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TIIVISTELMÄ (Finnish summary) 

 
Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 
 

Kun kielellä ilmaistaan merkityksiä, täytyy kielenkäyttäjillä olla yhteinen ymmärrys 
siitä, millaisella kielen muodolla ilmaistaan mitäkin merkitystä. Esimerkiksi suomen 
kielen käyttäjillä on yhteinen ymmärrys siitä, että sanalla aurinko (muoto) viitataan 

aurinkokuntamme keskellä olevaan tähteen (merkitys). Kielenoppijat oppivat 
muodostamaan yhteyksiä muotojen ja merkitysten välillä ja käyttämään näitä 
muodon ja merkityksen yhteenliittymiä eli konstruktioita odotuksenmukaisella 
tavalla toimiessaan kohdekielisessä ympäristössä. (ks. esim. Goldberg 2006; 
Langacker 1999; Tomasello 2000.) Alkeistason kielenoppijat eivät välttämättä tiedä, 
millaiset konstruktiot ovat kohdekielessä vakiintuneita, ja tämän vuoksi toisen kielen 
oppijat käyttävät joskus ilmauksia, joiden avulla haluttu merkitys välittyy, mutta 
joiden muoto on epäkonventionaalinen. Tämä tutkimus keskittyy tällaisiin suomi 
toisena kielenä eli S2 -oppijoiden ilmauksiin. Tavoitteena on tutkia, millaisia 
konstruktioita neljä korkeakoulutettua suomen kielen oppijaa käyttää ilmaisemaan 
tiettyjä merkityksiä ja miten nämä konstruktiot kehittyvät yhdeksän kuukauden 
aikana. Tässä tutkimuksessa kielenoppimisen analyysi aloitetaan siis oppijoiden 
ilmaisemista merkityksistä: aineiston valinnassa on käytetty onomasiologista 
lähestymistapaa (ks. Grzega 2012; Fernández-Domínguez 2019). 

Tämä väitöstutkimus sijoittuu soveltavan kielitieteen alalle ja edustaa suomi 
toisena kielenä -oppimisen tutkimusta. Teoreettisena viitekehyksenä on 
dynaaminen käyttöpohjainen lähestymistapa (dynamic usage-based approach, 
DUB), jossa yhdistyvät kaksi teoreettista lähestymistapaa - dynaamisten 
systeemien teoria (DST) ja käyttöpohjaisten kielenoppimisen mallit (Verspoor ja 

Behrens 2011; Verspoor, Schmid ja Xu 2012; Roehr-Brackin 2015). Tämän 
teoreettisen lähestymistavan mukaan kielenoppiminen on dynaaminen prosessi, 
jossa kielen kehittyminen ei ole lineaarista ja jossa esiintyy monenlaista vaihtelua. 
Kehityksen dynaamisuus johtuu oppijankielessä monella tasolla tapahtuvasta 
vuorovaikutuksesta. Dynaamisen käyttöpohjaisen lähestymistavan mukaan 
oppijankieli koostuu osasysteemeistä (esimerkiksi fonologia, morfologia ja syntaksi 
tai tietyn merkityksen ilmaisemiseen käytetyt konstruktiot), jotka ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään. Muutos yhdessä osasysteemissä, esimerkiksi uuden 
äänteen harjoittelu (fonologia), ei tapahdu eristyksissä muista osasysteemeistä, vaan 
vaikuttaa myös muihin osasysteemeihin, kuten sanojen taivutukseen (morfologia). 
Kun oppijankieli on vuorovaikutuksessa kohdekielisen ympäristön kanssa, alkavat 
oppijankielen eri osasysteemit muuttua ja järjestäytyä (self-organization), ja tällainen 
kompleksinen eri osien järjestäytyminen on usein ennakoimatonta. Dynaamista 
käyttöpohjaista lähestymistapaa ovat käyttäneet toisen kielen oppimisen 
tutkimuksessa esimerkiksi Verspoor ja Behrens (2011), Roehr-Brackin (2015), 
Verspoor, Schmid ja Xu (2012), Koster (2015) sekä Rousse-Malpat (2019). 

Tämä väitöskirja keskittyy kolmeen eri aspektiin oppijankielen kehityksessä: 
osasysteemien vuorovaikutukseen (interaction of subsystems), oppijankielessä 
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esiintyvään vaihteluun (variability) ja oppijankielen konstruktioiden 
abstrahoitumiseen eli skemaattisuuden kehittymiseen (development of 
abstractness/schematization). Osasysteemien vuorovaikutusta ja oppijankielen 
vaihtelua on tutkittu etenkin DST-suuntautuneessa tutkimuksessa (esim. Caspi 2010; 
Chan, Verspoor ja Vahtrick 2015; Lowie ja Verspoor 2018; Spoelman ja Verspoor 2010; 
Tilma 2014; van Dijk, Verspoor ja Lowie 2011; van Geert 2007; Verspoor ja van Dijk 
2011), ja abstrahoitumista eli  skemaattisuuden kehittymistä puolestaan 
käyttöpohjaisiin teorioihin nojaavassa tutkimuksessa (esim. Dąbrowska 2001; 
Dąbrowska & Lieven 2005; Eskildsen 2009, 2012, 2015; Eskildsen & Cadierno 2007; 
Lieven, Salomo & Tomasello 2009; Tomasello 2000, 2003). 

Oppijankielen osasysteemeistä on tutkittu esimerkiksi kompleksisuuden ja 
tarkkuuden kehittymisen vaikutusta toisiinsa (Spoelman ja Verspoor 2010; Tilma 
2014) sekä sanaston ja lauserakenteiden kehittymistä suhteessa toisiinsa (Caspi 2010), 
sillä DST:aan nojaavissa tutkimuksissa oppijankieli nähdään systeeminä, jossa eri 
osat eivät kehity erillään toisistaan vaan ovat yhteydessä ja vaikuttavat toisiinsa 
jatkuvasti. Oppijankielessä esiintyvän vaihtelun tutkimus on puolestaan ollut DST:n 
keskeisiä tutkimuskohteita, sillä vaihtelun on osoitettu olevan kytköksissä 
kielenoppimiseen ja mahdollistavan kielen kehittymisen. Korkean vaihtelun määrä 
kiivaassa oppimisen vaiheessa johtuu siitä, että uutta oppiessaan oppija joutuu 
kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja kielenkäytön strategioita, mikä näkyy 
esimerkiksi erilaisten konstruktioiden frekvenssien epätasaisuutena tai tarkkuuden ja 
kompleksisuuden kehityksen epälineaarisuutena.  (Ks. esim. Thelen & Smith 1994; 
Verspoor, Lowie, Chan and Vahtrick 2017; Verspoor, Lowie and van Dijk 2008; 
Spoelman & Verspoor 2010; Tilma 2014.)  

Oppijankielen konstruktioiden abstrahoitumisen on useissa 
käyttöpohjaisuuteen nojaavissa tutkimuksissa osoitettu tapahtuvan samalla tavalla 
sekä ensikielen (Dąbrowska 2001; Dąbrowska & Lieven 2005; Lieven, Salomo, & 
Tomasello 2009; MacWhinney 1975; Tomasello 1992, 2003) että toisen kielen kohdalla 
(Eskildsen 2009, 2012, 2015, 2018; Mellow 2006, Roehr-Brackin 2014). Näiden 
tutkimusten mukaan oppijan konstruktiot muuttuvat skemaattisiksi, abstrakteiksi 
malleiksi (kuten [haluta + verbi]) vähitellen, kun oppija kohtaa ja käyttää ensin 
leksikaalisesti spesifejä, kiteytyneitä, toistuvia ilmauksia (kuten haluan matkustaa). 
Joissakin tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että toisen kielen oppijoilla voi olla 
käytössään jo hyvin varhaisessa vaiheessa malleja, joita he pystyvät varioimaan. 
Toisen kielen oppiminen ei siis välttämättä alakaan kiteytyneiden ilmausten käytöllä 
ja skemaattisia konstruktioita voi esiintyä oppijankielessä jo varhain (Roehr-Brackin 
2014; Eskildsen 2015; Arndt-Lappe & Baldus 2018). 

 
Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on seurata neljän aikuisen alkeistason suomen kielen 
oppijan kielen kehittymistä pitkittäisesti. Oppijankieltä lähestytään merkityksistä 
käsin: tavoitteena on selvittää millaisia kielellisiä keinoja neljä oppijaa käyttävät 
ilmaisemaan 1) arvioita (jokin asia on hyvä/huono tai toivottava/ei-toivottava) ja 2) 
eksistentiaalisuutta (esim. Suomessa on paljon järviä) ja miten nämä ilmaisut 
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kehittyvät yhdeksän kuukauden aikana. Nämä kaksi merkitystä valikoituivat 
tutkimuskohteeksi, sillä molemmat ovat hyvin perustavanlaatuisia ilmaisutarpeita: 
meillä on taipumus arvioida näkemiämme ja kokemiamme asioita sekä ilmaista 
jonkin asian olemassaoloa. Nämä kaksi merkitystä tarjoavat myös hedelmällisen 
lähtökohdan oppijankielen konstruktioiden tutkimiselle onomasiologista 
näkökulmaa hyödyntäen, sillä näiden merkitysten ilmaisemiseen käytetään suomen 
kielessä erilaisia konstruktiorepertoaareja. Arvioita voi ilmaista hyvin 
monentyyppisillä tavoilla, esimerkiksi käyttämällä arvioivaa verbiä (tykätä), 
adjektiivia (hyvä), adverbia (huonosti) tai substantiivia (tuska). Eksistentiaalisuutta 

puolestaan ilmaistaan suomen kielessä yhdellä vakiintuneella konstruktiolla eli nk. 
eksistentiaalilauseella (VISK § 893–894).   

Tämä tutkimus keskittyy kolmeen aspektiin kehittyvässä oppijankielessä: 1) 
osasysteemien vuorovaikutukseen, 2) vaihteluun ja 3) skemaattisuuteen, ja se 
koostuu neljästä osatutkimuksesta, joiden tulokset on raportoitu neljässä 
tutkimusartikkelissa sekä niitä taustoittavasta ja tiivistävästä yhteenveto-osasta. 
Tutkimusta ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset:    
 
 

1) Millaisessa vuorovaikutuksessa oppijoiden tietyn merkityksen ilmaisemiseen 
käyttämät kielelliset keinot (osasysteemit) ovat keskenään? 
 
2) Millaista vaihtelua eri oppijoilla esiintyy kielen osasysteemeissä ja erilaisissa 
konstruktiossa kehityksen eri vaiheissa?  
 
3) Millä tavoin oppijankielen konstruktioiden skemaattisuus kehittyy? 
 
4) Millainen vaikutus pedagogisilla interventioilla on oppijankielen kehitykseen?  
 
Ensimmäisessä osatutkimuksessa keskitytään yhden oppijan arvioinnin ilmauksiin 
sekä niissä esiintyvään vuorovaikutukseen ja vaihteluun (tutkimuskysymykset 1 ja 2). 
Ensimmäisen osatutkimuksen tuloksia on käytetty toisen osatutkimuksen 
hypoteesien pohjana; siinä tutkitaan, esiintyykö kolmella muulla oppijalla 
samanlaista vuorovaikutusta ja vaihtelua arvioinnin ilmauksissa 
(tutkimuskysymykset 1 ja 2). Kolmas osatutkimus keskittyy oppijoiden haluta- ja 
tykätä -konstruktioiden skemaattisuuden kehitykseen (tutkimuskysymys 3). 

Vaihtelun käsite on tässä tutkimuksessa keskeinen skemaattisuuden 
operationalisoinnin näkökulmasta. Myös tämän tutkimuksen hypoteesit luotiin 
ensimmäisen osatutkimuksen pohjalta. Neljäs osatutkimus keskittyy osallistujien 
tapoihin ilmaista eksistentiaalisuutta ja näissä ilmauksissa esiintyvään vaihteluun 
(tutkimuskysymys 2) sekä siihen, millaista vuorovaikutusta osallistujien yksilöllisten 
oppimispolkujen ja opetuksen välillä on (tutkimuskysymys 4). Osatutkimusten 
painotuksia, keskeisiä käsitteitä sekä tutkimusprosessin kulkua havainnollistaa alla 
oleva kuva. Siniset laatikot kuvaavat osatutkimuksia, jotka keskittyvät arvioinnin 
ilmauksiin ja vihreä laatikko kuvaa tutkimusta, joka keskittyy eksistentiaalisuuden 
ilmaisemiseen.  
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Aineisto ja menetelmät 
 

Tutkimuksen aineisto on kerätty neljältä yliopisto-opiskelijalta. Lena, Alvaro, 
Jungo ja Khadiza (oppijoiden itsensä valitsemat peitenimet) opiskelivat 
aineistonkeruun aikana samassa yliopistossa Suomessa joko vaihto-
opiskeluohjelmassa tai kansainvälisessä maisteriohjelmassa. Heillä on eri ensikielet 
(saksa, espanja, kiina ja bangla) ja he kaikki osasivat myös muita kieliä tutkimuksen 
alkaessa. Aineistonkeruun aikana osallistujat opiskelivat suomea samoilla suomen 
kielen kursseilla. Nämä kolme peräkkäistä kurssia olivat eurooppalaisen 
taitotasoluokituksen tasoilla A1, A2 ja B1. Kahdella ensimmäisellä kurssilla 
(tutkimuksen viisi ensimmäistä kuukautta) olin itse osallistujien opettaja, ja 
kolmannen kurssin opetti kollega, jolloin olin seuraamassa opetusta.   

Aineisto on kerätty viikoittain yhdeksän kuukauden aikana. Kirjoitettu ja 
puhuttu aineisto on kerätty vuoroviikoin. Jokaiselta osallistujalta on 28–35 
kielinäytettä. Kirjoitetut tekstit on kirjoitettu valvotusti, eivätkä osallistujat saaneet 
käyttää mitään tukimateriaalia, kuten sanakirjaa, apuna kirjoittamisessa. Puhuttu 
aineisto koostuu sekä monologeista että dialogeista, joissa puhekumppanina on 
usein toinen S2-oppija mutta joskus myös ensikielinen suomen kielen puhuja. 
Kielinäytteet ovat vapaata tuotosta: osallistujia on pyydetty puhumaan tai 
kirjoittamaan vapaasti jostain tietystä aiheesta.  

Aineiston valinnassa on käytetty onomasiologista lähestymistapaa (ks. 
Grzega 2012; Fernández-Domínguez 2019). Tässä lähestymistavassa analyysiin 
valitaan kaikki ne kielelliset ilmaukset, joilla ilmaistaan haluttua merkitystä - tässä 

tutkimuksessa arvioita ja eksistentiaalisuutta. Aineiston valinnan jälkeen arvioinnin 
ilmaukset jaettiin kategorioihin sen mukaan, mikä on ilmauksen arvioiva elementti. 
Aineiston arvioinnin ilmauksista nousi kaksi pääluokkaa: verbikonstruktiot, joissa 
arvioiva elementti on verbi (tykkään Suomesta) sekä adjektiivikonstruktiot, joissa 
arvioiva elementti on adjektiivi (Suomi on hyvä maa). Eksistentiaalikonstruktiot 
jaettiin myös kahteen luokkaan: konventionaaliset eksistentiaalikonstruktiot, kuten 
Suomessa on paljon järviä sekä muut, kohdekielen normeihin nähden 
epäkonventionaaliset konstruktiot, kuten *Se on kolme opiskelijaa samassa huoneessa tai 
*Jyväskylä on kaupunki paljon siltan kanssa.  
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Osallistujien kielenkehitystä on analysoitu useilla eri menetelmillä. Erilaisten 
kielellisten keinojen välistä vuorovaikutusta (tutkimuskysymys 1) analysoitiin 
tasoittamalla konstruktioiden frekvenssejä (data smoothing) (ks. Gunst & Mason 
1980). Tämä analyysi tehtiin arvioinnin ilmauksille, ja tavoitteena oli tutkia, 
millaisessa vuorovaikutuksessa verbi- ja adjektiivikonstruktiot ovat keskenään. 
Frekvenssien tasoittaminen auttaa näkemään aineistossa esiintyviä trendejä, sillä 
tasoitetuista frekvensseistä on mahdollista arvioida, miten kaksi muuttujaa 
(esimerkiksi verbi- ja adjektiivikonstruktiot) kehittyvät suhteessa toisiinsa. 
Frekvenssien tasoittamisen avulla voidaan tutkia, onko vuorovaikutus 1) kilpailevaa, 
jolloin yhden muuttujan frekvenssi laskee toisen frekvenssin noustessa, 2) toisiaan 
tukevaa, jolloin molempien muuttujien frekvenssi joko nousee tai laskee vai 3) 
ehdollista, jolloin toisen frekvenssin täytyy saavuttaa tietty taso ennen kuin toisen 
frekvenssi nousee (Verspoor & van Dijk 2011: 86).  

Oppijankielessä esiintyvää vaihtelua (tutkimuskysymys 2) tutkittiin kolmella 
eri menetelmällä. Oppijankielen osasysteemeissä (toisen tutkimuskysymyksen 
ensimmäinen osa) eli verbi- ja adjektiivikonstruktioissa esiintyvää vaihtelua 
analysoitiin kahdella menetelmällä: liukuvan minimi–maksimi -kuvaajan ja 
varianssin avulla. Liukuvan minimi–maksimi -kuvaajan avulla saadaan näkyviin, 
millaisella skaalalla tietyn muuttujan frekvenssit ovat ja miten tämä skaala muuttuu 
ajan kuluessa. Kuvaaja näyttää muuttujan minimi- ja maksimiarvot tietyn ikkunan 
sisällä ja mitä suurempi minimi- ja maksimiarvojen välinen erotus kuvaajassa on, sitä 
enemmän muuttujan frekvenssissä esiintyy vaihtelua. (van Geert ja van Dijk 2002: 
353–354.) Varianssin avulla vaihtelulle voidaan laskea numeerinen arvo. Varianssi 
kertoo, kuinka paljon muuttujan arvot keskimäärin poikkeavat keskiarvosta. (van 

Geert ja van Dijk 2002: 361.)  
Osallistujien eksistentiaalikonstruktioissa esiintyvän vaihtelun (toisen 

tutkimuskysymyksen jälkimmäinen osa) analyysissa on hyödynnetty 
onomasiologista näkökulmaa (ks. Grzega 2012; Fernández-Domínguez 2019). 
Osallistujien eksistentiaalisuuden ilmaisemiseen käytettyjen konstruktioiden 

repertoaareja on verrattu keskenään sekä kohdekieliseen tapaan ilmaista 
eksistentiaalisuutta. Jos osallistuja käytti useita erilaisia - konventionaalisia ja 
epäkonventionaalisia - konstruktioita ilmaisemaan eksistentiaalisuutta, hänen 
kielessään katsottiin esiintyvän paljon vaihtelua.  

Myös kolmanteen tutkimuskysymykseen vastattaessa käytettiin hyväksi 
vaihtelun käsitettä, sillä konstruktioiden skemaattisuuden astetta arvioitiin 

konstruktioiden sisällä esiintyvän vaihtelun näkökulmasta. Koska tavoitteena oli 
tutkia, miten oppijoiden haluta- ja tykätä -konstruktioiden skemaattisuuden aste 
kehittyy pitkittäisesti, jokaisen osallistujan käyttämät konstruktiot jaettiin 
konstruktioiden käyttöön aineistonkeruun alku- ja loppupuolella. Konstruktioissa 
esiintyvää vaihtelua tutkittiin laskemalla haluta- ja tykätä -verbien eri muodot sekä 
erilaisten täydennysten (verbi-, substantiivi- ja sivulausetäydennys) esiintymät. 
Näiden lukujen avulla osallistujien konstruktiot voitiin asettaa jatkumolle vähän 
vaihtelevista, leksikaalisesti kiteytyneistä konstruktioista vaihteleviin, abstrakteihin 
ja skemaattisiin konstruktioihin. Kiteytyneissä konstruktioissa esiintyy vähän 
vaihtelua, koska oppija käyttää toistuvasti samaa muotoa haluta- tai tykätä -verbistä 
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eikä täydennyksissä esiinny vaihtelua. Skemaattisissa konstruktioissa oppija käyttää 
sekä pääverbistä että sen täydennyksistä useita eri muotoja.  

Pedagogisten interventioiden vaikutusta osallistujien kielenkehitykseen 
(tutkimuskysymys 4) tutkittiin eksistentiaalikonstruktioiden osalta. Interventioiden 
vaikutusten tutkimisen mahdollisti se, että osallistujien käymillä suomen kielen 
kursseilla oli kaksi selkeää eksistentiaalikonstruktioon keskittyvää pedagogisten 
interventioiden jaksoa. Näiden interventiojaksojen ajoitusta verrattiin osallistujien 
eksistentiaalikonstruktioiden käytössä ja tarkkuudessa tapahtuviin muutoksiin 

käyttäen hyväksi pylväsdiagrammeja. Tällaisen yksinkertaisen 
visualisointimenetelmän avulla saatiin kuva siitä, miten oppijoiden 
eksistentiaalikonstruktioiden repertoaari ja tarkkuus muuttuvat ajan kuluessa, ja 
miten nämä muutokset suhteutuvat pedagogisten interventioiden ajoitukseen.  
 
Tutkimuksen päätulokset 
 
Tämän tutkimuksen ensimmäinen päätulos on, että kun kielenoppija ilmaisee 
jotakin tiettyä merkitystä, voivat erilaiset merkityksen ilmaisemiseen käytetyt 
kielelliset keinot olla kilpailevassa vuorovaikutuksessa keskenään 
(tutkimuskysymys 1). Tällainen kilpaileva vuorovaikutus raportoitiin 
osatutkimuksissa 1 ja 2, joissa tutkittiin arvioinnin ilmauksia. Kaikki osallistujat 
käyttivät lähes yksinomaan verbi- ja adjektiivikonstruktioita arvioinnin 
ilmaisemiseen, ja näiden konstruktioiden käytössä oli kaikilla osallistujilla 
havaittavissa selkeät vaiheet. Verbikonstruktioita käytettiin aineistonkeruun 
alkuvaiheessa, ja tällöin adjektiivikonstruktioiden käyttö oli hyvin rajoittunutta. Kun 

adjektiivikonstruktioita alettiin myöhemmin käyttää, verbien käyttö väheni ja 
yksipuolistui. Yhden konstruktiotyypin käyttö ja kehitys tapahtuivat siis toisen 
kustannuksella, eli verbi- ja adjektiivikonstruktiot olivat kilpailevassa 
vuorovaikutussuhteessa keskenään. Tämä tulos on linjassa aikaisemman DST-
tutkimuksen kanssa: useissa tutkimuksissa on löydetty kilpailevia elementtejä 
oppijankielessä (esim. Spoelman ja Verspoor 2010; Verspoor, Lowie ja van Dijk 2008).  

Toinen päätulos oppijankielessä esiintyvästä vaihtelusta (tutkimuskysymys 2) 
on myös linjassa dynaamisten systeemien teorian oletusten kanssa (ks. esim. Thelen 
ja Smith 1994; van Dijk, Verspoor ja Lowie 2011). Tulokset osoittavat, että 
oppijankielessä esiintyvän vaihtelun runsaus on yhteydessä kehitykseen. 

Arvioinnin ilmausten kohdalla tulokset osoittavat, että siinä osasysteemissä, johon 
oppija näyttää keskittyvän (eli se konstruktiotyyppi, jonka frekvenssit ovat korkeat), 
on enemmän vaihtelua. Eksistentiaalisuuden ilmaisemiseen käytettyjen 
konstruktioiden kohdalla tulokset osoittavat, että osalla osallistujista 
eksistentiaalisuuden ilmaisemiseen käytetty konstruktiorepertoaari on suurempi 
kuin toisilla osallistujilla, eli heidän kielessään esiintyy enemmän vaihtelua. Nämä 
oppijat kokeilivat useita erilaisia epäkonventionaalisia tapoja ilmaista 
eksistentiaalisuutta (kuten *Se on kolme opiskelijaa samassa huoneessa), ja he löysivät 
konventionaalisen tavan ilmaista eksistentiaalisuutta jo ennen kuin se tuotiin 
opetuksessa esille. Ne oppijat, jotka eivät kokeilleet aktiivisesti, miten 
eksistentiaalisuutta voi suomeksi ilmaista, alkoivat puolestaan ilmaista tätä 
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merkitystä frekventimmin vasta, kun eksistentiaalikonstruktio oli esitelty luokassa 
opettajajohtoisesti.  

Kolmas päätulos on se, että toisen kielen oppijoiden konstruktiot voivat olla 
oppimisen alkuvaiheessa joko kiteytyneitä eli leksikaalisesti spesifejä ilmaisuja 
tai abstraktimpia skemaattisia malleja. Osa haluta- ja tykätä -konstruktioista kehittyi 
leksikaalisesti spesifeistä, kiteytyneistä fraaseista kohti varioivampia ilmauksia aivan 
kuten aiemman käyttöpohjaisuuteen tukeutuvan kielenoppimisen tutkimuksen 
valossa voidaan olettaa (esim. Dąbrowska 2001; Dąbrowska & Lieven 2005; Eskildsen  
2009, 2012, 2018; Mellow 2006; Roehr-Brackin 2014; Tomasello 2003). Osalla 
osallistujista haluta- ja tykätä -konstruktiot olivat kuitenkin melko vaihtelevia ja 
näyttivät siis pohjautuvan abstraktiin malliin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. 
Samankaltaisia tutkimustuloksia on saatu vasta muutamassa aiemmassa 
pitkittäisessä tutkimuksessa (Eskildsen 2015; Roehr-Brackin 2014), joten tulos on 
merkittävä käyttöpohjaisuuteen nojaavan toisen kielen oppimisen kentällä.  

Neljäs osatutkimus osoittaa, että opetus voi auttaa oppijoita löytämään 
konventionaalisen konstruktion ilmaista tiettyä merkitystä (esim. Suomessa on 
paljon järviä vs. *Se on paljon järviä Suomessa), mutta muotoihin keskittyminen ei 

välttämättä vaikuta merkittävästi oppijankielen tarkkuuteen. Kaikilla osallistujilla 
konventionaalisen eksistentiaalikonstruktion käyttö lisääntyi pedagogisten 
interventioiden jälkeen ja osalla epäkonventionaalisten konstruktioiden käyttö 
väheni. Eksistentiaalikonstruktion subjektin sijan tarkkuuteen opetuksella ei 
kuitenkaan ollut suurta vaikutusta: kohdekielen vastaisia muotoja tuotettiin myös 
pedagogisten interventioiden jälkeen.   
 
Pohdinta ja loppusanat 

 
Tässä tutkimuksessa käytetty dynaaminen käyttöpohjainen lähestymistapa (DUB) on 
vielä varsin vähän käytetty viitekehys toisen kielen oppimisen tutkimuksessa (ks. 
kuitenkin Verspoor ja Behrens 2011; Verspoor, Schmid ja Xu 2012; Roehr-Brackin 
2015) ja suomi toisena kielenä -oppimisen tutkimuksessa sitä ei ole sovellettu 
aikaisemmin lainkaan. Tämä tutkimus vahvistaa sen, että kahden eri teoreettisen 
lähestymistavan (dynaamisten systeemien teoria (DST) ja käyttöpohjaiset 
kielenoppimisen mallit) yhdistelmänä DUB on hedelmällinen viitekehys toisen 
kielen oppimisen tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat näiden 
kahden eri viitekehyksen näkemystä kielenoppimisesta dynaamisena prosessina. 

Oppijankielen kehittyminen ei aina ole suoraviivaista, sillä kieli on jatkuvasti 
vuorovaikutuksessa kohdekielisen ympäristön kanssa ja kielen eri osasysteemit ovat 
yhteydessä toisiinsa ja muutos yhdessä osassa voi vaikuttaa koko systeemiin. Tämä 
tutkimus osoittaa, miten oppijankielen konstruktiot kehkeytyvät 
kielenkäyttötilanteissa ja vahvistaa näin DUB:n olettamuksia siitä, että 
kielenoppimisprosessit ovat yksilöllisiä.  

Tässä tutkimuksessa DST:n käyttö yhdessä onomasiologisen lähestymistavan 

kanssa osoittautui hedelmälliseksi, sillä DST:ssä on usein tutkittu oppijankielen 
kehitystä rakenteista käsin, mutta tämä tutkimus löysi kehittyvässä oppijankielessä 
kilpailevia elementtejä sekä vaihtelua myös silloin, kun analyysin lähtökohtana ovat 
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oppijoiden ilmaisemat merkitykset. Verbi- ja adjektiivikonstruktioiden välillä 
esiintyvä kilpaileva vuorovaikutussuhde sekä lisääntyneen vaihtelun yhteys 
kehitykseen ovat linjassa kahden aikaisemman DST-suuntautuneen S2-tutkimuksen 
tulosten kanssa. Sekä Spoelman ja Verspoor (2010) että Tilma (2014) ovat 
raportoineet sekä kilpailua että lisääntynyttä vaihtelua oppijankielessä, kun 
tutkimuksen kohteena on ollut S2-oppijoiden kielen kompleksisuuden ja tarkkuuden 
kehitys. Voidaankin siis todeta, että kilpailu ja kielessä esiintyvä vaihtelu ovat 

yleisiä kehittyvän toisen kielen piirteitä, sillä niitä on pystytty tunnistamaan, kun 
kieltä on tarkasteltu hyvin erilaisista lähtökohdista (merkitys, kuten tässä 
tutkimuksessa vs. rakenne, kuten Spoelmanin ja Verspoorin (2010) ja Tilman (2014) 
tutkimuksissa). Myös muiden kuin suomen kielen osalta onomasiologisen 
lähestymistavan yhdistäminen pitkittäiseen DST-tutkimukseen olisi nähdäkseni 
hedelmällistä, sillä eri kielissä erilaisten merkitysten ilmaisemiseen käytetään hyvin 
erilaisia konstruktiorepertoaareja.  

Dynaamisten systeemien teoriassa oppijankieli nähdään kompleksisena 
dynaamisena systeeminä. Tämän väitöskirjan tulokset tukevat näkemystä 
oppijankielestä kompleksisena, dynaamisena systeeminä, jossa eri osasysteemit, 
kuten tietyn merkityksen ilmaisemiseen käytetyt konstruktiot, ovat yhteydessä 
toisiinsa. Näin ollen muutos yhdessä osasysteemissä voi vaikuttaa koko 

systeemiin. (Ks. esim. Chan, Verspoor, & Vahtrick 2015; Spoelman & Verspoor 2010; 
Tilma 2014; Verspoor & van Dijk 2011.) Tulokset tukevat myös näkemystä siitä, että 
kielessä esiintyvä vaihtelu on välttämätöntä kehitykselle, sillä oppijan täytyy 
kokeilla erilaisia strategioita, jotta tiettyyn vuorovaikutustilanteeseen parhaiten 

sopivat kielelliset keinot löytyvät (ks. esim. Thelen and Smith 1994; Ellis 1994; van 
Dijk, Verspoor, Lowie 2011; Verspoor, Lowie, Chan ja Vahtrick 2017; Verspoor, 
Lowie ja van Dijk 2008). Vaihtelun runsaus oppijankielessä on siis tärkeä oppimisen 
mahdollistaja, mutta myös osoitus meneillään olevasta kehityksestä. Vaihtelun 
määrän tutkiminen ja arvioiminen oppijankielessä voikin antaa meille tärkeää tietoa 
oppimisen etenemisestä, ja tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi opetuksen 
suunnittelussa, sillä pedagogisen intervention ajoitus on mahdollisesti kaikkein 
tehokkain juuri silloin, kun oppijankielessä esiintyy paljon vaihtelua (Larsen-
Freeman ja Cameron 2008; Aalto, Mustonen ja Tukia 2009).   

Tässä tutkimuksessa raportoidut oppijankielen konstruktioiden 
skemaattisuuden kehityslinjat tukevat osittain aikaisempien tutkimusten tuloksia 
siitä, että oppijankielen konstruktiot kehittyvät leksikaalisesti spesifeistä, 
varioimattomista ilmauksista kohti abstrakteja malleja (esim. Eskildsen 2009, 2012, 
2018; Mellow, 2006; Roehr-Brackin, 2014). Toisaalta tulokset osoittavat, että myös 
toisenlainen kehitys on mahdollista, sillä toisen kielen oppijoiden konstruktiot 
voivat olla varioivia jo varhaisessa vaiheessa oppimista. Samansuuntaisia tuloksia 

on vasta melko niukasti (ks. Roehr-Brackin 2014 ja Eskildsen 2012, 2015), ja siksi 
aiheesta tarvitaan lisätutkimusta.  Keskeistä on tutkia morfologisilta piirteiltään 
erilaisten kielten omaksumisprosesseja, sillä kohdekielen morfologia voi olla yksi 
skemaattisuuden kehittymiseen vaikuttava piirre (ks. Steinkrauss 2009). Suomen 
kielen kaltaisten morfologisesti rikkaiden kielten oppimisesta tutkimusta on vielä 
varsin vähän, sillä käyttöpohjaisten kielenoppimisen teorioiden hypoteesien 
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testausta on tehty lähinnä englannin kielen kohdalla (ks. kuitenkin Roehr-Brackinin 
2014 saksan kielen oppimimista käsittelevä tutkimus). Tässä väitöskirjassa raportoitu 
tutkimus tuokin arvokkaita näkökulmia ja havaintoja käyttöpohjaisten 
kielenoppimisen teorioiden keskeiseen kysymykseen siitä, eteneekö toisen kielen 
oppiminen leksikaalisesti spesifeistä yksiköistä kohti varioivaa kielenkäyttöä.  

Soveltavan kielitieteen tutkijoiden keskuudessa on yleisesti hyväksytty se, ettei 
tapaustutkimuksista saatuja tuloksia voida yleistää koskemaan suuria joukkoja (ks. 
viimeaikainen pohdinta yleistettävyydestä kielen oppimisen tutkimuksen tuloksista: 
Molenaar 2015; Lowie ja Verspoor 2019). Samoin on toistuvasti osoitettu, että 
oppimisen eteneminen on yksilöllistä (Lowie & Verspoor 2015; Chan, Verspoor & 
Vahtrick 2015; Lowie & Verspoor 2019). Näyttää kuitenkin siltä, että toisen kielen 
oppimisessa on joitakin sellaisia piirteitä, joita voidaan yleistää koskemaan 
suurempaakin oppijajoukkoa. Tämä tutkimus osoittaa - ollen linjassa aikaisemman 
DST-tutkimuksen kanssa - että oppijankielessä on sekä kilpailevia elementtejä että 
monenlaista vaihtelua. Lisäksi tämä tutkimus osoittaa, että oppija voi kehittää 
skemaattisia konstruktioita ainakin kahta hyvin erilaista polkua seuraten. Myös 
opetuksen vaikutus on yksilöllinen, mutta tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, 
että opetus voi auttaa oppijoita löytämään kohdekielisen tavan ilmaista tiettyä 
merkitystä, vaikka kielen tarkkuuden kehitykseen opetuksella ei välttämättä voida 
vahvasti vaikuttaa.  

Tämä väitöstutkimus tutki niitä kielellisiä keinoja, joita neljä alkeistason 
suomen kielen oppijaa käyttivät ilmaisemaan arvioita ja eksistentiaalisuutta. 
Tulokset osoittavat, että kehittyvän toisen kielen merkitysten ilmaisuissa esiintyy 
paljon vaihtelua. DST:n mukaan tällainen oppijankielen muodoissa ja muotojen 

frekvensseissä esiintyvä vaihtelu on tärkeää oppimisen kannalta, sillä usein 
parhaimmat tavat ilmaista tiettyä merkitystä löytyvät yrityksen ja erehdyksen kautta. 
Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat siis DST:n näkemystä siitä, että 
kokeilunhaluisuus oppimisessa saattaa olla menestyksen avain kielenoppimisessa. 
Vaihtelu on vahvuus.  
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