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Miten lapsi kysyy 
Raija Kan gassalo 

Fil. toht. Raija Kan gassalo on tur kinut, miten kysymyslauseet kehittyvät 
puhumaan oppivilla lapsilla. Hän väitteli tästö aiheesta (lumajan 
yliopistossa syksyllä 1995. Hän käsitteli aihetta myös huhtikuussa 1996 
kielilautakunnan seminaarissa pitämässään esitelmässä. 

Pieni lapsi on luonnostaan äarettömän 
utelias. Valveilla ollessaan se tutkii kyl-
tymättä ympäristöään ja oppii samalla 
uutta. Oppiessaan esittämään kysymyk-
siä lapsi saa oivalliscn keinon tyydyttää 
uteliaisuuttaan. Esittämällä kysymyksiä 
lapsi huomaa vaikuttavansa ympäris-
tönsä ihmisiin aivan uudclla tavalla. 
Kun lapsi esittää kysymyksen, aikuiset 
yleensä reagoivat tietyllä tavalla: be 
vastaavat lapsen kysymykseen. 

Hiernan ennen vuoden ikää lapsi 
alkaa ymmärtää aikuisen puhetta ja 
rupeaavähitellen, clehtimällä ja ääntcle-
mällä, vastaarnaan aikuisen yksinkertai-
sim nimen- ja paikankysymyksiin. 
Omien kysymysten tuottarn i sessa lapsi 
käyttää aluksi dcmonstratiivistaja deik-
tistä menetelmää. Se osoittaa esinettä 
ja odottaa, että aikuinen sanoo esineen 
ninlen,ja vähän myöhemmin se lisäksi 
sanoo esimerkiksi tuo? tai tuossa? ja 
saa aikuisen vastaamaan. 

Melko varhaisessa vaiheessa lapsi 
rnyös havaitsec, että vastaus ympäris-
töltä heltiää helpoimmin, jos kysymys 
on rnuotoiltu tictyllä tavalla - että kysy-
vän ilmauksen tulec sisältäätuntomerk-
kejä, jotka saavat kuulijan tulkitse-
maan ilmauksen kysyrnykseksi. Lapsi 
oppii rnuodostamaan kysymyslauseita. 

Lapsen ensimmäiset kysymyksen 
muotoiset ilmaukset ovat hyvin yksin-
kertaisia. Tutkijat luonnehtivat niitä te-
legrafisiksi, stereotyyppisiksi holofraa-
seiksi,joissaovatedusteilla vain viestin-
nän kannalta välttärnättömät elementit. 

Olen tutkinut kysymyslauseiden 
ilmaantumista lasten puheeseen. Tut-
kimukseni tavoitteena on saada perus-
tavia tietoja suomenkielisten lasten ky-
symyslauseiden lauserakenteen kehi-
tyksestäja kysymyslauseiden käytöstä 
eri puhefunktioissa. Vertailen myösjon-
kin verran ruotsinsuomalaistcn ja 
suomensuomalaisten lasten kehitystä. 

Tutkimusaineistoni, Sundsvallin 
korpus,koostuu Il ruotsinsuomalaisen 
lapsen puheesta. Puhenäytteet olen 
kerännyt luonnollisissa leikkitilanteis-
sa noin kahden vuoden aikana nauhoit-
tamalla lasten puhetta ääninauhoille ja 
tekemällä muistiinpanoja. Kielcnseu-
rannan alussa nuorimmat lapset olivat 
yksivuotiaita,ja seuranta päätettiin las-
tenollessakolmi-tai nelivuotiaita.Tut-
kittavanaoli viisi tyttöäjakuusi poikaa. 
Lapset olivat kaikki syntyneet Sunds-
vallissa ja asuneet siellä koko ikänsä. 
Kaikkien lasten vanhemmat ovat muut-
taneet Ruotsiin Suomesta, ja kaikkien 
perheidcn ainut tai pääasiallinen keski-
näisenkanssakäymisen kieli on suomi. 

Suomen kielen kysymyslauseet 
jakautuvat hakukysymyksiin ja vaih-
toehtokysymyksiin. Hakukysymyk-
sissä käytetään kysymyspronomineja, 
-adverbejaja -adjektiiveja, esim. sano-
ja nzikä, miksi ja minkälainen. Vaih-
toehtokysymykset jakautuvat disjunk-
tiivisiin kysymyksiin, joissa käytetään 
disjunktiivistakonjunktiota vai,jakylläl 
ei-kysymyksiin, joissa yleensä käyte-
tään kysyviä Iiitepartikkeleita -kO 
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(asussa -ko tai -kö) tai -hAn (asussa 
-han tai -hän). 

Sundsvallin korpuksen kysyrnyk-
sistä kaksi kolmasosaa on hakukysy-
myksiä, ja kyllälei-kysyrnykset rnuo-
dostavat aineistosta kolmanneksen. 
Disjunktiivisia kysyrnyksiä aineistossa 
on vain yksi. 

Korpuksen nuorirnmatkin lapset 
ovat tutkimuksen alkuvaiheessa ehti-
neet kielenkehityksessä vaiheeseen, 
jolloin he jo osaavat muodostaa kysy-
myksiä syntaktisten kysymysten mer-
kitsirnien, hakukysyrnyssanojen ja 
Iiitepartikkclin -kO, avulla. Yksivuo-
tiaiden kysymykset vaikuttavat kui- 

tenkin erittelemättömiltä holofraaseilta, 
joita lapset esittävät hokemanluontei-
sesti. Ensimmäiset hakukysymykset 
ovat yleensä predikaatittomia ellipsejä 
tai vaihteluttomia, samaa kaavaa nou-
dattaviaon-lauseita,ja -kO-kysymykset 
ovat pelkisteisiä, yhden nominaalilau-
sekkeen sisältäviä onko-kysyrnyksiä. 

Kaksivuotiaidenkin kysymyksistä 
suuri osa on kivettymänluonteisia, mut-
takaksivuotias pystyy myös varioimaan 
lauserakenteitaan. Kahden vuoden iässä 
kysymysrepertoaariin ilmaantuu uusia, 
semanttisesti vaikeita kysymyssanoja, 
kysymyslauseiden verbilausekkeet 
monimutkaistuvat, ja kysyviä liitepar- 

Taulukko 1. Hakukysymysten ja kyllälei-kysymysten omaksunta Sundsvallin korpuksessa 

Keskimääräincn Hakukysymykset Kyllä/ei-kysymykset 

omaksumisikä* Kysymyssana** Lauserakenne*** Rakenne*** 

1.9 mikä, missä Ellipsi, on-Iause onko 
1.10 mitä 
1.11  Yksinäis-V-lause  

2.0 koka Yksinäis-V+kO 
2.2 mihin 
2.3 Adnom-lause 
2.5 miten  Aux+kO+V 

2.6 miksi Nomini+KO, onhan 
2.7 eikö+yksinäis-V 
2.9 Adverbi+kO 

2.10 mistä eikö+Aux+V 
2.11 Muut mitkä-prono- Aux+V-lause 

minin muodot 

3.0 ei+V-lause eihän+Aux+V 
3.1 mil/om, 

kysymysadjektiivit 
3.3 kuka-pronominin 

taivutusmuodot 

3.8 va 

N11. *Esim. ikä 1.9 = 1 vuosi, 9 kuukautta. **Samanmerkityksisistä  kysymyssanoista käytetaan 
taulukossa varianttia, joka on Sundsvallin korpuksessa yleism. n,ihin =mihin ja minne; milen = n,iten 
ja kuinka; miksi = nuksi ja mitö (varten); njilloin = milloin ja koska. Korpuksessa käytetyt muutnnkä-
pronominin taivutusmuodot: minkä ja mikän yks. akk., miikä mon. nom., milcä yks. akk., niihin ja 
mikän yks. il!. adnominaalisesti käytettyinA. Korpuksessa käytetyt kuka-pronominin taivutusmuodot: 
kenen ja kukan yks. gen., ketkä, kenelle, keneltä, kenel/ä. Korpuksessa käytetyt kysymysadjektiivitja 
niiden sijarnuodot: niinkä värmen (yks. ja mon. nom.) ja minkälainen (yks. ja mon. part.). Lisäksi 
korpuksessa esiintyvät sporadisesti kysymyssanat miten päin, miten monta, kurnpi ja nuhin päin. 
V = pääverbi; Aux = apuverbi. 
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tikkeleita ruvetaan käyttäämään uudella 
tavalla. 

Taulukko 1 esittää yleiskatsauksen 
hakukysymysten ja kyllälei-kysymys-
ten omaksuntaan Sundsvallin korpuk-
sessa. Taulukossa ilmoitettu keskimää-
räinen omaksumisikä tarkoittaa kuta-
kin kysymyssanaa tai lausetyyppiä 
käyttävien kolmen nuorimman lapsen 
keskimääräistä ikää. Lukumääräkolme 
on kriteerinä sen takia, että korpuksessa 
on puhenäytteitä vähintään kolmelta 
lapselta sekä yhden, kahden että kol-
men vuoden iästä. Taulukossa ovat vain 
ne kysymyssanat ja lauserakenteet, 
jotka esiintyvät vähintään kolmella 
lapsellajajoidenkeskimääräinen omak-
sumisikä voidaan näin ollen määrittää. 

Hakukysymykset 
Varhaisimmat Sundsvallin korpuksen 
lasten käyttämt hakukysymyssanat 
ovat ,nikä, rnissä ja initä, ja ne ilmaan-
tuvat kieleen jo ennen kahden vuoden 
ikää. Iässä 2.0 - 2.5 omaksutaan kuka, 
rnihinjamiten,jaennenkolmen vuoden 
ikää ilmaantuvat myös miksi ja rnistä. 
Kolmen vuoden tienoilla lapset rupe-
avat taivuttamaan mikä-pronominia 
joissakin muissa sijamuodoissa ja tuol-
bin tulevat käyttöön myös mil/om-
kysymykset ja ensimmäiset kysyvät 
adjektiivit minkä värmen tai minkälai-
nen. kuka-pronominia ruvetaan taivut-
tamaan vähän yli kolmivuotiaana. 

Sundsvallin korpuksen hakukysy-
mysten omaksunta noudattaa samaa 
yleissuuntaa kuin on aikaisemmin 
havaittu suomen-ja muunkielisten las-
ten kysymyssanojen omaksunnasta 
(Kangassalo 1980, Toivainen 1984, 
Wode 1976). Kysymyssanat ilmaan-
tuvatruotsinsuomalaisten lasten kieleen 
suunnilleen samassa järjestyksessä ja  

samassa iässä kuin suomensuomalai-
sille lapsille. 

Parilla korpuksen lapsella on vaike-
uksia akkusatiivimuodon minkä ja 
illatiivimuodon nzihin sekä genetiivi-
muoden kenen muodostuksessa, ja 
muodot realisoituvat heidän puheessaan 
morfotaktisesti virheellisinä muotoina 
mikän ja kukan. Akkusatiivi- ja gene-
tiivimuodotrakentuvatilmeisestj nomi-
nien säännöllisen sijamuodostuksen 
analogian, tyypin talo: ta/on mukaan, 
ja vastaavia muotoja on tavattu myös 
suomensuomalaisilla lapsilla. Vastaa-
vaavirheellisen illatiivimuodon analo-
giamallia on sen sijaan vaikea löytää, 
enkäoletutkimuskirjallisuudestalöytä-
nyt mainintoja tällaisen muodon käy-
töstä. 

Hyvin erikoistaSundsvallin korpuk-
sessa esiintyvien kysymyssanojen käy-
tössä on, että lapsista muutama käyt-
tää silloin tällöin kesken suomenkie-
lisen puhevuon ruotsinkielistä kysy-
myssanaa vad, puhekielisessä muodos-
saan va, vaikka he toisaalta käyttelevät 
suomcnkielisiä mikä- ja mitä-kysy-
myksiä täysin sujuvasti. va-kysymyk-
sillä onkin oma funktionsa lasten kie-
lenkäytössä. Ne toimivat retorisina, el-
liptisinä vahvistuskysymyksinä, joita 
ei ole tarkoitettu vahvistettaviksi. Esim. 
miksei soi? va? otaksä pois nää? va? 
otetaan vähän riisiä. va? sen pitää olla 
tuolla. va? 

Ruotsin puhekielessä va-vahvis-
tuskysymykset ovat suhteellisen taval-
lisia, kun taas vastaavia niitä-kysy-
myksiä ej suomessa paljonkaan tapaa. 
va-kysymysten käyttö on selvä merkki 
ruotsin kielen vaikutuksesta ruotsin-
suomalaisten lasten suomen kieleen 
mutta samalla se osoittaa lasten kielel-
listäluovuuttajanokkeluutta. Kunlapsi 
ej ole oppinut käyttämään suomenkie-
listä vahvistusellipsiä, hän turvautuu 
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toiscn taitarnansa kielen, ruotsin, 
ilmaisuvarastoon. 

Olen jakanut korpuksen hakukysy-
mykset lauserakenteen perusteella 
neljään päätyyppiin. Lausetyypeistä 
kolme koostuu lauseista, joissa kysy-
myssana on ei-adnorninaahscssa ase-
massa. (1) Ellipsit ovat lauseita, joista 
puuttuu verbi,csim. mikä? missäkisu? 
(2) on-lauseissa on prcdikaattina olla-
verbi, yleensä muodossa on, esim. mikä 
toi on? mitä sie/lä on? (3) V-lauseissa 
on predikaattina jokin muu kuin olla-
verbi, esim. mikä räältätulee? mitä se 
tekee? ja (4) Adnom-lauseissa kysy-
myssanamäärittäänominia,esim. mikä 
robotti? 

Kaikki mainitut Iausetyypit on tutki-
muksessa jaettu alatyyppcihin. Tässä 
yhtcydcssä mainitsen vain erilaiset V-
Iausetyypit, joita ovat (1) yksinäis-V-
lause, jonka vcrbilauseke sisältää vain 
päävcrbin, esim. mikä ruo/ra putoo?, 
(2) Aux+V-lause, jossa on apuverbi ja 
päävcrbin infinitiivimuoto, esim. mitä 
pitää laittaa sinne? ja (3) ei+V-lausc, 
joka sisältää kieltoverbin ja ylccnsä 
yhden tai useampia muita verbejä, esim. 
miksi ej fule musiikkia? 

Sundsvallin korpuksen yksivuotiai-
den hakukysymykset ovat ellipsejä tal 
on-Iauseita. Myös cnsimmäisct yksi-
näis-V-Iauseet ilmaantuvat suhtecllisen 
varhain, tasan kahdcn vuodcn iässä. 
Adnom-lauseita ruvetaan käyttämään 
hieman yli kahden vuoden ikäisenä. 
Aux+V-lause ja ei-V-Iause näyttävät 
olevan vaikeampia omaksuttavia, sillä 
niiden käyttö ornaksutaan vasta nom 
kolmen vuodcn iässä. (Ks. taulukko 1.) 

Korpuksen kielennäytteet on jaettu 
iän perusteella viiteen noin puolen vuo-
den mittaiseen ikävaiheeseen. Haku-
kysyrnysten syntaktista ja semanttista 
kehitystä vol ikävaiheittain kuvata 
seuraavasti: 

Vaihel:Ikäl.7-1.11 
,nikä, nhitä ja ,nissä esiintyvät ellip-
seissä ja missä myös intransitiivi-
scssa on- lauseessa. Lauseet ovatpel-
kistcisiä ja kivettymän luonteisia, 
eikä lauserakenteiden vaihtelua 
juurikaan csiinny. Tässä vaihccssa 
niikä ja initä esiintyvät vailla 
sijaoppositiota. Esim. mikatoi? mitä 
sie/lä? missä se poro on? 

Vaihell: Ikä2.O -2.5 
- 	Kysymyssana kuka ilmaantuumutta 

se on semantlikaltaan eriytymätön 
ja sitä käytctään sckä mcrkityksessä 
'kuka' että 'mikä'. Esim. 
L(apsi): kuka siellä? 
A(ikuinen): sie/lä on semmonen 
palonvartija. 
L: kuka se toi on? 
A: kukako toi on? 
L: änipäri. 

- Tässä vaiheessa suurin osa lapsista 
käyttää sijarnuotoa ,nikäaikuiski&en 
mukaisesti yksikkömuotona. 

- 	Kysymyspronorninit ja missä esiin- 
tyväteksistentiaalisessa on-lausees-
sa ja kysyrnyspronomineja käyte-
tään predikatiivina. Esim. mikäsiinä 
on? kuka tässä on.`> missä on kisu-
liini? mikä toi on? kuka tää on? 

- 	Kysymyssanojen käyttö yksinäis-V- 
lauseessa vakiintuu. Kysymysprono-
mineja ryhdytään käyttärnään sub-
jektina ja mitä-objcktin ja kysyvicn 
paikanadverbien käyttö yksinäis-V-
lauseessa alkaa. Esim. kuka menee 
kirjan päälle? mikä sie/lä asuu? 
mitä tuo tekee? missä Liisa ajaa 
tässä? mihin ajaa tuossa? mistä se 
tulee? 

- Kysymyspronominin käyttö attri-
buuttina alkaa, esim. mikä norsu 
tää on? ai mitä nättiä! 
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Vaihe III: Jkä 2.6 - 2.11 
- kuka-pronorninin käyttö aikuis-

kielen rnerkityksessä vakiintuu. 

- Elliptisen mitä?-kaikukysymyksen 
käyttö merkityksessä 'Mitä sanoit?' 
alkaa. Tällä kaikukysymyksellä lapsi 
pyytää puhekurnppaniaan toista-
maan cdcllisen puhunnoksensa tai 
osan siitä tai sclittämään äsken sa-
nomansa toisin sanoin. Täniin cllip-
sltyypin partitiiviniuotoa rnitä voi 
pitää sanoa-verbin objektina. On 
huomattava, että pintarakentccltaan 
täydeflinen, predikaatin sisältävä, 
objektilause tuice käyttöön korpuk-
sessa ennen kaikukysyrnystä. rnitä?-
kaikukysymys on tavallinen rnyös 
aikuiskielcssä, mutta lasten puhee-
seen se ilmaantuu suhteellisen myö-
hään. Kaikukysymysten käyttö 
vaatiikin ilmeisesti, että lapsen kie-
litaju on kehittynyt vaiheeseen, jol-
bin hän pystyy redusoirnaan kieltä 
korrektilla tavalla. Esim. 
A: initenkäs kupin on käyny? 
L: mitä? 
A: lattialla kuppi. 
A:sinäkö sitä mikrofonia tutkit? 
L: mitä? 
A: tutkitko sinä sitä mikrofonia? 
L: joo kun rninä katton nyt tätä. 

- Kysymyspronomineja ruvetaan 
käyttämään nlyös omistusrakenteen 
subjektina, esim. mikä sulla on 9  
mitä si/lä mammalla on? 

- Partitiivimuotoa nåtä ryhdytään 
käyttämään erlytyneissä yksikön ja 
monikon funktioissa, esim. mitä se 
on? punasta. mitä nämä vaatteet 
on? 

Vaihe IV: Ikä 3.0 - 3.5 
Kysyrnyssanaa miten ruvetaan 
käyttämään Aux+V-lauseessa ja 

vahvistusadverbiaalina, esirn. miten 
se voiollapuussa? voimiten hieno! 

- 	Kysymyssanan miksi käyttö kieltei- 
sissä lauseissa alkaa. Esim. mikset 
sääpane? miksiei voilaittaakiinni? 

Vaihe V. Jkä3.6 - 4.1 
Kysymyssana nzikä alkaa esiintyä 
prcdikatiivilauseen subjektina,esim. 
mikä on kapteeni? 
Kysymyspronominien ja -adjektii- 
vien sijamuotoja käytetään korpuk- 
sessa syntaktisesti yleensä ojkein. 
Väärien sijamuotojen käyttöä esiin- 
tyy silloin tällöin muutamalla lap- 
sella kaksivuotiaaksi saakka, ja pa- 
rilla lapsella väärien sijarnuotojen 
käyttö on melko tavallista vielä kol- 
men vuoden iässä. Vääränä sijamuo- 
tona käytetään yleensä nominatii- 
vlmuotoa ,nikä, joka korvaa jonkin 
toisen sijamuodon. Esim. mikä (pro 
mitä) ne on? mikä (pro mitä) se 
tekee? mikä (pro minkd)pitääasua 
tässä? mikä (pro mille) serälle? 
Vastaavaa sijamuotojen sekoittu-
mista on havaittu suornensuoma- 
laisillakin lapsilla, mutta heillä 
väärinkäyttö häviää ennen kolmen 
vuoden ikää (Kangassalo 1980). 
Kysymyssanojen sijarnuodotnäyttä-
vät siis erlytyvän ruotsinsuomalais-
ten lasten puheessa jonkin verran 
myöhemmin kuin yksikielisillä 
lapsil la. 
Korpuksen Il lapsesta yksi käyttää 
hakukysymyksissä miltei yksino- 
maan käänteistäsanajärjestystä, mitä 
voi pitää ruotsin kielen siirtovaiku-
tusi lmiönä. 
On huomattava, että paikankysy-
myssanatnussä, mihin ja mistäeivät 
sekoitu toisiinsa Sundsvallin lasten 
kielessä. Paikallissijarnuotoisten sa-
nojen saattaisi luulla menevän ruot- 
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sin kielen vaikutuksesta lasten 
puheessa keskenään sekaisin, koska 
verbien rektiosuhteet suomessa ja 
ruotsissaovaterilaiset. Myös Nesser 
(1986) on havainnut ruotsinsuo-
malaisten lasten hallitsevan hyvin 
paikallissijojen käytön. 

Kyllii/ei-kysymykset 
Myös kyll1ei-kysymyksiä Sundsval-
lin korpuksen lapset esittävät jo yk-
sivuotiaina, joskin niiden määrä yksi-
vuotiailla on hyvin vähäinen. Kaksi-
vuotiaiden puheessakyllä/ei-kysymys-
ten määrä kasvaa tasaisesti, ja kolmi-
vuotiaiden kysymyksistä nom 40 % on 
kyllälei-kysymyksiä. 

Suurin osa korpuksenkyllä!ei-kysy-
myksistä on -kO-kysymyksiä. -hAn-
kysyrnyksiä lapset rupeavat harvak-
seltaan esittämään noin kahden ja 
puolen vuoden iässä. 

Korpuksen -kO-kysymyksistä suu-
rin osaon scllaisia,joissakysymyspar-
tikkeli liittyy verbiin. Nämäkysymyk-
set olen jakanut (1) onko-kysymyksiin, 
(2) yksinäis-V+kO-kysymyksiin, (3) 
Aux+kO+V-kysymyksiin ja (4) eikö-
kysyrnyksiin. 

onko-kysymys sisältää olla-verbin, 
joka yleensä on muodossa on, ja yksi-
näis-V+kO-kysymyksen verbilausek-
keen muodostaa jokin muu yksinäis-
verbi, esim. onko siinä kissa? lue-
taanko kirjaa? 

Aux+kO+V-kysymyksessä partik-
keli liittyy verbiketjussa olevaan apu-
verbiin, esim. voiko tään avata? 

eikö-kysymyksissä partikkeli liittyy 
kicltoverbiin,joka yleensä on muodossa 
ci, ja verbilauseke sisältää lisäksi joko 
pelkän pääverbin (eikö+yksinäis-V) tai 
apuverbirakenteen (eikö+Aux+V), 
esim. eikö panna radio pääl/e? eikö 
noin saa tehdä? 

Myös fokusoituja -kO-kysyrnyksiä 
korpuksessa on jonkin verran. Näissä 
liitepartikkeli liittyy norniniin (Nomi-
ni+kO) tai adverbiin (Adverbi+kO). 
Esim. tuotakose syö? tuoltako se tu/cc? 

Korpuksen -hAn-kysyrnyksistä suu-
rin osa on onhan-kysyrnyksiä, Joissa 
liitepartikkeli liittyy o/la-vcrbiin, ja ei-
hän-kysyrnyksiä, jotka yleensä sisäl-
tävät apuverbirakcnteen (eihän+ 
Aux+V), esim. onhan se suihku? eihiin 
se saa mennä ulos? 

KyIläJei-kysymysten karkea omak-
sumisjärjestys Sundsvallin korpuksessa 
on esitetty taulukossa 1. 

Yksivuotiaat esittävät ainoastaan 
onko-kysyrnyksiä, mutta rnyös yksi-
näis-V+kO-kysymykset tulevat käyt-
töön melko varhain, kcskimäärin iässä 
2.0. 

Aux+kO+V-kysyrnyksiä ruvetaan 
csittärnään iässä 2.5,ja sarnoihin aikoi-
hin, iässä 2.6, ilmaantuvat Nornini+kO-
ja onhan-kysymykset sekä iässä 2.7 
ensimmäiset eikö-kysymyksct, jotka 
yleensä ovat tyyppiä eikö+yksinäis-V. 

Adverbi+kO-kysymysten käyttö 
alkaa keskimäänn iässä 2.9 ja eikö+ 
Aux+V-kysymysten iässä 2.10. eihän-
kysymyksiä ruvetaan csittämään tasan 
kolmen vuoden iässä. 

Kysyrnyslauseiden syntaksi ja se-
mantiikka kchittyvät ripeää tahtia 
kahden vuoden iästä saakka. Esitän 
esimerkkinä ainoastaan onko- ja 
Aux+kO+V-kysymysten kehitykscn 
pääpiirteitä. 

Yksivuotiaiden onko-kysyrnyksct 
ovat yksinkertaisia ekvatiivilauseita, 
jotka toimivat nimcnkysymyksinä, 
esim. onko orava? 

Ikävaiheessa 2.0 - 2.5 onko rupeaa 
esiintymään eksistentiaali- ja intran-
sitiivilausecssa sckä ornistusraken-
teessa, ja kysymyksillä tiedustellaan 
joko nirneä, paikkaa tai ornistajaa, esim. 
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onko siinä hius? onko se siellö? onko 
sulla tomnioset? 

Ikävaihccssa2.6-2.1 1 tulevatlisäksi 
käyttöön luonnehtiva lause ja puhki-
rakennc,jolla lapsi kysyy ominaisuutta 
tai olotilaa, csim. onko se valmis? onko 
rärnä rikki? 

Aux+kO+V-kysyrnyksissä apuverbi 
on yleensä yksikön 3. persoonan muo-
dossa, mutta kahden vuoden iästä 
esiintyy myös muita persoonamuotoja. 
Aux+kO+V-kysyrnyksissä käytetään 
aluksi, ikävaiheessa 2.6 - 2.11, apuver-
bcjä voida ja saada. Esirn. voiko tään 
avata? saanko rnä pelata näillä? 

Ikävaiheessa 3.0 - 3.5 ruvetaan 
Aux+kO+V-kysymyksissä käyttämään 
verbiä halutaja nesessiiviverbejäpitää 
tal täylyä, esim. haluatko sääkokkeilla? 
pitääkö lairraa? täytyykö pitää näin? 

Sundsvallin korpuksen lasten kyllb/ 
ei-kysymyksistä havaitsee kysymys-
lauseille spesifistä ruotsin kielen sur-
tovaikutusta ainoastaan poikkeusta-
pauksissa. Yksi lapsi käyttää tilapäisesti 
rakennetta saa nähdä, joka käsittääk- 

seni rakentuu ruotsin puhekielisen 
ilmaukscn få se? 'får jag se?' mallin 
mukaan: saanähä (pro saanko katsoa) 
onko si/lä jalkoja? 

Muutamalla lapsella esiintyy apu-
verbi osata virheellisesti merkitykses-
sa••' voida', rnikä aiheutunee ruotsin 
kielen verbin kunna 'osata, voida' vai-
kutuksesta, esirn. osaakko (pro voitko) 
taas piirtää? 

Tutkirnus osoittaa, että ensimmäis-
ten kysyvyyden merkitsimien ilmaan-
nuttua puheeseen lapsen kysymys-
lauseet kehittyvät ripeää tahtia. Jo kak-
sivuotias hallitsee tärkeimmät kysy-
misen keinot, ja kolmivuotias pystyy 
melkoisesti sävyttämään kysymys-
lauseitaan. Tutkirnuksesta käy myös 
ilmi, että yksikielisten suomalaislasten 
ja kaksikiclisessä ympäristössä kas-
vavien ruotsinsuomalaisten lasten 
kysymyslauseiden kehitys noudattaa 
samaa yleissuuritaa ja että kysy-
myslauseiden omaksunnassa on hyvin 
vähän eroja. 
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Lapsen äidinkieli kehittyy vielä 
kouluiässäkin 
Veli Tuornela 

Fil, kand. Veli Tuomela työskentelee tutkijanaja opettajien 
kouluttajana Tukholman yliopiston kaksikielisyydentutki-
muskeskuksessa. Hän kirjoittaa väitöskirjaa en opetusmuo-
tojen vaikutuksista ruotsinsuomalaisten oppilaiden suomen 
ja ruotsin kielen kehitykseen. 

Tässä artikkelissani kuvaan lyhyes-
ti, miten lapsen kieli kehittyy ennen 
kouluikää ja kouluiässä. Vertailen 
myös Suomessa asuvan suomenkielisen 
lapsen ja Ruotsissa kasvavan suoma-
laiscn lapsen kielenkehityksen edelly-
tyksiä. 

Erilaiset ihmiset ja 
tilanteet kielen-
kehityksen edellytyksenä 
Lapsen kielenkehityksen perusedelly-
tyksenä on, että lapsi tapaa paljon erilai-
sia ihmisiä monenlaisissa tilanteissa. 

Suomcssa suomenkielisellä paikka-
kunnalla asuva suomalainen lapsi on 
ennen kouluikää käyttänyt äidinkiel-
tään monenlaisissa tilanteissa ja jopa 
satojen ihmisten kanssa. Lapsi on ta-
vannut eri-ikäisiä poikia ja tyttöjä, 
michiäja naisia,joillaonerilainen sosio-
ekonomiricn tausta, eri harrastukset, 
elämänkokemus, maailmankuva, tieciot 
ja taidotjne. Hän on tavannut heitä ko-
tonaan, ulkona, kylässä, lastentarhassa, 
kaupoissa, kulkuvälineissä, kadulla ja 
monessa muussa paikassa. Hän on 
käyttänyt äidinkieltään keskustelles-
saan näidcn ihmisten kanssa hyvin 
erflaisista aiheista, mm. lapsen ornista 
ja muitten clämänkokemuksista. Hän 
on käyttänyt kieltä monenlaisiin tar- 
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koituksiin kuten tiedon ja tunteiden 
välittämiscen, vaikuttamisccn, tiedon 
laajentamiseen ja huvittaakseen it-
seänsä. Tämän lisäksi hän on kuullut 
äidinkieltään viestimistä ja kirjojen 
äänecnlukemisen yhteydcssä. 

Sitä mukaan kun lapsi kasvaa hänen 
ihmistenvälinen vuorovaikutuksensa 
monipuolistuu. Kouluikäincn lapsi kes-
kustelccjo sellaisista puhccnaihcistaja 
käyttää kieltä sellaisiin tarkoituksiin, 
jotka olisivat ofleet liian vaikeita nuo-
rempana. Hän tapaa nyt yhä cncmmän 
uusia ihrnisiä ja joutuu käyttämään 
kieltä uudenlaisissa tilanteissa. Van-
hempi lapsi ja lukioikäincn nuori 
puhuvat ja kirjoittavat myös abstrakti-
sista ja monimutkaisista asioista sitä 
mukaan kun hänen tietonsa maailmasta 
avartuu. Hän alkaa käyttää kieltä suul-
lisestijakirjallisesti myös muodollisissa 
tilanteissa, vaikka tilanteet vaihtelevat 
suuresti nuorten keskuudessa. Varsinkin 
koulu, kaverit, viestimet ja kirjat ovat 
kouluikäiscn lapsen tärkeitä"kielcn-
kehittäjiä". 

Kielivähemmistön lapsen 
on vaikeampaa kehittää 
äidinkieltään 
Kielivähcmmistöön kuuluvan lapsen 
äidinkielinen ympäristö - kutcn ruot- 



sinsuonialaisen lapsen - on harvoin yhtä 
rnornpuolincn kuin cnernniistöön kuu-
luvan lapsen. Vähernrnistöön kuuluva 
lapsi ci tapaa yhtä paljon ihrnisiä,jotka 
puhuvat hänen äidinkicltäan, cikä hän 
voi käyttää sitä kuin harvoissa tilan-
teissa. Puhcenaiheetja kicicn eri funk-
tiot äidinkicicllä ovat suppeampia kuin 
enemmistölapsen. 

Kaikkein tavallisinta on, cttä kicli-
vähemmistön lapsi ja nuori puhuvat 
äidinkicltään vanhcrnpicnsa ja näidcn 
perhetuttavien kanssa. Vanhempienko-
tirnaahan rnahdollisesti tehtävicn mat-
kojen yhtcydessä hän puhuu rnuutaman 
viikon vuodcssa äidinkicltään rnyös 
sukulaistensa ja tuttaviensa kanssa. 
Sisaruksillecnjaniilletovcrcillcen,jot-
ka myös hallitsevat hänen äidinkielen-
sä, hän puhuu yleensä cnimmäksccn 
enernmistökieltä. Mutta kaikkien muit-
ten ihmistcn kanssa hän joutuu puhu-
maan ainoastaan cnemrnistökieltä, sillä 
ne tilanteet, joihin hän joutuu kodin 
ulkopuolclla, ovat miltei aina cnernmis-
tökielisiä, varsinkin jos hän saa päivä-
hoitoa ja kouluopetusta ainoastaan 
encrnmistökielcllä. Ruotsinsuomalai-
sen lapsen ja nuoren on siis hankalarn-
paa kchittää äidinkieltään yhtä moni-
puo]iseksi kuin Suornessa asuvan 
suomalaisen lapsen ja nuoren. 

Esikouluikäinen lapsi 
hallitsee äidinkielensä 
perustan 
Sitä mukaa kun lapsi kehittyy kogni-
tiivisesti, saa uusiaelämänkokemuksia 
jaoppii uusiaasioita, hänen kielensäkin 
kehittyy yhä monipuolisemmaksi. 

Koulun aloitettuaanenemmistölapsi 
hallitsec äidinkielensä perustan: ääntä-
misen, keskeisen sanaston, puhekielen 
kieliopin sekä tekstirakenteiden ja  

keskustelun säännöt. Hän osaa myös 
jonkin verran sopeuttaa kieltä tilanteen 
mukaan. 

Enemniistölapsena Suorncssa asuva 
suomalainen lapsi osaa äidinkielensä 
ääntämiscn kaikki eri osa-alucet. 1-län 
osaa tuottaa äidinkielensä äänteet, 
äänteiden kestot, sanojen painotukset, 
lausciden sävelkulun ja taivutuksen 
aiheuttarnia äänteidenmuutoksia. Suo-
malainen lapsi ääntää osaamansa sa-
nojen iäntcet oikein, cikä häncllä ole 
vaikeLiksia erottaa muitten puheesta 
edes sellaisiakaan sanoja, jotka ään-
tämykseltään muistuttavathyvin lähei-
sesti toisiaan (vrt. Jukka, kukka, nukka, 
sukka, tukka). Aänteiden kestot hän 
oppii sekä tuottamaan cttä kuulcrnaan 
jo varhain (vrt. likaa, Iiikaa, likkaa, 
Iiikkaa). Lapsi osaa rnyös painottaa 
sanat oikcin (suomen kielen sanojen 
pädpaino on aina ensimmäiscllä tavul-
la, sivupaino kolmannella ja sen jäl-
keen joka toisella) ja lauseessaasiayh-
teydcn mukaisesti (vrt. MAA kävin 
kaupas.sa  ja mä kävin KAUPASSA). 
Lapsi osaa intonaation eli sävelkulun 
avulla crottaa myös esim. väitteen, 
käskyn ja kysymyksen (vrt. Ny!. Ny!! 
Ny!?) sekä ilmaista ääncn avulla mm. 
mielentilansa. Lapsi hallitsec näitten 
lisäksi sanojen taivutuksista aiheu-
tuneita ääntcidenrnuutoksja kuten 
astevaihtelun (sukka - sukat cikä suk-
kat, /appu - lapussa cikä lappussa; 
mäki - mäen cikä mäken, mutta auto - 
auton cikä audon; tipu - tipun cikä 
tivun), sanavartaloiden vokaali- ja 
konsonanttirnuutoksia (kana > kanoja 
cikä kanaja tai kanaita, Suomi > 
Suomessa cikä Suomissa, mutta Ruot-
si> Ruotsissa; varas - varkaan cikä va-
raksen tal varasen, vesi > vettä cikä 
vestä, lapsi - lasta cikä yks. lapsia, 
lapsta, mutta lasi - lasia). Lisäksi hän 
osaa assimiloida eli sulauttaa äänteitä 
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toisiinsa (esim. en minä lausutaan 
ylccnsä ernmää) ja redusoida eli ottaa 
pois äänteitä suomen kielen siänIöjen 
mukaisesti (esim. minä 0/en äännetään 
yleensä rnää oon). 

Kun enemmistölapsi aloittaa koulun 
hänen sanavarastoonsa kuuluu 5 000 - 
10 000 sanaa. Ne liittyvät läheisesti 
lapsen elinympäristöön. Lapsi ym-
märtää enemmän sanoja kuin hän itse 
osaa tuottaa. 

Enemmistölapsi hallitsec miltei täy-
sin puhutun äidinkielensä kieliopin. 
Hän taivuttaa sanat oikein ja hallitsec 
sanajärjcstyksen. Hän osaa siis auto-
maattisesti valita oikean päätteen sa-
nojen loppuunjasijoittaasanatoikeaan 
järjestykseen. Suornenkielincn lapsi 
osaa mm. taivuttaa nominit ainakin 
kymmenessä sijamuodossa. Sanan 
poika hän osaa taivuttaa vaikkapa näin: 
pienenäpoikana 0/in; kan kast'an isoksi 
pojaksi; anna /ahjapojal/e, pk/än tuosta 
pojasta. Verbit hän osaa taivuttaa kai-
kissa tempuksissa ja persoonamuo-
doissa sekä tavallisimmissa moduksissa 
(csim. puhu-i-r, osta-isi-n). Hän osaa 
myös suuremman osan infinitiivi- ja 
partisiippimuodoista (esim. naura-e-
n, kerro-tta-va). 

Lapsi osaa rnyös rakentaa kerto-
mansa ymmärrcttävästi eli kronologi-
sesti, tärkeysjärjcstyksessä ja syy-seu-
raus-järjestyksessä. Kun lapsi tai aikui-
nen kertoo tapahtumia, hän voi kertoa 
ensin tapahturnan kohokohdan ja sit-
ten miten siihen päästiin. Esimerkiksi 
Mä /öysi metäst kultaraha ... ja sitten 
lapsi kertoo tapahturnan alusta aika-
järjestyksessä. Mutta hän tictää muun 
muassa, että vitsiä ci voi kertoa samalla 
tavoin, sillä vitsin kohokohdan on aina 
tultava Ioppuun. Lapsi osaa myös nitoa 
lauseetyhteenjärkcviksi kokonaisuuk-
siksi tavallisimmilla konnektoreilla 
(esim.ja, että, kan) sekä viitata samoi- 

hin asioihin varsinkin pronomineilla 
(me, se, too) ja synonyyrncillä (ruusu - 
kukka). Lapsi on rnyös oppinut äidin-
kielensä keskustclun säännöt eli miten 
kcskustelun voi aloittaa ja Iopettaa en 
tilanteissa sekä miten se etcnee pu-
heenvuoroja antamalla tai ottamalla. 

Ennen kuin enemmistölapsi aloit-
taa koulun hän on siis oppinut äidin-
kiclensä ns. perustan. Se on kaikilla 
cncmmistölapsilla hyvin sarnanlai-
nen. Sitä vastoin tämä kiclltaito vaih-
tclee huornattavasti eri vähemmis-
tölasten kohdalla: jotkut osaavat sen 
kuin enemmistölapset, toisilla on 
aukkoja yhdcssä tai useammassa kie-
len osa-alueessa, kuten sanavarastos-
sa tai joissakin taivutusrnuodoissa. 
Mutta sen enempää enemmistö- kuin 
vähemmistölapsenkaan kielenkehitys 
ci ole vielä valmis hänen aloitettuaan 
koulun. Hänellä on vie lä paljon oppi-
mista. 

Kouluikäinen oppii 
kirjakieltä ja sanoja 
Kaikkein mcrkittävintä kouluikäisen 
lapsen ja nuoren kielcnkehityksessä 
on kinjakielcn oppiminen ja kehitys 
sekä sanaston laajeneminen uusien 
asioidenoppimisenmyötä. Muttamuut-
km kicien osa-alueetkehittyvätjaalka-
yat muistuttaa yhä enemmän aikuiscn 
kielitaitoa. 

Lapsi oppii kinjakielen yhteydessä 
yhdistämään ääntectjakirjairnet. Häncn 
on nyt opittava, että jokaista äänncttä 
vastaa kirjain. Sen lisäksi hänen on 
opittava tavaamaan sanoja äidin-
kielensä sääntöjen mukaisesti. Suornen 
kirjakieli on hyvin johdonmukaista, 
sillä jokainen äänne kirjoitetaan mcl-
kein aina samalla kirjaimella. Esimer-
kiksi m-äännc ilmaistaan muutamia 
poikkeuksia lukuunottarnatta aina m- 
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kirjaimella (vrt. esirn. puhekieltä cm-
mää,joka k irjoitetaan en nunä). Lapsen 
on myös tiedostettava kestot ja ym-
märrettävä, miten ne kirjoitetaan (vrt. 
tulee, tuulee, tu/lee, tuullee). Mutta niitä 
ci aina ilmaista kirjakielessä. Esimer-
kiksi tu/et tänne, tervettuloa ja vauvva 
kirjoitetaan aina rule tänne, tervetuloa 
ja vauva. Lapsen on vielä opittava, että 
puhekielen assimilaatiot, reduktiot ja 
murteelliset piirteet civät kuulu kirja-
kieleen. Esirnerkiksi puhekielen tuti 
tänne hetkeks kirjoitetaan Tule tänne 
hetkeksi!. 

Kouluikäisen lapscn ja nuoren kieli-
oppi kehittyy kouluaikana mm. siten, 
että hän oppii kirjakiclisiä rnuotoja. 
Puheessaan hän ej käytä omistusliit-
tcitä, kirjakielenkaikkia persoonapäät-
tcitä, lauseenvastikkeita eikä muita-
kaan kirjakielen ominaispiirteitä: ne 
o su huonees > He ovat huoneessasi.; 
mä luuli er sä sait jo mun kirjee > 
Luu/in sinun jo saaneen kirjeeni.; se 
ties et sun huonees siivotaan > Hän 
tiesi huoneessasi siivotravan.; poika, 
jol o ruskeer silmär > ruskeasilmäi-
nen poika) Lapsi ja nuori alkaa kou-
luiässä hall ita poikkeuksellisia ja har-
vinaisenipiakin kielioppirnuotoja (sinne 
ej ole men emistä; tämä on kaikkien 
lukema kirja jnc). 

Lapsen ja nuoren sanasto laajenec 
kouluiässä huikeasti. Kouluikäinen 
lapsi ja nuori oppii kcskirnäärin 2000-
4 000 uutta sanaa vuodcssa koko kou-
luajan. Suurimman osan sanoista hän 
oppii koulussa! Valtaosa niistä on en 
opp iaincidcn crityissanastoa. Mutta hän 
oppii myös valtavan määrän syno-
nyyrnejä jo aikaisemrnin oppimulleen 
käsitteillc (isä - iskä; nties - äzjä), satoja 
uusia kollokaatioita (vrt. tehdä kakku 
po. leipoa kakku; ortaa suihku po. käydä 
suihkussa). Vanhempi lapsi ja nuori 
oppii ainakin monia kyrnmeniä iciio- 

meja eli sanontoja, (pää kolmantena 
jalkana, perhosia vatsassa) ja muta 
vakiintuneita ilmauksia (muina niie-
hinä, tyhjin käsin). 

Kouluikäinen lapsi ja nuori osaa jo 
strukturoida kerrontaa ja kirjallisia 
tekstejä yhä enemmän aikuisnormien 
mukaisesti. Nuorempi lapsi voisi aloit-
taa aineen vaikkapa näin: Jani on poika. 
Jani on yhdeksän vuotra. Jani käy ko/-
matta luokkaa. Jani viihtyy koulussa. 
Mutta vanhempi lapsi ja nuori voisi 
kirjoittaa Jani on yhdeksänvuotias 
poika, joka käy ko/matta /uokkaa. Hän 
viihtyy koulussa. Hän osaa yhdistää sa-
noja ja lauscita tehokkaammin aikuis-
normien mukaisesti. Hän osaa myös 
keskustella hieman vaativammissakin 
tilanteissa,joissaon noudatcttavamuo-
dollisempiakeskustelun sääntöjä eli on 
pyydettävä puhcenvuoro tietyllä tavoin, 
ci voi keskeyttää toisten puhetta miten 
vain jne. 

Kouluikäinen lapsi ja nuori osaa 
vaihdella äidinkieltään yhä enemmän 
eri tilanteidcn mukaisesti ottaen huo-
mioon kenen tai kciden kanssa hän pu-
huu, puheenaihccn, puhesuorituksen 
tarkoituksen, tilanteen muodollisuus-
asteen jne. Hän tietää, milloin voi ään-
tää sanoja murteellisesti, arkikielelläja 
huolcllisella ylciskielellä ja hän osaa 
sopcuttaa kirjakicltä tilantcen mukaan. 
Hän osaa myös valita sopivia sanojaja 
kicliopillisiamuotoja tilantccn mukaan. 
Hän osaa lisäksi rakentaa kerrontaaja 
kcskustella asioista tilantccn vaatimus-
ten mukaisesti. Vcrtaa miten kielen en 
osa-alucet vaihtelevat kun lastentarha-
ikäinen lapsi, kouluikäinen lapsija nuoni 
tai aikuincn puhuu (ja kirjoittaa) tutuille 
ja tuntemattornille lapsille ja aikuisille 
samasta aihccsta eri tilantcissa. 

Enemmistölapsen ja nuorcn koulu-
aikana oppirna kielitaito vaihtelee en 
oppilaiden kesken huomattavasti enern- 
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män kuin ennen kouluikää omaksuttu 
kieli eli ns. kielen perusta. Kuoluikäisen 
kiinnostus opintoihinsa, harrastukset, 
lukutotturnuksetjnc. vaihtelevatsuures-
ti oppilaitten välillä, mikä vaikuttaa 
äidinkicicn taitoon. 

Jotkut kielen osa-alucet kehittyvät 
ihmisen koko elämän ajan. Koulutus-
tausta, ammatti ja harrastukset vaikut-
tavat varsinkin siihcn, minkä alan en-
koissanaston nuoni sitten aikuisenahal-
litsee. Hän oppii myös uusia synonyy-
mcja, varsinkin vicrasperäisiä sanoja, 
kollokaatioita ja idiomeja. Hän oppii 
vieläkirjakielen stilistisiäeroja. Kirjoi-
tustaito vaihtelcc kuitenkin suuresti 
aikuistcn välillä. 

Ruotsinsuomalaiscn lapsen ja nuo-
ren on vaikea pysyä mukana Suomessa 
asuvan suomalaisen lapsen ja nuoren 
kielen kehityksessä. Jos ruotsinsuorna-
lainen lapsi käy koulua ainoastaan 
cncmmistökielcllä, varsinkin sanaston 
ja kirjakielen on vaikca kehittyä. 

Lopuksi 
Suomessa asuvien vanhempien ci 
tarvitse pohtia, mitä heidän on tehtävä, 
jotta lapsen kieli kchittyisi, sillä lapsi 
joutuu koko ajan luonnostaan sellaiscen 
ympäristöön.jossakieli kchittyy. Sanoi-
sin, että enemmistölapsen kielenkehitys 
varsinkin kouluiässä etence ikään kuin 
huomaarnatta. 

Vasta sitten, kun tapaa kielivähem-
mistöjen lapsia ja nuoria, joilla luon-
nostaan on harvempia kontakteja 
äidinkicicn puhujiinjatilantcisiin, huu-
maa enemmistö- ja vähcnimistölastcn 
äidinkiclen tasoeroja. Kun pitää mic-
lcssään, että enemnlistö- ja vähemmis-
tölastcn kielen kehitykscn edellytykset 
civät ole samanlaiset, on helpompi suh-
tautua myöntciscsti myös vähemmis-
tökielen puhujien äidinkiciccn, vaikka 
se ei olisikaan yhtä rnonipuolinen ja 
korkcatasoincn kuin enernrnistökicltä 
äidinkielenään puhuvan kicli. 

Suomea vai ruotsinsuomea? 
Leena Paalasen väitteiden tarkastelua 
Mirjam Sissala 

Mirjam Sissala on Tukholman yliopiston Suomen kielen laitok-
sen jatko-opiskelija. Hän kirjoittaa väitöskirjaa ruotsinstwma-
laisten puhekie!estä. Työ on osa tutkimushankkeesta Sverige-
tinnars två språk - språkbruk och attityder hos två generatio-
ner (FORTIS). 

Olen scurannut keskusteua ruotsin- 
suornesta, jonka kotikielenopettaja 
Lcena Paalanen väittää olevan mot- 
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sinsuomalaisten nuorten äidinkicli. 
Tässä artikkelissani tarkastcicn Paala-
sen ajatusten lähtökohtia ja perusteluja. 



Tällainen tarkastclu on mielestäni vilt-
tämLitön, koska on kyse min tärkeästa 
asiasta kuin äidinkielestä ja sen ope-
tuksesta. Paalasen ajatuksiin olcn tu-
tustunut lukemal la suurirnman osan 
luinen aihcesta kirjoittamistaan artik-
keleistaja osallistumalla kahtecn hincn 
pitärnäänsä serninaariin. 

Paalasen idcoklen lahtökohtana on 
hänen käsityksensä tunteiden ja järjen 
epätasa-arvoisesta asemasta yhtcis-
kunnassamme. Tästä scuraa Paalasen 
mukaan myös synteettisen ja analyyt-
tisen ajattelun eriarvoisuus. Nimä kä-
sitteet ovat hyvin epämääräisiä, eikä 
Paalanen niitäselvennä, kunhin selittäa 
syntcettisen ajattclun Ilittyvän tun-
neälyynjaanalyyttiscnjarkiälyyn. Mi-
tä nämä tämmöisct älyt ovat? Paalasen 
rnicicstä tunteetja synteettinen ajattelu 
perustuvat puhekieleen, kun taas järki 
ja analyyttinen ajattelu perustuvat kir-
jakieleen. Puhekicltä, tunteita ja syn-
teettistä ajattclua ihminen käyttää lap-
suudessaan, mutta Paalasen mielestä 
nämä riistetään haneltä viimeistädn 
koulussajaniiden tilalle tulec kirjakieli, 
järki ja ana]yyttinen ajattelu. 

Paalanen kuvaa ajatustensa syntyä 
seuraavalla tava]la:"Luin Walter J. 
Ongin kirjan Muntlig och skriftlig kul-
tur, teknologiseringen av ordet... Sam 
sokin - kirja mclkeinpä larnaannutti 
minut, kun tajusin, että olen menettänyt 
äidinkieleni - puhutun kielen. WalterJ. 
Ong tarkoittaa, cttä kun Euroopassa 
kehittyi kirjakieli (2500 - 500 vuotta 
sitten), koko meidän ajattelumme 
muuttui: kokonaisvaltainen puhekieli- 

nen ajattelu muuttui analyyttiseksi, 
kirjakieliseksi ajatteluksi. Kukaan ci 
valty - meidät koulutetaan hyvin ai-
kaisin kirjakieliseen ajatteluun. / - - - / 
Haluaisin kutsua puhetta äidinkielek-
senime ja kirjoi tusta i.siinkicleksemnie 
(Kieliviesti 2/95)." 

Jo tasta lainauksesta ilmence moni 
Paalasen ideoidcnheikkousjaristiriita. 
Paalanen kokee mcnettäneensä puhu-
tun kiclensä -eikö hin sittenenääpuhu? 
Saadakseni jotain järkeä tähän väittcc-
seen otaksun Paalasen tarkoittavan 
puhutulla kielelläjotain arkipuhekmeltä' 
ja kirjakiclellä suomcn ylciskicltä. Hä-
nen alkuperäinen murteensa on sns hä-
vinnyt yleiskielen tieltä. Tämä tulkinta 
ci kuitenkaan auta ymmärtärnään, mitä 
Paalanen tarkoittaa sillä, cttä meidät 
hyvin aikaisin koulutetaan kirjakieli-
seen ajatteluun. Jos puhuttu kieli onjo-
tain arkista puhekieltäja kirjakieli yleis-
kieltä, niin mitä on arkipuhekielinenja 
yleiskielinen ajattelu? 

Ideansa arkipuhekielisestä ja yleis-
kiclisestä ajattelusta Paalanen on kehit-
tänyt Ongin teoksen pohjalta. Paalanen 
kuitcnkinjättää mainitsernatta, että Ong 
käsittelee pelkästään kirjoitukseen tu-
tustumattornien kansojen puhckiclistä 
ajattelua eikä rnitään arkipuhekieleen 
perustuvaa ajattelua2. Ong kirjoittaa: 
"Det finns också en ansenlig mängd 
litteratur om skillnaderna mellan skri-
vet och talat språk, men den jämför 
främst det skrivna och det talade språ-
ket hos personer som är läs- och skriv-
kunniga... Det är inte sådana skillnader 
denna studie i första hand kommer att 

Kiylän termia arkipuhekieli yleiskielen vasiakohtana. Arkipuhekieleen sisaltyy siis hyvin erilaisia 

varicmeetteja tai kiel imuotoja: niurteet, slangi, aluepuhekielet jne. 

Selkeyden vuoksi kiytän jatkossa tennejä arkipuhekielinen ja yleiskielinen ajattelu Paalasen aja-

tuksista puhuessani. Ongin teorloita kuvatessani kiytin menneja puhckielinen/puhuttuun kicicen 

perustuva ajattelu ja kirjakielinen /kirjoitettuun kieleen perustuva ajattelu. Nailla termeilla ci ole 

mioiin tckcmistä kielen eri tyylirnuotojen kanssa. 
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behandla. Den talspråklighet som här 
står i centrum är den primära talspråk-
ligheten, den som finns hos folk som är 
helt obekanta med skrivkonsten (Ong 
1990:18)." Ong painottaa toistuvasti, 
että puhekielistä ajattelua esiintyy 
pelkästään niissä kulttuureissa, joissa 
ci tunneta kirjoitusta ollenkaan. Pelkkä 
tieto kirjoituksen olcmassaolosta muut-
taa ihrnisen ajattelua niin, ettei se enää 
ole puhekielistä. Kun Paalanen viittaa 
Ongin kirjaan puhuessaan arkipuhe-
kielisestä ja yleiskielisestä ajattelusta, 
hänen on täytynyt ymrnärtää Ongin 
kirjan sanorna väärin. 

Puhekiclecn ja kirjoitukseen perus-
tuvan ajattelun eroja Ong kuvaa mm. 
selittärnällä, miten eri tavoin toisaalta 
puhekielisessä, toisaalta kirjakielises-
sä kulttuurissa elävät ihmiset kokevat 
kielen ja sanat. Ihrninen, joka ci tunne 
kirjoitusta, yrnrnärtää sanat tapahtumi-
na; ne ovat olemassa vain silloin, kun 
ne lausutaan. Sana syntyy uudestaan 
jokakertakun se lausutaan. Väliaikana 
sitä ci ole olemassa. Meille kirjoitus-
taitoisille ihmisille sanat ovat olemassa 
riippumatta siitä, lausutaanko niitä vai 
ci; niitähän voidaan tallentaa papenille. 
Voirnrnc jopa kuvitella sellaisten sano-
jcnoleniassaolon,joitaernrne itsetunne. 
Mutta ihan pienet lapsethan eivät ole 
kirjoitustaitoisia? Eivät olekaan, mutta 
jo hyvin aikaisin lapsi oppii, että pape-
nille piirrctyt merkit jollain tavoin edus-
tavat sanoja. Kirjoja lastcnsa kanssa 
katscllessaan aikuiset saattavat sanoa 
lapselle: "Tässä Iukee...... Enncn kuin 
lapsi on varsinaiscsti oppinut kirjoit-
tamaan hän haluaa kirjoittaa oman 
nimensä. Jo hyvin picni lapsi siis ym-
märtää sanojen itscnäiscn, puhehctkes-
tä riippurnattornan olcmassaolon ja 
tämä on chdottomasti kirjoitukseen 
perustuvaa ajattelua. Näin ollen meillä 
kirjakiclisecn kulttuuriin syntyncillä  

ihrnisillä ci ole koskaan ollutkaan Ongin 
tarkoittarnaa puhekielistä ajattelua. 

Paalanen on nähtävästi ymmärtänyt 
Ongin kirjan sanoman väärin, kun hän 
sen pohjalta on keksinyt arkipuhekic-
lisen ja yleiskielisen ajattelun erot, 
mutta kun hän rivien välistä antaa ym-
rnärtääOngin pitävän puhekielistäajat-
tclua kirjakieleen perustuvaa arvok-
kaampana, niin ci voi cnää olla kyse 
mistään väärinymmärryksestä. Ong 
kirjoittaa: "Till skillnad från det natur-
liga, muntliga talet är skriften helt och 
hållet artificiell. 1- - -/ Att säga att 
skriften är artificiell är inte att fördöma 
utan att prisa den. Liksom andra artifi-
ciella skapelserärden och förvisso mer 
än någon annan skapelse fullständigt 
ovärderlig och absolut grundläggande 
för ett fullödigt förverkligande av män-
niskans inre möjligheter. / - - - / Att 
avlägsna sig från en naturlig miljö kan 
vara välgörande och faktiskt på många 
sätt avgörande för ett fullödigt mänsk-
ligt liv. För att fullt ut kunna leva och 
förstå behöver vi inte bara närhet utan 
också distans. Och mer än någonting 
annat är det skriften som skapar denna 
medvetna distans (Ong 1990:98-99)." 
Kirjoitustaito ja siihcn perustuva ajat-
telu on rnyös tieteen edellytys: "Läs-
och skrivkunnighet är ... absolut nöd-
vändig för utvecklandet inte bara av 
naturvetenskap, utan också av historia, 
filosofi, tolkning av litteratur och andra 
konstarter, och rent av också för att 
kunna förklara språket självt (även det 
talade ordet) (Ong 1990:27)." 

Ong siis painottaa hyvin vahvasti, 
että kirjoitustaitoja sen mukaan syntyvä 
ajattelu on välttärnätöntä ihrniskunnan 
kehitykselle ja nyky-yhteiskunnal-
lemme. 

Lukijoille lienec selvinnyt, etteivät 
Paalasen ajatukset koske yksinomaan 
ruotsinsuomalaisia lapsia vaan kaikkia 
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mitä, joita jossain vaihecssa opetetaan 
kirjoittamaan jonkinlaista yleiskieltä. 
Tämä ilmenec scuraavasta lainaukses-
ta, jossa Paalanen nimittää puhutun 
kicien äidinkicicksemmc ja kirjoitetun 
kicicn isänkieleksemme: "Isänkielen 
opimme aivojcmme avulla ja silloin on 
johtotähtcnä periaate: mitä vihcmmän 
tuntcita sitä parempi - objcktiivisuus 
on isänmaitoamme. Isänkicltä opete-
taan mahdollisimman aikaisinja tehok-
kaasti. Sitä on opetettu jo monen su-
kupolven aikana ja se koskec kaikkia 
(yleinen kouluvclvollisuus). 1- - - / 
Uskon että saamme vaurloita myös, 
kun menetämmc äidinkielemme pit-

heen ja että isänkiclemme kirjoitus 
köyhdyttää meidän tunneilmaisuam-
me" (Kieliviesti 2/95). 

On jo käynyt ilmi, etteivät Paalasen 
ajatukset yleiskielisen kirjoittamiscn 
vaurjoittavasta voimasta pohjaudu On-
gin teorioihin. Koska Paalanen ci viittaa 
mihinkään muuhunkaan kirjallisuu-
teen saadakseen väitteilleen tukea, 
voimme todctaettei hän tähän mennes-
sä ole esittänyt ideoilleen minkäänlais-
ta tieteel listä pohjaa. Mielestäni pelkkä 
järki sanoo, että Paalasen väittect ovat 
mahdottomia. Meidän yhtciskunnas-
samme ej siis olisi yhtäkään ihmistä, 
jonka tunneilmaisua kirjoitus ci olisi 
köyhdyttänyt? Mihin Paalanen oikein 
tähtää? Pitäisikö meidän unohtaa kir-
joitustaitomme ja romuttaa koko yh-
tciskuntarnme? Jos tämä on hänen 
päämääränsä, niin hänen pitäisi mie-
lestäni uskaltaa puhua siitä avoimesti 
cikä kiertoteitse, sitä ci pidä sckoittaa 
ruotsinsuomalaisten lasten kicienope-
tukseen. 

Paalanen määrittelee toisen polven 
puhekielen uudcksi kieleksi, ruotsin-
suomeksi, mutta hän ej esitä minkään-
laisiaticteellisiätodisteita,joiden avulla 
tällaista määritclmää voisi puolustaa. 

Paalasen mielestätieteellisetperustelut 
ovat tarpeettomia: uusi kieli on ole-
massa, koska hän niin väittää. Taval-
lisesti ci kuitenkaan jonkun yksi-
tyishenkilön käsitystä pidetä nhin tär-
kcänä, että sen pohjalta ruvetaan 
puhumaan eri kielistä. 

On olemassa eri kriteereitä, joiden 
perusteella voidaan puhua eri kielistä. 
Eräs kriteeri perustuu ymmärrettä-
vyytcen: jos puhujat civät ymmärrä 
toistensa puhetta, on kyse eri kielistä. 
Tämä määritelmä ci päde esimerkiksi 
ruotsiin ja norjaan cikä tietenkään 
ruotsinsuomalaisten nuorten kieleenja 
suomcnsuomecn. 

Sosiolingvistiikan tutkijaJanetHol-
mes on kirjassaan An Introduction to 
Sociolin,guistics (1993) määritcllyt kic-
len scuraavalla tavalla: Kieli on koko-
dma toisiaan hyvin lähcllä olevia mun-
teita,joiden puhujatitse nimittävätnäitä 
muileita heidän yhteiscksi kielekseen. 
Kieli yhdistää heitä ja erottaa heidän 
ryhmänsä muista nyhmistä. Tämän 
määritelmän mukaan toisen polven kie-
1 inuoto olisi oma kieli ,jos k ielimuodon 
käyttäjät ryhniänä ninhittäisivät sen 
sellaiseksi. Ruotsissa syntyneenä kuu-
lun tähän ryhmään, mutta en ole huo-
mannut, että me toisen polven nuot-
sinsuomalaiset emme pitäisi kieltämme 
suomena. Tietysti voi olla niitäkin,jotka 
omasta mielestään puhuvat uutta kiel-
tä, mutta he eivät voi yleistää tätä käsi-
tystään koskemaan koko ryhmän kicltä. 
Uusi kieli syntyy vasta kun nyhmän 
enemmistö tunnustaa sen olemassa-
olon ja alkaa samastaa itsensä siihen. 
Paalanen ci siis yksin voi luoda ruot-
sinsuomcsta uutta kicltä, vaikka hän 
näin uskookin. 

Aidinkielellä Paalanen tarkoittaa 
pclkästään puhuttua kieltä cikä mitä 
puhuttua kicltä tahansa, vaan naisten 
puhekieltä. Tämä ilmenee seunaavasta 
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lainaukscsta:"Jae skulle vilja kalla ta-
let för vårt modersmål och skriften för 
vårt fadersmål. Som tur är, får vi fortfa-
rande lära oss det talade språket först 
genom våra mödrar (gud bevare oss att 
fäderna skulle komma på idén att lära 
barnen sitt språk först - vi känner väl 
alla uttrycket: han talar som en bok) 
(Fönstret 2/95)". En usko tämän yleis-
tyksen kaipaavan mitään komment-
teja. 

Kielenkäyttäjät yleensä kuten kie-
lentutkijatkin ymrnLirtänevät äidinkie-
lcllä kaikkia yksilön tuntemia saman 
kielen eri muotoja, sekä puhuttuja että 
kirjoitettuja. Kaksikielisyystutkimuk-
scssa vältetään nykyään äidinkieli-
käsitettä, koska ci ole itsestään selvää, 
mikä on kaksi- tai monikielisen ihmisen 
äidinkieli. Kaksikiclisyystutkija Tove 
Skutnabb-Kangas on kirjassaan Två-
språkighet (198 1) csitt1inyt mm. scu-
raavat kriteerit, joiden avulla voidaan 
määritellä monikielisen ihmisen äidin-
kieli: 1) äidinkieli on se kicti, jonka on 
oppinut ensin, 2) äidinkieli on se kieli, 
jota osaa parhaiten, 3) äidinkieli on se 
kieli, jota yksilö käyttää eniten, 4) 
äidinkieli on se kicli, johon puhuja 
sarnastaa itsensä, 5) äidinkieli on se 
kieli, jonka syntyperäisenä puhujana 
muut ihmisct tunnistavat sinut. 

Paalanen puhuu ruotsinsuomcsta 
nuorten äidinkielenä, koska se on hänen 
mielestään se kieli, jonka he ovatensin 
oppineet. Tämä voisi olla pätevä äidin-
kielen määrittely,jos ruotsinsuomi olisi 
oma kieli. Sitä se ci kuitenkaan ole ja 
siksi se ej myöskään voi ollakenenkään 
äidinkieli. Tästä on kuitenkin yksi 
poikkcus: jos joku yksilö itse nimittää 
ruotsinsuomea äidinkieleksecn, niin se 
on hänen äidinkielensä. Todennäköi-
sesti tällainen henkilö ci silloin kuiten-
kaan käytä äidinkiclikäsitettä Paalasen 
tapaan, eli tarkoittamaan vain puhuttua  

kieltä, vaan hän viitannee sillä kaikkiin 
niihin eri varicteetteihin, jotka hänen 
miclestään ruotsinsuomeen kuuluvat. 
Ruotsinsuomi on tällaisessa tapauk-
sessa äidinkieli, koska jokaisella ih-
niiscllä on oikeus itse määritellä äidin-
kielensä. Tilantcessa, jossa yksilön ja 
jonkun toisen ihmisen käsitys hänen 
äidinkielcstään civät ole idcnttisiä, yk-
silön oman käsityksen täytyy olla rat-
kaiscva. Tätä ajatusta tukec myös Skut-
nabb-Kangas, kun hän kiijoittaa: "På 
samma sätt som ifråga om vad som är 
två språk, borde också ifråga om mo-
dersmålct, enligt min personliga upp-
fattmng,talarcns egen uppfattning, hen-
nes/hans egen identifikation, få vara 
bestämmande (1981:25)." 

Paalanen katsoo pystyvänsä määrit-
tcleniään kaikkien toisen polven ruot-
sinsuomalaistcn äidinkielcn ruotsin-
suomeksi. Jos joku protcstoi, hän vastaa 
siihcn, cttei tämä hcnkilö ole ymmär-
tänyt. mikä hänen äidinkielensä on. 
Micicstänitämä on yhtä karkea vääryys 
kuin se, niihin esimerkiksi ruotsalaiset 
syyllistyvät,jos be siirtolaislapscn omaa 
käsitystä vastaan väittävät ruotsin ole-
van tämän äidinkieli. 

Micicstäni Paalanen määritelles-
sään ruotsinsuomcn toisen polven äi-
dinkieleksi nojautuu rnyös toiseen kri-
tceriin, nimittäin kielen taitoon. Erääs-
sä seminaarissaan (2.5.96) Paalanen 
käytti tätä kritceriä avoimesti puhues-
saan niin hyvästä suomen kielen tai-
dosta, cttä voisi jopa olla kyse suomcn 
kielestä äidinkielenä eikä ruotsin-
suomesta. Tämä tarkoittanec, cttä hy-
vän suomen kielen taidon omaavan 
ihmisen äidinkieli on suomi, mutta 
huonon suornen kielen taidon omaavan 
äidinkieli on ruotsinsuomi. Minuahuo-
lestuttaa tällainen kniteeni, koska sitä 
käyttämällä Paalanen viestittää lapsil-
le ja nuorille näiden kielen olevan niin 
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puutteell isla. cttei sitäenää voida kutsua 
suorneksi. 

Minua ihrnetyttää myös se, että 
Paalanen ylcistää väittccnsä koske-
maan miltci kaikkia ruotsinsuornalaisia 
lapsia. Mistä hän tietää, minkälaista 
suorncn kicltä nämä lapset puhuvat? 
Mitä tapahtuisi, jos heidän kieltään 
tutkittaisiinja huornattaisiin, ettei kaik-
klen kiclessä olckaan rnitään suomen-
suomCsta poikkeavia purteltä? Olisiko 
näidcn lasten äidinkicli Paalasen mic-
lestä kuitenkin joku ruotsinsuomi? 
Paalanen haluaa mielcllään esiintyä 
tutkijana, mutta tutkija ylcistää havain-
tojaan vain silloin kun hänclläon siihen 
riittävät tietccllisct todistcct. 

Paalanen on ruotsinsuomalaistcn 
lasten äidinkiclen opetukscsta puhues-
saan useasti viitannut kiclenriistoon, 
mutta minulle jäi pitkäksi aikaa cpäsel-
väksi, mitä hän tällä kielcnriistolla tar-
koittaa. Eräässä Paalasen seminaarissa 
(2.5.96) minuile kuitenkin selkeni, että 
hänen mielcstään suomen yleiskielen 
opcttarninen on samanlaista kicicnriis-
toa kuin se,jota esimerkiksi Antti Jalava 
on kirjoissaan kuvannut. Paalasen mic-
lestä lapsen ornan äidinkiclen kirjoite-
tunrnuodon opettaminen on siis saman-
laista kielcnriistoa kuin se, jota lapsi 
kokec kun hänet sijoitetaan vieraskieli-
seen ympäristöön, jossa hänellä ci ole 
minkäänlaisia mahdollisuuksia kom-
munikoida muiden ihmisten kanssa ja 
jossa häntä kiusataan ja halveksitaan 
hänen kielcnsä ja taustansa vuoksi. 
Mielestäni tämä on suorastaan loukkaus 
niitä kohtaan, jotka ovat joutuneet 
kokcmaan tällaiscn niiltei kuvaarnatto-
man kärsimyksen. Vertaus on niin mah-
doton, ettci Paalanen itsekään voi siihen 
uskoa. Nähtävästi hän käyttää sitä 
herättääkscen huomiota: hän tietää, että 
pienikin vihjaus kiclenriistosta huoles-
tuttaa ihmisiä; cihän kukaan halua  

aihcuttaalapselle sellaistatuskaa.Tässä 
täytyy ehkä myös muistuttaa lukijoita 
siitä, että Paalanen kokcc ylciskicicn 
opetuksen kaikkien ihmistcn tunneil-
maisua vaurioittavana - ci siis ole kyse 
nirnenornaan ruotsinsuomalaisista 
lapsista. 

Jos tarkastcicmme yleiskielen ope-
tusta asiallisesti, niin voimme todeta 
sen olevan kielen kchittärnistä, ci kielen 
riistoa tai köyhdyttämistä. Mitä rik-
kaammaksi ja monipuoliscmmaksi 
lapsen kiel i kehittyy, sen parempi. Tuen 
siis täysin sitä näkökantaa, että suo-
men kielen opctuksen yleinen tavoite 
täytyy olla rnahdollisimnian hyvän suo-
men kielen taidon omaksurninen. Toi-
nen kysymys on sitten se, onko ruotsin-
suomalaisilla lapsilla mitään edellytyk-
siä saavuttaa suomcnsuomalaisten las-
ten suomen kielen tasoa. Nykyisessä 
koulutilanteessa vastaus on uscan op-
pilaan osaltakicltcinen. Toivoisin kalk-
kien aikuisten ymmärtävän, että ruot-
sinsuomalaisten lasten suomen kielen 
oppirnisrnahdollisuudct ovat erilaisct 
kuin suomcnsuomalaisten. Silloin bp-
puisi ehkä sellainen lasten kielitaidon 
arvosteleminen, johon monessa lchti-
kirjoitukscssa on omistauduttu. Tällai-
nen arvostclemincn ci ole kencllekään 
eduksi. El lapscn suorncn kielen taito 
sillä parane cikä se innosta häntä käyt-
tämään ja kehittämään suomcn kicltä. 
Kielteinen palautc el saa aikaan mitään 
hyvää, vaan siitä scuraa lasten ja nuorten 
nopeampi siirtymincn yksinomaan 
ruotsin kieleen. 

Lasten ja nuorten tämänhetkisct 
pienet mahdollisuudet saavuttaa suo-
mcnsuoniea vastaava taito eivät kuiten-
kaan tarkoita sitä, että meidän pitäisi 
antaa periksi ja alentaa yleistä tavoi-
tettamme. Sen sijaan meidän pitälsi 
edelleenkin jaksaa taistella parempien 
oppimismahdollisuuksien puolesta. 
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On kuitenkin itsestään selvää, että 
kielernmeosittainmuuttuuerj suuntaan 
kuin suomensuomi. Jo nyt monen ruot-
sinsuomalaisen kielestä löytynee pur-
teitä, joita ci perinteisesti ole suomen-
suomessa. Omaa, eri yhteiskunta-aloja 
käsittclevääsanastoakin on jo olemassa. 
Tällaista sanastoa tarvitaan, koska 
Ruotsiri ja Suornen yhteiskuntaraken-
teet ovat erilaiset. Ruotsinsuomalajnen 
kiel ilautakunta on aktiivisesti luonut 
tällaisiauusia, suositeltavia nimityksiä, 
mutta Ruotsissa käytcttävän suornen 
kielen sanasto rnuuttuu myös tavallis-
ten puhujien ansiosta. Useimmat ruot-
sinsuomalaiset käyttänevät erilaisia 
suornensuomelle vieraita sanoja ja il-
maisuja. Puhekielessä närnä ovat mie-
lestäni hyväksyttäviä, mutta kirjoitet-
tuun yleiskieleen niitä ci pitäisi pääs-
tää ennen kuin ne sinne itsestään tun-
keutuvat. Mielestäni tulisi nimittäin 
pyrkiä pitärnään Ruotsissa ja Suomes-
sa käytetyn suornen yleiskielen erot 
mahdollisimrnan pieninä. Menettäi-
simme niin uskornattoman paljon, jos 
kielemme rnuuttuisi niin paljon suo-
rnensuornesta poikkeavaksi, ettei sillä 
Suornessa enää pärjäisi. Haluan kui-
tenkin vielä painottaa kuinka tärkeää 
on, että yksilöidcn kieli suomen-suo-
mesta poikkeavanakin hyväksytään 
suornen kieleksi. 

Poikkesin hetkeksi Paalasen väittä-
mistä, mutta palaan nyt niihin. Paalanen 
on toistuvasti syyttänyt muita ihrnisiä 
tietämättörnyydestä. Syytteetovatkoh-
distuneet mm. vanhempiin, opettajiin, 
kielentutkijoihin ja muihin kielen 
kanssa työskentelcviin. Tutkijoita Paa-
lanen on monessa yhteydessä kritisoinut 
puhekielen halveksunnasta. Koska itse 
olen puhekielen tutkija, voin väittää 
tällaisen arvostelemisen osoittavan, 
ettei Paalanen ole tutustunut pragmatii-
kan ja sosiolingvistiikan aloilla viime  

vuosikymmeninä kehitcttyihin teorioi-
hin. Tällä hetkellä tehdään valtavasti 
tutkimusta esimerkiksi ihmisten kie-
lellisistä valinnoista. Tutkimukset ovat 
osoittancet, että kaikilla valinnoilla on 
jokin tarkoitusjakaikillakielimuodojlla 
jokin tehtävä. Näitä tarkoituksia ja 
tehtäviä yritetään selvittää eikä silloin 
puhuta ollenkaan siitä, onko jokin il-
maisu kieliopillisesti oikcin vai väärin. 
Tutkimuksen ydin on juuni siinä, ettci 
arvostella ihmisten kieltä vaan yritetään 
selittää sitä. Kun Paalanen anvostelee 
yksilöiden kielenkäyttöä hyväksi pu-
hekieleksi tai huonoksi kirjakieleksi, 
niin tärnä on suuri askel taaksepäin 
si itä ihrnisten kielcnkäytön ymmär-
ryksestä, johon tutkirnus on jo eden-
nyt. 

Yleisesti on hyväksytty äidinkielen 
olevan tunnekielemme eli se kieli,johon 
liittyvät voimakkaimmat ja syvimmät 
tunne-elämyksemme. Tästä tosiasiasta 
Paalanen on kehittänyt ornat ideansa 
arkipuhekielestä äidinkielenämme ja 
kirjoitetusta ylciskiclestä tunteita vau-
nioittavana isänkielenämme. Toivon an-
tikkclistani selvinneen, etteivät Paala-
sen väitteet perustu minkäänlaisecn 
asiatietoon tal tieteelliseen näyttöön 
eivätkä rnyöskään nuotsinsuomalaisten 
lasten kielelliseen tilanteeseen, vaan 
pelkästään hänen omaan mailmaan-
katsomukseensa, jonka tärkein osa on 
nk. järkiälyyn perustuvan analyyttisen 
ajattelun kritiikki. Paalasen kirjoituk-
sista ja seminaareista olen saanut sen 
käsityksen, että hän esittää näitä aja-
tuksiaan jonkinlaisina absoluuttisina 
totuuksina myös oppilailleen. Mieles-
täni voidaan kyseenalaistaa, onko tämä 
opetussuunnitelrnan mukaista. Opetus-
suunnitelmassa sanotaan seuraavasti: 
"Undervisningen ska vara saklig och 
allsidig. Alla föräldrar ska med samma 
förtroende kunna skicka sina barn till 
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den ena eller andra åskådningen" (Lpo 
94:6). 

skolan, förvissadc om att barnen inte 
blir ensidigt påverkade till förmån för 
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Ruotsinsuomesta 
Outi Honkasalo 

Fil, kand. Outi Honkasalo on äidinkielenopettaja. Hän on 
lähes kahdenkymmenen vuoden ajan opettanut suomea 
Ruotsissa ja työskennellyt kaikilla tasoilla, esikoulusta 
yliopistoon. Hän on toiminut myös kääntäjänä. 

Parin viime vuoden aikana on mot-
sinsuomalaisessa lehdistössfi käyty kes-
kustelua siitä, pitäisikö meidän yrittää 
pitää suomen kielemme suomensuo-
mena vai pitäisikö tänne antaa kehittyä 
ja yllyttääkin kehittämään oma kieli, 
niin kuin Tornionlaaksossa on meän 
kieli. Mielestäni tässä kajotaan kielen-
huollon ytimeen: toisena ääripäänä on 
ajatus, että antaa kaikkien kukkien kuk-
kia, toisena äärenä tiukka oikeakieli-
syysajattelu,jonka mukaan kirjaviisaat 
kertovat, miten mikin asia pitää oikein 
sanoa. Ja jotta päästään juupas-eipäs-
inttelyä sisällökkäämpään keskuste-
luun, on mietittävä pohjia myöten sitä, 
mitö kieli oikein on ja mihin me sitä 
haluamnle käyttää. 

Jos alamme kuunnella itseämmc, 
huomaamme käyttävämme kicltä pal-
joon: me kysymme ja vastaamme, mc 
kerromme tapahtumista, selitämme  

silkkaa asiaa, puramme tunteitamme, 
pyydämme, käskemme ja csitämme 
toivomuksia, kirjoitamme virallisia 
kirjeitä ja pöytälaatikkorunoja, väitte-
femme politiikasta ja haaveilemme. 
Sanomattakin lienee selvää, että näissä 
eri tehtävissäkieleltä vaaditaan hiukka-
sen eri asioita. Yhteistä kaikille kielen-
käyttömuodoille lienee kuitenkin se, 
että toivomme kuulijan tai lukijan 
ymmärtävän, mitä meillä on asiana. 

Jos ymmärrämme kielen ensi sijassa 
viestintävälineeksi, on seuraava kysy-
myksemme siis, kenen haluamme mci-
tS ymmärtävän. Kun juttelemme per-
heen tai parhaitten ystäviemme kans-
sa, ymmärrämme aika helposti toi-
siamme. Monissa perheissä ja ystävä-
piireissä kehittyy ornia sanojaja sanon-
toja,joita ulkopuolisten ci ole tarkoitus-
kaan käsittää. Mutta jos haluamme 
viestiäjotakin laajemmalti, pitää käyt- 
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tämämme kielen olla muidenkin yrn-
rnärrettävissä. 

Ruotsinsuomj erkance luonnostaan 
pikkuisen suornensuornestajo ihan sen 
takia, että Ruotsissa on asioita, joita 
Suornessaeiole,japäinvastoin. Ruotsa-
laisten virastojen ja laitosten nimet ja 
tehtävät civät aina vastaa Suornen 
vastaavia, joten niillä on oltava ornat 
nirnet. Kouluja valvova ylin elin on 
Suornessa nykyään Opetushallitus, 
Ruotsissa Sko/verket, jonka 1 uonnol - 
linen käännös on Kouluvirasto, sana, 
Jota voimme käyttää. Tällaisen sanas-
ton vakiinnuttaminen on Ruotsinsuo-
malaisen kielilautakunnan ja tärnänkin 
lchden työalaa. 

Mutta aika turhaa rnielestäni olisi 
yllyttää käyttärnään ruotsalaisista sa-
noista väännettyjä ja käännettyjä sano-
ja silloin, kun suornen kielessä on täs-
mälleen samalle asialic käytössäjokin 
rnuu sana. Mihin tällä kielcnvaihdolla 
pyritään? Arnerikansuornen kaltaiscen 
sekakieleenkö, johon supisuomalaiset 
suhtautuvat alentuvan huvittuneina. 

Mikä sitten on äidinkieli? Minun 
lapseni ovat oppineet suornensa olohuo-
ncenlattiallajakeittiönpöydänäärcssä 
ja muissa luonnollisissa paikoissa eikä 
se takuulla ole ollut ruotsinsekaista se-
kasotkua! Hyvinolennainenosakieles-
tä on opittu kainalossa satuja kuun-
nellessa. Kaikki tietärnäni suonien-
kieliset lastenkirjat, rnyös täällä kirjoi-
tetut tai ruotsista käännetyt, ovat supi-
suornea. 

Lapseni käyvät suornalaista vapaa-
koulua. He puhuvat suornea kavercit-
tensa kanssa, mutta yhtä hyvin kavcruk-
set saattavat jutella kcskenään ruotsia. 
On rnahdollista, cttä rninun ollcssani 
kuulomatkan ulkopuolella puhutaan se-
kakieltäkin. Puhun rninäkin joskus, lä-
hinnä leikinpäiten. Luin vastikään pm-
kan keskiasteen aineita rnolernrnilla  

kielillä. Oli pitkiä ja lyhyitä tekstejä, 
ol 1 kömpelöitäja eloisia, oli suornalais-
kotien lasten tekstejä ja pienestä pitäen 
kaksikielisten kirjahlisia luornuksia. 
Etsin nirnenornaan interferenssiä, kiel-
ten vaikutusta toisiinsa. Sitä oh, rnutta 
varsin vähän. Ruotsalaisimmat sanat 
suornenkiehisessä kirjoituksessa ohivat 
meinara ja rykärä, joita pitäisin lähinnä 
puhekielisyyksinä.Aineissaohijokunen 
ruotsalaistyyl men sanonta,jokin säräh-
tävä lauseenrakenne. Päätelmäni tästä 
oli selvä: nämä lapset osaavat kahta 
kieltäja he osaavat pitää kielet erihlään! 
He tietävät erinomaisesti, mikäonmitä-
kin kiehtä. Varsinkaan sanastoahe eivät 
sotke. 

Olen tavannut toisenlaisiakin lapsia, 
niitä, jotka sekoittavat kielensä. Erään 
lapsen puheesta kirjasin kerran kuole-
mattornan lauseen: Ja papalla oli skift-
nykkehi mukana ja se hissasi up mun 
saadehjn. Tätäkö haluamme? Tärnä 
lapsi on nyt nuori aikuinen ja toden-
näköisesti siirtynyt kokonaan puhu-
rnaan ruotsia. Mitäpä käyttöä hänehlä 
ohsi tällaisehle kielehle, jota eivät yrn-
märrä sen cnernpää suomalaiset kuin 
ruotsalaisetkaan? Ainoa, mihin se kel-
paa, on jutustelu toisten ruotsinsuorna-
laisten kanssa. 

Jos kysyrnyksessä ovat opetus-
metodit, olen valmis asetturnaan 
ruotsinsuornen kannahle erityisesti koti-
kielenopetuksessa; oppilaan luovuutta 
on kannustettava ja pilkunviilaukscn 
voijättäävähenirnähle—siihen suuntaan 
kai joka tapauksessa on viirne vuosina 
menty. Mutta cikö jokaisen äidinkie-
lenopettajan yksi tärkeimrnistä tchtä-
vistä ole rnyös saada lapset lukernaan, 
yrnniärtärnään lukernansaja nauttirnaan 
siitä? Siihen tarkoitukseen on olernassa 
vain supisuornalaista tekstiä. 

Kun suornalaiskoulujcn lapset sur-
tyvät yläastccllc tai lukioon, hejoutuvat 
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useimmilla paikkakunnilla ruotsalai-
siiii luokkiin ja saavat cnintään koti-
kielenopctusta. Olen vuorenvarrna, cttä 
jos opettaja niillä tunneilla alkaisi opet-
taa lapsille skiftnykkeleitä sekä lapset 
että heidin vanhempansa nostaisivat 
rnörköelärnän. 

Kyllä kai sckakielcn virallistarnista 
kannattaa odottaa ainakin yksi suku-
polvi. Jos suonialaisct koulut siihen 
rnenncssä on lakkautettu, niin asia kan-
nattaa ottaa uudestaan puhecksi nyky-
koululaisten lasten aloittaessa koulun-
käyntinsä. 

Anitalle, Liisalle ja muille 
Kieliviestin lukijoille 
Leena Paalanen 

Jo kaksivuotiaalla, puhumaan oppivalla 
lapsella ovat iidinkicicn rakentcct 
täysin selviä. Lapsi sanoo esirnerkiksi 

niä puhun ,-uotsinsuornee" eikä" rnä 
ruOtSiflSUOflFeC juhun". 

Lapsen ainutlaatuincn kyky tajuta 
äidinkieltä katoaa rnuutarnassa vuo-
dessa— aikuisilla sitä ci enää ole... S iksi 
vieraitten kiciten oppiminen on vaikeaa, 
esirn. juuri uuden kielen sanajärjestys. 

Ensirnrnäisten neljän-viiden vuoden 
alkana lapsellaon myös suunnaton kyky 
oppia kicltä kaikkien aisticn avulla: 
siksi äidinkielessä on syvyyttä, joka 
muista rnyöhernrnin opituista kielistä 
puuttuu. 

"A iti, mennääks skuugeniin blok-
kaarnaan häärejä" on virke,joka saattaa 
kuulostaa aivan hirvcältä lapsen äidin 
korvaan, mutta lapsen itsensä puheessa 
skuugen, blokata ja häärit ovat sanoja, 
joissa hänen ajattelussaan on sarnan-
laista tunnesisältöä kuin äidin suornen 
kielen sanoissa tnetsä, noukkia ja mar-

jat. 
Tässä tilanteessa —jos lapsi on kou- 

luikäincn - on vanhemmilla ja opet-
tajilla mihdäkscni vain kaksi vaihtoeh-
toa: joko kieltää ruotsinsuornen ole-
rnassaolo äidinkielenä tai sitten hy-
väksyä lapsen kiel i sellaisena kuin tärnä 
on sen oppinut ja ornaksunut. 

Ensirnrnäinen vaihtoehto johtaa 
rnurhenäytelrnään: lapsikin alkaa pitää 
ornaa äidinkicltään huonona suornena, 
alkaa halvcksia sitä ja haluaa unohtaa 
sen. Hän vaihtaa kielensä arvostetum-
paan ruotsin kieleen. Mutta siitä ej vol 
koskaan tullahänen uutta äidinkieltään. 

Olcrnrne siis riistäncet lapselta 
hänen äidinkielensä! 

Toinen vaihtoehto taas on itsestään 
selvä, jos olemme ymmärtäneet, rnitä 
äidinkieli on ja rnitä se rnerkitsee ih-
miselle! 

Meidän ymmärtärnistämme on ch-
kä estänyt ja vaikeuttanut se, että mci-
dän ajkuisten oma äidinkicli on enem-
mistökieltä—ruotsinsuornihan ontäällä 
vähemmistökieltä, siissarnassaascmas-
sa kuin suomenruotsi Suomcssa. 

Suomcnruotsalaisct ovat kuitenkin 
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jo aikoja sitten ymmärtäneet, mitkä 
voimat vaikuttavat vähemmistökjelen 
kehitykseen; he eivät tietääkseni ole 
koskaan tähdänneet siihen, että riikin-
ruotsi säilyisi puhtaana Suomessa, kos-
ka he tietävät, että se on mahdotonta. 

Märta Tikkanen puhuu eräässä TV-
ohjelmassa kolmesta vaarasta, jotka 
uhkaavat suomenruotsia: oman ryhmän 
välinpitämättömyys, suomenkielisten 
kielteiset asenteet ja englannin kielen 
vaikutus. 

Aivan samat vaarat uhkaavat täällä 
meidän lastemme äidinkieltä ruotsin-
suomea. Niistäsuurirnpanapidänoman 
ryhmämrne asenteita. Suhtautuminen 
ruotsinsuomen kieleen ej ole yksin-
omaan väl inpitämätöntä, vaan tämä 
puoli vuottajatkunutkiihkeädebattj on 
osoittanut, että olemme suorastaan vi-
hamielisiä. Ruotsinsuomesta on käytet-
ty mm. sanontoja murre, slangi, huono 
suomi, sekakielinen mongerrus ja jopa 
paalaska. 

Miksi? 
Vuodesta 1993 lähtien olen ollut Tuk-
holman yliopiston suomen kielen lai-
toksen tutkijakoulutuksessa. Jo aikai-
sessa vaiheessa valitsin väitökseni al-
heeksi äiclinkielen. Tutkin sitä ensisi-
jaisesti kahdesta näkökulmasta: näen 
puhutun kielen meidän kaikkien alku-
peräisenä äidinkielenä ja ruotsinsuomen 

vähemmistölasten äidinkielenä. 
Teen tutkimustyötä kvalitatiivisin, 

laadullisin työmenetelmin. Ne perus-
tuvat intuitioon ja kokonaisvaltaiseen 
ajatteluun - tunneälyyn. Yliopistossa 
työnteko on perinteisesti ollut analyyt-
tiseen ajatteluun perustuvaa ja siksi 
minun työhöni on suhtauduttu hyvin 
epäluuloisesti. 

Tiedän siis omastakokemuksestani, 
että korkeakoulussa asenteet äiclin-
kieltämme, puhuttua kieltä kohtaan ovat 
kaikkein vihamielisimmät. Siksi jouk-
koviestimissä nyt vuoden verran käyty 
keskustelu on ollut tavattoman antoisaa 
ja syventänyt ajatteluani äidinkielestä. 

Uskon, että tällainen vuorovaikutus 
on aivan välttämätöntä, jotta asenteet, 
ajattelu ja arvostukset muuttuisivat. 

Kiitän kaikkia, jotka ovat esittäneet 
rnielipiteitääneri muodoissa,jokosuul-
lisesti tai kirjallisesti. 

En unohda koskaan GöteborginAn-
geredin teatterin Galilei-esitystä, sen 
loppukohtausta, jossa Sven Wollter 
Galileona, inkvisition uhrina mieli-
sairaalassa söi puuroaan ja mutisi par-
taansa: "Se pyörii sittenkin!" 

Täriä päivänä ej kukaan enää pidä 
maata litteänä maailmankaikkeuden 
keskustana. Uskon myös, että huomc-
nissapuhe on saanut arvonpalautuksen 
äidinkieleksi! 
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Ruotsalais-suomalainen 
LEXIN-sanakirja 

Kerroimme Kieliviestin viime numerossa, 
että syksyllä 1995 Hmestyneen LEXIN-
sanakirjan painatuksen yhteydessä oli sattu-
nut ikävä tekninen virhe. Kirja on painettu 
uudelleen ja on nyt myytävänä. 

Kirja on ensimmäinen Ruotsissa ilmes-
tynyt ruotsalais-suomalainen yleiskielen 
sanakirja. Siinä on 28 500 keskeiseen sanas-
toon kuuluvaa hakusanaa sekä runsaasti 
esimerkkejä sanojen käytöstä Iauseyhtey-
dessä. 

Kirjaa voi suositella kaikihle ruotsinsuoma-
laisille. Se on käyttökelpoinen sekä työssä 
että vapaa-aikana ja soveltuu myös erino-
maisesti kaikille ruotsia opiskelevihle. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	3-9 Fil, dr Raija Kangassalo redogör för hur frågesatserna utvecklas hos 
sverigefinska barn som lär sig tala. 

s. 10-14 Fil. kand. Veli Tuomela, tvåspråkighetsforskare vid Stockholms uni-
versitet, skriver om modersmålets utveckling hos barn i enspråkig och 
tvåspråkig miljö. 

s. 14-21 Fil, kand. Mirjam Sissala, som är doktorand på Finska institutionen vid 
Stockholms universitet och forskar i sverigefinnarnas talspråk, grans-
kar i sin artikel några av Leena Paalanens påståenden i debatten om 
sverigefinskan. 

s. 21-23 Fil, kand. Outi Honkasalo kommenterar Leena Paalanens tidigare 
artiklar i Kiel iviesti. 

s. 23-24 Leena Paalanens tredje inlägg i debatten om sverigefinskan. 
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