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Abstract 

 

The aim of this essay is to study and describe the spoken Finnish. The study 
describes the language of the informants and specially the incorrect use of the 
language. The aim is to find out what mistakes the informants make and whether 
they make the same kind of mistakes. One aim is to find out whether their language 
is influenced by Swedish and whether it is influenced to the same extent. Another 
aim is to find out whether Tornedalen Finnish (Meänkieli), the local variant of the 
Finnish language influences their language. The study is based on eight interviews 
done with Swedish teenagers from Pajala, and the study method is qualitative and 
descriptive. The study includes morphology, syntax and semantics. The result of the 
study shows that the influence of Swedish is noticed mainly in the syntax. The 
influence is not noticed to the same extent in the language of all the informants. The 
influence of Tornedalen Finnish is noticed mainly in the vocabulary, personal 
pronouns and morphology. Tornedalen Finnish is not used by all informants and not 
to the same extent by all of them. 
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1 Johdanto 
 
Pajalan kunta on monikielistä aluetta. Siellä asuu ruotsinkielistä, meänkielistä ja 
saamenkielistä alkuperäisväestöä ja myös sinne siirtyneitä siirtolaisia. Pajalan 
asukasluku oli 6309 31.1.2009, ja kunnassa oli 740 ulkomailla syntynyttä 
(Statistiska centralbyrån, databaser). Pajala sijaitsee aivan Suomen rajalla, ja siksi 
siellä on paljon suomalaisia asukkaita, ja yhteydet Suomeen ovat kiinteät.  
 
Suomen radiokanavat kuuluvat, ja Suomen televisiokanavat näkyvät melkein 
kaikissa kylissä. Monilla ihmisillä on sukulaisia rajan toisella puolella, ja ihmiset 
käyvät usein kaupoissa ja laskettelemassa Suomen puolella. Suomalaistaustaisilla 
oppilailla on siten halutessaan hyvät mahdollisuudet säilyttää suomen kieli ja myös 
kehittää sitä. 
 

1.1 Tutkielman aihe ja tavoitteet 

 
Tutkielman aiheena on Pajalan kunnassa sijaitsevan lukion kahdeksan suomen 
kieltä vieraana kielenä lukevan oppilaan käyttämä puhesuomi. Näiden oppilaiden 
äidinkieli on ruotsi. Aiheen valintaan on vaikuttanut se, että olen kiinnostunut 
aiheesta. Nämä oppilaat ovat minun suomen oppilaitani, ja haluan oppia lisää 
heidän suomen kielen taidoistaan ja kielen oppimisestaan, ja kehittyä tällä tavalla 
opettajana. 
 
Tarkastelen tutkielmassani oppilaiden puhumasta suomen kielestä mahdollista 
ruotsin kielen ja meänkielen vaikutusta. Tutkin näiden kielten mahdollista 
vaikutusta morfologiaan (muoto-oppi), syntaksiin (lauseoppi) ja sanastoon. 
Tutkielman tavoitteena on tutkia oppilaiden kielen oppimista ja heidän tekemiään 
virheitä ja varsinkin sellaisia virheitä, joihin ruotsin kieli tai meänkieli vaikuttaa. 
Tämä auttaa ymmärtämään heidän kielen oppimistaan. 
 
Tarkastelen myös persoonapronomineja, ovatko ne yleiskielen mukaisia, 
peräpohjolan murteen/meänkielen mukaisia vai Etelä-Suomen murteiden mukaisia.  
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1.2 Tutkielman kysymykset 

 
Pyrin vastaamaan työssäni seuraaviin kysymyksiin.  

• Miten ruotsin kieli ja meänkieli vaikuttavat morfologiaan, syntaksiin ja 
sanastoon? 

• Mitä virheitä oppilaat tekevät?  
• Tekevätkö kaikki saman tyyppisiä virheitä?  
• Esiintyykö kaikilla oppilailla vanhoja yksikön kolmannen persoonan pi-

loppuisia preesensmuotoja (esimerkiksi syöpi), joita käytetään 
meänkielessä?   

• Ovatko persoonapronominit  yleiskielen, paikallisen murteen vai Etelä-
Suomen murteen mukaisia?  

• Vaikuttaako ruotsin kieli yhtä paljon kaikkien kieleen?   
• Vaikuttaako meänkieli yhtä paljon kaikkien kieleen?  

 

1.3 Aikaisempi tutkimus ja tutkielman teoreettinen tausta 

 
Lähdemäki (1995) on tutkinut 800 suomenruotsalaisen  tekemiä virheitä suomen 
kielen ainekirjoituksessa. Heistä 400 osallistui ylioppilaskokeen ainekirjoitukseen ja 
400 valtion ns. pieneen kielikokeeseen. Lähdemäki (1995, 33-34) jakaa virheet 
ortografisiin, fonologisiin, morfofonologisiin, morfologisiin, syntaktisiin, 
leksikaalisiin, fraseologisiin ja muihin virheisiin. Suurin virheryhmä oli syntaktiset 
virheet (objekti, sija, kongruenssi, subjekti jne.). Toiseksi suurin ryhmä oli 
leksikaaliset virheet (sanavirheet, yhdyssanavirheet) ja kolmanneksi suurin ryhmä 
oli fonologiset virheet (kvantiteettivirheet, diftongivirheet).   
 
Lähdemäen tutkimus on sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen analyysi. Hän 
määrittelee virhetyyppejä, laskee esiintymistiheyksiä ja pyrkii selvittämään 
virheiden syitä. Hän määrittelee virheen poikkeamaksi kodifioidusta normista. 
Termipari normi ja kodifikaatio kuuluu Prahan koulukunnan käsitteistöön, ja 
normilla tarkoitetaan tietyntyyppisen kielenkäytön noudattamaa säännöstöä, eikä se 
ole rajoittunut kirjakieleen, vaan myös puhekielellä ja murteilla on omat norminsa, 
jotka muuttuvat  jatkuvasti. (Lähdemäki 1995, 1.) 
 
Elo (1998) on tutkinut pro gradu -työssään suomenoppijoiden syntaktisia ongelmia 
suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeessa vuonna 1996. Kokeeseen osallistui 47 
kolmeentoista eri kieliryhmään kuuluvaa kokelasta. Elo (1998, 54) selvitti 
kontrastiivisen vertailun avulla eri kieliryhmien yleisimpiä ongelmia suomen 
kielessä. Hänen tutkimusmenetelmänsä ovat kontrastiivisen analyysin heikko 
hypoteesi ja virheanalyysi. Kontrastiivisen tutkimusmenetelmän heikon hypoteesin 
mukaan pyritään selittämään jo löydettyjä virheitä tietyn kielitaustan avulla. Hän 
selvitti yleisimmät syntaktiset virhetyypit oppijankielessä ja analysoi niitä. Yleisin 
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virhetyyppi oli objektin sijavalinta. Toiseksi yleisin virhetyyppi oli viittaussuhde ja 
kolmanneksi yleisin kongruenssi.   
 
Manninen (1997) on tehnyt pro gradu -työn vieraskielisten suomen kielen käytön 
vaikeuksista äidinkielen ylioppilasaineessa. Hänen tutkimuksensa kohteena olleet 
ylioppilaskokelaat olivat viron-, venäjän-, ruotsin-, englannin- ja vietnaminkielisiä.  
Manninen kuvaa suomen kielen käytön ongelmien määrää ja laatua sekä ongelmiin 
johtaneita syitä. Ylioppilasaineet ovat vuosilta 1992 ja 1994. Hän jakaa virheet 
kuuteen pääryhmään: ortografiset, fonologiset, morfofonologiset, morfologiset, 
syntaktiset, leksikaaliset ja muut (Manninen - Martin 2000, 74-75). Syntaktisia 
virheitä (sija, subjekti, objekti, predikatiivi, kongruenssi jne.) oli eniten, toiseksi 
eniten oli ortografisia virheitä (välimerkit, yhdistäminen, tavunjako jne.) ja 
kolmanneksi eniten morfologisia virheitä (vokaalisointu, astevaihtelu) (Manninen - 
Martin 2000, 75). 
 
Ranua ja Ruotsalainen (2007) ovat tehneet pro gradu -tutkielman, jossa he 
tarkastelevat oppilaiden syntaktisia virheitä suomi toisena ja suomi vieraana kielenä             
-kirjoitelmissa. He vertailevat kahta opiskelijaryhmää, joista toinen on opiskellut 
suomea ulkomailla ja on juuri saapunut ensimmäistä kertaa Suomeen. Toinen 
ryhmä opiskelee Suomessa ja on opiskellut myös suomea Suomessa. Molemmat 
ryhmät olivat hyvin heterogeenisiä lähtökieliltään. Opiskelijoiden äidinkielinä oli 
saksa, tanska, ruotsi, englanti, ranska, italia, espanja, portugali, romania, venäjä, 
puola, liettua, viro, unkari, kiina ja japani (Ranua - Ruotsalainen 2007, 151).  
 
Yleisin virhetyyppi kummallakin ryhmällä oli kongruenssi. Toiseksi yleisin oli 
objekti ja osma. Osma on objektinsijainen määrän adverbiaali, esimerkiksi sana 
kilon ilmauksessa se painaa kilon  (ISK 2004, 607). Kolmanneksi yleisin oli 
valenssin vaatima rektio ja täydennysmuotti. Valenssilla tarkoitetaan sitä, että sana 
saa oheensa tietyn määrän tietynlaisia seuralaisia eli täydennyksiä (Ranua - 
Ruotsalainen 2007, 161). Esimerkiksi verbi luottaa saa subjektin ja 
illatiivimuotoisen nominaalilausekkeen: Me luotamme tiukkoihin sääntöihin. 
Täydennys on sana, joka liittyy esimerkiksi verbiin. Silloin se on verbistä 
riippuvainen, ja verbi saattaa määrätä täydennyksen sijamuodon. Tämä määräys on 
nimeltään rektio. Silloin, kun tietyntyyppiset täydennykset ovat systemaattisia ja 
koskevat monia verbejä, puhutaan täydennysmuotista (ISK 2004, 441).  
 
Opiskelijaryhmien välillä oli kiinnostava ero: Suomessa suomea oppineet tekivät 
kongruenssivirheitä enemmän kuin Suomen ulkopuolella suomea oppineet. Ranua 
ja Ruotsalainen käyttävät kontrastiivista analyysiä ja virheanalyysiä 
tutkimusmenetelminä. He arvioivat virheitä ymmärrettävyystestin avulla. 
 
Sajavaara (1999, 116) kirjoittaa virheanalyysistä sekä erityyppisistä virheistä 
artikkelissaan Kontrastiivinen kielentutkimus ja virheanalyysi. Hän kuvailee 
äidinkielen aiheuttamia interlingvaalisia virheitä, kohdekielen oman systeemin 
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aiheuttamia intralingvaalisia virheitä ja opetuksen aiheuttamia virheitä. 
Interlingvaalinen tarkoittaa kielten välistä, ja intralingvaalinen tarkoittaa kielen 
sisäistä. Hän kyseenalaistaa myös virheanalyysin hyödyllisyyden siksi, että kieleen 
liittyvien seikkojen tietoinen tunnistaminen ei välttämättä edesauta oppimista. 
Sajavaara (1999, 118) toteaa, että ”virheiden osoittamisesta oppijalle ei ole hyötyä, 
ellei tällainen tieto ole siirrettävissä kielen käyttämiseen tarpeellisen tiedon 
järjestelmään. Oppijan olisi siis voitava korjata kielen kyseisen yksityiskohdan 
edustusta muistissaan. Siitä, millä tavalla tämä voi tapahtua, ei ole yksimielisyyttä.”  
 
Tempakka - Uusi-Hallila (2005, 101-102) kertovat kirjassaan yleispuhekielen 
piirteistä. He tekevät havaintoja suomen kielestä kuvitteellisen Karhun perheen ja 
sen kielellisen käyttäytymisen välityksellä. Osa näistä yleispuhekielen piirteistä on 
sellaisia, että ne eivät juuri riipu puhujan iästä tai sukupuolesta. Passiivin käyttö 
monikon 1. persoonan tehtävässä kuuluu näihin piirteisiin, samoin se-pronominin 
käyttö yksikön kolmannen persoonan pronominina ja i-loppuisen diftongin 
jälkiosan kato, esimerkiksi se saa harjotella. Osa piirteistä on hyvin yleisiä, mutta 
jotkin väestöryhmät välttelevät niitä. Tällainen piirre saattaa olla hyvin yleinen 
maaseudulla, mutta nuoret ja naiset kaupungeissa välttelevät sitä. Esimerkiksi 
kahdentunut l sanassa polliisi kuuluu tähän ryhmään. Kolmanteen ryhmään kuuluu 
nopeasti yleistyviä kielen piirteitä, jotka ovat tyypillisiä erityisesti nuorten 
kaupunkilaisten naisten puheessa, esimerkiksi sana kauheempaa. Sananloppuinen a 
on muuttunut edeltävän vokaalin kaltaiseksi. Termillä sana tarkoitetaan tässä sanan 
perusmuotoa. Siis sanan kauhea viimeinen vokaali a on muuttunut edeltävän 
vokaalin e:n kaltaiseksi (kauhea > kauhee).  
 
Neljänteen ryhmään kuuluu sellaisia aluetta leimaavia murrepiirteitä, joille on 
tyypillistä, että niitä ei kaupungeissa juuri enää tavata, koska ne ovat sosiaalisesti 
kielteisesti varautuneita. Maaseudulla niitä on enemmän miesten puheessa, ja ne 
korostavat maskuliinista identiteettiä. Esimerkiksi sana moa ´maa´ kuuluu tähän 
ryhmään. Viidenteen ryhmään kuuluvat sellaiset paikalliset murrepiirteet, jotka 
eivät ole vähenemässä, vaan saattavat jopa yleistyä. Ne liittyvät paikallisuuteen ja 
maalaisuuteen kuten neljännenkin ryhmän piirteet, mutta näillä piirteillä on 
sosiaalisesti myönteinen arvovaraus. Tyypillinen esimerkki näistä piirteistä on 
persoonapronomini mie ´minä´. Se näyttää leviävän sekä sosiaalisesti että 
alkuperäisen murrealueen ulkopuolelle. 
 
Mikkonen (2007, 99-102) on tehnyt pro gradu -tutkimuksen suomenoppijoiden 
kielen variaatiosta ja puhekielen omaksumisesta. Mikkonen kuvaa tutkimuksessaan 
oululaisten suomenoppijoiden puhekielen oppimista. Tutkittavaan ryhmään kuului 
kolme naista ja kolme miestä. Mikkonen ei mainitse lukemassani artikkelissa 
heidän äidinkieliään. Hän kirjoittaa vain, että heidän äidinkielensä vaihtelivat, ja 
tekstin esimerkeistä käy ilmi, että yksi heistä on Venäjältä ja yksi Kosovosta. Hän 
pyrkii selvittämään, noudattaako oppijankielen variaatio samoja 
säännönmukaisuuksia, joita puhesuomen sosiolingvistisestä variaatiosta on saatu 
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selville. Oppijankieli (Sajavaara - Piirainen-Marsh 1999, 117) on opiskelijan 
käyttämä ja osaama vieras kieli. Se on aina kieli, jota opiskellaan tai opitaan 
muuten. Se on kielen opiskelijan sen hetkinen kieli, ne tiedot ja taidot, jotka 
opiskelijalla on juuri sillä hetkellä. Mikkosen tutkimustulokset osoittavat, että 
kielenoppimiseen kuuluu sellainen vaihe, jossa puhekielen variaatio poikkeaa 
jyrkästi äidinkielisten puhekielen variaatiosta. Suomenoppijoiden puhekielen taito 
on pirstaleista ja koostuu yksittäisistä ilmauksista (Mikkonen 2007, 110).  
 
Maijasen (2007, 115-116) kirjoittama pro gradu -tutkielma käsittelee 
suomenoppijoiden puhekielen piirteitä ja eräitä kielenoppimiseen vaikuttavia 
tekijöitä. Hänellä on neljä informanttia: ruotsin-, thain-, saksan- ja espanjankielinen. 
Maijanen laskee puhekielisten piirteiden esiintymismääriä ja tekee 
puhekielisyysprofiilin kustakin informantista. Hän tutkii myös, mitä kielen 
variantteja he käyttävät ja tarkastelee muutamia variaatioon todennäköisesti 
vaikuttavia sosiaalipsykologisia tekijöitä. Esimerkiksi persoonapronomini minä ja 
persoonapronominin genetiivi minun ovat yleiskielen variantteja. Mä ja mun ovat 
vastaavat puhekielen variantit lukuisten muiden murrevarianttien joukossa.  Hän 
käyttää Mantilan (1997, 1-23) nykypuhesuomen piirreluokitusta (Maijanen 2007, 
116-117), joka perustuu alueelliseen edustukseen ja nykykielisen variaation 
ominaispiirteisiin.  
 
Maijanen tutkii kymmentä piirrettä, joista kuusi on yleisiä ja neutraaleja: passiivin 
käyttö monikon 1. persoonassa (me mennään), verbin yksikkömuodon käyttö 
monikon 3. persoonassa (ne tulee), pronominit se ja ne ihmistarkoitteisissa 3. 
persoonan tapauksissa, yksikön 1. ja 2. persoonan pronominien pikapuhemuodot 
mä(ä), mu-, sä(ä), su-, i:n kato, omistusliitteettömyys (mun kirja).  
 
Seuraavat kaksi näistä kymmenestä piirteestä ovat laaja-alaisia. Ensimmäinen laaja-
alainen piirre on svaavokaali, esimerkiksi (alakaa). Svaavokaali on painollisen 
tavun jäljessä esiintyvä vokaali, joka hajottaa konsonanttien yhtymiä. Se on elävä 
piirre savolaismurteissa ja suurimmassa osassa pohjalaismurteita (ISK 2004, 65).  
 
Toinen laaja-alainen piirre on yleisgeminaatio (pittää). Yleisgeminaatiossa 
painollisen lyhyen tavun jälkeinen konsonantti kahdentuu ennen pitkää vokaalia tai 
diftongia. Sitä tavataan laajalti itämurteissa ja pohjois-  ja peräpohjalaisissa 
murteissa sekä osin hämäläismurteissakin. Varsinkin kaupungeissa se on kuitenkin 
väistyvä piirre (ISK 2004, 61).  
 
Kaksi viimeistä piirrettä kuuluu ryhmään yleistyviä puhekielisyyksiä: kato t:n 
heikossa asteessa (yheksän) ja jälkitavujen a-loppuisten vokaaliyhtymien 
monoftongiutuminen (vaikee). Monoftongiutumisella tarkoitetaan kahden eri 
vokaalin muuttumista kahdeksi samaksi vokaaliksi. 
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Kirjallisuus, jota olen lukenut käsittelee sekä puhekieltä että kirjoitettua kieltä. Se 
antaa tutkimukselleni teoreettisen viitekehyksen, ja sen avulla olen oppinut paljon 
tutkijoiden tavasta analysoida kieleen liittyviä kysymyksiä. 
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2 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmä 
 

2.1 Tutkimusaineisto 

 
Aineistoni koostuu kahdeksasta huhtikuussa 2009 tehdystä haastattelusta. 
Nauhoitteiden pituudet vaihtelevat 11 minuutista 30 minuuttiin, ja niiden 
kokonaiskestoaika on kaksi tuntia.  
 

2.2 Oppilasryhmän kuvaus 

 
Tutkimuksessa oli mukana kahdeksan lukion oppilasta, neljä tyttöä ja neljä poikaa. 
Heistä viisi oli iältään 18 vuotta, yksi 16, yksi 17 ja yksi 19 vuotta. Valitsin mukaan 
sellaiset oppilaat, jotka osasivat parhaiten suomea. Tiesin, miten oppilaat 
kirjoittavat ja puhuvat suomea, koska olin opettanut heitä vähintään vuoden ajan. 
Näin osasin arvioida heidän kielitaitonsa tason. Halusin tutkia oppilaiden 
puhesuomessa esiintyviä kielivirheitä, ja mielestäni oppilaiden olisi ensin osattava 
aika paljon kieltä, jotta sellaisesta tutkimuksesta tulisi tarkoituksenmukainen.  
 
Kaikki muut paitsi yksi olivat lukeneet suomea tai meänkieltä peruskoulussa jo 
ennen lukiota. Jotkut olivat opiskelleet suomea koko kouluajan, jotkut vain pari 
vuotta.  
 
Kuudella oppilaalla oli äiti tai isä Suomesta ja vastaavasti toinen vanhempi 
Ruotsista, yhdellä oppilaalla molemmat vanhemmat Suomesta ja yhdellä molemmat 
vanhemmat Ruotsista. Hänen vanhempansa olivat meänkielisiä. Kaikki oppilaat, 
paitsi yksi, ovat syntyneet Ruotsissa. Tämäkin, joka on syntynyt Suomessa, on 
asunut hyvin pienestä Ruotsissa.  
 

2.3 Haastattelu 

 
Olin tehnyt haastattelukysymykset (liite 1) etukäteen ja käytin samoja kysymyksiä 
kaikissa haastatteluissa. Haastattelujen pituuksissa on kuitenkin eroja. Jotkut 
oppilaat olivat puheliaampia, kun taas toiset olivat vähäpuheisempia, ja yhdellä 
haastateltavalla vaikutti myös kielitaidon vähyys siihen, että haastattelusta tuli aika 
lyhyt. Tämä oppilas oli lukenut meänkieltä peruskoulussa, eikä hänellä ollut 
yhteyttä suomen kieleen lähiympäristössään muulloin kuin nyt lukion suomen 
tunneilla. Hän kuuli kyllä meänkieltä päivittäin kotonaan. 
 
 



12 

Kysyin oppilaiden perheistä ja sukulaisista. Kysyin, mistä he ovat kotoisin ja mitä 
kieltä he puhuvat. Seuraavaksi kysyin, missä ja miten haastateltava on oppinut 
suomea/meänkieltä ja, mitä kieltä hän puhuu eri ihmisten kanssa. Kysyin myös, 
miten paljon suomea/meänkieltä hän on lukenut koulussa, käyttääkö hän 
suomea/meänkieltä messengerissä, chattaako suomeksi/meänkielellä, käyttääkö 
suomea/meänkieltä sähköpostissa, Facebookissa jne. Kysyin asenteista kieltä 
kohtaan: onko kielen osaamisesta ollut hyötyä, onko kaksikielisyys vaikuttanut 
positiviisesti tai negatiivisesti haastateltavan elämään, ja onko kahden kielen 
osaamisesta etua. Kysyin tulevaisuudesta: luuleeko haastateltava, että kielen 
osaamisesta tulee olemaan hyötyä ja iloa tulevaisuudessa. Tiedustelin, miksi 
haastateltava haluaa osata suomea/meänkieltä.  
     

2.4 Menetelmä 

 
Haastattelin oppilaita, nauhoitin haastattelut ja litteroin nauhoitukset. Sen jälkeen 
poimin oppilaiden tuotoksista tutkittavien kielen piirteiden esiintymät. Luokittelin 
ne eri kategorioihin ja laskin niiden määrät. 
 
Tutkimusmenetelmää voi kutsua kvalitatiiviseksi ja deskriptiiviseksi sillä 
perusteella, että tarkastelen ja kuvailen oppilaiden käyttämää puhuttua kieltä ja siinä 
esiintyviä eri piirteitä. Tutkimus perustuu haastatteluihin, joissa haastateltavien 
määrä on melko suppea, kahdeksan oppilasta, mikä on tyypillistä kvalitatiivisille 
tutkimuksille (Trost 2005, 16). Kvantitatiivisissa tutkimuksissa haastateltavien 
määrä on suurempi.  
 
Tutkimusmenetelmä on virheanalyyttinen siinä mielessä, että olen pyrkinyt 
löytämään syitä oppilaiden tekemille kielivirheille. Tutkimustani voi kutsua myös 
kontrastiiviseksi analyysiksi sillä perusteella, että olen pyrkinyt selvittämään, miten 
ruotsin kieli tai meänkieli mahdollisesti vaikuttavat virheiden syntyyn. 
Tutkimusmenetelmäni on osin myös kvantitatiivinen, sillä olen laskenut joidenkin 
piirteiden esiintymistiheyksiä.  
 
Olen käyttänyt virheanalyysiä siten, että olen ensin tunnistanut virheet, kuvannut 
ne, luokitellut ne ja viimeiseksi selittänyt ne.  
 
Virheanalyysi pohjautuu kontrastiiviseen kielentutkimukseen, jossa kieliä 
vertaillaan systemaattisesti siten, että etsitään niiden yhteisiä ominaisuuksia, 
kielellisiä universaaleja (Sajavaara 1999, 106). Ensin kielten väliset eroavuudet ja 
kielen oppimisen vaikeudet nähtiin verrannollisina ja ajateltiin, että oppimisen 
ongelmat voitaisiin ennustaa kontrastiivisen analyysin avulla. Tätä kutsutaan 
kontrastiivisen analyysin vahvaksi hypoteesiksi. Vahvaa hypoteesia kritisoitiin, ja 
rinnalle kehitettiin toinen malli, heikko hypoteesi. Siinä virheet ja vaikeudet 
selitetään kielten välisten eroavuuksien avulla (Sajavaara 1999, 107).  
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Seuraavana vaiheena kielentutkimuksessa oli virheanalyysi. Siinä lähtökohtana on 
oppijoiden virheiden tarkastelu. Tutkitaan äidinkielen negatiivista vaikutusta 
kohdekielen ilmiöihin. Virheet selitetään äidinkielestä johtuviksi. Ensin tunnistetaan 
virheet, sitten ne kuvataan, luokitellaan ja selitetään. Perinteisesti on erotettu 
kolmenlaisia virheitä: äidinkielen aiheuttamat interlingvaaliset virheet, kohdekielen 
oman systeemin aiheuttamat intralingvaaliset virheet ja opetuksen aiheuttamat 
virheet (Sajavaara 1999, 116). Tämän jälkeen arvioidaan virheiden merkitys 
suhteessa kohdekielen järjestelmään. On myös tärkeää pohtia esillä olevien 
virheiden vaikutusta kommunikoinnin onnistumiseen (Sajavaara 1999, 117). 
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3 Oppilaiden puhuttu kieli 
 

3.1 Sijamuotojen käytöstä 

 
Seuraavassa on tapauksia, joissa sijamuotoja on käytetty kielen normien vastaisesti, 
tai sijamuotoa ei ole käytetty ollenkaan kielen normien vaatimalla tavalla. Kyseessä 
olevat sijamuodot ovat partitiivi, genetiivi, ulko- ja sisäpaikallissijat. Nämä sijat 
ovat mukana siksi, koska niissä oli virheitä. 
 

3.1.1 Partitiivi objektin sijana  

 
Objekti on verbin määrite, joka ilmaisee, mihin tekeminen kohdistuu (Ikola 1983, 
141). Objektin sijoina voivat olla partitiivi, genetiivi, nominatiivi ja pronomineilla 
akkusatiivi, esim. Minä voin viedä sinut kotiin (ISK 2004, 881).   
 
Objektien kokonaismäärä oppilaiden teksteissä oli 264. Näistä partitiiviobjekteja oli 
240. Viisi oli kielen vastaisesti käytettyjä nominatiiviobjekteja, joiden olisi 
kuulunut olla partitiiviobjekteja. 12 oli genetiiviobjekteja ja seitsemän 
nominatiiviobjekteja. 
 
Yleensä oppilaat osasivat käyttää partitiivia objektin sijana. Kielen vastaisesti 
käytettyjä tapauksia oli siis ainoastaan viisi. Näissä tapauksissa oli käytetty 
nominatiivia partitiivin sijasta objektin sijamuotona. Viidellä eri oppilaalla oli 
kullakin yksi tällainen tapaus.  
 
Ensimmäinen lause (esimerkki 1) olisi positiivisena: Mää tunnen niistä puolet. 
Tämä saattaa vaikuttaa siihen, että oppilas ei käytä partitiivia myöskään 
negatiivisessa muodossa. Aineistossa on yksi vastaava tapaus, siis sellainen, joka 
olisi nominatiivissa positiivisessa muodossa. Tämä on toisen oppilaan 
haastattelussa, ja hänellä objekti oli oikeassa sijamuodossa, partitiivissa: En tiiä 

niien nimiä. Positiivisena tämä lause olisi ollut: Tiiän niien nimet. Esimerkissä 2 
meänkieli on nominatiivissa. Sama oppilas käyttää kuitenkin sanaa meänkieli monta 
kertaa haastattelun aikana yhdessä verbien osata, lukea ja puhua kanssa ja taivuttaa 
sen aina partitiivissa.  
 
Neljännessäkin lauseessa on sana meänkieli taivuttamatta (esimerkki 4). Sanat 
ruotsi ja suomi on taivutettu, mutta meänkieli on jätetty taivuttamatta. Sanaa 
meänkieli käytetään myös ruotsin kielessä ja saattaa olla, että se on syy,  miksi tämä 
sana on jätetty taivuttamatta. Samasta syystä sana e-post on taivuttamatta 
(esimerkki 3). Suomenkielinen taivuttaa automaattisesti vieraskieliset sanat, jotka 
ovat suomenkielisessä tekstissä (ISK 2004, 98, 1192-1193), mutta esimerkiksi 
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ruotsinkielinen on tottunut käyttämään näitä sanoja taivuttamattomina ruotsin 
kielessä. Ruotsin sijamuodot ovat pääluokka (huvudform) ja genetiivi. Niiden 
lisäksi on jäänteitä vanhasta datiivista (Thorell 1977, 45). Viidennessä lauseessa 
(esimerkki 5) on aivan tavallinen yksikön substantiivi nimi jätetty taivuttamatta. 
 
(1) En mää tunne ees puolet niistä (po. puolia). 
(2) Isä puhhuu äidin kans niinku meänkieli (po. meänkieltä). 
(3) Siellä voipi kirjottaa e-post (po. sähköpostia). 
(4) No, kyllä se on positiivi, että saattaa puhua paljon ihmistä kanssa, ruotsia ja    

meänkieli ja vähän suomeakin, riksfinska (po. meänkieltä). 
(5) No se on, en minä muista sen nimi, mutta se on Tornion ulkopuolella (po.  
nimeä). 
 
3.1.1.1 Partitiivi lukusanan jälkeisessä sanassa 
 
Lukusanan yksi jälkeen substantiivin kuuluu olla yksikön nominatiivissa ja muiden 
lukusanojen jälkeen yksikön partitiivissa (Karlsson 2009, 176). Kolme oppilasta 
teki virheitä tässä asiassa. Esimerkeissä 6 ja 7 on käytetty monikon partitiivia ja 
esimerkeissä 8 ja 9 nominatiivia (monikon nominatiivi/yksikön nominatiivi). 
 
(6) Noo, se on siitä, että kaksi lapsia meni Ruotsiin (po. lasta). 
(7) Sitten mulla on kolme äidin sisaruksia on Pahkalassa Himangan lähellä (po. 
sisarusta). 
(8) Hänellä on kaks veljet ja yhen sisko (po. veljeä). 
(9) Joo, justiin, noo, kyllä minulla on niinku viis ensimmäinen serkku (po. 
ensimmäistä serkkua). 
 
Oppilaat näyttävät osaavan aika hyvin substantiivin taivutuksen lukusanan jälkeen. 
Aineistossa on 27 tapausta, joissa partitiivissa oleva substantiivi on taivutettu oikein 
lukusanan jälkeen.   
 
Esimerkin 6 oppilaalla ei ollut muita lukusanan  partitiivin tapauksia aineistossa. 
Oppilas, joka oli taivuttanut sanan sisarus väärin, on taivuttanut seuraavia sanoja 
oikein yksikön partitiivissa lukusanojen kanssa: kilometri, vuosi, eno, peninkulma ja 
kieli. Sana sisarus on aika harvinainen sana ja se, että lukusanan jälkeisellä sanalla 
on genetiiviattribuutti äidin, saattaa vaikeuttaa hahmottamista (esimerkki 7). 
Kolmas oppilas, joka on käyttänyt sanoja veli ja ensimmäinen serkku väärissä 
sijoissa, on taivuttanut oikein sanat vuosi, kilometri, päivä ja kieli.  
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3.1.2 Subjektin sija nesessiivirakenteissa 

 
Nesessiivirakenne muodostuu infinitiivin perusmuodosta ja nesessiiviverbistä. Nämä 
verbit ilmaisevat pakkoa, velvollisuutta tai muuta sen kaltaista toimintaa. 
Nesessiiviverbejä ovat esimerkiksi verbit täytyy, pitää, on pakko, on määrä, on 
välttämätöntä, on syytä ja kannattaa. Nesessiivirakenteeseen liittyy usein 
genetiivisubjekti, mutta on myös subjektittomia nesessiivirakenteita. (ISK 2004, 500-
501.)  
 
Suomen kieli ja meänkieli eroavat toisistaan tässä kohdin. Suomenkielisessä lauseessa 
tekijä on genetiivissä, meänkielisessä lauseessa taas nominatiivissa. Esimerkiksi 
suomen kielen lause minun täytyy mennä kotiin sanotaan meänkielellä: mie häyn mennä 

kottiin. Ruotsin tapa ilmaista tämä asia: jag måste gå hem on ollut mallina meänkielelle. 
Ruotsissa subjekti on perusmuodossa, ja siksi meänkielessä subjekti on nominatiivissa. 
Meänkielessä käytetään toisinaan myös samaa rakennetta kuin suomessa, mutta tämä 
rakenne on paljon harvinaisempi: miun häätyy mennä kottiin. (Pohjanen - Muli 2005, 
111.) 
 
Seuraavat verbit ovat nesessiiviverbejä meänkielessä: häätyä, pittää, tarvita/tarttea 
(Pohjanen – Muli 2005, 111). Ruotsin kieliopissa puhutaan modaalisista apuverbeistä. 
Nesessiiviverbit kuuluvat ryhmään välttämättömyyttä ilmaisevat modaaliset apuverbit: 
skola, böra, måste. (Ljung - Ohlander 1985, 102.) 
 
Oppilaiden suomeen on vaikuttanut sekä meänkieli että ruotsi. Yhdellä oppilaalla 
on kolme tapausta, joissa hän käyttää verbiä pitää siten, että tekijä ei ole 
genetiivissä.   
 
(10) Jokuhan pittää olla niitten kanssa kans (po. jonkunhan). 
(11) Ku sehän nii, jos mennee kylästelemään Suomessa minun serkuitten ja tykönä, 

niin nehän pitävät ossaa, silloinhan pittää ossaakin suomea (po. niidenhän). 
(12) Lapsetkin pittää ossaa suomea ja semmosta (po. lastenkin). 
 
Aineistossa oli näiden kolmen tapauksen lisäksi yhdeksän muuta nesessiivilausetta. 
Yhdessä lauseista tekijä oli genetiivissä normaalin suomen kielen käytännön mukaan ja 
kahdeksassa lauseessa ei ollut ollenkaan tekijää. Ne olivat tyyppiä täytyy aina miettiä. 
 

3.1.3 Paikallissijoista 

 
Nykykielen paikallissijoja on kaksi sarjaa. Sisäpaikallissijat ovat inessiivi talossa, 
elatiivi talosta ja illatiivi taloon. Ulkopaikallissijat ovat adessiivi katolla, ablatiivi 
katolta ja allatiivi katolle. 
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Kuusi oppilasta kahdeksasta teki virheitä paikallissijoissa. Kaksi näistä tapauksista 
oli paikannimiä, joissa oppilas käytti sisäpaikallissijaa, vaikka olisi pitänyt käyttää 
ulkopaikallissijaa, Ylläs ja Tampere esimerkeissä 13 ja 14. Sana loma oli 
samanlainen tapaus (esimerkki 14). Yksi oppilas käytti väärin inessiiviä ja elatiivia, 
hän sanoi tulla jossakin ja asua jostakin (esimerkit 15 ja 16).   
 
Kahdella eri oppilaalla on neljä tapausta, joissa sanaa ei ole taivutettu, ja yhdellä 
oppilaalla on yksi sellainen tapaus. Kaikki nämä sanat ovat nimiä (esimerkit 17 - 
21). Kuulen tällaista kielenkäyttöä oppilaitteni puheessa muulloinkin. Keskustelussa 
suomenkielen kielenhuoltajien dosentti Raija Kangassalon ja professori Leena 
Hussin kanssa olen saanut selville, että ilmiötä on havaittu myös ruotsinsuomessa. 
Kangassalo tuntee ilmiön erityisesti toisen polven ruotsinsuomalaisten puheesta. On 
tavallista, että he eivät taivuta varsinkaan ruotsinkielisiä paikannimiä, koska 
taivutuspäätteiden liittäminen ja mahdolliset vartalonmuutokset saattavat tuottaa 
vaikeuksia. Tarkempaa tutkimusta asiasta ei ilmeisesti tällä hetkellä ole, mutta nämä 
havainnot antavat aihetta ilmiön jatkotutkimukseen.1 
 
(13) No, se on oikein hyvä, jos menee vaikkapa laskettelemaan niinkö tuonne 

Ylläkseen, että osaa niinkö kumpiaki kieliä, että voi puhua ja kysyä suomeksi ja niin 

(po. Ylläkselle). 
(14) Nyt lomassa, se oli se Tampereesta se mies, ko hänellä on mökki Narkauksesta 

ja hän puhuu vain suomea ja kalastaa paljon ja minä olen ollu hänen kans kalassa 
(po. Tampereelta). 
(15) Noo, minä tulen Junosuantossa (po. Junosuannosta). 
(16) Ei, ennenko mie föddes ne asui Täräntöstä (po.Tärännössä). 
(17) Mehän olemma kirjottanu englanniksi, kun mehän olemme niinkö tavannu 

toisen niinkö Facebook siellä ja siksi me kirjotamme englanniksi ensin (po. 
Facebookissa). 
(18) Haastattelija: Mistä sinä olet kotoisin?  
Oppilas: Täältä Ruottista.  
Haastattelija: Mistä, minkä nimiseltä paikkakunnalta?  

Oppilas: Pajala (po. Pajalasta). 
(19) Haastattelija: Minkä nimisessä koulussa sä olit siellä Luulajassa?  
Oppilas: Hackspetten (po. Hackspettenissa). 
(20) Haastattelija: Millä linjalla? Programmissa?  
Oppilas: Handelsprogrammet (po. Handelsprogrammetissa). 
(21) Ne assuu Luulajassa, sitte Boden, joku sitte on siellä Etelä-Ruottissa (po. 
Bodenissa). 
 
 
 
1Huss, Leena; professori, Hugo Valentin –keskus, Upsalan yliopisto (2011). Sähköposti. 2011-01-19. Kangassalo, Raija; dosentti, 

Kielineuvosto, Tukholma (2011). Sähköposti. 2011-01-19. 
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3.1.4 Monikon genetiivi  

 
Kolme oppilasta käytti puheessaan meänkielen monikon genetiivimuotoja. 
Meänkielen genetiivin monikonpäätteet ovat tten, ten ja jen (Pohjanen - Muli 2005, 
37). Tten-päätteinen monikko on yleinen meänkielessä ja Pohjanen - Mulikin 
mainitsee sen ensimmäisenä. Yhdellä oppilaalla oli kahdeksan tällaista muotoa, 
yhdellä kolme ja yhdellä yksi: vanhemmitten, isosisaritten, kaikitten, koiriitten, 
niitten (kaksi kertaa), serkuitten, toisitten, sisaruksitten, koulukaveritten, kaveritten, 
vanhoitten. 
 
(22) Sitten ne tulevat minun vanhemmitten tykö. 
(23) …minun isosisaritten serkut tai kaverit, kaikki ovat niinku puhunut suomea. 
(24) Olen puhunu melkein kaikitten kanssa aina niinkö suomea. 
(25) Niin, joskus olen kotona niin koiriitten kanssa. 
(26) On hyvä, että ossaa sen kielen, että voipi puhua niitten kanssa. 
(27) Minä osasin puhua niitten kanssa suomea kans. 
(28) Jos mennee kylästelemään Suomessa minun serkuitten tykönä… 
(29) Kommunikoida toisitten kanssa. 
(30) …ja sitten sisaruksitten kans… 
(31) No että aina ko on ollu koulukaveritten kanssa… 
(32) …tai toisien kaveritten kanssa kanssa silleen. 
(33) No vähän ko on puhunu vanhoitten kanssa… 

 

3.1.5 Taivutusvartaloista 

 
Taivutusvartalo on se sanan osa, johon päätteet lisätään. Joillain sanoilla ei ole 
erityistä taivutusvartaloa, vaan päätteet lisätään sanan perusmuotoon. Esimerkiksi 
sana talo on tällainen sana: taloa, talossa, talosta, taloon. Sanoilla, jotka saavat 
taivutusvartalon, voi olla yksi tai useampia taivutusvartaloita. Esimerkiksi sanalla 
kaikki on kolme taivutusvartaloa: kaiken, kaikissa, kaikkemme. (Karlsson 2009, 63, 
66.) 
 
Neljällä oppilaalla oli yhteensä yhdeksän tapausta, joissa sanat oli taivutettu väärin 
siten, että sanoista oli käytetty väärää taivutusvartaloa. Kolmessa tapauksessa sanan 
kieli (esimerkit 34, 35 ja 36) taivutusvartalo oli väärä. Muut virheellisesti taivutetut 
sanat olivat paikannimi Narkaus, kanava, veli ja turisti. Viimeiseen esimerkkiin 
vaikuttaa meänkieli. Meänkielessä sanotaan Jos tullee Suomesta turistia. Siis 
subjekti on yksikön partitiivissa. 
 
(34) No, se oli kaks, se oli ruotsia ja suomea ja vähän meänkieliä, mutta kotona 

puhuimma suomea siksi, että suomi on oikea, me tykkäämmä, että se on oikea kieli 

(po. meänkieltä). 
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(35) Joo, se oli helpompi että ottaa suomen kieli tai ottaa mittään espanjaa tai 

jotakin semmosta, espanjan kieleä tai jotakin semmosta täällä lukiossa (po. kieltä). 
(36) Joo, että äitiki on sanonu, että jos ossaa niinkö suomea tai toista kieleä niin 

voipi olla paljon helpompi niin sitten, kun hakkee niinku töitä ja semmosta (po. 
kieltä). 
(37) No, Luulajasta, mutta hänen suku on Narkausesta (po. Narkauksesta). 
(38) No ei oikein, vain jos katon niikö tv:tä, ja jos katon Suomen kanavoita, ja jos 

kun olen kotona ja Suomessa, niin nehän kaikki puhuvat suomea, ja äiti puhhuu 

suomea (po. kanavia). 
(39) No, mulla on minun, joo, mulla on minun äitin siskoja ja veljeitä ja semmosia 
(po. veljiä). 
(40) No, äiti puhuu aina suomea minulle ja minun velille, mutta met aina niinkö 

vastaamma ruottiksi (po. veljelle). 
(41) Ja jos tullee niinkö turistia, jos tullee Suomesta turistia, niin on aina hyvä, jos 

ossaa sen suomen kielen (po. turisteja ... turisteja). 
 

3.2 Kongruenssista 

 
Kongruenssiksi kutsutaan sitä, että sanojen määritteet ja niiden pääsanat ovat 
samassa sijamuodossa, luvussa tai persoonassa, esim. pienessä punaisessa mökissä. 
Pronominit, adjektiivit ja numeraalit voivat olla tällaisina määritteinä (Karlsson 
2009, 94). Myös predikaattiverbin taipuminen subjektin mukaan johtuu 
kongruenssista, esim. minä laulan (ISK 2004, 1217). Oppilaiden puheessa esiintyi 
adjektiiviattribuutteja, genetiiviattribuutteja ja elatiiviattribuutteja. 
 
Kongruenssivirheitä oli neljä kappaletta, kolmella eri oppilaalla. Kolme tapauksista 
oli adjektiiviattribuutteja pääsanoineen, joiden tulisi olla samassa sijassa ja luvussa. 
Nämä kaikki kongruoivat sijamuodon suhteen, mutta eivät luvun suhteen (esimerkit 
42, 43 ja 44).  Neljäs tapaus oli relatiivilause, jossa relatiivipronomini ei kongruoi 
korrelaattinsa kanssa (esimerkki 45). 
 
(42) On ollu, monessa olen ollu tulkki, monessa paikoissa (po. monessa paikassa tai 
monissa paikoissa). 
(43) Monet ovat saanu työtä, jos ne osaavat niinkö suomea tai toista kieliä niinkö 

etelässä Ruotsissa ja semmosta (po. toisia kieliä). 
(44) No joitakin, mutta en minä oikein tiedä, mutta kyllä tuntee monet, mutta kyllä 

ne on samoista paikoista, samoista kylästä (po. samoista kylistä). 
(45) Jos on töissä sairaalassa tai vanhuuskodilla, niin siellä on monet, joka ei ossaa 

ruottia, niin siellä on tosi hyvä, jos ossaa suomea (po. jotka). 
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3.3 Postpositioista 

 
Postpositioita käytetään substantiivien, pronominien tai substantiivisesti käytettyjen 
adjektiivien määritteinä. (ISK 2004, 674) Ne ovat aina pääsanansa jäljessä, 
esimerkiksi kadun yli. Substantiivi on joko genetiivissä tai partitiivissa. Genetiivin 
vaativat postpositiot ovat yleisimpiä (Karlsson 2009, 267). Ruotsin kieli operoi 
prepositioilla, esim. i en skog, suomen kieli ensisijaisesti sijamuodoilla, metsässä, 
mutta myös postpositioilla,  talon takana, ja prepositioilla,  ennen puoltayötä. 
Ikolan (1983, 68) mukaan postpositiot ovat Suomessa paljon yleisempiä kuin 
prepositiot. Tästä kielten välisestä erosta johtuu, että ruotsinkielisillä oppilailla on 
vaikeuksia suomen postpositioiden käytössä. He käyttävät niitä herkästi 
prepositioina ruotsin mallin mukaan. Tämän olen havainnut opettaessani 
ruotsinkielisille oppilailleni suomea. Esimerkeissä 46 ja 47 oppilaat ovat käyttäneet 
postpositioita prepositioina ruotsin mallin mukaisesti. 
 
(46) Joo, se tullee yhestä pikkusesta paikasta, joka on ulkopuolella Kitkiöjärvestä,  

joo (po. Kitkiöjärven ulkopuolella). 
(47) Joo ennen, mutta ennen sen minä en tiä (po. sitä ennen). 

3.4 Astevaihtelusta 

 
Astevaihtelu on äännevaihtelu, jossa k-, p-, ja t-konsonantit vaihtelevat. Pitkät 
konsonantit pp, tt ja kk vaihtelevat vastaavien lyhyiden konsonanttien p, t ja k 
kanssa. Tätä kutsutaan kvantitatiiviseksi (määrälliseksi) astevaihteluksi (Karlsson 
2009, 45). Toinen astevaihtelun laji on kvalitatiivinen (laadullinen) astevaihtelu, 
jossa lyhyt k, p tai t vaihtelee muiden konsonanttien kanssa. Joskus k katoaa 
kokonaan kvalitatiivisessa astevaihtelussa (Karlsson 2009, 46). Muotoa, johon 
astevaihtelusääntöjä sovelletaan, kutsutaan vahvaksi asteeksi, ja vaihtelun tuloksena 
syntyvää muotoa kutsutaan heikoksi asteeksi (Karlsson 2009, 45). 
 
Astevaihteluvirheitä ei ollut paljon. Yhdellä oppilaalla oli kaksi kertaa verbi alkaa 
vahva-asteisena yksikön 1. persoonassa (esimerkit  48 ja 49), yhdellä adjektiivi 
parempi vahva-asteisena yksikön genetiivissä (esimerkki 50) ja yhdellä substantiivi 
suku vahva-asteisena yksikön elatiivissa (esimerkki 51). Yhdellä oppilaalla oli  
paikannimet Junosuanto ja Täräntö vahva-asteisina (esimerkit 52 ja 53).   
 
(48) En mä oikein tiiä, se oli silloin joskus, kun mä alkoin mennä kouluun (po. 
aloin). 
(49) Mutta joskus sillon, kun mä olin viis vuotta, niin mä tapasin niinkö yhen mun 

naapureista, yhen tytön sieltä, niin sillon mä niinkö alkoin oppia sitä ruotsin kieltä 

(po. aloin). 
(50) Ruotsia minä puhun parempin (po. paremmin). 
(51) Joo, se on niinko kaikki isän sukusta assuu (po. suvusta). 
(52) Noo, minä tulen Junosuantossa (po. Junosuannossa). 
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(53) Ei Junosuantosta, ne ennenko mie föddes ne asui Täräntöstä (po. 
Junosuannosta).  

3.5 Persoonapronomineista 

 
Kaikki muut oppilaat paitsi yksi käyttivät sekä suomen kielen että meänkielen 
persoonapronomineja. Tämä oppilas, joka poikkesi joukosta, käytti yksikön 1. 
persoonassa pääasiassa muotoa mä, yksikön 3. persoonassa muotoa hän, monikon 1. 
persoonassa muotoa me ja monikon 3. persoonassa muotoa ne. Meänkielen 
persoonapronominit ovat mie, sie, se/hään, met, tet ja net (Pohjanen - Mulin 2005, 
50) .Tällainen persoonapronominien sekakäyttö puheessa on luonnollista, koska 
oppilaat kuulevat meänkieltä Ruotsissa ja peräpohjolan murteita Suomessa ja myös 
Ruotsissa tänne muuttaneilta suomalaisilta, ja oppilaat osaavat myös kirjakieltä.  
 
Neljällä oppilaalla oli yksikön ensimmäisessä persoonassa mä, joka on tyypillinen 
nuorisokielelle ja Helsingin slangille (Rapola 1969, 81). Mä ja sä ovat varsin yleisiä 
ja neutraaleja puhuttuun kieleen kuuluvia persoonapronomineja (ISK 2004, 707). 
Kolmella näistä oppilaista oli muutama mä-sana muiden muotojen ohessa, mutta 
yhdellä oppilaalla se oli hallitsevana muotona yksikön ensimmäisessä persoonassa 
(oppilas a). Hänen molemmat vanhempansa ovat kotoisin Etelä-Suomesta, vaikka 
he ovat muuttaneet hyvin nuorina, jo kouluikäisinä, Kemiin. Oppilas itse on 
syntynyt Ruotsissa. Tämä oppilas ei käytä ollenkaan meänkielen 
persoonapronomineja. 
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Taulukko 1. Persoonapronominien muoto lukiolaisten puhesuomessa 
 

  
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
f 

 
g 

 
h 

 
yht. 

minä 2 7 32 42 3 9 13 8 116 

mä 57 5 3    1  66 

mää 5        5 

mie  11 2  17 2  1 33 

hän 6 2  14 1 6 5  34 

se 2  2 10 1  2 1 18 

me 7  7 8 1 2 3  28 

met    2   2  4 

he    3     3 

ne 15 8 5 17 3 2 2 6 58 

net   3 10 4    17 

a, b, c, d, e, f, g ja h = oppilaat 
 
Viidellä oppilaalla muoto minä oli tavallisin yksikön ensimmäisenä 
persoonapronominina. Nämä oppilaat käyttivät melkein yksinomaan tätä 
pronominia. Kahdella oppilaalla muoto mie oli yleisin. Yhdellä oppilaalla 
ensimmäisen persoonan muoto mä oli yleisin, ja hänellä oli niitä paljon, 57 
kappaletta. 
 
He-muotoa ei juurikaan käytetty monikon kolmannessa persoonassa. Yksi 
oppilaista käytti sitä kolme kertaa kolmestakymmenestä mahdollisesta tapauksesta. 
Viisi oppilasta käytti vain muotoa ne, kaksi muotoja ne ja net, ja yksi muotoja 
net/ne/he. Oppilas, joka käyttää useammin sanaa net kuin ne on taustaltaan 
meänkielinen. Molemmat vanhemmat puhuvat meänkieltä, ja hän kuulee sitä myös 
lähiympäristössään. 
 
Yksikön kolmannessa persoonassa pronomini hän oli tavallisempi kuin se. 
Pronominia hän käytettiin yhteensä 34 kertaa ja pronominia se 18 kertaa. 
 
Monikon 1. persoonassa käytettiin useimmiten muotoa me, 28 kertaa. Vain neljästi 
se oli muodossa met. Kahdella oppilaalla oli met-muotoja, kaksi kummallakin. Sinä 
ja te-pronomineja ei ollut käytetty lainkaan. 
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3.6 Possessiivisuffiksista 

 
Possessiivisuffiksit ovat nomineihin ja muihin nominaalisiin muotoihin kiinnittyviä 
tunnuksia, jotka ilmaisevat persoonaa (ISK 2004, 122). Niillä ilmaistaan omistusta, 
esimerkiksi kirjani. 
 
Oppilaat eivät käyttäneet ollenkaan possessiivisuffiksia. Nykyään käytetään 
puhutussa suomen kielessä possessiivisuffiksia yhä vähemmän (ISK 2004, 1241-
1242), mutta on tilanteita, joissa sen käyttö on välttämätöntä, jotta viestistä tulisi 
ymmärrettävä. Haastatteluaineistossa oli yksi sellainen tapaus (esimerkki 54). 
Oppilas tarkoittaa, että he olivat tavanneet toisensa Facebookissa, mutta se ei käy 
selville hänen puheestaan, koska possessiivisuffiksi puuttuu. 
 
(54) Olemme tavannu toisen niinkö Facebook siellä (po. toisemme). 
 

3.7 Verbien taivutuksesta 

 

3.7.1 Kieltoverbi 

 
Suomessa on kieltoverbi, jota taivutetaan samalla tavalla kuin muitakin verbejä lauseen 
subjektin mukaan: en, et, ei, emme, ette, eivät. Pääverbi on ilman persoonapäätettä. 
Preesensin pääverbin muodon saa myönteisestä preesensistä poistamalla yksikön 1. 
persoonasta persoonapäätteen: laulan – laula. Minä en laula. (Karlsson 2009,103.) 
 
Yhdessä tapauksessa kieltoverbiä on taivutettu yksikön kolmannessa persoonassa, 
vaikka subjektina on yksikön ensimmäinen persoona (esimerkki 55).  Kahdessa 
tapauksessa on taivutettu sekä kieltoverbiä että pääverbiä (esimerkit 56 ja 57).  
 
(55) En mie oikein tiä, ja ei mie ole koskaan oikein puhunu se äitin kansa eli isän 

kansa (po. en). 
(56) Net ei saattaa niin kovin paljon ruotsia (po. saata). 
(57) Ei ne puhuvat niin paljon, mutta minun pikkuvelihän puhuu (po. puhu). 
 

3.7.2 Pi-loppuiset verbit 

 
Yksi erityispiirre haastattelumateriaalissa oli kahden oppilaan käyttämät pi-
loppuiset vanhat preesensmuodot. Vanhassa suomen kielessä ja vielä 1900-luvun 
runokielessä on käytetty sellaisia preesensin yksikön 3. persoonan muotoja kuin 
saapi, avaapi, sanovi, tulevi (Ikola 1983, 55). Meänkielessä käytetään pi-päätettä 
yksitavuisissa verbeissä yksikön kolmannessa persoonassa se 
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saapi/myypi/juopi/voipi (Pohjanen - Muli 2005, 60). Toisella oppilaalla oli 14 
tällaista muotoa ja toisella kuusi. Nämä olivat verbeissä voipi ja saapi (esimerkit 58 
ja 59). Kolmella oppilaalla oli sellaisia verbejä (yksitavuiset verbit), joiden kanssa 
meänkielessä käytetään pi-päätettä, mutta nämä oppilaat eivät käyttäneet sitä. Pi-
pääte ei siis näytä kuuluvan kaikkien oppilaiden kieleen. Vain kahdella oppilaalla 
oli näitä muotoja. 
 
(58) Voipi vaikka lähteä töihin Suomeen. 

(59) Ja sitten, kun myöhemmin itte saapi niikö perheen niin voipi opettaa niilleki 

suomea ja semmosta. 

 

3.8 Sanoista 

 

3.8.1 Sanastosta 

 
Oppilaiden puhuma kieli oli sanastoltaan pääosin suomen yleiskieltä. Jonkin verran 
oli mukana peräpohjolan murresanastoa ja meänkielen sanoja. Sanat ruukata ´olla 
tapana´, kanssa ´myös´, tykönä ´luona´ ja tykö ´luokse/luo´ kuuluvat sekä 
peräpohjolan murteisiin että meänkieleen. Monet oppilaat käyttivät näitä sanoja, ja 
he käyttivät niitä frekventisti. Kukaan ei käyttänyt sanoja luona ja  luo. Muita 
pohjoisen sanoja olivat kylästellä ´käydä kylässä´, likelä/likellä ´lähellä´ ja enniiten 

´eniten´. 
 
Meänkielen sanoja olivat pelikuorma ja peninkulma, joita käytettiin vastaamaan 
ruotsin sanaa mil ´10 kilometriä´. Sanat eli ´tai´, vanhuuskoti ´vanhainkoti´, faariska 
´isä´, fammu ´isoäiti´ ja farmori ´isoäiti´ kuuluvat nekin meänkielen sanastoon. 
Sanat pian ja piiain ovat myös meänkieltä ja niiden merkitys on ´ehkä´. Viime-sanaa 
oli käytetty muodossa viimi. Muoto on tyypillinen sekä meänkielessä että 
peräpohjolan murteissa, viimi vuosina. Sanaa kohta käytettiin merkityksessä 
´melkein´ useamman kerran: kaikki kohta ´melkein kaikki´, kohta aina ´melkein 
aina´, kohta vain ruotsi ´melkein vain ruotsi´. 
    
Sanat nytten ja vähäsen olivat hyvin yleisiä. Niitä käytettiin sanojen ´nyt´ ja ´vähän´ 
sijaan. Ne esiintyivät monella oppilaalla ja olivat hyvin frekventtejä. Sana useasti 
oli  mielenkiintoinen. Oppilaat käyttivät 14 kertaa sanaa useasti ja viisi kertaa sanaa 
usein. Googlessa useasti-sanan frekvenssi on 176 000 ja usein-sanan frekvenssi on 
4 560 000, eli päinvastoin kuin oppilaiden tapa käyttää näitä sanoja. Viidestä 
oppilaiden käyttämästä usein-sanasta kaksi oli sen oppilaan käyttämiä, jonka 
vanhemmat ovat Etelä-Suomesta ja jonka kieli poikkesi muutenkin muiden 
oppilaiden kielestä, (esimerkiksi mä-pronominin käyttö). Hänellä ei ollut yhtään 
useasti-sanaa. Yksi viidestä usein-sanasta oli oppilaalla, joka ei osannut sanaa, ja 
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joka kysyi sen minulta. Kaksi jäljelle jäävää oli oppilaalla, joka käytti 10 kertaa 
sanaa useasti ja kaksi kertaa sanaa usein. 
 
Yksi oppilas käytti sanaa kumpaakin kahdesti monikollisesti, vaikka sitä kuuluisi 
käyttää yksiköllisesti (esimerkit 60 ja 61).  Esimerkeissä 62 ja 63  oppilas käytti 
yksikön partitiivia monikon partitiivin sijaan sanan paljon yhteydessä. Yksi oppilas 
käytti sanaa kuitenkin virheellisesti sanan kuitenkaan asemesta (esimerkki 64). 
Kaksi oppilasta käytti sanaa kun virheellisesti sanan kuin asemesta (esimerkit 65 ja 
66).  
 
Virheellisiä yhdyssanoja oli yksi, työnhaastattelu sanan työhaastattelu sijaan. Tämä 
johtuu ruotsin kielen vaikutuksesta. Ruotsiksi sana on arbetsintervju (esimerkki 67). 
Oppilas kertoi Facebookista ja käytti ruotsinkielistä sanaa suomenkielisen sanan 
sijasta (esimerkki 68). Esimerkissä 69 on sanan ääntämisasu väärin. 
 
(60) No, se on oikein hyvä, jos menee vaikkapa laskettelemaan niinkö tuonne 

Ylläkseen, että osaa niinkö kumpiaki kieliä, että voi puhua ja kysyä suomeksi ja niin 

(po. kumpaakin kieltä). 
(61) On, mä oon käyny niinkö työnhaastattelussa, ja siinä oli niinkö, että on oikein 

hyvä, että osaa, siinä oli, että piti osaa, osata kumpiakin (po. kumpaakin). 
(62) Niin kesällä siellä on aika paljon ihmistä, mutta ei muuten (po. ihmisiä). 
(63) Niin kesälä, ja nethän ettivät näitä meteoriitteja sielä, ja siksi tullee aika 

paljon ihmistä Kitkiöjärveen kesäisin (po. ihmisiä). 
(64) No, se on pian kakskymmentä tai kolmekymmentä kilometriä Muoniosta, joo, ei 

se ole niin, niin kaukana Muoniosta kuitenkin (po. kuitenkaan). 
(65) Sanon samoja kun ennen, että kun assuu täällä ylhäällä niin on aina hyvä, jos 

ossaa suomea (po. kuin). 
(66) Hän ei puhu niin paljon kun minä (po. kuin). 
(67) On, mä oon käyny niinkö työnhaastattelussa, ja siinä oli niinkö, että on oikein 

hyvä, että osaa, siinä oli, että piti osaa, osata kumpiakin (po. työhaastattelussa). 
(68) Facebookissa on kaikilla oma profil (po. profiili). 
(69) Ei se on siellä keskuskesta (po. keskuksesta). 
 
Kuudella oppilaalla kahdeksasta oli virheellisiä sanavalintoja. Neljällä heistä oli 
kolme virheellistä sanaa kullakin ja kahdella yksi kullakin. Sana positiivisesti oli 
usealla oppilaalla väärin. He tunsivat sanan vain ruotsiksi. He eivät olleet käyttäneet 
sitä koskaan suomeksi, ja nyt kun minä käytin sitä haastattelussa, he eivät 
osanneetkaan käyttää sitä. Yksi sanoi positiiviksi ja kaksi positiivi.  
 
Toinen vaikea ilmaus oli koko ikäni/koko ikänsä. Nähtävästi ruotsin ilmaus hela 

mitt liv vaikutti tähän ilmaukseen, ja kaksi oppilasta käytti ruotsin mallin mukaista 
virheellistä käännöslainaa. Toinen sanoi koko elämän (po. koko ikänsä) ja toinen 
koko minun elämä (po. koko ikäni).  
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Virheellisyyksiä esiintyi myös sanavalinnoissa: niin kauvan pois (po. niin kauas 
pois), näyttelee (po. esittelee/opastaa), tiesin suomen kieltä (po. osasin suomen 
kieltä), olen käyny sinne (po. siellä), oikeasti (po. oikeastaan), sukuitten (po. 
sukulaisten). Nämä sanat ovat joko ulkoasultaan tai merkitykseltään hyvin lähellä 
toisiaan, ja siksi niitä on vaikea käyttää oikein.  
 
Viimeinen esimerkki oli hän tullee täältä Pajalasta.  Tämä on käännetty suoraan 
ruotsista han kommer från Pajala. Siten sanotaan myös meänkielessä Se tullee 

Pajalasta. 
 

3.9 Lauseiden tarkastelua 

 

3.9.1 Väitelauseet 

 
Merkityksen näkökulmasta katsottuna suomen kielessä on kolmenlaisia 
peruslausetyyppejä: väitelauseet Noora nukkuu, kysymykset Nukkuuko Noora? ja 
käskyt Nuku! (Karlsson 2009, 98). Tarkastelen väitelauseita ja epäsuoria 
kysymyslauseita, koska oppilaat ovat käyttäneet niissä virheellisiä rakenteita.  
Oppilaat ovat käyttäneet suomen kielessään suoraan ruotsin mallin mukaisia 
lauserakenteita. He ovat vain kääntäneet lauseet suomeksi. Tällaisia rakenteita 
kutsutaan svetisismeiksi. Svetisismi on ruotsille ominainen sanonta toisessa kielessä 
(Koukkunen et al. 2005, 312). 
 
Seuraavassa esittelen 20 tapausta, joissa ruotsin kieli on vaikuttanut 
lauserakenteisiin. Kaikilla muilla paitsi kahdella oppilaalla on tällaisia rakenteita. 
Yhdellä on seitsemän tapausta, yhdellä viisi, yhdellä neljä, yhdellä kaksi ja kahdella 
yksi kullakin. Ensin on 17 tapausta, joissa se-pronomini on muodollisena subjektina 
ruotsin mallin mukaan. 
 
Se on minun äiti ja … joka  = 'Det är min mamma och … som' 
Se oli net, jotka minä tarkoitin = 'Det var de som jag menade' 
Se on niin monta, että en minä tiiä niitä = 'Det är så många så att jag inte vet dem' 
Se oli helpompi että alkaa lukemaan tätä kieltä = 'Det var lättare att börja läsa det 
här språket' 
Se oli helpompi että ottaa suomen kieli = 'Det var lättare att ta finska' 
Se on hyvä puhua ruotsia ja suomea = 'Det är bra att tala svenska och finska' 
Se on mukava saattaa  = 'Det är bra att kunna' 
Se on vain minun niinku sukulaiset = 'Det är bara mina släktingar' 
No, ei se nyt tule mieleen muita = 'Jag kommer inte att tänka på några 

andra' 
Se on hyvä osaa puhua heidän kanssaan = 'Det är bra att kunna prata med dem' 
Se tuli jotakin  = 'Det blev någonting' 
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Se on se ko puoli sukua on Suomesta = 'Det är det att halva släkten är från 
Finland' 
Kyllä se joskus tullee, että me puhumme suomea = 'Ibland blir det att vi talar finska' 
Kyllä se on helposti, että tullee meänkieltä = 'Det blir lätt att det blir meänkieli' 
Se tullee suomea  = 'Det blir finska' 
Nyt se on vain niinkö lomalla vain joskus = 'Nu är det bara på semestern ibland' 
Ei se ole niin paljon kuin se oli silloin  = 'Det är inte så mycket som det var då' 
 
Kolmessa tapauksessa on erilaisia lauserakenteita, joissa myös näkyy ruotsin kielen 
vaikutus. Esimerkissä 70 pronominin som kaksi eri merkitystä suomen kielessä 
sekoittuvat. Som tarkoittaa niin kuin, mutta sitä käytetään myös suomen essiivin 
vastineena. Seuraavassa esimerkissä (71) oppilas on kääntänyt ruotsin de är fyra 

suoraan suomeksi ne on neljä. Oppilas on kääntänyt jokaisen sanan ruotsista 
suomeksi, de on ne, är on on ja fyra on neljä. Suomeksi asia sanotaan kuitenkin 
heitä on neljä. Esimerkki 72 on myös käännetty suoraan ruotsista.  
 
 
(70) Jos mää itte saan lapsia joskus, niin mä haluan opettaa heille suomen kieltä 

niinkö ensimmäinen kieli (po. ensimmäisenä kielenä). 
(71) Ne on neljä (po. heitä). = 'De är fyra' 
(72) Olen ottanut suomen tunnit (po. olen opiskellut suomea). = 'Jag har tagit finska 
lektioner' 
  
 

3.9.2 Epäsuorat kysymyslauseet 

 
Epäsuorassa kysymyslauseessa käytetään ko/kö-liitettä, joka liitetään verbiin, En tiedä, 

lähteekö hän (Ikola 1983, 74). Ruotsin kielessä epäsuorat kysymyslauseet muodostetaan 
om-adverbin avulla, Han frågade om jag inte skulle läsa min läxa (Ljung – Ohlander 
1985, 176). 
 
Kahdella oppilaalla oli kummallakin kaksi ruotsin mallin mukaista jos-sivulausetta 
epäsuoran kysymyslauseen sijaan. Esimerkit 78 ja 79 ovat toiselta näistä oppilaista, 
ja esimerkki 80 on toiselta. 
 
(78) Muodoslompolo on aina ollut vähäsen isompi, mutta nyt sielä en minä tiedä, 

jos Muodoslompolossa assuu niin paljon ihmisiä ennää (po. asuuko). 
(79) En minä tiiä, jos se oikein on yks kylä, tai jos se on niinkö, jos se kuuluu 

Kitkiöjärveen kans (po. onko…onko…kuuluuko). 
(80) Pitäis aina kysyä äitiltä, että jos tämä on meänkieltä tai jos se on oikeata 

suomea (po. onko…onko). 
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3.10 Tulokset 

 
Oppilailla oli virheellisiä sijamuotoja objekteissa, lukusanan yhteydessä olevissa 
substantiiveissa, nesessiivirakenteen subjekteissa ja paikallissijoissa. Heillä oli vääriä 
taivutusvartaloita, kongruenssivirheitä ja postpositioita, joita oli käytetty prepositioina. 
Myös astevaihteluvirheitä ja virheellisiä lauserakenteita esiintyi. 
  
Lauserakenteissa ja sijamuodoissa melkein kaikilla oppilailla oli virheitä. Ainoastaan 
kahdella oppilaalla oli virheitä postpositioissa ja kieltoverbeissä. Aineistossa ei tosin 
ollut paljonkaan postpositioita. 
 
 
Taulukko 2. Lukiolaisten puhesuomessa esiintyvät norminvastaisuudet 
 
 a b c d e f g h 
Sijamuodot 
 

x x  x x x x  

Lukusana ja 
partitiivi 

  x   x  x 

Taivutusvartalot 
 

  x x  x x  

Kongruenssi 
 

 x  x    x 

Postpositiot 
 

  x  x    

Astevaihtelu 
 

x  x  x x   

Kieltoverbi 
 

    x x   

Lauserakenteet 
 

x  x x x x x x 

a, b, c, d, e, f, g ja h = oppilaat 
 
 
Ruotsin kielen vaikutus näkyi lähinnä syntaksissa. Osa virheellisistä 
lauserakenteista oli käännöslainoja ruotsista. Ruotsin kielen vaikutus ei näkynyt 
yhtä paljon kaikkien kielessä. Seitsemällä oppilaalla oli ruotsin mallin mukaisia 
virheellisiä lauserakenteita. Parilla oppilaalla niitä oli paljon, kun taas parilla oli 
vain muutama. Yhden oppilaan käyttämät lauserakenteet olivat täysin virheettömiä.  
 
Meänkielen vaikutus näkyi morfologiassa siten, että osa oppilaista käytti pi-
preesensiä. Vain kaksi oppilasta käytti tällaista verbimuotoa, mutta he käyttivät sitä 
usein, toinen 14 kertaa ja toinen kuusi kertaa. Meänkieli vaikutti myös oppilaiden 
sanastoon. Meänkieli kuului muiden oppilaiden kielessä paitsi sen oppilaan, jonka 
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vanhemmat ovat muuttaneet nuorina Etelä-Suomesta (oppilas a). Hänen kielessään 
ei ollut muita peräpohjolan murteiden/meänkielen piirteitä kuin sana ruukataan. 
Meänkielitaustaisen oppilaan (oppilas e) puheessa meänkieli kuului eniten, muiden  
kuuden puheessa suunnilleen yhtä paljon.  
 
Jos verrataan oppilaiden tekemiä virheitä heidän välillään, niin erot eivät ole suuria. 
Vain yksi oppilas eroaa joukosta (oppilas e). Hän tekee erilaisia virheitä kuin muut. Hän 
on taustaltaan meänkielinen, eikä hänen suomen kielensä ole yhtä vahva kuin muiden. 
Hän käyttää esimerkiksi norminvastaisesti inessiiviä ja elatiivia. Toisena esimerkkinä 
mainittakoon kieltoverbi, jonka hän jättää taivuttamatta persoonassa.   
 
Persoonapronomineissa oli vaihtelua: joillain ne olivat pääasiassa yleiskielen 
mukaisia, joillain meänkielen/peräpohjolan murteen mukaisia. Useimmat käyttivät 
vaihtelevasti eri muotoja, yleiskielen, meänkielen/peräpohjolan ja/tai Etelä-Suomen 
murteiden mukaisia. 
 
Olen saanut vastaukset kysymyksiini. Tiedän, mitä virheitä oppilaat tekevät 
morfologiassa, syntaksissa ja sanastossa, ja olen löytänyt ruotsin ja meänkielen 
vaikutuksia heidän kielestään. Yksi tavoitteistani oli kehittyä opettajana ja oppia 
oppilaideni kielen taidoista ja heidän kielen oppimisestaan. Olen oppinut jotain 
heidän kielen osaamisestaan. Tämän työn avulla pystyn tulevaisuudessa 
suunnittelemaan ja toteuttamaan suomen kielen opetusta hieman paremmin. 
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4 Päätäntö 
 
Ruotsin kieli on vaikuttanut melko paljon oppilaiden tekemiin virheisiin. Suurin 
virheryhmä on ruotsin kielen mukaiset lauserakenteet, esimerkiksi se on minun äiti 

ja … joka. Ruotsin vaikutus näkyy myös nesessiivirakenteen subjektin muodossa: 
lapsetkin pittää ossaa suomea (po. lastenkin pitää osata suomea).  Epäsuorissa 
kysymyslauseissa oli käytetty ruotsin ja myös meänkielen mallin mukaista jos-
konjunktiota suomen ko/kö-kysymyspartikkelin sijaan, tai jos se on oikeata suomea 
(po. vai onko se oikeata suomea). Käännöslainoja ruotsista oli myös jonkin verran: 
koko elämän (po. koko ikänsä) ja hän tullee täältä Pajalasta (po. hän on kotoisin 

täältä Pajalasta). Normin vastaisesti prepositioina käytetyt postpositiot ovat myös 
ruotsin vaikutusta. Ruotsin kielen vaikutus näkyi siis lähinnä lauserakenteissa, 
mutta myös käännöslainoissa ja sanojen taivuttamatta jättämisessä. 
 
Meänkielen vaikutus näkyi sanastossa, persoonapronomineissa, verbien pi-
loppuisissa preesensmuodoissa, kahdentuneessa konsonantissa tullee, mennee, 
pessee, ja monikon genetiiveissä serkuitten, vanhemmitten. Meänkielen 
nesessiivirakenne vaikutti oppilaiden käyttämään virheelliseen 
nesessiivirakenteeseen: mie piän tehä sen. Meänkieli vaikutti jos-konjunktion 
käyttöön ko/kö–kysymyspartikkelin sijaan: tai jos se on oikeata suomea.  
 
Kouluopetuksessa on tärkeää auttaa oppilaita heidän suomen kielen kehityksessään 
niin, että mahdolliset ruotsin ja meänkielen vaikutukset heidän kielessään 
vähenisivät. Oppilaille opetetaan mahdollisimman paljon ja mahdollisimman 
monipuolisesti suomen kieltä. Koulussa on tärkeää järjestää optimaaliset olosuhteet 
kielen oppimiseen. Esimerkiksi täytyy olla hyvät tietokoneet ja mahdollisuus 
käyttää niitä kaikilla suomen tunneilla. Kuullun ymmärtäminen on tärkeää. Se 
liittyy olennaisesti puhumiseen. Kuuntelun määrää on hyvä lisätä, sillä tämä on yksi 
tie siihen, että saa oppilaat puhumaan mahdollisimman virheetöntä suomen kieltä. 
On tärkeää, että oppilaat puhuvat mahdollisimman paljon, huomattavasti enemmän 
kuin opettaja. On myös tärkeää, että oppilaat oppivat ymmärtämään erot meänkielen 
ja suomen kielen välillä. Oppilaiden tulee oppia näkemään ja kuulemaan se, mikä 
kuuluu suomen kieleen ja mikä meänkieleen.  
 
Opetuksessa voisi aktivoida yhteistyötä lähellä sijaitsevan Suomen kunnan kanssa, 
jotta oppilaat  saisivat käyttää suomen kieltä suomalaisten kanssa. Suomalaisten 
kanssa puhuttaessa huomaa, miten tärkeätä on käyttää puhdasta suomea, ei 
meänkieltä, jos haluaa tulla ymmärretyksi. Opetuksessa täytyy olla paljon 
keskustelua, esimerkiksi päivän tapahtumista. Opetuksessa tulee olla 
mahdollisimman paljon kielivirikkeitä eri muodoissa: elokuvat, musiikki, 
kirjallisuus/tekstit ja oppilaiden keskinäinen kommunikointi puhumalla ja 
sosiaalisen median välityksellä. Kuulemalla/näkemällä kieltä paljon oppii 
ymmärtämään kielen rakennetta paremmin ja oppii tunnistamaan, milloin sanonta 
kuulostaa väärältä. 
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     Liite 1. 
 
 

Haastattelukysymykset 
 
Mistä sinä olet kotoisin? 
 
Mistä sinun äitisi on kotoisin? 
 
Mistä sinun isäsi on kotoisin? 
 
Onko sinulla sukulaisia Suomessa, keitä? 
 
Onko sinulla tuttavia tai ystäviä Suomessa, keitä? 
 
Puhutko paremmin suomea/meänkieltä vai ruotsia? 
 
Puhutaanko sinun kotonasi suomea/meänkieltä vai ruotsia? 
Ketkä puhuvat ruotsia/suomea/meänkieltä? 
äiti 
isä 
sisarukset 
 
Mitä kieltä puhut sukulaisten kanssa? 
isovanhempien 
tätien 
setien 
enojen 
serkkujen 
 
Miten paljon suomea/meänkieltä käytettiin sinun lähiympäristössäsi silloin, kun sinä olit 
pieni (alle kouluikäinen)? 
äiti 
isä 
sisarukset 
muut sukulaiset 
naapurit 
päiväkoti 
kaverit 
 
Miten paljon olet lukenut suomea/meänkieltä koulussa? 
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Milloin sinä puhut/käytät ruotsia, milloin suomea/meänkieltä? 
vapaa-aikana 
eri harrastuksissa, esimerkiksi urheiluharrastuksen yhteydessä 
vanhempien kanssa 
sukulaisten kanssa 
tuttavien kanssa 
ystävien kanssa 
naapurien kanssa 
sms:ssa 
messengerissa 
chattaamisessa 
Facebookissa 
sähköpostissa 
Missä muissa tilanteissa? Esimerkiksi Suomessa käydessä. Kuinka usein sinulla on 
tapana käydä Suomessa? Missä siellä? 
 
Onko sinulla ollut hyötyä siitä, että osaat puhua sekä ruotsia että suomea/meänkieltä? 
 
Onko kaksikielisyys vaikuttanut sinuun positiivisesti/negatiivisesti elämässäsi? 
 
Luuletko, että siitä on etua, että osaa puhua kahta kieltä? 
Jos on, niin mitä? 
 
Luuletko, että suomen/meänkielen osaamisesta tulee olemaan hyötyä ja iloa 
tulevaisuudessa sinulle? Jos vastaat kyllä, mitä hyötyä ja iloa? 
 
Miksi haluat osata suomea/meänkieltä? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

Lähteet 
 
 
Elo, Eeva. 2000. Suomenoppijan syntaktisia ongelmia suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeessa. I: 

Martin, Sanna – Sulkala, Helena (toim.). 2000. Tutkielmia oppijankielestä. Suomen ja saamen kielen 
ja logopedian laitoksen julkaisuja. N:o 17. Oulun yliopisto. Oulu. 

 
Ikola, Osmo. 1983. Nykysuomen käsikirja. Weilin+Göös. Espoo. 
 
ISK = Hakulinen, Auli – Vilkuna, Maria – Korhonen, Riitta – Koivisto, Vesa – Heinonen, Tarja Riitta – 

Alho, Irja (toim.). 2004. Iso suomen kielioppi. 4. painos. SKS. Helsinki. 
 
Karlsson, Fred. 2009. Suomen peruskielioppi. SKS. Helsinki. 
 
Koukkunen, Kalevi – Hosia, Vuokko – Keränen, Jukka (toim.). 2005. Iso sivistyssanakirja. WSOY. 

Helsinki. 
 
Ljung, Magnus – Ohlander, Sölve. 1985. Allmän grammatik. Liber Förlag. Malmö. 
 
Lähdemäki, Eeva. 1995. Mikä meni pieleen? Ruotsinkielisten virheet suomen ainekirjoituksessa. 

Fennistica 11. Åbo Akademin suomen kielen laitos. Turku. 
 
Maijanen, Katja. 2007. Vieraskielisten suomenoppijoiden puhekielen piirteitä sekä eräitä 

kielenoppimiseen vaikuttavia tekijöitä. I: Sulkala, Helena – Halme, Maija-Liisa – Holmi, Hannakaisa 
(toim.). 2007. Tutkielmia oppijankielestä III. Studia humaniora ouluensia 5. Oulun yliopisto. Oulu. 

 
Manninen, Terhi – Martin, Sanna. 2000. Vieraskielisten ongelmia ylioppilasaineessa. I: Martin, Sanna – 

Sulkala, Helena (toim.). 2000. Tutkielmia oppijankielestä. Suomen ja saamen kielen ja logopedian 
laitoksen julkaisuja. N:o 17. Oulun yliopisto. Oulu. 

 
Mantila, Harri. 1997. Johdanto. I: Makkonen, Seija – Mantila, Harri (toim.). 1997. Pohjoissuomalaisen 

puhekielen sosiolingvistinen variaatio. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen ja logopedian 
laitoksen julkaisuja 8. Oulun yliopisto. Oulu. 

 
Mikkonen, Miia. 2007. ”Koulussa ja ulos ei puhu sammaa.” Huomioita oululaisten maahanmuuttajien 

puhekielestä ja puhekielen omaksumisesta. I: Sulkala, Helena – Halme, Maija-Liisa – Holmi, 
Hannakaisa (toim.). 2007. Tutkielmia oppijankielestä III. Studia humaniora ouluensia 5. Oulun 
yliopisto. Oulu. 

 
Pohjanen, Bengt – Muli, Eeva. 2005. Meänkieli rätt och lätt – Grammatik i meänkieli. Barents. 

Överkalix. 
 
Ranua, Minna-Mari – Ruotsalainen, Margit. 2007. Syntaktisten virheiden vertailua suomi toisena ja 

suomi vieraana kielenä oppijoiden teksteissä. I: Sulkala, Helena – Halme, Maija-Liisa – Holmi, 
Hannakaisa (toim.). 2007. Tutkielmia oppijankielestä III. Studia humaniora ouluensia 5. Oulun 
yliopisto. Oulu. 

 
Rapola, Martti. 1969. Johdatus suomen murteisiin. SKS. Helsinki. 
 



34 

Sajavaara, Kari. 1999. Kontrastiivinen kielentutkimus ja virheanalyysi. I: Sajavaara, Kari – Piirainen-
Marsh, Arja (toim.). 1999. Kielenoppimisen kysymyksiä. Soveltavan kielentutkimuksen keskus. 
Jyväskylä. 

 
Statistiska centralbyrån. Databaser: befolkning. 2009. 
 
Tempakka, Tiia – Uusi-Hallila, Tuula. 2005. Muutaheinää. Otava. Helsinki. 
 
Thorell, Olof. 1977. Svensk grammatik. Esselte Studium. Stockholm. 
 
Trost, Jan. 2005. Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur. Malmö. 

 


