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JA ”OPETTAJAKUOLUTUS” –
SUOMENOPPIJAT
SANATAITUREINA
Pirkko Muikku-Werner
Joensuun yliopisto
This article discusses the differences between Estonian and German learners acquiring Finnish vocabulary. It is hypothesized that the affinity of the source and
target languages may facilitate the learning process but, on the other hand, it may
also cause confusion: ‘false friends’ in Estonian offer themselves too easily for
communicative purposes. More specifically, the question of producing words
through derivation and combination is discussed, as well as the potential organization of L1 and L2 vocabulary. Finally, some suggestions are made for promoting
vocabulary teaching.
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1 SANASTO – KIELEN OPPIMISEN
PERUSKALLIO
1.1 Sanaston järjestyminen
Sanasto, sen rakentuminen, oppiminen ja opettaminen tarjoavat S2tutkijalle melko raivaamattoman alueen. Suomi toisena ja vieraana
kielenä -tutkimuksessa sanasto ei ole ollut kovin suosittu aihe, vaikka oppijoiden mielikuvissa sanojen opettelu on iso osa kielen
opiskelua.1 He kyselevät riittävän perussanaston laajuutta, tärkeimpiä sanoja, mielekästä oppimisjärjestystä jne. Myös jotkut pedagogisesti suuntautuneet tutkijat, esimerkiksi McCarthy (1990: viii),
korostavat sanaston itsestään selvää merkitystä: hallittiinpa kohdekielen kielioppi kuinka hyvin tahansa, ei kommunikaatio onnistu ilman riittävää sanastoa, joiden avulla voi ilmaista merkityksiä. (Sanaston tutkimisen ongelmista ks. Puro 1999: 3S4.) Yleensä ajatellaan, että sanojen, jotka täytyisi oppia nopeasti, olisi hyvä olla mahdollisimman hyödyllisiä, universaaleja (tuttuja kaikkialla) ja monitahoisesti hyödynnettävissä (soveltuvat moniaiheiseen käyttöön)
(Carter & McCarthy 1988: 72 ).
Sanasto on turhan usein erotettu omaksi,3 eri tavoin luokittuvien
irrallisten yksiköiden varastoksi, vaikka sitä voisi pitää jonkinlaisena kieltä koossa pitävänä voimana. Sanaston merkitys kasvaa, jo
lähtökohtana on ajatus, että sanasto kuuluu kiinteänä osana kielioppiin. Kielioppi on tavallaan alisteinen leksikolle. (Singleton
1995:10; Lewis 1993: vi, 19.)
_______________
1

Sanastoa ovat tutkineet suomi toisena kielenä -näkökulmasta mm. Grönholm
(1992 ja 1994), Voionmaa (1993a) ja Puro (1999 ja 2000).
2
Carter ja McCarthy (1988) pohdiskelevat lähinnä sanalistojen järjellisyyttä
oppimisen edistäjinä.
3
Esim. Channell (1988: 94) pitää sanastoa prosessoinnin kannalta itsenäisenä
yksikkönä, mistä seuraa, että sanastoa voi harjoitella erilläänkin, integroimatta
sitä kommunikaatioon. Tämä väite pitää tietysti paikkansa, mutta toisaalta sanat
painuvat mieleen ja pysyvät siellä paremmin, jos niille on löytynyt käyttöä
mielekkäissä, autenttisissa diskurssikonteksteissa.
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Sanastosta on esitetty monia näkökulmia. Jonkinlaisen luokittumisen puolesta on puhunut se seikka, että sanat ovat yleensä löydettävissä melko nopeasti, ja oletus siitä, että valtavan aineiston epäsystemaattinen säilyttäminen johtaisi kaaokseen. Tunnetuimpia organisoitumismallinnuksia on Aitchisonin (1987: 27S34) esittämät
ajatukset mentaalisesta leksikosta, jonka voi katsoa järjestyvän ainakin oikeinkirjoitussysteemisen, fonologisen, morfologisen, syntaktisen ja semanttisen tiedon pohjalta. (Mentaalisen leksikon ominaisuuksista ks. myös McCarthy 1990: 34S48.)
Useat osaavat monia kieliä, mutta organisoituvatko eri kielten sanastot samalla tavalla? Äidinkielisten sanojen mahdollisina järjestymisperusteina pidetään 1) muodollista yhteenkuuluvuutta (sanoissa esim. sama johdin), 2) fraasisuutta tai idiomaattisuutta, 3) kollokaatioita (tietoa siitä, mitkä sanat todennäköisesti liittyvät toisiinsa)
sekä 4) yksiköiden välistä suhdetta (ovatko merkitykset vapaassa
vaihtelussa vai täydennysjakaumassa, synonyymejä, antonyymejä,
hyponyymejä). Ei pitäisi kuitenkaan olettaa, että toisen kielen sanasto välttämättä järjestyy mielessä samalla tavalla (Channell 1988:
93).
Erikielisten tietojen paikantumisesta on keskusteltu paljon. Kaksikielisen yksilön kielitiedon varastoitumisesta on esitetty kahdensuuntaisia väitteitä: informaatio sijoittuu joko yhteiseen varastoon
tai kahteen erilliseen varastoon. Ringbom (1987: 35) on taipuvainen kompromissiin ja varoittelee yksioikoisista väittämistä, jotka
koskevat sanaston sijoittumista. Useimmat tutkijat lähtevätkin oletuksesta, että L1:n ja L2:n mentaaliset leksikot muistuttavat toisiaan ja oppijat muodostavat fonologisia, semanttisia ja assosiatiivisia
linkkejä niiden välille, mutta ne ovat kuitenkin toisistaan erillisiä
(Carter & McCarthy 1988: 16; Channell 1984: 93).

1.2 Sanaston oppiminen
Ringbomin (1987: 36S37) mukaan sanaston tuntemuksessa voidaan
erottaa erilaisia alueita ja erilaisia asteita: ensinnäkin sanan
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käytettävyys (saatavuus joko tietyssä kontekstissa tai kontekstista
riippumatta) sekä lisäksi morfofonologinen (osataan vain kantasana
tai myös johdoksia), syntaktinen (tunnetaan syntaktiset rajoitukset,
esim. rektio), semanttinen (tiedetään yksi tai useampia
merkityksiä), kollokatiivinen (sanan liittyminen toisiin sanoihin on
tuttua tai ei ole) ja assosiatiivinen (assosiatiiviset rajoitukset ovat
tuttuja tai eivät ole) tietämisen taso. Kaikki tasot eivät tule
oppimisen alkuvaiheessa kysymykseen sekä ymmärryksen että
tuottamisen aloilla, vaan sana hallitaan vähitellen yhä useammalla
osaamisen alueella: ensiksi tunnetaan ja tunnistetaan lekseemi
tietyssä kiinteässä kontekstissa, myöhemmin kyetään paitsi sen
taivutukseen myös sen moniulotteiseen käyttöön. (Kokoavan
katsauksen sanan osaamisen dimensioista esittää Puro 1999: 5.)
Suuren sanaston voisi kuvitella moninkertaistavan kommunikatiivisen kyvykkyyden, mutta Ellis (1991: 11) on sitä mieltä, että
pienelläkin sanavarastolla ja suppealla kieliopilla voi saavuttaa
suullisen sujuvuuden. Siten sekä sanaston kehittäminen että sen varastoiminen ovat keskeisiä kysymyksiä niin kielenopettajan kuin oppijankin kannalta välittömästi opintojen alettua. Jotta voisi parhaalla mahdollisella tavalla opettaa sanastoa, on hyvä olla selvillä
siitä, miten sanoja opitaan. (Sanaston opettamista ovat käsitelleet
esim. Gairns & Redman 1986; Carter & McCarthy 1988; McCarthy 1990.)
Sanaston oppimista tutkittaessa on yleensä kiinnitetty huomiota
kolmeen perusasiaan: muistamiseen, vaikeisiin sanoihin ja välikielen sanastoon yleensä (Carter & McCarthy 1988: 12S17). Tässä
artikkelissa painopiste on viimeksi mainitussa osiossa, lähinnä lekseemien prosessoinnissa, tosin tuotosten taustalla lymyävät aina
myös muisti ja sen rajoitukset. Broeder, Extra ja van Hout (1996:
16S17) toteavat, että kielenoppijalla on käytössään neljä erilaista
menetelmää laajentaa sanavarastoaan. Hän voi luoda uusia sanavartaloita, yhdistellä kaksi tai useampia tuntemiaan lekseemejä, kombinoida lekseemin ja yhden tai useamman johtimen tai siirtää olemas-

_______________
4

Kiitän lämpimästi kollegaani Hannu Remestä aina auliisti annetusta viron kielen
asiantuntija-avusta.
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sa olevan lekseemin toiseen sanaluokkaan, esim. tarjota substantiivia myös verbiksi. Tarkoituksenani on seurata suomenopintojaan
aloittelevien saksalaisten ja virolaisten4 sanojenkehittelyä: miten he
rakentavat puuttuvia leksikaalisia elementtejä, ja millä tavalla yritelmät epäonnistuvat. Tuotoksien perusteella oletetaan voitavan sanoa jotain myös sanojen järjestymisestä.
Sajavaara (1994: 22) toteaa äidinkielen kieliopillisen kompetenssin hyödyttävän toisen kielen opettelua, mikäli kielet ovat geneettisesti tai typologisesti läheisiä sukulaisia. L1:n ja L2:n typologisen
etäisyyden tai läheisyyden uskotaan vaikuttavan ainakin leksikaalisten elementtien varastointiin. Sanastoon on tärkeää kiinnittää
huomiota juuri opintojen alkuvaiheessa, sillä hyvä sanavarasto helpottaa erityisesti ymmärtämistä. Jos vertaillaan virolaisia ja saksalaisia suomenoppijoita, sanaston havaitaan selittävän heidän oppimisnopeutensa eroavuutta. Virolaisten oppijoiden kielitaidon ripeän kehittymisen yhtenä suurimpana syynä on se, että monet viron ja
suomen sanat muistuttavat toisiaan äänteellisesti, morfologisesti ja/
tai etymologisesti. Tietysti on muistettava samankaltaisuusoletuksen kääntöpuoli: etukäteen on vaikea tietää, mikä kielissä on todella
yhteistä ja mikä vain tuntuu siltä. Saksankin kielessä on toki samantapaisia sananmuodostusprosesseja kuin suomessa ja virossa, esim.
yhdistäminen ja johtaminen, joten prosessien tasolla ei saksa kohdekielenä ole aivan toisentyyppinen.
Mannisen ja S. Martinin (2000: 78S81) verratessa eri äidinkielisten tekemiä virheitä he havaitsivat, että virolaisilla oli enemmän
leksikaalisia virheitä kuin venäläisillä, vietnamilaisilla, englantilaisilla ja ruotsalaisilla. Sananmuodostuksessa sinänsä heillä oli vähiten ongelmia mutta sanojen toistossa eniten, joskin tämänkaltaisten
virheiden esiintymiä oli kaiken kaikkiaan niukasti. Vääriä sanoja
virolaiset tarjosivat yhtä usein kuin vietnamilaiset, ja kaikista erityyppisistä virolaisten tekemistä virheistä niiden osuus oli varsin
suuri (22 %). Erityisesti petolliset ystävät (false friends) vaikeuttavat virolaisten suomenoppimista. On kuitenkin muistettava, että
aineistona oli äidinkielen ylioppilaskoe eli siis pitkälle ”suomettuneen” ryhmän tuotokset.
Sanastoa voisi katsoa kahdesta näkökulmasta: rakenteellisesta tai
prosessuaalisesta. Seuraavassa pyritään lähinnä keskittymään jäl-
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kimmäiseen, joskin nämä kaksi puolta ovat vaikeasti erotettavissa.
Prosessin tuloksena on rakenne. Kyseessä on enemmänkin vaiheero: mihin kohtaan alku- ja lopputilanteen välisessä jatkumossa
huomio kiinnitetään. Sanaston omaksumisessa myös semantiikalla
on suuri merkitys (tältä kannalta asiaa ovat pohtineet perusteellisemmin mm. Voionmaa 1993b ja Grönholm 1992). Varsinkin virolaisten kielenoppijoiden sanavalinnoille löytyy semanttisia perusteita. Myötämerkitykset (kollokaatiot) ovat tärkeä taustavaikuttaja
lekseemin käyttömahdollisuuksia pohdittaessa. Samoin merkityksellä on erityislaatuista osuutta prosessointiin silloin, kun tavoitellun sanan asemesta päädytään hyperonyymin, hyponyymin tai meronyymin5 tarjontaan.
Aineistona ovat muutamien virolaisten ja saksalaisten suomenoppijoiden haastattelut, jotka on tehty aivan heidän opiskelunsa alkuvaiheessa, ensimmäinen haastattelu muutama kuukausi opintojen
aloittamisen jälkeen, toinen puoli vuotta myöhemmin. Oppijat oppivat suomea vieraana kielenä Tartossa tai Berliinissä / Frankfurtissa
(an der Oder). Haastattelun lisäksi mukana on pieni roolileikki. Lisäksi olen ottanut joitakin esimerkkejä asianomaisten kirjallisista
tuotoksista: heidän piti jatkaa tiettyihin semanttisiin kenttiin liittyviin sanalistoihin omilla sanoillaan. Vaikka kirjoittamisen ja puhumisen prosessit eroavatkin toisistaan, halusin katsoa, tukevatko kirjoitetut sanat puhetuotoksista tehtyjä päätelmiä vai tuovatko ne tulkintaan peräti joitakin lisäulottuvuuksia.
Koska oppijoilla ei ole ollut kontakteja suomenpuhujien kanssa
oppituntien ulkopuolella, suurin osa lekseemeistä on opittu kirjoista
ja muusta opettajan inputista. Sanan hahmottamisen vaikeudesta
pelkästään kuullun perusteella kertoo seuraava oppijan sanaehdotelma. Suomen fonotaktiset rajoitukset eivät ole vielä selvillä, joten
sananalkuinen konsonanttiyhtymä, jonka kaltaisia lähtökielessä on,
ei tunnu mahdottomalta. Ilmeisesti persoonapäätteetkään eivät vielä
käytön tasolla ole täysin vakiintuneet:
______________
5

Chaffin, Herrman ja Winston (1988) nimittävät leksikaalisia taksonomioita,
joissa yhteenkuuluvuus rakentuu osa kokonaisuudesta -periaatteelle,
meronymiaksi (esim. jalka ja käsi ovat raajoja, jotka puolestaan ovat osa kehoa
vartalon lisäksi).
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(1) P: asut? joo. ää mistä sinä saat rahaa opiskeluun?
A: traha?

Tässä artikkelissa pyritään luonnehtimaan esimerkkien avulla toisaalta tilanteen kehittelyä niissä tapauksissa, joissa sanaa ei tahdo
löytyä, toisaalta tämän toiminnan tuloksia, tarjottuja lekseemejä.
Kun puhutaan prosessista, liikutaan upottavalla maaperällä: ei voida
tietää, miten oppija on edennyt, kyetään vain tekemään päätelmiä
juuri tuotoksesta. Luonnollisesti prosessi ja tuotos liittyvätkin kiinteästi toisiinsa, mutta tässä prosessin kuvauksessa on yritetty tavoittaa joitain juuri virolaisille ja saksalaisille suomenoppijoille tyypillisiä etenemistapoja, kun taas tuotosta on tarkasteltu perinteisemmästä vieraan kielen oppimisen näkökulmasta: mitkä seikat ovat
johtaneet ei-kohdekielisen sanan valintaan. Lähtöoletuksena on,
että virheellisistä tuotoksista voidaan saada hyödyllistä tietoa. Kokonaan oma tutkimuksensa olisi se, jossa katsottaisiin, mitä jo osataan. (Yhden oppijan sanavaraston kehittymisestä esim. MuikkuWerner 2000.) Tässä yhteydessä ei oteta lainkaan kantaa siihen,
omaksutaanko sanoja yhtaikaisesti rakenteiden kanssa vai ei.

2 PROSESSOINTIA
Prosessointiin on laskettu sellaisia toimintoja kuin kokeilu, analogiaan turvautuminen, sääntöjen laajentaminen alueille, joille ne eivät
kuuluisi, tunnusmerkittömien piirteiden preferointi tunnusmerkkisiin nähden jne. Toisaalta luovaa sanamuodostusta voi sinänsä pitää
myös kommunikaatiostrategiana, koska tavoitteena on ratkaista
puuttuvan kielitaidon aiheuttamia viestintäongelmia. Kommunikaatiostrategioiksihan luokitetaan yleensä mm. koodinvaihto, likimääräistäminen, korvaaminen ja kiertoilmauksien käyttö.
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2.1 Vokaalit sanasepän apuna
Sanaston luomisessa voidaan turvautua opittuihin menettelytapoihin. Monesti suomen kielen oppimisen helppoutta korostettaessa
esitellään suomenoppijalle yksinkertainen sananmuodostustapa:
oman kielen sanaan lisätään i. Useat indoeurooppalaiset lainaesimerkit (pistooli, poliisi, pankki) tukevat käsitystä menetelmän
käyttökelpoisuudesta (esimerkit 2S6). Joissakin tapauksissa lisäysperiaate yliyleistyy (esim. 7).
(2) MM26 ; M2: laageri ’leiri’ (viro: laager, gen. laagri)
(3) A1: seriaalit ’sarjafilmit’ (viro: seriaal, gen. seriaali)
(4) Krj1: baasi ’pohja, perusta’ (viro: baas, gen. baasi)
(5) A1: probleemi (viro: probleem, gen. probleemi)
(6) (kirjoitus) MM1: kirssi ’kirsikka’ (viro: kirss, gen. kirsi), puoti ’kauppa’ (viro: pood, part. poodi)
(7) (kirjoitus) A1: ananassi (viro: ananass, gen. ananassi)

Paitsi nominatiiveihin joutuvat virolaiset palauttamaan loppuvokaaleja myös muihin sijamuotoihin:
(8) A1: teillä on ne siin müügissä ’myynnissä’ (viro: müügil)
(9) A2: kyllä minulla on myös sitä praktiikkaa ‘harjoitusta’ (viro: praktika,
part. praktikat)

Monessa tapauksessa viron vartalonvokaali ohjaa oikean loppuvokaalin valintaan. Virolaisen oppijan on kuitenkin loppuvokaalia
miettiessään otettava huomioon suomen vokaalisoinnun vaatimukset; lähdekielestähän vokaalisointu puuttuu. Lisäksi viron taivutusmuotojen vartalovokaali saattaa joskus johtaa harhaan: se ei välttä_______________
6

Järjestysnumerot viittaavat haastattelujen ajoittumiseen: ensimmäinen
haastattelu oli talvella, toinen kesällä – muutamaa saksalaista on haastateltu vielä
kolmannenkin kerran.
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mättä sovi suomenkielisen sanan yksikön nominatiivimuotoon edes
toisiaan muistuttavissakaan sanoissa (esim. viro: lamp : lambi
’lamppu’, suomi: lamppu : lampun). Esimerkissä 10 viron taivutusmuotojen vokaalin oletetaan kelpaavan myös suomen nominatiiviin; virossahan vokaalisoinnun puuttumisen vuoksi indifferentin
vokaalin kanssa a on mahdollinen:
(10) Kta1: silma (viro: silm, silma)

Saksan S kuten vironkin S sanat ovat erittäin usein konsonanttiloppuisia, ja vokaalit sanan lopussa ovat yleensä erittäin redusoituneita. Tavallisin sananloppuinen vokaali saksassa on e (der Junge,
die Klasse). Saksan vierassanat puolestaan ovat monesti a-loppuisia: das Thema, das Klima. Siten esim. edellä esitetty i:n lisäämisen
periaate olisi lähdekielen kannalta erikoinen piirre. Tosin joissakin
tapauksissa loppuvokaali a onkin korrekti vaihtoehto (esim. 11).
literatuura-tarjokkaan (esim. 12) taustalla saattaa piillä johdonmukainen ajattelu: kun saksan lainasanat ovat a-loppuisia, päädytään
samaan loppuvokaaliin tarjottaessa suomeen lainasanaa. Toisaalta
Anke 7 osaa venäjää, josta löytyy sana literatuura. Tietenkään ei voi
olla varma, onko loppuvokaalin liittäminen suomalaistamisen strategian tulos, jolloin saksan malli on voinut ohjata valintaa, vai onko
kyseinen lekseemi opittu sellaisenaan. Esimerkissä 13 mallinantajana on voinut toimia vaikkapa italia.
(11) K2: probleema (saksa: das Problem)
(12) A2: literatuura (saksa: die Literatur)
(13) K1: russia (saksa: das Russische)

Esimerkissä 14 heijastuu mallin suuri vaikutus. Viron ensitavun
pitkät vokaalit ovat säilyneet, ja tavallisimmin oo:ta vastaa suomen
uo, esim. soome -> suomen. Muutos ei kuitenkaan toteudu
_______________
7

Opiskelijoiden nimet muutettu.
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poikkeuksetta (kooli -> koulun -> * kuolun), mutta oppija noudattaa
periaatetta johdonmukaisesti.
(14) MM1: opettajakuolutus ’opettajankoulutus’ (viro: õpetajakoolitus)

Tietysti on mahdollista, että kyseessä on lipsahdus, tarkemmin
sanoen koontivirhe (assemblage error), jolloin on valittu oikeat äänteet mutta ne on asetettu väärään järjestykseen (Aitchison 1987: 18).
Aikaisemmin (s. 6) puheena olleen vokaalisoinnun opettelu
heijastuu seuraaviin tapauksiin. Vaikka kyseessä on muuten melko
totaalinen koodinvaihto (esimerkit 15 ja 16), valpas oppija muistaa
korvata takavokaalin etuvokaalilla:
(15) M1: töötäte ‘työskentelette’ (viro: töötate)
(16) Kta1: reisinyt ’matkustellut’ (viro: reisida, reisinud)

Esimerkissä 17 on kyse kantaverbin etisen vartalonvokaalin
analogisesta mallista: hiihtä/ä ->
hiihtö.
(17) MM1: hiihtö (viro: suusatamine)

Takavokaali suomen hiihto-sanassa onkin omituinen nykykielen
vokaalisointusääntöjen mukaan. Kantasuomessa o oli indifferentti
vokaali, eikä ö myöhäiskantasuomessa tullut kysymykseen jälkitavujen vokaalina. Ensitavua kauempana tavattava ö on siis suomen
erilliskehityksen aikainen (Hakulinen 1979: 47, 217). Jälkiasemaisen ö:n suhteellisesta myöhäisyydestä johtuu, että joihinkin neutraalivokaaleja sisältäviin kantavartaloihin liittyy vieläkin o:llinen johdinallomorfi ö:llisen asemesta. Virossa puolestaan ö ei koskaan tullut jälkitavuun. Siten virolainen oppija tarjoaa ö:tä suomen vokaalisointusäännöt omaksuttuaan ja noudattaa niitä sellaisessakin tapauksessa, jossa ne eivät ole voimassa.
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2.2 Uusia lekseemejä yhdistämällä
ja johtamalla
Yhdistämistähän pidetään yleensä semanttisesti läpinäkyvänä
prosessina, kun taas johtaminen on läpinäkymätöntä. Yhdistäminen
onkin menetelmä, jota ensikielen omaksujat hyödyntävät ennen
johtamista. Näin ollen voi odottaa, että toisen kielen oppijakin
turvautuisi ensisijaisesti yhdistämiseen. Molemmat prosessit ovat
mahdollisia niin virossa kuin saksassakin. Sekä kohde- että
lähdekielien yhdyssanat ovat yleensä joko hierarkkisia, jolloin
loppuosa on alun määritteen pääsanana (kirjakauppa), tai eihierarkkisia, jolloin osat ovat samanarvoisia (parturi-kampaamo).
Suomen yhdyssanat ovat tunnusmerkittöminä nominatiivialkuisia,
kun taas virossa on paljon genetiivialkuisia (Valgma & Remmel
1970: 314). Saksassa ns. aidot eli varsinaiset yhdyssanat ovat
perusmuotoisia (nominatiivialkuisia) tai ilman yhdystunnusta, kun
taas epäaidoissa on määriteosan jälkeen jokin yhdystunnus, esim.
(e)s, er tai e (Kostera 1996: 101S102).
Seuraavista esimerkeistä 18 ja 19 on nähtävissä, miten saksalainen suomenoppija etsii osasia, joista saisi äidinkielensä mallin mukaisesti kombinoitua sopivan yhdyssanan. Isoäidin löytäminen
tuntuu aidolta kielellisen päättelyn tulokselta, käännöslainan keksimiseltä. Sen sijaan saksan Zeitung-sanan suomalainen vastine on ilmeisesti tuttu. Onko ma-aineksen katoamisessa kyse muistivirheestä, vai onko Anke hahmottanut semanttisen kokonaisuuden sanomisen pohjalta? Tähän kysymykseen ei valitettavasti ole tarjolla vastausta.
(18) A2: kaksikymmentä, kolme aa opiskelen öm öm kult,- kulttuuri, tieto,
wissenschaft öm tie, tie, tietokunta buaah [
kulturwissenschaft kulttuuritieteitä [ym ja ym ym ja opiskelen englantia
P:

[joo kulttuuritieteitä

[yy

(19) A2: besuchen [ vierailla yym öhh grosseltern ömm minä äiti isoäiti?[
isoäiti.
P:

[yy, vierailla

[isoäiti, ahaa.
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(20) A2: ym, minä on työssä ym, sunnuntaina ja tiistaina ja, ym lauantaina ym, ym toime-, toria ym, to-, toimistossa ym sanolehtiä, lehtiä [
sanomalehden
P:

[sanomalehden

[toimituksessa , ahaa.

Virossa genetiivialkuinen yhdyssanatyyppi on hyvin yleinen, joten tuotoksissa kuten kirjeenkaveri ja pohjanviro voisi olettaa prosessin lähtökohdaksi äidinkielen mallin. Esimerkissä 21 voi kyseessä olla kontaminaatio, mutta määriteosa mielen voisi olla tulkittavissa myös objektiksi (suomeksi lähinnä mieltä kiinnostava); äidinkielen käännösvastine huvitav ei tarjoa tällä kertaa mitään apua oppijalle. Jos adjektiivi tulkitaan sekamuodostelmaksi, esimerkki tukisi oletusta, jonka mukaan sanat liittyvät varastoituessaan toisiinsa
erilaisin perustein, joista synonyymisyys on yksi (McCarthy 1990:
39). Muistista on löytynyt oikea kimppu, mutta kukat ovat sekaisin.
(21) Krj1: suome tuntuu, minun (- - ) minulle se, tämä kieli menee, no on
mielenkiinnostava.

Ne harvat yhdyssanat, joita tarjottiin, ovat tyyppiä nomini +
nomini. Tämän tyypin vastaavan- kaltaista suurtaajuisuutta oli havaittavissa hollanninoppijoiden tuotoksissa (Broeder & Extra & van
Hout 1996: 18). On muistettava, että suomenoppijat ovat todella
aloittelijoita ja oppikirjojen sanat ovat useimmiten yhdistämätöntä
perussanastoa.
Suomen erilaiset johtimet eivät ole kaiken kaikkiaan helposti
omaksuttavissa. Seuraavasta esimerkistä on pääteltävissä, millaista
reittiä asianomainen käyttää löytääkseen puuttuvan sanan:
(22) A2: ja virolassä eivät puhu, öm, venäjää?

Paikallisuutta ilmaiseva johdin la (esim. Kouvola, pappila) osuu
tavallaan kohdalleen Anken puheessa, mutta todennäköisesti hän on
aikaisemmin useaan otteeseen esiintyneestä sanasta virolainen irrottanut mahdollisesti tuntemansa adjektiivisen inen-johtimen ja pää-
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tynyt Virolaan. Esimerkin voisi katsoa osoittavan varsin vakuuttavasti, ettei sanastoa omaksuta pelkästään lekseemeinä vaan osia ja
niiden välisiä suhteita eritellään.
Esimerkistä 23 on nähtävissä oppijan tietoisuus verbikategorian
käyttöyhteyksistä. Vaikka saksaksi tarjoutuu periaatteessa sama
sana Studieren sekä verbiksi että substantiiviksi, oppija ei tarjoa
opiskella-muotoa vaan pyrkii nominijohdokseen. Ainoa hänen todennäköisesti tuntemansa substantiivi, tekijännimi, ei kuitenkaan
ole kelvollinen. Virolainen kielenoppija puolestaan yrittää saada
tekijänjohtimen avulla yliopistosta itselleen identiteetin (esimerkki
24); taustalla saattaa kummitella ylioppilas-sana.
(23) A2: lopettaa finish ym minun ö öm opis-, opiskelija
kelun.
P:

opis-

[opiskelun

(24) M2: ö, olen merike päivä, olen, ym. ym, olen yliopistoja.

Kolmatta suomenkurssiaan suorittava Krista on nokkela täyttämään sanavarastonsa aukkoja. Hän käyttää johdosta estlantilaiset
(Eesti saksaksi Estland). Aines lantilainen on kiinnostava lisä, sillä
johdonmukaisempaa olisi ollut päätyä saksan Esten-sanasta vaikkapa muotoon eestilainen tms. Mallin antajana on todennäköisesti
englantilainen (England -> Engländer), jonka jälkiosa puolestaan
muistuttaa saksan käännösvastineen loppuosaa.
Äidinkielenkään johtimisuus ei aina auta yhtäläisyyspäätelmän
teossa ja senjälkeisessä prosessoinnissa, jos opinnot eivät vielä ole
kestäneet kovin pitkään. Saksassa adjektiiviin französisch sisältyy
johdin isch, mutta oppija yrittää saada kantasanan riittämään sellaisenaan esittäessään asiaa suomeksi; ranskalainen on mahdollisesti
liian vaikea sana taivutettavaksi, vaikka muuten tuttu:
(25) A1: ym. öö, syötkö, ää , ranskassa ranskassaa ravintolassa?

Virolainen suomenoppija tarjoaa maannimeä englantia (vir. Inglismaa ):
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(26) MM1: englantiassa, ja mutta, ymm, ranskassa vain, kuin, öö
ma läksin englandissa. öö läksimme yy yy, läpi
Mallin antajiksi tarjoutuvat esim. vironkieliset Austria ja Itaalia
tai suomenkielinen Italia. Vaihtoehtoinen selitys löytyisi viron idiomista räägin inglise keelt, jossa inglise on taipumaton perusmuoto.
Usein alkeiskirjoissa toistuvan fraasin puhun englantia partitiivimuoto voidaan hahmottaa nominatiiviksi, jollainen se on lähdekielen vastaavassa ilmauksessa. Kun kielen nimet ja maan nimet tiedetään samoiksi, päätelmä ”englantia on myös maannimi” on looginen, mutta vie harhaan. Koskaan ei voi tietysti sulkea pois lipsahduksen vaihtoehtoa: toisiaan muistuttavat ainekset sekaantuvat.
Broederin, Extran ja van Houtin (1996: 23) mukaan myös hollanninoppijat hyödynsivät niukasti johtamista sanoja muodostaessaan.
Omassa aineistossani oppijat ovat opiskelleet suomea vasta kovin
vähän aikaa, joten inputissa johdoksia ei vielä ole kovin paljon
esiintynytkään. Virolaisilla on tietysti tukea äidinkielestään, jossa
johtimetkin ovat samantapaisia kuin suomessa. Heidän yritelmänsä
kertovat tietoisuudesta, että lekseemiin saattaa sisältyä muutakin
kuin kantasana. Vaikka lähtö- ja kohdekielelle yhteinen johdin siirrettäisiin epäsopivaan ympäristöön (esim. ja-aines), erittely on kuitenkin loogisesti perusteltua.

3 STRATEGIOINTIA
3.1 Totaalinen koodinvaihto
Lainaaminen ja tietyllä tavalla sen äärimuoto totaalinen koodinvaihto ovat tavallisimpia kommunikaatiostrategioita, joiden avulla
yritetään paikata puuttuvia taitoja. Ringbom (1987: 52) tosin toteaa
niiden voivan johtua myös epäadekvaatista kontrollista. Joka tapauksessa produktion tasolla ei tehdä mitään ilmauksen kohdekielistämiseksi, sitä ei edes välttämättä mukauteta syntaktisen rakenteen
vaatimusten suuntaisesti, eli taivutus puuttuu.
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(27) M1: laulan kirikus ’kirkossa’ (viro: kirik, iness. kirikus)
(28) K2: minä pidän mennä kino (saksa: ins Kino gehen) (Kk)
(29) S1:opiskelen germanistik (saksa: Germanistik studieren)
(30) S1: suomalainen kieli on fakultativ ’vapaaehtoinen’(saksa: fakultativ)
(31) K1: möchte ’haluaisin’ rahat takaisin (saksa: mögen)
(32) K3: olen työssä als putzfrau ’siivojana’ (saksa: die Putzfrau)
(33) L1: lite ruotsia (ruotsi: litet)
(34) Mi1: ei main stream ’keskivertomakua edustava’ (engl.: main stream)

Huolimatta siitä, että haastattelija esittäytyi saksaa ja viroa taitamattomaksi, vaihdetaan yleensä äidinkieleen. Esimerkissä 33 ruotsin käyttö on ymmärrettävää asianomaisen kertoessa kielitaidostaan, ja esimerkin 34 termi main stream on vakiintunut moneen kieleen ja on vaikeasti käännettävissä. Kaksikielinen Anke ja joskus
joku muukin turvautuu englantiin suomen sanaa etsiessään.
(35) A2: öö minä menen, öö events
riin öm öm o meetings.
P:

mi-, minä menen ää teatte-

[tapahtumiin

36) MM2: mis se aku ankka on?
P: donald duck. mikähän se on viroks? saksaks kalle anka, semmonen lasten sarja, kuva, lehti.
MM2: comics?
Erityisen usein koodinvaihto liittyy metakielisiin pohdintoihin:
(37) A1: ämmm. jaa, was kann man noch fragen.

Kaiken kaikkiaan se on lähinnä saksalaisten oppijoiden suosima
strategia, virolaiset oppijat tavoittelevat edes jonkintasoista suomettamista.
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3.2 Käännöslainat
Seuraavassa käsittelen joitakin tapauksia, joissa hyödynnetään suoraa kääntämistä, jota voidaan pitää transferin yhtenä muotona.
Viron kielessä ei ole pelata-verbiä missään merkityksessä. Käännösvastineeseen mängima on sisällytetty saksalaisen spielen-verbin
monimerkityksisyys: alun perin ’mönkimistä’ ja ’leikkimistä’ tarkoittanut verbi on nykyisin myös ’soittamista’, ’pelaamista’ tai
’näyttelemistä’.
(38) Kta1: en muista, tämän miehen öm, nimen, nimeni, kuka pelaa täs-,
tällä.

Oppijan oletus suomen pelata-verbin monimerkityksisyydestä
saa tukea äidinkielestä. Sanakirjassa mängima-verbille tarjotaan
mm. ’pelata’-merkitystä, joka ei sovi tähän yhteyteen. Lähdekielen
semanttiset ominaisuudet ulotetaan kohdekielen tunnettuun sanaan,
jolla ei kuitenkaan ole näitä kaikkia ulottuvuuksia. Merkitystä ei
eriytetä tarpeeksi kohdekielen kannalta (Ringbom 1987 :116). Sulkala (1996: 154) toteaakin, että usein sana kaikkine merkityksineen
ja käsitekenttineen siirretään kielestä toiseen, tässä tosin käännösekvivalentin kautta suodattaen.
Esimerkki 39 osoittaa lähdekielen suoran vaikutuksen.
(39) K3: yliensi kesänä haluan mennä suomeen (saksa: im übernächsten
Sommer)

Toisaalta voisi sanaehdotelmaan päätymisen selityksenä pitää myös
kielellistä päättelyä mallin pohjalta: jos suomessa on ylihuomenna
(übermorgen), miksei myös yliensi kesä (übernächster Sommer).
Esimerkissä 40 kaikkien Freund-sanan semanttisten merkitysten
yhteisyyden oletus on virheellinen. Suomen ystävä yhdyssanan jälkiosana tarvitsee tarkennuksekseen määriteosan mies- tai poika-,
jotta suhteen laatu ilmenee.
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(40) A1: minun ystävä on suomalainen (saksa: der Freund ’poikaystävä,
ystävä’)

Kiinnostava esimerkki 41 johtaa käyttöä selittävän heikolle jäälle: tuntuu uskomattomalta, että oppija tietäisi nykysuomessa harvoin käytettävän sanan lystikäs.
(41) S1: kieli on hyvin lystikäs ’hauska, lystikäs’ (saksa: lustig)

Tulee mieleen, että lystikäs olisi voinut olla opetuksessa esimerkkinä lähde- ja kohdekielen toisiaan muistuttavista sanoista tai
suomeen lainautuneesta sanasta. Opettaja ei kuitenkaan muista esitelleensä sanaa tällaisessa yhteydessä. Saattaa olla, että asianomainen pelkän äänteellisen yhtäläisyyden pohjalta päätyy oikeaan sanaan. Se olisi melkoinen onnenpotku, kun ajattelee opintojen alkuvaiheessa tunnettuja adjektiivijohtimia, joista yleisin on inen, ja kAs
taas on melko pientaajuinen.

3.3 Kohti kohdekieltä – sekamuodot
Useissa tapauksissa varsinkin virolaisilla on selviä pyrkimyksiä
ilmausten suomalaistamiseen. Muutoksia ohjaavat jotkin tavallisimmat yleistykset ja oletukset opittavasta kielestä. Tiedetään jo
postposition oikea ’taivutusmuoto’, mutta energia ei enää riitä konsonantinvaihdokseen (viro: järge).
(42) MM1: joo, yy, täman, tämän, järkeen oli, peda-, pedagogivuotta?

Usein kohdekieliseksi muokkaaminen jääkin puolitiehen: esimerkin 43 enem-ehdotelmassa vartalon vokaali on suomalaistettu
e:ksi, mutta muuten adverbi muistuttaa virolaisia muotoja rohkem ja
enam. Esimerkin 44 teiselaine-sanassa on edetty jo pitkälle, mutta
koska muutoksia tarvitaan niin monella alueella, tulos on vain osittain onnistunut. Esimerkin 45 tietää-verbin heikon vokaalivartalon
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löytäminen vaatii useampia välivaiheita. Oppijan tehtävä ei olekaan
helppo: virossa (teame) heikossa asteessa vartalo on lyhentynyt yksitavuiseksi, mikä aiheuttaa vokaalistossa eroja. Oppijan on muodostettava vokaaleiltaan korrekti kaksitavuinen vartalo, joka sisältää virolle vieraan heikkoasteisen d:n.
(43) MM2: ymmärrän, ymmärrän nyt, enem.
(44) MM1: kieli on, kieli on, suomen kieli on, ym, yy; kuinka sanoa teistsugune? teiselaine?
(45) MM1: se kielen kylal-, kuinka sanoa kyla keele se kuin, kun me kuulemme kieltä että, me, me tie- tie-, tiemme, tiet, tiedämme tunnemme
sitä.

Mukauttamisesimerkkejä
on
löydettävissä
virolaisten
suomenoppijoiden puheesta paljon. Esimerkiksi suomen kotona on
lähinnä itsenäinen leksikaalinen yksikkö, koska koto-sanaa ei
käytetä arkikielessä eikä essiivi lokaalisena sijana ole enää
produktiivinen. Virolainen oppija heijastaa äidinkielensä mallia
(virossa lokaalisuutta ilmaistaan inessiivillä tässäkin yhteydessä:
kodus) lisäämällä oppimaansa koti-sanaan s:n käännösekvivalentin
ssa: koti + ssa = kotissa. Tässä lähde- ja kohdekielen
samankaltaisuusoletus voi siis olla S ainakin osittain S analogisen
prosessin taustalla. Toisaalta tämän esimerkin voisi väittää tukevan
toteamusta, jonka mukaan morfeemit opitaan irrallisina yksiköinä,
vartalot ja päätteet pidetään erillään, ja niiden liittämisessä toisiinsa
sovelletaan sääntöjä (prosessimekanismeista ks. M. Martin 1995:
26S38). Vaikka tässä tapauksessa prosessi etenee oikein, tuotos on
virheellinen. Poikkeustapauksissa olisikin parempi vaihtoehto
fraasin mieleen painaminen sellaisenaan, liikoja analysoimatta.

4 PRODUKTIT
Jotkut tutkimukset (tarkemmin ks. Ringbom 1987: 40) osoittavat,
että kielenoppijat nojautuisivat oppimisen alkuvaiheessa enemmän
leksikaalisten elementtien fonologiseen kuin semanttiseen saman-
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kaltaisuuteen järjestäessään mentaalista leksikkoaan, kun taas myöhemmin semantiikalla olisi enemmän merkitystä. Täyttä selvyyttä
siitä, millainen samankaltaisuus helpottaa oppimista enemmän, ei
kuitenkaan ole.
Jos sekä kohdekielen sanan muoto että merkitys ovat lähellä äidinkielistä sanaa, positiivinen siirtovaikutus on tietysti maksimissaan. Seuraavassa esittelen niitä tapauksia, joissa eriasteisesta samankaltaisuudesta huolimatta ei aivan onnistuta kohdekielen lekseemiä etsittäessä. On muistettava, että suomalaiselle kuulijalle
useimmat ’virheistä’ eivät ole kohtalokkaita, ne eivät häiritse ymmärrettävyyttä. Ryhmittelyssä sovellan Ringbomin teoksesta (1987:
145S162) poimimaani mallia.
1) Osa tuotoksista on lähde- ja kohdekielissä muodollisesti
samankaltaisia, mutta niiden välillä ei ole mitään semanttista
yhteyttä: võimaline ’mahdollinen’ (viro: võimalik), katsoa
’kokeilla’ (viro: katsuda), halpa ’huono’ (viro: halb), monet
’muutama’ (viro: mõned), katselkaa ’katsokaa’ (viro: katsuda,
katsun ’yrittää, koettaa, koskea, koskettaa’; vaatama ’katsoa’,
vaatelda ’katsella’).
Yksi tavallisista virhelähteistä, joista oppijaa varoitellaan, on
suomen katsoa- ja viron katsuda-verbien muodollinen
samankaltaisuus. katsoa-verbin välttely voi olla hätävarjelun
liioittelua: ei uskalleta tarjota verbiä viron aivan toisenlaisen
merkityksen vuoksi. katsella tuntuu vähemmän väärältä ystävältä.
Tietysti on mahdollista, että katsella-verbin ajatellaan sopivan
tähän yhteyteen (TV:n katsominen), jossa sitä voidaan toki käyttää.
2) Osa kohdekielisiksi tarkoitetuista sanoista muistuttavat muodollisesti lähdekielen sanaa ja ovat semanttisesti läheisiä lähdekielen
ilmauksien kanssa. Usein on kyse sanojen merkityksen, mielteen,
(sense)8 samuudesta: asia voidaan ilmaista myös näin kulloisessakin kotekstissä, tekstiyhteydessä. Tällöin on kyse sanojen paradigmaattisista suhteista, ei pelkästään niiden denotaatioista. (Kangasniemi 1997: 41). Usein suhde rakentuu melko läheisten synonyymi_______________
8

McCarthy (1990: 16) erottaa termeillä sense ja meaning merkityksen kaksi
ulottuvuutta: 1) sanan merkitys suhteessa kielen sanastosysteemin muihin
sanoihin tai 2) suhteessa tosimaailmaan (denotaatio).
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en varaan: numeri ’koko’ (viro: number, numbri), matka ’retki’
(viro: matk, matka), elää ’asuu’ (viro: elada). Myös osaSkokonaisuus-suhde on mahdollinen: holonyymia (vaalea) pää käytetään
hiuksien asemesta (viro: valge pea).
3) Toisista tarjokkaista on löydettävissä sekä formaalista että
semanttista yhtäläisyyttä. Tähän ryhmään kuuluu seuraavan
kaltaisia sanoja: kuu ’kuukausi’ (viro: kuu), oppia ’opiskella’ (viro:
õppida, kielten yhteydessä opiskella), kui ’kun’ (viro: kui ’kuin,
kun’), varempikin ’aikaisemminkin, varhemmin’ (viro: varemgi),
(asua) yhteensä ’yhdessä’ (saksa: zusammen ’yhteensä, yhdessä’),
selkä panna ’panna päälle’ (viro: panna selga ’pukeutua, pukea x
ylleen’), asuu ’sijaitsee’ (viro: asuda).
Tämän ryhmän sanat ovat suomessa mahdollisia, mutta kotekstit
voivat olla vakiintuneita: esim. missä kuussa olet syntynyt? Käyttöaluetta on ikään kuin laajennettu lähdekielen suuntaisesti. Kohdekielessä sanalla on eri tavoin rajoittunut esiintymisyhteys S kohdekielen kollokatiivinen merkitys, myötämerkitys, on toinen (Kangasniemi 1997: 14). Vaikka viron kui-sanalla katetaan laaja semanttinen kenttä, vastaava ei ole suomessa mahdollista. Varempikin (po.
varhemminkin) on toki käytössä edelleenkin, mutta useimmissa koteksteissä sen korvaa nykysuomen ’aikaisemminkin’. Vastaavalla
tavalla ruotsinkielinen englanninoppija tarjoaa sanaa hound (ruotsin
hund) englannin dog-sanan asemesta ja osuu oikeaan sikäli, että
joskus hound on kohdekielessä mahdollinen (Ringbom 1987:161).
Joissakin tapauksissa saattavat sanakirjat, joissa ei anneta kontekstiesimerkkejä, johtaa oppijaa harhaan. Zusammen-sanan ensimmäisenä käännösvastineena tarjotaan juuri ’yhteensä’-merkitystä, joten
tässä tapauksessa väärän merkityksen voi aiheuttaa puutteellinen
apuneuvo.
Muutamat sanoista ovat hyvinkin likeisesti samankaltaisia sekä
semanttisella että formaalisella tasolla: roosin ’ruusun’ (viro: roos,
roosi ), pohjanvirossa ’Pohjois-Virossa’ (viro: Põhja-Eesti),
peräisin ’kotoisin’(viro: pärit). Peräisin olen Tallinnasta -lause
kuulostaa varsin juhlavalta, ja sanaa peräisin käytetään tavallisimmin
hiukan eri kotekstissä, pikemminkin samassa merkityksessä kuin
lähtöisin-sanaa: suku on peräisin Savosta; tieto on peräisin 1800-luvun
lähteistä. Näissäkin tapauksissa virossa on pärit.
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Useiden edellä käsiteltyjen esimerkkien yhteydessä voidaan puhua lähinnä sanojen kombinoimisen epäonnistumisesta. ”Sanojen
välinen avioliittosopimus”, kollokaatio, onkin usein oppijankielen
kompastuskivi: pienet sanakirjat eivät ohjeista millään tavalla soveliaiden kotekstien valintaan.9 Jotkut sanathan voivat kollokoitua lähes minkä tahansa muun sanan kanssa, kun taas toisten mahdollinen
koteksti on varsin suppea. (McCarthy 1990: 12S13.) Esimerkiksi
Peräisin olen Tallinnasta ei ole virheellinen mutta ehkä tunnusmerkkinen yhdistelmä. Täydellisen synonyymisyyden estävät juuri
erilaiset myötämerkitykset.

5 TULOKSIA JA TARKASTELUA
5.1 Lähtökielen vaikutus
Sanastoa voidaan tarkastella periaatteessa kolmestakin lähtökohdasta: yksittäiset sanat on jollain tavalla sinne kirjattu ja tallennettu,
niiden voidaan olettaa pysyvän siinä säilössä, ja ne voidaan sieltä
noutaa. Edellä esitetyistä esimerkeistä on nähtävissä, että oppijansuomen sanasto on järjestynyt, mutta lähdekielellä on melkoisesti
vaikutusta niin organisoitumiseen kuin tuottamiseenkin.
Odotuksenmukaisesti virolaisten suomenoppijoiden sanavarasto
on laajempi kuin saksalaisten, en tosin tässä yhteydessä ole esittänyt
mitään määrällisiä arvioita. Tunnettujen lekseemien runsaudesta
huolimatta virolaisilla on lukuisia ongelmia, jotka syntyvät kielten
läheisyydestä. On havaittu, ettei sukukieltä opiskelemaan ryhdyttäessä välttämättä tiedetä, mitä kohdekielen osia jo hallitaan, ja virolaisilla oppijoilla on usein osaamisen harha. Samankaltaisuus semanttisella ja formaalisella tasolla on omiaan viemään väärille jäljille, oikeaksi oletettu tieto osoittautuu vääräksi.
_______________
9

Puhutaan myös interkonseptuaalisista relaatioista, joilla tarkoitetaan käsitteiden
välisiä suhteita: veitsellä voi vuolla, ja aurinko voi nousta ja laskea. Tällaiset
yhteydet ovat havaittavissa ja koettavissa. (Klix 1980: 14.)
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Kiinnostava onkin se kysymys, millainen osuus lingvistisellä tiedolla ja kontrollilla on sanaston alueella (erottelusta ja vaihtoehtoisista termeistä ks. Ringbom 1987: 25). Kontrollihan kuvaa kykyä
hyödyntää ja noutaa soveliasta tietoa ennen kaikkea kielen käytöstä
mahdollisimman nopeasti. Kontrolliin vaikuttaa harjoituksen määrä, sillä runsas harjoittelu vähentää tietoisen huomioinnin osuutta
menettelytapojen aktivoinnissa. Tavoitteenahan on mahdollisimman pian päästä yksinkertaisten toimintojen automaattistumiseen,
jolloin kontrollointi olisi tehokkaimmillaan muilla alueilla. Esim.
suullisessa viestinnässä vaaditaan nopeaa prosessointia, ja automaattistuneet toiminnot vapauttavat energiaa vaikkapa tyylillisten
ja kielenkäytöllisten valintojen tekemiseen.
Ringbomin (1987: 26) mukaan kyky pitää muodollisesti samankaltaiset kielet toisistaan erossa perustuu kontrolliin, ei tietoon.
Kertooko virolaisten virheellinen sanavalinta siis kontrollin puuttumisesta tai pettämisestä nimenomaan tuotoksen tasolla, huolimatta
esim. vääriä ystäviä koskevista varoituksista? Voidaanko sama hypoteesi kontrollin merkityksestä ulottaa koskemaan myös sananmuodostusprosesseja, onko prosessi ylipäänsä tiedollisesti hallittavissa? Ohjaako virolaisia pelkästään proseduraalinen tieto siitä, miten jotakin pitäisi tehdä, vai johtaako esim. yliyleistyksiin virhe
deklaratiivisessa tiedossa, lingvistisessä tiedossa ylipäänsä: säännöt
osataan mutta niiden sovellusaluetta laajennetaan liikaa? Tiedon ja
kontrollin välinen suhde ei tunnu niin yksiselitteiseltä kuin Ringbom esittää.
Samankaltaisuudesta on toki paljon hyötyä, mutta toisaalta on
esitettävissä väite, että täysin uusi ja erilainen on vaivattomampaa
oppia ja osata kuin jokin vain hieman toisenlainen. Voidaan aiheellisesti kysyä, onko helpompi käydä läpi erilaisia muistinvaraisia toimintaohjeita siitä, miten lähdekielisestä sanasta päästään kohdekieliseen sanaan, vai onko yksinkertaisempaa oppia mitään oman
kielen lekseemiä muistuttamaton yksikkö. Muuntoprosessin hankaluudesta voisi pitää osoituksena niitä sanoja, joissa tulos jää jotenkin vaillinaiseksi. Mikäli prosessissa on useita toimintoja, jokin vaihe saattaa pudota pois: esim. oppijan viel-sanassa (viro: veel) vokaalit ovat jo oikein mutta loppuheitto puuttuu.
Onko ajateltavissa, että saksalaisten sanastokokeiluja ohjaa ni-
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menomaan tieto kielestä, ei lainkaan kontrolli? Päädyttyään siihen
käsitykseen, ettei lähde- ja kohdekielen sanastossa juuri ole yhtäläisyyksiä, saksalaisen on helppo pitää sanastot erillään. Tällainen oletus saa tukensa havainnosta, etteivät oppijat pyri esim. loppuvokaalin i tarjoamiseen sananmuodostuksen keinona tai edes kovin usein
oleta vierassanojen soveltuvan käyttöön molemmissa kielissä
(probleema, dialekti).
Kaikkiaan virolaiset suosivat osittain erilaisia menetelmiä kuin
saksalaiset etsiessään soveliaita sanoja. Ensisijaisesti he turvautuvat
suoraan mieleen palauttamiseen. Jos sanaa ei kuitenkaan löydy, he
käyttävät myös erilaisten osien analysointia ja rakentavat, usein
jopa sääntöjen varassa, palasista tuotoksen: kodissa ’kotona’. Joskus prosessointi on melko yksinkertaista muttei silti ongelmatonta:
esim. loppuvokaalin lisääminen suomen perusmuotoon ei aina onnistu virolaisen vartalonvokaalin pohjalta. Toisaalta puuttuvaa ilmausta etsitään samallakin tavalla, sillä myös saksalaiset käyttävät hyväkseen omassa kielessään suosittua yhdistämisen periaatetta.
Sekä virolaisten että saksalaisten suomenoppimisympäristö on
periaatteessa sama: kieltä opitaan äidinkielisessä ympäristössä
luokkahuoneessa. Luontevaan vuorovaikutukseen opiskelijoilla ei
juuri ole mahdollisuutta, joten deklaratiivisen tiedon osuuden merkityksen voi uskoa korostuvan. Suurin osa inputista on kirjallista.
Yksi kiinnostavista kysymyksistä onkin, miten paljon helpompaa
on sanaston mieleenpainaminen virolaisille, joilla on äidinkielessään sama likeinen vastaavuus kirjoitetun ja äännetyn asun välillä.
Saksalaiset puolestaan joutuvat korvaamaan ensin oman kielen ääntämisohjeet suomen ohjeilla, ennen kuin lekseemi edes on käsillä.
Samoin sanahahmot ovat jossain määrin tutumpia virolaisille (esim.
konsonanttien fonotaktiset rajoitukset ovat osittain samoja). Toisaalta lähdekielen tavujaon erilaisuus tuottaa ongelmia virolaisillekin: substantiivien nominatiivit ovat yksitavuisia (pood), samoin
heikot vokaalivartalot (teame). Virolaisilla on apua myös tiettyjen
”antonyymien” keskinäisestä ortografisesta yhtäläisyydestä S tosin
tällöin usein auttaa myös itse sanojen samankaltaisuus: sööda < >
jooda ja syödä < > juoda (vrt. saksa essen ja trinken).
Strategioita arvioitaessa on syytä kiinnittää huomiota paitsi opetustilanteen myös tiedonkeruumenetelmän vaikutukseen. Saksalais-
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ten oppijoiden rajallinen sanasto on kenties esiintynyt vain yhdessä
kontekstissa (oppikirjojen kontekstien niukkuuteen puuttuu esim.
Puro 1999: 21). Haastattelija tuo aivan uuden käyttöyhteyden, johon
sinänsä tutunkaan lekseemin yhdistäminen ei onnistu proseduraalisen tiedon vähyyden vuoksi. Edes aivan tavallisimpiakaan sanoja ei
osata sijoittaa outoon syntaktiseen ympäristöön. Virolainen oppija
voi aina tarjota (mukautettua) äidinkielensä sanaa puuttuvan tilalle, kun
taas saksalaisella ei tällaista vaihtoehtoa ole eikä koodinvaihtokaan
edistä kommunikaatiota kuin äärimmäisen harvassa tapauksessa.
Miten sitten opettaja voisi hyötyä näistä havainnoista? Tietoisuuden lisääminen on johtanut virolaiset oppijat esim. jossain määrin
varomaan vääriä ystäviä. Toisaalta tietoisuus säännöistä johtaa heidät niiden soveltamiseen silloinkin, kun siihen ei ole aihetta. Silti
kannattanee rohkaista oppijoita kokeilemaan vaikkapa irrallisten
yksiköiden luovaa yhdistämistä. Saksalaisia voisi kehottaa suomettamaan omaa sanastoaan: joskus tuloksena on onnistunut erikoislaina. Virolaisethan tarjoavat melko luottavaisesti oman kielensä lekseemejä tai mukautettuja ilmauksia suomeen S usein oletus läheisestä samankaltaisuudesta osuu oikeaan.

5.2 Varastointi
Vaikka tavoitteenani ei suoranaisesti ollutkaan syventyä sanojen varastointiin, tämän pienen aineistonkin perusteella voi uumoilla tiettyä järjestymistä. Jopa kelvottoman sanan tarjoamiselle on löydettävissä selviä semanttisia tai muita perusteita. Epäonnistumisen aiheuttaa sanan tyypillisimmän esiintymisympäristön tuntemattomuus,
ei itse lekseemin denotaatio.
Oppijan prosessoinnissa havaittava loogisuus antaa viitteitä siitä,
että sanat yhdistyvät toisiinsa muistissa rakenteellisten (esim. jaloppuiset tai nen-loppuiset) ja semanttisten periaatteiden mukaan.
Toisaalta joissakin tapauksissa tuntuu, ettei sanoja välttämättä paineta mieleen perusmuodossaan vaan fraaseina tai tyypillisen sanaliiton osasina (esim. 26), jolloin morfeemiaineksen erittelemättömyys johtaa virhetulkintoihin leksikaalisen yksikön ”sanakirjamuo-
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dosta”. Mikäli kuitenkin organisoitumisoletukset pitävät paikkansa,
opetettaessa kohdekieltä olisi hyödynnettävä lähdekielestä saatavia
systeemisiä malleja. Vaikka luokkien sisällöt eivät olisikaan aina
samanlaisia, itse luokittaminen on kuitenkin universaali piirre.
Toki oppikirjat tälläkin hetkellä pyrkivät ottamaan sanastoa esille
isohkoina leksikaalisina10 kenttinä (esim. ruokatarvikkeet, ruumiinosat, liikennevälineet, sukulaisnimistö jne.). Kieltämättä sanalistojen opettelu voi olla järjellistä, vaikka henkilökohtaisesti turhauduin
Ranskassa kielikurssilla, kun opittaviksi eläimiksi tarjottiin vohlaa,
hämähäkkiä ja koppakuoriaista, vaikka lähinnä olisin tarvinnut apua
tilatakseni ruokaa ravintolassa tai ostaakseni junalippuja asemalta.
Kollokoitumisen idea olisi vietävissä kotekstiä pitemmälle. Situatiiviset skriptit ovat hyödyllisiä kehikkoja opetettaessa sanastoa
organisoidusti. Sanat olisivat mielissämme paitsi yhdistyneinä toisiin sanoihin myös tapahtumiin. Ne olisivat palikoita, jotka liittyisivät kiinteästi myös puheen rakentamiseen: mikä siirto potentiaalisine vakiintuneine fraaseineen seuraa odotuksenmukaisimmin toista.
Syklien hallinta on usein jokapäiväisessä kommunikaatiossa tarpeellinen taito.
Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että saman puhujan L1- ja L2-sanastot eivät ole täysin erillään vaan liittyvät toisiinsa esim. havaittujen toisiaan muistuttavien prosessointitapojen kautta (yhdistäminen, johtaminen jne.). Myös sukukielistä tavattavasta foneettisesta
samankaltaisuudesta on etua S tosin osittain haittaakin S oppijalle
niin varastoinnissa kuin mieleen palauttamisessakin. Virolaisten
L1- ja L2-sanastolla voisi väittää olevan enemmän yhteistä pintaalaa kuin saksalaisten L1- ja L2-leksikolla; päätelmän puolesta puhuvat useat ”melkein oikein” -tapaukset.
Miten sanaston organisoimista voisi opettaa, ja kannattaako ohjanta? Esimerkiksi kommunikaatiostrategioiden opettamisesta on
katsottu olevan käytännön hyötyä. Näin ollen myös erilaisten varastointimenetelmien tiedostamisen voisi olettaa auttavan oppijaa. Jos
uskomme, että lingvistien oletukset leksikaalisista suhteista edusta_______________
10

McCarthy (1990:21) pitää leksikaalisia kenttiä semanttisten kenttien abstraktin
käsitteen realisaationa: semanttiset kentät sisältävät vain käsitteitä, leksikaaliset
kentät sanoja. Eri kielet sanoittavat annettua semanttista tilaa eri tavoin.
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vat jonkinlaista psykolingvististä todellisuutta, jolloin sanaston oppiminen ja tunteminen noudattavat joitain periaatteita, voidaan tietysti pyrkiä hyödyntämään L1:n otaksuttuja taksonomisia malleja
myös L2:n sanaston esittelyssä. Minkä tahansa kieltenvälisen samankaltaisuuden korostamisen S tietyin varauksin S edesauttaa oppimista.
Järjestelyssä hyödyllisiä voisivat olla seuraavat, jo johdannossakin mainitut periaatteet: foneettinen tai muotoon (esim. yhteiseen
johtimeen) perustuva samankaltaisuus, semanttinen yhtäläisyys,
esiintymisympäristön ennustettavuus (todennäköiset kollokaatiot)
ja ylipäänsä sanojen keskinäinen suhde (esim. synonyymiys, vastakohtaisuus, sisältyvyys, samaan leksikaaliseen kenttään kuuluvuus)
sekä semanttiset piirteet (esim. [+elollinen], [+naaras]). On muistettava, että yksilön luokitustavat saattavat olla jossain määrin
uniikkeja, mutta pienin yhteinen jaettava lienee löydettävissä.
Kaikki keinot ovat luvallisia, kun tavoitteena on itsensä ymmärretyksi tekevä suomenpuhuja.
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