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H.P. Edmuni,son: l'riathena'tical arrd conputational linguistics. Teoirsessa E.-t'.

Becl,ienbach 8.: C.E. Tcnpk j ns ( toim, ) ?gZl ) Concepts of cornnr-rni-cation: interpe::sonel

i-ntrapersonal , and rdhenatical . Iiiew Yonk: John lfilel'.
I ipcrrisf i.ggtr

,I"nl:'i i' l:olronaisuudcn (esi-neen,/olofn tai prcsessin) esittälmisessl natemaatiisen

mallin a-vulla on viisi perustavaa teooeettista ongelmaa, 1 ) Fyysisten havainto-
jen observointi e1i lsääminen. 2) l.4ate-iaalin anal-ysoimj.nen. f ) f',Utfin muotoile-
r,ti.nen (ratkabeva vaihe), 4) leauttiivinen, matenaattisten seurausten johtarein.,rn

mallin perusteella. 5) leauktiivisesti jol:dettujen ircplika"atioider: tutlki'tsen:iner
Jshtopäätösten lttoclellisen rnaailmanrt iul-kin"';a on itse asiassa uud-elleen tr:l-kintae
ja t;iten induktiivinen aaihe.

å- Tietokonelingvisttikassa, on l-iääxsr neljä enpiiris'bål ongelmaa, jotka koslrevat

1) inpr-rtia , 2) prosessointiao 3) outpu'Lia, 4) evaDtaatiota.
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Kokernus osoittaa, että iietol:r;:ieen avulla on helpompi kääntää runsaasti taivu-
tusrnuotoja sisältåt..ralstä hieles}ä vähernnän taivu. l;tts:r-rtcl.o;a sisältäväålli icrel-een,

koska edellisessi;. on enerrintain l"ieleilisiä vj-hieitä.

I"'yvin vä-håln t-i,:råetale.ir llonl.elsLisi.a riippr.ibas*a irieliopista.

tllilliani K. Estes; Lea.r:ni-ng and nerlery

iähettbijä

A

Ar

Ärr
Är t r

labhl-ey

nainer:

tee"Lin

$?q'i,
Arr
{rrr?

r

-

r

Vastaano'ttajalle syntyy l,ertauksen jol:dosta cd,otu.ksi.a 1åihetystå.'l vj"estistiåi. Tåirl<ei

osa oppinisen ieooiaa i;äsi'r;telee $i-iur:- prosessiae joka hosl<ee sellaosten odotus-

ten nrr-odostumista epäva:ri:;:o jen tapahtu,nimen suhteen. Tci.iren tl:lieål seiliha on

r-nuistai::inen ja unol.lta.ninen.

Es;esi-n l.:ckeell-ise-b 'ur-rlckset osriritta,va-t, että enäselviel viestej;, irosllevat arviot
rripprr,bat :lerki+;1:ävåil-l-ej. tarral la ',astaanottaja"r ocl.otu.ksista. Siksi tä-äiaisia-

od-otr-'-ks.--a iroskevan naliin tulee oila osa konnunikaatrc;årjestelmän tä;ic,ellistä
kurrausta "

on osoi-ttanut, etlål trengramniil cj- ;1:si..r,-:ln s;,a. aikaan niu,istia vaan koko-

;lhdi-ste1måi niitä-. itiuistissa tapc.htuu inlrös koko ajan spontaania a.ktj-vi-
r".ari-aa-t i.ota.

d
/-r=, 6

't.ft 4

/t;/q, ^ ftt '4g
f "."""iLincn:iff$d} 

jraarrio fl-u,l.tiiraa"bionallia rrarten. I(olnre suora-kulmiota eclusta.ia

icuirboja nuiistjel.enenttejä. Yiä.:lo-l evat elenentit edustaaat tåett)'nb: ajana-kohtana

ahtj-ivisia ja alapuolella passtivisj-a elene:rteej;i., Plussalla (+) rnerkitty eleme:
'btr on posi'biivinen viestin,riuj-6$antisen suhteen. Pa-rametrit e ja r mä-älrittävät
eleir,:nttien flukiuaailor: al<tij-r'isen ja passj-ivinen tilojen vi:lillåi" Ii1 kurraa

tilanne'tta beti rr:'"estin vastaanoton ja.lkeen, l'12 vaihäln viessti-n vastaanoton
jbilkeen ja MJ niin kauan vastaanoton jä,}keen, että flrrirtuaatioprosessi cn

saavutta.nut a,synptoöttisen tasopai;iot jlan.
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Kaikki elenentit hetkisen aktiivisu"ud.en tilassa nuirttuvat positiiviseksi vresti
suhteenl Tänä tjla ol: p;rsli'7|l sil<älj että vain myöhernrnät kokenukset voi';at
rrai-lru,ttaa- sii}rer,. Fosir., iviset elenentit ovat assösi,oiiuneet oikeaan raaktioon.

f:hban :: t.llli-on mu |stai:rinen -L:,et1;yyn vihejärsyk}.;eeseen on suoraan yhte;1c1essä

srrhen ku:-.':iia suuri osa mui-stielenentelsi:i,: on e:.rsoliioitul.ut c:teaan reaktioon.
po,sitiivrsåstr

Lun ailma o", l:,:Jir,nut ;1o'r,kin veraan rriestin. aåstaanottarrrisesta , osa/aktiivisista
el.ernenteis'bi.i oaat tullaåt enäal<tiivisiksj- ja jotliut &iii negai:Lj-vjset elemenöåi

' ' 'ii''risiksi, Tristi:l johtuen henhj-lö ei ehliä. p-vs$fkään valikoimaan,r., 1 .r:r---uy. o'. 1,'i jrTisiksi.,rrt*,

positiir'-i-s-ba ntui-stielementtiåi, ku:r hänen tul isi iiruistaa, rriestin Gluktuaati-ota

;'atkuu,, liunnes pasi-ti"ivisten elementtj-en suhd,eellinen osu.us or: yhtei sr:.uri

aktiiiiisessa lfr.a pa$såivisessa tilaasa ( kuviossa- I'iJ 1zJ ja J:9). Tänän ;älireen
si ni eiessä säi,' yr:ris',,,,.1ä keshinårbrir tapahd"u vä$åntyrnista .

l4ielessäsäilyrni,sen nenetlrs on vähä-iser:ipi jos oppimisllol<enus'ua rrälittömä,sti
seLrran rini. Hin o1e sliytbi olettaao että rnrListieienienttj-en -[lu-ktu"aationopeuteents. unoh.tamis-,cTreutee!vöitäiÄiin..näffi1rar;oitukse11a'pa1!ikoi11.a'rangaistu1rsi11ataimotiVaa.
t iolla.

Tiianne on erilainen ku:r on li;yseeseä unbhtami-sp::osessin..raja. Tä.ten, -1räinvastoin

kuj-n riiuutoiisen nöpeu"der: suhteen, mielessäsäilymisen"ädfiilj:ltobttifircf ei ri-i-pr;r

ainoastaan f}-rlttu"aatiopa-ranetereistä vaan n:yäs opprr:isen" tilasta. J,ra ltaikkö,
selrä. ,i,ktij"viset että paåsj,ivisetrelcrrentii ol-isivat positiivj"sia j"nformaation

suhteen, herrhilö *,.t"]-si" aina oil<ear vastaukse., eileä mu"uööiiååa iodennähöj-sestj-

tapahdt-iisr ajar: s-'-li'teen. Koska kuitenhin vain osa nuistielementeistä on a},;triti-
e ia ire';tynä aja-nirohtana, täsiä seuraa, ettäi miel-essäsäilptlisdn par-a,:taminen

r:iielessä,säilymise:r kä1'1p]n asylptootin- nöstamisen suhteen vcid-aan s:.a.-ruttaa vain
keria-a:";ii.se:r avuila, Jos oppinishokercus iois-be'baan riseita. kertojar ).]-eensa

e:'j- mriistiel-ementit obat e::i kerroilla aktrivj-sessa tilassa ja täten järjestelnai
srsä-}tårmlen ::osttiivisten" elernenttien nåiäiä lsasvaa. Vold"aa-n myös lielpostc
ynmåirtäbi' ettirl ioj-stuvj-en oppi.miskokenusten a-je^lJ-.ii:en,_t?l::l:"ninen on erityisen
tä-vl';ebl . Jos viesti toi-stetaan välittörnä.sti, sanat eiå*åltiT" olisivat pcsi-:lii"-.
vir,ia n;.'ös toisella ke::ralla", ei.L<åi kerta.lr-jrsesta olisi ni-täiin apu+,rraä-n unol:La-

:lj-nen olisi safla liu.in jcs oirp.öri:iskohemus olisi esiint;rn}'t va:.n gerran. Systeenr
tu,l"isj- piiiis'Låi ta.sapa,inotilaan, eirnenlluin to'insn tois"La,n::inen tapahiuu,

TIla":r::e on täysin erilainen, dos on tarltoi--tu.s Licrjata vj-r:håitbi viestin l-ähet'Lä-
t:tisessö". t/älj"tön korja.us on paras. Seuraavaksi- paras on toj-s'.aa liorja1,tu
viestr sopivin välia;aoin.
lulenetetyn iformaa.tion ennasteii:u l';äyra r,luidtudtia klassista unohtan:-,slia.;,rää, k
koska voidaan iLelpostj- osoittaar ettF" l-ähetet;rn infornaatiom rnäalrä on suoraan
lrhtegd-essä oileeaan reaJrtj-oioclelnål!:öisyyteen sell-aisiesa tilairteissa joita olemne
tt;*'y'.* {f*--et"

?

a

-

:



I
r

/;

Jos on 'carpeen varn:ista,a i"n,flo::i"ra-ai. ion perille rneno ja unchtanisen vähäisyys,

on syytä tehdåi viestj"sarlia redu"ni'a.r'utiie!--ci,, ts jot)ru{: .riestj-t tulisi toistaa.
Ii..:r :-ecl.rmc.a.:l-ssia- Lä;:eti-i'r,r .!teti'n a-sian toista-ni-n.en tr.rlj-si hajasi-joittaa-( ei
,ccl .,.;'i;-i:'). :t a e : ,i, Lo:;' o-t oua't s:-ti: l;ci ol;i;aar',-1-.1a, :rr-la t,.-auern;r,al:si toisis';a.ar

:.te ofi ajrr-1-1:-sesti- s-$oitc,t'!ri.. Jos o:i olenassa ronj-a- åahiLoIl-rsia .reistejäl r

naiis:l-naal-ine:: 'bed,cn .rl;.1itt:,rninen saadaan ailtaari, ios eri viesti l-åiheteibiän

erj, kerral-larifssp tols'boa, Jos on )i.:"i:s"1',-:.1 k;ihetettävi'su.u:::r'- "iou},:ko ma.hdo1li-
oiq .'-iac-'.ai.-' ir.,-. jos va-staanottja on inl:nj-nen, jol-la o;r erei:tyr'äinen nu:'-stt,

on r:rel-jrej-n adne 'rb.l'Ltämå.-böntål icistaa. sai:rrat rri'e,:trt jir.b"Lätnä]l-lä- ;otiiut hokona-arr

iio is .

J" L, Barn.es: laplace--rqour-ier iransforrirs and nii:inen:eltical prohati:il-it)'

Ädaptii-r'isuus on elväien r:iole.llyylj;'-i die'i;elniei:r lcenrsor.inaiau'"is, esin. feed-'L:ack.

"t-eeCback on elänisen avain!

Infornnatiojäi::$estel-raän jalcaminen osiii: ope::aatiotyyprn perusteella
fnf ornaa'b ior: tuottai:':inen

f I \ . 
' \. Si;rraa]-cja. (l-Le-luttrr ir:for:,'aa-';ro) ja t åilyii (e-'--i'a.l-ut1;ua irlornaatiota) torrn'jnna

tu-lhhsena tai varas-i;oidu-sta i:iforiraati-osta
.Ä

I;r f orr.raat ron iläs it_Lel-X

-*"**t*" n,*lika;s nij den i:elponnaa }iäsii:'celyä varten

r Kooda-us ja cieliood.aus

. F:.ekVenSSikOnpOndnttien korOstamj-nen tai rry6B'?,alrc'rrn-i rrarrr

. I'iociulointi ja d.enod-uloin"bi

. liriårntämin en l<i"elestbi i.oi.seen

. Vari:-'boehto jen åffi!"Å" h.eslien tapa\.tuva valint.a
r.lilojen tai syrni:clien valir:ta
, Otanta ja ei*otanta (interpolointi)
. Kooreloini:i tai f,i}öerointj, ajann iiian tai frelr"venssien perusteella

' Lekku.'bojn:j,tukset( yhteeirlaskut, k-eskj-arvöö jne)

. Ennustanj-nen ja e}:strapolointi

. Yhdistelenlinen ie, uudell een jarjestc-1,.'

, l:leiitentyndåden signaalienlenen"ttien p,lrantelu
. Sripislsririiren ja laajen'Laminen

. Laajeriiaminen ja våihentärninen (ar.rpl- atten)

. ia"}.,son i:ruuios

Informa-at ion talt iointr
. I'i'.zistar.linen . Sikrtän:i-ne:r ajassa . Kortistointi: ulos ja" sisään . D;laaartrirnen:- -r-^-:.Lr-- -.- ial_tiointiJ cd ;r Lc ld U L ,LLr.ri i J

fnformaat i-on s iiriLniBen

" Sii::tå:lr:iinen trla,ifl,? -a a.jassa . i/restintä

lnf orrr",aatj*r n irFX'! t tlirn en

t nuuttaminen toininnaks-r

F

?

?
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i'i," C, Car'-beretie & D. Ä. Nonnan: 0n the'u.ses of sensory infornaiion b;' aninals

ancl men

Inforr,iaation nrosessoj-nti ja valiniakliytti:,ftyntiner. orat tärkeitä käsittei'cä
sosj.aaiiteiteissä. Ra.tionaål,inen ihninen salitsee n:-i-n, et'bä häne" S$Sfilåä

olrsi- rnahdo116s'imman sliuri .

f ) Uen häyttäyty;' ikälålnkuin h.änen * valln$ansa tuloksella olisi hyö"1;r-

fur-rtrtt ic .

a) gan käyttäyty;r iLräänhuin lu"onnon tiloilla olisi todennåi-köinen ti-heysfu.nlitio.
-\ ;t..3) Hän i:e.yttä;'tyy i-käänlcu,i,r liän valåtsisi sen päätöksenn iol:a maksi-moi od"otettua

hyötyä s:l:näl}ä pitäer-r l-ränen (subjektiivista) iod"ennäköis5ysfuntiotaan luonnon

tiio i1la "

i'iuL';i'. .los ol*etaano että inforrrraa.t:i-o ei riiJ.å r'a-ärittelemään tcdeirnäl<öisyyksibi

epäivari:ioil1e tapahtuilill-e tai et'uårl epåivarmrnritta palientaa ed,elleen nuid"en

toimijoiden eationaal iset ( baj- d,r"ra';ionaaliset) päätötr<söi. Oarrrj-taan u.usi

kålsite rationaalisuu-ita va"rten, valir-lnan satunna.isuuden perlaate.

fn::'o-'-'niaati-cprosessornn9n teooia yrittää selittää, niten organi-smi on vuorovaiku-
tul:sessa strrik'i:ufoicllin" ).npåiristön tr",anssa a) sensoi'i.söenn rnotcristen ja nexllraa-
l-j,sten mekanisrcien per-usteellan joti;a ovat suurelta osin ennaltanääräiyt, ja
.\l.) sr-r),teelI iser jodrtavien ntlii: ;;i,rrocess-^ir: p€rusteell-a.

ällll-åinen ilalitiajako on ta::peen. Ennen }<äyte"bti.rirn käs:-tteitåi ttsettiT., Ithuoniorr

ia rrl;eslieie et -r"cre;sr-"1;rr. l':;rt on nahd,ol l j-sta antaa. näilte tari.-eri;:i. sisältä
'1; jlastoll-j-sct:.r päi"i:öltsentekoteooian ja signaal-imen l:avaitsemi#orian 'per.i-rsteella.
lii.-r.:'-btä: mahd"olliseäla antaa jb?lHonnruhai-npn selontei.'o sellaisen or'$ansi,min

ltb."vttblyt;vni.ses'Lei eprrvarmoissa oloisr.:a, jolla on su-l:teel-liser-" val<iintr-inut
sensorinen ja- iaotorinen ralrenne.

Sa'l;nnnaisuu.s on lteslieinen l<*isj-te vaikei-ssa d,isll::i;,.inaatioissa. ja iirsykkeen
l:avaitserrisessa kun se on iiygairystasoa. l.iylis jcukko pääte}eiii rcuutiunattor,.asta

birs;rkkeestä vaih-belee jor:jri-n vel:&ån ]<esi<j-arvon ympärill-ä. Tär äi vaihtelu
j o}:tuu liäl ;'stii, s j.öäis est åi ja u,J-irriris es-:a .

r
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$aul-i fakala
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KlrJallieten tuotosten analyysi (nukaan lukien virheanalyysi)

Tekstuaal-inen Fakenne
vaihe 1: Paikal-Listetaan ja l"asketaan propoeiti-ot (väittämät)
Yaibe 2: Huedoetetaan propositioista sikermiä
Vaihe )l Nimetään sikertnät
Vaihe 4: SeLvitetään sikermien väl"isiä euhteita, te, nääriteLLään kirjoite}:aan

(tetcsttn) diecourse-rakenne

KleliopiLLinea anaLyysi

S ernF.Jrtt inen ana].rye i

OrtografiqgF analyysi

.A'rvloidaan aineen ominaisuuksia t'poåitifvåsestir Ja paikallLstetaan

nyös virheitä.

Posi tiivinen åarkast_?Iu

1 ) Propositioiden määrä

2) SanoJen näärä
Erilaisten

]) Terbien määrä

4) frtlaisten ad.Jektilvinor määrä

5) nrilaisten aduuebien määrä

li-t"tt"isten 
eubstantiivien näärä

5) Sinpl"e sentenees näärä

6) Co-rd.lnate laueeid.en näärä

7) Subordlnate lauseiden rnäärä
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__!egg|l_r_} . Ug ) Transfor*ational gramnar and language leaching. Langua,*e

I,ea-rning, 190 1-2, s, 117-140

Vaiklia icieler: cplininen on prosessi-, joka ri1ppuu jär"}<eilystä enenmb,n kui.
6*'&r-*:ulkoaoti:iniser:ta, tr<ai-k).r'J'- l<ieleiliset ilr*ib:t eivät ole loogåsia vaan{satunnai-si-a.

Täl]öiir on tuivaudu'Lta.ra r,iuis, iiin. ,hlasio oprtaan ull<oa, san:oin erilaj;et pälaitd
i1a 'Jjotl,a to6åi r'nuoclostuvat säännöl:,.si. Ulkoa on opi-i'uava esim. niiilaj-sen täydenny),<-

sen verbi saa: t]:at-lause, infirnil;:il'i .jne. Ka,ilrki pc,ihker-il<.set on ope$eltal'a
r,rllioa.

Patterm- practice irarjo:'-iuliset ova-t hy,jdylli-siei esin:. harjoi'{;eltaessa väl-ttämät-

tär.inen ja- irrallisten relatiivrlauseid"en k-äyttöåi. Mu::ia- ko-?iteita- voivat o1la
nn. monj-trion nuod,ostns, pred:i-liaatinx koniplemeroLaatio, subjeii';ii, r'ost,r,.lil?-t
f * - - \

Ug],n is lrkel;'r to leave). liåiissä tapaul.;rissa ei iarrritae tilalnetar'lcennusts.

Joskus voida-an -le-Ltseen korrel<tisu.us tietyssä tifa;,Leessa päbltel1bi vain, jos

tiedå:Li:ulie nri.l-lainen on pu$r-rja:r(tir;oittajan) julki1au,,,L,':i..i{:).-r Liisi';rs jo;:tai-n

asi-as'1a.. Tå.ss;: e:. a.:l'r.a r.tl-lioaoppininen. Tällaisten seikkoSen opprninen on ehkäl

baikein 1s:r- syntaksin oppiniista.

T):re boy is over" the::e. / A boy i-s over there.

Äibe:'t is a doci,or :'-n n;, neiglr.bour"hood,.

Albe::t is ti:e i.oötor in r.ry nei-ghirou.rhood.

Ecle-L-]-i:-ren lar-tse iuo nii-el-een, ettal tohtori*Al-bert sattuna.lta- aai;.r-;t 1-ät.istö1Iä..

Jrill.in.rnåiiner: l-a,use nerliitsee, ettii l:.äl<ärin asuninen l,ähinaapul':-rudessa cn. iiscs-
-5ai- . sel-v.,-"vs ja Altrert oi,l hb,lnen nimen.sri. Är'tikkeli-n }iaiyttö tuo siis ilnri. puhujan

k;:.stt;rks en inaa.-: lnasta.

Voiiri ol la "ba::iloitui<se:rpulr;a:'-sta- an'baa esimerl;liejä epblhieliopil-Iisi-sta l-auseista
ja osoi-ttaa nj-:'-d"en puuffeet.

Tl:e pa,'bierd; lr.as gradually gr.olr:l weai<er.

Tl:e pati.ent grad.r"ralll-;' grew weake:..

lJcl-ell isessåi lauseessa. odoteia,an, eitä potilas eläår. Jä-'l-1'i-n-iräii-sesse, l-auseessa

ei tä.l]-aista ol-etusta o1e. jotta voisi osäta hä,uttålb_ r:.ditä oj-liein, cn tiedettäl.rä
r:il:i: o,r :.sir.ni'la i ,ji-ä; l ctkbbir..
I sa-ti John everJr cia;v for iwentlr yeers, ( ei ol-e nijhnyt l etkeen ':.i.1.;a;i:r;\

I have seen iohn ei"rery d-arr i'or tlvnn-Ly .yea:.s.

D,: es sor:ieone rvani 'bhese heans?

Ioes an.v-one want tiiese lrear,rs?

If l:lt eats soi]le la rdy, 1e; r: e r: nrrt/"

If he ea'LS anl;r ca-r..ti1-, let t'te i';nobl .

l^
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Yleensä sanotaa.no ettåi so-.re esr-intyy pos:"-tijvisissa- iarlseissar any kielteisissä

lr;,.sirvrssii- ja ei-rtoiauseissa. Jos säblntij pitäi-si- nei',,-l{airsa, lauseet olj-sii,'a':

s.rrps1lyr11lj-sia pareiLta,ln. 'Iåis:i;l ei ]:lu'i tenl<aan pi dä ]raiklia.a.ana.

Usein ei- cieåa rii.t'i;äi.rästi huomioon ilrrlisen ja- ki"ei-en loog'ista l-u-oilne'cia,

ilir:tis'ber ky!;yåi ylei-."1,å.iä ja n:uod,ostaa- intu.lt,iivjsia käs-',,t;;1,si a ku.t-tlenistaan
a ^.__ ^-: _-"t--iciUi,t]..bLd.

Pa,ssrr--ri-n srr-h.teen n:: tod,etl;.a ra, e;;l;:, srllai:ret r,'erbi"L hui:-r wanl-, irave ja suiLt

ei.,'a.'i; rruoCos'La pasi-iviaa llå'rcbi aerillai on opeteltarra ull'loa. Tyallinen passi-ir.r-

säläntii ei o1e t:'a::lsfcrtriaatio. Se oi: läliinnä nirrs';isäb.rLi:ö.

?

r

Cha:rli"e i,s really te:rrihl-e. ll e never fcrgi'res arr iirsiilt. Oi,'ce

or: -i;i:Le arrn hy solteone, and. he ne',.rer forSla're hin.
Charl-j-e cn ileskus''cel-u.;i 'l;eerr:a, seil i:esiiipiste, Passijvin käyttö teleee na]:do-r-li--

,selisi sirii l]rti|.1i Cla::lie i;eer:arlao (su.l,: jei.tira-) , jol:;å ori tt,et'rran pailika lau,seessa

ianallisesii, Tekstrl- j nni rr j-s'i:iset eei.i<at vai.lcij,.t"Lavat tåissä. (Oirce sonteone bi t

Cha,r'l-j-e cn the arrno ar:d" Cherlie never fov'flave him).

'i,3 1,,ra$ bitten

t. :'-.+.t-'-iä 1-. -,;i1--- ;: . J ( r,c c.

l,;u.vauks j.a kbiyttää
Vi,ij-hka emne vieraan hielen opetu.lisu"*s- yo"jkaan 1äll:+skäiål:r a,åna-

trans,io:'r''raati.ohieliop:'"n siiiintöjåin 1,/oid.as.n )'ksinkeriaisteåtu.ja,

Semasta s"vvär'alier:'beesåa tn voitu, jcl:'i:aa ira,ksi tai ss;ean'0i la-u,se va.inr jos

saua.t valintarajoitukset pb"tevä.1t, t6. samanlaiset su.bstanti-i'rj-t voj-vat olla
sub-ielltlna ta-i objek',,it"La ja saman lu"o]<ein verl:it e-sirntl,rr'äi,, Pinnallisest:.

rai:ti.,r"i.lai-set l-auseet eivä-L o1 e j;oct-ella id.enttisiä, ;ios sanan lcorvs,ar:rinct, -Loi-Ee 11
i':J

'Lo i n en. nerlii-';yl:sist5. on i"rah.doton.

?
Jol:n cöuld.nrt -t ,,i OO l:rs.
Jr:l:rn was pbysically r"rnable

It j"s impossible ttrai John

.Tctin corlldnti he e.s stupid.

Bill cut the salani r.Ir.th
Biil u.sed a- irnide to

+ Tl ,e booh used a l.nif e

+lile l.:ook cut 'i;he salanii

akt ii-rri-;: en, -,rlnntat-iivinen verbi
to l:lft 5OO ll;s.
Lifted iCO lbs.

, /-, , \ / ,as Farr; ! (It 'is ir,tpossihle ti at ... ) (*staati.i' ,'r r

i nv cl-t.r:nt o.a.r in en

ti.eltrife.
slice t!:e saftafti. ( use vaatii trel:-'Iränrr subjeictir:)

io cut iJ:ie safua.ini-.

r,ii-th the knife.

ii'rs:hsfarnie.atiohieliopin tuntemusu ei sen forrnaaliset 'rälineet, auttavat opetta*
'.aan- f.ielir ;:arer,;uirr (todennä .jise.sti), ,

r
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Oppilr.ita .roid-:ran ope{:taa isä;rttän:iiän järkeilykyhygän yleistysten le}remiseen. Epä}<åe-

li-cpillisten lauseiC.en ja tarhkcjen tilanteiclsn (l.-onteh,stien) esittä.mänån: tekee

natrclolliseksi yle,,;rtysten tekenisen.

Onlio tarkoit'rksennr:kai-st;, yrittlili toistaa äiilinkielen oppinieta? Ky1l-ä ja ei.
Ei, sik"si- crtä jol;kut lapsen kyryt ovåt menneel- nenojaan eiklj nij.tä voi en-äå-l krliyttääi

kymmene:.1 ikäivuoden (su'"lnnj-llecn) 3äti-.een. i"iitä nänårl taidot ova-t, ei- ole tied"ossa.

Lapsi oppiåa såil"r:töjä Ja- suuren joukon sa::ioja ja -poil.ilrbuksia. Tårhå: taphtuu.suu-reksi

osalcsi tiedoiiomasti. Void-aan ).rittää matLria lar:ssnn mengtb.elyä, multa kei-notekor.-

set l-is'bal; ia yleistylise.L eivåit ole ttaito ja'r. Sa:':an-l-aisl5g"_f*!_g,Cryqgeq_gp,n5eg
'1."'I.:'ar." i:iFl-^.i'1 -l ä -'-- --rl-c Åo*n ic ic r-'l a-i c*:,':rl.JjlJJlJc,rj^LrrJ(.,n.fl'3::_:-YjJ:*|3j.åt*3-

Carol C}:ronsk;,rl tuiolset osoit'ba-vai;, että unj-rrersealit opj-taa.r-L eri- tavlla ja e::i ai-
kana kuin k-ieieliä t;r;rpill-iset pi-irteei; biici-inhielessei.

vi eraan lij,e.'..:rl cpliniateriaalin laatr joi,l1e,
U,i.versaaiit ar-lavat .-itrSldöt

liåiyi;täbi o1eyån eroe sen snJ:teen miten lapsi oppi-i. äj,dj-nkilen säåinnön ja niiten vieraan
l-i ol on n-nni 'i,:r .npij- siii:lnön, La-rrsi p;rririr nuotoj_lerrraan na,h.d_olli,sinna:i ;rl';silieri;ais. n

sd-ännön. t{irin sj-l-loinki-n l;un hiinen puheensa sejvä-stix on ri-st:-rird-assa ;.rnpä-::i"störr

ral-]-in itanssa. Itaiisoisnegatiivin salli.rra säå:.riiö on ;rl;si-nLertarserrrpi i<r-rin yhd"en

hegati.i',r:,n sa-i-.i.j.,'a sääntö! V:-eraan liielen oppijoill-a er- eniiii ole l.:äytettåivi*såiän

keii:oja slli,ir:tdjen keli-eiini-seen siitil rii.ppune-tta lr-u"jni."a paljon i.nfornaaticta her'-l-ie

a-nnetaan; jos heillä olisi nå:iniåi irleinot kä;rteitaivj-ssä;in ire tod,:t;na}öisesl;j- vali-Såisi.
va'r llelpci.nnan säa.nnön ( esj-r-r. englanttapuhuva'L one-bellessaån espånlan iiieliolause'l;åa
Ainoa- v-i-:h.e r:rital he telrleelit sli.a.il'bö.;'en oppir:risessa- ol, eita- be sorreltevet oman

i;ie1e.-rsii sa:a-niö;jr.i toi-scr: liåe-Len opi,riniseen - varria ncrl:lrj- sii-Lå., ettei-vät ole ppp:--

i:ee'i; i-tr-r-t'la si'ii.ir-böii" I'Tå''-rl-t:tri: s j. e srltii, e1:it-i elii;e vo'i oiiotta"a- r'o:-vail'rne -Lo j-;,r-i:"r-:-..

a j d i:rkielen oppi ni-ser il;ul-1..u-a.
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lg:*iS: kiel-e : ;rksii öiCen je raf l-ien jäL:jestel.i,

c a. -p,kenle. lii e-l en åiäntercien jär-jestel irå, nu-cCostaa

. I'ul}kal.ir: iri el elt i on

see ionolonrsrn :-a.i-_ei.tcr:- I

.'..,.
'.'..

\i-_-_?

^

-

t>

r-:o t'ieei:rrer ;ie. san: nnir.orlotul.:sen jlir j ediel-i.:.i sen

j: iausei-den r"allir sen sJ'ntajctJsa:. r;:,1:et. tee:r.

r,cr i.:loi-i;eu .cal.e:ice. : ::-. 1:-l'

FaraC-i graatt j_set ralien6eei

S,;:ntarnaa ttis et i"akeiri eet

?--i -^-i - ..-.-r,-^-i-Lr--$-L-ru jlu!!;tan kiel-ioapi tut.:rj ::ij iä <ie1e111siå muotojar ;ct<a signal-
*l-""oenteel-f .rtn t"";;,r";t. Iiänen mukaanså on viisi p:-i:reinca, jcitt
engl-ar:ni n r;j-e 

" 
essä ilna j-stran rakenteellisia 1. kieliopilli-sia ne-ckityks

7 ;ar:r Ja:,i -qt-;".s: sano jen ja sanaryhnien järjes-Lys
) lg-lsijggg13!: rrat;,averbit", ',rrs'rosi iiot,:, ,,erLikke1.i t,, yns. F:.nktios

cvat 1äh:s vai- 1: leksikaalisra nerkit;-st:-, l,: iiden ciiäiel::iiyä cn i1::
t= niiilen sar:,:jen värisiä s',r:.teitr, jciiei; .r,hteycessi:. i:e esiinjlyar.

s.-rii: sailF toca;{ on e,iäselväo ;osk: siiti.. ruuttuvet fr:nkti csan:
vart: "!he shi: sail: t:c.a7.

ihip the sa i l-s tc:-,ey.

i) Iaivutu snr-iod ot

Sanc jen itric bcjen vaihielr:t ilnai sevat itsessi.än
nuutrksia ( suku, 1uku, tenous, si;a ;rre)

Si nanai oht okcntra s.ti!

merj:-t;iksen ;a huhtej

1)

1

1

it\

liänå ova t sanan l-ccpu ja, jot<a nriistuttavat taivutr_rsnu:..iö ja sirä1_i,
että n: nuu.tis'rat i':i-elic',i11-is:r :i-rkr iysiä" i.e r: r-.k;earr:t t:xi*t:-rs*
.uorl risl a siini, et tå n: l\.ra i 1.-; :. .-vii.i n':- tg ja { cref :- ..si -i, er_'.rr:kli i
I' l'- 1'r : a h:', 't ,

lt",-:.93q , j t
: l? -; ;t: i- -..i:.r ell , :,,:,,:t:lKl{f e 

.,-i,- 
e i: jr Si

: r., Ltr; ti r:..,t.'-tl å at:!t i-baitlan -l 
ai.r.s een

'.4 -i'r-i !-.'^ l-;
!-y .- UQ,

Iil:.e i:':

,n

ve !. a-

i -irnktrur:i-n) :jJ i4:..- :.'
krtrsi erasr ri.cri'bisc:li

.:s

F
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l,aclon ltuk{r3}t kle lioppil1j sie r:ri(r'r tei ta on rsir:ås erl tas,. j.si:,. j.i'l; b:.

*e/t rt.L'i.:roiå ovåt 'rj.nal:in: yhtrtrainen .rsilys(}'e"r+e+4uae}", lausernalLil , lglÅseerr-

,Le.se+Air sl'nta1 må.t(rnodif ieat j-on s tructurc:) r j:r-4s1ggkåt ja funktiosans t,
tqåvå.tueiårjestp=1.ry (aJ;arnuo'iot,, luku, suica), sananjchto, nor-folorTise!

;cs]11t jn norfle_e-nit.

Hal)-iclayn ?gAZ) r,ukaan syntaktisia r:alleja voidaan tarlrastella kahdella tavalla:
rakenteell^iq+E!r-i+ srdeemisesti. Rat<en-te2ååiSffigåsåååb?tå3å"Rae"ä35iå"$. sen erernsella].s1a '-- -r
tei1lä on funktionaalisia arvoia kuin rsubjekti-n, 

"u' .". nnåäre6. Systeenisess
tarkastelussa systeer-j. cr parari.igirra-;-.tt:i,:',e ,, l:a.1e..-.'--:.r ja s"Ypt"€8åftit o,.at sellais
kontrastiivisia oninåi.suulisia kuin rrnonikkor, raktiivinent ja rnegatiivinenr. liäbä
eivå,t ole toisensa poissu*ilevat, vaan ne esiiniyvät sananaikaisesi;i ja kircpakin
;.a1]. ia tela- -:ro:i€aern r:r j- terte. ; . ---' -

Ugrz)?1iesi,r/ åi.taan kie!-io:rpi tut.-:ii niitä kielel-iisiä nuctcja, ;otka signal

** ruO:ntec--r--'l-ista nerki ty-c{;, Il:i.nen ilu-kaansa 3n viisi p:-nkeinca, ici11
e ngiannt-n kieles sä ilnaistlan raken-neel]isia l-. kieiiopill-; sia nerkityks

f ) Sioro r-7lrlrlr;.c' sancjen ,;z sanar;ihnien järj:s l7st / 
v--:- . "':.\ *

c\ :1'--r'+' ^^' -at: trapuverbitti, ttpre-cosiiictt', ttarlikkeli-L'n yns. l'nktio:L j ! !l-if-!-LUoitr:r

ov:t l-äh:s vai:1: leksikaalista nerkit;'st'J.. l.'i iåen priäieii:ävä oo il-:

ta :-.rrC;i: s3l:.,en rrriisiä- suhtei tr, iotieb ;'niel'dessi' -ile ,^sii:-l.r-vr-1,

Sii.r-r. s.:rf s toåa-; on e;i.:e1vä, .roslca silt
vst: The ship saifs tcdaY,

Shrp the ca ils i;oc1a;.

l,) Taj-vu ti;srirr.od gL

San: j en nuctc j en -raihi el-ut ilnai serrat itsess iän ;aerårt;-ks a:: ; a

n'-,,-i i rk: ia ( sui:u, luku , te:r.pus , si ja ne )

S a na ni :,ht o !.,ontra s ti t

j'rtila ri-ii-si:;t iEvat iai
il-1is i: ri: rKl i,-:-iä. i.--

,lr.rai .r;;s..'V+1 ::t..teja i.

i
cu.-;ttt' v-i: fu::kti :sar

l
I

I
I

{d^l
tsrr a:d
-"--'l

Å)

a:r. ---!ll.",...]:(?i1

;: ' -r: i t:a.'::n

.j:ta{ L--i:-lI.r illi

:j -L 
,.r rj -_

; i ,: -:-'

;n :j ie

vutir.si:u'-- to j :* sikäli-
C -'i-r"u'. J r u::ZI'.iT'.1

.)L-'-j:.: -: - Lt i .--l 
-.\l

-i tr- -. -:



fnforrnaatio

- sanoa

- esittää
- väittää
-.ll.meittaa
- raportoida
-selostaa
- tiedottaa
- valtåtaa
- huonauttaa
- paljastaa
- sel-ittää
- vihjata
- korjata
- oikaista
- vakuuttaarvannoa

Suostuttelu/
taivutteln

Sosiaalinen kontakti Itseil-maisu

sr/fl.5.19?3

pitää
ei pidä

taivutella
houkutella
rohkaista
suositella
ylipuhua
neuvoa
ehd"ottaa
kehoittaa
käskeä
määrätä
pyytää
anoa
rukoilla
pakottaa
kiristää
varoittaa
uhata

tervehtiä
hyväste1Iä
kiittää
o1la sanaa nileltä/
vahvistaa
oLla eri rnieltä
loukata
pyytää anteeksi

onnitell-a
pahoitella

ilnaista mistä
ilmaista mistä
hyvåiksyä
kehua
ylistää
kannattaa
arvo$åe]-l-a
moittia
kritisoida
paheksaa
tunrnita

tunnustaa
julistaa
arvioida
jutustella
muiste]-la
kiroill-a
nimitellä
haukkua
panetella

F - I_iiotdlla
7l - vääristel-l-ä

valebdella
- kiistää
- kieltää
- torjua
- sivuuttaa

f
opettaa
kertoa
opastaa
kysyä
teidustella

keskustella
jutella
neuvotella
olettaa
selittää
tulkita

il*' _

f,
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letra€eg m* ( 1967) vaa.tii, että oppllaiden on saata,va $$trr*****:ek**tu*&;imen

kokenuksia koko kielen alalta (tOta1 language experience), koska hänen
ovat

mukaansa kielitaidon eri aspekti*x suhteellinen riippunattomia toisistaan.
Selrsco huomauttaa, ettå oppl1aalla on usein vaikeuksia ymrnärtää puhuttu

lause, jonka hån ynmärtää hyvin helposti hähtyään sen kirjoitettunar ja että
on mahdollista kehittää hyväksyttävä puhumistaito llman vastaava puheen

ymnärtämisen taid.on kehittymistä. Näj.n oppilas saattaisi kld hallita jokaiser

ryhe"&es tietyssä tekstinkatkelmassa esiintyvän rakenteen ja sa,nan yumärtä-

mättä ko. katkelmaa.

Ef**x

Konpetensssln js suorituksen välisestä erosta

(tglo,15-16)
Jakobovitsin/mukaan kaikki psykologisot teoriat ovat ottaneet huomicon

tänän eronr mukaan lukien behavioristi.set e*fi teorlat ( mn, Ilultin
tekemä ero SH R n;asER,
vä1i11ä.) fiefii<äyttä;itymisen alueella saattaa syntyä sekhaanusta sen

vuoksir että ymnärtämlnen on tavallisesti, joskaan ei aina, puhuinlstaitoa

parempi ja tänä saattaisi houkutella pitämään ymraärtånisyä kompetenssiua

ja puhumista suorituksena, Kuitenkin sekä ynnärtänistä että puhunista on

pidettävä suorituksena, koska puhumlseen vaikuttavat kdelenulkopuoliset

tekijä$ (rnn, muistine hmirn huomio ) va.ikuttavat puhunisen llsäksi yhtä

la.il1a ymmärtäniseen. Näyttää siis siltärettä toinen suoritustyyppin ymmärtä-

minenr kehittyy ennen tolsta, puhumista. j*kobovistin mukaan tätä voi
havainnollistaa seura&.ya kuvio å

Pinta- r i
rapenteien ynrmärtys- sYvä-

-nuheinnut 'mutlnn o s

puhamis- Finta-
*" rakente

prose s sii- 
"

q !d.ÄErt!
'/ nr"!ra nr.

mtttlhh^c yutrsvq

I

ilfunitil-
tVl-nen - -a?_l

rakenne l

muunnos :

ri
Epäsymnetria, joka valli.tsee ynmärtämismuunnoskyvyn ja puhumismur

väliö1ä, saattaa o11a yhteydessä siihen, että edellinen edellyttä



tä ja jälrinmäinen synteettistä 1ähestymistapaa, Jakobovits esittää olet+a-

muksen,ettäiffiana1yytt1setprosessitsaattavato11aihmi-

sille $elpompia kuin synteettiset prosessit. Analogisena vertauksena hän

alesittää, että saatt/ olla helponpia oppia taidekriitlkon kuin taitailijan
I

anmattl.

Jakobovit"i"(å?[R]n kiöLitaidon nelijako (puhuminen, puheen ymmärtäminen,

kirjoittaminen, luetun ymnårtäminen) ei ole lainkaan **!hsr*** sovelias

jaottelu, jos lingvistj-sen kompetenssin si-jasta kiinnitetään huomiota

konn,unikatiiviseen kompetenssiin. I'{yös Fishmän (lgge) on korostanut, että

komrnunikati ivisia tai. to

(o) eri med.ioissa/1(5tl
(ymmärtäm tg*f tuo t tami

ja tulee tarkastella laajenmassa viitekehyksessä:
n te 1 emiffi . nuhumi#. ruL"r1ffif 4.i=-i o i t tamirffi )
tta.va taidön tasor (b) eri rooleiEsa br*r&*'
M i, sieai#purrEfh"luttava tarird.on taso, (")

e1ämänaloil la
vioroiaaikutus2€iitffiouru, taöuu seiäää,

erl e s 14'!
kialen formaalisuuden,å*l"i,i*n* hallinnassa tavoiteltava taso ( idfiivalliner

vs. formaalinen) Ja (a)

uskonto, taide jn*). Fi-shm_nin nukaan kielenopetuksessa on otettava huomioon

kaikki nämä ynpärlstötekijåryhaätX ;a ratkaista mlllalnen painotus niille

a,nnetaan opetuksessa. Tätä päätöstä ei voida kiertää välttämällä että pyritään

opettamaan yleisiä kielel11siä taltoja.
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steinber g (1971) - vertallu""hor*kyla.is

kiel-estär ja. havainnolls$tqa esitystä

,l
/ 84-44Å -

s tis ta
ta je. uu shehaviorl*a*x** näkeray{ä

seura&vakla liuwiol La :
\

f
{
1

I

1it\l
TL1OITAMlNEN

Å
t
i
I
I
I

AMINEN Y]',:IVJÄRTJiI{INBN

SY}iTAKTII{EN &
FON0L0GIfi]lN
TIETO (koodaustai
varten) i

j

isvNrao"rtNER &

iF0N0L0GrNEN
ItfnrO (detoo-
laausta varten)
å

N,il'{ÄR,TÄi{INEN

/11
t\

i
{
i

Y

TUOff

PUHg

Steinbergin mukaan uusbehavioristifren teooi, ei $ååe tee eroa kielen ja

kfgnition vääi11ä. Osgoodin mukaan siis kielen semapttinen komponentti on
_-)r'.'- I

on ihmisen kognitiivinen järjestelmä. '/ Sen sijaan chomskylaiset pitävät

kieltä (tietoa) järgeetelmänär joka toimli gjattel""t$gffåååfid, fs. kieltä

kåytetään llmaisem4an ja ymmärtämään ajatuksia. Ajatteiuun päätytåä tai

sen muod.ostavia kognitiivisiaa proses,qeja ei kuitenkaan tarkenrnin määrite11ä"

Steinbergin mukaan toj-nen huomattava ero chouskylaisten ja uusbehaviorlstien

väli11ä on se r että ede11j set tekevät eron kielåfriedon ja kielenkä,.itön

vä1i11ä. Tämä erchan on pohja.na Chornskyn tunnetulle konpetenssl-suofitus -
dikoftönial1e. Kielitieto (komp"tenssi) *XF*fiSi*rxtk*nkxexxr ko. tiedön

fiä;,'+{55 koskevåen sääntöjen kxNxxa samoj-n kuin nrijstia, kiinnostusta jne.

koskevieri rlnöödden kanss tucttaa lauseita tai niid,en ynmärtämieen, Tuctta-

misessa kognitiiv j.nen ,"l,r"ssi *umt luo a jatuksen, joka il-maistean f.ie 1

avul-la ja lausutaan puheena. Ym;närtämisessä on kyseessä vastakkainen

nr,rcorei

DEMANTIIK?]
( rc,cturrro )

4\
i

KCG}ITTTO

Trill0s
TAI'IISEN
NöT JA

KÄYT*
SAAN*

EHIOT
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Chonskyn rnieöestä orisi vastoin intuitiota ja järjestöntä pitää hänerr-t

kuvaamaansa kompetenssimallla suorttusmallina. Täten ei ole jårkevää

oletta:, että puhujq valitsee yleiset lauserakenteen omsineiåuudet ennen

kuin hän valitsee sxnaxto*tisa*xxxnfx sanastolliset llmaisut. Chomsky

pitää kieöitaitoa (kompetenssia) kielenkäytön resurssina pikemminkin kuin

kielenkäytön prosessina" Kielitieto on tietoa kEelestämme, ;ota käytämme

hyväksrir lauseiden tuot tanisessa ja ymmärtåmise 
= 
*a $Hutått*inun tie,to sinänsä

ei ole riittävä suoritustehtåviä varten.

Ohomsky pitää kielitietoa (säännöstöä) henkilön omaamana todetliseaa tieto-

na. ia kielellisiä universaaleja (tutenf syvärakenne, kiellopirlliset kate-

goriat jne) psykologlsesti tedellisina, koska ne mäårittelevät r'ilrielen?'

luonteenomaisia piirteitä. Vaikka siis täten lingvistin kuvaus kompptens-

siSta voi o1la neutraali kielenkäytön suhteen, se ei ilnaåsestik ole

neutraali sen suhteen miten i*etsx henkilö organisoi ja varastoi tämi

tied.on nieleenså.

Katz ja Postal esittävätr että ko:ipetenssinallia sovelletaan suorituksessa

niin, että enein r,'alitaan semanttin-" $$$*$: sit&n syntaktin"" R$$F*$s

ja viimeksi $oneettinen edustus (#ogÅ. Toisenlaj-nen nää valintasäännöstö

tarvj-taan lauaeiden ynrnärtämisen ja tulkitsemisen selittåmiseen.

f.F

Yiineksinainittua lausetta on vaikea yinmärtää, koska Csgood samassa klrjassa

{. toteaa, että perkeptilvisillä ja kie1e11isi11ä merkeillä ja sekvensseillä

täytyy o11a , jollakin taso11a, yhteinen edustukselli.nen (semanttinen) järjes-

telmä ja yhteiset orpanisatoriset ( syntaktiset) säärnöt. Mämä yhteiee* pirir::te:

elvät kuitenkaan ole lingvistisiä våan t<ognfitiivisL luonteeltaan. Tänå --

kognitiivinen systeemi on såma kuin kielånppien nsemanttinen komponeittitr ja

tämä puole$taa,n on saina. kuin syntaksin ttsyvära.kennetaso".

Eä*ä
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Kielitaidon faktorlrakenne(lOtgrenin mukaan, s. 61 )

äänt rnen

kiel ujuvuus

aktiivinen
ssalvlnen

ktrivinen
asslivinen

1

sanast "hall "
il

rakent. hall.
il

v
sanasuJrivuus lah j akklrus

Horst Löfgreno Mätningar av språkfärdighet i tyska i grund-
skolan, Pedagogisk drientering och debatt 29t GleerupsrLund.
1969.

Robert lado, Language Testing, Longmans, Bristol, 1962.
1

s-

\ _ ..*t_*<d*
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J. B. Oarro1l3 Towards a Peforrnanee gåa-mmer of Core Sentences in Spoken and

f.iritten finglish (Spacial Iseua of IHAL )

p. 44

In trrnentaltl prngs6sing, tbe rulee rr:ight still be identig€r'i, fron a formal
stand-point, but learned and applied quite independently.

p. 45

Both in active and passive senåöncee many of the rules can be --qtated rcnst
sårepiy by refeming to the rtth*mett of the eentence - whether it is the deep
subjectr as i.n 6.ctive sentences, or the cieep n'!:ject, as in passive sentences.
Tt uould s'ppearr therefore, that the comespr:nd.ing mental processing operates
j"n essentåa}ly the san:e i.r;ay for actj.ve and passiv* eentcnces, åaing tlie nthelner

as the element operated upon,

Ln
-q/h /:A

lJ.

!'Je rnal' also mufugest that con:prehension of sentences depends upon learned"
expectaliön.s regarding the sequ.oncs of elements and the awareness of r"rhat

el-enents $ave or have not* beeb expresned Rt any given stage of the pereeption
of a sentenee, fn this wa;' the performance Sra&mar developed here is reLebant
nat only for sentenne productåon but al-so for sentence cornprehension-.

F.4z

psycirolir:guinti-c quesii.nne I

r* wl:at extent are there universals in the gfiSå$å$*"gfutmgffieg*?gr$tr#åftpu*Frd

different 1-an6agges? To what extent are there universå&s in the characteristics
of the code cornponents in differ*nt langu*.gee? What are the irnplications of the
find*.nge for the probl"em of linguistic rel-ativity? lfirat are the imnlications
for problems of transäation between languages? To what extent are the *l.ulestt
cf a pefformance gråmrtar tsnchabl-e , er.nd in what manner? Can they be regarded.
as formulations of rrhabitsrr, and. if so, what are thei:r: behaviäial properties?

?
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Herriot, P. &lglo)
^"e thuen.

An introduction to the psychology of language. London:

Kieltä on takasteltu eri näk5kuLmlsta: gåxg*xtrtx*x&x(xys*xruixåtx

järjestelmänä: äänteiden ja symbolien järjestelmä(koirpetenssi -suofitus)
- yksilöllisenä käyttäytyrnisenä : tehdään johtopäätöksiä käyttåytynisea**x

perustella psykol-ogj-sesta fun&kiosta

- yksilöiden välseinä käyttäytyraisenä: kieli on viestinnän våltne sosiaali-
sessa tllanteessa

Tarhksteitaessa kieltä yksilö11isenä käyttäytymisenä voidaan käyttåä

pohja.na erilaista aineistoa ja tehdä erifaisia pääte1nnlä.
(t) Voidaan käsite11ä puhetta ja tehdä johtopäätöksiä sen tuottamisesta,
(Z) Voiaaan tarkateåla nuita reaktioita kieöe]lisen inputin tuloksena. Vol-

daan ve r"a t*u"$å*gå Ftto{å . g"*ki;*åx
( r) Voiaaan havaita Joitakin näihin rr:aktioihin vaikuttavia riippunattonia

ntuttujia ja tehdä johtopäätöksiä tuottanleesta ja perseptiosta. ( mni.

voidaa.n manipuloida. muistettavien lauseiden kieleiopillista kompleksisuu.
t*) .

( 4) Voiaaaa tutkia puheen peralingvistisiä ominaisr-ruksia., joista goidaan tehdi
johtopäätöksiä tuottamisesta (esim. eleet ja intonaatio).

(5) VotOaan setrvitel1ä millaisia yhteyksiä on toissat-ta ilniaisujen tilan-
teellisten ja kielellisten kontekstien js toisaalla niiden haviatsemisen
ja tuottamisen välillä ja tehdä johtopäätökå*ä niiden ynmä,rtämisestä ja
nerki tyks estä,

(5) Voidaan arvioidan kie1gl .vaikutusta \4lftF$n |<äyttäyt;imid'c.en rilppumatto-
nan& muuttujana ja tehdä johtopäätöksiä sen yhteydestä ajattelrtrun
(esim. kieli ja ongelrnanratkaisu).

Kolmen eri lähestyrositly6ll vä1i11ä on teitenkin yhtegrksåä. !oid.a,an esim. kysyä

ovatko lingvistiset yksiköt psykologieesti todeltisiei. Tämä kysyryh""B*gettelu
liiottelee 1in$vistien ja psykologien eroja. Parenipi tapa olisi ehkä kysyå
johtavatko pppkologien h;rväksymät koemenetelmät siihen, että 1öydetään

lingttstien ykxikfi* eri teoiääå yksiköt ja nå,iden tasojen välinet vuorovaiku-
tus. Erilaiset kokeelliset menetelmät sqllivat kielenkäyttöjän toiminnasta
tehtävät johtopäätökset, joi$Sa pppkologi on nimenomåan kinnostunut.



?

?

^

Lingvistin analyysissä erotetaan eri tasoja (fonologinen, morfologineh,

syntaktinen ja semanttinen). ITistori&11is63ita näkökulmalta katsoen lingvisti'

ovat olleet iaipuvaisia näkemään tasojen väLiset yhteydet yksisuunte,isina

nTikrotasolia makrotasolle. Psltologille hierarkkisen rakenteen tasojen

väliset suhteet ovat erittä:-n tärkeitä, s111ä llngvistin antama rakknne

saattaisi osoittautua kornleksisen taidon valmis malli. Psykologl ei o1e

niintlan kiinnostunut ouhöko yksiköt itsessåän psykologisexti todellisia
rilttävän hyvin

kuin siitä kuvaako koko nalli kielen havaltsenlsta ja tuottanista. Täten

psS6kologi el testaa foneenin tunnistanista tai muistamista niinkään sinänsi

kuin ynpäröivässä foneemlsessa, kieliopillisessa ja semanttisessa konteksitr

sa. Tätä löhestynistapaa kxrrxt tukee muiden moforisten taltojen hierarkki-

nen luonne ja elologien selvittämä eläinten vaistohvarainen käyttäytyminen.

(tu esin. Mi1ler et a]. 1!60). Se johtaa kie*en kuvaamaan kielåä,listä käyt-

tåiytymistä komlleksisena taitona , joka muodostuu seuraavista osataidoistar
' / 'tikulorirnti), morfeernien valinta ja kielåopillinen kornbinointlaantanlnen {\ar

(ltitter 1964). Se ei ehkä kuitenkaan $nhd* käslttele tyydyttävästi 'merkityksr

ongelmaar.

?
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Eavainto- Klelellisåen ärsykkeiden
toininnot samaistarninen( tdentif ) ja
Kanava erottelu (dtstriminaatio)

Kanava Auditiivinen VLsuaalinen

KISLELI, INEN ÄRSYI{KNTSTö

S Fonologia Syntaksi $emrntiikka Ggfo-
logla

MUU ÄRSYKKEISTö

/^
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l,lutta

j"i; - i

orqel"na*F hän yrttti e,' ratkaista?
.d.^."-*''.-.'..'.

usein kysytälr,; I:j.å, IIr.,;.i.:i :;i:i

t

a.:1r {,r.,:

'i-i.l;-.i ; i lil.',rr ? vqqå*: ]triiten vcinme miniraoiria, sekå sen esiintymisen
..s e_r:. s*rirauksia, r:rikä}i

va-l-larr väärå n1<,åiyt #ija-
todennäköis.irgttir et t J
sitei esj-ii,t;1y?

Tärheltä kysymyksiä ovat :

J tt \*\'\
oneal ryr \

\

t, ly'<'oi,g'clratilanne:

Liinin:oi r'åiltettä,rissäi glevaa &j{x }räreinrystå.fsgrun.

l_*jl-l rtä neidår'n tr-rlisi tehdä näissä cloissa? 14itkå. ova.t
I ehddtuksesi?

C&n p.A5

s rnu]tr
1

I. ,'.. i

t.-ri!:jten voinme orEanisoida paliittiset instituttir:mrnem**x nii.n., etteivät huonct tai päte:
I

nättönät hallits$jat aihetr*a lij-aa pal-jon,rahint<oa?

._".l1iten vt:imme toivria havaitsevamme (iia el. in:ö:iro ivanime ) vi-rh ettet ?i
i



(1959)
Guttnanin/pirreaftalyysinenet,elmäa (facet analysis) voidaan myös soveltaa

kielitaidon rakeriöeen analysointiin. Filröeet ovat tila.nteen dinensioitat
joiden uskotaan otevan nlelekkäitä mittaamisess&. Piirteeti+åTg*ååfftJoo*r,
mittaamlsta ja näin ollen piirreanalyysi eroaa faktorlanalyysistär Jossa

faktorit sgadaan tietd.oston analysoinnin Jälkeen. Piirreanalyysiä voidaan

käyttää jonkin ilmiön dimensioiden rakenteen sel-vltttinisessä,

?

Piirteet liitetään
/.\l.napplng sequence/

Beuraavan laifen :

Henkilö suorittaa

Toini jan käyt täytymlnen

vas taano t tamisen
tuo t tami- sen

usein toisiinsa semanttlsesti. ns. kartoi.tuslauseen
avulla. Kielitaidon rakenteen kartoituslause voisi o1la

A . 1,Tol&"ijan'r.käy t t äi'tyn i ne n

Ä. Kanava

1. Auditilvlsen vä1ttykse1f. Kielellisen aineh
2. Visqaalisen kanavan r.::'

I. ftrtB$llatorisen
M.

1. dakenteåöen

2. Sanastom

J. it anteöden

4. Klrjainten
5, Yhtenäisen esityksen

'l .
2,

Ilenkilö suorittaa

A. Kanava
1. Auditiivisen
2.Visuaalisen
1. Artulatorisen

kenavan välitykse11ä

b. Kielelliäen ainehr
1. Äänteåden

2. Kirjainå6n
A, Rakenteå&en

4. Sanaston

C.Tolmijan käyttäytyminen
havaitsenisen
tuot tani s en

1.
t

I
rY---n-jt.= l -----J:''Hen$iLä I suoritter,g kielel}.iSen ainhkke^a*. - i

Ut \-'" '"€- -4utgnisfuoi,;s
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'rr/ittgenstein, lhilosophicaL inves*igatlons

p. 2ZO

Let the $slc use of words teach yriru tbeir meaning.

p. 11

Kuinka monenlaisio lauseit;: on oleuassa? Esinerkiksi vaite]'H98it$- ja

käsky? - On olemassa lukematon r:räärä(erilaiå lauseita): ruxemat8f,*ftrta*x

erilaisia tapoJa käyttää Itsynbole ja'r, trsano ja", tf la,useifai'. Ja tärnä noninai-
eyntyy

suus ei ole mitään kiinteätä, kertakaj-kkistag vaan/uusia kielityyFFejår uusie

kielipelejärkuten voiume asian r;r ilamaista, ja toiset *$tftIft*xt vanhenaikai-

eiksi ja unohtuvat. (Voinnne saada tästä karkean kuvan* ajatte&ena,lla matema-

tiikassa tapahtuneita nuutoks:a).

Tässä termi11ä I'kielipeli" pyritään

on osa toinintaa eli osa elämää.

korostanraan sitä, e ttä kielen puhurninen

Käskyjen antaminen ja niiden totteleminen-
Esineen ulkonäön kuvaileminen tai sen nittojen llmoittaminen-
Esineen rakentaminen kuvauksesta (piiroksesta)-
'Iapahtumån råportointl-
Tapahtunan spekulointi-
Hypoteesin muodostaminen ja testaaminen-
Eokeen tulosten esittärrinen taulukkoina ja kaavioina.-rarinan kekåiminen ja sen lukeninen-
Nä$$åe leninen-
Kaanonin (tet;utaulun) laulaminen-
Arvoitubten arvaileminen-
Vitsin keksimi.nen, sen kertominen-
Kåytännön artteuetiikan ongelman ratkaiseminen-
KieLestä toiseen kääntöurinen-
Fyytäminenr kiittäminenr klroileminen, tervehtiminen, rukoil-erninen.

0n kiinnostavaa vemata kiel-esså olevien rat*tl:*[*ffe työkalujen moninaisuutta

ja tapoja joilla niitä $äiptetään sekä sa,nojen ja lauöeiden moninaisuutta sii-
hen nitä loogikot ov-t sanoneet kielen rakentees$a .(Mukaanlukien Tractatus

Logico-Philosophrihuksen teki jä)

futki kielåpelien monlnaisuutta seuraaviEffiesimert&*åä3a muidear

P. 15

QN*p We nay say: only someone rsho already kncus how to do

signifioantly ask a name. (Wnat do you call this?)

aomething with it can



Fr 19
For
phiåosopliical problems

p. 20-21

For a lar&e clrrss

t'meaning" it c4n be

language.
Änd the meaning of

p. 24

arise when language goes on,,holida.y.

of cases - thougir not for all * in which we

<iefined thus: the meaning of a word ie its

a name is sometimes explained by pointing to

employ ths word

us€ in the

its bearer.

;

t;

(For) Naulng and describing x:ce do not stand on the same 1evel: narning is
preparation for descriiptj-on. Ilaming is so far not a nove in the langaage-game

a.ny more $han pyätlng a piece fn bh place on the boerd is a mose in chess.

We may say: nothing has bees so far been done, when a thing has been nåmec.

It hes not even go! a nåme exeept in the language-gåme. This was,shat i'rege

meaat too, when he eaid that a qord had rne*ning only as part of a ser:tence.

p. 3l

You talk about ai.l sorts of languege-gåmes, but have nowhere said rorh*t the

essence of a language-ga&1e aad hnaee of kanguage , iq:what is eonnron to all theee
!

activitiÖsr and r+hat makes then into language or p;:rts of language. so you l.et

$ourself off the very p*rt of the lnves:igation that once gave youpurself most

headachep the part about the SenersL form of r,ropositions and of l*nguage,4
And this is true.- fnstead of prodr:cing sonething comäon to a1l that we call
language, 1 am saying that thses pbenonena have rro öne thing in comrnon which nake

us use the same word for all, - but that they are related to one another in nany

di t'ferent r^rays. And it is because of thls relalionship, or thees re lati-onshii:s,
that wecall them all "language". r wi]l try to explain this.

Wha j

ba1 I
yolr

!p,

i\

llbut
;

is common tc:

games etc),
kook at them

re 1a, ti"onships

lookl

them all?
Look and

(diffe:ent kinds of
see rshe ther there is

ycu will not see semething that
r and a whole seråes of thern at

games: board games, card gsnes,

anytlhing co;ilmon to al-}". Fcr, if
is coramcn to all, but slmilariti
that, To repeat: don!t; think,
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p. 16

In such a difficulty altraYs

word ("good" for instance)?

fhen it will be easåer for

meaning,,s.

Compare Enoying and sajdng:

a,sk yourself:

Fron what sort

you to see that

How did we learn the

of examples? in what

the word must haye

rneaning of thir

langi:age-gai:e s'

a family of

how ma::iy feet high Hont

how the word "g;åinerr i-e
hora a clarinet sounds.

If you are surprised that one can

you a,re perhaps thinking of a case

the third,
?? (compdtence - performcatrce ?)

know soanthing and not be ablo

like the first. Certainly not

Blanc 1s-
used-

; to say

of one

itt

like

?
p. 41

låla night såy: an explamation serves to remove or to avert a misi:nderstanding

- onerthat is, that would occur but for the expl-anati.on; not every one that

I can imagine.
r.' i'' ä,' 1--''.-r

3ut lsn't it an dry1Lnexact explanation? - Yes; why shouldn't we call it
rfinexacttt? Onl.y let us und.ersta,nd ihat ttinex&cttt means. For it does not me&n

ttunEga,ble, tt

p. 47

There raust not be anything hypothetical in our conslderations, He ilust do

away with all g:r-glggjisg ,and qq3gåi**åg#_ alone must +&ke ite place. Ånd

this descrJ"ption gets its light; that is to se.y its purpåsep from the phi.lo-

sophical problems. Theoe are, of course, not empirical problems; they are

solved, rather, by looking into the workings of our lan6ueger and that in
such a way as to make us reeognize those worklngs I in d"espite qf ån urge to
misund.er.stand then. !he_;:rqblems are sq.]veci, not by giving new infornationt
but bi arranging what,we have alvaye,knowq, Philosophy is a battle against

the bewit"nffiS of our intetligence by mcans of language.

p.50
The ospects of things that

r simplicitY and far;:iliaritY.
a,träys beiore cnets eYes) .

striking and most Povrerful.

are most inportant for us åre hid<ien because of the
(O;- iu.'*unätr" to notice soo&*'ring - becauee it iti
.W* fui{ to be struck by urhat, once seenris nost

7
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p. 59

The -gprlication is stilt *te criterion of understanding.
p. 58-59
ff one says. that knowing the ÄBC ås a state of the uinri, one is thinking of a
state or#åental apparatus (perhaps of the brain) by n:ans of which we explair
the manifestations of that knowledge. Such a state is called a disposition.
But there are objections to speaking of a state of the mind here, j-nasntuch as
there oughtdkfe tvro different criteria for such g state : a knowledge of the

*9.9åS*-!U*"llglr "of the apparatus, quite apart from g*fr-,, y!*.!.,åf-,.{.,oes. (tt'otiiin€t
woul"d be more confusing here than to use the words Itconsciöusrt and. tfunconsciouH

for the contrast between statee of consciousness and disposltion$, For this
pair of terms covers up a grarnmatical- difference).

/

?

?

,y.

tnrrv
the

in
ist

Il' i1\

i ll!l;
llå
ti,

The graumar

"is able tor!

. teehnique) fdt'.l-l* ,-
'f

op a- -.a {& f"ou;i
siynr 'r'.

L7t,"t t,1.*t o / fA firv
ll, * !{,":4.f,cr .*'

of the word "\ooyib" is eviiiently closely related to that of tteån'!,

. But atso closely related to that of 'undarstr.*nd sn. (i"l*"**"y of

61

not to think of uncierstanding a,s a ilmental proeess r at
expeessi-on which confuses you. But *r* ask yourself :

vhat kind of circums$ancesrCo rare sa.X,Inow f knoior how to
the formula has occumed to me?-

all, For that is
in what sort of ..$u*,f,,g,

go onr, when{ that

fn the sense in which there are proeesse$ (including nental processe$) which ar
cha'raeteri-stic of understapding, urylers.tanding 1s not a mental process.

(A painas gror+ins 'o"* åldressl ;rT Hä;o. '' *;;" or a sentence: theee rre
mental ryrqcesses). 

L.\.

p. 81

Tc obey a rule, to make a report,
are customs(uses, institutions).
to understand a
language tnee.ns

p. 81

Änd hence also 'obeying a rule' i* *..ple9f--i-_q9.
a rule is a& not to obey a rule. Iler:ce it is

tprivai;olyr: otherwise thinking one i.s obeying
obeying it.

to give an ord-er, to play n geme of chess,

senter.ce means to undessåånd a l;ånguagef To understand a

to naster a technique.

Änd to think *h&
no't possible to obey

a rule wculd be the

or:e i"s obeyinl
a rule
sane sdr



p. 82

Langua6e is a la6yrinth of par.hs. 1'ou approacli from oqle side and know ycur
way about; you approach the sane place from another side and no longer kncw

your way about.

r
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I
S, Pit Gorders The vÖsual element in language teaching.Longåans: Lond.on 1966

--tutkl+, tutkimne
on mahd.ollista tll9l*Sh9***tr kieltä tai kieliä sernat ra tavatla kuindl*$*Hägg*,
historiaa tai maantietoa - r'sisältöEäneenarr, eri abstraktiotasaåla edustabiaa
käsitejoukkona. Lingvistl xnx*yswi $utkii kleltä näin pystyökseen analysoimaa:
ja kuvaamaan sitä. Tänä vaatii tietysti teitoa, mutta kyseessä on pikemminkin
tiedemiehen kuin kielenoppijan tarvitsema taito. Moni akateeminen lingtisti
pystyy antama.an erinomaisen kixtexkuvauksen kielestäe jota hän itse osaa
käyttää vain keskinkerta*ses-hi.
Tekemisen
Suorittamisen taidot ja kuvaamisen taidot ovat erilaiset. fntsensiivisinkään
kielen dsskriptiivinen tutkimus (opiskelu4) ei vä1ttänättä johd.a taitoon
kommunikoida tai ynmärtää kyse$*tå kieltä. Se saattaap €xi.tyisesti korkean
kourutuksenx saaneill-a alkulsilla, edistäävåF$itlE?å, mutta ee ei ole
välitärnätön tai olåelftnen osa kiel-enoppirnista. fätä osoittaa ser että
poi\lquksetta kaikki oppivat kommunikolmaan äidinkielellään ilaan että- rte
hei*å lainkaan tai sanottavasti opetetaan tletoa kieLestään. (p. 6)

Kyky ilaaista itseään $öålakin kåele11ä Ja kyky ynnärtää kok kieltä gvat
kaksi uri 5X*S* , vaikkakin ne ovat räheisessä ;rh6*ydessä. Jotkut osa,avat
lhaaj.sta itseään paremmln kuin ymmärtäfuät, kun tacs toiset ymmärtävät hyvin mr:

mutta eivät pysty ilmaisenaanitseään. Tämä yleinen kokeåus saa ajattelemaan,
että kielelliset taidot voicaan jakaa yleisesti produktiiviseen ja reseptilvi-
seen taitoon. Tätä tukee nnyäs puliehärirriöiden tutklmuustulokset.

Näiden taitojen edelleen jako ktrjoittamiseen, puhumiseen, lukeniseen ja
kuuntelemiseen ei paljon auåa opetuksessa, vaikka si11ä on jotakin käyttöarvoa
Jo 40 vuotta sitten tunnettu neurologi Henry åead väitti, ettå ko. ternit ovat
pelkästään reck*aiiaiaxkurxxkx*s, tiettyjen ihmisen tolnintojen verbaalisia
kuvauksia ia ei*el ole nitään syytåi olettaa, että näåä termit vastauvat
nitåän selviä ja erillisiä psykologlsia funktioita.

Paaempi kielitaido$en lukoitus klelenoptusta ajateellen on kohnitasoinen.
Ensinnäinen taitoryhmä on nimeltäån notoris-perkeptiiviseÅ taldot. ,,Motorj.set

taidot koskevat prirheäänteiden Ja klrjainten tuottarnista, perkeptiivlset
taidot tuas koskevat äänteiden ja kirjainmerkkien tunnistamlsta. Kirjainnerk-
kien tunnietanistaito siirtyy tavalllsesti äidinkielestä vieraaseen kieleen
( el kyrillisetn akkkosten ollessa kysegssä ST), sen sijaan ääntämistä on aina
opetettavai sekä tunnistamista että tuottamista.

/^
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0n hyvinkin nahdollista oppia ja xak oletettavasti opettaa näitä motoris-
perkeptilvlslä taitoja eri1lään muiste kie&ellisitä taldpista.( vrt. taita-
vat åatkrjat jolclen puhe kuulostaa esim. ranstalta vaikke ei käytä yhtään

ranskan saa&a tai kielioppia).

Toinen taitoryhnä on oreqnlsaatiotåidot.Tässä on kyseessä kielen yksiköi-
den organisointl (sanaston pkixköi1 kieliopin tai äänteiden yksiköt) hyväk-

syttävikkl malleiksl Ja tolsaal-ta kyky sretrircx$a haraita ia analysoid4

sellaisia malleja 1ukååssa ja kuunnellessa.. Nåiden taltojen produktiivisia
aepekteja voidaan kutsua geneeatiivisiksi toidoiksi ja reseptiivisä aspekteja

analyyttisihsi taj-doiksi.

On ilnelstäp että organisaatir:tai*o$$en opplmiseftla tulee o1la huomattava

ä"**" vieraiden kielöen opetuksessa I rnutta ei ole niånkään selvää, että
åtta rra*ä taidot voidaan oppf;a ilnan että oppilas oppii konnunikoinaan

teliokkaasti tai ymnär'ämään mitä häne1le sanotaan vieraalla kielä11ä, 0rgani-

saatiotaitojen opettaninen ei pelkäståän anna opplJalle kykyä komnunikoida.

Tällainen yritys veatisi peljon aikaa ja, enegf;laa eikä sitä tunnu voitavan
perystella. 0ppiJal1a ei olisi mitään notilvia oppia, koska - kuten oöemme

havainneet - i:ielen tarkoituksena on merkityksen välittäminen. Vain akateeni-

sella lingvistillå voi o1la perustel-tua syytä oppia kielen rakx malleja lIaan
että opirii niiden merkityksen, teösin sanoen ml11oin niitä kåytetåän. On kui*t
tenkin syytä huonata, että tälLaista oppirnista voi Jossakin nräärin tapahtua.

Void.aan ogettaa, että oppilas on oppirnut jonkin asianp koska hän käyttää
oikej-ta sanoja. Tässå saatta kuitenkin olLa kysynys pelkästä verbalismista.
Voi tuntua mielettömäl-tä , että olisi uahdollista näyttää puhuvan troikeinn ja

joskus jopa ttjärkevästit' ilman että tarkastl ottaeh tietää mitä puhuur mutta

tänä on toki mahdollista.

0n olemassa kokkeanpi taitotaso, jota on kehitettävä ennenkuln saavutetaan

tåysin miel-ekäs kielenkäyi*0. Kyseessä ovat semanttiset taido*xja se koskee

tavallisesti nerkitykseksi katsotun asian ilmaisemistal HyväksyttäväIlä

sanajonolla jokka on kytketty yhteen hyväksyttävällä raknteellisella tavalla

ei vielä välttåmättä ole merkitystä. Niitä on vielä käylettävä oikeissa

tilanteissa (olosuhteissä), ts. konmunikoinaan tai tuottanaqn halutun vaiku-

tuksen kuulijassa. vaikka kielenopettaja on paljorti d*å*i*l$å"$*oqåf,åå'

taidon, sen olemassaolon ha'våltsi Jo IJead pSlhuessaan käyttäytymisen semantti

sesta nuodosta, jonka häiråintyminen johti sanojen ja sanonoti*n ååil**t$ii*"o

tunnistamisen 3xxi*xe vaikeuksiin (ts. niiden formaalisen merkityksen y1i

menevän merkityksen tunnistaminen oli vaikeata).
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