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Nissilä, Leena, Impact of the Estonian language on the learning of Finnish verbs
and their rections. 
University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language,  P.O. Box 1000, FI-90014
University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. B 99, 2011
Oulu, Finland

Abstract
The thesis deals with how Estonians learn Finnish, especially their choices of verbs and rections,
and how these are influenced by mother tongue, time spent on study, and the properties of certain
verbs. The research data consist of translations given in a language test by 111 Estonian-speaking
and 15 Russian-speaking learners of Finnish. In the test they had to translate 175 sentences from
Estonian into Finnish. The Estonian-speaking testees’ materials contain 19,425 verb and rection
choices, and the Russian-speaking testees’ materials contain 2,625 verb and rection choices. I also
attempt to examine the L2 production process, and especially the editions of answers made by
learners by the help of Scriptlog data. 

The data analyses show that the Finnish verb and rection choices are challenging also to
advanced Estonian language learners. They get better results in the verb and rection choice test
than Russian-speaking testees, but they have problems especially when the verb is infrequent, or
when the Estonian and Finnish verbs have different forms or meaning. The rection choice of verbs
that have a different case in Estonian and Finnish are also challenging. 

The learning process of a verb is influenced by frequency, time spent on study, equivalence of
the word shape and on certain conditions equivalence of meaning. The learning of rections is
influenced by time spent on study, rection case, and on certain conditions, the frequency of the
verb. The similarity of the source and target language help the learner, but frequent verbs are,
however, easier for the learner despite any other characteristics they have. In teaching, attention
should be paid to frequent exposure of the verbs to be learned. Systematic information on the
frequency of the verb in communicative situations ought to be collected to support actual teaching
and teaching materials. 

The research shows that the L1 transfer is remarkably more useful than the L2 transfer.
Nevertheless, the learner whose mother tongue is Estonian finds learning the precise semantic
differences of the meaning of Finnish verbs challenging, because the indirect negative L1 transfer
of the Estonian language makes it difficult. In the teaching of cognate languages, the difference
should be made between lexical and semantic development of the vocabulary. 

Keywords: contrastive research, Estonian language, Finnish language, foreign language,
language learning, rection, transfer, translating, verbs





Nissilä, Leena, Viron kielen vaikutus suomen kielen verbien ja niiden rektioiden
oppimiseen. 
Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kieli,  PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. B 99, 2011
Oulu

Tiivistelmä
Tarkastelen virolaisten suomen kielen oppimista, erityisesti verbin- ja rektionvalintoja sekä oppi-
jan lähtökielen, opiskeluajan ja verbin tiettyjen ominaisuuksien vaikutusta niihin. Tutkimusai-
neistona ovat 111 vironkielisen ja 15 venäjänkielisen suomenoppijan tuotokset käännöstestissä,
jossa tuli kääntää virosta suomeen 175 testilausetta. Vironkielisten aineisto sisältää 19 425 ja
venäjänkielisten 2625 verbin- ja rektionvalintaa. Pyrin tarkastelemaan myös toisen kielen tuotta-
misprosessia ja erityisesti oppijoiden tekemiä vastausten editointeja Scriptlog-aineiston avulla. 

Aineiston analyysi osoittaa, että suomen kielen verbin- ja rektionvalinnat ovat haastavia
myös edistyneille virolaisille kielenoppijoille. He saavat verbin- ja rektionvalintatestissä venä-
jänkielisiä paremmat tulokset, mutta heillä on vaikeuksia erityisesti silloin, kun verbi on harvi-
nainen tai viron ja suomen verbit ovat muodoltaan tai merkitykseltään erilaisia. Haasteellisia
ovat myös sellaisten verbien rektionvalinnat, joilla on virossa ja suomessa eri rektiosija. 

Verbien oppimiseen vaikuttavat taajuus, opiskeluaika, sanahahmon vastaavuus ja tietyin
ehdoin merkitysvastaavuus. Rektioiden oppimiseen vaikuttavat opiskeluaika ja rektiosija sekä
tietyin ehdoin verbin taajuus. Lähtö- ja kohdekielen järjestelmien samankaltaisuus helpottaa
oppijaa, mutta kielenoppijalle helpoimpia ovat kuitenkin frekventit verbit huolimatta siitä, mil-
laisia muita ominaisuuksia niillä on.  Opetuksessa tulisikin kiinnittää huomiota siihen, että ope-
teltavat sanat kohdataan usein. Viestintätilanteissa käytettyjen sanojen frekvenssistä tulisi kerätä
systemaattista tietoa opetuksen ja oppimateriaalin laadinnan tueksi. 

Tutkimus osoittaa, että L1-transfer on huomattavasti L2-transferia tuloksellisempaa. Siitä
huolimatta myös äidinkieleltään vironkielisille oppijoille suomen kielen verbien merkitysten
tarkkojen semanttisten erojen oppiminen on haasteellista, koska viron kielen epäsuora negatiivi-
nen L1-transfer vaikeuttaa sitä. Lähisukukielen opetuksessa tulisikin huomioida ero sanaston
leksikaalisen ja semanttisen kehityksen välillä. 

Asiasanat: kielen oppiminen, kontrastiivinen tutkimus, kääntäminen, rektio, suomen
kieli, transfer, verbit, vieraat kielet, viron kieli
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Esipuhe 

Ajatus virolaisten suomen kielen oppimisen tutkimisesta syntyi vuonna 1992, kun 
lähdin Tarton yliopistoon opiskelijavaihtoon. Tartossa keräsinkin osan aineistosta 
pro gradu -tutkielmaani. Kun syksyllä 1995 lähdin opettamaan suomea Tallinnan 
pedagogiseen yliopistoon, opetuskokemukset johdattivat jatkossa tarkastelemaan 
erityisesti niitä kielenpiirteitä, jotka näyttivät olevan virolaisille haastavia. Sitä 
kautta päädyin rektion tutkimiseen. Myöhemmin lisensiaatintyössä otin verbirek-
tioiden tutkimisen rinnalle mukaan myös oppijoiden sananvalinnat. Vuonna 2001 
sain tutkimukselleni rahoituksen Suomen Kulttuurirahastolta, mikä helpotti 
tutkimukseen keskittymistä ja nopeutti sen tekemistä. Tärkeää tukea sain Oulun 
yliopiston kollegoiden lisäksi Virsu-verkostolta (Viro ja suomi kohdekielinä), jota 
Joensuun yliopisto koordinoi. 

Lisensiaatintyöni valmistuttua lähdin uudestaan Tallinnaan kevätlukukaudek-
si 2002 Suomen Akatemian rahoittamaan tutkijavaihtoon valmistelemaan väitös-
kirjan aineistonkeruuta. Vähitellen työn fokukseen nousivat verbin- ja rektionva-
linnat ja teoriataustaksi kieltenvälinen vuorovaikutus eli transfer. Vuodesta 2002 
alkaen olin kielentutkimuksen tutkijakoulu Langnetissa, jossa sain olla osa 
nuorten kielentutkijoiden luovaa ja innovatiivista joukkoa. Vuonna 2004 siirryin 
töihin Opetushallitukseen, ja jatkoin tutkimuksen loppuun saattamista vuonna 
2009 ohjaajieni kannustamana.  

Haluan ensimmäiseksi kiittää ohjaajiani professori Helena Sulkalaa Oulun 
yliopistosta ja professori Maisa Martinia Jyväskylän yliopistosta, sillä ilman 
heidän väsymätöntä tukeaan en olisi koskaan saanut työtäni valmiiksi. He ovat 
lukeneet työni läpi lukuisia kertoja ja antaneet rakentavaa palautetta, jonka 
pohjalta olen voinut työstää tutkimusta eteenpäin. Ohjaajapalavereita on pidetty 
myös molempien kotona ja viikonloppuisin, mikä on mahdollistanut väitöskirjan 
loppuun saattamisen työn ohessa. Molemmille ohjaajille lämmin kiitos kaikesta! 

Kiitän myös työni esitarkastajia, apulaisprofessori Annekatrin Kaivapalua 
Tallinnan yliopistosta Virosta sekä apulaisprofessori Scott Jarvista Ohion yliopis-
tosta Yhdysvalloista. Esitarkastajien asiantuntevien lausuntojen pohjalta oli 
helppo lähteä vielä hiomaan tekstiä siinä määrin kuin virkatyöltäni sain siihen 
irrotettua aikaa.  

Tämä työ ei olisi valmistunut myöskään ilman sen rahoittajia. Työtä ovat ta-
loudellisesti tukeneet jo mainitut Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Akatemia ja 
Opetusministeriön rahoittama Kielentutkimuksen tutkijakoulu Langnet. Lisäksi 
tutkimuksen tekemistä ovat tukeneet Nurmon kunta, Opetushallitus ja Oulun 
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yliopisto. Nurmon kunta järjesti minulle hyvän työtilan, toimivat laitteet ja 
erinomaiset kirjastopalvelut tehdessäni tutkimusta välillä Nurmossa. Opetushalli-
tus on tukenut väitöskirjatyötä osana henkilöstön jatkokoulutusta ja mahdollisti 
keskittymisen tutkimukseen kahden kuukauden palkallisen opintovapaan turvin. 
Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta myönsi keväällä 2011 väitöskirjan 
loppuun saattamiseen kannustusapurahan. Kannustusapurahaan liittyi tiedekunnan 
toivomus, että työ saataisiin valmiiksi vuoden 2011 aikana. Tämä ehto näyttää 
täyttyvän. 

Tätä väitöskirjaa ovat edesauttaneet monet asiantuntijat ja kollegat. Haluan 
kiittää tutkija Helga Laanpereä Viron kielen instituutista Tallinnasta vironkielisen 
käännöstestin suunnitteluavusta ja sen kieliasun tarkistamisesta. FT Birgitta 
Romppanen on auttanut käännösteoriaan liittyvän relevantin lähdekirjallisuuden 
löytämisessä. Vanhempaa suunnittelijaa Leena Pussista Oulun yliopistosta kiitän 
avusta aineistoni tilastollisen analyysin suunnittelussa ja toteutuksessa. Palvelu-
virkailija Leena Martin Espoon kaupunginkirjaston kaukopalvelusta on auttanut 
välttämättömien kaukolainojen saannissa eri puolilta maailmaa ja huolehtinut 
oma-aloitteisesti ja kärsivällisesti laina-aikojen pidentämisestä. FM Kalevi 
Pohjala on kääntänyt tiivistelmän englanniksi ja FM Emmi Pollari taittanut 
asiantuntemuksella ja nopealla aikataululla tekstini julkaisukuntoon. Oulun 
yliopiston Acta-julkaisujen sarjatoimittaja, lehtori Santeri Palviainen on puoles-
taan huolehtinut siitä, että julkaisu on Acta-sarjan käytänteiden mukainen. Heille 
kaikille suuret kiitokset! 

Tutkimukseni laajan aineiston kerääminen ei olisi ollut mahdollista ilman hy-
vää yhteistyötä Tarton ja Tallinnan yliopistojen kanssa. Sopivien ryhmien ja 
opiskelijoiden löytäminen ei olisi onnistunut ilman yliopistojen henkilökunnan 
apua. Tärkeimpiä aineiston kannalta olivat kuitenkin itse opiskelijat, jotka huolel-
lisesti jaksoivat tehdä pitkän ja vaativan testin ilman taukoja ja apuvälineitä. Siitä 
olen heille todella kiitollinen.  

Haluan kiittää myös kaikkia työyhteisöjä, joissa olen saanut olla mukana ja 
kerryttää kokemusta opetusalasta ja maailmantiedosta. Ensiksikin kiitokset Oulun 
yliopiston suomen kielen oppiaineen henkilökunnalle! Professorit Helena Sulkala 
ja Harri Mantila olivat läheisiä työtovereita. Nautin työskentelystä suomen ja 
saamen kielen oppiaineiden henkilökunnan kanssa − erityisesti yhteisistä, naurun-
täyteisistä kahvihetkistä. 

Tallinnan pedagogisen yliopiston pohjoismaisten kielten laitos oli työyhteisö, 
joka yhdisti fennougristit ja skandinaavit. Olimme monikielinen ja -kulttuurinen 
joukko, jota professori Jaan Õispuu johti reippaalla, kärsivällisellä ja viisaalla 
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otteella. Oli hienoa olla osa sellaista työyhteisöä! Viron-vuosina tärkeä linkki 
Suomeen oli varsinainen työnantajani eli opetusministeriön ja myöhemmin 
Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMO:n alainen Ulkomaanlehtori- ja 
kielikurssiasiain neuvottelukunta UKAN, jonka sihteeristö hoiti hienosti työsuh-
teeseen ja opetuspisteen hallintoon liittyvät asiat. 

Tärkeitä ovat olleet Oulun ja Tallinnan yliopistojen lisäksi myös muut ope-
tusalan työpaikat. Paavolan koulu, Seinäjoen lukio ja Seinäjoen ammattikorkea-
koulu ovat kaikki omalta osaltaan laajentaneet kokemusta opetusalasta. Oulun 
yliopistossa järjestetyillä CIMO:n suomen kielen ja kulttuurin kesäkursseilla sain 
johtaa työyhteisöä, joka opetti eri puolilta maailmaa tulleille opiskelijoille suomen 
kieltä monipuolisesti ja elävästi. Erilaisista opettajien täydennyskoulutustehtävistä 
Suomessa ja ulkomailla olen saanut oppia paljon myös itse. 

Opetushallitukselle olen kiitollinen monesta syystä. Se on aikuisten ihmisten 
sivistynyt työyhteisö, johon kuuluminen on etuoikeus. Opetushallitus on myös 
mahdollistanut henkilöstönsä osaamisen kehittämisen monipuolisesti. Työnanta-
jan myöntämän opintovapaan ja lomarahavapaiden ansiosta sekä myöhemmin 
työn ohella olen voinut saattaa tämän väitöskirjatyön päätökseen. Erityisesti 
haluan kiittää esimiestäni, johtaja Jorma Kauppista, jonka kannustus ja tuki on 
ollut minulle hyvin tärkeää. Mainioita alaisiani kiitän myötäelämisestä työn eri 
vaiheissa sekä kärsivällisestä suhtautumisesta esimieheen, joka saattoi töissäkin 
hajamielisenä pohtia tutkimustaan. 

Viron kieleen minua ovat johdattaneet monet opettajat ja tutkijat Oulun ja 
Tarton yliopistoissa. Heille kiitos innostavista viron kielen kursseista! Innostusta 
on pitänyt yllä opettajien lisäksi suuri joukko virolaisia ystäviä ja kollegoita. 
Kiinnostus suomen kielen opiskeluun ja havainnointiin heräsi puolestaan jo 
Ruukin lukiossa loistavan äidinkielen opettajani, lehtori Tuulikki Niskasen 
ansiosta. Oulun yliopistossa tuo kiinnostus syveni mielenkiintoisten luentojen ja 
seminaarien myötä haluksi tutkia kieltä. Myöhemmin tutkimustani on kannusta-
nut myös suomi toisena ja vieraana kielenä -ala, joka kehittyy huikeaa vauhtia. Se 
on kasvava innostuneiden ja innovatiivisten opettajien ja tutkijoiden yhteisö. 
Toistaiseksi ala on sen verran pieni, että toimijat tuntevat toisensa ja ovat sen 
vuoksi kuin yhtä perhettä. Haluan kiittää kaikkia alan toimijoita ja kollegoita sekä 
erityisesti ylioppilastutkintolautakunnan suomi toisena kielenä -jaoksen jäseniä, 
jotka ymmärsivät väitöskirjaan liittyvät kiireeni ja helpottivat useana vuonna 
sensorointiurakkaani. 
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Lopuksi haluan kiittää vielä kaikkia läheisiäni. Edesmenneitä vanhempiani 
muistan kiitollisuudella, sillä he johdattivat minut kielen laajaan ja rikkaaseen 
maailmaan. Sisarukset ovat minulle todella tärkeitä ja läheisiä rinnalla kulkijoita. 
He ovat myös olleet monella tavalla avuksi silloin, kun olen ollut Oulussa väitös-
kirjaan liittyviä asioita hoitamassa. Appivanhempani Pirkko ja Pentti Nissilä ovat 
kannustaneet minua väitöskirjatyön eri vaiheissa. Ystäville suuri kiitos siitä, että 
he ovat olemassa ja että heidän kanssaan on voinut väitöskirjatyön keskeltä lähteä 
kyläilemään, veneilemään tai muuten vain rentoutumaan. Erikseen haluan kiittää 
kahta sydänystävääni: Elli Klaavu on varaäitini ja Eva Lille perheemme vara-
mummi ja usein myös lapsenvahti. Sanat eivät riitä kiittämään omaa perhettäni, 
joka on jakanut kanssani jokaisen päivän tämän projektin aikana. Rakas puolisoni 
Timo on ollut tärkein kannustajani ja tukeni ja kantanut vastuuta perheen arjen 
rutiineista. Ihanat lapsemme Aili ja Liisa ovat tuoneet jokaiseen päivään suunnat-
toman määrän iloa ja elämänsisältöä. Perhe on myös auttanut pitämään huolen 
siitä, että elämässä asiat ovat säilyneet oikeassa tärkeysjärjestyksessä enkä ole 
uppoutunut tutkimustyöhön liian syvälle. 

 
Espoossa vuoden 2011 viimeisenä lämpimänä kesäpäivänä 30.9.2011 

 
Leena Nissilä 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Virolaisten suomen kielen oppimista toisena tai vieraana kielenä on jonkin verran 
tutkittu eri yliopistoissa sekä erityisesti vuonna 1997 Joensuun yliopiston (nyk. 
Itä-Suomen yliopisto) koordinoimana käynnistyneessä Virsu-tutkimushankkeessa 
(Viro ja suomi kohdekielinä, vuodesta 2007 alkaen Suomalais-ugrilaiset kielet 
kohdekielinä). Eri tutkimuksissa on havaittu, että vironkieliset suomenoppijat 
siirtävät jossain määrin taivutusaineksia lähtökielestä kohdekieleen (Salminen 
1992; Hintsala 1995; Sulkala 1996b) ja että läheisten sukukielten syntaktisten ja 
leksikaalisten rakenteiden läheisyydestä on hyötyä ja erilaisuudesta vastaavasti 
haittaa oppijalle (Nissilä 1997; 1999; 2002; 2003; Rautio 1999). Ringbomin 
(2007b: 1) mukaan läheistä sukukieltä oppivalle lähtökielestä on johdonmukaises-
ti hyötyä, koska oppijat, tietoisesti tai tiedostamattaan, eivät etsi eroja vaan 
samanlaisuuksia kaikkialta sieltä, mistä vain voivat niitä löytää. Haittaa lähtö- ja 
kohdekielen läheisyydestä voi olla silloin, kun oppijoiden oletukset muotojen ja 
rakenteiden samankaltaisuudesta eivät pidäkään paikkaansa ja tiettyjen rakentei-
den omaksuminen viivästyy (Jarvis−Pavlenko 2010: 177). 

Erityisesti toisen kielen ymmärtämistaitojen omaksumista koskevissa useissa 
tutkimuksissa on havaittu, että kohdekielelle läheisen sukukielen puhujat voivat 
ymmärtää kohdekieltä paljon paremmin kuin ne, jotkat puhuvat kaukaisempia 
kieliä. Läheisen kielen helpompi ymmärtäminen johtuu siitä, että kielen rakenteet 
ovat tunnistettavissa ja sen malli muodon ja merkityksen suhteesta on tuttu.  
Läheistä sukukieltä kyetäänkin nopeasti ymmärtämään paljon enemmän kuin 
kieltä, johon oppijan äidinkielellä on vähän kontakteja. Niinpä ymmärtämis- ja 
tuottamistaitojen välillä on läheistä sukukieltä opiskelevalla yleensä suuri ero, 
varsinkin jos kieltä opitaan vieraan kielen ympäristössä. (Jarvis−Pavlenko 2010: 
176−177.) 

Perusteellisimmin viron kielen vaikutusta (transfer, siirtovaikutus) suomen 
kielen oppimiseen on tutkinut Annekatrin Kaivapalu väitöskirjassaan Lähdekieli 
kielenoppimisen apuna (Kaivapalu 2005). Tutkimus osoittaa, että viron ja suomen 
välillä esiintyy transferia myös sellaisella kielen osa-alueella (morfologiassa), 
jolta transferin esiintymisestä on aiemmin vain vähän tutkimusta. Kun on tutkittu 
toisilleen etäisiä kieliä, suomen kielen taivutusjärjestelmän oppimiseen on oppijan 
äidinkielellä todettu olevan niukasti vaikutusta (ks. esim. Martin 1995). Viron ja 
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suomen välillä sen sijaan esiintyy morfologista transferia myös tuotosten tasolla: 
vironkieliset suomenoppijat hyödyntävät lähtökielen taivutusmallia eniten testisa-
noissa, joilla on lähtö- ja kohdekielessä sama tai erittäin läheinen vartalo ja sama 
taivutus (Kaivapalu 2005).  

On selvää, että äidinkielen typologinen etäisyys opittavasta kielestä vaikuttaa 
siihen, miltä oppijasta tuntuu: esimerkiksi vietnaminkielisen lähtötilanne on 
erilainen kuin oppijan, jolla on äidinkielensä perusteella kokemusta juuri esimer-
kiksi morfologiasta (Aalto−Latomaa−Suni 1997: 536). Kun opitaan lähtökielelle 
hyvin kaukaista kieltä, toisen kielen tuottaminen rajoittuu juuri niihin asioihin, 
joita on ehditty opettaa (Jarvis−Pavlenko 2010: 177). Jos lähtö- ja kohdekieli ovat 
sukukieliä, oppijoilla on jo valmiiksi olemassa esimerkiksi huomattava sanasto-
kapasiteetti (Ringbom 2007b: 11). Myös kielenoppijan osaamilla muilla kielillä 
on vaikutusta siihen, millaiseksi kielenoppiminen koetaan. Ringbomin (2007b: 8) 
mukaan tutkimukset ovat osoittaneet esimerkiksi, että yli 90 % monikielisistä 
oppijoista pitää saksaa espanjaa helpompana kielenä oppia tapauksissa, joissa 
oppija puhuu myös englantia. Kun oppijan havaitsema samankaltaisuus lähtö- ja 
kohdekielen välillä kasvaa riittävän suureksi, se johtaa kielenoppijan olettamaan 
kielten välillä olevan yleisen samankaltaisuuden. Tämä puolestaan johtaa oletta-
maan kielten välillä olevan samankaltaisuuksia, joita oppija ei ole vielä kohdan-
nut ja joita ei ehkä edes olekaan (Jarvis−Pavlenko 2010: 182). 

Tämän väitöstutkimuksen tavoitteena on selvittää Virossa asuvien virolaisten 
yliopisto-opiskelijoiden suomen kielen verbin- ja rektionvalintoja käännöstestissä 
sekä tiettyjen tekijöiden vaikutusta verbien ja niiden rektioiden oppimiseen. 
Erilaisten tilastollisten analyysien avulla osoitan, onko testatuilla muuttujilla 
tilastollisesti merkitsevä vaikutus oppijoiden tuloksiin. Tutkimuksessa analysoin 
oppijan lähtökielen, opiskeluajan sekä verbin eri ominaisuuksien (merkitysvas-
taavuus, sanahahmon vastaavuus, taajuus ja rektiosija) vaikutusta verbien ja 
niiden rektioiden hallintaan. Erityisesti tutkin, miten viron kieli vaikuttaa suomen 
kielen verbien ja rektioiden oppimiseen ja mikä osuus transferilla on läheisen 
sukukielen kehityksessä. Pyrin myös selvittämään, miten läheisen sukukielen 
positiivinen ja negatiivinen transfer ilmenee oppijankielen eri vaiheissa. Vironkie-
listen tuloksia vertaan sellaisten äidinkieleltään venäjänkielisten oppijoiden 
tuloksiin, jotka osaavat myös viroa. Venäjänkielisten oppijoiden vertailuaineiston 
avulla tarkastelen, mitä vaikutusta on sillä, onko lähisukukielen transferin laukai-
seva kieli äidinkieli vai muu opittu kieli. 

Tutkimus on jatkoa aiemmille opinnäytteilleni Suomi vieraana kielenä viro-
laisilla. Välikielen verbirektiot (Nissilä 1997) ja Läheisen sukukielen tuottamisen 
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ongelmia. Virolaisten suomenoppijoiden välikielen verbirektiot ja sananvalinnat 
(Nissilä 2002). Näissä tutkimuksissa olen erilaisten aineistojen perusteella osoit-
tanut muun muassa, että virolaisten suomenoppijoiden oppijankieleen tulee 
transferia lähtökielestä kaikilla kielen osa-alueilla: fonologiassa (lapsuuDesta, 
perhhe minu), morfologiassa (leikkisime, mintä), leksikossa (Meillä on maalla 
maakoti, ja täällä on oikem paljon työtä), syntaksissa (olen kyllästynyt Liisasta, 
minä kiinnitin heti huomionsa hänelle) ja semantiikassa (Helsingin keskusta on 
liian kapea). Näistä negatiivisista transfertapauksista suurin osa on sellaisia, 
joissa oppijat ovat käyttäneet äidinkielensä mallia siellä, missä suomessa on 
erilainen malli. Aineistossa on ollut kuitenkin myös tapauksia, joissa kielenoppija 
olettaa, että toisen kielen malli ei ole äidinkielen mallin mukainen ja tuottaa tilalle 
jotain muuta. Sanojen ja sananmuotojen valinnassa transferin osuus oli tutkimuk-
sissani suurinta silloin, kun suomessa on viron lekseemille kaksi tai useampia 
vastineita. Kielisukulaisuus myös helpottaa kielenoppimista. Esimerkiksi leksi-
kaalinen päättely on helpompaa, kun osassa uusistakin sanoista on jotain tuttua. 
(Nissilä 2002.) 

Sekä aiempien tutkimusten että opetuskokemuksen perusteella olen todennut 
erityisesti sananvalintojen ja rektioiden olevan virolaisille kielenoppijoille suo-
men kielessä vaikeita. Niinpä olen tässä väitöskirjatutkimuksessa keskittynyt juuri 
niiden oppimisen selvittämiseen. Tutkin, mitä vaikutusta verbin merkitysvastaa-
vuudella, sanahahmon vastaavuudella, taajuudella sekä opiskeluajalla on verbin 
oppimiseen. Rektioiden osalta tutkin myös rektiosijan vaikutusta. Tässä tutkimuk-
sessa havainnoin myös virolaisten suomenoppijoiden oppijankielessä esiintyvää 
transferia heidän oppiessaan suomen kielen verbejä ja niiden rektioita. Informant-
teina ovat kielenoppimisen eri vaiheissa olevat viron- ja venäjänkieliset yliopisto-
opiskelijat. 

Tämän väitöstutkimuksen avulla tarkastelen, millaisia ovat suomenoppijoiden 
verbin- ja rektionvalinnat. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Mitkä seuraavista ovat merkitseviä verbin ja sen rektion osaamiseen vaikut-
tavia tekijöitä: verbin merkitysvastaavuus, sanahahmon vastaavuus, verbin 
taajuus ja opiskeluaika (rektion osalta myös rektiosija)? 

2. Miten viron kielen vaikutus eli transfer ilmenee läheisen sukukielen oppimi-
sessa ja millaisia vironmukaisia vastauksia eri vaiheessa olevat oppijat tuot-
tavat? Miten lähisukukielen transferiin vaikuttaa se, onko transferin laukaise-
va kieli äidinkieli vai muu opittu kieli? 
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Näiden lisäksi selvitän, miten vironkielisten oppijoiden tulokset poikkeavat 
äidinkieleltään venäjänkielisten oppijoiden tuloksista. Laadullisen analyysin 
avulla selvitän, miten oppijat editoivat tuotostaan ja millaisia kiertoilmauksia eri 
kielenoppimisen vaiheissa olevat virolaiset suomenoppijat tuottavat. 

Tutkimukseni on poikittaistutkimus ja luonteeltaan kvantitatiivis-
kvalitatiivinen. Kvantatiivista tutkimukseni on siten, että lasken oppijoiden 
suomenmukaisten, vironmukaisten ja muiden suomen kielen vastaisten, tyhjien 
sekä sellaisten vastausten määrät, joissa oppijat ovat käyttäneet kiertoilmauksia. 
Erilaisten tilastollisten analyysien avulla osoitan, ovatko testatut muuttujat 
merkitseviä verbien ja rektioiden oppimisen kannalta. Tutkimukseni on myös 
kvalitatiivinen, koska kuvailen informanttien oppijankieltä, erityisesti vironmu-
kaisia vastauksia ja kiertoilmauksia, sekä oppijankielessä esiintyvää viron kielen 
vaikutusta eli transferia ja sen luonnetta oppijankielen eri kehitysvaiheissa. 
Tarkastelen myös oppijoiden tekemiä vastausten editointeja sekä sitä, mitä 
yhteistä on niillä verbeillä, jotka ovat oppijoille helpoimpia tai vaikeimpia. 

Tutkimukseni kuuluu transfertutkimuksen piiriin. Tutkin lähisukukielen posi-
tiivisen ja negatiivisen transferin vaikutusta oppijoiden verbin- ja rektionvalintoi-
hin. Tutkimukseni on myös oppijankielen tutkimusta, sillä kuvaan oppijankielen 
kehitystä ja sen piirteitä kielenoppimisen eri vaiheissa. Soveltavan kontrastiivisen 
analyysin keinoin olen valinnut tarkasteltavat verbin ominaisuudet eli verbien 
merkitysvastaavuuden, sanahahmon vastaavuuden ja rektiosijan sekä jakanut 
verbit ja rektiot tutkittaviin vastaavuusryhmiin. Lisäksi tukeudun käännöstietee-
seen. Kysymyksessä on poikittaistutkimus, jossa käytetään näennäisaikamenetel-
mää, koska eri vaiheissa olevia kielenoppijoita verrataan keskenään ja sen perus-
teella tehdään johtopäätöksiä kielenoppimisen kulusta. 

Tutkimusaineistoni keräsin Tallinnassa ja Tartossa loka−marraskuussa 2002. 
Varsinaisen aineiston informantteina oli 111 kielenoppijaa. Heistä 37 on alkuvai-
heen opiskelijoita (informanttiryhmä 1), 37 keskivaiheen opiskelijoita (informant-
tiryhmä 2) ja 37 loppuvaiheen opiskelijoita tai valmistuneita (informanttiryhmä 
3). Kaikki oppijat opiskelivat tuolloin tai olivat opiskelleet joko Tallinnan peda-
gogisessa yliopistossa (nyk. Tallinnan yliopisto) tai Tarton yliopistossa. Oppijoi-
den tuli kääntää virosta suomeen 175 lausetta, joissa testattiin sekä verbin että sen 
rektion hallintaa. Varsinainen aineistoni sisältää yhteensä 19 425 oppijoiden 
tuottamaa käännöslausetta. 

Vertaan vironkielisten oppijoiden tuloksia äidinkieleltään venäjänkielisten 
oppijoiden tuloksiin. Vertailuaineisto koostuu äidinkieleltään venäjänkielisistä 
suomen kielen oppijoista seuraavasti: 5 alkuvaiheen opiskelijaa (informanttiryh-
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mä 4), 5 keskivaiheen opiskelijaa (informanttiryhmä 5) ja 5 loppuvaiheen opiske-
lijaa (informanttiryhmä 6). Vertailuaineisto sisältää siten yhteensä 2625 vastaus-
lausetta. Vertailuryhmän opiskelijat osaavat myös viron kieltä. Tutkimuksessa 
vertaan, miten transferiin vaikuttaa se, onko transferin laukaiseva kieli äidinkieli 
vai muu opittu kieli, eli ilmeneekö muun opitun kielen aiheuttama positiivinen tai 
negatiivinen transfer samalla vai eri tavalla kuin äidinkielen aiheuttama transfer 
kohdekielen eri omaksumisvaiheissa. Koska vertailuaineisto on varsinaista 
tutkimusaineistoa pienempi, voidaan tuloksia vertailuaineiston osalta pitää 
suuntaa antavina. Kaikkiaan aineistoni sisältää 22 050 vastauslausetta, joissa 
oppijat ovat osoittaneet sekä verbin että sen rektion hallintaa. 

Testatut verbit jakautuvat ryhmiin seuraavien muuttujien mukaan: 
1. verbin merkitysvastaavuus: 
– yhdellä viron verbillä suomessa yksi vastine  
– yhdellä viron verbillä suomessa kaksi tai useampia vastineita 
– kahdella tai useammalla viron verbillä suomessa yksi yhteinen vastine 
2. verbin sanahahmon vastaavuus: 
– sanahahmot ja merkitykset virossa ja suomessa samanlaiset tai lähes saman-

laiset  
– sanahahmot virossa ja suomessa erilaiset ja merkitykset samanlaiset 
– sanahahmot virossa ja suomessa samanlaiset tai lähes samanlaiset ja merki-

tykset erilaiset (ns. riskisanat) 
3. verbin taajuus: 
– verbi yleinen (on 1−500 yleisimmän verbin joukossa Suomen kielen taajuus-

sanastossa) 
– verbi melko yleinen (on 501−1000 yleisimmän verbin joukossa Suomen 

kielen taajuussanastossa) 
– verbi harvinainen (ei ole 1000 yleisimmän verbin joukossa tai sitä ei ole 

lainkaan Suomen kielen taajuussanastossa) 
4. verbin rektio: 
– verbillä virossa ja suomessa sama rektio 
– verbillä virossa ja suomessa eri rektio 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

Väitöskirja jakautuu kahteentoista lukuun, joista seuraavassa eli luvussa 2 käsitte-
len viron- ja venäjänkielisten suomen kielen oppimista. Luvussa 3 esittelen 
tutkimukseni teoreettiset lähtökohdat sekä toisen kielen oppimista ja siitä tehtyä 
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tutkimusta lähinnä siltä osin, mikä on olennaista tämän tutkimuksen kannalta. 
Luvussa 4 käsittelen tarkemmin verbien ja rektioiden oppimista. Luvussa 5 
esittelen aineiston, tutkimusmenetelmän ja hypoteesit. Luku 6 sisältää katsauksen 
testattuihin muuttujiin eli verbien merkitysvastaavuuteen, sanahahmon vastaavuu-
teen, opiskeluaikaan, taajuuteen ja rektioon. 

Seuraavissa luvuissa esittelen työn empiirisen osan tulokset: luvuissa 7 ja 8 
äidinkieleltään vironkielisten suomenoppijoiden verbin- ja rektionvalinnat aineis-
tossa sekä luvussa 9 vertailuaineiston tulokset, joita vertaan varsinaisen aineiston 
tuloksiin. Luvussa 10 tarkastelen aineistoa laadullisesti ja esittelen oppijoiden 
tekemiä vastausten editointeja ja kiertoilmauksia sekä luvussa 11 tarkastelen 
viron kielen positiivista ja negatiivista transferia ja sen vaikutusta suomen kielen 
verbien ja rektioiden oppimiseen tutkimustulosteni valossa. Luvussa 11 esittelen 
myös kielenoppijoiden tuottamia vironmukaisia verbinvalintoja. Lukujen lopussa 
esitän tiivistelmätaulukon kyseisen luvun tuloksista. Luvussa 12 tarkastelen 
tuloksia sekä arvioin sitä, mitä tämä tutkimus tarjoaa suomi toisena ja vieraana 
kielenä -opetuksen ja -tutkimuksen tueksi tulevaisuudessa. Ensiksi tarkastelen siis 
viron- ja venäjänkielisten suomen kielen oppimista ja siihen liittyvää tutkimusta 
sekä suomen ja viron vertailevaa tutkimusta. 
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2 Viron- ja venäjänkielisten suomen kielen 
oppiminen 

2.1 Vironkieliset suomenoppijoina 

Kaivapalun (2005) mukaan virolaiset oppijat menestyvät parhaiten virossa ja 
suomessa samanvartaloisten, samalla tavalla taipuvien testisanojen tuottamisessa, 
eli sanaryhmissä, joissa toimii lähtökielen positiivinen vaikutus. Puolestaan niissä 
tilanteissa, joissa lähtö- ja kohdekielen taivutus ovat erilaisia, sama vartalo johtaa 
oppijat harhaan ja on negatiivisen lähtökielen vaikutuksen aiheuttaja. Kaivapalun 
aineisto osoittaa myös, että kun kohdekielen osaamisen taso nousee, lähtökielen 
positiivinen vaikutus lisääntyy ja negatiivinen vaikutus vähenee. Positiivinen 
lähtökielen vaikutus näyttää toimivan vahvimmin tilanteessa, jossa muut taivutus-
tuloksiin vaikuttavat tekijät eivät kilpaile kohdekielen taivutuksen kannalta 
sopivan lähtökielen mallin kanssa. Lisäksi vironkieliset suomenoppijat taivuttivat 
kirjallisessa irtosanatestissä lähes kaikkia testisanoja paremmin kuin suullisessa 
testissä. He myös taivuttivat kaikkien sanaryhmien testisanoja huomattavasti 
paremmin kertomuksissa kuin irtosanoina. (Kaivapalu 2005: 273−274; 2009: 
387−388.) 

Maisa Martin (1995: 208) on tutkinut eri lähtökieliä edustavien oppijoiden 
suomen kielen taivutussysteemin oppimista. Hän toteaa, että suoraa transferia on 
hänen aineistostaan vaikeaa löytää. Funktionaalisesta transferista hän on kyllä 
löytänyt muutamia esimerkkejä. Martinin aineisto on koottu suurelta joukolta 
suomenoppijoita. Lähtökieliäkin on tutkimuksessa useita. Esimerkiksi englannin-
kielisillä oppijoilla englannin morfologia on vaikuttanut hyvin vähän Martinin 
tutkimien kielenoppijoiden suomen kielen morfologiaan. Suomi ja englanti 
ovatkin morfologisesti hyvin erilaisia. Martinin mukaan ainoat kielet, joista 
morfologiaa voisi tulla suomeen transferina, ovat juuri suomen sukukielet. Muilla 
kielen osa-alueilla, esimerkiksi syntaksissa, transferia voi tulla myös muista 
kielistä. 

Omat tutkimusaineistoni (Nissilä 1997; 2002) ovat tukeneet käsitystä, että lä-
heinen kielisukulaisuus edesauttaa äidinkielen vaikutusta kielenoppijan tuotok-
seen. Færch ja Kasper (1988: 191) toteavat artikkelissaan Transfer in Production: 
Some Implications for the Interlanguage Hypothesis, että kielenoppijat, joiden 
lähtökieli on läheistä sukua kohdekielelle, ottavat helposti lähtökohdakseen L1:n, 
hyödyntävät sitä ja vakiinnuttavat tietonsa asteittain sekalaisen lähtökie-
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li−oppijankieli-systeeminsä sisällä. Kielen läheisyyden ja etäisyyden vaikutusta 
transferiin on tutkittu kaiken kaikkiaan aika vähän. Kaivapalun tutkimus kuiten-
kin osoittaa, että vironkieliset suomenoppijat hyödyntävät lähtökielen taivutus-
mallia eniten testisanoissa, joilla on lähtö- ja kohdekielessä sama tai erittäin 
läheinen vartalo ja sama taivutus (Kaivapalu 2005: 273). 

Jarvis ja Pavlenko erottavat kieltenvälisessä samanlaisuudessa kokonaisval-
taisen yhteneväisyyden erityisistä samankaltaisuuksista. Näitä he tarkastelevat 
objektiivisen ja subjektiivisen samanlaisuuden avulla. Objektiivinen samankaltai-
suus tarkoittaa todellista yhdenmukaisuutta (kokonaisvaltaista yhteneväisyyttä) 
kielten välillä, mutta subjektiivinen samankaltaisuus sitä vastoin erityisiä 
samankaltaisuuksia, jotka toisen kielen käyttäjä uskoo tai havaitsee olevan näiden 
kielten välillä. Toisen kielen oppijahan saattaa havaita yhdenmukaisuutta kielten 
välillä myös virheellisesti. (Jarvis−Pavlenko 2010: 177−178.) 

Aikaisemmissa virolaisten suomenoppimista koskeneissa tutkimuksissa vai-
keaksi osa-alueeksi on todettu muun muassa sananvalinta. Terhi Mannisen 
aineistona ovat olleet Suomeen muuttaneiden eri lähtökielisten ylioppilaskokelai-
den aineet. Sananvalintavirheet muodostavat hänen aineistossaan peräti 22 % 
osuuden kaikista vironkielisten tekemistä virheistä, kun muunkielisillä (venäjän-
kieliset, ruotsinkieliset, englanninkieliset, vietnaminkieliset) sananvalintavirhei-
den osuus on vain 9−15 %. (Manninen 1997; Manninen−Martin 2000.) Sanaston 
osalta ongelmia tuottavat ns. riskisanojen ryhmä (sanahahmot samanlaiset, 
merkitykset erilaiset) sekä se, että sanojen merkityssuhteet eivät näin läheisissä-
kään sukukielissä ole aina yhden suhde yhteen, vaan joskus kohdekielestä voi 
esim. puuttua lähtökielen ilmiöitä tai kohdekielessä voi olla lähtökielen ilmiölle 
kaksi eri vastinetta, jolloin kielenoppijan on vaikea valita niistä oikea (Nissilä 
1998: 61−67). Erittäin ongelmalliseksi saattavat muodostua myös ne sanat, joissa 
kohdekielen sanalle on lähtökielessä kaksi eri vastinetta. Tällöin oppija helposti 
olettaa, että kohdekielessäkin täytyy olla vastine näille molemmille. Kun oppija ei 
tiedä kysytylle lekseemille muuta vastinetta, hän jättää helposti joko kokonaan 
vastaamatta tai käyttää kiertoilmausta. (Nissilä 2003: 114−115.) Riskisanoja on 
käsitelty oppimateriaaleissa ja tutkimuksissa jonkin verran (ks. esim. Laalo 1992; 
Tomusk 1994). Sen sijaan sanojen merkityssuhteita ei ole käsitelty. 

Mannisen tutkimuksen (1997) mukaan muita suomen kielen ongelmakohtia 
oppijoiden kirjallisten tuotosten perusteella ovat virolaisille kvantiteetin merkit-
seminen (21 % kaikista virheistä), viittaussuhde (12 %), sijojen käyttö (6 %), 
kongruenssi (6 %), astevaihtelu (5 %), verbinmuodot (5 %), vokaalisointu (5 %), 
sanajärjestys (4 %) sekä sanojen toisto (3 %). Omissa aikaisemmissa tutkimuksis-
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sani olen havainnut myös suomen kielen rektioiden haasteellisuuden jopa edisty-
neillä oppijoilla. Vaikeimpia testaamilleni oppijoille olivat sellaiset suomen 
illatiivi/allatiivi-rektioiset verbit, joiden rektiosija virossa on translatiivi (kelvata 
siihen, vi. selleks kõlvata). Seuraavaksi vaikeimpia olivat sellaiset illatiivirektiot, 
jotka virossa saavat rektiosijakseen inessiivin (pettyä siihen, vi. selles pettuda). 
Vaikeita olivat myös elatiivirektioiset verbit, jotka virossa saavat rektiokseen joko 
komitatiivin tai pospositiorakenteen gen+suhtes (tinkiä hinnasta, vi. kaubelda 
hinnaga/hinna suhtes), sekä sellaiset elatiivirektiot, joiden rektiosija virossa on 
partitiivi (nauttia luonnosta, vi. loodust nautida). Aikaisemmat tutkimukseni ovat 
myös osoittaneet, että taajuudeltaan harvinaisempien verbien rektioita ei osata 
niin hyvin kuin yleisempien verbien rektioita. (Nissilä 2002: 168−169.) 

Eino Koponen (1997) on havainnoinut muun muassa virolaisten suomenoppi-
joiden sijamuotojen oppimista. Hänen mukaansa suomen partitiivi, joka yleensä 
on suomenoppijoille vaikea, ei tuota virolaisille vaikeuksia. Perussäännöt partitii-
vin käytössä ovatkin suomessa ja virossa samat, joskin niitä sovelletaan joissakin 
tapauksissa eri tavalla (esim. tunnen sen miehen, tunnen seda meest). Viron 
sijamuodoista vaikein on Koposen mukaan komitatiivi, jonka oikea suomenkieli-
nen vastine täytyy valita tapauskohtaisesti. Verbiopin puolella suurimmat erot 
ovat nominaalimuotojen käytössä. Viron infinitiivirakenteilla kui oletada, et ja 
(selleks) et kontrollida ei ole samanrakenteista vastinetta suomessa; mahdollisia 
käännösvastineita olisivat jos oletetaan, että ja tarkastaakseen. Virolaisille ovat 
vaikeita myös sellaiset suomen lauseenvastikkeet, joissa subjekti ilmaistaan 
genetiivin tai possessiivisuffiksin avulla: huomasin erehtyneeni, toiset väittivät 
minun erehtyneen, nukkuessani toiset katsoivat televisiota. (Koponen 1997: 
13−14.) 

Päivi Rautio (1999) on tutkinut virolaisten suomen kielen sanajärjestyksen 
oppimista. Raution aineistona ovat olleet virolaisten suomen kielen opettajien 
kirjoitelmat. Sanajärjestysvirheitä tekevät myös edistyneet oppijat ehkä siksi, että 
suomen kielen sanajärjestystä on haasteellista opettaa, koska sanajärjetestyksestä 
on vaikea antaa yleispäteviä sääntöjä. Viron sanajärjestyssäännöt taas eivät 
kaikissa tapauksissa päde suomeen. Raution aineiston sanajärjestyspoikkeamista 
kolmasosa koskee subjektin ja verbin käänteistä sanajärjestystä. Tähän vaikuttaa 
useimmiten viron V2-sääntö, jonka mukaan finiittiverbi asettuu myönteisessä 
väitelauseessa toiseksi. Myös määritteiden ja niiden edussanojen järjestys on 
virolaisille ongelmallista: viron paikallissijaista jälkimääritettä vastaa suomessa 
useimmin genetiivisijainen etumäärite. Myös vapaan adverbiaalin ja 
fokuspartikkelien sijoittaminen tuottaa virolaisille ongelmia. Verbirakenteissa 
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erityisesti infinitiivi sijoitetaan usein viron tapaan lauseen loppuun. Viron V2-
sääntö saattaa vaikuttaa myös passiivilauseiden objektin paikkaan. Rautio on 
tarkastellut sanajärjestysongelmia kirjoitelmatyypin mukaan ja todennut, että 
eniten sanajärjestyspoikkeamia on raporteissa ja vähiten kommunikatiivisten 
harjoitusten selostuksissa. 

Outi-Maria Kultalahti (1996) on tutkinut virolaisten suomen kielen omaksu-
mista tunnusmerkkisyyden näkökulmasta ja testannut Eckmanin MD-hypoteesin 
ensimmäistä väitettä, jonka mukaan vaikeimpia omaksuttavia ovat ne kohdekielen 
alueet, jotka eroavat lähtökielestä ja ovat sitä tunnusmerkkisempiä. Hänen aineis-
tossaan eniten vaikeuksia tuottivat ne suomen kielen alueet, joilla käytetään 
tunnusmerkkisempää kielen piirrettä kuin viron vastaavilla alueilla. Kultalahti on 
tutkinut mm. jälkitavun pitkää vokaalia, astevaihtelua, predikatiivin sijaa sekä 
liitepartikkeleja -kin ja -kaan/-kään. Kultalahti korostaa kuitenkin, että tarkastel-
tavat kielenpiirteet ovat suomen kielen spesifejä piirteitä ja voivat näin ollen 
aiheuttaa vaikeuksia todennäköisesti myös muille kuin vain vironkielisille oppi-
joille. 

Elina Heikkilä-Kopperoinen on tutkinut virolaisten suomenoppijoiden de-
monstratiivin valintaa. Suomen ja viron demonstratiivijärjestelmät ovat erilaisia, 
mitä on selitetty sillä, että viro on kehittynyt indoeurooppalaisten kielten suun-
taan, kun taas suomi on lähempänä oletettua kantakieltä. Kyselytestissä virolaiset 
suomenoppijat tekivät deiktisen ilmauksen valinnassa virheitä, joista monet 
voivat olla lähtökielen interferenssin aiheuttamia. Venäjänkielinen vertailuryhmä 
menestyi kuitenkin kokonaisuudessaan huomattavasti virolaisten vastaajien 
ryhmää heikommin. Silti muutamassa tehtävässä vertailuryhmä onnistui vironkie-
listen ryhmää paremmin. (Heikkilä-Kopperoinen 2003; 2004: 88−101.) 

Suomen kielen oppimisesta ja opettamisesta virolaisille toisena ja vieraana 
kielenä on siis tehty ja tekeillä eriasteisia opinnäytetöitä. Virolaisten suomen 
kielen oppimista toisena kielenä on havainnoitu esimerkiksi Helsingin yliopistos-
sa tehdyssä pro gradu -tutkielmassa Suomea viroksi? − Lähisukukielen tuottami-
sen analyysiä (Salminen 1992) ja Jyväskylän yliopistossa valmistuneessa tutkiel-
massa Havaintoja kuuden Suomessa asuvan virolaisen puhesuomesta (Perendi 
1982). Salminen tarkastelee tutkimuksessaan kielenoppijan kieltä verbien osalta. 
Aineistona on yhden kielenoppaan ja suomalaisen haastattelijan välinen keskuste-
lu, joka on pääasiassa oppaan monologia. Perendin tutkimuskohteina ovat yleis-
kielen d:n ja ng-äänteen vastineet sekä kieltomuoto, jonka osalta tarkastellaan 
vain yksikön 1. persoonan edustusta. Perendin tutkimus on tehty kuuden Suomes-
sa asuvan virolaisen puhesuomesta. Virolaisten suomen kielen oppimisesta 
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vieraana kielenä on puolestaan valmistunut muun muassa Joensuun yliopistossa 
tehty pro gradu -työ Negaatio virolaisten suomen kielessä (Takkunen 1999). 
Hanna-Ilona Härmävaara (2009) on tutkinut vokaalien keston variaatiota viro-
laismuuttajien puhesuomessa. Tutkimuksessa todetaan, että puhesuomen virotaus-
tainen variantti on oma erityinen suomen kielen muotonsa, joka varioi sille 
ominaisella tavalla ja jonka muotoutumiseen vaikuttavat suomen yleiskielen 
lisäksi sekä viron kieli että erilaiset puhesuomen muodot. (Härmävaara 2009.) 
Myös Virossa on tehty muutama suomen kielen oppimista käsittelevä tai sivuava 
lopputyö (mm. Altsoo 1995). 

Oulun yliopistossa aloitettiin vuoden 1994 alussa tutkimus, jossa on tarkastel-
tu virolaisten suomen kielen oppimista ja kielisukulaisuuden vaikutusta toisen 
kielen omaksumiseen. Hankkeessa on tutkittu Oulun seudulle tulleita adoptiolap-
sia, koululaisia, vaihto-opiskelijoita sekä vakinaisesti asumaan tulleita. Hankkeen 
tarkoituksena on ollut antaa yleiskuva virolaisten suomen kielen erityispiirteistä. 
Samalla on pyritty osoittamaan geneettisesti ja typologisesti läheisten sukukielten 
ne ominaisuudet, jotka suomen kielestä opitaan nopeimmin ja helpoimmin, sekä 
ne viron kielen piirteet, jotka säilyvät kauimmin virolaisten tuottamassa suomen 
kielessä. (Sulkala 1994: 106, 112.) Hankkeen tuloksena ovat valmistuneet muun 
muassa seuraavat pro gradu -työt: Virolaisen adoptiolapsen suomen kielen 
verbisuffiksien omaksumisesta (Hintsala 1995), Tunnusmerkkisyys virolaisten 
suomenpuhujien vaikeuksien selittäjänä (Kultalahti 1997) ja Virolaisten suomen-
opettajien sanajärjestysongelmat suomenkielisissä kirjoitelmissa (Rautio 1999). 
Suomeen adoptoitujen virolaisten lasten suomen kielen omaksumista seurannees-
sa tutkimuksessa on todettu, että vaikeudet suomen kielen omaksumisessa ovat 
samoja riippumatta siitä, onko oppija aikuinen vai lapsi. Lapset vain selvittävät 
vaikeudet nopeammin. (Sulkala 1996b: 147.) Joensuun yliopiston vuonna 1997 
käynnistämässä Virsu-tutkimushankkeessa on tehty opinnäytetöitä Oulun, Joen-
suun ja Tallinnan yliopistoissa. Hankkeen aikana ilmestyneitä tutkimustuloksia on 
esitelty Virsu-julkaisusarjassa. 

Suomen ja viron lähisukulaisuus tekee niiden vertailusta mielenkiintoisen. 
Kielissä on asioita, jotka opiskelija tavallaan jo osaa valmiiksi äidinkielensä 
pohjalta. Opeteltava kieli voi tuntua jopa niinkin tutulta ja helpolta, että opiskelija 
ottaa väärän opiskeluasenteen. Etukäteen on kuitenkin vaikea tietää, mikä kielille 
todellakin on yhteistä, mikä vain tuntuu sellaiselta. (Remes 1995: 7.) Erityisesti 
alkuvaiheessa oppija myös tietoisesti ”lainaa” omasta äidinkielestään helpommin 
aineksia ja täyttää niillä aukon, joka johtuu tiedon puutteesta (Sajavaara 2006: 
17). Läheistä sukukieltä oppivalla tätä lainaamista eli suoraa transferia esiintyy 
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helpommin myös siitä syystä, että näillä kielillä on enemmän sellaisia yhteisiä 
aineksia, jotka ovat siirrettävissä kielestä toiseen. Ringbom (1987) toteaakin, että 
läheisten sukukielten kesken siirtymiä kielestä toiseen esiintyy erilaisissa yhteyk-
sissä kuin toisistaan geneettisesti kaukana sijaitsevilla kielillä. 

Kun virolainen opiskelee suomea, hän siis tukeutuu omaan äidinkieleensä, 
joka suomen sisarkielenä on varsinkin kieliopilliselta rakenteeltaan hyvin saman-
lainen. Kielten lähisukulaisuus ja rakenteellinen samankaltaisuus helpottavatkin 
oppimista, vaikka positiivista transferia on tutkittu vähemmän kuin interferenssiä. 
On tunnettua, että virolainen oppii suomea ja suomalainen viroa huomattavasti 
nopeammin ja pienemmällä vaivalla kuin muuta vierasta kieltä. Kielen helppous 
voi kuitenkin aiheuttaa kielenoppijalle väärän psykologisen asenteen: kaikkihan 
suomea/viroa osaavat. Suomessa ja virossa on kuitenkin rakenteellisia eroja 
kieliopin kaikilla tasoilla. (Koponen 1997: 10; Kaivapalu 1998: 115−116; Remes 
1995: 7.) 

Kelmsaaren (1995: 36) mukaan monilla virolaisilla on sellainen käsitys, että 
suomen kieli on virolaisille niin helppo, ettei sitä tarvitse opiskella. Useimmilla 
ihmisillä Virossa on hänen mukaansa harhakuvitelma, ettei suomen kielessä ole 
virolaiselle mitään vaikeaa. Varsinkin tallinnalaiset, jotka ovat oppineet ymmär-
tämään Suomen television lähetyksiä, luulevat osaavansa suomea moitteettomasti. 
Oikeinkirjoitusvirheitä aiheuttavat kuitenkin monet ensi silmäyksellä helpolta 
tuntuvat asiat, kuten vokaalisointu, vierassanat ja paikannimet. Kelmsaar (1995: 
36−37) kehottaakin kielenoppijoita ”positiiviseen epäilyyn”: miettimään, kirjoi-
tinko oikein, tai tarkistamaan asian sanakirjasta.  

Heinsoon (1991: 5) mielestä suomi on virolaisille helppo kieli, koska 

1. se on yksi viron kielen läheisimmistä sukukielistä, 
2. se on vanhanaikaisempi ja säännönmukaisempi kuin viro, esim. suomessa 

jälkitavujen vokaali säilynyt, esim. jalka, vankila (vrt. vi. jalg, vangla) ja 
suomesta puuttuu tiettyjä sisäfleksion kvantiteettivaihteluita, esim. nom. kal-
lis, gen. kalliin, (vrt. vi. kallis, kalli) ja 

3. suomen ja viron sanastoissa on suuri joukko yhteisiä sanoja. 

Heinsoon (1991: 5) mielestä suomi on virolaisille vaikea kieli, koska 

1. suomen kielessä on pitkiä lopputavuja, jotka eivät ole ominaisia viron kielel-
le, esim. kauniiseen, saappaaseen, vapaa, harmaa,  
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2. samanlaisilla sanoilla saattaa olla eri merkitys, esim. sm. halpa ja vi. halb 
‘huono’, sm. tarkka ja vi. tark ‘viisas’, sm. etevä keksijä ja vi. edev keksija 
‘turhamainen kerskailija’, 

3. toisin kuin viron kielessä suomessa on vähän yleisiä kansainvälisiä sanoja, 
esim. sm. elokuva ja vi. film, sm. valokuva ja vi. foto, sm. nauhuri ja vi. mag-
netofon, sm. levysoitin ja vi. grammofon, 

4. suomen kielen murteet ovat hyvin elinvoimaisia, ja melkein jokaisen suoma-
laisen puheessa on murrepiirteitä, mikä vaikeuttaa virolaisten suomen kielen 
ymmärtämistä ja 

5. suomen puhekieli eroaa oleellisesti kirjakielestä. 

Heinsoo mainitsee yhtenä oppimista helpottavana piirteenä suomen kielen 
vanhanaikaisuuden ja säännönmukaisuuden, vaikka toisaalta juuri jälkitavujen 
säilynyt vokaali tuottaa virolaisille usein vaikeuksia. Vaikeuttavia tekijöitä 
Heinsoon mukaan ovat myös ns. riskisanat. Heinsoon mukaan suomen kielen 
murrepiirteet vaikeuttavat oppimista. Suuri merkitys on kuitenkin sillä, minkä 
murteen edustajasta kulloinkin on kysymys, koska toiset murteet ovat ulkomaalai-
sille vaikeampia kuin toiset. Joillakin suomen murteilla saattaa olla viron kanssa 
enemmän yhteisiä piirteitä kuin suomen kirjakielellä. 

Kun lähtökieli ja kohdekieli ovat läheisiä sukukieliä, on oppimisvaiheiden lä-
pikäynti yleensä nopeampaa. Oppijankielen kehitykseen kuuluu kuitenkin tiettyjä 
lainalaisuuksia, joita kielten samankaltaisuuskaan ei kykene muuttamaan. Joskus 
kielten samankaltaisuudesta voi olla myös haittaa, esimerkiksi jos oppijan äidin-
kieli on jonkin tietyn seikan suhteen samanlainen kuin oppijankielen vaihe, 
saattaa kyseinen ilmiön oppimisvaihe jäädä oppijalla ”päälle” ja siirtyminen 
seuraavaan vaiheeseen hidastuu. (Latomaa 1993: 23.) Kielenoppijoiden tuottama 
kieli voikin helposti pysähtyä vaiheeseen, jolloin lähtö- ja kohdekielen mallit ovat 
identtiset. Hyvä esimerkki tästä on virolaisten suomen kielen liitepartikkelien  
-kin, -kaan/-kään oppiminen. Virolaiset oppivat nopeasti, että suomessa on 
liitepartikkeli -kin, jonka vastine virossa on samankaltainen -gi/-ki. Kun sitä on 
opittu käyttämään, on myöhemmin vaikea sisäistää, että tämä päteekin suomessa 
vain myöntäviin lauseisiin, ja kieltävissä ja sisällöltään kieltävissä lauseissa tulee 
käyttää partikkelia -kaan/-kään. Virossa sama -gi/-ki on käytössä sekä myöntei-
sissä että kielteisissä lauseissa. Tällaista oppijankielen kehityksen pysähtymistä 
kutsutaan stabilisoitumiseksi: oppijankieleen syntyy kohtia, joihin uudet vaikut-
teet eivät enää pääse. Tällainen oppijankielen ns. fossilisaatio päättää oppimisen. 
Liitepartikkelin oppimisen vaikeus voidaan selittää myös tunnusmerkkisyysteori-
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an kautta. Koska suomi käyttää tunnusmerkkistä -kAAn-liitettä yhteyksissä, joissa 
viro käyttää tunnusmerkitöntä -ki/gi-liitettä, tuottaa suomen -kAAn-liitteen omak-
suminen virolaisille vaikeuksia. (Nissilä 1997: 43−44; 1998: 59; Kultalahti 1997: 
52.) 

Ääntämisen ongelmat esim. d:n, ng:n ja jälkitavujen pitkien vokaalien osalta 
ovat yhteydessä siihen, että virolainen ei kuule näitä suomen kielen piirteitä, 
koska niillä ei ole vastinetta virossa. Toistuvia kirjoitusvirheitä virolaisilla ovat 
puolestaan esim. kaksoisvokaalien ja -konsonanttien puutteellinen hallinta. 
(Koponen 1997: 11.) Kieltä vastaanottaessaan kielenkäyttäjä nojautuu tietoonsa 
äidinkielen järjestelmästä eikä sisäistä toisen kielen yksiköitä sellaisina kuin ne 
ovat, koska havainnot perustuvat lähtökielen järjestelmään (Sajavaara 2006: 17). 

Suomen kielen ääntämisen ongelmat johtuvatkin virolaisilla hyvin usein juuri 
huolimattomuudesta. Koska ääntämisen tarkkuus perustuu suurelta osin kuunte-
lemisen tarkkuuteen, tulisi kuunteluun kiinnittää erityistä huomiota. Läheisen 
sukukielen oppimisessa sen sijaan luotetaan usein siihen, että ilmiöt ovat identti-
set, jos ne kuulostavat siltä, vaikka eivät todellisuudessa olisikaan identtisiä. Näin 
syntyy helposti yliyleistämistä sellaisten kielenpiirteiden suhteen, jotka ovat lähes 
identtisiä ja joiden ääntäminen virheellisesti joko vain häiritsee viestintätapahtu-
maa (esim. iso puutarhha) tai aiheuttaa väärinymmärryksen mahdollisuuden 
(esim. vaihdan appelsiinin omenan ’appelsiinin omenaan’ tai ’appelsiiniin ome-
nan’). (Nissilä 1997.) 

Suomen kielen oppimisen tutkimus on lisääntynyt siitä syystä, että myös 
suomen kielen opetus toisena ja vieraana kielenä on lisääntynyt voimakkaasti 
viime vuosikymmeninä. Suomessa oppijoiden määrää on kasvattanut vieraskielis-
ten lisääntynyt maahanmuutto. Muutos on ollut nopea, sillä vieraskielisten määrä 
Suomessa on moninkertaistunut lyhyessä ajassa. Myös ulkomailla kiinnostus 
suomea kohtaan on lisääntynyt. Suomen kieltä ja kulttuuria opiskellaan tällä 
hetkellä yli sadassa yliopistossa noin 30 eri maassa eri puolilla maailmaa 
(www.cimo.fi). 

Virossa suomen kielen opetuksen historia ulottuu yli 200 vuoden taakse. 
Maailman ensimmäinen suomen kielen lehtoraatti perustettiin Tarton yliopistoon 
vuonna 1803 (Korjus 1990: 1). Yliopistotasoista suomen kielen opetusta Virossa 
annetaan Tarton lisäksi Tallinnan yliopistossa. Suomen ulkomaanlehtori- ja 
kielikurssiasiain neuvottelukunta UKAN (nykyisin Suomen kielen ja kulttuurin 
opintojen neuvottelukunta) perusti Suomen kielen ja kulttuurin lehtoraatit Tallin-
nan pedagogiseen korkeakouluun (nyk. yliopisto) ja Tarton yliopistoon vuonna 
1989 (Raanamo 1995: 79). 
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Tarton yliopistossa suomen kieltä ja kirjallisuutta on voinut opiskella pää- tai 
sivuaineena vuodesta 1991 lähtien. Tämän lisäksi suomen kieltä opiskelevat 
kaikki viron kielen ja sen lähiaineiden koulutusohjelman opiskelijat, joille suo-
men perusopinnot ovat pakollisia. Suomen kielen opetus sijoittuu suomalais-
ugrilaisten kielten osastoon. (Altsoo 1995: 4; Saari 1997: 48−49; Künnap 1992: 
10; Nissilä 1996.) Tarton yliopistossa on toiminut nykyään Suomesta lähetettyinä 
joko suomen kielen ja kulttuurin lehtori tai professori. 

Tallinnan pedagogisessa yliopistossa (nyk. Tallinnan yliopistossa) suomen 
kielen opetus aloitettiin 1940-luvulla, jolloin suomesta tuli pakollinen yleisaine 
viron kielen opiskelijoille. Tallinnassa suomea on voinut opiskella sivuaineena 
vuodesta 1990 ja pääaineena vuodesta 1991 lähtien. Opetus sijoittui aiemmin 
pohjoismaisten kielten osaston alaiseen itämerensuomalaisten kielten jaokseen, 
mutta nykyään viron kielen ja kulttuurin instituuttiin. Tallinnan yliopistossa toimii 
Suomesta lähetettynä suomen kielen lehtori. (Nissilä 1996.) 

Suomea opetetaan Virossa myös yleissivistävissä ja ammatillisissa oppilai-
toksissa. Suomea on opiskeltu näissä oppilaitoksissa suurimmalta osin C-kielenä 
eli kolmantena vieraana kielenä. On kuitenkin sellaisiakin kouluja, joissa on 
opetettu suomea myös A- tai B-kielenä. (Altsoo 1995: 5−6.) Suomen kieltä 
opiskeli yleissivistävissä kouluissa lukuvuonna 1993−19941 yhteensä 5134−8519 
oppilasta. Oppilaiden määrä peruskouluissa ja lukioissa vähentyi lukuvuoden 
1993−1994 jälkeen lukuvuoteen 2005−2006 saakka. Tuolloin vähimmillään 
suomen kieltä opiskeli 1030 oppilasta. Sen jälkeen oppilaiden määrä on taas 
hieman noussut, lukuvuonna 2007−2008 heitä oli 1122. Ammatillisissa oppilai-
toksissa suomea opiskelevien määrä on välillä kasvanut ja viime vuosina taas 
laskenut. Ammatillisissa oppilaitoksissa suomea opiskeli lukuvuonna 1993−1994 
noin 1200 opiskelijaa. Lukuvuonna 2000−2001 heitä oli jo 3068, mutta luku-
vuonna 2007−2008 enää noin 2690. (Lipasti 2008: 32.) 

Myös monet työpaikat, esimerkiksi sairaalat ja yritykset, järjestävät työnteki-
jöilleen suomen kielen lyhytkursseja lisääntyneiden yhteistyökontaktien vuoksi. 
Suomea voi monilla paikkakunnilla harrastaa lisäksi kansalaisopistossa tai 
yksityisten kielikoulujen lyhytkursseilla. Myös Virossa asuville inkerinsuomalai-
sille opetetaan suomea monilla paikkakunnilla. Osa sekä viron- että venäjänkieli-
sistä virolaisista on tekemisissä suomen kielen kanssa melkein päivittäin. Erityi-

                                                             
1 Vaihteluväli 1990-luvun oppilaiden määrissä johtuu siitä, että osa kouluista, joissa suomen kieltä on 
opetettu sekä C-kielenä että valinnaisena aineena, ovat voineet ilmoittaa tiedot kahteen kertaan. Siitä 
syystä tilastotiedoissa annetaan oppilaiden minimi- ja maksimimäärät. 
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sesti tallinnalaiset, jotka ovat voineet seurata Suomen television lähetyksiä ja 
panna kielitaitoaan koetukselle keskusteluissa suomalaisten turistien kanssa, ovat 
omaksuneet välttävän suomen kielen taidon, jolla tulevat toimeen arkipäivän 
rutiineissa. Suomi ei siis ole kaikille Virossa asuville virolaisille puhtaasti vieras 
kieli. 

2.2 Suomen ja viron vertaileva tutkimus 

Suomessa viron ja suomen kieliopillinen vertailu alkoi jo 1800-luvun ensimmäi-
sellä puoliskolla Helsingin yliopiston sukukieliä käsittelevillä luennoilla, kun 
luennoitsija Carl Niclas Keckman kirjasi viroa koskeviin muistiinpanoihinsa 
kielioppia ja sanastoa koskevia vertailuja. Samoihin aikoihin myös M. A. Castrén 
kirjoitti väitöskirjansa suomen, viron ja lapin nominitaivutuksesta. Lisäksi Elias 
Lönnrot lähetti tuttavilleen kielten vertailua sisältäviä havaintoja Viron-
matkoiltaan. Luonteeltaan kontrastiivinen oli myös Julius Krohnin ensimmäinen 
suomenkielinen viron kielioppi. (Pääkkönen 1994: 100−104; Remes 1995: 5.) 

Tarttoon fennougristisen vertailevan kielitieteen toi Mihkel Veske, joka oli 
opiskellut Leipzigin yliopistossa indoeurooppalaista kielitiedettä ja fennougris-
tiikkaa. Hänet valittiin vuonna 1874 Tarton yliopiston viron kielen lehtoriksi. Hän 
aloitti Tartossa suomen kielen opettamisen ja julkaisi ensimmäisen opetuksessa 
käytetyn oppikirjan. (Rätsep 1994: 263.) Myös Lauri Kettunen, joka oli Tarton 
yliopiston itämerensuomalaisten kielten professorina vuosina 1919−25, on 
kirjoittanut useita viroa ja suomea vertailevia teoksia, jotka ovat nekin luonteel-
taan kontrastiivisia. 1920-luvulla Viron ja Suomen kielitieteellinen yhteistoiminta 
kukoisti. Sen sijaan vuosina 1940−1960 suomen ja viron kielentutkimuksen 
yhteydet olivat vähäisiä. Vaikka 1950-luvun alusta lähtien historiallis-vertailevaa 
tutkimusta jopa virallisesti korostettiin, olivat Viron ja Suomen yhteydet tuona 
aikana melko olemattomia. Uusi yhteys suomalaisiin tutkijoihin saatiin vasta 
Helsingin fennougristikongressin aikana vuonna 1965. (Rätsep 1994: 269−271.) 

Vuonna 1980 Turun fennougristikongressin aikana aloitettiin neuvottelut vi-
ron ja suomen kontrastiivisen tutkimuksen työryhmän muodostamiseksi. Tutki-
mushanke käynnistyikin 1980-luvun alussa. Tähän projektiin päätettiin sisällyttää 
kaksi lohkoa: suomen ja viron kieliopillinen vertailu sekä oppimisvaikeuksiin 
liittyvä virheanalyysi. Suomessa hanketta on edistetty vuosittain pidetyissä 
kontrastiivisissa seminaareissa (aluksi nimenä oli virheanalyysiseminaari). Eri 
yliopistojen sarjoissa on ilmestynyt julkaisuja näissä seminaareissa pidetyistä 
esitelmistä. Vuonna 1991 käynnistettiin Turun yliopistossa uusi tutkimushanke 
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Itämeren piirin kielten kieliopillinen vertailu, joka on kehitetty Suomen ja viron 
kieliopillisen vertailun syntaksin osahankkeen pohjalta (esim. Sulkala 1996a). 
Viron ja suomen kieliopin kontrastiivinen tutkiminen on jatkunut tähän saakka eri 
muodoissa ja Suomen eri yliopistojen johtamana (mm. kontrastiiviset seminaarit 
ja niiden esitelmistä kootut Lähivertailuja-julkaisut). (Rätsep 1994: 272; Remes 
1995: 5−6.) 

Kontrastiivisia opinnäytetöitä on tehty Suomessa viime vuosina mm. Oulun, 
Joensuun ja Turun yliopistoissa. Oulun yliopistossa ovat valmistuneet väitöskirjat 
Temporal relations in the predicate and the grammatical system of Estonian and 
Finnish (Metslang 1994), Simultaaninen kaksikielisyys. Läheiset sukukielen viro 
ja suomi rinnakkain (Hassinen 2002) ja Muodot kontrastissa. Suomen ja viron 
vertailevaa taivutusmorfologiaa (Remes 2009), lisensiaatintyö Suomen ja viron 
vertailevaa taivutustypologiaa (Remes 1995) sekä muutamia pro gradu  
-töitä ja tieteellisiä artikkeleita (ks. esim. Sulkala 1996a). Joensuun yliopistossa 
ovat valmistuneet pro gradu -työt Viron lik-adjektiivijohdosten ja niiden suomen-
kielisten käännösvastineiden morfologista ja semanttista analyysia (Kivimäki 
1997) ja Suomen perusinfinitiivin ja viron -da-infinitiivin syntaktisen käytön 
vertailua (Tanttu 1999). Turun yliopistossa on valmistunut väitöskirja Ruumiin-
osannimien kieliopillistuminen suomessa ja virossa (Ojutkangas 2001) sekä pro 
gradu -tutkielma Suomen ja viron essiivin ja translatiivin kontrastiivista tarkaste-
lua (Peltola 2001). 

Itämerensuomalaisten kielten vertailussa luonnollinen lähtökohta on myö-
häiskantasuomalainen järjestelmä. Nykyiset erot ovat seurausta kielten erilliskehi-
tyksen aikaisista muutoksista. Remeksen mukaan kielten nykyerojen syynä voivat 
olla erilliskehityksen ja jo kantasuomesta johtuvien murre-erojen lisäksi fonotak-
tiset rajoitukset, viron sisäflektio sekä kielten tietoinen kehittäminen ja normitta-
minen. Erityisen merkittäviä ovat olleet virossa toteutuneet äänteenmuutokset, 
jotka ovat useissa tapauksissa johtaneet morfologisiin muutoksiin. Tuloksena on 
ollut varsinkin nominien taivutuksessa muotojen kehittyminen päätteettömiksi. 
Monien suomen ja viron morfologisten erojen taustalla on myös kielten astevaih-
telujärjestelmien erilaisuus. (Remes 1995: 8−17; 2009: 255.) 

Suomen kielessä on yleensä esitetty nomineilla olevan 15 sijaa, jolloin muka-
na on nykykielessä yleensä vain syntaktisin perustein nominatiivista ja genetiivis-
tä erotettavissa oleva akkusatiivi. Nykyviron kieliopeissa nominien sijojen 
määräksi ilmoitetaan tavallisesti 14. Useimmilla viron sijoista on vastine suomen 
kielessä. Ainoa viron kielen sijamuoto, joka suomen nominiparadigmasta puuttuu, 
on terminatiivi: maani, metsani, õhtuni. Komitatiivi on sen sijaan molemmissa 
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kielissä olemassa, mutta se on suomessa ja virossa tyypiltään erilainen: suomen 
ine-komitatiivia (lapsineen) vastaa virossa postpositionaalista perua oleva ga-
päätteinen muoto: lapsega, mon. lastega. (Remes 1995: 18−19; Eesti keele 
grammatika I 1995: 48.) 

Viron vanhoissa kieliopeissa akkusatiivi esitetään objektin sijana. Nykyviron 
uusimmissa kieliopeissa akkusatiivia ei lueta sijamuodoksi. Suomen kielen 
uusimpien kielioppien mukaan suomen kielessä akkusatiivi esiintyy vain muuta-
missa sanoissa (minut, sinut, hänet, meidät, teidät, heidät, kenet). Instruktiivia ei 
virossa lueta sijamuodoksi, vaan todetaan, että instruktiivi on sijamuodon ja 
adverbin rajamailla oleva morfologinen muoto. (Remes 1995: 19; Eesti keele 
grammatika I 1995: 48−61; Kieli ja sen kieliopit 1994: 207−209; ISK 2004: 893.) 

Nominien monikon muodostuksessa käytetään suomen kielessä t- ja i-
monikkoa. t-monikko esiintyy nominatiivissa ja i-monikko muissa sijoissa. 
Suomen kahta monikkoa vastaa virossa kolme eri tyyppiä: suomen t-monikkoa 
historiallisesti vastaava de-monikko ja kielihistoriallisesta i-monikosta jakautu-
neet ns. vokaalimonikon (vi. vokaalmitmus) tyypit (Eesti keele grammatika I 
1995: 208−214). Vokaalimonikko jakautuu sellaiseen i-monikkoon, jossa tunnus 
esiintyy diftongin jälkikomponenttina, esim. aasta/i/d  ‘vuosia’ ja fleksiiviseen eli 
lyhyeen i-monikkoon, jossa monikko ilmaistaan vartalovokaalin vaihteluin, esim. 
kalu ‘kaloja’, silmi/s ‘silmissä’, kirjanike/lt ‘kirjailijoilta’. Tällaisissa vartalo-
monikkomuodoissa monikon tunnusta ei voi erottaa vartalosta. Viron nominivar-
taloilla on kaksi morfologista kategoriaa, sija ja luku, suomessa esiintyy näiden 
ohella possessiivi eli omistusliitteinen taivutus. Nominien morfeemijärjestys on 
virossa VARTALO + LUKU + SIJA, suomessa VARTALO + LUKU + SIJA (+ 
POSSESSIIVI). (Remes 1995: 22−24; 2009: 86−101.) 

Helle Metslang (1994: 181−202, 207−227) on tutkinut viron ja suomen eroja 
syntaksilähtöisesti. Tuon seuraavassa esille ne piirteet, joissa viro ja suomi 
poikkeavat Metslangin mukaan toisistaan. Myös esimerkit ovat Metslangilta. 
Suomalais-ugrilaiset kielet ovat enimmäkseen agglutinoivia kieliä. Myös suomen 
kieli on monien muiden suomalais-ugrilaisten kielten tapaan enimmäkseen 
agglutinoiva ja synteettinen. Viro taas on liivin ja saamen tavoin siirtynyt typolo-
gisella kehitysspiraalilla kohti flekteeraavuutta, jota seuraa suurempi analyytti-
syys. Suomi ilmaisee usein johdoksella sen, jossa viro käyttää vähemmän yleistä-
vää yhdyssanaa (sm. lasillinen−vi. klaasitäis) tai sanaliittoa (sm. minua 
unettaa−vi. mul tuleb uni peale, sm. meikäläinen−vi. meie inimene, sm. mummo-
lassa−vi. vanaema juures). Päinvastaisiakin esimerkkejä löytyy, esim. viron tse-
johdin (vi. salapäratseda−sm. olla salaperäinen), line-johdin (vi. laadaline−sm. 
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markkinamies) ja ard-johdin (vi. ebard−sm. sekasikiö). (Metslang 1994: 
182−183.) 

Suomen kielen synteettisyyttä osoittavat Metslangin mukaan myös tapaukset, 
joissa suomessa käytetään sijamuotoa, mutta virossa pre- tai postpositiota (sm. 
naapurissa−vi. naabrite juures, sm. puussa−vi. puu otsas, sm. nuotiolla−vi. lõkke 
ääres, sm. kasvoiltaan−vi. (oma) näo poolest). Samoin suomen synteettisyyttä ja 
viron analyyttisyyttä osoittavat tapaukset, joissa suomessa käytetään sijamuotoa 
ja virossa leksikaalista sanaliittoa (sm. suomeksi−vi. soome keeles, sm. entisel-
lään−vi. endises seisukorras) sekä tapaukset, joissa suomessa on johdettu verbi, 
virossa yhdysverbi tai finiittiverbin ja nominin kiteytynyt liitto (sm. paheksua−vi. 
pahaks panna, sm. jätättää−vi. maha jätta, tahapoole jätta). Suomen synteetti-
syyttä ja viron analyyttisyyttä osoittavat lisäksi tapaukset, joissa suomessa käyte-
tään pelkkää objektin sijamuotoa, mutta virossa perfektiivi- eli päättymäadverbia 
ja objektin sijamuotoa (sm. söi leivän−vi. söi leiva ära). (Metslang 1994: 183.) 

Anna Vatanen on tutkinut pro gradu -työssään päällekkäispuhuntaa suomalai-
sessa ja virolaisessa arkikeskustelussa. Aineistona ovat tuttavien väliset, kasvok-
kaiset arkikeskustelut. Päällekkäispuhunta on suomalaisissa ja virolaisissa keskus-
teluissa laadultaan pääosin hyvin samanlaista. Virolaisessa keskustelussa 
päällekkäispuhuntaa esiintyy kuitenkin yleisesti ottaen suomalaisia keskusteluja 
enemmän ja kilpailevaa päällekkäispuhuntaa esiintyy jopa huomattavasi enem-
män. (Vatanen 2009.) Maria Frick on tutkinut koodinvaihdon rakenteellisia 
piirteitä ja vuorovaikutuksellisia tehtäviä Tartossa asuvien suomalaisten välisessä 
keskustelussa. Koodinvaihdolla on Frickin aineistossa vuorovaikutuksellinen 
tehtävä kontekstivihjeenä, jonka avulla merkitään referointia, ilmaistaan huumo-
ria tai näkökulman muutosta ja jolla korostetaan sanottua. Vironkielisiä tekstejä 
referoidessaan informantit käyttävät usein koodinvaihtoa viroon. Humoristisissa 
jaksoissa esintyy puolestaan paljon koodinvaihtoa englantiin. Parissa tapauksessa 
koodinvaihdolla ilmaistaan myös näkökulmaeroa informantin oman ja virolaisen 
yhteiskunnan välillä. Koodinvaihdolla korostetaan myös pyyntöjä, puheenaiheen 
muutosta ja muita kontrasteja. (Frick 2003.) 

Suomea ja viroa on siis aiemmin tutkittu erityisesti kontrastiivisen tutkimuk-
sen näkökulmasta ja toistaiseksi vain vähän kielten välisen vuorovaikutuksen 
näkökulmasta. Kontrastiivinen tutkimus on kuitenkin tärkeää myös kielten välisen 
vuorovaikutuksen tutkimuksen kannalta, koska kontrastiivinen tutkimus tuottaa 
tietoa, jonka pohjalta on mahdollista tehdä hypoteeseja kielten välisestä vuorovai-
kutuksesta oppijankielessä tai kaksikielisten kielenkäytössä. Tästä syystä myös 
tässä tutkimuksessa on hyödynnetty soveltavaa kontrastiivista tutkimusta, kun on 
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muodostettu vertailtavat verbi- ja rektioryhmät sen mukaan, mikä on niiden 
merkitysvastaavuus, sanahahmon vastaavuus tai rektiosijan vastaavuus virossa ja 
suomessa. 

2.3 Venäjänkieliset suomenoppijoina 

Venäjänkielisten suomen kielen oppimista on toistaiseksi tutkittu vähän, vaikka 
suomea on opetettu Venäjällä pitkään sekä yliopistoissa että kouluissa ja venäläis-
ten lisääntyneen Suomeen muuton myötä tietoa heidän erityistarpeistaan kaivat-
taisiin myös Suomessa. Sirkka Ojaniemi (1996) on kirjoittanut artikkelin Venäjän 
kieli suomen oppimisen kannalta, jossa hän esittelee venäjän kielen keskeiset 
piirteet. Suomalaisten asenteita venäläisiä kohtaan on tutkinut Magdalena Jaakko-
la (1999) ja venäjää äidinkielenään puhuvien maahanmuuttajanuorten kieli-
identiteettiiä ja etnistä identiteettiä Sanna Iskanius (1999). Tutkimusten mukaan 
venäläisillä koululaisilla on hyvät mahdollisuudet kaksikielisyyteen ja integroi-
tumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan venäläisen identiteetin siitä kärsimättä. 
(Milovidova 1999; Iskanius 1999: 38−39, 58.) 

Venäjänkielisten suomenoppimiseen vaikuttaa se, että venäjä kuuluu 
geneettisessä luokittelussa slaavilaisiin ja sitä kautta indoeurooppalaisiin kieliin, 
kun taas suomi (ja viro) kuuluu itämerensuomalaisiin kieliin ja laajemmin 
suomalais-ugrilaisiin kieliin. Kaikkiin itäslaavilaisiin kieliin on omaksuttu 
kyrillinen kirjaimisto. Kieliopillisia ja semanttisia suhteita slaavilaisissa kielissä 
ilmaistaan prepositioilla mutta myös pelkillä suffikseilla, siis johtimilla ja 
sijapäätteillä. Sanastollisesti slaavilaisissa kielissä on ikivanhoja yhteisiä 
indoeurooppalaisia lainasanoja, mutta lainasanoja on saatu myös aikojen kuluessa 
naapureilta. Typologisesti venäjä on agglutinoiva kieli, mutta siitä löytyy piirteitä 
myös sekä isoloivista kielistä (konjunktiot) että flekteeraavista kielistä 
(äännevaihtelua). Venäjän kielen perussananjärjestys on sama kuin suomen: SVO. 
Sekä suomen että venäjän sanajärjestys ei kuitenkaan ole tiukka, vaan sitä 
muuttamalla voidaan painottaa lauseen eri elementtejä. (Karlsson 1994: 243−248; 
Ojaniemi 1996: 15−16, 26.) 

Elena Bogdanova (2004) on tarkastellut interferenssiä suomen kielen fonetii-
kan opetuksessa venäjänkielisille. Hänen aineistossaan yleisin ääntämystä koske-
va virhetyyppi oli substituutio sekä vokaalien (ja, ju, je) että konsonanttien (t, d, s, 
h) osalta. Prosodisella tasolla interferenssiä aiheuttivat paino (pääpaino viimeisel-
lä tavulla) sekä intonaatio (nouseva intonaatio väitelauseessa ja kysymyslausees-
sa). (Bogdanova 2004: 47−48.) Eva Elo on tarkastellut pro gradu -työssään 



35 

 

erikielisten oppijoiden syntaktisia ongelmia suomi toisena kielenä  
-ylioppilaskokeessa keväällä 1996. Hänen tulostensa mukaan venäjänkielisten 
suomenopppijoiden tyypillisimmät virheet ovat objektiin, viittaussuhteeseen, 
aikamuotoon, kongruenssiin, sanajärjestykseen ja sijanvalintaan liittyviä. (Elo 
1998; 2000: 54−65.) 

Mannisen Suomeen muuttaneiden eri lähtökielisten ylioppilaskokelaiden ai-
neistossa on myös venäjänkielisiä. Venäjänkieliset kokelaat menestyivät ylioppi-
lastutkinnon äidinkielen kevään 1992 ja 1994 kokeissa virolaisten jälkeen toiseksi 
parhaiten. Venäjänkieliset tekivät kuitenkin kolmasosan enemmän virheitä kuin 
vironkieliset. Virheet jakautuivat eri virhetyyppien välillä venäjänkielisillä 
kokeilailla tasaisemmin kuin vironkielisillä: kymmenen yleisintä virhetyyppiä 
kattaa 83 % kaikista venäjänkielisten virheistä. Nämä yleisimmät virhetyypit 
yleisyysjärjestyksessä ovat kvantiteetti, viittaussuhe, sananvalinta, vokaalisointu, 
kongruenssi, objekti, verbinmuoto, sijat, nominintaivutus ja predikatiivi. Kvanti-
teettivirheiden taustalla on Mannisen mukaan se, että venäjän kielessä kvantitee-
tilla ei ole distinktiivistä funktiota, joten suomen kestoerojen omaksuminen ja 
kuuleminenkin tuottaa vaikeuksia. Vokaalisointuvirheiden määrään vaikuttaa 
puolestaan sen, että osa venäjänkielisistä informanteista käytti lähes sattumanva-
raisesti taka- ja etuvokaalia. Verbinmuotovirheissä on mielenkiintoista se, että 
informantit jättivät lauseesta helposti pois olla-verbin, joka venäjän kielessä 
jätetään usein ilmaisematta. Taivutusmuodoista eniten vaikeuksia venäjänkielisil-
le tuotti partitiivi. (Manninen 1997; Manninen−Martin 2000: 73, 82−83.) 

Anu Kynsijärven (Kynsijärvi 2001) pro gradu -tutkielman aineistona ovat ol-
leet Petroskoin valtionyliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden laitoksen opiske-
lijoiden kirjoitelmat. Hän on tarkastellut subjektin, objektin ja predikatiivin 
sijanmerkintää. Lisäksi hän on tarkastellut subjekti-, objekti- ja predikatiivilau-
sekkeita. Kynsijärven aineistossa eniten virheitä venäjänkielisillä suomenoppijoil-
la on objektin sijanvalinnassa. Objekteista väärin on 14,7 %, kun vastaava virhe-
prosentti on prediktiiveilla 10,3 % ja subjekteilla 6,7 %. Petroskoin 
suomenoppijoilla on kuitenkin selvästi enemmän ongelmia subjektin sijojen 
kanssa kuin Suomessa asuvilla venäjänkielisillä suomenoppijoilla Elon ja Manni-
sen tutkimusten mukaan. (Kynsijärvi 2001: 1−3, 82−83; 2002.) 

Kaivapalun väitöskirjassa (2005) on ollut verrokkiryhmänä venäjänkieliset 
Venäjällä suomea vieraana kielenä opiskelevat lukiolaiset. Hänen tutkimukses-
saan samanlaisista opetustuntimääristä huolimatta venäjänkielisten oppijoijden 
sanojen kirjallisen taivutustestin tulokset ovat kaikkiaan heikompia kuin vironkie-
lisllä oppijoilla. Venäjänkieliset oppijat ovat taivuttaneet eri sanaryhmiä ja 
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sijamuotoja melko tasavertaisesti, kun vironkieliset oppijat menestyivät parhaiten 
virossa ja suomessa samavartaloisten, samalla tavalla taipuvien testisanojen 
tuottamisessa. Ainoastaan monikon partitiivissa venäjänkielisten oppijoiden 
tulokset pystyivät kilpailemaan vironkielisten oppijoiden tulosten kanssa. (Kaiva-
palu 2005: 218−220.) Tähän voi olla syynä se, että monikon partitiivi on virossa 
vähemmän käytössä kuin suomessa. Erityisesti aspektin ilmaisemisen yhteydessä 
suomessa on usein monikon partitiivi siinä missä virossa käytetään muita keinoja. 
(Ks. Sulkala 1996a: 210−211.) 

Sekä viron- että venäjänkielisten suomen kielen sanaston tai rektioiden omak-
sumista on siis aiemmin tutkittu hyvin vähän. Muuten erityisesti virolaisten 
suomen kielen oppimisesta on tehty jonkin verran tutkimusta eri yliopistoissa. 

Tarkastelen seuraavaksi tutkimuksen teoriataustaa. Esittelen ensiksikin 
keskeiset tutkimusnäkökulmani, joita ovat oppijankieli, transfer, soveltava 
kontrastiivinen tutkimus ja kääntäminen oppimisen arvioinnissa. Lisäksi esittelen 
toisen kielen oppimista ja sen tutkimuksen historiaa sekä suomen kielen 
oppimisen tähänastista tutkimusta siltä osin kuin se on olennaista tämän 
tutkimuksen kannalta. 
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3 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 

3.1 Tutkimusnäkökulmat 

Tutkimukseni kuuluu ensisijaisesti transfertutkimuksen piiriin. Tutkin lähisuku-
kielen positiivisen ja negatiivisen transferin vaikutusta oppijoiden verbin- ja 
rektionvalintoihin. Selvitän myös, eroaako leksikon transfer (verbinvalinnat) 
syntaktisen ilmiön (rektionvalinnat) transferista. Vertailuaineiston avulla tarkaste-
len myös sitä, mitä vaikutusta lähisukukielen aiheuttamaan transferiin on sillä, 
onko transferin laukaiseva kieli äidinkieli vai muu opittu kieli. Transferia hyö-
dynnän lisäksi tutkimuksen metodologiassa, sillä käytän Scott Jarvisin luomaa 
lähtökielen vaikutuksen yhteistä metodologista viitekehystä. 

Tutkimukseni on myös oppijankielen tutkimusta, sillä kuvaan oppijankielen 
kehitystä ja sen piirteitä kielenoppimisen eri vaiheissa. Erityisesti tutkin, miten 
verbin- ja rektionvalinnat ja niihin vaikuttavat tekijät poikkeavat oppimisen alku-, 
keski- ja loppuvaiheessa ja miten viron kielen vaikutus ilmenee oppijankielessä. 
Tarkastelen etupäässä oppijoiden tuotoksia, mutta Scriptlog-aineiston avulla pyrin 
selvittämään myös oppijankielen tuottamisprosessia. Käytän termiä oppijankieli 
enkä välikieli, koska pidän oppijankieltä itsenäisenä kielimuotona, joka ei ole 
pelkästään tietty välivaihe kielenoppimisessa. 

Soveltavan kontrastiivisen analyysin keinoin haluan tuoda esille ne ongelmat, 
joita oppijoilla esiintyy, ja analysoida, johtuuko jokin oppijankielen ilmiö, verbin 
tai sen rektion valinta, lähtökielestä. Soveltava kontrastiivinen tutkimus on ollut 
myös pohjana sille, kun olen valinnut testattavat verbit ja rektiot siten, että on 
mahdollista tarkastella viron ja suomen verbien merkitysvastaavuuden, sanahah-
mon vastaavuuden ja rektiosijan vaikutusta. 

Lisäksi tukeudun käännöstieteeseen. Oma tutkimukseni edustaa käännöstie-
teen aluetta, jolla vertaillaan lähtö- ja kohdetekstin kielellisten elementtien 
vastaavuutta: oppijoiden tuottamien sananvalintojen ja rektioiden vastaavuutta 
virossa ja suomessa. 

3.1.1 Oppijankieli 

Kansainvälisessä tiedeyhteisössä käsitteillä vieras kieli (foreign language) ja 
toinen kieli (second language) viitataan erilaisiin oppimiskonteksteihin. Kohde-
kielisen kieliyhteisön ulkopuolella opitaan vierasta kieltä (foreign language 
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learning), mutta kieliyhteisön parissa omaksutaan toista kieltä (second language 
acquisition) (ks. esim. Stern 1983: 15−20). Lisäksi termillä toisen kielen oppimi-
nen tarkoitetaan yläkäsitteenä myös kaikkia muun kuin äidinkielen kielenoppi-
mistilanteita (Ellis 1985: 5). Täydellistä jakoa toinen−vieras ei kuitenkaan ole 
mahdollista tehdä, vaan kyseessä on eräänlainen jatkumo, jonka toisessa päässä 
on vieraan kielen oppiminen ja toisessa päässä toisen kielen omaksuminen. 
Suomen kieltä koskevat ääripäät olisivat Latomaan−Tuomelan (1993: 243) 
mukaan seuraavat: ”Ulkomailla vain opetuksen kautta opittava suomi (suomi 
vieraana kielenä puhtaimmillaan) ja Suomessa yksinomaan ”kadulla” omaksutta-
va suomi (suomi toisena kielenä puhtaimmillaan).” Toisen kielen omaksumisen 
koko tutkimusalasta, joka sisältää myös vieraan kielen oppimisen tutkimuksen, 
käytetään lyhennettä SLA (Second Language Acquisition). 

Tässä tutkimuksessa termillä vieras kieli tarkoitetaan suomen kielen oppimis-
ta muussa kuin opetettavan kielen ympäristössä. Termiä toinen kieli käytetään 
ilmaisemaan kieltä, jota opitaan opeteltavan kielen ympäristössä. Käyttämäni 
vieras kieli -termin merkitys ei ole työssäni kuitenkaan puhtaimmillaan, koska 
virolaisilla suomenoppijoilla on nykyään runsaasti kontakteja Suomeen ja suoma-
laisiin läheisen maantieteellisen sijainnin vuoksi. Myös Tarton yliopiston suomen 
kielen opiskelijoilla on jo pitkään ollut mahdollisuus päästä Suomeen vaihto-
ohjelmien kautta (Künnap 1992: 11). Tallinnan pedagoginen korkeakoulu (nyk. 
Tallinnan yliopisto) solmi vaihtosuhteet Oulun yliopiston kanssa 1980-luvun 
lopussa sekä Jyväskylän ja Joensuun yliopistojen kanssa 1990-luvun loppupuolel-
la. Erityisesti Tallinnassa suomea on ollut mahdollista oppia myös suomalaisten 
televisiolähetysten sekä vilkkaan turismin välityksellä. 

Kun opiskellaan kieltä toisena tai vieraana kielenä, käytetään kielenoppijan 
äidinkielestä termejä lähtökieli, lähdekieli sekä ensikieli (L1) ja opeteltavasta 
kielestä termiä kohdekieli (L2). Lähtökielellä on tutkittu olevan vaikutusta siihen, 
mikä opittavassa kielessä on helppoa tai vaikeaa, joskin lähtökielen osuudesta 
kielenoppimisessa on oltu eri aikoina hieman eri mieltä. Nämä tekijät vaikuttavat 
myös oppimisen nopeuteen. Äidinkielisestä puhujasta käytetään nimitystä natiivi 
(native speaker = NS) ja vieraan kielen puhujasta nimitystä ei-natiivi (non-native 
speaker = NNS). Äidinkielisten tuottamasta kieliaineksesta, jota kielenoppija 
havainnoi, käytetään puolestaan termiä syötös (input). Sisäiste (intake) tarkoittaa 
sitä, mitä oppija ottaa tästä syötöksestä huomioon. Oppijan omasta tuotoksesta 
käytetään termiä tuotos (output). Kielenoppimiseen vaikuttavat myös oppijan 
hallitsemat muut kielet. Tutkimani kielenoppijat ovat myös opiskelleet muita 
kieliä, esimerkiksi kaikki venäjänkieliset ovat opiskelleet viroa, samoin osa 
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vironkielisistä on opiskellut venäjää. Lisäksi molempien ryhmien informantit ovat 
opiskelleet myös muita kieliä koulussa ja yliopistossa. 

Toisen tai vieraan kielen oppijan kielestä on käytetty monia eri nimityksiä. 
Suomenkielisessä tutkimuksessa on käytetty mm. termejä välikieli (interlanguage 
= IL), välivaihekieli, vierassuomi, ulkomaalaissuomi, oppijankieli ja oppijan-
suomi (ks. esim. Latomaa 1996: 98; Siitonen 1999: 28). Välikieli-termin otti 
käyttöön Larry Selinker teoksessaan Language transfer (Selinker 1969). Itse 
käytän tässä tutkimuksessa termiä oppijankieli. Oppijankieli syntyy kielenoppijan 
lähtökielen, opittavan kielen ja oppijan kulloisenkin oppijankielen vaiheen 
vaikutuksesta. Myös oppijan osaamilla muilla kielillä voi olla vaikutusta oppijan-
kieleen. 

Oppijankieli on mahdollista eri perusteilla jakaa tiettyihin vaiheisiin. Tässä 
tutkimuksessa olen jakanut oppijat tulosten analysoimiseksi alku-, keski- ja 
loppuvaiheen oppijoihin. Tämä luokittelu ei suoraan kerro oppijoiden kielitaidon 
tasosta, vaan heidän suomen kielen opiskeluun käyttämästään ajasta. Oppijan 
kielitaito on myös yleensä eri vaiheessa eri kielenpiirteiden osalta. Oppijankieltä 
on esimerkiksi Corder jakanut neljään eri vaiheeseen. Ensimmäisenä on ns. 
oppimisen harjoitusvaihe, jolloin virheet ovat mielivaltaisia. Toisinaan kielenop-
pija suoriutuu jostakin oikein, toisinaan väärin. Oppija on epäjohdonmukainen: 
hän näyttää osaavan säännön mutta ei osaa soveltaa sitä. Seuraavaksi kielenoppija 
on välikielen presystemaattisessa vaiheessa eli järjestelmällisyyttä edeltävässä 
vaiheessa. Virheet ovat sattumanvaraisia: tuotetaan sekä systemaattisia virheitä 
että oikeita muotoja. Kolmantena on järjestelmällisten virheiden vaihe, jolloin 
kielenoppija oivaltaa aiemmin sattumanvaraisille ja selittämättömille piirteille 
funktion. Hän kokeilee erilaisia hypoteeseja, esim. sitä, miten aikamuototunnus-
ten järjestelmä toimii. Viimeisessä eli postsystemaattisessa vaiheessa kielenoppija 
voi vielä jonkin aikaa soveltaa tietoaan epäjohdonmukaisesti, mutta keksii kuiten-
kin oikean järjestelmän. Joillakin kielen osa-alueilla oppija voi kuitenkin olla 
vielä esivaiheessa tai järjestelmällisten virheiden vaiheessa. (Corder 1973: 
275−276.) 

Oppijankieli nähdään itsenäiseksi järjestelmäksi lähtö- ja kohdekielen välissä. 
Samoin oppijankieli muuttuu koko ajan: uusia sääntöjä omaksutaan ja vanhoja 
muokataan. Oppijankieli on siis systemaattinen ja luova vaihe kielenoppimisessa. 
Se on jatkuvasti alttiina muutoksille ja siten dynaaminen systeemi: olemassa 
olevia sääntöjä uudistetaan ja uusia omaksutaan. Oppijankieli on myös luova 
järjestelmä, koska sen piirteet ovat ainutkertaisia. Oppijan kielimuodossa esiinty-
viä poikkeamia kohdekieleen nähden ei pidetäkään virheinä, vaan oppijankielen 
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ominaisuuksina. Vaikka oppijankieli nähdään itsenäiseksi systeemiksi, se ei 
kuitenkaan ole täysin homogeeninen järjestelmä, vaan joukko kielisysteemejä, 
jotka seuraavat toisiaan. Oppijankieleen vaikuttaakin samanaikaisesti useita eri 
kielimuotoja: lähtökieli, kohdekieli, menossa oleva oppijankielen vaihe sekä 
oppijan osaamat muut kielet. Oman kielensä eli L1:n systeemin oppija hallitsee, 
lisäksi hän vastaanottaa L2-syötöstä, jonka pohjalta hän rakentaa koko ajan uutta 
ja erilaista kielisysteemiä. Koska oppijankieli muuttuu koko ajan, kielenoppijan 
oppimiskulun ennustaminen on vaikeaa. On kuitenkin mahdollista löytää yhteisiä 
piirteitä eri oppijoiden välillä. Oppijankielen tutkimus korostaa oppimisprosessia, 
jota tutkimalla on löydetty todisteita erilaisille oppijoille yhteisistä oppimiskuluis-
ta eli oppimisvaiheista. Oppijankieltä kuvaavat erityisesti seuraavat kolme piirret-
tä: 1) se vaihtelee systemaattisesti, 2) se osoittaa yleistä tarkkuus- ja kehitysjärjes-
tystä ja 3) siihen vaikuttaa oppijan äidinkieli. (McLaughlin 1987: 59−81; Larsen-
Freeman−Long 1991: 81.) 

Kun oppijankieli kehittyy yhä kompleksisemmaksi, kielen systeemi laajenee 
koko ajan kaikilla kielellisillä tasoilla. Oppijankielen tärkein ominaisuus onkin 
muuttuvuus. Oppiminen on jatkuvaa transferia, kohdekielen vaikutteiden (L2-
input) sulautumista jo olemassa olevaan oppijankieleen. (Schot-Saikku 1992: 236; 
Latomaa 1993: 21.) Oppijankielen muuttuvuus merkitsee ennen kaikkea sitä, että 
kielenoppimisen oppimiskulun ennustaminen on epävarmaa. On kuitenkin 
mahdollista löytää yhteisiä piirteitä eri oppijoiden välillä. 

Jos oppijan lähtö- ja kohdekieli ovat läheisiä sukukieliä, sillä on vaikutusta 
oppijankieleen. Kun oppija kohtaa ilmeistä samankaltaisuutta lähtökielen ja 
opittavan kielen välillä monien eri kielen piirteiden osalta, hänen on helppo 
assosioida opittavan kielen muodot ja rakenteet jo hallinnassa oleviin lähtökielen 
piirteisiin ja sisällyttää ne nopeasti laajenevaan oppijankieleensä. (Jar-
vis−Pavlenko 2010: 176−177.) 

Oppijankielen kehitysvaiheen tulisi vaikuttaa olennaisesti opetukseen. Opetus 
tulisi suunnata niihin taitoihin, jotka oppijalla ovat kehittymässä. Tätä vaihetta 
voidaan kuvata termin lähikehityksen vyöhyke (Zone of Proximal Development) 
avulla (Vygotsky 1978). Lähikehityksen vyöhykkeellä tarkoitetaan oppijankielen 
aktuaalisen ja potentiaalisen kehitystason välistä etäisyyttä eli aluetta, joka 
oppijankielessä jää nykyisen osaamisen ja myöhemmin tapahtuvan osaamisen 
väliin. (Ks. esim. Lantolf 2000: 16−17, 54−55; Nissilä−Vaarala−Pitkänen−Dufva 
2009: 40−41.) 

Oppijankielen kehitys saattaa pysähtyä, stabilisoitua, ennen kohdekielen hal-
linnan saavuttamista. Tällöin oppijankieleen syntyy kohtia, joihin uudet vaikutteet 
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eivät enää pääse. Tämä fossilisaatio eli oppijankielen jähmettyminen päättää 
oppimisen. Fossilisaatiosta voidaan puhua silloin, jos jatkuvasta kohdekielen 
syötöksestä huolimatta tuotokset pysyvät virheellisinä. Tämä on yleinen ilmiö 
silloin, kun kieli opitaan autenttisissa puhetilanteissa. Esimerkiksi silloin, jos 
natiivit eivät anna palautetta kohdekielen vastaisista ilmiöistä oppijan tuotoksessa, 
saattaa seurauksena olla kivettymä, joka ei muutu, vaikka oikeatkin ilmaukset 
tulevat kommunikaatiossa jatkuvasti esille. Kielenoppija ei kuitenkaan tajua niitä. 
(Corder 1973: 274; McLaughlin 1987: 61; Selinker 1992: 251−258.) 

Koivisto (1994: 217) on käynyt läpi oppijoiden aineistoja ja toteaa, että jat-
kumon loppupäässä, kun kieli jo alkaa muistuttaa natiivin kieltä, on joidenkin 
oppijoiden kielessä jäljellä fossiilistuneita piirteitä, joista he eivät pääse eroon. 
Tällaisia ovat hänen mukaansa suomen oppimisessa esim. ongelmat, jotka koske-
vat partitiivin ja akkusatiivin käyttöä objektina, partitiivin ja nominatiivin käyttöä 
subjektina, monien, etenkin harvinaisten verbien rektioita, lauseenvastikkeiden 
muodostamista sekä attribuuttiasemaisten partisiippien taivuttamista ja määrittä-
mistä omilla määritteillä. 

Pienemann kuvaa oppijankieltä prosessoitavuus-käsitteen (processability) 
avulla. Teorian mukaan kohdekielen kielioppi muodostuu oppijalle vaiheittain. 
Oppija rakentaa kielioppia tekemällä opittavasta kielestä hypoteeseja ja testaamal-
la niitä. Uusi oppimisen vaihe myös rakentuu edellisten pohjalle, vaikka vaiheet 
ovat myös osittain päällekkäisiä. Pienemannin teoriassa on viisi tasoa, jotka 
rakentuvat edellisten varaan. Martin on soveltanut teoriaa suomen kieleen ja 
todennut, että rektiot sijoittuvat teorian mukaan neljännelle tasolle, jolle sijoittu-
vat myös omistus- ja nesessiivirakenne. Teoriaa ei ole kuitenkaan suomen kielen 
osalta varsinaisesti testattu. (Pienemann 1998; Håkansson 1999: 57−58; Martin 
1999a: 68.) 

Oppija hyödyntää kielenoppimisessaan erilaisia strategioita. Strategiat ovat 
yleensä tietoisia keinoja ratkaista oppimisessa eteen tulevia ongelmia. Oppija voi 
käyttää tiettyjä strategioita myös ajattelemattaan, jos hän on esimerkiksi aiemmin 
kielenoppimisessaan tottunut käyttämään samoja strategioita. Oppijaa voi ohjata 
tulemaan tietoiseksi käyttämistään strategioista. Eri oppijat myös hyötyvät 
erilaisista strategioista. Menestyneimpiä oppijoita ovat yleensä ne, jotka pystyvät 
hyödyntämään monipuolisesti ja joustavasti erilaisia strategioita. (Cohen 1998: 
5−9; Nissilä−Martin−Vaarala−Kuukka 2006: 58.) 

Toisen kielen omaksumisen ja vieraan kielen opiskelun välisessä dilemmassa 
on yleensä kyse myös tiedostamattomasta ja tiedostetusta oppimisesta. Valtaosa 
kielenoppimisesta ja ymmärtämisestä tapahtuu tiedostamatta. Myös tiedostetun 
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opiskelun avulla opitun tiedon on muututtava tiedostamattomaksi eli automaattis-
tuttava, jotta sujuva tuottaminen ja ymmärtäminen olisi mahdollista. Tämä 
muutos tapahtuu pieninä osasina ja mahdollistaa työmuistin kapasiteetin vapau-
tumisen vähitellen uuden asian prosessoinnille. (Ks. esim. McLaughlin 1987: 
134−143; Nissilä−Martin−Vaarala−Kuukka 2006: 52.) 

Tutkimukseni on yhtäältä oppijankielen tutkimusta. Erittelen oppijoiden kie-
limuodon erityispiirteitä ja tarkastelen oppijankielen kehitystä eri vaiheissa: 
millaisia verbin- ja rektionvalintoja oppijat tekevät kielenoppimisen alku-, keski- 
ja loppuvaiheessa ja miten viron kielen vaikutus ilmenee oppijankielessä. Tarkas-
telen etupäässä oppijoiden tuotoksia, mutta Scriptlog-aineiston avulla pyrin 
selvittämään myös oppijankielen tuottamisprosessia. Käytän termiä oppijankieli 
enkä välikieli, koska pidän oppijankieltä itsenäisenä kielimuotona, joka ei ole 
pelkästään tietty välivaihe kielenoppimisessa. 

3.1.2 Transfer 

Kieltenvälistä vuorovaikutusta eli transferia on tutkittu varsinaisesti viimeisten 
kahden vuosikymmenen aikana. Aiemminkin transferia on käytetty tutkimuksissa 
esimerkiksi tulosten taustaselityksenä. Varhaisia transferin tutkijoita ovat olleet 
muun muassa Hågan Ringbom ja Hans W. Dechert sekä Terence Odlin, joka 
kirjoitti transferista teoksen Language transfer: Cross-linguistic influence in 
language learning (Odlin 1989). Transfer oli aiemmin nähty lähinnä negatiivisena 
ilmiönä. (Jarvis−Pavlenko 2010: xi, 1.) Transferia edeltäneen Interferenssi-termin 
otti käyttöönsä jo Uriel Weinreich vuonna 1953 teoksessaan Languages in 
Contact. Weinreich (1953) tarkoitti interferenssillä sellaista kaksikielisen kielen-
käyttäjän puheessa ilmenevää poikkeamista puhutun kielen normeista, joka 
voidaan selittää toisen kielen rakenteen tuntemuksesta johtuvaksi. Tämä tarkoittaa 
sitä, että puhuja lainaa toisen osaamansa kielen rakenneperiaatteita toista puhues-
saan. Kontrastiivisessa tutkimuksessa interferenssi-termiä on käytetty yleensä 
suppeammassa merkityksessä: tarkoittamassa äidinkielen haitallista vaikutusta 
opittavaan vieraaseen kieleen tai kielten sekaantumista toisiinsa sellaisissa 
tapauksissa, joissa molempien kielten taito on heikko. (Häkkinen 1987: 9−10.) 
Termin merkitys on myöhemmin laajentunut kattamaan muutakin kuin puhuttua 
kieltä. 

Interferenssi-termin käyttö liittyi läheisesti siihen, että aiemmin kielentutki-
muksessa tarkasteltiin erityisesti äidinkielen negatiivista vaikutusta ja sen tuotta-
mia ”virheitä” oppijan tuotoksessa. Tuolloin ei havaittu, että äidinkielellä oli 
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oppijankieleen myös positiivista vaikutusta. Kun toisen kielen oppimisen tutki-
mus alkoi, interferenssitutkimus jäi taka-alalle. Olihan ajatus interferenssistä 
peräisin nimenomaan behavioristisesta ajattelusta ja oppimisteoriasta (Sajavaara 
1999: 80). Kun myöhemmin, 1980- ja 1990-luvulla, alettiin uudestaan tutkia 
kielten välistä vaikutusta toisiinsa (cross-linguistic influence), otettiin käyttöön 
myös uusi termi transfer, jolla voidaan tarkoittaa äidinkielen sekä positiivista että 
negatiivista siirtovaikutusta. Aiemmin interferenssi oli nähty kielen rakenteellis-
ten elementtien siirtymisenä kielestä toiseen eli enemmänkin kielen pintatason 
ilmiönä kuin transfertutkimuksessa keskeisenä kielen prosessoinnin tasolla 
tapahtuvana monimutkaisena ilmiönä. Nykyisin ei ole enää tarpeen esittää kysy-
mystä, onko transferia vai ei, vaan keskittyä selvittämään, millaisissa olosuhteissa 
ja ympäristöissä äidinkielellä on vaikutusta opittavaan kieleen (Sajavaara 1999: 
80−81). Suomenkielisessä kirjallisuudessa transferin vastineena saatetaan käyttää 
myös termiä (siirto)vaikutus. Tässä tutkimuksessa käytän kuitenkin kansainvälistä 
termiä transfer, koska sillä on helppo viitata sekä positiiviseen että negatiiviseen 
(siirto)vaikutukseen, joita molempia tutkin. 

Jarvis ja Pavlenko jakavat transferia koskevan tutkimuksen neljään vaihee-
seen. Ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin transfer-ilmiön tunnistamiseen ja selvit-
tämiseen tekijänä, selityksenä, välittäjänä tai itsenäisenä muuttujana, joka vaikut-
taa muihin prosesseihin (esimerkiksi toisen kielen omaksumiseen). Tässä 
vaiheessa tutkimukset käsittelivät transfertapausten tunnistamista, transferin 
ulottuvuuden määrittelemistä sekä transferin vaikutusten määrittämistä. Toisessa 
vaiheessa huomiota kiinnitettiin ilmiön selvittämiseen itsenäisenä tai riippuvaise-
na prosessina, jolloin tutkimuksissa keskityttiin transferin vaikutusten varmista-
miseen, transferin aiheuttajien ja rajoitusten määrittämiseen sekä transferin 
valikoivuuden ja vaikutusten ohjaavuuden tutkimiseen. (Jarvis−Pavlenko 2010: 
4−5.) 

Kolmannessa vaiheessa on kehitetty selityksiä suhteessa sosiaalisiin, tilanne-
kohtaisiin ja mentaalisiin rajoitteisiin, rakenteisiin ja prosesseihin. Tällöin tutki-
mukset ovat käsitelleet lähinnä teoreettisten mallien kehittämistä selittämään sitä, 
miten, miksi, milloin ja millaisena kieltenvälinen vaikutus tapahtuu. Lisäksi 
tämän vaiheen tutkimukset sisältävät erityisten hypoteesien kehittämistä kielten-
välisen vaikutuksen tutkimiseksi sekä näiden hypoteesien empiiristä testausta. 
Neljännessä vaiheessa on keskitytty erityisesti kehittämään täsmällisiä fysiologi-
sia selityksiä sille, kuinka ilmiö sijaitsee ihmisen aivoissa. Tällöin tutkimukset 
ovat koskettaneet aivojen yksityiskohtaista kuvausta suhteessa siihen, kuinka kieli 
on omaksuttu, tallennettu ja prosessoitu. Lisäksi on tutkittu kieltenvälisten neuro-
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logisten yhteyksien suorien vaikutusten kasautumista ihmisen säiliömuistiin ja 
sitä, kuinka nämä yhteydet muodostuvat, muuttuvat ja pysyvät. Neljännessä 
vaiheessa on tehty tutkimuksia myös suorien vaikutusten kasautumisesta suhtees-
sa siihen, kuinka kieli aktivoituu aivoissa ja kuinka ihmisen tieto yhdestä kielestä 
voi aktivoida ja häiritä hänen toisen kielen käyttöään. (Jarvis−Pavlenko 2010: 
5−6.) 

On huomattava, että nämä neljä transferin tutkimuksen vaihetta ovat olleet 
limittäisiä eikä yhden vaiheen päättymistä ja toisen alkamista voida tarkasti 
ajallisesti määrittää. Itse asiassa ensimmäisellekin vaiheelle tyypillistä tutkimusta 
tehdään edelleen, samoin kaikkien muiden vaiheiden. (Jarvis−Pavlenko 2010: 7.) 

Transferin syitä on monia. Transfer voi olla tietoista lainaa kielten välillä, jol-
loin transfer ikään kuin täyttää ne puutteet, joita oppijalla opittavassa kielessä 
vielä on. Transfer voi johtua myös kielellisestä leikittelystä tai puutteellisuuksista 
kielen tuottamisen monitoroinnissa. Yhtä lailla se voi olla seurausta siitä, että 
oppija tukeutuu liikaa tietoonsa äidinkielen järjestelmästä eikä havaitse opittavan 
kielen yksiköitä siitä syystä sellaisena kuin ne ovat, vaan havaitsee ne äidinkie-
lensä järjestelmän pohjalta. (Dechert−Raupach 1988: x−xii; Sajavaara 2006: 17.) 

Transferia voi esiintyä kaikilla kielen ja kielenkäytön tasoilla. Kun tarkastel-
laan transferia, voidaan kuitenkin havaita eroja sen suhteen, miten etäällä kielet 
ovat toisistaan typologisesti. Läheisten sukukielten kesken on havaittu esiintyvän 
transferia erilaisissa yhteyksissä kuin toisistaan typologisesti etäämpänä olevien 
kielten kesken (Ringbom 1987: 114−115). Kielten järjestelmien läheisyys voi 
aiheuttaa sekä positiivista että negatiivista transferia huolimatta siitä, ovatko 
ilmiöt näissä kielissä samanlaisia vai erilaisia. Kysymys onkin siitä, että siirtovai-
kutus sinällään ei ole positiivista tai negatiivista, vaan ainoastaan sen lopputulosta 
voidaan pitää kohdekielen kannalta myönteisenä tai kielteisenä (Sajavaara 2006: 
11). Lähtökielen negatiivinen vaikutus on joka tapauksessa toisarvoista positiivi-
sen vaikutuksen rinnalla; yhtäläisyyksien etsiminen on olennainen prosessi 
oppimisessa (Ringbom 2007b: 5). Jarvisin ja Pavlenkon mukaan transferin laajuus 
on suurimmillaan monilla kielen osa-alueilla silloin, kun L2-oppija on huomannut 
lähtökielen ja omaksuttavan kielen samankaltaisuuden. Läheisen sukukielen 
oppijoiden transfertapaukset ovat yleensä myös paljon ilmeisempiä kuin etäisem-
pien kielten oppijoilla.  (Jarvis−Pavlenko 2010: 176−177.) Transferin ilmeisyys ja 
selkeä havaittavuus helpottavatkin sen tutkimista läheisen sukukielen oppijoilla. 

Transfer on hyvin olennainen osa kielenoppimista. Kielenoppimisen alkuvai-
heessa nimenomaan äidinkieli on päälähde kielellisten samanlaisuuksien havait-
semiseksi, mutta myös muilla kielillä on merkittävä rooli. Tiedetään nimittäin, 
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että oppijat luottavat enemmän tietoonsa kohdekielelle läheisestä oppimastaan 
toisesta kielestä kuin tietoonsa kohdekielelle kaukaisesta ensikielestään. Jos 
oppijan odotukset yleisestä systeemien samanlaisuudesta lähtö- ja kohdekielen 
välillä pitävät keskeisiltä osiltaan paikkaansa, ymmärtämisen oppiminen keskittyy 
helposti silmiinpistäviin leksikaalisiin ilmiöihin. Ymmärtäminen keskittyy 
tulkitsemaan kontekstuaalista merkitystä ja rakenteelliset yksityiskohdat jäävät 
taka-alalle. (Ringbom 2007b: 1−2, 21−22.) 

Transferia voidaan tarkastella joko tuotosten tai prosessien näkökulmasta. 
Tuotoksen näkökulmasta transferia on tutkittu esimerkiksi silloin, kun toisen 
kielen oppimisen tutkimukset on tehty kontrastiivisen analyysin tai virheanalyysin 
viitekehyksessä. Prosessinäkökulmasta transferia voidaan puolestaan tarkastella 
usealta kannalta: miten siirtovaikutus tapahtuu (mitkä kognitiiviset mekanismit 
siinä ovat käytössä ja miten tieto siirtyy kielten välillä) ja millainen on kielen 
tuottamiseen tai ymmärtämiseen liittyvien prosessien siirtäminen kielestä toiseen. 
(Martin 2006: 49.) On kuitenkin huomioitava, että tuotoksen ja prosessin tarkaste-
lua ei voi kokonaan erottaa toisistaan, sillä prosessin havainnointikin edellyttää 
yleensä myös produktin tarkastelua.  

Möhlen ja Raupachin mukaan eri tutkimuksissa on osoitettu seuraavat 
prosessitransferin tutkimusmahdollisuudet:  

– se, mitä yksi muistijälki voi vaikuttaa toiseen muistijälkeen,  
– yleistäminen, joka tarkoittaa prosessien laajentamista koskemaan uusia 

tapauksia sekä 
– analogia, jossa oppija lainaa tietoaan toimivasta käyttötavasta yhden ilmiön 

osalta toiseen ilmiöön. (Möhle−Raupach 1988: 201−202.) 

Tässä väitöstutkimuksessa tarkastelen oppijoiden tuotosten perusteella ensisi-
jaisesti ilmiön transferia. Sen lisäksi pyrin havainnoimaan systeemi- eli prosessi-
transferia ja kokonaisvaltaista transferia silloin, kun aineistoni antaa siihen 
mahdollisuuden. Prosessitransferia tarkastelen erityisesti eri vaiheessa olevien 
oppijoiden vironmukaisten vastausten avulla luvussa 11.3. 

Prosessitransferin tutkimisen avulla on mahdollista selvittää esimerkiksi, on-
ko kohdekielen kannalta väärän prosessin käyttö tuottanut joitakin oppijankielen 
ongelmia. Vaikka toistaiseksi on varsin vähän tietoa siitä, miten lähtökieli vaikut-
taa kielenoppimiseen, voidaan kuitenkin todeta, että prosessitransferilla on 
todennäköisesti suuri vaikutus kielenoppimiseen. (Martin 2006: 46, 50.) 

Transferia on määritelty hyvin monella eri tavalla, mikä on osaltaan myös 
vaikeuttanut itse ilmiön tutkimista. Ei ole olemassa myöskään yhteisesti hyväk-
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syttyä näkemystä siitä, mitä transfer todella tarkoittaa. Dechert ja Raupach (ks. 
mm. Dechert−Raupach 1988: xi−xii; Dechert 1988: 258−261) luettelevat 17 
erilaista transferin merkitysvivahdetta, joita on eri tutkimuksissa käytetty. Eri 
tutkimuksissa käytetyt määritelmät ovat myös osittain päällekkäisiä ja limittäisiä. 
Tiivistän nämä transferin 17 merkitysvivahdetta seuraavassa kahdeksaan eri 
ulottuvuuteen: 

1. Transfer on teoreettinen käsite eli termi, jolla pyritään kuvailemaan tai 
selittämään tiettyä lingvististä ilmiötä, joka on tulosta kahden tai useamman 
kielen alueen (kielensisäinen) tai eri kielten (kieltenvälinen) keskinäisestä 
vaikutuksesta puhujan tai kuulijan lingvistisessä käyttäytymisessä tai tuotok-
sessa. Transfer terminä ilmaisee kahden tai usemman samanlaisen kielen tai 
kielten osa-alueen positiivista keskinäistä vaikutusta, seurauksena ”oikea” 
kielellinen tuotos (positiivinen transfer), tai negatiivista keskinäistä vaikutus-
ta, seurauksena ”väärä” kielellinen tuotos (negatiivinen transfer). Transfer on 
termi, joka ilmaisee samanlaisen kielen/kielten osa-alueen positiivista keski-
näistä vaikutusta, tuloksena ymmärtäminen, muistaminen ja mieleenpalaut-
taminen eli tietyn kielen ilmiön omaksuminen (positiivinen transfer), tai sa-
manlaisen kielen/kielten osa-alueen negatiivista vaikutusta, tuloksena 
oppimisen estyminen, omaksumattomuus tai unohtaminen (negatiivinen 
transfer). Transfer on myös käsite, joka esiintyy kielten vuorovaikutuksessa 
kuulijalla tai puhujalla, joka osaa tai oppii toista kieltä. 

2. Transfer on kielen omaksumisen tutkimuksen paradigma, jonka mukaan 
yhden kielen tietyn lingvistisen ilmiön siirto toiseen samanlaiseen kielen il-
miöön samassa tai eri kielessä on kokeellisesti stimuloltu yhdellä ryhmällä ja 
tuloksia verrattu sellaisen toisen ryhmän kielelliseen käyttäytymiseen, jota ei 
ole stimuloitu. 

3. Transfer on ensikielen (tai muun kielen) käyttöä toisen (tai muiden) kielten 
omaksumisessa. 

4. Transfer on yksi prosesseista, jotka tuottavat sellaisia kieltenvälisiä esiinty-
miä, joiden seurauksena on asian, säännön tai järjestelmän fossilisaatio ensi-
kielen vaikutuksesta. Transfer on prosessi, jota esiintyy kahden tai useamman 
samanlaisen kielen/kielten osa-alueen vuorovaikutuksessa kuulijalla tai puhu-
jalla, joka osaa tai oppii toista kieltä. 

5. Transfer on keino, joka rajoittaa ja ohjaa kuulijan tai puhujan vuorovaikutusta 
kielen eri osa-alueilla hänen oppiessaan toista kieltä. Transfer on siten strate-
gia, jonka avulla kielenoppija hyödyntää yhtä omaksumaansa kielen osa-
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aluetta käyttämällä sitä toisen kielen/kielten osa-alueella. Transfer on kom-
munikaatiostrategia, jota puhuja käytää ilmaistakseen omia kommunikatiivi-
sia intentioitaan sellaisella kielen/kielten osa-alueella, jolla puhuja on lingvis-
tisesti vähemmän kompetentti, hyödyntämällä toista kielen/kielten osa-
aluetta, jolla puhuja on enemmän kompetentti. Transfer on kahden tai use-
amman samanlaisen kielen osa-alueen vuorovaikutuksen seurausta sellaisen 
kuulijan tai puhujan kielellisessä käyttäytymisessä tai tuotoksessa, joka osaa 
tai oppii toista kieltä. 

6. Transfer on taito käyttää luokkahuoneessa hankittua kieltä selviytymiseen 
tosiallisista tarpeista todellisessa elämässä. 

7. Transfer on tietyn tiedon lähtökohdan, prosessin tai toimijan aktivointia 
yhdellä kielen osa-alueella, joka vaikuttaa esiintyvän samana toimintana toi-
sella samanlaisella kielen osa-alueella. 

8. Transfer on kehikko, joka sijaitsee oppimisprosessin alku- ja päätepisteen 
välillä (kuten sapluuna). Tämä kehikko ratkaisee, mikä tieto suodattuu sopi-
vien aukkojen läpi. 

Myös tässä tutkimuksessa transfer on sekä tutkimuksen taustalla oleva teoria 
että myös tutkimusmenetelmä, jossa hyödynnän Jarvisin (2000) kehittämää 
transferin tutkimisen metodologista viitekehystä. Jarvis on luonut transferin 
tutkimista varten myös työmääritelmän, jonka mukaan transferiin eli lähtökielen 
vaikutukseen kuuluvaksi voidaan lukea kaikki oppijankielen data, jossa voidaan 
osoittaa tilastollisesti merkitsevä korrelaatio (tai todennäköisyyteen perustuva 
korrelaatio) jonkin oppijankielen piirteen ja hänen lähtökielensä välillä. (Jarvis 
2000: 252.) Jarvis on jakanut transferin tutkimuksen vertailuun perustuviin ja 
havaitsemiseen perustuviin lähestymistapoihin (Jarvis 2010: 169). Tässä tutki-
muksessa sovellan Jarvisin luomaa transferin työmääritelmää ja tutkin transferia 
vertailuun perustuvien lähestymistapojen kautta.  

Transferia esiintyy, kun olemassa oleva kognitiivinen rakenne vaikuttaa uu-
den kognitiivisen toiminnan tai uuden merkityksellisen tiedon oppimiseen. Kaikki 
merkityksellinen oppiminen sisältää transferia, koska on mahdotonta muodostaa 
itselleen käsitystä minkäänlaisesta sellaisesta oppimisesta, jolla ei ole kosketusta 
jollakin tavalla jo olemassa olevaan kognitiiviseen rakenteeseen. Analoginen 
transfer tarkoittaa prosessia, jonka avulla kuulija tai puhuja aktivoi, ymmärtää ja 
ilmaisee esikielellistä tietoa jostakin kognitiivisesta alueesta tai rakenteesta 
toisella analogisella kognitiivisella alueella tai toisessa rakenteessa. 
(Dechert−Raupach 1988: xi−xii.) 



 48 

Ringbomin (2007a) mukaan transferia esiintyy kolmella eri tasolla: 1) Ilmiön 
transfer, 2) systeemin eli prosessin transfer tai 3) kokonaisvaltainen transfer. 
Ilmiön transferilla Ringbom tarkoittaa yksittäisen muodon siirtymistä kielestä 
toiseen (äänne, kirjain, morfeemi, sana, fraasi, syntaktinen yksikkö). Kun oppijat 
ovat havainneet ilmiön samanlaisuuksia lähtö- ja kohdekielessä, he tekevät 
yliyleistyksiä eli L2=L1-hypoteeseja asettaen ymmärtämistoiminnoissaan kohde-
kielen funktiot ja merkitykset suoraan vastaamaan lähtökieltään ja tuottamistoi-
minnoissaan lähtökielen funktiot ja toiminnot vastaamaan suoraan kohdekieltä. 
Yliyleistämistä alkaa vähitellen määrätä systeemin transfer, jossa siirtyvät tiedon 
organisoinnin abstraktit periaatteet. Transfer on tällöin prosessitransferia. Koko-
naisvaltaisen transferin Ringbom näkee yläkäsitteeksi, jolla tarkoitetaan sekä 
yksittäisten ilmiöiden muodollisuutta samanlaisuutta että sitä, mitä tarkoitetaan 
koko taustalla olevan systeemin funktionaalisella vastaavuudella. (Ringbom 
2007a: 187−188.) 

Jarvis ja Pavlenko (2010: 20) luettelevat kymmenen ulottuvuutta transferin 
luokitteluun:  

– kielitaito/kielen käyttö (fonologinen, ortografinen, leksikaalinen, semantti-
nen, morfologinen, syntaktinen, diskursiivinen, pragmaattinen, sosiolingvisti-
nen),  

– suunta (eteenpäin, taaksepäin, sivulle, kaksi- tai monisuuntaisuus), 
– kognitiivinen (kielellinen, konseptuaalinen), 
– tietoisuuden taso (implisiittinen, eksplisiittinen), 
– intentionaalisuus (tahallinen, tahaton), 
– moodi (produktiivinen, reseptiivinen), 
– kanava (auditiivinen, visuaalinen), 
– muoto (verbaali, nonverbaali), 
– ilmenemismuoto (avoin, piilevä) sekä 
– lopputulos (positiivinen, negatiivinen). 

Kaivapalu (2007) on käsitellyt artikkelissaan suomalaisten ja virolaisten oppi-
joiden omia käsityksiä lähtökielen vaikutuksesta. Kukaan informanteista ei 
kyseenalaistanut lähtökielen vaikutusta kohdekielen omaksumiseen. Informantti-
en oppimiskokemusten perusteella äidinkieli ei ole vain ongelma vaan myös 
voimavara: omaa äidinkieltään luovasti ja laajasti käyttävät oppivat myös kieliä 
hyvin. Oppijat kuitenkin mainitsivat yleensä ensimmäiseksi äidinkielen negatiivi-
sen ja vasta sen jälkeen positiivisen vaikutuksen. Oppijoiden kokemusten mukaan 
äidinkielen lisäksi vaikutteita voi tulla uuteen vieraaseen kieleen myös opituista 
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vieraista kielistä. Kielten välinen vuorovaikutus ei ole oppijoiden mielestä yk-
sisuuntaista, vaan opittava kieli lisää tietoisuutta äidinkielestä, kulttuurista, lisää 
motivaatiota ja myös vaikuttaa äidinkielen käyttöön. Läheisen sukukielen opiske-
lussa hyödyksi nähtiin kaikki, mikä on samanlaista kuin äidinkielessä. (Kaivapalu 
2007: 295−297.) 

Sananvalinnan transferia on tutkittu suhteellisen vähän, ja useimmat niistä 
tutkimuksista ovat keskittyneet enemmän formaalisiin ja semanttisiin virheisiin 
kuin tutkimaan sananvalintaa tilanteissa, joissa on tarjolla useita vaihtoehtoja. 
Niissä tutkimuksissa, jotka ovat keskittyneet nimenomaisesti sananvalinnan 
transferin tutkimiseen, on haluttu saada selville, valitsevatko tietyn lähtökielen 
omaavat L2-oppijat mieluummin tietyntyyppisiä sanoja kuin toisia tilanteissa, 
joissa on olemassa kaksi tai useampia vaihtoehtoja (esim. Hohen-
stein−Eisenberg−Naigles 2006). On tutkittu myös sitä, millaisia sanoja oppijat 
yleensä valitsevat, fraasiverbejä vai yksiosaisia verbejä (Sjöholm 1995). Tähänas-
tiset tutkimukset ovat joka tapauksessa selvästi osoittaneet, että transferilla on 
osuutta sananvalinnoissa (esim. Ringbom 1998). Sananvalinnan transfer on tuttu 
ilmiö myös esimerkiksi kaksikielisten kirjailijoiden teksteissä. Heidän tietynkieli-
sen tuotoksensa sananvalintojen taustalla voi usein olla vaikutteita toisesta 
kielestä. Valaisevia ovat olleet myös tutkimukset, joissa on tutkittu oppijan 
tiettyjen sanavalintojen lisäksi sitä, kuinka usein he valitsevat näitä tiettyjä sanoja. 
Muutamien tutkimusten perusteella sanojen frekvenssin vaikutus onkin voimak-
kaampi, joskaan ei yhtä silmiinpistävä, kuin kielten välinen vuorovaikutus (esim. 
Ringbom 1998). (Jarvis−Pavlenko 2010: 88−92.) 

Sjöholm (1995) on tutkinut kieltenvälistä vaikutusta ruotsin- ja suomenkielis-
ten oppijoiden englannin fraasiverbien oppimisessa. Hänen tulostensa mukaan 
suomen- ja ruotsinkielisillä oppijoilla on erittäin merkitsevät erot englannin kielen 
verbien oppimisessa: suomenkieliset englanninoppijat tekivät yli 10 % enemmän 
virheitä englannin kielen fraasiverbitestissä kuin ruotsinkieliset oppijat. (Sjöholm 
1995: 210−211.) Odlinin mukaan sanojen muodolliset samanlaisuudet ja eroa-
vuudet sekä merkitysten yhtäläisyydet ja erot vaikuttavat erityisesti siihen, miten 
nopeasti toisen kielen sanoja voi omaksua. Erityisesti sanaston omaksumiseen on 
todettu vaikuttavan sukulaissanojen semanttisen identtisyyden. (Odlin 1989: 77.) 

Syntaksia on aiemmin pidetty morfologian tapaan immuunina transferille, 
mutta nykytutkimusten valossa on voitu osoittaa lukuisia esimerkkejä myös 
näiden transferista. Nykyisin syntaksin transferista on paljon dokumentaatiota 
myös tuotosten tasolla, ja sen on todettu ilmenevän sekä suorasti että epäsuorasti. 
(Jarvis−Pavlenko 2010: 96−102.) Syntaksin transferin tutkimus on muun muassa 
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osoittanut päinvastaisessa suunnassa tapahtuvaa transferia: toisen kielen oppimi-
sen seurauksena oppija on tullut suvaitsevammaksi epäkieliopillisille rakenteille 
myös omassa äidinkielessään (Altenberg 1991: 191−198). Samoin toisen kielen 
oppimisen on todettu joskus johtaneen siihen, että henkilö ei ole hyväksynyt 
äidinkielensä lauseita, joita yksikieliset natiivit ovat pitäneet täysin kieliopillisina 
(Jarvis 2003: 99−101). 

Suurin osa syntaksin transferin tutkimuksesta sekä ymmärtämisen että lausei-
den tulkinnan osalta on tehty kilpailumallin viitekehyksessä (Framework of the 
Competition Model), jossa on selvitetty, miten kielenkäyttäjät hyödyntävät 
pintatason vihjeitä (sanajärjestys, taivutusmuodot, semantiikka) tulkitakseen 
lausekonstituenttien keskinäisiä rooleja (esim. Bates−MacWhinney 1982). Myös 
syntaksin osalta on tutkittu eteenpäin suuntautuvan (lähtökielestä kohdekieleen) 
transferin lisäksi päinvastaista ja kaksisuuntaista transferia ja on havaittu toisen 
kielen oppimisprosessilla olleen vaikutuksia myös lähtökielen syntaksiin. Näitä 
vaikutuksia on tarkasteltu muun muassa teoksessa Effects of the Second Language 
on the First (toim. Vivian Cook 2003). Syntaksin transferin tutkimuksissa on 
todettu myös sekä suoraa että epäsuoraa transferia. Suorinta (tai ainakin silmiin-
pistävintä) transferia on havaittu tapauksissa, jotka koskevat adverbiaalin paikkaa, 
nollasubjektia, sanajärjestystä tai relatiivilauseiden vähyyttä (esim. Selinker 1969; 
White, Lydia 1985; Jarvis−Odlin 2000; Jarvis 2002). (Jarvis−Pavlenko 2010: 
97−102.) Transferin osuutta rektionvalinnoissa ei kuitenkaan ole tietääkseni 
aiemmin tutkittu. 

Vaikka transferia on tarkasteltu eri näkökulmista ja päädytty määrittelemään 
sitä eri yhteyksissä ja eri tarpeisiin hieman eri tavalla, yleensä kysymys on 
kuitenkin perimmältään samasta transferilmiöstä, jota kuvaa mielestäni parhaiten 
Jarvisin luoma työmääritelmä. Sen mukaan lähtökielen transferiin voidaan lukea 
kuuluvaksi oppijankielen data, jolla on korrelaatio hänen lähtökielensä kanssa 
(Jarvis 2000: 252). Työssäni analysoin viron kielen vaikutusta sekä positiivisen 
että negatiivisen transferin näkökulmasta. Tutkin transferin esiintymistä oppijan-
kielen eri vaiheissa kahden erilaisen ilmiön eli verbinvalintojen ja rektionvalinto-
jen osalta. Pyrin saamaan selville ne ongelmat, joita oppijoilla on heidän omaksu-
essaan läheistä sukukieltä, ja analysoimaan, mikä niissä on läheisten sukukielten 
vuorovaikutuksen osuutta. Koska verbien ja rektioiden oppiminen ovat ilmiöinä 
erilaisia, pyrin selvittämään myös, eroaako leksikon transfer (verbinvalinnat) 
syntaktisen ilmiön (rektionvalinnat) transferista. Tässä tutkimuksessa tarkastelen 
leksikon ja syntaksin transferia, joka vaikuttaa eteenpäin eli lähtökielestä kohde-
kieleen, joka on kielellistä, eksplisiittistä, tahallista ja tahatonta, produktiivista ja 
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reseptiivistä, joka tuotetaan kirjallisen kanavan kautta ja joka on verbaalia ja 
avointa sekä positivista ja negatiivista. 

Venäjänkielisten suomenoppijoiden tuottaman vertailuaineiston avulla pyrin 
tarkastelemaan myös lähisukukielen L1- ja L2-transferin eroa eli sitä, mitä 
vaikutusta lähisukukielen aiheuttamaan transferiin on sillä, onko transferin 
laukaiseva kieli äidinkieli vai muu opittu kieli. Transferia ei aiheuta vain oppijan 
äidinkieli vaan myös muut hänen osaamansa kielet. Jos L1 ja L3 eivät ole sukua 
toisilleen ja L2 ja L3 ovat, on luonnollista, että oppija etsii mahdollista leksikaa-
lista ja rakenteellista samankaltaisuutta L2:n ja L3:n välillä. Useissa tutkimuksissa 
on havaittu, että läheistä sukua oleva L2-kieli vaikuttaa enemmän L3:n oppimi-
seen kuin kaukaisempi L1. (Ringbom 2007b: 78−79.) 

3.1.3 Soveltava kontrastiivinen tutkimus 

Kontrastiivisen tutkimuksen ydinajatuksen, niin sanotun vahvan hypoteesin esitti 
Robert Lado (1968). Hänen mukaansa kaikki oppijan virheet on mahdollista 
ennustaa ja kuvata vertaamalla opittavaa kieltä ja kulttuuria oppijan äidinkieleen 
ja kulttuuriin. Kontrastiivinen tutkimus on nykyään tapana jakaa teoreettiseen 
kontrastiiviseen analyysiin ja soveltavaan kontrastiiviseen tutkimukseen.  Teo-
reettinen kontrastiivinen analyysi perustuu kielten samalta pohjalta lähteviin 
kuvauksiin ja pyrkii avaamaan näkökulmia yksittäisten kielten tutkimukseen. 
Soveltava kontrastiivinen tutkimus sen sijaan pyrkii tavoitteisiin, jotka ovat 
verrattavien kielten ulkopuolella, ja lähtee liikkeelle sovellustarpeista. Se edellyt-
tää myös tietynlaisten metodien käyttöä, jotta tiettyihin sovelluskohteisiin, 
esimerkiksi kielenoppijan ongelmiin, päästään käsiksi. (Sajavaara 2006: 13.) 

Kontrastiivinen tutkimus on pyrkinyt hyödyntämään kieltenvälisestä kontras-
toinnista saatua tietoa myös opetusmateriaalin laadinnassa. Lisäksi opettajan 
tärkeimpänä työkaluna kontrastiivisessa analyysissa, erityisesti sen varhaisen 
tutkimuksen kaudella, pidettiin tietoa kieltenvälisistä eroista. Kontrastiivista 
tutkimusta kohtaan esitettiinkin paljon kritiikkiä 1970- ja 1980-luvuilla juuri tästä 
syystä, koska kontrastoinnin kautta samanlaisilta näyttävät ilmiöt eivät olleetkaan 
välttämättä oppijoille helppoja ja vastaavasti joidenkin kieliparien välillä olleet 
eroavaisuudet eivät välttämättä aiheuttaneetkaan oppijoille varsinaisia ongelmia. 
(Mitchell−Myles 2004: 32, 37−38, 43.) 

Soveltavan kontrastiivisen tutkimuksen näkökulmasta kielenoppimisen tut-
kimuksen peruslähtökohta nykyään on kysymys, millä menetelmillä saadaan 
esille ne ongelmat, joita oppijoilla esiintyy, ja mikä niistä on seurausta kielten 
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välisestä vuorovaikutuksesta eli transferista. Sajavaara (2006: 14) kyseenalaistaa-
kin kielten kontrastoinnin sellaisten kielten osalta, joiden muotokategoriat eivät 
vastaa toisiaan. Tämän vuoksi soveltavan kontrastiivisen tutkimuksen onkin 
oletettu soveltuvan parhaiten juuri läheisten sukukielten kielenoppimisen 
tutkimukseen. 

Soveltavaa kontrastiivista tutkimusta käytän tässä tutkimuksessa analysoides-
sani, johtuuko jokin oppijankielen ilmiö, verbin tai sen rektion valinta, lähtökie-
lestä. Sitä varten esittelen suomen ja viron sekä venäjän keskeiset piirteet verbien 
ja rektioiden osalta luvussa 4. Soveltava kontrastiivinen tutkimus on ollut myös 
taustana sille, kun olen valinnut analysoitavat verbin ominaisuudet: verbien 
merkitysvastaavuuden ja sanahahmon vastaavuuden sekä rektiosijan. Kontrastii-
visen analyysin avulla olen myös jakanut kaikki tarkastelemani verbit ja rektiot 
tutkimuksessa tarkasteltaviin vastaavuusryhmiin. Merkitysvastaavuuden osalta 
verbit on jaettu seuraavasti: 1) yhdellä viron verbillä suomessa yksi vastine, 2) 
yhdellä viron verbillä suomessa kaksi tai useampia vastineita ja 3) kahdella tai 
useammalla viron verbillä suomessa yksi yhteinen vastine. Sanahahmon vastaa-
vuusryhmät ovat seuraavat: 1) verbit, joilla sanahahmot ja merkitykset ovat täysin 
tai lähes samanlaiset (samanlaisuussuhde), 2) verbit, joilla sanahahmot ovat 
erilaiset ja merkitykset samanlaiset (nollasuhde) sekä 3) verbit, joilla sanahahmot 
ovat samanlaiset ja merkitykset erilaiset (päinvastaisuussuhde). Rektion mukaan 
verbit on jaettu kahteen ryhmään: 1) verbit, joilla on sama rektiosija virossa ja 
suomessa, sekä 2) verbit, joilla on eri rektiosija virossa ja suomessa. Valituissa 
verbeissä ja testilauseissa olen pitäytynyt teosten Suomen kielen perussanakirja 
(1990−1994) ja Eesti kirjakeele seletussõnaraamat (1988−2007) merkityksissä. 

3.1.4 Kääntäminen oppimisen arvioinnissa 

Tutkimukseni aineisto on kerätty käännöstestin avulla. Olen käyttänyt käännös-
testiä, koska vapaan tuottamistehtävän avulla olisi ollut mahdotonta saada oppi-
joita tuottamaan tietynlaisia ja tietyntaajuisia verbejä sekä tiettyjä rektioita. 
Tulokseni kertovat siitä, miten verbi ja sen rektio osataan tässä testissä.  Tulosten 
soveltamisen kannalta on tärkeä myös huomioida, mitä merkitystä transferin 
kannalta on sillä, että kyseessä on käännöstesti. Testilauseen muut osat testattuja 
verbejä ja rektioita lukuun ottamatta oli kännetty valmiiksi. Näin oppijoilla oli 
testattujen verbien ja rektioiden lisäksi saatavilla hieman helpottavaa kontekstia, 
jota tuottamistehtävässä olisi ilman käännöstestiä mahdotonta antaa. 
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Kääntämisen tavoite on oikeiden ja sopivien kohdekielisten vastineiden löy-
täminen lähtökielen teksteille. Ekvivalenssi on käännöstieteen termi, jota yleensä 
käytetään viittaamaan semanttisesti mahdollisimman tarkkaan vastinesuhteeseen. 
Suomen kielessä on käytetty ekvivalenssin lisäksi termiä vastaavuus. Käännös-
vastine-termi viittaa taas vastineena toimivaan sanaan tai ilmaukseen eikä siis itse 
vastaavuussuhteeseen: se on kohdekielen sana tai ilmaus, jota tietyssä tekstissä on 
käytetty tai jota voitaisiin käyttää lähtökielen sanan tai ilmauksen vastineena. 
(Ingo 1990: 96−100; 2007: 162−170.) Ekvivalenssia käytetään terminä vähän eri 
merkityksessä eri kielissä. Ekvivalenssi on nähty myös vähän ongelmalliseksi 
esimerkiksi funktionaalisen käännösteorian näkökulmasta, koska sen mukaan 
lähtö- ja kohdekielen tekstien ja niiden tarkoitusten ei ole tarkoitus olla samanlai-
sia, vaan käännöksen tulisi olla ennen kaikkea yhtenäinen kokonaisuus. (Ks. esim. 
Oittinen 1995: 35−36.) 

Käsitys kääntämisestä on muuttunut ja muuttuu koko ajan. 1800-luvulla 
kääntäjä seurasi tarkasti alkutekstiä. 1980- ja 1990-luvulla kääntäjä sai näkyä 
enemmän ja jopa uudelleenkirjoittaa tekstiä. Sen jälkeen ihanteina ovat olleet 
täsmällisyys, uskollisuus alkutekstille sekä kääntäjän välittävä rooli. Käännöstut-
kimuksessa on painotettu pitkälti ekvivalenssia eli lähtö- ja kohdekielen samuutta. 
Funktionaalinen käännösteoria on taas 1990-luvulta lähtien painottanut sitä, miten 
käännös täyttää tehtävänsä kohdekielisessä kulttuurissa. Sen mukaan alkutekstin 
funktio voi olla eri kuin sen käännöksen funktio. (Oittinen 1995: 33−36.) Toisaal-
ta saatetaan edelleenkin kääntäjältä toisinaan odottaa uskollisuutta alkutekstille, 
toisinaan taas toivotaan mukauttamista tai kielellistä irtautumista esikuvista 
(Paloposki 2004: 368). Käännöksen alkutekstin noudattamisen asteeseen vaikut-
tavat olennaisesti muun muassa käännöksen käyttötarkoitus ja käännettävän 
tekstin tekstilaji. 

Keskityn tässä tutkimuksessa ekvivalenssin tutkimiseen, koska tutkimusai-
neistoni sisältää yksittäisiä käännöslauseita. Jotta käännöstä voisi tutkia funktio-
naalisen käännöstutkimuksen keinoin, sen tulisi olla kokonaisuus eli teksti, jolle 
kirjoittaja on määritellyt tietyn viestinnällisen funktion. Tämän tutkimuksen 
käännöstestin funktio ei ollut viestinnällinen vaan tarkan käännösvastineen 
löytäminen. Tutkin nimenomaan informanttien tuottamien tiettyjen viron kielen 
verbien ja niiden rektioiden suomenkielisiä vastineita. Esimerkiksi Newmark on 
sitä mieltä, että sanat ovat enemmän tai vähemmän kontekstivapaita (Newmark 
1988: 34). Niinpä niiden tutkiminen yksittäisten käännöslauseiden avulla pitäisi 
olla luotettavaa. Käännöstestin luotettavuutta läheisen sukukielen leksikon 
oppimisen tutkimisessa lisää myös se, että läheisillä sukukielillä on laaja yhteinen 
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sanasto. Sen lisäksi myös niillä sanoilla, jotka eivät ole yhteisiä, on kuitenkin 
yleensä tarkat käännösvastineet. (Swan 2005: 163.) 

Translatorisen prosessin lähtö- ja tulotilanteesta on suomen kielessä käytetty 
määrepareja lähde−kohde, lähtö−tulo ja alku−loppu (Hietanen 2005: 30). Jos 
kummassakin kielessä on sanalle vastine, on mahdollista erottaa ensiksi langue-
tason leksikkovastine eli sanakirjavastine. Jos todellinen tai kääntäjän kuvittelema 
suhde lähtö- ja kohdekielen välillä on yhden suhde yhteen, voidaan puhua lek-
seemivastineesta, jolloin kahden lekseemin merkitykset ovat identtiset. Leksikko 
on kuitenkin rakentunut siten, että toisen kielen lekseemin tietty semeemi vastaa 
toisen kielen lekseemin tiettyä semeemiä ilman, että lekseemien muilla mahdolli-
silla semeemeillä on välttämättä yhteistä käyttöalaa. Tällöin käytetään semeemi-
vastineita (esim. suomen poika-lekseemin semeemeitä ei voi ruotsintaa muulla 
tavoin kuin käyttämällä usean lekseemin yksittäisiä semeemejä (gosse, unge, 
yngling, hanunge, man). Parole-tasolla jossakin tekstiyhteydessä puhutaan 
tekstivastineesta ja tarkemmin kotekstivastineesta. (Ingo 1990: 102−103; 2007: 
91−95.) Myös virossa suomen poika-lekseemin kahdelle semeemille on kaksi 
vastinetta: poiss ’poika’ ja poeg ’oma poika’. 

Käännösprosessin toisessa päässä on lähtökieli ja sen tarkka analyysi kään-
nöksen lähtökohtana ja toisessa päässä taas kohdekieli, jonka taidon varassa 
kääntäjä antaa käännökselle sen lopullisen asun. Itse käännösprosessissa erotetaan 
yleensä kolme vaihetta: analyysi, siirto ja uudelleenstrukturointi eli muotoilu. 
Näistä siirto on kaikkein vaikeimmin tutkittavissa, koska se tapahtuu kääntäjän 
aivoissa. Siirtovaiheessa tarkkaan analysoitu tekstimateriaali siirretään kuitenkin 
lähtökielestä kohdekieleen. Koska analyysin tulosten siirto tapahtuu kääntäjän 
aivoissa, tässä vaiheessa ei välttämättä synny tekstiä. Tekstin synty kuuluu vasta 
muotoiluvaiheeseen. Siirto tapahtuu ydinlausetasolla tai sitä suhteellisen lähellä 
olevalla etärakennetasolla. Käytännössä eri vaiheet nivoutuvat usein läheisesti 
toisiinsa siten, että analyysi, siirto ja muotoilu vuorottelevat keskenään. Pitkän ja 
mutkikkaan virkkeen kääntämisessä kääntäjä voi vielä muotoiluvaiheessakin 
joutua palaamaan esimerkiksi kieliopilliseen tai tyylilliseen analyysiin ennen kuin 
pystyy panemaan lopullisen version paperille. (Ingo 1990: 108−109, 195.) Tässä 
tutkimuksessa ei havainnoida itse käännösprosessia, vaikka tarkastellaankin 
informanttien tekemiä käännösten editointeja, jotka kuvaavat osaltaan myös 
käännösprosessia. 

Kääntämiseen prosessina vaikuttaa paljolti se, miten paljon samanlaisuutta 
lähtö- ja kohdekielen ilmiöiden välillä on. Jos kielten välillä on muodollista 
samanlaisuutta, se antaa pohjan oletukselle käännöksen ekvivalenssista. Muodol-



55 

 

linen vastaavuus taas herättää toiveita semanttisesta ja funktionaalisesta ekviva-
lenssista. Nämä toiveet usein täyttyvätkin sukukielten tapauksessa, jolloin for-
maali kieltenvälinen samanlaisuus on normaalisti yhteydessä semanttisen saman-
laisuuden kanssa, vaikkakaan ei takaa aina semanttista identtisyyttä. (Ringbom 
2007b: 9.) Kääntäminen läheisestä kielestä toiseen voi siis vaatia jopa normaalia 
suurempaa tarkkaavaisuutta, jotta ei sorruta yliyleistämään muodon samanlaisuut-
ta myös ilmiöiden semanttiseen tai funktionaaliseen samanlaisuuteen tapauksissa, 
joissa näin ei ole. Juvan (2005) mukaan kääntäjän on mahdollista korvata melko 
mekaanisestikin yhden kielen elementtejä toisen kielen elementeillä ja luoda 
kömpelöitä lauseita, jos kielet ovat läheistä sukua toisilleen. Alkeellinen kääntä-
minen onnistuu tällöin melko vähällä vaivalla, mutta kielten samantapaisuus 
synnyttää omat vaaransa.  (Juva 2005: 15.) 

Käännöksestä kielitaidon arviointimenetelmänä on oltu eri aikoina eri mieltä. 
Käännös on perinteisimpiä arviointimenetelmiä, eikä sen arvoa kielitaidon 
mittarina kyseenalaistettu kielioppi−käännös-metodin valtakaudella. Kieltenope-
tuksen menetelmien kehityttyä käännöksen käyttöä kielitaitotestinä on alettu 
arvostella, koska kielitataito ei ole samaa kuin käännöstaito. Käännöstä on 
kehotettu käyttämään kokeissa samoissa suhteissa kuin itse opetuksessakin. (Ingo 
1990: 72.) Itse valitsin käännöstehtävän tähän testiin ensiksikin sen vuoksi, että 
sanan tai rektion hallintaa on vaikea muuten testata: oppijoita olisi muuten 
mahdotonta saada tuottamaan juuri tietynlaisia tai tietyntaajuisia verbejä ja 
rektioita. Lisäksi Viron yliopistoissa käännöstä on käytetty sekä opetusmetodina 
että testaamisen välineenä ensimmäisestä vuosikurssista lähtien. Lisäksi opiskeli-
joiden opinto-ohjelmaan on kuulunut käännöskursseja sekä virosta suomeen että 
suomesta viroon. Testissä en ole siis vaatinut oppijoilta sellaisia taitoja, joita 
heille ei ole opetettu. On kuitenkin mahdollista, että käännöstesti aiheuttaa 
enemmän kieltenvälistä vaikutusta kuin muut aineistonkeruumenetelmät. Lisäksi 
on mahdollista, että käännöstestissä tehtävien luonne voi ohjata oppijoita arvaa-
maan sellaisia asioita, joita he eivät ole vielä oppineet tai edes kohdanneet syö-
töksessä. Tulokseni kertovat siis siitä, miten verbi ja sen rektio osataan tässä 
testissä. 

Ingon mukaan käännöstaito on kielitaitoa vaativampaa. Kun kielitaito on yh-
den tai useamman kielen rakenteen ja ilmaisuvarojen hallintaa, vaatii käännöstaito 
kahden tai useamman kielen välisenä sillanrakentajana myös kykyä suhteuttaa 
kahden kielen rakenteet, ilmaisuvarat, kielenkäyttönormit, kulttuuritaustat jne. 
toisiinsa. Käännöskoe myös mittaa jossakin määrin kahden kielen kielitaitoja, 
jolloin myös äidinkielen hyvä tai huono hallinta vaikuttaa lopputulokseen. (Ingo 
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1990: 72−73.) Tämä kuitenkin pätee erityisesti äidinkieleen päin suoritettaviin 
käännöksiin, joista omassa testissäni ei ollut kysymys. Ingo (1990) väittää myös, 
että koska kielitaitojen luotettava testaaminen on pulmallinen tehtävä, mikään 
muu menetelmä kuin kääntäminen ei yksin riitä kirjallisen kielitaidon monipuoli-
seen testaamiseen. Sen vuoksi kääntämisellä on hänen mukaansa heikkouksistaan 
huolimatta monta etua muihin menetelmiin nähden: 1) se testaa kielitaidot monel-
la tasolla (oikeinkirjoitus, morfologia, syntaksi, sanasto, tekstin pragmatiikka), 2) 
käännettävä teksti antaa valmiin kognitiivisen verkoston ilmaistavaksi kohdekie-
lellä, 3) käännettävä teksti antaa lähtökielen sanat omassa kontekstissaan, joilloin 
niiden merkitys on yksiselitteinen, 4) kääntämällä äidinkieleen voidaan mitata 
passiivinen kielitaito, 5) kääntämällä vieraaseen kieleen voidaan mitata aktiivinen 
kielitaito ja 6) kääntäminen ei ole keinotekoisesti luotu epätodellinen kielenkäyt-
tötilanne kuten monet muut testit. (Ingo 1990: 74.) Vaikka kääntämisellä on 
etunsa muun muassa integroivana tehtävänä, kielitaidon arviointi on viime 
aikoina kehittynyt siinä määrin, että monia muitakin menetelmiä voidaan pitää 
yhtä luotettavina. Kääntämistä ei ole aina edes mahdollista käyttää. Esimerkiksi 
luku- ja kirjoitustaidottoman oppijan kielitaidon kehittymistä on mahdotonta 
testata kirjallisella käännöstestillä. 

Käännöstehtävän vaikeusaste riippuu ennen kaikkea arvostelutavasta. Testin 
vaikeusaste voidaan sopeuttaa testattavien taitojen mukaan siten, etteivät kaikki 
kielen tasot vaadi huomiota. (Ingo 1990: 75.) Tässä tutkimuksessa testataan 
verbien ja niiden rektioiden hallintaa. Oikeinkirjoitukseen, morfologiaan, syntak-
siin ja tekstiin sinällään ei kiinnitetä huomiota. Käännöstehtävää on helpotettu 
myös siten, että tehtävänä on vain lähtökielen tiettyjen verbien ja rektioiden 
kääntäminen, ei kokonaisen lauseen tai tekstin. 

Käännöstieteen kannalta olennaisia ovat kontekstin ja kotekstin käsitteet (ks. 
esim. Saukkonen 1984; 2001). Merkityksen muodostumista analysoimalla ilmaus-
ta ympäröivää kontekstia tutkii erityisesti kontekstuaalinen semantiikka. Analyy-
sin kohteena voi olla lähin tekstikonteksti tai laajempi, koko sosiaalisesta ympä-
ristöstä muodostuva konteksti (Jantunen 2004: 7). Saukkonen (2001: 29) käyttää 
termiä kognitiivinen konteksti, joka sisältää yksilöllis-yhteisöllisen, kulttuurisen 
ja ideologisen potentiaalin. Koteksti puolestaan tarkoittaa sanan tai ilmauksen 
tarkkarajaista tekstuaalista lähiympäristöä (Sinclair 1991: 172). Merkityksen 
kontekstuaalisuutta ovat tutkineet muun muassa Firth, Halliday ja Sinclair, joiden 
lähestymistavalle on ominaista merkityksen ja muodon sekä leksikon ja kieliopin 
yhteyden korostaminen. Erityisesti Sinclair kritisoi perinteisiä sanakirjoja, koska 
ne antavat sanalle useita irrallisia merkityksiä ilman kontekstia. (Sinclair 1991: 
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6−7.) Kontekstuaalinen semantiikka pyrkiikin kuvaamaan ensisijaisesti toistuvia 
käyttöyhteyksiä ja niiden merkityksiä. Tällöin pyritään ennen kaikkea hahmotta-
maan ne tekijät, jotka johtavat tietyn ilmauksen valintaan. (Jantunen 2004: 8.) 
Tässä tutkimuksessa konteksti on pelkästään lauseenpituinen. 

Käännöstieteen tutkimusala voidaan jakaa karkeasti neljään, osittain päällek-
käiseen tutkimusalueeseen. Ensimmäisen alueen muodostaa kääntämisen ja 
käännöstieteen historian tutkimus, ja toisen, kohdekulttuuripainotteisen tutkimuk-
sen muodostaa yksittäisten tekstien ja kirjailijoiden tutkimus. Kolmas alue sisältää 
lähtö- ja kohdetekstien kielellisten elementtien vertailevan tutkimuksen sekä 
neljäs, kääntämisen poetiikka, kirjallisuuden kääntämisen laajan alueen. (Bassnett 
1995: 26−27.) Oma tutkimukseni edustaa käännöstieteen kolmatta aluetta, jossa 
vertaillaan lähtö- ja kohdetekstin kielellsten elementtien vastaavuutta: oppijoiden 
tuottamien sananvalintojen ja rektioiden vastaavuutta virossa ja suomessa. 

3.2 Katsaus kielenoppimiseen 

Toisen kielen oppimisen teoreettiset suuntaukset ovat jaettavissa nativistisiin, 
interaktiivisiin ja sosiokulttuurisiin teorioihin (Larsen-Freeman−Long 1991: 221). 
Nativistiset teoriat korostavat ihmisen universaalin kielikyvyn roolia, interaktii-
viset teoriat kieltä ihmisten välisen vuorovaikutuksen seurauksena ja sosiokulttuu-
riset ihmisen toimintaa ja oman identiteetin uusiutumista hänen omassa ympäris-
tössään (Sajavaara 2006: 18). Nativististen teorioiden mittavin käsitteistö on 
rakentunut Chomskyn 1980-luvulla luoman universaalikielioppiteorian ympärille 
(Mitchell−Myles 2004: 52−53). Teoria perustuu ihmisen biologisesti määräyty-
neeseen myötäsyntyiseen kielelliseen tietoon eli universaalikielioppiin, joka 
kuuluu kieltä koskevaan aivojen osajärjestelmään. Tämän myötäsyntyisen kielel-
lisen tiedon avulla on selitettävissä se, että ensikielen kompetenssi syntyy, vaikka 
kieliympäristön tarjoama kieliaines ei sisällä kaikkea sitä, mitä lapsi kuitenkin 
osaa. Universaalikielioppiteorian mukaan lapsi omaksuukin ensikielensä impli-
siittisesti, opettamatta synnynnäisen kielikyvyn ansiosta. (H. Jaakkola 1997: 38; 
Sajavaara 1999: 84.) 

Koska vieraan kielen oppijallekaan ei opeteta kaikkea, mitä hän kuitenkin in-
tuitiivisesti osaa, voisi ajatella universaalikieliopilla olevan tekemistä myös 
vieraan kielen oppimisen kanssa. Vieraan kielen oppimisessa tilanne on kuitenkin 
hyvin toisenlainen kuin ensikielen oppimisessa. Tutkijoiden näkemykset univer-
saalikielioppiteorian soveltuvuudesta vieraan kielen oppimiseen ovatkin vaihdel-
leet. Asiaa ei ole pystytty ratkaisemaan, mutta kysymys tässä muodossaan ei 
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olekaan enää hallitseva, vaan nykyään lähdetään siitä, että universaalikielioppi on 
ainakin jossain määrin vieraan kielen oppijan käytettävissä. Kysymys ei oikeas-
taan olekaan siitä, onko universaalikielioppi vieraan kielen oppijan käytössä vai 
ei, vaan siitä, kuinka kielikyky voi sisältää eri kielten ydinkielioppeja. Useita 
kieliä taitavalla tiedon täytyykin olla erilaista kuin yhtä kieltä taitavalla. Univer-
saalikielioppi koskee joka tapauksessa vain ydinkieliopin implisiittistä osaamista, 
joten se on kielellisen kompetenssin teoria. Vieraan kielen oppimiseen kuuluu 
myös paljon muuta, mitä universaalikielioppi ei pyrikään selittämään. (H. Jaakko-
la 1997: 40−43.) 

Ensimmäisen yhtenäisen ja mittavan yrityksen selittää toisen kielen oppimi-
sen kysymyksiä ja luoda yhtenäinen teoria on tehnyt Stephen Krashen. Krashen 
on käyttänyt teoriastaan nimityksiä monitoriteoria ja input-hypoteesimalli. 
Teorian mukaan vieras kieli omaksutaan tiedostamatta tarjolla olevasta kie-
liaineksesta, jonka sisältämät rakenteelliset piirteet ylittävät hiukan oppijan 
senhetkisen osaamistason. Uudet kieliopilliset rakenteet ymmärretään kontekstin, 
yleistietojen, aikaisemmin omaksutun kielellisen kompetenssin ja luokassa 
opettajan käyttämien havainnollistamiskeinojen avulla. Jos ymmärrettävää, 
oppilasta kiinnostavaa kieliainesta on riittävästi tarjolla, ei kielioppia tarvitse 
opettaa eksplisiittisesti. Krashen tekee eron kahden sisäistämisprosessin välillä, 
joista hän käyttää nimityksiä omaksuminen ja oppiminen. Teoria on saanut paljon 
vastakaikua erityisesti opettajilta, mutta tutkijat ja teoreetikot ovat kritisoineet 
sitä. Vaikeasti hyväksyttävissä on ollut mm. Krashenin väite, että opittu aines ei 
voi koskaan muuttua omaksutuksi. Muodollisen opiskelun kautta ei hänen käsi-
tyksensä mukaan voida päästä tilanteeseen, jossa kielelliset tuotokset voisivat 
saada luonnollisella tavalla alkunsa. (Krashen 1982; H. Jaakkola 1997: 33−34; 
Mitchell−Myles 1998: 35−39; Sajavaara 1999: 85.) 

Kun behavioristiset näkemykset oppimisesta jäivät taka-alalle, on ympäristön 
vaikutukseen perustuvia teorioita olleet Schumannin pidginisoitumishypoteesi 
(kielen yksinkertaistumisprosessi) ja akkulturaatiomalli (sopeutuminen uuteen 
kulttuuriin). Schumann pyrki selittämään kielenoppijan kielen kehityksen pysäh-
tyneisyyttä sosiaalisten ympäristötekijöiden perusteella. Keskeisiä tässä olivat 
sosiaalisen etäisyyden käsite, johon vaikuttavat erilaiset tekijät, esim. yksilön 
integroituminen yhteisöön sekä kulttuurinen läheisyys ja asenteet (Schumann 
1978: 77−86), sekä psykologisen etäisyyden käsite, johon sisältyvät muun muassa 
kulttuurishokki ja yksilön oma motivaatio (Schumann 1978: 86−100). Vaikutusta 
oli myös sillä, millaiseksi oppija koki tulevaisuutensa uudessa kieliympäristössä. 
Myös Schumannin teoriat ovat herättäneet paljon kritiikkiä (ks. esim. Larsen-
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Freeman−Long 1991: 258−266). (Schumann 1978; Mitchell−Myles 1998: 39−40; 
Sajavaara 1999: 86−87.) 

Interaktiivisissa teorioissa eli ihmisten välisen vuorovaikutuksen merkitystä 
kielenoppimiselle tutkivissa toisen kielen oppimisen tutkimuksissa on keskitytty 
siihen, millaista kielenoppijoiden vuorovaikutus toistensa ja syntyperäisten 
kielenkäyttäjien kanssa on ja miten tämä vuorovaikutus edistää ja ilmentää itse 
oppimisprosessia (Suni 2008: 18). Interaktiiviset teoriat ovat syntyneet seurauk-
sena viimeaikaisesta panostuksesta diskurssintutkimukseen ja pragmatiikkaan. 
Vuorovaikutuksen tarkastelu on tehnyt tarpeelliseksi myös selvittää erilaisia 
sosiaalisia prosesseja, jotka ovat käynnissä kielenoppimisen yhteydessä. Vuoro-
vaikutuksessa syntyy sellaista inputia, joka on oppimistapahtuman kannalta 
välttämätöntä, koska neuvottelu merkityksistä on luonnollinen osatekijä ihmisten 
välisessä kanssakäymisessä. (Mitchell−Myles 2004: 166−174; Sajavaara 1999: 
87−88.) Päähuomio interaktionaalisissa toisen kielen oppimisen tutkimuksissa on 
ollut siinä, millaiisia muokkauksia vuorovaikutuksessa toteutetaan ymmärrettä-
vyyden turvaamiseksi (Suni 2008: 18). 

Toisaalta kieltä on mahdollista tarkastella myös siltä kannalta, onko kieli yk-
silön ominaisuus vai onko se olemassa vain sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
(Martin 2009: 321−322). Sosiokulttuuriset lähestymistavat ovat tulleet toisen 
kielen tutkimukseen psykologian ja kasvatustieteen kautta. Niiden mukaan kieli 
opitaan jakamalla se muiden kanssa. Myös taitojen omaksuminen ja vakiinnutta-
minen tapahtuu sosiokulttuurisen tulkinnan mukaan jaetun ja tuetun suorituksen 
avulla. Sosiokulttuurinen lähestymistapa haastaa tarkastelemaan oppimista 
laajemminkin kuin tietyn tehtävän tai luokkahuoneen kontekstissa. Se ohjaa 
selvittämään esimerkiksi sitä, miten oppijan sosiaaliset verkostot ja ympäröivä 
tekstimaailma ohjaavat, säätelevät ja tukevat oppimista. (Lantolf 2000: 1−3; 
Donato 2000: 27−30; Suni 2008: 25−27.) 

Yksi tärkeä näkökulma kielenoppimiseen on ns. käyttöpohjaisen oppimisen 
mallit (usage-based models). Niiden mukaan kielen muoto, merkitys ja käyttö 
ovat erottamattomia kielen yksiköissä, jotka muodostavat tietynlaisen varaston, 
joka muuttuu ja elää käytössä koko ajan. Tällöin oppija luokittelee ja järjestelee 
kielellisiä yksiköitä, ja oppiminen on analogisten mallien ja säännönmukaisuuksi-
en hyödyntämistä. Käyttöpohjainen oppiminen perustuu kielen käyttötapahumiin 
eli kielenkäyttötilanteisiin. Tällöin kielenoppiminen tapahtuu enemmänkin 
omaksumalla joko todellisissa tai simuloiduissa viestintätilanteissa. (Kem-
mer−Barlow 2000. vii−xi; Aalto−Mustonen−Tukia 2009: 407−408.) Nykyään on 
siis olemassa paljon sellaista toisen kielen oppimista koskevaa kirjallisuutta, 
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joissa olennaista on kysymys, kehittyykö kieli luonnostaan tapahtuvien prosessien 
kautta vai onko kielen hallinta seurausta jostakin kielen ulkopuolelta tulevasta 
vaikutuksesta. Nykyään hyödynnetään entistä enemmän myös tietokoneen suomia 
tutkimusmahdollisuuksia ja korpustutkimuksia toisen kielen tuotosten analysoin-
nissa. (Sajavaara 1999: 83−84; Mitchell−Myles 2004: 259−260.) 

Kielenoppiminen on kaksitahoinen kysymys, koska siinä on kyse joko kieli-
tiedosta tai kielitaidosta, yleensä kuitenkin molemmista yhtä aikaa. Kielitieto 
puhtaimmillaan tarkoittaa sitä, että oppija pystyy selittämään ilmiön, mutta ei 
osaa käyttää sitä vuorovaikutuksessa. Kielitaito puhtaimmillaan on sitä, että 
oppija osaa itse tuottaa oikean ilmaisun tai muodon vuorovaikutuksessa osaamatta 
antaa ilmaisulle tai muodolle selitystä. Näitä teoreettisia ääripäitä, joita todelli-
suudessa tuskin koskaan esiintyy opetuksessa täysin puhtaassa muodossa, on 
kuvattu mm. seuraavilla käsitepareilla: formalistinen−funktionaalinen, deklaratii-
vinen−proseduraalinen, tietoinen−tiedostamaton, eksplisiittinen−implisiittinen tai 
formaali−informaali. (Krashen 1982: 10; H. Jaakkola 1997: 53−77; Siitonen 
1999: 25−26.) H. Jaakkola jakaa kielitiedon taustalla olevan kielellisen tietoisuu-
den metalingvistiseen tietoisuuteen ja kielitietoisuuteen. Metalingvistinen tietoi-
suus kuuluu ihmisen kognitiiviseen kehitykseen eli kehittyy yksilöllä sisältäpäin 
iän mukana, kielitietoisuutta puolestaan pyritään kehittämään opetuksella meta-
lingvististä tietoisuutta hyödyntämällä. (H. Jaakkola 1997: 27.) Käytännössä esim. 
suomen kielen opetusta rakennetaan kehittämään sekä kielitietoa että kielitaitoa. 

Kielitieteessä ihmisen tiedosta ja taidosta on käytetty myös termejä kompe-
tenssi ja performanssi. Varhaisempi teoreettinen (erityisesti chomskylainen) 
kielitiede tutki erityisesti kompetenssia eli ihmisen kielikykyä: miten ihmisen 
kielellinen tieto rakentuu. Esimerkiksi psykolingvistiikka pyrkii puolestaan 
selvittämään ihmisen suoritusta eli sitä, miten ihminen panee toimeen sisäistä 
kielellistä tietoaan. Psykolingvistiikassa kielen ajatellaan tallentuvan muistiin ns. 
sisäisenä kielioppina eli tietona siitä, miten oma kieli rakentuu. Tämä tieto on 
erilaisia kielen muistiyksikköjä, joita voidaan yhdistellä ja saada siten aikaan 
lauseita. (Dufva 1999: 17−19.) 

Ensikielen käytössä on itsestään selvää, että ymmärtämistaidot ovat paljon 
pidemmällä kuin tuottamistaidot. Tämä pätee suurelta osin myös toisen kielen 
omaksumiseen. Kuitenkin pelkästään muodollisen luokkahuoneopetuksen kautta 
opitussa kielitaidossa ymmärtämis- ja tuottamistaitojen välinen ero voi olla 
yllättävän pieni, melkein olematon (Takala 1984). Läheistä sukukieltä oppivalle 
juuri ensikielen positiivisen transferin ansiosta ymmärtämistaidot ovat tuottamis-
taitoja huomattavasti pidemmällä, mutta niitä on haastavampi tutkia. 
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Kielenopetus vastaa parhaimmillaan oppijan arjen tarpeisiin sekä auttaa jä-
sentämään ja syventämään luokan ulkopuolella opittua (Aalto−Mustonen−Tukia 
2009: 404). Tällaisessa funktionaalisesti suuntautuneessa opetuksessa kieli 
nähdään viestintävälineenä, jolloin painottuu vahvasti kielen käytön näkökulma. 
Tällöin opetuksessa keskitytään pääasiassa puhutun kielen, puheen tuottamisen ja 
ymmärtämisen opettamiseen. (Pälli−Latomaa 1997: 26−27.) Funktionaalinen 
kielenopetus pohjautuu käsitykseen kielestä käyttöpohjaisena (Aal-
to−Mustonen−Tukia 2009: 407). Funktionaalisen opetuksen yksi tärkeä periaate 
on keskittyä tyypillisiin ja frekventteihin kielen ilmiöihin. Kuitenkin suomen 
kielen oppimisen tutkimuksessa on melko vähän kiinnitetty huomiota frekvens-
siin, joka tässä väitöstutkimuksessa on yksi keskeinen muuttuja. 

Tavallisessa luokkahuonetilanteessa ovat yleensä mukana sekä formalistinen 
että funktionaalinen puoli. Kielitiedon roolista kielitaidon kehittymisessä on 
keskusteltu pitkään. 1980- ja 1990-luvun tutkimusten tulokset osoittavat H. 
Jaakkolan (1997: 90) mukaan, että kieliopin opetus on edelleen keskeinen ele-
mentti vieraan kielen opetuksessa. Esim. saksalaiset ja brittiläiset opettajat eivät 
kyseenalaista eskplisiittisen kieliopin opetuksen merkitystä. Amerikkalaisten 
opettajien käsitykset vaihtelevat sen mukaan, opettavatko he vähän tai runsaasti 
opetettuja kieliä, mutta tulokset myös heidän osaltaan viittaavat samaan suuntaan, 
että institutionaaliseen opetukseen kuuluu kieliopin opetus. 

Tämä tutkimus pohjautuu toisaalta lingvistiseen näkemykseen kielestä (tar-
kastelun kohteen ovat kielen abstraktin tason yksiköt eli verbien merkitykset ja 
rektiosuhteet) ja toisaalta käyttöpohjaiseen käsitykseen kielenoppimisesta (lek-
seemin taajuus). Käyttöpohjaisen kielenoppimiskäsityksen mukaan oppiminen on 
analogisten mallien ja säännönmukaisuuksien hyödyntämistä. Käyttöpohjainen 
oppiminen perustuu kielen käyttötapahtumiin eli kielenkäyttötilanteisiin, joissa 
syötöksen tulee olla oppijan lähikehityksen vyöhykkeellä (Zone of Proximal 
Development, ks. esim. Vygotsky 1978; Lantolf 2000; Nissilä−Vaarala− 

Pitkänen−Dufva 2009: 41) eli alueella, joka taitojen oppimisessa jää aktuaalisen 
tason ja potentiaalisen tason väliin. Kun kielenkäyttötilanteissa on oppijan kieli-
taidon kannalta sopiva määrä jo automaattistunutta tietoa sekä uutta, prosessoita-
vaa tietoa, oppija kykenee käyttämään hyväkseen tämän uuden tiedon ja sovelta-
maan sen aiemmin oppimiinsa analogisiin malleihin ja säännönmukaisuuksiin. 
Kun sama syötös toistuu riittävän monta kertaa, tapahtuu myös uuden tiedon 
automaattistuminen, mikä vapauttaa tilaa jälleen uusien asioiden prosessoinnille. 
Verbien ja niiden rektioiden oppimiseen lähisukukielen oppijalla vaikuttaa lisäksi 
se, että hänellä on lähisukukielen transferin ansiosta valmiina suuri varasto 
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lekseemejä ja rektioita, joten L1 vaikuttaa heillä ratkaisevasti siihen, mikä on 
milloinkin opittavissa. 

3.3 Kielenoppimisen tutkimuksen historiaa 

Varhainen toisen kielen oppimisen tutkimus oli vahvasti sidoksissa sekä beha-
vioristisiin ajatuksiin että kontrastiiviseen näkökulmaan, joiden taustalla oli 
näkemys ulkopuolisen vaikutuksen merkityksestä. Kielenoppijan ongelmat 
katsottiin voitavan ennustaa vertaamalla huolellisesti oppijan äidinkieltä opitta-
vaan kieleen. Robert Ladon (1968) kontrastiivisen tutkimuksen ydinajatuksen, ns. 
vahvan hypoteesin mukaan kaikki oppijan virheet on mahdollista ennustaa ja 
kuvata vertaamalla opittavaa kieltä ja kulttuuria oppijan äidinkieleen ja kulttuu-
riin. Vahva hypoteesi sai kannatusta siihen asti, kunnes todettiin, ettei kaikkia 
virheitä voitu ennustaa kielten erojen perusteella. 

Seuraavaksi otettiin käyttöön oppijoiden virheiden analyysi, koska virheiden 
katsottiin olevan osoituksena kielenoppijan ongelmista. Havaittiin, että virheet 
ovat luonteeltaan systemaattisia. Äidinkielen interferenssin katsottiin olevan yksi 
virheiden selitys monien muiden joukossa. Lähtökielestä johtuvia virheitä sanot-
tiin interlingvaalisiksi (kielten välisiksi) ja kohdekielestä johtuvia intralingvaali-
siksi (kielen sisäisiksi) virheiksi. Lisäksi korostettiin kielenoppijan omaa aktiivi-
suutta ja rationaalisuutta. Virheanalyysikään ei tuottanut toivottua ratkaisua, 
koska virheiden takaa oli vaikea aina löytää niitä syitä, jotka poikkeavuuden 
olivat aiheuttaneet. (Mitchell−Myles 1998: 23−26.) 

Toisen kielen oppimisen tutkimus vilkastui erityisesti Yhdysvalloissa 1970-
luvun lopulla. Tuolloin tuli tavaksi kieltää äidinkielen vaikutus. Syynä olivat 
luonnollisessa ympäristössä kieltä omaksuneiden, Yhdysvaltoihin muuttaneiden 
ihmisten keskuudessa tehdyt havainnot, joiden perusteella laadittiin malli mor-
feemien omaksumisjärjestyksestä. Morfeemien omaksumisen katsottiin tapahtu-
van tietyssä, ns. luonnollisessa järjestyksessä. Tutkimuksissa todettiin kuitenkin 
eroja äidinkielisiin verrattuna, joten käsitystä ensikielen ja toisen kielen omaksu-
misprosessien samankaltaisuudesta ei voitu vahvistaa. Tunnetuin sovellus tästä 
mallista on ns. moniulotteinen malli. Löydettiin hyvin selvä reitti, jonka kautta 
saksan kielen sanajärjestys kehittyy kielenoppijalla. Moniulotteisen mallin 
heikkous on se, että aineisto kattaa vain suppean alueen kielestä eikä malli tarjoa 
selitystä sille, miksi oppijat siirtyvät tasolta toiselle. (Ellis 1994: 382−384; 
Mitchell−Myles 1998: 31−35; Sajavaara 1999: 77−79.) 
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Kun toisen kielen tutkimus oli päässyt alulle, kontrastiivinen tutkimus julis-
tettiin kuolleeksi erityisesti Yhdysvalloissa. Aidossa ympäristössä tapahtuvan 
oppimisen tutkijat vetosivat siihen, että äidinkielen vaikutusta ei ollut löydetty, 
kun taas muodollisessa opetusympäristössä virheanalyysia tehneet ovat pystyneet 
osoittamaan, että äidinkielen vaikutus saattaa olla hyvinkin voimakasta. Ero 
johtuu siitä, että oppiminen luonnollisessa ympäristössä ja muodollisessa luokka-
tilanteessa on erilaista. 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla transferin ajatus on 
noussut jälleen esiin ja sitä on alettu käyttää laajasti erilaisesta kielten vaikutuk-
sesta toisiinsa. Nykyisin ei ole enää Sajavaaran (1999: 79−80) mukaan tarkoituk-
senmukaista esittää kysymystä, onko transferia olemassa vai ei. Paljon tärkeäm-
pää on selvittää, millaisissa oloissa sitä tapahtuu ja millaisista ilmiöistä siinä on 
kysymys. 

3.4 Suomen kielen oppiminen ja sen tutkimus 

Toisen kielen oppimista on tutkittu esimerkiksi Yhdysvalloissa sekä monissa 
Euroopan maissa. Vieraan kielen oppimisen tutkimusta on tehty kauemminkin. 
Suomessa alkoi ensimmäinen suomi toisena ja vieraana kielenä -tutkimushanke 
Suomen Akatemian rahoittamana vuonna 1991. Ulkomaisissa tutkimuksissa on 
tarkasteltu lähinnä indoeurooppalaisia kieliä, jotka ovat rakenteellisesti erilaisia 
kuin suomi. Valtaosa toisen kielen oppimista käsittelevästä kirjallisuudesta 
perustuukin englannin kielen oppimisesta tehtyihin havaintoihin. Suomessa 
äidinkielisten puhujien kieli oli pitkään melkein yksinomainen tutkimuskohde, 
vaikka varhaisimmat suomen kieliopit ja sanakirjat olikin tehty nimenomaan 
suomenoppijoille eli ruotsinkielisille virkamiehille, jotka halusivat opetella 
alamaistensa kieltä. Siitä huolimatta suhteellisen suuren ruotsinkielisen väestön-
kin suomen kielen oppimista oli ennen 1990-lukua tutkittu vain muutamissa 
opinnäytetöissä. (Martin 1999b: 158, 162; Sajavaara 1999: 76.) 

Maahanmuuttajien määrän ja suomen kielen opetuksen tarpeen kasvun vana-
vedessä suomeen toisena ja vieraana kielenä kohdistuva tutkimus käynnistyi 
1990-luvun aikana (Kalliokoski 1995: 82). Useissa yliopistoissa on tehty ja 
tekeillä aiheesta opinnäytetöitä ja muita tutkimuksia. Tähän mennessä on alalta 
valmistunut yhdeksän väitöskirjaa (Martin 1995, Siitonen 1999, Tarnanen 2002, 
Kurhila 2003, Kaivapalu 2005, Niiranen 2008, Suni 2008, Vaarala 2009 ja Lilja 
2010) sekä lukuisia lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia. Tietoa suomen 
kielen oppimisesta tarvitaan kipeimmin yhä kasvavan maahanmuuttajaopetuksen 
tarpeisiin. Myös ulkomailla kiinnostus suomen kieltä kohtaan on lisääntynyt. 
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Suomen ulkopuolella suomea opetetaan yli sadassa yliopistossa noin 30 maassa 
Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa (www.cimo.fi). Samalla suomen 
kielen oppimisen tutkimus on erkaantunut fennistisestä tutkimusperinteestä 
omaksi tärkeäksi soveltavan kielentutkimuksen alueeksi. 

Martinin (1999b: 157, 162−163; 2007) mukaan suomi toisena ja vieraana kie-
lenä -tutkimusala pyrkii sekä opetuksen kehittämiseen että suomen kieltä ja kielen 
oppimista koskevan tieteellisen tiedon lisäämiseen. Tutkimustieto tarjoaa tietoa 
myös yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi.  Lisäksi tutkimusala pyrkii 
löytämään aineksia kielen oppimisesta käytävään kansainväliseen keskusteluun. 
Suomi toisena ja vieraana kielenä -tutkimus voi joko vahvistaa tai heikentää 
muiden kielten pohjalta tehtyjä oletuksia kielenoppimisen yleisestä kulusta. 
Samalla Suomessa tehtävä tutkimus on verkostoitunut muualla tehtävän tutki-
muksen osaksi ja tutkijat osallistuneet myös kansainvälisiin tutkimusverkostoihin 
(esim. eurooppalainen toisen kielen oppimisen tutkimusverkosto www.euro- 
sla.org ja Slate-verkosto www.slate.eu.org). 

Toisen kielen oppimista on mahdollista tutkia monesta eri näkökulmasta. 
Tutkimuksissa on tarkasteltu oppijoita, opetusta ja oppimisprosessia sekä eri 
kieliä oppimisen kohteena. On myös tutkittu oppijankieltä, sen kehitystä ja sen 
kehitykseen vaikuttavia oppijasta ja ympäristöstä johtuvia tekijöitä, yksilöiden 
välisiä oppimiseroja ja niiden syitä sekä oppimisstrategioita. Tutkimuskohteena 
ovat olleet myös esim. luokkahuonekommunikaatio, opettajan puhe sekä kauno-
kirjallisen tekstin pohjalta käydyt edistyneiden oppijoiden keskustelut. Suurin 
puute on, että toistaiseksi on tehty vähän laajoja oppimisprosessin pitkittäistutki-
muksia, johon Jyväskylän yliopiston uusissa hankkeissa (CEFLING, TOPLING) 
pyritään (Ks. esim. Martin 1999b: 157, 174−175; 2007: 70−72; Storhammar 
1996: 223−224; Vaarala 2009.) 

Virolaiset opiskelevat suomea runsaasti sekä vieraana että toisena kielenä. 
Suomessa virolaiset ovat jo suurin maahanmuuttajaryhmä (A. Miettinen 2011; 
www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#ulkomaidenkansalaiset). Maahan-
muuttajien suomen kielen opetus onkin vakiintunut osaksi suomalaista koulutus-
järjestelmää. Suomi toisena kielenä -oppimäärän tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin 
kriteerit on määritelty eri kouluasteiden kansallisissa opetussuunnitelman perus-
teissa (Nissilä 2008: 23, 26−28). Maahanmuuttajien suomen kielen oppimista on 
myös tutkittu useissa eri yliopistojen opinnäytetöissä. On verrattu erikielisten 
maahanmuuttajien oppimisen kulkua, tarkasteltu tietyssä koulutusmuodossa 
olevien oppimista. Syvällisesti maahanmuuttajien suomen kielen omaksumista on 
tutkinut Minna Suni (Suni 2008), jonka pääfokus on ollut siinä, miten vuorovai-
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kutus vie kielitaitoa eteenpäin erityisesti toiston avulla. Hän on tarkastellut 
merkitysneuvotteluissa esiintyviä toistoja aikuisten vietnaminkielisten alkuvai-
heen suomenoppijoiden käymissä keskusteluissa äidinkielenään suomea puhuvan 
henkilön kanssa. Kyseessä on pitkittäistutkimus, jossa on yhdistetty määrällistä ja 
laadullista tutkimusta. Tulokset osoittavat, että toistaminen on hyvin taajaa ja se 
kohdistuu sekä omiin että keskustelukumppanin ilmauksiin.  Suni kiinnittää 
tutkimuksessaan huomiota myös siihen, että hänen havaintonsa keskusteluaineis-
toista ojaavat uudelleenarviointiin myös toisen kielen pedagogiikassa. Opetuksel-
listen ratkaisujen pitäisi olla sopusoinnussa luontaisen kielellisen prosessoinnin 
kanssa. (Suni 2008.)  

Maahanmuuttajien suomen kielen opetuksella on myös suoria työllistymi-
seen, jatkokoulutusvalmiuksiin ja oppimistaitoihin liittyviä vaatimuksia, joita 
kielenopetukselle ei yleensä ole asetettu. Sen vuoksi suomi toisena kielenä  
-opetuksen pedagogiset haasteet ovat monimuotoiset ja sen täytyy erottua peda-
gogiikaltaan vieraan kielen opetuksesta. Haastavaa on kuitenkin saada nykyiset ja 
yleisesti hyväksytyt kielenoppimisen teoriat ja opetuksen käytäntö vielä parem-
min kohtaamaan. (Aalto−Mustonen−Tukia 2009: 402−403.) Kouluympäristö 
myös vaatii oppilaalta kaikkien kielitaidon osa-alueiden hallintaa, ja oppilas 
joutuu kirimään luokkatovereitaan kiinni kielitaidon lisäksi usein myös tietojen 
tasolla. (Nissilä−Martin−Vaarala−Kuukka 2006: 44.) Perusopetuksen osalta suuri 
haaste onkin se, jos maahanmuuttajaoppilas vasta perusopetuksen päättyessä 
saavuttaa sellaisen kielitaidon, jolla hänen olisi pitänyt pystyä jo opiskelemaan 
perusopetuksen eri oppiaineiden sisällöt (SKT 2009: 90). Suomi toisena kielenä  
-opetuksen jatkumon takaamiseksi eri kouluasteiden koulutuksissa on tavoitteiden 
asettelussa ja arvioinnissa hyödynnetty yleiseurooppalaisen viitekehyksen suoma-
laista sovellusta (ks. esim. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004: 
278−295). 

Kielenoppimisen tutkimus on usein sidoksissa opetuksen tutkimiseen ja ke-
hittämiseen. Suomi toisena ja vieraana kielenä -alalla opetuksen ja tutkimuksen 
yhteys on kiinteä myös siitä syystä, että melkein kaikki alan tutkijat ovat myös 
opettaneet suomea toisena tai vieraana kielenä. Tutkimusongelmat kumpuavat 
sekä itse kielestä että sen oppimisesta ja opettamisesta. Olemassa olevat kuvauk-
set eivät tunnu olevan riittäviä opetuksen pohjaksi. (Martin 1999b: 164, 170; 
2007: 70). 

1990-luvun aikana Suomeen perustettiin kaksi suomi toisena ja vieraana kie-
lenä -alan professuuria (Helsinkiin ja Jyväskylään), lisäksi lähes kaikissa maam-
me yliopistoissa on mahdollista suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä  
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-opintoja. Toisissa yliopistoissa opinnot kuuluvat suomen kielen opintoihin, 
toisissa ne muodostavat oman ainekokonaisuutensa. Tutkimuksen painopisteeksi 
on Helsingin yliopistossa nostettu pragmatiikka, diskurssintutkimus, keskustelun-
analyysi ja puhutun kielen tutkimus. Jyväskylässä on keskitetty enemmän kielen 
oppimisen ja opetuksen sekä sanaston ja taivutuksen ongelmiin. Tutkimusta on 
tehty myös Oulussa (virolaisten, italialaisten, islantilaisten ja venäläisten suo-
menoppijoiden kielentutkimus), Vaasassa (kääntämisen ja erityiskielien sekä 
syntaksin kontrastiivinen tutkimus), Joensuussa, Tampereella ja Turussa. Åbo 
Akademi on keskittynyt suomen opetuksen tutkimiseen toisena kotimaisena 
kielenä (ks. esim. Grönholm 1991; Toropainen 2008). (Mátyás 1999: 29−30; 
Nieminen 2000: 21−28.) Viime aikoina on edistetty alan tutkimusta kokoamalla 
sitä tukevia korpuksia. Oulun yliopistossa on suomi vieraana kielenä -korpus, 
Turussa edistyneiden suomenoppijoiden korpus sekä Jyväskylässä koululaisten ja 
yleisten kielitutkintojen korpukset. Suomessa tehdyt suomen kielen oppimista ja 
opettamista toisena ja vieraana kielenä käsittelevät tutkimukset on koottu biblio-
grafiaan, joka löytyy Jyväskylän yliopiston internetsivuilta osoitteesta 
www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet kls/fennicum/s//s//. 

Suomi toisena ja vieraana kielenä -tutkimus valitsee aiheensa joko teoreetti-
sista tai metodologisista lähtökohdista tai niiltä alueilta, jotka ovat monille 
oppijoille vaikeita. Osa tutkimuksesta tarkastelee suomen kielen rakennetta, osa 
taas sen käyttöä. Keskusteluun liittyviä tutkimuksia on tehty jo runsaasti (esimer-
kiksi Jyrki Kalliokoski, Minna Suni, Salla Kurhila ja Niina Lilja). Tarkasteltavana 
ovat olleet esim. puhelinkeskustelujen alut ja loput sekä keinot, joilla puhujat 
pyrkivät yhteisymmärrykseen, kuten merkitysneuvottelut, toistot ja kommunikaa-
tiostrategiat yleisemminkin. Liljan väitöskirjassa on tutkittu sitä, miten arkikes-
kustelut toimivat oppimisympäristöinä (Lilja 2010). S2-syntaksin tutkimus on sitä 
vastoin vasta aluillaan. Sanaston tutkimus rajoittuu toistaiseksi oppikirjojen ja 
suomenruotsalaisten koululaisten aineiden sanaston sekä johdosten havaitsemisen 
tarkasteluun. Konseptuaalista semantiikkaa on sovellettu suomen kielen oppimi-
seen parissa tutkimuksessa (Lauranto 1997; Mustonen 2005), sanasemantiikan 
alalta on tehty muun muassa pro gradu -työ (M. Aalto 2000) ja konstruktiopoh-
jaista näkemystä kielestä oppimisen pohjana ovat soveltaneet muun muassa Vilja 
Paavola (2008) sekä Nina Reiman ja Marja Seilonen (ks. Martin−Alanen−Kalaja− 
Mustonen−Reiman−Seilonen 2010). 

Pragmaattisia, erityisesti pyyntöihin ja muihin kohteliaisuusilmiöihin liittyviä 
tutkimuksia on tehnyt Pirkko Muikku-Werner (ks. esim. 1997). Morfologiasta on 
laajimmin tutkittu nominien taivutusvartaloita ja niiden tuottamista (Martin 1995) 
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sekä suomenruotsalaisten koululaisten aineiden morfologisia virheitä (Grönholm). 
Kirsti Siitonen (1999) on tutkinut edistyneiden suomenoppijoiden U-
verbijohdoksia. Vähemmälle huomiolle tutkimuksessa ovat jääneet muun muassa 
ääntämisen oppimisen ongelmat, joita tutkitaan parhaillaan Helsingin yliopistossa 
meneillään olevassa ProoF-hankkeessa. Opettajien puhetta opetustilanteessa on 
tutkinut Marja-Terttu Storhammar. Oppikirjoja on analysoitu muutamassa pro 
gradu -työssä. (Martin 1999b: 170−172, 174.) Kielitaidon arviointia on selvitetty 
joissakin tutkimuksissa (esim. Tarnanen 2002) sekä tutkitaan Jyväskylän yliopis-
tossa Suomen Akatemian rahoittamissa CEFLING- ja TOPLING-hankkeissa (ks. 
esim. Martin−Alanen−Kalaja−Mustonen−Reiman−Seilonen 2010). Alan tutki-
musta tehdään Suomen yliopistoissa yhä enenevässä määrin. Vaikka tutkimusai-
heet monipuolistuvatkin koko ajan, silti löytyy edelleen kokonaan tutkimattomia 
alueita. Oppijoiden tuotoksen lisäksi on valaisevaa tutkia myös itse prosessia eli 
sitä, mitä kautta ja miksi tiettyyn tuotokseen päädytään. 

Vaikka suomen kielellä on vaikean kielen maine, ei vaikeus ole absoluuttista. 
Toiset asiat ovat yhdelle vaikeita ja toisille helppoja. Erot johtuvat siis osittain 
oppijan ominaisuuksista ja oppimiskokemuksista sekä lähtökielestä ja  
-kulttuurista. Suomi on yleensä oppijoille rakenteeltaan ja sanastoltaan aikaisem-
min opituista poikkeava kieli lukuun ottamatta virolaisia ja muiden lähisukukiel-
ten puhujia. Kielen käyttötavat ja ilmausten merkitykset yleensäkin ovat kuitenkin 
länsimaisille oppijoille ja erityisesti ruotsalaisille tuttuja pitkäaikaisten kulttuu-
riyhteyksien vuoksi. Mitä kauempaa oppija tulee, sitä enemmän hänellä on 
opittavaa. (Martin 1999b: 167−168.) Latomaa (1994) korostaa, että minkään 
kielenpiirteen hallinta ei ole kuitenkaan joko−tai-kysymys, vaan hallinnassa on 
aina erilaisia asteita. Ennen ”täydellisen hallinnan” saavuttamista on astuttu 
monta osaamisen porrasta. ”Vähimmillään osatieto voi olla vaikkapa se, että 
suomen sanoissa usein tapahtuu taivutettaessa vartalonmuutoksia, mutta se on 
kuitenkin jo tietoa kielestä ja sen käytöstä” (Latomaa 1994: 13). 

Helposti opittavia ovat suomen kielessä yleensä seikat, joita lähtökielessä il-
maistaan usealla, mutta suomessa vain yhdellä tavalla, sekä sellaiset seikat, joita 
kohdekielessä ei tarvitse ollenkaan huomioida. Tällaisia ovat suomessa moniin 
tavallisiin lähtökieliin nähden esim. kieliopillisen suvun ja artikkelien puuttumi-
nen, sanapainon sijoittuminen aina ensitavulle sekä konsonanttivalikoiman 
suppeus. Synteettisen suomen kielen ymmärtäminen vaatii kenties toisenlaisia 
taitoja ja prosessointitapoja silloin, kun oppijan äidinkieli on analyyttinen, vaikka 
toistaiseksi ei olekaan näyttöä siitä, että synteettinen kieli olisi sen helpompi tai 
vaikeampi kuin analyyttinenkaan. Nykytiedon valossa ei ole myöskään mitään 
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syytä olettaa, että opitun asian automaattistuminen taidoksi olisi suomen kielessä 
erityisen hidasta, vaikka moni suomenoppija usein niin arveleekin. Suomea 
pidetään vaikeana erityisesti siksi, että sanoilla on niin paljon eri muotoja: sana-
vartalot vaihtelevat ja päätteilläkin on useita variantteja. Suomen sanajärjestystä 
on puolestaan pidetty niin helppona, ettei sitä oppikirjoissa juuri opeteta. Puhees-
sa sanajärjestyksen vaihtelua siedetäänkin aika pitkälle, mutta kirjoitettaessa 
jonkinlainen ohjeistus olisi paikallaan. Monet syntaktiset, semanttiset ja prag-
maattiset valinnat ovat erityisen vaikeita, koska ne on yleensä opittava tilanne 
tilanteelta. Suomi ei kuitenkaan ole tässä suhteessa poikkeus, koska samat asiat 
esitetään muissakin kielissä yhtä ennalta arvaamattomasti. (Martin 1996: 
120−123, 168.) 

Seuraavassa luvussa tarkastelen erikseen verbien ja rektioiden oppimista. 
Tarkastelen myös sanaston opetusta. Lisäksi esittelen, millaisia verbit ja rektiot 
ovat suomen, viron ja venäjän kielessä. 
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4 Verbien ja rektioiden oppiminen 

4.1 Verbien oppiminen 

4.1.1 Sanaston määrittely ja suhde kielioppiin 

Sanaa on vaikea yksiselitteisesti määritellä ja keskenään kilpailevat sanamääri-
telmät ovat jopa vaikeuttaneet oppijankielen sanastontutkimusta (Puro 1999a: 4). 
On myös kritisoitu sitä, että sanasto määritellään usein joko sanavarastoksi tai  
-luetteloksi, jolloin sanat nähdään valmiiseen kieliopilliseen rakenteeseen sijoitet-
tavana fonologisesti, aakkosellisesti tai semanttisesti järjestäytyneenä ryhmänä 
(Carter 1989: 28−29). Toisen kielen sanastotutkimuksissa termejä sanasto (voca-
bulary) ja leksikko (lexicon) käytetään usein rinnakkain, vaikka toisinaan sanasto 
nähdään suppeampana sanalistana ja leksikko sille yläkäsitteenä. Tässä tutkimuk-
sessa käytän näitä termejä toistensa synonyymeinä. 

Kielenopetuksessa on pohdittu kieliopin ja sanaston opetuksen tärkeysjärjes-
tystä. Oppikirjoissa kielioppi on varsinkin aiemmin ollut usein keskeisellä sijalla. 
Tätä on kuitenkin vaikea perustella, sillä erityisesti kieliympäristön ulkopuolella 
opiskelevat eivät voi kartuttaa sanavarastoaan muualla kuin oppitunneilla. Sanas-
to onkin kommunikaation kannalta kielioppia tärkeämpi. Kieliopillinen tieto on 
mahdollista jättää ilmauksesta pois pelkkiä perusmuotoja käyttämällä. Viesti voi 
olla silti täysin ymmärrettävä, joskin kielten välillä on tässä myös eroja. Kieliopin 
ja sanaston erottamista toisistaan on vastustanut esimerkiksi Singleton (2000: 
10−12), joka edustaa konstruktionäkökulmaa, koska jokainen sana sisältää myös 
väistämättä paljon kieliopillista tietoa sen käytöstä. Lisäksi jokaisella kieliopilli-
sella ilmiöllä on myös leksikaalinen ulottuvuus. Lewis puolestaan ajattelee 
kieliopin olevan alisteinen leksikolle ja suurimman osan kielestä sisältyvän 
monisanaisiin jaksoihin (Lewis 1993: vi, 19). 

Kieltä voidaan siis ajatella myös sanastolähtöisesti, kuten esimerkiksi Micha-
el Lewis (1993) tekee. Hän pitää sanastoa koko kieltä hallitsevana rakenteena, 
jossa yhdistyvät fonologia, morfologia, syntaksi ja semantiikka. Sana voi tämän 
määritelmän mukaan käsittää kaiken sen informaation, joka liittyy ei vain sanan 
merkityksen ymmärtämiseen vaan myös sen käyttöön eri muodoissa ja eri yhteyk-
sissä. Ringbomin (2007b: 14) mukaan sanasto on ehdottomasti keskeinen kielen 
ymmärtämis- ja vastaanottamistaitojen oppimisen kannalta. 
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Sanastoa on kuitenkin usein opetettu vähemmän kuin muita kielen osa-alueita 
(Carter 1989: 145). Yksi syy tähän voi olla se, että sanasto on epäyhtenäinen ja 
vaikeasti kuvattavissa (Kieli ja sen kieliopit 1994: 217). Sanastosta ei voi antaa 
yhtä selkeitä sääntöjä kuin esimerkiksi peruskieliopista. Myös oppikirjoissa 
sanasto on ollut vasta toisella sijalla. E. Aallon mukaan yleisvaikutelma on 
sellainen, että sanastoa esitellään vain kieliopin sallimassa tahdissa (E. Aalto 
1994: 94). Oppijoita varten sanastosta olisi pystyttävä antamaan sellaista tietoa, 
joka on relevanttia nimenomaan kielenoppijan kannalta. Tämä mahdollistuu, kun 
oppijankielestä on olemassa riittävästi tilastollista tietoa eri korpuksissa. Vuodesta 
2007 on kerätty kansainvälistä oppijansuomen korpusta (ICLFI) Oulun yliopiston 
johtamassa hankkeessa (Jantunen 2009: 449). Lisäksi Turussa on edistyneiden 
suomenoppijoiden korpus sekä Jyväskylässä koululaisten ja yleisten kielitutkinto-
jen korpukset. 

Toisen kielen sanastotutkimus jakaantuu oppimisen ja opettamisen tutkimuk-
siin. Oppimista tutkittaessa tarkastellaan sanaston rakennetta ja sen prosessointia. 
Samalla pyritään selvittämään, miten sanastoa on mahdollista opettaa tehokkaasti. 
Kansainvälinen sanastontutkimus käsittelee muun muassa toisen kielen sanan-
muodostusprosesseja, passiivisen ja aktiivisen sanaston suhdetta, luetun ymmär-
tämisen ja sanaston kehittymisen suhdetta, harvinaisia ja moniosaisia sanoja 
sanastossa, sanastoa ja ääntämistä sekä fonologiaa. Teoreettisesti on pohdittu 
myös sanaston rakennetta. Suomen kielen sanaston oppimisen tutkimus on 
keskittynyt kirjallisiin tuotoksiin sekä suomenruotsalaisten oppijoiden tuottamaan 
sanastoon sanastotesteissä ja aineissa. (Ks. esim. Takala 1989: 1−2; E. Aalto 
1998: 47; Puro 1999a: 3; Grönholm 1991.) 

4.1.2 Sanaston oppimisen tutkimus 

Toisen kielen oppimiseen liittyviä sanastotutkimuksia on tehty 1980-luvulta 
lähtien. Monipuolisin sivusto sanastotutkimuksista löytyy Paul Mearan kokoama-
na osoitteesta www.swansea.ac.uk/staff/academic/ArtsHumanities/mearap. Tähän 
mennessä on tutkittu muun muassa sanastollisen tiedon rakennetta, mukaan lukien 
reseptiivisen ja produktiivisen sanaston sekä sanastollisen tiedon ja sanaston 
käytön erot, sanastollisen tiedon ja kielitaidon suhdetta, paperisten ja eloktronis-
ten sanakirjojen käyttöä, tehtävien vaikutusta sekä interaktiivisia tehtäviä. On 
tutkittu myös eksplisiittistä ja implisiittistä, satunnaista ja tarkoituksellista sanas-
ton oppimista, uusien sanojen oppimista suhteessa uusien merkitysten oppimiseen 
ennestään tutuille sanoille sekä oppijoiden strategioita heidän ymmärtäessään ja 
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omaksuessaan uusia sanoja. Useat tutkimukset ovat käsitelleet nimenomaan 
sanastollisen tiedon testausta, sen laajuutta ja syvyyttä sekä reseptiivistä ja 
produktiivista sanastoa. (Bogaards−Laufer 2004: vii.) 

Nationin (1988: 32) mukaan sanan osaamiseen kuuluvat sanan puhutut ja kir-
joitetut muodot, kieliopilliset rakenteet, kollokaatiot, frekvenssi, käyttöyhteydet, 
merkitys ja assosiaatiot. Tarja Puro, joka on tutkinut sanastollista tietoa ja erityi-
sesti suomen kielen oppikirjojen sanastoa, katsoo sanan osaamisen eri puolet 
sanastolliseksi tiedoksi, jonka pohjalta hän on tehnyt seuraavanlaisen sanaston 
määritelmän: sanasto on sanat ja niihin sisältyvä sanastollinen tieto, joka jakaan-
tuu fonologian ja morfologian, syntaksin, semantiikan ja pragmatiikan osa-
alueisiin sekä tietoon esiintymistodennäköisyydestä. (Puro 1999a: 7.) Carterin 
mukaan toisen kielen sanan hallinta edellyttää seuraavia piirteitä: 1) sanan käyttö 
produktiivisesti ja sen palauttaminen muistista aktiiviseen käyttöön, 2) todennä-
köisyys kohdata sana joko puhutussa tai kirjoitetussa kontekstissa tai molemmis-
sa, 3) syntaktiset rakenteet, joihin sana on mahdollista sijoittaa, sekä perusmuodot 
ja johdokset, jotka siitä voidaan muodostaa, 4) sanan sopivuus yhteen toisten 
sanojen kanssa toisessa kielessä ja äidinkielessä, 5) sanan päämerkityksen ja 
mahdollisten pragmaattisten ja diskursiivisten tehtävien sekä tyyliasteen ymmär-
täminen, 6) sanan assosioituneet merkitykset ja kollokaatiorakenteiden etäisyys ja 
7) sana osittain tai kokonaisuudessaan vakiintuneena ilmauksena.  (Carter 1989: 
187.) Ringbom lukee sanan oppimiseen kuuluvaksi seuraavat viisi askelta: 1) 
uuden sanan kohtaaminen, 2) sanan muodon hahmottaminen, 3) sanan merkityk-
sen hahmottaminen, 4) sanan muodon ja merkityksen vakiinnuttaminen muistiin 
ja 5) sanan käyttäminen (Ringbom 2007b: 14). 

Sanastollisen tiedon eri alueita voidaan tutkia monella tavalla. Psykolingvis-
tiikassa mentaalinen leksikko (The mental lexicon) ja sen erilaiset prosessointi-
mallit painottavat sanastollisen tiedon osa-alueita eri tavalla. (Ks. esim. Hatch 
1983; Aitchison 1987; McCarthy 1990.) Mentaalisen leksikon eli ns. sisäisen 
sanakirjan ajatus lähtee siitä, että ihminen omaksuu sanoja painamalla mieleensä 
sanan abstraktissa muodossa, jolloin tuloksena on muistiedustuma (representaa-
tio). Oletetaan, että sanat eivät ole muistissa missä tahansa järjestyksessä, vaan ne 
järjestyvät jollakin tavalla. Psykolingvistit eivät ole päässeet yksimielisyyteen 
siitä, minkä mukaan sanat järjestyvät. On yritetty selvittää, onko sanan merkityk-
siä koskeva tieto erillään sanan ulkoasua koskevasta tiedosta. Yksi mahdollisuus 
on, että frekventit sanat säilytetään eri muistissa kuin harvemmin käytetyt. On 
myös yritetty selvitää sitä, sijaitsevatko eri kielten sanat samassa paikassa, kenties 
eri alaosastoissa. Tutkimuksissa on havaittu, että kielenoppimisen alkuvaiheessa 
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sanat järjestyvät oppijoilla sanahahmon perusteella eli fonologisin perustein ja 
edistyneillä oppijoilla semanttisin perustein. (Dufva 1999: 20; Aitchison 1987; 
Ringbom 2007b: 26−29.) 

Erikieliset oppijat kokevat tietyn kielen sanaston eri tavalla. Tämä voi johtua 
ensinnäkin siitä, että toisten kielten välillä on suurempia eroja ääntämisessä ja 
kirjoittamisessa kuin toisten. Joissakin kielissä taas sana voi rinnastua oppijan 
äidinkielessä olevan sanan merkitykseen; toisissa kielissä sille ei ole edes olemas-
sa suoraa vastinetta. Mieleenpainamista helpottaa, jos sanassa on piirteitä, jotka 
ovat äidinkielen tai muun kielen perusteella ennustettavia. Sanaston oppimista 
helpottaa myös sanaston säännönmukaisuus ja konkreettisuus. Sanaluokankin on 
todettu vaikuttavan sanaston oppimiseen: substantiivit ovat helpompia oppia kuin 
adjektiivit, verbit ja adverbit. (E. Aalto 1994: 96.) 

Suomessa on sovellettu kansainvälisen kognitiivisen psykologian tutkimustu-
loksia kielenopetuksesta. Tehokkaan oppimisen välineeksi on havaittu mm. 
skeemateoria ja elaborointi. Skeemateoria pohjautuu käsitykseen, että tieto 
tallentuu muistiin abstrakteina organisoituina kokonaisuuksina, skeemoina. 
Skeemateoria korostaa voimakkaasti aiemman tiedon merkitystä uuden omaksu-
misessa. Uusi aines järjestyy säiliömuistista aktivoidun tiedon ympärille. Aikai-
semmat tiedot ratkaisevat, kuinka paljon oppija kykenee uudesta, entiseen su-
lautettavasta tiedosta omaksumaan. Oppija oppii sitä tehokkaammin, mitä 
paremmin opittava tieto sopii yhteen entisten skeemojen kanssa. Tämän vuoksi 
oppiminen ei voi koskaan olla määrätyn tietoaineksen siirtämistä opettajalta tai 
oppikirjasta suoraan oppijalle. (Kristiansen 1999: 25−27.) 

Skeemateorian ja siihen läheisesti liittyvän elaborointiteorian ydin on, että 
oppija itse konstruoi uudesta tietoaineksesta omat tietorakenteensa entisiä tietora-
kenteita hyväksi käyttäen: työstäen ja soveltaen eli elaboroiden. Elaborointiteori-
an mukaan kesto-oppimisessa on kaksi ratkaisevaa tekijää: 1) Elaboroinnit luovat 
useita, vaihtoehtoisia muistihakureittejä. Jos yksi muistihakureitti pettää, toisia on 
käytettävissä. 2) Elaboroinnit tekevät mahdolliseksi päätellä asioita, joita oppija ei 
pysty suoraan palauttamaan mieleensä. Omaehtoisessa elaboroinnissa oppija 
asetetaan tilanteisiin, joissa hänen on uutta asiaa opetellessaan tai vanhaa kerra-
tessaan pakko käyttää koko ajan hyväksi aikaisempia tietojaan, toisin sanoen 
työstää ja soveltaa uutta monipuolisesti aikaisempiin tietoihin, kokemuksiin ja 
tapahtumiin. Vieraan kielen opiskelussa tämä tarkoittaa sitä, että oppijan on 
tuotettava sana tai rakenne mahdollisimman monessa erilaisessa lauseessa ja 
lisäksi laajemmissa asiayhteyksissä. Uusi asia integroituu tällä tavalla aikaisem-
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piin semanttisiin verkkoihin. Kyse on itse asiassa monipuolisesta harjoittelusta. 
(Kristiansen 1999: 32−34.) 

USA:ssa on kehitelty vastavuoroisen opetuksen menetelmä, jossa työmuotona 
on pienryhmätyöskentely. Oppilaat työskentelevät kolmen (tai kahden) hengen 
ryhmissä, joissa jokainen toimii vuorollaan ”opettajana”. Menetelmää on käytetty 
tekstin ymmärtämisessä ja tekstistä oppimisessa. Opettajana toimiva oppilas 
pyytää toisia tekemään tekstistä lauseita. Kysymyksien lisäksi käytetään apuna 
merkitysten selventämistä. Vastausten pohjalta laaditaan kustakin kappaleesta 
tiivistelmä. Menetelmässä korostuvat toisten sosiaalinen tuki ja yhteisvastuu. 
(Kristiansen 1996: 117.) 

Belgialaiset tutkijat ovat kehittäneet elaboroinnista oman sovelluksen, jota he 
kutsuvat etymologiseksi elaboroinniksi. He ovat hyödyntäneet erityisesti kuvaan-
nollisten idiomien opetuksessa menetelmää, jonka avulla oppijaa autetaan ym-
märtämään ja muistamaan näitä idiomeja lisäämällä heidän tietoisuuttaan näiden 
ilmaisujen kirjallisesta alkuperästä eli lähtödomeenista. Etymologisen elaboroin-
nin taustalla on kognitiiviseen semantiikkaan pohjautuva ajatus siitä, että monien 
idiomaattisten ilmausten merkitys on ”motivoitu” eikä satunnainen. Tutkimuksis-
sa on todettu, että menetelmää voidaan soveltaa laajaasti sekä etymologialtaan 
selviin että epäselvempiin idiomeihin. Etymologialtaan selvien idiomien etymo-
logiseen elaborointiin voidaan tutkimuksen mukaan rohkaista myös oppijoita 
itsenäisesti. Sen sijaan etymologialtaan epäselvempien idiomien etymologisesta 
elaboroinnista paremmat tulokset saatiin luokkahuoneessa tapahtuvan opetuksen 
avulla. (Boers−Demecheleer−Eyckmans 2004: 53, 74.) On huomattava, että 
monella viron ja suomen kielen sanalla on sama etymologia. 

Yleensä sanaston hallinnassa erotetaan reseptiivinen ja produktiivinen tieto. 
Reseptiivisen ja produktiivisen sanaston eroja havainnollistaa taulukko 1. 

Taulukko 1. Reseptiivinen ja produktiivinen sanasto. 

Reseptiivinen Produktiivinen 

sanan tunnistaminen 

passiivinen 1 

laajempi 

taito käyttää sanaa oikein ja sopivissa tilanteissa 

aktiivinen 

suppeampi 
1

 Termin reseptiivinen sanavarasto rinnalla käytettiin aikaisemmin myös termiä passiivinen, mutta nykyään ymmärretään, että myös sanan tunnistaminen on 

aktiivista toimintaa. 

Kielenkäyttäjä hallitsee saman kielenkin eri sanat eri tavalla: toiset hän ymmärtää 
kaikissa konteksteissa, toisia hän ei saa mieleensä, vaikka periaatteessa ne osaa-
kin, ja monia sanoja hän ei pysty edes tunnistamaan (Nation 1988: 30−31). Hyvin 
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yleisesti on uskottu, että sanat, jotka on opittu sekä reseptiivisesti että produktiivi-
sesti, muistetaan paremmin kuin sanat, jotka on opittu pelkästään reseptiivisesti. 
Tutkimuksissa on kuitenkin voitu osoittaa, että vastoin näitä oletuksia sekä 
reseptiivisesti että produktiivisesti opitut sanat johtivat samantasoiseen reseptiivi-
sen tiedon muistissa säilymiseen kuin sanat, jotka opittiin vain reseptiivisesti. 
Vastaavasti sekä reseptiivisesti että produktiivisesti opitut sanat johtivat vastaa-
vaan produktiivisen tiedon muistissa säilymiseen kuin pelkästään produktiivisesti 
opitut sanat. (Mondria−Wiersma 2004: 79.) 

Reseptiivinen oppiminen on siis paras tapa omaksua reseptiivistä sanastotie-
toa, eikä produktiivisen sanatiedon opiskelun lisääminen johda parempaan 
reseptiivisen tiedon muistissa pysymiseen. Lisäksi havaittiin, että produktiivinen 
oppiminen johtaa isompaan määrään reseptiivistä tietoa ja että reseptiivinen 
oppiminen johtaa vähäisempään määrään produktiivista tietoa. Produktiivinen 
oppiminen yksistään, vaikka se johtaakin tiettyyn määrään reseptiivistä tietoa, ei 
ole suositeltava vaihtoehto reseptiivisen sanatiedon opiskeluun, koska se vie 
ylimääräistä aikaa, jonka voi käyttää tehokkaammin opiskelemalla lisää sanoja 
reseptiivisesti. Produktiivinen oppiminen osoittautui myös merkittävästi vaike-
ammaksi kuin reseptiivinen oppiminen. Kun taas halutaan oppia produktiivista 
sanatietoa, on viisasta opiskella sanoja produktiivisesti. Reseptiivisen oppimisen 
lisääminen ei ole hyöydllistä, koska se ei johda parempaan produktiiviseen 
sanatietoon. Reseptiivinen oppiminen taas itsestään ei ole vaihtoehto, koska se 
johtaa vain hyvin rajalliseen määrään produktiivista tietoa. (Mondria−Wiersma 
2004: 98.) 

Kun tarkoituksena on oppia sekä reseptiivistä että produktiivista sanatietoa, 
on siis suositeltavaa opiskella sanoja sekä reseptiivisesti että produktiivisesti (ns. 
yhdistelmämetodi). Jos käytännön syistä täytyisi valita näiden kahden opiskeluta-
van välillä, produktiivinen oppiminen on parempi, koska reseptiivinen oppiminen 
ei johda tuntuvaan produktiiviseen tietoon. (Mondria−Wiersma 2004: 98.) Joka 
tapauksessa produktiivinen sanastotieto on aina selvästi alhaisempi kuin reseptii-
vinen tieto (Ringbom 2007b: 23). Syynä tähän on se, että produktiivisen tiedon 
hankkiminen on aina vaikeampaa, joten produktiivisen sanatiedon opiskelu ja 
harjoittaminen on välttämätöntä (Mondria−Wiersma 2004: 98). Reseptiivinen ja 
produktiivinen sanasto eivät välttämättä ole niin erillisiä systeemeitä kuin on 
ajateltu, vaan ne voivat myös muodostaa eräänlaisen jatkumon (Nation 2001: 25). 
On mahdollista, että on olemassa yksi yhteinen varasto, jota vain käytetään 
kahdella tavalla: reseptiivisesti ja produktiivisesti (Melka 2005: 101−102). 
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Sanaston oppimisessa tulee myös huomioida ero leksikaalisen ja semanttisen 
kehityksen välillä. Toisin kuin ensikielen omaksumisessa, leksikaaliseen kehityk-
seen toisen kielen oppimisessa ei välttämättä liity merkittävästi semanttista 
kehitystä. Sen sijaan aikuiset toisen kielen oppijat usein tukeutuvat ensikielessä 
hallitsemaansa semanttiseen järjestelmään. Koska oppijoiden lähtö- ja kohdekie-
len välillä on eroja lekseemien muodon ja merkityksen välisissä suhteissa, se-
manttinen uudelleenstukturointi on usein tarpeen, jotta oppijat voisivat käyttää 
sanoja oikein. Semanttinen kehitys onkin osoittautunut hitaaksi ja usein vailinai-
seksi prosessiksi aikuisten toisen kielen oppimisessa, minkä vuoksi edistyneetkin 
toisen kielen oppijat luottavat toisen kielen käytössään edelleen ensikielensä 
semanttiseen systeemiin. (Jiang 2004: 101.) 

Jiang (2004), joka on tutkinut erityisesti kiinankielisten englannin kielen op-
pijoiden semanttista transferia ja kehitystä lauseentäydennystestillä, on jakanut 
sanaston semanttisen kehityksen kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 
oppijalla on alustava tieto sanan merkityksestä tai hän sijoittaa alustavasti uudet 
sananmuodot jo muistissaan olemassa oleviin merkityksiin tai käsitteisiin. Tämä 
alustava uusien sananmuotojen sijoittaminen olemassa oleviin merkityksiin on 
kriittinen osa sanojen kerääntymisessä ja tuottamisessa, koska sanat ilman merki-
tyksiä eivät todennäköisesti päädy säiliömuistiin ja pitkäkestoiseen käyttöön. 
Toinen vaihe tarkoittaa merkitysten asteittaista elaborointia ja modifiointia. Tämä 
vaihe voi olla pitkä ja päättymätön kehityksellinen prosessi. Jiang kutsuu näitä 
vaiheita ymmärtämisvaiheeksi ja kehitysvaiheeksi. (Jiang 2004: 101−106.) 

Sanaston semanttisen kehityksen tutkimus on osoittanut, että luonnollinen al-
tistus kielenkäytölle ei yksistään tarjoa riittävästi impulsseja sanaston semantiikan 
uudelleen stukturointiin ja kehittymiseen. Sen vuoksi erilaisilla opetuksen tarjo-
amilla interventioilla ja opetusmenetelmillä on tärkeä rooli auttaa oppijoita 
pääsemaan yli tietyistä vaiheista sanaston semanttisessa kehityksessä. Tehokas 
semanttisesti orientoitunut sanaston opetus riippuu kuitenkin siitä, onko olemassa 
selkeä käsitys kielten semanttisen ja leksikaalisen systeemin samanlaisuuksista ja 
erilaisuuksista. Sanatasolla tämä tarkoittaa, että opettaja ei edes tajua oppijoiden 
vaikeuksia heidän kohdatessaan tiettyjä kohdekielen sanoja, jos hän ei ota huomi-
oon heidän ensikieltään. Makrotasolla se tarkoittaa, että tulee ottaa huomioon 
järjestelmien erot kielten välillä siinä, miten leksikon merkitykset rakentuvat. 
Sanojen merkityssuhteiden analyysi auttaakin oppijoita ymmärtämään, miten 
käsitteet ovat leksikalisoituneet eri tavalla eri kielissä, ja siten helpottaa heidän 
sanastonsa semanttisen uudelleenstrukturoinnin prosessiaan. Tästä näkökulmasta 
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kontrastiivinen analyysi on edelleen hyvin relevantti toisen kielen sanaston 
opetuksessa. (Jiang 2004: 121−122.) 

Puro (2002) on tutkinut lisensiaatintyössään aikuisoppijoiden suomen kielen 
verbien kehittymistä kolmen kuukauden alkeiskurssin aikana. Sanaston kehitty-
mistä havainnoitiin keskustelussa natiivin kanssa. Keskustelu paljasti, mitä 
verbejä toisen kielen oppijat pystyivät käyttämään, osan opittuna, osan natiivin 
puheesta poimittuna. Keskustelussa esiintyneet verbit olivat yleisyysjärjestykses-
sä olla, ei, pitää, harrastaa, mennä, opiskella, tietää, ymmärtää, asua, puhua, 
tulla, haluta, tarvita, tehdä, sataa ja matkustaa. Kaikkia näitä verbejä käytti 
vähintään kolme informanttia. Lisäksi informanttien keskustelussa esiintyi 
kaksikymmentäneljä muuta verbiä. Keskustelussa esiintyneet verbit esiintyivät 
myös heidän kirjallisten tuotostensa yleisimpien verbien joukossa. Alkeisoppimi-
nen ohjautuukin Puron mukaan hyvin pitkälti sanastosta: sanavartalon muutokset 
opitaan tietyn sanan yhteydessä eikä niitä välttämättä osata yleistää muihin 
sanoihin. (Puro 2002: 170−171.) Puron tulos alkeiskurssin aikana kehittyneistä 
verbeistä on hyvin samansuuntainen kuin verbien yleisyysjärjestys Suomen kielen 
taajuussanastossa (Saukkonen ym. 1979). 

Sanaston kehitystä leimasivat Puron tutkimuksessa variaatio ja fraasioppimi-
nen. Informanttien sanasto kehittyi eri tahtiin: osalla se kehittyi systemaattisesti ja 
tasaisesti laajenevassa spiraalissa, osalla epäsystemaattisesti tempoillen. Fraa-
sioppimisesta kertoo se, että verbejä käytettiin tietyn muotoisina ja samojen 
määritteiden kanssa kaavamaisesti. Kaavaan sijoitettiin myöhemmin samaan 
kategoriaan kuuluvia muita sanoja. (Puro 2002: 172−173.) 

Sanan ymmärtäminen on riippuvainen kolmenlaisesta informaatiosta: inputis-
ta (kielellisestä sekä muusta kommunikaatiosta), tiedosta (kielellisestä tiedosta 
sekä maailmantiedosta) ja kontekstista (kielellisestä kontekstista ja tilannekon-
tekstista). Avainkeino suoraan ymmärtämiseen on leksikaalinen päättely. Kun 
oppija kohtaa tekstissä tuntemattoman sanan, hän voi tukeutua eri tapoihin 
selvittääkseen sen merkityksen: kieltenväliseen, kielensisäiseen tai kontekstuaali-
seen tietoon. Pragmaattisen tiedon kannalta olennaista on myös maailmantieto. 
(Ringbom 2007b: 15.) Päättely onkin tärkeä oppijan strategia erilaisissa kielen-
käyttötilanteissa. 

Leksikaalinen päättely (ks. esim. Vaurio 1998) koskee sekä täysin uusia sano-
ja että sellaisia sanoja, joita oppija ei ole aiemmin kohdannut mutta jotka hän silti 
voi heti ymmärtää. Jälkimmäiset sanat kuuluvat ryhmään, josta käytetään nimitys-
tä potential vocabulary. Käytän siitä nimitystä piilevä sanavarasto. Sekä ensikie-
len että toisen kielen sanastosta opitaan suuri osa lauseyhteyteen perustuvan 
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arvaamisen eli leksikaalisen päättelyn perusteella, vaikka leksikaalinen päättely ei 
aina välttämättä olekaan menestyksekäs produktiivisen sanaston oppimisen 
strategia silloin, kun merkityksen lisäksi halutaan oppia myös sanan morfologiset 
ominaisuudet. Mutta jo sitä, kun oppija ainakin kiinnittää uuteen sanaan huomio-
ta, voidaan pitää ensimmäisenä askeleena sanan oppimiseen. Lähisukukielen 
oppijoilla tämä piilevä sanavarasto on laaja ja se antaa mahdollisuuden sekä 
positiivisen että negatiivisen transferin esiintymiselle oppijankielessä. Läheisten 
kielten välisestä samanlaisuudesta, vaikka se muodostaakin keskeisen osan 
oppijan piilevästä sanavarastosta, ei ole kuitenkaan tuottamistehtävässä niin 
suurta hyötyä kuin ymmärtämistehtävissä, joissa se helpottaa oppijan selviytymis-
tä merkittävästi (Ringbom 2007b: 24). 

Vaurion (1998) aineistossa, joka on koottu suomenkielisiltä lukiolaisilta eng-
lanninopiskeljoilta, tekstilähtöiset päättelystrategiat perustuivat morfologiseen 
sananosien analysointiin, sanan lähikontekstiin, laajahkoon tekstikontekstiin tai 
koko tekstiin. Tietoon perustuvat strategiat näillä oppijoilla olivat yleistietous tai 
aikaisempi tietous aihepiiristä, tieto kirjallisen tekstin rakentumistavoista sekä 
tieto muista kielistä. Tärkeimmäksi tietolähteeksi osoittautui opiskelijan aikai-
sempi kielitaito, jota ilman päättely ei onnistu. Sen sijaan virheet päättelytehtä-
vässä johtuivat useista syistä. Syynä olivat ensinnäkin huonot sanantunnistamis-
taidot, jolloin opiskelija luki sanan väärin ja teki päätelmänsä sen pohjalta, tai 
heikot taidot kohdekielen syntaksin tuntemuksessa, jolloin opiskelija ei tunnista-
nut sanaluokkaa tai ei pystynyt hyödyntämään kielensisäisiä vihjeitä päättelyssä. 
Opiskelijat saattoivat myös pitäytyä vain siinä sanan merkityksessä, jonka jo 
tunsivat, eivätkä ottaneet huomioon kontekstia tai sitä, että kielen sanoilla voi olla 
useita merkityksiä. Opiskelijat saattoivat myös jättää huomioimatta osan tekstiä ja 
tehdä päätelmänsä vain valikoimiensa sanojen ja rakenteiden perusteella. Lisäksi 
opiskelijat luottivat ensivaikutelmaansa eivätkä muuttaneet mieltään, vaikka muu 
teksti ei tätä vaikutelmaa tukenut. Opiskelijat käyttivät myös summittaista arvaa-
mista, jolloin he eivät hyödyntäneet muuta tekstiä lainkaan. (Vaurio 1998: 
110−111.) 

Leksikaalisen päättelyn ja sanan oppimisen välinen suhde on kaksisuuntai-
nen: kontekstista oppiminen auttaa uusien sanojen oppimisessa ja hyvä sanastolli-
nen tieto helpottaa kontekstista oppimista. Toisin sanoen kielitaito ja leksikaali-
nen päättely ovat yhteydessä keskenään ja vahvistavat toisiaan. Sanan oppimiseen 
leksikaalisen päättelyn avulla vaikuttavat myös oppijan motivaatio ja sanan 
merkityksellisyys. Jos sana on oppijan tarpeiden kannalta relevantti, silloin 
sattumanvaraista oppimista varmimmin tapahtuu. Esimerkiksi nuoret pojat 



 78 

oppivat suuren määrän uusia sanoja, joita tietyssä tietokonepelissä tarvitaan. 
Tekstin täytyy myös tukea sanastollista päättelyä. Oppijan täytyy hallita riittävä 
määrä kontekstin sanoista. Tekstissä tulee olla lukijan kannalta riittävästi joko 
lingvistisiä tai pragmaattisia käytännöllisiä vihjeitä, jotta oppija voi käyttää 
sanastollisen päättelyn strategiaa. (Vaurio 1998: 47−48.) Opettajan rooli on 
tärkeä, koska hänen tulee valita oppijoille materiaalia, joka sisältää sanastollisia 
haasteita. Vain siten oppija saa mahdollisuuden hyödyntää sanastollista päättelyä. 

Leksikaalisen päättelyn on todettu olevan tärkein strategia silloin, kun oppija 
kohtaa uuden sanan. Muita oppijan strategioita uuden sanan selvittämiseksi ovat 
esimerkiksi sanakirjan käyttö, avun pyytäminen opettajalta tai muilta ryhmän 
oppijoilta. Suosituimmaksi osoittautui sanan merkityksen määrittäminen konteks-
tin perusteella eli päättelemällä. Päättelyn hyödyntämisen on todettu myös 
korreloivan oppijoiden kielitaidon kehittymisen kanssa. (Qian 2004: 155−157, 
165−167.) 

Leena Niiranen on tutkinut väitöskirjassaan Norjassa asuvien kymmenen in-
formantin suomen kielen verbien osaamista. Viisi heistä on kaksikielisiä, ja viisi 
suomen kieltä vain koulussa opiskelleita. Niiranen on keskittynyt erityisesti 
oppilaiden verbisanaston ja -taivutuksen osaamisen tutkimiseen. Kaksikielisten 
informanttien verbisanaston laajuus oli koulussa opiskelleiden sanatoa laajempaa. 
Sen lisäksi eri informanttiryhmien sanastot olivat organisoituneet eri tavalla 
frekvenssin, semantiikan ja taivutuksen osalta. (Niiranen 2008.) 

Niiranen (2010) on tutkinut myös kolmen informantin verbeihin liittyviä 
kompleksisia konstruktioita ja niiden osaamista. Erot informanttien välillä johtu-
vat heidän saamastaan kielellisen syötteen määrästä ja mahdollisuuksista käyttää 
suomea muuallakin kuin koulussa. Informantti, joka oli ollut eniten kosketuksissa 
suomen kielen kanssa, tuotti eniten verbejä ja niihin liittyviä konstruktioita. 
Informantti, jolla oli ollut vähemmän kontakteja suomenkielisten kanssa, toisteli 
tiettyjä konstruktioita samojen verbien kanssa. Informantti, joka oli kyllä ollut 
opetuksessa useita vuosia mutta jolla ei ollut kontakteja suomenkielisiin, käytti 
vain yhteen verbiin liittyviä kompleksisia konstruktioita. (Niiranen 2010: 
155−156.) 

Marjo Aalto (2000) on tutkinut aikuisten suomenoppijoiden suomen kielen 
frekventtien verbien käyttöä. Tutkimuskohteena on ollut kaksikymmentä aikuista 
kielenoppijaa, jotka opiskelivat suomea Oulun yliopiston kielikeskuksen järjestä-
millä kursseilla kevätlukukaudella 1999. Tutkitut oppijat edustivat yhdeksää eri 
lähtökieltä. Tutkimuksessa oli mukana syntyperäisten suomenpuhujien muodos-
tama vertailuryhmä, joka koostui 14 lukiolaisesta. Tutkimuksessa on tarkasteltu 



79 

 

kymmentä hyvin yleistä verbiä, jotka ovat olla, saada, tulla, voida, pitää, tehdä, 
sanoa, antaa, mennä ja nähdä. Aallon tutkimuksessa erot frekventtien verbien 
hallinnassa näkyvät odotuksenmukaisesti siten, että pitkälle edistyneet oppijat 
käyttävät verbejä alkeistason opiskelijoita monipuolisemmin erilaisissa merkityk-
sissä ja konteksteissa, esimerkiksi fraaseissa. Syntyperäisillä verbien käyttö on 
odotetusti vielä monimerkityksisempää kuin edistyneillä oppijoilla. Useilla 
frekventeillä verbeillä on kuitenkin monia eri merkityksiä, jotka on tärkeä osata jo 
oppimisen alkuvaiheessa. Juuri frekventtien verbien hallinta auttaa oppijoita 
selviytymään monissa kielenkäyttötilanteissa, sillä frekventit verbit ovat po-
lyseemisyytensä ansiosta hyvin monikäyttöisiä ja kuuluvat kielen ydinsanastoon. 
(M. Aalto 2000: 91−107.) 

Puro pitää suomen kielen sanaston oppimista haasteellisena erityisesti siitä 
syystä, että suomen kielen prosessoinnissa pitää etsiä vihjeitä tekstin ymmärtämi-
seksi myös sanojen sisältä, koska sanat sisältävät paljon syntaktista ja semanttista 
tietoa. Suomen sanoihin on liittynyt sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä 
erilaisia suffikseja, minkä vuoksi oppija ei juurikaan voi käyttää tavurakennetta 
tai viimeistä tavua apunaan tunnistaessaan sanan merkitystä. Useat päätteet ja 
liitteet voivat suomen kielessä liittyä sekä substantiiviin että verbiin. (Puro 1999b: 
147.) 

Itse pidän tässä tutkimuksessa sanan osaamisena sitä, että oppija tuottaa testa-
tulle sanalle oikean vastineen annetussa kontekstissa. Pyrin myös havainnoimaan 
sitä, miten läheisen sukukielen transfer vaikuttaa kielenoppimiseen sen eri vai-
heissa. Käännöstehtävän avulla tutkin lähinnä produktiivista sanastoa eli verbien 
tuottamista. 

4.1.3 Sanaston opetus 

Suomen kielen sanastoa on usein pidetty vaikeana, jopa kummallisena sekä 
työläänä muistaa (ks. esim. Uotila 1993: 27). Poikkeuksena on kuitenkin usein 
mainittu virolaiset ja muut kielisukulaiset, joille on selvästi etua äidinkielestään 
heidän opiskellessaan suomea. Lähtö- ja kohdekielen läheisyys voi olla kuitenkin 
sekä etu että haitta. Kielten läheisyydestä on todettu olevan etua nimenomaan 
kielenoppimisen alkuvaiheessa, jolloin oppiminen etenee nopeammin kuin 
rakenteellisesti täysin vieraan kielen oppiminen. Kielten läheisyydestä on todettu 
olevan myös haittaa, koska oppija voi silloin olettaa samankaltaisuuksien olevan 
myös siellä, missä niitä ei ole, esim. hienojen semanttisten jakojen tekemisessä. 
(Ks. esim. Latomaa 1993: 25−26.) 
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Vaikka suomea pidetään yleensä virolaisille helppona kielenä, olen omassa 
opetustyössäni huomannut, että virolaisilla suomenoppijoilla on kuitenkin paljon 
ongelmia suomen kielen sanojen käytössä. Mistä nämä ongelmat oikein johtuvat? 
Yksi syy voi olla se, että kaikkien suomen ja viron sanojen sanahahmon ja 
merkityksen välinen suhde ei ole samanlainen. Toinen syy voisi olla se, että 
sanojen merkityssuhde ei ole suomessa ja virossa aina yhden suhde yhteen, jolloin 
toisessa kielessä voi olla samalle sanalle eri määrä merkitysvastineita. 

1990-luvulla ajateltiin, että tekstin sanoista on ymmärrettävä 70−75 %, jotta 
tekstistä saa yleiskuvan, ja jos ymmärtää 90 % sanoista, ymmärtää pääasiat. Mutta 
vasta jos ymmärtää 95 % tekstin sanoista, voi ymmärtää myös yksityiskohdat. 
Uusi tutkimustieto on kuitenkin osoittanut, että merkityksen pystyy hyvin usein 
päättelemään myös kontekstin avulla eikä kaikkia sanoja tarvitse suinkaan osata 
itsenäisinä. Sanaston tarve on kuitenkin jo opiskelun alussa välttämätön. Sanaston 
opetus saatetaan kuitenkin laiminlyödä. Kun sanoja opetetaan, kysymys saattaa 
olla irrallisista sanoista ja sanalistoista. Riittävä sanavarasto on tärkeää vähänkin 
vaativammassa suullisessa viestinnässä, jossa ei ole mahdollisuutta apuvälineiden 
käyttöön. Tällaisissa tilanteissa auttaa kielellinen päättely. Kielellinen päättely on 
tärkeää myös kaiken kirjoitetun kielen ymmärtämisessä. (Takala 1989: 7; E. Aalto 
1994: 93; Kristiansen 1996: 96.) 

Juuri sanojen oppiminen on monille aikuisopiskelijoille vaikeinta, koska se 
vaatii muistia. Alkeiskurssilla sanat on helppo liittää konkreettisiin tilanteisiin: 
opetellaan esineiden nimiä ja silminnähtäviä ominaisuuksia, ja verbien ilmaisema 
toiminta voidaan näytellä tai piirtää taululle. Havainnollistaminen vaikeutuu, kun 
aletaan opetella abstrakteja sanoja. Etenkin alkuvaiheen opiskelijoille suomen 
kielen sanaston omaksuminen onkin työläämpää kuin vaikeana pidetyn morfolo-
gian. Opettaja voi helpottaa mieleenpainamista esim. esittelemällä sanoja erilai-
sissa konteksteissa ja pitämällä huolta sanojen toistumisesta, opettamalla syno-
nyymeja ja vastakohtia, merkityskenttiä ja sanaperheitä. Sanavaraston 
kartuttamiseksi on oppijan kuitenkin luettava sanoja, ja siihen oppilaita on kaikin 
keinoin kannustettava. Kannustaminen tarkoittaa myös sitä, että opettajan täytyy 
auttaa aloittelevaa sopivan luettavan löytämisessä. Hyppäys oppikirjasta oikeaan 
kirjallisuuteen on suuri. (Hämäläinen 1981: 151; E. Aalto 1998: 47.) 

Ei ole kuitenkaan yksiselitteistä, milloin sana osataan. Onko sana opittu, jos 
muistaa sen päämerkityksen, vai edellyttääkö sanan oppiminen myös muiden 
merkitysten, sanan taivutuksen, johdosten, rektioiden, fraasien ja idiomien ym. 
hallintaa? Vaikka opetustyössä näihin kysymyksiin ei tarvitsekaan löytää lopullis-
ta ratkaisua, on opetuksen pohjana hyvä olla kuitenkin jonkinlainen käsitys 
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asiasta. Opetettavina yksikköinä ei kannata pitää vain itsenäisiä morfeemeja, vaan 
jotkin ilmaisut on hyvä opettaa fraaseina. Sanaston opetuksessa entistä laajemmin 
hyväksytty näkökanta on, että sana on järkevämpää opettaa sidottuna kontekstiin-
sa, koska se vaikuttaa todennäköisesti esim. sanan hallintaan pitkän ajan kuluttua. 
Siitä huolimatta sanojen oppimista kontekstissa ei ole voitu osoittaa ylivertaiseksi 
sana−kännösvastine-oppimiseen nähden. Voi olla myös niin, että sa-
na−käännösvastine-oppimisella saavutetaan määrällisesti laajempi sanavarasto, 
kun taas kontekstissa annetut sanat opitaan syvällisemmin. Sanojen toistuminen 
eri konteksteissa puolestaan helpottaa niiden mieleenpalauttamista, koska silloin 
käytössä on useita vaihtoehtoisia muistihakureittejä, joita hyödyntäen mieleenpa-
lauttaminen voi tapahtua. (Ks. esim. E. Aalto 1994: 95, 99−100.) 

Kääntämistä suomen kielen oppimismenetelmänä on käytetty 1990-luvulla 
School of Slavonic and East European Studies -nimisessä collegessa Lontoossa. 
Oppimateriaalina on pääasiassa suomenkielisiä tekstejä, joita opiskelija kääntää 
äidinkielelleen. Tämän lisäksi on käytetty englanninkielisiä tekstejä, joita käänne-
tään suomeksi. Lisäksi intensiivikurssin ensimmäisen lukukauden aikana opiskeli-
ja on saanut joka viikko uuden, noin sadan sanan ns. sanasivun, jonka sanat ovat 
peräisin Suomen kielen taajuussanastosta. Taajuussanastossa on 1899 sellaista 
sanaa, joiden on arvioitu kattavan 60−70 % mistä tahansa suomenkielisestä 
tekstistä (Saukkonen ym. 1979). Taajuussanaston pohjalta koostettujen sanalisto-
jen lisäksi opiskelijat saivat jonkin verran lisäsanastoa, joten intensiivikurssilla 
opittiin noin 2500 sanaa. Tällaisen intensiivikurssin tarkoituksena oli opettaa 
opiskelija lukemaan suomenkielistä tekstiä. Opintojen alussa kohdekielelle 
kääntäminen oli melko vähäistä, mutta opintojen loppuvaiheessa tilanne oli 
päinvastainen: opiskelijat kääntävät englanninkielisiä tekstejä suomeksi. Tällä 
lukuvuoden kestävällä intensiivikurssilla pyrittiin ensisijaisesti lukutaidon luomi-
seen. (Branch 1996: 13; Tapola 1997: 19, 21−22.) 

Tapolan (1997: 127−128) tutkimuksen mukaan Lontoossa käytössä ollut me-
todi oli kielenoppijan kannalta rasittava: lyhyessä ajassa oli opittava suomen 
kielen keskeinen kielioppi, ja päivittäin oli opittava paljon uusia sanoja ja kään-
nettävä tekstejä. Koska oppijan lähes ainoa kontakti kieleen oli teksti, opiskelu oli 
teoreettista. Opetus oli kuitenkin tehokasta: kurssilla oli vähän opiskelijoita, joten 
opettajalla oli mahdollisuus paneutua opiskelijan ongelmiin ja antaa lisäohjausta. 
Tällainen opiskelija pystyi kääntämään vaikeampia tekstejä kuin vastaavan ajan 
Suomessa opiskellut oppija, mutta Suomessa opiskelleen puhetaito on todennä-
köisesti parempi. 
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Se, että sanat kertautuvat oppitunnilla, ei vielä riitä tehokkaaseen ja syste-
maattiseen sanaston opetukseen. Oppijan on itse nähtävä vaivaa, jotta hän oppisi 
lisää sanoja. Opetuksen systemaattisuuden kannalta on tärkeää tehdä ero sanaston 
kasvattamisen ja vakiinnuttamisen välillä. Sanaston kasvattaminen tarkoittaa 
uusien sanojen esittelyä ja niiden oppimisen aloittamista. Vakiinnuttamisella 
tarkoitetaan jo opitun vahvistamista ja rohkaisua sanaston laajentamiseen. (Nation 
1988: 7−8.) 

Sanaston opettamisessa on monia puolia. Yksi konkreettinen ongelma on ään-
täminen. Ääntämisen ongelmat vaihtelevat kielenoppijoiden äidinkielen mukaan. 
Esimerkiksi italialaisia auttavat sivistyssanat ja yleislainat tai välillisesti italiasta 
lainautuneet sanat, koska ne lähentävät suomea muihin indoeurooppalaisiin 
kieliin ja ovat helposti tunnistettavissa. (Nummenaho 1993: 35−36). Hahmo 
(1993) on sitä mieltä, että sanaston oppiminen pitäisikin tehdä jollakin tavalla 
älylliseksi sen sijaan, että se on pelkkää mekaanista muistia vaativaa puuhaa. 
Useimmat opiskelijat nimittäin pitävät sanojen päähän pänttäämistä ikävänä ja 
työläänä. Perussanat ovat sekä oppimisen että opettamisen kannalta kaikkein 
hankalimpia, koska niissä ei ole mitään muistia tukevaa elementtiä. Hahmo 
ehdottaakin, että perussanojen opetuksessa voisi käyttää hyväksi sanojen alkupe-
rää ja jakoa vanhoihin omaperäisiin sanoihin, vanhoihin lainoihin, nuorehkoihin 
lainoihin ja vierassanoihin. Hän kuitenkin toteaa, että oikotietä suomen sanastoon 
ei ole. Oppimisen kulku riippuu myös oppijan äidinkielestä, muusta kielitaidosta 
ja kiinnostuksesta. (Hahmo 1993: 15−16, 24.) 

Myös Uotila (1993) on havainnut omassa opetustyössään, että ekskursiot sa-
nojen historiaan, niiden etymologiaan sekä johto-opilliseen ja semanttiseen 
kehitykseen tuottavat oppilaille älyllistä mielihyvää. Sanaston abstrakti muistin-
varainen painolasti kevenee, kun oppija huomaa, että monet sanat liittyvät muihin 
suomen tai vieraiden kielten sanoihin. Kun oppija oivaltaa sanojen ja fraasien 
merkitysten konkreettisen kontekstin, sanat ikään kuin heräävät elämään ja tulevat 
mielenkiintoisemmiksi ja samalla helpommin muistettaviksi. (Uotila 1993: 27.) 

Kääntäminen on ollut perinteisessä sanastonopetuksessa pitkään keskeisessä 
asemassa. Tätä ns. kielioppi-käännösmenetelmää, jolla on pyritty erityisesti 
kieliopin hallintaan, ruvettiin joitakin vuosikymmeniä sitten voimakkaasti arvos-
telemaan ja siirryttiin induktiivisvaltaiseen opetustapaan, joka välttää sääntöjä ja 
tähtää suoraan kielitaitoon. Rune Ingo pitää kääntämistä perusteltuna opetusme-
todina seuraavista syistä: Kääntäminen herättää oppilaiden kiinnostuksen kielten 
kontrastiiviseen vertailuun. Se myös laajentaa ja aktivoi oppijan sanavarastoa. 
Käännös on myös helposti toteutettava opetuksen muoto, ja lisäksi käännösten 
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korjaaminen ja arvosteleminen on melko helppoa. Ingo korostaa erityisesti sitä, 
että käännöstaito on sinänsä erittäin tarpeellinen ja arvokas taito. (Ingo 1990: 
68−71.) 

Suomen kielen sanaston opetusta on toistaiseksi tutkittu vähän. Järvinen 
(1999) on tutkinut suomen kielen sanojen selittämistä suomi toisena kielenä  
-oppitunneilla. Kun suomea opetetaan toisena kielenä ja opetuskieli on suomi, 
joutuvat oppijat alusta asti ymmärtämään kohdekielisiä viestejä. Tämä vaatii 
opettajalta syötöksen mukauttamista, modifiointia. Järvisen (1999: 1) mukaan 
opettajat modifioivat sanastoa kahdella tavalla: toisaalta he välttävät liian vaikei-
den, oppijoille tuntemattomien sanojen käyttämistä, toisaalta he selittävät tunnilla 
esiintyvien sanojen merkityksiä. Erityisen tärkeitä opettajan tuottamat sananseli-
tykset ovat sellaisten kieliryhmien oppijoille, joilla ei ole käytössä (kunnollista) 
sanakirjaa. Syötöksen modifiointi ei rajoitu kielenopetustilanteisiin, vaan se on 
tyypillinen piirre kaikessa kommunikaatiossa: ihmiset mukauttavat puhettaan 
vastaanottajan mukaan. Syötöksen modifiointia esiintyy runsaasti muun muassa 
hoivakielessä ja vieraskielisille puhuttaessa. Opettajat voivat modifioida puhet-
taan mm. hidastamalla puhenopeuttaan, lisäämällä taukoja ja pidentämällä niitä, 
ääntämällä liioitellun selkeästi, yksinkertaistamalla lauserakenteita, käyttämällä 
yksinkertaista perussanastoa sekä lisäämällä sanatarkkoja ja uudelleen muotoiltu-
ja toistoja. Myös sanojen merkityksen selittämistä pidetään modifiontikeinona. 
(Järvinen 1999: 1, 5−6.) 

Ellis (1994: 254−256) erottaa toisistaan kolme eri modifiointitapaa: yksinker-
taistamisen (simplification), säännönmukaistamisen (regularization) ja elaboroin-
nin (elaboration). Yksinkertaistaminen tarkoittaa juuri puhenopeuden hidastamis-
ta, taukojen lisäämistä, yksinkertaisen sanaston käyttöä jne. Säännön- 
mukaistaminen tarkoittaa mm. yleiskielisten muotojen sekä merkitysalaltaan 
laajojen ja tyylillisesti neutraalien sanojen käyttöä. Elaborointi tarkoittaa sanojen 
ja ilmausten merkitysten selittämistä esim. parafraasien, synonyymien, määritel-
mien ja kontekstien avulla. 

Järvisen (1999) aineistossa sananselityksiä esiintyi hieman yli minuutin vä-
lein. Tiheimmin ja eksplisiittisimmin selityksiä esiintyi tekstejä käsiteltäessä, 
mutta sanoja selitettiin myös erilaisten harjoitusten ja tehtävien yhteydessä, 
sanastoa kerättäessä ja aktivoitaessa, ohjeidenantotilanteissa ja kielioppia opetet-
taessa. Sanaselityksillä oli kaksi pääasiallista funktiota: joidenkin selitysten avulla 
opettaja pyrki ensisijaisesti opettamaan kieltä, laajentamaan oppijoiden sanavaras-
toa, ja joidenkin selitysten ensisijainen funktio oli kommunikatiivinen eli selityk-
sillä pyrittiin maksimoimaan kommunikaation sujuvuutta ja korjaamaan ongel-
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mallista kommunikaatiota. Sanan nosti selitettäväksi joko opettaja tai oppija. 
Huomattavasti yleisempää oli kuitenkin se, että opettaja selitti sanan oma-
aloitteisesti. Oppijat nostivat Järvisen aineistossa sanoja selitettäväksi sekä 
implisiittisesti että eksplisiittisesti. Implisiittisellä esiinnostamisella Järvinen 
tarkoittaa tilanteita, joissa oppija ei joko ymmärtänyt opettajan syötöstä, jolloin 
opettajan oli muotoiltava sitä uudelleen, tai oppija ei pystynyt tuottamaan tarkoi-
tuksenmukaista kohdekielistä ilmaisua, jolloin opettaja tarjosi korrektin sanan eli 
nimesi käsitteen. Eksplisiittisesti oppijat nostivat sanoja selitettäväksi selitys-
pyynnöillä, (merkityksen)vahvistuspyynnöillä sekä nimeämispyynnöillä. (Järvi-
nen 1999: 13−15, 23.) 

Sananselityskeinot Järvinen (1999: 33−117) jakaa neljään pääluokkaan: 1) 
non-verbaalisiin selityskeinoihin, 2) käännökseen, 3) kohdekielisiin verbaalisiin 
selityskeinoihin sekä 4) selityksiin, joissa referentiaalisen merkityksen ohella 
sanasta tarjotaan jotain muutakin informaatiota, esimerkiksi tietoa sanan taipumi-
sesta, käyttörajoituksista ja polyseemisyydesta. Nonverbaalisti opettaja voi 
selittää sanan esineiden, kuvien ja eleiden avulla sekä piirtämällä taululle ja 
esittämällä jonkin toiminnan. Käännöksiä käytettiin paljon oppijoiden nostamien 
sanojen yhteydessä eli kyseessä oli yhdelle opiskelijalle suunnattu selitys. Järvi-
sen aineistossa 64 %:iin kaikista sananselityksistä sisältyi kohdekielinen selitys ja 
42 % sanoista selitettiin yksinomaan suomeksi. Partikkeleita ja numeraaleja 
selitettiin suomeksi keskimääräistä vähemmän. 

Järvisen mukaan sanaston opetusta tulisi tehostaa huomattavasti. Hänen mu-
kaansa myös tekstinymmärtämisen vaikeudet johtuvat suurelta osin sanavaraston 
puutteellisuudesta. Ensimmäinen askel olisi Järvisen mukaan se, että opettajat 
korostaisivat sanaston oppimisen merkitystä ja käyttäisivät sanaston käsittelemi-
seen enemmän aikaa. Oppikirjalla on tässä myös Järvisen mukaan tärkeä osuuten-
sa: sen tulisi sisältää erilaisia sanastoharjoituksia ja suomenkielisiä sananselityk-
siä. Sanaston tehokkaaseen oppimiseen vaikuttavat myös sanakirjan käyttötaito 
sekä käyttömahdollisuus. Sellaisille oppijoille, joilla ei ole käytössään omakielistä 
sanakirjaa tai jotka oman äidinkielensä puutteellisuuden vuoksi eivät ymmärrä 
sanakirjan selityksiä, opettajan tai muun kielenpuhujan selitykset ovat ainoita 
keinoja, joilla oppijat pystyvät saamaan sanojen merkityksiä selville. (Järvinen 
1999: 158.) 
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4.1.4 Verbit suomessa ja virossa  

Sekä suomen että viron verbien taivutuksessa esiintyvät kategoriat ovat pääluok-
ka, tapaluokka, aikaluokka, luku ja persoona. Lisäksi verbien taivutukseen 
kuuluvat infiniittiset muodot. Silti suomen ja viron välillä on huomattaviakin 
eroja näiden kategorioiden esiintymisessä. Viron infinitiiveillä ei ole monikko-
muotoja, ja numerus on virossa vähän edustuneena. Lisäksi viron infinittiisissä 
muodoissa ei esiinny persoonaa, koska kielestä puuttuu possessiivisuffiksi. Tämä 
piirre on yhteydessä infiniittisten muotojen ja syntaksin tasolla lauseenvastikkei-
den vähemmyyteen suomen kieleen verrattuna. Selkeä ero suomen ja viron välillä 
on myös verbin perusmuodon suhteen. Verbin hakumuotona käytetään suomen 
kielen kuvauksissa yleensä A-infinitiivia eli latiivia. Viron verbien hakumuodoksi 
on sen sijaan vakiintunut MA-infinitiivi. Vain suomalaisille tarkoitetuissa virolai-
sissa sana- ja oppikirjoissa käytetään A-infinitiiviä. (Remes 1995: 29; 2009: 
108−112; ISK 2004.) 

Kun tarkastellaan suomen ja viron verbejä, Õimin (1983: 29−32) mukaan viro 
on suomea herkempi syntaktis-semanttisen opposition agentiivisuus−ei-
agentiivisuus suhteen. Viro pyrkii pitämään agentiiviset ja ei-agentiiviset merki-
tykset selvästi erillään: samaa sanaa tai rakennetta ei käytetä agentiivisen ja ei-
agentiivisen merkityksen ilmaisemiseen. Suomessa tällainen vastakkainasettelu 
on vähemmän relevanttia. Ero on ominainen esim. viron verbeille meeles pidada 
(agentiivinen) ja mäletada (ei-agentiivinen). Molempien vastine suomessa on 
muistaa. Kysymys ei ole oikeastaan konkreettisista verbeistä vaan siitä, että 
virossa tietyissä syntaktisissa rakenteissa voivat esiintyä vain agentiiviset verbit ja 
toisissa taas vain ei-agentiiviset verbit. Suomelle tällaisten rakenteiden erottami-
nen ei ole luonteenomaista. Virossa esimerkiksi pakollisuutta ilmaisevassa 
rakenteessa tuleb + da-infinitiivi voi esiintyä vain agentiivinen verbi: tuleb 
meeles pidada, et. Ei-agentiivisen toiminnan pakollisuutta voidaan sen sijaan 
ilmaista esim. rakenteella peab + MA-infinitiivi: peab mäletama. Suomessa 
molempia vastaa joko on muistettava tai täytyy muistaa, jotka mahdollistavat 
agentiivisen ja ei-agentiivisen tulkinnan. 

Sulkala on tarkastellut aspektin ilmaisemista suomessa ja virossa. Hänen mu-
kaansa aspekti ei ole virossa ja suomessa ainoastaan verbin kategoria, vaan sitä 
voidaan pitää koko lauseen kategoriana. Suomessa ja virossa on erilaisia kieliopil-
lisia rakenteita aspektin ilmaisuun. Suomessa aspektuaalisia ilmiöitä ilmaistaan 
usein sijanvaihtelulla, käytetään verbikonstruktioita ja verbien johtaminen on 
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säännönmukaisempaa. Virossa käytetään puolestaan enemmän leksikaalisia 
ilmaisuvaihtoehtoja. (Sulkala 1996a: 224−225.) 

Kasik (1999: 38) esittää kaksi hypoteesia viron ja suomen sanastollisista 
eroista. Ensiksikin viron verbikielioppi on suomea analyyttisempaa. Johto-opissa 
se tarkoittaa sitä, että suomessa käytetään enemmän verbijohdoksia. Virossa 
suurin osa johdetuista verbeistä kuuluu moderniin ja enemmän kirjalliseen tyyliin 
kuin suulliseen ja kansanomaiseen kielenkäyttöön. Luonnollisessa kielenkäyttöti-
lanteessa suositaan enemmän monisanaisia verbifraaseja kuin johdoksia. Kasikin 
toinen ja varovaisempi hypoteesi on se, että suomi on viroa herkempi modifioivi-
en piirteiden suhteen. Suomessa pyritään erottamaan erilaiset teon tavat leksikaa-
lisesti, viro taas ei huomioi näitä eroja tai kuvaa niitä tarvittaessa määritteillä. 

Sekä suomi että viro katsotaan ns. vapaan sanajärjestyksen kieliksi. Syntaktis-
ten sanajärjestystypologioiden kannalta suomi ja viro ovat molemmat SVO-kieliä, 
mutta funktionaaliselta kannalta suomen ja viron sanajärjestyssysteemit poikkea-
vat selvästi toisistaan. Virossa vaikuttaa V2-sääntö: verbin on oltava lauseessa 
toisena elementtinä. Esimerkiksi lauseenalkuista adverbiaalia seuraa virossa 
subjektin ja verbin inversio. Inversio säilyttää verbin lauseen toisena jäsenenä heti 
adverbiaalin jälkeen. (Ks. esim. Tael 1988: 37−39; Huumo 1993: 97.) 

Huumon (1993: 151−152; 1994: 36−37) mukaan suomen sanajärjestyksessä 
verbi ei ole niin keskeinen tekijä kuin virossa. Virossa vallitsee voimakkaita, juuri 
verbin sijaintia koskevia syntaktisia sääntöjä, joita pidetään koko viron sanajärjes-
tyksen kannalta keskeisenä periaatteena. Nämä säännöt heijastuvat myös funktio-
naaliselle tasolle: funktionaalisestikin vironkielisessä lauseessa on sanajärjestyk-
sen keskipisteenä verbi. Muiden lauseenjäsenten asema siis riippuu verbin 
asemasta. Suomessa taas tällaisena keskipisteenä on yleensä jokin nominaalinen 
elementti, joka toimii teemana. Viro näyttää siis toteuttavan jossain määrin 
suomea selkeämmin sitä, että tuttu informaatio on lauseen alussa ja uusi tai 
muuten raskas informaatio sijoitetaan lauseen loppuun. 

Tässä tutkimuksessa testatuilla verbeillä on lauseenmittainen konteksti. Ver-
bien oppimista lähestyn myös niiden frekventtiyden näkökulmasta: mitä vaikutus-
ta verbin taajuudella on sen oppimiseen. Sen lisäksi tarkastelen verbin merkitys-
vastaavuuden, sanahahmon vastaavuuden sekä opiskeluajan vaikutusta. 

4.1.5 Verbit venäjän kielessä 

Vaikka käytän venäjänkielisten oppijoiden tuotoksia vain vertailuaineistona, 
esittelen kuitenkin lyhyesti, millaisia verbit ovat heidän äidinkielessään. Venäjän 
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kielen verbeillä perusmuoto on infinitiivi (Ruohonen−Strengell-Kämper 1996: 
44). Venäjän verbeillä on myös aktiivi ja passiivi. Kaikki verbimuodot kuuluvat 
jompaankumpaan kategoriaan. Aktiivipääluokalla ei yleensä ole erillisiä morfolo-
gisia tunnuksia lukuun ottamatta aktiivin partisiippien suffikseja. Passiivia 
ilmaistaan imperfektiivisen aspektin muotoihin liitettävällä suffiksilla sekä 
passiivin partisiippien suffikseilla. (Nikunlassi 2002: 161.) 

Venäjän verbeillä on yksi infinitiivimuoto ja kolme tapaluokkaa: indikatiivi, 
imperatiivi ja konditionaali. Indikatiivissa on kolme aikamuotoa: preesens, 
preteriti (mennyt aika) sekä futuuri (yksinkertainen ja liittofutuuri). Konditionaa-
lissa ja imperatiivissa ei eroteta aikamuotoja. Yksinkertainen futuuri osoittaa, että 
toiminta suoritetaan tulevaisuudessa loppuun tai että se alkaa tulevaisuudessa. 
Liittofutuuri taas osoittaa, että tietty toiminta tulee tapahtumaan, mutta ei sitä, 
suoritetaanko toiminta loppuun. Tämä toiminta voi siis olla tulevaisuudessa 
toistuvaa tai jatkuvaa. Preesensissä ja yksinkertaisessa futuurissa venäjän kielen 
verbit taipuvat persoonissa. Preteritillä on sen sijaan suku- ja lukupäätteet, mutta 
ei persoonapäätteitä. (Ojanen 1972: 135, 152, 158; Nikunlassi 2002: 159−160; 
Alestalo−Hämäläinen 2008: 95−99.) 

Venäjän kielen verbit voivat olla transitiivisia, jolloin niiden objekti on ak-
kusatiivissa tai kieltolauseessa genetiivissä, epäsuorasti transitiivisia (objekti 
jossakin muussa sijassa kuin akkusatiivissa) tai intransitiivisia. Venäjän kielen 
verbien erikoispiirre ovat aspektit, joita on kaksi. Perfektiivinen aspekti osoittaa, 
että toimina on loppuunsuoritettu (menneisyydessä tai tulevaisuudessa). Imper-
fektiivinen aspekti osoittaa itse toimintaa eli prosessia. Imperfektiivisen aspektin 
verbeillä on kaikki kolme aikamuotoa, perfektiivisen aspektin verbeillä vain 
preteriti ja yksinkertainen futuuri. Aspektit muodostetaan venäjän kielessä muun 
muassa etuliitteillä ja suffikseilla tai niitä yhditämällä. Verbeistä muodostetaan 
lisäksi partisiipit ja gerundit. (Ojanen 1972: 135; Nikunlassi 2002: 165.) Aspektin 
valintaa ohjaavat monet toisiinsa vaikuttavat tekijät: verbin modus, aikamuoto, 
kielto ja verbin merkitys (Ojaniemi 1996: 21). Suomen kielessä aspektia ilmais-
taan yleensä objektin sijanvaihtelulla. Aspekti voi näkyä myös verbin luontaisesta 
merkityksestä tai sitä voidaan ilmaista johtimien avulla. (Sulkala 1996a: 
180−188.) 

Sanapaino voi venäjän verbeillä olla kiinteä (paino kaikissa persoonissa sa-
malla tavulla kuin infinitiivissä), liikkuva (paino yksikön 1. persoonassa päätteel-
lä, muissa persoonissa vartalolla) tai paino voi olla kaikissa persoonissa päätteellä 
(Alestalo−Hämäläinen 2008: 102−103.). 
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4.1.6 Yhteenveto suomen, viron ja venäjän verbien eroista 

Esitän seuraavassa taulukossa yhteenvedon niistä suomen, viron ja venäjän 
verbeihin liittyvistä keskeisistä eroista, jotka ovat relevantteja tämän työn kannal-
ta. 

Taulukko 2. Verbeihin liittyvät keskeiset terminologiset ja sisällölliset erot suomen, 
viron ja venäjän kielessä. 

 suomi viro venäjä 

pääluokka aktiivi, passiivi aktiivi, impersonaali aktiivi, passiivi 

    

tapaluokka indikatiivi, imperatiivi, 

konditionaali, potentiaali 

indikatiivi, konditionaali, 

imperatiivi, kvotatiivi, 

jussiivi 

indikatiivi, imperatiivi, 

konditionaali 

    

aikamuoto preesens, imperfekti, 

perfekti, pluskvamper-

fekti 

preesens, imperfekti, 

perfekti, 

pluskvamperfekti, preteriti 

preesens, preteriti, futuuri 

    

persoona verbit taipuvat kaikissa 

persoonissa, 

possessiivisuffiksi 

ilmaisee 

infinitiivimuodoissa 

persoonaa 

verbit taipuvat kaikissa 

persoonissa, infiniittisissä 

muodoissa ei persoonaa, 

puuttuu 

possessiivisuffiksi 

verbit taipuvat kaikissa 

persoonissa 

    

aspekti sekä verbin että lauseen 

kategoria: ilmaistaan 

objektin sijavaihtelulla 

sekä verbikonstruktioiden 

tai johtimien avulla 

sekä verbin että lauseen 

kategoria: suomea 

enemmän leksikaalisia 

ilmaisuvaihtoehtoja 

kieliopillistunut verbiin: 

perfektiivinen ja 

imperfektiivinen 

Tarkastelen seuraavaksi rektioiden oppimista. Käsittelen muun muassa sitä, miten 
rektioita määritellään ja luokitellaan. Lisäksi esittelen rektioiden käyttöä suomen, 
viron ja venäjän kielessä sekä sitä, mitä erityistä haastetta liittyy suomen kielen 
rektioiden oppimiseen. 



89 

 

4.2 Rektioiden oppiminen 

4.2.1 Rektion määritelmiä 

Rektiota on määritelty kielitieteellisenä ilmiönä hieman eri tavalla eri maissa ja 
eri aikoina. David Crystal (1991: 155−156) määrittelee termin govern (-ment) 
'rektio' seuraavasti: "A term used in GRAMMATICAL analysis to refer to a kind 
of SYNTACTIC linkage whereby one WORD (or word CLASS) requires a 
specific MORPHOLOGICAL FORM of another word (or class)." Englanninkieli-
sessä kirjallisuudessa käytetään joskus myös termiä rection. 

Saksankielinen lingvistiikan sanakirja Terminologie zur neueren Linguistik 
(1988: 682) määrittelee sanan Rektion 'rektio' seuraavasti: "Beziehung zwischen 
einem Regens, der regierenden Kategorie, und einer regierten Kategorie, in der 
traditionellen Grammatik ohne prinzipielle Aussagen darüben meist auf die 
Beziehung zwischen dem Verb und seinen Objekten beschränkt, soweit die vom 
Verb geforderte Kasusmorphologie der Objekte gemeint war: lat. utor + Ablativ, 
adiuvo + Akkusativ; sich erinnern früher in der Regel mit dem Genetiv, heute mit 
an + Akkusativ." 

Suomessa rektio on määritelty muun muassa siten, että se on sellainen lau-
seessa yhteen kuuluvien sanojen suhde, että toinen sana vaatii toisen määrämuo-
toon (Itkonen, Terho 1988: 331). Auli Hakulisen ja Jussi Ojasen (1993: 124) 
teoksen Kielitieteen ja fonetiikan termistöä mukaan rektio (valenssi) on kieliopil-
linen suhde, joka vallitsee kahden syntagman jäsenen välillä, joista toinen jäsen 
aina määrää toisen muodon: esim. pääsana määritteensä, prepositio sitä seuraavan 
nominin tai verbi sitä seuraavan nominilausekkeen. 

Fred Karlssonin (1998: 149, 166) mukaan syntaktisista funktioista keskei-
simmät ovat 1) kieliopillisten morfeemien käyttö, erityisesti sijanmerkintä sekä 
taipumattomat partikkelit ja adpositiot, kuten prepositiot, 2) kongruenssi ja rektio 
sekä 3) sanajärjestys, joita nimitetään myös kieliopillisiksi keinoiksi. Rektion hän 
määrittelee dependenssisuhteeseen liittyväksi määrämuotoisuusvaatimukseksi, 
jossa hallitsija edellyttää dependentiltään esiintymistä tietyssä taivutusmuodossa 
tai tietyssä syntaktisessa rakenteessa, esimerkiksi prepositioon yhtyneenä. Karls-
son käyttää termiä hallitsijan rektiovaatimus. Tyypilliset rektiovaatimukset 
koskevat adpositioiden komplementin sijaa sekä verbin (joskus substantiivin ja 
adjektiivinkin) argumenttien sijaa. 
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Esa Itkonen (1997: 26−27, 292) käyttää rektio-termiä laajemmassa merkityk-
sessä kuin pelkkänä määrämuotoisuusvaatimuksena. Hänen mukaansa predikaa-
tiosana (useimmiten finiittiverbi) määrää lauseen rakenteen, ja se, miten lausera-
kennetta koskevat muotokeinot toteutuvat, määräytyy predikaatiosanan rektiosta. 
Kyse on siitä ilmiöstä, että tietty yksikkö − jos se esiintyy lauseessa − vaatii 
jonkin toisen (tai joidenkin toisten) tietyssä paikassa ja tietyssä muodossa olevan 
(tai olevien) yksikön (tai yksiköiden) läsnäolon. Mikäli tämä vaatimus ei täyty, 
ilmaisu on epäkorrekti. Itkosen rektio kattaa siis sanan läsnäolon ja muodon 
lisäksi myös valenssin, joten myös subjekti kuuluu siinä tapauksessa rektion 
alaan. Hänen mukaansa koko lauserakenteen kannalta keskeinen luonne hämär-
tyy, jos rektio tulkitaan vain leksikossa esitettäväksi verbien subkategorisaatioksi. 

Myös Anneli Pajunen (1999: 6) tulkitsee rektion laajasti. Hän antaa esimerk-
kejä verbeistä sen mukaan, minkälaisen ja -muotoisen subjektin, objektin, predi-
kaattinominaalin tai obliikvin kanssa ne järjestyvät. Hänen mielestään laaja 
tulkinta on paras, koska motivoidun tai satunnaisen muodon valinnan välillä ei 
kuitenkaan ole selvää rajaa. Hänen käsitteistössään lähinnä rektio-obliikvien 
sijanvalinta vastaa ns. suppeaa rektiokäsitystä, mutta niidenkin sijanvalinnan 
taustalla on semanttisia tekijöitä. 

Suomen kielen kieliopeista muutamat käsittelevät rektiota. Ikola (1986) käsit-
telee rektiota lyhyesti. Kieli ja sen kieliopit (1994), Hakulisen ja Karlssonin 
Nykysuomen lauseoppia (1995) sekä Iso suomen kielioppi (ISK 2004) käsittelevät 
rektiota laajemmin. Kieli ja sen kieliopit -teoksen (1994: 157) mukaan rektiolla 
tarkoitetaan, että verbi, substantiivi tai adjektiivi saa määritteekseen tietynsijaisen 
nominilausekkeen. Siksi tiettyjen sanojen erikoispiirteenä on opittava niiden 
rektio. Maria Vilkuna (2000: 25) määrittelee rektion siten, että jos valenssillinen 
sana vaatii seuralaisensa johonkin tiettyyn muotoon, sanotaan, että sillä on rektio. 
Esimerkkeinä rektiosta hän antaa seuraavat: rakastua (illatiivi) ja pitää, tykätä 
(elatiivi). Isossa suomen kieliopissa (ISK 2004: 440) termiä rektio käytetään 
suppeammassa merkityksessä ja todetaan, että jos verbi määrää jonkin täydennyk-
sensä sijamuodon (kun esimerkiksi luottaa-verbin yhteydessä luottamuksen 
kohdetta ilmaiseva lauseke on illatiivissa), ilmiötä kutsutaan rektioksi. 

Viron kielessä termi rektsioon 'rektio' voidaan Rätsepin (1978: 64) mukaan 
määritellä seuraavasti: "Rektsioon on selline alistav süntaktiline vahekord 
põhisõna ja laiendi vahel, kus põhisõna kui regeeriva sõna semantilised omadused 
või tähendus tervikuna tingivad laiendi grammatilise vormi või selle laiendi 
kuulumise teatud kindla grammatilise tunnusega klassi (substitutsiooniklassi)." 
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Mika Hamari, joka on käsitellyt laajassa pro gradu -työssään rektio-termiä pe-
rinteisen kieliopin, transformaatioteorian, GB-teorian ja dependenssikieliopin 
kannalta, on koonnut rektion eri määritelmistä yhdistelemällä ja hieman täyden-
tämällä seuraavanlaisen kokoelmamääritelmän: ”… rektio on lauseessa tai 
tarkemmin lausekkeen sisällä (eksosentrisessä rakenteessa) esiintyvä kieliopilli-
nen prosessi, jossa (yleensä) pääsana/hallitsija määrää täydennyksensä muodon.” 
(Hamari 1999: 22.) Hamari käsittelee rektiota lausekkeensisäisenä ja myös 
kieliopillisena prosessina. 

Itse käytän tässä tutkimuksessa rektio-termiä tarkoittamassa lauseen eri osien 
välistä määrämuotoisuusvaatimusta. Tutkin virolaisten suomen kielen rektioiden 
omaksumista analysoimalla heidän rektionvalintojaan käännöstestissä. En ota 
kantaa argumenttien pakollisuuteen (valenssi). En myöskään tarkastele subjektin 
sijanvalintaa, koska se olisi laajentanut työtäni entisestään. Verbin määräämästä 
määritteen sijamuodosta käytän termiä rektiosija. On huomattava, että rektiosijal-
la ei ole aina sellaista merkitystä kuin sijalla yleensä on, esim. suuntaisuutta: Hän 
tykkää kaikesta, vrt. Hän tuli koulusta (ISK 2004: 1177). 

4.2.2 Rektio suomen kielessä 

Suomen kielen lauseita muodostettaessa on siis otettava huomioon sanojen rektio 
eli se, että monet sanat vaativat määritteensä juuri tietyssä muodossa. Tällainen 
sana on esimerkiksi postpositio luona, joka vaatii genetiiviä (esim. oven luona) tai 
verbi vastata, joka vaatii muun muassa allatiivia (esim. vastasin hänelle). (Ikola 
1986: 170.) 

Jos lausetta tarkastellaan predikaatista käsin, tällöin katsotaan, mitkä lausek-
keet ovat lauseessa predikaatin lisäksi välttämättömiä. Tällaisessa predikaattikes-
keisessä lauseen kuvauksessa välttämättömiä lauseenjäseniä kutsutaan argumen-
teiksi. Argumentit riippuvat suoraan predikaatista. Tätä riippuvuussuhdetta 
kutsutaan dependenssiksi tai valenssiksi. Jos taas valenssillinen sana vaatii 
seuralaisensa johonkin tiettyyn muotoon, sanotaan, että sillä on rektio. Valenssi ja 
rektio ovat leksikkomuotojen syntaktisia kontekstipiirteitä, jotka koskevat ensisi-
jaisesti verbejä. Verbien kuvaukselle on keskeistä tieto siitä, minkä ympäristön 
verbi itselleen vaatii. Tällä tarkoitetaan valenssia (mitä aktantteja ja niiden rooleja 
verbi edellyttää) ja rektiota (missä pintasijoissa sen argumentit esiintyvät). (Kieli 
ja sen kieliopit 1994: 154; Hakulinen−Karlsson 1995: 49; Vilkuna 2000: 23−25.) 

Valenssiadverbiaalit saattavat muistuttaa objekteja (vrt. pidän hänestä=advli, 
rakastan häntä=obj). Hakulinen ja Karlsson (1995: 176) toteavat, että valens-
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siadverbiaalien sijat ovat kieliopillistuneet siten, että niissä ei ole lokaalista 
merkityspiirrettä: tämä on r e k t i o i l m i ö . Valenssiadverbiaalien erot aitoihin 
objekteihin nähden ovat heidän mukaansa kuitenkin ratkaisevia, joten heidän 
mukaansa on tärkeä pitää aitojen objektien kategoria mahdollisimman puhtaana. 
Kovin jyrkkä valenssiadverbiaalien ja aitojen objektien ero ei silti heidän mu-
kaansakaan ole. Tiettyjen objektitapaustenkin sijanvalinta määräytyy leksikosta 
käsin, esim. noudattaa lakia, rakastaa jotakuta ym. Tässä on aina kyse verbien 
luontaisista merkityspiirteistä. "Valenssiadverbiaalien sijat eivät perustu yleistet-
täviin merkityspiirteisiin, vaan ovat verbikohtaisia." (Hakulinen−Karlsson 1995: 
176.) 

Kieli ja sen kieliopit -teoksen mukaan (1994: 157) sanojen erikoispiirteenä on 
opittava niiden rektio. Kirjassa annetaan seuraavat esimerkit: 

Verbin rektio 
pitää  +   ELATIIVI  Maija pitää jäätelöstä. 
ihastua  +   ILLATIIVI  Matti ihastui Pariisiin. 
perustua +   ILLATIIVI  Se perustui virhepäätelmään. 
       ALLATIIVI Se perustui virhepäätelmälle. 
innostua +   ILLATIIVI  Maija innostui asiaan. 
       ELATIIVI  Maija innostui ehdotuksesta. 
maistua +   ABLATIIVI Kahvi maistuu kitkerältä. 
       ALLATIIVI Kahvi maistuu kitkerälle. 
 
Substantiivin rektio 
syy  +   ILLATIIVI  syy pitkälliseen lamaan 
katsaus +   ILLATIIVI  katsaus kotimaan tapahtumiin 
usko +   ILLATIIVI  usko parempaan tulevaisuuteen 
kysymys +   ELATIIVI  kysymys vähemmistöjen asemasta 
perustelu +   ALLATIIVI perustelu väitteelle 
 
Adjektiivin rektio 
tyytyväinen +   ILLATIIVI  tyytyväinen asuntoon 
       ELATIIVI   tyytyväinen huomiosta 
iloinen +   ELATIIVI   iloinen kirjeestä 
varma +   ELATIIVI  varma voitosta 
kateellinen +   ALLATIIVI−ELATIIVI   kateellinen puhujalle  
    menestyksestä 
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GENETIIVI  +   näköinen/kokoinen Liisan näköinen/kokoinen 

Karlsson (1998: 166) toteaa, että latinan prepositiot edellyttävät NP-
komplementiltaan esiintymistä akkusatiivissa tai ablatiivissa, tai (eri merkityksin) 
kummassakin. Suomen pre- ja postpositioista hän antaa seuraavat esimerkit: 
ilman edellyttää partitiivia (ilman rahaa), takana genetiiviä (nakkiputkan takana), 
lähellä genetiiviä tai partitiivia (Pekan lähellä, Pekkaa lähellä, huom. merkitys-
vivahteet). Suurten sanaluokkien sanojen muotovaatimuksista dependentteihinsä 
nähden Karlsson (1998: 166−167) antaa mm. seuraavat esimerkit:  

VERBI SIJA LAUSE-ESIMERKKI 
puhua elatiivi Meteorologit puhuivat säästä. 
perehtyä illatiivi Hieroja perehtyi astrologiaan. 
tuoksua allatiivi Makkara tuoksui taivaalliselle. 
muuttua translatiivi Hiljaisuus muuttui piinalliseksi. 
 
ADJ SIJA LAUSE-ESIMERKKI 
valmis illatiivi Olen valmis lähtemään. 
iloinen elatiivi Oletko iloinen ehdotuksestani? 
perso allatiivi  Taidat olla perso makealle. 
 
N  SIJA LAUSEKE-ESIMERKKI 
toivo elatiivi toivo paremmasta tulevaisuudesta 
syy  illatiivi syy pahaan onnettomuuteen 
selitys allatiivi selitys epäonnistumiselleni 

Lauseessa Elsa on ihastunut Tallinnaan illatiivi-NP:tä on Vilkunan (1996: 
79) mukaan syytä kutsua täydennykseksi, koska se on verbin ihastua kanssa 
(ainakin käsitteellisesti) pakollinen ja koska verbi tämän lisäksi määrää sen sijan. 
Illatiivi on siis verbin ihastua rektion mukainen. Verbi mennä taas vaatii yleensä 
vain jonkinlaista suuntasijaista jäsentä, jota voi edustaa useampikin sijamuoto tai 
adpositio. Esim. Hän haluaa mennä Tampereelle ~ Tampereelle päin ~ Tallinnan 
taakse ~ Mikon luo. Täydennys ei siis välttämättä ole Vilkunan mukaan rektion 
alainen, mutta jos verbi sen sijaan vaatii seuralaiseltaan tiettyä sijaa, tämä seura-
lainen lasketaan täydennykseksi. Paikallissijaisia tai PP-muotoisia täydennyksiä 
Vilkuna kutsuu obliikveiksi (OBL), rektion mukaisia obliikveja usein myös 
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rektio-obliikviksi (R-OBL). Lauseen hän ei ole ollut siellä kuukauteen illatiivia ei 
voi luonnehtia täydennykseksi vaan määritteeksi, koska se ei ole verbin käsitteel-
lisesti tarvitsema seuralainen. Se on siis adverbiaali. Isossa suomen kieliopissa ei 
käytetä termiä obliikvi, vaan siinä kaikkia rektioilmiön alaisia tapauksia nimite-
tään täydennyksiksi. Se jakaa rektiotapaukset kahteen luokkaan: rektiotäydennyk-
siin (pääsanan ja täydennyksen sijan välillä ei ilmeistä semanttista yhteyttä, esim. 
tykätä + ELA) ja suuntaiisin täydennyksiin (pääsanan ja täydennyksen sijan 
välillä selvä semanttinen yhteys, esim. mennä + ILL, ALL, ELA, ABL, PP, 
AdvP). (ISK 2004.) 

Rektio-obliikveja on ehdotettu kutsuttavaksi objekteiksi, koska esim. tapauk-
silla rakastan kukkakaalia ja pidän kukkakaalista on paljon yhteistä. Objekti on 
kuitenkin suomessa niin luonnollinen luokka, että objekti-termin perinteinen 
rajaus on luontevin. Toisin kuin subjektista ja objektista obliikvin sijamuodosta ei 
voida antaa mitään yleistyksiä. Se määräytyy tapauskohtaisesti tai tarkoitettavan 
merkityssuhteen mukaan. Tämä piirre yhdistääkin obliikveja puolestaan adverbi-
aaleihin, joiden erottaminen obliikveista ei selviä rektiotapauksia lukuun ottamat-
ta olekaan yksiselitteistä. Subjekteja ja objekteja voi yhdessä lauseessa olla myös 
vain yksi kumpaakin, mutta obliikvien määrä on avoimempi. Kahden obliikvin 
tapauksia ovat esim. Uolevi muutti Töölöstä Kallioon, Kannoin pöydän kellarista 
8. kerrokseen. Näissä siirtymistä ilmaisevan verbin kanssa esiintyy lähtö- ja 
tulokohta. Kommunikaatioverbit ottavat mukaansa usein sekä vastaanottajaa että 
sisältöä tai aihetta ilmaisevan jäsenen: Elsa kertoi minulle Uolevin muutosta. 
Koska objekteja voi lauseessa olla vain yksi, voi heti päätellä, että jos verbi saa 
objektin ja toisen täydennyksen, tämän toisen täytyy olla OBL-täydennys. Esim. 
lauseessa Nyt hän siirsi tavaransa sieltä Kallioon sana tavaransa on objekti, 
sieltä ja Kallioon ovat puolestaan obliikveja. (Vilkuna 1996: 87−88.) 

Tarve erottaa obliikvi adverbiaaleista johtuu Vilkunan (1996: 89) mukaan sii-
tä, että perinteinen adverbiaalien luokka on liian heterogeeninen ollakseen hyö-
dyllinen tai ilmaiseva. Obliikvitäydennyksen ja adverbiaalin raja ei ole kuitenkaan 
yksiselitteinen, vaan se on pikemminkin tunnistettavissa silloin, kun lähdetään 
liikkeelle prototyyppisistä tapauksista. Jos obliikveja halutaan kuitenkin kutsua 
adverbiaaleiksi, nimitys valenssiadverbiaali olisi Vilkunan (1996: 89) mukaan 
kätevä, koska tällainen jäsen kuuluu verbin valenssiin. Myöhemmin Vilkuna 
(2000: 89) on todennut, että jos obliikveja halutaan kutsua adverbiaalia lähellä 
olevalla sanalla, nimitys adverbiaalitäydennys olisi hyvä, koska tällainen jäsen 
kuuluu verbin valenssiin eli on sen täydennys. 
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Myös Anneli Pajunen (1999: 33) kutsuu obliikveiksi niitä argumenttiraken-
teen jäseniä, jotka eivät ole subjektin tai objektin asemassa tai predikaat-
tinominaaleja ja muistuttavat useimmiten joko objektia tai ovat lokaalisia määrit-
teitä. Koko lausetta − eikä siis verbiä − määrittäviä jäseniä hän kutsuu puolestaan 
adjunkteiksi. Perinteisemmin sekä obliikvit että adjunktit ovat siis olleet adverbi-
aaleja. Pajunen jakaa obliikvit tarkemmin rektio-obliikveihin ja lokaalisiin 
obliikveihin. 

Rektio-obliikville Pajunen (1999: 34−35) antaa seuraavan määritelmän: rek-
tio-obliikvilla tarkoitetaan kaksipaikkaisen intransitiiviverbin objektimaista 
lauseenjäsentä, joka ei ole objektinsijassa (esim. rakastua rakastamiseen, tarttua 
onneensa; vrt. rakastaa rakastamista ja ottaa onki). Rektio-obliikvi ei terminä ole 
ihan välttämätön, koska se voidaan sisällyttää muihin obliikveihin tai adverbiaa-
leihin, mutta juuri verbien rektiovaatimuksiin keskittyvässä työssä alaluokittelu 
on Pajusen mukaan hyödyllistä siitä huolimatta, että rektio-obliikvi ei ole Suo-
messa kielioppiin vakiintunut termi. 

Monissa indoeurooppalaisissa kielissä rektio-obliikvi järjestyy ns. motivoi-
mattoman preposition, esim. after, into, up, in, upon, down jne., kanssa (esim. 
engl. look at, believe in/that, listen to, mutta be on/in, go into, go out of). Esim. 
ruotsissa, saksassa ja englannissa on runsaasti ns. prepositio-objekteja. Suomessa 
rektio-obliikvien sija on ei-kieliopillinen, joko translatiivi tai muu paikallissija. 
Ne voidaan luokitella mm. muutosverbien yhteydessä esiintyviin, aikaisemmin 
lokaalisia suhteita ilmaisseihin, syytä, lähdettä, aihetta tai esim. osa-
kokonaisuussuhdetta ilmaiseviin. Lisäksi on olemassa muutamia sattumanvaraisia 
tapauksia. Rektiomäärite muistuttaa usein myös subjektia tai objektia luonnehti-
vaa predikaattinominaalia. Ero on kuitenkin se, että rektiotyyppi viittaa eri 
osallistujaan kuin subjekti tai objekti, predikaattinominaali samaan. Rektio-
obliikveina voidaan pitää esim. seuraavanlaisissa esimerkeissä esiintyviä paikal-
lissijamääritteitä: tarttua mieleen, tarttua käteen ’varastaa’, tarttua, puuttua 
asiaan, nousta keskeiseksi, ärtyä melusta, altistaa melulle, kasvaa tehtävään, 
kysyä asiasta, altistaa jokin jollekin, nostaa jokin keskeiseksi, pyytää vastausta 
asiaan. (Pajunen 1999: 35.) 

Verbin edellyttämät lokaaliset obliikvit liittyvät Pajusella (1999: 36) puoles-
taan ns. positionaalisten verbien argumenttirakenteeseen. Tällaisia ovat asentoa ja 
sen muutosta ilmaisevat verbit (istua, kääntyä), lokomotionaaliset eli liikettä 
ilmaisevat verbit (kävellä, heittää, kuljettaa) sekä tilaa ja asettamista ilmaisevat 
verbit (sijaita, nostaa, kääriä). Yleissääntö on, että tilassa olemista ilmaisevat 
verbit järjestyvät olosijamuotoisten obliikvien kanssa (istua jossakin) ja paikan ja 
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asennon muutosta ilmaisevat järjestyvät suuntasijojen kanssa (kääntyä etelään, 
nostaa hyllylle, kävellä kotiin, kääriä pakettiin). Poikkeusryhmän muodostavat 
edestakaista liikettä ilmaisevat verbit, jotka järjestyvät olosijojen kanssa (käydä 
kylässä) ja etsimistä ja löytämistä ilmaisevat verbit, joiden yhteydessä paikanil-
maisu on erosijassa (löytää laatikosta, etsiä laukusta). 

Myös monien liikeverbien paikanmäärite on olosijassa. Liikeverbeille on ni-
mittäin yleistä, että paikanmäärite voi niiden yhteydessä olla sekä olosijassa 
(kävellä kadulla) että suuntasijassa (kävellä ovesta ulos, koulusta kotiin). Liike-
verbit voidaan jakaa kahteen tyyppiin: 1) liikeverbit, jotka suosivat olosijoja 
mutta järjestyvät myös suuntasijojen kanssa, ovat merkitykseltään usein yleisiä 
(esim. liikkua, kulkea), 2) liikeverbit, jotka suosivat suuntasijoja (esim. tulla 
kotiin, tulla talosta, tulla koulusta kotiin, lähteä Suomesta, poistua talosta). 
Verbin luontaisen merkityksen lisäksi sen teonlaatu ja toisinaan tietty johdin 
rajaavat obliikvin sijanvalintaa, esim. momentaanijohdin (ponnahtaa, syöksähtää 
esiin). Verbin on kuitenkin mahdollista kielentää tuota suhdetta monelta kannalta 
suhteessa tiettyyn reittiin: olla liikkeessä reitillä, tulla perille reitin päätepistee-
seen, erota sen alkupisteestä, olla matkalla kohti päätepistettä, liikkua reitillä jne. 
(Pajunen 1999: 36−37.) 

Karlsson (1998: 167) toteaa, että jos verbillä on tietty rektio, verbistä johdettu 
substantiivi perii saman rektion: perehtyä ja perehtyminen johonkin, engl. speak 
about ja speech about. Hamarinkin (1999) mukaan verbin ja samakantaisen 
nominin määritteen sija on kyllä usein sama (esim. riippua ja riippuvuus josta-
kin), mutta on kuitenkin paljon tapauksia, joissa näin ei ole. ”Verbin ja deverbaa-
lin substantiivin rektio on kuitenkin aina sama, jos verbin määrite on paikallissi-
jainen. Sen sijaan deverbaalisen substantiivin määrite ei esiinny partitiivissa, joten 
partitiivimuodon yhteydessä esiintyvän verbin ja deverbaalisen substantiivin 
määrite ei voi esiintyä samassa sijassa.” (Hamari 1999: 15.) 

Rektio-termin käyttöalan laajuudesta ovat eri kielioppien tekijät ja tutkijat ol-
leet eri mieltä. Ensiksikin on vaikeaa rajata verbirektioon kuuluvat täydennykset 
välttämättömiin ja valinnaisiin.  Tämä on oikeastaan mahdotonta, koska jossakin 
kontekstissa tietyt verbit tarvitsevat tietyt täydennykset ja toisessa taas eivät. 
Rektiota on käytetty myös esim. objektin kategorian rajaukseen erilaisin tuloksin. 
Luvussa 5.1 esittelemistäni teoksista ainakin Kieli ja sen kieliopit, Hakulisen ja 
Karlssonin Nykysuomen lauseoppia, Vilkunan Suomen lauseopin perusteet ja 
Anneli Pajusen teos Suomen verbirektiosta. Verbin argumenttirakenteen jäsenten 
valinnasta ovat käyttäneet rektiota myös suomen kielen objektikategorian rajaa-
miseen. 
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Esimerkiksi Hakulinen ja Karlsson (1995: 176, 40) sanovat, että sääntöperäi-
sen ja verbin rektion määräämän sijan ero on nimenomaan se, että jälkimmäinen 
merkitään verbin leksikkomuotoon. Tiettyjen objektitapaustenkin sijanvalinta 
määräytyy kuitenkin leksikosta käsin, esim. noudattaa lakia, rakastaa jotakuta 
ym. Tässä on aina kyse verbien luontaisista merkityspiirteistä. "Valenssiadverbi-
aalien sijat eivät perustu yleistettäviin merkityspiirteisiin, vaan ovat verbikohtai-
sia." (Hakulinen−Karlsson 1995: 176.) Tätä on kritisoinut muun muassa Hamari 
(1999: 123−129) ja todennut: ”Jos kerran rakastaa-verbin komplementin sija 
määräytyy leksikosta käsin, niin silloin rakastaa-verbillä on partitiivirektio eikä 
sen komplementti ole objekti vaan rektioadverbiaali.” (Hamari 1999: 124.) 

Ison suomen kieliopin mukaan rektioverbin täydennyksen sija määräytyy ver-
bin mukaan riippumatta täydennyksen omasta luonteesta. Rektiolla tarkoitetaan 
siis sitä, että tietyn sanan täydennys on tietyssä sijassa riippumatta siitä, mikä on 
tuon täydennyksen kategoria tai semanttinen luonne. Esimerkiksi verbin tykätä 
substantiivitäydennys on vaihtoehdoitta elatiivissa (Tykkään hänestä) ja postposi-
tion takana täydennys genetiivissä (tuon puun takana). Joillakin sanoilla voi sen 
sijaan olla kaksi erisijaista täydennysvaihtoehtoa: maistua hyvälle ~ hyvältä, 
perustua tosiasioihin ~ tosiasioille, lähellä pöytää ~ pöydän lähellä. 
Rektionmukaisia täydennyksiä saavat paitsi verbit ja adpositiot myös eräät 
substantiivit (näkökulma asiaan), adjektiivit (perso makealle, saman kokoinen) ja 
adverbitkin (sidoksissa kieleen). (ISK 2004: 1177.) 

Iso suomen kielioppi (ISK 2004: 482) luettelee keskeisiä rektioverbejä myös 
sijamuodoittain. Sen mukaan yleisin rektiosija on illatiivi:  

INTRANSITIIVIVERBEJÄ: eläytyä, erikoistua, hairahtua, ihastua, keskittyä, 
kiintyä, kuulua ’olla jäsen’, kyetä, kyllästyä, luottaa, mieltyä, myöntyä, nään-
tyä, osallistua, perehtyä, pettyä, pitkästyä, pohjautua, puuttua ’ryhtyä osalli-
seksi’, pystyä, rakastua, reagoida, ruveta, ryhtyä, sairastua, suhtautua, syyl-
listyä, tehota, tukehtua, turvautua, tuskastua, tuudittautua, tyytyä, törmätä, 
uskoa, vaikuttaa, varautua, varustautua, vedota, viitata, väsyä, yhtyä 
 
TRANSITIIVIVERBEJÄ: haastaa, kouluttaa, painostaa, pakottaa, patistaa, sot-
kea, suhteuttaa, velvoittaa, verrata, yllyttää 
 
INTRANSITIIVI- JA TRANSITIIVIVERBIEN PAREJA: harjaantua – harjaannuttaa, 
integroitua – integroida, kohdistua – kohdistaa, liittyä – liittää, perehtyä – 
perehdyttää, perustua – perustaa, pukeutua – pukea, rajoittua – rajoittaa, 
samastua – samastaa, sekoittua – sekoittaa, sisältyä – sisällyttää, sopeutua – 
sopeuttaa, soveltua – soveltaa, suostua – suostuttaa ~ suostutella, sulautua – 
sulauttaa, tottua – totuttaa, tutustua – tutustuttaa, valmist(aut)ua – valmistaa 
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Elatiivirektio on puolestaan muun muassa seuraavilla verbeillä (MA-
infinitiivin elatiivi esiintyy useiden intransitiivisten ja transitiivisten verbien 
kanssa): 

INTRANSITIIVIVERBEJÄ: haaveilla, huolehtia, hyötyä, iloita, johtua, kieltäytyä, 
kuulla, kärsiä, luopua, nauttia, pidättyä, pidättäytyä, pitää ’tykätä’, poiketa 
’olla erilainen’, riippua, selvitä, selviytyä, seurata ’olla seurauksena’, sopia 
’tehdä sopimus’, suoriutua, toipua, tykätä, uneksia, vastata ’olla vastuussa’, 
välittää 
 
INTRANSITIIVI- JA TRANSITIIVIVERBIN PAREJA: erota – erottaa, koostua – 
koostaa, parantua – parantaa, puhdistua – puhdistaa, vapautua – vapauttaa 

Inessiivirektio on sen sijaan harvinainen. Inessiivirektion vaativia verbejä 
ovat esimerkiksi seuraavat: 

  
auttaa, kunnostautua, menestyä, onnistua, pärjätä, tukea 
 
Ulkopaikallissijat ovat verbien rektiosijoina myös harvinaisia:  

ALLATIIVI: altistua – altistaa, herkistyä – herkistää 
ABLATIIVI: suojautua, suojella, säästyä, varjella, välttyä 

Predikatiiviadverbiaalia koskevaa rektiota on Ison kieliopin mukaan se, kun 
vaikutelmaverbit (esim. maistua, tuntua) vaativat sen rektiosijaksi ablatiivia tai 
allatiivia, verbi osoittautua translatiivia ja arviointiverbit essiiviä tai translatiivia 
(pitää jotakin jonkinlaisena mutta katsoa jokin jonkinlaiseksi). (ISK 2004: 482.) 

4.2.3 Rektio viron kielessä 

Rektio on virossa määritelty sellaiseksi alistussuhteeksi, jossa pääsanan leksikaa-
linen merkitys, toisinaan myös kieliopillinen merkitys, määrää määritteen kie-
liopillisen muodon. Esim. verbin unistama ’haaveilla’ leksikaalinen merkitys 
määrää määritteen elatiivimuodon: unistab vabadusest ’haaveilla vapaudesta’, 
mutta kokonaisobjektin mahdollistavan verbin (kuten leidma ’löytää’) passiivi 
vaatii kokonaisobjektilta nominatiivimuotoa: leiti lahendus ’löydettiin ratkaisu’, 
vrt. leiame lahenduse ’löydämme ratkaisun’. Nomineilla rektiosuhdetta ilmaisevat 



99 

 

sijamuodot (Ta austab vanemaid) ja pre- tai postpositiot (Ta vastutab tagajärgede 
eest), verbeillä infinitiivin tunnukset (Ta proovib laulda) ja lauseilla esimerkiksi 
konjunktiot (Ta räägib, et elu on ilus; Ta teab, mida teeb). (Eesti keele gramma-
tika II 1993: 8.) 

Pääsanan ja määritteen suhteen mukaan viron rektiomääritteet voidaan jakaa 
sidonnaisiin ja vapaisiin määritteisiin. Sidonnaiset määritteet riippuvat sekä 
sisällöltään että muodoltaan konkreettisesta pääsanasta, esim. Ma kohtusin 
sõbraga. Vapaan määritteen riippuvuus pääsanasta on minimaalinen: määrite, 
esim. paikanmäärite, voi esiintyä semanttisesti hyvin erilaisten pääsanojen kanssa, 
esim. Olin toas üksi; Vestlesin toas sõbraga; Näitasin talle toas raamatuid. (Eesti 
keele grammatika II 1993: 8.) 

Rätsepin (1978: 64) mukaan viron kielen rektiot voidaan jakaa viiteen eri 
ryhmään sen mukaan, millaisen määritteen pääsana vaatii. Rätsep sijoittaa objek-
tit sijamuotorektioihin: 

1. Sijamuotorektiot: pääsanan merkitys vaatii määritteekseen tietyn sijamuo-
don. Tällainen on esim. viron austada 'kunnioittaa', joka vaatii määritteek-
seen partitiivimuodon: Me austame vanemaid  'me kunnioitamme vanhem-
pia'.  

2. Postpositiorektiot: pääsanan merkitys vaatii määritteekseen postposition. 
Postpositiomäärite on esim. viron verbillä vastutada: Ametnikud vastutavad 
kartoteegi eest  'virkailijat vastaavat kortistosta'. 

3. Infinitiivirektiot: pääsanan merkitys vaatii määritteekseen verbin infinitiivi-
muodon. Esim. viron verbi proovida vaatii määritteekseen toisen verbin A-
infinitiivin lauseessa: Peeter proovis künda 'Peeter kokeili kyntää'. (Käytän 
termiä A-infinitiivi, josta virossa käytetään nimitystä da-infinitiivi.) 

4. Lause- ja lausekerektiot: pääsanan merkitys vaatii määritteekseen jonkinlai-
sen lauseen tai lausekkeen. Tällainen on esim. verbi rääkida lauseessa Me 
rääkisime, et te olete oraator 'me kerroimme, että te olette puhuja'. 

5. Substituutiorektiot: pääsanan merkitys vaatii määritteen kuulumista johon-
kin tiettyyn kieliopillisen tunnuksen omaavaan substituutioluokkaan.  Tällai-
nen on esim. verbi rippuda lauseessa Seintel rippusid maalid, joka vaatii 
määritteen (seintel) kuulumisen lokaaliseen substituutioluokkaan.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelen sellaisten suomen rektioiden omaksumista, 
jotka virossa saavat sijamuoto-, postpositio- tai infinitiivirektion. 

Rektioita voidaan luokitella myös sen mukaan, millaiseen sanaluokkaan pää-
sana kuuluu (Rätsep: 1978: 64−65). Tämän mukaan rektiot voidaan jakaa neljään 
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eri alaryhmään. Ensiksikin on olemassa rektioita, joissa pääsana on jokin finiitti-
nen tai infiniittinen verbimuoto, esim. peab kinni tai kinni pidada lauseissa 
Rektor peab kinni traditsioonidest 'Rehtori pitää kiinni perinteistä' ja Rektor tahab 
traditsioonidest kinni pidada 'Rehtori haluaa pitää perinteistä kiinni'. Molemmissa 
tapauksissa verbi vaatii elatiivimuodossa olevaa määritettä. Omassa tutkimukses-
sani keskityn juuri verbirektioiden oppimisen tutkimiseen. 

Verbirektioiden lisäksi on olemassa myös substantiivi-, adjektiivi- ja adverbi-
rektioita. Substantiivirektiosta on kysymys muun muassa lauseessa Tekkis vas-
tuolu juhtkonna ja revidentide vahel 'Syntyi ristiriita johdon ja tarkastajien 
välille'. Esimerkissä substantiivi vastuolu vaatii postpositiomääritteen vahel. 
Adjektiivi esiintyy pääsanana esim. lauseessa Organisatsiooni juhtima valiti 
ülesandest teadlik liige 'Järjestöä valittiin johtamaan tehtävästään tietoinen jäsen'. 
Adverbirektiosta on kysymys esim. sananlaskussa Käbi ei kuku kännust kaugele, 
joka sananmukaisesti käännettynä merkitsee 'Käpy ei putoa kauas kannosta', 
mutta jolle on suomessa olemassa vastine sananlaskussa Ei omena kauas puusta 
putoa. Verbeillä on kaikkein eniten kombinaatiomahdollisuuksia, koska ne voivat 
saada määritteekseen sijamuoto-, postpositio-, infinitiivi-, lause- ja lauseke- sekä 
substituutiorektion. Kaikkein vähiten yhdistymismahdollisuuksia on adverbirekti-
oilla. (Rätsep 1978: 65.) 

Suomessa ja virossa rektioita on siis tarkasteltu ja luokiteltu samanlaisista 
lähtökohdista käsin. Ilmiönä rektio on myös hyvin samantyyppinen suomessa ja 
virossa. Kielenoppimisen kannalta ongelmaksi muodostuu se, että tästä ilmiön 
samanlaisuudesta huolimatta monet verbit saavat suomessa ja virossa eri rektiosi-
jan. Tässä väitöstutkimuksessa testaan sijamuoto-, postpositio- ja infinitiivirekti-
oita. 

4.2.4 Rektio venäjän kielessä 

Venäjän kielessä rektio on yksi keino ilmaista alistussuhdetta. Muita vastaavia 
alistussuhteen ilmaisukeinoja ovat kongruenssi ja taipumatta liittyminen. Kong-
ruenssilla tarkoitetaan venäjän kielessä määreen mukautumista pääsanan tietyn 
kieliopillisen kategorian kanssa. Kongruenssissa pääsanan tietty kieliopillinen 
muoto toistuu määreessä saman kategorian vastaavana muotona. Tällaisia ovat 
esimerkiksi adjektiiviattribuutin suku-, luku- ja sijakongruenssi pääsanana toimi-
van substantiivin kanssa. Kun pääsanan muoto muuttuu, muuttuu myös määreen 
muoto. (Nikunlassi 2002: 243−244.) 
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Monet venäjän kieliopit rajaavat rektion koskemaan ainoastaan tapauksia, 
joissa määreen suhde pääsanaan on ilmaistu sijamuodolla. Venäjän kielen rektios-
sa on siis kyse tietyn lekseemin ja tietyn sijamuodon välisestä suhteesta. Rektiosta 
puhuttaessa sijoiksi tulkitaan myös prepositiolliset sijamuodot. Monet kieliopit 
erottavat venäjän kielen rektiossa eri alalajeja. Tavallisin alajako on vahva ja 
heikko rektio. Vahvalla rektiolla tarkoitetaan määritteitä, jotka ilmaisevat leksee-
min keskeisimpiä aktantteja eli osallistujia (muun muassa suorat objektit). Heik-
koa rektiota edustavat ne määreet, jotka eivät ole vastaavalla tavalla keskeisiä 
(esimerkiksi epäsuorat objektit). Väljimmin rektio on tulkittu venäjän kielen 
rektiosanakirjoissa, joissa se kattaa lekseemin kaikki ennustettavissa olevat 
määretyypit. Lisäksi rektion piiriin luetaan kuuluvaksi myös ennustettavissa 
olevat sivulauseet, joita voidaan käyttää obligatoristen sijamuotojen ohella. 
(Nikunlassi 2002: 244−246.) 

Taipumatta liittyminen tarkoittaa sitä, että alisteinen sana ei muutu pääsanan 
taipuessa. Taipumatta liittyminen on siis rektion tavoin lekseemin ja sananmuo-
don välinen suhde. Rektion ja taipumatta liittymisen välinen raja meneekin 
venäjän kieliopeissa yleensä siinä, että sijamuodoilla ilmaistut alistussuhteet 
lekseemin ja sananmuodon välillä edustavat rektiota ja kaikki muut tapaukset 
taipumatta liittymistä. Taipumatta liittymisessä erotetaan myös vahva ja heikko 
taipumatta liittyminen samalla tavoin kuin vahva ja heikko rektio. (Nikunlassi 
2002: 246−247.) 

Venäjän kielessä rektio voi joko säilyä tai muuttua, kun verbeistä johdetaan 
uusia vartaloita. Koska rektio on lekseemiin ja näin ollen lähinnä vartaloon 
liittyvä syntaktinen ominaisuus, on luonnollista, että rektiolla on yhteys myös 
sananmuodostukseen. (Nikunlassi 2002: 246.) 

4.2.5 Rektioiden luokittelu ja käyttö 

Sovellan tässä tutkimuksessa ns. laajaa rektiokäsitystä (ks. esim. Itkonen, Esa 
1997: 26−32), mutta jätän kuitenkin subjektin tarkastelun ulkopuolelle. En 
myöskään ota kantaa aktanttien pakollisuuteen (valenssi). Seuraavaksi esittelen 
verbirektioiden luokittelua, rektioiden käyttöä sekä rektioita tarkastelevia tutki-
muksia ja oppikirjoja. Verbirektioiden luokitus perustuu Anneli Pajusen (1999) 
teokseen Suomen verbirektiosta. Verbin argumenttirakenteen jäsenten valinnasta. 
Rektio-obliikvin, lokaalisen obliikvin ja predikaattinominaalin rajat eivät ole 
kuitenkaan aina täysin selvät. Rektio-obliikvi eroaa kuitenkin muista siinä, että se 
on usein jonkin verran fraasiutunut. 
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Objekti on semanttisesti määriteltynä tekemisen kohde tai tulos. Tällainen 
määritelmä on kuitenkin liian abstrakti käyttökelpoiseksi kriiteeriksi. Objektia 
voidaan pitää jonkinlaisena kohteena, mutta paljon abstraktimmin kuin pelkkänä 
”toiminnan esineenä”. Se, hahmottuuko objekti kohdetta, tulosta vai sisällystä 
osoittavaksi, riippuu verbin merkityksestä, objektin semanttisista ominaisuuksista, 
lauseen muista elementeistä ja ilmeisesti myös maailmaa koskevasta tiedostam-
me. Objektin tunnistaakin kaikkein parhaiten sijanvalinnasta: objektiksi voidaan 
määritellä sellainen argumentti, jonka muoto vaihtelee nominatiivin, partitiivin ja 
genetiivin välillä: ottakaa omena, en ota omenaa, otin omenan. Verbejä, joiden 
valenssiin kuuluu objekti, sanotaan yleisesti transitiivisiksi. Käytännössä transitii-
visuuden ja intransitiivisuuden ero ei ole aina täysin selvä. On olemassa sellaisia 
luontaisesti transitiivisia verbejä, jotka voivat esiintyä ilman objektia, esim. 
Lapset leikkivät. Lisäksi on olemassa sellaisia kaksipaikkaisia verbejä, joiden 
toinen pakollinen aktantti taipuu verbin rektion edellyttämässä paikallissijassa, 
esim. rakastua johonkin, säästyä joltakin, kertoa jostakin. Pakollisten aktanttien 
vaatimusten suhteen verbit ovat samanlaisia kuin transitiiviverbit. Tällaisia 
verbejä sisältävien lauseiden rakenne (NP+V+NP) on sama kuin transitiivilau-
seen, mutta kieltotesti erottaa ne ns. aidoista transitiivilauseista (käytetty myös 
nimitystä semitransitiiviset verbit). (Hakulinen−Karlsson−Vilkuna 1980: 144; 
Leino 1991: 39−40; Hakulinen−Karlsson 1995: 173; Vilkuna 2000: 83−84; 
Askonen 2001: 30.) 

Täysin oma lukunsa on se, miten objektia tulisi suomi toisena ja vieraana kie-
lenä -opetuksessa lähestyä. Asiaa on pohtinut muun muassa Eila Hämäläinen 
(1996: 33): Ensinnäkään ei ole varmaa, onko oppilailla edes ilman muuta käsitys-
tä siitä, mitä objekti tarkoittaa. Onko muiden kielten objektikäsitys kenties 
erilainen? Miten olisi mahdollista saada oppilaat muistamaan, että suomessa 
objekti täytyy yleensä merkitä? Missä järjestyksessä partitiivin ja akkusatiivin 
oppositio esitetään? Millaisia verbejä esitellään partitiiviverbeinä? Suomenoppi-
joille tarkoitetuissa harjoituksissa korostetaan partitiiviobjektia, koska se on 
yleisin ja sitä näkee ja kuulee eniten. Oppijat valitsevatkin sen joskus vain var-
muuden vuoksi. Hämäläinen (1996: 34) luettelee harjoitustyyppejä, joilla ak-
kusatiiviobjektia kannattaa harjoitella. Objektin muotoja joudutaan kertaamaan 
ulkomaalaisopetuksessa vielä lisää sitten, kun tullaan lauseenvastikkeisiin. Leila 
White (1993: 257−265) antaa suomenoppijoille laatimassaan kieliopissa Suomen 
kielioppia ulkomaalaisille säännöt ja esimerkkejä objektista. 

Outi Rinne (1996: 188−200) on tutkinut yhden saksankielisen oppijan objek-
tin sijanvalintaa. Hän on keskittynyt erilaisten objektilauseiden ryhmittelyyn ja 
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tehtyjen virheiden analysointiin. Hänen aineistossaan partitiivi on selvästi yleisin 
objektin sija, mutta nominatiivi syrjäyttää muodon usein. Sanathan on helpompi 
jättää taivuttamatta. Varsinkin silloin, kun oppija puhuu nopeasti ja innostuneesti, 
vaikeammat muodot korvaantuvat nominatiivilla. Toisaalta vastakkaisiakin 
tapauksia Rinteen aineistossa on: kahdessa lauseessa nominatiivin asemesta on 
käytetty partitiivia, mikä kuitenkin on ilmeisesti oppijan äidinkielen eli saksan 
vaikutusta. 

Laajimmin ja perusteellisimmin objektin valintaa kielenoppijan näkökulmasta 
on käsitellyt Anneli Pajunen. Hän on pyrkinyt määrittelemään semanttisesti 
verbit, jotka vaativat tietynsijaisen objektin. Hänen mukaansa nominatiivi- ja 
genetiiviobjektin kanssa järjestyvät etenkin teko- ja muutosverbit, asettamisverbit, 
kausatiiviset liikeverbit ja omistussuhteen muutosta ilmaisevat verbit. Genetii-
viobjekti vaihtelee aspektin mukaan partitiiviobjektin kanssa (esim. teki kakun, 
teki kakkua). Omistussuhteen muutosta ilmaisevien verbien yhteydessä partitiivi 
käy yleensä vain, jos objektin tarkoite viittaa ainesanaan (esim. antoi rahan, antoi 
rahaa, vrt. antoi kirjan, *antoi kirjaa). Partitiiviobjekti esiintyy irresultatiivisten 
verbien yhteydessä ja on yleinen fysiologista, emotionaalista ja kognitiivista 
tapahtumaa ilmaisevilla verbeillä (esim. heiluttaa päätä, naksutella sormia). 
Pajunen (1999: 94−102) jakaa partitiiviobjektin kanssa esiintyvät verbit tarkoit-
teen luonteen mukaan kahtia: 1) verbit, joissa objektin tarkoite voi viitata sekä 
elottomaan että elolliseen (esim. ajatella, hävetä, karttaa, noudattaa, tarkastella, 
väheksyä) ja 2) verbit, joissa objektin tarkoite viittaa aina inhimilliseen = ns. 
kokijaobjekti (esim. ahdistaa, epäilyttää, harmittaa, ihmetyttää, kaduttaa, lapset-
taa, miellyttää, nolostuttaa, paleltaa, raukaista, suututtaa, tympäistä, ujostuttaa, 
viehättää, yököttää, ällistyttää). Jälkimmäinen verbiryhmä tunnetaan myös 
nimellä mentaalikausatiivit. 

Jos muutosverbin yhteydessä esiintyvä (ei-lokaalinen) määrite ei ilmaise sub-
jektin tai objektin tarkoitteen tilaa (esim. tukehtua savuun), se on Pajusen mukaan 
rektio-obliikvi. Vastaava käsite Isossa suomen kieliopissa on translatiivisijainen 
predikatiiviadverbiaali (ISK 2004: 930−931). Translatiivimuotoisen predikaat-
tinominaalin (Isossa suomen kieliopissa predikatiiviadverbiaali) kanssa esiintyvät 
esim. intransitiiviverbit aikoa (hän aikoo lääkäriksi), hajota (lasi hajosi palasik-
si), kasvaa (kukka kasvoi korkeaksi), muuttua (asia muuttui vaikeaksi), osoittautui 
(työ osoittautui mahdottomaksi), ruveta (hän rupesi hankalaksi), ryhtyä (hän 
ryhtyi ilmoitusten hankkijaksi ja tulla (tyttö tuli avustajaksi, tyttö tuli sairaaksi) 
sekä transitiiviverbit arvioida (arvioin työn vaikeaksi), kutsua (kutsuin häntä 
kiusankappaleeksi), leipoa (leivoin leivät valmiiksi), maalata (Matti maalasi 
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veneen punaiseksi), nimittää (nimitin häntä pölkkypääksi), sanoa (sanoin häntä 
suulaaksi), tehdä (Matti teki veneen liian pitkäksi) ja valita (hänet valittiin 
puheenjohtajaksi). (Pajunen 1999: 127−129.) 

Rektio-obliikvi on argumenttirakenteen nominaalinen määrite, joka muistut-
taa objektia mutta ei kuitenkaan ole objektin sijoissa vaan paikallissijassa. Rektio-
obliikvi eroaa objektista myös semanttisesti (se ei ole toiminnan kohde) ja lokaa-
lisesta obliikvista (se ei ilmaise konkreettista paikkaa). Rektio-obliikveista suurin 
osa on illatiivissa tai elatiivissa, joskus kyseeseen tulee inessiivi tai ablatiivi tai 
jokin muu sija. Myös sama verbi voi järjestyä esim. sekä illatiivissa että elatiivis-
sa tai illatiivissa ja translatiivissa. Rektio-obliikvien joukkoon kuuluu semantti-
sesti erilaisia tyyppejä sekä toisaalta puhtaasti fraasiutuneita tyyppejä. Verbin 
rektio voi kuitenkin vaihdella määritteen samantapaisesta semanttisesta funktiosta 
huolimattakin. Fraasiutuminen on selvintä intransitiiviverbien yhteydessä. Rektio-
obliikvi voi olla myös verbaalinen; yleisimmin se on silloin kolmannen infinitii-
vin illatiivissa mutta myös elatiivi on mahdollinen (esim. eläytyä esittämään, 
kieltäytyä keskustelemasta). (Pajunen 1999: 129−130.) 

Intransitiiviverbeistä, jotka järjestyvät illatiivirektion kanssa, on suurin osa 
muodostettu u/utu-johtimella. Näistä osa ilmaisee tekoa, joka vaikuttaa tekijäänsä, 
osa tunnetilan alkamista ja osa reaktion syytä tai vaikutinta. Tällaisia ovat esim. 
alistua, eläytyä, hairahtua, ihastua, kelvata, luottaa, muistua, osallistua, perus-
tua, rajoittua, sisältyä, tottua, uskoa, viitata ja yhtyä. Elatiivissa oleva rektio-
obliikvi ilmaisee asiaa, puheenaihetta, syytä, ainetta, materiaalia, alkuperää jne. 
Tällaisia ovat esim. erehtyä, huolehtia, irrota, johtua, kärsiä, luopua, masentua, 
nauttia, piristyä, raivostua, suuttua, toipua, uneksia, vapautua, yllättyä ja ällistyä. 
Inessiivirektio on melko harvinainen. Inessiivirektion kanssa järjestyviä verbejä 
ovat erehtyä, huijata, ilmetä, jatkaa, kunnostautua, menestyä, onnistua, pettää ja 
pärjätä. Ablatiivirektio liittyy usein aistihavaintoon, ja se on nykysuomessa 
vaihtoehtoinen allatiivirektion kanssa. Allatiivirektion kanssa järjestyviä verbejä 
ovat haista, kuulostaa, maistua, näyttää, tuoksua, tuntua ja vaikuttaa. (Pajunen 
1999: 132−140.) 

Ablatiivissa tai allatiivissa oleva ei-lokaalinen määrite, joka ei ole objektin 
asemassa, on yleensä henkilötarkoitteinen. Se ilmaisee, kenen hyväksi tai haitaksi 
jotakin tehdään. Tällainen rektiomäärite esiintyy mm. puheaktiverbien ja 
omistussuhteen muutosta ilmaisevien verbien kanssa. Näitä ovat Pajusen (1999: 
141−142) mukaan anastaa, antaa, edellyttää, ehdottaa, esitellä, esittää, huutaa, 
ilmoittaa, kehua, kertoa, kieltää, kuulla, kuvata, kysyä, lahjoittaa, lainata, laulaa, 
lausua, luovuttaa, luvata, mainita, myöntää, periä, puhua, pyytää, saada, sanoa, 
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selittää, tarjota, tilata, uhrata, vaatia, varastaa, vastata, velkoa, vipata ja 
vakuuttaa. 

Adverbityyppinen määrite on joko sti-adverbi tai esim. instruktiivissa oleva 
lauseenjäsen. Nämä kumpikin ilmaisevat tapaa. Pakollinen tavan ilmaisu on 
lähinnä asennoitua, käyttäytyä ja suhtautua -verbien kanssa, muiden yhteydessä 
se on valinnaisempi tai on kyse fraasista. Adverbiobliikvin kanssa järjestyviä ovat 
Pajusen (1999: 148) mukaan asennoitua, elehtiä, ilmeillä, jaksaa, kehittyä, 
keimailla, käyttäytyä, menetellä, määräytyä, suhtautua, sujua ja voida. 

Adessiivisijainen lauseenjäsen ilmaisee yleensä välinettä, ainetta tms., jonka 
avulla tai josta tehdään jotain. Yleisimmin se liittyy käsittelemis- ja asettamisver-
beihin, mutta voi liittyä myös sosiaalisia asenteita ilmaiseviin verbeihin. Adessii-
vissa oleva jäsen ei ole Pajusen (1999: 148) mukaan enää varsinainen argumentti-
rakenteen jäsen, vaan eräänlainen rajatapaus. Argumenttirakenteeseen sitä 
lähentää se, että vastaava välineen tms. ilmaus voi joskus toimia argumentin 
tehtävässä. Adessiivisijaisen jäsenen kanssa järjestyviä verbejä ovat esim. eväs-
tää, hauskuttaa, kiinnittää, leikata, merkitä, pehmustaa, somistaa, teljetä, uhata, 
vatkata ja ylpeillä. 

Lokaaliset obliikvit esiintyvät verbin merkityksen edellyttäminä asentoa, si-
jaintia ja sen muutosta tai paikanmuutosta ilmaisevien verbien yhteydessä. 
Adjunkteina ne voivat olla minkä tahansa verbien yhteydessä. Lokaalinen obliikvi 
voi olla sisä- tai ulkopaikallissijassa, mutta myös postpositiolauseke on mahdolli-
nen. Sisä- tai ulkopaikallissijan valinta riippuu usein tarkoitekohtaisista eroista tai 
merkityseroista. Pajunen (1999: 150−167) jakaa lokaaliset obliikvit olosijaob-
liikveihin, tulo- tai erosijaobliikveihin sekä sellaisiin obliikveihin, jotka ovat 
ensisijassa erosijassa. 

Olosijaobliikvit ovat inessiivissä tai adessiivissa, adverbeilla myös essiivi on 
mahdollinen. Olosijaobliikvin voivat saada esim. tilaverbit (asua, maata, pitää, 
säilyttää), liikeverbit (ajaa, hölkätä, kuljettaa, kävelyttää), toimimis- ja aistiha-
vaintoverbit (ahertaa, puuhata, tuntea, vaania) ja kaksisuuntaiset liikeverbit 
(heilua, keikkua, vaappua). Tulo- tai erosijaobliikvin voivat saada esim. suuntai-
set liikeverbit (ajautua, osua, johtaa, ohjata), asettamisverbit: (ahtaa, latoa, 
ripustaa, yhdistää), aistihavaintoverbit (kangastua, kurkistaa, tuijottaa, vilkaista) 
ja tilaverbit (rajoittua, ulottua, ylettyä, yltää). Ensisijaisesti erosijaisen obliikvin 
voivat saada lähtemis- ja irrottamisverbit (intransitiivit etääntyä, irrota, paeta, 
väistyä ja transitiivit ammentaa, kaivaa, poimia, varastaa) sekä tilaverbit (mah-
tua, riippua, roikkua, koostua). (Pajunen 1999: 150−168.) 



 106 

Syntyperäinen kielenpuhuja ei yleensä kiinnitä rektioihin huomiota. On kui-
tenkin olemassa sellaisiakin rektioita, jotta eivät ole syntyperäisille kielenpuhujil-
lekaan selviä. Tällainen on esimerkiksi sana merkitys, joka vaatii rektiokseen 
jollekin (esim. Siellä oli keskusteltu asioitten merkityksestä inhimilliseen elämään, 
pro: merkityksestä inhimilliselle elämälle). (Ikola 1986: 170.) Joidenkin sanojen 
kanssa hyväksytään nykyään rektioksi jo toinenkin sija ensisijaisen rinnalla 
käytettäväksi: esim. se perustui virhepäätelmään ja se perustui virhepäätelmälle 
(Kieli ja sen kieliopit 1994: 157). 

Kaino Laaksonen (1978: 398−399) kirjoittaa Virittäjässä, että rektio on niin 
sidoksissa tekstiin, että siitä on vaikea antaa systemaattisia ohjeita. Kielioppaissa 
käsitelläänkin rektioita yleensä vain luettelemalla joitakin virhe-esimerkkejä. 
Laaksosen mielestä syntyperäisenkin kielenpuhujan hyvä kielikorva joutuu 
koetteille, kun vieraiden rakenteiden mukaista käännöstekstiä tulvii kieleemme 
yhä enemmän. Laaksonen on poiminut esimerkkejä suomalaisten opiskelijoiden 
harjoitusaineista: hän reagoi voimakkaasti kaikelle riippuvuudelle ja sitomiselle 
(pro reagoi kaikkeen riippuvuuteen ja sitomiseen), romaani kertoo laiskasta 
miehestä, jonka laiskuudelle ja apatialle ei tiedetä mitään fyysistä ja psyykkistä 
syytä (pro laiskuuteen ja apatiaan). 

Laaksosen (1978) mukaan osa rektiovirheistä syntyy eri rakenteiden risteyty-
essä. Melkoinen joukko rektiovirheitä liittyy myös liialliseen illatiivin käyttöön: 
alkoholi altistaa monenlaiseen sairauteen (pro monenlaiselle sairaudelle). 
Translatiivia suositaan niin ikään muiden sijojen kustannuksella: hoitotieteen 
tutkimuksessa on tähdennetty opetuksen merkitystä hoidon tavoitteiden saavutta-
miseksi (pro tavoitteiden saavuttamiselle), ensimmäinen edellytys hoitosuhteen 
onnistumiseksi on yhteinen kieli (pro hoitosuhteen onnistumiselle). Eniten hanka-
luutta aiheuttavat rektioiden erilaiset merkitysvivahteet. Selvyys- ja tarkkuussyis-
tä on kuitenkin syytä pohtia rektioita, vaikka ongelmat voivat joskus olla hyvinkin 
visaisia. 

Vieraskieliselle kielenoppijalle oikean rektion valinta on syntyperäiseen ver-
rattuna huomattavasti vaikeampaa, koska vie kauan, ennen kuin oppijoiden 
syötöksessä rektiokonstruktiot ovat toistuneet riittävästi. Äidinkielinen ei yleensä 
kiinnitä rektioihin huomiota, mutta oppija voi pohtia niitä. Suomen kielen verbi-
rektioden oppimista on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän. Nikkarin (1994: 89) 
mukaan rektiot ja varsinkin verbirektiot ovat sellainen kielen osa-alue, joka 
yleensä tuottaa suurimpia hankaluuksia suomea toisena ja vieraana kielenä 
opiskeleville. Suomen verbirektioiden oppiminen on työlästä, koska oppijoista 
tuntuu, ettei niitä opi minkään systeemin mukaan, vaan jokaisen verbin rektio on 
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opittava erikseen. Verbin rektioiden oppimiseen vaikuttavat ilmeisesti hyvinkin 
paljon sekä äidinkieli että muut kielet, joita kielenoppija osaa. (Koivisto 1994: 
106.) Muiden kielten vaikutuksesta rektiot voivat myös vähitellen muuttua. 

Olen tutkinut virolaisten suomen kielen rektioiden oppimista aiemmissa tut-
kimuksissani, joissa on ilmennyt, että taajuudeltaan harvinaisempien verbien 
rektioita ei osata niin hyvin kuin yleisempien verbien rektioita. Parhaiten oppijat 
osasivat objektin (nominatiivi/genetiivi/partitiivi) saavien verbien rektiot ja 
toiseksi parhaiten illatiivirektiot. Kolmanneksi parhaiten osattiin adessiivirektiot 
sekä pelkästään partitiivin saavien verbien rektiot. Vaikeimpia oppijoille olivat 
aineistoni perusteella translatiivi-, illatiivi/allatiivi- ja elatiivi/allatiivirektiot. 
Viron kielen vaikutus näkyi selvimmin suomen kielen translatiivirektioissa. 
(Nissilä 2002.) 

Hübner (2011) on pro gradu -tutkielmassan selvittänyt erikielisten 
suomenoppijoiden verbirektioiden tunnistamista, määrittelyä ja hallintaa. 
Testatuilla oppijoilla laaja käsitys rektiosta oli yleinen. Informantit hallitsivat 
hyvin erityisesti yleisten verbien, muun muassa tunnetta tai tunteen alkamista 
ilmaisevien verbien rektiot. Tunnetilaa ilmaisevien rektioverbien yhteydessä 
yleisin virhe Hübnerin aineistossa oli objektinsijainen täydennys. Pakottamista ja 
voimista merkitsevien verbien yhteydessä yleinen virhe oli A-infinitiivi. 
Virolaiset informantit tekivät paljon rektiovirheitä aistihavaintoverbien kanssa. 
Monessa tapauksessa erikieliset oppijat kiersivät paikallissijaisen täydennyksen 
tarpeen konjuktiolauseella. (Hübner 2011: 100−101.) 

Hämäläinen (1981: 151) on sitä mieltä, että sanasta täytyy jo alkeiskurssilla 
tietää merkityksen lisäksi sen morfologiset ja syntaktiset ominaisuudet; suomen 
sanoista puheen ollen siis vartalot ja taivutusmuodot, rektiot jne. Rektio on hänen 
mukaansa pikemminkin edistyneen kielenoppijan ongelma. Lisäksi rektioiden 
oppimiseen vaikuttaa se, missä oppimisympäristössä suomea opitaan. Suomea 
toisena kielenä oppivilta koululaisilta rektiot sujuvat helposti, kun taas vieraana 
kielenä opiskelevista edistyneemmätkään eivät hallitse niitä (Martin 2009: 323). 

Suomi toisena tai vieraana kielenä -opetukseen tarkoitetut oppikirjat eivät 
yleensä anna ohjeita tai esimerkkejä rektioiden käytöstä. Virossa ilmestynyt 
suomen kielen oppikirja Suomi selväksi (Margit Kuusk 2000) on tässä suhteessa 
poikkeus. Siinä on oma kappaleensa Soome keele verbirektsioone. Suomen 
verbien rektioita, joka sisältää n. 130 verbiä. Samoin virolaisille suomenoppijoille 
tarkoitetussa kirjassa Lopussa kiitos seisoo. Lisälukemisto suomen kielen tunneille 
(Nissilä−Reimus−Talpsepp−Õispuu 2001) on annettu esimerkkejä suomen ja 
viron verbirektioista. Ulkomaalaisille tarkoitetut suomen kielen kieliopit Leila 
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Whiten Suomen kielioppia ulkomaalaisille (1993) ja Fred Karlssonin usealle 
kielelle käännetty Finnish grammar (1987) eivät käsittele rektiota. 

Hannu Remeksen suomalaisille vironoppijoille tarkoitettu Viron kielioppi 
(1983) esittelee n. 80 suomesta poikkeavaa verbien ja nominien rektiotapausta. 
Myös Mart Mäger (1983: 33−40) on kirjoittanut artikkelin, jossa hän luettelee 
suomen kielestä poikkeavia viron rektiotapauksia. Luettelo on kirjoitettu suoma-
laisia viron kielen opiskelijoita varten, ja se sisältää 65 viron kielen verbiä rekti-
oineen. Tämä kertoo mielestäni sen, että rektio on ollut ongelma nimenomaan 
virolaisille suomenoppijoille ja suomalaisille vironoppijoille, joilla lähtökieli 
sekoittaa rektioiden käyttöä. Muilla kieliryhmillä ongelma ei ole niin suuri, kun 
lähtökieli ei sekoita, vaan kaikki rektiot on opeteltava alusta lähtien. Suomalaiset 
ja virolaiset sen sijaan nojaavat helposti lähtökieleensä, kun se monien rektioiden 
osalta auttaakin huomattavasti. 

Raili Pool (1996) on laatinut 318 verbiä sisältävän rektiosanaston Eesti keele 
verbirektsioone, josta löytyy vironkielisten esimerkkilauseiden käännökset myös 
englanniksi, suomeksi ja venäjäksi. Virolaisille suomenoppijoille ja suomalaisille 
vironoppijoille on tarkoitettu myös Suomi-viro verbirektiosanasto (Nissilä 2001), 
joka sisältää noin 600 suomenkielistä verbiä vironkielisine vastineineen sekä 
runsaasti esimerkkilauseita: suomenkielisiä 1150 ja vironkielisiä 1350. 

Jönsson-Korhola ja White (1990) ovat laatineet suomen verbien rektioista  
luettelon, jossa on mukana ulkomaalaisille tarkoitetuista suomen kielen oppikir-
joista poimittuja ja muitakin melko tavallisia verbejä yhteensä 380. Esimerkkilau-
seita on noin viisisataa. Vihkosen pohjalta Jönsson-Korhola ja White ovat julkais-
seet kirjan Tarkista tästä. Suomen sanojen rektioita suomea vieraana kielenä 
opiskeleville (Jönsson-Korhola−White 1997), jossa on mukana verbien lisäksi 
myös substantiiveja, postpositioita, prepositioita, adjektiiveja ja adverbeja. 

Tässä tutkimuksessa rektioiden osalta olen testannut, mitä vaikutusta verbin 
merkitysvastaavuudella, sanahahmon vastaavuudella, verbin taajuudella, oppijoi-
den opiskeluajalla sekä rektiosijalla on verbirektion oppimiseen. Testatuista 
verbeistä 93:lla on virossa ja suomessa sama rektio ja 82:lla eri rektio. Esittelen 
seuraavaksi tutkimukseni aineiston, informantit ja aineiston luokitteluperusteet 
sekä tutkimusmenetelmän ja hypoteesit. 
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5 Aineisto, tutkimusmenetelmä ja hypoteesit 

5.1 Aineisto ja informantit 

Tämän väitöstutkimuksen aineiston keräsin Tallinnassa ja Tartossa lo-
ka−marraskuussa 2002. Varsinaisen aineiston informantteina oli 111 äidinkielel-
tään vironkielistä kielenoppijaa. Heistä 37 on alkuvaiheen opiskelijoita, jotka ovat 
opiskelleet suomea yliopistossa noin 2 kuukautta, 37 on keskivaiheen opiskelijoi-
ta, jotka ovat opiskelleet suomea 0,5−2 vuotta, ja 37 loppuvaiheen opiskelijoita, 
jotka ovat opiskelleet suomea 2,5−7 vuotta. Kaikki oppijat olivat opiskelleet tai 
opiskelivat tuolloin joko Tallinnan pedagogisessa yliopistossa tai Tarton yliopis-
tossa suomen kieltä pää- tai sivuaineena. Ero pää- tai sivuaineen opintojen 
laajuuden välillä on hyvin pieni, sillä erikoistumisalamoduulin (24 erikoistu-
misalan opintopistettä) suorittavat kaikki opiskelijat ja vain kandidaatintyön osuus 
(6 erikoistumisalan opintopistettä) määrää niin sanotun pääaineen. 

Informanttien jaolle näihin kolmeen ryhmään opiskeluajan mukaan on useita 
perusteita. Ensiksikin halusin tarkastella alkuvaiheen osalta hyvin lyhyttä jaksoa, 
jotta saisin selville, kuinka nopeasti tulevat esille L1- ja L2-transferin erot. 
Kahden vuoden opiskelun jälkeen yliopisto-opiskelijat joutuvat puolestaan 
ratkaisemaan, haluavatko he jatkaa suomen kielen opintojaan. Seitsemän vuoden 
takarajalle loppuvaiheen oppijoilla on perusteena puolestaan se, että useimpien 
tutkimusten mukaan syvällisen kielitaidon omaksuminen vie keskimäärin 5−7 
vuotta (ks. esim. Cummins 1981; Thomas−Collier 1997). 

Esimerkkien yhteydessä käytän informanteista koodeja KO11−373. Koodin 
suurempi numero tarkoittaa kielenoppijan järjestysnumeroa ryhmänsä sisällä ja 
pienempi alanumero ryhmänumeroa: 1 = alkuvaiheen opiskelijat, 2 = keskivaiheen 
opiskelijat ja 3 = loppuvaiheen opiskelijat. Olen jakanut testaamani oppijat opiske-
luajan mukaan alku-, keski- ja loppuvaiheen oppijoihin, vaikka opiskeluaika ei 
sinällään suoraan kerro oppijoiden kielitaidon tasosta. Se kertoo vain ajan, joka 
on kulunut heidän suomen kielen opintojensa aloitusajankohdasta. Opiskeluaika 
on siis tässä tutkimuksessa kielitaidosta riippumaton itsenäinen muuttuja. 

Kaikilla informanteilla oli käännettävänään 175 vironkielistä testilausetta (ks. 
liite 1). Varsinainen aineisto sisältää siten yhteensä 19 425 vastauslausetta. Tässä 
tutkimuksessa analysoin siis sekä 19 425 oppijoiden tuottamaa verbiä että 19 425 
rektiota, sillä jokainen testilause testasi sekä verbin että sen rektion hallintaa. 
Tästä varsinaisesta aineistosta seitsemän oppijan vastaukset on tuotettu sähköises-



 110 

ti Scriptlog-ohjelmaan. Scriptlogissa olevia tuotoksia tarkastelen lähemmin 
luvussa 10. Tämän aineiston avulla tarkastelen kielenoppijoiden tekemiä vastaus-
ten editointeja. Scriptlog on kirjoitusprosessin tutkimiseen tarkoitettu työväline. 
Scriptlog-ohjelmaan tallentuvat tekstinkäsittelyohjelman välityksellä koehenkilön 
suorittamat kaikki kirjoittamistoiminnot eli tietokoneen näppäimistöllä suoritetut 
toiminnot. 

Vertaan vironkielisten oppijoiden tuloksia äidinkieleltään venäjänkielisten 
oppijoiden tuloksiin. Vertailuaineisto koostuu äidinkieleltään venäjänkielisistä 
suomen kielen oppijoista seuraavasti: 5 alkuvaiheen opiskelijaa (informanttiryh-
mä 4), 5 keskivaiheen opiskelijaa (informanttiryhmä 5) ja 5 loppuvaiheen opiske-
lijaa (informanttiryhmä 6). Venäjänkieliset oppijat kussakin ryhmässä ovat 
opiskelleet suomea saman verran kuin vironkielisetkin oppijat. Vertailuaineiston 
informanteista käytän esimerkkien yhteydessä koodeja V14−V56. Koodin suu-
rempi numero tarkoittaa kielenoppijan järjestysnumeroa ryhmänsä sisällä ja 
pienempi alanumero ryhmänumeroa: 4 = alkuvaiheen opiskelijat, 5 = keskivaiheen 
opiskelijat ja 6 = loppuvaiheen opiskelijat. Myös vertailuaineiston informanteilla 
oli käännettävänään 175 vironkielistä testilausetta, joten vertailuaineisto sisältää 
yhteensä 2625 vastauslausetta. Vertailuryhmän opiskelijat osaavat myös viron 
kieltä. Tutkimuksessa vertaan, miten transferiin vaikuttaa se, onko transferin 
laukaiseva kieli äidinkieli vai muu opittu kieli ja ilmeneekö muun opitun kielen 
aiheuttama transfer samalla vai eri tavalla kuin äidinkielen aiheuttama transfer 
kohdekielen eri omaksumisvaiheissa. Koska vertailuaineisto on varsinaista 
tutkimusaineistoa pienempi, voidaan tuloksia vertailuaineiston osalta pitää 
suuntaa antavina. 

Koko aineistoni sisältää 22 050 verbin- ja rektionvalintaa. Jokainen oppija 
käänsi virosta suomeen 175 testilausetta, jotka testasivat sekä verbin että rektion 
hallintaa. Tutkitut verbit jakautuvat ensiksikin kolmeen eri ryhmään sen mukaan, 
mikä on verbien merkitysvastaavuus lähtö- ja kohdekielessä: 1) yhdellä viron 
verbillä suomessa yksi vastine 2) yhdellä viron verbillä suomessa kaksi tai 
useampia vastineita ja 3) kahdella tai useammalla viron verbillä suomessa yksi 
yhteinen vastine. Ryhmää 1 edustavia verbejä on testissä 54, ryhmää 2 edustavia 
60 ja ryhmään 3 kuuluvia 61. Lisäksi testatut verbit jakautuvat kolmeen eri 
ryhmään sen mukaan, mikä on niiden sanahahmon vastaavuus lähtö- ja kohdekie-
lessä: 1) sanahahmot ja merkitykset samanlaiset (55 testilausetta), 2) sanahahmot 
erilaiset ja merkitykset samanlaiset (65 testilausetta) ja 3) sanahahmot samanlaiset 
ja merkitykset erilaiset (55 testilausetta). Testasin myös eritaajuisia verbejä: 1) 
yleiset verbit, joiden frekvenssiluokka on 1−500, 2) melko yleiset verbit, joiden 
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frekvenssiluokka on 501−1000 ja 3) harvinaiset verbit, joiden frekvenssiluokka 
on 1001− tai joita ei esiinny lainkaan Suomen kielen taajuussanastossa (Saukko-
nen ym. 1979). Testilauseista 58 testasi yleisten verbien, 60 melko yleisten 
verbien ja 57 harvinaisten verbien hallintaa. Rektioiden osalta testasin sekä 
sellaisia verbejä, joilla on virossa ja suomessa sama rektio, että sellaisia, joilla on 
virossa ja suomessa eri rektio. Testatuista verbeistä 93:lla oli sama ja 82:lla eri 
rektio virossa ja suomessa. 

Kaikkien näitä eri ryhmiä edustavien testilauseiden järjestys oli lomakkeessa 
pyritty sekoittamaan. Käytin käännöstestiä, koska sen avulla on helpompi havain-
noida juuri tiettyjen verbien ja rektioiden hallintaa. Jos tehtävä olisi avoin tuotos-
tehtävä, oppija voisi helposti kiertää ongelmakohdat ja jättää halutut sanat ja 
muodot tuottamatta eikä todennäköisesti käyttäisi harvinaisia verbejä lainkaan. 
Kyseessä oli siis tuotostehtävä, jossa oppijoiden tuli tuottaa kontekstiin sopiva, 
lähtökielisen verbin ekvivalentti vastine ja sen vaatima rektio. 

5.2 Aineiston luokitteluperusteet 

Aineiston verbinvalinnat ja -rektiot olen luokitellut seuraavasti: oikeat, vironmu-
kaiset, väärät, kiertoilmaukset ja tyhjät vastaukset. Verbinvalinnoissa oikeat 
vastaukset tarkoittavat sellaisia suomenmukaisia vastauksia, joissa oppija on 
antanut testatulle vironkieliselle verbille sellaisen suomenkielisen käännösvasti-
neen (sanakirjavastineen), joka on ekvivalentti kyseisessä kontekstissa. Vironmu-
kaisia ovat sellaiset väärät vastaukset, joissa kielenoppija on käyttänyt testatun 
verbilekseemin vastineena viron mallin mukaista vastinetta. Vääriin verbinvalin-
toihin on luokiteltu kaikki muut virheelliset verbinvalinnat eli sellaiset, joihin 
viron kielen malli ei ole vaikuttanut. Kiertoilmauksia ovat vastaukset, joissa 
vastineena on käytetty jotain muuta kuin ekvivalenttia suomen kielen verbilek-
seemiä tai sen tarve on kierretty ilmaisemalla asia toisin sanoin. Tyhjät vastaukset 
tarkoittavat sitä, että oppija on jättänyt kyseisen kohdan kokonaan vastaamatta. 

Oikeat verbinvalinnat ovat sellaisia, joissa oppija on tuottanut kyseiseen 
kontekstiin sopivan, ekvivalentin käännösvastineen (sanakirjavastineen), joka on 
ekvivalentti kyseisessä kontekstissa. Verbinvalintojen analysoinnissa kiinnitän 
huomiota pelkästään verbilekseemiin. Luokittelussa en siis kiinnitä huomiota 
siihen, onko sana kieliopillisesti oikein tai onko sillä oikea rektio. Oikeita ovat 
esimerkeissä 1−6 olevat verbinvalinnat. 
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1) (Minä) pelastan palavasta talosta (kaikki ihmiset). KO31 
Ma päästan põlevast majast kõik inimesed. 

2) Elokuvaa mainostettiin (kovasti). KO53 
Filmi reklaamiti laialt. 

3) (Pekka) hymyili Liisalle. KO142 
Pekka naeratas Liisale. 

4) (Koira) puri postinkantajaa. KO202 
Koer hammustas kirjakandjat. 

5) (Minä) soittan (sinulle illalla) matkapuhelin kanssa. (pro soitan) KO221 
Ma helistan sulle õhtul mobiiliga. 

6) (Taidemuseo) sijaitsee kaupungissa. KO143 
Kunstimuuseum asub linnas. 

Vironmukaisiksi verbinvalinnoiksi olen luokitellut sellaiset väärät vastauk-
set, joissa kielenoppija on käyttänyt testatun verbilekseemin vastineena viron 
mallin mukaista vastinetta. Osa vironmukaisista vastauksista on sellaisia, joille 
suomen kielessä ei ole oppijan tuottamaa vastaavaa sanahahmoa lainkaan olemas-
sa. Tällaisia ovat esimerkeissä 7−10 olevat vironmukaiset verbinvalinnat. 

7) (Minä) ei korrannut kysymyst. (pro toistanut) KO231 
Ma ei korranud küsimust. 

8) (Hän) hyydeli hämmästyksestäsi. (pro huudahti) KO31 
Ta hüüatas hämmastusest. 

9) Tohtori Kallio spetsialisoi kirurgiaan. (pro erikoistuu) KO143 
Doktor Kallio spetsialiseerub kirurgiale. 

10) (Tämä kirja) tasuu ostaa. (pro kannattaa) KO271 
Seda raamatut tasub osta. 
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Osa vironmukaisista vastauksista on puolestaan sellaisia, että annettu vastine 
on suomessa olemassa, mutta se ei ole annetun lekseemin sellainen suomenkieli-
nen käännösvastine, joka olisi ekvivalentti kyseisessä kontekstissa. Tällaisia 
vironmukaisia verbinvalintoja edustavat esimerkit 11−14. 

11) (Lumisade) halvensi näkyvyyttä. (pro huononsi) KO203 
Lumesadu halvendas nähtavust. 

12) (Taidemuseo) asuu kaupungissa. (pro sijaitsee) KO61 
Kunstimuuseum asub linnas. 

13) (Presidentti) soitaa lentopallo. (pro pelaa) KO91 
President mängib võrkpalli. 

14) (Käki) putosi metsässä. (pro kukkui) KO72 
Kägu kukkus metsas. 

Kaikissa vironmukaisissa vastauksissa oppijoiden äidinkieli eli viro on jolla-
kin tavalla häirinnyt oppijaa siinä määrin, että hän on tuottanut väärän vastauksen, 
jossa on usein suoraan näkyvissä viron kielen vaikutus (esimerkit 11−12). Osassa 
vironmukaisista vastauksista viron kielen vaikutus tulee esille siten, että oppija on 
tuottanut vironkieliselle verbille kyseiseen kontekstiin sopimattoman vastineen 
(esimerkit 13−14). Vastineen taustalla on kuitenkin viron kielen vaikutus välilli-
sesti siten, että annettu lekseemi on vironkielisen verbin toisen kuin testatun 
semeemin suomenkielinen vastine. Tällaista väärää vastausta ei tuottaisi sellainen 
kielenoppija, joka ei osaa viroa. Kaikissa vironmukaisissa vastauksissa viron kieli 
on siis tietyllä tavalla häirinnyt oppijaa eli kyse on negatiivisesta transferista. 

Vääriin verbinvalintoihin olen luokitellut kaikki muut virheelliset verbinva-
linnat. Tällaisia ovat esimerkit 15−20. 

15) Painostan (suunnitelman) tärkeystä. (pro korostan/painotan) KO72 
Rõhutan plaani tähtsust. 

16) (Hän) huuhtii hämmästysestä. (pro huudahti) KO132 
Ta hüüatas hämmastusest. 
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17) Ruokale lähtee (liian paljon rahaa). (pro kuluu) KO131 
Toidu peale kulub liiga palju raha. 

18) (Hän aikoi) mun (kipeää selkääni) kädellä puuttoa. (pro hieroa) KO292 
Tema kavatses mu haiget selga kätega tasuda. 

19) Otan omenoita (kaupasta). (pro ostan) KO43 
Ostan õunad poest. 

20) (Uusrikas) kiittelee kalliista autostansa. (pro ylpeilee) KO123 
(Uusrikas) uhkeldab oma kalli autoga. 

Sekä vironmukaiset että väärät verbinvalinnat ovat suomen kielen vastaisia 
eli virheellisiä vastauksia. Niiden ero on siinä, että vironmukaiset vastaukset ovat 
interlingvaaleja eli kielten välisiin eroihin perustuvia virheitä, kun taas väärät 
vastaukset ovat useimmiten intralingvaaleja eli kielen sisäisiä virheitä, esim. 
painostan (pro painotan). 

Kiertoilmauksiksi olen luokitellut vastaukset, joissa testatulle lekseemille ei 
ole annettu suoraa vastinetta, vaan sen tarve on kierretty ilmaisemalla asia toisin 
sanoin, tai vastineena on käytetty jotain muuta suomen kielen verbilekseemiä, 
jonka sisältömerkitys on lähellä ekvivalenttia verbiä. Kiertoilmauksia edustavat 
esimerkit 21−25. 

 

21) Roukalle mennä (liian paljon rahaa). (pro kuluu) KO221 
Toidu peale kulub liiga palju raha. 

22) (Hän) huusi hämmästyksessään. (pro huudahti) KO203 
Ta hüüatas hämmastusest. 

23) (Olen) tallentanut (muistoni) päiväkirjassa. (pro ikuistanut) KO273 
Ma olen jäädvustanud oma mälestused päevikus. 

24) (Minä) en sanonut uudesti kysymystä. (pro en toistanut) KO12 
Ma ei korranud küsimust. 
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25) (En) halu nousta (niin aikaisin). (pro viitsi) KO62 
Ma ei viitsi nii vara tõusta. 

Verbirektioissa oikeat eli suomenmukaiset tarkoittavat vastauksia, joissa kie-
lenoppija on tuottanut verbin vaatiman oikean rektiosijan. Vironmukaiset rektiot 
tarkoittavat niitä vastauksia, joissa kielenoppija on käyttänyt suomessa samaa 
rektiota kuin virossa, vaikka kyseisen verbin rektio on suomessa ja virossa eri. 
Vääriin rektioihin olen luokitellut kaikki muut annetut virheelliset rektiot. Kier-
toilmauksiin olen luokitellut ne tapaukset, joissa kielenoppija on antanut jonkin 
muun kuin odotuksenmukaisen oikean, ekvivalenteimman rektion mutta rektio 
kuitenkin sopii kotekstiin. Tyhjät vastaukset tarkoittavat niitä, joissa oppija ei ole 
tuottanut kysyttyä rektiota lainkaan. 

Oikeita eli suomenmukaisia rektionvalintoja edustavat esimerkit 26−31. 
Verbirektioiden analysoinnissa en ole kiinnittänyt huomiota siihen, onko verbin 
täydennys tai rektiosija tuotettu ulkoasultaan oikein, jos ulkoasusta voi kuitenkin 
päätellä oppijan tarkoittaneen oikeaa rektiosijaa. 

26) (Taidemuseo) asuu kaupunkissa. (pro kaupungissa) KO201 
Kunstimuuseum asub linnas. 

27) (Koira) purra postinkantajaa. KO261 
Koer hammustas kirjakandjat. 

28) (Minä) en suostu siihen. KO93 
Ma ei soostu sellega. 

29) (Olen) kyllästynyt opiskelemiseen. KO133 
Olen tüdinenud õppimisest. 

30) (Olen) pettynyt ihmisiin. KO42  
Ma olen inimestes pettunud. 

31) (Lapset) leikkivät nukeilla. KO122 
Lapsed mängivad nukkudega. 
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Vironmukaisia rektionvalintoja edustavat puolestaan esimerkit 32−37: 

32) (Haluan) nauttia kaunista kevättä! (pro kauniista keväästä) KO22 
Ma tahan ilusat kevadet nautida! 

33) Ruuan päälle kuluu (liian paljon rahaa). (pro ruokaan) KO62 
Toidu peale kulub liiga palju raha. 

34) Vieras koputaa oville. (pro oveen) KO271 
Külaline koputas uksele. 

35) Olen kyllästynyt opiskelemisesta. (pro opiskelemiseen) KO203 
Olen tüdinenud õppimisest. 

36) (Ruusupensas) --- kukalle. (pro kukkaan) KO311 
Roosipõõsas puhkes õitsele. 

37) Liisa käänsi kirjan espanjaan. (pro espanjaksi, espanjan kielelle) KO93 
Liisa tõlkis raamatu hispaania keelde. 

Vääriä rektionvalintoja ovat esimerkit 38−43: 

38) (Minä) käysin (lauantaina) torille. (pro torilla) KO161 
Ma käisin laupäevaval turul. 

39) Aurinko paistaa kirkasta taivasta. (pro kirkkaalta taivaalta) KO12 
Päike paistab selgest taevast. 

40) Hän pakenii vihollisesta. (pro vihollista) KO132 
Ta põgenes vaenlase eest. 

41) (Äiti) loputes paitaan. (pro paidan) KO231 
Ema loputas särgi. 
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42) (Haluan) siitä kostaa (hänelle). (pro sen) KO53 
Ma tahan talle selle eest kätte maksta. 

43) (Isä) varoitti meidät. (pro meitä) KO153 
Isa hoiatas meid. 

Kiertoilmauksiksi olen luokitellut tapaukset, joissa kielenoppija on antanut 
jonkin muun kuin odotuksenmukaisen ja ekvivalentin rektion ja joka sopii kuiten-
kin kyseiseen lauseeseen muuttamatta lauseen merkitystä kokonaan toiseksi. 
Tällaisia ovat esimerkkien 44−49 verbirektiot. 

44) (Taitelija) maalasi taulua. (pro taulun) KO31 
Kunstnik maalis pildi. 

45) (Äiti) pelaa pianolla. (pro pianoa) KO161 
Ema mängib klaverit. 

46) (Hän) --- hämmästyneesti. (pro hämmästyksestä) KO53 
Ta hüüatas hämmastusest. 

47) (Pekka) vuokrasi asuntoa (Helsingistä). (pro asunnon) KO153 
Pekka üüris korteri Helsingis. 

48) (Mies) hyviti rikosta. (pro sovitti rikoksensa) KO12 
Mees lunastas oma kuriteo. 

49) (Ruusupensas) puhkesi kukkimaan. (pro kukkaan) KO52 
Roosipõõsas puhkes õitsele. 

5.3 Tutkimusmenetelmä 

Jarvis (2000: 249; 2010: 170) on kehittänyt vertailuun perustuvan lähtökielen 
vaikutuksen tutkimukselle yhteisen metodologisen viitekehyksen (Unified Fra-
mework for Investigating L1 Influence). Hänen hahmotuksensa mukaan viiteke-
hyksen tulisi sisältää ainakin seuraavat komponentit: 
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1. Teoreettisesti neutraali transferin määritelmä, joka antaa mahdollisuuden 
etsiä ja luoda metodologia tämän alueen tutkimukselle. 

2. Tiiviit, mutta perusteelliset väittämät transferin puolesta tai sitä vastaan. 
3. Lista taustamuuttujista, jotka täytyy kontrolloida aukotonta transferin tutki-

mista varten. 

Transferin tutkimuksen Jarvis jakaa vertailuun perustuvaan (comparison-
based) ja havaitsemiseen perustuvaan (detection-based) tukimukseen (Jarvis 
2010: 169). Vertailuun perustuvan transferin tutkimista varten tarvitaan seuraa-
vanlaista evidenssiä (Jarvis 2000: 253; 2010: 175): 

– kielenoppijaryhmän sisäinen homogeenisuus kohdekielen tuotoksissa, 
– eri lähtökieltä edustavien kielenoppijaryhmien välinen heterogeenisuus 

kohdekielen tuotoksissa, 
– kielenoppijaryhmän sisäinen yhdenmukaisuus lähtökielen ja kohdekielen 

tuotosten välillä sekä 
– kielensisäinen kontrastointi. 

Näistä evidenssityypeistä kahta ensimmäistä käytetään yleensä kvantitatiivisessa 
ja kolmatta kvalitatiivisessa transfertutkimuksessa (Jarvis 2010: 173). Kielensisäi-
sillä kontrasteilla Jarvis tarkoittaa niiden erojen tarkastelua, jotka juontuvat siitä, 
että osa kohdekielen ominaisuuksista vastaa lähtökielen ominaisuuksia ja osa ei. 
Yksinkertaisin tapa löytää näyttöä tämäntyyppisistä kielensisäisistä kontrasteista 
on Jarvisin mukaan jakaa kohdekielen ominaisuudet sellaisiin, jotka ovat yhtene-
viä lähtökielen kanssa, sekä sellaisiin, jotka eivät ole yhteneviä lähtökielen 
kanssa. Tämän jälkeen tutkitaan, ovatko oppijan kohdekielisen tuotoksen erot 
näiden kahden ryhmän tapausten välillä merkitseviä. (Jarvis 2010: 175.) 

Näiden tutkimusnäkökulmien taustalla on Jarvisin mukaan yhtenäinen trans-
fer-ilmiö, jota voidaan periaatteessa lähestyä joko yhden tai useamman tutkimus-
tavan avulla. Jarvisin mukaan näiden kaikkien näkökulmien käyttö on tärkeää, 
koska ne täydentävät toisiaan. Hän on kuitenkin huomannut Odlinin (2003) 
tapaan, että joskus transfertapaukset ovat niin ilmeisiä, etteivät ne vaadi välttä-
mättä kaikkia lähestymistapoja. Joskus voi riittää vähempikin evidenssi, jos sitä 
tukevat muut lähteet, esim. aiemmat tutkimukset, julkaistut kieliopit, kielihistori-
alliset teokset tai henkilökohtaiset kokemukset. Siitä huolimatta usean tutkimus-
näkökulman kautta saatu evidenssi on aina relevantimpaa. (Jarvis 2010: 173.) 

Omassa tutkimuksessani olen keskittynyt vertailuun perustuvista tutkimusta-
voista kahteen ensimmäiseen sekä viimeiseen. Tutkin kielenoppijaryhmän sisäistä 
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homogeenisuutta kohdekielen tuotoksessa, eri lähtökieltä edustavien kielenoppija-
ryhmien välistä heterogeenisuutta kohdekielen tuotoksissa sekä kielensisäisiä 
kontrasteja. Näiden vertailujen perusteella teen johtopäätöksiä transferin vaiku-
tuksesta virolaisten suomenoppijoiden verbien ja niiden rektioiden oppimiseen. 
Katson näiden kolmen tutkimustavan riittävän, koska kielenoppijoiden taustat 
ovat hyvin samanlaiset eli taustamuuttujat on kontrolloitu tarkasti: oppijat ovat 
kaikki yliopisto-opiskelijoita, kaikille heille suomen kieli kuuluu opinto-
ohjelmaan pakollisena aineena, he opiskelevat suomea vieraana kielenä ja ovat 
käyttäneet opiskeluun saman verran aikaa. Kielensisäisten kontrastien osalta olen 
ottanut mukaan sekä lähtökielen kanssa yhteneviä kategorioita että sellaisia, jotka 
eivät ole yhteneviä lähtökielen kanssa. Olen analysoinut verbien merkitysvastaa-
vuutta, sanahahmon vastaavuutta sekä rektiota virossa ja suomessa ja jakanut 
verbit ryhmiin näiden muuttujien mukaan. 

Erilaisten tilastollisten analyysien avulla osoitan, ovatko oppijoiden kohde-
kielisen tuotoksen erot eri ryhmiä edustavien tapausten välillä tilastollisesti 
merkitseviä. Koska aineisto on kvantatiivisesti laaja, se antaa mahdollisuuden 
mitata tilastollista merkitsevyyttä. Analyysien avulla osoitan, millä testatuilla 
muuttujilla on merkitsevä vaikutus oikeisiin verbin- ja rektionvalintoihin aineis-
tossani. Ryhmien tulosten välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa, jos testin 
virheprosentti on yli 5 % (0.05). Ryhmien tulosten välillä taas on tilastollisesti 
merkitsevä ero, jos testin virheprosentti on korkeintaan 5 % (0.05). Tilastollisen 
merkitsevyyden virheprosentti osoittaa tulosten tilastollisen merkitsevyyden 
seuraavasti: 

  0,05 < x ≤ 0,10  tulos suuntaa antava 
  0,01 < x ≤ 0,05  tulos melkein merkitsevä 
  0,001 < x ≤ 0,01 tulos merkitsevä 
  x ≤ 0,001  tulos erittäin merkitsevä 

Merkitysvastaavuuden ja sanahahmon vastaavuuden sekä taajuuden vaiku-
tuksen tutkimisessa on käytetty pääsääntöisesti Kruskal-Wallisin testiä, joka on 
tarkoitettu erityisesti eri ryhmien välisten erojen arviointiin silloin, jos vertailtavia 
ryhmiä on enemmän kuin kaksi ja ryhmien otoskoot ovat erisuuria. Kruskal-
Wallisin testissä numeerisen muuttujan arvot järjestetään suuruusjärjestykseen (n 
kpl) ja niille annetaan järjestysluvut siten, että pienin arvo saa järjestysluvun 1 ja 
suurin arvo järjestysluvun n, minkä jälkeen järjestysluvut sijoitetaan luokittelevan 
muuttujan luokkiin. Näillä luvuilla lasketaan testisuureen arvo ja siitä havaittu 
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merkitsevyystaso. Kruskal-Wallisin testissä vertailtavia jakaumia voi olla useam-
pia kuin kaksi. (Metsämuuronen 2005: 1051−1053; Luojola 2007; Nummenmaa 
2004: 255−258.) 

Kruskal-Wallisin testiä on täydennetty usein mediaanitestillä, jonka avulla 
voidaan tarkastella, eroavatko kaksi toisistaan riippumatonta otosta toisistaan 
keskeisten suuntaustensa osalta eli voidaanko kaksi otosta olettaa poimituksi 
populaatioista, joilla on sama mediaani. Nollahypoteesina on siis, että otosten 
mediaanit eivät poikkea toisistaan. (Luojola 2007: 151.) Mediaanitestillä on 
tarvittaessa täydennetty merkitysvastaavuuden ja sanahahmon vastaaavuuden 
sekä taajuuden merkitsevyyden tuloksia. Eri kielenoppijaryhmien tulosten vertai-
lussa on käytetty tarvittaessa apuna Friedmanin tai Spearmanin testiä, Pearsonin 
korrelaatiokerrointa sekä joskus myös Wilcoxonin merkkitestiä (Wilcoxon Signed 
Ranks Test). 

Spearmanin korrelaatiokerrointa on käytetty tässä tutkimuksessa, kun on tut-
kittu lähtökielen merkitsevyyttä. Parivertailutestillä on täydennetty opiskeluajan 
merkitsevyyden mittaustuloksia. Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin voidaan 
laskea välimatka- ja suhdeasteikollisille muuttujille. Spearmanin järjestyskorre-
laatiokertoimen testauksessa nollahypoteesina on, että muuttujat ovat toisistaan 
riipumattomia. Rektiosijan merkitsevyyden mittaamisessa on käytetty Mannin-
Whitneyn testiä, jota käytetään mediaanitestin tapaan päättelemään, eroavatko 
otosten mediaanit toisistaan. Mannin-Whitneyn testissä on kyse kahden riippu-
mattoman keskiarvon vertailusta tilanteessa, jossa on kaksi keskiarvoa tai medi-
aania, jotka on saatu mittaamalla kahdelta eri ryhmältä sama ominaisuus. Wilco-
xonin merkkitesti soveltuu käytettäväksi tilanteessa, jossa halutaan verrata 
jakauman keskiarvoa tai mediaania ennalta tunnettuun keskiarvoon tai mediaa-
niin. (Luojola 2007: 43, 152−153, 157, 164; Metsämuuronen 2005: 963, 
1037−1039.) 

Friedmanin testillä on testattu opiskeluajan vaikutusta. Friedmanin testi pe-
rustuu järjestyslukujakaumien tarkastelemiseen ja toimii samaan tapaan kuin 
Kruskal-Wallisin testi. Friedmanin testi tarkastelee sitä, vaikuttaako käsittelyteki-
jä muuttujien järjestyslukujakaumaan. Friedmanin järjestyslukuihin perustuvaa 
kaksisuuntaista varianssianalyysia voidaan käyttää silloin, kun halutaan käyttää 
satunnaistettujen lohkojen menetelmää järjestysasteikolliselle muuttujalle. Fried-
manin testisuureen laskemisessa oleellinen on havaintoyksiköiden eli koehenki-
löiden määrä N, vaikutusten eli olosuhteiden määrä k sekä vaikutusten neliöiden 
summa. Nollahypoteesina on, että ryhmien mediaanit ovat yhtä suuret eli käsitte-
lyjen välillä ei ole eroa.  Friedmanin testi sopii erityisesti tilanteisiin, joissa 
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verrattavia ryhmiä on kolme tai enemmän. Pearsonin korrelaatiokertoimella on 
täydennetty opiskeluajan vaikutuksen merkitsevyysmittausta. Korrelaatiokerroin 
kuvaa kahden muuttujan välistä yhteyttä eli ilmoittaa kahden muuttujan välisen 
lineaarisen yhteyden voimakkuuden. (Metsämuuronen 2005: 346, 971−972; 
Nummenmaa 2004: 258−262, 267−268.) 

Varsinaisesta aineistosta seitsemän oppijan vastaukset on tuotettu sähköisesti 
Scriptlog-ohjelmaan. Tämän aineiston avulla olen halunnut päästä käsiksi oppi-
joiden tuottamisprosessiin ja tarkastelen kielenoppijoiden tekemiä vastausten 
editointeja. Scriptlog on kirjoitusprosessin tutkimiseen tarkoitettu työväline. 
Scriptlog-ohjelmaan tallentuvat tekstinkäsittelyohjelman välityksellä koehenkilön 
suorittamat kaikki kirjoittamistoiminnot eli tietokoneen näppäimistöllä suoritetut 
toiminnot. Scriptlogin kehittivät vuonna 1998 Sven Strömqvist ja Lars Malmsten 
Göteborgin yliopistossa Ruotsissa. 

Scriptlog-ohjelman osalta on kuitenkin huomattava, että opiskelijoiden kir-
joittamat tuotokset eivät sinällään anna metalingvististä tietoa kirjoittajan toisen 
kielen prosessoinnista, mutta informanttien tekemät editoinnit kertovat kuitenkin 
toisen kielen tuottamisprosessista. Scriptlog-ohjelma ei myöskään tarjoa mahdol-
lisuutta hakea tai tulostaa kaikkea tietoa suoraan tilastomuodossa, mutta ohjelman 
avulla voi tarkastella sitä, kuinka paljon oppija on muokannut tuotostaaan: kuinka 
paljon kirjoittaja on poistanut tai muuttanut merkkejä tekstistään, kuinka monta 
merkkiä taaksepäin hän on kirjoitetussa tekstissä siirtynyt muokkauksen yhtey-
dessä tai kuinka pitkiä taukoja hänellä on ollut. 

Scriptlog-ohjelmaa on hyödynnetty aiemmin erityisesti Ruotsissa. Suomessa 
sitä on käytetty esimerkiksi muutamissa Jyväskylän yliopiston pro gradu -töissä ja 
ruotsin kielen oppimista koskevissa tutkimuksissa (ks. esim. Nordqvist Palviainen 
2007). Opinnäytetyöt ovat käsitelleet nimeämistä ja viittaamista, siirtymäaikoja, 
kokonaisaikoja, virheluokittelua, taukoa ja editointia koululaisille suunnatuissa 
tietokonepohjaisissa kirjoitustesteissä. Terhi Hintikka on käyttänyt Scriplog-
ohjelmaa Suomessa asuvien maahanmuuttajalasten kirjoitusprosessin tutkimiseen 
ja selvittänyt, millaisia kirjoitusmalleja ja editointistrategioita he käyttävät. 
Lisäksi hän on tutkinut, onko lasten Suomessa oleskeluajan ja kirjoitusprosessin 
sekä kirjoitustuotoksen kehittyneisyyden välillä olemassa yhteyttä. (Hintikka 
2005: 16.) 

Hintikan (2005) mukaan editointien automaattisen tallentumisen hyöty on 
siinä, että se tekee mahdolliseksi kirjoittajan toimien ja niiden tekstiin kohdistuvi-
en vaikutusten yksityiskohtaisen tutkimisen. Lyöntitallenteiden keräämisessä ja 
tarkastelemisessa on omat etunsa verrattuna esimerkiksi videotallenteisiin tai 
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ääneen ajattelu -tallenteisiin. Lyöntitallenteiden kerääminen tapahtuu kirjoittajien 
sitä havaitsematta eikä häiritse kirjoittajan työskentelyä. 

Tässä tutkimuksessa en tarkastele niinkään pintatason editointia (esim. lyön-
tivirheiden muokkausta), vaan sisällöllistä editointia eli verbin- ja rektionvalinto-
jen vironmukaisen tai muuten virheellisen vastauksen muuttamista oikeaksi tai 
vastaavasti oikean vastauksen muuttamista vironmukaiseksi tai muuten virheelli-
seksi. Käytettävissäni ovat olleet Scriptlog-aineiston lineaarinen tallenne (Linear 
Text), tilastotallenne (Log Text) ja editoitu teksti -tallenne. 

Scriptlog-aineistoni informantit ovat seuraavat: KO11, KO282, KO332, KO13,  

KO163, KO173  ja KO313. Nämä informantit ovat valikoituneet satunnaisesti siten, 
että ne, jotka olivat halukkaita tekemään testin sähköiseen ohjelmaan tietokoneel-
la, saivat siihen mahdollisuuden Scriptlog-ohjelman avulla. Muut tekivät testin 
paperille. Koska Scriptlog-aineiston informantteja on vain seitsemän ja heitä on 
eri määrä eri informanttiryhmistä, heidän aineistoaan en tarkastele kvantitatiivi-
sesti, vaan analyysissa keskityn laadulliseen tarkasteluun. 

5.4 Hypoteesit 

Tutkimukselleni asetan seuraavat 7 hypoteesia:  
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1. Virolaisilla suomenoppijoilla on eniten oikeita verbinvalintoja silloin, kun 
yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine tai kahdella tai useammal-
la viron verbillä on suomessa yksi yhteinen vastine, ja vähiten oikeita 
verbinvalintoja silloin, kun yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai 
useampia vastineita. 

2. Virolaisilla suomenoppijoilla on eniten oikeita verbinvalintoja silloin, kun 
verbin sanahahmot ja merkitykset ovat virossa ja suomessa samanlaiset 
tai lähes samanlaiset, ja vastaavasti vähiten oikeita verbivailntoja silloin, 
kun sanahahmot ovat suomessa ja virossa samanlaiset ja merkitykset eri-
laiset. 

3. Virolaisilla suomenoppijoilla on eniten oikeita verbinvalintoja silloin, kun 
testattu verbi on yleinen (sen frekvenssiluokka on 1−500), ja vastaavasti 
vähiten oikeita verbinvalintoja silloin, kun verbi on harvinainen (sen frek-
venssiluokka on 1001− tai sitä ei ole lainkaan Suomen kielen taajuus-
sanastossa). 

4. Virolaisilla suomenoppijoilla on enemmän oikeita rektionvalintoja silloin, 
kun virossa ja suomessa on sama rektiosija, ja vähemmän oikeita rektion-
valintoja silloin, kun virossa ja suomessa on eri rektiosija. 

5. Virolaisilla suomenoppijoilla on eniten oikeita rektionvalintoja silloin, 
kun verbi on yleinen (sen frekvenssiluokka on 1−500), ja vastaavasti vä-
hiten oikeita rektionvalintoja tapauksissa, joissa verbi on harvinainen (sen 
frekvenssiluokka on 1001− tai sitä ei ole lainkaan Suomen kielen taajuus-
sanastossa). 

6. Lähtökielen positiivista transferia (eniten oikeita vastauksia) esiintyy 
eniten silloin, kun järjestelmät ovat mahdollisimman lähellä toisiaan (yh-
dellä viron verbillä on suomessa yksi vastine, sanahahmot ja merkitykset 
ovat virossa ja suomessa samanlaiset tai lähes samanlaiset ja rektio on 
sama) ja vähiten (vähiten oikeita vastauksia) silloin, kun järjestelmät ovat 
mahdollisimman kaukana toisistaan (yhdellä viron verbillä on suomessa 
kaksi tai useampia vastineita, sanahahmot ovat virossa ja suomessa 
samanlaiset ja merkitykset erilaiset ja rektio on eri).  

7. Lähtökielen negatiivista transferia esiintyy eniten alkuvaiheen kielenoppi-
joilla eli informanttiryhmässä 1 ja vähiten edistyneillä kielenoppijoilla eli 
informanttiryhmässä 3. 
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Ensimmäisen hypoteesini perustan siihen, että kontrastiivisessa analyysissa 
kaikkein vaikeimpina on pidetty tapauksia, joissa lähtökielen ilmiölle on kohde-
kielessä kaksi eri vastinetta. Helpompia ovat sen sijaan tapaukset, joissa lähtökieli 
tekee kohdekieltä tarkemman eron jonkin ilmiön suhteen. (Ringbom 1987; 
Latomaa 1993: 19.) Omassa lisensiaatintyössäni sain näistä kontrastiivisen 
analyysin hypoteeseista poikkeaviakin tuloksia, mutta testaan tässä tutkimuksessa 
samaa ilmiötä laajemman ja kattavamman aineiston perusteella. Mielenkiintoisek-
si näiden hypoteesien tarkastelun viron ja suomen kannalta tekee se, että ne on 
tehty toisilleen etäisten kielten perusteella. Esimerkiksi Kaarlo Voionmaa (1993a) 
on tutkinut sitä, miten suomalaiset oppivat ruotsin kielen verbejä. Hänen tutki-
mustensa mukaan sanat, joiden merkityssuhde lähtö- ja kohdekielen välillä on 
yhden suhde yhteen, tasaparinen monen suhde tai monen suhde yhteen, ovat 
helppoja oppia. Vaikeita ovat Voionmaan mielestä sellaiset sanat, joiden merki-
tyssuhde lähtö- ja kohdekielen välillä on yhden suhde moneen tai epätasaparinen 
monen suhde yhteen tai jos lähtö- ja kohdekielen välillä ei ole selvää suhdetta. 

Sanahahmon vastaavuutta koskevan hypoteesin 2 perustan pääosin Kaivapa-
lun (2005) tutkimustuloksiin, joiden mukaan vironkieliset suomenoppijat hyödyn-
tävät lähtökielen mallia eniten testisanoissa, joilla on lähtö- ja kohdekielessä sama 
tai erittäin läheinen vartalo ja sama taivutus. Kaivapalun aineisto ei sisällä tapauk-
sia, joissa sanahahmot ovat suomessa ja virossa samat ja merkitykset erilaiset, 
mutta perustan hypoteesin siltä osin opetuskokemuksiini.  Taajuutta koskevan 
hypoteesin 3 perustan myös Kaivapalun (2005: 258) tuloksiin, joiden mukaan 
useita frekventimpiä sanoja taivutetaan paremmin kuin harvinaisempia, sekä 
omaan lisensiaatintyöhöni (Nissilä 2002: 83−85), jonka mukaan esimerkiksi 
taajuudeltaan harvinaisempien verbien rektioita ei osata niin hyvin kuin yleisem-
pien verbien rektioita. 

Rektioita koskevat hypoteesit 4−5 perustan lisensiaatintyöni tuloksiin (Nissilä 
2002). Oletan verbin frekvenssin vaikuttavan rektiotuloksiin siitä syystä, että 
uskon verbien ja niiden rektioiden opittavan yhdessä. Transferia koskevat hypo-
teesit 6 ja 7 perustan puolestaan Kaivapalun (2005) väitöskirjan tuloksiin, joiden 
mukaan lähtökielen positiivinen vaikutus lisääntyy ja negatiivinen vaikutus 
vähenee, kun kohdekielen osaamisen taso nousee. 

Seuraavaksi tarkastelen tarkemmin testattuja muuttujia eli merkitysvastaa-
vuutta, sanahahmon vastaavuutta, taajuutta ja opiskeluaikaa. Rektion osalta 
tarkastelen erikseen tapauksia, joissa virossa js suomessa on sama tai eri rektiosi-
ja.
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6 Testatut muuttujat 

Tutkimukseni  lähtökohdaksi olen valinnut viron ja suomen verbien ja rektioiden 
vastaavuuden. Vastaavuutta tarkastelen sekä merkityksen (merkitysvastaavuus) 
että muodon (sanahahmon vastaavuus tai rektiosija) kannalta. Tämä kontrastiivi-
nen tarkastelutapa on työläs, koska siinä tarkastellaan rinnakkain useita luokitte-
luita semanttisesti rikkaiden läheisten sukukielten osalta. Vastaavuus on kuitenkin 
mielestäni paras keino tarkastella transferin vaikutusta monipuolisesti silloin, kun 
sukulaisuudesta huolimatta kielillä on erilainen luokitteluverkko lekseemien 
muodon ja merkityksen suhteen. Muun muassa Jarvis on todennut, että transferin 
tutkimiseksi luotettavasti on keskityttävä niiden erojen tarkasteluun, jotka juontu-
vat siitä, että osa kohdekielen ominaisuuksista vastaa lähtökielen ominaisuuksia ja 
osa ei. Jarvisin mukaan tällöin tulee jakaa kohdekielen ominaisuudet sellaisiin, 
jotka ovat yhteneviä lähtökielen kanssa, sekä sellaisiin, jotka eivät ole yhteneviä 
lähtökielen kanssa. (Jarvis 2010: 175.) Tätä näkökulmaa pohdin jo tutkimusmene-
telmän esittelyn yhteydessä luvussa 5.3. Seuraavaksi tarkastelen ensiksi merkitys-
vastaavuutta ja sanahahmon vastaavuutta virossa ja suomessa. Sen jälkeen 
esittelen muut testatut muuttujat, joita ovat opiskeluaika, taajuus ja rektiosija. 

6.1 Merkitysvastaavuus 

Sanoja voidaan tarkastella siltä kannalta, mikä on eri kielten luokitteluverkko 
niiden suhteen. Jos äidinkieli ja opittava kieli luokittelevat ilmiöitä samalla 
tavalla, uuden kielen oppimiseen riittää uusien sanojen ja muotojen oppiminen. 
Näin käy harvoin, sillä usein on opittava myös uuden kielen kategorioiden rajat ja 
luokitteluperusteet. Esimerkiksi silloin, kun L2:n luokitteluverkko on tiheämpi 
kuin L1:n, on tapaus tapaukselta opittava, mihin uusista ryhmistä ilmiö kuuluu. 
Jos uuden kielen verkko on harvempi, oppiminen on helpompaa. (Martin 1996: 
115.) Samaan tulokseen on tullut myös Voionmaa (ks. mm. 1993a). 

Mannisen (1997) mukaan sananvalinta tuottaa virolaisille suomen kielessä 
eniten virheitä. Mannisen aineistona ovat olleet Suomeen muuttaneiden eri 
lähtökielisten ylioppilaskokelaiden aineet. Miksi virolaiset tekevät niin paljon 
sananvalintavirheitä? Manninen (1997: 94) on itse sitä mieltä, että sananvalinta-
virheet hänen aineistossaan voivat johtua siitä, että kieltä jo melko hyvin osaavina 
vironkieliset ylioppilaskokelaat käyttävät rohkeasti vaikeitakin abstrakteja sanoja, 
joiden käyttöala ei kuitenkaan ole heille selvä. Toisena syynä Manninen pitää 
kielten läheisyyttä, joka aiheuttaa sen, että kielenoppijat käyttävät helpommin 
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hyväkseen lähtökielen sanoja ja niiden merkityksiä myös kohdekielessä. Varsi-
naista viron kielen sanojen siirtoa sellaisenaan suomen kieleen ei Mannisen 
aineistossa esiinny kovin paljon. 

Kaikkein vaikeimpina on kontrastiivisessa analyysissa siis pidetty tapauksia, 
joissa lähtökielen ilmiölle on kohdekielessä kaksi eri vastinetta. Vaikeaksi arvel-
laan myös sitä, jos kohdekielestä puuttuu lähtökielen ilmiöitä. Helpompia ovat 
sen sijaan tapaukset, joissa lähtökieli tekee kohdekieltä tarkemman eron jonkin 
ilmiön suhteen. (Ringbom 1987; Latomaa 1993: 19.) Tarkastelen tässä tutkimuk-
sessa näitä hypoteeseja viron ja suomen kannalta. Suomen kielen verbit oppia ja 
opiskella ovat virolaisille sellainen tapaus, jossa lähtökielen ilmiölle on kohdekie-
lessä kaksi eri vastinetta. Virossa molempien verbien merkitystä vastaa yksi ja 
sama verbi õppida. Suomen konjunktioita jos ja kun vastaa virossa konjunktio 
kui. Sen sijaan suomen adjektiiville ihmeellinen, joka voi suomessa tarkoittaa 
sekä positiivista että negatiivista ominaisuutta, on viron kielessä olemassa erik-
seen positiivinen adjektiivi imeline ja negatiivista piirrettä ilmaiseva adjektiivi 
imelik. Seuraavassa tarkastelen viron ja suomen verbien merkitysvastaavuutta 
ryhmittäin ja annan lisää esimerkkejä kustakin ryhmästä. 

Suomen ja viron kielissä on paljon sellaisia sanoja ja sananmuotoja, joiden 
merkityssuhde ei ole yhden suhde yhteen. Osa näistä sanoista ei tuota kielenoppi-
joille ongelmia, koska ne jäävät hyvin mieleen siksi, että ne ovat niin tavallisia ja 
frekventtejä sanoja (esim. sm. terve, vi. terve, tere). Kun viron ja suomen välillä 
on lisäksi paljon ns. riskisanoja, joilla samanlaisesta tai melkein samanlaisesta 
muodosta huolimatta on eri merkitys (esim. sm. hallitus, vi. hallitus ’home’, ei 
ole ihme, että sananvalintavirheitä tehdään. 

Vaikeuksia tuottavat kontrastiivisen analyysin hypoteesin mukaan myös sel-
laiset kielen ilmiöt, jotka puuttuvat kohdekielestä kokonaan. Tällainen on mm. 
viron terminatiivi, jonka sijapääte on -ni. Viron terminatiivin merkitys on sama 
kuin suomen postpositiorakenteella asti, saakka. Myös komitatiivi tuottaa hypo-
teesin mukaan vaikeuksia, koska viron komitatiivi poikkeaa suomen komitatiivis-
ta sekä muodostukseltaan että käytöltään. Viron komitatiivin vastineena voi 
suomessa käyttää vain harvoin komitatiivia, esim. vi. ema läks lapsega poodi, sm. 
äiti meni lapsineen kauppaan. Tavallisia vastineita ovat sen sijaan mm. illatiivi 
(vi. ta oli kõigega harjunud, sm. hän oli tottunut kaikkeen), allatiivi (vi. mis nad 
tema hammastega on teinud, sm. mitä he ovat tehneet hänen hampailleen), 
adessiivi (vi. sõidame laevaga, kirjutan pliiatsiga, lõikan kääridega, sm. matkus-
tamme laivalla, kirjoitan kynällä, leikkaan saksilla), instruktiivi (vi. võitles küünte 
ja hammastega, sm. taisteli kynsin hampain), inessiivi (vi. kesklinna jõudis umbes 
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kümne minutiga, sm. keskikaupungille pääsi noin kymmenessä minuutissa), 
ablatiivi (vi. tüdruk on agara iseloomuga, sm. tyttö on luonteeltaan ahkera), 
adjektiiviattribuutti (vi. kõrge kontsaga kingad, leeniga tool, sm. korkeakorkoiset 
kengät, selkänojallinen tuoli), relatiivilause (vi. laual seisis kahe musta nupuga 
telefunkeni raadio, sm. pöydällä oli telefunkenradio, jossa oli kaksi mustaa 
nappia) tai yhdyssana (vi. linnukesega kell, sm. käkikello). (Kingisepp 1992: 
17−23.) 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen merkitysvastaavuutta verbien osalta. Verbit 
olen jakanut merkitysvastaavuuden mukaisesti seuraaviin ryhmiin: 1) yhdellä 
viron verbillä suomessa yksi vastine, 2) yhdellä viron verbillä suomessa kaksi tai 
useampia vastineita ja 3) kahdella tai useammalla viron verbillä suomessa yksi 
yhteinen vastine. 

6.1.1 Yhdellä viron verbillä suomessa yksi vastine 

Ensimmäisen ryhmän nykysuomen ja nykyviron leksikon merkitysvastaavuuden 
vertailussa muodostavat sellaiset viron kielen sanat, joilla on suomessa yksi 
vastine. Tämä on tavallisin kategoria. Aineistossani esiintyviä tällaisia verbejä 
ovat esimerkiksi seuraavat: 

  vi. osta  sm. ostaa 
vi. korrata  sm. toistaa 
vi. näitlikustada sm. havainnollistaa 
vi. kannatada  sm. kärsiä 
vi. aidata  sm. auttaa 
vi. ehtida  sm. koristaa 
vi. komistada  sm. kompastua 

Tämä tavallisin verbikategoria, jossa merkityssuhdevastaavuus viron ja suomen 
verbien välilä on yhden suhde yhteen, on tutkimuksessa mukana siitä syystä, että 
muita kategorioita voidaan verrata siihen. Useinhan sanaston täyttä vastaavuutta 
kahden tai useamman kielen välillä on kuitenkin syytä epäillä. Käytännössä 
tällaista täyttä vastaavuutta esiintyy vain sanakirjoissa sekä toisen kielen opetus-
materiaaleissa, joissa sanaston yksinkertaistamista on pidetty tärkeänä. Muuten 
yleensä korostetaan sanojen semanttisten kenttien epäyhtenäisyyttä. (Ks. esim. 
Vanhatalo 2005: 42.) 
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Kontrastiivisen tutkimuksen hypoteesien mukaisesti näiden verbien pitäisi 
tuottaa eniten oikeita vastauksia niiden verbien ohella, joissa kahdella tai useam-
malla viron verbillä on suomessa yksi yhteinen vastine. 

6.1.2 Yhdellä viron verbillä suomessa kaksi tai useampia vastineita 

Kontrastiivisen tutkimuksen hypoteesin mukaan oppijoille tuottavat vastaavasti 
vaikeuksia sellaiset tapaukset, joissa yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai 
useampia vastineita tai jos verbillä ei ole suoraa vastinetta. Osassa esimerkeistä 
on kyse siitä, että samaa viron lekseemiä voi suomessa vastata kaksi tai useampi 
täysin eri lekseemi. Osassa taas on kyse saman lekseemin eri muodoista, esim. 
kantaverbistä ja johdoksesta. Suomen verbien johtamisjärjestelmähän on säännöl-
lisempi ja vivahteikkaampi kuin viron vastaava (ks. esim. Kasik 1999: 38). Olen 
pyrkinyt tarkastelemaan vastaavuutta monipuolisesti ja ottanut mukaan tarkaste-
luun vastaavuuden kannalta useita mahdollisuuksia, sekä polysemiatapauksia että 
saman lekseemin johdoksia. Pyrin aineiston monipuolisuuteen siitä syystä, että 
kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu sekä homonymia- että polysemiatapaus-
ten tuottavan virheitä sanastonymmärtämistestissä (Laufer 2005: 152). Homo-
nyymejä käsittelen luvussa 6.2.3. 

Aineistossani tällaisia verbejä ovat esimerkiksi seuraavat: 

  vi. õppida   sm. oppia, opiskella 
  vi. mängida  sm. pelata, leikkiä, soittaa  

vi. hääletada  sm. äänestää, liftata 
vi. elada  sm. elää, asua 
vi. käia  sm. käydä, kävellä 
vi. kaevata  sm. valittaa, kaivaa 
vi. kukkuda  sm. kukkua, pudota 
vi. parkida  sm. parkita, pysäköidä 
vi. karjatada  sm. paimentaa, karjaista 
vi. laadida  sm. lastata, ladata 
vi. luisata  sm. tahkota, valehdella 
vi. keksida  sm. hypellä, kerskua 
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6.1.3  Kahdella tai useammalla viron verbillä suomessa yksi yhteinen 
vastine 

Kontrastiivisen tutkimuksen hypoteesin mukaan helppoja olisivat virolaisille 
suomenoppijoille myös ne kielenpiirteet, joissa lähtökieli tekee kohdekieltä 
tarkemman eron kyseisen ilmiön suhteen. Tällöin suomen kielen verbillä on 
useita semeemejä, joita virossa vastaavat eri lekseemit. Tutkimusaineistossa 
esiintyvät esimerkiksi seuraavat tapaukset, joissa kahdella tai useammalla viron 
verbillä on suomessa yksi yhteinen vastine. 

  vi. astuda, ära karata sm. astua 
  vi. maalida, värvida sm. maalata 
  vi. laenata, laenutada  sm. lainata 
  vi. küpsetada, paista sm. paistaa 
  vi. rentida, üürida sm. vuokrata 
  vi. langetada, valada sm. kaataa 
  vi. mängida, helistada sm. soittaa 

Lisensiaatintyössäni sain tästä kontrastiivisen tutkimuksen hypoteesista poik-
keavia tuloksia. Vaikeimmaksi virolaisille suomenoppijoille eivät osoittautuneet-
kaan tapaukset, joissa joissa lähtökielen ilmiölle on kohdekielessä kaksi eri 
vastinetta, vaan tapaukset, joissa kohdekielen ilmiölle on låhtökielessä kaksi eri 
vastinetta. Tämän perusteella läheisen sukukielen oppiminen ei noudattaisi 
samoja yleisiä linjoja, joita kontrastiivisessa tutkimuksessa on havaittu typologi-
sesti erilaisten kielten oppimisesta. (Nissilä 2002: 162−163.) Testaan samaa 
ilmiötä tässä väitöstutkimuksessa kvantatiivisesti laajassa aineistossa, josta on 
mahdollisus tehdä myös tilastollinen analyysi tulosten merkitsevyydestä. 

6.2 Sanahahmon vastaavuus 

Ringbomin (2007a: 186−187; 2007b: 5) mukaan semantiikan jatkumolla voidaan 
erottaa kolme kieltenvälistä vertailusuhdetta: 1) samanlaisuussuhde, 2) nollasuhde 
ja 3) päinvastaisuussuhde. Olen jakanut nykysuomen ja nykyviron leksikon 
sanahahmon vastaavuuden mukaan kolmeen ryhmään tämän jaon mukaan seuraa-
vasti:  

1. verbit, joilla sanahahmot ja merkitykset ovat täysin tai lähes samanlaiset 
(samanlaisuussuhde),  
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2. verbit, joilla sanahahmot ovat erilaiset ja merkitykset samanlaiset (nollasuh-
de) sekä 

3. verbit, joilla sanahahmot ovat samanlaiset ja merkitykset erilaiset (päinvastai-
suussuhde). 

Jakoa näiden kategorioiden välillä ei ole kuitenkaan aina helppo tehdä. Myös 
Ringbom toteaa, että kielen ilmiöiden semanttisissa suhteissa ei ole selvää rajaa 
erilaisuuden ja samanlaisuuden välillä. Kysymys on paremminkin sijoittumisesta 
tälle kolmijaon jatkumolle. Haastavuutta samanlaisuuden analysointiin tuo myös 
se, että oppija voi havaita myös samanlaisuutta, joka ei ole ”objektiivista” saman-
laisuutta. Näiden ero on siinä, että objektiivinen samanlaisuus on symmetristä 
(molemmansuuntaista), mutta havaittu samanlaisuus ei ole välttämättä symmetris-
tä. Toisin sanoen havaittu samanlaisuus voidaan rinnastaa tässä suhteessa suku-
laiskäsitteeseen ”ymmärrettävyys”: kielen x puhuja voi ymmärtää helpommin 
kieltä y kuin kielen y puhuja ymmärtää kieltä x. (Ringbom 2007b: 5, 7.) 

6.2.1 Sanahahmot ja merkitykset samanlaiset 

Samanlaisuussuhde kielen ilmiöiden välillä merkitsee, että vastine kohdekielessä 
on havaittavasti muodoltaan ja/tai funktioiltaan samanlainen kuin lähtökielessä. 
Oppijoiden luonnollinen taipumus erityisesti kielenoppimisen alkuvaiheessa on 
yrittää asettaa opittavan kielen yksiköt yksi-yhteen vastaavuussuhteeseen lähtö-
kielen kanssa. Sukukielten kesken sekä muodon että merkityksen samanlaisuus 
pohjautuu usein samaan alkuperään. Täysimääräinen kieltenvälinen samanlai-
suussuhde sekä muodon että sisällön osalta onkin harvinaista lukuun ottamatta 
läheisiä sukukieliä − esimerkiksi ruotsin ja norjan kesken, jotka ovat periaatteessa 
molemminpuolin ymmärrettävissä toistensa pohjalta. (Ringbom 2007b: 5−6.) 

Jos kieliopillinen taivutus on samanlaista lähtökielessä ja kohdekielessä, op-
piminen tuottaa oppijalle vähemmän ongelmia. Esimerkiksi englanninkielinen 
oppija voi tukeutua omaan äidinkieleensä substantiivien taivutuksen osalta ruotsin 
kieltä oppiessaan: molemmissa on vain kaksi sijaa, nominatiivi ja genetiivi. Kun 
sekä formaalinen että funktionaalinen samanlaisuus toteutuvat, se tuottaa positii-
vista transferia. (Ringbom 2007b: 6.) 

Suomessa ja virossa on runsaasti sanoja, joilla on samanlaisuussuhde, eli ne 
ovat sanahahmoltaan (äänne- ja kirjoitusasultaan) ja merkitykseltään täysin tai 
lähes samanlaisia. Täysin samanlaisia sanoja ovat esimerkiksi tuli, vesi, meri, 
kala, veri, nimi, hammas, ja, kolmas, maa, tuhat. Osa näistä sanoista on äänne- ja 
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kirjoitusasultaan samanlaisia ainoastaan nominatiivissa, muissa sijoissa tulee ottaa 
huomioon kielihistorialliset muutokset, sijapäätteiden erot ja astevaihtelu. Lähes 
samanlaisia ovat seuraavat esimerkit: suomen sanaa mies vastaa viron mees, 
satama on viroksi sadam, työ on töö, vielä on veel, lamppu on lamp, venäläistä 
vastaa virossa venelane, vyö on viroksi vöö jne. Näihin sanoihin kuuluu monia 
sellaisia, joiden virolainen vastine eroaa vain suomen kirjakielisestä asusta, mutta 
on sama tai lähes sama kuin suomen puhekielessä yleinen, usein murrepohjainen 
lyhyt variantti: suomen että-konjunktiota vastaa viron et, kahdeksan on viroksi 
kaheksa, kaksi on kaks, kuusi on kuus. (Laalo 1992: 11−12; Tomusk 1994: 25.) 

Tässä tutkimuksessa testattuja sanahahmoltaan ja merkitykseltään täysin tai 
lähes täysin samanlaisia verbejä ovat esimerkiksi seuraavat: 

 
vi. osta  sm. ostaa 
vi. vihata  sm. vihata 
vi. kiusata  sm. kiusata 
vi. viitsida  sm. viitsiä 
vi. pommitada  sm. pommittaa 
vi. ennustada  sm. ennustaa 
vi. karjuda  sm. karjua 
vi. ahmida  sm. ahmia  

6.2.2 Sanahahmot erilaiset ja merkitykset samanlaiset 

Toisen ryhmän nykysuomen ja nykyviron leksikon vertailussa muodostavat sanat, 
joiden sanahahmot ovat erilaiset ja merkitykset samanlaiset. Näinhän eri kielissä 
sanat yleensäkin ovat. Näin ollen näillä sanoilla on nollasuhde, jolloin viron ja 
suomen kielen lähisukulaisuus ei tuota oppijalle positiivisen eikä negatiivisen 
transferin mahdollisuutta. Jokainen lekseemin on silloin opittava sana sanalta. 

Kielten ilmiöiden välinen nollasuhde ei kuitenkaan tarkoita sitä, että oppija ei 
löytäisi lähtökielestään mitään relevanttia kohdekielen oppimisprosessia ajatellen. 
On olemassa tiettyjä kielellisiä universaaleja piirteitä, jotka pätevät kaikkiin 
kieliin. Näiden universaalien piirteiden abstraktion taso on kuitenkin niin korkeal-
la, että keskiverto kielenoppija ei voi helposti havaita piirteitä, jotka ovat kohde-
kielessä täysin erilaisia kuin lähtökielessä. Nollasuhde tarkoittaa sitä, että kohde-
kielen ilmiöillä ei näytä olevan kielenoppimisen alkuvaiheessa joko lainkaan tai 
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ainakaan havaittavaa yhteyttä lähtökieleen. Kun kielten välisten ilmiöiden välillä 
vallitsee nollasuhde, silloin transferia ei ole. Tällöin transferin vaikutus on nolla, 
mutta ei kuitenkaan negatiivinen. Oppijan tulee tällaisissa tapauksissa käyttää 
huomattavasti aikaa hahmottaakseen, miten uusi kieli näiden ilmiöiden osalta 
toimii. (Ringbom 2007b: 6.) 

Aineistossani tällaisia verbejä, joiden sanahahmot ovat erilaiset ja merkityk-
set samanlaiset, ovat esimerkiksi seuraavat: 

 
vi. reklaamida  sm. mainostaa 
vi. hammustada sm. purra 
vi. otsustada  sm. päättää 
vi. takistada  sm. estää 
vi. hääletada  sm. äänestää, liftata 
vi. tasuda  sm. hieroa, kannattaa 
vi. tüdida  sm. kyllästyä 

6.2.3 Sanahahmot samanlaiset ja merkitykset erilaiset 

Kun eri kielten ilmiöiden välillä on päinvastaisuussuhde, oppija havaitsee kohde-
kielen ilmiön eroavan merkittävästi lähtökielestään, vaikkakin ilmiöiden välillä 
on myös huomattavaa samanlaisuutta. Tällöin esiintyy sekä positiivista että 
negatiivista transferia, mutta yleensä negatiivinen transfer näyttäytyy tutkijalle 
välittömämmin. (Ringbom 2007b: 6.) Positiivista transferia näissä tapauksissa on 
esimerkiksi siitä syystä, että sanahahmo on helpompi palauttaa mieleen, kun se on 
samanlainen kuin lähtökielessä. Myös merkityksen muistamista voi helpottaa se, 
että merkityksen erilaisuus tuottaa oppijassa helposti enemmän tunnereaktioita 
kuin nollasuhdetapauksissa. 

Suomessa ja virossa on myös tällaisia sanoja, joilla on päinvastaisuussuhde. 
Ne ovat siis sanoja, jotka ovat äänne- ja kirjoitusasultaan samanlaisia tai lähes 
samanlaisia, mutta eroavat toisistaan merkitykseltään. Näitä suomen ja viron 
välisiä homonyymejä kutsutaan myös riskisanoiksi, koska ne aiheuttavat helposti 
väärinkäsityksiä ja huvittuneisuutta. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi suomen 
surra (vi. ‘kuolla’), puhun (vi. ‘puhallan’) ja hallitus (vi. ‘home’) sekä viron 
kübar (sm. merkitys ’hattu’), armastada (sm ’rakastaa’) ja ka (sm. ’myös’). 
(Laalo 1992: 12; Tomusk 1994: 25−26.) Riskisanat eli kieltenväliset homonyymit 
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eivät ole pelkästään suomea ja viroa koskeva, vaan varsin yleinen ilmiö (Ingo 
1990: 169−179). 

Laalon (1992: 23−27) mukaan suomen ja viron väliset homonyymit voivat 
olla ensinnäkin ääntämiseen liittyviä homonyymejä, esim. sm. asentaja ja vi. 
asendaja ‘sijainen’, sm. liike ja vi. liige ‘jäsen’, sm. kaapu ja vi. kaabu ‘(miehen) 
hattu’. Lisäksi suomen ja viron välillä on kirjoitetun kielen homonyymejä, esim. 
sm. aidata ja vi. aidata ‘auttaa’, sm. asutus ja vi. asutus ‘laitos’, sm. substantiivi 
laita ja viron verbi laita ‘moittia’. 

Suomen ja viron väliset homonyymit voidaan jakaa kahteen ryhmään myös 
sen mukaan, kuinka laajalle homonymia lekseemin suhteen ulottuu. Osa homo-
nyymeista on sellaisia, joissa on kyse kokonaisista lekseemeistä ja jotka lankeavat 
useissa muodoissa keskenään yhteen siihen tapaan kuin esimerkiksi suomen kita 
ja viron kida ‘koukku’. Osassa tapauksista taas on kyse vain tiettyjä yksittäisiä 
muotoja koskevasta sananmuotohomonymiasta, kuten sanaparissa sm. saalis ja 
viron substantiivin saal ‘sali’ inessiivi saalis ‘salissa’. (Laalo 1992: 12−13.) 

Aineistossani tällaisia verbejä, joiden sanahahmot ovat samanlaiset ja merki-
tykset erilaiset, ovat esimerkiksi seuraavat: 

 
vi. päästa   sm. pelastaa (vrt. sm. päästää) 
vi. asuda  sm. sijaita (vrt. sm. asua) 
vi. rutata  sm. rientää (vrt. sm. rutata) 
vi. aidata  sm. auttaa (vrt. sm. aidata) 
vi. komistada  sm. kompastua (vrt. sm. komistaa) 
vi. puudutada  sm. koskea (vrt. sm. puuduttaa) 
vi. laita  sm. moittia (vrt. sm. laittaa) 

6.3 Opiskeluaika 

Opiskeluajan vaikutusta toisen kielen oppimiseen on tutkittu varsinaisesti melko 
vähän, vaikka monissa toisen kielen tutkimuksissa se onkin yksi taustamuuttujis-
ta. Opiskeluajan myötä oppijankieli etenee eri kehitysvaiheisiin. Corderin mukaan 
oppijankielen vaiheet ovat harjoitusvaihe, presystemaattinen vaihe, järjestelmäl-
listen virheiden vaihe ja postsystemaattinen vaihe. Usein oppija on kuitenkin eri 
kielen osa-alueilla eri vaiheessa. (Corder 1973: 275−276.) 
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Oppijankieli muuttuu opiskeluajan myötä, koska uusia sääntöjä omaksutaan 
ja vanhoja muokataan. Koska oppijankieli muuttuu koko ajan, kielenoppijan 
oppimiskulun ennustaminen suhteessa opiskeluaikaan on vaikeaa. On kuitenkin 
mahdollista löytää yhteisiä piirteitä eri oppijoiden välillä. Oppijankielen tutkimus 
korostaa oppimisprosessia, jota tutkimalla on löydetty todisteita erilaisille oppi-
joille yhteisistä oppimiskuluista eli oppimisvaiheista. Oppijankieltä kuvaavat 
erityisesti seuraavat kolme piirrettä: 1) se vaihtelee systemaattisesti, 2) se osoittaa 
yleistä tarkkuus- ja kehitysjärjestystä ja 3) siihen vaikuttaa oppijan äidinkieli. 
(McLaughlin 1987: 59−81; Larsen-Freeman−Long 1991: 81). 

Oppijankielen kehitys kulkee yleensä yksinkertaisesta kompleksiseen. Näin 
systeemi laajenee opiskelun edetessä koko ajan kaikilla kielellisillä tasoilla. 
Oppiminen on jatkuvaa transferia, kohdekielen vaikutteiden (L2 input) sulautu-
mista jo olemassa olevaan oppijankieleen. (Schot-Saikku 1992: 236; Latomaa 
1993: 21.) Oppijankielen muuttuvuus merkitsee ennen kaikkea sitä, että kielenop-
pijan oppimiskulun ennustaminen on epävarmaa. On kuitenkin mahdollista löytää 
myös yhteisiä piirteitä eri oppijoiden välillä. 

Kaivapalu (2005) on jakanut koululaisilta keräämänsä aineiston informantit 
aloittelijoihin ja edistyneisiin. Hänen aineistonsa perusteella vironkielisten 
edistyneiden suomenoppijoiden taivutustulokset osoittivat, että kun kohdekielen 
osaamisen taso nousee, lähtökielen positiivinen vaikutus lisääntyy ja negatiivinen 
vaikutus vähenee. Kyse ei kuitenkaan ole Kaivapalun mukaan siitä, väheneekö 
vai lisääntyykö lähtökielen vaikutus kohdekielen osaamisen myötä, vaan enem-
mänkin siitä, ovatko lähtö- ja kohdekielen järjestelmät oppijoiden kielitajussa jo 
erillään vai vielä päällekkäisinä. Kaivapalun aineistossa aloittelevat oppijat 
nimittäin yhdistivät lähtö- ja kohdekielen koodeja. (Kaivapalu 2005: 69, 273, 
275.) 

Heidi Vaarala on tutkinut edistyneitä, erikielisiä suomi toisena kielenä  
-oppijoita ja heidän keskustelujaan suomenkielisen kaunokirjallisen tekstin 
pohjalta. Hänen mukaansa edistyneet oppijat kiinnittävät huomiota ensi sijassa 
sanastoon. Sanastotason selvittäminen toisella kielellä lukiessa vie itse asiassa 
ison osan ajasta. Tekstin sanastoa selvitettäessä oppijat vetoavat maailmantie-
toon/taustatietoon, kuten sanakirjaan, koulutietoon ja kontekstiin. Edistyneet 
oppijat käyttävät myös arvaamista. Sen sijaan sanakirjaa edistyneet oppijat 
käyttävät suhteellisen vähän verrattuna kielenoppimisen alkuvaiheeseen. (Vaarala 
2009: 148−149, 259.) 

Siitonen (1999) on tutkinut edistyneiden oppijoiden U-verbijohdosten hallin-
taa. Hänen tulostensa mukaan edistynytkin kielenoppija tarvitsee erityistä ohjaus-
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ta verbijohdosten tunnistamiseen ja niihin liittyvien merkitysten ja sävyjen 
ymmärtämiseen. U-verbitestit myös osoittautuivat hyödyllisiksi ylimmillä tasoilla 
olevien kielenpuhujien kielitaitoa erottelevina testeinä. Siitosen mukaan A−U-
verbivaihtelut ovat ongelmallisia edistyneellekin kielenoppijalle. Oppijoilla on 
taipumus tehdä nopeita päätelmiä sanan merkityksestä jo sanan alun perusteella. 
Oppijan kielen taustalla on myös oman äidinkielen vaikutus sekä oman äidinkie-
len opetuksessa käytetty terminologia. Oppimista ja hahmottamista haittaa vielä 
edistyneilläkin oppijoilla se, jos opetuksessa jokin kielen ilmiö on saanut harhaan-
johtavan, liian epämääräisesti kattavan tai väärällä tavalla rajoittavan leiman. 
Äidinkielestä poikkeavien distinktioiden omaksuminen ja niiden yhdistäminen 
tiettyyn kielelliseen muotoon on oppijoille hankalaa. Edistyneeltä oppijalta 
odotetaen kuitenkin jo tyypillisen kielen hallintaa. Jos opetuksen mallina on ollut 
kieliopillinen oikeellisuus, on saatettu suhtautua liian liberaalisti siihen, millaisia 
sanoja ja ilmauksia oppija valitsee, kunhan kieliopilliset muodot ovat oikeita. 
Kieliopillinen oikeus ei kuitenkaan riitä, vaan lauseiden ja sanojen on sovittava 
niille osoitetuille paikoille myös tilanteisesti. Jos sanojen liittyminen toisiinsa 
sekä niiden muuttuminen kielellisen kontekstin ja kielenukoisen maailman 
mukaan opetuksessa unohdetaan, saattaa oppijan tuotos jäädä usein tyylillisesti ja 
kommunikatiivisesti ontuvaksi edistyneilläkin oppijoilla. (Siitonen 1999: 
310−320.) 

Olen jakanut testaamani oppijat opiskeluajan mukaan alku-, keski- ja loppu-
vaiheen oppijoihin, vaikka opiskeluaika ei kerro suoraan oppijoiden kielitaidon 
tasosta. Opiskeluaika on tässä tutkimuksessa kielitaidosta riippumaton itsenäinen 
muuttuja. 

6.4 Taajuus 

Sanan taajuus eli frekvenssi tarkoittaa sanan esiintymistiheyttä tietyssä aineistos-
sa. Sanalla on sitä korkeampi frekvenssi, mitä useammin se esiintyy. Opittavan 
kielen sanojen esiintymistiheyttä eli taajuutta vuorovaikutustilanteissa on koros-
tettu toisen kielen oppimista käsittelevässä kirjallisuudessa. Esimerkiksi käyttäjä-
pohjaisissa (usage-based) kielenoppimismalleissa on erityisesti korostettu frek-
venssiä tärkeänä kielenoppimista helpottavana tekijänä. Kemmer ja Barlow 
pitävät ilmiön esiintymistaajuutta jopa ensisijaisena tekijänä, jolla on korvaama-
ton rooli kielen käytössä sekä tuloksen että uudelleenarvioinnin kannalta (Kem-
mer−Barlow 2000: x−xi). 
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Taajuus syntyy toistosta, jota ilmenee sekä syötöksessä (input), sisäisteessä 
(intake) että tuotoksessa (output). Toistaiseksi frekvenssin roolia esimerkiksi 
toisen kielen oppikirjoissa ei ole kovin paljon tutkittu. Kuitenkin on havaittu, että 
kielenoppija oppii helpoimmin kielessä usein esiintyviä sanoja ja rakenteita, 
minkä vuoksi onkin tärkeää huolehtia näiden riittävästä toistosta opetuksessa. 
Frekvenssillä on todettu olevan vaikutusta kieleen ja sen oppimiseen muun 
muassa tapauksissa, joissa on tutkittu englannin kielen vokaalien poisjättämistä ja 
korvaamista, nasaalia edeltävän a:n korvautumista o:lla muinaisenglannissa, 
erilaisia muutoksia etiopian kielissä, klusiilien heikkenemistä englannissa sekä 
vokaalimuutoksia saksan kielen kölninmurteessa ja San Franciscon alueella 
puhuttavassa englannin kielessä sekä lyhyen a:n pituutta Philadelphiassa puhutus-
sa englannin kielessä (Bybee 2000: 68). 

Oppijankielen sanastontutkimuksessa sanastollista frekvenssiä on tarkasteltu 
osana sanan hallintaa. Tietoa sanan frekvenssistä on pidetty yhtenä osana natiivin 
kielenpuhujan kielellistä kompetenssia. Muita sanan osaamisen kriteereitä ovat 
sanan kollokaatioiden tunteminen, kyky sekä vastaanottaa että tuottaa sanan eri 
muodot, hallita sanan syntaktinen käyttäytyminen ja sanan semanttiset roolit, 
hahmottaa sana osana erilaisia ilmauksia sekä muita monisanaisia yksiköitä, 
tunnistaa sana sekä kontekstissa että ilman kontekstia sekä osata käyttää sanaa 
sille sopivassa kontekstissa. Kaikkia sanan osaamisen eri puolia eivät syntyperäi-
set kielenpuhujatkaan välttämättä täysin hallitse. (Puro 1999a: 7.) 

Ensimmäiset tutkimukset, joissa yhdistettiin frekvenssitietoa transferiin, 
osoittivat jo 1960- ja 80-luvuilla, että oppijoilla oli taipumus siirtää lähtökielensä 
frekventtejä piirteitä kohdekielen tuotokseensa. Samalla huomattiin frekvenssin 
rooli sekä lähtö- että kohdekielessä: kohdekielessä frekventteinä esiintyvien 
ilmöiden huomattiin päätyvän helposti oppijankieleen. Frekvenssin vaikutusta 
transferiin ei ole 1980-luvun jälkeen juurikaan tutkittu. Niissä harvoissa tutki-
muksissa, joita on tehty, on havaittu muun muassa kohdekielen tuotoksissa 
tapahtuvien lipsahdusten heijastavan lähtökielen vaikutusta ja että niistä valtaosa 
on lähtökielen frekventtejä sanoja. Selityksenä sille, että näiden lähtökieleen 
perustuvien lipsahdusten taustalla olivat nimenomaan frekventit sanat, on pidetty 
sitä, että hyvin frekventit sanat ovat niin automaattistuneet, että niitä on vaikea 
estää heijastumasta kohdekielen tuotokseen. Frekvenssin lisäksi tärkeiksi tekijöik-
si oppimisen kannalta on havaittu äskettäisyys (recency) ja havaittavuus (salien-
ce). Kieli, jota oppija on käyttänyt äskettäin, tuottaa runsaasti aktivoitumista 
ihmisen aivoissa. Lisäksi jos esimerkiksi rakenne on kielessä selkeästi havaittava, 
sillä on myös vaikutusta sen omaksumiseen. (Jarvis−Pavlenko 2010: 183−186.) 
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Sanan esiintymistaajuutta ei kannata unohtaa syötöksen valinnassa. Nationin 
(1988: 161) mukaan noin miljoonan sanan tai vieläkin laajemmissa otoksissa on 
havaittu, että noin 40 % sanoista esiintyy niissä vain kerran. Opiskelun tehokkuu-
den kannalta ei ole järkevää käyttää aikaa sellaisten sanojen opiskeluun, joita ei 
tule vastaan enää uudestaan. Suomen kielen taajuussanaston (Saukkonen ym. 
1979) mukaan 40 yleisintä sanaa kattaa jo 27 % tekstistä. Voionmaan mukaan 
frekventtien verbien opettamista kielenopiskelun alkuvaiheessa puoltaa myös se, 
että ne ovat yleensä helppoja kääntää oppijan äidinkielelle. Lisäksi frekventtien 
verbien avulla oppija oppii sen osan suomen sanastoa, joka ei liity mihinkään 
tiettyyn aiheeseen tai tiettyyn kanssakäymistilanteeseen. Frekventin keskeissanas-
ton avulla oppija tarvittaessa muodostaa myös sellaisia ilmauksia, joihin hänen 
taitonsa eivät vielä muuten riittäisi. Voionmaa korostaakin, että kielenoppijoita 
tulisi rohkaista leksikaaliseen kekseliäisyyteen. (Voionmaa 1993a; Voionmaa 
1993b: 71.) 

Niirasen väitöskirjan, jossa tutkittiin Norjassa asuvien informanttien suomen 
kielen verbin oppimista, yhtenä verbien tutkittavana piirteenä oli frekvenssi. 
Kaksikieliset informantit käyttivät usein suomen kielessä frekventtejä verbejä, 
mutta koulussa kieltä opiskelleet verbejä, jotka esiintyivät taajaan heidän kohtaa-
massaan syötöksessä. Frekvenssi vaikutti kielenoppimiseen kuitenkin molemmilla 
ryhmillä. (Niiranen 2008: 353.)  

Kaivapalun (2005: 254−256) mukaan virolaisten oppijoiden tulokset suomen 
kielen taivutustestissä olivat parempia yleisemmin esiintyvillä, produktiivisilla ja 
frekventeillä verbeillä i- ja e-vartaloisten sanojen testitulosten osalta, mutta ei ks-
vartaloisten eikä nen-loppuisten sanojen osalta. Kaivapalun aineistossa onkin 
lähtökielen vaikutus vahvempi vaikuttava tekijä kuin kohdekielen taivutusmallin 
produktiivisuus tai frekvenssi. Hänen mukaansa taivutusmallin produktiivisuus ja 
frekvenssi vaikuttavat taivutustuloksiin jonkin verran silloin, kun vaikutusta eivät 
ole rajoittamassa lähtökielen taivutusmallit. Sen sijaan kohdekielen sijamuoto-
frekvenssi heijastuu taivutustuloksissa enemmän. Taivutusmallin ja frekvenssin 
osuus taivutusprosessissa on suurempi silloin, kun oppijoiden lähtökieli ei ole 
kohdekielen sukukieli (venäjä). 

Ringbom on tutkinut edistyneiden englanninoppijoiden sanastollisia frek-
venssejä. Hänen mukaansa suomalaisten, suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten 
oppijoiden englannin kielessä tekemät sanastolliset virheet ovat harvoin transferin 
vaikutusta (Ringbom 1998: 48). Kielellisen ilmiön tilastollisen taajuuden vaiku-
tuksen lisäksi on tutkittu toistoa, joka on taajuudelle hyvin läheinen käsite: 
toistojen avulla ilmiöstä tulee syötöksessä frekventti. Eniten toistoa on tutkittu 
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ensikielen kehityksessä ja toisen kielen tutkimuksessa selvästi vähemmän siitä 
huolimatta, että toisto on myös toisen kielen kannalta relevantti tutkimuskohde. 
Joidenkin tutkijoiden mielestä toistoa kielenopetuksen työkaluna olisi syytä 
pohtia paljon nykyistä enemmän. Toisen kielen oppijat käyttävät viimeaikaisten 
tutkimusten mukaan toistoa sekä keskusteluun osallistumisen että kielenoppimi-
sen keinona (Suni 2008). 

Verbin taajuus on muuttujana ongelmallinen siinä mielessä, että suomen kie-
lestä ei ole olemassa sellaista taajuussanakirjaa, jonka sanafrekvenssit perustuisi-
vat esiintymistiheyteen nimenomaan suullisessa kommunikaatiossa tai opetusti-
lanteissa, joissa kielenoppijat ovat eniten tekemisissä sanojen kanssa ja joissa 
toistolla on merkittävä rooli. Tässä tutkimuksessa on käytetty Suomen kielen 
taajuussanastoa (Saukkonen ym. 1979), jossa kirjallisten korpusten lisäksi on 
käytetty myös suullista aineistoa, esimerkiksi radiopuhetta ja haastatteluja. 
Ongelma kielenoppijan kohtaaman syötöksen frekvenssitiedosta on yleinen, sillä 
esimerkiksi englannin kielen opetuksen suunnittelussa käytettyjen frekvenssitieto-
jen pohjana on ollut British National Corpus, joka kuvastaa aikuisten formaalia ja 
informatiivista kielenkäyttöä Britanniassa. Useimmat englannin oppijat esimer-
kiksi peruskouluissa ja lukiossa eivät kuitenkaan ole aikuisia ja brittejä vaan 
lapsia, ja he tarvitsevat sekä formaalia että informaalia kieltä informaation jaka-
misen lisäksi myös sosiaalisiin tarkoituksiin. (Nation 2004: 3−4.) 

Tietoon sanan frekvenssistä kuuluu myös käsitys siitä, kuinka yleinen sana on 
erilaisissa yhteyksissä. Tieto frekvenssistä syntyy samalla tavoin kuin muukin 
tieto sanasta eli kielenoppijan kokemuksesta. Taajuus on siis osa sitä tietoa, joka 
oppijalla on sanasta. Frekvenssin voi hahmottaa joko pragmatiikan tai semantii-
kan osana, koska tiedolla sanan yleisyydestä luomme samalla sanan merkitystä ja 
suhteita muihin sanoihin. Frekvenssi on yhteydessä myös muistiin, sillä yleisesti 
ollaan sitä mieltä, että sanan yleisyys vaikuttaa sen oppimiseen. (Puro 1999a: 8.) 

Suomen kielen taajuussanastoon on koottu keskeisimmät 12 663 sanaa, jotka 
kattavat sanaston tausta-aineiston (noin 400 000 sanaesiintymää) tekstien sanoista 
90 %. Suomen kielen taajuussanaston sadasta ensimmäisestä sanasta verbejä on 
eniten, tasan neljännes. (Saukkonen ym. 1979: 7.) Tätä tutkimusta varten olen 
poiminut Suomen kielen taajuussanastosta verbit ja laskenut niille frekvenssijär-
jestyksen. Laskemani frekvenssijärjestyksen perusteella olen jakanut testaamani 
verbit Suomen kielen taajuussanaston perusteella seuraaviin ryhmiin: 1) yleiset 
verbit, joiden frekvenssiluokka on 1−500, 2) melko yleiset verbit, joiden frek-
venssiluokka on 501−1000 ja 3) harvinaiset verbit, joiden frekvenssiluokka on 
1001− tai niitä ei ole lainkaan Suomen kielen taajuussanastossa. Testilauseista 58 
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testasi yleisten verbien (ryhmä 1), 60 melko yleisten verbien (ryhmä 2) ja 57 
harvinaisten verbien (ryhmä 3) hallintaa. Jako perustuu Scottin ja Tribblen (2006: 
23−26) tapaan jakaa sanat frekvenssin mukaan kolmeen eri luokkaan: korkea-
frekvenssisiin, keskifrekvenssisiin sekä ns. hapax legomen -sanoihin, jotka 
esiintyvät tekstissä yleensä vain kerran. 

Kielenoppimisen kannalta toiset sanat ovat siis tärkeämpiä kuin toiset. Suurin 
osa taajaan esiintyvästä sanastosta on sisältösanoja. 2 000 sanaa osaamalla voi jo 
ymmärtää noin kahdeksankymmentä prosenttia kirjoitetusta kielestä. (Nati-
on−Waring 2005: 6−10.) Suomen kielen taajuussanaston mukaan 2000 sanaa 
kattaa 74 % tekstistä (Saukkonen ym. 1979: 21). 

6.5 Rektiosija 

Virolaisille kielenoppijoille suomen kielen rektioiden oppimisen tekee vaikeaksi 
se, että kielisukulaisuudesta huolimatta samalla verbillä on usein virossa eri rektio 
kuin suomessa. Esimerkiksi seuraavat verbit järjestyvät suomessa aina illatiivin 
kanssa, mutta voivat virossa järjestyä translatiivin, allatiivin, komitatiivin, elatii-
vin, adessiivin tai postposition kanssa. Esimerkit ovat Paul Alvrelta (1992: 211): 

sm. antaa aihetta siihen, vi. selleks põhjust anda (translatiivi); 
sm. katsoa häneen, vi. temale vaadata (allatiivi); 
sm. harjaantua työhön, vi. tööga harjuda (komitatiivi); 
sm. ihastua johonkin, vi millestki vaimustuda (elatiivi); 
sm. perustua siihen, vi. sellel rajaneda/põhineda (adessiivi); 
sm. suuttua häneen, vi. tema peale vihastada (postpositio). 

Vertailen seuraavaksi suomen ja viron verbirektioita. Analyysi pohjautuu li-
sensiaatintyöhöni (Nissilä 2002) sekä laatimaani verbirektiosanastoon (Nissilä 
2001), jossa on 589 suomenkielistä verbiä vironkielisine vastineineen. Näiden 
joukossa ovat ensinnäkin Suomen kielen taajuussanaston (Saukkonen ym. 1979) 
500 yleisintä verbiä. Näiden lisäksi olen ottanut mukaan esimerkkejä Jönsson-
Korholan ja Whiten opetusmonisteesta Rakastan sinua. Pidätkö sinä minusta? 
Suomen verbien rektioita. Esimerkeissä olen pitäytynyt teosten Suomen kielen 
perussanakirja (1990−1994) ja Eesti kirjakeele seletussõnaraamat (1988−2007) 
merkityksissä. 

Ryhmittelen verbirektiot sen mukaan, millaisia vastineita verbillä rektioineen 
suomessa ja virossa on. Nämä vastineet osoittavat niitä mahdollisuuksia, mitä 
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kielenoppijalla on käytössään, jos hän pitää lähtökieltä mallinaan prosessoides-
saan kohdekieltä. Analysoin verbejä myös rektioryhmittäin Anneli Pajusen 
jaottelun mukaan (objektit, rektio-obliikvit, lokaaliset obliikvit ja predikaat-
tinominaalit). Sama verbi voi kuulua myös useampaan luokkaan, koska se voi eri 
kontekstissa saada eri rektion. Esimerkit ovat rektiosanakirjasta (Nissilä 2001). 

6.5.1 Verbillä sama rektiosija suomessa ja virossa 

Verbirektiosanastossa olevista 591 verbistä 300:lla (51 %) suomenkielisellä 
verbillä ja niiden vironkielisillä vastineilla on suomessa ja virossa sama rektio (S-
verbit). Kaikilla muilla verbeillä on joko sama ja eri rektio (SE- ja ES-verbit) tai 
pelkästään eri rektio (E-verbit). SE-verbit ovat sellaisia, joiden ensisijainen rektio 
on suomessa ja virossa sama ja joiden on silti mahdollista saada myös eri rektio. 
ES-verbit ovat puolestaan sellaisia, joiden ensisijainen rektio on suomessa ja 
virossa eri ja joiden on silti mahdollista saada myös sama rektio. SE- ja ES-
verbejä on yhteensä 38 % ja E-verbejä 11 % (ks. kuvio 1). 

 

 

Kuvio 1. Saman rektion (S-verbit), saman tai eri rektion (SE- ja ES-verbit) sekä eri 
rektion (E-verbit) suomessa ja virossa saavien verbien suhde prosentteina verbirek-
tiosanakirjassa (Nissilä 2001). 

Verbejä, joilla on suomessa ja virossa sama rektio, ovat esim. edustaa, haaveilla, 
jakaantua, johtua, menestyä ja muuttua (sm. Niina edustaa kisoissa Suomea, vi. 
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Niina esindab võistlustel Soomet, sm. Liisa haaveilee miehestä/uudesta autosta, 
vi. Liisa unistab mehest/uuest autost, sm. oppilaat jakaantuivat kahteen ryh-
mään, vi. õpilased jagunesid kahte rühma, sm. tämä johtuu ilmasta, vi. see 
tuleneb ~ tuleb ilmast, sm. hän menestyy hyvin työssään/pankkialalla, vi. ta on 
edukas oma töös/panganduse alal, sm. kaupunki muuttuui harmaaksi ja ikäväksi, 
vi. Linn muutub halliks ja igavaks). 

Suurin osa S-verbeistä on sellaisia, jotka saavat rektiokseen objektin. Näitä 
on 300 S-verbistä kaikkiaan 79 %.  Näistä puolestaan 80 % on sellaisia, jotka 
suomessa järjestyvät nominatiivin/genetiivin/partitiivin kanssa. Pelkästään 
partitiivirektioisia on 15 % (esim. sm. häiritä kokousta, vi. häirida/segada 
koosolekut tai sm. kadehtia presidenttiä, vi. kadestada presidenti). Monet ensisi-
jaisesti muun objektin vaativat verbit voivat saada myös infinitiiviobjektin. Osa 
objektin vaativista S-verbeistä on sellaisia, jotka voivat saada vain objektin. Osa 
taas voi objektin lisäksi saada myös esim. translatiivi-, illatiivi/allatiivi- ja elatii-
vi/ablatiivirektion. Toiseksi eniten 300 S-verbistä on sellaisia, jotka järjestyvät 
lokaalisten obliikvien kanssa (11 %). Näistä suurin osa (68 %) on sellaisia, jotka 
saavat illatiivin, allatiivin, elatiivin tai ablatiivin (esim. hypätä, ilmestyä, jatkua, 
joutua, kerääntyä, kokoontua, kääntyä, laskeutua, lähteä, matkustaa, mennä, 
palata, pudota, pyrkiä, päästä, saapua, tulla, unohtua ja virrata). Loput (32 %) 
ovat inessiivi- tai adessiivirektioisia (esim. asua, elää, esiintyä, istua, menestyä, 
olla, pysähtyä, sijaita, viihtyä ja yöpyä). Osa lokaalisen obliikvin saavista S-
verbeistä voivat kuulua molempiin näihin ryhmiin. Kolmanneksi eniten (7 %) S-
verbeistä on rektio-obliikvien kanssa järjestyviä. Näistä 80 % on elatiivi- ja 20 % 
illatiivirektioisia. Elatiivin kanssa järjestyviä ovat erota, haaveilla, johtua, 
keskustella, kieltäytyä, kiinnostua, koostua, luopua, masentua, muodostua, 
rakentua, tinkiä, täyttyä, vapautua, virkistyä ja yllättyä. Illatiivirektioisia ovat 
esimerkiksi rakastua, sairastua ja suhtautua. Vähiten S-verbeistä on predikaat-
tinominaalien kanssa järjestyviä (3 %). Translatiivirektion saavia ovat esim. 
muuttua, soveltua ja yhdistyä. Essiivirektioinen on verbi työskennellä. 
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6.5.2 Verbillä sama ja eri rektiosija suomessa ja virossa 

Verbeistä 226 (38 %) voi saada suomessa ja virossa sekä saman että eri rektion. 
Näiden verbien prosenttiosuus koko aineistosta näkyy seuraavasta kuviosta. 

 

 

Kuvio 2. Sekä saman että eri rektion suomessa ja virossa saavien verbien osuus 
prosentteina kaikista verbeistä verbirektiosanastossa (Nissilä 2001). 

Nämä verbit, joilla on suomessa ja virossa sekä sama että eri rektio, voidaan jakaa 
kahteen alaryhmään. Verbeistä 164 on sellaista, joiden ensisijainen rektio on 
suomessa ja virossa sama ja joiden on silti mahdollista saada myös eri rektio (SE-
verbit). Sen sijaan loput 62 verbiä ovat sellaisia, joiden ensisijainen rektio on 
suomessa ja virossa eri ja joiden on silti mahdollista saada myös sama rektio (ES-
verbit). Näiden keskinäinen suhde näkyy kuviosta 3. 
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Kuvio 3. SE- ja ES-verbien keskinäinen suhde prosentteina verbirektiosanastossa 
(Nissilä 2001). 

Syitä siihen, että suomenkielinen verbi ja sen vironkielinen vastine voivat 
saada suomessa ja virossa sekä saman että eri rektion, on useita. Ensiksikin 
samalla suomen kielen verbillä voi olla virossa kaksi eri synonyymistä vastinetta, 
joilla on keskenään eri rektio (sm. hän harrastaa jalkapalloa, vi. ta harrastab 
jalgpalli/ta tegeleb jalgpalliga, sm. harkitsen asiaa, vi. ma mõtlen (selle) asja üle 
järele/ma kaalun (seda) asja). Toiseksi verbillä voi olla suomessa useita sisältö-
merkityksiä (polyseemiset ja homonyymiset sanat), joiden vironkielisillä vasti-
neilla on eri rektiot (sm. vauva painoi neljä kiloa, vi. beebi kaalus neli kilo ja sm. 
painoin nappia, vi. vajutasin nupule tai sm. komitea päättää työnsä keväällä, vi. 
komitee lõpetab oma töö kevadel ja sm. kuka päättää budjetista, vi. kes otsustab 
eelarve üle tai sm. tohtori Kallio erikoistuu kirurgiaan, vi. Doktor Kallio spetsia-
liseerub kirurgiale ja sm. tehdas erikoistuu valmistamaan kiukaita, vi. tehas 
spetsialiseerub keriseid valmistama). 

Kolmanneksi sama verbi voi suomessa järjestyä useamman eri sijan kanssa, 
joiden kaikkien vastineet eivät ole suomessa ja virossa samat (sm. erehdyin siinä 
asiassa, vi. ma eksisin selles asjas/selle asja suhtes ja sm. asiakas erehtyi ovesta, 
vi. klient eksis uksega, sm. varaanko teatteriliput lauantaiksi, vi. kas ma panen 
teatripiletid kinni laupäevaks ja sm. varasin huoneen hotellista, vi. ma reservee-
risin ~ broneerisin toa hotellis tai sm. lapset leikkivät nukeilla, vi. lapsed mängi-
vad nukkudega ja sm. lapset leikkivät piilosta, vi. lapsed mängivad peitust). 
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6.5.3 Verbillä eri rektiosija suomessa ja virossa 

Analysoiduista verbeistä 63 (11 %) on sellaisia, joiden on mahdollista saada 
suomessa ja virossa vain eri rektio (E-verbit). E-verbejä ovat esim. alistua, 
epäillä, ihastua ja perustua (sm. minä en alistu hänen tahtoonsa, vi. ma ei alistu 
tema tahtele/Ma ei anna tema tahtele alla, sm. poliisi epäilee asiaa, vi. Politsei 
kahtleb selles asjas, sm. olen ihastunut Mattiin/Suomeen, vi. olen Ma-
tist/Soomest vaimustunud ~ vaimustusse sattunud ~ vaimustuses, sm. elokuva 
perustuu Kalevalan tapahtumiin, vi. Film rajaneb ~ põhineb ”Kalevala” sünd-
mustel). 

E-verbeistä suurin osa (64 %) järjestyy rektio-obliikvien kanssa. Näistä puo-
lestaan suurin osa on illatiivirektioisia. Illatiivirektio voi olla suomessa ainoa 
mahdollinen tai illatiivin lisäksi verbi voi saada myös jonkin seuraavista rektiois-
ta: MA-infinitiivin illatiivi, allatiivi, ablatiivi, elatiivi, translatiivi, adessiivi. 
Virossa illatiivirektion vastineena on useimmiten komitatiivirektio (31 %) tai 
allatiivirektio (24 %). Suomessa illatiivi- ja virossa komitatiivirektioisia ovat 
esim. seuraavat: sm. luut liittyvät toisiinsa nivelillä, vi. luud liiduvad ~ ühinevad 
üksteisega liigeste abil, sm. tuo sana loppuu konsonanttiin, vi. see sõna lõpeb 
konsonandiga, sm. tutkimuksessa rajoituttiin pääongelmiin, vi. uurimuses 
piirduti põhiprobleemidega, sm. yritä sopeutua tilanteeseen, vi. püüa olukorraga 
kohaneda ~ harjuda. 

Suomessa illatiivi- ja virossa allatiivirektioisia ovat esim. seuraavat: sm. minä 
en alistu hänen tahtoonsa, vi. ma ei alistu tema tahtele/ma ei anna tema tahtele 
alla, sm. nuorison kasvattamiseen kiinnitettiin yhä enemmän huomiota, vi. 
noorsoo kasvatamisele osutati üha suuremat tähelepanu, sm. huomio kohdistui 
lapsiin, vi. tähelepanu suundus ~ koondus lastele, sm. sinun on luotettava itseesi, 
vi. sul tuleb loota iseendale. 

Suomen illatiivin kanssa järjestyvät voivat virossa järjestyä myös elatiivin, 
translatiivin, partitiivin, genetiivin, inessiivin, adessiivin, A- ja MA-infinitiivin, 
terminatiivin tai erilaisten post- ja prepositiorakenteiden kanssa (sm. heräsin 
kellonsoittoon, vi. Ärkasin äratuskella tirina peale, sm. heräsin myrskyyn, vi. 
ärkasin tormi tõttu/tormi pärast, sm. hän kompastui kiveen, vi. ta komistas kivi 
otsa, sm. hintaan sisältyy liikevaihtovero, vi. käibemaks on hinna sees, sm. 
kauppaan sisältyi talon irtaimisto, vi. tehingu juurde kuulus maja vallasvara). 

Muita rektio-obliikvin saavia ovat E-verbeistä suomessa elatiivin (13 %) sekä 
ablatiivin, inessiivin, adessiivin ja allatiivin (alle 10 %) kanssa järjestyvät verbit. 
Suomessa elatiivin kanssa järjestyviä ovat E-verbeistä esim.  huolehtia, iloita, 
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neuvotella ja taistella. Virossa nämä verbit saavat rektiokseen esim. gen+eest, 
gen+pärast, gen+üle ja gen+nimel (sm. isä huolehtii perheestään, vi. isa hoolit-
seb oma pere eest, sm. Liisa huolehti kovasti yrityksen asioista, vi. Liisa muretses 
väga ettevõtte asjade pärast/Liisa tundis suurt muret ettevõtte asjade pärast, sm. 
poika iloitsi uudesta pyörästään, vi. poiss rõõmustas ~ oli rõõmus ~ tundis rõõmu 
uue jalgratta üle, sm. hän ei iloitse lainkaan syksyn tulosta, vi. sügise tuleku üle 
ei rõõmutse ta sugugi, sm. minä neuvottelen asiasta vielä Niinan kanssa, vi. ma 
pean selles asjas/selle asja üle veel Niinaga nõu/ma arutan veel Niinaga seda 
asja, sm. sotilaat taistelivat voitosta, vi. sõjamehed võitlesid võidu nimel). 

Suomessa ablatiivirektioisia E-verbeistä ovat haista, tuntua, tuoksua ja vai-
kuttaa. Osa näistä on vaihtoehtoisia allatiivirektion kanssa. Virossa nämä järjes-
tyvät joko adverbin tai essiivin kanssa tai vaativat jonkin erityisen konstruktion 
tai sanaliiton (sm. tämä haisee hirveältä/hirveälle, vi. see haiseb ~ lehkab vängelt 
~ õudselt, sm. minusta tämä takki tuntuu liian pieneltä, vi. mulle tundub see 
mantel liiga väike olevat/mulle tundub, et see mantel on liiga väike, sm. odotus 
tuntuu pitkältä, vi. ootamine tundub pikk olevat/ootamine mõjub pikana, sm. 
nämä kukat tuoksuvat hyvältä/hyvälle, vi. need lilled lõhnavad hästi, sm. hän 
vaikuttaa tutulta, vi. ta tundub tuttavana, sm. Mies vaikutti laitapuolen kulkijal-
ta, vi. mees jättis allakäinud inimese mulje). 

Adessiivirektion suomessa saavia ovat E-verbeistä esimerkiksi lentää ja vä-
hetä. Virossa nämä vaativat komitatiivin, terminatiivin tai rakenteen gen+võrra, 
esimerkiksi sm. toimitusjohtaja lensi lentokoneella Lontooseen, vi. tegevdirektor 
sõitis Londonisse lennukiga, sm. Silloin lensin ensimmäistä kertaa suihkukoneel-
la, vi. siis ma lendasin esimest korda reaktiivlennukiga, sm. työntekijöiden 
määrä väheni puolella/puoleen, vi. töötajate arv vähenes ~ kahanes poole 
võrra/pooleni. Inessiivirektioinen on epäonnistua ja allatiivirektioinen nauraa. 
Virossa nämä vaativat rektiosijaksi komitatiivin tai rakenteen gen+peale: sm. he 
epäonnistuivat tehtävässään, vi. nende ettevõtmine ebaõnnestus ~ luhtus ~ 
nurjus/nad ei saanud oma ülesandega ~ tööga hakkama, sm. nauroimme hyvälle 
vitsille, vi. naersime hea nalja peale. 

Seuraavaksi eniten E-verbeissä on sellaisia, jotka suomessa järjestyvät objek-
tin (25 %) kanssa. Näistä suurempi osa (63 %) on sellaisia, jotka voivat olla vain 
partitiivirektioisia. Sen sijaan 37 % niistä voi saada nominatii-
vin/genetiivin/partitiivirektion. Vain partitiivin kanssa suomessa järjestyvistä E-
verbeistä suurin osa on virossa allatiivirektioisia, mutta monet niistä voivat 
järjestyä kuitenkin myös muun sijan kanssa.  Tähän kategoriaan kuuluvat harmit-
taa, huomauttaa, lähestyä, miellyttää, muistuttaa, sääliä ja vastustaa (sm. lähes-
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tymme Helsinkiä, vi. läheneme Helsingile, sm. säälin kissaa niin, että päästin sen 
sisään sateesta, vi. tundsin kassile nii kaasa, et lasksin ta vihma käest sisse/mul 
oli kassist nii kahju, et lasksin ta vihma käest sisse/mul hakkas kassist nii hale, et 
lasksin ta vihma käest sisse, sm. vastustamme työttömyyttä, vi. me oleme tööpuu-
duse vastu, sm. on vaikea vastustaa niin houkuttelevaa tarjousta, vi. nii ahvatle-
vale ettepanekule on raske vastu seista, sm. hän vastusti esimiestään, vi. ta 
hakkas oma ülemusele vastu, sm. en voinut vastustaa kiusausta, vi. ma ei suut-
nud kiusatusele vastu panna). 

Muut suomessa partitiivirektion saavat E-verbit järjestyvät virossa inessiivin, 
komitatiivin, elatiivin tai postpositiorakenteen gen+peale kanssa: sm. poliisi 
epäilee asiaa, vi. politsei kahtleb selles asjas, sm. isä harjoittaa kauppaa, vi. isa 
tegeleb äriga, sm. pelästyin omaa varjoani, vi. ma ehmusin oma varju peale/ma 
ehmusin oma varjust. 

Suomessa nominatiivin/genetiivin/partitiivin kanssa järjestyviä E-verbejä 
ovat havaita, hyvästellä, selostaa, siunata, totella ja äänestää (esim. sm. he 
hyvästelivät johtajan, vi. nad jätsid juhatajaga hüvasti, sm. hän selostaa urhei-
lukilpailuja, vi. ta teeb spordivõistlustelt reportaaži, sm. mies havaitsi linnut, vi. 
mees märkas linde, sm. isoäiti siunasi ruoan, vi. vanaema õnnistas toitu, sm. on 
parasta totella opasta, on kõige parem giidi sõna kuulata, sm. äänestin häntä 
presidentiksi, vi. hääletasin presidentivalimistel tema poolt). 

Lokaalisten obliikvien kanssa E-verbeistä järjestyvät suomen kielessä esim. 
nojata, osallistua, rajoittua ja vierailla (esim. sm. meidän täytyy osallistua 
huomiseen kokoukseen, vi. me peame homsest koosolekust osa võtma, sm. Liisa 
on osallistunut aktiivisesti näytelmäkerhoon, vi. Liisa on aktiivselt osalenud 
näiteringis, sm. me osallistumme jalkapalloturnaukseen, vi. me osaleme jalgpal-
liturniiril, sm. Viro rajoittuu etelässä Latviaan, Eesti piirneb lõunas Lätiga, sm. 
vierailimme monessa perheessä/yliopistolla, vi. külastasime paljusid pe-
resid/ülikooli). Predikaattinominaalien kanssa E-verbeistä järjestyvät valmistua ja 
äänestää (esim. sm. Sari valmistui insinööriksi, vi. Sarist sai ~ tuli insener, sm. 
äänestin häntä presidentiksi, vi. hääletasin presidentivalimistel tema poolt). 

6.5.4 Yhteenveto rektiosijoista 

Noin puolet (51 %) tarkastelluista verbeistä on sellaisia, joilla on suomessa ja 
virossa sama rektio. Seuraavaksi eniten (28 %) on sellaisia verbejä, joilla on 
suomessa sama rektio, mutta jotka voivat silti saada myös eri rektion. Keskenään 
saman verran (11 %) on aineistossa sellaisia verbejä, joilla on suomessa ja virossa 
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eri rektio, mutta jotka voivat saada myös saman rektion, sekä sellaisia verbejä, 
joilla on suomessa ja virossa vain eri rektio. Seuraavasta taulukosta näkyy, minkä 
verran S-, SE-, ES- ja E-verbit saavat objekteja, rektio-obliikveja, lokaalisia 
obliikveja sekä predikaattoniminaaleja. 

Taulukko 3. S-, SE-, ES- ja E-verbien objektit, rektio-obliikvit, lokaaliset obliikvit ja 
predikaattinominaalit laatimassani verbirektiosanastossa (Nissilä 2001). 

 Objektit Rektio-obl. Lokaal. obl. Predik. nom. Yht. 

S-verbit 79 % 7 % 11 % 3 % 100 % 

SE-verbit 80 % 7 % 12 % 1 % 100 % 
ES-verbit 57 % 35 % 6 % 2 % 100 % 
E-verbit 25 % 64 % 8 % 3 % 100 % 

Taulukon mukaan suomessa ja virossa saman rektion saavia verbejä yhdistää se, 
että ne saavat useimmiten objektin tai lokaalisen obliikvin. Eri rektion suomessa 
ja virossa saavia verbejä sen sijaan yhdistää se, että ne saavat useimmiten rektio-
obliikvin. Transitiiviverbit siis saavat molemmissa kielissä objektin, muut määrit-
teet sen sijaan ovat useimmin erisijaisia. 

 Tässä tutkimuksessa tarkasteltavat verbit olen jakanut rektion mukaan kah-
teen luokkaan: 1) verbit, joilla on sama rektiosija virossa ja suomessa, sekä 2) 
verbit, joilla on eri rektiosija virossa ja suomessa. Analysoitavista verbeistä 93:lla 
on virossa ja suomessa sama rektio ja 82:lla eri rektio. Seuraavissa luvuissa 
esittelen tämän väitöstutkimukseni kvantitatiivisen aineiston tulokset. Luvuissa 7 
ja 8 esittelen varsinaisen aineiston eli äidinkieleltään vironkielisten oppijoiden 
tulokset ja luvussa 9 vertailuaineiston eli äidinkieleltään venäjänkielisten oppijoi-
den tulokset. 
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7 Verbinvalinnat aineistossa 

Tässä luvussa tarkastelen varsinaisen tutkimusaineiston eli vironkielisten oppijoi-
den aineiston perusteella, mitä vaikutusta merkitysvastaavuudella, sanahahmon 
vastaavuudella, verbin taajuudella sekä opiskeluajalla on verbin osaamiseen 
käännöstestissä. Rektionvalintoja varsinaisen aineiston osalta tarkastelen luvussa 
8. Esimerkkien yhteydessä käytän informanteista koodeja 11−373. Koodin suu-
rempi numero tarkoittaa kielenoppijan järjestysnumeroa ryhmänsä sisällä ja 
pienempi alanumero ryhmänumeroa: 1 = alkuvaiheen opiskelijat, 2 = keskivaiheen 
opiskelijat ja 3 = loppuvaiheen opiskelijat. Aineistosta otetuissa esimerkeissä muut 
kuin kielenoppijan kirjoittamat eli testilauseissa valmiina olleet kielenainekset on 
pantu sulkeisiin. Oikeiden, vironmukaisten ja väärien verbinvalintojen sekä 
kiertoilmausten ja tyhjien vastausten jakautuminen näkyy kuviossa 4. 

 

 

Kuvio 4. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbinvalinnat sekä kiertoilmauk-
set (K) ja tyhjät (T) vastaukset varsinaisessa aineistossa. 

Varsinaisessa aineistossa oikeita eli suomenmukaisia verbinvalintoja oli 6197 eli 
31,9 %, vironmukaisia 1305 eli 6,7 %, muita vääriä 677 eli 3,5 %, kiertoilmauksia 
1302 eli 6,7 % ja tyhjiä 9944 eli 51,2 % (ks. liitteen 2 taulukko). Tarkastelen 
seuraavaksi eri muuttujien vaikutusta verbinvalintatuloksiin. 
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7.1 Merkitysvastaavuuden vaikutus 

Tarkastelen ensiksi merkitysvastaavuuden vaikutusta verbinvalintoihin. Testatut 
verbit jakautuvat kolmeen eri ryhmään sen mukaan, mikä on verbien merkitysvas-
taavuus lähtö- ja kohdekielessä: (1:1) yhdellä viron verbillä suomessa yksi vastine 
(54 verbiä), (1:2) yhdellä viron verbillä suomessa kaksi tai useampia vastineita 
(61 verbiä) ja (2:1) kahdella tai useammalla viron verbillä suomessa yksi yhteinen 
vastine (60 verbiä). Merkitysvastaavuutta koskeva hypoteesini on seuraava: 

 

Oppijoiden vastaukset merkitysvastaavuusryhmittäin näkyvät seuraavasta 
taulukosta. Prosenttiosuudet on laskettu kyseisen merkitysvastaavuusryhmän 
yhteistuloksista. 

Taulukko 4. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbinvalinnat sekä kiertoil-
maukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) eri merkitysvastaavuusryhmissä. 

Merkitys-
vastaavuus 

O  
% 

VI  
% 

VÄ  
% 

K  
% 

T  
% 

Yht. 
% 

1:1 2218 

37,0 

260 

4,3 

192 

3,2 

467 

7,8 

2857 

47,7 

5994 
100 % 

1:2 2050 

30,3 

792 

11,7 

272 

4,0 

400 

5,9 

3257 

48,1 

6771 
100 % 

2:1 1929 

 29,0 

253 

3,8 

213 

3,2 

435 

6,5 

3830 

57,5 

6660 
100 % 

Yht. 6197 
31,9 

1305 
6,7 

677 
3,5 

1302 
6,7 

9944 
51,2 

19 425 
100 % 

Ensimmäinen hypoteesini täyttyy siltä osin, että virolaisilla suomenoppijoilla on 
eniten oikeita vastauksia tapauksissa, joissa yhdellä viron verbillä on suomessa 
yksi vastine. Sen sijaan hypoteesien vastaisesti sellaisissa tapauksissa, joissa 
kahdella tai useammalla viron verbillä on suomessa yksi yhteinen vastine, on 
vähemmän oikeita vastauksia kuin tapauksissa, joissa yhdellä viron verbillä on 
suomessa kaksi tai useampia vastineita. 

Virolaisilla suomenoppijoilla on eniten oikeita verbinvalintoja silloin, kun 
yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine tai kahdella tai useammalla 
viron verbillä on suomessa yksi yhteinen vastine, ja vähiten oikeita verbinva-
lintoja silloin, kun yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai useampia 
vastineita. 
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Kontrastiivisessa analyysissa kaikkein vaikeimpina on pidetty tapauksia, jois-
sa lähtökielen ilmiölle on kohdekielessä kaksi eri vastinetta ja helpoimpina sen 
sijaan tapauksia, joissa lähtökieli tekee kohdekieltä tarkemman eron jonkin ilmiön 
suhteen. (Ringbom 1987; Latomaa 1993: 19.) Mielenkiintoista on havaita, että 
hypoteesi ei pidä paikkaansa läheisten sukukielten, viron ja suomen, tapauksessa. 
Johtopäätöksethän on aiemmin tehty toisilleen etäisten kielten perusteella. Esi-
merkiksi Voionmaan (1993a) mukaan sanat, joiden merkityssuhde lähtö- ja 
kohdekielen välillä on yhden suhde yhteen, tasaparinen monen suhde tai monen 
suhde yhteen, ovat helppoja suomalaisille, jotka opiskelevat ruotsia. Vaikeita ovat 
Voionmaan mielestä sellaiset sanat, joiden merkityssuhde lähtö- ja kohdekielen 
välillä on yhden suhde moneen tai epätasaparinen monen suhde yhteen tai jos 
lähtö- ja kohdekielen välillä ei ole selvää suhdetta. 

Aineistoni ei siis tue kontrastiivisen kielentutkimuksen aiempaa oletusta siitä, 
että kaikkein vaikeimpia ovat tapaukset, joissa lähtökielen ilmiölle on kohdekie-
lessä kaksi eri vastinetta. Nämäkin tapaukset kyllä tuottivat oppijoille vaikeuksia, 
sillä oikeiden vastausten osuus on 30,3 %, kun vastaava oikeiden vastausten 
osuus on 37,0 % niissä tapauksissa, joissa yhdellä viron verbillä on suomessa yksi 
vastine (testiryhmä 1:1). Vaikeimmiksi kuitenkin osoittautuivat päinvastaiset 
tapaukset, joissa kohdekielen ilmiölle on lähtökielessä kaksi eri vastinetta (testi-
ryhmä 2:1). Näissä tapauksissa oikeiden vastausten osuus on 29,0 %. Laajan 
aineistoni perusteella voidaan siis todeta, että läheisen sukukielen oppiminen ei 
noudata samoja yleisiä linjoja, joita kontrastiivisessa tutkimuksessa on osoitettu 
keskenään kaukaisempien kielten oppimisesta. Kielenoppija olettaa, että myös 
suomessa täytyisi olla molemmille viron lekseemeille omat vastineensa. Tällöin 
hän keksii tilalle jotain muuta tai jättää vastaamatta (tyhjien vastausten osuus 
suurin eli 57,5 %). 

Tilastollisesti merkitysvastaavuuden vaikutusta (significance) informanttien 
tuottamien oikeiden verbinvalintojen määrään on tutkittu Kruskal-Wallisin 
testillä. Testi antaa vastauksen kysymykseen, kuinka suuri virhe tehdään, jos 
oletetaan jakaumien eroavan toisistaan näiden eri ryhmien tulosten osalta. Krus-
kal-Wallisin testin tulokset näkyvät seuraavassa kaaviossa. 
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Merkitsevyyskaavio 1. Viron ja suomen kielen verbien merkitysvastaavuuden vaikutus 
oikeiden verbinvalintojen määrään varsinaisessa aineistossa Kruskal-Wallisin testillä 
mitattuna. 

Merkitysvastaavuuden virhetodennäköisyyden suuruudeksi Kruskal-Wallisin testi 
osoittaa 0,035 eli 3,5 %, mikä tarkoittaa melkein merkitsevää todennäköisyyttä. 
Eri merkitysvastaavuusryhmien tuloksissa on siis eroja. Kruskal-Wallisin testiä 
voidaan täydentää mediaanitestillä. Mediaanitestin tulokset selviävät seuraavasta 
taulukosta. 

Merkitsevyyskaavio 2. Viron ja suomen kielen verbien merkitysvastaavuuden vaikutus 
oikeiden verbinvalintojen määrään varsinaisessa aineistossa mediaanitestillä mitattu-
na. 
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Mediaanitesti osoittaa virhetodennäköisyydeksi 0,058 eli 5,8 %. Kun virhetoden-
näköisyys on yli 5 %, eroja eri merkitysvastaavuusryhmien välillä ei voida 
tilastollisesti osoittaa. Verbien merkitysvastaavuudella ei siis ole tilastollisesti 
merkitsevää vaikutusta oppijoiden oikeisiin verbinvalintoihin. Seuraavasta 
laatikkojanakuviosta näkyy oikeiden vastausten keskittyminen verbin merkitys-
vastaavuuden mukaan. 
 

Laatikkojanakuvio 1. Oikeiden verbinvalintojen keskittyminen merkitysvastaavuuden 
mukaan ryhmissä 1:1 (yhdellä viron verbillä suomessa yksi vastine), 1:2 (yhdellä viron 
verbillä suomessa kaksi tai useampia vastineita) ja 2:1 (kahdella tai useammalla viron 
verbillä suomessa yksi yhteinen vastine) varsinaisessa aineistossa. 

Laatikkojanakuviosta selviää, että viron verbeillä, joilla on suomessa kaksi tai 
useampia vastineita (merkitysvastaavuus 1:2), painottuvat vähemmän oikeita 
saaneet, mutta ero ei ole suuri niihin tapauksiin nähden, joissa kahdella tai use-
ammalla viron verbillä on suomessa yksi yhteinen vastine (merkitysvastaavuus 
2:1). Laatikkojanakuvio osoittaa kuitenkin, että tapaukset, joissa viron verbillä on 
suomessa yksi vastine (merkitysvastaavuus 1:1), eroavat kahden muun testiryh-
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män tuloksista. Niinpä on perusteltua testata vielä sitä, onko merkitysvastaavuus-
ryhmän 1:1 (yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine) ja kahden muun 
ryhmän yhteistulosten (merkitysvastaavuus ei ole yhden suhde yhteen) välillä 
tilastollisesti merkitsevää eroa. 

Merkitysvastaavuuden vaikutusta näissä yhdistetyissä ryhmissä informanttien 
tuottamien oikeiden verbinvalintojen määrään on tutkittu Mann-Whitneyn testillä. 
Testi antaa vastauksen kysymykseen, kuinka suuri virhe tehdään, jos oletetaan 
jakaumien sijaintien olevan samat näissä kahdessa verbiryhmässä. Mann-
Whitneyn testin tulokset näkyvät merkitsevyyskaaviossa 3. 

Merkitsevyyskaavio 3. Viron ja suomen kielen verbien merkitysvastaavuuden vaikutus 
oikeiden verbinvalintojen määrään varsinaisessa aineistossa Mann-Whitneyn testillä 
mitattuna silloin, kun verrataan toisiinsa merkitysvastaavuusryhmää 1:1 (yhdellä viron 
verbillä on suomessa yksi vastine) sekä kahden muun ryhmän yhteistuloksia (merki-
tysvastaavuus ei ole yhden suhde yhteen). 

Yhdistettyjen merkitysvastaavuusryhmien tulosten osalta Mann-Whitneyn testi 
osoittaa virhetodennäköisyyden suuruudeksi 0,009 eli 0,9 %, mikä tarkoittaa 
merkitsevää todennäköisyyttä. Merkitysvastaavuusryhmien tuloksissa on siis 
merkitseviä eroja, kun verrataan toisiinsa merkitysvastaavuusryhmää 1:1 (yhdellä 
viron verbillä on suomessa yksi vastine) sekä kahden muun ryhmän yhteistuloksia 
(merkitysvastaavuus ei ole yhden suhde yhteen). Seuraavasta laatikkojanakuvios-
ta näkyy vielä oikeiden vastausten keskittyminen verbin merkitysvastaavuuden 
mukaan näissä yhdistetyissä ryhmissä. 
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Laatikkojanakuvio 2. Oikeiden verbinvalintojen keskittyminen merkitysvastaavuuden 
mukaan ryhmässä 1:1 (yhdellä viron verbillä suomessa yksi vastine) sekä ryhmissä 
1:2 ja 2:1 (yhdellä viron verbillä suomessa kaksi tai useampia vastineita ja kahdella tai 
useammalla viron verbillä suomessa yksi yhteinen vastine). 

Laatikkojanakuvio 2 osoittaa, että verbinvalintatuloksissa painottuvat vähemmän 
oikeita vastauksia saaneet silloin, kun verbien merkitysvastaavuus ei ole yhden 
suhde yhteen (merkitysvastaavuus 1:2 ja 2:1). Vastaavasti enemmän oikeita 
vastauksia saaneet painottuvat verbeillä, joiden merkitysvastaavuus virossa ja 
suomessa on yhden suhde yhteen. Molemmissa ryhmissä on kuitenkin myös 
jonkin verran hajontaa. Annan seuraavassa esimerkkejä oppijoiden verbinvalin-
noista eri merkitysvastaavuusryhmissä. 

7.1.1 Yhdellä viron verbillä suomessa yksi vastine 

Sellaisissa tapauksissa, joissa yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine, oli 
aineistossani eniten oikeita vastauksia ja kiertoilmauksia sekä vähiten tyhjiä 
vastauksia (ks. taulukko 4). Tämä on odotuksenmukainen tulos, sillä kontrastiivi-
sen analyysin hypoteesien mukaisesti näiden tapausten voitiin olettaakin olevan 
oppijoille helpoimpia. 

Oikeita verbinvalintoja tässä ryhmässä olivat esimerkiksi seuraavat: 
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1) Ostaan omenaa (kaupasta). KO211 
Ostan õunad poest. 

2) (Vieras) koputaa oville. KO271 
Külaline koputas uksele. 

3) (Koira) purei postinkantajat. KO12 
Koer hammustas kirjakandjat. 

Oikeiksi luokittelen siis vastaukset, joissa oppija on tuottanut testatulle ver-
bille ekvivalentin käännösvastineen, vaikka vastauksessa onkin kieliopillisia 
puutteita tai väärä rektio. Ringbomin (2007b) mukaan oppijat ovat tuotostehtävis-
sä hyvin haastavan tilanteen edessä, koska he eivät tee valintaa vain eri sanojen 
välillä vaan myös saman sanan eri muotojen välillä. Tuotostehtävässä, toisin kuin 
ymmärtämistehtävissä, oppijan tulee aktivoida rakenteet itse ilman ulkoista 
stimulointia. (Ringbom 2007b: 24.) 

Vironmukaisia verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

4) (Taidemuseo) asuu kaupunkissa. (pro sijaitsee) KO91 
Kunstimuuseum asub linnas. 

5) Rohudan (suunnitelman) tärkeyä. (pro korostan) KO231 
Rõhutan plaani tähtsust. 

6) (Poliisi) trahvioiti minua. (pro sakotti) KO62 
Politseinik trahvis mind. 

Näissä vironmukaisissa vastauksissa lähtökielen vaikutus on hyvin selvää. Kun 
äidinkielen vaikutus on johtanut väärään vastaukseen, kysymyksessä on lähtökie-
len negatiivinen transfer eli interferenssi. Useissa tapauksissa on kysymys myös 
yliyleistämisestä: äidinkielen mallia käytetään siellä, missä toisessa kielessä on 
erilainen malli. 

Vääriä verbinvalintoja olivat puolestaan esimerkiksi seuraavat: 

7) Tärkee (suunnitelman) olulisust. (pro Korostan) KO131 
Rõhutan plaani tähtsust. 
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8) (Isä) huomioisi meitä. (pro varoitti) KO83 
Isa hoiatas meid. 

9) (Opettaja) näytti (esitelmäänsä) kuvilla. (pro havannollisti) KO133 
Õpetaja näitlikustas oma ettekannet piltidega. 

Näiden väärien verbinvalintojen ero vironmukaisiin on siinä, että vironmukaiset 
vastaukset ovat interlingvaaleja eli kielten välisiin eroihin perustuvia virheitä, 
jolloin ne ovat seurausta viron kielen vaikutuksesta joko suoraan tai välillisesti. 
Väärät vastaukset ovat puolestaan joko intralingvaaleja eli kielen sisäisiä virheitä, 
esim. näytti (pro havainnollisti), huomioisi (pro varoitti), tai verbejä, joita ei ole 
olemassa virossa eikä suomessa, esim. tärkee (pro korostan). Sekä vironmukaiset 
että väärät verbinvalinnat ovat kuitenkin suomen kielen vastaisia vastauksia. 

Kiertoilmauksia olivat esimerkiksi seuraavat verbinvalinnat: 

10) (En) jaksaa nousta (niin aikaisin). (pro viitsi) KO21 
Ma ei viitsi nii vara tõusta. 

11) (Hän) katsoo rahastajaa. (pro mulkoilee) KO331 
Ta põrnitseb konduktorit. 

12) (Lumisade) vaikeutti näkyvyyttä. (pro huononsi) KO63 
Lumesadu halvendas nähtavust. 

Kiertoilmauksissa oppija ei ole tuottanut odotuksenmukaista ekvivalenttia 
käännösvastinetta, vaan hän on tuottanut jonkin korvaavan lekseemin. Kiertoil-
maukset ovatkin yleensä osoitus siitä, että oppija on käyttänyt kompensaatiostra-
tegioita, joita käytetään yleensä hyväksi silloin, kun kielitaidossa on puutteita. 
Näitä verbinvalintoja ei voi testissä hyväksyä oikeiksi, ekvivalenteiksi vastineiksi, 
vaikka kompensaatiostrategioiden käyttötaito onkin kielenoppijalle hyödyllinen 
monissa kielenkäyttötilanteissa. Kiertoilmauksia käsittelen tarkemmin luvussa 
10.2. 

7.1.2 Yhdellä viron verbillä suomessa kaksi tai useampia vastineita 

Niiden tapausten, joissa yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai usempia 
vastineita, pitäisi kontrastiivisen analyysin hypoteesien mukaan olla kaikkein 
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vaikempia. Nämä olivat kyllä vaikeita, koska oikeiden vastausten määrä on 
seitsemän prosenttiyksikköä alhaisempi kuin tapauksissa, joissa yhdellä viron 
verbillä on suomessa yksi vastine. Oikeita vastauksia oli kuitenkin vähiten 
tapauksissa, joissa kahdella tai useammalla viron verbillä on suomessa yksi 
vastine. Huomattavaa on, että tapaukset, joissa yhdellä viron verbillä on suomessa 
kaksi tai usempia vastineita, tuottivat eniten vironmukaisia ja vääriä vastauksia, 
mutta vähiten kiertoilmauksia. Vironmukaisia vastauksia oli tämän ryhmän 
verbeillä melkein kolminkertainen määrä muiden ryhmien verbeihin verrattuna 
(ks. taulukko 4 sivulla 150). 

Oikeita verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

13) (Minä) kävin (lauantaina) torilla. KO133 
Ma käisin laupäeval turul. 

14) (Kesäisin minä) asun maalla. KO172 
Suviti ma elan maal. 

15) (Hän) pudosii vedellä. (pro putosi) KO21 
Ta kukkus vette. 

Esimerkissä 15 oppija on tuottanut oikean verbinvalinnan, vaikka rektio onkin 
väärä. Vironmukaisia verbinvalintoja olivat puolestaan esimerkiksi seuraavat: 

16) (Minä) opin (Tarton yliopistossa) kirjallisuusta. (pro opiskelen) KO171 
Ma õpin Tartu ülikoolis kirjandust. 

17) (Potilas) käy (jo) omin jalkoin. (pro kävelee) KO23 
Patsient käib juba omil jalul. 

18) (Mies) lunasti rikoksen. (pro sovitti) KO73 
Mees lunastas oma kuriteo. 

Nämä vironmukaiset verbinvalinnat ovat kaikki sellaisia, joissa oppijan tuottama 
lekseemi on kyllä suomen kielessä olemassa, mutta se ei sovi kyseiseen konteks-
tiin. Vastaukset ovat siis annetun vironkielisen lekseemin toisen kuin testatun 
semeemin vastine. 
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Vääriä verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

19) (Hän) satoi veteen. (pro putosi) KO262 
Ta kukkus vette. 

20) (Poliitikko) antoi tietä (puheessaan) devalvaatiolle. (pro vihjasi) KO292 
Poliitik vihjas oma kõnes devalvatsioonile. 

21) (Pelko) valloitti (minut) hetkellä. (pro valtasi) KO72 
Hirm valdas mind hetkega. 

Esimerkissä 19 oppijan tuottama vastine satoi viron lekseemille kukkus on hyvä 
esimerkki niin sanotusta tietämättömyydestä (ignorance). Kieltenvälisessä trans-
fertutkimuksessa tietämättömyydeksi on kutsuttu ilmiötä, jossa oppija tuottaa 
täysin perusteettoman ilmauksen, jolla on nollasuhde sekä lähtö- että kohdekie-
leen. On selvää, että oppijat tuottavat sanoja ja konstruktioita, joita on mahdotonta 
liittää kumpaankaan kieleen. Kun kohdekieli on lähtökielelle läheinen sukukieli, 
jopa nämä tietämättömyydet voivat joskus johtaa positiiviseen lopputulokseen. 
(Ringbom 2007b: 31.) 

Kiertoilmauksia olivat esimerkiksi seuraavat verbinvalinnat: 

22) (Poika) koski sormella (vettä). (pro koetti) KO23 
Poiss katsus näpuga vett. 

23) (Eläin) tunsi vaaratta. (pro vainusi) KO292 
Loom haistis hädaohtu. 

24) (Huomenna) panemme (rakennustarvikkeet) vaunutesse.  
(pro lastaamme) KO91 
Homme laadime ehitusmaterjalid vagunitesse. 

7.1.3 Kahdella tai useammalla viron verbillä suomessa yksi yhteinen 
vastine 

Sellaisissa tapauksissa, joissa kahdella tai useammalla viron verbillä on suomessa 
yksi yhteinen vastine, oli vähiten oikeita ja vironmukaisia vastauksia sekä eniten 
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tyhjiä vastauksia (ks. taulukko 4 sivulla 150). Kontrastiivisen analyysin oletusten 
mukaisesti näiden tapausten olisi pitänyt olla helpompia kuin tapausten, joissa 
yhdellä viron verbillä on suomen kielessä kaksi tai useampia vastineita. Näin on 
todettu toisilleen etäisempien kielten tutkimusten perusteella, kun on tutkittu 
esimerkiksi sitä, miten suomalaiset oppivat ruotsin kielen verbejä (Voionmaa 
1993a). 

Oikeita verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

25) (Hän) harrastaa jalkapalloa. KO261 
Ta harrastab jalgpalli. 

26) (Hän) valehteli osoitensä. KO42 
Ta valetas om aadressi. 

27) (Kirjastot) lainavaat meillä (kirjallisuutta). (pro lainaavat) KO42 
Raamatukogud laenutavad meile kirjandust. 

Vironmukaisia verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

28) (Liisa) rentii maata. (pro vuokrasi) KO171 
Liisa rentis maad. 

29) (Isä) värvi (talon) ---. (pro maalasi) KO221 
Isa värvis maja punaseks. 

30) (Äiti) valkaa (kahvia) kuppidessa. (pro kaatoi) KO251 
Ema valas kohvi tassidesse. 

Nämä vironmukaiset verbinvalinnat ovat kaikki sellaisia, joissa oppija on tuotta-
nut suoraan viron kielen mallin mukaisen lekseemin. Näissä interlingvaaleissa eli 
viron ja suomen välisiin eroihin perustuvissa virheellisissä verbinvalinnoissa 
oppijat ovat pystyneet taivuttamaan verbejä suomen kielen morfologian mukai-
sesti huolimatta siitä, ettei näitä verbilekseemejä ole suomessa lainkaan olemassa. 

Vääriä verbinvalintoja olivat puolestaan esimerkiksi seuraavat: 

31) (Pojat) naureskelevat (minua) haukkumanimillä. (pro pilkkaavat) KO73 
Poisid pilkavad mind sõimunimedega. 
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32) (Uusrikas) kiittelee kalliilla autollaan. (pro ylpeilee) KO352 
Uusrikas uhkeldab oma kalli autoga. 

33) (Liisa) laihtutti kaupunkissa. (pro laihtui) KO162 
Linnas jäi Liisa kõhnaks. 

Kiertoilmauksia olivat esimerkiksi seuraavat verbinvalinnat: 

34) (Olen) väsynyt opiskelemisesta. (pro kyllästynyt) KO252 
Olen tüdinenud õppimisest. 

35) (Isoisä) tiputtaa (leivän päälle) suolaa. (pro sirottaa) KO202 
Vanaisa raputab leiva peale soola. 

36) (Liisa) ottii rahaa (pankista). (pro lainasi) KO172 
Liisa laenas pangast raha. 

7.2 Sanahahmon vastaavuuden vaikutus 

Tarkastelen seuraavaksi, mitä vaikutusta verbin sanahahmon vastaavuudella 
virossa ja suomessa on verbin osaamiseen. Aineisto sisältää 55 verbiä, joiden 
sanahahmot ja merkitykset ovat virossa ja suomessa samanlaiset tai lähes saman-
laiset (SS), 65 verbiä, joiden sanahahmot ovat erilaiset ja merkitykset samanlaiset 
(EE), ja 55 verbiä, joiden sanahahmot ovat samanlaiset ja merkitykset erilaiset 
(SE). Sanahahmon ja merkityksen vastaavuutta koskeva hypoteesini on seuraava: 

 

 

Virolaisilla suomenoppijoilla on eniten oikeita verbinvalintoja silloin, kun 
verbin sanahahmot ja merkitykset ovat virossa ja suomessa samanlaiset tai 
lähes samanlaiset, ja vastaavasti vähiten oikeita verbivailntoja silloin, kun 
sanahahmot ovat suomessa ja virossa samat ja merkitykset erilaiset. 
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Vastaukset sanahahmon vastaavuuden mukaan näkyvät seuraavasta 
taulukosta. 

Taulukko 5. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbinvalinnat sekä kiertoil-
maukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) eri sanahahmon vastaavuusryhmissä. 

Sanahahmon 
vastaavuus 

O  
% 

VI  
% 

VÄ  
% 

K  
% 

T  
% 

Yht. 
% 

SS 2312 

38,6 

162 

2,7 

197 

3,3 

398 

6,6 

2925 

48,8 

5994 
100 % 

EE 2123 

29,9 

535 

7,5 

278 

3,9 

508 

7,2 

3660 

51,5 

7104 
100 % 

SE 1762 

27,9 

608 

9,6 

202 

3,2 

396 

6,3 

3359 

53,1 

6327 
100 % 

Yht. 6197 
31,9 

1305 
6,7 

677 
3,5 

1302 
6,7 

9944 
51,2 

19 425 
100 % 

Hypoteesini sanahahmon vastaavuudesta osoittautui oikeaksi. Virolaisilla suo-
menoppijoilla on aineistossa eniten oikeita vastauksia tapauksissa, joissa sana-
hahmot ja merkitykset ovat virossa ja suomessa samanlaiset tai lähes samanlaiset, 
ja vastaavasti vähiten oikeita vastauksia tapauksissa, joissa sanahahmot ovat 
suomessa ja virossa samat ja merkitykset erilaiset. 

Tilastollisesti verbien sanahahmon vastaavuuden merkitsevyyttä oppijoiden 
tuottamiin oikeisiin verbinvalintoihin on tutkittu ensinnäkin Kruskal-Wallisin 
testin avulla. Testitulokset näkyvät merkitsevyyskaaviossa 4. 
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Merkitsevyyskaavio 4. Viron ja suomen kielen verbien sanahahmon vastaavuuden 
vaikutus oikeiden verbinvalintojen määrään varsinaisessa aineistossa Kruskal-
Wallisin testillä mitattuna. 

Kaavio osoittaa, että Kruskal-Wallisin testin mukaan virhetodennäköisyys on 
0,009 eli 0,9 %, mikä tarkoittaa merkitsevää todennäköisyyttä. Eri sanahahmon 
vastaavuusryhmillä on verbinvalintatuloksissa siis merkitsevät erot. Kun testiä 
täydennetään vielä mediaanitestillä, se osoittaa, että virhetodennäköisyys on 
tällöin 0,006 eli 0,6 %, joten todennäköisyys on edelleen merkitsevä (ks. merkit-
sevyyskaavio 5). 
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Merkitsevyyskaavio 5. Viron ja suomen kielen verbien sanahahmon vastaavuuden 
vaikutus oikeiden verbinvalintojen määrään varsinaisessa aineistossa mediaanitestillä 
mitattuna.  

Verbien sanahahmon vastaavuus on siis merkitsevä tekijä oppijoiden oikeissa 
verbinvalinnoissa. Seuraavasta laatikkojanakuviosta näkyy oikeiden vastausten 
keskittyminen verbin sanahahmon vastaavuuden mukaan. 
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Laatikkojanakuvio 3. Oikeiden verbinvalintojen keskittyminen sanahahmon vastaa-
vuuden mukaan ryhmissä SS (sanahahmot ja merkitykset ovat virossa ja suomessa 
samanlaiset tai lähes samanlaiset), EE (sanahahmot ovat erilaiset ja merkitykset 
samanlaiset), SE (sanahahmot ovat samanlaiset ja merkitykset erilaiset). 

Laatikkojanakuviosta 3 selviää, että tulokset ovat parhaita silloin, kun sanahah-
mot ja merkitykset ovat virossa ja suomessa samanlaiset tai lähes samanlaiset.  
Kun sanahahmot ovat erilaiset ja merkitykset samanlaiset, tulokset ovat edelliseen 
ryhmään verrattuna huonompia. Kaikkein huonoimpia ovat kuitenkin tulokset 
niillä verbeillä, joiden sanahahmot ovat samanlaiset ja merkitykset erilaiset. 
Hajonta tämän viimeisen ryhmän tuloksissa osoittaa, että mukana on myös 
muutamia hyviä tuloksia. 

7.2.1 Sanahahmot ja merkitykset samanlaiset 

Tapauksissa, joissa sanahahmot ja merkitykset ovat suomessa ja virossa samanlai-
set tai lähes samanlaiset, oli aineistossani eniten oikeita vastauksia sekä vähiten 
vironmukaisia ja tyhjiä vastauksia. 
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Oikeita verbinvalintoja olivat tällaisissa tapauksessa esimerkiksi seuraavat: 

37) (Ei kannata) vihata häntä (niin kovasti). KO142 
Ei maksa teda nii väga vihata. 

38) (En) viitsi nousta (niin aikaisin). KO51 
Ma ei viitsi nii vara tõusta. 

39) (Pojat) pommittivat käpyillä (porttia). (pro pommittavat) KO63 
Poisid pommitavad käbidega väravat. 

Vironmukaisia verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

40) (Järvi oli) suostunut sajassa vuodessa. (pro soistunut) KO143 
Järv oli saja aastaga soostunud. 

41) (En) opiskella (koskaan) puhuma (sitä kieltä)! (pro opi) KO71 
Ma ei õpi seda keelt kunagi rääkima! 

42) (Kilpikonnat) asuvat (sekä) vedessä (että) maalla. (pro elävät) KO12 
Kilpkonnad elavad nii vees kui ka maal. 

Nämä vironmukaiset vastaukset ovat sellaisia, että ne ovat kyllä lekseemeinä 
suomen kielessä olemassa, mutta ne eivät ole ekvivalentteja käännösvatineita 
kyseisessä kontekstissa. Vääriä verbinvalintoja olivat puolestaan esimerkiksi 
seuraavat: 

43) (Pojat) hyökkäävät käpyillä (porttia). (pro pommittavat) KO282 
Poisid pommitavad käbidega väravat. 

44) (Ruusupensas) meni kukkoille. (pro puhkesi) KO302 
Roosipõõsas puhkes õitsele. 

45) (Olen) epätyytyväinen ihmisiin. (pro pettynyt) KO203 
Ma olen inimestes pettunud. 
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Vaikka nämä verbinvalinnat ovat vääriä, osa niistä on hyvä osoitus oppijoiden 
yrityksestä tuottaa edellytettyjä käännösvastineita eli käyttää leksikaalista päätte-
lyä. Esimerkiksi oppijan tuottamassa lekseemissä epätyytyväinen on hyödynnetty 
oppijan tietoa suomen kielen sananmuodostuksesta. Tällä kertaa se ei ole johtanut 
hyvään lopputulokseen, koska suomesssa oikea johdos olisi tyytymätön. Lisäksi 
lausessa testattiin nimenomaan pettyä-lekseemiä eikä lekseemiä tyytyä/olla 
tyytymätön. 

Kiertoilmauksia olivat esimerkiksi seuraavat verbinvalinnat: 

46) (Järvi oli) muuttunut suoksi sadassa vuodessa. (pro soistunut) KO83 
Järv oli saja aastaga soostunud. 

47) (Hän) tuhlasi (rahansa) vaateille. (pro kulutti) KO52 
Ta kulutas oma raha riietele. 

48) (Ruusupensas) kukkii kukkia. (pro puhkesi) KO282 
Roosipõõsas puhkes õitsele. 

7.2.2 Sanahahmot erilaiset ja merkitykset samanlaiset 

Tapauksissa, joissa sanahahmot ovat erilaiset ja merkitykset samanlaiset, oli 
eniten vääriä vastauksia ja kiertoilmauksia. 

Oikeita verbinvalintoja olivat tällöin esimerkiksi seuraavat: 

49) Koira purei postinkantajata. (pro puri) KO62 
Koer hammustas kirjakandjat. 

50) (Isä) varoiti meitä. (pro varoitti) KO162 
Isa hoiatas meid. 

51) (Lääkäri) tutkisi potilasta (pitkään). (pro tutki) KO31 
Arst uuris patsienti kaua. 

Vaikka näissä oikeissa verbinvalinnoissa oppijat eivät ole osanneet taivuttaa 
verbejä kieliopillisesti oikein, he ovat kuitenkin onnistuneet tuottamaan ekviva-
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lentin vastineen. Aineisto osoittaa, että suomen kielen imperfektin taivuttamisessa 
on virolaisilla suomenoppijoilla haasteita eri kielenoppimisen vaiheissa. 

Vironmukaisia verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

52) (Hän) tekle urheilua. (pro harrastaa) KO61 
Ta tegeleb spordiga. 

53) (Minä) ei korranut kysymyst. (pro en toistanut) KO231 
Ma ei korranud küsimust. 

54) Elokuvaa reklaamiti (kovasti). (pro mainostettiin) KO252 
Filmi reklaamiti laialt. 

Näissä vironmukaisissa verbinvalinnoissa viron kielen vaikutus on hyvin suoraa 
ja ilmeistä. Oppijat ovat olettaneet, että suomessa on viron kielen mallin mukai-
nen sanahahmo, mutta suomessa onkin kyseisillä lekseemeillä erilainen sanahah-
mo. Kysymys on siten oppijoiden yliyleistämisestä. 

Vääriä verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

55) (Minä en) väänty hänen tahtolle. (pro alistu) KO22 
Ma ei anna tema tahtele alla. 

56) (Hän) palautti vihollisen edestä. (pro pakeni) KO302 
Ta põgenes vaenlase eeest. 

57) (Opettaja) näytti (esitelmäänsä) kuvilla. (pro havainnollisti) KO61 
Õpetaja näitlikustas oma ettekannet piltidega. 

Näissä verbinvalinnoissa oppijat ovat tuottaneet intralingvaaleja eli kielen sisäisiä 
virheitä. He ovat olettaneet suomen kielen lekseemeillä olevan sellaisia merkityk-
siä, joita niillä ei todellisuudessa ole. Nämä verbinvalinnat eivät kuitenkaan ole 
seurausta viron kielen transferista. 

Kiertoilmauksia olivat esimerkiksi seuraavat: 

58) (Olen) säilyttänyt (muistoni) päiväkirjassa. (pro ikuistanut) KO61 
Ma olen jäädvustanud oma mälestused päevikus. 
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59) (Pekka) osaa vieras kieli. (pro hallitsee) KO221 
Pekka valdab võõrkeeli. 

60) (Opettaja) kuvitti (esitelmäänsä) kuvillaan. (pro havainnollisti) KO53 
Õpetaja näitlikustas oma ettekannet piltidega. 

Näissä kiertoilmauksissa oppijat ovat käyttäneet sellaisia verbinvalintoja, jotka 
ovat kyseisessä kontekstissa mahdollisia, vaikka ne eivät olekaan testatun lek-
seemin ekvivalentteja vastineita. Kun oppija ei hallitse testattua lekseemiä, hän 
voi käyttää hyväkseen ns. yksinkertaistamista (simplification), jolloin tuotos ei 
kanna kaikkia niitä merkityspiirteitä, joita tuotokselta olisi odotettu. 

7.2.3 Sanahahmot samanlaiset ja merkitykset erilaiset 

Sellaisissa tapauksissa, joissa sanahahmot ovat samanlaiset tai lähes samanlaiset 
ja merkitykset erilaiset, oli vähiten oikeita vastauksia ja kiertoilmauksia sekä 
eniten vironmukaisia vastauksia. 

Oikeita verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

61) (Taidemuseo) sijaitse kaupunkissa. (pro sijaitsee) KO53 
Kunstimuuseum asub linnas. 

62) (Uutinen) kiinnosti rehtoria. KO253 
Uudis huvitas rektorit. 

63) (Pekka) hymyili Liisalle. KO142 
Pekka naeratas Liisale. 

Vironmukaisia verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

64) (Äiti) ruttasi kotiin. (pro riensi) KO212 
Ema ruttas koju. 

65) (Lumisade) halvendas näkyvyyst. (pro huononsi) KO231 
Lumesadu halvendas nähtavust. 
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66) (Haluamme) ehtiä (salin) ---. (pro koristella) KO192 
Me tahame saali kaskedega ehtida. 

Nämä kieltenväliset homonymiatapaukset johtavat oppijat usein tekemään ekvi-
valenssisuhteiden yliyleistyksiä. Ringbom (2007b) toteaakin, että näissä tapauk-
sissa on ilmiön transferin sijaan kysymys jo systeemin transferista, jota voidaan 
kutsua myös proseduraaliseksi transferiksi. Sen sijaan tapaukset, jotka ovat lähtö- 
ja kohdekielessä täysin yhteneviä, on kysymys ilmiön eli ensimmäisen tason 
transferista. (Ringbom 2007b: 72.) 

Vääriä verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

67) (Metsuri) laski (puita) moottorisahalla. (pro kaatoi) KO202 
Metsatööline langetas puid mootorsaagiga. 

68) (Tuo vanha kirkkoherra) hääti meitä. (pro vihki) KO331 
See vana kirikuõpetaja laulatas meid. 

69) (Hän) taakerttui kivin otsa. (pro kompastui) KO371 
Ta komistas kivi otsa. 

Esimerkissä 68 oppija on ilmeisesti tuottanut verbimuodon hääti suomen kielen 
lekseemin häät pohjalta. Suomessa häätää-verbillä on kuitenkin täysin toinen 
merkitys. 

Kiertoilmauksia olivat esimerkiksi seuraavat: 

70) (Taidemuseo) on kaupungissa. (pro sijaitsee) KO41 
Kunstimuuseum asub linnas. 

71) (Me) keräämme sadon (oikeaan aikaan). (pro korjasimme) KO93 
Me koristasime saagi õigeaegselt. 

72) (Isoisä) laittaa (leivän päälle) suolaa. (pro sirottaa) KO143 
Vanaisa raputab leiva peale soola. 
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7.3 Taajuuden vaikutus 

Tutkin myös verbin taajuuden vaikutusta verbin hallintaan. Testasin eritaajuisia 
verbejä: yleiset verbit (Y), joiden frekvenssiluokka on 1−500 (58 verbiä), melko 
yleiset verbit (MY), joiden frekvenssiluokka on 501−1000 (60 verbiä) ja harvinai-
set verbit (H), joiden frekvenssiluokka on 1001− tai joita ei esiinny lainkaan 
Suomen kielen taajuussanastossa (57 verbiä). Taajuutta koskeva hypoteesini on 
seuraava: 

 

 
Seuraavasta taulukosta näkyvät tulokset taajuusryhmittäin. 

Taulukko 6. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbinvalinnat sekä kiertoil-
maukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) eri taajuusryhmissä. 

Taaj. O  
% 

VI  
% 

VÄ  
% 

K  
% 

T  
% 

Yht. 
% 

Y 3029 

47,1 

552 

8,6 

190 

3,0 

360 

5,6 

2307 

35,8 

6438 
100 % 

MY 1988 

30,4 

393 

6,0 

253 

3,9 

331 

5,1 

3584 

54,7 

6549 
100 % 

H 1180 

18,3 

360 

5,6 

234 

3,6 

611 

9,5 

4053 

63,0 

6438 
100 % 

Yht. 6197 

31,9 

1305 

6,7 

677 

3,5 

1302 

6,7 

9944 

51,2 

19 425 
100 % 

Hypoteesini taajuuden vaikutuksesta osoittautui oikeaksi. Virolaisilla suomenop-
pijoilla on eniten oikeita vastauksia tapauksissa, joissa testattu verbi on yleinen 
(sen frekvenssiluokka on 1−500), ja vastaavasti vähiten oikeita vastauksia tapauk-
sissa, joissa verbi on harvinainen (sen frekvenssiluokka on 1001− tai sitä ei ole 
lainkaan Suomen kielen taajuussanastossa). Vironmukaisia vastauksia on eniten 
silloin, kun verbi on yleinen. Tyhjiä vastauksia ja kiertoilmauksia on puolestaan 
eniten silloin, kun verbi on harvinainen. 

Virolaisilla suomenoppijoilla on eniten oikeita verbinvalintoja silloin, kun 
testattu verbi on yleinen (sen frekvenssiluokka on 1−500), ja vastaavasti 
vähiten oikeita verbinvalintoja silloin, kun verbi on harvinainen (sen frekvens-
siluokka on 1001− tai sitä ei ole lainkaan Suomen kielen taajuussanastossa). 
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Tarkastelen seuraavaksi verbin taajuuden merkitsevyyttä tilastollisesti. Krus-
kal-Wallisin testi osoittaa verbin taajuuden merkitsevyyttä verbin hallinnassa. 

Merkitsevyyskaavio 6. Taajuuden vaikutus oikeiden verbinvalintojen määrään varsi-
naisessa aineistossa Kruskal-Wallisin testillä mitattuna.  

Merkitsevyyskaavio 6 osoittaa, että virhetodennäköisyys taajuusryhmien välisistä 
eroista oikeiden vastausten osalta on Kruskal-Wallisin testin mukaan 0,000 eli 0,0 
%. Testiä on vielä täydennetty mediaanitestillä, jonka tulokset näkyvät seuraavas-
sa merkitsevyyskaaviossa. 

Merkitsevyyskaavio 7. Taajuuden vaikutus oikeiden verbinvalintojen määrään varsi-
naisessa aineistossa mediaanitestillä mitattuna.  
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Testin tulos on hyvin selvä: virhetodennäköisyys on edelleen 0,000 eli 0,0 %. 
Verbin taajuus on siis erittäin merkitsevä tekijä verbinvalintatuloksissa aineistos-
sani. Seuraavasta laatikkojanakuviosta näkyy vielä oikeiden vastausten keskitty-
minen verbin taajuuden mukaan. 

Laatikkojanakuvio 4. Oikeiden verbinvalintojen keskittyminen taajuuden mukaan 
ryhmissä Y (yleiset verbit, joiden frekvenssiluokka on 1−500), MY (melko yleiset verbit, 
joiden frekvenssiluokka on 501−1000) ja H (harvinaiset verbit, joiden frekvenssiluokka 
on 1001−  tai joita ei ole Suomen kielen taajuussanastossa). 

Laatikkojanakuvio 4 osoittaa, että oikeat vastaukset keskittyvät melko systemaat-
tisesti taajuuden mukaan. Hajontaa oppijoiden tuloksissa on vähiten melko 
yleisillä verbeillä. Esittelen seuraavassa oppijoiden tuottamia verbinvalintoja 
taajuusryhmien mukaan. 
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7.3.1 Verbi yleinen 

Tapauksissa, joissa verbi on yleinen (sen frekvenssiluokka on 1−500), oli aineis-
tossani eniten oikeita ja vironmukaisia vastauksia sekä vähiten vääriä ja tyhjiä 
vastauksia. 

Oikeita verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

73) (Lääkäri) tutki potilasta pitkään. KO143 
Arst uuris patsienti kaua. 

74) (Olen) pettynyt ihmisissä. KO223 
Ma olen inimestes pettunud. 

75) (Presidentti) pelaa lentopalloa. KO61 
President mängib võrkpalli. 

Vironmukaisia verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

76) (Kesäisin minä) elän maaseutulla. (pro asun) KO61 
Suviti ma elan maal. 

77) (Minä) en korranut kysymysta. (pro en toistanut) KO112 
Ma ei korranud küsimust. 

78) (Kuka) otsustaa budjetin? (pro päättää) KO81 
Kes otsustab eelarve üle? 

Vääriä verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

79) Ruokale lähtee (liian paljon rahaa). (pro kuluu) KO131 
Toidu peale kulub liiga palju raha. 

80) (Aurinko) haluaa paista. (pro alkaa) KO161 
Päike hakkas paistma. 
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81) Otan omenoita (kaupasta). (pro ostan) KO43 
Ostan õunad poest. 

Esimerkit 79−81 osoittavat, että väärät verbinvalinnat voivat johtua useista syistä. 
Vääriä vastauksia kuitenkin yhdistää se, että ne ovat intralingvaaleja eli kielen 
sisäisiä virheitä. Niiden seurauksena oppija on käyttänyt suomen kielessä olemas-
sa olevaa verbiä kontekstissa, jossa se on mahdoton. Oppijat eivät siis ole sisäis-
täneet kyseisten verbien merkitystä suomen kielessä. Esimerkissä 81 voi olla 
kysymys joko intralingvaalista virheestä tai kirjoitusvirheestä (vrt. ostan−otan), 
seurauksena on kuitenkin joka tapauksessa väärä vastaus. 

Kiertoilmauksia olivat esimerkiksi seuraavat oppijoiden tuottamat verbinva-
linnat: 

82) (Hän) kaatui veteen. (pro putosi) KO53 
Ta kukkus vette. 

83) (Lapsi) käveli muutaman askeleen (eteenpäin). (pro astui) KO263 
Laps astus paar sammu edasi. 

84) (Minä) en sanonut uudesti kysymystä. (pro en toistanut) KO12 
Ma ei korranud küsimust. 

7.3.2 Verbi melko yleinen 

Tapauksissa, joissa testattu verbi oli melko yleinen (sen frekvenssiluokka on 
501−1000), oli vähiten kiertoilmauksia. Melko yleisille verbeille oppijat tuottivat 
eniten vääriä vastauksia, joskin erot väärien vastausten määrissä olivat pieniä eri 
taajuusryhmien välillä. 

Oikeita verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

85) Elokuvaa mainostettiin (kovasti). KO53 
Filmi reklaamiti laialt. 

86) (Pallo) osui ikkunaan. KO183 
Pall tabas akent. 
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87) (En halua) riidellä ---. KO261 
Ma ei taha raha pärast riielda. 

Vironmukaisia verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

88) (Tuo vanha kirkkoherra) laulatti meitä. (pro vihki) KO252 
See vana kirikuõpetaja laulatas meid. 

89) (Äiti) toivoi (minulle) onnea. (pro toivotti) KO23 
Ema soovis mulle õnne. 

90) (Tohtori Kallio) spesialisoi kirurgiaan. (pro erikoistuu) KO352 
Doktor Kallio spetsialiseerub kirurgiale. 

Näissä vironmukaisissa verbinvalinnoissa on kysymys joko viron kielen mallin 
suorasta hyödyntämisestä (laulatti, spesialisoi) tai testatun vironkielisen leksee-
min toisen kuin testatun semeemin suomenkielisestä vastineesta (toivoi). Nämä 
transfertapaukset ovat johtaneet negatiiviseen lopputulokseen, koska laulattaa-
verbillä on homonymiatapauksena suomessa eri merkitys ja spesialisoi on virossa 
kansainvälinen sana, jolle suomessa on olemassa omaperäinen vastine. 

Vääriä verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

91) (Minä) maustoin kielenkärkillä, (onko keitto kuumaa). (pro maistoin) 
KO51 
Ma maitsesin keeleotsaga, kas supp on kuum. 

92) (Minä) tukin (asiantuntijan) apulle. (pro turvauduin) KO61 
Ma toetusin asjatundja abile. 

93) (Minä) syvin huonut. (pro siivoan) KO141 
Mina koristan toad. 

Esimerkeistä 91−93 voi päätellä, että väärien verbinvalintojen taustalla voi olla 
muun muassa eri suomen kielen verbi (maustoin, tukin) tai oppijan tuottama 
verbi, jota ei ole suomen kielessä lainkaan olemassa (syvin). Näissä tapauksissa 
oppijan mielessä on ollut jokin muistijälki, joka on johtanut kyseisen lekseemin 
tuottamiseen (esim. tuki→tukin). 
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Kiertoilmauksia olivat esimerkiksi seuraavat: 

94) (Minä) luotin (asiantuntijan) avulle. (pro turvauduin) KO143 
Ma toetusin asjatundja abile. 

95) (En) halua nousta (niin aikaisin). (pro viitsi) KO291 
Ma ei viitsi nii vara tõusta. 

96) (Ruoka) oli hyvää. (pro maistuu) KO112 
Toit maitseb hästi. 

7.3.3 Verbi harvinainen 

Kun verbi on harvinainen (sen frekvenssiluokka on 1001− tai sitä ei ole lainkaan 
Suomen kielen taajuussanastossa), on aineistossani vähiten oikeita ja vironmukai-
sia verbinvalintoja sekä eniten kiertoilmauksia ja tyhjiä. 

Oikeita verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

97) (Lumisade) huononsi nähtävyyttä. KO143 
Lumesadu halvendas nähtavust. 

98) (Poliisi) sakotti minua (eilen). KO183 
Politseinik trahvis mind eile. 

99) (Vieras) koputti ovelle. KO12 
Külaline koputas uksele. 

Vironmukaisia verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

100) (Eläin) haisti vaaraa. (pro vainusi) KO162 
Loom haistis hädaohtu. 

101) (Isoäiti meni) karjattamaan lampaita. (pro paimentamaan) KO202 
Vanaema läks lambaid karjatama. 
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102) (Tämä alue) asustuttiin (pääasiassa) pakkotyöläisteen. (pro asutettiin) 
KO43 
See ala asustati peamiselt sunnitöölistega. 

Vääriä verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

103) (Isoisä) puristi (leivän päälle) suoloa. (pro sirottaa) KO162 
Vanaisa raputab leiva peale soola. 

104) (Hän) hajuu valkosipulin. (pro löyhkää) KO21 
Ta lehkab küüslaugu järele. 

105) (Minä yritän) saataa henkilöautoon. (pro liftata) KO302 
Ma püüan hääletada sõiduauto peale. 

Kiertoilmauksia olivat esimerkiksi seuraavat verbinvalinnat: 

106) (Äiti) pesi paidan. (pro huuhteli) KO53 
Ema loputas särgi. 

107) (Isoisä) laita (leivän päälle) suolaa. (pro sirottaa) KO53 
Vanaisa raputab leiva peale soola. 

108) (Hän) huusi hämmästyksessään. (pro huudahti) KO203 
Ta hüüatas hämmastusest. 

Näistä harvinaisten verbien kiertoilmauksista voi päätellä, että oppijat tuottavat 
kiertoilmauksia yleensä silloin, kun he eivät hallitse harvinaisen verbin ekviva-
lenttia vastinetta ja korvaavat sen yleisemmällä verbillä. Tarkastelen kiertoilma-
uksia tarkemmin luvussa 10.2. 

7.4 Opiskeluajan vaikutus 

Opiskeluajan vaikutuksen osalta tarkastelen erityisesti sitä, miten merkitysvastaa-
vuus, sanahahmon vastaavuus tai verbin taajuus vaikuttavat verbin osaamiseen 
oppijankielen eri vaiheissa. Lisäksi tutkin sitä, mitä yhteistä on verbeillä, jotka 
oppijankielen alku- (ryhmä 1), keski- (ryhmä 2) tai loppuvaiheessa (ryhmä 3) 
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oleville oppijoille ovat helppoja tai vaikeita. Eri ryhmien tulokset näkyvät seuraa-
vasta taulukosta: 

Taulukko 7. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbinvalinnat sekä kiertoil-
maukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) opiskeluajan mukaan eli oppijankielen alku- 
(ryhmä 1), keski- (ryhmä 2) tai loppuvaiheessa (ryhmä 3) olevilla oppijoilla. 

Opiskeluaika 
(ryhmä) 

O  
% 

VI  
% 

VÄ  
% 

K  
% 

T  
% 

Yht. 
% 

1 784 

12,1 

381 

5,9 

149 

2,3 

160 

2,5 

5001 

77,2 

6475 
100 % 

2 1711 

26,4 

497 

7,7 

250 

3,9 

317 

4,9 

3700 

57,1 

6475 
100 % 

3 3702 

57,2 

427 

6,6 

278 

4,3 

825 

12,7 

1243 

19,2 

6475 
100 % 

Yht. 6197 
31,9 

1305 
6,7 

677 
3,5 

1302 
6,7 

9944 
51,2 

19 425 
100 % 

Taulukon 7 perusteella voi havaita, että tyhjiä vastauksia on huomattavan paljon 
alkuvaiheen opiskelijoilla. Kiertoilmausten määrä kasvaa opiskeluajan myötä, 
joten rohkeus kompensoida kielitaidon puutteita kasvaa. Loppuvaiheen oppijat 
myös rohkeammin kokeilevat erilaisia vaihtoehtoja, koska myös vääriä vastauksia 
on eniten loppuvaiheen oppijoilla. Ringbomin mukaan edistyneiden oppijoiden 
tuotoksille on yleensäkin ominaista, että ne eivät ole varsinaisesti virheellisiä, 
mutta ne eivät ole joko tyylillisesti täysin oikein tai eivät ole asianmukaisin 
vaihtoehto (Ringbom 2007b: 73). Vironmukaisia vastauksia on eniten keskivai-
heen opiskelijoilla, joten lähtökielen negatiivinen transfer on silloin suurimmil-
laan. 

Seuraavaksi tarkastelen opiskeluajan merkitsevyyttä tilastollisen analyysin 
avulla. Opiskeluajan merkitsevyyttä on testattu ensiksi Friedmanin testillä. 
Tulokset näkyvät seuraavassa kaaviossa. 
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Merkitsevyyskaavio 8. Opiskeluajan vaikutus oikeiden verbinvalintojen määrään 
varsinaisessa aineistossa Friedmanin testillä mitattuna. 

Friedmanin testi osoittaa virhetodennäköisyydeksi 0,000 eli 0,0 %. Opiskeluaika 
on siis tulosten kannalta erittäin merktisevä muuttuja. Myös näitä tuloksia täyden-
tävät parivertailutestit (Wilcoxon Signed Ranks Test) osoittavat, että virhetoden-
näköisyys on edelleen 0,000 eli 0,0 % (ks. merkitsevyyskaavio 9). 

 

Merkitsevyyskaavio 9. Opiskeluajan vaikutus oikeiden verbinvalintojen määrään 
varsinaisessa aineistossa parivertailutestillä mitattuna. 

Opiskeluaika on siis erilaisten tilastollisten testien perusteella erittäin merkitsevä 
tekijä oppijoiden oikeiden vastausten kannalta. Seuraavasta laatikkojanakuviosta 
näkyy oikeiden vastausten keskittyminen opiskeluajan mukaan. 
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Laatikkojanakuvio 5. Oikeiden verbinvalintojen keskittyminen opiskeluajan mukaan 
ryhmissä 1 (alkuvaiheen oppijat), 2 (keskivaiheen oppijat) ja 3 (loppuvaiheen oppijat). 

Kuten laatikkojanakuviosta 5 selviää, alkuvaiheen oppijoilla (ovat opiskelleet 
suomea noin kaksi kuukautta) on suurin vaihtelu verbinvalintatuloksissa. Näistä 
alkuvaiheen oppijoista suurin osa saa heikkoja ja opiskeluajan suhteen odotettuja-
kin tuloksia, mutta osalla on ilmeisesti ollut kontakteja suomen kieleen jo ennen 
opintojen aloittamista, koska hajontaa on nimenomaan tulosten yläpäässä. 

Verbin merkitysvastaavuuden vaikutusta tarkastelin jo luvussa 7.1 ja totesin 
tulosten perusteella, että verbin merkitysvastaavuudella on merkitsevä vaikutus 
oikeisiin verbinvalintoihin vain silloin, kun verrataan toisiinsa merkitysvastaa-
vuusryhmää 1:1 (yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine) sekä kahden 
muun ryhmän yhteistuloksia (merkitysvastaavuus ei ole yhden suhde yhteen). 
Merkitysvastaavuuden vaikutusta on tarpeen tarkastella myös opiskeluajan 
mukaan. Alkuvaiheen (ryhmä 1), keskivaiheen (ryhmä 2) ja loppuvaiheen (ryhmä 
3) oppijoiden tulokset verbin merkitysvastaavuusryhmittäin on esitetty taulukossa 
8. Tarkastellut merkitysvastaavuusryhmät ovat edelleen seuraavat: yhdellä viron 
verbillä suomessa yksi vastine (1:1), yhdellä viron verbillä suomessa kaksi tai 
useampia vastineita (1:2) sekä kahdella tai useammalla viron verbillä on suomes-
sa yksi yhteinen vastine (2:1). 
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Taulukko 8. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbinvalinnat sekä kiertoil-
maukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) informanttiryhmillä 1, 2 ja 3 verbien eri merkitys-
vastaavuusryhmissä. 

Opisk. aika ja 
merkit. vast. 

O  
% 

VI  
% 

VÄ  
% 

K  
% 

T  
% 

Yht.  
% 
 

1) 1:1 263 

13,2 

90 

4,5 

52 

2,6 

74 

3,7 

1519 

76,0 

1998 
100 % 

1) 1:2 307 

13,6 

224 

9,9 

46 

2,0 

42 

1,9 

1638 

72,6 

2257 
100 % 

1) 2:1 214 

9,6 

67 

3,0 

51 

2,3 

44 

2,0 

1844 

83,1 

2220 
100 % 

Yht.  784 381 149 160 5001 6475 
2) 1:1 614 

30,7 

118 

5,9 

79 

4,0 

123 

6,2 

1064 

53,3 

1998 
100% 

2) 1:2 588 

26,1 

272 

12,1 

98 

4,3 

104 

4,5 

1195 

53,0 

2257 
100 % 

2) 2:1 509 

22,9 

107 

4,8 

73 

3,3 

90 

4,1 

1441 

64,9 

2220 
100 % 

Yht. 1711 497 250 317 3700 6475 
3) 1:1 1341 

67,1 

52 

2,6 

61 

3,1 

270 

13,5 

274 

13,7 

1998 
100 % 

3) 1:2 1155 

51,2 

296 

13,1 

128 

5,7 

254 

11,3 

424 

18,7 

2257 
100 % 

3) 2:1 1206 

54,3 

79 

3,6 

89 

4,0 

301 

13,6 

545 

24,5 

2220 
100 % 

Yht. 3702 427 278 825 1243 6475 
Kaikki yht. 6197 

31,9 
1305 
6,7 

677 
3,5 

1302 
6,7 

9944 
51,2 

19 425 
100 % 

Taulukon 8 perusteella alkuvaiheen oppijoilla on eniten oikeita vastauksia tapa-
uksissa, joissa yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai useampia vastineita. 
Heillä on näillä verbeillä myös eniten vironmukaisia vastauksia. Sen sijaan vääriä 
vastauksia ja kiertoilmauksia alkuvaiheen oppijoilla on vähiten tämän ryhmän 
verbeillä. Keskivaiheen oppijoilla on eniten oikeita vastauksia tapauksissa, joissa 
yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine ja toiseksi eniten silloin, kun 
yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai useampia vastineita. Loppuvaiheen 
oppijoilla on eniten oikeita vastauksia tapauksissa, joissa yhdellä viron verbillä on 
suomessa yksi vastine, ja toiseksi eniten sellaisissa tapauksissa, joissa kahdella tai 
useammalla viron verbillä on suomessa yksi yhteinen vastine. Vastaavasti heillä 
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on vähiten oikeita vastauksia tapauksissa, joissa yhdellä viron verbillä on suomes-
sa kaksi tai useampia vastineita. 

Oikeiden vastausten määrä on suuri alku- ja keskivaiheen oppijoilla tapauk-
sissa, joissa yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai useampia vastineita. 
Alku- ja keskivaiheen oppijoita lähtökieli siis enemmänkin sekoittaa. He oletta-
vat, että tapauksissa, joissa virossa on kaksi tai useampia vastineita suomen 
yhdelle verbille, täytyisi suomessakin olla useampia vastineita. Näyttää siltä, että 
läheisen sukukielen oppimisessa alku- ja keskivaihe poikkeavat eniten kielenop-
pimisen yleisestä kulusta, sillä loppuvaiheen opiskelijoille vaikeimpia ovat 
tapaukset, joissa yhdellä viron verbillä on suomen kielessä kaksi tai useampia 
vastineita. 

Tarkastelen seuraavaksi sanahahmon vastaavuuden vaikutusta opiskeluajan 
mukaan. Alkuvaiheen (ryhmä 1), keskivaiheen (ryhmä 2) ja loppuvaiheen (ryhmä 
3) tuloksia eri sanahahmon vastaavuusryhmissä havainnollistaa taulukko 9. 
Sanahahmon vastaavuusryhmät ovat seuraavat: sanahahmot ja merkitykset 
virossa ja suomessa samat (SS), sanahahmot virossa ja suomessa erilaiset ja 
merkitykset samanlaiset (EE) sekä niin sanotut riskisanat, joilla sanahahmot ovat 
virossa ja suomessa samanlaiset ja merkitykset erilaiset (SE). 
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Taulukko 9. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbinvalinnat sekä kiertoil-
maukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) informanttiryhmillä 1, 2 ja 3 verbien eri sanahah-
mon vastaavuusryhmissä. 

Opisk. aika ja 
sanahahm. vast. 

O  
% 

VI  
% 

VÄ  
% 

K  
% 

T  
% 

Yht.  
 

1) SS 331 

16,6 

46 

2,3 

42 

2,1 

64 

3,2 

1515 

75,8 

1998 
100 % 

1) EE 251 

10,6 

169 

7,1 

65 

2,7 

51 

2,2 

1832 

77,4 

2368 
100 % 

1) SE 202 

9,6 

166 

7,9 

42 

2,0 

45 

2,1 

1654 

78,4 

2109 
100 % 

Yht. 784 381 149 160 5001 6475 
2) SS 709 

35,5 

60 

3,0 

72 

3,6 

101 

5,1 

1056 

52,9 

1998 
100 % 

2) EE 557 

23,5 

192 

8,1 

110 

4,6 

117 

4,9 

1392 

58,8 

2368 
100 % 

2) SE 445 

21,1 

245 

11,6 

68 

3,2 

99 

4,7 

1252 

59,4 

2109 
100 % 

Yht. 1711 497 250 317 3700 6475 
3) SS 1272 

63,7 

56 

2,8 

83 

4,2 

233 

11,7 

354 

17,7 

1998 
100 % 

3) EE 1315 

55,5 

174 

7,3 

103 

4,3 

340 

14,4 

436 

18,4 

2368 
100 % 

3) SE 1115 

52,9 

197 

9,3 

92 

4,4 

252 

11,9 

453 

21,5 

2109 
100 % 

Yht. 3702 427 278 825 1243 6475 
Kaikki yht. 6197 

31,9 
1305 
6,7 

677 
3,5 

1302 
6,7 

9944 
51,2 

19 425 
100 % 

Oikeita vastauksia on kaikkien vaiheiden oppijoilla eniten silloin, kun sanahah-
mot ja merkitykset ovat suomessa ja virossa samanlaiset tai lähes samanlaiset. 
Vironmukaisia ja tyhjiä vastauksia on kaikkien vaiheiden oppijoilla puolestaan 
eniten silloin, kun sanahahmot ovat samanalaiset ja merkitykset erilaiset. Vääriä 
vastauksia on alku- ja keskivaiheen oppijoilla eniten silloin, kun sanahahmot ovat 
erilaiset ja merkitykset samanlaiset. Loppuvaiheen oppijoilla vääriä vastauksia on 
eniten ns. riskisanoilla eli silloin, kun sanahahmot ovat samanalaiset ja merkityk-
set erilaiset. Kiertoilmauksia on alku- ja keskivaiheen oppijoilla eniten silloin, 
kun sanahahmot ja merkitykset ovat suomessa ja virossa samanlaiset tai lähes 
samanlaiset, loppuvaiheen oppijoilla silloin, kun sanahahmot ovat erilaiset ja 
merkitykset samanlaiset. 
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Seuraavaksi analysoin taajuuden vaikutusta opiskeluajan mukaan. Alkuvai-
heen (ryhmä 1), keskivaiheen (ryhmä 2) ja loppuvaiheen (ryhmä 3) oppijoiden 
tulokset taajuusryhmittäin näkyvät taulukossa 10. Verbin taajuusryhmät ovat 
seuraavat: verbi on yleinen (Y), verbi on melko yleinen (MY) ja verbi on harvi-
nainen (H). 

Taulukko 10. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbinvalinnat sekä kiertoil-
maukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) informanttiryhmillä 1, 2 ja 3 verbien eri taajuus-
ryhmissä. 

Taajuus  
ja opisk. aika 

O  
% 

VI  
% 

VÄ  
% 

K  
% 

T  
% 

Yht.  
 

1) Y 528 

24,6 

231 

10,8 

51 

2,4 

60 

2,8 

1276 

59,5 

2146 
100 % 

1) MY 176 

8,1 

87 

4,0 

53 

2,4 

50 

2,3 

1817 

83,2 

2183 
100 % 

1) H 80 

3,7 

63 

2,9 

45 

2,1 

50 

2,3 

1908 

88,9 

2146 
100 % 

Yht.  784 
12,1 

381 
5,9 

149 
2,3 

160 
2,5 

5001 
77,2 

6475 
100 % 

2) Y 932 

43,4 

214 

10,0 

82 

3,8 

95 

4,4 

823 

38,4 

2146 
100 % 

2) MY 508 

23,3 

156 

7,1 

90 

4,1 

82 

3,8 

1347 

61,7 

2183 
100 % 

2) H 271 

12,6 

127 

5,9 

78 

3,6 

140 

6,5 

1530 

71,3 

2146 
100 % 

Yht. 1711 
26,4 

497 
7,7 

250 
3,9 

317 
4,9 

3700 
57,1 

6475 
100 % 

3) Y 1569 

73,1 

107 

5,0 

57 

2,7 

205 

9,6 

208 

9,7 

2146 
100 % 

3) MY 1304 

59,7 

150 

6,9 

110 

5,0 

199 

9,1 

420 

19,2 

2183 
100 % 

3) H 829 

38,6 

170 

7,9 

111 

5,2 

421 

19,6 

615 

28,7 

2146 
100 % 

Yht. 3702 
57,2 

427 
6,6 

278 
4,3 

825 
12,7 

1243 
19,2 

6475 
100 % 

Kaikki yht. 6197 
31,9 

1305 
6,7 

677 
3,5 

1302 
6,7 

9944 
51,2 

19 425 
100 % 

Oikeita verbinvalintoja on kaikkien vaiheiden oppijoilla eniten silloin, kun verbi 
on yleinen ja vastaavasti tyhjiä eniten silloin, kun verbi on harvinainen. Vääriä 
vastauksia on alkuvaiheen oppijoilla eniten silloin, kun verbi on yleinen tai melko 
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yleinen, keskivaiheen oppijoilla silloin, kun verbi on melko yleinen, ja loppuvai-
heen oppijoilla silloin, kun verbi on harvinainen. Alku- ja keskivaiheen oppijoi-
den väärien vastausten vähäisempi määrä harvinaisilla verbeillä kertoo siitä, että 
näiden vaiheiden oppijat eivät ole rohjenneet edes yrittää näiden harvinaisten 
verbien tuottamista, vaan ovat jättäneet kokonaan vastaamatta (vrt. tyhjien 
vastausten suuri määrä). 

Vironmukaisia vastauksia alku- ja keskivaiheen oppijoilla on eniten silloin, 
kun verbi on yleinen, mutta loppuvaiheen oppijoilla silloin, kun verbi on harvi-
nainen. Kiertoilmauksia on alkuvaiheen oppijoilla eniten silloin, kun verbi on 
yleinen, mutta keski- ja loppuvaiheen oppijoilla silloin, kun verbi on harvinainen. 

Eri vaiheiden oppijoiden tulokset poikkeavat siis monella tapaa toisistaan. 
Aikaisemmissakin tutkimuksissa on todettu, että edistyneillä oppijoilla kieltenvä-
linen vuorovaikutus vaikuttaa eri tavalla kuin opiskelun alkuvaiheessa. Tämä 
johtuu siitä, että he käyttävät kielellistä tietoaan sellaisilla uusilla kielenkäytön 
alueilla, joilla aloittelevat oppijat eivät kielellistä tietoaan käytä. (Ringbom 
2007b: 92.) 

7.4.1 Alkuvaiheen opiskelijat 

Alkuvaiheen opiskelijoilla (ovat opiskelleet suomea noin 2 kuukautta) on koko 
aineistossa vähiten oikeita, vironmukaisia ja vääriä vastauksia sekä kiertoilmauk-
sia, mutta sen sijaan eniten tyhjiä vastauksia (ks. taulukko 7). Alkuvaiheen 
opiskelijoilla on eniten oikeita ja vironmukaisia vastauksia silloin, kun verbi on 
yleinen. Väärien vastausten ja kiertoilmausten määrä ei juuri muutu verbin 
taajuuden mukaan. Huomattavasti eniten tyhjiä vastauksia on alkuvaiheen opiske-
lijoilla silloin, kun verbi on harvinainen, mutta tyhjiä on paljon myös silloin, kun 
verbi on melko harvinainen. (Ks. taulukko 10.) 

Oikeita verbinvalintoja olivat alkuvaiheen oppijoilla esimerkiksi seuraavat: 

109) (Minä) laulan (teille) rakkausest. KO131 
Ma laulan teile armastusest. 

110) (En) oppi (koskaan) puhua (sitä kieltä)! (pro opi) KO251 
Ma ei õpi seda keelt kunagi rääkima! 
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111) (Koira) pures postikantajaa. (pro puri) KO321 
Koer hammustas kirjakandjat. 

Vironmukaisia verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

112) (Haluan) käteen maksaa sen (hänelle). (pro kostaa) KO341 
Ma tahan talle selle eest kätte maksta. 

113) (Minä) opin (Tarton yliopistossa) kirjallisuusta. (pro opiskelen) KO171 
Ma õpin Tartu ülikoolis kirjandust. 

114) (Potilas) käy (jo) oman jalalla. (pro kävelee) KO81 
Patsient käib juba omil jalul. 

Vääriä verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

115) Kirjailijalle sanoiti (loistavaa tulevaisuutta). (pro ennustettiin) KO221 
Kirjanikule ennustati hiilgavat tuleviku. 

116) (Uutinen) mieletynnee rehtoriä. (pro kiinnosti) KO41 
Uudis huvitas rektorit. 

117) (Liisa) paala pianotta. (pro soittaa) KO131 
Liisa mängib klaverit. 

Kiertoilmauksia olivat esimerkiksi seuraavat oppijoiden verbinvalinnat: 

118) (Minä) menin (lauantaina) torissa. (pro kävin) KO211 
Ma käisin laupäeval turul. 

119) (Äiti)llä on migreeni. (pro kärsii) KO271 
Ema kannatab migreeni all. 

120) (Pekka) ymmärtää vieraita kieliä. (pro hallitsee) KO31 
Pekka valdab võõrkeeli. 
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7.4.2 Keskivaiheen opiskelijat 

Keskivaiheen opiskelijoilla, jotka ovat opiskelleet suomea 0,5−2 vuotta, on koko 
aineistossa eniten vironmukaisia vastauksia (ks. taulukko 7). Keskivaiheen 
opiskelijoilla on eniten kiertoilmauksia silloin, kun verbi on harvinainen. Näin on 
myös loppuvaiheen opiskelijoilla. Tämä kertoo siitä, että kyky kompensoida 
kielitaidon puutteita kasvaa opiskeluajan myötä. 

Oikeita verbinvalintoja keskivaiheen oppijoilla olivat esimerkiksi seuraavat: 

121) Painotan (suunnitelman) tärkeyttä. KO22 
Rõhutan plaani tähtsust. 

122) (Hän) pakeni vihollisen edestä. KO72 
Ta põgenes vaenlase eest. 

123) (Isä) varoiti meitä. (pro varoitti) KO122 
Isa hoiatas meid. 

Vironmukaisia verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

124) (Poliisi) trahvioiti minua. (pro sakotti) KO62 
Politseinik trahvis mind. 

125) (Äiti) pelaa pianoa. (pro soittaa) KO142 
Ema mängib klaverit. 

126) (Äiti) kannattaa migreeniä. (pro kärsii) KO222 
Ema kannatab migreeni all. 

Vääriä vastauksia olivat esimerkiksi seuraavat: 

127) (Haluan) viihtyä kauniin kevään! (pro nauttia) KO132 
Ma tahan ilusat kevadet nautida! 

128) (Äiti) nopeustui kotiin. (pro riensi) KO192 
Ema rutas koju. 
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129) (Tuo vanha kirkkoherra) vihitti meitä. (pro vihki) KO292 
See vana kirikuõpetaja laulatas meid. 

Kiertoilmauksia olivat esimerkiksi seuraavat: 

130) (En halua) kiistellä rahasta. (pro riidellä) KO202 
Ma ei taha raha pärast riielda. 

131) (Hän) katsoi rahastajat. (pro mulkoilee) KO252 
Ta põrnitseb konduktorit. 

132) (Potilas) astuu (jo) omilla jaloilla. (pro kävelee) KO202 
Patsient käib juba omil jalul. 

7.4.3 Loppuvaiheen opiskelijat 

Loppuvaiheen opiskelijoilla (ovat opiskelleet suomea 2,5−7 vuotta) on koko 
aineistossa eniten oikeita ja vääriä vastauksia sekä kiertoilmauksia ja puolestaan 
vähiten tyhjiä vastauksia (ks. taulukko 7 sivulla 178). Eniten kiertoilmauksia 
loppuvaiheen opiskelijoilla on silloin, kun verbi on harvinainen (ks. taulukko 10 
sivulla 184). 

Oikeita verbinvalintoja loppuvaiheen oppijoilla olivat esimerkiksi seuraavat: 

133) Esineitä (ei saa) koskea! KO73 
Esemeid ei tohi puutuda! 

134) (Kapinallisia) rangaistettiin raipailla. KO113 
Mässajaid nuheldi vitsatega. 

135) (Kaikki) viittaa lähestyvään devalvaatioon. KO153 
Kõik annab märku liginevast devalvatsioonist. 

Vironmukaisia verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

136) (Sonni) karkasi hiehon (heti). (pro astui) KO373 
Pull kargas mullika kohe ära. 
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137) (Pekka) hyppii (usein) tiedoillaan. (pro kerskuu) KO293 
Pekka keksib tihti oma teadmistega. 

138) (Mies) lunasti rikoksensa. (pro sovitti) KO203 
Mees lunastas oma kuriteo. 

Vääriä verbinvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

139) (Olen) tylsäytynyt vanhoista vitseistä. (pro kyllästynyt) KO53 
Olen tüdinud vanadest anekdootidest. 

140) (Presidentti) osutti (puheessaan) lakkoon. (pro viittasi) KO83 
President viitas oma kõnes streigile. 

141) (Pekka) uhkailee voimastansä. (pro ylpeilee) KO133 
Pekka uhkustab oma jõuga. 

Kiertoilmauksia olivat esimerkiksi seuraavat verbinvalinnat: 

142) (Mies) tuijotti (naista) silmillään. (pro ahmi) KO103 
Mees õgis naist silmadega. 

143) Otin (ämpärillä kaivosta) vettä. (pro ammensin) KO143 
Ammutasin ämbriga kaevust vett. 

144) (Kansa) huusi ihastuksesta. (pro karjui) KO353 
Rahvas mõirgas vaimustusest. 

7.5 Yhteenveto verbinvalinnoista 

Varsinaisessa aineistossa oikeita eli suomenmukaisia verbinvalintoja oli 6197 eli 
31,9 %, vironmukaisia 1305 eli 6,7 %, muita vääriä 677 eli 3,5 %, kiertoilmauksia 
1302 eli 6,7 % ja tyhjiä 9944 eli 51,2 %. Liitteessä 2 on osoitettu, miten vastauk-
set eri vaiheen oppijoilla jakautuvat testattujen muuttujien (merkitysvastaavuus, 
sanahahmon vastaavuus ja taajuus) mukaan. Tilastollinen analyysi osoitti, että 
verbinvalintatulosten kannalta erittäin merkitseviä testatuista tekijöistä ovat 
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opiskeluaika sekä verbin taajuus. Verbin sanahahmon vastaavuudella on merkit-
sevä vaikutus oikeisiin verbinvalintoihin. Sen sijaan verbien merkitysvastaavuu-
della virossa ja suomessa on merkitsevä vaikutus oikeisiin verbinvalintoihin vain 
silloin, kun verrataan toisiinsa merkitysvastaavuusryhmää 1:1 (yhdellä viron 
verbillä on suomessa yksi vastine) sekä kahden muun ryhmän yhteistuloksia 
(merkitysvastaavuus ei ole yhden suhde yhteen). 

Testatuista verbin ominaisuuksista selvästi tärkein verbien osaamiseen vai-
kuttava tekijä on taajuus. Oppijat tuottivat oikeita vastauksia 47,1 % silloin, kun 
verbit ovat taajuudeltaan yleisiä. Seuraavaksi tärkein muuttuja on sanahahmon 
vastaavuus. Oppijat tuottivat oikeita vastauksia 38,6 % silloin, kun verbien 
sanahahmot ja merkitykset ovat virossa ja suomessa samanlaiset. Merkitysvastaa-
vuuden vaikutus oikeiden vastausten määrään on sanahahmon vastaavuutta 
vähäisempi: oppijat tuottivat 37,0 % oikeita vastauksia silloin, kun yhdelle viron 
verbille on suomessa yksi vastine. 

Merkitysvastaavuutta koskeva hypoteesini toteutui siltä osin, että virolaisilla 
suomenoppijoilla on eniten oikeita verbinvalintoja tapauksissa, joissa yhdellä 
viron verbillä on suomessa yksi vastine. Sen sijaan hypoteesien vastaisesti sellai-
sissa tapauksissa, joissa kahdella tai useammalla viron verbillä on suomessa yksi 
yhteinen vastine, on vähemmän oikeita verbinvalintoja kuin tapauksissa, joissa 
yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai useampia vastineita. Nämäkin 
tapaukset kyllä tuottivat oppijoille vaikeuksia, mutta vaikeimmiksi osoittautuivat 
kuitenkin päinvastaiset tapaukset, joissa kohdekielen ilmiölle on lähtökielessä 
kaksi eri vastinetta. Sanahahmon vastaavuutta koskeva hypoteesini osoittautui 
oikeaksi. Virolaisilla suomenoppijoilla on aineistossa eniten oikeita vastauksia 
tapauksissa, joissa sanahahmot ja merkitykset ovat virossa ja suomessa samanlai-
set tai lähes samanlaiset ja vastaavasti vähiten oikeita vastauksia tapauksissa, 
joissa sanahahmot ovat suomessa ja virossa samat ja merkitykset erilaiset. Hypo-
teesini taajuuden vaikutuksesta osoittautui oikeaksi. Virolaisilla suomenoppijoilla 
on eniten oikeita vastauksia tapauksissa, joissa testattu verbi on yleinen (sen 
frekvenssiluokka on 1−500) ja vastaavasti vähiten oikeita vastauksia tapauksissa, 
joissa verbi on harvinainen (sen frekvenssiluokka on 1001− tai sitä ei ole lainkaan 
Suomen kielen taajuussanastossa). 

Eri muuttujien yhteistulosten selvittämiseksi on otettu huomioon kaikki testa-
tut muuttujat ja laskettu, monenneksiko eniten kukin muuttujakombinaatio on 
tuottanut oikeita vastauksia. Vertailussa on huomioitu kunkin verbin osalta 
absoluuttiset oikeiden vastausten määrät. Aineistoni informanteille helpoimmat 
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eli eniten oikeita vastauksia tuottaneet verbit ovat muuttujiltaan seuraavanlaisia 
(eniten oikeita vastauksia tuottanut kombinaatio listassa ensimmäisenä): 

1. yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai useampia vastineita, sana-
hahmot ovat erilaiset ja merkitykset samanlaiset sekä verbi on yleinen 
(esim. vi. õppida sm. opiskella, vi. mängida sm. pelata, vi. käia sm. kävellä, 
vi. soovida sm. haluta, vi. mängida sm. leikkiä, vi. tõlkida sm. kääntää) 

2. yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine, sanahahmot ja merki-
tykset ovat samanlaiset tai lähes samanlaiset sekä verbi on yleinen (esim. 
kuluda sm. kulua, vi. osta sm. ostaa, vi. nautida sm. nauttia, vi. laulda sm. 
laulaa, vi. jagada sm. jakaa) 

3. kahdella tai useammalla viron verbillä on suomessa yksi yhteinen vasti-
ne, sanahahmot ja merkitykset ovat samanlaiset tai lähes samanlaiset se-
kä verbi on yleinen (esim. astuda sm. astua, vi. harrastada sm. harrastaa, 
vi. malida sm. maalata, vi. paista sm. paistaa, vi. viidata sm. viitata)  

4. yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai useampia vastineita, 
sanahahmot ja merkitykset ovat samanlaiset tai lähes samanlaiset sekä 
verbi on yleinen (esim. õppida sm. oppia, vi. elada sm. elää, vi. käia sm. 
käydä, vi. saada sm. saada) 

5. yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine, sanahahmot ovat 
samanlaiset tai lähes samanlaiset ja merkitykset erilaiset sekä verbi on 
yleinen (esim. asuda sm. sijaita, vi. aidata sm. auttaa, vi. huvitada sm. 
kiinnostaa, vi. hakata sm. alkaa)  

Näitä oppijoille helpoimpia verbejä yhdistää eniten taajuus, sillä kaikki verbit 
ovat frekvenssiltään yleisiä. Sen sijaan muut taustamuuttujat vaihtelevat. Verbien 
oppimisessa tärkein tekijä on siis taajuus huolimatta siitä, millaisia muita ominai-
suuksia verbeillä on. 

Vastaavasti vaikeimpia eli vähiten oikeita vastauksia tuottaneita verbejä ovat 
seuraavanlaiset (ensimmäisenä vähiten oikeita vastauksia tuottanut kombinaatio): 

1. kahdella tai useammalla viron verbillä on suomessa yksi yhteinen vasti-
ne, sanahahmot ovat samanlaiset tai lähes samanlaiset ja merkitykset 
erilaiset sekä verbi on harvinainen (esim. raputada sm. sirottaa, vi. asusta-
da sm. asuttaa, vi. ammutada sm. ammentaa, vi. lahjuda sm. laihtua)  

2. yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine, sanahahmot ovat erilai-
set ja merkitykset samanlaiset sekä verbi on harvinainen (esim. hüüatada 
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sm. huudahtaa, vi. põrnitseda sm. mulkoilla, vi. trahvida sm. sakottaa, vi. 
jäädvustada sm. ikuistaa, vi. lehata sm. löyhkätä 

3. yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai useampia vastineita, sana-
hahmot ovat erilaiset ja merkitykset samanlaiset sekä verbi on melko 
yleinen (esim. toetuda sm. turvautua, vi. takistada sm. haitata, vi. soovida 
sm. toivottaa, vi. toetuda sm. nojata, vi. hääletada sm. äänestää) 

4. yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai useampia vastineita, sana-
hahmot ovat samanlaiset tai melkein samanlaiset ja merkitys erilainen 
sekä verbi on harvinainen (esim. keksida sm. hypellä, vi. luisata sm. tahko-
ta, vi. laadida sm. lastata, vi. keksida sm. kerskua, vi. luisata sm. valehdella) 

5. yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai useampia vastineita, sana-
hahmot ovat erilaiset ja merkitykset samanlaiset sekä verbi on harvinai-
nen (esim. parkida sm. pysäköidä, vi. karjatada sm. paimentaa, vi. haista 
sm. vainuta, vi. tasuda sm. hieroa, vi. lõdvendada sm. rentouttaa) 

Myös näitä kaikkein vaikeimpia muuttujakombinaatioita yhdistää eniten taajuus, 
sillä yhtä lukuun ottamatta kaikki kombinaatiot sisältävät vain harvinaisia verbejä. 
Sen sijaan muut taustamuuttujat vaihtelevat myös näillä verbeillä. Eri muuttujien 
kombinaatioiden tarkastelu erikseen opiskeluajan mukaan osoittaa, että eri 
vaiheiden oppijoille helpoimpia verbejä yhdistää se, että ne ovat yleensä frek-
venssiltään yleisiä. Harvinaisia verbejä ei ole oppijoille helppojen verbien joukos-
sa lainkaan alku- ja keskivaiheessa. Ainoastaan loppuvaiheen oppijoiden hel-
poimpien verbien joukossa on myös sellaisia, jotka ovat frekvenssiltään melko 
yleisiä. Taajuus ei siis ole loppuvaiheen oppijoilla enää niin tärkeä tekijä kuin 
alku- ja keskivaiheen oppijoilla. Merkitysvastaavuudella ei sen sijaan näytä 
olevan yhtä suurtä merkitystä kuin taajuudella näiden helpoimpien verbien 
osaamiselle kielenoppimisen eri vaiheissa. Alkuvaiheen oppijoille merkitysvas-
taavuudella näyttää olevan vähiten vaikutusta, koska alkuvaiheen oppijoille 
helpoimpien verbien joukossa on vain vähän tapauksia, joissa yhdellä viron 
verbillä on suomessa yksi vastine. Sen sijaan sanahahmon vastaavuudella on 
enemmän vaikutusta. Alku- ja keskivaiheen oppijoille helpoimpien verbien 
joukossa on suurin osa sellaisia verbejä, joiden sanahahmot ja merkitykset ovat 
virossa ja suomessa samanlaiset, mutta loppuvaiheessa on puolestaan eniten niitä 
verbejä, joiden sanahahmot ovat erilaiset ja merkitykset samanlaiset. Niin sanot-
tuja riskisanoja on sen sijaan eri vaiheiden oppijoiden helpoimpien verbien 
joukossa saman verran. 
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Vaikeimmat verbit ovat muuttujiltaan melkein samanlaisia eri vaiheiden op-
pijoilla. Taajuudeltaan harvinaisia verbejä on näiden joukossa kaikkein eniten, 
ainoastaan yhdessä muuttujakombinaatiossa on jokaisen vaiheen oppijoilla 
mukana myös taajuudeltaan melko yleisiä verbejä. Sanahahmon vastaavuusryh-
mistä vaikeimpien verbien joukossa on jokaisen vaiheen oppijoilla yli puolet 
verbeistä sellaisia, joiden sanahahmot ovat suomessa ja virossa erilaiset ja merki-
tykset samanlaiset, ja vajaa puolet niin sanottuja riskisanoja. Merkitysvastaavuu-
den osalta vaihtelua on eniten eri vaiheiden oppijoiden vaikeiden verbien kombi-
naatioissa. Alku- ja keskivaiheen oppijoilla vaikeimpien verbien joukossa on 
loppuvaiheen oppijoita enemmän viron verbejä, joilla on suomessa yksi vastine. 
Sen sijaan loppuvaiheen oppijoille vaikeiden verbien joukossa on muiden vaihei-
den oppijoita huomattavasti enemmän tapauksia, joissa yhdelle viron verbille on 
suomessa kaksi tai useampia vastineita. Alkuvaiheen oppijoilla on taas muiden 
vaiheiden oppijoita enemmän vaikeuksia niiden tapausten kanssa, joissa kahdella 
viron verbillä on suomessa yksi yhteinen vastine. 

Seuraavassa on listattuna 15 sellaista verbiä, jotka olivat oppijoille helpoim-
pia eli tuottivat eniten oikeita vastauksia. Verbit on listattu siten, että ensimmäi-
senä on eniten oikeita vastauksia tuottanut verbi. 

1. vi. laulda, sm. laulaa 
2. vi. helistada (mängida), sm. soittaa 
3. vi. osta, sm. ostaa 
4. vi. elada, sm. asua (elää) 
5. vi. käia, sm. käydä (kävellä) 
6. vi. soovida, sm. haluta (toivottaa) 
7. vi. õppida, sm. opiskella (oppia) 
8. vi. aidata, sm. auttaa 
9. vi. mängida, sm. pelata (leikkiä, soittaa) 
10. vi. koristada, sm. siivota (korjata) 
11. vi. saada, sm. tulla (saada) 
12. vi. paista (küpsetada), sm. paistaa 
13. vi. harrastada (tegelda), sm. harrastaa 
14. vi. saada, sm. saada (tulla) 
15. vi. õppida, sm. oppia (opiskella) 

Eniten näitä verbejä yhdistää taajuus, sillä ne ovat yhtä lukuun ottamatta taajuu-
deltaan yleisiä verbejä. Verbeistä eniten eli seitsemän on sellaista, joiden sana-
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hahmot ja merkitykset ovat virossa ja suomessa samanlaiset tai lähes samanlaiset. 
Lisäksi on myös niin sanottuja riskisanoja eli sellaisia, joiden äänneasut ovat 
suomessa ja virossa samanlaiset tai lähes samanlaiset ja merkitykset erilaiset. 
Vähiten on niitä, joiden sanahahmot ovat erilaiset ja merkitykset samanlaiset. 
Merkitysvastaavuudeltaan nämä verbit jakautuvat siten, että eniten eli yhdeksän 
on sellaisia, joilla yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai useampia vastinei-
ta. Lisäksi on muutamia verbejä, joilla yhdellä viron verbillä on suomessa yksi 
vastine, ja sellaisia, joilla kahdella tai useammalla viron verbillä on suomessa yksi 
yhteinen vastine. 

Seuraavat 15 verbiä puolestaan olivat vaikeimpia eli tuottivat vähiten oikeita 
vastauksia. Verbit on listattu siten, että ensimmäisenä on vähiten oikeita vastauk-
sia tuottanut verbi. 

1. vi. takistada, sm. haitata 
2. vi. põrnitseda, sm. mulkoilla 
3. vi. lunastada, sm. sovittaa  
4. vi. ära karata, sm. astua 
5. vi. puistata, sm. sirottaa 
6. vi. luisata, sm. tahkota 
7. vi. haista, sm. vainuta 
8. vi. ennustada, sm. enteillä  
9. vi. toetuda, sm. turvautua  
10. vi. soostuda, sm. soistua 
11. vi. keksida, sm. kerskua  
12. vi. katsuda, sm. koettaa  
13. vi. ära venitada, sm. venäyttää  
14. vi. raputada, sm. sirottaa 
15. vi. mõnitada, sm. pilkata 

Näistä oppijoille vaikeista verbeistä suurin osa eli yhdeksän on taajuudeltaan 
harvinaisia. Lisäksi mukana on kolme melko yleistä sekä kolme yleistä verbiä. 
Verbeistä eniten eli seitsemän on niin sanottuja riskisanoja eli sellaisia, että 
sanojen äänneasut ovat virossa ja suomessa samanlaiset tai lähes samanlaiset ja 
merkitykset erilaiset. Kuusi verbiä on puolestaan sellaisia, että verbien äänneasut 
ovat erilaisia ja merkitykset samanlaiset, ja kahdella verbillä sekä äänneasut että 
merkitykset ovat samanlaisia. Merkitysvastaavuudeltaan nämä verbit jakautuvat 
siten, että suurin osa eli kymmenen on sellaisia, joilla yhdellä viron verbillä on 
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suomessa kaksi tai useampia vastineita, neljä sellaista verbiä, joilla kahdella tai 
useammalla viron verbillä on suomessa yksi yhteinen vastine, sekä yksi sellainen 
verbi, jolla yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine. 

Esitän verbinvalintoja koskevat tulokset tiivistetysti seuraavassa taulukossa: 

Taulukko 11. Yhteenveto verbinvalintatuloksista. 

Testattu muuttuja Merkitsevyys 

Merkitysvastaavuus Merkitsevä vaikutus tuloksiin, kun verrataan toisiinsa 

merkitysvastaavuusryhmää 1:1 (yhdellä viron verbillä on suomessa yksi 

vastine) sekä kahden muun ryhmän yhteistuloksia (merkitysvastaavuus 

ei ole yhden suhde yhteen) 

Sanahahmon vastaavuus Merkitsevä vaikutus 

Taajuus Erittäin merkitsevä vaikutus 

Opiskeluaika Erittäin merkitsevä vaikutus 
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8 Rektionvalinnat aineistossa 

Verbien lisäksi tämän tutkimuksen tavoitteena on testata virolaisten suomenoppi-
joiden rektionvalintoja. Rektioiden osalta testasin ensiksikin rektiosijan vaikutus-
ta. Lisäksi testasin, onko verbin ominaisuuksilla, merkitysvastaavuudella, sana-
hahmon vastaavuudella, verbin taajuudella tai oppijoiden opiskeluajalla 
vaikutusta verbirektioiden hallintaan. Rektioiden osalta testissä annettiin valmiik-
si sana, josta oppijan tuli tuottaa oikea rektiosija. Sanan tuntemattomuus ei sen 
vuoksi voinut olla syynä, jos oppija ei tuottanut rektiota lainkaan. 

Esimerkkien yhteydessä käytän informanteista samoja koodeja 11−373. Koo-
din suurempi numero tarkoittaa kielenoppijan järjestysnumeroa ryhmänsä sisällä 
ja pienempi alanumero ryhmänumeroa: 1 = alkuvaiheen opiskelijat, 2 = keskivai-
heen opiskelijat ja 3 = loppuvaiheen opiskelijat. Aineistosta otetuissa esimerkeissä 
muut kuin kielenoppijan kirjoittamat eli testilauseissa valmiina olleet kielenainek-
set on pantu sulkeisiin. Oikeiden, vironmukaisten ja väärien rektionvalintojen 
sekä kiertoilmauksien ja tyhjien vastausten jakautuminen aineistossa näkyy 
kuviosta 5. 

 

 

Kuvio 5. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbirektiot sekä kiertoilmaukset 
(K) ja tyhjät (T) vastaukset varsinaisessa aineistossa.  

Aineistossa oikeita eli suomenmukaisia rektioita oli 10 586 eli 54,5 %, vironmu-
kaisia 1801 eli 9,3 %, muita vääriä 1584 eli 8,2 %, kiertoilmauksia 281 eli 1,5 % 
ja tyhjiä vastauksia 5173 eli 26,6 %. Rektioiden osalta olen testannut ensiksikin 
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rektiosijan vaikutusta rektion hallintaan. Aineiston verbeistä 93:lla on virossa ja 
suomessa sama rektio ja 82:lla eri rektio. 

Rektioiden oppimista koskevat hypoteesini ovat seuraavat: 
 

8.1 Rektiosijan samuuden vaikutus 

Tarkastelen ensiksikin rektiosijan vaikutusta oppijoiden tuloksiin. Tulokset 
näkyvät taulukosta 12. 

Taulukko 12. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbirektiot sekä kiertoilma-
ukset (K) ja tyhjät (T) vastaukset eriteltyinä sen mukaan, onko verbillä virossa ja 
suomessa sama vai eri rektio. 

Rektio- 
sija 

O  
% 

VI  
% 

VÄ  
% 

K  
% 

T  
% 

Yht.  
% 

Sama 
 

6988 

67,7 

- 

- 

835 

8,1 

221 

2,1 

2279 

22,1 

10 323 

100 % 

Eri 3598 

39,5 

1801 

19,8 

749 

8,2 

60 

0,7 

2894 

31,8 

9 102 

100 % 

Yht. 10 586 
54,5 

1801 
9,3 

1584 
8,2 

281 
1,5 

5173 
26,6 

19 425 
100 % 

Taulukon 12 perusteella aineistoni tukee ensimmäistä rektioiden oppimista 
koskevaa hypoteesia, että parhaiten osataan ne rektiot, jotka ovat suomessa ja 
virossa samat. Oikeiden eli suomenmukaisten rektioiden määrä tällöin (6988 eli 
67,7 %) on melkein kaksinkertainen verrattuna tapauksiin, joissa virossa ja 
suomessa on eri rektio (3598 eli 39,5 %). Vironmukaisia rektionvalintoja on 
huomattava osuus silloin, kun rektiosija on suomessa ja virossa eri (19,8 %). 
Vääriä rektioita on molemmissa tapauksissa suurin piirtein saman verran. Kier-

Virolaisilla suomenoppijoilla on enemmän oikeita rektionvalintoja silloin, kun 
virossa ja suomessa on sama rektiosija, ja vähemmän oikeita rektiovalintoja 
silloin, kun virossa ja suomessa on eri rektiosija. 

 
Virolaisilla suomenoppijoilla on eniten oikeita rektionvalintoja silloin, kun 
verbi on yleinen (sen frekvenssiluokka on 1−500), ja vastaavasti vähiten 
oikeita rektiovalintoja silloin, kun verbi on harvinainen (sen frekvenssiluokka 
on 1001− tai sitä ei ole lainkaan Suomen kielen taajuussanastossa). 
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toilmauksia on enemmän silloin, kun rektio on sama. Tyhjiä on puolestaan 
enemmän silloin, kun rektio on suomessa ja virossa eri. 

Aineistoni perusteella virolaiset suomenoppijat siis hyödyntävät lähtökielensä 
mallia tuloksekkaasti silloin, kun lähtökielen järjestelmä vastaa kohdekielen 
järjestelmää eli virossa on sama rektio kuin suomessa. Tällöin toimii lähtökielen 
positiivinen vaikutus. Sen sijaan tapauksissa, joissa virossa on eri rektio kuin 
suomessa, on paljon vironmukaisia vastauksia. Lähtökieli on siis johtanut oppijat 
harhaan ja on tällöin negatiivisen transferin aiheuttaja. Tulokset ovat yhteneviä 
Kaivapalun 2005 tulosten kanssa (ks. Kaivapalu 2005: 273). 

Rektiosijan tilastollista merkitsevyyttä on tarkasteltu Mann-Whitneyn testillä. 
Tulokset näkyvät merkitsevyyskaaviossa 10. 

Merkitsevyyskaavio 10. Rektiosijan vaikutus oikeiden rektionvalintojen määrään 
varsinaisessa aineistossa Mann-Whitneyn testillä mitattuna.  

Mann-Whitneyn testi osoittaa virhetodennäköisyydeksi 0,000 eli 0,0 %, joten 
rektiosija on erittäin merkitsevä tekijä oppijoiden oikeiden rektionvalintojen 
kannalta. 

8.1.1 Sama rektiosija 

Aineiston verbeistä 93:lla on virossa ja suomessa sama rektio. Näistä verbeistä 
tuotettuja oikeita rektionvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

1) Kirjailijalle ennustettiin (loistavaa tulevaisuutta). (all) KO53 
Kirjanikule ennustati hiilgavat tuleviku. (all) 
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2) (Isä) --- (talon) punaiseks. (tra) (pro punaiseksi) KO91 
Isa värvis maja punaseks. (tra) 

3) (Isä) varosi meitä. (par) KO12 
Isa hoiatas meid. (par) 

Rektionvalinta on oikea, jos rektiosija on kieliopillisista puutteista huolimatta 
tunnistettavissa oikeaksi. Sijapäätteestä voi siis esimerkiksi puuttua grafeemi (ks. 
esim. 2). Vironmukaisia rektionvalintoja ei luonnollisestikaan ollut silloin, kun 
rektiosijat ovat suomessa ja virossa samat. Vääriä rektionvalintoja olivat esimer-
kiksi seuraavat: 

4) (Poliisi) --- minun. (gen) (pro minua) KO131 
Politseinik trahvis mind. (par) 

5) (Hän) putosii veden. (gen) (pro veteen) KO12 
Ta kukkus vette. (ill) 

6) (En) opi (koskaan) puhua (sitä kieltä)! (A-inf)  
(pro puhumaan) KO221 
Ma ei õpi seda keelt kunagi rääkima! (MA-inf) 

Kiertoilmauksia olivat esimerkiksi seuraavat: 

7) (Hän) --- hämmästyneesti. (adv) (pro hämmästyksestä) KO53 
Ta hüüatas hämmastusest. (ela) 

8) (Liisa) vuokrasi maan. (ngp) (pro maata) KO203 
Liisa rentis maad. (ngp) 

9) (Kansa) huusi ihastuksissaan. (ine) (pro ihastuksesta) KO203 
Rahvas mõirgas vaimustusest. (ela) 

Kun tarkastellaan tarkemmin niitä rektioita, joilla on suomessa ja virossa sa-
ma rektiosija, havaitaan, että eniten oikeita vastauksia tuottivat inessiivi/adessivi-
rektioiset verbit. Toiseksi eniten oikeita vastauksia tuottivat verbit, joiden rektio 
virossa ja suomessa on A-infinitiivi, ja kolmanneksi eniten allatiivirektioiset 
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verbit. Esimerkkejä oikeista rektionvalinnoista verbeille, jotka saavat virossa ja 
suomessa rektiosijakseen inessiivin/adessiivin, A-infinitiivin tai allatiivin, ovat 
esimerkiksi seuraavat: 

10) (Taidemuseo) sijaitsee kaupungissa. (ine/ade) KO63 
Kunstimuuseum asub linnas. (ine/ade) 

11) (Minä) kävin (lauantaina) torilla. (ine/ade) KO101 
Ma käisin laupäeval turul. (ine/ade) 

12) (En) viitsi nousta (niin aikaisin). (A-inf) KO251 
Ma ei viitsi nii vara tõusta. (A-inf) 

13) Kirjailijalle ennustetiin (loistavaa tulevaisuutta). (all) KO52 
Kirjanikule ennustati hiilgavat tulevikku. (all) 

Vähiten oikeita vastauksia tuottivat puolestaan verbit, jotka saavat suomessa 
ja virossa rektiosijakseen genetiivin/partitiivin, nominatiivin/genetiivin/partitiivin 
tai MA-infinitiivin. Esimerkkejä oikeista rektionvalinnoista ovat esimerkiksi 
seuraavat: 

14) (Lääkäri) tarkasteli potilasta (pitkään). (gp) KO193 
Arst uuris patsienti kaua. (gp) 

15) (Minä) opiskelen (Tarton yliopistossa) kirjallisuusta. (ngp) KO131 
Ma õpin Tartu ülikoolis kirjandust. (ngp) 

16) (En) opi (koskaan) puhumaan (sitä kieltä)! (MA-inf.) KO311 
Ma ei õpi seda keelt kunagi rääkima! (MA-inf.) 

Esimerkki 16 tuotti paljon sellaisia vääriä vastauksia, joissa kolmannen infinitii-
vin sijasta on käytetty ensimmäistä infinitiiviä. Nämä muodot ovat suomen 
puhekielessäkin tietyllä alueella tavallisia: 

17) (En) opii (koskaan) puhua (sitä kieltä)! (A-inf.) KO211 
Ma ei õpi seda keelt kunagi rääkima! (MA-inf.) 
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8.1.2 Eri rektiosija 

Aineiston verbeistä 82:lla on virossa ja suomessa eri rektio. Oikeiden vastausten 
määrä tällöin oli vain 3598 eli 39,5 %, kun niiden määrä oli saman rektion 
suomessa ja virossa saavien verbien osalta 6988 eli 67,7 %. Vironmukaisia 
rektionvalintoja on paljon silloin, kun rektiosija on suomessa ja virossa eri (19,8 
%). Vironmukaisia rektionvalintojahan ei luonnollisesti ole lainkaan silloin, kun 
rektiosija on virossa ja suomessa sama. Vääriä rektioita on molemmissa tapauk-
sissa suurin piirtein saman verran. Tyhjiä on enemmän silloin, kun rektio on 
suomessa ja virossa eri. Kiertoilmauksia taas on enemmän silloin, kun rektio on 
suomessa ja virossa sama. (Ks. taulukko 12 sivulla 198.) 

Eri rektiosijan suomessa ja virossa saaville verbeille tuotettuja oikeita rek-
tionvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

18) (Minä en) alistu hänen tahtoon. (ill) (pro tahtoonsa) KO263 
Ma ei anna tema tahtele alla. (all) 

19) (Minä) soitan (sinulle illalla) matkapuhelilla. (ade) (pro matkapuheli-
mella) KO122 
Ma helistan sulle õhtul mobiiliga. (kom) 

20) (En halua) tapella rahasta. (ela) KO282 
Ma ei taha raha pärast riielda. (gen+pärast) 

Vironmukaisia rektionvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 

21) (Hän) --- vihollisen eestä. (gen+edestä) (pro vihollista) KO82 
Ta põgenes vaenlase eest. (gen+eest) 

22) (Minä) toetui (asiantuntijan) apulle. (all) (pro apuun) KO131 
Ma toetusin asjatundja abile. (all) 

23) (Haluan) nauttia kaunista kevättä! (par)  
(pro kauniista keväästä) KO53 
Ma tahan ilusat kevadet nautida! (par) 

Vääriä rektionvalintoja olivat esimerkiksi seuraavat: 
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24) Eksyn (usein) oveen. (ill) (pro ovesta) KO133 
Eksin tihti uksega. (kom) 

25) (Minä yritän) äänittää henkilöautolle. (all)  
(pro liftata henkilöautolla/-autoon) KO31 
Ma püüan hääletada sõiduauto peale. (gen+peale) 

26) (Kädet) tuoksuvat kalalla. (ade) (pro kalalta/kalalle) KO262 
Käed lõhnavad kala järele. (gen+järele) 

Kiertoilmauksia olivat esimerkiksi seuraavat: 

27) (Hän) tuoksu kuin valkosipuli. (kuin+nom) (pro valkosipulil-
le/valkosipulilta) KO272 
Ta lehkab küüslaugu järele. (gen+järele) 

28) (Minä) soitan (sinulle illalla) matkapuhelimesta. (ela)  
(pro matkapuhelimella) KO33 
Ma helistan sulle õhtul mobiiliga. (kom) 

29) (Järvi oli) umpeutunut satan vuotien aikanaan. (gen+aikana)  
(pro sadassa vuodessa) KO53 
Järv oli saja aastaga soostunud. (kom) 

Rektionvalintojen kiertoilmaukset ovat yleensä tapauksia, joissa oppija on tuotta-
nut rektionvalinnan, joka ei ole vastine annetulle rektiolle, mutta kuitenkin 
muuten mahdollinen, esim. soittaa matkapuhelimella/matkapuhelimesta, soistua 
sadassa vuodessa/sadan vuoden aikana. 

Erirektioisista eniten oikeita vastauksia tuottivat verbit, joiden rektio on vi-
rossa gen+käest ja suomessa ablatiivi (esim. vi. sai ema käest lilli, sm. sai äidiltä 
kukkia. Toiseksi eniten oikeita vastauksia tuottivat virossa translatiivi- ja suomes-
sa nominatiivirektioiset verbit (esim. vi. ta sai õpetajaks, sm. hänestä tuli opetta-
ja). Seuraavaksi eniten oikeita vastauksia tuottivat verbit, joiden rektio virossa on 
gen+järele ja suomessa partitiivi, virossa MA-infinitiivi ja suomessa A-infinitiivi 
ja virossa komitatiivi ja suomessa adessiivi. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi 
vi. igatsen sinu järele, sm. ikävöin sinua, vi. päike hakkas paistma, sm. aurinko 
alkoi paistaa tai vi. katsus näpuga vett, sm. koetti sormella vettä. 
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Vähiten oikeita vastauksia tuottivat puolestaan verbit, jotka saavat virossa 
rektiosijakseen elatiivin ja suomessa ablatiivin (vi. päike paistab selgest taevast, 
sm. aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta), ja toiseksi vähiten verbit, jotka virossa 
ovat komitatiivi- ja suomessa elatiivirektioisia (vi. eksin tihti uksega, sm. erehdyn 
usein ovesta). Kolmanneksi vähiten oikeita vastauksia tuottivat virossa gen+peale 
ja suomessa partitiivin saavat verbit (vi. koer haugub kirjakandja peale, sm. koira 
haukkuu postinkantajaa) sekä virossa gen+võrra ja suomessa genetiivin saavat 
verbit (vi. ta venitas kummipaela meetri võrra, sm. hän venytti kuminauhaa 
metrin). 

Eniten vironmukaisia vastauksia tuottivat tapaukset, joissa virossa on partitii-
vi ja suomessa elatiivi, ja toiseksi eniten virossa A-infinitiivin ja suomessa MA-
infinitiivin saavat verbit. Seuraavaksi eniten vironmukaisia vastauksia tuottivat 
verbit, jotka virossa saavat rektiokseen gen+peale tai translatiivin/allatiivin ja 
suomessa illatiivin, ja virossa komitatiivi- ja suomessa elatiivirektioiset verbit. 

8.2 Verbin ominaisuuksien vaikutus 

Tutkin seuraavaksi sitä, mitä vaikutusta testatuilla verbin ominaisuuksilla on 
rektion omaksumiseen. Tutkin verbin merkitysvastaavuuden, sanahahmon vastaa-
vuuden sekä taajuuden vaikutusta rektion hallintaan käännöstestissä. 

8.2.1 Verbin merkitysvastaavuuden vaikutus 

Tarkastelen ensiksi merkitysvastaavuuden vaikutusta. Tulokset näkyvät taulukos-
sa 13. Tarkasteltavat ryhmät ovat seuraavat: (1:1) yhdellä viron verbillä suomessa 
yksi vastine, (2:1) kahdella tai useammalla viron verbillä suomessa yksi yhteinen 
vastine ja (1:2) yhdellä viron verbillä suomessa kaksi tai useampia vastineita. 
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Taulukko 13. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbirektiot sekä kiertoilma-
ukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) verbien eri merkitysvastaavuusryhmissä. 

Merkitys-
vastaavuus 

O  
% 

VI  
% 

VÄ  
% 

K  
% 

T  
% 

Yht.  
% 

1:1 3244 

54,1 

785 

13,1 

516 

8,6 

77 

1,3 

1372 

22,9 

5994 
100 % 

1:2 3935 

58,1 

454 

6,7 

583 

8,6 

89 

1,3 

1710 

25,3 

6771 
100 % 

2:1 3407 

51,2 

562 

8,4 

485 

7,3 

115 

1,7 

2091 

31,4 

6660 
100 % 

Yht. 10 586 
54,5  

1801 
9,3 

1584 
8,2 

281 
1,5 

5173 
26,6 

19 425 
100 % 

Eniten oikeita rektioita aineistossani on sellaisissa tapauksissa, kun yhdellä viron 
verbillä on suomessa kaksi tai useampia vastineita. Vironmukaisia rektioita 
puolestaan on eniten tapauksissa, joissa yhdellä viron verbillä on suomessa yksi 
vastine. Eniten tyhjiä vastauksia on tapauksissa, joissa kahdella tai useamalla 
viron verbillä on suomessa yksi yhteinen vastine. 

Tilastollisesti merkitsevyyttä on testattu ensiksikin Kruskal-Wallisin testillä. 
Testi antaa vastauksen kysymykseen, kuinka suuri virhe tehdään, jos oletetaan 
jakaumien eroavan toisistaan näiden eri ryhmien tulosten osalta. Kruskal-Wallisin 
testin tulokset näkyvät seuraavassa kaaviossa. 
 

Merkitsevyyskaavio 11. Viron ja suomen verbien merkitysvastaavuuden vaikutus 
oikeiden rektionvalintojen määrään varsinaisessa aineistossa Kruskal-Wallisin testillä 
mitattuna. 
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Tulokset osoittavat, että virhetodennäköisyys on 0,184 eli 18,4 %. Tuloksia on 
täydennetty vielä mediaanitestillä, jonka tulokset näkyvät seuraavasta kaaviosta. 

 

Merkitsevyyskaavio 12. Viron ja suomen verbien merkitysvastaavuuden vaikutus 
oikeiden rektionvalintojen määrään varsinaisessa aineistossa mediaanitestillä mitat-
tuna.  

Eri merkitysvastaavuusryhmien tulosten osalta mediaanitesti osoittaa virhetoden-
näköisyyden suuruudeksi 0,283 eli 28,3 %, mikä tarkoittaa, että verbin merkitys-
vastaavuudella ei ole merkitsevyyttä oikeiden rektionvalintojen kannalta (ks. 
merkitsevyyskaavio 12). Seuraavasta kuviosta (laatikkojanakuvio 6) näkyy 
oikeiden vastausten keskittyminen verbin merkitysvastaavuuden mukaan. Eri 
ryhmien tulosten välillä ei siis ole eroja, jotka olisivat merkitseviä tulosten 
kannalta. 
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Laatikkojanakuvio 6. Oikeiden rektionvalintojen keskittyminen verbin merkitysvastaa-
vuuden mukaan ryhmissä 1:1 (yhdellä viron verbillä suomessa yksi vastine), 1:2 
(yhdellä viron verbillä suomessa kaksi tai useampia vastineita) ja 2:1 (kahdella tai 
useammalla viron verbillä suomessa yksi yhteinen vastine). 

Koska verbinvalintatuloksissa verbien merkitysvastaavuus virossa ja suomessa 
osoittautui merkitseväksi silloin, kun verrattiin toisiinsa. merkitysvastaavuusryh-
mää 1:1 (yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine) kahteen muuhun 
ryhmään (merkitysvastaavuus ei ole yhden suhde yhteen), tätä on syytä tarkatella 
myös rektionvalintojen kannalta. Merkitsevyyttä on testattu mediaanitestillä, 
jonka tulokset näkyvät seuraavasta merkitsevyyskaaviosta. 
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Merkitsevyyskaavio 13. Viron ja suomen verbien merkitysvastaavuuden vaikutus 
oikeiden rektionvalintojen määrään varsinaisessa aineistossa Mann-Whitneyn testillä 
mitattuna silloin, kun verrataan toisiinsa merkitysvastaavuusryhmää 1:1 (yhdellä viron 
verbillä on suomessa yksi vastine) sekä kahden muun ryhmän yhteistuloksia (merki-
tysvastaavuus ei ole yhden suhde yhteen). 

Näiden yhdistettyjen merkitysvastaavuusryhmien tulosten osalta mediaanitesti 
osoittaa virhetodennäköisyyden suuruudeksi 0,745 eli 74,5 %. Tämä tarkoittaa, 
että verbin merkitysvastaavuudella ei ole merkitsevää vaikutusta rektiotulosten 
kannalta siinäkään tapauksessa, että on verrattu keskenään verbejä, joiden merki-
tysvastaavuus on virossa ja suomessa sama, ja verbejä, joiden merkitysvastaavuus 
suomessa ja virossa ei ole sama. Seuraava laatikkojanakuvio osoittaa oikeiden 
vastausten keskittymistä verbin merkitysvastaavuuden mukaan. 
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Laatikkojanakuvio 7. Oikeiden rektionvalintojen keskittyminen viron ja suomen kielen 
verbien merkitysvastaavuuden mukaan silloin, kun verrataan toisiinsa merkitysvas-
taavuusryhmää 1:1 (yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine) sekä kahden 
muun ryhmän yhteistuloksia (merkitysvastaavuus ei ole yhden suhde yhteen). 

Myös laatikkojanakuviosta 7 näkyy, että ryhmien tulosten välillä ei ole eroja. 
Hajontaa on rektiotuloksissa enemmän silloin, kun yhdellä viron verbillä on 
suomessa yksi vastine. 

8.2.2 Verbin sanahahmon vastaavuuden vaikutus 

Verbin sanahahmon vastaavuuden vaikutusta rektion hallintaan tarkastelen 
seuraavan taulukon avulla. Tarkasteltavat ryhmät ovat seuraavat: sanahahmot ja 
merkitykset ovat virossa ja suomessa samanlaiset tai lähes samanlaiset (SS), 
sanahahmot ovat erilaiset ja merkitykset samanlaiset (EE), sanahahmot ovat 
samanlaiset ja merkitykset erilaiset (SE). 
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Taulukko 14. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbirektiot sekä kiertoilma-
ukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) verbin sanahahmon vastaavuuden mukaan. 

Sanahahmon 
vastaavuus 

O  
% 

VI  
% 

VÄ  
% 

K  
% 

T  
% 

Yht. 
% 

SS 3147 

52,5 

701 

11,7 

465 

7,8 

114 

1,9 

1567 

26,1 

5994 
100 % 

EE 3871 

54,5 

638 

9,0 

652 

9,2 

58 

0,8 

1885 

26,5 

7104 
100 % 

SE 3568 

56,4 

462 

7,3 

467 

7,4 

109 

1,7 

1721 

27,2 

6327 
100 % 

Yht. 10 586 
54,5 

1801 
9,3 

1584 
8,2 

281 
1,5 

5173 
26,6 

19 425 
100 % 

Aineistossani eniten oikeita rektionvalintoja on taulukon 14 perusteella tapauksis-
sa, joissa sanahahmot virossa ja suomessa ovat samanlaiset tai lähes samanlaiset 
ja merkitykset erilaiset. Eniten vironmukaisia vastauksia puolestaan tuottivat 
tapaukset, joissa sanahahmot ja merkitykset virossa ja suomessa ovat samanlaiset 
tai lähes samanlaiset. Tilastollisesti verbien sanahahmon vastaavuutta on tutkittu 
Kruskal-Wallisin testin avulla. Testitulokset näkyvät seuraavassa kaaviossa. 
 

Merkitsevyyskaavio 14. Viron ja suomen verbien sananhahmon vastaavuuden vaiku-
tus oikeiden rektionvalintojen määrään varsinaisessa aineistossa Kruskal-Wallisin 
testillä mitattuna.  

Kaavio osoittaa, että Kruskal-Wallisin testin mukaan virhetodennäköisyys on 
0,610 eli 61,0 %. Sanahahmon vastaavuudella ei siten ole merkitsevää vaikutusta 



211 

 

oikeiden rektionvalintojen kannalta. Tuloksia on vielä täydennetty mediaanitestil-
lä, jonka tulokset näkyvät seuraavasta kaaviosta. 

 

Merkitsevyyskaavio 15. Viron ja suomen verbien sananhahmon vastaavuuden vaiku-
tus oikeiden rektionvalintojen määrään varsinaisessa aineistossa mediaanitestillä 
mitattuna. 

Mediaanitesti osoittaa virhetodennäköisyydeksi 0,863 eli 86,3 %, mikä tarkoittaa, 
että verbin sanahahmon vastaavuudella ei ole vaikutusta rektiotuloksiin myöskään 
mediaanitestillä mitattuna. Seuraavasta laatikkojanakuviosta näkyy vielä oikeiden 
vastausten keskittyminen verbin sanahahmon vastaavuuden mukaan. 
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Laatikkojanakuvio 8. Oikeiden rektionvalintojen keskittyminen viron ja suomen kielen 
verbien sanahahmon vataavuuden mukaan ryhmissä SS (sanahahmot ja merkitykset 
ovat virossa ja suomessa samanlaiset tai lähes samanlaiset), EE (sanahahmot ovat 
erilaiset ja merkitykset samanlaiset) ja SE (sanahahmot ovat samanlaiset ja merkityk-
set erilaiset). 

Laatikkojanakuvio 8 osoittaa, että eri ryhmien tulosten välillä ei ole huomattavia 
eroja, jotka olisivat merkitseviä tulosten kannalta. Myös hajonta on eri ryhmissä 
melko samanlaista. 

8.2.3 Verbin taajuuden vaikutus 

Toinen rektioiden hallintaan liittyvistä hypoteeseistani koski verbin taajuutta: 
 

 
Tutkin tämän hypoteesin toteutumista seuraavan taulukon avulla. 

Virolaisilla suomenoppijoilla on eniten oikeita rektionvalintoja silloin, kun 
verbi on yleinen (sen frekvenssiluokka on 1−500), ja vastaavasti vähiten 
oikeita rektionvalintoja tapauksissa, joissa verbi on harvinainen (sen frekvens-
siluokka on 1001− tai sitä ei ole lainkaan Suomen kielen taajuussanastossa). 
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Taulukko 15. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbirektiot sekä kiertoilma-
ukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) verbien eri taajuusryhmissä. 

Taajuus O  
% 

VI  
% 

VÄ  
% 

K  
% 

T  
% 

Yht. 
% 

Y 3777 

58,7 

712 

11,1 

504 

7,8 

114 

1,8 

1331 

20,7 

6438 
100 % 

MY 3407 

52,0 

633 

9,7 

549 

8,4 

84 

1,3 

1876 

28,6 

6549 
100 % 

H 3402 

52,8 

456 

7,1 

531 

8,2 

83 

1,3 

1966 

30,5 

6438 
100 % 

Yht. 10 586 
54,5 

1801 
9,3 

1584 
8,2 

281 
1,5 

5173 
26,6 

19 425 
100 % 

Taulukon 15 perusteella verbin taajuudella näyttäisi olevan jossain määrin vaiku-
tusta rektion osaamiseen. Kun verbi on yleinen, sen rektio osataan vähän parem-
min (oikeita vastauksia 58,7 %) kuin melko yleisten ja harvinaisten verbien 
rektiot. Sen sijaan melko yleisten ja harvinaisten verbien rektioiden hallinnan 
välillä ei ole eroa. 

Aineistoni kyllä tukee hypoteesiani, että eniten oikeita vastauksia on tapauk-
sissa, joissa testattu verbi on yleinen. Sen sijaan hypoteesini siitä, että vähiten 
oikeita vastauksia olisi tapauksissa, joissa verbi on harvinainen, ei aineistoni 
perusteella täyty. Melko yleisten ja harvinaisten verbien rektioiden hallinnan 
välillä ei ole mainittavaa eroa. Harvinaisten verbien rektiot osattiin jopa hieman 
paremmin (oikeita vastauksia 52,8 %) kuin melko yleisten verbien rektiot (oikeita 
vastauksia 52,0 %). 

Tarkastelen tilastollisesti verbin taajuuden merkitsevyyttä oppijoiden tuotta-
mien oikeiden rektioiden osalta Kruskal-Wallisin testillä. Testi osoittaa verbin 
taajuuden merkitsevyyttä sen rektion hallinnassa seuraavasti: 
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Merkitsevyyskaavio 16. Verbin taajuuden vaikutus oikeiden rektionvalintojen määrään 
varsinaisessa aineistossa Kruskal-Wallisin testillä mitattuna. 

Tulokset osoittavat, että virhetodennäköisyys Kruskal-Wallisin testin mukaan on 
0,110 eli 11,0 %. Tuloksia on täydennetty mediaanitestillä, jonka tulokset näkyvät 
seuraavasta merkitsevyyskaaviosta 17. 

Merkitsevyyskaavio 17. Verbin taajuuden vaikutus oikeiden rektionvalintojen määrään 
varsinaisessa aineistossa mediaanitestillä mitattuna.  

Mediaanitesti osoittaa virhetodennäköisyydeksi 0,061 eli 6,1 %. Verbin taajuudel-
la ei siis ole kummankaan testin perusteella tilastollista merkitsevyyttä rektiotu-
losten kannalta. Seuraavasta laatikkojanakuviosta näkyy oikeiden vastausten 
keskittyminen verbin taajuuden mukaan. 



215 

 

Laatikkojanakuvio 9. Oikeiden rektionvalintojen keskittyminen verbien taajuuden 
mukaan ryhmissä Y (yleiset verbit, joiden frekvenssiluokka on 1−500), MY (melko 
yleiset verbit, joiden frekvenssiluokka on 501−1000) ja H (harvinaiset verbit, joiden 
frekvenssiluokka on 1001−  tai joita ei ole Suomen kielen taajuussanastossa). 

Laatikkojanakuvion 9 perusteella voisi olettaa, että eri taajuusryhmien välillä olisi 
eroja silloin, kun verrataan keskenään yleisiä verbejä ja muita verbejä. Niinpä 
olen päätynyt testaamaan tilastollisesti vielä näitä yhdistettyjä ryhmiä: yleiset 
verbit ja muut verbit (melko yleiset ja harvinaiset). Yhdistettyjen ryhmien tulok-
sia on tarkasteltu mediaanitestillä. 
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Merkitsevyyskaavio 18. Verbin taajuuden vaikutus oikeiden rektionvalintojen määrään 
varsinaisessa aineistossa mediaanitestillä mitattuna silloin, kun verrataan keskenään 
yleisiä verbejä ja muita verbejä (melko yleiset ja harvinaiset). 

Mediaanitesti osoittaa virhetodennäköisyydeksi 0,025 eli 2,5 %, joka tarkoittaa 
melkein merkitsevää todennäköisyyttä (ks. merkitsevyyskaavio 18). Verbin 
taajuudella on siis jossain määrin vaikutusta rektiotuloksiin, jos verrataan keske-
nään yleisiä verbejä ja muita. Seuraavasta laatikkojanakuviosta näkyy oikeiden 
vastausten keskittyminen verbin taajuuden mukaan näissä yhdistetyissä ryhmissä. 
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Laatikkojanakuvio 10. Oikeiden rektionvalintojen keskittyminen verbien taajuuden 
mukaan ryhmissä Y (yleiset verbit, joiden frekvenssiluokka on 1−500) sekä MY+H 
(melko yleiset verbit, joiden frekvenssiluokka on 501−1000, ja harvinaiset verbit, 
joiden frekvenssiluokka on 1001−  tai joita ei ole Suomen kielen taajuussanastossa). 

Laatikkojanakuviosta näkyy yleisten verbien ja muiden verbien tulosten ero. 
Hajontaa on vähän enemmän yleisillä verbeillä kuin muilla. Tulosteni perusteella 
syntaksin (rektionvalinnat) osalta frekvenssi ei ole niin merkitsevä muuttuja kuin 
leksikon (verbinvalinnat) osalta. Sen sijaan rektiosijalla on rektionvalintatuloksiin 
erittäin merkitsevä vaikutus. Tarkastelen vielä opiskeluajan vaikutusta rektionva-
lintoihin. 

8.3 Opiskeluajan vaikutus 

Tutkin seuraavaksi opiskeluajan vaikutusta rektioiden hallintaan. Seuraavasta 
taulukosta näkyvät alku- (1), keski- (2) ja loppuvaiheen (3) oppijoiden tulokset 
rektioiden osalta: 
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Taulukko 16. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbirektiot sekä kiertoilma-
ukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) opiskeluajan mukaan eli alku- (1), keski- (2) ja 
loppuvaiheen (3) oppijoilla. 

Opiskeluaika eli 
ryhmä 

O  
% 

VI  
% 

VÄ  
% 

K  
% 

T  
% 

Yht.  
% 

1 2060 

31,8 

730 

11,3 

722 

11,2 

78 

1,2 

2885 

44,6 

6475 
100 % 

2 3219 

49,7 

686 

10,6 

503 

7,8 

111 

1,7 

1956 

30,2 

6475 
100 % 

3 5307 

82,0 

385 

5,9 

359 

5,5 

92 

1,4 

332 

5,1 

6475 
100 % 

Yht. 10 586 
54,5 

1801 
9,3 

1584 
8,2 

281 
1,5 

5173 
26,6 

19 425 
100 % 

Opiskeluajalla on suuri vaikutus verbirektioiden hallintaan. Loppuvaiheen oppi-
joiden oikeiden vastausten määrä on yli kaksinkertainen alkuvaiheen oppijoiden 
tuloksiin verrattuna. Alkuvaiheen oppijat tuottivat eniten vironmukaisia ja vääriä 
verbirektioita sekä tyhjiä vastauksia. Oikeiden vastausten määrä siis kasvaa ja 
tyhjien määrä vastaavasti vähenee opiskeluajan myötä. Sen sijaan kiertoilmauksi-
en määrään ei opiskeluajalla ole juurikaan vaikutusta. 

Opiskeluajan merkitsevyyttä on testattu tilastollisesti ensiksikin Friedmanin 
testillä. Tulokset näkyvät seuraavassa kaaviossa. 

 

Merkitsevyyskaavio 19. Opiskeluajan vaikutus oikeiden rektionvalintojen määrään 
varsinaisessa aineistossa Friedmanin testillä mitattuna.  

Friedmanin testi osoittaa virhetodennäköisyydeksi 0,000 eli 0,0 %. Opiskeluaika 
on siis tulosten kannalta erittäin merkitsevä tekijä. Tuloksia on täydennetty 
Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. Nämä tulokset näkyvät merkitsevyyskaa-
viossa 20. 
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Merkitsevyyskaavio 20. Opiskeluajan vaikutus oikeiden rektionvalintojen määrään 
varsinaisessa aineistossa Pearsonin korrelaatiokertoimella mitattuna. 

Myös Pearsonin korrelaatiokertoimen mukaan tehty testi osoittaa, että virheto-
dennäköisyys on edelleen 0,000 eli 0,0 % ja tulos erittäin merkitsevä. Opiskeluai-
ka on siis tulosten kannalta erittäin merkitsevä tekijä oikeiden rektionvalintojen 
kannalta. Seuraavassa laatikkojanakuviossa näkyy oikeiden vastausten keskitty-
minen opiskeluajan mukaan. 
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Laatikkojanakuvio 11. Oikeiden rektionvalintojen keskittyminen opiskeluajan mukaan 
ryhmissä 1 (alkuvaiheen oppijat), 2 (keskivaiheen oppijat) ja 3 (loppuvaiheen oppijat). 

Alku-, keski- ja loppuvaiheen oppijoiden erot rektioiden hallinnassa ovat selvät. 
Vaikka loppuvaiheen oppijat hallitsevat verbirektiot hyvin, yksittäisillä oppijoilla 
on enemmän ongelmia rektioiden kanssa vielä loppuvaiheessakin. 

8.4 Yhteenveto rektionvalinnoista 

Aineistossa oikeita rektionvalintoja oli 10 586 eli 54,5 %, vironmukaisia 1801 eli 
9,3 %, muita vääriä 1584 eli 8,2 %, kiertoilmauksia 281 eli 1,5 % ja tyhjiä vasta-
uksia 5173 eli 26,6 %. Rektionvalintojen osalta erittäin merkitseviksi osoittautui-
vat opiskeluaika ja rektiosija. Sen sijaan verbin ominaisuuksista merkitysvastaa-
vuudella ja sanahahmon vastaavuudella ei ollut merkitsevää vaikutusta 
rektiotuloksiin. Verbin taajuudella on vaikutusta rektiotuloksiin vain siinä tapauk-
sessa, jos verrataan keskenään yleisten verbien ja muiden verbien yhteistuloksia. 
Syynä siihen, että verbin ominaisuuksilla ei ole merkitsevää vaikutusta rektioiden 
hallintaan, voi olla se, että leksikon transfer on ilmiönä erilainen kuin syntaksin 
transfer. 
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Aineistoni perusteella virolaiset suomenoppijat hyödyntävät lähtökielensä 
mallia tuloksekkaasti silloin, kun lähtökielen järjestelmä vastaa kohdekielen 
järjestelmää eli virossa on sama rektio kuin suomessa. Tällöin toimii lähtökielen 
positiivinen vaikutus. Sen sijaan tapauksissa, joissa virossa on eri rektio kuin 
suomessa, on paljon vironmukaisia vastauksia, joten lähtökieli on johtanut oppijat 
harhaan ja on tällöin negatiivisen transferin aiheuttaja. Kun verbirektio on sama 
suomessa ja virossa, lähtökielen positiivinen transfer auttaa saamaan hyviä 
tuloksia. Jos rektio on eri, tapaukset tulevat omaksutuksi opiskeluajan myötä 
kielenkäytön kautta. 

Niistä verbeistä, joilla on virossa ja suomessa sama rektio, eniten oikeita vas-
tauksia tuottivat inessiivi/adessiivi-rektioiset verbit. Toiseksi eniten oikeita 
vastauksia tuottivat verbit, joiden rektio virossa ja suomessa on A-infinitiivi, ja 
kolmanneksi eniten allatiivirektioiset verbit. Vähiten oikeita vastauksia tuottivat 
puolestaan verbit, jotka saavat suomessa ja virossa rektiosijakseen genetii-
vin/partitiivin, nominatiivin/genetiivin/partitiivin tai MA-infinitiivin. Kun virossa 
ja suomessa on eri rektio, eniten oikeita vastauksia erirektioisista tuottivat verbit, 
joiden rektio on virossa gen+käest ja suomessa ablatiivi, toiseksi eniten virossa 
translatiivi- ja suomessa nominatiivirektioiset verbit ja kolmanneksi eniten verbit, 
joiden rektio virossa on gen+järele ja suomessa partitiivi. Seuraavina olivat 
verbit, joiden rektio virossa on MA-infinitiivi ja suomessa A-infinitiivi tai joiden 
rektio virossa on komitatiivi ja suomessa adessiivi. Vähiten oikeita vastauksia 
tuottivat puolestaan verbit, jotka saavat virossa rektiosijakseen elatiivin ja suo-
messa ablatiivin, ja toiseksi vähiten verbit, jotka virossa ovat komitatiivi- ja 
suomessa elatiivirektioisia. Kolmanneksi vähiten oikeita vastauksia tuottivat 
virossa gen+peale ja suomessa partitiivin saavat verbit sekä virossa gen+võrra ja 
suomessa genetiivin saavat verbit. Eniten vironmukaisia vastauksia tuottivat 
tapaukset, joissa virossa on partitiivi ja suomessa elatiivi, ja toiseksi eniten 
virossa A-infinitiivin ja suomessa MA-infinitiivin saavat verbit. Seuraavaksi 
eniten vironmukaisia vastauksia tuottivat verbit, jotka virossa saavat rektiokseen 
gen+peale tai translatiivin/allatiivin ja suomessa illatiivin, ja virossa komitatiivi- 
ja suomessa elatiivirektioiset verbit. 

Verbin taajuudella on jossain määrin vaikutusta sen rektion hallintaan. Kun 
verbi on yleinen, sen rektio osataan paremmin (oikeita vastauksia 58,7 %) kuin 
melko yleisten ja harvinaisten verbien rektiot. Sen sijaan melko yleisten ja 
harvinaisten verbien rektioiden hallinnan välillä ei ole eroa. Aineistoni tukee 
hypoteesia, että eniten oikeita vastauksia on tapauksissa, joissa testattu verbi on 
yleinen. Sen sijaan hypoteesini siitä, että vähiten oikeita vastauksia olisi tapauk-
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sissa, joissa verbi on harvinainen, ei aineistoni perusteella täyty. Harvinaisten 
verbien rektiot osattiin jopa hieman paremmin (oikeita vastauksia 52,8 %) kuin 
melko yleisten verbien rektiot (oikeita vastauksia 52,0 %). 

Opiskeluajalla on suuri vaikutus verbirektioiden hallintaan. Loppuvaiheen 
oppijoiden oikeiden vastausten määrä on yli kaksinkertainen alkuvaiheen oppijoi-
den tuloksiin verrattuna. Alkuvaiheen oppijat tuottivat eniten vironmukaisia ja 
vääriä verbirektioita sekä tyhjiä vastauksia. Sen sijaan kiertoilmausten määrään 
opiskeluajalla ei ole suurta vaikutusta. Opiskeluajan myötä erot oppijoiden välillä 
kasvoivat rektioiden hallinnassa. 

Seuraavassa taulukossa esitän yhteenvedon rektionvalintauloksista. 

Taulukko 17. Yhteenveto rektionvalintatuloksista. 

Testattu muuttuja Merkitsevyys 

Merkitysvastaavuus Ei merkitsevää vaikutusta 

Sanahahmon vastaavuus Ei merkitsevää vaikutusta 

Taajuus Vaikutusta rektiotuloksiin, kun verrataan keskenään yleisten verbien ja 

muiden verbien yhteistuloksia 

Opiskeluaika Erittäin merkitsevä vaikutus 

Rektiosija Erittäin merkitsevä vaikutus 
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9 Vertailuaineiston tulokset 

Olen verrannut näitä edellä esiteltyjä vironkielisten oppijoiden tuloksia äidinkie-
leltään venäjänkielisten oppijoiden tuloksiin. Vertailuaineisto koostuu äidinkielel-
tään venäjänkielisistä suomen kielen oppijoista seuraavasti: 5 alkuvaiheen opiske-
lijaa (informanttiryhmä 4), 5 keskivaiheen opiskelijaa (informanttiryhmä 5) ja 5 
loppuvaiheen opiskelijaa (informanttiryhmä 6). Venäjänkieliset oppijat kussakin 
ryhmässä ovat opiskelleet suomea yhtä kauan kuin vironkielisetkin oppijat. 
Vertailuryhmän opiskelijat osaavat myös viron kieltä. Tutkimuksessa vertaan, 
miten transferiin vaikuttaa se, onko transferin laukaiseva kieli äidinkieli vai muu 
opittu kieli: ilmenevätkö muun opitun kielen aiheuttama transfer samalla vai eri 
tavalla kuin äidinkielen aiheuttama transfer kohdekielen eri omaksumisvaiheissa. 
Koska vertailuaineisto on varsinaista tutkimusaineistoa pienempi, voidaan tulok-
sia vertailuaineiston osalta pitää suuntaa antavina. Vertailuaineiston informanteis-
ta käytän esimerkkien yhteydessä koodeja V14−V56. Koodin suurempi numero 
tarkoittaa kielenoppijan järjestysnumeroa ryhmänsä sisällä ja pienempi alanumero 
ryhmänumeroa: 4 = alkuvaiheen opiskelijat, 5 = keskivaiheen opiskelijat ja 6 = 
loppuvaiheen opiskelijat. Tarkastelen ensin vertailuaineiston verbinvalintoja. 

Vertailuaineiston informantit tekivät saman testin (liite 1) kuin varsinaisen 
aineistonkin informantit. On huomattava, että kyseessä oli käännöstesti virosta 
suomeen. Vertailuaineiston informantit olivat siis sellaisia äidinkieleltään venä-
jänkielisiä, jotka ovat osaavat myös viroa. 

9.1 Vertailuaineiston verbinvalinnat 

Äidinkieleltään venäjänkielisten oppijoiden verbinvalintatulokset suhteessa 
varsinaisen aineiston tuloksiin näkyvät seuraavasta taulukosta. 
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Taulukko 18. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbinvalinnat sekä kiertoil-
maukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) varsinaisessa aineistossa ja vertailuaineistossa. 

 vast. (%) 

O 
varsin. 
vert. 

 

6197  

382 

 
31,9 % 
14,6 % 

VI 
varsin. 
vert. 

 

1305 

145 

 
6,7 % 
5,5 % 

VÄ 
varsin. 
vert. 

 

677 

93  

 
3,5 % 
3,5 % 

K 
varsin. 
vert. 

 

1302 

121 

 
6,7 % 
4,6 % 

T 
varsin. 
vert. 

 

9944 

1884 

 
51,2 % 
71,8 % 

Yht.  
varsin. 
vert. 

 
19425 
2625 

 
100 % 
100 % 

Taulukko 18 osoittaa, että varsinaisessa aineistossa on oikeita verbinvalintoja yli 
kaksinkertainen määrä vertailuaineistoon verrattuna. Vironmukaisia vastauksia on 
puolestaan vertailuaineistossa varsinaista aineistoa vähemmän. Venäjänkielisten 
oppijoiden vironmukaiset verbinvalinnat johtuvat siitä, että he ovat opiskelleet 
myös viroa. Vääriä vastauksia on molemmissa informanttiryhmissä juuri saman 
verran. Väärien vastausten eli intralingvaalien virheiden määrään ei siis lähtökie-
lellä ole aineistossani vaikutusta. Tyhjiä vastauksia on noin 20 % enemmän 
vertailuaineistossa kuin varsinaisessa aineistossa. Kiertoilmauksia on varsinaises-
sa aineistossa yli 2 % enemmän kuin vertailuaineistossa. 

Virolaisten oppijoiden lähtökielen voidaan siis todeta vaikuttaneen testitulok-
siin positiivisesti siten, että äidinkielen positiivisen transferin ansiosta he ovat 
samassa opiskeluajassa saavuttaneet selkeästi paremman kielitaidon verbien 
hallinnan osalta kuin venäjänkieliset oppijat, jotka ovat opiskelleet myös viroa. 
Seuraavaksi tarkastelen vertailuaineistoa ja varsinaista aineistoa taustamuuttujit-
tain. Lähtökielellä ei sen sijaan ole vaikutusta intralingvaalien virheiden määrään. 
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9.1.1 Merkitysvastaavuuden vaikutus 

Seuraavaksi tarkastelen, onko verbin merkitysvastaavuudella virossa ja suomessa 
vaikutusta vertailuaineiston verbinvalintoihin. Testatut verbit jakautuvat kolmeen 
eri ryhmään sen mukaan, mikä on verbien merkitysvastaavuus virossa ja suomes-
sa: yhdellä viron verbillä suomessa yksi vastine (54 verbiä), kahdella tai useam-
malla viron verbillä suomessa yksi yhteinen vastine (60 verbiä) ja yhdellä viron 
verbillä suomessa kaksi tai useampia vastineita (61 verbiä). Seuraavassa taulukos-
sa verrataan varsinaisen aineiston ja vertailuaineiston tuloksia keskenään 
merkitysvastaavuusryhmittäin. 

Taulukko 19. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbinvalinnat sekä kiertoil-
maukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) eri merkitysvastaavuusryhmissä varsinaisessa 
aineistossa ja vertailuaineistossa. 

Merkitys-
vastaavuus 

O (%) VI (%) VÄ (%) K (%) T (%) Yht. (%) 

1:1 
varsin. 
vert. 

 

37,0 

16,7  

 

4,3 

3,6  

 

3,2 

5,1  

 

7,8 

6,2  

 

47,7 

68,5  

 
100 % 
100 % 

1:2 
varsin. 
vert. 

 

30,3 

16,5 

 

11,7 

8,9 

 

4,0 

2,7  

 

5,9 

4,3  

 

48,1 

67,7  

 
100 % 
100 % 

2:1 
varsin. 
vert. 

 

30,0 

10,7  

 

3,8 

3,9  

 

3,2 

3,0 

 

6,5 

3,6 

 

57,5 

78,9 

 
100 % 
100 % 

Yht. 
varsin. 
vert. 

 
31,9 
14,6  

 
6,7 
5,5  

 
3,5 
3,5  

 
6,7 
4,6  

 
51,2 
71,8  

 
100 % 
100 % 

Merkitysvastaavuudella ei ole suurta vaikutusta vertailuaineiston tuloksiin. 
Vertailuaineiston venäjänkielisillä oppijoilla on oikeita vastauksia suurin piirtein 
saman verran silloin, kun yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine, sekä 
silloin, kun yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai useampia vastineita. 
Oikeita vastauksia on vertailuaineistossa kuitenkin selvästi vähemmän silloin, kun 
kahdella tai useammalla viron verbillä on suomessa yksi yhteinen vastine. Yllät-
tävästi eniten vääriä vastauksia on vertailuaineistossa silloin, kun yhdellä viron 
verbillä on suomessa yksi yhteinen vastine. Muuten vertailuaineiston tuloksissa ei 
ole merkitysvastaavuusryhmittäin selvää eroa. Varsinaisessa aineistossa sen sijaan 
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selvästi eniten oikeita vastauksia on tapauksissa, joissa yhdellä viron verbillä on 
suomessa yksi vastine. 

9.1.2 Sanahahmon vastaavuuden vaikutus 

Seuraavaksi tarkastelen, onko verbin sanahahmon ja merkityksen suhteella 
vaikutusta sen osaamiseen vertailuaineistossa. Aineisto sisältää 55 verbiä, joiden 
sanahahmot ja merkitykset ovat virossa ja suomessa samanlaiset tai lähes saman-
laiset, 65 verbiä, joiden sanahahmot ovat erilaiset ja merkitykset samanlaiset, ja 
55 verbiä, joiden sanahahmot ovat samanlaiset ja merkitykset erilaiset. 

Taulukko 20. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbinvalinnat sekä kiertoil-
maukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) sanahahmon vastaavuuden mukaan varsinaisessa 
aineistossa ja vertailuaineistossa. 

Sanahahmon 
vastaavuus 

O (%) VI (%) VÄ (%) K (%) T (%) Yht. (%) 

SS 
varsin. 
vert. 

 

38,6 

17,8  

 

2,7 

2,2 

 

3,3 

4,4 

 

6,6 

3,7 

 

48,8 

71,9 

 
100 % 
100 % 

EE 
varsin. 
vert. 

 

29,9 

14,6 

 

7,5 

7,1 

 

3,9 

2,7 

 

7,2 

3,8 

 

51,5 

71,9 

 
100 % 
100 % 

SE 
varsin. 
vert. 

 

27,9 

11,5 

 

9,6 

6,9 

 

3,2 

3,6 

 

6,3 

6,4 

 

53,1 

71,6 

 
100 % 
100 % 

Yht. 
varsin. 
vert. 

 
31,9 
14,6 

 
6,7 
5,5 

 
3,5 
3,5 

 
6,7 
4,6 

 
51,2 
71,8 

 
100 % 
100 % 

Taulukon 20 perusteella venäjänkieliset oppijat osaavat paremmin ne verbit, 
joiden sanahahmot ja merkitykset ovat suomessa ja virossa samanlaiset tai lähes 
samanlaiset. Huonoiten he puolestaan hallitsevat ne tapaukset, joissa sanahahmot 
ovat samanlaiset tai lähes samanlaiset ja merkitykset erilaiset. Tulokset ovat näiltä 
osin samanlaiset sekä varsinaisessa aineistossa että vertailuaineistossa. Niin 
sanotut riskisanat aiheuttavat siis ongelmia myös silloin, kun oppijan äidinkieli ei 
ole viro, jos oppija kuitenkin on opiskellut viron kieltä. Venäjänkieliset oppijat 
eivät kuitenkaan pysty hyödyntämään viron kieltä siinä määrin kuin äidinkielel-
tään vironkieliset oppijat, joilla äidinkielen positiivisen transferin seurauksena 
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oikeita vastauksia on 38,6 % silloin, kun verbien sanahahmot ja merkitykset ovat 
suomessa ja virossa samanlaiset tai lähes samanlaiset. 

Vääriä vastauksia venäjänkielisillä oppijoilla on odotuksenvastaisesti eniten 
silloin, kun verbien sanahahamot ja merkitykset ovat samanlaiset tai lähes saman-
laiset. Vastaavasti kiertoilmauksia heillä on eniten silloin, kun sanahahmot ovat 
suomessa ja virossa samanlaiset tai lähes samanlaiset ja merkitykset erilaiset. 

9.1.3 Taajuuden vaikutus 

Tutkin myös, onko verbin taajuudella vaikutusta verbien hallintaan vertailuaineis-
tossa. Testasin eritaajuisia verbejä: yleiset verbit, joiden frekvenssiluokka on 
1−500 (58 verbiä), melko yleiset verbit, joiden frekvenssiluokka on 501−1000 (60 
verbiä) ja harvinaiset verbit, joiden frekvenssiluokka on 1001− tai joita ei esiinny 
lainkaan Suomen kielen taajuussanastossa (57 verbiä). Seuraavasta taulukosta 
näkyvät varsinaisen aineiston ja vertailuaineiston tulokset taajuusryhmittäin. 

Taulukko 21. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbinvalinnat sekä kiertoil-
maukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) verbin taajuuden mukaan varsinaisessa aineistos-
sa ja vertailuaineistossa. 

Taajuus O (%) VI (%) VÄ (%) K (%) T (%) Yht. (%) 

Y 
varsin. 
vert. 

 

47,1 

30,8 

 

8,6 

10,1 

 

3,0 

4,3 

 

5,6 

6,9 

 

35,8 

47,9 

 
100 % 
100 % 

MY 
varsin. 
vert. 

 

30,4 

9,5 

 

6,0 

3,8 

 

3,9 

4,1 

 

5,1 

3,1 

 

54,7 

79,5 

 
100 % 
100 % 

H 
varsin. 
vert. 

 

18,3 

3,4 

 

5,6 

2,6 

 

3,6 

2,3 

 

9,5 

3,9 

 

63,0 

87,7 

 
100 % 
100 & 

Yht. 
varsin. 
vert. 

 
31,9 
14,6 

 
6,7 
5,5 

 
3,5 
3,5 

 
6,7 
4,6 

 
51,2 
71,8 

 
100 % 
100 % 

Myös vertailuaineiston oppijoiden tuloksiin verbin taajuudella on vaikutusta. 
Vertailuaineistossa oikeiden vastausten määrien erot eri taajuusryhmien välillä 
ovat suurempia kuin varsinaisessa aineistossa. Venäjänkieliset oppijat, jotka ovat 
kuitenkin opiskelleet viroa, tuottavat eniten vironmukaisia vastauksia silloin, kun 
testattu verbi on yleinen. Yleisille verbeille he tuottavat myös eniten kiertoilma-
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uksia ja vääriä vastauksia. Äidinkieleltään vironkieliset informantit tuottivat 
kiertoilmauksia puolestaan eniten silloin, kun testattu verbi on harvinainen. 

9.1.4 Opiskeluajan vaikutus 

Tarkastelen seuraavaksi sitä, mitä vaikutusta opiskeluajalla on vertailuaineiston 
tuloksiin. Opiskeluajan vaikutuksen osalta tarkastelen erikseen, miten merkitys-
vastaavuus, sanahahmon vastaavuus tai verbin taajuus vaikuttavat vertailuaineis-
tossa verbin hallintaan oppijankielen eri vaiheissa. Varsinaisen aineiston ja 
vertailuaineiston alku-, keski- ja loppuvaiheen oppijoiden tulokset näkyvät 
seuraavasta taulukosta. 

Taulukko 22. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbinvalinnat sekä kiertoil-
maukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) opiskeluajan mukaan varsinaisessa aineistossa ja 
vertailuaineistossa. 

Ryhmä O (%) VI (%) VÄ (%) K (%) T (%) Yht.  (%) 

1 
varsin. 
vert. 

 

12,1 

9,6 

 

5,9 

4,3 

 

2,3 

1,9 

 

2,5 

1,4 

 

77,2 

82,7 

 
100 % 
100 % 

2 
varsin. 
vert. 

 

26,4 

14,7 

 

7,7 

7,2 

 

3,9 

3,8 

 

4,9 

6,2 

 

57,1 

68,1 

 
100 % 
100 % 

3 
varsin. 
vert. 

 

57,2 

19,3 

 

6,6 

5,0 

 

4,3 

4,9 

 

12,7 

6,3 

 

19,2 

64,5 

 
100 % 
100 % 

Yht. 
varsin. 
vert. 

 
31,9 
14,6 

 
6,7 
5,5 

 
3,5 
3,5 

 
6,7 
4,6 

 
51,2 
71,8 

 
100 % 
100 % 

Taulukon 22 perusteella vertailuaineiston ja varsinaisen aineiston informanttien 
tuottamien erilaisten vastausten määrät kehittyvät melko symmetrisesti opiskelu-
ajan myötä. Tämä kertoo siitä, että lähisukukielen transfer on luonteeltaan saman-
laista huolimatta siitä, onko transferin laukaiseva kieli äidinkieli vai muu opittu 
kieli. Oikeiden vastausten määrässä pienin ero varsinaisen aineiston ja vertailuai-
neiston informanttien välillä on opiskelun alkuvaiheessa eli informanttiryhmällä 
1, jonka opiskelijat ovat opiskelleet suomea vasta noin kaksi kuukautta. Keskivai-
heen opiskelijoilla, jotka ovat opiskelleet suomea 0,5−2 vuotta, on varsinaisessa 
aineistossa jo melkein kaksinkertainen määrä oikeita verbinvalintoja vertailuai-
neistoon verrattuna. Loppuvaiheen oppijoilla (ovat opiskelleet suomea 2,5−7 
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vuotta) ero on kaikkein suurin. Loppuvaihessa äidinkieleltään vironkieliset 
oppijat tuottavat melkein kolminkertaisen määrän oikeita vastauksia verrattuna 
äidinkieleltään venäjänkielisiin oppijoihin. 

Tyhjiä vastauksia on alkuvaiheessa sekä vironkielisillä että venäjänkielisillä 
informanteilla paljon. Tyhjien vastausten määrän ero on pienimmillään keskivai-
heen oppijoilla.  Loppuvaiheen oppijoista vironkielisillä tyhjiä vastauksia on 
puolestaan noin 60 % vähemmän kuin alkuvaiheessa, venäjänkielisllä vain 20 % 
vähemmän. Tulosten perusteella opiskelun alkuvaiheessa ei ole suurta eroa sillä, 
onko transferin laukaiseva äidinkieli vai muu opittu kieli. Sen sijaan äidinkielen 
merkitys transferin laukaisija kasvaa opiskeluajan myötä. Suurin hyöty lähisuku-
kielen transferista onkin aineistoni perusteella silloin, kun suomea on opiskeltu 
2,5−7 vuotta. 

Kiertoilmausten määrä kasvaa äidinkieleltään vironkielisillä huimasti opiske-
lun keski- ja loppuvaiheen välillä. Keskivaiheessa kiertoilmauksia on 4,9 % ja 
loppuvaiheessa 12,7 %. Vertailuaineistossa kiertoilmausten määrät ovat melkein 
samat keski- ja loppuvaiheessa. Kiertoilmausten suuri määrä juuri loppuvaiheen 
oppijoilla kertoo siitä, että lähisukukielen positiivisesta L1-transferista huolimatta 
äidinkieleltään vironkielisillä on suuria haasteita sanaston semanttisen kehityksen 
toisessa vaiheessa (ks. Jiang 2004). Tällöin pitäisi ymmärtämisvaiheen jälkeen 
tapahtua suomen kielen verbien merkitysten asteittaista elaborointia ja modifioin-
tia, jotta lekseemien tarkat merkitykset ja käyttörajoitukset automaattistuisivat, 
mutta negatiivinen transfer tuntuu häiritsevän sitä. Tarkastelen erikseen positiivis-
ta ja negatiivista transferia aineistossani luvussa 11. 

9.2 Vertailuaineiston rektionvalinnat 

Seuraavaksi tarkastelen äidinkieltään venäjänkielisten oppijoiden tuottamia 
verbirektioita. Vertailuaineiston tulokset suhteessa varsinaisen aineiston tuloksiin 
näkyvät seuraavasta taulukosta. 



 230 

Taulukko 23. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbirektiot sekä kiertoilma-
ukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) varsinaisessa aineistossa ja vertailuaineistossa. 

 vast. (%) 

O 
varsin. 
vert. 

 

10586  

891 

 

54,5 % 

33,9 % 

VI 
varsin. 
vert. 

 

1801 

207 

 

9,3 % 

7,9 % 

VÄ 
varsin. 
vert. 

 

1584 

218 

 

8,2 % 

8,3 % 

K 
varsin. 
vert. 

 

281 

85 

 

1,5 % 

3,2 % 

T 
varsin. 
vert. 

 

5173 

1224 

 

26,6 % 

46,6 % 

Yht.  
varsin. 
vert. 

 

19425 
2625 

 
100 % 
100 % 

Ero varsinaisen aineiston ja vertailuaineiston välillä ei ole verbirektioiden osalta 
niin suuri kuin verbinvalintojen osalta. Kun verbinvalinnoissa varsinaisessa 
aineistossa on oikeita verbinvalintoja yli kaksinkertainen määrä vertailuaineistoon 
verrattuna, verbirektioiden osalta ero on pienempi, vaikkakin selvä. Vironmukai-
sia vastauksia on vertailuaineistossa varsinaista aineistoa vähemmän myös 
verbirektioiden osalta. Kun transferin laukaiseva kieli ei ole äidinkieli vaan muu 
opittu kieli, negatiivista transferia on vähemmän kuin silloin, kun sen laukaiseva 
kieli on kohdekielelle läheistä sukua oleva oppijan äidinkieli. Syynä tähän voi olla 
se, että venäjänkieliset ovat jo viroa opiskellessaan joutuneet kiinnittämään 
huomiota omasta äidinkielestään venäjästä poikkeaviin rektioihin. Tällöin he 
helposti kiinnittävät myös suomea opiskellessaan huomiota rektioihin automaatti-
sesti. Vironkieliset oppijat puolestaan olettavat läheisen sukukielen järjestelmän 
olevan myös tältä osin lähtökielensä järjestelmän kaltainen ja tekevät yliyleistyk-
siä. 

Vääriä vastauksia oli molemmissa informanttiryhmissä myös rektioiden osal-
ta saman verran. Lähtökielellä ei siis ole vaikutusta intralingvaalien virheiden 
määrään myöskään rektioiden osalta. Kiertoilmauksia on vertailuaineiston rek-
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tiovastauksissa yli kaksinkertainen määrä varsinaiseen aineistoon verrattuna, 
vaikka vertailuaineiston verbinvalinnoissa niitä oli varsinaista aineistoa vähem-
män. Tyhjiä vastauksia on melkein kaksi kertaa enemmän vertailuaineistossa kuin 
varsinaisessa aineistossa. Virolaisten oppijoiden lähtökielen voidaan siis todeta 
vaikuttaneen myös verbirektiotuloksiin positiivisesti siten, että äidinkielen 
positiivisen transferin ansiosta he ovat samassa opiskeluajassa saavuttaneet 
selkeästi paremman kielitaidon verbirektioiden hallinnan osalta kuin venäjänkieli-
set oppijat, jotka ovat kuitenkin opiskelleet myös viroa. Ero ei rektioiden osalta 
ole kuitenkaan niin suuri kuin verbinvalintojen osalta. Tämä kertoo siitä, että 
leksikko on lähisukukielen L1-transferille otollisempi kuin syntaksi. 

9.2.1 Rektiosijan vaikutus 

Seuraavaksi tutkin, millainen vaikutus rektiosijalla on vertailuaineiston tuloksiin. 
Aineiston verbeistä 93:lla on virossa ja suomessa sama rektio ja 82:lla eri rektio. 
Seuraavassa taulukossa on verrattu tuloksia saman rektiosijan ja eri rektiosijan 
virossa ja suomessa saavien verbien välillä sekä varsinaisessa aineistossa että 
vertailuaineistossa. 

Taulukko 24. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbirektiot sekä kiertoilma-
ukset (K) ja tyhjät (T) vastaukset varsinaisessa aineistossa ja vertailuaineistossa 
tapauksissa, joissa on sama tai eri rektio. 

Rektio- 
sija 

O  
% 

VI  
% 

VÄ  
% 

K  
% 

T  
% 

Yht.  
% 

Sama 
vars. 
vert. 

 

67,7 

51,1 

 

- 

- 

 

8,1 

7,1 

 

2,1 

5,0 

 

22,1 

36,8 

 
100 % 
100 % 

Eri 
vars. 
vert. 

 

39,5 

14,5 

 

19,8 

16,8 

 

8,2 

9,7 

 

0,7 

1,2 

 

31,8 

57,8 

 
100 % 
100 % 

Yht. 
vars. 
vert. 

 
54,5 
33,9 

 
9,3 
7,9 

 
8,2 
8,3 

 
1,5 
3,2 

 
26,6 
46,6 

 
100 % 
100 % 

Kuten taulukosta 24 selviää, vertailuaineistossa eli venäjänkielisten oppijoiden 
tuloksissa näkyy suuri vaikutus sillä, onko testattujen verbien rektiosija sama vai 
eri virossa ja suomessa. Oikeita rektionvalintoja on samarektioisilla verbeillä 
vertailuaineistossa yli kolme ja puoli kertaa enemmän kuin erirektioisilla verbeil-
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lä. Varsinaisessa aineistossa eli vironkielisillä oikeita vastauksia samarektioisilla 
verbeillä on vain vajaa kaksinkertainen määrä erirektioisiin verrattuna. Kun 
transferin laukaiseva äidinkieli on muu opittu kieil, vaikuttavat tämän muun 
opitun kielen ja sille läheisen opittavan kielen järjestelmien piirteiden erot ja 
samanlaisuudet ratkaisevasti tuloksiin. Myös vääriä vastauksia on vertailuaineis-
tossa varsinaista aineistoa vähemmän samarektioisilla verbeillä, mutta varsinaista 
aineistoa enemmän erirektioisilla verbeillä. Tyhjiä vastauksia on vertailuaineis-
tossa varsinaista aineistoa enemmän sekä saman että eri rektion saavilla verbeillä. 
Kiertoilmauksia vertailuaineistossa on varsinaista aineistoa huomattavasti enem-
män, noin kaksinkertainen määrä sekä sama- että erirektioisilla verbeillä. 

Tulokset osoittavat, että kun transferin laukaiseva kieli ei ole äidinkieli, vaan 
muu opittu kieli, tämä muu opittu kieli ei aiheuta rektionvalinnoissa niin paljon 
negatiivista transferia kuin äidinkieli (vironmukaisia verbinvalintoja tuotettu 
vähemmän). Kun opittava kieli on muun opitun kielen (ei äidinkielen) sukukieli, 
oikeita vastauksia tuotetaan huomattavasti vähemmän silloin, kun näiden suku-
kielten järjestelmät eivät ole yhtenevät (rektiot ovat erilaiset). Vertailuaineiston 
oppijat tuottavat tällöin jossain määrin enemmän vääriä vastauksia ja kiertoilma-
uksia ja erityisesti tyhjiä vastauksia. Heidän on siis täytynyt havaita oppimansa 
muun kielen ja kohdekielen systeemien erilaisuus näiden verbien rektioiden 
osalta, koska he eivät tuota niille vironmukaisia vastauksia, vaan jättävät ne 
kokonaan tuottamatta. Toinen mahdollisuus on, että he eivät hallitse näitä tapauk-
sia viroksikaan, joten viron kielen transferista ei ole heille kyseisissä tapauksissa 
hyötyä. 

9.2.2 Verbin ominaisuuksien vaikutus 

Tutkin myös sitä, onko verbin ominaisuuksilla vaikutusta rektiotuloksiin vertailu-
aineistossa. Tarkastelen ensiksikin verbin merkitysvastaavuuden vaikutusta sen 
rektion hallintaan varsinaisessa aineistossa ja vertailuaineistossa. Seuraavassa 
taulukossa vertaan varsinaisen aineiston ja vertailuaineiston tuloksia keskenään 
merkitysvastaavuusryhmittäin. 
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Taulukko 25. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbirektiot sekä kiertoilma-
ukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) eri merkitysvastaavuusryhmissä varsinaisessa 
aineistossa ja vertailuaineistossa. 

Merkitys-
vastaavuus 

O (%) VI (%) VÄ (%) K (%) T (%) Yht. (%) 

1:1 
vars. 
vert. 

 

54,1 

37,9 

 

13,1 

11,9 

 

8,6 

11,0 

 

1,3 

2,6 

 

22,9 

36,7 

 
100 % 
100 % 

1:2 
vars. 
vert. 

 

58,1 

35,4 

 

6,7 

5,6 

 

8,6 

8,0 

 

1,3 

3,9 

 

25,3 

47,1 

 
100 % 
100 % 

2:1 
vars. 
vert. 

 

51,2 

28,9 

 

8,4 

6,7 

 

7,3 

6,2 

 

1,7 

3,1 

 

31,4 

55,1 

 
100 % 
100 % 

Yht. 
vars. 
vert. 

 
54,50 
33,9  

 
9,27 
7,9 

 
8,15 
8,3 

 
1,45 
3,2 

 
26,63 
46,6 

 
100 % 
100 % 

Taulukon 25 mukaan vertailuaineiston informanteilla on eniten oikeita verbirekti-
oita tapauksissa, joissa yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine. Toiseksi 
eniten oikeita verbirektioita on tapauksissa, joissa yhdellä viron verbillä on 
suomessa kaksi tai useampia vastineita. Vähiten oikeita vastauksia heillä on 
tapauksissa, joissa kahdella tai useammalla viron verbillä on suomessa yksi 
yhteinen vastine. Seuraavaksi tarkastelen, miten sanahahmon vastaavuus vaikut-
taa rektion osaamiseen vertailuaineistossa. Tulokset varsinaisessa aineistossa ja 
vertailuaineistossa näkyvät seuraavassa taulukossa. 
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Taulukko 26. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbirektiot sekä kiertoilma-
ukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) sanahahmon vastaavuuden mukaan varsinaisessa 
aineistossa ja vertailuaineistossa. 

Sanahahmon 
vastaavuus 

O % VI % VÄ % K % T % Yht. % 

SS 
vars. 
vert. 

 

52,5 

34,2 

 

11,7 

10,4 

 

7,8 

7,3 

 

1,9 

3,5 

 

26,1 

44,7 

 
100 % 
100 % 

EE 
vars. 
vert. 

 

54,5 

31,7 

 

9,0 

8,0 

 

9,2 

10,6 

 

0,8 

2,0 

 

26,5 

47,7 

 
100 % 
100 % 

SE 
vars. 
vert. 

 

56,4 

36,3 

 

7,3 

5,4 

 

7,4 

6,7 

 

1,7 

4,4 

 

27,2 

47,3 

 
100 % 
100 % 

Yht. 
vars. 
vert. 

 
54,5 
33,9 

 
9,3 
7,9 

 
8,2 
8,3 

 
1,5 
3,2 

 
26,6 
46,6 

 
100 % 
100 % 

Taulukon 26 tulosten perusteella verbin sanahahmon vastaavuudella ei ole 
vertailuaineiston verbirektioihin vaikutusta. Hieman muita vähemmän oikeita 
rektiotuloksia on vertailuaineistossa verbeillä, joiden sanahahmot ovat suomessa 
ja virossa erilaiset ja merkitykset samanlaiset. 

Tarkastelen vielä, onko verbin taajuudella vaikutusta vertailuaineiston rek-
tiotuloksiin. Tulokset sekä varsinaisen aineiston että vertailuaineiston osalta 
näkyvät seuraavassa taulukossa. 
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Taulukko 27. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbirektiot sekä kiertoilma-
ukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) eri taajuusryhmissä eli yleisillä (Y), melko yleisillä 
(MY) ja harvinaisilla (H) verbeillä varsinaisessa aineistossa ja vertailuaineistossa. 

Taajuus O % VI % VÄ % K % T % Yht. % 

Y 
vars. 
vert. 

 

58,7 

43,1 

 

11,1 

10,5 

 

7,8 

9,8 

 

1,8 

3,1 

 

20,7 

33,6 

 
100 % 
100 % 

MY 
vars. 
vert. 

 

52,0 

30,6 

 

9,7 

8,5 

 

8,4 

9,3 

 

1,3 

4,4 

 

28,6 

47,2 

 
100 % 
100 % 

H 
vars. 
vert. 

 

52,8 

28,2 

 

7,1 

4,7 

 

8,2 

5,9 

 

1,3 

2,2 

 

30,5 

59,1 

 
100 % 
100 % 

Yht. 
vars. 
vert. 

 
54,50 
33,9 

 
9,27 
7,9 

 
8,15 
8,3 

 
1,45 
3,2 

 
26,63 
46,6 

 
100 % 
100 % 

Verbin taajuudella on vaikutusta sen rektion hallintaan vertailuaineiston oppijoil-
la. Erot eri taajuusryhmien tuloksissa ovat vertailuaineistossa selvemmät kuin 
varsinaisessa aineistossa, jossa ei ollut mainittavaa eroa melko yleisten ja harvi-
naisten verbien rektioiden hallinnan välillä. Verbin taajuudella on siis suurempi 
vaikutus rektioiden osaamiseen silloin, kun transferin laukaiseva kieli on kohde-
kielelle läheinen muu opittu kieli. 

Venäjänkieliset oppijat, jotka ovat kuitenkin opiskelleet viroa, tuottavat 
huomattavasti enemmän vironmukaisia rektioita niille verbeille, jotka ovat yleisiä 
tai melko yleisiä. Sen sijaan harvinaisille verbeille he tuottavat vähän vironmukai-
sia rektioita. Yleisille verbeille he tuottavat myös eniten vääriä rektioita ja melko 
yleisille verbeille eniten kiertoilmauksia. 
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9.2.3 Opiskeluajan vaikutus 

Tutkin myös sitä, mitä vaikutusta opiskeluajalla on vertailuaineiston tuloksiin. 
Tulokset näkyvät taulukossa 28. 

Taulukko 28. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbirektiot sekä kiertoilma-
ukset (K) ja tyhjät vastaukset (T) opiskeluajan mukaan varsinaisessa aineistossa ja 
vertailuaineistossa. 

Opiskeluaika eli 
ryhmä 

O % VI % VÄ % K % T % Yht. % 

1 
vars. 
vert. 

 

31,8 

29,7 

 

11,3 

8,5 

 

11,2 

7,5 

 

1,2 

2,3 

 

44,6 

52,0 

 
100 % 
100 % 

2 
vars. 
vert. 

 

49,7 

37,1 

 

10,6 

10,6 

 

7,8 

9,4 

 

1,7 

4,1 

 

30,2 

38,7 

 
100 % 
100 % 

3 
vars. 
vert. 

 

82,0 

35,0 

 

5,9 

4,6 

 

5,5 

8,0 

 

1,4 

3,3 

 

5,1 

49,1 

 
100 % 
100 % 

Yht. 
vars. 
vert. 

 
54,5 
33,9 

 
9,3 
7,9 

 
8,2 
8,3 

 
1,5 
3,2 

 
26,6 
46,6 

 
100 % 
100 % 

Taulukon 28 perusteella äidinkieleltään venäjänkielisillä informanteilla opiskelu-
ajalla ei ole yhtä suurta vaikutusta rektiotuloksiin kuin äidinkieleltään vironkieli-
sillä. Vertailuaineiston keskivaiheen oppijat tuottivat jopa enemmän oikeita 
rektionvalintoja kuin loppuvaiheen oppijat. Samalla tavalla kuten verbinvalin-
noissa, myös verbirektioissa pienin ero oikeiden vastausten määrässä varsinaisen 
aineiston ja vertailuaineiston informanttien välillä on opiskelun alkuvaiheessa eli 
informanttiryhmällä 1. Tällöin viron- ja venäjänkielisten oppijoiden tuloksissa ei 
ole juuri lainkaan eroa. Keskivaiheen opiskelijoilla, jotka ovat opiskelleet suomea 
0,5−2 vuotta, on ero jo huomattava. Loppuvaiheen oppijoilla (ovat opiskelleet 
suomea 2,5−7 vuotta) ero on kaikkein suurin, ja äidinkieleltään vironkieliset 
oppijat tuottavat yli kaksinkertaisen määrän oikeita vastauksia verrattuna äidin-
kieleltään venäjänkielisiin oppijoihin. 
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9.3 Yhteenveto vertailuaineiston tuloksista 
Varsinaisessa tutkimusaineistossani on oikeita eli suomenmukaisia verbinvalinto-
ja yli kaksinkertainen määrä vertailuaineistoon verrattuna. Vironmukaisia vasta-
uksia on puolestaan vertailuaineistossa varsinaista aineistoa vähemmän. Venäjän-
kielisten oppijoiden vironmukaiset verbinvalinnat ovat sidoksissa siihen, että he 
ovat opiskelleet myös viroa. Vääriä vastauksia on molemmissa informanttiryh-
missä saman verran. Kiertoilmauksia on sen sijaan vertailuaineistossa vähemmän 
kuin varsinaisessa aineistossa. Tyhjiä vastauksia on noin 20 % enemmän vertailu-
aineistossa kuin varsinaisessa aineistossa. Virolaisten oppijoiden lähtökielen 
voidaan siis todeta vaikuttaneen testituloksiin positiivisesti siten, että äidinkielen 
positiivisen transferin ansiosta he ovat samassa opiskeluajassa saavuttaneet 
selkeästi paremman kielitaidon verbien hallinnan osalta kuin venäjänkieliset 
oppijat, jotka ovat kuitenkin opiskelleet myös viroa. 

Verbin merkitysvastaavuudella ei ole suurta vaikutusta vertailuaineiston ver-
binvalintoihin. Vertailuaineiston venäjänkielisillä oppijoilla on oikeita vastauksia 
suurin piirtein saman verran silloin, kun yhdellä viron verbillä on suomessa yksi 
vastine, sekä silloin, kun yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai useampia 
vastineita. Sanahahmon vastaavuudella on vaikutusta vertailuaineiston tuloksiin. 
Venäjänkieliset oppijat osaavat paremmin ne tapaukset, joissa sanahahmot ja 
merkitykset ovat suomessa ja virossa samanlaiset tai lähes samanlaiset. Huonoiten 
he puolestaan hallitsevat ne tapaukset, joissa sanahahmot ovat samanlaiset tai 
lähes samanlaiset ja merkitykset erilaiset. Tulokset ovat näiltä osin samanlaiset 
sekä varsinaisessa aineistossa että vertailuaineistossa. Niin sanotut riskisanat 
aiheuttavat siis ongelmia myös silloin, kun oppijan äidinkieli ei ole viro, jos 
oppija kuitenkin on opiskellut viron kieltä. Venäjänkieliset oppijat eivät kuiten-
kaan pysty hyödyntämään suomen kielen oppimisessa viron kieltä siinä määrin 
kuin äidinkieleltään vironkieliset oppijat.  

Verbin taajuudella on suuri vaikutus myös vertailuaineiston oppijoiden ver-
binvalintoihin. Vertailuaineistossa oikeiden vastausten määrien erot eri taajuus-
ryhmien välillä ovat vielä suurempia kuin varsinaisessa aineistossa. Huomattavaa 
on, että venäjänkieliset oppijat, jotka ovat opiskelleet myös viroa, tuottavat 
selvästi eniten vironmukaisia vastauksia silloin, kun testattu verbi on yleinen. 
Äidinkieleltään vironkieliset informantit tuottivat kiertoilmauksia puolestaan 
eniten silloin, kun testattu verbi on harvinainen. Äidinkieleltään vironkielisten 
tuotos on siis tarkempaa erityisesti silloin, kun verbi on yleinen, koska heillä on 
silloin paljon oikeita vastauksia ja vähän kiertoilmauksia ja vääriä vastauksia. 
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Venäjänkielisillä oppijoilla on eniten kiertoilmauksia juuri yleisten verbien 
ilmaisemisessa, joten heillä on enemmän ongelmia suomen kielen yleistenkin 
verbien semanttisten erojen hahmottamisessa. 

Tarkastelu opiskeluajan mukaan osoittaa, että oikeiden verbinvalintojen mää-
rässä pienin ero varsinaisen aineiston ja vertailuaineiston informanttien välillä on 
opiskelun alkuvaiheessa. Keskivaiheen opiskelijoilla on varsinaisessa aineistossa 
jo melkein kaksinkertainen määrä oikeita vastauksia vertailuaineistoon verrattuna. 
Loppuvaiheen oppijoilla ero on kaikkein suurin. Loppuvaihessa äidinkieleltään 
vironkieliset oppijat tuottavat melkein kolminkertaisen määrän oikeita vastauksia 
verrattuna äidinkieleltään venäjänkielisiin oppijoihin. Tämä voi johtua osittain 
myös siitä, että venäjänkielisten oppijoiden viron kielen taito ei loppuvaiheen 
oppijoilla ole enää riittänyt viron kielen transferin hyödyntämiseen suomen kielen 
oppimisessa. Tyhjiä vastauksia on alkuvaiheessa sekä vironkielisillä että venäjän-
kielisillä informanteilla paljon. Tyhjien vastausten määrän ero on kaventunut 
keskivaiheessa.  Loppuvaiheen oppijoista vironkielisillä tyhjiä vastauksia on noin 
60 % vähemmän kuin alkuvaiheessa, venäjänkielisillä vain 20 % vähemmän. 

Verbirektioiden osalta ero varsinaisen aineiston ja vertailuaineiston välillä ei 
ole niin suuri kuin verbinvalintojen osalta. Vironmukaisia vastauksia on vertailu-
aineistossa varsinaista aineistoa vähemmän myös verbirektioiden osalta. Kun 
transferin laukaiseva kieli ei ole äidinkieli vaan muu opittu kieli, negatiivista 
transferia on vähemmän kuin silloin, kun sen laukaiseva kieli on kohdekielelle 
läheistä sukua oleva oppijan äidinkieli. Syynä tähän voi olla se, että venäjänkieli-
set ovat jo viroa opiskellessaan joutuneet kiinnittämään huomiota omasta äidin-
kielestään venäjästä poikkeaviin rektioihin. Tällöin he helposti kiinnittävät myös 
suomea opiskellessaan huomiota rektioihin automaattisesti. Vironkieliset oppijat 
puolestaan olettavat läheisen sukukielen järjestelmän olevan myös tältä osin 
lähtökielensä järjestelmän kaltainen ja tekevät yliyleistyksiä. Kiertoilmauksia on 
vertailuaineiston rektiovastauksissa yli kaksinkertainen määrä varsinaiseen 
aineistoon verrattuna, vaikka vertailuaineiston verbinvalinnoissa niitä on varsi-
naista aineistoa vähemmän. Äidinkieleltään vironkielisten oppijoiden lähtökielen 
voidaan siis todeta vaikuttaneen myös verbirektiotuloksiin positiivisesti siten, että 
äidinkielen positiivisen transferin ansiosta he ovat samassa opiskeluajassa saavut-
taneet selkeästi paremman kielitaidon verbirektioiden hallinnan osalta kuin 
venäjänkieliset oppijat, jotka ovat kuitenkin opiskelleet myös viroa. Ero ei 
rektioiden osalta ole kuitenkaan niin suuri kuin verbinvalintojen osalta. 

Myös vertailuaineistossa näkyy suuri vaikutus sillä, onko testattujen verbien 
rektiosija sama vai eri virossa ja suomessa. Oikeita vastauksia samarektioisilla 
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verbeillä on vertailuaineistossa yli kolme ja puoli kertaa enemmän kuin erirektioi-
silla verbeillä. Varsinaisessa aineistossa oikeita vastauksia samarektioisilla 
verbeillä on vain vajaa kaksinkertainen määrä erirektioisiin verrattuna. Tulokset 
osoittavat myös, että kun transferin laukaiseva kieli ei ole äidinkieli, vaan muu 
opittu kieli, tämä muu opittu kieli ei aiheuta niin paljon negatiivista transferia 
kuin äidinkieli (vironmukaisia verbirektioita tuotettu vähemmän). Kun opittava 
kieli on muun opitun kielen (ei äidinkielen) sukukieli, oikeita vastauksia tuotetaan 
huomattavasti vähemmän silloin, kun näiden sukukielten järjestelmät eivät ole 
yhtenevät (rektiot ovat erilaiset). Heidän on siis täytynyt havaita oppimansa muun 
kielen ja kohdekielen systeemien erilaisuus näiden verbien rektioiden osalta, 
koska he eivät tuota niille vironmukaisia vastauksia, vaan jättävät ne kokonaan 
tuottamatta. Toisaalta jos he eivät hallitse näitä tiettyjä tapauksia viroksikaan, 
viron kielen transfer ei auta, vaikka viron ja suomen järjestelmät olisivatkin 
yhtenevät kyseisen tapauksen osalta. 

Opiskeluajalla ei ole yhtä suurta vaikutusta äidinkieleltään venäjänkielisten 
informanttien verbirektiotuloksiin kuin äidinkieleltään vironkielisillä. Vertailuai-
neiston keskivaiheen oppijat tuottivat jopa enemmän oikeita vastauksia kuin 
loppuvaiheen oppijat. Samalla tavalla kuten verbinvalinnoissa, myös verbirekti-
oissa pienin ero oikeiden vastausten määrässä varsinaisen aineiston ja vertailuai-
neiston informanttien välillä on opiskelun alkuvaiheessa. Tällöin viron- ja venä-
jänkielisten oppijoiden tuloksissa ei ole juuri lainkaan eroa. Keskivaiheen 
opiskelijoilla on ero jo huomattava. Loppuvaiheen oppijoilla ero on kaikkein 
suurin, ja tällöin äidinkieleltään vironkieliset oppijat tuottavat yli kaksinkertaisen 
määrän oikeita vastauksia verrattuna äidinkieleltään venäjänkielisiin oppijoihin. 
Suurin hyöty lähisukukielen L1-transferista on aineistoni perusteella silloin, kun 
suomea on opiskeltu 2,5−7 vuotta. 

Seuraavassa taulukossa esitän yhteenvedon varsinaisen aineiston ja vertailu-
aineiston tulosten vertailusta sekä verbinvalintojen että rektionvalintojen osalta. 
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Taulukko 29. Yhteenveto vironkielisten ja venäjänkielisten oppijoiden tulosten vertai-
lusta. 

Tutkimuskohde Tulos 

Verbinvalinnat Vironkieliset ovat saavuttaneet samassa opiskeluajassa selkeästi paremman 

verbien hallinnan kuin venäjänkieliset oppijat, jotka ovat opiskelleet myös 

viroa 

Verbinvalinnat Lähtökielellä ei ole vaikutusta väärien verbinvalintojen eli intralingvaalien 

virheiden määrään 

Verbinvalinnat Verbien merkitysvastaavuudella ei ole suurta vaikutusta venäjänkielisten 

oppijoiden verbinvalintoihin 

Verbinvalinnat Sanahahmon vastaavuudella on vaikutusta venäjänkielisten oppijoiden 

verbinvalintoihin 

Verbinvalinnat Tapaukset, joissa sanahahmot ovat samanlaiset tai lähes samanlaiset ja 

merkitykset erilaiset (ns. riskisanat) aiheuttavat ongelmia lähisukukielen 

oppimisessa huolimatta siitä, onko transferin laukaiseva kieli oppijan 

äidinkieli vai muu opittu kieli 

Verbinvalinnat Taajuudella on suuri vaikutus venäjänkielisten oppijoiden verbinvalintoihin 

(venäjänkielisllä oikeiden vastausten määrien erot eri taajuusryhmien välillä 

ovat vielä suurempia kuin vironkielisillä oppijoilla) 

Verbinvalinnat Pienin ero oikeiden verbinvalintojen määrässä varsinaisen aineiston ja 

vertailuaineiston välillä on opiskelun alkuvaiheessa (loppuvaihessa 

vironkieliset tuottavat melkein kolminkertaisen määrän oikeita vastauksia 

verrattuna äidinkieleltään venäjänkielisiin oppijoihin) 

Rektionvalinnat Ero tuloksissa vironkielisten ja venäjänkielisten oppijoiden välillä ei ole niin 

suuri rektionvalintojen kuin verbinvalintojen osalta 

Rektionvalinnat Lähtökielellä ei ole vaikutusta väärien rektionvalintojen eli intralingvaalien 

virheiden määrään 

Rektionvalinnat Vertailuaineistossa on varsinaista aineistoa suurempi vaikutus sillä, onko 

testattujen verbien rektiosija sama vai eri virossa ja suomessa 

Rektionvalinnat Vironmukaisia rektionvalintoja on vähemmän venäjänkielisillä oppijoilla 

Rektionvalinnat Opiskeluajalla ei ole yhtä suurta vaikutusta venäjänkielisten 

rektionvalintatuloksiin kuin vironkielisillä (venäjänkieliset keskivaiheen oppijat 

tuottivat enemmän oikeita vastauksia kuin loppuvaiheen oppijat) 

Rektionvalinnat Pienin ero rektionvalintatuloksissa varsinaisen aineiston ja vertailuaineiston 

välillä on opiskelun alkuvaiheessa, jolloin viron- ja venäjänkielisten oppijoiden 

tuloksissa ei ole juuri lainkaan eroa (keskivaiheessa ero jo huomattava ja 

loppuvaiheessa vironkielisillä yli kaksinkertainen määrä oikeita vastauksia 

verrattuna venäjänkielisiin) 
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10 Aineiston laadullista tarkastelua 

Kvantitatiivisen analyysin lisäksi tarkastelen aineistoa myös kvalitatiivisesti. 
Tässä luvussa analysoin informanttien tekemiä erilaisia vastausten editointeja 
sekä kuvaan heidän tuottamiaan kiertoilmauksia. Editointien tarkastelu pohjautuu 
Scriptlog-aineistoon, joka koostuu seitsemän varsinaisen aineiston informantin 
tuotoksista. Tämän aineiston avulla olen halunnut päästä käsiksi oppijoiden 
tuottamisprosessiin ja tarkastelen kielenoppijoiden tekemiä vastausten editointeja. 
Scriptlog-aineiston informantit ovat seuraavat: KO11, KO282, KO332, KO13, 

KO163, KO173  ja KO313. Nämä informantit ovat valikoituneet satunnaisesti niistä 
oppijoista, jotka halusivat tehdä testin tietokoneella. Informanteista yksi on 
alkuvaiheen, kaksi keskivaiheen ja neljä loppuvaiheen oppijoita. Koska Scriptlog-
aineiston informantteja on suhteellisen vähän eivätkä ne jakaudu tasaisesti eri 
kielenoppijaryhmiin, tarkastelen tätä aineistoa pelkästään kvalitatiivisesti. Esi-
merkit olen pyrkinyt valitsemaan siten, että ne kuvaavat monipuolisesti oppijoi-
den erilaisia ratkaisuja ja antavat siten laadullista tietoa oppijoiden toisen kielen 
tuottamisprosessista. 

10.1 Vastausten editointi 

Kirjoitusprosessi Scriptlogissa alkoi informanteilla siten, että he klikkasivat 
hiirellä kuvaruudussa näkyvää START-aloitusikkunaa. Jokainen testilause oli 
numeroitu seuraavasti: <SECTION1>, <SECTION2> jne. Nämä näkyvät myös 
tallenteissa. <BACKSPACE> tallenteissa tarkoittaa, että kirjoittaja on poistanut 
merkin tai merkkejä. Lineaarisessa tallenteessa näkyy myös poistettujen merkkien 
määrä, esim. <BACKSPACE4>.  <LEFT> ja <RIGHT> tarkoittavat, että kirjoit-
taja on siirtynyt näppäimistöllä tietyn määrän lyöntejä joko vasemmalle tai 
oikealle. Seuraavassa on esimerkki saman testilauseen (vi. toidu peale kulub liiga 
palju raha sm. ruokaan kuluu liian paljon rahaa) vastauksesta lineaarisena 
tallenteena (1), tilastotallenteena (2) ja editoitu teksti -tallenteena (3). Esimerkin 
kielenainekset eli informantin tuotokset on kaikissa esimerkeissä lihavoitu. 
Informanttien pitämät normaalia pidemmät tauot olen merkinnyt lihavoimalla 
kyseiset kohdat aikaa osoittavasta ensimmäisestä sarakkeesta. 
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(1) 
<START><SECTION1>Roualle kulu<BACKSPACE4>menee KO13 
 

(2)  
time from to  key 

0.00.000 00000 00000 <START> 

0.00.008 00000 00000 <SECTION> 

0.36.668 00000 00000 R 

0.38.158 00001 00001 o 

0.40.452 00002 00002 u 

0.40.670 00003 00003 a 

0.42.343 00004 00004 l 

0.42.538 00005 00005 l 

0.42.766 00006 00006 e 

0.46.528 00007 00007  

0.48.614 00008 00008 k 

0.49.130 00009 00009 u 

0.49.646 00010 00010 l 

0.50.040 00011 00011 u 

1.11.576 00012 00012 <BACKSPACE> 

1.12.354 00011 00011 <BACKSPACE> 

1.12.841 00010 00010 <BACKSPACE> 

1.13.249 00009 00009 <BACKSPACE> 

1.46.970 00008 00008 m 

1.47.193 00009 00009 e 

1.47.320 00010 00010 n 

1.47.511 00011 00011 e 

1.47.699 00012 00012 e 

KO13 

 

(3) 
Roualle menee. (pro ruokaan kuluu) KO13 

Esimerkistä voi havaita, että kielenoppija on ennen kiertoilmauksen menee 
tuottamista käyttänyt suoraa käännösvastinetta kulua. Hän on myös pitänyt tauon 
tässä vaiheessa ja miettinyt vastinetta pitkään. Sen sijaan verbin vironmukaisen 
rektion hän on tuottanut nopeasti eikä ole sitä juuri pohtinut eikä myöskään 
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korjannut jälkikäteen. Lekseemin ruoka tuottamisessa tapahtunut virhe (roualle) 
vaikuttaisi lipsahdukselta, koska informantti ei ole sitä korjannut, vaikka hän on 
edistynyt oppija informanttiryhmästä 3. 

Informanttien Scriptlog-aineistossa tekemistä editoinneista tarkastelen ver-
binvalintojen ja rektionvalintojen editointeja. Informantit tekevät aineistossani 
runsaasti myös muunlaisia editointeja, esimerkiksi lyöntivirheen, oikeinkirjoituk-
sen, morfologian, ison kirjaimen ja ulkoasun editointeja (vrt. Wengelin 2002). 
Koska nämä eivät ole relevantteja tutkimuskysymysteni kannalta, en tarkastele 
niitä tarkemmin. Oppijat myös pitävät toisen kielen tuottamisprosessissaan 
eripituisia taukoja. Yleensä ensimmäinen tauko on heti uuden lauseen käännöksen 
alkaessa. Seuraava tauko pidetään yleensä ennen verbilekseemin tuottamista. 
Tällöin pidetyt tauot ovat yleensä pitkiä sellaisissa tapauksissa, kun oppija on 
ehkä hallinnut verbin mutta ei onnistu palauttamaan sitä mieleensä. Tauko on sen 
sijaan lyhyt, yleensä vain noin 10 sekuntia, jos oppija huomaa hyvin pian, että hän 
ei ole koskaan osannutkaan kyseistä verbiä. Näitä lyhyitä taukoja informantit 
pitävät yleensä silloin, kun tulisi tuottaa harvinainen verbi. Kolmas tauko pidetään 
ennen rektiosijan tuottamista. Taukoja pidetään myös silloin, jos oppija on 
epävarma vastauksestaan, jolloin informantti yleensä palaakin editoimaan vasta-
ustaan. Lisäksi taukoja on usein silloin, kun on tuotettava jokin kompleksinen 
morfologinen muoto, esimerkiksi astevaihtelullinen muoto. Verbin- ja rektionva-
linnoissa on mielenkiintoista se, että ensimmäisen vaiheen informantti ei tee 
verbinvalintojen editointeja lainkaan mutta tekee joitakin verbirektioiden editoin-
teja ja runsaasti muita editointeja. Muiden vaiheiden oppijat tekevät sekä verbin-
valintojen editointeja että kaikkia muitakin editointeja. 

10.1.1 Verbinvalintojen editoinnit 

Verbinvalintojen editoinnilla tarkoitan tapauksia, joissa oppija on muuttanut 
tuottamaansa verbinvalintaa. Tällöin esimerkiksi oikea verbinvalinta on korjattu 
vääräksi, vironmukaiseksi, kiertoilmaukseksi, tyhjäksi tai päinvastoin. Joskus 
väärä verbinvalinta voidaan editoinnissa korvata myös samalla tai toisella väärällä 
verbinvalinnalla, samoin jokin vironmukainen toisella vironmukaisella jne. 
Verbinvalinnan editointi on voinut tapahtua heti verbin tuottamisen jälkeen tai 
myöhemmin, esimerkiksi seuraavan testilauseen kääntämisen aikana. 

Seuraavassa esimerkissä kielenoppija tuottaa ensin väärän verbinvalinnan 
huijata, mutta korjaa sen oikeaksi tuottamalla verbin pettää. Huijata-verbi 
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edellyttäisi elollista subjektia, kun taas pettää-verbin subjekti voi olla myös 
eloton. 

time from to  key 

91.01.195 04685 04685 <SECTION> 

91.03.476 04685 04685 A 

91.03.602 04686 04686 U 

91.03.914 04687 04687 t 

91.04.059 04688 04688 o 

91.04.160 04689 04689 r 

91.04.580 04690 04690 <BACKSPACE> 

91.05.019 04689 04689 n 

91.05.728 04690 04690 <LEFT> 

91.05.859 04689 04689 <LEFT> 

91.05.950 04688 04688 <LEFT> 

91.06.326 04687 04687 <LEFT> 

91.06.782 04686 04686 u 

91.06.881 04687 04687 <DELETE> 

91.07.034 04687 04687 <END> 

91.07.405 04690 04690  

91.16.482 04691 04691 <RIGHT> 

91.16.983 04693 04693 <DOWN> 

91.17.503 04693 04693 <LEFT> 

91.19.447 04691 04691 m 

91.19.663 04692 04692 o 

91.19.760 04693 04693 o 

91.20.085 04694 04694 t 

91.20.201 04695 04695 t 

91.20.465 04696 04696 o 

91.20.673 04697 04697 r 

91.20.743 04698 04698 i 

91.50.226 04699 04699  

91.50.753 04700 04700 m 

91.50.838 04701 04701 e 

91.50.967 04702 04702 i 

91.51.514 04703 04703 d 

91.51.655 04704 04704 ä 
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91.51.816 04705 04705 t 

91.52.037 04706 04706 - 

91.52.541 04707 04707 <LEFT> 

91.52.903 04706 04706 <LEFT> 

91.53.569 04700 04700 h 

91.53.743 04701 04701 u 

91.53.895 04702 04702 i 

91.54.065 04703 04703 j 

91.54.159 04704 04704 a 

91.54.457 04705 04705 s 

91.54.587 04706 04706 s 

91.54.752 04707 04707 i 

91.54.879 04708 04708  

91.55.360 04709 04709  

91.56.112 04700 04700 p 

91.56.161 04701 04701 e 

91.56.429 04702 04702 t 

91.56.545 04703 04703 t 

91.56.646 04704 04704 i 

91.57.404 04705 04705  

91.57.905 04706 04706 <END> 

91.58.171 04713 04713 <RETURN> 

 

Auton moottori petti meidät. KO163 

Tässä esimerkissä informantti pitää lauseen kääntämisen aikana useita taukoja. 
Ensimmäinen tauko on heti hänen saatuaan eteensä uuden käännettävän lauseen 
ennen kääntämisen aloittamista. Seuraavan tauon hän pitää ennen lekseemiä 
moottori, vaikka se on itse asiassa annettu valmiiksi, mutta todennäköisesti 
informantti ei ole huomannut sitä. Kolmannen ja pitkän tauon hän pitää mietties-
sään verbinvalintaa, vaikka tuottaakin lopulta ensin rektion ja vasta sen jälkeen 
väärän verbinvalinnan, jonka korjaa lopulta oikeaksi. 

Verbinvalintojen editoinneista hyvä esimerkki on tapaus, jossa kielenoppijan 
lopullisessa tuotoksessa näkyy oikea verbinvalinta: 

1) Profeetta Maltsvet ennusti valkoisen laivan saapumisen. KO163 
Prohvet Maltsvet kuulutas ette valge laeva saabumist. 
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Pelkän lopullisen tuotoksen perusteella voisi päätellä, että tällä loppuvaiheen 
oppijalla ei ole ollut ongelmia tuottaa oikeaa verbinvalintaa. Scriptlog-aineisto 
osoittaa kuitenkin, että informantti tuotti ensin tyhjän vastauksen ja sen jälkeen 
vironmukaisen vastauksen kuulutti. Lopulta informantti editoi vastauksen oikeak-
si (ennusti). 

Verbinvalinnan editointeja tehtiin Scriptlog-aineistossa usein myös myö-
hemmin testin kuluessa. Esimerkiksi useamman testilauseen kääntämisen jälkeen 
saatettiin palata taaksepäin tekemään verbinvalinnan editointi. Hyvin tavallinen 
on verbinvalinnan editointi, jossa tyhjä vastaus muutetaan oikeaksi, vironmukai-
seksi, vääräksi tai kiertoilmaukseksi. Tämä osoittaa, että oppijat joko palauttivat 
testin aikana mieleensä unohtamiaan verbejä tai käyttivät leksikaalista päättelyä. 

Seuraava lineaarinen tallenne osoittaa, että oppija on tuottanut ensin viron-
mukaisen vastauksen, editoinut sen, tuottanut uudestaan saman vironmukaisen 
vastauksen ja editoinut myös sen. Lopulta hän on jättänyt vastaamatta ja kirjoitta-
nut ei tea ’en tiedä’. 

<SECTION61>keksis<BACKSPACE6><UP>(9<BACKSPACE>)<LEFT>keksi
s<RIGHT><LEFT8><RETURN><RIGHT8<BACKSPACE><RETURN><LEFT
><RETURN2<BACKSPACE11<DOWN2>()<LEFT>ei tea<RIGHT2><LEFT> 
yhellä jalalla<RETURN> KO332 

 

Seuraava lineaarinen tallenne osoittaa, että sama oppija on toisen testilauseen 
yhteydessä tuottanut ensin oikean verbinvalinnan, mutta poistanut sen ja kirjoitta-
nut vain ei tea ’en tiedä’. 

<SECTION67>()<LEFT>vihjas<RIGHT>devalc<BACKSPACE>vaato<BACK
SPACE>iolle<RETURN><UP><RIGHT2><LEFT><DELETE>ei tea<DOWN> 
KO332 

Scriptlog-aineisto osoittaa myös, että oppijat saattavat tuottaa ensin rektion ja 
vasta sitten verbin: 

<SECTION63>omilla l <BACKSPACE>jalkoilla<RIGHT><UP><LEFT> 
<LEFT><RIGHT><BACKSPACE><RIGHT><LEFT>kävele<DOWN><LEFT>
<RETURN> KO332 
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Testilauseessa meditsiiniõde puistas haavale rohtu, sm. sairaanhoitaja sirotti 
haavaan lääkettä yksi informantti on tuottanut ensin rektion ja laittanut verbin 
paikalle kolme pistettä. Lopulta hän on kuitenkin tuottanut verbille kiertoilmauk-
sen laittoi: 

<SECTION145>Si<BACKSPACE2><DOWN>Sairaanhoitaja … haavaan 
lääkettä.<RETURN><DOWN2><UP> <RIGHT>laoi<BACKSPACE2>ittoi 
<RIGHT><DELETE><DOWN3> KO163 

Kun verbinvalintaa editoidaan, sillä on vaikutusta myös verbin rektioon. Aina 
kielenoppijat eivät muista ottaa tätä huomioon, vaan jättävät verbinvalinnan 
editoinnin jälkeen rektion entiseen muotoonsa, jolloin rektionvalinta muuttuu 
virheelliseksi. 

time from to  key 

112.16.860 05515 05515 <SECTION> 

112.18.667 05515 05515 <DOWN> 

112.18.824 05536 05536 <DOWN> 

112.20.896 05536 05536 E 

112.21.101 05537 05537 s 

112.21.392 05538 05538 i 

112.21.597 05539 05539 n 

112.21.691 05540 05540 e 

112.21.878 05541 05541 i 

112.22.097 05542 05542 t 

112.24.005 05543 05543 ä  

112.24.299 05544 05544  

112.24.472 05545 05545 e 

112.24.550 05546 05546 i 

112.24.737 05547 05547  

112.24.855 05548 05548 s 

112.25.106 05549 05549 a 

112.25.249 05550 05550 a 

112.25.464 05551 05551  

112.26.176 05552 05552 k 

112.26.321 05553 05553 o 

112.26.444 05554 05554 s 
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112.26.565 05555 05555 k 

112.26.692 05556 05556 e 

112.26.947 05557 05557 t 

112.27.084 05558 05558 t 

112.27.471 05559 05559 a 

112.27.593 05560 05560 a 

112.28.031 05561 05561 ! 

112.28.527 05562 05562 <LEFT> 

112.28.649 05561 05561 <LEFT> 

112.28.776 05560 05560 <LEFT> 

112.28.879 05559 05559 <LEFT> 

112.29.014 05558 05558 <LEFT> 

112.30.388 05557 05557 <DELETE> 

112.30.600 05557 05557 <DELETE> 

112.30.996 05557 05557 <DELETE> 

112.32.881 05557 05557 <END> 

112.33.275 05559 05559 <RETURN> 

 
Esineitä ei saa koskea. KO163 

Tässä esimerkissä ensimmäiseksi tuotettu verbi koskettaa vaatii annettua partitii-
virektiota, mutta editoinnin jälkeen tuotettu koskea vaatisikin illatiivia, mutta 
oppija ei ole palannut editoimaan rektionvalintaansa, vaikka onkin pitänyt tauon 
sekä ennen rektion tuottamista että lopussa. Seuraavassa esimerkissä sama 
informantti on muistanut editoida myös rektion, kun on muuttanut verbinvalin-
taansa: 

Äiti kärsii migreenistä. KO163 

Informantti on nimittäin tuottanut ensin käännösvastineen Äiti potee migreeniä ja 
editoinut sen sitten muotoon Äiti kärsii migreenistä. 

Scriptlog-aineisto siis osoittaa, että kielenoppijat editoivat runsaasti tuotos-
taan. Verbinvalintojen editonteja ei kuitenkaan tehdä aineistossani vielä 
kielenoppimisen alkuvaiheessa. Keski- ja loppuvaiheen oppijat sen sijaan tekevät 
runsaasti verbinvalintojen editointeja. Verbinvalintoja editoidessaan informantit 
eivät aina ota huomioon editoinnin vaikutusta verbirektioon. 
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10.1.2 Rektionvalintojen editoinnit 

Rektionvalintojen editoinnilla tarkoitan sitä, että oppija on muuttanut jo tuotta-
maansa verbirektiota joko välittömästi tai myöhemmin. Tällöin oikea verbirektio 
on korjattu oikeaksi, vironmukaiseksi, kiertoilmaukseksi, tyhjäksi tai päinvastoin. 
Väärä verbirektio on saatettu korvata editoinnista huolimatta myös samalla 
väärällä tai myös toisella väärällä verbirektiolla. Kielenoppijat prosessoivat 
rektionvalintaa usein myös pitkään ja voivat editoida sitä useaan kertaan, kuten 
seuraava esimerkki osoittaa: 

<SECTION161><DOWN>olen saanut … vanhoista vitseistä. 
<LEFT4><RIGHT><LEFT><RIGHT8>hin<DELETE3><END><LEFT4>hin<
DELETE3><LEFT4><RIGHT>kylliksi<RIGHT><DELETE><RIGHT6>sta<RI
GHT><RIGHT6>atä<DELETE3><DOWN2><END><RETURN><DOWN><U
P><LEFT2><DOWN><LEFT4>s<DELETE><DOWN3> KO163 

Informantti on tuottanut ensin vironmukaisen elatiivirektion vanhoista vitseistä, 
korjaa sen oikeaksi illatiivirektioksi vanhoihin vitseihin, mutta editoi sen uudes-
taan vironmukaiseksi elatiivirektioksi. Lopussa hän on vielä käynyt editoimassa 
elatiivin sijapäätteeseen tekemänsä lyöntivirheen atä muotoon stä. Seuraavassa 
näytteessä toinen informantti on tuottanut ensin virheellisen elatiivirektion, jonka 
hän on editoinut oikeaksi partitiivirektioksi: 

<SECTION11>…<RETURN>rahastajasta<BACKSPACE3>da<RETURN><S
ECTION12><UP><RIGHT10><BACKSPACE>t<DOWN> KO11 

Tässä esimerkissä informantti editoi rektionvalintaansa ja tuottaa oikean rektion, 
vaikka verbin täydennys sisältääkin taivutusvirheen: rahastajada (pro rahasta-
jaa). Hän siirtyy seuraavaan testilauseeseen mutta palaa tekemään kieliopin 
editoinnin ja tuottaa muodon rahastajata, joka on jo enemmän kohdekielen 
mukainen vaikkakaan ei silti nykykielessä kyseisen lekseemin partitiivimuoto, 
Molemmat editoidut rektionvalinnat ovat silti tulkittavissa siten, että oppija on 
tarkoittanut partitiivirektiota. 

Seuraavassa tilastotallenteessa näkyy, miten oppija on tuottanut vironmukai-
selle verbinvalinnalleen ensin genetiivirektion ja editoinut sen partitiivirektioksi: 
tapaa ikkunta (pro osuu ikkunaan). 
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time from to  key 

31.12.582 00730 00730 <SECTION> 

31.18.426 00730 00730 t 

31.18.589 00731 00731 a 

31.19.624 00732 00732 p 

31.20.853 00733 00733 a 

31.21.027 00734 00734 a 

31.24.356 00735 00735 <RETURN> 

31.26.134 00737 00737 i 

31.26.389 00738 00738 k 

31.26.522 00739 00739 k 

31.26.887 00740 00740 u 

31.27.372 00741 00741 n 

31.30.841 00742 00742 a 

31.34.300 00743 00743 n 

31.37.270 00744 00744 <BACKSPACE> 

31.37.463 00743 00743 <BACKSPACE> 

31.37.678 00742 00742 <BACKSPACE> 

31.38.624 00741 00741 n 

31.39.118 00742 00742 t 

31.39.261 00743 00743 a 

31.40.425 00744 00744 <LEFT> 

31.40.621 00743 00743 <LEFT> 

31.40.881 00742 00742 <RIGHT> 

31.41.080 00743 00743 <RIGHT> 

31.41.463 00744 00744 <RIGHT> 

31.42.253 00744 00744 <RETURN> 

KO11 

Tässä esimerkissä informantti on pitänyt useita taukoja. Ensimmäisen tauon hän 
pitää ennen kääntämisen aloittamista ja toisen ennen verbin täydennyksen tuotta-
mista. Seuraavan tauon hän pitää miettiessään rektiosijaa. Viimeinen tauko on sen 
jälkeen, kun informantti on tuottanut rektiosijaksi genetiivin. Tauon jälkeen hän 
päättääkin editoida rektion partitiivksi. Lopullinen muoto ikkunta on tulkittu 
analyysissa partitiivimuodoksi, vaikka kieliopillisesti se on virheellisesti tuotettu. 



251 

 

Partiitivirektio on lisäksi tässä tapauksessa vironmukainen: vi. pall tabas akent, 
sm. pallo osui ikkunaan. 

Seuraavassa esimerkissä pelata-verbille (vi. mängida) annettu genetiivirektio 
on editoitu oikeaksi: 

<SECTION60>…<RETURN>lentopallon<BACKSPACE>o<BACKSPACE>ta
<BACKSPACE2>a<RETURN> KO11 

Informantti on tuottanut ensin genetiivimuodon lentopallon, sitten editoinut sen 
partitiivirektioksi lentopalloo. Sen jälkeen partitiivi on editoitu muotoon lentopal-
lota ja lopuksi oikeaan muotoon lentopalloa. 

Rektionvalintojen editointeja tehdään runsaasti kaikissa kielenoppimisen vai-
hessa, myös alkuvaiheessa. Myös rektionvalintojen editoinneissa informantit 
saattavat muuttaa rektionvalintaansa useaan kertaan. Ajallisesti näitä editointeja 
tehdään sekä välittömästi rektion tuottamisen jälkeen että myöhemmin. Verbinva-
lintoja editoidessaan informantit eivät aina ota huomioon editoinnin vaikutusta 
verbirektioon. 

10.2 Kiertoilmausten tarkastelua 

Olen tarkastellut laadullisesti myös oppijoiden tuottamia verbinvalintojen kier-
toilmauksia. Nämä kiertoilmaukset ovat toisaalta osoitus kielenoppijan tarpeesta 
vältellä suoraa vastinetta (välttelystrategia) ja toisaalta taidosta käyttää hyväkseen 
kielitaitoaan (kompensaatiostrategia). Kiertoilmausten tarkastelun avulla pyrin 
kuvaamaan, miten kielenoppimisprosessin kannalta tärkeät, lähellä oikeaa olevat 
verbinvalinnat kehittyvät kielenoppimisprosessin edetessä. Pelkästään oikeiden 
vastausten tarkastelu ei tuota tietoa siitä, mitä kielenoppimisprosessissa on kenties 
tapahtunut ennen täysin oikean verbin hallintaa. Tarkastelenkin kiertoilmauksia 
tästä syystä opiskeluajan mukaan. 

Kiertoilmauksia ovat vastaukset, joissa testatulle lekseemille ei ole annettu 
joko lainkaan suoraa vastinetta vaan sen tarve on kierretty ilmaisemalla asia toisin 
sanoin, tai vastineena on käytetty jotain muuta suomen kielen verbilekseemiä, 
jonka sisältömerkitys on lähellä ekvivalenttia verbiä. Osa kiertoilmauksista 
vaikuttaa syntyneen tahattomasti, kun oppija ei ole prosessoinut annettua leksee-
miä riittävän tarkasti. Osa kiertoilmauksista on puolestaan tahallisesti syntyneitä 
joko oppijan halusta pyrkiä mielestään sujuvampiin ilmaisuihin tai tarpeesta 
kompensoida kielitaitonsa puutteita (kompensaatiostrategia). 
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Liitteen 2 taulukosta selviää, että kaikkiaan verbinvalintojen kiertoilmauksia 
on varsinaisessa aineistossa yhteensä 1302 eli 6,7 %. Merkitysvastaavuuden 
osalta eniten kiertoilmauksia on tapauksissa, joissa yhdellä viron verbillä on 
suomessa yksi vastine. Sanahahmon mukaisissa ryhmissä eniten kiertoilmauksia 
on tapauksissa, joissa sanahahmot virossa ja suomessa ovat erilaiset ja merkityk-
set samanlaiset. Vähiten kiertoilmauksia on ns. riskisanatapauksissa eli silloin, 
kun sanahahmot ovat virossa ja suomessa samanlaiset tai lähes samanlaiset ja 
merkitykset erilaiset. Taajuus vaikuttaa kiertoilmausten määrään siten, että eniten 
kiertoilmauksia oppijat tuottavat taajuudeltaan harvinaisille verbeille (verbin 
frekvenssiluokka on 1001− tai verbiä ei ole lainkaan Suomen kielen taajuussanas-
tossa). Kun verbi on melko yleinen (sen frekvenssiluokka on 501−1000), kier-
toilmauksia on vähiten. Opiskeluajan tarkastelu osoittaa puolestaan, että loppu-
vaiheen oppijat tuottavat melkein kolme kertaa enemmän kiertoilmauksia kuin 
keskivaiheen oppijat ja viisi kertaa enemmän kuin alkuvaiheen oppijat. Kiertoil-
mausten määrä siis kasvaa voimakkaasti opiskeluajan myötä, joten rohkeus 
kompensoida kielitaidon puutteita kasvaa kielitaidon lisääntyessä. 

Alku- ja keskivaiheen oppijoilla kiertoilmauksia on eniten silloin, kun sana-
hahmot ja merkitykset ovat suomessa ja virossa samanlaiset tai lähes samanlaiset, 
ja loppuvaiheen oppijoilla silloin, kun sanahahmot ovat erilaiset ja merkitykset 
samanlaiset. Kiertoilmauksia on alkuvaiheen oppijoilla eniten silloin, kun verbi 
on yleinen, mutta keski- ja loppuvaiheen oppijoilla silloin, kun verbi on harvinai-
nen. Kiertoilmauksia on alkuvaiheen oppijoilla eniten silloin, kun sanahahmot ja 
merkitykset ovat suomessa ja virossa samanlaiset tai lähes samanlaiset, ja keski- 
ja loppuvaiheen oppijoilla silloin, kun sanahahmot ovat erilaiset ja merkitykset 
samanlaiset. 

Seuraavassa annan esimerkkejä ja tarkastelen lähemmin näitä aineistossa ole-
via verbinvalintojen kiertoilmauksia eri vaiheen kielenoppijoilla verbin taajuuden 
mukaan. 

10.2.1 Alkuvaiheen oppijoiden kiertoilmauksia 

Alkuvaiheen oppijoilla on aineistossani eniten kiertoilmauksia silloin, kun verbi 
on yleinen. Tällaisia alkuvaiheen oppijoiden käyttämiä yleisten verbien kiertoil-
mauksia ovat esimerkiksi seuraavat: 
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2) (Pekka) ymmärtää vieraita kieliä. (pro hallitsee) KO31 
(Pekka) osaa vieraita kielia. (pro hallitsee) KO81 
(Pekka) puhuu ---. (pro hallitsee) KO301 
Pekka valdab võõrkeeli. 

3) (Taidemuseo) on kaupungissa. (pro sijaitsee) KO41 
Kunstimuuseum asub linnas. 

4) (Tämä kirja) täytyy ostaa. (pro kannattaa) KO41 
Seda raamatut tasub osta. 

5) Ruoalle menee (liian paljon rahaa). (pro kuluu) KO21 
Ruoka tarvitse (liian paljon rahaa). (pro kuluu) KO271 
Toidu peale kulub liiga palju raha. 

6) (Hän) pitää jalkapallosta. (pro harrastaa) KO81 
(Hän) tykka jalkapallosta. (pro harrastaa) KO91 
(Hän) rakasta jalkapallo. (pro harrastaa) KO221 
Ta harrastab jalgpalli. 

7) Minä menin (lauantaina) torille. (pro kävin) KO171 
Ma käisin laupäeval turul. 

8) (Lapsi) kävällä pari askeli (eteenpäin). (pro astui) KO271 
Laps astus paar sammu edasi. 

9) (Lääkäri) katsosi potilasta (pitkään). (pro tutki) KO351 
Arst uuris patsienti kaua. 

10) (Uutinen) oli kiinnostava rehtorille. (pro kiinnosti) KO351 
Uudis huvitas rektorit. 

11) (Ruusupensas) kukkii. (pro puhkesi) KO371 
Roosipõõsas puhkes õitsele. 
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Näistä alkuvaiheen oppijoiden tuottamista kiertoilmauksista voi havaita sen, että 
tuotettujen lekseemien sanahahmot ovat oppijoiden kielitajussa vielä vakiintumat-
tomia (kävällä, tykka, ruvesi) ja että ne voivat olla myös puhekielisiä (esim. 
tykka). Alkuvaiheen oppijoille onkin tyypillistä se, etteivät he hallitse vielä kielen 
pragmatiikkaa eli sitä, miten kieltä käytetään eri tilanteissa ja millaisia eroja 
kielen eri rekistereillä on. Kiertoilmaukset ovat tässä vaiheessa myös merkityksel-
tään täsmentymättömämpiä (vrt. ruusupensas kukkii, pro ruusupensas puhkesi 
kukkaan, tämä kirja täytyy ostaa, pro kannattaa ostaa).  

Alkuvaiheen oppijoilla oli seuraavanlaisia kiertoilmauksia silloin, kun verbi 
on melko yleinen: 

12) (En) jaksaa nousta (niin aikaisin). (pro viitsi) KO21 
(En) halua nousta (niin aikaisin). (pro viitsi) KO61 
Ma ei viitsi nii vara tõusta. 

13) (Äiti) menee kotissa. (pro riensi) KO21 
(Äiti) menin nopeasti kotin. (pro riensi) KO221 
Ema ruttas koju. 

14) (En halua) taistella rahasta. (pro riidellä) KO61 
Ma ei taha raha pärast riielda. 

15) (Hän) tuhlati (rahansa) vaateille. (pro kulutti) KO81 
(Hän) käytti (rahansa) vaateile. (pro kulutti) KO311 
Ta kulutas oma raha riietele. 

16) (Ruoka) on hyvä. (pro maistuu) KO271 
Toit maitseb hästi. 

17) (Pallo) iski ikkunaa. (pro osui) KO271 
Pall tabas akent. 

18) (Pojat) käyttivät voimaa. (pro koettelivat) KO311 
Poisid katsusid jõudu. 
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19) (Pelko) täytis (minut) hetkena. (pro valtasi) KO341 
Hirm valdas mind hetkega. 

20) (En halua) sotia rahan takia. (pro riidellä) KO371 
Ma ei taha raha pärast riielda. 

Alkuvaiheen oppijoilla oli seuraavanlaisia kiertoilmauksia silloin, kun verbi 
on harvinainen: 

21) (Hän) huuteli ---. (pro huudahti) KO51 
Ta hüüatas hämmastusest. 

22) (Hän) katsoo rahastajaan. (pro mulkoilee) KO61 
Ta põrnitseb konduktorit. 

23) (Isoisä) panee (leivän päälle) suolaa. (pro sirottaa) KO91 
(Isoisä) ravistaa (leivän päälle) suola. (pro sirottaa) KO311 
Vanaisa raputab leiva peale soola. 

24) (Eläin) tajus vaara. (pro vainusi) KO91 
Loom haistis hädaohtu. 

25) Huomenna panemme (rakennustarvikkeet) vaunutesse. (pro lastaamme) 
KO91 
Homme laadime ehitusmaterjalid vagunitesse. 

26) (Mies) syöi (naista) silmin kanssa. (pro ahmi) KO131 
Mees õgis naist silmadega. 

27) (Olen) tallenanut (muistoni) päiväkirjaan. (pro ikuistanut) KO311 
Olen jäädvustanud oma mälestused päevikus. 

28) (Hän) kaatui kiville. (pro kompastui) KO311 
Ta komistas kivi otsa. 
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29) (Eläin) aavisti vaara. (pro vainusi) KO311 
Loom haistis hädaohtu. 

30) (Kansa) protestoi katulla. (pro kapinoi) KO371 
Rahvas mässas tänaval. 

Alkuvaiheen oppijoiden tuottamat harvinaisten verbien kiertoilmaukset ovat 
yleensä edellytettyä ekvivalenttia käännösvastinetta yleisempiä lekseemejä. Nämä 
kiertoilmaukset johtavat alkuvaiheen oppijoilla kuitenkin usein siihen, etteivät he 
hallitse vielä kyseisen lekseemin oikeinkirjoitusta (tajus, syöi, tallenanut) tai 
etteivät he kykene tuottamaan rektiota lainkaan (huuteli ---) tai tuottavat virheelli-
sen rektion (isoisä ravistaa suola, tajus vaara, syöi (naista) silmin kanssa). 

10.2.2 Keskivaiheen oppijoiden kiertoilmauksia 

Keskivaiheen oppijoilla oli seuraavanlaisia verbinvalintojen kiertoilmauksia 
silloin, kun verbi on yleinen: 

31) (Minä) en sanonut uudesti kysymysta. (pro toistanut) KO12 
Ma ei korranud küsimust. 

32) (Äiti)llä on migreeni. (pro kärsii) KO82 
Ema kannatab migreeni all. 

33) (Poika) koski sormella (vettä). (pro koetti) KO162 
Poiss katsus näpuga vett. 

34) (Ruusupensas) rupesi kukkimaan. (pro puhkesi) KO202 
Roosipõõsas puhkes õitsele. 

35) (Vartija) pysäytti vangin (pakenemasta). (pro esti) KO202 
Valvur takistas vangi põgenemast. 

36) (Äiti) laittoi (kahvia) kuppeihin. (pro kaatoi) KO222 
Ema valas kohvi tassidesse. 
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37) (Järvi oli) tullut suoksi sadassa vuodessa. (pro soistunut) KO282 
(Järvi oli) sadan vuoden ajassa muuttunut suoksi. (pro soistunut) KO352 
Järv oli saja aastaga soostunud. 

38) (Presidentti) vihjasi (puheessaan) lakolle. (pro viittasi) KO352 
President viitas oma kõnes streigile. 

Näistä kiertoilmauksista osa on hyvinkin toimivia (äitillä on migreeni, järvi oli 
muuttunut suoksi). Oppijat ovat usein myös pystyneet käyttämäään kielitaitoaan 
innovatiivisesti hyväksi kompensoidakseen kielitaidon puutetta (en sanonut 
uudesti kysymysta, luen kirjallisuutta, ruusupensas rupesi kukkimaan). Kiertoil-
mauksen myötä lauseen sävy voi kuitenkin muuttua (vrt. presidentti vihjasi 
puheessaan lakkoon, pro presidentti viittasi puheessaan lakkoon ja poika koski 
sormella vettä, pro poika koetti sormella vettä). Kiertoilmaus vartija pysäytti 
vangin olisi toimiva vastine, jos lauseessa ei olisi täydennystä pakenemasta. 

Keskivaiheen oppijoilla oli esimerkiksi seuraavanlaisia kiertoilmauksia sil-
loin, kun verbi on melko yleinen: 

39) (En halua) tapella rahasta. (pro riidellä) KO12 
(En halua) kiistellä rahasta. (pro riidellä) KO202 
Ma ei taha raha pärast riielda. 

40) (Pallo) meni ikkunaan. (pro osui) KO12 
Pall tabas akent. 

41) (Ryppy hänen otsallaan) ei tarkoitanut hyvä. (pro enteillyt) KO62 
Korts tema laubal ei ennustanud head. 

42) (Ruoka) oli hyvää. (pro maistuu) KO112 
Toit maitseb hästi. 

43) (Hän) tuhlas (rahansa) vaatteille. (pro kulutti) KO122 
Ta kulutas oma raha riietele. 

44) (Sokea) koski (tietä) jalkalla. (pro tunnusteli) KO162 
Pime katsus teed jalaga. 
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45) (Johtaja) soimasi sihteerille. (pro haukkui) KO162 
Juhataja sõimas oma sekretäri läbi. 

46) (Liisa) ottii rahaa (pankista). (pro lainasi) KO172 
Liisa laenas pangast raha. 

47) (Kuka) vastaa budjetista? (pro päättää) KO202 
Kes otsustab eelarve üle? 

48) (Syyllisyydentunne) on sydämellä. (pro ahdistaa) KO272 
Süütunne rõhub südant. 

Myös näistä kiertoilmauksista osa on täysin toimivia (ruoka oli hyvää, pro ruoka 
maistui hyvältä/hyvälle, kuka vastaa budjetista, pro kuka päättää budjetista). Sen 
sijaan useat kiertoilmaukset ovat sellaisia, että vastine ei ole eksakti annetun 
verbin käännösvastine, vaikka se osittain kantaakin oikeaa merkitystä (otti rahaa 
pankista, pro lainasi rahaa pankista). Kiertoilmaus voi myös antaa verbille 
lisämerkityksen (tuhlasi rahansa vaatteisiin, pro kulutti rahansa vaatteisiin). 

Keskivaiheen oppijoilla on aineistossani eniten kiertoilmauksia silloin, kun 
verbi on harvinainen. Tällaisia keskivaiheen oppijoiden kiertoilmauksia ovat 
esimerkiksi seuraavat: 

49) (Opettaja) visuaalisti (esitelmäänsä) kuvilla. (pro havainnollisti) KO52 
Õpetaja näitlikustas oma ettekannet piltidega. 

50) (Pekka) kerskaa voimallansa. (pro ylpeilee) KO52 
Pekka uhkustab oma jõuga. 

51) (Hän) huusi hämmästyksestä. (pro huudahti) KO72 
Ta hüüatas hämmastusest. 

52) (Potilas) huusi kivun takia. (pro karjaisi) KO162 
Haige karjatas valu pärast. 
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53) (Hän) tuijottaa rahastajaa. (pro mulkoilee) KO72 
Ta põrnitseb konduktorit. 

54) (Vihanpuuskassa hän) huutaa jokaisen päälle. (pro karjuu) KO122 
Vihahoos ta karjub igaühe peale. 

55) (Hän) en puhunut totta hänen osoidesta. (pro valehteli) KO172 
Ta valetas oma aadressi. 

56) (Käki) lauloi metsässä. (pro kukkui) KO222 
Kägu kukkus metsas. 

57) Otin (ämpärillä kaivosta) vettä. (pro ammensin) KO222 
Ammutasin ämbriga kaevust vett. 

58) (Hän) tuoksu kuin valkosipuli. (pro löyhkää) KO272 
Ta lehkab küüslaugu järele. 

59) (Lumisade) tekee näkyvyyden huonommaksi. (pro huononsi) KO352 
Lumesadu halvendas nähtavust. 

Näiden harvinaisten verbien kiertoilmauksilla on usein se seuraus, että annettu 
vastine on sisällöltään köyhempi kuin edellytetty ekvivalentti käännösvastine. 
Tällöin verbin merkitys latistuu eikä se kanna kaikkia vivahteita (huutaa hämmäs-
tyksestä, pro huudahtaa hämmästyksestä, huutaa kivusta, pro karjaista kivusta, 
huutaa jokaiselle, pro karjua jokaiselle). Tietyn verbilekseemin sijasta on saatettu 
käyttää pidempää ilmaisua (ei puhunut totta osoitteestaan, pro valehteli osoitteen-
sa, tehdä näkyvyys huonommaksi, pro huonontaa näkyvyyttä). Kiertoilmaus voi 
olla myös muuten korrekti käännösvastine, mutta se ei ole vakiintunut kyseisessä 
kontekstissa (käki lauloi metsässä, pro käki kukkui metsässä). 
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10.2.3 Loppuvaiheen oppijoiden kiertoilmauksia 

Loppuvaiheen oppijoilla oli seuraavanlaisia kiertoilmauksia silloin, kun verbi on 
yleinen: 

60) (Kaikki) merkitsee lähestyvää devalvaatiota. (pro viitata) KO63 
Kõik annab märku liginevast devalvatsioonist. 

61) (Äiti)ä vaivaa migreeni. (pro kärsii) KO73 
Ema kannatab migreeni all. 

62) Alleviivaan (suunnitelman) tärkeyttä. (pro korostan) KO83 
Rõhutan plaani tähtsust. 

63) (Vartija) ei päästänyt vankia (pakenem)aan. (pro esti) KO133 
Valvur takistas vangi põgenemast. 

64) (Minä) tykkäisin täytekakusta. (pro haluan) KO143 
Ma soovin torti. 

65) (Minä) en hyväksy sitä. (pro suostu) KO193 
Ma ei soostu sellega. 

66) (Äiti) potee migreeniä. (pro kärsii) KO203 
(Äiti) sairastaa migreeniä. (pro kärsii) KO233 
Ema kannatab migreeni all. 

67) (Lapsi) liikkui pari askelta (eteenpäin). (pro astui) KO213 
Laps astus paar sammu edasi. 

68) (Taiteilija) piirsi taulun. (pro maalasi) KO213 
Kunstnik maalis pildi. 

Loppuvaiheen oppijoiden kiertoilmaukset yleisille verbeille ovat yleensä hy-
vin lähellä verbin ekvivalenttia vastinetta. Yleensä ne ovat ekvivalentin käännös-
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vatineen synonyymejä tai sen puhekielisempiä muotoja. Loppuvaiheen oppijoilla 
oli seuraavanlaisia kiertoilmauksia silloin, kun verbi on melko yleinen: 

69) (Minä en) anna periksi hänen tahdolle. (pro alistu) KO23 
Ma ei anna tema tahtele alla. 

70) (Minä) Minulla on ikäva sinua. (pro ikävöin) KO33 
Ma igatsen sinu järele. 

71) (Minä) nauroin (hänen) mielipiteille. (pro hymyilin) KO63 
Ma muigasin ta arvamuste peale. 

72) (Veden puute) häiritsi sammutustöitä. (pro haittasi) KO83 
Vee puudus takistas kustutustöid. 

73) (Nainen) kulutti rahaa (turhuuteen). (pro tuhlasi) KO93 
Naine pillas raha tühja. 

74) (Myyjå) petkutti (asiakasta) tuhantella kruunulla. (pro petti) KO93 
(Myyjå) huiasi (asiakasta) tuhannella kruunulla. (pro petti) KO113 
Müüja pettis klienti tuhande krooniga. 

75) (Isä) osti takaisin pantatut esineet. (pro lunasti) KO133 
Isa lunastas panditud esemed. 

76) (Koira) pureskeli postinkantajaa. (pro puri) KO143 
Koer hammustas kirjakandjat. 

77) (En halua) kiistellä rahasta. (pro riidellä) KO153 
Ma ei taha raha pärast riielda. 

78) (Minä) Minulla on sinua ikävä. (pro ikävöin) KO203 
Ma igatsen sinu järele. 
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79) (Kapinallisia) piestiin raipoilla. (pro rangaistiin) KO323 
Mässajaid nuheldi vitstega. 

Nämä melko yleisten verbien kiertoilmaukset loppuvaiheen oppijoilla ovat myös 
yleensä ekvivalentin käännösvastineen synonyymejä tai niiden johdoksia. Joskus 
nämä kiertoilmaukset ovat pidempiä, selittäviä muotoja (esim. osti takaisin, 
minulla on ikävä) eivätkä testatun lekseemin varsinaisia ekvivalentteja käännös-
vastineita. Keskivaiheen oppijoiden lisäksi myös loppuvaiheen oppijat käyttävät 
verbinvalinnoissaan eniten kiertoilmauksia silloin, kun verbi on harvinainen. 
Loppuvaiheen oppijoilla oli esimerkiksi seuraavanlaisia harvinaisten verbien 
kiertoilmauksia: 

80) (Minä) parkeerasin auton (pihalle). (pro pysäköin) KO23 
Ma parkisin auto õue. 

81) (Äiti) pesi paidan. (pro huuhteli) KO53 
Ema loputas särgi. 

82) (Poliitikko) mainitsi (puheessaan) devalvaatiota. (pro vihjasi) KO73 
Poliitik vihjas oma kõnes devalvatsioonile. 

83) (Hän) on saanut (voimavaransa) tunnustuksista. (pro on ammentanut) 
KO73 
Ta on oma jõuvarad ammendanud saadud tunnustusest. 

84) (Siellä) haukuttiin toisinajattelijoita. (pro pilkattiin) KO73 
Seal mõnitati teisitimõtlejaid. 

85) (Huomenna) nostamme (rakennustarvikkeet) vaunuihin. (pro lastaamme) 
KO103 
Homme laadime ehitusmaterjalid vagunitesse. 

86) (Mies) söi (naista) silmillä. (pro ahmi) KO113 
Mees õgis naist silmadega. 
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87) (Hän) töllötä rahastajaa. (pro mulkoilee) KO133 
Ta põrnitseb konduktorit. 

88) (Isä) aukaisi solmio. (pro löyhensi) KO133 
Isa lõdvendas lipsu. 

89) (Pojat) tykittävät käyillä (porttia). (pro pommittavat) KO183 
Poisid pommitavad käbidega väravat. 

90) (Uusrikas) elvisteli kalliilla autollaan. (pro ylpeili) KO223 
(Uusrikas) kerskailee kalliilla autollaan. (pro ylpeili) KO243 
Uusrikas uhkeldas oma kalli autoga. 

91) (Tyhjä alue) täytettiin siirtolaisilla. (pro asutettiin) KO243 
Tühi ala rahvastati ümberasujatega. 

92) (Minä yritän) saada kyydin henkilöautolla. (pro liftata) KO283 
(Minä yritän) saada peukalokyydillä henkilöautoon. (pro liftata) KO293 
Ma püüan hääletada sõiduauto peale. 

93) (Hän) nyrjäytti jalkansa. (pro venäytti) KO333 
Ta venitas oma jala ära. 

Loppuvaiheen oppijoiden harvinaisten verbien kiertoilmaukset ovat yleensä 
verbien yleisempiä mutta vähemmän ekvivalentteja vastineita. Toisinaan ne ovat 
puhekielisiä (parkeerasin, töllötä, elvisteli), toisinaan testatun verbin synonyyme-
jä, jotka eivät kuitenkaan kanna tiettyä, täysin oikeaa merkitysvivahdetta. 

10.3 Yhteenveto laadullisen tarkastelun tuloksista 

Scriptlog-aineiston avulla olen tarkastellut aineistoani kvalitatiivisesti ja pyrkinyt 
pääsemään käsiksi myös oppijoiden tuottamisprosessiin. Aineisto osoittaa, että 
kielenoppijat editoivat runsaasti tuotostaan. Sekä verbin- ja rektionvalintojen 
editointeja että erilaisia muita editointeja tehdään muutoin kaikissa kielenoppimi-
sen vaiheissa, mutta verbinvalintojen editonteja ei tehdä aineistossani vielä 
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kielenoppimisen alkuvaiheessa. Alkuvaiheessa tehdäänkin enemmän rektionvalin-
tojen editointeja, kun taas keski- ja loppuvaiheen oppijat tekevät runsaasti verbin-
valintojen editointeja. Verbin- ja rektionvalintojen editoinneissa informantit usein 
muuttavat vastaustaan useaan kertaan. Ajallisesti editointeja tehdään sekä välit-
tömästi verbin tai rektion tuottamisen jälkeen että myöhemmin. Verbinvalintoja 
editoidessaan informantit eivät aina ota huomioon editoinnin vaikutusta verbirek-
tioon. 

Scriptlog-aineistoni perusteella toisen kielen tuottamisprosessi on hyvin luo-
va. Oppijat editoivat tuotostaan sekä lekseemin että syntaksin tasolla. Lisäksi he 
tekevät paljon morfologiaan, oikeinkirjoitukseen sekä ulkoasuun liittyviä editoin-
teja. Eripituiset tauot ovat osoitus siitä, että oppijat pohtivat jotakin harvinaista 
verbiä, kompleksista morfologista muotoa tai palauttavat mieleensä verbiä tai 
rektiota, jonka tietävät aiemmin hallinneensa. 

Kiertoilmausten määrä kasvaa voimakkaasti aineistossani opiskeluajan myö-
tä, joten rohkeus kompensoida kielitaidon puutteita kasvaa kielitaidon lisääntyes-
sä. Kiertoilmauksia on eniten silloin, kun verbi on harvinainen. Kun verbi on 
melko yleinen, kiertoilmauksia on vähiten. Alkuvaiheen oppijoiden tuottamista 
kiertoilmauksista voi havaita sen, että tuotettujen lekseemien sanahahmot ovat 
oppijoiden kielitajussa vielä vakiintumattomia ja että ne voivat olla myös puhe-
kielisiä. Alkuvaiheen oppijoille on tyypillistä myös se, ettei vielä hallita kielen 
tilanteista vaihtelua eikä kielen rekisterien eroja. Kiertoilmaukset ovat tässä 
vaiheessa myös merkitykseltään täsmentymättömiä. Alkuvaiheen oppijoiden 
tuottamat harvinaisten verbien kiertoilmaukset ovat yleensä testatun verbin 
synonyymeja, jotka ovat kuitenkin yleisempiä kuin suora käännösvastine.  

Keskivaiheen oppijoilla on eniten kiertoilmauksia silloin, kun verbi on harvi-
nainen. Keskivaiheen oppijoiden kiertoilmauksista osa on hyvinkin toimivia, ja 
oppijat ovat usein pystyneet käyttämäään kielitaitoaan innovatiivisesti hyväksi 
kompensoidessaan kielitaitonsa puutteita. Kiertoilmauksen myötä lauseen sävy 
kuitenkin usein muuttuu. Osa keskivaiheen oppijoiden tuottamista kiertoilmauk-
sista on toimivia, mutta kiertoilmaukset ovat kuitenkin sellaisia, että vastine ei ole 
eksakti annetun verbin käännösvastine, vaikka se osittain kantaakin oikeaa 
merkitystä. Kiertoilmaus voi myös antaa verbille lisämerkityksen. Keskivaiheen 
oppijoiden tuottamien harvinaisten verbien kiertoilmauksilla on usein sellainen 
seuraus, että annettu vastine on sisällöltään köyhempi kuin edellytetty käännös-
vastine. Tällöin verbin merkitys latistuu eikä se kanna kaikkia vivahteita. Tietyn 
verbilekseemin sijasta on saatettu käyttää myös pidempää, selittävää ilmaisua. 
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Kiertoilmaus voi olla myös muuten korrekti käännösvastine, mutta se ei ole 
vakiintunut kyseisessä kontekstissa. 

Loppuvaiheen oppijoilla yleisten verbien kiertoilmaukset ovat yleensä hyvin 
lähellä verbin ekvivalenttia vastinetta. Yleensä ne ovat ekvivalentin käännösvati-
neen synonyymejä tai sen puhekielisempiä muotoja. Melko yleisten verbien 
kiertoilmaukset ovat loppuvaiheen oppijoilla yleensä ekvivalentin käännösvasti-
neen synonyymejä tai niiden johdoksia. Joskus ne ovat pidempiä, selittäviä 
muotoja. Myös loppuvaiheen oppijat käyttävät verbinvalinnoissaan eniten kier-
toilmauksia silloin, kun verbi on harvinainen. Loppuvaiheen oppijoiden kiertoil-
maukset harvinaisille verbeille ovat yleensä verbien yleisempiä mutta vähemmän 
ekvivalentteja vastineita. Toisinaan ne ovat puhekielisiä, toisinaan saman verbin 
synonyymejä, jotka eivät kuitenkaan kanna tiettyä, oikeaa merkitysvivahdetta. 

Seuraavassa taulukossa esitän yhteenvedon aineiston laadullisen tarkastelun 
tuloksista. 

Taulukko 30. Yhteenveto aineiston laadullisen tarkastelun tuloksista. 

Tutkimuskohde Tulos 

Editoinnit Kielenoppijat editoivat runsaasti tuotostaan 

Editoinnit Editointeja tehdään sekä välittömästi verbin tai rektion tuottamisen jälkeen 

että myöhemmin 

Verbinvalintojen editointi Verbinvalintoja ei editoida kielenoppimisen alkuvaiheessa 

Verbin- ja rektionvalintojen 

editointi 

Verbin- ja rektionvalintojen editoinneissa oppija muuttaa usein 

vastaustaan useaan kertaan 

Tauot Eripituiset tauot ovat osoitus siitä, että oppijat pohtivat harvinaista verbiä, 

kompleksista morfologista muotoa tai palauttavat mieleensä verbiä tai 

rektiota 

Kiertoilmaukset Kiertoilmausten määrä kasvaa opiskeluajan myötä 

Kiertoilmaukset Kiertoilmauksia on eniten silloin, kun verbi on harvinainen 

Kiertoilmaukset 

alkuvaiheessa 

Alkuvaiheen oppijoiden kiertoilmaukset ovat sanahahmoltaan 

vakiintumattomia, puhekielisiä ja merkitykseltään täsmentymättömiä 

Kiertoilmaukset 

keskivaiheessa 

Keskivaiheen oppijoiden kiertoilmaukset eivät ole testatun verbin 

eksakteja käännösvastineita, jolloin ne eivät kanna täysin oikeaa 

merkitystä, antavat verbille lisämerkityksen tai ovat sisällöltään köyhempiä 

Kiertoilmaukset 

loppuvaiheessa 

Loppuvaiheen oppijoiden kiertoilmaukset ovat lähellä verbin ekvivalenttia 

vastinetta mutta ovat sen pidempiä, selittäviä tai puhekielisiä muotoja, 

synonyymejä tai niiden johdoksia, jotka eivät kanna täysin oikeaa 

merkitystä 
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11 Transfer aineistossa 

Seuraavaksi tarkastelen viron kielen vaikutusta eli transferia edellä esitettyjen, 
aineistooni pohjautuvien kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tulosten pohjalta. 
Lisäksi analysoin tarkemmin informanttien tuottamia vironmukaisia verbinvalin-
toja. Scott Jarvisin (2000: 249) mukaan lähtökielen vaikutuksen tutkimuksen 
metodologisen viitekehyksen tulee sisältää ainakin seuraavat komponentit: 
teoreettisesti neutraalin transferin määritelmän, joka tarjoaisi etsimään ja keksi-
mään johtavan metodologian tämän alueen tutkimukselle, tiiviit ja perusteelliset 
väittämät transferin puolesta tai sitä vastaan sekä listan taustamuuttujista, jotka 
täytyy kontrolloida aukotonta transferin tutkimista varten. 

Pohjaan viron kielen vaikutuksen eli transferin tarkastelun Jarvisin luomaan 
työmääritelmään, jonka mukaan transferin vaikutukseen kuuluvaksi voidaan lukea 
kaikki oppijankielen piirteet, joissa voidaan osoittaa korrelaatio jonkin oppijan-
kielen piirteen ja hänen lähtökielensä välillä. (Jarvis 2000: 252.) Tutkin Ringbo-
min tasomääritelmän mukaisesti erityisesti ensimmäisen tason eli ilmiön transfe-
ria. Systeemin eli prosessin transferia ja kokonaisvaltaista transferia tutkin vain 
silloin, kun aineistoni antaa siihen mahdollisuuden. 

Ilmiön transferissa keskityn tarkastelemaan, voidaanko osoittaa oppijoiden 
hyödyntäneen lähtökieltään (viro) heidän tuottaessaan suomen kielen lekseemejä 
(verbinvalinnat) tai rektiosijoja (rektionvalinnat). Ilmiön transfer voi johtua siitä, 
että oppijat ovat havainneet virossa ja suomessa siinä määrin ilmiön samanlai-
suuksia, että he joko tuottavat oikeita vastauksia tai vironmukaisia vastauksia, 
jotka ovat usein yliyleistyksiä. Yliyleistykset ovat yleensä syntyneet siitä syystä, 
että oppijat ovat asettaneet verbejä ja rektioita tuottaessaan lähtökielen vastaa-
maan suoraan kohdekieltä. Tällöin lähtökielestä lainaamista alkaakin vähitellen 
määrätä systeemin transfer, jossa siirtyvät tiedon organisoinnin abstraktit periaat-
teet. Tällöin on kyseessä prosessitransfer. Kokonaisvaltaisen transferin Ringbom 
näkee yläkäsitteeksi, jolla tarkoitetaan sekä yksittäisten ilmiöiden muodollista 
samanlaisuutta että sitä, mitä tarkoitetaan koko taustalla olevan systeemin funk-
tionaalisella vastaavuudella. (Ringbom 2007a: 187−188.) Vaikka tarkastelenkin 
oppijoiden tuotosten perusteella ensisijaisesti ilmiön transferia, on sen taustalla 
usein havaittavissa myös systeemi- eli prosessitransferia ja kokonaisvaltaista 
transferia. 

Tutkin positiivisen ja negatiivisen transferin vaikutusta verbin- ja rektionva-
lintoihin oppijankielen eri vaiheissa. Pyrin saamaan selville ne edut ja haitat, joita 
oppijoille koituu siitä, että heidän lähtökielensä on kohdekielelle läheinen suku-
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kieli. Vertaan virolaisten oppijoiden tuloksia sellaisten venäjänkielisten suo-
menoppijoiden tuloksiin, jotka osaavat myös viroa. Vertailuaineiston avulla pyrin 
osoittamaan, miten transferiin vaikuttaa se, onko kyseessä lähisukukielen L1- vai 
L2-transfer. 

Jarvisin (2000: 253) luettelemista transferin tutkimusmahdollisuuksista käy-
tän seuraavia: kielenoppijaryhmän sisäinen homogeenisuus kohdekielen tuotok-
sessa, eri lähtökieltä edustavien kielenoppijaryhmien välinen heterogeenisuus 
kohdekielen tuotoksissa sekä kielensisäiset kontrastit. Näiden vertailujen perus-
teella teen johtopäätöksiä transferin vaikutuksesta virolaisten suomenoppijoiden 
verbien ja niiden rektioiden oppimiseen. Katson näiden kolmen tutkimustavan 
riittävän, koska kielenoppijoiden taustat ovat hyvin samanlaiset, toisin sanoen 
taustamuuttujat on kontrolloitu tarkasti: oppijat ovat kaikki yliopisto-opiskelijoita, 
kaikille heille suomen kieli kuuluu opinto-ohjelmaan pakollisena aineena, he 
opiskelevat suomea vieraana kielenä ja ovat käyttäneet opiskeluun saman verran 
aikaa. Kielensisäisten kontrastien osalta olen ottanut mukaan sekä lähtökielen 
kanssa yhteneviä piirteitä että sellaisia, jotka eivät ole yhteneviä lähtökielen 
kanssa. Olen analysoinut konrastiivisen analyysin keinoin verbien merkitysvas-
taavuutta, sanahahmon vastaavuutta sekä rektiota virossa ja suomessa ja jakanut 
verbit ja rektiot ryhmiin sen mukaan, millainen vastaavuus niillä on virossa ja 
suomessa. 

Viron kielen positiivista transferia virolaisten suomen kielen oppmiseen tar-
kastelen informanttien oikeiden vastausten avulla sekä negatiivisen transferin 
esiintymistä vironmukaistan vastausten avulla. On kuitenkin huomattava, että 
oikeista vastauksista ei voi varmuudella tietää, milloin niiden taustalla on transfer 
ja milloin ei. Vironmukaisissa vastauksissa puolestaan on yleensä kysymyksessä 
transferin vaikutus. Vertailemalla erilaisten vastausten määriä venäjänkielisten 
oppijoiden tuloksiin saan selville, mikä vastauksissa on kohdekielelle läheistä 
sukua olevan oppijan äidinkielen transferin vaikutusta. Lisäksi voin havainnoida 
sitä, mitä eroa on sillä, onko transferin laukaiseva kieli äidinkieli vai muu opittu 
kieli. 

Vironmukaisia ovat sellaiset väärät vastaukset, joissa kielenoppija on käyttä-
nyt testatun verbilekseemin vastineena viron mallin mukaista vastinetta. Osa 
vironmukaisista vastauksista on ensinnäkin sellaisia, joille suomen kielessä ei ole 
oppijan tuottamaa vastaavaa sanahahmoa lainkaan olemassa (Minä ei korrannut 
kysymyst, pro toistanut). Osa vironmukaisista vastauksista on puolestaan sellaisia, 
että annettu vastine on suomessa olemassa, mutta se ei ole annetun lekseemin 
sellainen suomenkielinen käännösvastine, joka olisi ekvivalentti kyseisessä 
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kontekstissa (Lumisade halvensi näkyvyyttä, pro huononsi). Kaikissa vironmukai-
siksi luokitelluissa vastauksissa oppijoiden äidinkieli eli viro on jollakin tavalla 
vaikuttanut oppijan vastaukseen. Osassa tapauksista viron kieli on vaikuttanut 
siinä määrin, että vastauksessa on suoraan näkyvissä tämä vaikutus. Osa viron-
mukaisista vastauksista on kuitenkin sellaisia, että viron kielen vaikutus tulee 
esille vain välillisesti. Tällöin oppija on tuottanut vironkieliselle verbille sellaisen 
suomenkielisen vastineen, joka ei sovi kyseiseen kontekstiin ja jonka taustalla on 
kuitenkin viron kielen vaikutus siten, että annettu lekseemi on vironkielisen 
verbin toisen merkityksen suomenkielinen vastine. Tällaista väärää vastausta ei 
tuottaisi sellainen kielenoppija, joka ei osaa viroa. Viron kieli on siis myös niissä 
tapauksissa häirinnyt oppijaa eli kyse on negatiivisesta transferista. 

Lähtökielen vaikutusta tarkastelen vertaamalla varsinaista aineistoa ja vertai-
luaineistoa toisiinsa. Näin voidaan selvittää oppijoiden lähtökielen merkitsevyys 
heidän verbinvalinnoissaan. Tutkin merkitsevyyttä Spearmanin korrelaatioker-
toimella. 

 

Merkitsevyyskaavio 21. Lähtökielen vaikutus oikeiden verbinvalintojen määrään 
varsinaisessa aineistossa ja vertailuaineistossa Spearmanin korrelaatiokertoimella 
mitattuna. 

Spearmanin korrelaatiokerroin osoittaa virhetodennäköisyydeksi 0,000 eli 0,0 % 
(ks. merkitsevyyskaavio 21). Oppijoiden lähtökieli on siis tulosten kannalta 
erittäin merkitsevä. Tuloksia voidaan kuitenkin pitää vain suuntaa antavina, koska 
äidinkieleltään venäjänkielisten oppijoiden aineisto on vironkielisten aineistoa 
pienempi. 

Seuraava laatikkojanakuvio osoittaa oikeiden verbinvalintojen keskittymisen 
oppijoiden äidinkielen mukaan. Vasemmanpuoleisessa näkyvät vironkielisten ja 
oikeanpuoleisessa venäjänkielisten oppijoiden tulokset. Kuviosta voi havaita, että 
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venäjänkielisten oppijoiden tulokset ovat vironkielisiä huomattavasti huonommat, 
mutta joukossa on myös hyvin menestyneitä, koska hajontaa on runsaasti tulosten 
yläpäässä. 

 

Laatikkojanakuvio 12. Oikeiden verbinvalintojen keskittyminen opiskelijoiden lähtökie-
len mukaan eli kun verrataan vironkielisten ja venäjänkielisten oppijoiden tuloksia. 

Tulokset osoittavat, että lähisukukielen transfer on oikeiden verbinvalintojen 
kannalta huomattavasti tuloksekkaampaa silloin, kun transferin laukaiseva kieli 
on äidinkieli eikä muu opittu kieli. L1-transferin ansiosta suomen kielen oppimi-
nen vie virolaisilla huomattavasti vähemmän aikaa kuin venäjänkielisillä. 
Tarkastelen seuraavassa erikseen viron kielen positiivista ja negatiivista transferia 
sekä varsinaisen aineiston että vertailuaineiston avulla. 

11.1 Viron kielen positiivinen transfer 

Viron kielen positiivista vaikutusta virolaisten suomen kielen oppmiseen tarkaste-
len informanttien oikeiden vastausten avulla. Positiivista lähtökielen vaikutusta 
(eniten oikeita vastauksia) pitäisi olla eniten silloin, kun järjestelmät ovat mahdol-
lisimman lähellä toisiaan. Viron kielen positiivista transferia on toistaiseksi 
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tutkittu vähemmän kuin interferenssiä, vaikka on selvää, että kielten lähisukulai-
suus ja rakenteellinen samankaltaisuus helpottavatkin oppimista. 

Viron kielen positiivista transferia koskeva hypoteesini on seuraava: 
 

 
Tarkastelen tämän viron kielen positiivista vaikutusta koskevan hypoteesin 

toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä seuraavassa erikseen. Ensiksi tarkastelen 
merkitysvastaavuuden vaikutusta positiivisen transferin määrään. Oppijoiden 
oikeat vastaukset merkitysvastaavuusryhmittäin näkyvät seuraavasta taulukosta. 
Prosenttiosuudet on laskettu kunkin merkitysvastaavuusryhmän yhteistuloksista. 

Taulukko 31. Oikeat (O) verbinvalinnat merkitysvastaavuuden mukaan varsinaisessa 
aineistossa. 

Merkitysvastaavuus O  
% 

1:1 2218 

35,8 % 

1:2 2050 

33,1 % 

2:1 1929 

31,1 % 

Yht. 6197 
100 % 

Positiivista transferia (eniten oikeita vastauksia) on hypoteeseni mukaisesti eniten 
silloin, kun yhdelle viron verbille on suomessa yksi vastine. Seuraavaksi tarkaste-
len sanahahmon vastaavuuden vaikutusta tuloksiin. Vastaukset sanahahmon 
vastaavuuden mukaisissa ryhmissä näkyvät seuraavasta taulukosta. Prosent-
tiosuudet on laskettu kunkin sanahahmon vastaavuusryhmän yhteistuloksista. 

Lähtökielen positiivista transferia (eniten oikeita vastauksia) esiintyy eniten 
silloin, kun järjestelmät ovat mahdollisimman lähellä toisiaan (yhdellä viron 
verbillä on suomessa yksi vastine, sanahahmot ja merkitykset ovat virossa ja 
suomessa samanlaiset tai lähes samanlaiset ja rektio on sama) ja vähiten 
(vähiten oikeita vastauksia) silloin, kun järjestelmät ovat mahdollisimman 
kaukana toisistaan (yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai useampia 
vastineita, sanahahmot ovat virossa ja suomessa samanlaiset ja merkitykset 
erilaiset ja rektio on eri).  
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Taulukko 32. Oikeat (O) verbinvalinnat sanahahmon vastaavuuden mukaan varsinai-
sessa aineistossa. 

Sanahahmon vastaavuus O  
% 

SS 2312 

37,3 % 

EE 2123 

34,3 % 

SE 1762 

28,4 % 

Yht. 6197 
100 % 

Positiivista transferia eli oikeita vastauksia on eniten myös silloin, kun sanahah-
mot ja merkitykset virossa ja suomessa ovat samanlaiset tai lähes samanlaiset. 
Lopuksi tarkastelen vielä verbirektioita vertaamalla tuloksia sen mukaan, onko 
niillä virossa ja suomessa sama vai eri rektio. Tulokset näkyvät seuraavasta 
taulukosta. 

Taulukko 33. Oikeat (O) verbirektiot varsinaisessa aineistossa sen mukaan, onko 
virossa ja suomessa sama tai eri rektio. 

Rektiosija O  
% 

Sama 
 

6988 

66,0  

Eri 3598 

34,0 

Yht. 10 586 
100 % 

Positiivista transferia eli oikeita vastauksia on taulukon 33 mukaan lähes kaksin-
kertainen määrä eli eniten silloin, kun rektiot ovat virossa ja suomessa samat. 
Hypoteesini lähtökielen positiivisesta vaikutuksesta pitää paikkansa eli positiivis-
ta lähtökielen vaikutusta (eniten oikeita vastauksia) on eniten silloin, kun järjes-
telmät ovat mahdollisimman lähellä toisiaan: yhdellä viron verbillä on suomessa 
yksi vastine, sanahahmot ja merkitykset ovat suomessa samanlaiset tai lähes 
samanlaiset sekä rektio on sama. Lähtökielen positiivisen transferin onkin todettu 
voimistuvan, kun äidinkieli tarjoaa tukea yhtä aikaa usealla eri tavalla (Swan 
2005: 164). 
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Positiivisella transferilla on siten suuri osuus läheisen sukukielen oppimisessa 
erityisesti silloin, kun transferin laukaiseva kieli on äidinkieli. Äidinkieleltään 
vironkieliset oppijat omaksuivat samassa ajassa enemmän verbejä ja rektioita 
kuin äidinkieltään venäjänkieliset oppijat (ks. taulukot 18 ja 23). Tämä johtuu 
siitä, että esimerkiksi leksikaalinen päättely on helpompaa, kun osassa uusistakin 
verbeistä ja niiden rektioista on jotain tuttua, vaikka läheisten kielten välisestä 
samanlaisuudesta ei Ringbomin mukaan olekaan tuottamistehtävässä yleensä niin 
suurta hyötyä kuin ymmärtämistehtävässä (Ringbom 2007b: 24). Tuottamistehtä-
vienkin kannalta kielten samanlaisuudesta on kuitenkin hyötyä muun muassa 
siksi, että sanojen mieleenpainaminen on tällöin helpompaa eikä kuormita niin 
paljon muistia kuin kaukaisemman kielen sanojen mieleenpainaminen. Tällöin jää 
enemmän aikaa ennestään tuntemattoman sanaston opiskeluun (Odlin 1989: 78). 

Tarkastelen vielä erikseen positiivisen transferin vaikutusta eri kielenoppi-
misvaiheissa ja vertaan varsinaisen ja vertailuaineiston tuloksia toisiinsa. Varsi-
naisen aineiston ja vertailuaineiston informanttien verbinvalintojen erilaiset 
vastaukset kehittyvät melko symmetrisesti opiskeluajan myötä. Transferin vaiku-
tukset ovat siis hyvin samanlaiset huolimatta siitä, onko sen laukaiseva kieli 
äidinkieli vai muu opittu kieli. Eroja on oikeiden ja tyhjien vastausten määrässä. 
Oikeiden verbinvalintojen määrässä pienin ero varsinaisen aineiston ja vertailuai-
neiston informanttien välillä on opiskelun alkuvaiheessa eli informanttiryhmällä 
1, jonka opiskelijat ovat opiskelleet suomea vasta noin kaksi kuukautta. Keskivai-
heen opiskelijoilla, jotka ovat opiskelleet suomea 0,5−2 vuotta, on varsinaisessa 
aineistossa jo melkein kaksinkertainen määrä oikeita verbinvalintoja vertailuai-
neistoon verrattuna. Loppuvaiheen oppijoilla (ovat opiskelleet suomea 2,5−7 
vuotta) ero on kaikkein suurin. Loppuvaihessa äidinkieleltään vironkieliset 
oppijat tuottavat melkein kolminkertaisen määrän oikeita verbinvalintoja verrat-
tuna äidinkieleltään venäjänkielisiin oppijoihin. Tyhjiä vastauksia on alkuvaihees-
sa sekä vironkielisillä että venäjänkielisillä informanteilla paljon. Tyhjien vasta-
usten määrän ero on pienimmillään keskivaiheen oppijoilla.  Loppuvaiheen 
oppijoista vironkielisillä tyhjiä vastauksia on puolestaan noin 60 % vähemmän 
kuin alkuvaiheessa, venäjänkielisllä vain 20 % vähemmän. 

Äidinkieleltään venäjänkielisillä informanteilla opiskeluajalla ei ole yhtä 
suurta vaikutusta myöskään rektiotuloksiin kuin äidinkieleltään vironkielisillä. 
Vertailuaineiston keskivaiheen oppijat tuottivat jopa enemmän oikeita rektionva-
lintoja kuin loppuvaiheen oppijat. Kuten verbinvalinnoissakin, myös verbirekti-
oissa pienin ero oikeiden vastausten määrässä varsinaisen aineiston ja vertailuai-
neiston informanttien välillä on opiskelun alkuvaiheessa eli informanttiryhmällä 



 274 

1. Tällöin viron- ja venäjänkielisten oppijoiden tuloksissa ei ole juuri lainkaan 
eroa. Keskivaiheen opiskelijoilla, jotka ovat opiskelleet suomea 0,5−2 vuotta, on 
ero jo huomattava. Loppuvaiheen opiskelijoilla (ovat opiskelleet suomea 2,5−7 
vuotta) ero on kaikkein suurin, ja äidinkieleltään vironkieliset oppijat tuottavat yli 
kaksinkertaisen määrän oikeita vastauksia verrattuna äidinkieleltään venäjänkieli-
siin oppijoihin. 

Opiskelun alkuvaiheessa ei siis ole suurta eroa sillä, onko transferin laukaise-
va äidinkieli vai muu opittu kieli. Sen sijaan äidinkielen merkitys transferin 
laukaisijana kasvaa opiskeluajan myötä. Suurin hyöty lähisukukielen transferista 
(kun sen laukasijana toimii äidinkieli eikä muu opittu kieli) onkin aineistoni 
perusteella silloin, kun suomea on opiskeltu 2,5−7 vuotta. Opiskeluajan myötä 
äidinkielen positiivinen transfer siis osoittautuu muun opitun kielen transferia 
hyödyllisemmäksi. 

Aineistoni siis osoittaa, että positiivinen transfer lisääntyy, kun kohdekielen 
osaamisen taso nousee. Samaan tulokseen päätyi myös Kaivapalu (2005: 
273−274.). Samaa vaikutusta ei ole kuitenkaan havaittavissa silloin, kun transfe-
rin laukaiseva kieli ei ole äidinkieli vaan muu opittu kieli. Aineistossani äidinkie-
leltään venäjänkielisillä informanteilla opiskeluajalla ei ole yhtä suurta vaikutusta 
tuloksiin kuin äidinkieleltään vironkielisillä. Vertailuaineiston keskivaiheen 
oppijat tuottivat jopa enemmän oikeita rektionvalintoja kuin loppuvaiheen oppijat 
(ks. taulukko 28). Aineistoni perusteella näyttää siltä, että lähisukukielen L1-
transfer voimistuu, koska lähisukukieli lähtökielenä antaa ilmiön transferin lisäksi 
hyvän mahdollisuuden myös prosessin transferille ja kokonaisvaltaiselle transfe-
rille. Kielitaidon lisääntyessä transferilmiölle tulee myös lisää esiintymismahdol-
lisuuksia. 

11.2 Viron kielen negatiivinen transfer 

Positiivisen vaikutuksen lisäksi lähisukukielellä on todettu olevan myös negatii-
vista vaikutusta. Viron kielen negatiivista transferia koskeva hypoteesini on 
seuraava: 

 

 
 

Lähtökielen negatiivista transferia eli interferenssiä (eniten vironmukaisia 
vastauksia) esiintyy eniten alkuvaiheen kielenoppijoilla eli informanttiryh-
mässä 1 ja vähiten edistyneillä kielenoppijoilla eli informanttiryhmässä 3. 
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Tämän hypoteesin testaamiseksi on tarpeen tarkastella vironmukaisten vastausten 
määriä opiskeluajan mukaan. Tulokset verbinvalintojen osalta näkyvät seuraavas-
ta taulukosta. 

Taulukko 34. Vironmukaiset (VI) verbinvalinnat eri informanttiryhmillä eli alkuvaiheen 
(1), keskivaiheen (2) ja loppuvaiheen (3) oppijoilla varsinaisessa aineistossa. 

Ryhmä VI  
% 

1 381 

29,2 % 

2 497 

38,1 % 

3 427 

32,7 % 

Yht. 1305 
100 % 

Taulukon 34 perusteella voi havaita, että vironmukaisia verbinvalintoja on eniten 
keskivaiheen oppjoilla, joten lähtökielen negatiivinen transfer on silloin suurim-
millaan. Erot eri vaiheiden välillä eivät kuitenkaan ole kovin suuria. Negatiivista 
transferia koskevat hypoteesini eivät siis päde aineistoni verbinvalinnoissa. 
Negatiivista transferia ei esiinny eniten alkuvaiheen oppijoilla, vaan silloin sitä 
esiintyy vähiten. Eniten negatiivista transferia esiintyy siis keskivaiheessa olevilla 
kielenoppijoilla. Negatiivista transferia ei esiinny myöskään vähiten loppuvaiheen 
oppijoilla, vaan alkuvaiheen oppijoilla. Molemmat tulokset ovat hypoteesien 
näkökulmasta siis yllättäviä ja poikkeavat Kaivapalun (2005) tuloksista. Viron-
mukaisten verbinvalintojen esiintyminen myös loppuvaiheen oppijoiden tuotok-
sissa osoittaa, että suomen kielen sanasto ei ole virolaisille niin helppoa kuin ehkä 
moni olettaa. Vaikka viron ja suomen leksikoissa on paljon yhteistä, mikä jättää 
oppijalle aikaa keskittyä ennestään tuntemattomaan sanastoon, on lähisukukielen 
sanastossa yllättävän paljon haasteita. Haasteellisia ovat tämän tutkimuksen 
perusteella erityisesti sanat, jotka ovat frekvenssiltään harvinaisia, joiden merki-
tysvastaavuus ei ole virossa ja suomessa yhden suhde yhteen ja joiden sanahah-
mot ovat samanlaiset ja merkitykset erilaiset. 

On tarpeen tarkastella tarkemmin eri vaiheen oppijoiden tuottamia vironmu-
kaisia verbinvalintoja myös muuttujittain. Liitteen 2 taulukosta selviää, että 
merkitysvastaavuusryhmien osalta vironmukaisia verbinvalintoja on yli kaksin-
kertainen määrä tapauksissa, joissa yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai 
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useampia vastineita, verrattuna tapauksiiin, joissa yhdellä viron verbillä on 
suomessa yksi vastine. Sanahahmon vastaavuusryhmien osalta verrattuna tapauk-
siin, joissa verbien sanahahmot ja merkitykset ovat suomessa ja virossa samat, on 
vironmukaisia vastauksia kaksinkertainen määrä silloin, kun sanahahmot ovat 
erilaiset ja merkitykset samanlaiset, ja kolminkertainen määrä silloin, kun sana-
hahmot ovat samanlaiset ja merkitykset erilaiset. Lähtökielen interferenssivirhei-
den onkin todettu lisääntyvän, kun lähtö- ja kohdekielen ilmiöissä on periaattees-
sa samaa, mutta ne eivät ole kuitenkaan identtiset muodoltaan tai käytöltään 
(Swan 2005: 164). 

Myös kiertoilmausten määrän lisääntyminen äidinkieleltään vironkielisillä 
opiskelun keski- ja loppuvaiheen välillä kertoo negatiivisen transferin vaikutuk-
sesta epäsuorasti opiskelun loppuvaiheessa. Äidinkieleltään vironkielisillä on 
nimittäin kiertoilmauksia opiskelun loppuvaiheessa yli kaksinkertainen määrä 
keskivaiheeseen verrattuna. Kiertoilmausten määrässä näkyy epäsuora negatiivi-
nen transfer, joka estää verbien tarkkojen merkitysten ja käyttörajoitusten 
automaattistumisen. 

Tulokset osoittavat, että lähisukukielen leksikon oppimisessa esiintyy sekä 
suoraa että epäsuoraa negatiivista transferia. Suorasta negatiivisesta transferista 
ovat osoituksena oppijoiden vironmukaiset verbinvalinnat. Epäsuorasta negatiiv-
sesta transferista kertovat puolestaan muun muassa oppijoiden tuottamat verbin-
valintojen kiertoilmaukset. Näiden kiertoilmausten suuri määrä juuri loppuvai-
heen oppijoilla kertoo siitä, että ongelmallinen virolaisille suomenoppijoille on 
leksikon semanttisen kehityksen ns. toinen vaihe (ks. Jiang 2004), jolloin pitäisi 
tapahtua suomen kielen verbien merkitysten asteittaista elaborointia ja modifioin-
tia. Lähisukukielen negatiivinen transfer häiritsee siinä määrin tätä semanttista 
modifiointia, että lekseemien tarkat merkitykset ja käyttörajoitukset jäävät omak-
sumatta ellei toistojen määrä (verbien frekvenssi) ole riittävä. Loppuvaiheen 
oppijoilla on kiertoilmauksia harvinaisilla verbeillä 19,6 % eli kaksi kertaa 
enemmän kuin yleisillä tai melko yleisillä verbeillä. 

Tarkastelen seuraavaksi vironmukaisia rektionvalintoja. Verbirektioiden osal-
ta vironmukaisten vastausten määrät opiskeluajan mukaan näkyvät seuraavasta 
taulukosta. 
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Taulukko 35. Vironmukaiset (VI) verbirektiot opiskeluajan mukaan varsinaisessa 
aineistossa. 

Ryhmä VI  
% 

1 730 

40,5 

2 686 

38,1 

3 385 

21,4 

Yht. 1801 
100 % 

Kuten taulukosta 35 voi havaita, verbirektioaineistoni sen sijaan tukee viron 
kielen negatiivista vaikutusta koskevaa hypoteesiani. Negatiivista transferia 
esiintyy eniten alkuvaiheen oppijolla, koska alkuvaiheen oppijat tuottivat eniten 
vironmukaisia rektioita, joskaan ero alku- ja keskivaiheen oppijoiden vironmu-
kaisten vastausten määrien välillä ei ole suuri. Negatiivista transferia esiintyy 
hypoteesini mukaisesti myös selvästi vähiten loppuvaiheen oppijoilla rektionva-
lintojen osalta. 

Aineistoni antaa siten mielenkiintoisen tutkimustuloksen, että viron kielen 
negatiivista vaikutusta koskevat hypoteesit pätevät rektioiden osalta mutta eivät 
päde verbinvalintojen osalta. Lähisukukielen negatiivista transferia esiintyy siis 
hyvin eri tavalla, kun tarkastellaan leksikon (verbinvalinnat) tai syntaksin (verbi-
rektiot) transferia. Kaivapalun mukaan kyse ei olekaan lähtökielen vaikutuksen 
lisääntymisestä tai vähenemisestä vaan paremminkin siitä, ovatko lähtö- ja 
kohdekielen järjestelmät oppijoiden kielitajussa jo erillään vai vielä päällekkäisi-
nä (Kaivapalu 2005: 273). Aineistoni perusteella vaikuttaa siltä, että samoilla 
kielenoppijoilla kielten järjestelmät voivat olla yhtä aikaa jo enemmän erillään 
verbirektioiden osalta, vaikka ne ovatkin vielä enemmän päällekkäisiä itse 
verbien osalta. Päätelmää olisi kuitenkin syytä vahvistaa toisten aineistojen 
avulla, koska tutkimuksen kohteet ja vertailtavat aineistot ovat erityyppisiä 
Kaivapalulla (morfologia) ja tässä tutkimuksessa (leksikko ja syntaksi). 

Negatiivisen transferin määrään aineistossani voi vaikuttaa myös se, että ky-
symyksessä on oppiminen vieraan kielen ympäristössä, jolloin ympäristö ei tue 
kielenoppimista. Tällöin paljon muistia kuormittavan sanaston oppiminen ei etene 
samalla tavalla kuin muistia vähemmän kuormittavan syntaksin oppiminen. 
Lisäksi esimerkiksi analoginen transfer on rektioiden oppimisessa hyödyllisem-
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pää kuin sanaston oppimisessa, koska rektiomahdollisuuksia on rajallinen määrä 
verbinvalintamahdollisuuksiin verrattuna. Rektioista suurin osa saa suomessa 
myös saman rektiosijan kuin virossa, kun taas leksikon semanttiset suhteet ovat 
sen verran ennustamattomia, että analogia tuottaa harvemmin positiivisen loppu-
tuloksen. Verbinvalinnoisssa vaikuttaakin usein siltä, että prosessi on ollut väärä. 

11.3 Vironmukaisten verbinvalintojen tarkastelua 

Vironmukaisia verbinvalintoja ovat sellaiset väärät vastaukset, joissa kielenoppija 
on tuottanut viron mallin mukaisen vastineen. Kaikissa vironmukaisissa vastauk-
sissa oppijoiden äidinkieli eli viro on jollakin tavalla häirinnyt oppijaa siinä 
määrin, että hän on tuottanut väärän vastauksen, jossa on näkyvissä joko suoraan 
tai epäsuorasti viron kielen negatiivinen vaikutus. Kaikkiaan vironmukaisia 
verbinvalintoja on varsinaisessa aineistossa yhteensä 1305 eli 6,7 %. Taulukko 34 
osoitti, että alkuvaiheen oppijoilla (ovat opiskelleet suomea noin 2 kuukautta) on 
koko aineistossa vähiten vironmukaisia verbinvalintoja (29,2 %). Keskivaiheen 
oppijoilla vironmukaisia vastauksia on eniten (38,1 %). Loppuvaiheen oppijoiden 
verbinvalinnoista vironmukaisia on 32,7 %. 

Olen tarkastellut vironmukaisia verbinvalintoja myös muuttujittain. Viron-
mukaisia vastauksia on vähiten alku- ja keskivaiheen oppijoilla silloin, kun 
kahdella viron kielen verbillä on suomessa yksi yhteinen vastine ja loppuvaiheen 
oppijoilla silloin, kun yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine. Vastaavasti 
eniten vironmukaisia vastauksia on kaikkien vaiheiden oppijoilla silloin, kun 
yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai useampia vastineita. Vironmukaisia 
vastauksia on tämän ryhmän verbeillä melkein kolminkertainen määrä muiden 
ryhmien verbeihin verrattuna. Lähtökieli on siis näissä tapauksissa johtanut 
oppijat olettamaan, että myös suomessa sanojen merkitysvastaavuus olisi yhden 
suhde yhteen, jolloin yksi ja sama lekseemi vastaisi viron kielessä yhdellä lek-
seemillä olevia useita semeemejä. 

Vironmukaisia vastauksia on kaikkien vaiheiden oppijoilla odotuksenmukai-
sesti vähiten silloin, kun sanahahmot ja merkitykset ovat suomessa samanlaiset 
(ilmiöillä samanlaisuussuhde). Vironmukaisia vastauksia on puolestaan eniten 
alkuvaiheen oppijoilla yllättävästi silloin, kun sanahahmot ovat erilaiset ja merki-
tykset samanlaiset (ilmiöillä nollasuhde). Sen sijaan keski- ja loppuvaiheen 
oppijoilla vironmukaisia vastauksia on odotuksenmukaisesti ns. riskisanoilla eli 
silloin, kun sanahahmot ovat virossa ja suomessa samanlaiset ja merkitykset 
erilaiset (ilmiöillä päinvastaisuussuhde). 
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Verbin taajuus vaikuttaa siten, että alku- ja keskivaiheen oppijoilla on vähiten 
vironmukaisia vastauksia silloin, kun verbi on harvinainen ja loppuvaiheen 
oppijoilla silloin, kun verbi on yleinen. Vastaavasti eniten vironmukaisia verbin-
valintoja on alku- ja keskivaiheen oppijoilla silloin, kun verbi on yleinen, mutta 
loppuvaiheen oppijoilla silloin, kun verbi on harvinainen. Harvinaiset verbit eivät 
siis ole vielä alku- ja keskivaiheen oppijoilla lähikehityksen vyöhykkeellä, joten 
opiskelua ei ole vielä voitu suunnata näiden verbien harjoitteluun (ks. esim. 
Vygotsky 1978; Lantolf 2000: 16−17). Loppuvaiheen oppijoilla positiivisen 
transferin vaikutus on suuri, joten negatiivista transferia esiintyy heillä eniten 
harvinaisten verbien kanssa. 

Luvussa 10.2 totesin, että kiertoilmausten määrä kasvaa opiskeluajan myötä. 
Rohkeus kompensoida kielitaidon puutteita siis kasvaa kielitaidon lisääntymisen 
myötä. Loppuvaiheen oppijat myös rohkeammin kokeilevat erilaisia vaihtoehtoja, 
koska myös vääriä vastauksia on eniten loppuvaiheen oppijoilla. Vironmukaisia 
vastauksia on puolestaan eniten keskivaiheen opiskelijoilla, joten lähtökielen 
negatiivinen transfer on silloin suurimmillaan. 

Lähisukukielen negatiivinen transfer näkyy siis selvästi vironmukaisissa vas-
tauksissa. Vironmukaiset vastaukset voivat olla myös seurausta kielenkäytön 
strategiasta, jossa oppija siirtää teknisesti lähtökielen sanan kohdekieleen siinä 
toivossa, että se tulee ymmärretyksi (ks. esim. Swan 2005: 176). Tietyn strategian 
käytön varmistamiseksi tarvittaisiin kuitenkin intro- tai retrospektioaineistoa. 
Tarkastelen seuraavaksi vironmukaisia vastauksia kielenoppimisen eri vaiheissa. 

11.3.1 Alkuvaiheen oppijoiden vironmukaisia verbinvalintoja 

Alkuvaiheen oppijoilla on aineistossani eniten vironmukaisia vastauksia silloin, 
kun verbi on yleinen. Tällaisia alkuvaiheen oppijoiden käyttämiä yleisten verbien 
vironmukaisia verbinvalintoja ovat esimerkiksi seuraavat: 

1) (Kesäisin minä) elän maaseutul. (pro asun) KO91 
Suviti ma elan maal. 

2) (Liisa) pelää pianoa. (pro soittaa) KO41 
Liisa mängib klaverit. 
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3) (Taidemuseo) asuu kaupunkissa. (pro sijaitsee) KO131 
Kunstimuuseum asub linnas. 

4) (En halua) kaipella (aina) kaikesta. (pro valittaa) KO51 
Ma ei taha alati kõige üle kaevata. 

5) (Minä) opi (Tarton yliopistossa) ---. (pro opiskelen) KO191 
Ma õpin Tartu ülikoolis kirjandust. 

6) (Äiti) kannataa migreenissä. (pro kärsii) KO71 
Ema kannatab migreeni all. 

7) (Tämä kirja) tasuu ostaa. (pro kannattaa) KO171 
Seda raamatut tasub osta. 

8) (Hänestä) sai opettaja. (pro tuli) KO81 
Ta sai õpetajaks. 

9) (Potilas) käy (jo) omassa jalassa. (pro kävelee) KO211 
Patsient käib juba omil jalul. 

10) (Aurinko) hakkaa paistaa. (pro alkoi) KO121 
Päike hakkas paistma. 

Näissä alkuvaiheen oppijoiden yleisten verbien vironmukaisissa vastauksissa 
myös taivutus ja oikeinkirjoitus ovat usein horjuvia. Alkuvaiheen oppijoilla oli 
seuraavanlaisia vironmukaisia vastauksia silloin, kun verbi on melko yleinen: 

11) (Liisa) rentii maata. (pro vuokrasi) KO171 
Liisa rentis maad. 

12) (Minä) koristaan huonen. (pro siivoan) KO251 
Mina koristan toad. 
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13) (Koira) hampuu postinkantajaa. (pro puri) KO21 
Koer hammustas kirjakandjat. 

14) (Pojat) katsovat voimaa. (pro koettelivat) KO161 
Poisid katsusid jõudu. 

15) (Kädet) lohnavat kalasta. (pro tuoksuvat) KO251 
Käed lõhnavad kala järele. 

16) (Tohtori Kallio) spetsialiseeru kirurgialle. (pro erikoistuu) KO171 
Doktor Kallio spetsialiseerub kirurgiale. 

17) (Pallo) tapasi ikkunatta. (pro osui) KO281 
Pall tabas akent. 

18) (Minä) toetui (asiantuntijan) apulle. (pro turvauduin) KO131 
Ma toetusin asjatundja abile. 

19) (Sokea) katsuu (tietä) jalkaan. (pro tunnusteli) KO271 
Pime katsus teed jalaga. 

20) (Haluamme) ehtita (salin) koivulla. (pro koristaa) KO331 
Me tahame saali kaskedega ehtida. 

Näiden esimerkkien perusteella suomen kielen persoonataivutus on lähisukukie-
len oppijoilla jo ihan oppimisen alkuvaiheessakin (opiskelleet suomea noin kaksi 
kuukautta) hyvin hallussa. Alkuvaiheen oppijoilla oli seuraavanlaisia vironmukai-
sia vastauksia silloin, kun verbi on harvinainen: 

21) (Hän) hüüdes hämmästynyt. (pro huudahti) KO231 
Ta hüüatas hämmastusest. 

22) (Haluan) maksaa kädeen tuostasi (hänelle). (pro kostaa) KO31 
Ma tahan talle selle eest kätte maksta. 
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23) (Eläin) haistaa vaaraa. (pro vainusi) KO321 
Loom haistis hädaohtu. 

24) (Mies) luiskui viikaten. (pro tahkosi) KO61 
Mees luiskas vikatit. 

25) (Lumisade) teki halvempaaksi näkyvyysta. (pro huononsi) KO221 
Lumesadu halvendas nähtavust. 

26) (Äiti) loputes paitaan. (pro huuhteli) KO231 
Ema loputas särgi. 

27) (Liisa) tolkis (puheen) englantiin. (pro tulkkasi) KO91 
Liisa tõlkis kõne inglise keelde. 

28) (Tämä alue) oli asustanut (pääasiassa) ---. (pro asutettiin) KO291 
See ala asustati peamiselt sunnitöölistega. 

29) (Hevoset) lahjaantuivat viikolla. (pro laihtuivat) KO371 
Hobused lahjusid nädalaga. 

Alkuvaiheen oppijoiden tuottamat vironmukaiset vastaukset ovat yleensä viron-
kielisen lekseemin sanahahmon toistavia viron kielen verbejä, joiden tuottamises-
sa on yritetty ottaa huomioon suomen kielen ortografia ja taivutus. Muunlaisia 
vironmukaisia verbinvalintoja alkuvaiheen oppijoilla on hyvin vähän ja ainoas-
taan yleisistä verbeistä. Alkuvaiheen oppijoiden vironmukaisista vastauksista voi 
havaita, että monet niistä ovat yliyleistyksiä: oppija on käyttänyt viron kielen 
mallia siellä, missä suomen kielessä on toisenlainen malli. Näitä harvinaisten 
verbien vironmukaisia vastauksia tuottaessaan alkuvaiheen oppijoilla on ollut 
myös suuria ongelmia taivutuksessa ja oikeinkirjoituksessa. Alkuvaiheen oppjoi-
den vironmukaisista vastauksista voi myös päätellä, että alkuvaiheen oppijat 
tekevät hyvin yksinkertaisia oletuksia kieltenvälisestä identtisyydestä. 
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11.3.2 Keskivaiheen oppijoiden vironmukaisia verbinvalintoja 

Myös keskivaiheen oppijoilla on eniten vironmukaisia verbinvalintoja silloin, kun 
verbi on yleinen. Tällaisia olivat esimerkiksi seuraavat:  

30) (En halua) kaivata (aina) kaikesta. (pro valittaa) KO42 
Ma ei taha alati kõige üle kaevata. 

31) (En) opiskele (koskaan) puhumaan (sitä kieltä)! (pro opi) KO372 
Ma ei õpi seda keelt kunagi rääkima! 

32) (Me) siivosimme saton (oikeaan aikaan). (pro korjasimme) KO292 
Me koristasime saagi õigeaegselt. 

33) (Pekka) valtaa vieraita kieliä. (pro hallitsee) KO52 
Pekka valdab võõrkeeli. 

34) (Uutinen) huvitti rehtoria. (pro kiinnosti) KO62 
Uudis huvitas rektorit. 

35) (Asia) ei puuttu minuun (lainkaan). (pro ei koske) KO342 
See asi ei puuduta mind üldse. 

36) (Äiti) kannattaa migreenia. (pro kärsii) KO352 
Ema kannatab migreeni all. 

37) (Kesäisin minä) elän maaseutussa. (pro asun) KO92 
Suviti ma elan maal. 

38) (Poika) katsoi sormella (vettä). (pro koetti) KO142 
Poiss katsus näpuga vett. 

39) (Presidentti) soittaa lentopalloa. (pro pelaa) KO172 
President mängib võrkpalli. 
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Keskivaiheen oppijoiden yleisten verbien vironmukaisista vastauksista suurin osa 
on edelleen verbin vironmukaisen sanahahmon toistavia viron kielen verbejä, 
mutta tässä vaiheessa suomen kielen taivutus hallitaan jo melko hyvin astevaihte-
lua lukuun ottamatta. Mukana on jo sellaisiakin vironmukaisia vastauksia, joissa 
informantin käyttämä lekseemi on suomessa olemassa, mutta se ei sovi kyseiseen 
kontekstiin, koska se on vironkielisen verbin toisen kuin testatun semeemin 
suomenkielinen vastine (esim. soittaa lentopalloa). 

Keskivaiheen oppijoilla oli seuraavanlaisia vironmukaisia vastauksia silloin, 
kun verbi on melko yleinen: 

40) (Veden puute) takisti sammutustöitä. (pro haittasi) KO252 
Vee puudus takistas kustutustöid. 

41) Eksyn (usein) ovenka. (pro erehdyn) KO12 
Eksin tihti uksega. 

42) (Liisa) maksettiin hyvästa työsta. (pro palkittiin) KO302 
Liisale tasuti hea töö eest. 

43) (Tuo vanha kirkkoherra) laulattii meidät. (pro vihki) KO72 
See vana kirikuõpetaja laulatas meid. 

44) (Minä) igätsen sinua. (pro ikävöin) KO192 
Ma igatsen sinu järele. 

45) (Pekka) nauratteli Liisalle. (pro hymyili) KO122 
Pekka naeratas Liisale. 

46) (Ryppy hänen otsallaan) ei ennustanut hyvää. (pro ei enteillyt) KO222 
Korts tema laubal ei ennustanut head. 

47) (Mies) lunasti rikoksen. (pro sovitti) KO162 
Mees lunastas oma kuriteo. 
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48) (Nainen) pilloi rahan (turhuuteen). (pro tuhlasi) KO212 
Naine pillas raha tühja. 

49) (Profeetta Maltsvet) kuulutti (valkoisen laivan) saapumisest. (pro 
ennusti) KO222 
Prohvet Maltsvet kuulutas ette valge laeva saabumist. 

Keskivaiheen oppijoilla oli puolestaan seuraavanlaisia vironmukaisia vasta-
uksia harvinaisille verbeille: 

50) (Isoäiti meni) karjattamaan lampaita. (pro paimentamaan) KO202 
Vanaema läks lambaid karjatama. 

51) (Käki) putosi (metsässä). (pro kukkui) KO192 
Kägu kukkus metsas. 

52) (Poika) vilistää äidin puheelle. (pro viheltää) KO202 
Poiss vilistab ema jutu peale. 

53) (Yritimme) lotvestua (lihaksia) erilaisilla harjoituksilla. (pro rentouttaa) 
KO302 
Püüdsime lihaseid erinevate harjutustega lõdvendada. 

54) (Hän) luiski minulle (olemattomista seikkailuistaan). (pro valehteli) 
KO132 
Ta luiskas mulla oma olematutest seiklustest. 

55) (Hän) komisti kivin. (pro kompastui) KO162 
Ta komistas kivi otsa. 

56) (Haluan) maksaa siitä (hänelle). (pro kostaa) KO252 
Ma tahan talle selle eest kätte maksta. 

57) (Isoisä) raputteli (leivän päälle) suoltaa. (pro sirottaa) KO292 
Vanaisa raputab leiva peale soola. 
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Keskivaiheen oppijoiden vironmukaisista vastauksista osa on edelleen vironkieli-
sen lekseemin äänneasun toistavia viron kielen verbejä. Erityisesti näitä tapauksia 
on keskivaiheen oppijoiden harvinaisten verbien vironmukaisissa vastauksissa. 
Näiden lisäksi keskivaiheen oppijoiden vironmukaisten vastausten joukossa on jo 
tapauksia, joissa informantin käyttämä lekseemi on suomessa olemassa, mutta se 
ei sovi kyseiseen kontekstiin. Oppijan tuottaman vastineen taustalla on kuitenkin 
viron kielen vaikutus siten, että tuotettu lekseemi on vironkielisen verbin toisen 
kuin testatun semeemin suomenkielinen vastine. 

11.3.3 Loppuvaiheen oppijoiden vironmukaisia verbinvalintoja 

Muista ryhmistä poiketen loppuvaiheen oppijoilla on vähiten vironmukaisia 
vastauksia silloin, kun verbi on yleinen. Eniten vironmukaisia vastauksia heillä on 
silloin, kun verbi on harvinainen. Loppuvaiheen oppijoilla on esimerkiksi seuraa-
vanlaisia yleisten verbien vironmukaisia verbinvalintoja: 

58) (Tämä kirja) maksaa ostaa. (pro kannattaa) KO33 
Seda raamatut tasub osta. 

59) (Lapset) pelaavat nukeilla. (pro leikkivät) KO93 
Lapsed mängivad nukkudega. 

60) (Äiti) kannattaa migreenistä. (pro kärsii) KO123 
Ema kannatab migreeni all. 

61) Esineisiin (ei saa) puuttua! (pro koskea) KO233 
Esemeid ei tohi puutuda! 

62) (Metsuri) langetti (puita) moottorisahalla. (pro kaatoi) KO293 
Metsatööline langetas puid mootorsaagiga. 

63) (Järvi oli) suostunut sadassa vuodessa. (pro soistunut) KO323 
Järv oli saja aastaga soostunud. 
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64) (Sonni) karkasi hiehon (heti). (pro astui) KO323 
Pull kargas mullika kohe ära. 

Loppuvaiheen oppijoilla oli seuraavanlaisia vironmukaisia verbinvalintoja 
silloin, kun verbi on melko yleinen: 

65) (Profeetta Maltsvet) kuulutti (valkoisen laivan) saapumista. (pro ennus-
ti) KO363 
Prohvet Maltsvet kuulutas ette valge laeva saabumist. 

66) (Minä) nojasin (asiantuntijan) apuun. (pro turvauduin) KO223 
Mina toetusin asjatundja abile. 

67) (Pekka) naurahti Liisalle. (pro hymyili) KO33 
Pekka naeratas Liisale. 

68) (Nainen) pudotti rahan (turhuuteen). (pro tuhlasi) KO133 
Naine pillas raha tühja. 

69) (Toivottavasti kaikki) pääsevät palavasta talosta (vahingoittumattomina). 
(pro pelastuvat) KO163 
Loodetavasti kõik pääsevad põlevast majast vigastusteta. 

70) (Minä) nojasin (asiantuntijan) apuun. (pro turvauduin) KO223 
Mina toetusin asjatundja abile. 

71) (Kapinallisia) nuhdeltiin raipoilla. (pro rangaistiin) KO333 
Mässajaid nuheldi vitstega. 

Loppuvaiheen oppijoilla oli seuraavanlaisia vironmukaisia vastauksia silloin, 
kun verbi on harvinainen: 

72) (Hän) venytti jalkansa. (pro venäytti) KO53 
Ta venitas oma jala ära. 
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73) (Isoäiti meni) karjahtamaan lampaita. (pro paimentamaan) KO273 
Vanaema läks lambaid karjatama. 

74) (Uusrikas) uhkelsi kalliilla autolla. (pro ylpeilee) KO143 
Uusrikas uhkeldab oma kalli autoga. 

75) (Isoisä) puistaa (leivän päälle) suolaa. (pro sirottaa) KO193 
Vanaisa raputab leiva peale soola. 

76) (Tyhjä alue) asustettiin siirtolaisilla. (pro asutettiin) KO253 
Tühi ala rahvastati ümberasujatega. 

77) (Hän) komisti kiveen. (pro kompastui) KO273 
Ta komistas kivi otsa. 

78) (Huomenna) lataamme (rakennustarvikkeet) vaunuihin. (pro lastaamme) 
KO303 
Homme laadime ehitusmaterjalid vagunitesse. 

79) (Hän aikoi) maksaa (kipeää selkääni) käsillä. (pro hieroa) KO173 
Tema kavatses mu haiget selga kätega tasuda. 

Loppuvaiheen oppijoiden vironmukaisissa verbinvalinnoissa ei juurikaan ole 
enää sellaisia vironkielisen lekseemin äänneasun toistavia viron kielen verbejä, 
joita ei suomen kielessä ole lainkaan olemassa. Tällaisia tapauksia on ainoastaan 
silloin, kun verbi on harvinainen. Muut vironmukaiset vastaukset ovat sellaisia, 
joissa viron kielen vaikutus tulee esille epäsuoremmin siten, että oppija on 
tuottanut vironkieliselle verbille sellaisen suomenkielisen vastineen, joka ei 
kuitenkaan sovi kyseiseen kontekstiin. Vastineen taustalla on kuitenkin viron 
kielen vaikutus siten, että annettu lekseemi on vironkielisen verbin toisen kuin 
testatun semeemin suomenkielinen vastine. Tällaista vastausta ei tuottaisi sellai-
nen kielenoppija, joka ei osaa viroa. 

Loppuvaiheen oppijoiden vironmukaisista vastauksista voi päätellä, että kun 
oppijat ovat toistaneet riittävästi L2=L1-hypoteeseja, heille on vähitellen syntynyt 
käsitys siitä, milloin nämä hypoteesit pätevät ja milloin eivät. Tästä syystä yli-
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yleistäminen on vähentynyt ja transfer tuottaa entistä useammin positiivisen 
lopputuloksen. Vironmukaiset vastaukset osoittavat, että tuotosten tasolla alku-
vaiheen oppijoiden negatiivinen transfer on seurausta enemmän suorasta, tietoi-
sesta ja hyvin teknisestä äidinkielestä lainaamisesta, kun taas loppuvaiheen 
oppijoilla negatiivinen transfer on aineistossani enemmänkin tiedostamatonta 
seurausta puutteellisesta kielen hahmottamisesta tai pyrkimyksestä luovaan 
kielenkäyttöön. 

Alkuvaiheen oppijoilla transfer on siis aineistoni perusteella enemmän tiedos-
tettu äidinkielen hyödyntämisen strategia ja loppuvaiheen oppijoilla vastaavasti 
enemmänkin tiedostamaton prosessi. Prosessitransferin näkökulmasta tarkasteltu-
na vironmukaiset vastaukset osoittavat, että alkuvaiheen oppijat hyödyntävät 
enemmän yleistämistä ja keskivaiheen oppijat enemmän analogiaa. Loppuvaiheen 
oppijoilla vironmukaiset vastaukset ovat puolestaan hyvin epäsuorasti lähtökielen 
vaikutuksesta johtuvia, joten niiden taustalla on usein vain jokin muistijälki, joka 
on johtanut tiettyyn ratkaisuun. 

11.4 Yhteenveto transferista aineistossa 

Olen tarkastellut viron kielen vaikutusta eli transferia aineistooni pohjautuvien 
kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tulosten pohjalta. Lisäksi olen analysoinut 
tarkemmin informanttien tuottamia vironmukaisia verbinvalintoja. Transfer on 
aineistossani hyvin ilmeistä ja selkeästi havaittavissa (vrt. Jarvis−Pavlenko 2010: 
176−177). Hypoteesini viron kielen positiivisesta transferista pitää aineistoni 
perusteella paikkansa eli positiivista lähtökielen vaikutusta (eniten oikeita vasta-
uksia) on eniten silloin, kun järjestelmät ovat mahdollisimman lähellä toisiaan: 
yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine, sanahahmot ja merkitykset ovat 
suomessa samanlaiset tai lähes samanlaiset sekä rektio on sama. Positiivisella 
transferilla on suuri osuus läheisen sukukielen oppimisessa erityisesti silloin, kun 
transferin laukaiseva kieli on äidinkieli. Äidinkieleltään vironkieliset oppijat 
omaksuivat samassa ajassa enemmän verbejä ja rektioita kuin äidinkieltään 
venäjänkieliset oppijat. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi leksikaalinen päättely 
on helpompaa, kun osassa uusistakin verbeistä ja niiden rektioista on tuttua. 
Lähisukukielen transfer on ilmiönä hyvin kokonaisvaltaista. Virolaisilla suo-
menoppijoilla esiintyy aineistoni perusteella transferia ilmiön, prosessin ja 
kokonaisvaltaisella tasolla. 

Varsinaisen aineiston ja vertailuaineiston verbinvalintatulosten tarkastelu 
opiskeluajan mukaan osoittaa, että suurimmat erot ovat oikeiden ja tyhjien 
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vastausten määrässä. Oikeiden verbinvalintojen määrässä pienin ero varsinaisen 
aineiston ja vertailuaineiston informanttien välillä on opiskelun alkuvaiheessa. 
Keskivaiheen opiskelijoilla on varsinaisessa aineistossa jo melkein kaksinkertai-
nen määrä oikeita verbinvalintoja vertailuaineistoon verrattuna. Loppuvaiheessa 
ero on kaikkein suurin: äidinkieleltään vironkieliset oppijat tuottavat loppuvai-
heessa melkein kolminkertaisen määrän oikeita verbinvalintoja verrattuna 
äidinkieleltään venäjänkielisiin oppijoihin. Lähisukukielen transfer antaa siis 
samassa ajassa huomattavan paljon suuremman edun silloin, kun transferin 
laukaiseva kieli on äidinkieli eikä muu opittu kieli. 

Äidinkieleltään venäjänkielisillä informanteilla opiskeluajalla ei ole yhtä 
suurta vaikutusta myöskään rektiotuloksiin kuin äidinkieleltään vironkielisillä. 
Vertailuaineiston keskivaiheen oppijat tuottivat jopa enemmän oikeita rektionva-
lintoja kuin loppuvaiheen oppijat. Samalla tavalla kuin verbinvalinnoissa myös 
verbirektioissa pienin ero oikeiden vastausten määrässä varsinaisen aineiston ja 
vertailuaineiston informanttien välillä on opiskelun alkuvaiheessa. Tällöin viron- 
ja venäjänkielisten oppijoiden tuloksissa ei ole juuri lainkaan eroa. Keskivaiheen 
opiskelijoilla on ero jo huomattava. Loppuvaiheen oppijoilla ero on kaikkein 
suurin, ja äidinkieleltään vironkieliset oppijat tuottavat yli kaksinkertaisen määrän 
oikeita vastauksia verrattuna äidinkieleltään venäjänkielisiin oppijoihin. 

Opiskelun alkuvaiheessa ei siis ole suurta eroa sillä, onko transferin laukaise-
va äidinkieli vai muu opittu kieli. Sen sijaan äidinkielen merkitys transferin 
laukaisijana kasvaa opiskeluajan myötä. Suurin hyöty lähisukukielen transferista 
(kun sen laukasijana toimii äidinkieli eikä muu opittu kieli) onkin aineistoni 
perusteella silloin, kun suomea on opiskeltu 2,5−7 vuotta. Opiskeluajan myötä 
äidinkielen positiivinen transfer siis osoittautuu muun opitun kielen transferia 
hyödyllisemmäksi. Samaa vaikutusta ei ole kuitenkaan havaittavissa silloin, kun 
transferin laukaiseva kieli ei ole äidinkieli vaan muu opittu kieli. Vertailuaineis-
ton keskivaiheen oppijat tuottivat jopa enemmän oikeita rektionvalintoja kuin 
loppuvaiheen oppijat. 

Viron kielen negatiivinen transfer on suurimmillaan oppimisen keskivaihees-
sa, koska vironmukaisia verbinvalintoja on silloin eniten. Erot eri vaiheiden 
välillä eivät kuitenkaan ole kovin suuria. Negatiivista transferia koskeva hypo-
teesini ei siis päde aineistoni verbinvalinnoissa. Negatiivista transferia ei esiinny 
eniten alkuvaiheen oppijoilla, vaan silloin sitä esiintyy vähiten. Eniten negatiivis-
ta transferia esiintyy keskivaiheessa olevilla kielenoppijoilla. Negatiivista transfe-
ria ei esiinny myöskään vähiten loppuvaiheen oppijoilla, vaan alkuvaiheen 
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oppijoilla. Molemmat tulokset ovat hypoteesien näkökulmasta yllättäviä ja 
poikkeavat Kaivapalun (2005) tuloksista. 

Verbirektioaineistoni sen sijaan tukee viron kielen negatiivista vaikutusta 
koskevaa hypoteesiani. Negatiivista transferia esiintyy eniten alkuvaiheen oppi-
joilla, koska alkuvaiheen oppijat tuottivat eniten vironmukaisia rektioita, joskaan 
ero alku- ja keskivaiheen oppijoiden vironmukaisten vastausten määrien välillä ei 
ole suuri. Negatiivista transferia esiintyy hypoteesini mukaisesti selvästi vähiten 
loppuvaiheen oppijoilla rektionvalintojen osalta. Aineistoni antaa siten mielen-
kiintoisen tutkimustuloksen: viron kielen negatiivista vaikutusta koskevat hypo-
teesit pätevät rektioiden osalta mutta eivät päde verbinvalintojen osalta. Lä-
hisukukielen negatiivista transferia esiintyy siis hyvin eri tavalla, kun 
tarkastellaan leksikon (verbinvalinnat) tai syntaksin (verbirektiot) transferia. 
Kaivapalu fokusoi kysymyksenasettelun transferin vaikutuksen määrän sijaan 
siihen, ovatko lähtö- ja kohdekielen järjestelmät oppijoiden kielitajussa jo erillään 
vai vielä päällekkäisinä (Kaivapalu 2005: 273). Aineistoni perusteella vaikuttaa 
siltä, että nämä järjestelmät voivat olla yhtä aikaa jo enemmän erillään verbirekti-
oiden osalta, vaikka ne ovatkin vielä enemmän päällekkäisiä itse verbien osalta. 

On huomattava, että sekä äidinkielen että muun opitun kielen transfer voi olla 
hyödyllistä silloinkin, kun se johtaa väärään lopputulokseen. Ensiksin ymmärtä-
misessä se voi auttaa kuitenkin summittaiseen, vaikkakaan ei tarkkaan ymmärtä-
miseen. Myös tuottamisessa negatiivinen transfer voi olla hyödyllistä, jos esimer-
kiksi väärä verbinvalinta on kuitenkin mahdollista ymmärtää kontekstissaan. 

Kaikissa vironmukaisissa vastauksissa oppijoiden äidinkieli eli viro on jolla-
kin tavalla häirinnyt oppijaa siinä määrin, että hän on tuottanut väärän vastauksen, 
jossa on näkyvissä joko suoraan tai epäsuorasti viron kielen negatiivinen vaiku-
tus. Tarkastelemani virolaisten suomenoppijoiden vironmukaiset verbinvalinnat 
osoittavat, että lähisukukielen oppimisen alkuvaiheessa on enemmän suoraa viron 
kielen vaikutusta, joka on hyvin selvää ja läpinäkyvää. Vironmukaisten vastaus-
ten taustalla on tällöin usein yliyleistys: oletetaan kohdekielen mallin olevan 
samanlainen kuin lähtökielen malli silloin, kun näin ei ole. Kielenoppimisen 
loppuvaiheessa on puolestaan enemmän epäsuoraa viron kielen vaikutusta, jonka 
pohjana ovat kielten semanttiset merkitysvastaavuuserot. 

Seuraavassa taulukossa esitän yhteenvedon transferia koskevista tuloksista. 
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Taulukko 36. Yhteenveto transfertuloksista. 

Tutkimuskohde Tulos 

Positiivinen transfer Positiivista lähtökielen vaikutusta (eniten oikeita vastauksia) on eniten silloin, kun 

järjestelmät ovat mahdollisimman lähellä toisiaan 

Positiivinen transfer Positiivisella transferilla on suurempi osuus läheisen sukukielen oppimisessa 

silloin, kun transferin laukaiseva kieli on äidinkieli eikä muu opittu kieli 

Positiivinen transfer Opiskeluajan myötä äidinkielen positiivinen transfer on muun opitun kielen 

transferia hyödyllisempää: suurin hyöty lähisukukielen transferista (kun sen 

laukasijana toimii äidinkieli eikä muu opittu kieli) on sillloin, kun suomea on 

opiskeltu 2,5−7 vuotta 

Negatiivinen transfer Viron kielen negatiivinen transfer on verbinvalintojen osalta suurimmillaan 

oppimisen keskivaiheessa ja rektionvalintojen osalta alkuvaiheessa 

Negatiivinen transfer Lähisukukielen negatiivista transferia esiintyy eri tavalla, kun tarkastellaan 

leksikon (verbinvalinnat) tai syntaksin (rektionvalinnat) transferia 

Negatiivinen transfer Lähisukukielen leksikon oppimisessa esiintyy sekä suoraa että epäsuoraa 

negatiivista transferia  

Negatiivinen transfer Negatiivinen transfer on lähisukukielen oppimisen alkuvaiheessa suoraa, selvää 

ja läpinäkyvää (vironmukaisten vastausten taustalla on tällöin usein yliyleistys) 

Negatiivinen transfer Negatiivinen transfer on loppuvaiheessa epäsuoraa ja seurausta kielten 

semanttisista merkitysvastaavuuseroista  

Negatiivinen transfer Loppuvaiheen oppijoiden kiertoilmausten suuri määrä harvinaisten verbien 

verbinvalinnoissa osoittaa, että ongelmallinen virolaisille suomenoppijoille on 

epäsuoran negatiivisen transferin vuoksi leksikon semanttisen kehityksen ns. 

toinen vaihe, jolloin tapahtuu verbien merkitysten semanttinen modifiointi 
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12 Tulosten tarkastelua ja 
sovellusmahdollisuuksia 

12.1 Tulosten tarkastelua 

Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1) Mitkä seuraavista ovat merkitseviä verbin ja sen rektion osaamiseen 
vaikuttavia tekijöitä: verbin merkitysvastaavuus, sanahahmon vastaa-
vuus, verbin taajuus ja opiskeluaika (rektion osalta myös rektiosija)? 

2) Miten viron kielen vaikutus eli transfer ilmenee läheisen sukukielen 
oppimisessa ja millaisia vironmukaisia vastauksia eri vaiheessa olevat 
oppijat tuottavat? Miten lähisukukielen transferiin vaikuttaa se, onko 
transferin laukaiseva kieli äidinkieli vai muu opittu kieli?  

Näiden lisäksi olen selvittänyt, miten vironkielisten oppijoiden tulokset poik-
keavat äidinkieleltään venäjänkielisten oppijoiden tuloksista. Laadullisen analyy-
sin avulla olen tarkastellut, miten oppijat editoivat tuotostaan ja millaisia kier-
toilmauksia eri kielenoppimisen vaiheissa olevat virolaiset suomenoppijat 
tuottavat. 

Verbinvalintatulokset osoittavat, että taajuudella ja opiskeluajalla on erittäin 
merkitsevä vaikutus ja sanahahmon vastaavuudella merkitsevä vaikutus. Merki-
tysvastaavuudella on merkitsevä vaikutus verbinvalintatuloksiin silloin, kun 
verrataan toisiinsa merkitysvastaavuusryhmää 1:1 (yhdellä viron verbillä on 
suomessa yksi vastine) sekä kahden muun ryhmän yhteistuloksia (merkitysvas-
taavuus ei ole yhden suhde yhteen). 

Testatuista ominaisuuksista tärkein verbien omaksumiseen vaikuttava tekijä 
on taajuus. Eri muuttujat huomioon ottava analyysi osoittaa, että oppijoille 
helpoimmat eli eniten oikeita vastauksia tuottaneet verbit ovat frekvenssiltään 
yleisiä. Sen sijaan muut taustamuuttujat vaihtelevat. Taajuus on siis verbien 
oppimisessa tärkein tekijä huolimatta siitä, millaisia muita ominaisuuksia verbeil-
lä on. Myös kaikkein vaikeimmiksi osoittautuneita verbejä yhdistää eniten 
taajuus, sillä yhtä lukuun ottamatta kaikki vähiten oikeita vastauksia tuottaneet 
verbit ovat harvinaisia verbejä. Muut taustamuuttujat vaihtelevat myös vaikeim-
millä verbeillä. 

Rektionvalintojen osalta erittäin merkitseviksi osoittautuivat opiskeluaika ja 
rektiosija. Sen sijaan verbin ominaisuuksista merkitysvastaavuudella ja sanahah-
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mon vastaavuudella ei ollut merkitsevää vaikutusta rektiotuloksiin. Verbin 
taajuudella on vaikutusta rektiotuloksiin, kun verrataan keskenään yleisten 
verbien ja muiden verbien yhteistuloksia. Syynä siihen, että verbin ominaisuuksil-
la ei ole merkitsevää vaikutusta rektioiden osaamiseen, voi olla se, että leksikon 
transfer on ilmiönä erilainen kuin syntaksin transfer. 

Aineistoni perusteella virolaiset suomenoppijat hyödyntävät lähtökielensä 
mallia tuloksekkaasti silloin, kun lähtökielen järjestelmä vastaa kohdekielen 
järjestelmää eli virossa on sama rektio kuin suomessa. Tällöin toimii lähtökielen 
positiivinen vaikutus. Sen sijaan tapauksissa, joissa virossa on eri rektio kuin 
suomessa, on paljon vironmukaisia vastauksia, joten lähtökieli on johtanut oppijat 
harhaan ja on tällöin negatiivisen transferin aiheuttaja. Kun verbirektio on sama 
suomessa ja virossa, lähtökielen positiivinen transfer auttaa saamaan hyviä 
tuloksia. Jos rektio on eri, tapaukset tulevat omaksutuksi opiskeluajan myötä 
kielenkäytön kautta. 

Transferin osalta tulokseni osoittavat, että transferilla on suuri osuus läheisen 
sukukielen oppimisessa erityisesti silloin, kun transferin laukaiseva kieli on 
äidinkieli. Positiivinen transfer lisääntyy opiskeluajan myötä, koska kielitaito 
antaa lisääntyessään positiiviselle transferille lisää mahdollisuuksia. Opiskelun 
alkuvaiheessa ei ole suurta eroa sillä, onko lähisukukielen transferin laukaiseva 
äidinkieli vai muu opittu kieli. Sen sijaan äidinkielen merkitys transferin lau-
kaisijana kasvaa opiskeluajan myötä. 

Lähisukukielen negatiivinen transfer on suurimmillaan oppimisen keskivai-
heessa, jolloin vironmukaisia verbinvalintoja on eniten. Erot eri vaiheiden välillä 
eivät kuitenkaan ole kovin suuria. Rektionvalintojen osalta negatiivista transferia 
esiintyy eniten alkuvaiheen oppijolla, joskaan ero alku- ja keskivaiheen oppijoi-
den vironmukaisten vastausten määrien välillä ei ole suuri. Negatiivista transferia 
esiintyy kuitenkin vähiten loppuvaiheen oppijoilla rektionvalintojen osalta. 

Vironmukaisissa vastauksissa lähtökieli on häirinnyt oppijaa siinä määrin, et-
tä hän on tuottanut väärän vastauksen, jossa on näkyvissä joko suoraan tai epä-
suorasti viron kielen negatiivinen vaikutus. Aineistoni vironmukaiset vastaukset 
voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 

1) Vironkielisen lekseemin sanahahmon toistavat viron kielen verbit, joita ei 
suomessa ole lainkaan olemassa.  

2) Vironkielisen lekseemin sanahahmon toistavat viron kielen verbit, joilla 
on suomessa eri merkitys (ns. riskisanat). 
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3) Annetun vironkielisen lekseemin toisen kuin testatun semeemin 
suomenkieliset käännösvastineet. 

Alkuvaiheen oppijoiden tuottamat vironmukaiset vastaukset ovat yleensä jo-
ko ensimmäistä tai toista tyyppiä eli vironkielisen lekseemin sanahahmon toista-
via viron kielen verbejä, joiden tuottamisessa on yritetty ottaa huomioon suomen 
kielen ortografia ja taivutus. Muunlaisia vironmukaisia verbinvalintoja alkuvai-
heen oppijoilla on hyvin vähän ja ainoastaan yleisistä verbeistä. Keskivaiheen 
oppijoiden vironmukaisista vastauksista osa on edelleen vironkielisen lekseemin 
äänneasun toistavia viron kielen verbejä. Näiden lisäksi keskivaiheen oppijoiden 
vironmukaisten vastausten joukossa on tapauksia, joissa informantin käyttämä 
lekseemi on suomessa olemassa, mutta se ei sovi kyseiseen kontekstiin. Loppu-
vaiheen oppijoiden vironmukaisissa verbinvalinnoissa ei juuri ole enää sellaisia 
vironkielisen lekseemin äänneasun toistavia viron kielen verbejä, joita ei suomen 
kielessä ole lainkaan olemassa. Tällaisia tapauksia on ainoastaan silloin, kun verbi 
on harvinainen. Muut vironmukaiset vastaukset ovat sellaisia, joissa viron kielen 
vaikutus tulee esille epäsuorasti siten, että oppija on tuottanut vironkieliselle 
verbille sellaisen suomenkielisen vastineen, joka ei kuitenkaan sovi kyseiseen 
kontekstiin. Vastineen taustalla on viron kielen vaikutus siten, että annettu 
lekseemi on vironkielisen verbin toisen kuin testatun semeemin suomenkielinen 
vastine. 

Tarkastelemani virolaisten suomenoppijoiden vironmukaiset verbinvalinnat 
osoittavat, että lähisukukielen oppimisen alkuvaiheessa on enemmän suoraa viron 
kielen vaikutusta, joka on hyvin selvää ja läpinäkyvää. Vironmukaisten vastaus-
ten taustalla on tällöin usein yliyleistys: oletetaan kohdekielen mallin olevan 
samanlainen kuin lähtökielen malli silloin, kun näin ei ole. Kielenoppimisen 
loppuvaiheessa on puolestaan enemmän epäsuoraa viron kielen vaikutusta, jonka 
pohjana ovat kielten semanttiset merkitysvastaavuuserot. Tuotosten tasolla 
alkuvaiheen oppijoiden negatiivinen transfer on seurausta suorasta, tietoisesta ja 
hyvin teknisestä äidinkielestä lainaamisesta, kun taas loppuvaiheen oppijoilla 
negatiivinen transfer on enemmänkin tiedostamatonta seurausta puutteellisesta 
kielen hahmottamisesta tai pyrkimyksestä luovaan kielenkäyttöön. Alkuvaiheen 
oppijoilla transfer onkin aineistoni perusteella enemmän tiedostettu äidinkielen 
hyödyntämisen strategia ja loppuvaiheen oppijoilla vastaavasti tiedostamaton 
prosessi. Prosessitransferin näkökulmasta tarkasteltuna vironmukaiset vastaukset 
osoittavat alkuvaiheen oppijoiden hyödyntävän enemmän yleistämistä ja keski-
vaiheen oppijoiden puolestaan analogiaa. Loppuvaiheen oppijoilla vironmukaiset 
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vastaukset ovat puolestaan hyvin epäsuorasti lähtökielen vaikutuksesta johtuvia, 
joten niiden taustalla on usein vain jokin muistijälki, joka on johtanut tiettyyn 
ratkaisuun. 

Lähisukukielen transfer osoittautui aineistossani hyvin kokonaisvaltaiseksi, 
joten on vaikea selkeästi erottaa, milloin on kyseessä ilmiön ja milloin prosessin 
transfer. Virolaiset suomenoppijat joka tapauksessa hyödyntävät tuloksekkaasti 
lähtökieltään suomea oppiessaan. Ongelmaksi muodostuu se, että monista ilmiöi-
den yhteneväisyyksistä huolimatta toiset ilmiöt eivät olekaan identtisiä. Taaja 
identtisyys kuitenkin johtaa oppijat käyttämään usein yleistämistä ja analogiaa. 
Erilaisten ilmiöiden transferin osoittauduttua positiiviseksi oppijaa alkaa helposti 
ohjata myös prosessin transfer, mikä aiheuttaa negatiivisen transferin esiintymistä 
myös hyvin edistyneillä oppijoilla. 

Tutkimukselleni asetin kaikkiaan 7 hypoteesia, joista kolme ensimmäistä 
koskevat oppijoiden verbinvalintoja. Seuraavat kaksi hypoteesia on asetettu 
testaamaan oppijoiden rektionvalintoja. Viimeiset kaksi koskevat viron kielen 
vaikutusta sekä verbin- että rektionvalintojen pohjalta. 
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1. Virolaisilla suomenoppijoilla on eniten oikeita verbinvalintoja silloin, kun 
yhdellä viron verbillä on suomessa yksi vastine tai kahdella tai useammal-
la viron verbillä on suomessa yksi yhteinen vastine, ja vähiten oikeita 
verbinvalintoja silloin, kun yhdellä viron verbillä on suomessa kaksi tai 
useampia vastineita. 

2. Virolaisilla suomenoppijoilla on eniten oikeita verbinvalintoja silloin, kun 
verbin sanahahmot ja merkitykset ovat virossa ja suomessa samanlaiset 
tai lähes samanlaiset, ja vastaavasti vähiten oikeita verbivailntoja silloin, 
kun sanahahmot ovat suomessa ja virossa samanlaiset ja merkitykset eri-
laiset. 

3. Virolaisilla suomenoppijoilla on eniten oikeita verbinvalintoja silloin, kun 
testattu verbi on yleinen (sen frekvenssiluokka on 1−500), ja vastaavasti 
vähiten oikeita verbinvalintoja silloin, kun verbi on harvinainen (sen frek-
venssiluokka on 1001− tai sitä ei ole lainkaan Suomen kielen taajuus-
sanastossa). 

4. Virolaisilla suomenoppijoilla on enemmän oikeita rektionvalintoja silloin, 
kun virossa ja suomessa on sama rektiosija, ja vähemmän oikeita rektion-
valintoja silloin, kun virossa ja suomessa on eri rektiosija. 

5. Virolaisilla suomenoppijoilla on eniten oikeita rektiovalintoja silloin, kun 
verbi on yleinen (sen frekvenssiluokka on 1−500), ja vastaavasti vähiten 
oikeita rektiovalintoja tapauksissa, joissa verbi on harvinainen (sen frek-
venssiluokka on 1001− tai sitä ei ole lainkaan Suomen kielen taajuus-
sanastossa). 

6. Lähtökielen positiivista vaikutusta (eniten oikeita vastauksia) esiintyy 
eniten silloin, kun järjestelmät ovat mahdollisimman lähellä toisiaan (yh-
dellä viron verbillä on suomessa yksi vastine, sanahahmot ja merkitykset 
ovat virossa ja suomessa samanlaiset tai lähes samanlaiset ja rektio on 
sama) ja vähiten (vähiten oikeita vastauksia) silloin, kun järjestelmät ovat 
mahdollisimman kaukana toisistaan (yhdellä viron verbillä on suomessa 
kaksi tai useampia vastineita, sanahahmot ovat virossa ja suomessa sa-
manlaiset ja merkitykset erilaiset ja rektio on eri).  

7. Lähtökielen negatiivista transferia esiintyy eniten alkuvaiheen kielenoppi-
joilla eli informanttiryhmässä 1 ja vähiten edistyneillä kielenoppijoilla eli 
informanttiryhmässä 3. 
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Esitän seuraavassa vastaukset asetettuihin hypoteeseihin numerojär- 
jestyksessä. 

1) Virolaisilla suomenoppijoilla on hypoteesin 1 mukaisesti eniten oikeita 
verbinvalintoja tapauksissa, joissa yhdellä viron verbillä on suomessa yk-
si vastine. Sen sijaan hypoteesin vastaisesti tapauksissa, joissa kahdella 
tai useammalla viron verbillä on suomessa yksi yhteinen vastine, on vä-
hemmän oikeita verbinvalintoja kuin tapauksissa, joissa yhdellä viron 
verbillä on suomessa kaksi tai useampia vastineita. Aineistoni ei tue 
kontrastiivisen kielentutkimuksen aiempaa oletusta siitä, että kaikkein 
vaikeimpia ovat tapaukset, joissa lähtökielen ilmiölle on kohdekielessä 
kaksi eri vastinetta. Loppuvaiheen opiskelijoiden osalta pitää paikkansa 
oletus, että vaikeimpia ovat tapaukset, joissa yhdellä viron verbillä on 
suomen kielessä kaksi tai useampia vatineita. Verbien merkitysvastaa-
vuudella on kuitenkin tilastollisesti merkitsevä vaikutus tuloksiin vain 
silloin, kun verrataan toisiinsa merkitysvastaavuusryhmää 1:1 (yhdellä 
viron verbillä on suomessa yksi vastine) sekä kahden muun ryhmän yh-
teistuloksia (merkitysvastaavuus ei ole yhden suhde yhteen). 
 

2) Virolaisilla suomenoppijoilla on aineistossa hypoteesin 2 mukaisesti 
eniten oikeita vastauksia tapauksissa, joissa sanahahmot ja merkitykset 
ovat virossa ja suomessa samanlaiset tai lähes samanlaiset, ja vastaavasti 
vähiten oikeita vastauksia tapauksissa, joissa sanahahmot ovat suomessa 
ja virossa samanlaiset ja merkitykset erilaiset. Verbien sanahahmon vas-
taavuus osoittautui merkitseväksi tekijäksi oppijoiden oikeissa verbinva-
linnoissa. Myös aiemmissa sanaston oppimista koskevissa tutkimuksissa 
on havaittu homonyymien aiheuttavan ongelmia. Aiemmin homonyymi-
tapausten on todettu polysemiatapausten ohella tuottavan eniten virheitä 
sanastonymmärrystestissä (Laufer 2005: 152). Aineistoni perusteella ho-
monyymisten verbien oppiminen on huomattavasti vaikeampaa kuin 
muiden verbien oppiminen. 

 
3) Virolaisilla suomenoppijoilla on hypoteesin 3 mukaisesti eniten oikeita 

vastauksia tapauksissa, joissa testattu verbi on yleinen, ja vastaavasti vä-
hiten oikeita vastauksia tapauksissa, joissa verbi on harvinainen. Tilastol-
lisesti verbin taajuus on erittäin merkitsevä verbinvalintatuloksiin vaikut-
tava tekijä. Vironmukaisia vastauksia alku- ja keskivaiheen oppijoilla on 
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eniten silloin, kun verbi on yleinen, mutta loppuvaiheen oppijoilla silloin, 
kun verbi on harvinainen. Kielenoppimisen alkuvaiheessa kielenoppijat 
erehtyvät hyvin usein olettamaan nimenomaan yleisten verbien osalta 
samankaltaisuutta siellä, missä sitä ei oikeasti ole. Loppuvaiheen oppijat 
taas hallitsevat jo yleiset ja melko yleiset verbit siinä määrin, että nega-
tiiviselle transferille jää sijaa erityisesti harvinaisten verbien tapauksissa. 
Tämä sama koskee myös kiertoilmauksia. Oppijat siis prosessoivat alku-
vaiheessa yleisiä verbejä, mutta keski- ja loppuvaiheessa yleiset verbit 
ovat jo siinä määrin automaattistuneita, että prosessointi on siirtynyt har-
vinaisiin verbeihin. Vironmukaisten verbinvalintojen esiintyminen myös 
loppuvaiheen oppijoiden tuotoksissa osoittaa, että suomen kielen sanas-
ton omaksuminen on kielten sukulaisuudesta huolimatta virolaisille haas-
tavaa. Vaikka viron ja suomen leksikoissa on paljon yhteistä, mikä jättää 
oppijalle aikaa keskittyä ennestään tuntemattomaan sanastoon, ovat haas-
teellisia erityisesti verbit, jotka ovat frekvenssiltään harvinaisia. Haasteel-
lisia ovat lisäksi verbit, joiden merkitysvastaavuus ei ole virossa ja suo-
messa yhden suhde yhteen ja joiden sanahahmot ja merkitykset eivät ole 
samanlaiset. 

 
4) Aineistossani eniten oikeita rektionvalintoja tuottavat verbit, joilla on 

virossa ja suomessa sama rektiosija. Vironmukaisia vastauksia on huo-
mattava osuus silloin, kun rektiosija on suomessa ja virossa eri. Virolai-
set suomenoppijat siis hyödyntävät lähtökielensä mallia tuloksekkaasti 
silloin, kun lähtökielen järjestelmä vastaa kohdekielen järjestelmää eli vi-
rossa on sama rektio kuin suomessa. Tällöin toimii lähtökielen positiivi-
nen vaikutus. Sen sijaan tapauksissa, joissa virossa on eri rektio kuin 
suomessa, on paljon vironmukaisia vastauksia, joten lähtökieli on johta-
nut oppijat harhaan ja on tällöin negatiivisen transferin aiheuttaja. Kun 
verbirektio on sama virossa ja suomessa, lähtökielen positiivinen transfer 
auttaa saamaan hyviä tuloksia. Kun rektio on lähtö- ja kohdekielessä eri, 
tulevat tapaukset omaksutuksi opiskeluajan myötä kielenkäytön kautta. 
Virolaisille tuottavat vähiten ongelmia suomen kielen rektioista samarek-
tioisista paikkaan tai suuntaan liittyvät täydennykset. Sen sijaan virolaiset 
erehtyvät usein objektitapauksissa myös silloin, kun sija on virossa ja 
suomessa sama.  Erirektioisista virolaiset osaavat hyvin sellaiset rektiot, 
joita käytetään arkipäiväisissä yhteyksissä ja hyvin konkreettisten asioi-
den kanssa. Sen sijaan ongelmia tuottavat suomen kielestä kokonaan 
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puuttuvat komitatiivi- ja postpositiorektiot sekä tapaukset, joissa virossa 
ja suomessa käytetään eri infinitiivirektiota, ja jotkin paikallissijaiset rek-
tiot. Silloin kun rektio on suomessa ja virossa sama, paikallisijaiset rekti-
ot tuottavat puolestaan eniten oikeita vastauksia. Eri lähtökieliä edustavil-
la oppijoilla on todettu Ranuan ja Ruotsalaisen (2007) tutkimuksessa 
olevan suomen kielessä eniten virheitä juuri paikallissijarektioissa (Ra-
nua−Ruotsalainen 2007: 162−163). 

 
5) Verbin taajuudella on jossain määrin vaikutusta sen rektion oppimiseen. 

Tilastollisesti tarkasteltuna verbin taajuudella on vaikutusta rektion op-
pimiseen silloin, kun yleisiä verbejä verrataan muihin verbeihin. Aineis-
toni siis tukee hypoteesia, että eniten oikeita vastauksia on tapauksissa, 
joissa testattu verbi on yleinen. Sen sijaan hypoteesini siitä, että vähiten 
oikeita vastauksia olisi tapauksissa, joissa verbi on harvinainen, ei aineis-
toni perusteella täyty. Ero melko yleisten ja harvinaisten verbien hallin-
nan välillä ei ole suuri. On mahdollista, että harvinaiset verbit osataan 
hyvin silloin, kun niihin liittyy jokin tunnelataus, minkä seurauksena 
verbi ja sen rektio on opittu yhdessä muita helpommin. Myös opiskelu-
ajalla on suuri vaikutus verbirektioiden hallintaan. Loppuvaiheen oppi-
joiden oikeiden vastausten määrä on yli kaksinkertainen alkuvaiheen op-
pijoiden tuloksiin verrattuna. Vaikka rektio on kiinteästi sidoksissa 
verbiin, muilla verbin ominaisuuksilla ei taajuutta lukuun ottamatta ole 
vaikutusta rektioiden hallintaan. Syynä tähän voi olla se, että lähisukukie-
len transfer on leksikon osalta ilmiönä erilainen kuin syntaksin osalta. 
Aineistoni perusteella rektiot opitaankin enemmän yhdessä verbin kans-
sa. Tällöin lähisukukielen transferin vuoksi myös verbi opitaan helpom-
min silloin, kun rektiokin on sama. Aineistossani on oikeita verbinvalin-
toja samarektioisilla verbeillä (34,5 %) enemmän kuin erirektioisilla 
(29,0 %). Verbien ja rektioiden oppimista konstruktioina kannattaisikin 
tulevaisuudessa selvittää tarkemmin. Hyödyllistä voisi olla esimerkiksi 
seurata samoja oppijoita pidemmän aikaa. 

 
6) Hypoteesini viron kielen positiivisesta transferista pitää aineistoni 

perusteella paikkansa eli positiivista lähtökielen vaikutusta on eniten sil-
loin, kun järjestelmät ovat mahdollisimman lähellä toisiaan: yhdellä viron 
verbillä on suomessa yksi vastine, sanahahmot ja merkitykset ovat suo-
messa samanlaiset tai lähes samanlaiset sekä rektio on sama. Positiivisel-
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la transferilla on suuri osuus läheisen sukukielen oppimisessa erityisesti 
silloin, kun transferin laukaiseva kieli on äidinkieli. Äidinkieleltään vi-
ronkieliset oppijat omaksuvat samassa ajassa enemmän verbejä ja rektioi-
ta kuin äidinkieltään venäjänkieliset oppijat. Tämä johtuu siitä, että esi-
merkiksi leksikaalinen päättely on helpompaa, kun osassa uusistakin 
verbeistä ja niiden rektioista on jotain tuttua. Positiivinen transfer lisään-
tyy opiskeluajan myötä, koska kielitaito antaa lisääntyessään positiivisel-
le transferille lisää mahdollisuuksia. Vironmukaisista vastauksista voi 
päätellä, että alkuvaiheen oppijat tekevät hyvin yksinkertaisia oletuksia 
kieltenvälisestä identtisyydestä. Yliyleistäminen kuitenkin vähenee kieli-
taidon myötä ja transfer tuottaa entistä useammin positiivisen lopputu-
loksen. Ringbom kutsuu tätä L1-rajoituksista vapautumiseksi (Ringbom 
1987: 59). Lähtökielen positiivisen transferin on todettu voimistuvan 
myös siitä syystä, että äidinkieli tarjoaa tukea yhtä aikaa usealla eri taval-
la (Swan 2005: 164). Opiskelun alkuvaiheessa ei ole suurta eroa sillä, 
onko lähisukukielen transferin laukaiseva kieli äidinkieli vai muu opittu 
kieli. Sen sijaan äidinkielen merkitys transferin laukaisijana kasvaa 
opiskeluajan myötä. Suurin hyöty lähisukukielen positiivisesta 
transferista (kun sen laukasijana toimii äidinkieli eikä muu opittu kieli) 
onkin aineistoni perusteella silloin, kun suomea on opiskeltu 2,5−7 
vuotta. Positiivinen transfer myös lisääntyy, kun kohdekielen osaamisen 
taso nousee. Samaa vaikutusta ei ole kuitenkaan havaittavissa silloin, kun 
transferin laukaiseva kieli ei ole äidinkieli vaan muu opittu kieli. 
Aineistossani äidinkieleltään venäjänkielisillä informanteilla 
opiskeluajalla ei ole yhtä suurta vaikutusta tuloksiin kuin äidinkieleltään 
vironkielisillä. Vertailuaineiston keskivaiheen oppijat tuottivat jopa 
enemmän oikeita rektionvalintoja kuin loppuvaiheen oppijat. 

 
7) Negatiivista transferia koskeva hypoteesini 7 ei päde aineistoni verbinva-

linnoissa. Negatiivista transferia ei esiinny eniten alkuvaiheen oppijoilla, 
vaan silloin sitä esiintyy vähiten. Negatiivista transferia ei esiinny myös-
kään vähiten loppuvaiheen oppijoilla vaan alkuvaiheen oppijoilla. Mo-
lemmat tulokset ovat hypoteesien näkökulmasta yllättäviä ja poikkeavat 
Kaivapalun (2005) tuloksista. Negatiivista transferia on eniten keskivai-
heen oppijoilla. Tällainen U:n muotoinen oppimiskäyrä on kuitenkin ha-
vaittu toisen kielen oppimisen tutkimuksessa usean eri tekijän osalta. Sen 
vuoksi U:n muotoinen oppimiskäyrä lähisukukielen transferin osalta on 



 302 

kiinnostava ja jatkotutkimusmahdollisuuksia avaava tulos. Negatiivisen 
transferin suuri määrä keskivaiheen oppijoilla on todennäköisesti seura-
usta siitä, että tässä vaiheessa oppijat tekevät verbinvalinnoissaan run-
saasti hypoteeseja lähtökielensä perusteella eivätkä ole vielä oppineet, 
milloin nämä hypoteesit todennäköisesti johtavat positiiviseen lopputu-
lokseen ja milloin eivät. Alkuvaiheen oppijoiden kielitaito ei sen sijaan 
vielä riitä näiden hypoteesien tekoon, koska heidän suppea reseptiivinen 
sanastonsa ei tarjoa yliyleistyksille mahdollisuutta leksikaalisessa tuot-
tamisessa. Jotta voi esim. tehdä yliyleistyksen homonyymin merkityksen 
identtisyydestä tuottamistehtävässä, täytyy tietää reseptiivisesti, että 
suomen kielessä on ylipäätään olemassa tällainen lekseemi. 

Kiertoilmausten määrien suuri ero äidinkieleltään vironkielisillä op-
pijoilla keski- ja loppuvaiheen välillä kertoo negatiivisen transferin vai-
kutuksesta epäsuorasti opiskelun loppuvaiheessa. Epäsuora negatiivinen 
transfer estää verbien merkitysten tarkkojen merkitysten ja käyttörajoi-
tusten automaattistumisen. Ongelmallinen virolaisille suomenoppijoille 
on siis leksikon semanttisen kehityksen toinen vaihe, jolloin pitäisi tapah-
tua verbien merkitysten asteittainen elaborointi ja modifiointi. Negatiivi-
nen transfer näyttää siis edistyneillä oppijoilla haittaavan läheisen suku-
kielen sanojen järjestymistä semanttisin perustein. Kun lähisukukielen 
negatiivinen transfer häiritsee semanttista modifiointia, lekseemien tarkat 
merkitykset ja käyttörajoitukset jäävät omaksumatta ellei toistojen määrä 
(verbien frekvenssi) ole riittävä (loppuvaiheen oppijoilla kiertoilmauksia 
harvinaisilla verbeillä yli kaksi kertaa enemmän kuin yleisillä tai melko 
yleisillä verbeillä). 

Rektionvalintatulokset tukevat viron kielen negatiivista vaikutusta 
koskevaa hypoteesiani 7. Negatiivista transferia esiintyy eniten alkuvai-
heen oppijolla, jotka tuottivat eniten vironmukaisia rektionvalintoja, jos-
kaan ero alku- ja keskivaiheen oppijoiden vironmukaisten vastausten 
määrien välillä ei ole suuri. Negatiivista transferia esiintyy hypoteesini 
mukaisesti selvästi vähiten loppuvaiheen oppijoilla rektionvalintojen 
osalta. Aineistoni antaa siten mielenkiintoisen tutkimustuloksen, että vi-
ron kielen negatiivista vaikutusta koskeva hypoteesini pätee rektioiden 
osalta mutta ei päde verbinvalintojen osalta. Lähisukukielen negatiivista 
transferia esiintyy siis hyvin eri tavalla, kun tarkastellaan leksikon (ver-
binvalinnat) tai syntaksin (rektionvalinnat) transferia. Kaivapalun (2005: 
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273) mukaan kyse on enemmän siitä, ovatko lähtö- ja kohdekielen järjes-
telmät oppijoiden kielitajussa jo erillään vai vielä päällekkäisinä. Aineis-
toni perusteella nämä järjestelmät voivat olla yhtä aikaa enemmän eril-
lään verbirektioiden osalta, vaikka ne ovatkin vielä enemmän 
päällekkäisiä verbien osalta. Muistia kuormittavan sanaston oppiminen ei 
siis etene samalla tavalla kuin muistia vähemmän kuormittavan syntaksin 
oppiminen. Lisäksi esimerkiksi analoginen transfer on rektioiden oppimi-
sessa hyödyllisempää kuin sanaston oppimisessa, koska rektiomahdolli-
suuksia on rajallinen määrä verbinvalintamahdollisuuksiin verrattuna.  

Tutkimuksen tavoitteena oli lisäksi verrata äidinkieleltään vironkielisten op-
pijoiden tuloksia sellaisten venäjänkielisten oppijoiden tuloksiin, jotka osaavat 
myös viroa. Vironkielisten oppijoiden verbinvalintatulosten vertaaminen venä-
jänkielisten oppijoiden tuloksiin osoittaa, että sanaston leksikaalinen kehitys 
tapahtuu lähisukukielen L1-transferin ansiosta vironkielisillä nopeammin, mutta 
sanaston semanttinen kehitys vaatii myös äidinkieleltään vironkielisiltä oppijoilta 
aikaa. Läheisen sukukielen L1-transfer jopa haittaa merkitysten asteittaista 
modifiointia, joka olisi edellytys sanaston semanttiselle kehitykselle. Vironkieli-
set oppijat tukeutuvat aineistoni perusteella venäjänkielisiä tiiviimmin äidinkie-
lensä järjestelmään silloin, kun viron ja suomen järjestelmät eivät ole lähellä 
toisiaan (vrt. suuri vironmukaisten vastausten ja kiertoilmausten määrä). 

Vironkielisten oppijoiden tulosten (varsinainen aineisto) vertaaminen äidin-
kieleltään venäjänkielisten oppijoiden (vertailuaineisto) tuloksiin osoitti, että 
oppijoiden lähtökieli on tulosten kannalta erittäin merkitsevä. Aineistoni tukee 
siten aiempia tutkimuksia, joissa on havaittu kielten samanlaisuuden helpottavan 
suuresti leksikon oppimista (ks. esim Ringbom 1987; Sjöholm 1995). Äidinkielel-
tään vironkielisillä oppijoilla on merkittävästi enemmän oikeita vastauksia kuin 
äidinkieleltään venäjänkielisillä oppijoilla. Lähisukukielen transferin laukaisevana 
kielenä äidinkieli siis osoittautui selvästi hyödyllisemmäksi kuin muu opittu kieli. 
Venäjänkielisten oppijoiden tulokset ovat vironkielisiä huomattavasti huonom-
mat, vaikka joukossa on myös hyvin menestyneitä. Väärien vastausten eli intra-
lingvaalien virheiden määrään ei lähtökielellä ole aineistoni perusteella vaikutus-
ta. 

Varsinaisessa aineistossa on oikeita eli suomenmukaisia verbinvalintoja yli 
kaksinkertainen määrä vertailuaineistoon verrattuna. Vironmukaisia vastauksia on 
puolestaan vertailuaineistossa varsinaista aineistoa vähemmän. Venäjänkielisten 
oppijoiden vironmukaiset verbinvalinnat johtuvat siitä, että he ovat osaavat myös 
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viroa. Vääriä vastauksia on molemmissa informanttiryhmissä saman verran. 
Kiertoilmauksia on sen sijaan vertailuaineistossa vähemmän kuin varsinaisessa 
aineistossa. Tyhjiä vastauksia on noin 20 % enemmän vertailuaineistossa kuin 
varsinaisessa aineistossa. Virolaisten oppijoiden lähtökielen voidaan siis todeta 
vaikuttaneen testituloksiin positiivisesti siten, että äidinkielen positiivisen transfe-
rin ansiosta he ovat samassa opiskeluajassa saavuttaneet selkeästi paremman 
kielitaidon verbien hallinnan osalta kuin venäjänkieliset oppijat, jotka ovat 
kuitenkin opiskelleet myös viroa. Aineistoni perusteella L1-transfer on siis 
huomattavasti L2-transferia tuloksellisempaa. 

Vertailuaineiston ja varsinaisen aineiston informanttien tuottamien erilaisten 
vastausten määrät kehittyvät melko symmetrisesti opiskeluajan myötä. Tämä 
kertoo siitä, että lähisukukielen transfer on kuitenkin luonteeltaan samanlaista 
huolimatta siitä, onko transferin laukaiseva kieli äidinkieli vai muu opittu kieli. 
Oikeiden vastausten määrässä pienin ero varsinaisen aineiston ja vertailuaineiston 
informanttien välillä on opiskelun alkuvaiheessa. Keskivaiheen opiskelijoilla on 
varsinaisessa aineistossa jo melkein kaksinkertainen määrä oikeita vastauksia 
vertailuaineistoon verrattuna. Loppuvaiheen oppijoilla ero on kaikkein suurin. 
Lähisukukielen L1-transferin ansiosta vironkielisten kielitaito kasvaa eksponenti-
aalisesti, koska loppuvaihessa äidinkieleltään vironkieliset oppijat tuottavat 
melkein kolminkertaisen määrän oikeita vastauksia verrattuna äidinkieleltään 
venäjänkielisiin oppijoihin. Pienin ero L1- ja L2-transferin vaikutuksen välillä on 
kielenoppimisen alkuvaiheessa. Ero kasvaa kuitenkin opiskeluajan myötä siten, 
että äidinkielen aiheuttama transfer on keski- ja loppuvaiheessa paljon muun 
opitun kielen transferia hyödyllisempää. 

Tyhjiä vastauksia on alkuvaiheessa sekä vironkielisillä että venäjänkielisillä 
informanteilla paljon. Tyhjien vastausten määrän ero on kaventunut keskivaihees-
sa.  Loppuvaiheen oppijoista vironkielisillä tyhjiä vastauksia on noin 60 % 
vähemmän kuin alkuvaiheessa, venäjänkielisllä vain 20 % vähemmän. Suurin 
hyöty lähisukukielen L1-transferista on aineistoni perusteella silloin, kun suomea 
on opiskeltu 2,5−7 vuotta. Transfer vaikuttaa edistyneillä oppijoilla eri tavalla 
kuin alkeisoppijoilla siitä syystä, että he osaavat enemmän, joten uusi tieto tarjoaa 
transferille uusia mahdollisuuksia (Ringbom 2007b: 92). Lähisukukielen L1-
transfer voimistuu myös siitä syystä, että lähisukukieli lähtökielenä antaa ilmiön 
transferin lisäksi hyvän mahdollisuuden myös prosessin transferille ja kokonais-
valtaiselle transferille. 

Rektionvalintojen osalta ero varsinaisen aineiston ja vertailuaineiston välillä 
ei ole niin suuri kuin verbinvalintojen osalta. Kun verbinvalinnoissa varsinaisessa 
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aineistossa on oikeita verbinvalintoja yli kaksinkertainen määrä vertailuaineistoon 
verrattuna, verbirektioiden osalta ero on pienempi, vaikkakin selvä. Vironmukai-
sia vastauksia on vertailuaineistossa varsinaista aineistoa vähemmän myös 
verbirektioiden osalta. Kun transferin laukaiseva kieli ei ole äidinkieli vaan muu 
opittu kieli, negatiivista transferia on vähemmän kuin silloin, kun sen laukaiseva 
kieli on kohdekielelle läheistä sukua oleva oppijan äidinkieli. Syynä tähän voi olla 
se, että venäjänkieliset ovat jo viroa opiskellessaan joutuneet kiinnittämään 
huomiota omasta äidinkielestään venäjästä poikkeaviin rektioihin. Tällöin he 
helposti kiinnittävät myös suomea opiskellessaan huomiota rektioihin automaatti-
sesti. Vironkieliset oppijat puolestaan voivat olettaa läheisen sukukielen järjes-
telmän olevan myös tältä osin lähtökielensä järjestelmän kaltainen ja tekevät 
yliyleistyksiä. Vääriä vastauksia on molemmissa informanttiryhmissä myös 
rektioiden osalta saman verran. Kiertoilmauksia on vertailuaineiston rektiovasta-
uksissa yli kaksinkertainen määrä varsinaiseen aineistoon verrattuna, vaikka 
vertailuaineiston verbinvalinnoissa niitä on varsinaista aineistoa vähemmän. 
Tyhjiä vastauksia on melkein kaksi kertaa enemmän vertailuaineistossa kuin 
varsinaisessa aineistossa. Virolaisten oppijoiden lähtökielen voidaan siis todeta 
vaikuttaneen myös verbirektiotuloksiin positiivisesti siten, että äidinkielen 
positiivisen transferin ansiosta he ovat samassa opiskeluajassa saavuttaneet 
selkeästi paremman kielitaidon verbirektioiden hallinnan osalta kuin venäjänkieli-
set oppijat, jotka ovat kuitenkin opiskelleet myös viroa. Ero ei rektioiden osalta 
ole kuitenkaan niin suuri kuin verbinvalintojen osalta. Leksikko on siis lähisuku-
kielen positiiviselle L1-transferille otollisempi kuin syntaksi, kun verrataan 
tuloksia aineistoni L2-transferiin. 

Myös vertailuaineistossa näkyy suuri vaikutus sillä, onko testattujen verbien 
rektiosija sama vai eri virossa ja suomessa. Oikeita vastauksia samarektioisilla 
verbeillä on vertailuaineistossa yli kolme ja puoli kertaa enemmän kuin erirektioi-
silla verbeillä. Varsinaisessa aineistossa oikeita vastauksia samarektioisilla 
verbeillä on vain vajaa kaksinkertainen määrä erirektioisiin verrattuna. Myös 
vääriä vastauksia on vertailuaineistossa varsinaista aineistoa vähemmän samarek-
tioisilla verbeillä, mutta varsinaista aineistoa enemmän erirektioisilla verbeillä. 
Tyhjiä vastauksia on vertailuaineistossa varsinaista aineistoa enemmän sekä 
sama- että erirektioisilla verbeillä. Kiertoilmauksia vertailuaineistossa on varsi-
naista aineistoa huomattavasti enemmän, noin kaksinkertainen määrä sekä sama- 
että erirektioisilla verbeillä. 

Tulokset osoittavat, että kun transferin laukaiseva kieli ei ole äidinkieli vaan 
muu opittu kieli, tämä muu opittu kieli ei aiheuta niin paljon negatiivista transfe-
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ria kuin äidinkieli (vironmukaisia verbirektioita tuotettu vähemmän). Kun opitta-
va kieli on muun opitun kielen (ei äidinkielen) sukukieli, oikeita vastauksia 
tuotetaan huomattavasti vähemmän silloin, kun näiden sukukielten järjestelmät 
eivät ole yhtenevät (rektiot ovat erilaiset). Vertailuaineiston oppijat tuottavat 
tällöin jossain määrin enemmän vääriä vastauksia ja kiertoilmauksia ja erityisesti 
tyhjiä vastauksia. Heidän on siis täytynyt havaita oppimansa muun kielen ja 
kohdekielen systeemien erilaisuus näiden verbien rektioiden osalta, koska he eivät 
tuota niille vironmukaisia vastauksia, vaan jättävät ne kokonaan tuottamatta. 
Toisaalta jos he eivät hallitse näitä tiettyjä tapauksia viroksikaan, viron kielen 
transfer ei auta heitä, vaikka viron ja suomen järjestelmät olisivatkin yhtenevät 
kyseisen tapauksen osalta. Verbin taajuudella on suurempi vaikutus verbien ja 
rektioiden oppimiseen silloin, kun kysymyksessä on L2-transfer. Sen sijaan L1-
transfertapauksissa oppimiseen vaikuttavat myös verbin muut ominaisuudet. 

Olen tarkastellut aineistoa myös laadullisesti Scriptlog-aineiston avulla. Laa-
dullinen tarkastelu osoittaa, että kielenoppijat editoivat runsaasti tuotostaan. Sekä 
verbin- että rektionvalintojen editointeja ja erilaisia muita editointeja tehdään 
muuten kaikissa kielenoppimisen vaiheissa, mutta ainoastaan verbinvalintojen 
editonteja ei tehdä aineistossani vielä kielenoppimisen alkuvaiheessa. Ensimmäi-
sessä vaiheessa tehdäänkin enemmän rektionvalintojen editointeja, kun keski- ja 
loppuvaiheen oppijat tekevät runsaasti verbinvalintojen editointeja. 

Verbinvalintojen editoinneissa oppija on muuttanut tuottamansa verbinvalin-
nan siten, että oikea verbinvalinta on korjattu vääräksi, vironmukaiseksi, kiertoil-
maukseksi, tyhjäksi tai päinvastoin. Verbinvalintoja on editoitu heti verbin 
tuottamisen jälkeen tai myöhemmin, esimerkiksi seuraavan testilauseen kääntämi-
sen aikana. Samaa verbinvalintaa on usein editoitu myös monta kertaa peräkkäin. 
Kun verbinvalintaa editoidaan, sillä on vaikutusta usein verbin rektioon. Aina 
kielenoppijat eivät muista ottaa tätä huomioon, vaan jättävat verbinvalinnan 
editoinnin jälkeen rektion entiseen muotoonsa, jolloin rektionvalinta on saattanut 
muuttua virheelliseksi. 

Verbirektioiden editoinneissa oppija on muuttanut jo tuottamaansa verbirek-
tiota joko välittömästi tai myöhemmin. Tällöin oikea verbirektio on muutettu 
vironmukaiseksi, kiertoilmaukseksi, tyhjäksi tai päinvastoin. Väärä verbirektio on 
saatettu korvata editoinnista huolimatta myös samalla väärällä tai myös toisella 
väärällä verbirektiolla. Kielenoppijat prosessoivat rektionvalintaa usein pitkään ja 
voivat editoida sitä useaan kertaan. Muita editointeja ovat aineistossani lyöntivir-
heen editointi, oikeinkirjoituksen editointi, morfologian editointi, ison kirjaimen 
editointi sekä ulkoasun editointi. 
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Scriptlog-aineiston perusteella voidaan todeta, että toisen kielen 
tuottamisprosessissa lähisukukielen oppijat modifioivat runsaasti tuotostaan. 
Lisäksi he käyttävät mieleenpalauttamista. Tämä on mahdollista kirjallisessa 
tuottamistehtävässä, kun reaktioaika ei ole niin lyhyt kuin suullisessa 
kommunikaatiossa usein on. Taukoja pidetään erityisesti heti uuden lauseen 
käännöksen alkaessa, ennen verbilekseemin tuottamista sekä ennen rektiosijan 
tuottamista. Taukoja pidetään myös silloin, jos oppija on epävarma 
vastauksestaan, jolloin informantti yleensä palaakin editoimaan vastaustaan. 
Lisäksi taukoja on usein silloin, kun on tuotettava jokin kompleksinen 
morfologinen muoto, esimerkiksi astevaihtelullinen muoto. 

Alkuvaiheen oppijoiden tuottamista kiertoilmauksista voi havaita sen, että 
tuotettujen lekseemien sanahahmot ovat oppijoiden kielitajussa vielä vakiintumat-
tomia ja että ne voivat olla myös puhekielisiä. Alkuvaiheen oppijoille onkin 
tyypillistä se, ettei hallita vielä sitä, miten kieltä käytetään eri tilanteissa ja 
millaiset eroja kielen eri rekistereillä on. Kiertoilmaukset ovat tässä vaiheessa 
myös merkitykseltään täsmentymättömiä. Alkuvaiheen oppijoiden tuottamat 
harvinaisten verbien kiertoilmaukset ovat yleensä saman verbin synonyymeja, 
jotka ovat kuitenkin yleisempiä kuin suora käännösvastine. 

Keskivaiheen oppijoilla on eniten kiertoilmauksia silloin, kun verbi on harvi-
nainen. Keskivaiheen oppijoiden kiertoilmauksista osa on hyvinkin toimivia, ja 
oppijat ovat usein pystyneet käyttämäään kielitaitoaan innovatiivisesti hyväksi 
kompensoidakseen kielitaitonsa puutteita. Kiertoilmauksen myötä lauseen sävy 
kuitenkin usein muuttuu. Kiertoilmaus voi myös antaa verbille lisämerkityksen. 
Keskivaiheen oppijoiden tuottamien harvinaisten verbien kiertoilmauksilla on 
usein sellainen seuraus, että annettu vastine on sisällöltään köyhempi kuin edelly-
tetty suora käännösvastine. 

Loppuvaiheen oppijoiden kiertoilmaukset yleisille verbeille ovat yleensä hy-
vin lähellä verbin ekvivalenttia vastinetta. Yleensä ne ovat ekvivalentin käännös-
vastineen synonyymejä tai sen puhekielisempiä muotoja. Melko yleisten verbien 
kiertoilmaukset ovat loppuvaiheen oppijoilla myös yleensä ekvivalentin käännös-
vastineen synonyymejä tai niiden johdoksia. Joskus ne ovat pidempiä, selittäviä 
muotoja. Myös loppuvaiheen oppijat käyttävät verbinvalinnoissaan eniten kier-
toilmauksia silloin, kun verbi on harvinainen. Yleensä nämä harvinaisten verbien 
kiertoilmaukset ovat loppuvaiheen oppijoilla oletetun verbin synonyymejä, jotka 
eivät kuitenkaan kanna tiettyä, oikeaa merkitysvivahdetta. Myös aiemmissa 
tutkimuksissa on osoitettu, että edistyneillä oppijoilla ei ole leksikossa enää 
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niinkään virheitä vaan tyylillisesti epäonnistuneita tai epätarkoituksenmukaisia 
vastineita (ks. esim. Ringbom 2007b: 73, Sjöholm 1995). 

Kiertoilmausten määrä kasvaa aineistossani voimakkaasti opiskeluajan myö-
tä, joten rohkeus kompensoida kielitaidon puutteita kasvaa kielitaidon lisääntyes-
sä. Kiertoilmauksia on eniten silloin, kun verbi on harvinainen. Kun verbi on 
melko yleinen, kiertoilmauksia on vähiten. Kiertoilmaukset ovat osoitus siitä, että 
oppijat käyttävät kompensaatiostrategioita silloin, kun kielitaidossa on puutteita. 
Kompensaatiostrategioiden käyttötaito on oppijoille hyödyllinen monissa kielen-
käyttötilanteissa. Erityisen tuloksekasta kompensaatiostrategioiden käyttö on 
aineistoni perusteella silloin, kun kysymyksessä on L1-transfer: vironkieliset 
oppijat tuottivat enemmän kiertoilmauksia (6,7 %) kuin venäjänkieliset oppijat 
(4,6 %). Erilaisten strategioiden käyttö tulisi kuitenkin varmistaa intro- tai retro-
spektiaineistolla, jotta oppijoiden strategioista voisi tehdä varmoja johtopäätöksiä. 

12.2 Tutkimustulosten sovellusmahdollisuuksia 

Tutkimustulokseni osoittavat, että sekä suomen kielen verbit että verbirektiot ovat 
haastavia myös edistyneille virolaisille kielenoppijoille. Siitä huolimatta, että he 
saavat verbin- ja rektionvalintatestissä äidinkieleltään venäjänkielisiä paremmat 
tulokset, heillä on vaikeuksia erityisesti silloin, kun viron ja suomen verbit ovat 
joko muodoltaan tai merkitykseltään erilaisia tai verbien luokitteluverkko on 
erilainen. Haasteellisia ovat myös taajuudeltaan harvinaiset verbit ja sellaisten 
verbien rektionvalinnat, joilla on virossa ja suomessa eri rektiosija. 

Ongelmallinen edistyneille virolaisille suomenoppijoille on leksikon semant-
tisen kehityksen toinen vaihe (ks. Jiang 2004), jolloin pitäisi tapahtua suomen 
kielen verbien merkitysten semanttinen modifiointi. Viron kielen negatiivinen L1-
transfer kuitenkin estää tämän verbien merkitysten tarkkojen merkitysten ja 
käyttörajoitusten automaattistumisen, ellei toistojen määrä (verbien frekvenssi) 
ole riittävä. Lähisukukielen opetuksessa tulisikin huomioida ero sanaston leksi-
kaalisen ja semanttisen kehityksen välillä. Virolaisilla suomenoppijoilla on 
lähisukukielen positiivisen transferin ansiosta hyvät lähtökohdat sanaston leksi-
kaaliseen kehitykseen, koska monissa sanoissa on jo ennestään paljon tuttua. Sen 
sijaan sanaston semanttinen kehitys vaatisi tarkkaan valittuja opetuksellisia 
interventioita, jotta tietty äidinkielen mallin mukainen semanttinen kehitysvaihe 
ei jäisi päälle ja haittaisi lekseemien tarkkojen merkitysten ja käyttörajoitusten 
omaksumista. Sanastoa tulisi opettaa tietoisesti myös lähisukukielen oppijoille 
kaikissa kielenoppimisen vaiheissa, myös edistyneille oppijoille. Sanaston ope-
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tuksessa tulee tehdä ero reseptiivisen ja produktiivisen sanaston opetuksen, 
sanaston vakiinnuttamisen ja kasvattamisen sekä sanaston leksikaalisen ja se-
manttisen kehittämisen välillä. 

Sekä verbin taajuus, sanahahmon vastaavuus että merkitysvastaavuus ovat 
verbien oppimisen kannalta hyvin olennaisia. Lähtö- ja kohdekielen järjestelmien 
samankaltaisuus helpottaa oppijaa, mutta vielä merkittävämpää on se, että lek-
seemit toistuvat syötöksessä. Taajuus on tärkein sananvalintatuloksiin vaikuttava 
tekijä aineistossani. Kielenoppijalle helpoimpia ovat frekventit verbit huolimatta 
siitä, millaisia muita ominaisuuksia niillä on.  Opetuksessa tulisikin kiinnittää 
huomiota enemmän sanojen ja ilmiöiden taajuuteen. Tärkeintä sanojen oppimisen 
kannalta on varmistaa, että opittavat sanat kohdataan usein (ks. myös Nati-
on−Waring 2005: 17). Esimerkiksi suomen kielen oppimateraalien laadinnassa ei 
tähän mennessä ole kiinnitetty huomiota frekvenssitietoon. Englannin kielen 
opetuksen suunnittelussa näin on tehty, mutta silloinkin frekvenssitieto ei ole aina 
ollut peräisin siitä kieliympäristöstä, jonka oppija kohtaa (ks. esim. Nation 2004; 
Coxhead 2000; Tapola 1997). Erilaisissa kielenkäyttötilanteissa oppijan kohtaa-
mien sanojen frekvenssi ei yleensä vastaa myöskään niiden sanojen frekvenssiä, 
jonka oppija kohtaa opetuksessaan. Niinpä kielenoppijoiden ja -käyttäjien erilai-
sista viestintätilanteista ja niissä käytettyjen sanojen frekvenssistä tulisi kerätä 
systemaattista tietoa eri tarpeisiin. Myös opettajan tulisi kiinnittää huomiota 
sanojen toistumiseen riittävästi, koska sitä kautta syntyy oppijan leksikon frek-
venssi. 

Kielenopetusta varten tulisikin kerätä suomen kielen sanojen esiintymistihey-
destä sellaista tietoa, joka olisi koottu kielenkäyttäjän luonnollisista kommunikaa-
tiotilanteista eri elämänalueilla eikä kirjallisista teksteistä. Tällaisen autenttisen 
taajuustiedon perusteella voitaisiin esimerkiksi laatia oppikirjoja, jotka hyödyttäi-
sivät tietynlaista kielitaitoa hankkivaa oppijaa. Sekä toisen että vieraan kielen 
opetuksessa, oppimateriaaleissa ja opetussuunnitelmissa tulisi hyödyntää frek-
venssitietoa paljon nykyistä enemmän. 

Tyhjiä vastauksia on huomattavan paljon alkuvaiheen oppijoilla. Lisäksi al-
ku- ja keskivaiheen oppijoilla on eniten vironmukaisia vastauksia silloin, kun 
verbi on yleinen, mutta loppuvaiheen oppijoilla silloin, kun verbi on harvinainen. 
Nämä tulokset osoittavat, että erityisesti taajuudeltaan harvinaisemmat verbit 
eivät ole vielä alkuvaiheen opiskelijoiden lähikehityksen vyöhykkeellä, joten 
opiskelua ei ole vielä voitu suunnata harvinaisiin verbeihin. Kiertoilmausten 
määrä kasvaa opiskeluajan myötä, joten rohkeus kompensoida kielitaidon puuttei-
ta kasvaa. Loppuvaiheen oppijat myös rohkeammin kokeilevat erilaisia vaihtoeh-
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toja, koska myös vääriä vastauksia on eniten loppuvaiheen oppijoilla. Vironmu-
kaisia vastauksia on eniten keskivaiheen opiskelijoilla, joten lähtökielen negatii-
vinen transfer on silloin suurimmillaan. 

Lähikehityksen vyöhyke kuvaa sitä aluetta, joka taitojen oppimisessa jää ak-
tuaalisen tason ja potentiaalisen tason väliin. Kielenoppimisessa käsite on erityi-
sen hyödyllinen, koska ajatuksena on, että opettaja ottaa selvää oppijan lähikehi-
tyksen vyöhykkeestä ja suuntaa harjoittelun tälle alueelle taatakseen oppijan 
taitojen kehittymisen. Lisäksi lähikehityksen vyöhykkeelle suuntautuva opetus 
lisää oppijan motivaatiota ja mahdollistaa kyseisten taitojen harjoittelun. (Vy-
gotsky 1978; Lantolf 2000; Nissilä−Vaarala−Pitkänen−Dufva 2009: 41.) Suomen 
kielestä olisi hyödyllistä tehdä oppijoita varten välttämättömien sanojen määritte-
lyä sekä tarveanalyysia eri vaiheissa olevia oppijoita varten. Tulokseni osoittavat, 
että on mahdollista osoittaa sanan frekvenssin perusteella, millaiset verbit kulloi-
sessakin oppimisen vaiheessa on suotuisaa opettaa. Alkuvaiheen oppijan syötök-
sessä tulisi olla enemmän juuri yleisiä verbejä, koska niiden prosessoiminen on 
muita verbejä helpompaa siitä syystä, että ne toistuvat myös muissa kuin formaa-
lin oppimisen tilanteissa. Vastaavasti loppuvaiheen oppijoilla on valmiuksia 
prosessoida myös syötöksen harvinaisempia verbejä, kun heidän muistiaan eivät 
kuormita jo automaattistuneet yleiset verbit. 

Loppuvaiheen oppijoillakin on runsaasti ongelmia sananvalintojen kanssa. 
Siitä syystä sanastoa tulee opettaa järjestelmällisesti, eikä se saa jäädä kielen 
vastaanottamis- ja tuottamistaitojen opetuksen varjoon. Sanaston puutteellisuu-
desta seuraa ongelmia myös muiden taitojen omaksumisessa. Virolaiset suo-
menoppijat hyötyisivät siitä, että lähtö- ja kohdekielen malleja esiteltäisiin heille 
rinnakkain siten, että he oppisivat kiinnittämään huomiota erityisesti sanahahmon 
ja merkityksen suhteeseen. Virolaiset suomenoppijat tekevät erityisesti suomen 
kielen opiskelun alkuvaiheessa paljon yliyleistyksiä eli olettavat samanlaisuutta 
olevan myös siellä, missä sitä ei ole. Tästä seurauksena on suuri määrä vironmu-
kaisia vastauksia. Näitä sukukielten eroja oppija havainnoi helpommin, jos niitä 
opetetaan äidinkieleen vertaamalla. Läheisen sukukielen opetuksessa tulisikin 
lähtö- ja kohdekielen malleja verrata keskenään siten, että oppija saa kuvan siitä, 
miltä tutulta näyttävässä syötöksessä on oikeasti tuttua ja mikä vain näyttää siltä. 

Kun opiskeltava kieli on lähtökielen läheinen sukukieli, tulisi erityisesti opis-
kelun alkuvaiheessa oppijoille selvittää, miltä osin kielten järjestelmät eivät ole 
identtiset. Aineistoni osoittaa, että kun oppija ei tiedä kielten järjestelmien poik-
keavan toisistaan, hän hämääntyy ja jättää helposti kokonaan vastaamatta. Myös 
aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että eri kielten sanastojen semanttisen 
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kehityksen vuoksi lähisukukielen pelkkä omaksuminen ei johda hyvään tulok-
seen, vaan tarvitaan opetuksen kautta täsmällistä tietoa kielten välisistä eroista 
(Jiang 2004: 121). Kielenoppimisen alkuvaiheessa oppijan kohtaamassa syötök-
sessä ei tulisi olla liikaa ennestään tuntematonta ainesta. Alkuvaiheessa tulisi 
kiinnittää huomiota myös syötöksessä esiintyvien sanojen pituuteen. Leksikon 
opetuksessa on hyödyksi, jos ensin opetetaan keskitason käsite ja vasta sen 
jälkeen ala- ja ylätason käsitteet. Myös sanojen toistumisesta erilaisissa konteks-
teissa tulisi huolehtia. 

Aineistoni osoittaa, että transferilla on suuri osuus läheisen sukukielen oppi-
misprosessissa. Kielisukulaisuus helpottaa oppimista, sillä vironkieliset oppijat 
omaksuivat samassa ajassa enemmän verbejä ja rektioita kuin äidinkieltään 
venäjänkieliset oppijat. Esimerkiksi leksikaalinen päättely on helpompaa, kun 
osassa uusistakin verbeistä ja niiden rektioista on jotain tuttua. Tällöin lekseemien 
ja rakenteiden aiheuttama abstrakti, muistinvarainen painolasti kevenee. Opetuk-
sessa sukukielen transferin tuoma etu tulee huomioida siten, että uudet lekseemit 
ja rakenteet ylittävät oppijoiden senhetkisen osaamistason. Läheistä sukukieltä 
oppivan syötöksen tulisikin sisältää enemmän entuudestaan tuntematonta kieliai-
neista kuin kaukaisempia kieliä oppivilla. Tämän vuoksi indoeurooppalaisia kieliä 
äidinkielenään puhuville tarkoitettujen oppikirjojen käyttö on sukukielisten 
opetuksessa ongelmallista. Oppijoiden motivaatio kärsii, jos tarjolla oleva kie-
liaines on jatkuvasti liian helppoa eikä esittele sellaisia lähtökielestä poikkeavia 
piirteitä, jotka oppijan olisi juuri hyödyllistä omaksua. Inputissa olisikin syytä olla 
riittävästi sellaista haastavaa kieliainesta, jossa on sukukieliselle riittävästi vihjei-
tä leksikaalista päättelyä varten. 

Rektionvalintojen osalta erot oppijoiden välillä kasvavat opiskeluajan myötä, 
sillä hajontaa on eniten loppuvaiheen oppijoiden ryhmässä. Tulosteni mukaan 
verbirektioiden järjestelmät eriytyvät oppijoiden kielitajussa aikaisemmin kuin 
itse verbien osalta. Siitä huolimatta verbi ja sen rektio opitaan aineistoni perus-
teella yhdessä, koska aineistossani on enemmän oikeita verbinvalintoja samarek-
tioisilla verbeillä kuin erirektioisilla. Oppijoille olisikin hyödyllistä opettaa 
verbejä ja muita lekseemejä yhdessä rektion kanssa konstruktioina eikä sanoja 
lainkaan erillään niiden rektiosta. Rektioita on kuitenkin haastavaa eritellä, kun ne 
opitaan vähitellen kielitaidon kehittyessä ja rektiolistojen opettelu vain kuormittaa 
muistia. Sen vuoksi tuloksellisinta on ohjata oppijaa tutustumaan rektioon ilmiönä 
eli rektiomuottiin sekä havainnoimaan rektiotapauksia. Hyödyllisiä ovat myös 
tehtävät, joissa lekseemi tulee yhdistää sen vaatimaan rektioon. Virolaisille 
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suomenoppijoille tulisi lähtökielestä poikkeavat rektiot esitellä aina jo sanan 
oppimisen yhteydessä. 

Läheisen sukukielen opetuksessa tulee siis hyödyntää erityisesti sitä, että op-
pijoilla on transferin ansiosta valmiina laaja piilevä sanavarasto, jolloin leksikaa-
linen kehitys on nopeaa. Leksikon semanttinen kehityksen varmistamiseksi 
opetuksen tulee sisältää sellaisia interventioita ja opetusmenetelmiä, joilla kan-
nustetaan oppijoita oppijankielen leksikon semanttiseen uudelleen strukturointiin. 
Muutoin edistyneetkin oppijat tukeutuvat edelleen lähtökielensä semanttiseen 
järjestelmään myös silloin, kun se johtaa negatiiviseen lopputulokseen. Tärkeintä 
on kuitenkin huolehtia eri kielenkäyttötilanteissa hyödyllisten lekseemien toistu-
misesta syötöksessä. 
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Liitteet 

 
Liite 1. Käännöstesti kielenoppijoille varsinaista aineistoa ja vertailuaineistoa 
varten. 
 
Liite 2. Taulukko. Oikeat, vironmukaiset ja väärät verbinvalinnat sekä kiertoilma-
ukset ja tyhjät vastaukset merkitysvastaavuuden, sanahahmon vastaavuuden, 
taajuuden ja opiskeluajan mukaan. 
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Liite 1 
 

Nimi: ______________________________ 
Sukupuoli: __________________________ 
Ikä: ________________________________ 
Äidinkieli (kaksikielisillä äidinkielet): __________________________________ 
Montako vuotta olet opiskellut suomea?  
_________________________________________________________________ 
Missä ja kuinka kauan olet opiskellut suomea? 
_________________________________________________________________ 
Onko suomi pää- tai sivuaine tai jokin muu? 
_________________________________________________________________
Oletko asunut Suomessa? ____________________________________________ 
Jos olet, kuinka kauan? ______________________________________________ 
 

 
 

Käännä alleviivatut sanat suomeksi. Käytä hyväksesi niitä vastineita, jotka on 
annettu valmiiksi. 
 

1) Toidu peale kulub liiga palju raha. _______________________ (Ruoka) 
______________________ liian paljon rahaa. 

2) Ostan õunad poest. ____________  ___________ (omena) kaupasta. 

3) Ma ei korranud küsimust. Minä ____________________  
______________________ (kysymys). 

4) Rõhutan plaani tähtsust. ____________________ suunnitelman  
_________________ (tärkeys). 

5) Filmi reklaamiti laialt. _____________ (elokuva) ____________ kovasti. 

6) Koer hammustas kirjakandjat. Koira _____________________  
___________________ (postinkantaja). 

7) Isa hoiatas meid. Isä ________________ _________________ (me). 

8) Kunstimuuseum asub linnas. Taidemuseo ___________________  
_________________ (kaupunki). 

9) Ta hüüatas hämmastusest. Hän ____________________  
_____________________ (hämmästys). 
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10) Lumesadu halvendas nähtavust. Lumisade _____________________  
_________________ (näkyvyys). 

11) Ta põrnitseb konduktorit. Hän _____________________  
_____________________ (rahastaja). 

12) Ei maksa teda nii väga vihata. Ei kannata _________________  
________________ (hän) niin kovasti. 

13) Uusrikas uhkeldab oma kalli autoga. Uusrikas ____________________ 
__________________________ (kallis auto). 

14) Politseinik trahvis mind eile. Poliisi _________________  
__________________ (minä) eilen. 

15) Ma päästan põlevast majast kõik inimesed. Minä __________________ 
_______________________ (palava talo) kaikki ihmiset. 

16) Ma ei viitsi nii vara tõusta. En _________________ ________________  
(nousta) niin aikaisin. 

17) See vana kirikuõpetaja laulatas meid. Tuo vanha kirkkoherra 
_________________ ___________________ (me). 

18) Loodetavasti kõik pääsevad põlevast majast vigastusteta. Toivottavasti 
kaikki _____________ ______________ (palava talo) vahingoittumat-
tomina. 

19) Ema ruttas koju. Äiti _________________ ___________________(koti).  

20) Rahvas mässas tänaval. Kansa ____________ _______________ (katu).  

21) Arst uuris patsienti kaua. Lääkäri ________________ 
_________________ (potilas) pitkään. 

22) Ema loputas särgi. Äiti ______________ __________________ (paita). 

23) Ma tahan ilusat kevadet nautida! Haluan ____________________  
__________________ (kaunis kevät). 

24) Roosipõõsas puhkes õitsele. Ruusupensas ___________________ 
___________________ (kukka). 

25) Ma olen inimestes pettunud. Olen __________________  
_________________ (ihminen). 

26) Ma ei taha raha pärast riielda. En halua ____________________ 
__________________ (raha). 
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27) Poisid pommitavad käbidega väravat. Pojat ___________________  
____________________ (käpy) porttia. 

28) Külaline koputas uksele. Vieras ______________ _____________ (ovi). 

29) Ta põgenes vaenlase eest. Hän ___________ ____________ (vihollinen). 

30) Kes otsustab eelarve üle? Kuka __________________  
__________________ (budjetti). 

31) Ma laulan teile armastusest. Minä __________________  teille  
____________________ (rakkaus). 

32) Käed lõhnavad kala järele. Kädet ____________ _____________ (kala). 

33) Uudis huvitas rektorit. Uutinen _________________  
_____________________ (rehtori). 

34) Doktor Kallio spetsialiseerub kirurgiale.  Tohtori Kallio 
________________________ _________________________ (kirurgia). 

35) Süütunne rõhub südant.  Syyllisyydentunne __________________ 
___________________ (sydän). 

36) Ma igatsen sinu järele. Minä ______________________  
______________________ (sinä). 

37) Ma olen jäädvustanud oma mälestused päevikus. Olen 
_____________________ muistoni __________________ (päiväkirja). 

38) Õpetaja näitlikustas oma ettekannet piltidega. Opettaja 
____________________ esitelmäänsä ____________________ (kuva). 

39) Vanaisa raputab leiva peale soola. Isoisä _____________________ 
leivän päälle ____________________ (suola). 

40) Päike hakkas paistma.  Aurinko __________________  
_______________________ (paistaa). 

41) Ema kannatab migreeni all. Äiti __________________  
_______________________ (migreeni). 

42) Võiksid aidata emal koristada. Voisit __________________  
__________________ (äiti) __________________________ (siivota). 

43) Pall tabas akent. Pallo ______________ __________________ (ikkuna).  

 

 

 



335 

 

44) Eksin tihti uksega. _______________ usein __________________ (ovi). 

45) Me tahame saali kaskedega ehtida. Haluan _____________________  
salin ___________________ (koivu). 

46) Ma tahan talle selle eest kätte maksta. Haluan ______________________  
____________________ (se) hänelle.  

47) Ta lehkab küüslaugu järele. Hän ____________________ 
_____________________ (valkosipuli). 

48) Mina toetusin asjatundja abile. Minä _____________________ asiantun-
tijan __________________ (apu).  

49) Ta komistas kivi otsa. Hän _______________ ________________ (kivi). 

50) Poiss vilistab ema jutu peale. Poika _____________________________  
_______________________ (äidin puheet). 

51) Ta kulutas oma raha riietele. Hän __________________ rahansa 
__________________ (vaate). 

52) Ma ei õpi seda keelt kunagi rääkima! En ___________________  kos-
kaan _________________ (puhua) sitä kieltä!  

53) Kilpkonnad elavad nii vees kui ka maal. Kilpikonnat ________________ 
sekä ______________ (vesi) että ____________ (maa).  

54) Ma käisin laupäeval turul. Minä _____________________ lauantaina 
________________________ (tori). 

55) Isa lunastas panditud esemed. Isä _____________________ 
_____________________________________ (pantattu esine). 

56) Kägu kukkus metsas. Käki ____________ _________________ (metsä). 

57) Ma pean naha tarvitamiskõlblikuks parkima. Minun täytyy 
__________________ __________________ (nahka) käyttökelpoiseksi. 

58) Ta venitas oma jala ära. Hän _____________ _______________ (jalka). 

59) Ma õpin Tartu ülikoolis kirjandust. Minä __________________  Tarton 
yliopistossa _______________________ (kirjallisuus). 

60) President mängib võrkpalli. Presidentti ______________________  
_______________________ (lentopallo). 
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61) Poiss keksis ühe jala peal. Poika ____________________  
_________________________ (yksi jalka). 

62) Ta kukkus vette. Hän ______________ ____________________ (vesi). 

63) Patsient käib juba omil jalul. Potilas ___________________ jo 
_______________________ (oma jalka). 

64) Valvur takistas vangi põgenemast. Vartija _____________________  
__________________________ (vanki) pakenemasta. 

65) Pekka valdab võõrkeeli. Pekka _________________ ________________ 
(vieras kieli). 

66) Ma soovin torti. Minä _____________________ 
_______________________ (täytekakku). 

67) Poliitik vihjas oma kõnes devalvatsioonile. Poliitikko 
________________ puheessaan _____________________ (devalvaatio). 

68) Vee puudus takistas kustutustöid. Veden puute _____________________ 
_______________________ (sammutustyö). 

69) Poisid katsusid jõudu. Pojat _____________________ 
_____________________ (voima). 

70) Ma parkisin auto õue. Minä _____________________ 
_______________________ (auto) pihalle. 

71) Ta osanud ise kaevu kaevata. Hän ei osannut itse 
_____________________ _______________________ (kaivo). 

72) Toit maitseb hästi. Ruoka ______________ _________________ (hyvä). 

73) Ma ennustan sellele kirjanikule suurt tulevaiku. Minä 
_________________ _____________________________ (tuo kirjailija) 
suurta tulevaisuutta. 

74) Isa lõdvendas lipsu. Isä______________ __________________ (solmio)  

75) Vanaema läks lambaid karjatama. Isoäiti meni ____________________  
___________________ (lammas). 

76) Loom haistis hädaohtu. Eläin _____________ ______________ (vaara). 

77) Suviti ma elan maal. Kesäisin minä __________________  
______________________ (maaseutu). 

78) Ema mängib klaverit. Äiti _____________ _________________ (piano). 
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79) Me koristasime saagi õigeaegselt. Me __________________  
______________________ (sato) oikeaan aikaan. 

80) Seda raamatut tasub osta. Tämä kirja ________________ 
_____________ (ostaa). 

81) Mina koristan toad. Minä _______________ _______________ (huone). 

82) Perenaine pillas kulbi põrandale. Emäntä _________________________ 
kauhan _________________ (lattia). 

83) Sääsk imeb verd. Sääski _______________ __________________ (veri). 

84) Mees lunastas oma kuriteo. Mies _____________________  
_________________ (rikos). 

85) Ema soovis mulle õnne. Äiti ___________________ minulle 
________________ (onni). 

86) Mees luiskas vikatit. Mies ______________ _______________ (viikate). 

87) Homme laadime ehitusmaterjalid vagunitesse. Huomenna 
________________  rakennustarvikkeet ___________________ (vaunu). 

88) Järv oli saja aastaga soostunud. Järvi oli _________________________ 
_________________________________ (sata vuotta). 

89) Olen tüdinenud õppimisest. Olen ________________________ 
____________________________________ (opiskeleminen). 

90) Liisa sai ema käest lilli. Liisa _________________ 
__________________________ (äiti) kukkia. 

91) Hirm valdas mind hetkega. Pelko _________________ minut 
_____________________ (hetki). 

92) Ma maitsesin keeleotsaga, kas supp on kuum. Minä 
___________________ _______________________ (kielenkärki), onko 
keitto kuumaa. 

93) Haige karjatas valu pärast. Potilas _________________ 
_____________________ (kipu). 

94) Ta venitas kummipaela meetri võrra. Hän _______________________ 
kuminauhaa ________________________ (metri).  

95) Ta haistis ninaga õhku. Hän ___________ ilmaa _____________ (nenä). 
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96) Lapsed mängivad nukkudega. Lapset _____________ 
________________ (nukke). 

97) Liisa mõtleb juba õhtule. Liisa ____________________ jo 
__________________ (ilta). 

98) Poiss katsus näpuga vett. Poika _________________ 
____________________  (sormi) vettä. 

99) Ta toetus kogemata värskelt värvitud seina vastu. Hän 
__________________ vahingossa ______________________________ 
(vastamaalattu seinä). 

100) Ma hääletan tema poolt. Minä ______________ ______________ (hän). 

101) Tema kavatses mu haiget selga kätega tasuda. Hän aikoi 
___________________ kipeää selkääni _____________________ (käsi). 

102) Ma püüan hääletada sõiduauto peale. Minä yritän 
____________________ ____________________ (henkilöauto). 

103) Püüdsime lihaseid erinevate harjutustega lõdvendada. Yritimme 
_____________________ lihaksia __________________________ (eri-
laiset harjoitukset). 

104) Korts tema laubal ei ennustanud head. Ryppy hänen otsallaan 
_______________________  ______________________ (hyvä). 

105) Ta sai õpetajaks. Hänestä _____________ _______________ (opettaja). 

106) Ma ei taha alati kõige üle kaevata. En halua _______________________ 
aina ______________________ (kaikki). 

107) Pime katsus teed jalaga. Sokea ____________________ tietä 
___________________ (jalka). 

108) Liisale tasuti hea töö eest. Liisa ____________________  
_____________________________ (hyvä työ). 

109) Ma laadisin relva mõne sekundiga. Minä ______________________ 
aseen _______________________ (muutama sekunti). 

110) Pekka keksib tihti oma teadmistega. Pekka 
_________________________ usein_______________________ (tieto). 

111) Liisa tõlkis kõne inglise keelde. Liisa _______________________ 
puheen ______________________ (englanti). 
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112) Laps astus paar sammu edasi. Lapsi ________________________  
__________________________ (askel) eteenpäin. 

113) Ta harrastab jalgpalli. Hän _______________________  
____________________________ (jalkapallo).  

114) Kunstnik maalis pildi. Taiteilija _____________________ 
___________________ (taulu). 

115) Liisa laenas pangast raha. Liisa ________________________  
______________________ (raha) pankista. 

116) Kirjanikule ennustati hiilgavat tulevikku. _______________________ 
(kirjailija) ________________________ loistavaa tulevaisuutta. 

117) Miski ahistas kurku. Jokin _________________________  
______________________ (kurkku). 

118) Ta valetas oma aadressi. Hän ___________________  
____________________ (osoite). 

119) Lapse kallistused lohutasid ema. Lapsen halaukset 
______________________ _____________________ (äiti). 

120) Uudis masendas kõiki.  Uutinen __________________  
______________ (kaikki). 

121) Ta on oma jõuvarad ammendanud saadud tunnustusest. Hän 
_________________ voimavaransa ___________________ (saatu 
tunnustus). 

122) Isa värvis maja punaseks. Isä ____________________  talon 
_______________________ (punainen). 

123) Ema küpsetas ahjukartuleid. Äiti _______________________ 
_____________________ (uuniperuna). 

124) Liisa mängib klaverit. Liisa ____________________  
_____________________ (piano). 

125) Liisa rentis maad. Liisa __________________  
_____________________ (maa). 

126) Juhataja sõimas oma sekretäri läbi. Johtaja ____________________  
______________________ (sihteeri). 

127) Raamatukogud laenutavad meile kirjandust. Kirjastot 
_______________________ ___________________ (me) kirjallisuutta. 

128) Ära luiska mulle! Älä ________________ _________________ (minä)! 
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129) Pastor trööstis kadunu omakseid. Pastori ________________________ 
vainajan ______________________ (omaiset). 

130) Linnas jäi Liisa kõhnaks. Liisa _____________________  
___________________________ (kaupunki). 

131) Seal mõnitati teisitimõtlejaid. Siellä ________________________  
______________________ (toisinajattelija). 

132) Rahvas mõirgas vaimustusest. Kansa ________________________ 
______________________ (ihastus). 

133) Naine pillas raha tühja. Nainen ______________________  
_________________ (raha) turhuuteen. 

134) Metsatööline langetas puid mootorsaagiga. Metsuri 
_______________________ puita __________________ (moottorisaha).  

135) Ema valas kohvi tassidesse. Äiti ______________________  kahvia 
________________________ (kuppi). 

136) See asi ei puuduta mind üldse. Asia ________________________  
________________________ (minä) lainkaan. 

137) Ta luiskas mulle oma olematutest seiklustest. Hän ________________ 
_______________ (minä) olemattomista seikkailuistaan. 

138) Pull kargas mullika kohe ära. Sonni _____________________  
________________________ (hieho) heti. 

139) Mina ei soostu sellega. Minä _________________ 
_____________________ (se). 

140) See ala asustati peamiselt sunnitöölistega. Tämä alue 
__________________ pääasiassa ________________ (pakkotyöläinen). 

141) Auto mootor vedas meid alt. Auton moottori _____________________  
__________________________ (me). 

142) Pekka naeratas Liisale. Pekka ____________________ 
____________________ (Liisa). 

143) Prohvet Maltsvet kuulutas ette valge laeva saabumist. Profeetta Maltsvet 
_________________ valkoisen laivan _______________ (saapuminen). 

144) Meditsiiniõde puistas haavale rohtu. Sairaanhoitaja 
____________________ haavaan ____________________ (lääke). 

145) Ammutasin ämbriga kaevust vett. ____________________ ämpärillä 
kaivosta __________________________ (vesi). 
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146) Päike paistab selgest taevast. Aurinko _____________________  
_____________________________________ (kirkas taivas). 

147) President viitas oma kõnes streigile. Presidentti 
______________________  puheessaan ___________________ (lakko). 

148) Ma ei soostu sellega. Minä en ______________________  
_______________________ (se). 

149) Mina ei alistu tema tahtele. Minä en __________________  
_____________________________ (hänen tahto). 

150) Koer haugub kirjakandja peale. Koira ____________________  
_____________________________ (postinkantaja). 

151) Müüja pettis klienti tuhande krooniga. Myyjä ____________________  
asiakasta ___________________________________ (tuhat kruunua). 

152) Patsient ahmis pärani suuga õhku. Potilas ________________________   
_________________________ (avoin suu) ilmaa. 

153) Poisid pilkavad mind sõimunimedega. Pojat _________________ minua 
_________________________ (haukkumanimi). 

154) Vihahoos ta karjub igaühe peale. Vihanpuuskassa hän 
________________________ ________________________ (jokainen). 

155) Ta tegeleb spordiga. Hän _________________________ 

____________________________ (urheilu). 

156) Kõik annab märku liginevast devalvatsioonist.  Kaikki 
___________________ ___________________ (lähestyvä devalvaatio).  

157) Ma ei ole sellega nõus! Minä en ________________________ 
_______________________ (se)! 

158) Mina ei anna tema tahtele alla. Minä en ________________________ 
____________________________ (hänen tahto). 

159) Mees kiusas tüdrukuid igasuguste juttudega. Mies __________________ 
_________________ (tyttö) kaikenlaisilla jutuilla. 

160) Olen tüdinud vanadest anekdootidest. Olen _____________________ 
____________________________ (vanha vitsi). 

161) Ta noomis last halva käitumise pärast. Hän _______________________ 
lasta _____________________________ (huono käytös). 
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162) Ma muigasin ta arvamuste peale. Minä _____________________ hänen 
_______________________ (mielipide). 

163) Pekka uhkustab oma jõuga. Pekka _________________________  
_______________________________ (voima).  

164) Liisa tõlkis raamatu hispaania keelde. Liisa _________________ kirjan 
_______________________ (espanja). 

165) Mees õgis naist silmadega. Mies _____________________ naista 
____________________________ (silmä). 

166) Esemeid ei tohi puutuda! ______________________ (esine) ei saa 
______________________! 

167) Ma helistan sulle õhtul mobiiliga. Minä _____________________ sinulle 
illalla ___________________________ (matkapuhelin). 

168) Õpetaja laitis õpilast puudumiste pärast. Opettaja 
_____________________ oppilasta ___________________ (poissaolot). 

169) Politsei karistas kurjategijat varguse eest. Poliisi 
_____________________ rikollista _____________________ (varkaus). 

170) Mässajaid nuheldi vitstega. Kapinallisia ____________________ 
___________________________ (raippa). 

171) Hobused lahjusid nädalaga. Hevoset _______________________  
_____________________________ (viikko). 

172) Tühi ala rahvastati ümberasujatega. Tyhjä alue _____________________ 
__________________________ (siirtolainen). 

173) Mina kohtlen koeri hästi. Minä __________________  
___________________ (koira) hyvin. 

174) Pekka üüris korteri Helsingis. Pekka _____________________  
________________________ (asunto) Helsingistä. 

175) Isa on jaganud kommid kottidesse. Isä _____________________  
________________________ (karkki) pusseihin. 
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Liite 2. 

Taulukko. Oikeat (O), vironmukaiset (VI) ja väärät (VÄ) verbinvalinnat sekä kiertoilma-
ukset (K) ja tyhjät (T) vastaukset merkitysvastaavuuden, sanahahmon vastaavuuden, 
taajuuden ja opiskeluajan mukaan varsinaisessa aineistossa. 

Testattu 
muuttuja 

O 
% 

VI  
% 

VÄ  
% 

K  
% 

T  
% 

Yht. 
% 

Merk. vast. 
1:1 

2218 

37,0 

260 

4,3 

192 

3,2 

467 

7,8 

2857 

47,7 

5994 
 

Merk. vast. 
1:2 

2050 

30,3 

792 

11,7 

272 

4,0 

400 

5,9 

3257 

48,1 

6771 
 

Merk. vast. 
2:1 

1929 

 29,0 

253 

3,8 

213 

3,2 

435 

6,5 

3830 

57,5 

6660 
 

Yht. 6197 
31,9 

1305 
6,7 

677 
3,5 

1302 
6,7 

9944 
51,2 

19 425 
100 % 

Sanah. vast. 
SS 

2312 

38,6 

162 

2,7 

197 

3,3 

398 

6,6 

2925 

48,8 

5994 
 

Sanah. vast. 
EE 

2123 

29,9 

535 

7,5 

278 

3,9 

508 

7,2 

3660 

51,5 

7104 
 

Sanah. vast. 
SE 

1762 

27,9 

608 

9,6 

202 

3,2 

396 

6,3 

3359 

53,1 

6327 
 

Yht. 6197 
31,9 

1305 
6,7 

677 
3,5 

1302 
6,7 

9944 
51,2 

19 425 
100 % 

Taajuus 
Y 

3029 

47,1 

552 

8,6 

190 

3,0 

360 

5,6 

2307 

35,8 

6438 
 

Taajuus 
MY 

1988 

30,4 

393 

6,0 

253 

3,9 

331 

5,1 

3584 

54,7 

6549 
 

Taajuus 
H 

1180 

18,3 

360 

5,6 

234 

3,6 

611 

9,5 

4053 

63,0 

6438 
 

Yht. 6197 
31,9 

1305 
6,7 

677 
3,5 

1302 
6,7 

9944 
51,2 

19 425 
100 % 

Opisk. aika 
1 

784 

12,1 

381 

5,9 

149 

2,3 

160 

2,5 

5001 

77,2 

6475 
 

Opisk. aika 
2 

1711 

26,4 

497 

7,7 

250 

3,9 

317 

4,9 

3700 

57,1 

6475 
 

Opisk. aika 
3 

3702 

57,2 

427 

6,6 

278 

4,3 

825 

12,7 

1243 

19,2 

6475 
 

Yht. 6197 
31,9 

1305 
6,7 

677 
3,5 

1302 
6,7 

9944 
51,2 

19 425 
100 % 
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