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Tutkielmassa tarkastelen alle 3-vuotiaan Kristianin viron ja suomen kielen 

omaksumista vironkielisessä kontekstissa. Pienen lapsen kaksikielisyyden 

omaksumista luonnehtii koodien yhdistyminen: kahden omaksuttavan kielen tahatonta 

fonologian, morfologian, leksikon ja syntaksin sulautumista yhteen sanaan tai yhteen 

lausumaan. Koodien yhdistyminen on normaali ilmiö varhaisessa kaksikielisyyden 

omaksumisessa, jonka laatuun ja määrään vaikuttavat ympäristön kielikontekstit sekä 

lapsen saama syötös. Lähiympäristö (vanhemmat, sisarukset ym.)voi reagoida lapsen 

kielenkäyttöön joko yksikieliseen tai kaksikieliseen kielenkäyttöön ohjaavilla 

strategioilla. Olen tukeutunut työssäni Elisabeth Lanzan (1998, 2001) 

tutkimuksessaan käyttämään kaksikielisen perheen keskustelustrategioiden 

luokitteluun.  

Aineisto koostuu päiväkirjamerkinnöistä ja 13 nauhoituksesta, joista tähän 

tutkielmaan on hyödynnetty 7 vironkielisessä ympäristössä tehtyä nauhoitusta 

ikäkaudelta 2.4 – 2.9.  Kristian on syntynyt Suomessa asuvaan vironkieliseen 

perheeseen, suomenkielistä syötöstä on hän passiivisesti saanut iästä 0.6 lähtien. 

Aktiivisesti hän on alkanut käyttää suomea iässä 2.2 lähtiessään suomenkieliseen 

päiväkotiin. Kielikonteksti perheessä on kuitenkin kaksikielinen – sisarukset käyttävät 

keskenään sekä viroa että suomea. 

Lähtökohtana on tarkastella, missä määrin ja millaista koodien yhdistymistä ja 

koodinvaihtoa kahden kielen omaksuminen aiheuttaa ja millainen on ympäristön 

kommunikaation vaikutus niihin. Vertaan tuloksiani muiden tutkijoiden tuloksiin 

kaksikielisten lasten ja heidän vanhempien kielenkäytöstä ja strategioista.  

Kristianin kielessä esiintyi eniten leksikaalisia yhdistymisiä, mikä tuki muiden 

tutkijoiden löydöksiä. Myös fonologisia, morfologisia ja semanttisia yhdistymisiä 

löytyi.  



Yhdistymisten esiintymiseen liittyy olennaisesti se, miten lapsen kanssa 

vuorovaikutuksessa olevat ihmiset reagoivat niihin. Kristianin perheessä eniten 

käytettiin etenemisstrategiaa, joka keskittyy kommunikaation sujuvuuden sekä 

viestittää lapselle vastapuhujankin olevan kaksikielinen. Kielten yhdistymistä ja 

koodinvaihtoa tukevaa koodinvaihtostrategiaa ei kuitenkaan mainittavasti käytetty, 

joten aineistoni viittaa siihen, että kotona pyrittiin Kristianille antamaan vironkielistä 

syötöstä kaksikielisyyttä passiivisesti hyväksyen. 

Keskustelustrategioiden valinta sinänsä ei pysty takaamaan vielä lasten kehittymistä 

tasapainoisesti kaksikielisiksi. Lasten henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja muilla 

ympäristötekijöillä kuten asenteilla omaksuttaviin kieliin ja kaksikielisyyteen on oma 

osuutensa kielivalinnoille ja perheen kaksikieliselle kommunikaatiolle.  

 

Asiasanat: viron kieli, suomen kieli, kaksikielisyyden omaksuminen, koodien 

yhdistyminen, keskustelustrategiat. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOTTO: 
Ka: Millise ma võtan?  

Kr: See on soome keeles.  

Ka: Ma olen soomekeelne. Terve. 

Kr: Terve. 

Ka: Minä otan sen. 
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1. JOHDANTO 
 

Kaksikielisyys on monen Suomessa asuvan virolaisen tai virolais-suomalaisen perheen 

arkipäivää. Tähän arkipäivään ei kuitenkaan ole vielä tarjolla rutinoituja, hyväksi koet-

tuja ohjeita, ei ole olemassa vakiintunutta polkua kasvaa virolais-suomalaiseksi kaksi-

kieliseksi Suomessa – maassa, joka on alkanut monikielistyä ja -kulttuuristua vasta 

hiljattain ja jossa 1990-luvun laman tuoma maahanmuuttajapelko aiheutti monissa 

virolaisperheissä kielen häpeämistä ja jopa kielenvaihtoa virosta suomeen (ks. mm. 

Praakli 2002). Praaklin (2002: 4) mukaan Suomen virolaisyhteisö on jäänyt huomaa-

mattomaksi verrattuna muissa maissa asuviin virolaisiin, ja tällä nähdäkseni on myös 

vaikutuksensa seuraavien polvien suomenvirolaisten kieleen ja identiteettiin. Ominais-

leimansa virolais-suomalaisen kaksikielisyyden omaksumiselle antaa myös kielten 

läheinen sukulaisuus, joka yhdistettynä viron kielen matalaan statukseen voi olla omi-

aan vaikuttamaan viron kielen taidon vähenemiseen, passiivisen kaksikielisyyden 

yleistymiseen ja lopulta vähemmistökielen kuolemaan.   

Edellisestä löytyvät syyt, miksi tutkimukseni pääpaino on varsinkin viron kielen 

omaksumisessa ja virolais-suomalaisen kaksikielisyyden säilymisessä. Yhtä tärkeä 

seikka lähtiessäni aihetta tutkimaan oli kiinnostus ja huoli omien lasteni kaksikielisiksi 

kehittymisestä, oman perheeni identiteetin säilymisestä kaksikielisenä ja -

kulttuurisena. Koska olen itsekin syntyperäisesti kaksikielinen, pidän omien lasteni 

kohdalla tätä tietä luonnollisena, muttei välttämättä itsestään toteutuvana.  

Kaksikielisyyden omaksumisen tutkimisessa on 1990-luvulla noussut esiin varsin-

kin syötöksen ja kielellisten taustojen tärkeys. Myös omassa tutkimuksessani lähestyn 

aihetta tästä näkökulmasta tutkimalla Kristianin kielikontakteja ja kommunikaatiota 

hänen kanssaan päivittäin tekemisissä olevien ihmisten kanssa.  

Tutkimukseni on tapaustutkimus virolais-suomalaisen kaksikielisyyden kehittymi-

sestä suomenkielisessä ympäristössä asuvan perheen pojalla Kristianilla, jonka kotona 

puhutaan viroa. Tutkimusaineisto - päiväkirjamerkinnät ja nauhoitukset -  on kerätty 

Kristianin ollessaan ikävaiheessa 2.4 – 2.10. 

 Kaksikielisyyttä voidaan omaksua joko simultaanisesti tai suksessiivisesti. Simul-

taanista eli samanaikaista on kahden kielen omaksuminen monen tutkijan mukaan (ks. 

Hassinen 2002: 22) silloin, kun se on alkanut ikään 0.6 mennessä, mutta kuitenkin 
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ennen ikää 3.0.  Ikäraja, jossa simultaaninen kielenomaksuminen päättyy ja suksessii-

vinen eli peräkkäinen alkaa, on vaihdellut iästä 2.0 ikään 4.0 (mp.). Tämä luokittelu 

määrittelee kahden kielen omaksumisen lähinnä alkamisajan mukaan eikä niinkään 

omaksumistavan mukaan. Hassinen (mp.) taas määrittelee omassa tutkimuksessaan 

simultaaniseksi kaksikielisyydeksi kahden kielen omaksumisen kaksikielisessä per-

heessä.  

Tutkimuksessani määrittelen Kristianin kielenomaksumisen simultaaniseksi, koska 

kaksikielistyminen on alkanut passiivisesti jo iästä 0.6 alkaen ja aktiivisemmin iästä 

2.2 alkaen. Vaikka nauhoitusjakson aikana vahvempana eli dominoivana kielenä on 

viro, niin enemmistökielen hallitessa ympäristössä kehityssuuntana voi olla päinvas-

tainen liike, ja vahvemman kielen roolin saa koulunkäynnin yhteydessä suomi. Ihanne-

tavoitteena Kristianin tapauksessa kuten monessa muussakin kaksikielisessä perheessä 

on tasapainoinen kaksikielisyys, jossa lapsi pystyy käyttämään molempia kieliä aktii-

visesti halliten kaksi- ja yksikielisiä puhemuotoja. Tämä tavoite vaatii vanhemmilta ja 

lähiympäristöltä tietoista paneutumista, johon tarvitaan tukea ja tietoa kaksikielisyyden 

kehittymisestä ja sen olomuodoista.  

Tutkimukseni päämääränä onkin tapaustutkimuksen keinoin esitellä yhden virolais-

suomalaista kaksikielisyyttä omaksuvan pojan kielenkäyttöä ja -kehitystä eli lähinnä 

koodien yhdistymisiä vironkielisessä yleiskontekstissa. Tavoitteenani on myös selvit-

tää kaksikielisyyden kehittymiseen vaikuttavia taustatekijöitä: kartoittaa kieliympäris-

töjä sekä tutkia lapsen päivittäin saamaa syötöstä, hänen kanssaan käytettyjä keskuste-

lustrategioita sekä niiden toimivuutta.  

Koska vastaavia virolais-suomalaista kaksikielisyyttä koskevia tutkimuksia ei ole 

tehty, käytän vertailukohteina muita aiheeseen jollain tavalla liittyviä, virolais-

suomalaisen kaksikielisyyden omaksumista sekä vanhempien keskustelustrategioita 

käsitteleviä tutkimuksia. Tässä yhteydessä haluan kiittää Sirje Hassista, joka antoi al-

kuperäisen virikkeen työn aiheen löytämiseen sekä innosti pienen lapsen kaksikieli-

syyden tutkimiseen sekä Sirkku Latomaata tuesta ja asiantuntevasta ohjauksesta gra-

dun työstämisessä. Erityiskiitokseni haluan kuitenkin osoittaa tutkielmani kielioppaalle 

– pienelle pojalleni Kristianille. 

Luonteeltaan lingvistiikkaan sekä sosiolingvistiikkaan kuuluvan tutkimukseni kes-

keisiä asiasanoja ovat kaksikielisyyden omaksuminen, koodien yhdistyminen, koodin-

vaihto, kielikonteksti, keskustelustrategiat, kontekstualisaatio ja sosiaalistuminen, LA 
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ja Lα -kielet. Koska aineistostani löytyi ilmiöitä, joille ei ole tarjolla vakiintuneita vas-

tineita kaksikielisyyden omaksumisen alalta, olen ottanut tutkielmassani käyttöön itse 

kehittämäni termit kontekstisiirrännäinen, tilannekohtainen konteksti vs. yleiskonteksti 

sekä bilingual borrowing l. kaksikielinen lainaus (strategiana).  
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2. KAKSIKIELISYYDEN TUTKIMISESTA: TEORIAA JA 
TULOKSIA 
 
 
2.1. Tutkimuksia lasten kaksikielisyydestä 
 
Jokainen kokee ja ymmärtää maailmaa omalla tavallaan. Kaksikielisyys on  ilmiö, joka 

läpäisee lapsen koko persoonallisuuden. Kaksikielisyyden tutkimuksessa pitää ottaa 

huomioon lapsen henkilökohtaiset ominaisuudet. Lähes yhtä mieltä ollaan siitä, että 

kaksikielisyys tavalla tai toisella vaikuttaa positiivisesti älylliseen kehitykseen. (Hassi-

nen 1998: 265)  

Leopoldin tutkimuksien perusteella Hassinen (1998: 265) esittää, että lapsen kuul-

lessa jatkuvasti yhdestä esineestä tai tapahtumasta käytettävän kahta erilaista sanaa hän 

tajuaa sanan äänneasun ja merkityksen suhteen ehdottomuuden ja keskittää huomionsa 

esineen olennaisiin ominaisuuksiin. Tämä takaa paremman kognitiivisen kehityksen ja 

metalingvistisen tietoisuuden. 

Hassisen (1998: 265) esittämänä kaksikielisen lapsen kielten prosessointi eroaa yk-

sikielisistä lapsista seuraavin tavoin: 

1. Metalingvistisen tietoisuuden nopeamman kehityksen osalta, koska kaksi-

kielinen kasvuympäristö vaikuttaa myönteisesti metalingvistisen tietoisuu-

den kehitykseen (ks. Kristianin metalingvistisen tietoisuuden ilmenemisestä 

luvusta 4.3.). 

2. Metalingvistisestä tietoisuudesta johtuvien parempien kontrolliprosessien 

osalta, mikä ilmenee varhaisessa ikävaiheessa kielten erottamisessa keskus-

telukumppanin mukaan. 

Lasten kaksikielisyystutkimus on perinteikästä. Klassisiin esimerkkeihin kuuluu 

Leopoldin tapaustutkimus omasta tyttärestään, aineistona päiväkirjamerkinnät lapsen 

ensisanoista lähtien ikään 7.0 saakka (ks. Hassinen 2002: 25-26). 15 viime vuoden 

aikana on tapahtunut muutos kaksikielisyyden tutkimisessa. Alkuaikojen kahden kie-

len sanaston yhdistymisen tutkimuksien sijaan tutkijoita kiinnostavat nyt kaksikieli-

syys prosessina, koodinvaihto ja niitä säätelevät tekijät (Hassinen 2002: 24). Kaksikie-

lisyystutkimus sisältää itsessään nykyään lingvistiikkaa, psykologiaa, sosiologiaa, 

pedagogiikkaa, antropologiaa, toisin sanoen kaikkia aloja, jotka ovat kosketuksessa 

kaksikielisyyteen. Lapsen kielen kehitystä sosiolingvistiikan kannalta ovat tarkastelleet 
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mm. Fred Genesee (1989, 1995) ja Elisabeth Lanza (1992, 1998, 2001), joiden tutki-

muksiin tukeudun myös omassa työssäni. Molemmat tutkijat painottavat kielikonteks-

tien vaikutusta koodien yhdistymiseen ja kaksikielisyyden tasapainoiseen kehitykseen.  

Romaine (1991: 166-168) on esittänyt kuusi tapaa omaksua lapsuudessa kaksikieli-

syyttä: 

1 ”yksi henkilö – yksi kieli”: vanhemmilla on eri äidinkielet, osaavat kuitenkin 

jonkun verran toisen kieltä; yhteisön kieli on yhden vanhemman kieli; vanhemmat 

puhuvat molemmat omaa kieltä lapsille; 

2 ”ei-hallitseva kotikieli”: vanhemmilla eri äidinkielet; yhteisön kielenä toisen 

vanhemman äidinkieli; vanhemmat puhuvat kotona lapsille ei-hallitsevaa toisen van-

hemman äidinkieltä; 

3 ”ei-hallitseva kotikieli ilman yhteisön tukea”: vanhemmilla sama äidinkieli; 

yhteisön kieli eri kuin vanhemmilla; vanhemmat puhuvat lapsille omaa äidinkieltään; 

4 ”kaksi ei-hallitsevaa kotikieltä ilman yhteisön tukea”: kolmikielisyys; van-

hemmilla on eri äidinkielet; yhteisön kieli ei ole kummankaan vanhemman äidinkieli; 

molemmat vanhemmat puhuvat lapselle omaa kieltään; 

5 ”ei-äidinkielinen vanhempi”: vanhemmilla sama äidinkieli, myös yhteisön kieli 

on sama; toinen vanhemmista puhuu lapsille aina kieltä, joka ei ole hänen äidinkielen-

sä; 

6 ”kielten sekoittaminen” (language-mixing): vanhemmat ovat kaksikielisiä; yh-

teisö voi myöskin olla osittain kaksikielinen; vanhemmat käyttävät puheessaan koo-

dinvaihtoa sekä sekoittavat kieliä. 

Tyyppi 6 näyttää olevan yleisin näistä, toisin sanoen monikieliset yhteisöt ovat valta-

enemmistönä. Tätä tyyppiä on kuitenkin vähiten käsitelty lasten kaksikielisyyttä tutki-

vassa kirjallisuudessa (Romaine 1991: 169). On tietenkin monia yksilöllisiä tekijöitä, 

jotka vaikuttavat kunkin tapauksen tulokseen. Kaksikielisyyden kehityksen lopputu-

lokseen vaikuttavat mm. vähemmistökielelle altistumisen määrä ja tapa, vanhempien 

johdonmukaisuus kielen valinnassa, vanhempien ja lasten suhtautuminen kaksikieli-

syyteen sekä heidän yksilölliset persoonallisuutensa. (Romaine, mp.)  

Kristianin kaksikielisyyden omaksumisen tapa on Suzanne Romainen tunnetun 

määrittelyn mukaan ”ei-hallitseva kotikieli ilman yhteisön tukea”, johon myös omassa 

työssäni viittaan kotona vähemmistökieli, yhteiskunnassa enemmistökieli –

määritelmällä. 
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Perinteisesti on ajateltu (simultaanisesti) kaksikielisen lapsen kielten prosessoinnin 

mukaan (Paradis 1980 :197 > Hassinen 1998: 264-265) kummankin kielen muodosta-

van oman, erillään olevan järjestelmän, joka kuuluu puolestaan laajempaan (kontrol-

li)järjestelmään. Siitä syystä on myös pidetty täysin luonnollisena, että lapsi pyrkii 

enemmän tai vähemmän samastumaan toiseen kieleen.  

Toisaalta on havaittu, että simultaanisesti kahta kieltä omaksuessaan lapsi käy läpi 

vaiheen, jossa hän ei pysty erottamaan kahta kieltä toisistaan. Kaikki lasten kaksikieli-

syyden kehittymistä koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että lapset yhdistävät mo-

lemman kielen elementtejä puheessaan. Tätä on pidetty todisteena yhtenäisestä, erot-

tamattomasta kielijärjestelmästä. Näiden väittämien empiiriset perustelut on uusissa 

tutkimuksissa kyseenalaistettu, ja niissä on osoitettu päinvastoin kuin valtaosassa ai-

emmista tutkimuksista, että kaksikielisellä lapsella on alusta lähtien käytössä kaksi 

kielijärjestelmää ja että hän pystyy käyttämään omaksuttavia kieliänsä oikeissa kon-

teksteissa. (Genesee 1989: 161.)  

 

 
2.1.1. Lasten kaksikielisyystutkimuksessa käytettyä terminologiaa 

 

Kaksikielisyystutkimus on laaja käsite, sillä se on sidoksissa sekä sosiologiaan että 

psykologiaan. Läheinen yhteys näihin tieteenaloihin on muuttanut kaksikielisyystut-

kimuksessa käytetyn terminologian kirjavaksi. Termeissä orientoitumista vaikeuttaa 

tutkijoiden vapaus käyttää käsitteitä tavalla, joka sopii parhaiten heidän asettamiinsa 

tutkimustavoitteisiin. (Praakli 2002: 6.) 

Uskoakseni terminologian sekavuus selkenee, kun rinnastaa käsitteiden syntyhisto-

rian kaksikielisyystutkimuksen historiaan. Tietyt käsitteet, kuten negatiivinen transfer  

tai välikieli, johtavat tämän alan tutkimuksen menneisyyteen, ja uusien tutkimustulos-

ten valossa puhutaan nykyään myös uusin termein, edellisten sijaan voidaan käyttää 

esimerkiksi koodinvaihtoa,  lainaamista ja oppijan kieltä.  

Silti olen siinä Praaklin kanssa samaa mieltä, että monien käsitteiden määrittelyt 

voivat olla eri tutkijoilla suurestikin toisistaan poikkeavia. Myös eri kielissä alan ter-

mistö ei välttämättä jäsenny samalla tavalla tai ole yhtä kattava (ks. Praakli 2002: 6, 

41-44). 
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Usein kaksikielisten tekemiin kielten sekoituksiin suhtaudutaan puristisesti. Epäil-

lään, että se on merkki vakavasta ongelmasta, ja aikaisemmissa kaksikielisyystutki-

muksissa on tietyissä yhteyksissä käytetty siitä termiä puolikielisyys (ks. esim. Hanse-

gård 1968). Kuten myöhemmissä tutkimuksissa on voitu osoittaa, täydellistä kielen 

osaamista ei ole mahdollista määritellä, ja siten myös puolikielisyyden määrittely tai 

jonkun kielenomaksumisvaiheen puolikielisyydeksi nimittely on ongelmallista. Jos 

myöskään ensikielen tutkijat eivät ole täysin samaa mieltä siitä, mikä kuuluu yksikieli-

sen lapsen normaaliin kielenkehitykseen, miten voisi tietää, mitkä kaikki piirteet kuu-

luvat kaksikielisten kehitykseen (Latomaa 1996: 103)? Kuten Hassinen (2002: 35) 

toteaa,  kaksikielisyyden tutkijat eivät varsinkaan Suomessa ole vielä ollenkaan ehti-

neet paneutua erityiskysymyksiä käsitteleviin osa-alueisiin (esim. kielenkehityksen 

häiriöihin), joten siitäkin syystä on mielestäni harkittava huolellisesti terminologian 

käyttöä kielen eri omaksumisvaiheiden määrittelyssä. 

Lasten kaksikielisyystutkimuksissa on käytetty termejä koodien yhdistyminen, su-

lautuminen, koodinvaihto, toisen kielen lainaaminen ja dominanssi (ks. Hassinen 

2002: 45). 

Hassinen itse käyttää väitöskirjassaan termiä koodien yhdistyminen (language mi-

xing ja code-mixing), jonka hän väittää olevan sopiva kuvaamaan pienten lasten kah-

den kielen omaksumista ja kielten keskinäistä vaikutusta. Hassinen perustelee, että 

pienten lasten kielenkäytössä kielten sekoittaminen tai koodien yhdistyminen on tie-

dostamaton ilmiö, kun taas koodinvaihto (jota usein käytetään aikuisten kaksikielisyy-

den tutkimisessa) edellyttää tietoisuutta kaksikielisyydestä ja puhetilanteesta. Koodien 

yhdistymisellä hän tarkoittaa kummankin kielen tahatonta fonologian, morfologian, 

leksikon ja syntaksin sulautumista yhteen sanaan tai yhteen lausumaan (Hassinen 

2002: 45). Hassinen on aikaisimmissa tutkimuksissaan käyttänyt termejä kielten se-

koittaminen ja sekamuodot, jotka hän väitöskirjassaan on vaihtanut koodien yhdistymi-

seen.  

Pienten lasten kaksikielisyyden tutkimuksessa erotetaan usein  koodien yhdistymi-

nen koodinvaihdosta. Simonson käsittelee praktikumtyössään kaksikielisen Williamin 

kielten sekoittamista ja koodinvaihtoa, jossa käy hyvin ilmi useammankin tutkijan nä-

kökulma siihen, että näiden kahden termin välinen rajanveto ja käsitteinä selvä eriyt-

täminen on jokseenkin ongelmallista. Termiä koodinvaihto Simonson itse käyttää ti-

   



 10

lanteista, joissa William vaihtaa kieltä keskustelukumppanin eli jommankumman van-

hemman mukaan.  

Heidi Rontu (2004) taas nimeää työssään suomalais-suomenruotsalaisen kaksikieli-

syyden omaksumisesta koodinvaihdoksi ilmiön, jonka Hassinen määrittelee koodien 

yhdistymiseksi ja Simonson kielten sekoittamiseksi ilmiön. Tämä ei mielestäni ole 

täysin onnistunut valinta juuri siitä syystä, että koodien yhdistyminen ja koodinvaihto 

ovat eri ilmiöitä, ja molempia voi esiintyä jo pienelläkin (yli 2-vuotiaalla) lapsella.  

Omassa tutkimuksessani määrittelen koodinvaihdoksi sellaiset tilanteet, jossa Kris-

tian vaihtaa kieltä keskustelukumppanin tai kaksikielisestä kontekstista johtuen tois-

kielisen (leikki)tilanteen mukaan. Koodien yhdistymiset olen aineistossani luokittelut 

em. Hassisen kuvauksen mukaan.  

Kahden kielen omaksumisen prosessia kuvatessa puhutaan myös jommankumman 

kielen dominanssista. Ensisijaisesti se tarkoittaa sitä, että kaksikielisen henkilön kielet 

eivät useimmiten ole tasavertaisia: hän saattaa käyttää toisen kielen tiettyjä elementtejä 

(kuten em. joitakin muotoja, sanastoa) enemmän toisessa kielessä. Yleensä kielen do-

minanssi kahden kielen käytössä ilmenee yksisuuntaisena yhdistymisenä (Genesee 

1995 > Hassinen 2002: 52) Mutta tämä ei Hassisen havaintojen mukaan sovellu aina 

kaikkiin kaksikielisiin lapsiin. Vaikka toinen kieli olisikin selvästi dominoiva, saattaa 

koodien yhdistymistä esiintyä kummankin kielen tuotoksissa. Dominoivan kielen mää-

ritteleviä tekijöitä on monia, mm. sekä psyko- että sosiolingvistisiä, mutta niissäkin 

ovat oleellisia kieliympäristöt sekä interaktion vaikutus.  Dominanssikin on dynaamis-

ta ja voi vaihdella erityisesti pienellä lapsella (Hassinen 2002: 53).  

Kun toisen kielen dominanssi näkyy kaikkein eniten aihepiirien kielenä - tietyt ai-

hesanastot osataan vain toisella kielellä, niin mahdollisesti lapsen ajattelussa on toinen 

kieli dominoiva samalla periaatteella, aiheittain. Itselleen lapsen ei kuitenkaan tarvitse 

ruveta kieltä valitsemaan, hän kun ymmärtää kumpaakin. (Hassinen 1998: 265.) 

Kielten dominanssiin liittyy myös seuraava valinta, määritelläänkö kielet L1 ja L2 –

kieliksi, joka omassa aineistossani kuvaa osittain Kristianin kaksikielisyyden todellista 

taustaa – hän on ensin alkanut omaksua viroa ja sitten suomea, vai Lα ja LA –kieliksi, 

joka kuvaa kielten tasavertaisuutta niiden omaksumisessa, ja jota on käytetty simul-

taanisen kaksikielisyyden kohdalla. (Ks. Hassinen 2002: 22.) Vaikka määrittely L1 ja 

L2 –kieliin on perusteltua, käytän omassa työssäni termejä LA ja Lα, korostaakseen 

pienellä lapsella niiden tasavertaista rinnakkain omaksumista. 
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Koodien (tai kielten) yhdistymisen ja koodinvaihdon esiintyminen on esitetty ilme-

nevän vaiheittain (ks. esim. Vihman 1985). Psykologiselta kannalta koodien yhdisty-

minen on tiedostamatonta (Hassinen 2002: 46) ja sitä väitetään esiintyvän ikään 2.0-

3.0 asti, eli siinä iässä, jolloin arvellaan lapsilla kahden kielen vielä olevan eriytymät-

tömiä. Omassa aineistossani esiintyy sekä tiedostamatonta yhdistymistä että tietoista 

koodinvaihtoa: Kristianin kahden kielen käyttö on ollut siinä määrin tietoista, että 

koodinvaihtoa esiintyy aineiston alusta asti.  

Vygotskin (1982 [1932]: 92) teoria ajattelun ja kielen kehityksestä tukee koodien 

yhdistymisestä käytettyä väitettä, että tiettyyn ikäkauteen – Vygotskilla noin kaksivuo-

tiaaseen – saakka lapsi käyttää kieltä ilman kielitietoisuutta. Vygotsikn mukaan ajatte-

lu ja kieli kulkevat siihen ikäkauteen saakka eri kehityslinjoja. Vasta kahden ikävuo-

den vaiheessa kielestä tulee älyllinen ja ajattelusta kielellinen, ja sen tuntomerkkeinä 

ovat aktiivisen kyselyvaiheen alku sekä sanavaraston nopea, hyppäyksellinen kasvu. 

(Vygotski 1982 [1932]: 92.) Lapsen kielen kehitys siirtyy tunteisiin ja tahtoon liitty-

västä älylliseen vaiheeseen. Lapsi ikään kuin keksii puheen symbolifunktion. (Vygots-

ki, mts. 93.) Monet tutkimustulokset pienten lasten kielellisestä kehityksestä ovat tu-

keneet Vygotskin väittämiä, koska niissä on havaittu muutoksia tai hyppäystä uudelle 

tasolle lapsen kielenkäytössä noin 2 – 3 v. iässä.  

Kielten yhdistymisessä on Latomaan (1996: 102) mukaan kyse paitsi oppimispro-

sessiin kuuluvasta piirteestä, myös normaalista kaksikielisestä puhemuodosta (bilingu-

al speech mode). Koodinvaihto aikuisilla ei tarkoita yksinomaan kielellisten tarpeiden 

tyydyttämistä, vaan on kaksikieliselle myös hyödyllinen väline keskustelussa. Ward-

haughin väittämän mukaan koodia vaihdetaan tiedostamatta, usein puhujat eivät itse 

edes huomaa vaihtavansa kielestä toiseen. [--] Kun puhujalla on kaksi tai useampi 

koodi, hän lisää mahdollisuuksiaan kielellisen käyttäytymisen vaihtelulla (Wardhaugh 

1998: 119). 

 

 

 

Koodinvaihdon syyt Grosjeanin mukaan (1982: 152) ovat: 

1. lingvististen tarpeiden tyydyttäminen 

2. jatkaminen kielellä, jolla viimeksi keskusteltiin 

3. vastaanottajan tarkentaminen 
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4. lainaus (sitaatti) 

5. puhujan suhteen tarkentaminen 

6. puhujan roolin muuttaminen tai vaihtaminen 

7. ryhmän identiteetin markkeeraus ja korostaminen (solidaarisuus) 

8. keskusteluun jonkun mukaan ottaminen tai poissulkeminen  

9. emootioiden synnyttämät syyt (esim. viha, kiukku) 

Edellisiä koodinvaihdon syitä on luontevaa soveltaa lähinnä aikuisten kaksikielisyys-

tutkimukseen (mm. Praaklin tutkimuksessa Tampereen virolaisten kielestä). Var-

haisiän kahden kielen kehittymisen yhteydessä voi Grosjeanin luokittelua käyttää tie-

tyin varauksin.  

Koodien yhdistämistä keskustelustrategiana tutkinut Lanza (1998: 83-86) esittääkin, 

että koodien yhdistäminen on luonnollinen ja normaali ilmiö varhaisessa kaksikieli-

syyden omaksumisessa, kuten myös taitavilla aikuisilla kaksikielisillä. Vanhempien ei 

tarvitsisi ohjata lapsia lopettamaan koodien yhdistämistä. Lapset kyllä lopettavat sen 

jossain vaiheessa itsekin, ellei koodien yhdistäminen heidän yhteisössään ole osana 

tavallista kielenkäyttöä.  

 

2.1.2. Tutkimuksia virolais-suomalaisesta kaksikielisyydestä 
 
Tutkimuksia viroa omaksuvien lasten kaksikielisyydestä ovat tehneet mm. Vihman 

kielinä viro-englanti (1971, 1982, 1985, 1998) ja Salasoo viro-englanti (1995, 1996), 

Okssaar viro-ruotsi (1971, 1977), Lipp viro-englanti (1977).  

Virolais-suomalaisen kaksikielisyyden lähinnä koodinvaihtoon keskittyvä tutkimus 

Virossa sai alkunsa vasta 1990-luvun lopussa, jolloin Annukka Kataja tutki seminaari-

työssään Tarton suomalaisten koodinvaihtoa. Hän tutki samaa aihetta myös lopputut-

kielmassaan (ks. Kataja 2001). Tutkimuksia on tehty myös Tallinnan kasvatustieteelli-

sessä yliopistossa, jossa Kairi Veere on lisensiaattitutkimusta varten tarkastellut viron 

kielen ja virolaisen kulttuurin vaikutuksia Viron suomalaisten kieleen. Myös Suomessa 

on tutkittu monelta eri taholta virolaisten suomen kielen omaksumista ja koodien vaih-

toa sekä suomen että viron kielessä (esim. Kristiina Praaklin MA -työ1 2002). 

Lasten virolais-suomalaisesta kaksikielisyydestä on huomattavasti vähemmän tut-

kimuksia. Tarton yliopistossa Mika Keränen tutki loppututkielmaansa varten tyttärensä 

                                                 
1 MA-työ = magister artium –työ, virolaisessa yliopistojärjestelmässä magistritöö 
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Evamarian kahden kielen omaksumista varhaisvaiheessa ikään 3.0 saakka, lähinnä 

verbimuotojen omaksumista. Keränen toteaa päätelmissään, että Evamaria, joka omak-

sui suomea ja viroa simultaanisesti vironkielisessä ympäristössä, oli saavuttanut hyvän 

viron kielen taidon, jota taas ei voida väittää hänen suomen kielestään. Evamaria puhui 

tutkimusjakson aikana niin isän kuin muiden suomalaisten kanssa kielellä, johon yh-

distyi niin viron kuin suomen kielioppia. Silti Keränen arvioi lapsensa suomen kielen 

taidon riittäväksi kommunikaatioon suomenkielisten kanssa. (Ks. Keränen  1999: 42.) 

Oulun yliopistossa on Helena Sulkala tutkinut virolaisten adoptiolasten suomen kie-

len kehitystä sekä Sirje Hassinen väitöskirjassaan simultaanisen virolais-suomalaisen 

kaksikielisyyden omaksumista lasten varhaisiässä. Hassisen tutkimus on lähes ainoana 

ja perusteellisena tutkimuksena virolais-suomalaisen kaksikielisyyden omaksumisen 

alueelta myös oman tutkielmani tärkein vertailukohde.  

Seuraavassa esitän joitakin Hassisen väitöskirjan tuloksia, jotka  soveltuvat vertai-

lukohdaksi omalle tutkimukselleni varsinkin koodien yhdistymisen lingvistisen esitte-

lyn osalta. 

Hassinen on tarkastellut tutkimuksessaan kahden sisaruksen, omien lastensa M:n ja 

H:n, kielenomaksumista kaksikielisessä perheessä ikävaiheessa 1.2 - 4.0. Tarkastelun 

aineistona on 36 tunnin ääninauhoitteet ja päiväkirjamerkinnät neljän vuoden ajalta. 

Äänitallenteista valittujen puhenäytteiden perusteella Hassinen on analysoinut viron ja 

suomen koodien yhdistymistä simultaanisessa kaksikielisyydessä. Hänen tutkimuksen-

sa lähtöhypoteesina oli, että vaikka lapset pyrkivät pienestä pitäen puhumaan keskuste-

lukumppaniensa kieltä, kielten kontaktit aiheuttavat koodien yhdistymistä.  

Hassinen on tutkinut lasten kielenkehitystä pääosin lingvistisestä mutta myös jonkin 

verran psykolingvistisestä ja sosiolingvistisestä näkökulmasta.  

M ja H käyttivät eri kieliä vanhemmilleen jo kahden vuoden iässä. Siitä huolimatta 

sekä heidän monologeissaan että dialogeissaan esiintyi monenlaista kahden kielen yh-

distämistä. Koodien yhdistymisiä oli runsaasti, ja niitä esiintyi vielä seurantavaiheen 

loputtua iässä 4.0.  

Suurin osa ikävaiheen 1.10 - 2.6 yhdistymisistä oli leksikaalisia, usein deiktisten 

sanojen toistoa, joka väheni ikään 2.5 mennessä. Runsaasti yhdistymisiä esiintyi vi-

ronkielisissä konteksteissa äidin kanssa keskusteltaessa. Ikävaiheessa 2.7-4.0 leksikaa-

lisen yhdistymisen osuus pieneni, mutta samalla ilmaantui uusia morfofonologisia ja -

syntaktisia yhdistymisiä. Tämän ikävaiheen yhdistymisistä enemmistö esiintyi suo-
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menkielisissä konteksteissa. Koodien yhdistymistä esiintyi kummankin kielen suun-

taan, joten kyse ei ollut toisen kielen dominanssista. 

Vaikka M:n ja H:N vanhemmat noudattivat yksi kieli - yksi henkilö -menetelmää, 

vanhempien välinen kommunikaatiokieli oli suomi, ja näin lapsetkin kuulivat äidin 

puhuvan myös suomea. Hassinen olettaa, että koodien yhdistymistä äidin kanssa voisi 

perustella sillä, että lapset olivat tietoisia äidin kaksikielisyydestä ja käyttivät sitä 

hyväkseen. Elisabeth Lanzan tutkimus kaksikielisestä Siristä (tarkempi esittely luvussa 

2.2.1.) tukee tätä olettamusta.  

 
 
2.1.3. Virolais-suomalaisen kaksikielisyyden ominaispiirteitä  

 

Luon seuraavassa katsauksen virolais-suomalaisen kaksikielisyyden erityispiirteisiin, 

lähinnä siihen, mikä aiheuttaa vaikeuksia ja koodien yhdistymisiä. Tukeudun Hassisen 

tutkimustuloksiin ja havainnollistan Hassisen tuloksia omasta aineistostani poimimis-

tani esimerkeistä. 

Viron ja suomen kaksikielisyydessä kielten läheisyys saattaa joillakin kielten alueil-

la nopeuttaa ja joillakin hidastaa kielten eriytymistä. Viron ja suomen samanlaisuus, 

esimerkiksi samat tai lähes samat sanavartalot sekä sijapäätteet ja niihin liittyvät samat 

merkitykset, auttavat kielten omaksumista. Kuitenkin ne kielten alueet, joissa esiintyy 

hienohkoja morfofonologisia –tai syntaktisia eroja, aiheuttavat koodien yhdistymistä. 

Lapsi etsii käyttösääntöjä taivutusmuodoille ja sanarakenteille. Hän yhdistää sovelle-

tun säännön vaikutuksesta liikaa omaksuttuja piirteitä toisiin vartaloihin tai suffiksei-

hin ehkä yksinkertaistamisen tarpeesta. (Hassinen 2002: 184.) 

Virolais-suomalaisen kaksikielisen lapsen morfologian kehittymisen keskeisiä peri-

aatteita ja ensimmäisiä muotoja ovat Hassisen (mp.) informanttien  aineistojen valossa 

seuraavat: 

- säännöllisyys: esim. viron preesensin yksikön 3. persoonan –b yleistäminen;  

Kristianilla iässä 2.4 : Pikkuinen oleb see. [sm: ´pikkuinen on se´];  

- päätteettömyys: esim. viron yksikön genetiivi ja lyhyt illatiivi, yksikön ja moni-

kon partitiivin ensisijainen omaksuminen, kieltoverbin taipumattomuus; Kris-

tianilla lyhyt illattiivi suomenkielisessä lausumassa iässä 2.7.: Ai ei pähä [sm: 

´ai ei päähän´, vir: ´ai ei pähe´]; päätteetön yksikön partitiivi iässä 2.4: Tahan 

kurkku [sm: ´haluan kurkkua´, vir: ´tahan kurki´]; 
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- suffiksin suosiminen: esim. kO- ja kin- partikkelit korvaavat sanat kas ja ka; 

Kristianilla vironkielisessä lausumassa iässä 2.6: Lumigi on siin. [sm: ´lumikin 

on siinä´, vir: ´lumi ka on siin´]; 

- semanttinen läpinäkyvyys, viron ja suomen inessiivi ja adessiivi aiheuttavat yh-

distymistä, koska niiden funktionaaliset käyttösäännöt eivät erotu selvästi; 

- frekvenssi, taajaan esiintyvät sanat ja muodot ovat yhdistymisalttiita, esim. 

suomen tarkkojen deiktisten lokaaliadverbien, inessiivin, perfektin ja plusk-

vamperfektin yleisyys. Kristianilla kautta aineiston esiintyvä fraasi (esimerkki 

iältä 2.8): Ei ku siit. [sm: ´ei kun siitä´, vir: ´ei (vaid) siit´] 

 

 

2.2. Tutkimuksia vanhempien keskustelustrategioista 
kaksikielisessä perheessä  

 

Tukeudun vanhempien keskustelustrategioiden esittelyssä ja niiden tutkimisessa sekä 

Lanzan (1992, 1998, 2001) että Juan-Garaun & Pérez-Vidalin (2001) aineistoihin ja 

tutkimustuloksiin. Lanza tutki kaksikielisen Sirin norjan ja englannin kielen omaksu-

mista Norjassa, materiaalina ääninauhoitukset, vanhempien päiväkirjamerkinnät iältä 

2.0-2.7 sekä vanhempien haastattelut. Hänen näkökulmansa on lähinnä sosiolingvisti-

nen, mutta hän painottaa kuitenkin  lingvistisen materiaalin esittelyn tärkeyttä, ennen 

kuin aineistoa voidaan alkaa tutkia sosiolingvistisestä näkökulmasta.  

Juan-Garau & Pérez-Vidalin tutkimus käsittelee lapsen kaksikielisyyden tason ja 

vanhempien antaman syötöksen keskinäistä vaikutusta. He tutkivat katalaanilais-

englantilaista kaksikielistä Andreuta ikävaiheessa 1.3 – 4.2 sekä hänen saamaansa syö-

töstä.   

 
 
 
 
2.2.1. Elisabeth Lanzan tutkimus keskustelu-strategioista 
 
Lanzan mukaan termi mixing (koodien yhdistäminen, kielten sekoittaminen) tarkoittaa 

lapsella molempien kielten käyttöä keskustelutilanteessa/diskurssissa. Siihen kuuluvat 

niin lausumansisäiset yhdistämiset kuin myös toisen kielen lausumien käyttö diskurs-

sin sisällä. Jotta voitaisiin kriittisesti tutkia pienten kaksikielisten lasten tuotosta, mei-
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dän täytyy ensin tutkia lapsen saamaa syötöstä. Sellainen tutkimus suuntaa katseen 

kaksikielisyyden omaksumisessa vuorovaikutuksen mikrotasoon, jossa tutkimuksen 

kohteena on vanhempi-lapsi interaktio. (Lanza 2001: 201.) On tosiaankin oleellista 

tutkia vuorovaikutuksen mikrotasoa aina, kun tutkitaan mitä tahansa kaksikielisen lap-

sen kielellistä kehitystä koskevaa aluetta, vaikkei tutkimus keskittyisikään itsessään 

vuorovaikutukseen tai kielivalintoihin (Lanza, mp.).  

Kaikki lapset, niin yksi- kuin kaksikieliset, ovat sosiaalistuneita (socialized) kie-

lenkäyttöä ja kielivalintoja koskeviin yhteisön normeihin jokapäiväisen interaktion 

kautta. Lapsi ei ole ainoastaan pikku kielitieteilijä, joka yrittää omasta ympäristöstä 

käsin ottaa selvää kiel(t)en rakenteen mutkikkuudesta, vaan hän joutuu samalla myös 

opettelemaan, mitkä ovat kielenkäytön ilmeisen variaation perusteet, varsinkin kaksi-

kielisessä kontekstissa. (Lanza 2001: 201.) 

Kaksikielisen lapsen syötöksen tutkimiseen sekä sen suhteuttamiseen kaksikielisen 

lapsen kielen omaksumiseen ja hänen kahden (tai useamman) kielen käyttöönsä tarvi-

taan teoreettista pohjaa. Tähän soveltuu keskusteluanalyysiin pohjautuva lähestymista-

pa ja kielisosiaalistumista koskeva teoria, jollaisen ovat kehittäneet tutkimuksissaan 

Ochs & Schieffelin (Ochs 1988; Ochs & Schieffelin 1995).  

Lingvistisen tiedon prosessointi ilmenee samanaikaisesti sosiaalisen tiedon proses-

soinnin kanssa kielellisen sosiaalistumisen alkaessa heti, kun vauvalla on sosiaalisia 

kontakteja (Lanza 2001: 202). Lanzan (mts. 203) mukaan tarvitaan pragmaattista ja 

diskurssianalyyttista lähestymistä, kun tutkitaan keskusteluun sijoitettua merkitystä 

sekä sitä ohjearvoa (indexical value), jota keskustelustrategiat kantavat lapsen ja hoita-

jan keskustelutilanteissa heidän ollessaan sosiaalistuneita kahden kielen käyttöön.  

Lanzan tutkimuksen tärkeä lähtökohta on se, että diskurssianalyysi on empiirinen. 

Jotta siis voitaisiin määritellä oikein kyseinen konteksti, tarvitaan transkriptioita kas-

vokkaisesta vuorovaikutuksesta eikä vain merkintöjä puheesta tai päiväkirjamerkintöjä 

lasten kielellisestä kehityksestä. Jokaista lausumaa, jossa sekoittamista esiintyy olisi 

tarkasteltava kontekstissaan, ei irrallisena ilmiönä. Tähän tarkoitukseen sopii hyvin 

tapa tutkia oman lapsen kielellistä kehittymistä, koska tieto konteksteista on saatavilla, 

eivätkä nauhoitukset jää siten irrallisiksi esimerkeiksi.  

Lisäksi olisi tutkittava, miten keskustelukumppani osallistuu keskusteluun ja miten 

hän suhtautuu sekoittamiseen. (Ks. Simonson 2002, Lanza 2001.) 
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2.2.1.1. Kontekstualisaatio ja sosiaalistuminen 

Kontekstualisaation merkkinä voi olla mikä tahansa kielellisen muodon aspekti, joka 

kantaa mukanaan metakommunikatiivista viestiä ja sisältäen puhujien välisen vuoro-

vaikutuksen ja joka viestittää osallistujien orientoitumisesta toisilleen. Kun lapsi 

omaksuu ensikielenä kaksikielisyyden, on kielisosialisaation näkökulmasta kiinnosta-

vaa tutkimusaineistoa neuvottelutilanne, joka seuraa lapsen tekemää poikkeavaa kieli-

valintaa. Kun tutkitaan, miten vanhemmat reagoivat lapsen koodien yhdistämiseen, 

voidaan mahdollisesti paljastaa vanhempien asenteita koodien yhdistämiseen ja sen 

myötä myös siihen, miten vanhemmat sosiaalistavat kielellisesti lapsiaan. Nämä asen-

teet voivat olla sidoksissa normeihin laajemmassa yhteisössä tai jopa pienemmässä 

sosiaalisessa perheyksikössä. Kielellisen sosiaalistamisen näkökulmasta voidaan siis 

huomata, että lapsen kielivalinnat kohtaavat erilaisia reaktioita, riippuen kokeneem-

man keskusteluun osallistujan valinnoista. (Lanza 2001: 206.) 

Sekä kontekstualisaation että sosiaalistumisen kautta muokataan lapsen kahden 

kielen omaksumisen ja käytön perusteita. Vanhemmat käyttävät kontekstualisaatiota 

merkiksi yhteenkuuluvuudesta tietyllä kielenkäytön, kommunikaation tasolla: omilla 

reaktioilla ja kielivalinnoilla vanhemmat sosiaalistavat lapsensa tiettyyn kieliyhtei-

söön. Tietyt vastaukset konventionaalistuvat vanhemman kehittäessä omanlaisensa 

vuorovaikutustyylin lapsen kanssa kommunikoidessaan (Lanza 2001: 206).  

Kaksikielinen lapsi on sosiaalistettu käyttämään kieltään hyväksytysti, olipa se sit-

ten kielten selvää erottamista toisistaan tai kahden kielen käyttämistä koodinvaihdon 

kautta. Puhe on kontekstualisaation jatkuva prosessi (Lanza 2001: 207), ja vanhempien 

reaktiot yhdistämisen funktioon ovat kontekstualisaation merkkinä, ja ne ilmoittavat 

näin vuorovaikutustilanteen kontekstin olevan enemmän yksikielinen tai kaksikielinen. 

Vanhemman reagointi lapsen koodien yhdistämiseen muokkaa hänen rooliaan joko 

yksi- tai kaksikieliseksi, ja näin hänet myös kontekstualisoidaan vuorovaikutukseen 

(Lanza, mp.). Monien tutkijoiden mukaan vanhemmat voivat reagoida lapsen koodien 

yhdistämiseen ja koodinvaihtoon eri tavalla. He voivat esimerkiksi toteuttaen yksi 

henkilö - yksi kieli -periaatetta taivuttaa häntä pyrkimään yksikieliseen kontekstiin, 

mutta he voivat myös käyttäytyä kaksikielisesti eli hyväksyä kaksikielisen kontekstin. 

(Lanza 2001: 207.) 

 

   



 18

2.2.1.2. Keskustelustrategiat 

Lanza (2001: 207-208) on oman ja muiden tutkijoiden tutkimusmateriaalien perusteel-

la esittänyt jatkumon vanhempien käyttämistä keskustelustrategioista näiden rea-

goidessa lasten koodien yhdistämiseen. Nämä strategiat voivat ohjata lasta enemmän 

yksi- tai kaksikieliseen vuorovaikutuskontekstiin. Tutkielmassani olen käyttänyt Lan-

zan luokittelua täydentäen sitä omassa aineistossani esiintyvien ilmiöiden mukaan. 

 

 

TAULUKKO 1. Vanhempien lasten koodien yhdistämiseen käyttämät keskustelustrategiat (so-
veltaen Lanza 2001) 

1. Minimal Grasp Strategy MGS*: 

Aikuinen ei näytä ymmärtävän lapsen lausumaa ja vaatii selven 

nystä. 

2. Expressed Guess Stategy EGS: 

Aikuinen vaatii selvennystä esittäen lapselle selventäviä (kO –kysymyksiä) toi-

sella kielellä. 

3. Adult Repetition Strategy RS: 

Aikuinen toistaa lapsen lausuman toisella kielellä (omalla äidin 

kielellä). 

4. A Move on Stategy MOS:  

Keskustelu jatkuu, vanhempi ei reagoi lapsen sekoittamiseen millään tavalla. 

5. Adult Code Switching CS: 

Aikuinen vaihtaa koodia lapsen mukaan. 

6. Bilingual Borrowing BB: 

Kaksikielisen perheen lainasanastrategia, jossa toisen kielen  

kontekstissa käytetään vakiintumatonta tai pienen kieliyhteisön  

käyttämää lainasanaa. 

* lyhenteet 1 - 5 on otettu käyttöön Juan-Garau & Pérez-Vidalin (2001) mukaan  
 
Ensimmäiset kaksi strategiaa on kehittänyt Ochs (1988) yksikielistä kontekstia varten. 

Ensikielen omaksumisen tutkimuksissa on osoitettu, että jo kaksivuotiaat lapset pysty-

vät korjaamaan lausumiaan vanhempiensa pyynnöstä. He pystyvät löytämään keskus-

telun ongelmakohdan ja muodostamaan pragmaattisesti hyväksyttäviä vastauksia 

(Juan-Garau & Pérez-Vidal 2001: 68). Kuten Lanza on tuonut esiin, vanhemmat voivat 
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ollessaan tietoisia strategioista käyttää niitä aktiivisesti hyväkseen kommunikaatioti-

lanteissa. Mutta siihenkin kontekstiin soveltuu kaksi eri selitystä termille strategia. 

Toisaalta ovat keskustelustrategiat läheisiä kognitiivisille tai perseptuaalisille strategi-

oille: ne ovat tietoisuuden ulottumattomiin jääviä informaation vastaanotto-, järjestäy-

tymis- ja prosessointimalleja. Toisaalta keskustelustrategioita voidaan pitää välineinä 

tiettyjen päämäärien tavoittamiseen, samalla tavalla kuin pelistrategiat on suunniteltu 

pelin voittamiseen. (Lanza 2001 :208.) 

Tutkimukset keskustelun koodinvaihdosta tietyntyyppisenä keskustelustrategiana 

ovat taas osoittaneet, että jopa aikuiset kaksikieliset eivät välttämättä tiedosta, mitä 

kieltä he keskustelussa käyttävät ollessaan keskittyneitä kommunikaatioon. Vanhem-

pien käyttäessä joitakin keskustelustrategioita ehkä tietoisestikin voidaan erityisen 

kiinnostavana pitää lasten reagointia juuri strategioihin. Yhtä lailla tutkimisen arvoista 

on vanhempien ja lasten konstruoima keskustelu ja yleisellä tasolla se vuorovaikutus-

tyyli, jonka he yhdessä kehittävät.  

Lanza kuvaa edellä esiteltyjä keskustelustrategioita jatkumolla, joka kuvastaa kun-

kin strategian suhdetta yksi- tai kaksikieliseen kontekstiin (Lanza 2001: 208). Näistä 

MGS vaatii lasta voimakkaimmin siirtymään yksikieliseen kontekstiin, kun taas CS on 

tilanne, jossa vanhempi itse omalla toiminnallaan edesauttaa kaksikieliseen kontekstiin 

siirtymistä (Simonson 2002: 30).  

BB:n eli kaksikielisen lainauksen strategian olen itse lisännyt luokitteluun omasta 

aineistostani tekemieni havaintojen pohjalta sekä tukeutuen Poplackin määritelmiin. 

Jotkut tutkijat, mm. Poplack (1990), erottavat toisistaan koodinvaihdon ja kaksikieli-

sen lainauksen (bilingual borrowing). Jälkimmäinen tarkoittaa leksikaalisen kie-

lenaineksen mukauttamista (adaptointia) kohdekielen morfologiseen, syntaktiseen ja 

usein myös - muttei aina - fonologiseen järjestelmään. Tarkemmin tehdään ero vakiin-

tuneisiin ”lainasanoihin”, jotka on täysin kielellisesti integroitu eli ovat osana ”kieltä” 

– langue – ja ovat käytössä myös yksikielisten keskuudessa, sekä satunnaisiin lainoi-

hin, englanniksi nonce-words, jotka ovat osana ”puhetta” – parole.  

Myers-Scottonin ja Gardner-Chlorosin (1995> Hamers & Blanc 2000: 259) mukaan 

”jokainen laina aloittaa elämänsä koodinvaihtona”. He olettavat, että lainaus ja koo-

dinvaihto ovat molemmat ilmiöitä saman jatkumon eri päissä: vakiintunut lainasana on 

historiallisesti välitetty sana, joka on integroitu kohdekieleen, kun koodinvaihto on 

enemmän tai vähemmän spontaani, rajattu vaihto yhden kielen ilmauksesta toisen kie-
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len ilmaukseen, vaikuttaen kaikkiin kielen tasoihin samanaikaisesti. Lainaukset saatta-

vat näyttää koodinvaihdolta, jos ne säilyttävät vieraan muodon (varsinkin fonologises-

ti), kun taas koodinvaihdot muistuttavat usein lainauksia, sillä ne ovat lyhyitä ja toisen 

kielen syntaksiin sopivia (Hamers & Blanc 2000: 259). Usein nämä satunnaiset lai-

nasanat ovat kuitenkin pienen kieliyhteisön, kuten perheen, sisäisesti taajaankin käyt-

tämiä, ja siksi olen lisännyt Lanzan strategioihin kaksikielisen lainaamisen eli Bilingu-

al Borrowing –strategian. Tämä eroaa koodinvaihtostrategiasta (CS) siinä, että kun 

CS-strategiassa vaihdetaan kokonaan tai osittain kieltä lapsen kielenkäytön mukaan, 

niin BB-strategiassa ei tapahdu koodinvaihtoa, vaan käytetään lapsen kanssa samaa 

(mukautettua) toisen kielen sanaa eli satunnaista lainasanaa.  

Lainasanaluokitustani tukevat myös Kristiina Praaklin tutkimustulokset Tampereen 

virolaisten kielestä. Praaklin tutkimuksessa informantti N2 käytää puheessaan sanaa 

kerhohuone seuraavassa kontekstissa: Kas kerhohoone on kinni pandud (´onko kerho-

huone varattu´). Praakli määrittelee sanan kerhohoone informantin puheessa näkyväksi 

interferenssiksi. Kristianin aineistosta löytyy vastaava päiväkirjamerkintä iältä 2.9: 

Emme, mina ei lähe sinna kerhohuonesse. On  otettava myös huomioon, että Praaklin 

informantti N2 on Kristianin äiti, joka käyttää käsitettä kerhohuone ~ kerhohoone 

säännöllisesti vironkielisessä puheessaan vastaavan käsitteen (´tila taloyhtiössä, joka 

on tarkoitettu asukkaiden ja yhdistysten vapaisiin kokoontumisiin´) puuttumisen takia 

virossa. Siinä tapauksessa ei vastaavan sanan käyttöä Kristianilla voida mielestäni luo-

kitella leksikaaliseksi yhdistymiseksi eikä koodinvaihdoksi, vaan kyse on äidiltä 

omaksutusta (vaikkakin yleiseen kielenkäyttöön vakiintumattomasta) kaksikielisestä 

lainasta.  

Käsittelyosiossa (luku 5) olen jaotellut keskustelustrategiat kolmeen luokkaan nii-

den tavoitteellisuuden mukaan: yhden kielen käyttöön ohjaavat strategiat (MGS, EGS), 

passiivisesti kaksikielisyyttä hyväksyvät strategiat (RS, MOS) sekä koodien yhdisty-

mistä hyväksyvät strategiat (BB, CS). 

Edellä mainitut strategiat voidaan laittaa jatkumolle, jossa toisessa päässä on täysin 

yksikieliseen kontekstiin ohjaavat ja toisessa taas kaksikielistä kielenkäyttöä suosivat 

strategiat. Olen lisännyt Lanzan (2001: 209) esittämään taulukkoon myös BB-

strategian. 
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TAULUKKO 2: Vanhempien keskustelustrategiat jatkumona. 
Yksikielinen                 Kaksikielinen 

konteksti     konteksti 

MGS        EGS     RS  MOS BB            CS 

 
 
2.2.2. Keskustelustrategioiden vaikutus  
kaksikielisyyden kehittymiseen 
 
Näiden strategioiden tietoinenkaan käyttö ei tarkoita sitä, että näillä olisi täysin mah-

dollista ohjata lapsen kaksikielisyyden kehittymistä. Ei voida sanoa, että käyttämällä 

pelkästään MGS:aa vanhempi ilman muuta edesauttaisi lapsen kehitystä tasapainoisen 

kaksikielisyyden suuntaan. Keskustelustrategioitahan käytetään ensisijaisesti keskuste-

lun tai vuorovaikutustilanteen edistämiseksi ja ylläpitämiseksi, vanhemman ja lapsen 

välisessä vuorovaikutuksessa myös kontaktin luomiseksi ja syventämiseksi. On vaike-

aa kuvitella näiden periaatteiden toteutumista, jos vanhempi säännöllisesti on olevi-

naan ymmärtämättä lapsen toisen kielen lausumia, ja vaatien ”oikean kielen” valintaa 

passivoi vuorovaikutustilannetta. Eikä pienellä lapsella ole vielä edes kaikista sanoista 

ekvivalentteja molemmissa kielissä, joten hän tarvitsee vanhemman aktiivista ja tur-

vaavaa apua.  

Keskusteludiskurssin sisäisten tekijöiden lisäksi siihen vaikuttavat myös monet 

muut, kuten esimerkiksi sosiaaliset tekijät. On nimittäin todettu (Juan-Garau & Pérez-

Vidal 2001: 60), että monet länsimaiden keskiluokkaisista kaksikielisten perheiden 

vanhemmista ovat vakiintuneet käyttämään yksi henkilö - yksi kieli -periaatetta kas-

vattaakseen lapsistaan kaksikielisiä. Kuitenkin tulokset näyttävät, että tämä periaate 

yksistään ei takaa vielä aktiivista kaksikielisyyttä, vaan sen toteutumiseen vaikuttavat 

monet muut taustatekijät. Esimerkiksi mainitut perheet ovat yleensä hyvin integroitu-

neita enemmistöyhteiskuntaan ja sen seurauksena lasten kosketus vähemmistökieleen 

kodin ulkopuolella rajoittuu vain muutamiin henkilöihin. Siitä seuraa, että kontaktit 

vähemmistökieleen ovat vähäisiä ja niissä ei ole vaihtelevuutta. Näissä oloissa valtavä-

estön kieli alkaa dominoida, ja ns. tasapainoista kaksikielisyyttä on erittäin vaikea 

omaksua. (Juan-Garau & Pérez-Vidal 2001: 60.)  

Tämä on mielestäni vaarana erityisesti sellaisessa kaksikielisyydessä, jossa kotona 

puhutaan yhtä (tai kahta) vähemmistökieltä ja kodin ulkopuolella hallitsee enemmistö-

kieli. Vaikka monet koulutetut virolaisvanhemmat puhuvat kotona lapsilleen viroa, on 
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havaittavissa edellä kuvattuja suuntauksia: viro köyhtyy vähäisen kodinulkoisen käyt-

töalueen takia, ja lasten vahvemmaksi kieleksi näyttää kehittyvän aika nopeasti suomi, 

ellei sen välttämiseen käytetä yhteisöllisiä keinoja. Kuvatakseni tilannetta konkreetti-

sin tilastollisin esimerkein: vuonna 2003 oli rekisteröity Pirkanmaalla viroa äidinkiele-

nä puhuvia 735 henkilöä (Tilastokeskus 2004), paikallisessa virolaisten yhdistyksessä 

jäseniä oli kuitenkin noin 60, alle kouluikäisiä lapsia vironkielisessä kerhossa kävi 8-

12, maahanmuuttajien äidinkielen eli viron kielen opetukseen osallistui 9 lasta.  

Juan-Garau & Pérez-Vidalin (2001: 60.) mukaan tasapainoisen kaksikielisyyden si-

jaan oikeastaan kuilu kahden kielen kehityksessä sen kuin vain levenee ja sitä voi seu-

rata kaksi suuntausta. Jotkut vanhemmista alkavat pikkuhiljaa käyttää yhä vähemmän 

vähemmistökieltä, kunnes luopuvat siitä täysin. Toiset taas jatkavat päättäväisesti vä-

hemmistökielen käyttöä, joka puolestaan voi johtaa kahteen tulokseen: joko lapset 

ymmärtävät kieltä hyvin, vaikkeivät ehkä koskaan ala sitä produktiivisesti käyttää, 

jonka tuloksena on siis representatiivinen eli passiivinen kaksikielisyys tai sitten  he 

omaksuvat produktiivisen eli aktiivisen kaksikielisyyden kielten ollessaan jollain taval-

la tasapainossa.  

Passiivisen kaksikielisyyden kehitykseen ohjaavana tekijänä saattaa olla lapsen tie-

toisuus siitä, että vanhempi ymmärtää tai jopa puhuu hänen vahvempaa kieltään, var-

sinkin jos yksi henkilö - yksi kieli -periaatetta ei käytetä kovin johdonmukaisesti. Ak-

tiivisen kaksikielisyyden kehitystä joko edesauttaa tai jarruttaa vähemmistökielen 

kansainvälinen status. Mutta toisaalta pienille lapsille ovat tärkeämpiä perheen ja lä-

hiympäristön kaksikielisyyteen kohdistuvat asenteet kuin abstrakti kansainvälinen sta-

tus. (Juan-Garau & Pérez-Vidal 2001: 60-61.)  

Juan-Garau & Pérez-Vidal (2001: 61) viittaavat myöskin kaksikielisyyden omak-

sumisessa Lanzan määrittelemien vanhempien strategioiden tärkeyteen. He tuovat 

esimerkiksi Saundersin (1988) tutkimuksen, jossa Saunders on osoittanut käyttämiensä 

keskustelustrategioiden vaikuttaneen hänen lapsensa leksikaalisen transferin vähenty-

miseen. Sekä Saunders että Taechner (1983) kertovat käyttäneensä MGS:ää eli tees-

kennelleensä, etteivät he ymmärrä lastensa enemmistökielisiä lausumia. (Juan-Garau 

& Pérez-Vidal 2001: 61.) Puheen tuottamisen lisäksi keskustelu on kuuntelemista ja 

ymmärtämistä, reagoimista myös non-verbaalisia keinoja käyttäen toisen puheeseen. 

Siksi voidaan sanoa, että vanhempien strategiat passiivisen käyttäytymisen tasolla voi-

vatkin olla rikkomassa yksi henkilö - yksi kieli -asetelmaa (ks. Simonson 2001). Tees-
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kentely tai jatkuva tietoinen strategioiden mukainen käyttäytyminen voi pahimmillaan 

viedä aitouden vanhemman ja lapsen vuorovaikutustilanteista. Sitä paitsi, jos lapsen 

malliksi yritetään tarjota kahta yksikielistä vanhempaa, vaikkakin lapsi ehkä muuten 

huomaa heidän osaavan toisten kanssa keskustellessaan kahta kieltä, niin minkä esi-

merkin mukaan lapsi itse opettelee olemaan kaksikielinen?  

TAULUKKO 3. Juan-Garau & Pérez-Vidalin esittämä vanhempien valintojen merkitys lasten 
kaksikielisyyden saavuttamisessa. 
 
 yksi henkilö - yksi kieli –periaate; kotona vähemmistökieli, yhteiskunnassa enemmis-
tökieli; kodin ulkopuoliset kontaktit pääasiallisesti enemmistökielisiin 

 
vanhemmat puhuvat                         vanhemmat jatkavat sinnikkäästi 
vähemmistö kieltä  kunnes     vähemmistökielen puhumista  
lopettavat   sen täysin             lapsilleen        
   
lapset samastuvat enemmistö-        passiivinen           aktiivinen l.  
kieleen, eivät osaa                          kaksikielisyys         tasapainoinen  
vähemmistökieltä           kaksikielisyys 

 
 

 

Strategioiden määrittelyyn on oman luokittelunsa tarjonnut myös Döpke (1992 > Juan-

Garau & Pérez-Vidal 2001: 68-69). Hän nimittää niitä vaatimusstrategioiksi, joita van-

hempi käyttää kehottaakseen lasta käyttämään aktiivisesti toista kieltä. Döpke jakaa 

vaatimusstrategiansa kahteen kategoriaan: ei-reagoiva käynnistäminen (eliciting) ja 

reagoiva käynnistäminen. Tämä luokittelu poikkeaa Lanzan omasta siinä, että se sisäl-

tää sekä vanhempien että lasten strategioita ja esittää Lanzaan verrattuna tarkemman 

jaottelun ja mahdollistaa näin ollen monipuolisemman keskustelujen kuvauksen ja 

analysoinnin. Samasta syystä on Döpken luokittelua kuitenkin monimutkaisempi käyt-

tää ja soveltaa, joten omassa työssäni en sitä ole soveltanut.  

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat Döpkellä esimerkiksi tulkkaukset ja yhdistetyt eli 

inkorporoidut tulkkaukset. Tulkkaukset ovat lausumia, jotka muuttavat viestin yhdestä 

kielestä toiseen, kun taas yhdistetyt tulkkaukset kääntävät ainoastaan yhden osan lap-

sen lausumasta, joka yhdistetään vanhemman omaan lausumaan. Nämä strategiat vas-

taavat Lanzalla RS:ää eli toistostrategiaa. (Juan-Garau & Pérez-Vidal 2001: 68-69.) 

  

Lanza (2001: 219-221, ks. myös Deuchar & Quay 2000) viittaa myös yksikielisen kes-

kustelukumppanin (Lanzan aineistossa isovanhemman) strategiavalintoihin vuorovai-
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kutuksessa kaksikielisen lapsen kanssa. Hän osoittaa, että sellainen keskustelutilanne 

voi päätyä yksikielisen isovanhemman ”koodinvaihtoon” lapsen toisen kielen mukaan, 

ja perustelee sen sillä, että keskustelutilanteessa tärkeämpää on keskustelun jatkumi-

nen, keskustelukatkoksen välttäminen, eikä niinkään oikean kielenkäytön vaaliminen. 

Yksikieliselle isovanhemmalle tai muulle lapselle läheiselle henkilölle on tärkeää 

kommunikaatiotilanteen ylläpito, lapsen ymmärtäminen ja myönteinen reaktio, vaikkei 

hän aina ymmärtäisikään lapsen lausumaa tai huomaisi sen olevan toisella kielellä lau-

suttu. Dyadisten eli kahdenkeskisten keskustelutilanteiden lisäksi Lanzan (2001: 222) 

artikkelissa luodaan katsaus myös triadisiin eli kolmenkeskisiin keskustelutilanteisiin, 

jotka Lanzan esimerkeissä ovat lapsi-isä-äiti -keskusteluja, mutta omassa aineistossani 

usein juuri lapsi-sisarus-äiti -keskusteluja. Ongelma kolmenkeskisiä lapsi-vanhempi 

keskusteluja tulkitessa voi muodostua siitä, että lapsi osoittaa lausumansa simultaani-

sesti molemmalle vanhemmalle (tai vanhemmalle ja sisarukselle), tai vanhempi voi 

myös puhua samanaikaisesti lapselle ja toiselle vanhemmalle. Kielisosiaalistamisen 

näkökulmasta voidaankin kysyä, ovatko kahdenkeskisessä lapsi-vanhempi interaktios-

sa käytetyt tyylit ja roolit samanlaisia kolmenkeskisissä tilanteissa, varsinkin koodien 

yhdistymisten kannalta. (Lanza 2001: 222-224.) 

 

 
 
 
2.2.3. Muita aiheeseen liittyviä tutkimuksia 
 

Virolais-suomalaisen kaksikielisyyden omaksumisessa ei ole tietääkseni tähän saakka 

tutkittu vanhempien käyttämiä keskustelustrategioita. Sen sijaan Suomessa on jonkin 

verran tehty aiheesta tutkimusta sellaisista perheistä, joissa toinen kielistä on suomi. 

Omaan aineistooni nähden olen vertailukelpoiseksi havainnut jo aiemmin mainitut 

Jenni-Stiina Simonsonin (2002) praktikumtyön suomalais-englantilaista kaksikieli-

syyttä omaksuvasta William-pojastaan sekä Heidi Rontun (2004) artikkelin suomalais-

suomenruotsalaista kaksikielisyyttä omaksuvista perheistä.  

Ensimmäisessä niistä on tarkkailukohteena koodien sekoittaminen ja koodinvaihto 

tutkittavan Williamin puheessa ikäkaudelta 2.5-2.7 sekä vanhempien keskustelustrate-

giat. Pojan suomenkielinen, kuitenkin englantia osaava äiti on itse tutkijana, joten mie-

lestäni tässä työssä ei voida osoittaa, kumpi kieli on lähemmän tarkastelun kohteena. 

   



 25

Simonson (2002:1) itse tuo esiin, että hänen tarkoituksenaan on korostaa keskustelun 

vuorovaikutuksellista luonnetta sekä lapsen yksilöllisyyttä kaksikielisyyden kehittymi-

sessä. Heidi Rontu taas tutkii kaksikielisiä perheitä siitä näkökulmasta, säilyykö suo-

menruotsin käyttö niissä ja tukevatko vanhempien asenteet sekä kommunikaatiostrate-

giat sen säilymistä. Rontu on tekemässä aiheesta väitöskirjaa, johon myös mainittu 

artikkeli liittyy. Molemman vanhemman kanssa tehtyjen nauhoitustilanteiden lisäksi 

Heidi Rontu on tutkinut myös vanhempien asenteita haastattelemalla heitä kaksi kertaa 

vuodessa ja kartoittamalla heidän suhtautumistaan kieliin ja kielivalintoihin sekä ennen 

perheen perustamista että sen jälkeen.  
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3 OMAN TUTKIMUKSEN ESITTELY 
 

 
3.1. Tutkimustavoitteet ja -menetelmät 

 
Tutkimukseni tavoitteena on seurata äidinkieleltään vironkielisen poikani Kristianin 

(myöhemmin esimerkeissä  Kr) kaksikielisyyden kehittymistä siitä lähtien, kun poika 

on alkanut omaksua aktiivisesti suomen kieltä aloittaessaan päiväkodin iässä 2.2.  

Kaksikielisyydellä tarkoitetaan sitä, kun yksilö samastuu useampaan kuin yhteen 

kieleen, ja hän voi niin ikään oppia useampia kuin yhden kielen ensikielenään (Lato-

maa 2003). Tutkittavan kohteen, pienen lapsen kaksikielisyyden, määrittelemiseen käy 

edellisistä pääosin jälkimmäinen väittämä, koska lapsi ei vielä  kahden kielen omak-

sumisen alkuvaiheessa pysty ilmaisemaan tiedostavansa eri kielten käyttöä. 

Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään poikani kaksikielisyyden kehittymisen vai-

heita iällä 2.4.-2.9, ja tutkimaan siinä muun muassa koodinvaihtoa sekä koodien yhdis-

tymistä erilaisissa kieliympäristöissä. Tarkoituksenani on  selvittää, miten ja missä 

määrin yhdistymisiä esiintyy, millaisia strategioita ja millaisin tuloksin kommunikaati-

ossa Kristianin kanssa käytetään. Koska vertauskohteina olevissa tutkimuksissa lasten 

vanhemmat puhuvat kotona eri kieliä, on kiinnostavaa nähdä, millaisia eroja ilmenee 

heidän tuloksissaan Kristianiin verrattuna. Tutkimuskohteena on sekä viron että suo-

men kielen kehitys. Lingvistisen lähestymistavan lisäksi tarkastelen Kristianin kaksi-

kielisyyden kehittymistä myös psykolingvistisestä ja sosiolingvistisestä näkökulmasta. 

Kyseessä on tapaustutkimus, ja siksi tutkimustuloksia ei voida yleistää. Ne voivat kui-

tenkin osaltaan valottaa virolais-suomalaista lasten kaksikielisyyden kehittymistä. 

Aihe on kiinnostanut minua oman kaksikielisen taustani lisäksi myös senkin takia, 

että kaksikielisyys on yhä useammalle (suomenvirolaiselle) arkipäivää, jonka tukemi-

seen tarvitaan lisää tutkimuksia. Olen perehtynyt aiheeseen jo proseminaarityössäni 

vuonna 1996, jossa tutkin kahden 4 – 6 -vuotiaan virolaisen pojan suomen kielen 

omaksumista. 

Kuten monessa koodinvaihtoa käsittelevässä kaksikielisyystutkimuksessa on tuotu 

esille (ks. esim. Lanza 2001, Hamers & Blanc 2000), kysymystä miksi voidaan tutkia 

vasta sen jälkeen, kun on löydetty vastaus kysymykseen miten. Ennen kuin siis pääs-

tään selvittämään koodinvaihdon ja koodien yhdistämisen sosiokulttuurisia ja konteks-

tuaalisia taustoja, on ensin kuvattava niitä ilmiöinä tarkkaan.  
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Omassa tutkimuksessani haluan löytää vastauksia kysymykseen, miten Kristian 

käyttää kahta kehittyvää kieltään erilaisissa konteksteissa, erilaisissa kommunikaatioti-

lanteissa, varsinkin vironkielisessä ympäristössä. Tuotoksen tarkan analysoinnin ohella 

haluan tarkastella syötöksen eli interaktiotilanteiden ja niihin osallistuvien ihmisten 

strategioita ja niiden vaikutusta Kristianin kielelliseen kehitykseen. 

 

Kaksikielisyyden omaksumisen tutkimiseen soveltuvat lapsenkielen tutkimuksessa 

käytettävät menetelmät, joista yleisin on seuruu. Siihen tarvittava aineisto kerätään 

joko päiväkirjamerkintöinä tai tehdään audio- ja videonauhoituksia. Varsinkin viimek-

si mainittuja suositaan nykyaikana pienten lasten kieliaineksen keruussa, koska yhä 

enemmän on korostettu kontekstien ja ei-kielellisen kommunikaation tärkeyttä tutki-

muksessa. Kristianin aineisto koostuu sekä nauhoituksista että päiväkirjamerkinnöistä, 

jotka on litteroitu ja analysoitu ensin lingvistisestä ja sitten sosiolingvistisestä näkö-

kulmasta.  

Lasten kaksikielisyystutkimuksista suurimman osan ovat tutkijat tehneet omista 

lapsistaan, ja silloin seurantamenetelmä on myös tuloksellinen – tutkija tuntee lapsensa 

ja taustoja hyvin, tilanteet ovat spontaaneja, ja tutkimusaineisto on aina saatavilla.  

Tutkielmani on empiirinen tapaustutkimus kaksikielisyyden omaksumisen kielelli-

sistä ja sosiolingvistisistä piirteistä. Koska pienen lapsen kielenkäyttö on suullista, ja 

tutkimusaineisto koostuu keskusteluista, kuuluu tutkimukseni osittain myös keskuste-

lunanalyysin piiriin.  

 
 
 

3.2. Tutkimusaineisto 
 

Tutkimusaineistona ovat ääninauhoitukset ja päiväkirjamerkinnät iältä 2.4 – 2.9. Ta-

voitteenani oli nauhoittaa Kristiania säännöllisesti joka kuukausi sekä viron- että suo-

menkielisessä ympäristössä. Koska teknisistä syistä nauhurin saanti ei aina tarvittaessa 

onnistunut, nauhoituksia ei ole kertynyt tasan kuukauden välein. Aineistona on yhteen-

sä 7 nauhoitusta (30-45 min / nauhoitus) vironkielisestä ympäristöstä sekä 6 nauhoitus-

ta suomenkielisestä ympäristöstä. Äänitteiden litteroinnissa ja päiväkirjamerkinnöissä 

käytän ilmauksia suomenkielinen konteksti (sm) ja vironkielinen konteksti (vir). Kieli-
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konteksti määräytyy keskustelukumppanin kielen mukaan, ja kielikontekstin määritte-

len Hassisen (2002: 59) tavoin kieleksi tai kieliksi, joita tietyssä tilanteessa puhutaan. 

Useissa lasten keskinäisissä leikkitilanteissa konteksti on kaksikielisesti viro ja 

suomi. Joissakin tapauksissa yleiskonteksti on viro, ja tilannekohtainen konteksti suomi 

(ks. näistä tarkemmin luvussa 5.1.2) . Näissäkin tapauksissa [vir] on kielinäytteissä 

merkintänä vironkielisestä ja [sm] suomenkielisestä kontekstista. 

Vironkielisessä kontekstissa olen ollut itse nauhoittajana. Nauhoitustilanteet ovat 

olleet joko yhteisiä askartelu- ja piirtelytilanteita tai kuvakirjan katselua, viimeisim-

missä nauhoituksissa olen pyrkinyt saamaan talteen lasten keskinäisiä leikkitilanteita. 

Aina on tilanteessa ollut mukana myös Kristianin isosisko, yhdessä nauhoituksessa 

myös Kristianin 3-vuotias virolainen kaveri. Nauhoitustilanteiden tarkempi kartoitus 

löytyy liitteestä 1, siihen on sisälletty sekä suomen- että vironkielisten nauhoitustilan-

teiden kuvaukset, yhteensä 13 nauhoituksesta. Siitä, että olen tutkittavan lapsen äitinä 

ja toisaalta keskustelustrategioiden kautta itsekin osana tutkittavaa aineistoa, on kiel-

tämättä paljon hyötyä; tämä tapa on yleisestikin käytössä lapsenkielen tutkijoiden kes-

kuudessa. Toisaalta sillä saattaa olla myös haittapuolia, joista Hassinen (2002: 18) 

mainitsee esimerkiksi läheisen suhteen lapseen ja siihen liittyvän subjektiivisuuden: 

jotkut seikat voivat tuntua itsestäänselvyyksinä, eikä niitä oteta mukaan  kuvauksiin, 

aineiston valikointi ja tiettyjen tapausten torjuminen tai poisjättö perheen yksityisyy-

den suojelemisen nimissä. 

Suomenkielisessä kontekstissa nauhoittamisessa olen joutunut turvautumaan ulko-

puolisten apuun, ja se on hankaloittanut aineiston keruuta. Lapsille vironkielistä kon-

tekstia edustavana vaikkakin itse kaksikielisenä en ole voinut tehdä niitä nauhoituksia 

itse. Nauhoitukset ovat tehneet Kristianin kummitäti sekä tarhassa Kristianin ryhmän 

hoitajat. Tilanteet ovat sekä keskenään että vironkielisen kontekstin nauhoitustilanteis-

ta eroavia: kummitädillä on yleensä ollut Kristian yksin ja hän on jutellut siellä 1-2 

aikuisen ja parin suomenkielisen lapsen kanssa, kun taas tarhassa nauhoitustilanteet 

ovat olleet spontaaneja leikkitilanteita tai ruokapöytäkeskusteluja, joissa on mukana 

paitsi hoitajia myös muita ryhmän lapsia.  

Tutkielmassani keskitynkin tarkastelemaan nauhoituksia, jotka on tehty vironkieli-

sessä yleiskontekstissa, sekä samaan kontekstiin liittyviä päiväkirjamerkintöjäni. Kes-

kittymistä vironkielisen kontekstin aineistoon puoltaa monta seikkaa: ensinnäkin edel-

lä mainittujen suomenkielisten nauhoitusten huonolaatuisuus ja huono toteutus, jonka 
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takia ne soveltuvat huonosti vertailuun. Toiseksi on myös johonkin rajattava tutkitta-

van aineiston määrää.  

Tärkein seikka on kuitenkin näkökulman valinta. Tämän tutkimuksen tarkoituksen 

kannalta on oleellista keskittyä siihen, mitä vähemmistökielelle tapahtuu kahta kieltä 

omaksuttaessa. Useat tutkimukset ovat todistaneet, että valtakielen ja vähemmistö- (tai 

siirtolais-) kielen rinnakkaiselossa usein vähemmistökieli joutuu väistymään, ja siksi 

puhutaankin passiivisesta kaksikielisyydestä, kielenvaihdosta ja vähemmistökielen 

kuolemasta.  Aiheesta on kirjoittanut hiljan mm. Kovács (2004) australiansuomalaisten 

kielenvaihtoa koskevassa artikkelissaan. 

Kiinnostavin aineisto nauhoituksissa ovat spontaanit kommunikaatiotilanteet (lä-

hinnä lasten leikkihetket), eivätkä niinkään ”haastattelut” eli suunnitellut kuvakirjan 

katselut tai muut vastaavat tilanteet. Spontaaneissa tilanteissa kielenkäyttö on luonte-

vampaa ja itsenäisempää, kun taas esimerkiksi kuvakirjan katselussa sanasto määräy-

tyy suurelta osin kirjan mukaan, ja keskustelutilanne saattaa riippuen tutkijan koke-

muksesta olla aika kaavamaista (Mitä tässä kuvassa on? – Talo. tai Onko siinä kuvassa 

traktori? – Joo.).  

Keskustelunanalyysin kannalta nauhoitustilanteiden järjestely on ongelmallista: 

oma aineistoni on osoittanut sen, että keskustelua ja luonnollisessa keskusteluissa käy-

tettäviä strategioita ei voida tutkia, jos tilanteet on järjestetty nauhoitusta varten. Ai-

neiston keruu ja varsinkin litterointi muuttuu hankalaksi, jos haluaa tutkia varsinaisia 

vuorovaikutustilanteita, koska niihin usein liittyy erilaisten ihmisten läsnäoloja, pois-

tumisia, toisten osallistujien keskinäistä interaktioita, sekä tekstiä, jota on tuotettu si-

vullisille, vaikkapa puhelimeen. Nämä kaikki tekijät on kuitenkin otettava kokonais-

valtaisesti huomioon, koska nähdäkseni niillä kaikilla on vaikutuksensa interaktioon 

lapsen kanssa ja merkityksensä lapsen kielen kehitykseen. Jos ne suljetaan tutkimuk-

sesta pois, joko ottamatta niitä huomioon tai järjestämällä ”kliinisen tutkimuksen” olot, 

jää suuri osa lapsen kieleen vaikuttavista tekijöistä tutkimatta ja pahimmillaan koko 

tutkimus saattaa vääristyä.  

Mielestäni useiden tutkijoiden esittämään väittämään, että pienen lapsen kielellisen 

kehityksen oleellisin vaikuttaja on äiti, pitäisi lisätä muidenkin tekijöiden kokonaisvai-

kutus. Varsinkin kaksikielisyyden omaksumisessa on luultavasti oma osuutensa sillä, 

minkä verran lapsi yleisestikin saa näillä kielillä syötöstä, millaiset ovat näiden kielten 
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käyttöalueet sekä millainen on suhtautuminen kieliin ja kaksikielisyyteen lähiympäris-

tössä. 

Koska nauhoituksia tehdessäni ei tutkimuskohde ollut vielä tiedossa, voidaan tutkit-

tavaa aineistoa pitää strategioiden tutkimisen osalta autenttisena ja objektiivisena, 

vaikka olenkin siinä itse osallistujana ja tutkittavana mukana. Tutkimuskohde – koodi-

en yhdistymisten tapauksissa käytettävät keskustelustrategiat – selkiintyi vasta myö-

hemmin aineistoa litteroinnin ja teorioiden tutkimisen yhteydessä.  

Nauhoituksissani olen käyttänyt pientä kenttänauhuria ja mikrofonia. Saadun ai-

neiston litteroin karkeasti, paitsi kohdat, joissa on havaittavissa mahdollista fonologista 

toisen kielen vaikutusta. Kristianin puheessa olen merkinnyt erikseen virolaiset media-

klusiilit B, D, G erottaakseen ne suomen soinnillisista klusiileista b, d, g.   Liudennukset 

on merkitty ainoastaan liudentumattomiin esimerkkeihin liittyviin vironkielisiin tavoi-

tesanoihin. 

Hakasulkeisiin olen laittanut kommentit nauhoitustilanteista ym. välikommentteja; 

kielikontekstin osoittanut lyhenteillä sm, vir ja yhdistymiset lyhenteellä MIX sekä 

koodinvaihtotapaukset lyhenteellä KV. Lisäksi olen merkinnyt strategiat seuraavilla 

lyhenteillä: MGS, EGS, MOS, RS, CS ja BB. Hakasulkeilla olen merkinnyt päällek-

käispuhunnat; sulkeilla taas osittain tai täysin epäselvät osuudet. Tutkielmassani käyt-

tämät litterointimerkinnät sekä lyhenteet olen koonnut liitteeseen 2. 

Tutkittava kielenaines sekä koodinvaihtolausumat on tuotu esiin lihavoinnilla. 

Suomenkieliset käännökset on laitettu kursivoituina samalle riville käännettävän kans-

sa. Olen numeroinut kaikki esimerkkeinä olevat keskustelutilanteet juoksevasti läpi 

aineiston sekä lisäksi tarvittaessa numeroinut lausumat joissakin esimerkeissä. Samoin 

olen toiminut myös päiväkirjamerkinnöistä poimittujen esimerkkien kanssa.  

Päiväkirjamerkintöjä on kerääntynyt iästä 2.4 asti noin 298 lausumaa. Myös nauhoi-

tukset on litteroitu (yksi- tai monisanaisina) lausumina. Lausumalla tarkoitan Kristia-

nin yksi- tai monisanaista puheosuutta, josta Hassinen (2002: 19) esittää seuraavan 

Karjalaisen (1996) määritelmän: lausuma on intonaation, painotuksen, merkityksen ja 

usein myös kieliopillisen rakenteen perusteella tunnistettava puheen osa. Lausumien 

rajanveto ja määrittely, kuten myös laskeminen ei kuitenkaan ole ollut yksiselitteistä, 

vaan monessa tilanteessa on pientä lasta tutkittaessa tulkinnanvaraa, kuten myös muut 

tutkijat, mm. Karjalainen (1998), ovat osoittaneet. Esimerkiksi yksisanalausumien 

korkean määrän on aiheuttanut tietynlainen keskustelun kulku. Yleisimmin esiintyvinä 
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esimerkkeinä siitä ovat vieruspareissa lapsen vuoropuheessa jälkijäseninä esittämät 

lyhyet myönnöt ja kiellot, joissa esimerkiksi subjektia ei toisteta, kuten seuraavassa 

Karjalaisen (1998: 242-243) esimerkissä:  

I: assuuko siellä kettään muuta? 
 M: ei asu. 
 

Karjalaisen (mp.) mukaan voi keskustelun jäsentymisellä olla merkitystä ilmaisun 

keskipituuden laskemisen kannalta, koska sen arvoon saattaa vaikuttaa lapsen rooli 

keskustelutilanteessa, samoin vaikuttaa se, monenko sanan lausumia kussakin nauhoi-

tuksessa eniten esiintyy, eikä se oman aineistoni taustalla ole välttämättä ikään korre-

loiva suure.  

Olen laskenut sanoiksi myös kaikki myönnöt ja kiellot, toistot sekä onomatopoieet-

tiset sanat. Päiväkirjaan olen pyrkinyt merkitsemään aina mahdollisuuksien mukaan 

kokonaisia keskustelutilanteita sivukommentteineen, varsinkin sellaisia, joissa itse 

olen ollut observoijana, jotta ne olisivat käyttökelpoisia sosiolingvistiseen tutkimuk-

seen.  

Vertailen Kristianin kielenkehitystä, koodien yhdistymistä ja koodinvaihtoa muihin 

tutkimuksiin kaksikielisistä lapsista, esimerkiksi Sirje Hassisen väitöskirjaan. Niin 

ikään koodien yhdistymiseen ja keskustelustrategioihin sopivia vertailuaineistoja ovat 

Jenni-Stiina Simonsonin praktikumtyö kaksikielisen Williamin koodinvaihdosta sekä 

Heidi Rontun artikkeli suomalais-suomenruotsalaisesta perheestä kaksikielisen lapsen 

kielellisenä kasvuympäristönä.  

Osittaiseksi vertailukohteeksi sopii myös Kristiina Praaklin MA-työ Tampereen vi-

rolaisten kielestä. Omaa aineistoani on kuitenkin vaikea suoraan verrata hänen tutki-

mustuloksiin, koska Praaklin tutkimuskohteina ovat aikuiset ja kouluikäiset lapset, 

joten tutkittavat kieli-ilmiötkin ovat toisenlaatuisia. Koodien yhdistymisen sijaan hei-

dän puheessaan voidaan havaita koodinvaihdon ohella interferenssiä ja lainausta 

(Praakli 2002) ja niitä tutkittaessa käytetään toisenlaisia käsitteitä, kuin lapsen kaksi-

kielisyystutkimuksessa. Silti pidän erityisen hyödyllisenä tutkimukseni kannalta Praak-

lin kuten myös Hassisen pohdintaa alan tutkimuksissa käytettävän terminologian vaih-

televuudesta ja termien käytön eroista.  

Tiettyjen kieli-ilmiöiden yhteydessä on tietenkin mahdollista verrata aineistoani 

Tampereen virolaisten viron kielestä tehtyihin löytöihin (ks. tarkemmin luvussa 

2.2.1.2. esimerkki kaksikielisestä lainaamisesta). Jos Praaklin tutkimillaan informan-
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teilla (joista monet ovat läheisessä yhteydessä Kristianin perheeseen) esiintyy lainauk-

sena tai koodinvaihtona jotain tiettyä kielenainesta, joka tulee esiin myös omassa ai-

neistossani, voidaan tehdä päätelmiä sen kielenaineksen kuuluvuudesta em. pienen 

kieliyhteisön käyttöön. Tämän kautta voidaan myös selittää Tampereen virolaisten 

lasten koodien yhdistymistä. 

 

 

3.3. Informantin esittely 
 

 
3.3.1. Kristianin kieliympäristöt 

 

Kielen omaksuminen on osa kokonaisvaltaista kehitysprosessia. Se on yhteydessä sekä 

kognitiivisen, sosiaalisen että motorisen kehityksen kulkuun. Kognitiivisessa tarkaste-

lussa lähtöajatuksena on, että kielen omaksuminen on lapsen kannalta aktiivista toi-

mintaa, jossa hän kehitystasonsa mukaisesti pyrkii itse aktiivisesti muokkaamaan il-

maisujaan ympäristön tuottamien haasteiden pohjalta eikä vain passiivisesti kopioi 

aikuiselta (tai muilta vuorovaikutukseen osallistuvilta) kuulemaansa puhetta. Kielelli-

sen ilmaisun kehitys on näin kiinteästi sidoksissa siihen kognitiiviseen struktuuriin, 

jonka lapsi omaksuu parin ensimmäisen ikävuoden aikana. (Nieminen 1991: 27.) Tästä 

syystä on hyvin tärkeää kartoittaa tarkkaan Kristianin kieliympäristöt ja kielellinen 

historia syntymästä lähtien.  

Kristian on syntynyt Suomessa kotikieleltään vironkieliseen perheeseen kolmantena 

lapsena. Käytän termiä kotikieli erottaakseni sen termistä äidinkieli, koska kaksikieli-

syyden yhteydessä äidinkielen määrittely ei ole yksiselitteistä, ja usein puhutaankin 

kaksikielisyydestä äidin- tai ensikielenä (ks. Hassinen 2002: 22). Kristianin äitinä olen 

taustaltani syntyperäisesti l. simultaanisesti kaksikielinen (kielinä viro ja suomen inke-

riläismurre), ja muut perheenjäsenet – 5- ja 13-vuotiaat sisarukset sekä isä – ovat luon-

nollisesti myös kaksikielisiä. Toisen kielen eli suomen käyttö on perheessämme pää-

asiassa rajoittunut kodin ulkopuolella käytettäväksi, lukuun ottamatta ystävien ja 

sukulaisten vierailuja sekä suomenkielistä mediaa. Vaikka kotona puhutaankin viroa, 

on äiti säännöllisesti lukenut, loruillut sekä laulanut lapsille suomeksi.  
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Lapsen kielen omaksumiseen vaikuttavat välittömän toisten ihmisten kanssa tapah-

tuvan kommunikoinnin ohella ja sitä säädellen myös laajemmat sosiaaliset tekijät. Se, 

minkälaisessa yhteisössä lapsi kasvaa, minkälaisissa toimissa päivänsä viettää ja min-

kälaisilla leluilla leikkii, heijastuu osaltaan myös kommunikaatioon ja kielen kehityk-

seen (Nieminen 1991: 33).   

Useissa tutkimuksissa on havaittu kotona hoidettavien lasten omaksuvan kielen lai-

tosmaisessa päivähoidossa olevia lapsia aikaisemmin (Nieminen 1991: 34-35), mutta 

samalla on päiväkodin todettu edistävän lapsen kommunikatiivisten aloitteiden laatua 

ja määrää (Nieminen 1991: 34-35.). Päiväkotien laadun sekä erityisesti hoitajien ja 

lasten välisen verbaalisen vuorovaikutuksen määrän on myös todettu ennustavan lap-

sen kielellistä kehitystä (Nieminen 1991: 35). Kristianin tarhaympäristö on ko-

dinomainen, sen pieni ryhmäkoko ja hoitajien yksilöllinen lähestymistapa vaikuttavat 

myönteisesti kielelliseen kehitykseen2. Pojan aloitettaessa tarhassa laadittiin äidin eh-

dotuksesta alkua helpottamaan hoitajille pieni Kristianin viro-suomi sanasto, jolla oli 

suuri merkitys kommunikatiivisissa tilanteissa kieltä omaksuttaessa.  

Päivähoitoon lähtöä edeltävänä aikana (ikään 2.2 saakka) ja sen jälkeen Kristianilla 

on ollut sekä suomenkielisiä että vironkielisiä hoitajia iästä 0.6 alkaen. Hän on myös 

viikoittain ollut tekemisissä suomenkielisen kummin ja hänen lastensa kanssa. Ikäkau-

tena 1.2 – 1.5 Kristian kävi 2 kertaa 4 tuntia viikossa suomenkielisessä kerhossa sekä 

1.2 – 1.11 kerran viikossa musiikkileikkikoulussa. Ottaen nämä taustatiedot huomioon 

voidaan sanoa, että Kristianilla oli kehittynyt päivähoitoon mennessä hyvä passiivinen 

suomen kielen taito, hän ymmärsi tavallista arkipuhetta, ja alkuvaiheessa tarhassa hoi-

tajien kertomusten mukaan hänelle ei niinkään tuottanut vaikeuksia ymmärtäminen 

kuin ymmärretyksi tuleminen. 

Vironkielisiä kontakteja kodin ulkopuolella on Kristianilla ollut vironkielisessä las-

tenkerhossa 1-3 kertaa kuukaudessa iästä 1.3 lähtien. Kerhon ohjaajana on toiminut 

pääasiassa hänen äitinsä, joten kerhoon osallistuminen ei ole lisännyt merkittävästi 

kielivaikutuksia aikuiskontaktien osalta.  

Kristianin kielelliseen kehitykseen vaikuttaneet taustatekijät on esitetty seuraavassa 

taulukossa.  
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TAULUKKO 4. Kristianin kielellisen kehityksen tausta ja ympäristö. 

Ikä kielellinen ympäristö ja vaikutukset 

22.6.2000 Kristian syntyy; sisarukset Katariina 2.4 ja Taaniel 10 v. Ko-

tikieli viro, äiti laulaa ja loruilee Kristianille myös suomeksi 

0.3, 0.6 ensimmäisiä vierailuja Viroon (1-2 vkoa) 

0.6-0.11 suomenkielisiä sekä vironkielisiä hoitajia 2-3 päivää kuukau-

dessa 

1.0..1.1 vierailu Viroon (3 - 4 viikkoa) 

1.2-1.5 suomenkielisessä kerhossa sisarensa kanssa 2 kertaa viikossa 

1.2-1.11 suomenkielisessä musiikkileikkikoulussa sisarensa ja äidin 

kanssa kerran viikossa 

1.3-2.10 vironkielisessä lastenkerhossa sisarensa ja äitinsä kanssa 1-3 

kertaa kuukaudessa, paitsi kesät ja lomat 

1.7-1.10 vironkielinen (yksikielinen) hoitaja päivittäin kotona 

1.10 vierailu Viroon (1 vko) 

2.0..2.1 vierailu Viroon (n. 1 kk) 

2.2- aloittaa suomenkielisessä tarhassa sisarensa kanssa 

2.4 nauhoitusten alku 

2.6 vierailu Viroon (1 vko) 

2.9 nauhoitusten loppu 

 

Perherakenteen mukaan lapsi tutustuu jo syntymästään erilaiseen joukkoon ihmisiä. 

Tutkimusten mukaan kaksivuotiaalla lapsella on jo yli puoli tusinaa kiintymyksen 

kohdetta, siis henkilöä, johon lapsi luottaa (Nieminen 1991: 35-36). Lapsen varhaisilla 

sosiaalisilla kontakteilla on tärkeä vaikutus myös kognitiiviseen ja kielelliseen kehi-

tykseen. (Nieminen, mp.) Tätä aihetta käsittelen tarkemmin luvussa 6. 

Lapsen kielen omaksumisen ja kielellisen kehityksen on todettu olevan yhteydessä 

perheen rakenteeseen ja syntymäjärjestykseen. Niemisen (1991: 36) mukaan ensim-

mäiset ja ainoat lapset oppivat yleensä puhumaan aikaisemmin kuin muut lapset, ja he 

ovat kielellisiltä taidoiltaan muita lapsia kehittyneempiä. Omien kokemuksieni pohjal-

ta en aivan edellä mainittua allekirjoittaisi, koska omassa tutkimuksessani voi huomata 

                                                                                                                                             
2 Kristian käy steinerpedagogisessa päiväkodissa Sinilintu 
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sen, miten sisarusten kielenkäytön taso edistää ja nopeuttaa myös nuorimman lapsen 

eli tutkittavan Kristianin kielellistä kehitystä. 

 
 
 

3.3.2. Kristianin kielellisen kehityksen ominaispiirteitä 
 

Koska aloitin tutkimusaineiston keruun vasta Kristianin ollessaan iässä 2.4, tarkkaa 

aineistopohjaista katsausta aikaisemmalta kehityskaudelta on vaikea esittää. Äitinä 

voin kuitenkin antaa yleisluonteisen kuvan tutkimuskohteen kielellisen kehityksen 

varhaisvaiheista. Kristian on alkanut osallistua keskustelutilanteisiin aika varhaisessa 

iässä. Tähän on vaikuttanut todennäköisesti myös tarve saada äänensä kuuluviin kol-

milapsisessa perheessä. Yksisanavaiheessa hän jatkoi tavallisesti lausumaansa tavute-

tulla ääntelyllä. Koska Kristian vietti paljon aikaansa kaksi vuotta vanhemman kielelli-

sesti lahjakkaan ja puheliaan siskonsa kanssa, myös hänen kieleensä ilmaantuivat 

monet sanat, joita siinä ikävaiheessa esiintyy yleensä harvoin.  

Yksi Kristianille ominainen kielenpiirre oli myös se, että hän alkoi heti viitata it-

seensä mina, mulle -pronomineilla eikä ole käyttänyt ollenkaan siihen tarkoitukseen 

omaa nimeään. Luulen siihenkin vaikuttaneen vanhempien sisarusten mallin, joiden 

kaksiäänisiin Mina tahan, Anna mulle -puheenvuoroihin piti Kristianin nuorimpana 

saada myös äänensä kuuluviin. Yleensä lapset alkavat germaanisissa kielissä käyttää 

minä + vastaava verbi -rakennetta iässä 2.0-2.4, poikkeuksena ruotsi, jonka puhujille 

se ilmaantuu vielä myöhemmin. Romaanisissa ja balttilaisissa kielissä minä ilmaantuu 

lapsen kieleen iässä 1.8-2.5. Suomalais-ugrilaisissa kielissä minä esiintyy unkarilaisilla 

iässä 2.0, suomalaisilla iässä 1.6-2.0 ja virolaisilla iässä 2.5-2.7. (Hassinen 1998: 255). 

Hassinen mainitsee, että virolaislasten tiedot ovat peräisin Amerikassa asuvien viro-

laisten tutkimuksista. Uudempaa tietoa asiasta on Kadri Viderin (1995: 55) tutkimuk-

sessa, jossa sanotaan, että  kehityspsykologien mukaan lapsi ryhtyy käyttämään per-

soonapronominia mina korostaakseen kehittyvää itsetuntoa kolmantena ikävuotena. 

Kommunikointitilanteissa on Kristian aina saanut sanomansa perille. Hän on aloit-

teentekijä ja käyttää viestimisessä kaikkia mahdollisia keinoja, myös ei-kielellisiä, eikä 

ole niinkään huolissaan, onko hänen kielenkäyttönsä ”oikeaa tai väärää”. 

Kolmannen elinvuoden aikana kieli rikastuu huomattavasti: sanasto lisääntyy, lau-

seet pidentyvät, käsky-, kielto- ja kysymyslauseiden erot selkiytyvät, lapsi alkaa käyt-
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tää verbiä  olla, konjunktioita sekä pronomineja ja hallitsee yksinkertaisimpien sana-

tyyppien yleisimpiä taivutusmuotoja (Korhonen 1993: 131). Kristianin aineistosta löy-

tyy esimerkkejä kaikista näistä ilmiöistä: nauhoitusjakson aikana esiintyi  yksi-, kaksi- 

ja kolmisanaisten lausumien lisäksi myös nelisanaisia sekä pitempiä lausumia, hän 

käyttää verbiä olla, konjunktioita ja pronomineja sekä virossa että suomessa, vakiintu-

neita verbien ja nominien taivutusmuotoja esiintyy myöskin molemmissa kielissä. 

Esittelen seuraavissa taulukoissa kaikki tutkittavassani aineistossa esiintyneet yksi-, 

kaksi-, kolmi-, nelisanaiset ja niitä pitemmät lausumat. Nauhoituksissa on yhteensä 1 

692 lausumaa, joista suurin osa on yksisanalausumia. 

  

TAULUKKO 5. Vironkielisten nauhoitusten lausumat.  
ikä kaikki  

lausumat  

yksi-

sanaiset 

kaksi- 

sanaiset 

kolmi-

sanaiset 

neli- 

sanaiset 

pitemmät 

2.4 169  58 (34 %) 66 (39 %) 25 (15 %) 14 (8 %) 6 (4 %) 

2.5 187 78 (41 %) 62 (33 %) 22 (12 %) 16 (9 %) 9 (5 %) 

2.6 343 123  

(36 %) 

92 

(27 %)

59 

(17 %)

34 

(10 %)

35 

 (10 %) 

2.7 286 54  

( 19 %) 

46

 (16 %)

86

 (30 %)

73

 (26 %)

27 

 (9 %) 

2.8 287 97 (34 %) 46 (16 %) 86 (30 %) 43 (15 %) 15 (5 %) 

2.9a 292 100  

(34 %) 

65 

(22 %)

64 

(22 %)

41 

(14 %)

22  

(8 %) 

2.9b 128 36 (28 %) 26 (20 %) 28 (22 %) 25 (20 %) 13 (10 %) 

Yht 1692 546  

(32 %) 

403 

(24 %)

370 

(22 %)

246 

(14,5 %)

127  

(7,5 %) 

 

Eniten lausumia (343) on nauhoituksessa iältä 2.6, jossa Kristian käyttää etupäässä 

yksisanalausumia. Tällainen verrattain korkea tulos on selitettävissä nauhoitustilanteel-

la (ks. Liite 1), jossa on keskitytty ensin kuvakirjan katseluun ja jonka lopussa Kristian 

kieltäytyy vaihtamasta koodia suomenkieliseksi äidin mukaan, eli keskustelu kulkee 

juuri sellaisessa kysymys-vastaus muodossa, jossa Kristian esittää jo edellä mainittuja 

elliptisiä myöntöjä tai kieltoja. 

Eniten kolmi- ja nelisanaisia sekä pitempiä lausumia: yhteensä 186, mikä on 65 % 

kaikista kyseisen nauhoituksen lausumista, esiintyy nauhoituksessa iältä 2.7. Myös 

   



 37

muihin nauhoituksiin verrattuna niitä on eniten. Iän 2.7 nauhoitustilanteessa on suh-

teellisen paljon lasten keskinäistä leikkiä sekä lisäksi kuvakirjan katselua. Kristianin 

leikkikaverina on poikkeuksellisesti hänen kanssaan samanikäinen Melanie, jonka roo-

li ei ole samanlainen rooli Katariinalle keskustelutilanteissa: Melanie ei pyri ”tulkkaa-

maan” eikä puhumaan Kristianin sijaan (ks. nauhoitustilanteiden tarkempi esittely liit-

teessä 1).  

Edellä esitetystä voi huomata, että lapsen tuotos riippuu paljoltikin siitä, millainen 

vuorovaikutussuhde hänellä on kommunikaatiotilanteen muihin osapuoliin. Jos suhde 

vaikuttaa jo lausumien pituuksiin, niin aivan varmasti voidaan olettaa vaikutuksen nä-

kyvän myös koodien yhdistymisissä ja yleensä kielivalinnoissa.   

 

TAULUKKO 6. Päiväkirjamerkintöjen lausumat.  

Ikä kaikki lau-

sumat 

yksi- 

sanaiset 

kaksi- 

sanaiset 

kolmi- 

sanaiset 

neli- 

sanaiset 

Pitemmät 

2.4 83 19 24 24 12 4 

2.5 81 24 23 16 13 5 

2.6 16 2 12 1 - 1 

2.7 52 3 16 14 9 10 

2.8 16 - 5 3 4 4 

2.9 50 7 11 18 12 2 

yht: 298 55 91 76 50 26 

 

Päiväkirjaan on merkitty 298 lausumaa Kristianilta, niistä eniten (76) kaksi- ja 

kolmisanaisia. Niitä ei kuitenkaan voida verrata nauhoitusten lausumien määrään, kos-

ka päiväkirjamerkintöihin on poimittu satunnaisia Kristianin lausumia tai lyhyitä 

keskustelujaksoja, ja yleensä niihin on kerätty kielen kannalta kiinnostavia lausumia, 

jolloin pitemmät lausumat ovat saattaneet jäädä huomiotta, kuten myös lyhyet 

myönnöt ja kiellot sekä toistot. 
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4. KOODIEN YHDISTYMINEN JA KOODINVAIHTO 
KRISTIANIN PUHEESSA 
 

4.1.Yleistä 
 

Mikä merkitys on lapsen koodinvaihdolla ja koodien yhdistymisellä  kommunikaatios-

sa erikielisten aikuisten sekä lasten kanssa? Onko se tietoista, leikkimielistä ja kom-

munikaation todellisiin tarpeisiin mukautuvaa? Antaako siten kaksi- tai monikielisyys 

välineet tutustua ja vastata laajempaan ympäristöön kuin yksikielisyys, ja onko moni-

kielisyys tie kielelliseen leikittelyyn? Kuten jo aikaisemmin mainitsin, on koodien yh-

distäminen luonnollinen ja normaali ilmiö varhaisessa kahden kielen omaksumisessa. 

Enemmistö kaksikielisistä lapsista omaksuu nopeasti kaikki sosiaaliset kielelliset tai-

dot sekä tavat ilmaista itseään, jos he saavat asianmukaista ja hyvää kokemusta (eli 

syötöstä) molemmista kielistään (Lanza 1998: 83-89).  

 

 
4.2. Koodien yhdistyminen 
 

Omassa aineistossani olen laskenut koodien yhdistymiseksi niin sanan kuin lausuman 

tasolla esiintyvän suomen kielen sanan tai kieliopillisen muodon vironkielisessä kon-

tekstissa sekä päinvastoin. Kuvaan tässä luvussa Kristianin koodien yhdistymisiä mu-

kauttaen Hassisen luokittelua sekä Geneseen (1989) määritelmiä. En kuitenkaan erot-

tele toisistaan lausuman- ja sanansisäisiä yhdistymisiä vaan esittelen ne kieliopillisten 

kriteerien mukaan.  

Koodien yhdistymisen syinä pidetään samaa merkitsevän sanan, ekvivalentin, puut-

tumista toisen kielen sanastosta (Quay 1995), sanan unohtamista puheen aikana (Köp-

pe 1996), sanan suurempaa frekvenssiä, kielen rakenteellisia seikkoja ja tietysti sosiaa-

lisia, psykologisia sekä emootioista riippuvia seikkoja. Kaksi- ja kolmisanalausumien 

vaiheessa saattaa kysymys olla pelkästään siitä, että lapsi nojaa koko kommunikaatio-

taitoonsa tullakseen ymmärretyksi (Romaine 1995). Kielten eriytymiseen vaikuttavat 

sekä lingvistinen kehitys että syötös ja vuorovaikutukselliset tekijät. Kielispesifisten 

kieliopillisten piirteiden omaksumisen kautta lapsi pystyy pitämään kieliään myös lek-
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sikaalisesti erossa, toisin sanoen leksikaalisten ja morfologisten yhdistämisten pitäisi 

ajan mittaan hävitä. (Hassinen 2002: 48.) 

Kahta kieltä omaksuttaessa voi esiintyä fonologisia, leksikaalisia, morfologisia, 

syntaktisia, semanttisia, pragmaattisia sekä fraasitason yhdistymisiä, jotka Hassinen 

(2002) on luokitellut seuraavasti:  

Koodien lausuman- ja sanansisäiset yhdistymiset: 

1. Lausumansisäiset yhdistymiset 

- Leksikaalinen yhdistyminen, yksi sana toisen kielen kontekstissa 

- Semanttinen yhdistyminen, Lα sanaa käytetään laajemmassa, suppeamassa tai  

LA kielen merkityksessä  

- Syntaktinen yhdistyminen, sanajärjestyksen tai sanojen yhdistämisen vaikutus 

2. Sanansisäiset yhdistymiset 

- Foneettinen yhdistyminen, sanan äänneasun takia toisen kielen sana  

- Morfologinen yhdistyminen, toisen kielen suffiksi 

Lisäksi voisi mainita Poplackin koodinvaihtotyyppien luokittelun (ks. Hamers &  

Blanc 2000: 259-260), jonka mukaan tyyppejä on kolme:  

- lausumanulkoinen (extra-sentential), jolloin toisen kielen ilmaukseen lisätään  

erillinen virke tai sanonta (esimerkiksi: tiiäksä, tota noin) 

- lausumien välinen (intersentential) koodinvaihto eli vaihto lausuman tai virk 

keen rajalla, jolloin puolet (yhdys)lauseesta on LA- ja puolet Lα-kielellä (esimer 

kiksi: ´Sometimes I´ll start a sentence in English y termino en espaňol´ (´Joskus  

aloitan lauseen englanniksi ja päätän sen espanjaksi´) 

- lausuman sisäinen (intrasentential)  koodinvaihto, jossa erityyppiset vaihdot ilmene-

vät lausuman, kuten myös sanan sisällä, ja johon myös Hassisen edellä luokittelemat 

koodien yhdistymiset kuuluvat. 

Tavallisin koodien yhdistymisen muoto on, kun yhtä La-kielen sanaa käytetään 

Lα-kielen lausumassa. Silti aineistostani löytyy runsaasti esimerkkejä, jossa useita Lα-

kielen sanoja käytetään LA -lausumissa, joskus jopa enemmän kuin LA-kielen sanoja, 

mutta kontekstin perusteella lausuma on kuitenkin luokiteltava LA-lausumaksi. Toi-

saalta, jos konteksti edellyttää tietyn kielen lausumaa, niin sen mukaan on koodien 

yhdistymistä vaikka täysin toisella kiellä olevat lausumat. 
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4.2.1. Leksikaalinen yhdistyminen 
 

Leksikaalisten yhdistymisten syinä pidetään mm. lapsen metalingvististä tietoisuutta 

muiden keskustelukumppaneiden puhumista kielistä: vanhemmat, sisarukset ym. ovat 

kaksikielisiä tai ymmärtävät Lα:n ja LA:n sanoja. Toisena syynä on koodien yhdisty-

mistä suosivien strategioiden hyväksyminen (Hassinen 2002: 142). Kristianin kieli-

näytteiden pohjalta uskon myös useimmiten perusteena olevan sen, että sanojen omak-

sumisen aika, paikka, keskustelukumppanin osuus, kieli ja tapahtumaan liittyvät 

emootiot saattavat vaikuttaa sanan myöhempään käyttöön, kuten myös Hassinen 

(2002: 143) on tuonut esiin omassa väitöskirjassaan. Geneseen mukaan leksikaalinen 

yhdistyminen on kaikkein yleisin yhdistymismuoto; tätä väittämää tukevat muiden 

tutkijoiden (ks. esim. Hassinen) lisäksi myös Kristianin aineiston löydöt (ks. taulukko 

7 luvussa 4.5.). Tutkijat (Redlinger & Park 1980, Vihman 1982, 1985 ym.) ovat löytä-

neet useita esiintymisiä  sekä sisältösanoissa että deiktisissä sanoissa. Toisten mukaan 

eniten esiintyy sisältösanoja, varsinkin nomineja, toiset taas väittävät eniten löytyvän 

deiktisten sanojen yhdistymisiä. (Genesee 1989:162-163.) 

Kristianin aineistossa leksikaalisia yhdistymisiä löytyi kaikista nauhoituksista. Eni-

ten niitä (28 kpl) esiintyi iässä 2.8, suurin osa esiintyi suomenkielisessä kontekstissa 

eli suomenkielisissä lausumissa.  

Seuraavassa esittelen muutamia esimerkkejä leksikaalisesta yhdistymisestä. Esi-

merkissä (1) esiintyy suomen substantiivi kurkku vironkielisessä lausumassa; tällaisia 

yhdistymisiä on aineistossani useita. 

  

(1) [päiväkirjaesimerkki iältä 2.4]3 
01 Kr: Tahan kurkku. ´haluan kurkkua´ 
02 Ä:   Annan kurki sulle? ´annanko kurkkua sulle?´ 
03 Kr: Jah kurki . ´joo kurkkua´ 

 
Koska Kristianin jälkimmäisestä lausumasta näkee, että hän hallitsee partitiivin käytön 

(ainakin viron kielessä), niin muotoa kurkku voidaan tässä tapauksessa pitää myös vi-

ronkieliseen morfologiaan mukautettuna – esimerkkinä päätteettömän partitiivin käy-

töstä.  
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(2)  [päiväkirjaesimerkki iältä 2.5] 
Kr: Mina lähen selleGa võtma kynttilät.  
´menen siinä [rusetissa l. rusetti kaulassa] hakemaan  
kynttilää´ 

 
Edellisen esimerkin tapaan myös tässä on selvästi nähtävissä, kumpi kieli on Kris-

tianilla vahvempi. Suomenkieliseen sanaan kynttilä on liitetty viron tunnuksellinen 

partitiivin pääte -t. Lanzan mukaan (1992: 640-641) vahvemman kielen kieliopilliset 

morfeemit esiintyvät usein sekä vahvemman että heikomman kielen sanamorfeemien 

kanssa, mutta heikomman kielen kieliopilliset morfeemit liittyvät vain heikomman 

kielen sanastoon. Kristianin tapauksessa ei tietenkään ole epäilystä, ettei viro olisi hä-

nen vahvempi kielensä, mutta kouluikäisillä virolais-suomalaisilla kaksikielisillä lap-

silla voidaan usein todeta suomen muuttuneen vahvemmaksi tai laajakäyttöisemmäksi 

kieleksi (ks. myös Praakli 2002).  

Vahvempi kieli ilmenee morfologian käytön kautta myös verbien yhdistymisissä, 

kuten seuraavassa esimerkissä (3), jossa Kristian käyttää suomen verbiä palaa yhdistä-

en siihen viron yksikön kolmannen persoonan päätteen -b. 

 

(3)  [päiväkirjaesimerkki iältä 2.6] 
Kr: Küünal palaB. ´kynttilä palaa´  

 
 

Lisäksi aineistosta löytyi myös muutamia yhdistyneitä adjektiiveja, deiktisiä sanoja, 

leksikaalisia kontaminaatioita (nauhoituksista 16 ja päiväkirjamerkinnöistä 14) sekä 

yksi kaksikielinen yhdyssana. Kontaminaatioissa kaksikielinen lapsi yhdistää kahden 

kielen sanojen erilaisia elementtejä, kuten foneettisia periaatteita tai morfeemeja; jois-

sakin tapauksissa tätä voidaan nimittää johtamiseksi (Hassinen 2002: 150). Hassisen 

tapaan rajaan myös itse kontaminaation sananmuodostuksen keinoksi. Aineistossani 

löytyi siitä mm. seuraavia esimerkkejä: mise (yhdistetty sanoista sm: missä ja vir: kus 

see) sekä seala (kontaminaatio sanoista sm: siellä ja vir:  seal). 

Deiktisiksi sanoiksi luokitellaan Hassisen mukaan pronominit, lokaaliadverbit, in-

terjektiot, jotkut adjektiiveista (ks. Hassinen 2002: 144). Seuraavassa esimerkissä Kris-

tian käyttää elliptisessä lausumassa postpositiota pois vironkielisessä kontekstissa vi-

ron (mine) ära sijaan. 

                                                                                                                                             
3 Ks. litteroinnissa käytetyt merkinnät ja lyhenteet  liitteestä 2. 
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(4)  [päiväkirjamerkintä iältä 2.3; läsnä Kr ja Ka] 
Kr: Pois. Kata pois. [vir] ´pois. Katariina pois.´ 

 
Leksikaalista yhdistymistä esiintyi myös nauhoitusten suomenkielisissä keskuste-

luosuuksissa. Esimerkiksi seuraava deiktinen yhdistyminen löytyy päiväkirjamerkin-

nöistä suomenkielisestä tilannekohtaisesta kontekstista:  

 
(5)  [päiväkirjamerkintä iältä 2.7; Kr leikkii siskonsa kanssa  

suomeksi] 
Kr:  Onko neeD pähkinät. [sm] 
´ovatko nämä pähkinöitä´ 

 
 

Leksikaalisista yhdistymisistä on syytä erikseen tuoda esille tapaukset, jotka olen ni-

mennyt kontekstisiirrännäisiksi (käsittelen tarkemmin tätä luvussa 5.1.3.). Myös pie-

net kontekstisidonnaiset vivahteet (eli kontekstisiirrännäiset) voivat olla tärkeinä vai-

kuttajina koodien yhdistymiseen. Esimerkiksi Kristianin tuotokseen ovat vaikuttaneet 

tarhan tavarat eli esineet, jotka viittaavat suomenkieliseen ympäristöön, läsnä oleva tai 

ollut suomenkielinen henkilö, aikaisemmin puheenaiheena ollut toiseen kieleen liittyvä 

henkilö tai tilanne, kuten esimerkissä (6): 

 

(6)  [päiväkirjamerkintä iältä 2.6; vir konteksti; Kr kulkee  
ympäriinsä kädessä tarhassa tekemänsä Suomen lippu] 

 01 Kr: Suomen lippu suomen lippu 
 02 Ä:   Mis see on sul? ´mikä toi on sulla´ 
 03 Kr: Suomen lippu 
 04 Ä:   Mis lipp? ´mikä lippu´ 
 05 Kr: Suomen lippu. 
 06 Ä:   See on Soome lipp. ́ se on Suomen lippu´ 
 07 Kr: Suomen lippu. 
 08 Ä:   Soome lipp. 
 09 Kr: Suomen lippu. 

[sama dialogipari jatkuu vielä 3 kertaa] 
 10 Ä:  Kas see on Eesti lipp? ´onko se Viron lippu´ 
 11 Kr: Suo -men lip-pu.  [tavuttaen] 
 12 Ä:   Eestin lippu? 
 13 Kr: Ei. Suomen lippu. 

 
Tilanteeseen tulee kontekstisiirrännäinen tarhasta: siellä on askarreltu Suomen lippu, 

joten kaikki siihen liittyvä on käsitelty myös tarhan kommunikaatiotilanteissa. Vaikka 

äiti kuinka yrittää tarjota Kristianille vironkielistä vastinetta, poika jatkaa silti suomek-
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si. Lausumassa 10 äiti haluaa varmistaa, että poika on keskustelutilanteessa ajatuksella 

mukana muuttaen kysymyksen sisältöä, mutta Kristian suuttuu siitä, ja painottaa suo-

men lip-pu. Lisäksi tilanteeseen vaikuttaa se, että Kristian tietää hyvin äitinsä ymmär-

tävän hänen suomenkielistä lausumaansa. Esimerkki on hyvin klassisena todisteena 

(ks. vastaava esimerkki Moshman ym. 1987: 370) siitä, että kielen omaksumisessa ei 

ole kyse pelkistetystä kyvystä imitoida, jolloin Kristian olisi yksinkertaisesti vain tois-

tanut äidin tarjoaman ilmauksen.  

Vironkielisessä kontekstissa tehdyistä nauhoituksista löytyi leksikaalisia yhdistymi-

siä yhteensä 87 (65 %), joista 16 oli kontaminaatioita ja 2 kontekstisiirrännäistä. Päi-

väkirjamerkinnöissä oli leksikaalisia yhdistymisiä 126, joista kontekstisiirrännäisiä 

jopa 19,  kontaminaatioita 14 ja 1 kaksikielinen yhdyssana (iältä 2.9: taskulina = 

´taskurätt´ +´nenäliina´).  

 

 

4.2.2. Fonologinen yhdistyminen 
 
Fonologista yhdistymistä on tutkittu suhteellisen vähän. Fonologisella yhdistymisellä 

voidaan tarkoittaa Lα-kielen foneemien tuottamista LA-kielen mukaisesti. Mutta toi-

saalta on fonologisena yhdistymisenä tutkittu myös sanoja, jotka koostuvat kahden 

kielen foneemeista. Oksaarin (1971) esimerkissä esiintyy virolais-ruotsalaisella lapsel-

la sana kats (´kissa´), joka on yhdistelmä viron sanasta kass ja ruotsin sanasta katt (Ge-

nesee 1989: 162). Omassa työssäni tarkoitan fonologisella yhdistymisellä ensin mainit-

tua määritelmää. Vaikka Hassinen (2002: 48) mainitsee useiden tutkijoiden olevan sitä 

mieltä, että lapsi omaksuu kahden kielen fonologiset systeemit ongelmitta, niin Kris-

tianin aineiston esimerkit eivät tällaista väittämää tue. Yhtä lailla huomionarvoista on 

se, että fonologisia yhdistymisiä esiintyy todennäköisesti molempaan suuntaan, erityi-

sen voimakkaasti suomen kielestä viron kieleen – varsinkin niiden äänteiden tai fo-

neettisten ilmiöiden suhteen, joita virossa ei vielä ole täysin omaksuttu. Näitä ovat 

mm. viron vokaali õ, palatalisaatio kokonaisuudessaan (äänneyhtymät nn, ll, ts, ss, tk 

ym.), mutta myös jotkin prosodiset piirteet, kuten painotus muutamissa sanoissa.  

Viron vokaaleista õ omaksutaan kaikkein myöhimpään myös yksikielisten virolais-

lasten keskuudessa (ks. Karlep 1998). Kristianin aineiston valossa hänellä on õ:n 

omaksumisprosessi kesken: korvaavana vokaalina hän käyttää enimmäkseen o:ta tai 

e:tä. Esimerkiksi iässä 2.6 hän sanoo löGi lohn [lõhn] oli saunas, sm: ´glögin tuoksu 
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oli saunassa´. õ:n ääntämisvaikeuksia Kristianin puheessa ei kuitenkaan voida suoraan 

yhdistää suomen kielen vaikutukseen, mutta sen puuttuminen suomesta voi hidastaa 

äänteen omaksumista entisestään. Vastaavaa on huomannut myös Mika Keränen: hän 

toteaa tyttärensä omaksuneen õ:n viimeisenä vokaalina iässä 2.7 (Keränen 1999: 11).  

Palatalisaatio saattaa joskus satunnaisesti esiintyä Kristianin puheessa. Enemmistö 

fonologisista yhdistymisistä liittyy kuitenkin juuri palatalisaation puuttumiseen, kuten 

seuraavien esimerkkien sanoissa katki (vir: kat´ki) ja talv (vir: tal´v):  

 

(7)  [vironkielinen nauhoitus iältä 2.6] 
Kr: sis se- see ämber läks katki.    
´sitten se ämpäri meni rikki´ 

 
(8)  [vironkielinen nauhoitus iältä 2.7] 

Kr: Vaata siin on natukene talv.    
´kato siinä on vähän talvi´ 

 
Kristianin aineistossa fonologisia yhdistymisiä oli nauhoituksissa 36 ja päiväkirja-

merkinnöissä 3, tosin päiväkirjamerkintöjen tuloksia ei fonologisten yhdistymisten 

kannalta voida ottaa huomioon, koska niiden merkintä on ollut subjektiivista eikä niitä 

ei ole mahdollista jälkeenpäin tarkistaa. 

Eniten fonologisia yhdistymisiä esiintyy nauhoituksessa iältä 2.7: 13, joista kuiten-

kin 11 on samasta sanasta. Fonologisia yhdistymisiä ei ole lainkaan nauhoituksessa 

2.9b. 

 

  

 
 
4.2.3. Semanttinen yhdistyminen 

 

Semanttisessa yhdistymisessä sanaa käytetään laajemmassa, suppeamassa tai toisen 

kielen merkityksessä. Erityisen todennäköistä semanttinen yhdistyminen on läheisten 

sukukielten tapauksissa, koska niissä esiintyy usein kirjoitusasultaan identtisiä sanoja, 

joiden merkitysalueet ovat joko täysin eroavia toisistaan tai sitten osittain päällekkäi-

siä. Varsinkin viimeksi mainittujen sanojen yhteydessä yhdistymisten mahdollisuus on 

suuri. 
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(9)  [päiväkirjaesimerkki iältä 2.4] 
  Kr:  Minu oli paik. ´minun oli paikka´ 
 

Esimerkin sana paik voidaan tulkita semanttiseksi yhdistymiseksi. Vaikka virossa 

esiintyykin sana paik, sen semanttinen kenttä kyseissä lausekontekstissa ei täysin ole 

sama kuin suomen paikka-sanan. Jotkin semanttisten yhdistymisten tapauksista kuulu-

vat myös bilingual borrowing –ilmiötä kuvaaviin, luvussa 2.2.1 esiteltyihin koko per-

heen (tai lasten) yhteisiin lainasanoihin. Esimerkissä (10) sisarukset käyvät keskuste-

lua vessassa. Keskustelun aiheena on, kumpi vetää vessan, josta viroksi käytettäisiin 

ilmaisua ´vett peale tõmmata´ tai ´vett lasta´. 

 

(10)  [päiväkirjamerkintä iältä 2.9] 
Kr: Mina tahan veDaDa. ´minä haluan vetää [vessassa]´ 
Ka: Sa vedasid juba. ´sä vedit jo´ 

 
Kristianin aineistossa oli semanttisia yhdistymisiä kahdessa nauhoituksessa (iältä 

2.6 ja 2.8) yhteensä 5, päiväkirjamerkinnöissä jopa 14.  

 
 
4.2.4. Morfologinen yhdistyminen 
 
Morfologiset yhdistymiset ilmenevät kahden kielen Lα:n ja LA:n, morfeemien (esi-

merkiksi Lα:n leksikaalinen morfeemi + LA:n kieliopillinen morfeemi) tai periaattei-

den (Lα:n morfeemi  + LA:n funktio) yhteen liittämisenä (Hassinen 2002: 49). Leksi-

kaalisten yhdistymisten ohella on eniten tutkittu morfologisia koodien yhdistymisiä. 

Verrattuna moniin yleisemmin tutkittuihin kieliin (englanti, espanja, norja, ruotsi, sak-

sa ym.) on viron ja suomen omaksumisessa morfologialla tärkeämpi rooli, joten näissä 

kielissä varsinkin voidaan odottaa suurta määrää morfologisten yhdistymisten löydök-

siä. (Hassinen, mp.) 

Kristianin koodien yhdistymisten määrästä morfologisten yhdistymisten osuus on 

suhteellisen pieni: nauhoituksista löytyi ainoastaan 5 ja päiväkirjamerkinnöistä 12 esi-

merkkiä. Tietenkin jotkin tapaukset olivat epäselviä, kuten jo edellä mainittu viron 

päätteetön partitiivi, jonka esiintyminen joissakin tapauksissa oli tulkinnanvaraista, 

enkä silloin tilastoinut sitä yhdistymisiin ollenkaan.  
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Hassinen (2002: 152) esittää omien informanttiensa yleisimpiin yhdistymistapauk-

siin kuuluvan myös viron kas-kysymyksen korvaamisen suomen kO-kysymyksellä. 

Myös Kristianilta löytyy vastaava esimerkki iältä 2.8.  

 

(11)  [vironkielinen nauhoitus iältä 2.8] 
Kr: si- onks siin leht? sm: ´onko siinä lehti´ 

   vir: ´kas siin on leht´ 
 

Kristianilla on morfologisia yhdistymisiä myös toiseen suuntaan eli virosta suo-

meen. Päiväkirjan esimerkissä (12) on tilannekohtainen konteksti suomenkielinen – 

lapset leikkivät keskenään suomeksi. Kristian käyttää viron s-imperfektiä, joka on vi-

ron yleisin imperfektin tunnus, suomen verbissä. Myös Hassisen M- ja H-lapsilla ver-

bin s-imperfekti yleistyi sekä viron että suomen kielessä ikävaiheessa 1.10-2.6 (2002: 

154).  

 
(12) Kr: Minä mansikoita kastasin. [sm] ´minä mansikoita  

kastoin´ 
 

Morfologisia yhdistymisiä oli kahdesta nauhoituksesta (iässä 2.6 ja  2.8) yhteensä 5, 

päiväkirjamerkinnöistä 12 esimerkkiä.   

 
 
 
4.2.5. Syntaktinen yhdistyminen 
 

Syntaktisella tasolla ovat yleisiä koodien yhdistymiset sanajärjestyksessä eli Lα-kielen 

sanajärjestystä käytetään LA-kieleen tai päinvastoin. Kristianin aineistosta ei löydy 

esimerkkejä semanttisesta yhdistymisestä, mikä todistaa, ettei syntaktinen yhdistymi-

nen ole viron ja suomen kielen omaksumisen kannalta merkittävässä asemassa. Yleen-

sä on havaittu, kuten myös Hassinen (2002: 50) esittää viitaten mm. Vihmanin ja Pop-

lackin tutkimuksiin, että syntaksin yhdistyminen on enemmän ominaisempaa 

vanhempien (yli 3-vuotiaiden, K.T.) lasten kielenkäytölle.   
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4.3. Metalingvistinen kielenkäyttö 
 

Monimutkaisemmassa kommunikaatiotilanteessa osallistujia on enemmän kuin kaksi, 

ja lisäksi jotkut niistä saattavat olla taustaltaan yksikielisiä. Lanza (2001: 222) on nos-

tanut tämän ongelman esille varsinkin kolmenkeskeisissä eli triadisissa kommunikaa-

tiotilanteissa, joissa klassisesti osapuolina ovat eri äidinkieliä puhuvat vanhemmat. 

Tällaisissa tilanteissa lapsi saattaa osoittaa puheensa esimerkiksi molemmille osapuo-

lille samanaikaisesti, ja tällöin yhdistymisten ja koodinvaihdon määritteleminen vai-

keutuu.  

Seuraavassa on esimerkki juuri edellä kuvatusta triadisesta kommunikaatiotilantees-

ta, jossa yhtenä osallistujana on Kristianin yksikielinen kummi. Esimerkin kielenaines 

todistaa hyvin selkeästi Kristianin metalingvistisestä kielitietoisuudesta. 

  

(13)  [päiväkirjamerkintä iältä 2.5; sm-vir konteksti; Kr puhuu  
kummillensa Iralle, äiti myös läsnä] 
01  Kr: Sokeri on hyvää ja maitoa. 
02          Emme tead maitoa.  ´äiti tiedätkö maitoa´ 
03  Ä:  Jah see on piim.  ´kyllä, se on [vir] maito´ 
04  Kr: Ei, tead maitoa?  ´ei, tiedätkö [sm] maitoa´ 
05  Ä:   Jah tean küll. ´kyllä tiedän´ 
 

 

Ensin Kristian puhuu suomenkieliselle kummillensa, kääntyy samassa puheenvuorossa 

äitinsä puoleen ja jatkaa viroksi. Lausumassa 02 Kristian haluaa varmistaa, tietääkö 

äiti sanan maitoa. Äiti ymmärtää kuitenkin asian koodien yhdistymisenä ja tarjoaa 

pojalle virolaisen vastineen piim eli käyttää  toistostrategiaa (RS). Lausumasta 03 käy 

ilmi, että poika ei tarkistanutkaan äidiltä vironkielistä vastinetta, mikä olisi tämänta-

paisissa koodinvaihtotilanteissa tavallista, vaan todellakin varmisti, että äiti osaa suo-

menkielisen sanan maito.  

 

 

4.4. Koodinvaihto 
 
Olen erikseen huomioinut ja laskenut aineistossani esiintyvät koodinvaihtotilanteet. 

Vaikka koodinvaihtotapauksien määriin on suhtauduttava varoen niiden tulkinnanva-

raisuuden takia, on niiden erottaminen koodien yhdistymisistä tärkeää ja aineistoni 
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kannalta olennaista: koodinvaihto kuvaa nimittäin kaksikielisen kommunikaation ole-

musta ja antaa lisätietoa myös sellaisten perheiden kommunikaatiosta, joissa kotona 

puhutaan vähemmistökieltä. Luvussa 2.2 olen esittänyt omassa aineistossani esiintyvän 

koodinvaihdon määritelmän: se tarkoittaa kielen vaihtoa keskustelukumppanin tai 

kaksikielisestä kontekstista johtuen toiskielisen (leikki)tilanteen mukaan. Aineistoni 

antaa aihetta olettaa, että koodinvaihtoa säätelevät kuitenkin pohjimmiltaan tietyt 

kommunikaatiostrategiat tai –tavat ja että siksi lapsi käyttää koodinvaihtoa tietoisesti 

ja että se ilmenee keskustelussa eri lailla kuin koodien yhdistyminen. Koodinvaihdon 

yhteydessäkin saattaa esiintyä yhdistymisiä, mutta koodinvaihto sinänsä määräytyy 

lapsen vuorovaikutussuhteiden kautta tarkkaan: lapsi tietää, kenen kanssa ollaan 

aktiivisesti kaksikielisiä, kenen kanssa yksikielisiä, ja kenen keskustelustrategiat 

luovat passiivisen kaksikielisen vuorovaikutustilanteen. Kuvatakseni selvemmin näitä 

suhteita esitän pari esimerkkiä:  

 

(14) [nauhoitus 2.9a, läsnä Kr ja Ka, jotka leikkivät, edellisis- 
sä vuoroissa ovat lapset leikkineet viroksi] 

01  Kr: [mina kir-  ´minä kir-´  
02        Kuule (--) nöör läks katki. ´kuule. naru  

meni poikki´ 
03  Kr: (--) minne siitä.  [KV sm] 
04  Ka: no voi se on pääsiäisen päivä(--).   
05  Kr: (--) täälä oli (--), täälä oli (s)alha.  [KV sm] 
06 Alhaalla ja ylhäällä.   
07 Oliko.  
08 Täältä on.   

 
Esimerkin (14) lausumassa 03 Kristian vaihtaa kielen suomeksi. Sen mukaan Kata-

riinakin käyttää omassa lausumassa 04 suomea, ja leikkitilanne jatkuukin kokonaan 

suomenkielisenä. Seuraavan esimerkin tilanteesta näkyy selvästi koodinvaihto eri ih-

misille puhuttaessa sekä se, miten sujuvasti se voi tapahtua.  

 
 
(15)  [nauhoitus 2.9b, Kr, Ka ja Ä aamutouhuissa ja askarte 

lemassa]  
01  Ka: hän on vie[lä pikkulapsi. 
02  Kr: [kata võib lõigata [seda. ´kata saako tätä  

leikata´ 
03  Ka:  [hän on kolmevuotias. 
04  Ka: minä koitan. 
05  Ka: yksi kaksi kolme neljä viisi kuusi 
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        seitsemän kahdeksan yhdeksän vuotias. 
06  Kr: mitä?   [KV vir>sm]  
07  Ka: melkein aikuinen. 
08  Kr: jooko? 
09  Ka: joo. 
10  Kr: joo. 
11  Ä:  Kristian ei kullakene juustu sisse  ´ei kristian kul- 

ta, juustoon 
       ei kaevata auku.    ei kaiveta rei- 

kää´ 
12  Kr: ma tahan seda. [KV sm>vir] ´minä haluan  

sen´ 
13  Ä:   palun siis   ´pyydän sitten 
       ja kõik sa mängid veega ja(--).  ´ja kaikki sä leikit  

vedellä ja´ 
 

Lausumassa 01 Katariina juttelee itsekseen suomeksi. Kristianin lausumaa 02 on suun-

nattu Katariinalle, johon tämä myös reagoi suomeksi, ja jatkaa suomeksi puhumista 

edelleen seuraavissa lausumissaan. Kristian vaihtaa koodia lausumassa 06 esittäen 

kysymyksen mitä. Lausumassa 11 äiti liittyy tilanteeseen kieltäen Kristiania kaivamas-

ta juustoon reikää, Kristian vastaa äidille viroksi ja vaihtaa siten äidin mukaan koodia. 

 

(16)  [nauhoitus 2.9b, Kr ja Ä; tilannekohtainen konteksti viro; Kr leikkii it-
sekseen] 

01  Ä:   siis meil oleks vaja lasteaeda ka minna. 
              ´sitten meidän pitäisi myös tarhaan lähteä´ 
02  Kr: ja sitten. rusakko. [KV: sm]  
03  Kr: oota.  [KV:vir]  
              ´odota´ 

 

Esimerkissä (16) äiti kääntyy itsekseen leikkivän Kristianin puoleen kertoen, että kohta 

mennään tarhaan. Poika puhuu itsekseen suomeksi, eikä haluaisi keskeyttää leikkiänsä, 

joten hän sanoo äidille viroksi ´odota´. Varsinkin sisäisen puheen tai itsekseen leikki-

misen tilanteissa on vaikeaa päättää, onko kyse koodinvaihdosta tai esimerkiksi fraasi-

tason yhdistymisestä. Olen silti luokitellut kaikki kokonaiset toiskieliset lausumat, jot-

ka eivät näytä olevan osoitettu suoraan kenellekään puhekumppaneista, 

koodinvaihtolausumiksi. Myös sellaiset tapaukset, joissa lapsilla on yksi leikkikieli, ja 

joissa välillä poiketaan toisessa kielessä, kuuluvat koodinvaihtoon, kuten seuraavassa 

esimerkissä: 
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(17)  [päiväkirjamerkintä iältä 2.5; tilannekohtainen konteksti  
suomi; lapset leikkivät kotona keskenään, Kr juo alussa  
mehua] 

01  Kr: Onpa herkullista. [sm] 
02        Onpa herkullista. 
03  Ka: Onko tuo herkullista kato. 
04  Kr: Onpas herkullista. 
05  Ka: Kato tuo on herkullista. 
06  Kr: Miks siin on päh.  [KV sm>vir] ´miksi tossa on hyi´ 
07  Ka: Siks siin on süda.                  ´koska siinä on  

sydän´ 
08        Siin on kaunistus.                   ´siinä on koriste´ 
09  Kr: Oli herkullista.      [KVvir>sm] 
10  Ka: Joitko sinä pois. 
11  Kr: Joo. 
12  Ka: Mutta saisinko minä herkkusuun? 

 
Tästä esimerkistä käy ilmi, että lapset saattavat kokea toisen kielen käytön leikkitilan-

teissa myös roolinvaihtona, eräänlaisena roolipelinä. Viimeisessä tuntuu olevan näy-

telmän tapaan tietty ”käsikirjoitus” tai skripti (tämä. Kauppisen (1992) teoria on esitel-

ty tarkemmin luvussa 5.1.3) eli molemmilla lapsilla on yhteinen kuvitelma siitä, miten 

leikki kulkee. Jos väliin tulee jotain käsikirjoitukseen sopimatonta (mm. äidin osallis-

tuminen), niin roolista astutaan ulos, vaihdetaan taas roolia eli kieltä ja silloin kyseessä 

on koodinvaihto. Esimerkin lausumassa 06 Kristian on huomannut jotain leikkiin so-

pimatonta ja kysyy asiasta Katariinalta viroksi. Leikistä otetaan välitauko: Katariina 

selvittää asian myös viroksi, jonka jälkeen voi suomenkielinen leikkitilanne taas jat-

kua.  

Koodien yhdistymisen ja koodinvaihdon ero näkyy myös siinä, että strategiat, jos 

ovat toimiakseen, toimivat yleensä koodien yhdistymisiin. Tähän on yksinkertainen 

selitys: jos lapsi on vaihtanut koodia joko sisäisen leikkikielensä, sisarusten, leikkika-

vereiden tai kaksikielisessä perheessä toisen vanhemman mukaan, ja kolmas osapuoli 

(esimerkiksi äiti) reagoi siihen yksikielisyyttä (eli toisen kielen käyttöä) vaativalla stra-

tegialla, ei tämä osapuoli vain ole seuraamassa kommunikaatiotilannetta riittävän tark-

kaan ja tekee virhearvioinnin. Lapsen kannalta tällaisen strategian käyttö on siis poik-

keavaa tavanomaisesta, koska lapsi liikkuu eri kontekstissa kuin koodien 

yhdistymistilanteissa. Tarkemmin on tällaista tilannetta kuvailtu strategioiden näkö-

kulmasta luvussa 2. 

Kristianin aineistosta löytyi nauhoitustilanteista 21 lausumaa, jotka on määritelty 

koodinvaihdoksi, ja päiväkirjamerkinnöistä 25. Simonson (2002: 39) kuvasi aineistos-
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saan onnistuneita koodinvaihtotilanteita eli sellaisia tapauksia, jossa Williamin kielen 

vaihtaminen henkilön mukaan tapahtuu välittömästi. Noin kahden tunnin nauhoitusai-

neistosta Simonson löysi 44 kohtaa, joissa se onnistuu, mukaan lukien sellaiset tilan-

teet, joissa William kertoo jommallekummalle vanhemmalle, miten toinen vanhempi 

sanoo tietyn sanan. Muutaman kuukauden nauhoitusjakso osoittaa myös Williamin 

koodinvaihdon kehittyneen nauhoitusten aikana. Vaikka omassa aineistossani koodin-

vaihtotilanteiden kriteerit poikkeavatkin osittain Simonsonin omista, niin Kristianinkin 

nauhoituksista on näkyvissä koodinvaihdon sujuvuuden kasvu iän myötä.  

 

 

4.5. Yhteenveto 
 
Edellisissä luvuissa esittelin Kristianin aineistossa esiintyviä koodien yhdistymisiä ja 

koodinvaihtoa. Lopuksi teen yhteenvedon kaikista esiintyneistä ilmiöistä ja vertailen 

niitä muiden tutkijoiden, kuten Hassisen ja Rontun saamiin tuloksiin.  

 
TAULUKKO 7. Vironkielisten nauhoitusten koodien yhdistymiset ja koodinvaihtolausumat. 
KV 21    

yhdistymiset 

yht 

Leksikaaliset 

yhdistymiset 

semanttiset 

yhdistymiset 

fonologiset 

yhdistymiset 

morfologiset 

yhdistymiset 

133 87 (65 %) 5 (4 %) 36 (27 %) 5 (4 %) 

 

Kuten jo aikaisemmin totesin, Kristianilta löytyi eniten leksikaalisia yhdistymisiä – 65 

% kaikista nauhoitusten ja 81 % kaikista päiväkirjamerkintöjen yhdistymisistä. Suh-

teellisen suuren määrän (27 %) fonologisia yhdistymisiä on aiheuttanut palatalisaation 

puuttuminen vironkielisissä sitä vaativissa sanoissa.   Yleisesti voidaan sanoa, että 

nuoremmille lapsille näyttääkin olevan ominaista leksikon, erityisesti deiktisten sano-

jen, ja morfologian koodien yhdistyminen; vanhemmille taas fraasin, syntaksin ja lek-

sikon, erityisesti substantiivien ja verbien koodien yhdistyminen (Hassinen 2002: 50). 

 
TAULUKKO 8. Koodien yhdistyminen ja koodinvaihto päiväkirja-merkintöjen lausumissa. 
KV 25    
yhdisty-miset 
yht. 

leksikaaliset 
yhdistymiset 

semanttiset 
yhdistymiset 

fonologiset 
yhdistymiset 

morfologiset 
yhdistymiset 

155 126 (81 %) 14 (9 %) 3 (2 %) 12 (8 %) 
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Päiväkirjamerkintöjen tuloksiin on suhtauduttava tietyin varauksin. Niissä nimittäin 

esiintyy yhdistymisiä konsentroidusti, koska päiväkirjametodin avullahan poimitaan 

lapsen kielenkäytöstä harvinainen, ensi kertaa esiintyvä tai kiinnostava kielenaines. 

Vaikka tätä aineistoa ei voida käyttää suoraan sellaisenaan yleistyksiin, niin kiinnosta-

va koodien yhdistymisiä koskeva lisätieto on kuitenkin käyttökelpoista. Kuten jo mai-

nittu, myös päiväkirjamerkintöjen yhdistymisistä enemmistö  on leksikaalisia (81 %).  

 

TAULUKKO 9. Koodien yhdistyminen (mix) vironkielisissä nauhoituksissa ikäkausittain  (sekä 
viron- että suomenkielisissä lausumissa). 
ikä 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9a 2.9b yht. 

mix % 5,9 % 4,8 % 4,0 % 9,7 % 10,8 % 7,8 % 12,5 % 7,7 % 

 

Eniten yhdistymisiä ja koodinvaihtoa (12,5 %) löytyy iässä 2.9b tehdyssä vironkieli-

sessä nauhoituksessa. Se on kolminkertainen määrä verrattuna ikävaiheiden 2.5 ja 2.6 

nauhoituksiin. Tilanteena nauhoitus 2.9b on ollut tavallista aamuista puuhastelua koto-

na, jossa äiti on passiivisempana, sisarukset aktiivisimpina osapuolina. Nauhoituksessa 

tehdään alussa tavallisia aamutoimia (ruokailu, pukeutuminen ym.).  Sen lisäksi lapset 

leikkivät keskenään käyttäen suomea sekä keskustellaan spontaanisti eri aiheista. Äi-

din on esimerkiksi luettava eräästä mukista suomenkielisen tarinan alku ja keksittävä 

sille jatkoa, jota sitten Ka kertoo eteenpäin suomeksi; Ka laulaa välillä tarhan suomen-

kielisiä lauluja.  Suomen kielen runsaampi käyttö on saattanut aiheuttaa tässä Kristia-

nin yhdistymisten suuren  määrän. Siihen on voinut vaikuttaa nauhoitustilanteen suu-

rempi spontaanius4. Tilanteeltaan nauhoituksen 2.9b tulokset ovat mielestäni 

luotettavampia, koska ne kuvastavat aidommin lapsen aktiivista kielenkäyttöä ja sisa-

rusten keskinäistä kommunikaatiota.  

Kiinnostavaa on myös todeta, että yleensäkin yhdistyminen vironkielisten nauhoi-

tusten suomenkielisessä kontekstissa on ollut prosentuaalisesti vähäisempää kuin vi-

ronkielisessä. Tämä johtuu tietenkin suomenkielisten lausumien vähäisyydestä. Esi-

merkiksi juuri nauhoituksen 2.9b yhdistymisiä suomenkielisissä lausumissa on 

pelkästään 0,8 %, vaikka lapset vaihtavatkin nauhoituksessa kielen välillä suomeen.  

                                                 
4 monessa nauhoituksessa on esimerkiksi katsottu jotain kuvakirjaa ym. viroon enemmän liittyvää, jol-
loin Kristianin on esimerkiksi toistanut äidin tai muiden keskustelukumppaneiden perässä vironkielisiä 
sanoja tai lausumia, joka puolestaan vaikuttaa loppulukemiin 
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Toinen nauhoitus, jossa esiintyy toiseksi eniten yhdistymisiä (10,8 %) on iältä 2.8. 

Myös siinä on nauhoitettu aamupuuhia, lasten vapaata leikkiä, keskustelua eri aiheista 

sekä yhdessä piirtämistä. Nauhoitus alkaa pitkällä jaksolla lasten suomenkielistä leik-

kitilannetta, kunnes äiti osallistuu leikkiin ja kääntyy lasten puoleen viroksi. Siinä 

kohdassa lapset vaihtavat kieltä äidin mukaan ja yhdessä jatketaan viroksi. Vironkieli-

nen kommunikaatio jatkuu nauhoituksen loppuun saakka.  

 
TAULUKKO 10. Kristianin koodien yhdistyminen (mix) vironkielisissä nauhoituksissa verrat-
tuna muihin tutkimuksiin.  
ikä 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9a 2.9b keski-

arvo 

Kr mix 5,9 % 4,8 % 4,0 % 9,7 % 10,8 % 7,8 % 12,5 % 8 % 

He mix5 18 % - 16 % 19 % - - 17 % 17,5 % 

M  

mix 6 

30 % 44 % 48 % - - - 13 % 33 % 

H mix  27 % 22 % 27 % - - - 9 %  21 % 

 

Taulukossa 10 olen vertaillut Kristianin tuloksia Heidi Rontun suomalais-

suomenruotsalaisen Helenan (He) koodien yhdistymisiin suomenkielisen äidin kanssa 

sekä Hassisen virolais-suomalaisten kaksikielisten H:n ja M:n yhdistymisiin vironkie-

lisessä kontekstissa. Lihavoituna on tuotu esiin jokaisella lapsella korkein esiintymis-

määrä.  

Helenalta puuttuvat tulokset ikäkausilta 2.5 ja 2.8, H:lta ja M:ltä ikäkausilta 2.7 ja 

2.8. Kaikilla vertailukohteina olevilla lapsilla esiintyy eniten yhdistymisiä aikaisem-

malla ikäkaudella verrattuna Kristianiin: Helenalla iässä 2.7 (19 %), H:lla iässä  2.4 ja 

2.6 (27 %), M:llä iässä 2.6 (48 %). Yleensäkin tuloksissa näkyy isoja eroja verrattuna 

Kristianin aineistoon. Kun kaikilla kolmella lapsella on yhdistymisten määrä toisen 

ikävuoden loppupuolella laskussa, niin Kristianilla se on hienoisessa nousussa iästä 2.7 

alkaen, ja iässä 2.9 on hänellä ja H:lla lähes yhtä paljon yhdistymisiä. Yhdistymisten 

keskiarvot osoittavat myös suuria eroja. Suurin määrä yhdistymisiä (33 %) löytyy M:n 

aineistosta. Se on nelinkertainen verrattuna Kristianin yhdistymisiin, ja iässä 2.6 ero on 

jopa yli 10-kertainen.  

                                                 
5 Heidi Rontu 2004: 234 
6 M:n ja H:n tulokset: Hassinen 2002: 141, 162 
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Hassinen (2002: 177,191) itse olettaa, että hänen lastensa keskinäiset suuret erot 

johtuvat heidän henkilökohtaisista eroavuuksista kielen omaksujina, ja tämä voi olla 

myös yhtenä selityksenä omiin vertailutuloksiini. Toisaalta on etsittävä selityksiä kie-

lenomaksumistilanteista ja taustoista: kun muut lapset omaksuvat kahta kieltä simul-

taanisesti syntymästä alkaen yksi kieli - yksi vanhempi -menetelmällä, niin Kristianin 

vahvin kieli on näiden nauhoitusten kontekstikieli viro, jonka rinnalla suomi on ollut 

suhteellisen passiivinen ikään 2.2 saakka. Olisi kiinnostavaa tutkia, onko olennainen 

vaikuttaja vertailukohteiden kodin kielitilanne, aktiivinen kaksikielinen konteksti, jos-

sa lapselta kuitenkin vaaditaan kahta päällekkäistä yksikielistä kontekstia, mikä saattaa 

olla pienelle lapselle varsin vaativa suoritus. Tällaista hypoteesia tukee osittain He:n 

aineiston analyysi (Rontu 2004: 235), josta käy ilmi, että äidin kommunikaatiostrategi-

at eivät ole kovinkaan yksikielisyyttä vaativia, vaan hän ensisijaisesti pitää tärkeänä 

kommunikaation onnistumista lapsen kanssa. 

Edellä esitetyt esimerkit osoittavat, että koodien yhdistymisen syitä pystytään kar-

toittamaan kunnolla vasta silloin, kun on tutkittu kommunikaatiotilanteita sekä vuoro-

vaikutukseen osallistujien kielellisiä asenteita, jotka usein ilmenevät heidän käyttämis-

tään kommunikaatiostrategioista. Tämän aiheen käsittelyyn keskitynkin seuraavassa 

luvussa.  
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5. VUOROVAIKUTUSTILANTEET JA STRATEGIOIDEN 
KÄYTTÖ  
 
 
5.1. Vuorovaikutustilanteet ja kaksikielisyyden kehittyminen 
 
Vuorovaikutuksen tavallisin kielellinen ilmentymismuoto on keskustelu. Jokainen 

keskustelutilanne alkaa kontaktin luomisesta. Sitä seuraa keskustelu prosessina, joka 

edellyttää roolien jakoa sekä osallistujien roolien huomioimista (lapsi-aikuinen, opetta-

ja-oppilas, lapsi-lapsi, työnantaja-työntekijä jne.). Jokainen keskustelutilanne päättyy 

yhteyden lopettamiseen. (Karlep 1998: 206.) Keskusteluprosessi riippuu aina myös 

kontekstista, jossa se käydään, esim. koulussa, tarhassa, kotona, josta riippuvat myös 

käytettävät kielelliset keinot. Keskusteluprosessi on dynaaminen, koska parin vastaus-

lausumia ei voi etukäteen tietää. Keskustelua luonnehtivat osallistujien strategia ja 

taktiikka.  

Kommunikatiivinen strategia kuvaa keskustelupäämäärän tavoittelemisen metodia. 

Kommunikatiivinen taktiikka taas on päämäärän ja strategian käyttö puheessa: sanan-

valinta, sanonnan jakaantuminen, keskustelutilan tason valinta. (Karlep 1998: 206.)  

Toisen ikävuoden lopussa ja kolmantena ikävuonna verbaalinen kommunikaatio 

muuttuu tärkeimmäksi. Kolmivuotiaalla on verbaalisia kommunikaatioakteja jo noin 

80 % (Karlep, mp.).  

Kommunikaation kehitys on sosiaalinen, vuorovaikutuksellinen prosessi (Parre 

1993: 207). Kieli omaksutaan vuorovaikutustilanteissa, joissa ajatukset, tunteet, tapah-

tumat, esineet ja muu ympäristö saavat sanallisen ilmaisun, ja niiden kautta myös sanat 

saavat merkityksensä (Överlund 1996: 20.) Lapsen kielen omaksumista selittävät klas-

siset teoriat voidaan karkeasti jakaa kahtia sen mukaan, painottavatko ne geneettisesti 

ohjautuvaa kypsymistä vaiko ympäristöön ja kokemuksiin pohjautuvaa oppimista. 

Näiden väliin jää kielen sosiaalisia juuria painottava Vygotskin (1932 [1962]) teoria ja 

myös ajattelun ja kielen kehityksen yhteyksiä korostava Piaget´n teoria. Kielen kehi-

tyksellä samoin kuin muidenkin psyykkisten funktioiden kehityksellä on juurensa niin 

geneettisessä perimässä kuin yhteiskunnallisessa todellisuudessakin, jotka molemmat 

säätelevät konkreettista toimintaa, jonka kautta kehitys etenee. (Nieminen 1991: 42.) 

Vygotski korostaa sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä kehitystapahtumassa. Tä-

män mukaan lapsen sosiaalinen yhteys toisiin ihmisiin ja ihmisten välinen vuorovaiku-
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tus on kaikkien korkeimpien välittyvien symbolisten psyykkisten toimintojen edelly-

tys. (Nieminen, mp.) 

Kielellisellä vuorovaikutuksella on erilaisia rooleja. Se edistää arvojen, normien, 

asenteiden ja roolien omaksumista. Lapsen kielelliset taidot vaikuttavat hänen ase-

maansa sosiaalisessa yhteisössä – erityisesti ikätovereiden joukossa. (Koppinen 1989: 

8.) Se myös auttaa lasta jäsentämään ympäristöään ja muodostamaan maailmanku-

vaansa, jonka avulla erityisesti kaksikulttuurisessa ympäristössä kasvava lapsi oppii 

paikantamaan kahden kielen käytön rooleja.    

Lapsen kokemusta kielestä hallitsee se, miten kieli täyttää lapsen omat vaatimukset 

ja mitä hänen yksityisiä tarpeitaan kieli auttaa häntä tyydyttämään. Hän käyttää kieltä 

monella tavalla: aineellisten ja älyllisten tarpeittensa tyydyttämiseen, kielellisen vuo-

rovaikutuksen luomiseen ja ylläpitämiseen ja tunteiden ilmaisemiseen. Lapsella on 

suoraa kokemusta kaikista näistä kielenkäyttötavoista, ja tämän vuoksi hän alitajuisesti 

tietää kielellä olevan useita häntä henkilökohtaisesti koskettavia tarkoituksia. Kieli on 

lapselle rikas ja taipuisa tarkoitusten toteuttamisen väline: hän voi tehdä sillä lähes 

rajattomia. (Koppinen 1989: 23.) 

Lapsen kasvuympäristön ihmissuhteet ja ihmisten syyt käyttää kieltä näiden suhtei-

den hoitamiseen ovat kehyksenä sille, miten kieli tässä ympäristössä toimii. Joutues-

saan alttiiksi kielelle lapsi oppii, mihin sitä käytetään ja edelleen käyttämään sitä sa-

moihin tarkoituksiin. (Koppinen, mp.) Kieltä ei voi näin ollen tarkastella yksilön 

kielenomaksumisen kannalta jäykkänä, suljettuna systeeminä. Kieli elää ja liikkuu. 

Kaksikielisessä kontekstissa, kahta kieltä omaksuttaessa yksilön kieli tarkoittaa kaikkia 

kommunikaatiotilanteisiin sopiviksi nähtyjä kielimuotoja. Palaute vuorovaikutuksessa 

on se, joka säätelee lapsen kielivalintoja, jotta tulevaisuudessa kaksikielisyys joko on-

nistuisi tai sitten ei. 

Ennen kouluikää lapsi osaa myös käyttää kieltä kuvittelemiseen, sepittämiseen ja 

keksimiseen. ”Leikisti” ja ”Olipa kerran” –kieli on välttämätön lorujen, sanaleikkien, 

satujen, tarinoiden, juttujen ja kuvittelun väline. (Koppinen 1989: 23) 

Lapsen tapa hahmottaa ympäristöään tulee esille siinä, miten hän lähestyy puheti-

lanteita ja toimii niissä (Koppinen 1989: 32). Siksi vanhempien tai puhekumppanien 

kaksikielisyydestä tietoinen lapsi käyttää kommunikaatiotilanteissa koodinvaihtoa ja 

koodien yhdistämistä täysin luontevasti ja tietoisesti. Esimerkiksi sopii hyvin seuraava, 
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tutkielmani mottonakin oleva sisarusten keskustelu, jossa lausumasta 05 kieli vaihde-

taan luontevasti kesken keskustelun toiseen.  

 

(18)  [päiväkirjamerkintä iältä 2.9; sisarukset valitsemassa  
kotona kirjoja katseltavaksi] 

01  Ka: Millise ma võtan? ´millaisen [kirjan] minä otan´ 
02  Kr: See on soome keeles. ´tämä on suomenkielinen´ 
03  Ka: Ma olen soomekeelne. ́ minä olen suomenkielinen ´ 
04        Terve.   [keskustelu jatkuu suomeksi] 
05  Kr: Terve. 
06  Ka: Minä otan sen. 
 

 

Vuorovaikutuksesta saamiensa kokemusten avulla lapsi vakiinnuttaa pysyvyyden 

käsitteen myös henkilösuhteissa (Koppinen 1989: 33). Tästä kehittyy henkilöihin liit-

tyvän tiedon omaksuminen ja jäsentäminen. Näin ollen voidaan mielestäni päätellä, 

että myös kielen valinta henkilön (tai ryhmän) mukaan vakiintuu, koska lapsi saa vuo-

rovaikutuksessa kokemusta myös käytettävästä kielestä tai koodista. Monet tutkijat 

ovatkin maininneet (esim. Simonson 2001) koodinvaihdosta yhden kielen sisällä, joka 

tarkoittaa sitä, että yksikielinenkin lapsi saattaa vaihtaa koodia tai roolia tilanteen ja 

henkilön mukaan. 

Vanhempien lisäksi lapselle ovat merkityksellisiä myös muut ihmiskontaktit. Nie-

minen tuo esimerkin tutkimuksesta, jossa perheet erosivat toisistaan hyvin paljon sen 

suhteen, paljonko aikuisia oli tavallisesti kotona. Tutkimuksen mukaan kolmasosassa 

perheistä oli lähes aina kaksi tai useampia aikuisia paikalla, kun taas kymmenesosassa 

perheistä äidit olivat enimmäkseen yksin lapsensa kanssa. On selvää, kuten tutkija to-

teaa, että nämä ääripäät tuottavat hyvin erilaisen sosiaalisen ja kielellisen ympäristön 

lapselle. Onkin oletettu, että aikuiskontaktien määrällä olisi positiivinen merkitys lap-

sen kehitykseen. (Nieminen 1991: 37.) Tämän tiedon perusteella voidaan olettaa, että 

kaksikielisessä perheessä useamman aikuisen (ja lapsen) läsnäolo luo kieliä omaksu-

valle lapselle selkeän kaksikielisen mallin, johon vanhempien yhden kielen käyttöön 

ohjaavat kielivalinnat ja keskustelustrategiat eivät ehkä pysty tehoamaan.  

Kuten Nieminen esittää, vanhempi ei ole itse ainoastaan sosiaalinen ärsyke lapselle, 

vaan hän myös välittää erilaisia sosiaalisia ja ympäristökokemuksia tälle. Organisoi-

dessaan lapsen ympäristöä ajallisesti, paikallisesti ja toiminnallisesti - eli suunnitelles-

saan lapsen päivätoimintaa, mikä tarkoittaa erikielisiä ihmiskontakteja ja ärsykkeitä - 
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aikuinen tuottaa epäsuoria sosiaalisia vaikutuksia, joiden on todettu olevan yhteydessä 

lapsen kehitykseen. (Nieminen 1991: 38.) Niemisen tutkimustulokset tukevat Lanzan 

perusteluja siitä, että kaksikielisyyden omaksumisessa oleellisimpana nousee esille 

syötös ja syötökseen liittyvät taustatekijät, koko laajempi konteksti.  

Sosiaalisiin tilanteisiin liittyvällä tiedolla tarkoitetaan sääntöjä, joiden mukaan 

lapsi oppii valitsemaan sopivan puhetyylin ja -ilmaisun esimerkiksi kuulijoiden iän, 

sukupuolen ja tuttuuden mukaan. (Nieminen 1991: 38.) Tämä ei kuitenkaan päde käsit-

tääkseni alle 3-vuotiaiden kohdalla, jossa puhetyyliä ei vielä näin tietoisesti pystytä 

vaihtamaan.  

Tilanteittain vaihtelevien sosiaalisten kategorioiden kuten roolien erotteleminen on 

pitkäaikaisen oppimisen tulosta. Myös lapsella voi olla erilaisia rooleja: esimerkiksi 

kuopuksen, tarhalaisen, ison tytön tai pojan rooli. Roolien tunnistaminen edellyttää 

erityyppisiin vuorovaikutustilanteisiin osallistumista ja toisten käyttäytymisen havain-

nointia. (Nieminen, mp.) Kaksikielisen lapsen rooleihin lisääntyvät roolikohtaiset kie-

livalinnat, mutta myös kielen valinta itse voi olla roolin vaihtoa. Kielivalinnat ja koo-

dien yhdistäminen, kuten myös koodinvaihto, eivät tämän tiedon valossa ehkä 

niinkään liity kielen vaan sosiaalisten roolien ja niiden vaihdon oppimiseen. Voitaisiin 

siis ajatella, että lapsi tullessaan noin 3 vuoden ikään, jolta ajalta useammat tutkimuk-

set ovat todenneet yhdistymisten vähenevän, onkin opetellut lähiympäristön kommu-

nikaatiotilanteissa tarvittavat sosiaaliset roolit ja niihin liittyvän kielenkäytön.  

Alle kaksivuotiaan lapsen päivittäinen fyysinen ja tilaympäristö rajoittuvat kotiin, 

päivähoitopaikkaan, pihaan, lähikauppaan ja puistoon. Vaikka pieni lapsi on hyvin 

aktiivinen havainnoija ja kokemusten hankkija, hän on vielä kaksivuotiaaksi asti hyvin 

suuressa määrin riippuvainen vanhemmistaan ja heidän toiminnastaan kokemusten 

tuottajana. (Nieminen 1991: 39.) Esine- tai tilaympäristö liittyy saumattomasti lapsen 

toimintaa ohjaavan ja lapsen kanssa seurustelevan aikuisen toimintaan koko kahden 

ensimmäisen ikävuoden ajan. (Mp.)  

Esineisiin ja henkilöihin liittyvän tiedon ohella tapahtumatiedolla on tärkeä merki-

tys kielen ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa. Huomattava määrä todellisen elämän 

tapahtumista jäsentyy toisiinsa liittyvinä paikallisina tai ajallisina seurantoina. Lapsen 

mielikuvissa esimerkiksi keittiöön liittyvät asiat edustavat paikallisesti jäsentynyttä 

tietoutta. Peräkkäisiksi tapahtumiksi jäsentyneitä ovat puolestaan mm. nukkumaan-

menoon, ulkoiluun ja ruokailuun liittyvät tapahtumaketjut. (Koppinen 1989: 34.)  
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Tietyt tapahtumaketjut voivat myös aiheuttaa koodinvaihtoa, jos tapahtumiin liit-

tyy vakituisesti jommankumman kielen käyttö. Saman olen aineistoni pohjalta huo-

mannut pätevän myös esineisiin: jos havaintopiirissä on esineitä, jotka kuuluvat tiet-

tyyn kielikontekstiin, voi lapsi vaihtaa kieltä esinehavainnon mukaan. Käsittelen tätä 

kontekstisiirrännäiseksi nimeämääni ilmiötä seuraavissa alaluvuissa.  

 
 
 
5.1.2. Kontekstisidonnaisuus kaksikielisessä  
kommunikaatiossa 
   

yhteiskunnan konteksti 
        (suomenkielinen) 

 
 
 
yleis-       
konteksti                   
(vironkielinen)     
 

tilannekohtainen 
konteksti 

(suomenkielinen)  
      
 
 
 
Kuvio 1. Kielikontekstit kommunikaatiotilanteissa: esimerkki Kristianin kotinauhoituk-
sista, joissa yhtenä keskustelukumppanina hänen sisarensa Katariina. 

 

Kuviossa 1 olen kuvaillut kielikonteksteja tietyssä konkreettisessa keskustelutilantees-

sa. On nimittäin aika tavallista, että kaksikieliset lapset, aineistoni pohjalta Kristian ja 

hänen sisarensa Katariina tai heidän virolainen Suomessa asuva kaverinsa, vaihtavat 

kieltään leikkitilanteissa virosta suomeksi. Kuvaan tilannetta yllä olevalla kuviolla, 

jossa näkyvät mainitussa kommunikaatiotilanteessa vaikuttavat kontekstit: ensin yh-

teiskunnan konteksti, joka on yksikielisesti suomenkielinen, sitten yleiskonteksti eli 

kotikonteksti, jota voidaan enimmäkseen tietyin varauksin pitää yksikielisesti vironkie-

lisenä ja lopuksi konkreettinen eli tilannekohtainen konteksti, joka on suomenkielinen. 

Viimeksi mainitusta voi myös puhua kaksikielisenä kontekstina, koska lapset liikkuvat 

kaksikielisinä kielestä toiseen. 
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5.1.3. Kontekstisiirrännäiset 

 

Olen jo useaan otteeseen viitannut Kristianin koodien yhdistymisissä esiintyvään esi-

ne- ja tilaympäristöön liittyviin ilmiöihin, jotka olen nimennyt kontekstisiirrännäisiksi. 

Löytöäni tukee seuraavassa esittelemäni Kauppisen teoria skripteistä lapsen kielessä.  

Kokemusten kautta saatu tieto varastoituu ihmisen pitkäkestoiseen muistiin tietora-

kenteiksi eli mieltämisyksiköiksi, jotka kokemusten toistuessa vahvistuvat tai niiden 

vaihdellessa muokkautuvat toisenlaisiksi. Lapsen ajattelun ja kielen kannalta olennai-

sia ovat skriptit, spesifisiin tilanteisiin liittyvät tietorakenteet. Skriptit ovat ihmisen 

henkilökohtaisia odotuksia siitä, miten asiat elämässä etenevät. Lapset oppivat ne hy-

vin varhain. Nimenomaan skripteihin säilöytyvä tieto omaksutaan toistuvien kokemus-

ten kautta. (Kauppinen 1992: 188-189.) Yksi tällainen tietorakenne on tilanteinen 

skripti: tiedämme, mitä olemme kokeneet vastaavassa tilanteessa aikaisemmin. Tästä 

on selvästi kysymys, kun T., Kauppisen informantti, 2.5:n ikäisenä kysyy onko pas-

saa? (´pashaa´) istuuduttuaan kesäkuussa ruokapöytään, jolle on levitetty pääsiäisenä 

käytössä ollut liina. Vielä kauemmaksi T:n muisti yltää, kun hän samanikäisenä, jou-

luisen kokemuksen muistaen kysyy, onko siellä pulkkaa mentäessä sukulaistalon va-

rastorakennukseen. Näistä repliikeistä voi päätellä, että pasha ja tietynlainen liina ovat 

osa lapsen pääsiäisskriptiä. Sukulaistalon varastorakennus taas lienee osa tilanteisestä 

skriptistä, johon kuuluu myös pulkka. Tietyt sanat taas voivat assosioitua myös puh-

taasti verbaaliseen kontekstiin. (Kauppinen 1992: 189.) 

Omassa aineistossani olen havainnut samankaltaisia ilmiöitä, jotka kahden kielen 

kontekstin välissä liikkuessaan pistävät kuitenkin silmään koodien yhdistymisinä. Ni-

meämällä nämä ilmiöt kontekstisiirrännäisiksi erotan ne muista yhdistymisistä. Kuvi-

ossa 2 on pelkistetysti kuvattu kontekstisiirrännäisten esiintyminen  kielikonteksteihin 

nähden. Ne ovat aineistossani aika yleisiä koodinvaihdon ja koodien yhdistymisen 

aiheuttajia. Yleensä aineistostani löytyy kontekstisiirrännäisiä juuri suomenkielisestä 

kontekstista vironkieliseen, päinvastainen ilmiö saattaa olla myöskin todennäköinen, 

mutta on jäänyt vastaavan aineiston vähäisyyden takia rekisteröimättä.  
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yhteiskunnan konteksti  
(suomenkielinen) 

 yleiskonteksti       
(vironkielinen)  

  
kontekstisiirrännäinen 
(suomenkielinen) 
 
 
 

 
 
 

Kuvio 2. Kielikontekstit kommunikaatiotilanteissa: kontekstisiirrännäinen. 
 
 
Ilmiötä kuvaa esimerkki (19) iältä 2.5, jossa Kristian vaihtaa kesken vironkielisen lau-

suman kielensä suomeksi kynttilä palaa, koska se on erittäin jokapäiväinen tapahtuma 

tarhassa7, ja siitä myös mitä todennäköisimmin syntyy tarhassa puhetta.  

 

(19)  [päiväkirjamerkintä iältä 2.5; kotona] 
01  Kr: Emme tule vaata kynttilä palaa.  ´äiti tule katso  

kynttilä palaa´ 
02  Ka: Küünal.                    ´kynttilä´ 
03  Ä:   See on küünal.                   ´se on kynttilä´ 
04  Kr: Ei ole. Kynttilä palaa. 
05   Kr:   Katariina ei saa puhaltaa.  
06   Kr:   Siks se palaa.  
07   Kr:     Minä puhalan kynttilän pois. 

Sana kynttilä aiheuttaa keskustelutilanteessa kielen vaihdon virosta suomeen lausu-

masta 05 alkaen ja Kristian jatkaa suomeksi äidin ja sisarensa puheenvuoroista piit-

taamatta. Syynä koodinvaihtoon pidän juuri tarhan kontekstisidonnaisuutta.     

 

 

 

 

 

   

                                                 
7  Steiner-päiväkodissa sytytetään kynttilä aina ruokailun, satupiirin ym. vastaavan yhteydessä 
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5.2. Lasten keskinäinen vuorovaikutus 

 

Lapsen kommunikaation kehitys liikkuu kahta linjaa pitkin: lapsi – aikuinen, jossa 

lapsi on vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa sekä lapsi – lapsi, jossa vuorovaikutuk-

sen osapuolina ovat muut lapset. Ensin on tärkein ensimmäinen linja, mutta aikaa 

myöten toisen painoarvo kasvaa. (Karlep 1998: 213.)  

Vaikka lapsi-lapsi kommunikaatiolinja on alussa aika vähäinen, se muuttuu yhä tär-

keämmäksi. Tällä linjalla on tehtäviä, joita lapsen ja aikuisen kommunikaatio ei pysty 

täyttämään. Karlepin (1998: 215-216) mukaan lapsi-lapsi kommunikaatiotehtäviä ovat:  

- opetella kommunikoimaan tasavertaisen parin kanssa 

- suorittaa toimintoja, joita ei pysty yksin tekemään tai joihin pystyy vain ra-

jallisesti (leikki)  

- toteuttaa käyttäytymisnormeja ja moraalisääntöjä tilanteissa, joista puuttuu 

suoranainen auktoriteettinen sääntely  

Olen tarkastellut Kristianin kanssa käytettyjä strategioita myös kommunikaatiossa 

sisarensa Katariinan kanssa, koska siskolla on Kristianin kielellisessä kehityksessä iso 

rooli – osallistuuhan hän myös melkein kaikkiin nauhoituksiinkin. Kristianin kielellistä 

käyttäytymistä ja strategioita kahden kielen valinnoissa ohjaa lasten yhteisissä tilan-

teissa pikemminkin sisar kuin vanhemmat. Kielitietoisena lapsena Katariina on jo pie-

nestä pitäen tulkannut aina ”oikealle henkilölle” oikeaan kieleen ja käyttää tätä myös 

veljensä kanssa kommunikoidessaan. 

Esimerkiksi kun Kristian puhuu äidille suomeksi ja äiti ei ole ymmärtävinään vaan 

vaatii vironkielistä kommunikaatiota, Katariina tulkkaa vieressä Kristianin puheen 

viroksi, ja siten Kristian ei koe tarpeelliseksi itse sanoa samaa viroksi. Tietenkin taus-

talla vaikuttaa myös varma tieto äidin kaksikielisyydestä, joten suoraviivaisempana 

kommunikoijana Kristian ei vaivaudu turhaan vaihtamaan kieltä, kun tietää kuitenkin 

tulevansa ymmärretyksi.  

Seuraava esimerkki iältä 2.9 luonnehtii hyvin sisarusten tapaa reagoida äidin - 

usein Kristianin kielenkäyttöön kohdistuviin - strategioihin. Tässä ja seuraavissa nau-

hoituksissa käytetyt [+] ja [-] merkitsevät strategian onnistumisen tai epäonnistumisen 

Kristianin reagoinnin kannalta8.  

                                                 
8 litterointimerkinnät ja lyhenteet löytyvät myös liitteestä 2. 
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(20)  [nauhoitus iältä 2.9; sisarukset leikkivät, äiti yhtyy kes 
kusteluun] 

01  Kr: vettä sataa (--).   [KV]  
02  Ka: tanssivat (--). 
03  Kr: oi kato, vettä täällä.  
04  Ä:   mis sa räägid?     [MGS]          ´mitä sinä sanot´ 
05  Kr: vettä täällä. [-] [KV] 
06  Ä:   mida?  [MGS] ´mitä´ 
07  Kr: vettä täällä. [-] [KV] 
08  Ä:   ei saa aru. [MGS] ´en ymmärrä´ 
09  Ka: vett siin.   ´vettä täällä´ 
10  Kr: vet-tä tääl-lä. [tavuttaen] 
11 Ka: ta tähendas et vett siin. ´hän tarkoitti et 

tä vettä täällä´ 
12  Kr: ja sekotan. sekotan ja sekotan.  
13  Ä:   kuivatame käe ära.  ´kuivaamme  

käden´ 
14  Kr: mhm.  [myöntyy] 

 

Esimerkissä on Kristian lausumassa 01 vaihtanut juuri koodia siskonsa mukaan. Kata-

riina oli kertoilemassa suomeksi tarinaa, joka jatkuu vielä lausumassa 02. Triadisen 

keskustelun luonteesta johtuen äiti olettaa Kristianin puhuvan myös hänelle ja siksi 

puuttuu Kristianin suomenkieliseen lausumaan 03, vaatien vironkielistä selvennystä.  

Kristian ei halua vaihtaa leikkikielensä koodia äidin koodiksi, mutta Katariina tulkkaa 

vieressä kahdessakin lausumassa, vaikka tietääkin äidin ymmärtävän suomea ja Kris-

tianin lausumia.  

Edellisen perusteella saattaa olla myös ymmärrettävissä, miksi Kristian turhautui ja 

raivostuikin ensimmäiset kuukaudet tarhassa, kun häntä ei ymmärretty. Valtaosa hänen 

sosiaalisesta ympäristöstään (ystävät, perhetutut ym.) oli kaksikielinen, joten hän oletti 

kaikkien ihmisten olevan kaksikielisiä, tarkemmin sanoen osaavan sekä viroa että 

suomea. 
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5.3. Keskustelustrategiat kommunikaatiotilanteissa omassa 
aineistossani 

 

Tässä luvussa esittelen aineistostani löytyneiden strategioiden laatua, määrää ja vaiku-

tusta Kristianin kielenkäyttöön sekä pohdin niiden toimivuutta yleensä. Vertailen myös 

lyhyesti saamiani tuloksia muiden tutkijoiden tuloksiin. 

Aineistoni kommunikaatiotilanteet ovat vaihtelevia. Kristianilla on ollut erilaisia 

sosiaalisia ympäristöjä sekä monia keskustelukumppaneita, varsinkin suomenkielisissä 

nauhoituksissa: niihin on osallistunut kummin perhe sekä tarhaympäristössä hoitohen-

kilökuntaa ja leikkikavereita. Vironkielisistä nauhoitustilanteista valtaosassa on oltu 

kotona ja kommunikaatiotilanteisiin ovat enimmäkseen osallistuneet äiti ja sisko Kata-

riina. Siksi olenkin päätynyt tutkimaan lähinnä heidän käyttämiään strategioita sekä 

yhden nauhoituksen perusteella myös isän (I) strategioita.  

Päiväkirjamerkinnöistä kaikki eivät soveltuneet keskustelustrategioiden tutkimi-

seen niiden vähäisen luotettavuuden takia: joskus niihin on merkitty pelkästään yksit-

täisiä lausumia Kristianin puheesta ja joskus merkintä saattaa katketa kommunikaa-

tiotilanteen kannalta tärkeässä kohdassa.  Ne on kuitenkin aineistona sisällytetty 

yhdistyneiden lausumien osioon, koska siihen niissä on arvokasta materiaalia Kristia-

nin kielenkäytöstä.  

Olen vertailukohteina tarkastellut äitien käyttämiä strategioita Rontun, Simonsonin 

ja Juan-Garau & Pérez-Vidalin tutkimuksissa. Näissä kaikissa tutkituissa perheissä 

vanhemmat ovat erikielisiä ja niissä noudatetaan periaatetta yksi henkilö – yksi kieli. 

Strategioita tarkastellessaan käy kuitenkin ilmi, että käytännössä äidit toteuttavat peri-

aatetta eri tavalla, mukauttaen sitä lapsen ikään ja kielenkehityksen tasoon. Kaikissa 

kolmessa tutkimuksessa viitataan siihen, että kommunikoidessaan pienen lapsen kans-

sa äidit pitävät tärkeimpänä kommunikaation onnistumista, ja vasta sitten oikeaa kieli-

valintaa. Vasta kolmen vuoden rajan ylittyessä saatetaan vaatimustasoa nostaa ja alkaa 

käyttää yksikielisempiä strategioita (kuten esim. Rontu 2004: 237).  Keränen (1999: 5) 

kertoo suomenkielisen isän alkaneen teeskennellä yksikielistä siinä vaiheessa, kun hän 

huomasi suomalais-virolaisen tyttärensä siirtyneen jo täysin vironkieliseen kommuni-

kaatioon hänen kanssaan. Aikaisemmat yhdistymiset eivät isää olleet häirinneet. 

Vertailu olisi tietenkin täydellisempää, jos siihen pystyttäisiin lisäämään lasten 

koodien yhdistymiset suhteessa vanhempien strategioihin ja muutoksiin niiden käytös-
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sä. Näin saataisiin selville, missä vaiheessa lapsi on sosiaalistunut tietynlaiseen kom-

munikaatioon vanhemman kanssa ja millaiset strategiat lopulta tuottavat toivottua tu-

losta kaksikielisen perheen lapsen kielenkäytössä.    

 

 

5.3.1. Yhden kielen käyttöön ohjaavat strategiat 
 

Minimal Grasp Strategy (MGS) 
MGS eli vastinepyyntöstrategia9 tarkoittaa tilannetta, jossa vanhempi viestittää lapsel-

le, ettei ole ymmärtänyt lasta, ja pyytää lasta käyttämään toista kieltä esittäen esimer-

kiksi selvennystä pyytäviä kysymyksiä. Aineistossani on MGS:aa käyttänyt ainoastaan 

äiti, 55 käytetystä strategiasta on näitä 5 eli alle 10 %. Äiti on ottanut MGS:n käyttöön 

vasta viimeisissä nauhoituksissa eli Kristianin tullessaan ikään 2.9. Tämä tukee teoriaa, 

että vaatimus yhden kielen käyttöön lisääntyy lapsen kielen kehittyessä. Esimerkiksi 

Heidi Rontu (2004: 237) toteaa, että Helenan äiti alkoi käyttää enemmän yksikielisyy-

teen pyrkiviä strategioita äänityskerrasta 3.0 alkaen. Koska MGS ei ole yleinen tapa 

äidin reagoida kommunikaatiotilanteessa, on se myös lasten mielestä outoa, jos äiti 

yhtäkkiä ei olekaan enää ymmärtävinään lasten suomenkielistä puhetta (ks. siitä esi-

merkki (20) luvussa 5.2) 

Joskus Kristian ei suostu millään vaihtamaan kieltä tai käyttämään äidin tarjoamaa 

toisen kielen vastinetta. Tätä tapahtuu usein jo edellä kuvattujen kontekstisiirrännäis-

ten yhteydessä, mutta joskus myös muissa koodien yhdistämistapauksissa, kuten seu-

raavassa esimerkissä: 

 
(21)  [nauhoitus 2.9a; vironkielinen konteksti; Kr leikkii, äiti  

on mukana tilanteessa] 
01  Kr: uppss. Ää mina mängin (se-n?).  ´ups. minä leikin  
        (sillä?)´ 
[leikkii käsinukeilla] 
02         Vaata (--) jänis jänis.  [MIX]      ´kato (--) sm jänis  
      jänis´ 
03  Ä:   on se jänes vä? [EGS] ´onko toi jänis´ 
04  Kr: jaa jänis. [-] [MIX]  ´kyllä [sm] jänis´ 
05  Ä:   ei ole.  [MGS]      ´ei ole´ 
06  Kr: on.  [-]              ´on´ 
07  Ä:   ei ole.  [MGS]       ´ei ole´ 
08  Kr: on.  [-]               ´on´ 

                                                 
9 käännökset tässä ja seuraavissa ovat Heidi Rontulta (2004 :236) 
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09  Ä:   kes sa oled?                   ´kuka sinä olet´ 
[äiti vaihtaa roolia - hän lähestyy Kr:n jänis-nukkea tyttö-käsinukella]  
10  Kr: jänes.  [+]          ´[vir] jänis´ 
11  Ä:   kes mina olen?                ´kuka minä olen´ 
12  Kr: türuk.[´tüdruk´]                ´tyttö´ 

 

Lausumassa 02 Kristian yhdistää vironkieliseen lausumaansa suomen sanan jänis, ker-

toen kädessään olevasta käsinukesta.  Äiti reagoi ensin siihen arvausstrategialla, tarjo-

ten kysymyksessä oikeaa vironkielistä muotoa jänes. Kristianin myönteisestä, yhdis-

tymistä yhä sisältävästä vastauksesta äidille on nähtävissä, että hän on jo sosiaalistunut 

äidin toisenlaisiin strategioihin (MOS ja RS), eikä yhdistyminen ole hänen mielestään 

ongelma. Äiti jatkaa lausumissa 05 ja 07 poikkeavalla käytöksellä eli vastinepyyntö-

strategialla, joka ei kumpaankaan lausumaan tuota positiivista tulosta. Kristian ei to-

dennäköisesti ymmärrä, mitä äiti haluaa, ja aivan oikeutetusti väittää äidille vastaan. 

Lausumassa 09 äiti vaihtaa strategiaa taas täysin, lähestyen aihetta uudella tavalla: hän 

vaihtaakin roolia ja puhuu Kristianille tyttö-käsinuken kautta. Roolinvaihto tuottaa 

tulosta – Kristianin jänis alkaa puhua viroa äidin tyttö-nukelle.  

 

Expression Guess Strategy (EGS ) 
Esimerkissä (21) käytti äiti myös EGS:ää eli arvausstrategiaa, jossa vanhempi esittää 

selventävän kysymyksen (yleensä kO-kysymyksen, viroksi kas-kysymysrakenteen) 

sisällyttäen siihen yhdistetyn kielenaineksen toisella kielellä, ks. esimerkin lausumaa 

03. Äiti on käyttänyt aineistossa EGS:ää 3 kertaa (5,5 % kaikista), mikä tekee siitä 

kolmanneksi vähiten käytetyn strategian. Arvausstrategia kuuluu jo niihin strategioi-

hin, jotka viestittävät sen käyttäjän kaksikielisyydestä, mutta se kuitenkin kehottaa 

lasta vielä aktiivisesti käyttämään tarjottua kieltä tai sen ainesta. Se on myös vas-

tinepyyntöstrategiaa pehmeämpi tapa ohjata lasta, koska siinä annetaan lapselle mah-

dollisuus toiston kautta harjoitella uutta tai vähemmän käytössä olevaa toisen kielen 

ainesta. Vaikka olen yleisestä vertailusta rajannut pois päiväkirjamerkintöjen strategiat 

ja niiden vaikutukset, niin seuraava esimerkki on otettu juuri päiväkirjasta, jossa ar-

vausstrategiaa (EGS) on äidiltä rekisteröity jopa 7 kertaa: 
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(22)  [päiväkirjamerkintä iältä 2.4; Kristian leikkimässä  
kotona; vir konteksti] 

01  Kr: Helikopter.  ´helikopteri´  
02        Rikki läks minu helikopter. [MIX]  ´[sm] rikki meni  
     helikopterini´ 
03        See läks ka rikki.         [MIX] ´tämä meni  

       myös [sm] rikki´ 
04  Ä:   Katki läks vä?         [EGS] ´menikö rikki´ 
05  Kr: Jah.          [+] ´kyllä´ 
 

Kristianin käyttää lausumissa 02 ja 03 leksikaalisena yhdistymisenä suomen sanaa 

rikki. Lausumassa 04 äiti käyttää arvausstrategiaa kysyen Kristianilta viroksi menikö 

rikki, johon Kristian vastaa viroksi myöntävästi. Vaikka hän ei käytäkään äidin tarjoa-

maa sanaa, onnistuu strategia ohjaamaan Kristiania viron kielen käyttöön.  

Katariina ei ole nauhoituksissa käyttänyt kumpaakaan (MGS eikä EGS) strategiaa 

kommunikaatiossa Kristianin kanssa (ks. taulukko 12). Muutamia esimerkkejä on kui-

tenkin kirjautunut päiväkirjamerkintöihin. Tämä tulos on sinänsä ristiriidassa Katarii-

nan yleisen kielellisen käyttäytymisen kannalta – hän pitää edelleenkin kaksi kieltä 

tarkasti erillään ja on hyvin kielitietoinen, mikä ilmenee myös reagoinneissa Kristianin 

yhdistyneisiin lausumiin. Toisaalta taas leikkitilanteissa on tärkeämpää kommunikaa-

tion eteneminen, ja siksi muut paitsi toistostrategia saattavat vaarantaa leikin sujuvuu-

den. Kirjankatselutilanteissa on Katariina vanhempana usein aktiivisempi puoli: hän 

ehtii vastaamaan kirjan kuvista esitettyihin kysymyksiin ensimmäisenä. Vaikka äiti 

ajoittain onnistuukin ohjaamaan kirjakeskustelua Kristian-keskeiseksi, niin muuten 

Kristian tulee kielellisesti Katariinan vanavedessä eli toistaa perässä Katariinan lausu-

mia.  

Äidin käyttämistä vastinepyyntöstrategioista (MGS) yksi onnistui ja 3 epäonnistui 

ohjaamaan Kristiania yksikieliseen käyttöön, mikä vahvistaa ajatusta lapsen sosiaalis-

tumisesta vanhemman tiettyyn kommunikaatiotapaan – onhan MGS myös harvoin 

käytetty strategia. Vertailu Simonsonin (2002: 31, 36) tuloksiin tuottaa saman päätel-

män. Simonsonin perheessä MGS on tuttu strategia: äidin käyttämistä strategioista 

lähes puolet on MGS:ää (isälläkin on niitä 18 %). William reagoi positiivisesti äidin 

käyttämään MGS:ään 43,5 % tapauksista.   

Rontun aineistossa äiti käytti Helenan kanssa MGS:ää nauhoitusaikana 2.3-3.8 ai-

noastaan neljässä nauhoituksessa. Iän 2.7 ja 2.9 nauhoituksissa jää MGS:n kokonais-

osuus muihin strategioihin verrattuna pariin prosenttiin. EGS esiintyy puolestaan kai-
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kissa nauhoituksissa (eli se on säännöllinen strategia Kristianin äidin käyttämiin ver-

rattuna), mutta sen käyttö nousee yli 10 % vasta iässä 3.0. 

 
 

5.3.2. Passiivisesti kaksikielisyyttä hyväksyvät  
strategiat 
 
Move on Strategy (MOS) 
MOS eli etenemisstrategia keskittyy kommunikaation sujuvuuteen, keskustelun anne-

taan jatkua kiinnittämättä huomiota koodien yhdistymiseen lapsen lausumassa. Tämä 

strategia myös viestittää siitä, että vanhempikin on kaksikielinen – hän ymmärtää lap-

sen käyttämää toista kieltä.  

Kuten taulukko 11 luvussa 5.3.4 osoittaa, etenemisstrategia on ollut äidin eniten 

(52,7 %) käyttämä strategia. MOS esiintyy kaikissa nauhoituksissa, nauhoituksessa 2.5 

jopa ainoana strategiana. Toisaalta strategioiden löytäminen ja luokittelu ei ole aivan 

yksinkertaista: MOS strategiana saattaa olla aika hankala määritellä eli aina ei konteks-

tin avullakaan ole voinut saada selvää, pysähtyykö keskustelu Kristianin jonkin yhdis-

tetyn lausuman jälkeen vai muuttuuko puheenaihe ja tilanne sillä tavoin, että koko lau-

suma jää joko huomaamatta muilta interaktioon osallistuvilta tai sitten sitä pidetään 

edelliseen kommunikaatiotilanteeseen kuuluvana. Joissakin tapauksissa (varsinkin 

triadisissa keskusteluissa) Kristianin luullaan joko puhuvansa itsekseen tai kolmannel-

le osapuolelle, eikä kumpikaan keskustelukumppaneista siksi reagoi Kristianin lausu-

maan.  

Vaikka äiti puoltaakin yksi henkilö - yksi kieli -periaatetta, ja vaikka teoriassa on 

kyse kotona vähemmistökieli - ympäristössä enemmistökieli -mallista, niin taulukossa 

esitetyt tulokset todistavat monien muidenkin tutkimustulosten tapaan (ks. esim. Lan-

za, Juan-Garau & Pérez-Vidal), ettei kaksikielisen perheen tilanne ole näin yksinker-

tainen. 
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(23)  [nauhoitus iältä 2.5; Kr, Ä, ja Ka katselevat kotona vi 
ronkielistä lastenkirjaa koirasta.] 

01  Kr: mise muki maja on emme?   [MIX] ´missä se Mukin  
talo on´ 

02  Ä:   vaatame.           [MOS]  ´katsotaan´ 
03  Kr: äh?   [kysyvästi] 
04  Ä: paistab kuskil.   ´näkyy jossain´ 
05  Kr: misse se (muki?) maja on?[-] [MIX] ´missä se (Mu 

  kin) talo on´  
 

Esimerkissä (23) Kristian käyttää vironkielisessä lausumassa sulautunutta ilmausta 

´mise´ sm: ´missä se´ vir: ´kus see´, joka on Kristianin aineistossa muutenkin aika ylei-

sesti esiintyvä yhdistymisilmiö. Se voi olla myös selityksenä siihen, miksi äiti käyttää 

strategiana MOS:ää: hän on tottunut Kristianin tämän ilmaisun käyttöön, eikä huomaa 

enää sen olevan yhdistymistä. Esimerkissä äidin käyttämä strategia ei edesauta lasta 

valitsemaan oikeaa muotoa – vaikka Kristianin viron kielestä on löydettävissä vastaava 

viron interrogatiivipronomini kus – ja hän toistaa lausumassa 05 samaa yhdistynyttä 

muotoa.  

Katariinalta löytyy etenemisstrategian käyttöä 8 kertaa, mikä tekee siitä toiseksi 

käytetyimmän strategian, ja Kristian isältä 4 kertaa, se on myös hänellä eniten käytetty 

strategia.  

Yksikieliseen kielenkäyttöön Kristiania ohjasi näistä 4 MOS -tapausta, 8 epäonnis-

tui ja loput olivat epäselviä. Myös Simonsonilla alle puolet äidin käyttämistä etenemis-

strategioista epäonnistui. 

Oma aineistoni vahvistaa myös muissa tutkimuksissa esitettyjä tuloksia: MOS eli 

etenemisstrategia on kaksikielisessä kommunikaatiossa yksi eniten käytetyistä strate-

gioista. Kristianin äidin tapaan MOS on yleisimmin käytetty strategia myös Helenan 

äidillä (Rontu 2004), iässä 2.6 se ylittää jopa 80 % kaikista strategioista. Williamin 

äidillä se on toiseksi käytetyin (29 %) strategia MGS:n jälkeen. Juan-Garaun & Pérez-

Vidalin (2001) katalaanilais-englantilaisen Andreun katalaaninkielisellä äidillä esiin-

tyy etenemisstrategia ainoana koko aineistossa ikäkaudella 1.3-2.11. ja se on myös 

äidin eniten suosima strategia. 
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Repetition Strategy (RS) 
Huomattavan taajaan on käytetty myös astetta yksikielisempään kommunikaatioon 

ohjaavaa RS:ää (Repetition Strategy) eli toistostrategiaa. Äidiltä löytyi 16 toistostrate-

gian käyttöä, ja se on 29 % eli toiseksi eniten kaikista strategioista. Esimerkissä (24) 

äiti aloittaa keskustelun viroksi, jonka jälkeen lapset jatkavat leikkiä suomeksi. 

 

(24)  [nauhoitus iältä 2.7; Kr, Ä ja Ka keskustelevat, lapsilla  
leikkitilanne, jossa tilannekohtainen konteksti suomen 
kielinen] 

01  Ä:  homme on päris õige vastlapäev. ´huomenna on  
      oikea laskiainen´ 

02  Ka: mhm  
03  Kr: kas nüüd on vastlapäev?           ´onko nyt laskiainen´ 
04  Kr: [nauraa] nüüd on vast-                      ´nyt on lask-´ 
05  Kr: annetaan näile ruokaa. [KV>sm] 
06 Kr: neD puto-    [MIX] ´nämä puto-´  
07  Ä:   need veerevad maha,    [RS] ´nämä vierivät  

maahan´ 
08 Ä:   pane siia sisse tagasi.  ´laita tämän si- 

sään takaisin´ 
09 Kr: jah.    [+][KV>vir] ́ niin´ 
10 Kr: nyt on ruokaa.   [sm]   
11 Kr: (--) meie ruokaa,   [MIX] ´meidän ruokaa´     
antaa sitä ruokaa. 

 

Kristianin yhdistynyt lausuma 06 (esineiden putoamisen toteaminen) on osoitettu myös 

äidille, ja äiti reagoi siihen toistamalla lausuman toisella kielellä. Kristian reagoi stra-

tegiaan myönteisesti, vastaten äidille viroksi, ja jatkaen heti suomeksi leikkiä sisarensa 

kanssa. Tämäkin strategia antaa lapselle mahdollisuuden joko toistaa äidin käyttämää 

kielenainesta tai siirtyä toisen kielen käyttöön vastaamalla myöntävästi. Verrattuna 

vastinepyyntöstrategiaan (MGS), toistostrategia ei pakota lasta aktiivisesti käyttämään 

toista kieltä, koska äiti tuottaa itse yhdistetystä aineksesta oikean toisen kielen muo-

don. Äidin käyttämistä toistostrategioista 8 onnistui, eli Kristian siirtyi yksikieliseen 

kontekstiin. Seuraavassa esimerkissä Kristian tarttuu äidin tarjoamaan muotoon aktii-

visesti: 

 

(25)  [nauhoitus iältä 2.6; kuvakirjan katselua] 
01  Ä:  [ooi kes see on?                   ´voi kuka siinä on´ 
02  Kr: e- ei tea. Epone. [MIX]        ´e- en tiedä.  

hevonen´ 
03  Ka: hee . 
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04  Ä:  Hobune.   [RS] ´hevonen´ 
05  Kr: hoBun.  [+] ´hevon´ 
06  Ä:  Kes istub hobuse peal?  ´kuka istuu he 

vosen selässä´ 
07  Kr: ei tea. Kiisu.  ´en tiedä. kisu´ 

 

Lausumassa 02 Kristianilla esiintyy yhdistyneenä sanana kontaminaatio epone, joka on 

yhdistetty sanoista vir: hobune ja sm: hevonen. Äiti toistaa sanan viroksi ja vahvistaa 

sanaa vielä toistamalla sitä seuraavassa kysymyksessä. Kristian ottaa tarjotun sanan 

vastaan, toistaen sitä: hoBun. Huomionarvoista tässä sanassa on se, että yleensä äiti 

jättää viron puhekielen tapaan sananalkuisen h:n ääntämättä, mutta tässä, tarjotakseen 

Kristianille ”oikeaa” muotoa, ääntää yleiskielisesti. Vaikka Kristian itse on aiemmin, 

alettuaan omaksua todennäköisesti äidin h:n ääntämättä jättämistä, sanonut epone, hän 

korjaa seuraavassa lausumassaan myös sen. Hieman myöhemmin samassa keskuste-

lussa löytyy Kristianilta kuitenkin lausuma: Istub e- opune peal. (sm: ´istuu e- hevo-

sella´). Siinä Kristian siis jättääkin h:n sanan alussa ääntämättä. 

Toistostrategia on Katariinan eniten käyttämä strategia: niitä löytyi 10 eli 53 % kaikis-

ta hänen käyttämistään strategioista. Silti Kristianin yksikieliseen kielenkäyttöön siir-

tymisen osuus on suhteellisen alhainen: yhteensä 38,5 %, joista äidin toistostrategiat 

tuottivat tulosta 50 %.  Yhteensä RS:n käyttö onnistui 10 tapauksessa (äidillä 8 ja Ka-

tariinalla 2), kuudessa se epäonnistui ja muissa tapauksissa joko jäi epäselväksi tai 

Kristian ei reagoinut ollenkaan niitä sisältäneisiin puheenvuoroihin. Simonsonin Wil-

liamin äidillä esiintyi RS:ää 18 %, ja siirtyminen yksikieliseen kontekstiin onnistui 

kaikissa tapauksissa.  

 

 

5.3.3. Koodien yhdistymistä hyväksyvät strategiat 
 

 Ääripäähän sijoittuvina strategioina on esimerkkejä BB:stä sekä CS:stä vähiten. 

Myönteistä on, että suoranaista CS:ää eli koodinvaihtoa reaktiona Kristianin yhdistä-

misiin äiti ei ole kertaakaan käyttänyt. Sen sijaan löytyy 2 esimerkkiä BB:stä eli kaksi-

kielisestä lainaamisesta, ja sitä esiintyy myös muilla perheenjäsenillä.  
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Bilingual Borrowing (BB) 
Bilingual Borrowing eli kaksikielinen lainaus strategiana eroaa koodinvaihtostrategias-

ta siitä, että siinä on kyse vakiintumattomasta, mutta toiseen kieleen mukautetusta sa-

nasta, jota käytetään lainasanan tavoin pienessä kieliyhteisössä, esimerkiksi perheen 

tasolla ks. myös vertailua Praakliin 2.2.1.2) Se voi olla myös yhden henkilön kielen-

käytössä vakiintunut sana, jota muut kommunikaatioon osallistujat saattavat satunnai-

sesti lainata.  Viron ja suomen kielen lähisukulaisuus edesauttaa tällaisten lainasanojen 

syntyä – ne mukautuvat helposti äänneasultaan ja kieliopillisesti toiseen kieleen.  

Koko aineistosta löytyy BB:tä äidiltä 2, Katariinalta 1 ja isältä 1 esimerkki. Nau-

hoitusten ja päiväkirjamerkintöjen BB-esimerkeissä esiintyy samoja sanoja. Kaksikie-

lisiä lainasanoja ei ole monta erilaista perheen kesken käytössä, vaan  lainasanoina 

niiden onkin toistuttava aineistossa. Esimerkkisanoista 3 on verbejä: kaksi kertaa pääs-

ta (sm: ´päästä´, vir: ´saada, jõuda´) suomenkielisessä kontekstissa, kaksi kertaa pree-

sensmuodot tarvi / ei tarvi (sm: ´tarvita´, vir: ´vajada, vaja olla´). Lisää löytyy myös 

päiväkirjamerkinnöistä: tarvi esiintyy siinä äidillä, Katariinalla vedada (sm: ´vetää 

(vessaa)´ vir: ´tõmmata v. lasta (vett) peale´). Lainasanoja äiti käyttää yleensä Kristia-

nin tai lasten yhdistyneiden lausumien jälkeen – käyttöön vaikuttaa todennäköisesti 

niiden tiheä frekvenssi lasten lausumissa. Esimerkiksi tarvi esiintyy Kristianin aineis-

tossa, sekä nauhoituksissa että päiväkirjassa, yhteensä 8 kertaa. Esimerkissä (26) nä-

kyykin saman sanan käyttö: lausumassa 02 Kristian sanoo ei tarvi, johon Katariina 

tarjoaa lausumassa 03 vironkielisen vastineen vaja, mutta jota isä käyttää seuraavassa 

lausumassa samalla tavalla kuin Kristian. Lopuksi toistaa Kristian lausumassa 05 sa-

nan toisessa muodossa: tarvivad.  

 
(26)  [nauhoitus iältä 2.9a; vironkielinen konteksti, Kr, Ka ja I  

leikkivät yhdessä] 
01  Kr: (--)me neid karpi.             ´(--)mme näitä rasiaan´ 
02         Ei need ei tarvi.    [MIX]     ´ei näitä ei tarvita´ 
03  Ka: siia on veel vaja selle. Siia. [RS]   ´tänne tarvitaan  

vielä tämä´ 
04  I:    need ei tarvi.     [BB]          ´näitä ei tarvita´ 
05  Kr: need tarvivad maha.     [-] [MIX] ´nämä tarvitse 

vat maahan´ 
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Code-switching (CS) 
Koodinvaihtostrategiassa vanhempi joko vaihtaa täysin lapsen käyttämään kieleen tai 

käyttää lausumansisäistä koodinvaihtoa eli yhtä ilmaisua toisella kielellä. (Lanza 2001: 

211).  

Vaikka strategiana koodinvaihtoa Kristianin äiti ei ole käyttänyt kertaakaan, on 

nauhoituksissa tilanteita, joissa äiti käyttää itse ensimmäisenä suomea, yleensä johon-

kin lasten leikkiin liittyen. Näin äiti on aloittanut suomeksi kertomuksen esimerkiksi 

nauhoituksessa 2.9b, mihin Katariina reagoi viroksi, mutta myöhemmin alkaa kertoa 

samaa tarinaa suomeksi. Nauhoituksessa 2.6 äiti puhuu leikkipuhelimeen suomeksi 

lasten tarhakavereille ja –hoitajille. Tästä lapset lähes häkeltyvät ja kieltäytyvät itse 

täysin osallistumasta suomeksi leikkiin. Heistä on lähinnä hämmästyttävää ja hassua, 

että äiti alkaa puhua suomea sellaisissa tilanteissa. Mitään sekaannusta tai hämmennys-

tä ei kuitenkaan synny äidin puhuessa lapsille suomea silloin, kun keskusteluun osal-

listuu myös joku yksikielinen suomalainen.  

Aineistoni ainoat 2 koodinvaihdon tapausta strategiana ovat Kristianin isältä, toi-

nen niistä löytyy seuraavasta esimerkistä: 

 

(27)  [nauhoitus iältä 2.9a; Kr ja I rakentavat lastenhuonee 
seen majaa] 

01  Kr: (--) minä tehny (--).  
02        neiD maja ja.  [MIX]  ´niitä majan ja´  
03         Eii tee. siia seina.               ´ei tee. tänne seinää´ 
       Siia kõrvale seina.               ´tänne viereen seinää´ 
       Ei neeD. [itkua]              ´ei niitä´ 
06  I:     ma teen maja sulle. [CS]  ´minä teen majan sulle´ 
 

Isä käyttää Kristianin mukaan sanaa maja, jonka vironkielinen vastine olisi onn. Kun 

Kristian vielä lausuman 05 jälkeen alkaa itkeä, on selvää, että isän tavoite on saada 

kommunikaatio taas nopeasti toimimaan, ja siinä kohtaa on tarkoituksenmukaista seu-

rata lapsen kielenkäyttöä.  

Simonsonin aineistosta löytyy Williamin äidiltä yksi esimerkki CS:n käytöstä, 

Rontun tutkittavan Helenan äiti ei ole käyttänyt koodinvaihtoa strategiana lapsensa 

koodien yhdistymisiin ollenkaan. Toisenlaisia tuloksia ovat saaneet Juan-Garau & 

Pérez-Vidal (2001: 72): Andreun äiti alkaa käyttää runsaasti CS:ää iästä 2.1 alkaen 

(kyseisessä iässä jopa 21 CS:ää), vaikka muuten seuraakin periaatetta yksi henkilö – 

yksi kieli. 
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5.3.4. Yhteenveto 
 

Kuten taulukosta 11 käy ilmi, Kristianin äidiltä on rekisteröity eniten eri strategioiden 

käyttöä nauhoituksessa 2.7. Niistä 7 on MOS eli etenemisstrategioita  ja 5 RS eli tois-

tostrategioita.  Luulisin tässäkin tapauksessa ainakin yhtenä selityksenä olevan nau-

hoitustilanteen: tässä nauhoituksessa on mukana myös Kristianin vironkielinen kaveri 

Melanie, ja äiti on aktiivisessa vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Nauhoitustilanteessa 

ei ole poikkeuksellisesti Katariinaa, mikä sekin vaikuttaa Kristianin sekä äidin kielen-

käyttöön – äidin on otettava nyt aktiivisempi asenne, koska vierestä puuttuu Kristianin 

tuotosta korjaava ja ”tulkkaava” Katariina. Suuri määrä etenemisstrategioita (MOS) on 

yhteydessä Kristianin yhdistymisten luonteeseen. Tässä nauhoituksessa nimittäin esiin-

tyy paljon fonologista yhdistymistä, joka liittyy sanan euro suomalaiseen ääntämiseen. 

Pari kertaa äiti yrittää myös tarjota Kristianille oikeaa muotoa, mutta tuloksitta.  

Taulukossa 11 ovat äidin käyttämien strategioiden lukumäärät ja prosentit.  

 

TAULUKKO 11. Äidin keskustelustrategiat nauhoituksissa. 

 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9a 2.9b yht 

MGS 0 0 0 0 0 2 3 5 (9,1 %)

EGS 0 0 0 1 0 2 0 3 (5,5  %)

RS 4 0 3 5 1 1 2 16 (29 %)

MOS 1 4 7 7 5 1 4 29 (52,7%)

CS 0 0 0 0 0 0 0 0

BB 1 0 0 0 0 1 0 2 (3,7 %)

yht  6 4 10 13 6 7 8 55 (100 %)

 
Strategioiden suuren määrän voi aiheuttaa tilanteena esimerkiksi kuvakirjan katselu. 

Se eroaa edellä mainituista vapaamuotoisista aamupuuhista: siinä ollaan enemmän 

tietoisesti tekemisissä kielen kanssa, sillä katseltavana on vironkielinen kirja, ja kirjan 

katselu tuottaa väkisinkin sellaista keskustelua äidin ja lapsen välillä, jossa toinen ky-

syy ja toinen joko ”osaa” tai sitten ei vastaa. Tällaisissa tilanteissa tapahtuu helposti 

myös yksikielistä korjaamista - eli myös yksikielisiin erehdyksiin tarjotaan oikeat 

muodot. Tätä kuvaa hyvin esimerkki (28), jossa Kristian korjaa ensin itse itseään ja 

sitten siihen tarttuu myös Katariina, ja jossa on kyse yksikielisestä kontekstista: 
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(28) [nauhoitus iältä 2.6; vironkielinen konteksti; Kr, Ka ja Ä  

katselevat kuvakirjaa]    
01  Ä: mis see on kristjan?  ´mikä se on kristian´ 
02  Kr: ei tea.   ´en tiedä´ 
03  Ä:  no mis se on? ´no mikä se on´ 
04  Kr: kelgu.   ´pulkan´ [väärä muoto: yks.  

gen] 
05  Ä: mhm.   [äiti ei reagoi väärään muo- 

toon] 
07  Kr: [kelk.   ´pulkka´ [korjaa itse itseään] 
08  Ka: [mis kelgu?  ´mikä pulkan´ 
09  Kr: kelk!   ´pulkka´ [suuttuen Ka :lle,  

koska korjasi jo itse itseään] 
 

Taulukkoon 12 on koottu Katariinan ja isän nauhoituksissa käyttämät keskustelu-

strategiat. Isä on aktiivisena keskustelijana mukana ainoastaan yhdessä (2.9a) nauhoi-

tuksessa, joten mitään vertailuja äidin ja isän keskustelustrategioista on mahdotonta 

tehdä. 

 

TAULUKKO 12. Siskon (Ka) ja isän (I) käyttämät strategiat nauhoituksissa. 

 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9a 2.9b Yht 

 Ka Ka Ka Ka Ka Ka I Ka Ka I 

MGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RS 1 0 1 0 6 2 0 0 10 0 

MOS 0 0 1 0 5 1 4 1 8 4 

CS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 

BB 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

yht 2 0 1 0 11 3 7 1 19 7 

 

Kun Simonson on praktikumtyössään keskittynyt mm. vertailemaan äidin ja isän 

strategioita ja lapsen reagointia niihin, niin omassa tutkielmassani aineiston pääpaino, 

kuten jo aikaisemmin on mainittu, on lapsen ja hänelle läheisten (äiti, sisarukset, kave-

rit ja kummi) ihmisten usein triadisissa keskusteluissa. Simonsonin tapauksessa äiti ja 

isä edustavat lapsen kahta eri kieltä, ja siksi onkin mielekästä tutkia keskustelutilantei-

ta molemman vanhemman kanssa. Kristianin kieliympäristössä eniten kaksikielistä ja 
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siten myös toista kieltä käyttävää henkilöä edustaa perheenjäsenistä hänen sisarensa. 

Kuitenkin jo yksi nauhoitus antaa isän strategioiden käytöstä jonkinlaisen kuvan, ja 

Kristianin tapauksessa tukee ajatusta, jonka mukaan isät eivät ole kovin pikkutarkkoja 

kielen ja kielivalintojen suhteen. Nauhoituksessa 2.9a isä käyttää 4 kertaa MOS:ää, 2 

kertaa CS:ää ja kerran BB:tä.  

Seuraavaan taulukkoon on koottu Kristianin reagointi äidin, Katariinan ja isän 

käyttämiin strategioihin. Strategia on laskettu onnistuneeksi, jos sen tuloksena Kristian 

on vaihtanut kielen tai kielenaineksen toisen osapuolen esittämän strategian mukaan. 

Epäonnistunut on sellainen strategia, joka ei ole vaikuttanut Kristianin koodien yhdis-

tämiseen tai kielen valintaan. Kolmanteen luokkaan on laskettu epäselvät tapaukset: 

strategian käyttö näytä liittyvän siihen, millä tavalla vuorovaikutustilanne jatkuu.  

 

TAULUKKO 13.Kristianin reagointi strategioihin eli miten  onnistui siirtyminen yksikieliseen 
kontekstiin eri strategioiden kohdalla.  
 Onnistui Epäonnistui Epäselvä 

 Ä Ka I Ä Ka I Ä Ka I 

MGS 1 - - 2 - - - - - 

EGS - - - 1 - - 1 - 1 

RS 8 2 - 3 3 - 3 - - 

MOS - 2 1 5 2 1 15 3 - 

CS - - - - - - - - - 

BB - - - 1 - 2 - - 2 

yht 9 2 1 12 5 3 19 3 3 

  

 

Taulukkoa on tarkemmin käsitelty ja sen tuloksia vertailtu muihin tutkimuksiin strate-

gioiden käsittelyosuuksissa luvuissa 5.3.1 – 5.3.3.  

Edellä esitetyt tulokset strategioista viittaisivat siihen, että kaksikielisessä perheessä 

eivät yksikieliset strategiat näytä olevan tehokkaita tai ainakaan niiden käyttö ei näytä 

onnistuvan. Totta onkin, että perheessä, jossa kaikki tietävät kaikkien olevan kaksikie-

lisiä, liittyy MGS:n ja EGS:n käyttöön aika lailla näyttelemistä, yhdessä sovitaan sel-

lainen rooli, että uskotaan toisen olevan yksikielinen ja hukataan kommunikaatiossa 
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aikaa ja voimia asioiden toistoon ja selvittelyyn, vaikka tiedetäänkin, että itse asian 

ovat kaikki osapuolet jo ymmärtäneet. 
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6.PÄÄTELMIÄ JA POHDINTAA 
 

Työni tarkoituksena on ollut tutkia alle kolmevuotiaan poikani Kristianin kahden kie-

len kehittymistä. Tarkastelin hänen puheessaan esiintyviä koodien yhdistymisiä ja 

koodinvaihtoa sekä lähiympäristön käyttämiä keskustelustrategioita kaksikielisessä 

kommunikaatiossa.  

Koodien yhdistymisiä esiintyi Kristianin 1692 nauhoitetusta lausumasta 133 ja päivä-

kirjan 298 lausumasta 155 lausumassa. Eniten – 65 % nauhoituksissa ja 81 % päiväkir-

jamerkinnöissä – oli leksikaalisia yhdistymisiä, mikä tukee muiden tutkijoiden vastaa-

via tuloksia. Kristianin yhdistymisten määrä vironkielisessä ympäristössä kasvaa 

alkaen iästä 2.7 lähes kaksinkertaiseksi ja saavuttaa iässä 2.9 maksimin – siinä esiintyy 

12,5 % lausumista yhdistymisiä. Tämä on verraten muihin tutkimustuloksiin yllättä-

vää, koska niissä oli kaikilla lapsilla yhdistymisten määrä toisen ikävuoden loppuun 

mennessä laskussa. Tuloksia ei aivan sellaisinaan kuitenkaan voida verrata toisiinsa – 

tähän olen pyrkinyt osoittamaan esitellessäni Kristianin kielellisiä taustoja sekä tut-

kiessani hänen kanssaan käytettäviä keskustelustrategioita. 

Kaksikielisen lapsen kielenkäytöstä saadaan oikea kuva vasta, kun on tutkittu hänen 

saamaa syötöstä, kielellisiä ympäristöjä ja taustalla vaikuttavia asenteita. Vuorovaiku-

tukseen osallistujien keskustelustrategiat ovat oleellista aineistoa tarkastellessaan koo-

dien yhdistymisiä ja koodinvaihtoa. Kristianini kanssa käytettiin eniten etenemisstrate-

giaa (MOS), joten tarkoituksena on ollut useimmiten kommunikaation sujuva 

jatkuminen kielenainekseen huomiota kiinnittämättä. Tämä vahvistaa muiden tutki-

musten tavoin oletusta, että etenemisstrategia on yksi eniten käytetyistä strategioista 

kaksikielisessä kommunikaatiossa varsinkin alle 3-vuotiaden lasten kanssa.   

Tutkielmassani kiinnitin aineistossa huomiota ja toin esiin myös muutamia ilmiöitä, 

joita vakiintuneiden termien puutteessa jouduin itse määrittelemään. Näistä konteksti-

siirrännäiset luonnehtivat Kristianin puheessa toisesta kielestä tulleita kontekstisidon-

naisia sanoja tai fraaseja, kaksikielinen lainaus (BB) strategiana taas koko perheen 

käyttämiä satunnaislainoja.  

 

Luoko koodinvaihto ja koodien yhdistyminen kaksikielisellä lapsella pohjaa kahden 

kielen tasapainoiseen osaamiseen, sujuvaan liikkuvuuteen kielestä toiseen sekä kaksi-

kielisen ja yksikielisen koodin hallitsemiseen?  
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Tutkielmassani olen halunnut valottaa tätä kysymystä tutkimalla yhden pienen lapsen, 

Kristianin, kahden kielen kehittymistä ja käyttöä perheessä simultaanisen kaksikieli-

syyden varhaisessa vaiheessa. Olen poiminut aineistossani esiintyneet koodien yhdis-

tymiset ja koodinvaihtolausumat, vanhempien ja sisaren keskustelustrategiat sekä poh-

tinut niiden keskinäistä suhdetta. Työni tarkoituksena ei ole antaa suoria ohjeita 

kaksikielisen perheen kielelliseen käyttäytymiseen, vaan pikemminkin pohtia sitä, mil-

laisia valintoja erilaisissa kaksikieliseksi kasvamisen tilanteissa perheissä tehdään ja 

mitä kielellisiä seurauksia valinnoilla saattaa olla. Tarkasteluni on keskittynyt sellai-

seen simultaanisen kahden kielen omaksumisen tilanteeseen, jossa kodissa puhutaan 

vähemmistökieltä ja kodin ulkopuolella enemmistökieltä. Vertaan tuloksiani kahta eri 

kieltä kotona puhuviin perheisiin.  

Pohtimisen arvoista on, tuottavatko lapsen lähiympäristön käyttämät strategiat tiettyä 

kielenkäyttöä vai vaikuttaako lapsen yksilöllisyys ja reagointi näiden strategioiden 

valintaan?  

Kuten luvussa 2.2.2 mainitsin, Juan-Garau & Pérez-Vidal huomauttavat, että kaksikie-

lisiksi lapsiaan kasvattavien vanhempien tavoitteena on usein lasten tasapainoinen 

kaksikielisyys, sellainen, jossa molempia kieliä pystytään aktiivisesti käyttämään.  

Sen saavuttamiseksi vanhemmat tekevät joko tietoisia tai vähemmän tietoisia valintoja, 

käyttäen erilaisia strategioita, reagoiden eri tavalla lapsen koodien yhdistämiseen ja 

kontekstualisoiden lasta kahden kielen yhteisöihin.  

Tämä prosessi vaatii vanhemmilta selkeitä päätöksiä ja aktiivista asennetta monipuoli-

sen syötöksen tarjoamisessa, mutta myös rehellisyyttä tunnustaa kasvattavansa ennen 

kaikkea kaksikielisiä eikä kaksi kertaa yhtä kieltä osaavia lapsia. Muiden tutkimusten 

tavoin aineistoni osoittaa kaksikielisen perheen käyttävän eniten kaksikielisiä kommu-

nikaatiostrategioita, vaikka usein perheissä vallitsee periaate yksi henkilö - yksi kieli, 

varsinkin alle 3-vuotiaiden lasten kanssa. Kommunikaation sujuvuus, lapsen kaksois-

identiteetin hyväksyminen ja kaksikielisenä esimerkkinä oleminen saattavat tuottaa 

tulosta, jossa lapsetkin käyttävät kieliä iloisina ja leikitellen, ollessaan ylpeitä kaksikie-

lisyydestään. 

Tutkielmani valottaa alustavasti virolais-suomalaisen kaksikielisyyden omaksumista 

viroa vähemmistökielenä puhuvassa perheessä. Jotta saataisiin tästä aiheesta lisää tie-

toa, olisi jatkossa tutkittava useampia lapsia, kartoittaen heidän perheiden taustatilan-

teitaan mahdollisimman tarkkaan. Sosiolingvistisen tutkimuksen näkökulmasta olisi 
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tähän liittyen antoisaa yhteistyö Kristiina Praaklin kanssa, joka on kirjoittamassa väi-

töskirjaa Tampereen virolaisten naisten (mm. monien pienten kaksikielisyyttä omak-

suvien lasten äitien) kielikontakteista ja -valinnoista. Kiinnostavan aiheen tarjoaa myös 

vertailumahdollisuus Virossa asuviin suomalais-virolaisiin kaksikielisiin perheisiin, 

johon voisi mahdollisesti hyödyntää aikaisemmin mainitun Mika Keräsen tutkielman 

aineistoa.   

 Lasten keskenään käyttämän kommunikaation kautta omaksutaan sujuvasti 

äidinkieleksi kaksikielisyys, jos vanhempien antama syötös on riittävä ja he ovat tuke-

neet kahden kielen kehitystä tasavertaisesti. Sisarusten kaksikielinen kielenkäyttö ja 

luova kielellä leikittely, kuten esimerkissä (29) antaa toivoa ja voisi olla hyvänä tavoit-

teena muillekin kaksikielisille perheille.  

 

(29)  [päiväkirjamerkintä iältä 2.9; vironkielinen konteksti;  
sisarukset alkavat maalata]  

01  Kr: Panin pintsliD laua peale. 
      ´laitoin pensselit pöydälle´ 

02        PrintsliD.  
       ´prinsselit´ [kielellä leikittelyä] 
03  Ka: Mis tähendab printslid?    

      ´mitä tarkoittaa prinsselit´ 
04  Kr: Soome keeles on prints     

      ´suomeksi on [vir] prinssi´ 
05  Ka: Soome keeles on pensselit.   
             ´suomeksi on [sm] pensselit´ 
06  Kr: Soome keeles on prinssi.  

      ´suomeksi on [sm] prinssi´ 
 

  Kristianin tie tasapainoiseen kaksikielisyyteen näyttää olevan alullaan, sillä hänen 

polkunsa kulkee kahdessa kielessä eikä hän siinä ole yksin, vaan rinnalla kulkevat per-

heen kaksikieliset sisarukset. 
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LIITE 1. 
Nauhoitustilanteiden taustatietoja 
Lihavoituna tutkimusaineistona olleet nauhoitukset. 
 
 yleinen 
 kielikonteksti        ikä osallistujat nauhoitustilanne 
NAUHOITUS 1.  suomi  2.4. Katariina,  kummitädin luona vapaata leikkiä ja juttelua; 
22.10.02                       äiti, kummitäti koska äiti mukana, niin nauhoituksessa  
       kaksikielinen konteksti, jossa useita triaadisia  
       keskustelutilanteita 
  
NAUHOITUS 2.  viro  2.4.2.      Katariina, äiti kotona askartelua, keskustelua lastensadusta, 
30.10.02       tarhasta; välillä katsellaan yhdessä postissa  
       tullutta lelukuvastoa 
 
NAUHOITUS 3.  suomi  2.4.3.   tarhan tädit,  tarhassa, ei kovin onnistunut nauhoitus, 
08.11.02                    muut lapset ruokapöytäkeskustelua ja leikkihetki 
 
NAUHOITUS 4. viro  2.5.        Katariina, äiti kotona, vironkielisen kirjan katselua (paljon 
22.11.02        kysymys-vastaus –tyypistä ja vapaata  
       keskustelua sekä leikkiä) 
 
NAUHOITUS 5.  viro  2.6.2.    Katariina, äiti kotona vironkielisen kuvakirjan katselua ja 
03.01.03       keskustelua edellispäivän tapahtumista, parin  
       päivän vierailulla oli juuri käynyt ystäviä  
       Virosta; lopussa leikkitilanne, jossa äiti puhuu  
       leikkipuhelimeen suomeksi – lapset eivät vaihda  
       äidin mukaan koodia 
 
NAUHOITUS 6.  suomi  2.7.2.   kummi Ira, Ari,  kummilla nauhoitettu tavallisella kasetti- 
08.02.03                  2 lasta nauhurilla, nauhoitus huonolaatuista; kirjan  
       katselua, keskustelua ja leikkimistä isompien (6  
       v ja 7 v) lasten kanssa, kaavamaista kyselyä
       /juttelua, jossa Kr aika passiivinen 
NAUHOITUS 7.  viro  2.7.4 äiti, Melanie,  kotona, aktiivisesti ovat läsnä Kr:n ikäinen 
18.2.03                (Melanien äiti, isä) kaveri ja oma äiti, isä ja kaverin äiti juttelevat  
       taustalla, lapset leikkivät valtaosin keskenään,  
       ottaen mukaan leikkiin Kr:n äidin, pitkä jakso  
       katsotaan yhdessä jo tuttua kuvakirjaa. 
 
NAUHOITUS 8.  suomi  2.7.4.   tarhan tädit, litteroimaton huonolaatuinen ja epäonnistunut 
21.02.03                 muut lapset  nauhoitus, ruokapöytäkeskustelua 
 
NAUHOITUS 9.  viro  2.8.2.   Katariina, äiti kotona, josta suurin osa lasten keskinäistä  
03.03.03       leikkiä, äidillä passiivisempi rooli; nauhoituksen  

     alussa lapset leikkivät pitkään suomeksi yhdessä; 
     lopussa yhteistä piirtämistä äidin kanssa viroksi 
 

NAUHOITUS 10.  suomi  2.9.3    tarhan tädit,  tarhassa siivousta, leikkiä, huonolaatuinen,  
11.4.03                 muut lapset paljon epäselviä osuuksia 
 
NAUHOITUS 11.  viro  2.9.3.   Katariina, äiti,  kotona, leikkiä ja vapaata toimintaa 
13.04.03      isä  lastenhuoneessa, useita lasten suomenkielisiä ja 
       kaksikielisiä leikkijaksoja, joissa vanhemmilla  
       passiivisempi rooli; yhteistä keskustelua (mm.  
       pääsiäisnoidista), vironkielisen runokirjan  
       lukemista äidin kanssa sekä sen kuvista  
       keskustelua; Kr aktiivisesti kielellisesti leikeissä  
       /keskusteluissa mukana  
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NAUHOITUS 12.  suomi  2.9.4   Ira, Ari, litteroimaton nauhoitus kummitädillä 
15.4.03                 4 lasta (Kr:n puheosuus erittäin pieni, paljon  
       muiden juttelua) 
 
NAUHOITUS 13. viro  2.9.4.   Katariina, äiti kotona tavallista aamupuuhastelua ja  
18.4.03        –keskustelua ruokapöydän ääressä sekä  
        pukeutumista; lasten keskinäisiä leikkitilanteita  
       suomeksi ja viroksi, virikkeinä muki suomen- 
       kielisillä teksteillä, sekä pääsiäisoksat 
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LIITE 2.  

Litterointimerkit ja tutkielmassa käytetyt lyhenteet 
 

Litterointimerkit: 

[  ]  kommentit ja selvitykset nauhoitustilanteissa, merkinnät yhdistymisistä, 

kielikonteksteista, koodinvaihdosta ja strategioista 

[ päällekkäispuhuntaa 

( ) sulkeissa osittain epäselvä sana tai jakso 

 (--) täysin epäselvä jakso 

´ liudennus 

B, G, D mediaklusiilit (Kristianin) vironkielisissä lausumissa tai sanoissa 

 

Lyhenteet: 

Kr Kristian 

Ka Katariina 

Ä äiti 

I isä 

Me Melanie 

sm suomeksi 

vir viroksi 

[sm] suomenkielinen konteksti 

[vir]  vironkielinen konteksti 

KV, [KV]  koodinvaihto 

[KV sm > vir]  koodinvaihto suomesta viroon 

[KV vir > sm]  koodinvaihto virosta suomeen 

MIX, [MIX]  yhdistynyt lausuma 

MGS  Minimal Grasp Strategy 

EGS  Expression Guess Strategy 

RS Repetition Strategy 

MOS  Move on Strategy  

BB   Bilingual Borrowing 

CS   Code-switching 
 




