppijoihin pätevää 

omaksumisjärjestystä ole. Kun lähdetään siitä, että kaikki oppijat omaksuvat morfosyntaktisia 

rakenteita jokseenkin samassa järjestyksessä, tämän tulisi heijastua kolmena samankaltaisena 

omaksumisjärjestyksenä.  

 Tähän mennessä voidaan todeta, että löydetty järjestys olosijat - tulosijat - kieliopilliset sijat 

näyttäisi olevan melko muuttumaton. Genetiivin asema on epäselvä. Verbitaivutuksen 

omaksumisjärjestystä ei löytynyt. Kaiken kaikkiaan järjestys ei ole yhtä selkeä kuin englannin 

toisena kielenä -välikielestä löydetty. Seuraavassa kappaleessa ryhmien keskiarvoja verrataan 

tarkoituksena poistaa ainakin ne ongelmakohdat, jotka voi lukea riittämättömän aineiston syyksi. 

 

4.1.2 A1, A2 ja B1 means 

Oppijakielessä esiintyy huomattavasti variaatiota. Kun morfeemin omaksumisprosessi on vielä 

kesken, oppija saattaa joskus tuottaa sen siinä, missä sitä vaaditaan, mutta joskus myös muodostaa 

sen väärin tai jättää sen kokonaan väliin. Jos oppijan aineistossa on vain vähän pakollisia 

käyttötilanteita, aineisto saattaa antaa väärän kuvan oppijan kompetenssista. (Dulay, Burt, Krashen 

1982: 221). Tämän riskin minimoimiseksi laskettiin ryhmien kokonaistulosten rinnalla myös 

ryhmien keskiarvot. Niiden laskelmasta jätettiin pois kaikki ne oppijat, joilla oli vähemmän kuin 

kolme käyttötilannetta kyseisen morfeemin osalta. Sen lisäksi keskiarvot laskettiin vain jos ryhmässä 

oli vähintään kolme oppijaa, jotka täyttivät tämän edellytyksen. Syynä tähän oli mahdollisuus, että 

ryhmässä olisi muutama harvinaisen hyvä oppija, joka olisi tasoltaan muita merkittävästi edellä. 

Keskiarvot laskettiin sitten ensin kunkin morfeemin osalta joka oppijaa kohti, ja sen jälkeen koko 

ryhmää kohti. Seuraavassa kappaleessa ryhmien keskiarvoja verrataan sekä keskenään että ryhmien 

kokonaistuloksiin. Voidaan odottaa, että ainakin osa tähän asti löydetyistä yhteensopimattomuuksista 

on välikielen variaation aiheuttamia. Keskiarvoanalyysin jälkeen jäävät yhteensopimattomuudet 

yritetään sen jälkeen selittää kvalitatiivisen analyysin avulla. 

 Joitakin rakenteita katosi analyysista kokonaan, sillä niiden osalta käyttötilanteita löytyi vain 

kahdelta tai yhdeltä oppijalta. Ne rakenteet olivat 3. persoonan kielteisen muodon yksikkö ja 

monikko, MA-infinitiivi ja verbikantainen -minen-substantiivi. Jäljellä on näin 11 rakennetta. 

Taulukossa 4.3 a ja b näkyvät omaksumisjärjestykset pohjautuvat vähemmän varioivaan aineistoon 

ja ovatkin samankaltaisempia kuin edelliset järjestykset:  
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TAULUKKO 4.3 a: A1, A2 ja B1 means 
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TAULUKKO 4.3 b: A1, A2 ja B1 means: omaksumisjärjestykset 

 

A1   A2   B1   Keskiarvo   

3. persoonan yksikön 

imperfekti 
87 Adessiivi 89 Inessiivi 87 Inessiivi 85 

Inessiivi 80 Inessiivi 87 Elatiivi 83 Adessiivi 84 

Adessiivi 80 Elatiivi 83 Adessiivi 82 Elatiivi 78 

3. persoonan 

monikon preesens 
72 

3. persoonan 

monikon 

preesens 

80 

3. persoonan 

yksikön 

preesens 

80 
3. persoonan 

yksikön imperfekti 
77 

Elatiivi 68 

3. persoonan 

yksikön 

preesens 

76 

3. persoonan 

monikon 

preesens 

79 
3. persoonan 

monikon preesens 
77 

3. persoonan yksikön 

preesens 
67 Genetiivi 72 Allatiivi 79 

3. persoonan 

yksikön preesens 
74 

Illatiivi 49 

3. persoonan 

yksikön 

imperfekti 

69 Genetiivi 76 Genetiivi 64 

Genetiivi 45 Allatiivi 52 

3. persoonan 

yksikön 

imperfekti 

75 Illatiivi 57 

Allatiivi 39 Illatiivi 51 Illatiivi 72 Allatiivi 57 

Partitiivi 39 Partitiivi 40 Partitiivi 52 Partitiivi 44 

Akkusatiivi 11 Akkusatiivi 13 Akkusatiivi 48 Akkusatiivi 24 

 

 Verbitaivutusten keskiarvot oli mahdollista laskea ainoastaan kolmesta rakenteesta. Tämä viittaa 

siihen, että kohdassa 4.1.1 löydetyt yhteensopimattomuudet voivat hyvinkin johtua riittämättömästä 

aineistosta. Taulukosta 4.4 näkyy, että 3. persoonan preesensmuodot omaksutaan suurin piirtein 

samaan aikaan. Ryhmässä A2 ja B1 niitä seuraa imperfekti, mutta ryhmässä A1 imperfektin 

omaksumisaste on edelleen odottamattoman korkea. Mahdollinen selitys löytyy imperfektin U-

muotoisesta kehityskaaresta. Vapaassa kirjoittamisessa, kuten esimerkiksi tarinan kertomisessa, on 

mahdollista välttää imperfektin käyttöä kokonaan. Siksi hypotetisoidaan, että alkeistason oppijat 

käyttävät imperfektiä vain, jos he tietävät osaavansa oikean muodon. Tässä tapauksessa imperfektin 

käyttöön liittyi siten tiedostettujen sääntöjen soveltamista. Kun lingvistinen kompetenssi nousee ja 

imperfektin varsinainen omaksuminen alkaa, voidaan odottaa, että oppijat alkavat luoda omia 

sääntöjä imperfektin muodostamista ja käyttöä varten. Tämä taas johtaa useampaan virheeseen, ja 

näin syntyy U-kaari. 

 Vain kvalitatiivinen analyysi voi paljastaa 3. persoonan yksikön imperfektin korkean 

omaksumisasteen syyn.  Ryhmässä A1 oli yhteensä 24 pakollista imperfektin käyttötilannetta. 

Kaikista 20 oppijasta vain neljä loi kolme tai yli kolme tilannetta. Kaikista 24 esiintymistä jopa 21 

sai täydet pisteet. Kyseessä oli vain pieni määrä verbejä, nimittäin meni (x 3), tuli (x 3), katsoi (x 4), 

sanoi (x 2), kaatui (x 2), lensi (x 3), putosi (x 1), vei (x 1), ja löysi (x 2). Jäljellä olevat kolme 
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tapausta eivät saaneet yhtään pistettä, mikä tarkoittaa, että oppija ei tuottanut imperfektiä ollenkaan. 

Kyseessä olivat verbit pelästyä, herätä ja hyppiä.  

 Ryhmässä A1 imperfektiä ei vielä käsitelty opetuksessa. Ensinnäkin 24 imperfektiä on hyvin 

vähän. Jo sen takia on syytä epäillä omaksumisasteen pätevyyttä. Toiseksi on merkittävää, että 

suurin osa imperfekteista oli täysin oikein muodostettuja. Nämä havainnot viittaavat siihen, että 

oppijat käyttivät imperfektiä vain ollessaan varmoja sen korrektiudesta, ja että sellaisia oppijoita oli 

vain muutama. Imperfektiä ei tarvittu tarinan kertomiseen: yhtä hyvin oppijat olisivat voineet käyttää 

preesensiä, ja niin moni tekikin. Myös ne oppijat, jotka käyttivät imperfektiä, eivät käyttäneet sitä 

läpi kirjoitelmansa. Monet oppijoiden korrektisti käyttämistä imperfekteistä oli sellaisia verbejä, 

jotka ovat frekventtejä ja joita on suhteellisen helppo taivuttaa imperfektissä (tuli, meni, katsoi, 

sanoi). Imperfektimuodot lensi, putosi, vei ja löysi ovat hankalampia, mutta ne esiintyivätkin vain 

kahden oppijan aineistossa. Toinen heistä oli kaksikielinen venäjän- ja vironkielinen oppija ja toinen 

venäjänkielinen oppija, joka oli tallennushetkellä opiskellut suomea kaksi vuotta, eli runsaasti 

enemmän kuin ryhmän A1 keskimäärä 10 kuukautta. Todennäköisesti viron ja suomen 

samankaltaisuus on ollut etuna ensimmäiselle oppijalle, minkä takia hän on oppinut rakenteita 

nopeammin. Toinen oppija on saattanut hyötyä virallisesta kieltenopetuksesta, jota hän on saanut 

enemmän kuin muut. Luovan rakentamisen teorian termeissä ensimmäinen oppija on todennäköisesti 

kielitaustansa ansiosta saanut enemmän ymmärrettävää syötöstä, mikä on mahdollistanut 

nopeamman omaksumisen. Toinen on suomen opetuksessa saattanut törmätä imperfektin sääntöihin 

ja oppinut ne, kun taas tällä kurssilla ja tässä ryhmässä imperfektiä ei vielä käsitelty.  

 3. persoonan yksikön imperfektin käyttötilanteita on ryhmässä A2 104 ja ryhmässä B1 213. 

Ryhmän A2 22 oppijasta vain seitsemän oppijaa loi vähintään kolme tilannetta. Ryhmässä B1 tämä 

luku oli noussut 17 oppijaan. 3. persoonan yksikön imperfektin tilanteita luodaan siten enemmän 

tason noustessa. Imperfektin muodoissa esiintyy sen lisäksi myös enemmän variaatiota: kun 

ryhmässä A1 imperfektin tilanteet saivat joko täydet pisteet tai ei yhtään, muissa ryhmissä on monta 

väärin muodostettua imperfektiä. Tästä voi päätellä, että oppijat eivät enää käytä imperfektiä 

ainoastaan silloin, kun he tietävät osaavansa oikean muodon, vaan ovat alkaneet omaksua sen 

luodessaan ja testatessaan omia hypoteesejaan. Kun nämä asiat otetaan huomioon, on syytä epäillä, 

että ryhmän A1 imperfektin korkea omaksumisaste ei kelpaa oppijoiden kompetenssin 

heijastukseksi.  

 Kun sivuutetaan ryhmän A1 imperfekti, verbitaivutuksen omaksumisjärjestys on: 

 

3. persoonan yksikön ja monikon preesens => 3. persoonan yksikön imperfekti.  
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 Ryhmien keskiarvot vahvistavat olettamusta, että adessiivi ja inessiivi omaksutaan 

samanaikaisesti. Ryhmissä A2 ja B1 ne kuitenkin ryhmittyvät elatiivin kanssa. Koskela ja Suni 

(2000: 150) osoittivat, että erosijat omaksutaan ennen tulosijoja, jotka ilmaantuvat lasten kieleen 

myöhään. Tämän tutkielman aineistossa ablatiivi oli sen verran harvinainen, ettei sitä voitu 

analysoida. Ablatiivin osalta aikuisten S2-omaksuminen näyttää siis muistuttavan S1-omaksumista. 

Toisaalta elatiivi on aineistossa yleinen ja varhain omaksuttu sija. Ainakin ryhmissä A2 ja B1 sitä 

omaksutaan jopa yhdessä olosijojen kanssa. Koskela ja Suni olivatkin jo huomauttaneet, että 

elatiivin ja ablatiivin myöhäinen ilmaantuminen lasten kieleen vaikuttaa mielenkiintoiselta. 

Ablatiivin tilanteen voi selittää sen pienitaajuisuus, mutta elatiivi on ainakin aikuisten yleiskielessä 

yleinen paikallissija. Ratkaisevana tekijänä voi olla lapsen kehitysvaihe: ehkä hänen maailmaansa ei 

kuulu aluksi ajatus siitä, että jokin on jostakin pois. (Koskela ja Suni 2000: 150). S2-oppijoiden 

osalta elatiivin frekvenssiä saattaa nostaa se, että aikuinen oppija usein joutuu käyttämään sitä 

kertoakseen, mistä on kotoisin. Näin ollen on hyvin mahdollista, että elatiivi tosiaan opitaan jo 

aikaisin, heti olosijojen jälkeen tai jopa niiden yhteydessä. 

 Tähän asti näyttäisi siltä, että olosijat opitaan ensin. Niitä seuraa elatiivi ja sen jälkeen tulosijat. 

Genetiivin asema on epäselvä. Ryhmissä A1 ja B1 se sijoittuu illatiivin ja allatiivin väliin, mutta 

ryhmässä A2 sen omaksumisaste (72) on merkittävästi korkeampi kuin allatiivin (52) ja illatiivin 

(51). Genetiivin omaksumisen kehityksen voi selittää käytettyjen genetiivimuotojen erittely. Koko 

aineistossa  suurin osa genetiivimuodoista oli joko possessiivisia genetiivejä tai postposition kanssa 

esiintyvä genetiivejä. Näitä kahta genetiivin tehtävää ei mahdollisesti omaksuta samanaikaisesti, 

toisin sanoen oppija ei välttämättä opi genetiiviä kokonaisuutena, vaan yhden sen tehtävistä 

kerrallaan. Seuraavassa analyysissa tutkitaan tätä mahdollisuutta. 

 Genetiivin pakollisten käyttötilanteiden määrä on suunnilleen sama kaikissa ryhmissä. Suurin osa 

genetiiveistä on adposition genetiivejä. Toiseksi tavallisin aineiston genetiiveistä on possessiivinen 

genetiivi. Muut genetiivin tehtävät, kuten esimerkiksi genetiivi subjektin sijana, ovat hyvin 

harvinaisia. Kun eritellään asposition ja possessiivinen genetiivi, saadaan seuraavat keskiarvot: 

 

Adposition genetiivi 

A1 A2 B1 

50 74 72 

Possessiivinen genetiivi 

A1 A2 B1 

71 90 96 

 

Uusi omaksumisjärjestys näyttää tältä: 
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TAULUKKO 4.4: A1, A2 ja B1 means: eritellyn genetiivin asema omaksumisjärjestyksessä 

A1   A2   B1   Keskiarvo   

3. persoonan yksikön 

imperfekti 
87 

Possessiivinen 

genetiivi 
90 

Possessiivinen 

genetiivi 
96 

Possessiivinen 

genetiivi 
86 

Adessiivi 80 Adessiivi 89 Inessiivi 87 Inessiivi 85 

Inessiivi 80 Inessiivi 87 Elatiivi 83 Adessiivi 84 

3. persoonan 

monikon preesens 
72 Elatiivi 83 Adessiivi 82 Elatiivi 78 

Possessiivinen 

genetiivi 
71 

3. persoonan 

monikon 

preesens 

80 

3. persoonan 

yksikön 

preesens 

80 
3. persoonan 

yksikön imperfekti 
77 

Elatiivi 68 

3. persoonan 

yksikön 

preesens 

76 

3. persoonan 

monikon 

preesens 

79 
3. persoonan 

monikon preesens 
77 

3. persoonan yksikön 

preesens 
67 

Adposition 

genetiivi 
74 Allatiivi 79 

3. persoonan 

yksikön preesens 
74 

Adposition genetiivi 50 

3. persoonan 

yksikön 

imperfekti 

69 

3. persoonan 

yksikön 

imperfekti 

75 Adposition genetiivi 65 

Illatiivi 49 Allatiivi 52 
Adposition 

genetiivi 
72 Illatiivi 57 

Allatiivi 39 Illatiivi 51 Illatiivi 72 Allatiivi 57 

Partitiivi 39 Partitiivi 40 Partitiivi 52 Partitiivi 44 

Akkusatiivi 11 Akkusatiivi 13 Akkusatiivi 48 Akkusatiivi 24 

 

Possessiivinen genetiivi omaksutaan selvästi ennen adposition genetiiviä. Ensimmäinen omaksutaan 

olosijojen kanssa, jopa ennen elatiivia. Adposition genetiivi ryhmittyy yhteen tulosijojen kanssa 

kahdessa ryhmässä, A1 ja B1, mutta ei ryhmässä A2. Possessiivinen genetiivi havaitaan 

mahdollisesti alkeellisemmaksi ja konkreettisemmaksi kuin adposition genetiivi. Genetiivin 

historian valossa tämä selitys vaikuttaa järkevältä. Genetiivillä on oletettu olevan historiallinen 

alkuperä henkilöviitteisenä omistajana, ja nykysuomessa sen kaksi keskeisintä merkitystä - 

nimittäin omistuksen ja hallinnan sekä subjektin ilmaiseminen - liittyvät ihmisen toimintaan 

(Jaakola 2004: 27).  

 Samalla tavoin voi selittää kieliopillisten sijojen partitiivin ja akkusatiivin alhaisen 

omaksumisasteen. S2-oppijoiden silmissä kieliopilliset sijat, joihin kuuluu myös genetiivi, eivät ole 

välttämättömiä onnistuneen kommunikaation kannalta. Toisin kuin paikallissijat, kieliopillisten 

sijojen rooli on syntaktinen. Suomen kielen neutraali sanajärjestys (VISK § 1366) ja lauseenjäsenten 

semanttiset ominaisuudet riittävät erottamaan subjektin ja objektin sekä välittämään merkityksen. 

Kommunikaation onnistumiseen kieliopilliset sijat eivät ole yhtä tärkeitä kuin paikallissijat.  

 Partitiivi on objektin sijana yleisin, ja sen merkityksen ja käytön ymmärtäminen vaatii 

huomattavasti tietoa suomen kieliopin säännöistä. (VISK § 1234). Ehkä sen takia partitiivin 
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omaksumisaste jää alhaiseksi läpi aineiston, kun taas yksinkertaisemman akkusatiivin, jonka ainoana 

syntaktisena tehtävänä on objektin ilmaiseminen, omaksumisaste nousee. Tässä analyysissa ei 

kuitenkaan eritellä partitiivin eri tehtäviä. 

 Kaikkien ryhmien omaksumisjärjestykset huomioon ottaen, S2- oppijoiden omaksumisjärjestys 

on: 

 

possessiivinen genetiivi => olosijat => elatiivi => imperfekti => 3. persoonan yksikön ja 

monikon preesens => adposition genetiivi => tulosijat => kieliopilliset sijat 

 

 Vaikka kaikkien kolmen ryhmän järjestykset ovat lähellä toisiaan, ne eivät ole täsmälleen samat. 

Yhteisestä äidinkielestä johtuvaa vahvaa omaksumisjärjestyksen samankaltaisuutta ei voida sulkea 

pois. On mahdollista, että venäjänkielisillä oppijoilla on jonkin verran vaikutusta koko ryhmän 

omaksumisjärjestykseen. Venäjänkielisten ja muunkielisten oppijoiden erottaminen johtaa kuuteen 

eri omaksumisjärjestykseen. Jos äidinkielellä on vaikutusta omaksumisjärjestykseen, 

venäjänkielisten omaksumisjärjestykset olisivat todennäköisesti samankaltaisempia kuin 

muunkielisten. Seuraavassa kappaleessa analysoidaan venäjänkielisten ja muunkielisten kolme 

aineistoa erikseen. 

 

4.2 Venäjänkieliset ja muunkieliset ryhmät erikseen 

 

4.2.1 Ryhmien kokonaistulokset 

Venäjänkieliset olivat yliedustettuina kaikissa ryhmissä: heitä oli yhdeksän (A1), kahdeksan (A2) ja 

17 (B1). Kun venäjänkielisten (A1 R, A2 R ja B1 R) ja muunkielisten (A1 O, A2 O, B1 O) tulokset 

erotettiin toisistaan, saatiin seuraavat omaksumisjärjestykset: 
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TAULUKKO 4.5 a: A1 R, A2 R ja B1 R, score 

 

 

TAULUKKO 4.5 b: A1 R, A2 R ja B1 R score: omaksumisjärjestykset 

A1 R   A2 R   B1 R   Keskiarvo  

Adessiivi 86 Inessiivi 92 Adessiivi 90 Inessiivi 87 

3. persoonan monikon 

preesens 
86 

3. persoonan monikon 

preesens 
87 Genetiivi 88 Adessiivi 87 

Inessiivi 84 Adessiivi 85 Inessiivi 86 Genetiivi 83 

Genetiivi 78 
3. persoonan yksikön 

preesens 
84 Elatiivi 86 Elatiivi 82 

Elatiivi 78 Genetiivi 83 
3. persoonan yksikön 

preesens 
79 

3. persoonan monikon 

preesens 
80 

3. persoonan yksikön 

preesens 
71 Elatiivi 82 Allatiivi 77 

3. persoonan yksikön 

preesens 
78 

Illatiivi 57 Illatiivi 67 Illatiivi 76 Illatiivi 67 

Allatiivi 55 Allatiivi 67 
3. persoonan monikon 

preesens 
68 Allatiivi 66 

Partitiivi 51 Partitiivi 43 Partitiivi 60 Partitiivi 51 

Akkusatiivi 18 Akkusatiivi 9 Akkusatiivi 56 Akkusatiivi 28 
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TAULUKKO 4.6 a: A1 O, A2 O ja B1 O, score 

 

TAULUKKO 4.6 b: A1 O, A2 O ja B1 O score: omaksumisjärjestykset 

A1 O   A2 O   B1 O   Keskiarvo  

Inessiivi 72 Adessiivi 87 Allatiivi 92 Inessiivi 80 

Adessiivi 66 Inessiivi 86 
3. persoonan monikon 

preesens 
87 Adessiivi 76 

3. persoonan yksikön 

preesens 
62 Elatiivi 76 Inessiivi 83 

3. persoonan monikon 

preesens 
70 

3. persoonan monikon 

preesens 
53 

3. persoonan yksikön 

preesens 
71 

3. persoonan yksikön 

preesens 
76 

3. persoonan yksikön 

preesens 
70 

Illatiivi 41 
3. persoonan monikon 

preesens 
71 Adessiivi 75 Elatiivi 60 

Allatiivi 33 Genetiivi 62 Elatiivi 73 Allatiivi 57 

Partitiivi 33 Allatiivi 46 Illatiivi 58 Illatiivi 48 

Elatiivi 30 Illatiivi 45 Partitiivi 46 Genetiivi 41 

Akkusatiivi 17 Partitiivi 30 Genetiivi 45 Partitiivi 36 

Genetiivi 16 Akkusatiivi 14 Akkusatiivi 8 Akkusatiivi 13 

 

Venäjänkielisten omaksumisjärjestykset ovat hyvin samankaltaisia, ja rakenteiden keskiarvojen 

perusteella voidaan erottaa seuraava omaksumisjärjestys: 
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Olosijat => genetiivi => elatiivi => 3. persoonan yksikön ja monikon preesens => tulosijat => 

kieliopilliset sijat 

 

Muunkielisten ryhmien omaksumisjärjestykset eivät ole yhtä samankaltaisia. Olosijojen asema 

omaksumisjärjestyksen kärjessä näyttää olevan muuttumaton, kuten myös akkusatiivin asema 

viimeiseksi omaksuttavana. Muut sijat ilmaantuvat näennäisen satunnaisessa järjestyksessä. Illatiivi 

ja allatiivi omaksutaan samanaikaisesti ryhmissä A1 O ja A2 O, mutta ryhmässä B1 O allatiivi (92) 

on omaksumisjärjestyksen kärjessä, kun taas illatiivi (58) ilmestyy vasta olosijojen ja elatiivin 

jälkeen. On kuitenkin syytä muistaa, että ryhmän B1 O omaksumisasteet perustuvat ainoastaan 

viiden oppijan aineistoon, sillä suurin osa tämän ryhmän oppijoista on venäjänkielisiä.  

 Kolmen muunkielisten ryhmän rakenteiden keskiarvot tuottavat seuraavan 

omaksumisjärjestyksen: 

 

Olosijat => 3. persoonan yksikön ja monikon preesens => elatiivi => tulosijat => genetiivi => 

kieliopilliset sijat 

 

Elatiivin ja verbisuffiksien asemat ovat päinvastaiset venäjänkielisten ja muunkielisten 

omaksumisjärjestyksissä, mutta koska elatiivi sijoittuu kummassakin järjestyksessä olo- ja 

tulosijojen väliin, tämä ei tarkoita merkittävää eroa venäjänkielisten ja muunkielisten järjestyksen 

välillä. Vaikka etenkin muunkielisten ryhmien omaksumisjärjestykset eivät ole täysin samoja, 

keskiarvot kuitenkin paljastavat, että rakenteet omaksutaan kuitenkin suurin piirtein samassa 

järjestyksessä, äidinkielestä huolimatta. Ainoa merkittävä epäsointu on genetiivin asema. 

Venäjänkieliset omaksuvat genetiivin aikaisin, suunnilleen samaan aikaan kuin elatiivin. 

Muunkieliset omaksuvat genetiivin huomattavasti myöhemmin. On epäselvää milloin tarkalleen se 

omaksutaan: ryhmissä A1 O ja B1 O genetiivi sijoittuu kieliopillisten sijojen nippuun, kun taas 

ryhmässä A2 O se omaksutaan aikaisemmin, ennen tulosijoja. Eritelty genetiivianalyysi, joka ottaa 

huomioon genetiivin käytön adposition kanssa ja sen possessiivisen käytön, johtaa hieman 

erilaiseen omaksumisjärjestykseen, joka näytetään taulukoissa 4.7 a ja b. 
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TAULUKKO 4.7 a: A1 R, A2 R ja B1 R score: eritellyn genetiivin asema omaksumisjärjestyksessä 

A1 R   A2 R   B1 R   

Possessiivinen genetiivi 90 Inessiivi 92 Possessiivinen genetiivi 96 

Adessiivi 86 
3. persoonan monikon 

preesens 
87 Adessiivi 90 

3. persoonan monikon 

preesens 
86 Adessiivi 85 Inessiivi 86 

Inessiivi 84 Adposition genetiivi 85 Elatiivi 86 

Elatiivi 78 
3. persoonan yksikön 

preesens 
84 Adposition genetiivi 85 

Adposition genetiivi 73 Possessiivinen genetiivi 82 
3. persoonan yksikön 

preesens 
79 

3. persoonan yksikön 

preesens 
71 Elatiivi 82 Allatiivi 77 

Illatiivi 57 Illatiivi 67 Illatiivi 76 

Allatiivi 55 Allatiivi 67 
3. persoonan monikon 

preesens 
68 

Partitiivi 51 Partitiivi 43 Partitiivi 60 

Akkusatiivi 18 Akkusatiivi 9 Akkusatiivi 56 

 

TAULUKKO 4.7 b: A1 O, A2 O ja B1 O score: eritellyn genetiivin asema omaksumisjärjestyksessä 

A1 O   A2 O   B1 O   

Inessiivi 72 Possessiivinen genetiivi 93 Allatiivi 92 

Adessiivi 66 Adessiivi 87 
3. persoonan monikon 

preesens 
87 

3. persoonan yksikön 

preesens 
62 Inessiivi 86 Inessiivi 83 

3. persoonan monikon 

preesens 
53 Elatiivi 76 

3. persoonan yksikön 

preesens 
76 

Illatiivi 41 
3. persoonan yksikön 

preesens 
71 Adessiivi 75 

Allatiivi 33 
3. persoonan monikon 

preesens 
71 Elatiivi 73 

Partitiivi 33 Adposition genetiivi 48 Possessiivinen genetiivi 61 

Possessiivinen genetiivi 30 Allatiivi 46 Adposition genetiivi 59 

Elatiivi 30 Illatiivi 45 Illatiivi 58 

Akkusatiivi 17 Partitiivi 30 Partitiivi 46 

Adposition genetiivi 14 Akkusatiivi 14 Akkusatiivi 8 
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Venäjänkieliset omaksuvat possessiivisen genetiivin hieman ennen adposition genetiiviä, mutta ero 

on pienempi kuin erittelemättömien ryhmien keskiarvoissa (taulukko 4.4). Muunkieliset omaksuvat 

possessiivisen genetiivin selvästi aikaisemmin kuin adposition genetiivin. Poikkeuksena on ryhmä 

B1 O, mutta sen genetiivin omaksumisasteet perustuvat pelkästään kahden oppijan aineistoon, joten 

niiden oikeellisuutta on syytä epäillä.  

Kokonaistuloksiin perustuvat omaksumisjärjestykset ovat siten: 

 

Venäjänkieliset: possessiivinen genetiivi => olosijat => elatiivi => postposition genetiivi =>  

persoonan yksikön ja monikon preesens => tulosijat => kieliopilliset sijat 

 

Muunkieliset: Olosijat => 3. persoonan yksikön ja monikon preesens => possessiivinen genetiivi 

=> elatiivi  => tulosijat => postposition genetiivi => kieliopilliset sijat  

 

Useimmissa kohdissa järjestykset vastaavat toisiaan. Olosijat omaksutaan aikaisin, niistä inessiivi 

ensimmäisenä. Sen jälkeen omaksutaan elatiivi ja tulosijat. Kieliopilliset sijat omaksutaan 

viimeisinä. 3. persoonan yksikön ja monikon preesens omaksutaan samanaikaisesti ja suhteellisen 

aikaisin. Possessiivinen genetiivi osataan ennen postposition genetiiviä. Järjestykset ovat 

samankaltaisia, mutta eroavat monessa kohdin muita äidinkieliä puhuvien ryhmien keskuudessa 

sekä genetiivin aseman kohdalla venäläisten ja muiden ryhmien välillä. 

 

4.2.2 Ryhmien keskiarvot 

Seuraavissa taulukoissa näkyy venäjänkielisten ja muunkielisten ryhmien keskiarvot. 
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TAULUKKO 4.8 a: A1 R, A2 R ja B1 R means  

 

TAULUKKO 4.8 b: A1 R, A2 R ja B1 R means: omaksumisjärjestykset 

A1 R   A2 R   B1 R   Keskiarvo  

Adessiivi 86 Inessiivi 91 Adessiivi 89 Adessiivi 88 

Inessiivi 83 Adessiivi 88 Inessiivi 88 Inessiivi 87 

Genetiivi 82 Genetiivi 86 Genetiivi 88 Genetiivi 85 

3. persoonan 

yksikön preesens 
72 

3. persoonan 

yksikön preesens 
84 

3. persoonan 

yksikön preesens 
82 

3. persoonan 

yksikön preesens 
79 

Illatiivi 56 Illatiivi 62 Illatiivi 71 Illatiivi 63 

Partitiivi 49 Partitiivi 47 Partitiivi 56 Partitiivi 51 
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TAULUKKO 4.9 a: A1 O, A2 O ja B1 O means 

 

TAULUKKO 4.9 b: A1 O, A2 O ja B1 O means: omaksumisjärjestykset 

 

A1 O   A2 O   B1 O   Keskiarvo  

Inessiivi 75 Inessiivi 90 Inessiivi 84 Inessiivi 83 

Adessiivi 71 Adessiivi 81 
3. persoonan 

yksikön preesens 
74 Adessiivi 75 

3. persoonan 

yksikön preesens 
63 

3. persoonan 

yksikön preesens 
70 Adessiivi 73 

3. persoonan 

yksikön preesens 
69 

Illatiivi 37 Genetiivi 65 Illatiivi 73 Illatiivi 51 

Partitiivi 30 Illatiivi 42 Partitiivi 40 Genetiivi 37 

Genetiivi 7 Partitiivi 34 Genetiivi 38 Partitiivi 35 

 

Aineiston riittämättömyyden takia genetiiviä ei voitu eritellä possessiivisiin ja adposition 

genetiiveihin, ja se on siksi tässä mukana kokonaisuutena. Alkuperäisestä 15 rakenteesta on jäljellä 

vain kuusi: monen rakenteen kohdalla aineistoa ei ollut riittävä, jotta siitä olisi voitu laskea 

venäjänkielisten ja muunkielisten keskiarvot erikseen. Jäljellä olevat kuusi rakennetta kuitenkin 

muodostavat selkeän omaksumisjärjestyksen, joka on samankaltaisin tähän asti löydetty. 

Venäläisten kolmen tason omaksumisjärjestykset ovat täsmälleen samat. Ainoana poikkeuksena 

ovat inessiivi ja adessiivi, jotka ovat vaihtaneet paikkaa ryhmässä A2 R.  
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 Muunkielisten keskiarvot eivät muodosta yhtä samansuuntaista omaksumisjärjestystä kuin 

venäjänkielisten. Siitä huolimatta ne ovat kuitenkin sen verran samansuuntaisia, että pyrkimys 

yhteen omaksumisjärjestykseen on tässä selkeämmin näkyvissä kuin edellisissä, ryhmien 

kokonaistuloksiin perustuvissa omaksumisjärjestyksissä. Venäjänkielisten ja muunkielisten 

omaksumisjärjestykset keskiarvojen perusteella ovat: 

 

Venäjänkieliset: olosijat => genetiivi => 3. persoonan yksikön preesens => illatiivi => partitiivi 

 

 Muunkieliset: olosijat => 3. persoonan yksikön preesens => illatiivi => genetiivi => partitiivi 

 

Kaikki oppivat olosijat ensin ja niistä inessiivin ensimmäisenä. Niitä seuraa 3. persoonan yksikön 

preesens, vaikka venäjänkieliset oppivat genetiivin ennen sitä. Seuraavaksi omaksutaan tulosija 

illatiivi ja viimeisenä kieliopillinen sija partitiivi. Huomattavana erona on, että venäläiset 

suoriutuvat yleensä paremmin kuin muut. Genetiivin asema omaksumisjärjestyksessä jää 

jokseenkin arvoitukseksi, eikä selitystä löytynyt sille, miksi se omaksutaan muita äidinkieliä 

puhuvien ryhmissä myöhemmin kuin venäjänkielisten ryhmissä. Laajempi aineisto sekä 

informanttien että genetiivin esiintymien kannalta olisi ainoa tapa selvittää genetiivin omaksumisen 

kulkua. 

 

4.3 Keskustelua 

 

4.3.1 Suomen toisena kielenä -omaksumisjärjestys 

Edellisissä osissa esiteltiin kolmen eri tason S2-oppijoiden omaksumisjärjestyksiä ja tarkasteltiin 

niiden samankaltaisuuksia ja eroja. Havaittiin, että yleisellä tasolla on olemassa 

omaksumisjärjestys, jonka kautta todennäköisesti kaikki oppijat omaksuvat suomen kielen 

taivutuksensa: 

 

 Olosijat => 3. persoonan yksikön preesens => tulosijat => kieliopilliset sijat 

 

Olo- ja tulosijojen ryhmien sisällä vaikuttaisi siltä, että sisäpaikallissijat omaksutaan ennen 

ulkopaikallissijoja. Erosija elatiivi omaksutaan ennen tulosijoja, mutta koska toista erosijaa, 

ablatiivia, ei voitu analysoida, mitään ero- ja tulosijojen keskeiseen omaksumisjärjestykseen 

yleisesti päteviä johtopäätöksiä ei voida tehdä. Venäjänkieliset omaksuvat genetiivin olosijojen 

yhteydessä, kun taas muita äidinkieliä puhuvat omaksuvat genetiivin kieliopillisten sijojen 



60 

 

yhteydessä. 

 Variaatio koskee elatiivin ja verbisuffiksien sekä genetiivin asemia. Elatiivi omaksutaan 

olosijojen jälkeen ja ennen tulosijoja, mutta ei tarkemmin voitu selvittää, omaksutaanko se ennen 

verbisuffikseja, niiden jälkeen, vai samanaikaisesti. Verbisuffiksit todennäköisesti omaksutaan 

kutakuinkin samanaikaisesti, ja verbikantainen -minen-substantiivi viimeisenä, mutta aineistossa ei 

riittänyt esiintymiä luotettavien johtopäätösten tekemiseen. Genetiivi muodostaa mielenkiintoisen 

pulman, joka kaipaa edelleen selitystä. 

 S2-oppijoiden omaksumisjärjestys vastaa suurin piirtein suomalais- ja adoptiolasten 

omaksumisjärjestystä. Nominatiivin jälkeen myös lapset omaksuvat olosijat. Kun lapset tämän 

jälkeen omaksuvat tulosijat, aikuiset oppijat omaksuvat sen sijaan ensin elatiivin ja sitten vasta 

tulosijat. Kieliopilliset sijat omaksutaan viimeisinä. Sekä lasten S1-omaksumisessa että aikuisten 

S2-omaksumisessa genetiivi omaksutaan suunnilleen samaan aikaan kuin kieliopilliset sijat. Vain 

venäläiset S2-oppijat eroavat tästä järjestyksestä. 

 Verbisuffikseista lapset omaksuvat ensin 3. persoonan yksikön preesensin. Aikuiset kuitenkin 

omaksuvat yksikön ja monikon yhtä aikaa. Koskela ja Suni viittaavat Laurisen (1990) 

tutkimukseen, jossa todettiin, että vietnamilaisnuoret oppivat taivuttamaan sanoja samanaikaisesti 

sekä yksikkö- että monikkomuodossa, kun taas suomalaislapsilla monikkomuotoja saattoi olla alle 

kolmivuotiaiden puheessa vain partitiivissa tai genetiivissä. He huomauttavat, että jo yhden kielen 

hallitseva toisen kielen oppija voi yhdistää monikon säännöt ja uuden sijapäätteen säännöt 

automaattisesti toisiinsa. (Koskela ja Suni 2000: 137). Todennäköisesti sama pätee 

verbitaivutuksessa myös aikuisiin S2-oppijoihin.  

 Sen jälkeen lapset oppivat negaation ja vasta sitten imperfektin. Tämän tutkimuksen aineisto 

riitti vain indikaatioon verbitaivutuksen omaksumisjärjestyksestä. Sitä paitsi järjestykset, jotka 

aineiston perusteella saatiin esille, olivat hyvin erilaiset. Aikuiset S2-oppijat näyttävät ainakin 

omaksuvan 3. persoonan yksikön imperfektin preesensin jälkeen, mutta muista verbisuffikseista 

yhtä selkeää järjestystä ei löytynyt. Vain laajemmalla aineistolla voidaan selvittää verbisuffiksien 

omaksumisjärjestys.  

 

4.3.2 Ongelmakohdat 

Jäljelle jää kaksi asiaa, jotka jäävät ilman selitystä. Ensinnäkin venäjänkieliset suoriutuvat 

paremmin kuin muunkieliset lähes kaikkissa rakenteissa. Toiseksi, kun venäjänkielisten oppijoiden 

ja muunkielisten oppijoiden omaksumisjärjestykset erotetaan toisistaan, genetiivi esiintyy niissä eri 

paikoissa. Tämä viittaa siihen, että äidinkielellä loppujen lopuksi on vaikutus omaksumisen 

kulkuun.  
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 Ensin käsitellään venäjänkielisten korkeampia omaksumisasteita. Erottava tekijä, äidinkieli, 

tarjoutuu ilmeiseksi selitykseksi, ja näin voisi helposti olettaa, että äidinkielellä on merkittävä 

vaikutus toisen kielen omaksumiseen. Kuten Kaivapalu ja Martin toteavat, läheisten sukukielten 

taivutusmorfologian samankaltaisuudella on myönteinen vaikutus kohdekielen omaksumiseen 

(2007: 152). Monitoriteorian termeissä kielten samankaltaisuus voi helpottaa omaksumista ja näin 

johtaa korkeampiin omaksumisasteisiin. Suomen ja venäjän kielen taivutusmorfologiassa sellaista 

morfologista samankaltaisuutta ei kuitenkaan ole. Näin ollen ei ole järkevää olettaa, että äidinkieli 

sinänsä selittäisi venäläisten nopeamman oppimisen.  

 Vaihtoehtoinen selitys löytyy, kun palataan Krashenin mainitsemiin tekijöihin. Äidinkieleensä 

oppija turvautuu Krashenin mukaan vain, kun kompetenssi ei riitä viestin välittämiseen. Kuten 

edellä jo todettiin, on hyvin epätodennäköistä, että venäjänkieliset oppijat hyödyntäisivät 

taivutusmorfologian oppimisessa äidinkieltään. Jos he tekisivät niin, se ei venäjän ja suomen 

erilaisuuden takia johtaisi korkeampiin omaksumisasteisiin. Variaatiota saattaa esiintyä monitorin 

käytöstä riippuen. Koska kaikki oppijat suorittivat testitehtävän samoissa olosuhteissa, monitorin 

käytön variaation on täytynyt johtua ensisijaisesti oppijan persoonallisuudesta. Se mahdollisuus, 

että kaikki venäjänkieliset olisivat luonteeltaan ilmaisunsa muotoon keskittyneitä monitorin 

ylikäyttäjiä, voidaan sulkea pois. Lopuksi kielen oppimiseen vaikuttavat kieliympäristö, eli oppijan 

saama syötös, kielenoppimiskyky sekä asenteelliset osatekijät. Kaikki oppijat kävivät samaa koulua 

ja kaikki asuivat Suomessa suomenkielisessä ympäristössä. Kielenoppimiskykyä ei mitattu 

ollenkaan, mutta voidaan olettaa, ettei se liity oppijan äidinkieleen ja näin ollen vaihtelee kovasti 

venäjänkielisten oppijoiden keskuudessa. Jäljelle jää sitten ainoastaan asenteelliset osatekijät. 

Tällaiset tekijät, kuten motivaatio kuulua kohdekielen yhteiskuntaan sekä oppijan kokema 

ahdistuneisuuden taso, ovat suorassa suhteessa toisen kielen oppimiseen. Optimaalinen asenne 

johtaa alhaiseen affektiiviseen suodattimeen ja tarkoittaa sitä, että oppija saa enemmän 

ymmärrettävää syötöstä, mikä nopeuttaa omaksumista. Jos oletetaan, että venäjänkielisten asema 

Suomessa eroaa monien muunkielisten asemasta sillä tavalla, että venäjänkieliset kokevat itsensä 

integroituneemmiksi, kulttuuriltaan läheisemmiksi ja motivoituneemmiksi, se selittäisi heidän 

paremman suorituksensa kielenoppimisessakin. 

 Äidinkielen rooli saatetaan siis helposti olettaa liian suureksi. Kun palataan eri ryhmien 

omaksumisjärjestysten variaatioon, kysymys äidinkielen roolista nousee uudelleen esiin. Johtuuko 

genetiivin asema omaksumisjärjestyksessä äidinkielestä? 

 Kuten on nähty kappaleessa 4.2.1, venäjänkieliset oppivat possessiivisen ja adposition genetiivin 

suunnilleen samaan aikaan. Vaikka he näyttävät omaksuvan possessiivisen genetiivin hieman 

aikaisemmin, he ainakin omaksuvat genetiivin paikallissijojen yhteydessä, kun taas muunkieliset 
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omaksuvat possessiivisen genetiivin paikallissijojen yhteydessä ja adposition genetiivin 

kieliopillisten sijojen kanssa. Suomen taivutusmorfologia eroaa venäjän kielestä, mutta genetiivin 

käytössä on kuitenkin joitakin morfosyntaktisia. Venäjän kielen genetiivi on kompleksinen sija, jota 

ei käytetä pelkästään possessiivisissa rakenteissa. Sitä käytetään myös prepositioiden kanssa. 

Tavallisimpia prepositioita, jotka vaativat genetiiviä, ovat esimerkiksi вместо  ‟jonkin sijaan‟, 

внутри ‟sisällä‟, из-под ‟alta‟, вне ’ulkopuolella‟, относительно ‟jonkin kohdalla‟, после 

‟jälkeen‟. (Dunn ja Khairov 2008: 203). Venäjänkieliset oppijat tunnistavat mahdollisesti genetiivin 

käytön adpositioiden yhteydessä oppiessaan suomea. Näin he omaksuvat genetiivin käytön 

adpositioiden kanssa lähes yhtä nopeasti kuin sen possessiivisen käytön, kun taas muunkieliset 

oppivat sen vasta myöhemmin. Tämä viittaa siihen, että toisin kuin Krashen ja muut luovan 

rakentamisen teorioiden laatijat väittävät, äidinkielellä on kyllä vaikutusta. Sen lisäksi sen vaikutus 

saattaa olla myös positiivinen. Sen selvittäminen miten ja missä olosuhteissa sillä tarkalleen on 

vaikutusta vaatisi kuitenkin laajempaa aineistoa ja tarkemmin eritellyn analyysin, jossa otetaan 

huomioon kaikkien äidinkielten rakenteelliset piirteet. 

 Yhteenvetona voidaan päätellä, että omaksumisjärjestykset yleisellä tasolla ovat hyvin 

samansuuntaisia äidinkielestä riippumatta. Venäjänkieliset suoriutuvat paremmin, mutta tämä ei 

vaikuttanut omaksumisjärjestykseen. Koska ei ole minkäänlaista lingvististä rajapintaa, joka 

mahdollistaisi positiivista transferenssia morfologian tasolla, venäjänkielisten etumatkan selittävät 

todennäköisemmin sosiolingvistiset osatekijät. Genetiivin omaksumiskulku sen sijaan saattaa johtua 

juuri oppijoiden äidinkielestä. Vaikuttaa siltä, että oppijat tässä tapauksessa hyödyntävät tiettyä 

morfosyntaktista samankaltaisuutta venäjän ja suomen välillä. 

 S2-oppijoiden omaksumisjärjestyksiä ei toistaiseksi ole tutkittu kovin paljon. Alustavana 

johtopäätöksenä voidaan nyt todeta, että omaksumisjärjestys ei ole täysin muuttumaton, vaikka 

yleistä suuntaa kyllä on. Ainakin äidinkielellä saattaa olla jonkin verran vaikutusta toisen kielen 

omaksumiseen, mutta ei vielä tarkalleen tiedetä millä tavalla. Monitoriteoria ei 

koossapysyvyydestään huolimatta pysty selventämään tällaisia ilmiöitä. Se suo äidinkielelle osana 

omaksumisprosessissa ainoastaan sen roolin, että tämä voi nopeuttaa omaksumista, jos kohdekieli ja 

äidinkieli ovat samankaltaisia. Siinähän transferenssi liittyy vain oppimiseen, ja äidinkieli toimii 

ainoastaan hätäratkaisuna tapauksissa, joissa oppijan omaksuttu systeemi ei riitä ilmaisun 

tuottamiseen (Krashen 1981: 68). Omaksumisjärjestysten universaalisuuden olettamusta on syytä 

lauhduttaa. Jotta saadaan kokonaiskuva siitä, miten toinen kieli omaksutaan, tulisi tutkia sisäisten 

tekijöiden lisäksi myös äidinkielen, syötöksen ja kieliympäristön vaikutusta. 
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4.3.3 Syitä omaksumisjärjestyksen olemassaoloon 

Miksi morfeemit omaksutaan juuri tässä, satunnaiselta vaikuttavassa, järjestyksessä? Kuten yllä on 

nähty, luovan rakentamisen teoriat eivät tarjoa tähän kysymykseen muuta selitystä kuin sen, että 

luonnollinen omaksumisjärjestys on yksinkertaisesti universaalien oppimisprosessien tulosta. 

Oppijan alttius syötöksen prosessoimiseen tietyllä tavalla johtuu sisäisistä mekanismeista, jotka 

ovat hyvin samanlaisia kuin ne, jotka ohjaavat ensikielen omaksumista. Luonnollinen 

omaksumisjärjestys on näin ollen jonkinlainen sisäsyntyinen opetussuunnitelma, johon ulkoiset 

tekijät, kuten ikä ja äidinkieli, eivät vaikuta. 

 Omaksumisjärjestyksen syyksi on kuitenkin ehdotettu tarkemmin ilmaistuja selityksiä. 

Artikkelissaan Goldschneider ja DeKeyser (2001) tutkivat viittä eri tekijää, jonka yhdistelmä 

mahdollisesti vaikuttaa luonnolliseen omaksumisjärjestykseen. Tämä tutkielma ei pyri selvittämään 

omaksumisjärjestyksen syitä. Goldschneiderin ja DeKeyserin väitteiden pätevyyden tutkimista 

sijoittuu näin ollen tämän tutkielman rajojen ulkopuolelle. On kuitenkin kiinnostavaa mainita nämä 

tekijät, jotka yhdessä mahdollisesti ennustavat omaksumisjärjestyksen luonteen. 

 Ensimmäinen tekijä on havainnollinen erottuvuus (perceptual salience), eli miten helposti tietty 

rakenne kuullaan tai havaitaan. Yleensä on oletettu, että mitä helpommin rakenne huomataan, sitä 

aikaisemmin se omaksutaan. Semanttinen kompleksisuus mittaa, montako merkitystä tietty muoto 

ilmaisee. Odotetusti rakennetta on vaikeampi omaksua mitä enemmän merkityksiä se ilmaisee. 

Morfofonologinen säännöllisyys riippuu siitä, missä määrin rakenne on fonologisen ympäristönsä 

vaikutuksenalainen. Rakenteen ilmestymismuotoon saattaa vaikuttaa fonologinen tai allomorfinen 

variaatio ja syntaktisten tekijöiden aiheuttama variaatio. Oletetaan, että fonologisesti säännölliset 

rakenteet omaksutaan aikaisemmin kuin vähemmän säännölliset. Sanojen syntaktinen kategoria 

saattaa myös vaikuttaa omaksumiseen. On havaittu, että leksikaalisia yksiköitä omaksutaan ennen 

funktionaalisia, ja että vapaita morfeemeja omaksutaan ennen sidonnaisia morfeemeja. Viides 

tekijä, frekvenssi, on äidinkielen jälkeen useimmiten mainittu vaikuttava tekijä toisen kielen 

oppimiseen. Sillä tarkoitetaan rakenteen frekvenssiä oppijalle suunnatussa syötöksessä. Oletetaan, 

että miten frekventimpi rakenne on, sitä nopeammin se myös omaksutaan. (2001: 22-31). 

 Goldschneider ja DeKeyser havaitsivat, että kaikki viisi tekijää vaikuttavat 

omaksumisjärjestykseen. Niille on yhteistä erottuvuus (salience). Havainnollinen merkittävyys 

auttaa havaitsemaan rakenteen. Morfofonologinen säännöllisyys muodostaa helposti merkittävän 

muoto-merkitys -suhteen, mikä auttaa omaksumisessa. Semanttisesti yksinkertainen rakenne (yksi 

muoto vastaa yhtä merkitystä) omaksutaan helpommin kuin monta merkitystä kantava rakenne. 

Syntaktiset kategoriat liittyvät merkittävyyteen sillä tavoin, että vapaa morfeemi on helpommin 

havaittavissa ja siksi myös helpompi omaksua kuin sidonnainen, ja leksikaaliset morfeemit ovat 
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itsestään selvästi merkittävämpiä kuin funktionaaliset. Lopuksi morfeemin frekvenssi edistää sen 

merkittävyyttä. (2001: 34-36). On siis mahdollista, että merkittävyys on se yleinen tekijä, joka 

ennustaa omaksumisjärjestyksen. Toisen kielen oppiminen on näin syötöksen ja sisäisten 

mekanismien vuorovaikutuksen tuotetta. 

 Äidinkielen rooli tässä prosessissa on edelleen epäselvä. Goldschneider ja DeKeyser mainitsevat 

kyllä äidinkielen transferenssista, mutta he eivät kuitenkaan voineet sisällyttää sitä meta-

analyysiinsa, sillä heidän käyttämänsä tutkimukset eivät ottaneet lainkaan huomioon äidinkieltä, 

minkä takia sen vaikutusta ei voitu tutkia. Äidinkielen vaikutus on sen verran monimutkainen ilmiö, 

että sen selvittäminen vaatisi erityisesti siihen suunnattua tutkimusta. 
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5 LOPUKSI 

 

5.1 Tulosten tiivistelmä 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin 15 rakenteen omaksumisjärjestystä aikuisten S2-oppijoiden 

välikielessä. Kolmen eri tason oppijoiden kirjallista tuotosta analysoitiin ja löydettyjä 

omaksumisjärjestyksiä vertailtiin keskenään. Koska venäjää äidinkielenään puhuvat olivat 

yliedustettuina kaikilla tasoilla, ryhmät eriteltiin myös venäjänkielisiin ja muunkielisiin jotta 

saataisiin selville, onko löydetty järjestys sama kaikilla oppijoilla äidinkielestä riippumatta. 

 Tuloksista kävi selkeästi ilmi, että oppijat omaksuvat suomea samankaltaisessa järjestyksessä. 

Selkeimmin järjestys näkyy nominien taivutuksen oppimisessa. Ensin opitaan olosijat, sitten 

tulosijat ja lopuksi kieliopilliset sijat. Erosijojen tarkkaa sijaintia järjestyksessä ei voitu selvittää: 

elatiivin perusteella voisi väittää, että ne omaksutaan ennen tulosijoja, mutta ablatiivin puuttuminen 

analyysissa sekä erosijojen asema tulosijojen jälkeen lasten S1-omaksumisessa antavat aihetta 

varovaisuuteen näin väitettäessä. Huomattiin myös, että olo- ja tulosijojen pareista sisäpaikallissijat 

omaksutaan hieman nopeammin kuin ulkopaikallissijat. 

 Verbitaivutuksen analyysi ei aineiston pienuuden takia tuottanut luotettavaa 

omaksumisjärjestystä. Todennäköisesti oppijat omaksuvat ainakin preesensin 3. persoonan yksikön 

ja monikon yhtä aikaa. Suppea analyysi viittaisi siihen, että preesens, imperfekti ja negaatio 

omaksutaan lähes samanaikaisesti. Verbitaivutuksen omaksuminen eroaa näin ollen suuresti 

nominien taivutuksen omaksumisesta. 

 Genetiivin paikka omaksumisjärjestyksissä paljasti äidinkielen vaikutuksen, mikä on tämän 

tutkielman tulosten perusteella suurempi kuin monitoriteoria olettaa. Monitoriteoria perustuu lähes 

yksinomaan englannin omaksumisesta tehtyyn tutkimukseen. Tämä tutkielma oli näin ollen myös 

monitoriteorian kelpoisuuden testi. Voidaan todeta ongelmakohdan piilevän siinä, että se ei pysty 

antamaan selitystä sille variaatiolle, joka huomattiin venäjänkielisten ja muunkielisten järjestysten 

vertailussa ja joka luettiin äidinkielen vaikutuksen tiliin. 

 

5.2 Tulosten sovellusmahdollisuuksia 

Omaksumisjärjestyksen tutkimus liittyy vahvasti toisen kielen opettamisen käytäntöön. Tuloksia 

voitaisiin soveltaa opetukseen niin, että opettamisjärjestys olisi suunnilleen sama kuin luonnollinen 

omaksumisjärjestys. Opetus olisi näin tehokkaampaa, sillä seuraamalla luonnollista järjestystä 

omaksuminen etenisi nopeammin ja lopputulos olisi korrektimpaa kieltä, eikä oppijan tarvitsisi 

käyttää aikaa ja energiaa yrittämällä oppetella rakenteita, joita hänen välikielisysteeminsä ei vielä 

ole valmis sisällyttämään. Koskelan ja Sunin analyysin perusteella näyttää siltä, että oppikirjat 
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ainakin toistaiseksi pyrkivät opettamaan rakenteita kokonaisuudessaan ja sellaisessa järjestyksessä, 

joka ei välttämättä seuraa luonnollista omaksumisjärjestystä (Koskela ja Suni 2000: 154-155). 

 Tästä tutkimuksesta saadut tiedot auttavat myös ymmärtämään maahanmuuttajien kielitaitoa 

oppimisprosessin tietyllä tasolla. Näin tuloksia voidaan hyödyntää toisen kielen opettamisen 

suunnitteluun ja arviointiin, kuten myös opetushallituksen kielitaitotasojen kuvausasteikoihin. 

 

5.3 Jatkotutkimusta 

S2-oppijoiden omaksumisjärjestysten tutkimus on vasta alullaan. Tutkimusta voidaan laajentaa 

monella tavalla. Ensinnäkin olisi tarpeen tutkia verbitaivutuksen omaksumisen kulkua laajemman 

aineiston perusteella. Olisi myös kiinnostavaa eritellä rakenteet niiden tehtävien perusteella, sillä 

vaikuttaa siltä, etteivät oppijat opi rakenteita kokonaisuuksina, vaan yksi tai muutama tehtävä 

kerrallaan. Tässä nähtiin esimerkiksi, että genetiivin asema omaksumisjärjestyksessä riippuu siitä, 

käytetäänkö sitä possessiivisessa merkityksessä vai adposition kanssa. Samalla tavalla voi myös 

epäillä, että oppijat omaksuvat esimerkiksi kieltolauseen partitiivin myöhemmin kuin lukusanojen 

yhteydessä esiintyvän partitiivin. Lisäksi myöskään omaksumisjärjestyksen syitä ei ole tutkittu 

tarpeeksi, ja esimerkiksi syötöksen tutkimus yleensä ja Goldschneiderin ja DeKeyserin 

mainitsemien tekijöiden vaikutuksen tutkimus erityisesti voisi valaista toisen kielen 

oppimisprosessia lisää. Lopuksi äidinkielen vaikutusta tulisi tutkia perusteellisesti, esimerkiksi 

Kaivapalun ja Martinin analyysin tavoin tutkimalla oppijoiden äidinkielten rakennetta verrattuna 

suomeen.  
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