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Kieli, kulttuuri ja ihminen. Kieli on jotakin
niin tavallista, arkielämään kuuluvaa, ettei
ihminen tavallisesti pysähdy pohdiskele-
maan, milloin, miksi tai miten hän on omak-
sunut äidinkielensä. Mikä on kielen rooli
ihmisen elämässä? Mitä on äidinkieli ja
voiko äidinkieliä olla enemmän kuin yksi?
Milloin vieraasta kielestä tulee »oma kie-
li»? Kuka on kaksikielinen? Tänään pu-
humme kielistä, oikeastaan kahdesta ensi-
kielestä, siis kaksikielisyydestä.

Olen seurannut, miten kaksi läheistä
sukulaiskieltä, viro ja suomi, omaksutaan
samanaikaisesti ja miten lapset reagoivat
kielten eroihin ja yhtäläisyyksiin. Termit
äidinkieli ja ensikieli ovat vaikeita, koska
ne voidaan määritellä eri kriteereistä läh-
tien. Usein näitä termejä on käytetty lapsen
ensimmäisenä omaksumasta tai ensisijai-
sesta kielestä. Skutnabb-Kangas esittää viisi
äidinkielen määritelmän kriteeriä: alkuperä,
hallinta, käyttö, samastuminen ja automaat-
tistuminen. Hänen mielestään paras määri-

telmä on seuraava: Äidinkieli on se kieli,
jonka on oppinut ensiksi ja johon samastaa
itsensä. Lapsi voi omaksua myös kaksi tai
useampia äidinkieliä ensikielinään. (Skut-
nabb-Kangas 1988: 34–38.) Jos lapsi omak-
suu perheessä kummaltakin vanhemmalta
kielen, on todellisuudessa kysymys »äidin-
kielestä» ja »isänkielestä» (Saunders 1982:
152).

Kaksikielisyys tunnetaan ihmisen alku-
historiasta lähtien, ja sitä esiintyy tavalla tai
toisella lähes kaikkialla maailmassa. Todel-
lista yksikielisyyttä on edelleenkin vähem-
män kuin jonkinasteista kaksikielisyyttä:
Grosjeanin (1982: VII) mukaan noin puo-
let maailman asukkaista on kaksikielisiä.
Kaksikielisyyden määritelmiä on monia,
koska ilmiö on »monimuotoinen» (Hoff-
mann 1991: 14). Kaksikielinen on laajem-
man määritelmän mukaan »muitakin kieliä
kuin ensikieltään» käyttävä henkilö (Skut-
nabb-Kangas 1988: 64) ja suppeimman
määritelmän mukaan vain lapsuudessaan
ennen neljättä ikävuottaan kaksi kieltä kas-
vuympäristössään omaksunut (Vihman ja
McLaughlin 1982: 36). Kaksikielisyyttä ei
missään tapauksessa opita siis koulussa

OLLAKO KAKSIKIELINEN
VAI EIKÖ OLLA?

SIRJE HASSINEN

virittäjä 3/2002



406

vieraan kielen tunnilla tai kielikurssilla,
vaan kieltä omaksuvan on elettävä puhut-
tavien kielten ympäristössä. Pidän kaksikie-
lisenä ihmistä, joka pystyy aktiivisesti pu-
humaan, ymmärtämään ja ajattelemaan,
varttuneempi myös lukemaan ja kirjoitta-
maan kahdella kielellä ja automaattisesti
vaihtamaan niitä, vaikka lähes samantasois-
ta osaamista kummassakin kielessä ei ole-
kaan saavutettu. On otettava huomioon, että
kukaan yksikielinenkään ihminen ei pysty
koskaan omaksumaan äidinkieltään täydel-
lisesti: hän ei esimerkiksi tunne äidinkielen-
sä kaikkia sanoja eikä hallitse äidinkielen-
sä kaikkia eri variantteja.

Kaksikielisyys ei ole staattinen tila vaan
dynaaminen prosessi, joka muuttuu elä-
mäntilanteen mukaan ja sopeutuu ympäris-
töön ja yksilön tarpeisiin. Kielten taitotaso
ei ole koskaan lopullinen, vaan niiden hal-
linta muuttuu koko ajan. Kaksikieliset ih-
miset käyttävät tavallisesti kahta kieltään
eri(kielisten) ihmisten kanssa eri konteks-
teissa ja eri tehtävissä (Baker 2001: 16).
Kaksikielisen ihmisen käsitys itsestään ja
muiden käsitys hänestä vaikuttaa hänen
identiteettiinsä kaksikielisenä tai jomman-
kumman kielen puhujana (Skutnabb-Kan-
gas 1981: 88, Hoffmann 1991: 25–27). Jos
ympäristö ja läheiset ihmiset suhtautuvat
kaksikielisyyteen hyödyllisenä ja myöntei-
senä asiana, se saattaa kannustaa samanlai-
seen asennoitumiseen. Halukkuus integroi-
tua tietyssä yhteiskunnassa enemmistökie-
listen ryhmään saattaa taas vaikuttaa kiel-
teisesti kaksikielisen identiteetin kehittymi-
seen (Arnberg 1989: 13, 15).

En rajaa kaksikielisyyttä omaksumisiän
perusteella, koska myös aikuiset pystyvät
omaksumaan toisen kielen. Tärkeintä on,
että henkilö pystyy kahdella kielellä ilmai-
semaan itseään ja tulee ymmärretyksi
omien tarpeittensa mukaan (Skuttnabb-
Kangas 1981: 90). Kaksikielisyys edellyt-
tää kuitenkin kahden kulttuurin ymmärtä-

mistä, vaikkei välttämättä hyväksymistä.
Jotkut lapset voivat saada kaksi tai

useampia kieliä elämäänsä syntymästään
lähtien. Työssäni simultaaninen eli saman-
aikainen kaksikielisyys tarkoittaa kahden
eri kielen omaksumista kaksikielisessä per-
heessä, jossa vanhemmat käyttävät kumpi-
kin omaa äidinkieltään lapsen syntymästä
lähtien. Väitetään (Baker ja Prys Jones
1998: 41), että vain tiettyyn ikään asti, esi-
merkiksi simultaanisen eli samanaikaisen
kaksikielisyyden yhteydessä, on mahdollis-
ta omaksua kielen moitteeton ääntäminen.
Jusczykin, Cutletin ja Redanzin (1993: 675)
teorian mukaan prosodisesti tärkeä kielen
rytmi alkaa kehittyä jo sikiövaiheessa ja
lapsi herkistyy äidinkieleen kuuden kuu-
kauden iässä. Siihen mennessä olisi siis
kaksikielisen kommunikoinnin alettava.

Varhainen kaksikielisyys puhututtaa.
Sekä tutkijat että vanhemmat ovat olleet
kiinnostuneita kaksikielisyyden myöntei-
sistä ja/tai kielteisistä vaikutuksista (Arn-
berg 1987: 21). Vanhempia saattaa arvelut-
taa, kykenevätkö heidän lapsensa selviä-
mään kahdella kielellä. Uhkakuvat kielel-
lisen kehityksen häiriöistä ja niin sanotus-
ta puolikielisyydestä aiheuttavat kahden
kielen käyttämisen pelkoa. Ei pidä kuiten-
kaan unohtaa niitä lapsia, jotka ovat ongel-
mitta omaksuneet kaksi kieltä ja kulttuuria
(tai useampiakin).

Nykyisen kansainvälisen tutkimuksen
mukaan kaksikielisyyttä ei pidetä haitalli-
sena (Baker ja Prys Jones 1998: 43). Eri
yhteyksissä on tutkittu kaksikielisyyden
vaikutusta älylliseen, kielelliseen, kognitii-
viseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Tulok-
set riippuvat paljolti tutkittavien henkilö-
kohtaisista ominaisuuksista ja kielten
omaksumistilanteesta, kieliin suhtautumi-
sesta ja tutkimusmenetelmistä eli siitä, ketä
ja mitä tutkitaan, ketkä ovat verrokkeina ja
niin edelleen. Jotkin seikat, kuten kielten
omaksuminen leikin aikana, avoimuus uut-
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ta kohtaan ja rohkeus kokeilla, korostavat
simultaanisen kaksikielisyyden etuja: pie-
ni lapsi omaksuu kielet helpommin kuin
varttuneempi (Baker ja Prys Jones 1998:
658). Oksaar pitää kaksikielisyyden myön-
teisinä vaikutuksina analyyttisen ajattelun
lisäksi positiivista vaikutusta lapsen älylli-
seen kehitykseen, monivivahteisempaa
maailmankäsitystä ja ymmärtäväisempää
suhtautumista toisiin ihmisiin. Kaksikieli-
sen lapsen on myös helpompi opetella seu-
raavia vieraita kieliä. (Oksaar 1989: 319.)
Tyypillistä simultaanisesti kaksikieliselle
lapselle on jo varhaisessa iässä tietoisuus
kielistä, joita hän puhuu. Tämä tietoisuus
ilmenee esimerkiksi mielenkiintona kieli-
opillisia seikkoja kohtaan, ja joissakin ta-
pauksissa monikieliset lapset saattavat
omaksua kieliopin rakenteet yksikielisiin
lapsiin verrattuna nopeammin ja vähemmin
virhein, koska he havainnoivat enemmän
kielen muodollista puolta (Meisel 1990:
17–18).

Suomesta on kehittymässä monikult-
tuurinen maa. Vaikka maahanmuuttajia on
Suomessa vähiten esimerkiksi kaikista EU-
maista (noin 98 580 henkeä eli 1,9 prosent-
tia väestöstä), heidän määränsä on lisään-
tynyt voimakkaasti 1980-luvulta lähtien.
Vuonna 2000 Suomessa puhuttiin äidinkie-
lenä noin 120:tä eri kieltä (Tilasto ulkomaan
kansalaisista 31.8.2000). Monet maahan-
muuttajista ovat naimisissa suomalaisen
kanssa, ja heillä on alle kouluikäisiä lapsia.
On aivan selvää, että Suomessa asuttaessa
puhutaan edes jonkin verran suomea, vaik-
ka se ei olisikaan puhujan äidinkieli. Suo-
men puhuminen ei tarkoita oman äidinkie-
len salaamista, pois sulkemista. Teoreetti-
sesti Suomi on monikielinen maa ja monil-
la lapsilla on mahdollisuus kasvaa kaksikie-
lisiksi. Kaksikielisyys on siis aiheena ajan-
kohtainen.

Jokainen kokee ja ymmärtää maailmaa
omalla tavallaan. Kaksi kieltä ja kulttuuria

vaikuttavat kaikkeen ihmisessä ja läpäise-
vät hänen koko persoonallisuutensa. Kak-
sikielisyys ja kaksikulttuurisuus liittyy ih-
miseen kokonaisvaltaisesti: se on elämän-
tyyli ja elämän sisältö. Kaksikieliselle kah-
den kielen käyttäminen on aivan luonnol-
lista, ja hänen kielensä ovat keskenään kos-
ketuksessa. Kommunikaatioon saattaa liit-
tyä tahallista kielen vaihtoa, lainaamista toi-
sesta kielestä mutta myös tahatonta kielten
kosketusta.

Koodien yhdistyminen (code-mixing)
kuuluu pienen lapsen kaksikielisyyden ke-
hittymisprosessiin, ja sitä käytetään usein
kielten eriytymisprosessin antonyymina
(Hoffmann 1991: 103). Kaksikielisen lap-
sen kielenkehityksen kulmakiviä ovat kog-
nitiivinen kehitys, lapsen tietoisuus kaksi-
kielisyydestään ja niiden tuloksena kielten
erottaminen. Lapsen minäkuva kehittyy si-
ten, että lapsi tulee tietoiseksi kaksikielisyy-
destään ja kaksikulttuurisuudestaan. Tutki-
mukset osoittavat, että lapset pystyvät pi-
tämään kielet erossa jo varhain ja pyrkivät
käyttämään keskustelukumppaninsa kieltä
(Lanza 1997: 260–262).

Olen tarkastellut tutkimuksessani kah-
den sisaruksen kielenomaksumista kaksi-
kielisessä perheessä ikävaiheessa 1;2–4;0.
Sisarukset omaksuivat kielensä suomenkie-
lisessä ympäristössä kaksikielisessä per-
heessä, jossa vanhemmat puhuivat lapsil-
leen johdonmukaisesti vain äidinkieltään.
Keskenään äiti ja isä keskustelivat suomek-
si. Tutkimukseni pohjana ovat elämänkoke-
mukseni kaksikielisen perheen äitinä ja tut-
kijana, 36 tunnin ääninauhoitteet ja päivä-
kirjamerkinnät neljän vuoden ajalta.

Luonteeltaan tutkimukseni on empiiris-
tä ja induktiivista. Tutkin lasten kielenkehi-
tystä pääosin lingvistisestä näkökulmasta,
mutta työhöni sisältyy myös psykolingvis-
tisiä ja sosiolingvistisiä piirteitä. Aineisto-
nani on lasten spontaani kommunikaatio
viron- ja suomenkielisen aikuisen kanssa.
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Tätä aineistoa olen analysoinut sekä kvali-
tatiivisesti että kvantitatiivisesti. Analysoin
lasten kahden kielen kehitystä diakronisesti
heidän elämänsä ja yleiskehityksensä omi-
naispiirteet huomioon ottaen. Tutkimus-
tulokseni tukevat käsityksiä, joiden mukaan
lapset pystyvät vaikeuksitta omaksumaan
samanaikaisesti kahta kieltä.

Pirkko Nuolijärvi on sanonut (Helsin-
gin Sanomat 2002), että oma kieli on muu-
takin kuin väline, jonka saa syntymästä
matkaan. Oma kieli on hänen mukaansa
aina enemmän kuin kieli, »se on tapa asua
omassa ruumiissaan omana itsenään, tapa
olla ja elää». Nuolijärvi muistuttaa, että
kielet eivät ole kilpailijoita ja että äidinkie-
len avulla ymmärtää toisiakin kieliä ja löy-
tää oman identiteettinsä kielten ja kulttuu-
rien paljoudesta. Jo antiikin Quintilianus
vakuutti, että toisen kielen oppimisen valos-
sa omaksutaan äidinkieli paremmin: »Toi-
sen kielen peilistä näen äidinkieleni ominai-
suudet todellista selvemmin» (Oksaar
1992: 8). Tutkimani lapset ovat voineet
peilata molempia kieliään toisiinsa tutki-
musvaiheen aikana ja voivat peilata kieliään
ja yhä uusia kieliä ehkä yksikielisiä vaivat-
tomammin myös tulevaisuudessa. 
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