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1 Johdanto 
 
 
Isäni äidinkieli on viittomakieli. Hänen vanhempansa ovat kuuroja ja isäni on kuu-

leva. Hän on siis CODA – children of deaf adults. Kun isovanhempani olivat vielä 

elossa, käytimme yhdessä viittomakieltä, vaikka en silloin kieltä täydellisesti 

osannutkaan. Isovanhempieni kanssa meille kehittyi kuitenkin oma kieli, jolla me 

kaikki pärjäsimme. Kaksikymppisenä opiskelin viittomakielen tulkiksi ennen kuin 

aloitin opettajan opinnot. Tulkin opinnot vaativat uudenlaista asennoitumista kie-

len äärelle kuin aiemmin – meidän oma kommunikointimme laajeni yhtäkkiä yh-

teisöksi, jolla on oma kieli ja kulttuuri. Akateemiset opinnot vaativat käsitykseni 

laajentamista ja halusinkin oppia ymmärtämään myös isääni paremmin. Ensim-

mäistä kertaa ymmärsin, että meillä on eri äidinkielet. Yritin haastaa isääni – miltä 

viittomakielisyys sinusta tuntui nuorempana? Isäni avasi asian yksinkertaisesti: 

tuntui, kuinka oma kieli olisi ollut vähän nolo juttu, koska se teki meistä erilaisia. 

Isäni halusi hoitaa asiat suomea käyttäen, jotta hän ei leimaantuisi. Ei sillä, että 

hän olisi hävennyt. Hänen äidinkielensä oli vain eri kuin kaikkien muiden. Isäni 

sanoi joskus, että hänestä tuntui varmasti samalta kuin monesta maahanmuutta-

javanhemman lapsesta: kotikieli on kotikieli ja ulkomaailmassa yritetään pärjätä 

sillä toisella kielellä. Isäni ei ole koskaan nähnyt kaksikielisyydessä ylitsepääse-

mättömiä haasteita tai sen vaikutusta hänen elämäänsä – miksi olisi pitänytkään. 

Keskustelumme ovat kuitenkin vaikuttaneet minuun suuresti. Olen aina miettinyt 

kielen merkitystä – miten kieli vaikuttaa mahdollisuuksiimme elämässä tai estää 

meiltä niitä. Nyt työskentelen opettajana ja tälläkin hetkellä luokkani on kielelli-

sesti heterogeeninen ryhmä. En halua, että kenellekään syntyisi tunne, että oman 

äidinkielen käyttöön liittyisi jotain väärää tai leimaavaa. Onko minun mahdollista 

onnistua?  
 
Aloitan tämän pro gradu työn itselleni tärkeällä sitaatilla, jossa tiivistyy mielestäni 

opettajuuden ja kasvattamisen ydin. 
 
 
”Kasvatus on inhimillisenä toimintana paitsi kulttuurista ja yhteiskunnallista myös 
hyvin henkilökohtaista. Se koskettaa ihmistä suoraan sekä toimijana että toimin-
nankohteena, kasvattajana ja kasvatettavana. Se on luonteeltaan ihmisen henki-
siin prosesseihin vahvasti kietoutunutta, liittyy ihmisen tietoiseen ja kokemukselli-
seen todellisuuteen, mutta myös tiedostamattomaan ja vaistonvaraiseen puoleen 
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ihmisessä. Näiden kasvatuksen ulottuvuuksien tarkastelu, kasvatuksen sisäisen 
olemuksen jäsentäminen on kasvatustieteissä myös olennaista.” (Hämäläinen & 
Nivala, 2008, s. 55.) 
 

 
Opettajana tulen kohtaamaan oppijoita, jotka kaikki tulevat kouluun aivan erilai-

sista lähtökohdista. Tehtäväni on siis opettaa ja kasvattaa eri tavoin merkityksel-

lisiä lapsia ja nuoria, mutta ennen kaikkea muistaa, että kasvatus on aina hyvin 

henkilökohtaista jokaiselle heistä. Oppilaiden kohtaaminen vaatii avoimen mielen 

ja halun kohdata oppijat sellaisina kuin he ovat. Tässä vaiheessa kuvaan piirtyy 

tärkeä meitä yhdistävä – tai erottava tekijä: kieli.  

 

Suomessa opetusta pyritään järjestämään kaikille oppijoille siten, että opetuk-

sessa huomioidaan yhteiset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

määrittämät tavoitteet ja periaatteet. Perusopetuksen perusteiden mukaan on siis 

huomioitava oppijoiden kielelliset valmiudet ja kulttuuritausta. Koulutyöhön saat-

taa sisältyä monikielisiä opetustilanteita, joissa käytetään kaikkia osallistujien tun-

temia kieliä ja joiden tavoitteena on pyrkimys vahvistaa oppilaiden kielellistä tie-

toutta ja metalingvistisiä taitoja. Oppijoita pyritään ohjaamaan eri kielien ja kult-

tuurien arvostamiseen, ja näin tuetaan myös monikielisyyden kehittymistä. 

(POPS 2014, s. 86.) 

 

Suomessa perusopetus on toiminut oppijan perhetaustasta johtuneiden erojen 

kaventajana. Uusin PISA-tutkimus (2018) kuitenkin osoittaa, ettei ennen niin luo-

tettavana instituutiona nähty peruskoululaitos pysty enää vastaamaan tähän teh-

tävään. Suomalaisnuorista 14,5 % omaa erinomaisen lukutaidon, joka on OECD-

maiden kärkeä. Kuitenkin heikkojen lukijoiden osuus kaikista oppijoista kasvoi 

13,5 prosenttiin vuonna 2018, kun vuonna 2009 vastaava prosenttiosuus oli 8,1. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa on yhä enemmän nuoria, joilla 

ei ole valmiuksia opiskella tai mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa aktiivisina 

kansalaisina. Perusopetuksessa on havahduttava siihen, että maahanmuuttaja-

taustaisten ja suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien oppijoiden osaamiserot 

olivat esimerkiksi vuonna 2012 OECD-maiden vertailussa suurimpia. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2019.) Vaikka Suomessa järjestetään valmistavaa opetusta 
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maahan muuttaneille, suomea tai ruotsia taitamattomille, muunkielisten oppijoi-

den opintopolkujen on osoitettu poikkeavan paljon suomen- ja ruotsinkielisten 

opintopoluista (Opetushallitus, 2017a, s. 12–13).   

 

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennusteen (2018–2035) mukaan muun-

kielisten oppijoiden määrä kaksinkertaistuu seuraavan kymmenen vuoden ai-

kana. Monikielisyys on siis koulujen arkirealismia, etenkin pääkaupunkiseudun 

kaltaisissa kasvukeskuksissa. Suomen kieli eli valtaopetuskieli ei ole automaatti-

sesti oppijoiden äidinkieli, jolloin koulujen käytänteitä ja niiden taustalla vaikutta-

via normeja pohditaan uudelleen. Tarpeelliseksi nousee kielitietoinen tai monikie-

linen pedagogiikka, jolloin huomioidaan kaikki oppijoiden osaamat eri kielet (Suu-

riniemi, ym., 2020, s. 196.) Koululla on keskeinen asema kieliin sosiaalistajana. 

Kielitaitojen lisäksi koulussa luodaan käsitys kielikäsityksistä ja kielitaidoista 

osana yhteiskunnallista hierarkiaa. Oman äidinkielen opetus on osa muunkielis-

ten oppijoiden koulupolkua, mutta kuten Irina Piippo, Maria Ahlholm ja Päivi Por-

taankorva-Koivisto (2021) artikkelissaan argumentoivat, on yhä syytä kysyä, 

mitkä ovat ne kielet, joihin koulu kasvattaa ja minkälaisia kielikuvia opetustilan-

teissa rakennetaan? (mt., 2021).  

 

Peruskoulut voitaisiinkin nykyään mieltää monikielisiksi ympäristöiksi. Uusia käy-

tänteitä tarvitaan oppijoiden hyvinvoinnin takaamiseksi. Vuoden 2014 Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa (tästä eteenpäin käytän nimitystä perus-

opetuksen perusteet) monikielisyys on jo osittain huomioitu sisällöissä ja tavoit-

teissa. Nämä muutokset kumpuavat arjesta, jossa yksikielinen opetus ei enää 

tavoita kaikkia oppijoita. Tätä muutosta ilmennetään perusopetuksen perusteissa 

käsitteillä kielikasvatus ja kielitietoisuus.  

 

Perusopetuksen perusteissa nimetään kielikasvatus kielitietoisuutta vahvista-

vana tekijänä. Kielikasvatuksen periaatteena koulun kieltenopetuksen lähtökoh-

tana on kielen käyttö eri tilanteissa, eli sillä pyritään vahvistamaan eri kielten rin-

nakkaista käyttöä ja monilukutaidon kehittymistä. Kulttuurinen moninaisuus ja 

kielitietoisuus nostetaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa yhdeksi yhtenäi-

sen toimintakulttuurin peruskiveksi. Koulu nähdään oppivana yhteisönä, osana 
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kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoistuvaa yhteiskuntaa, jossa kielet, uskon-

not ja katsomuksen elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. Oppivan 

yhteisön tärkeänä tehtävänä on korostaa eri vähemmistöjen merkitystä Suo-

messa ja kehittää yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta. Moni-

kulttuurisen yhteisön ilmentymä on monikielisyys, johon kouluympäristössä tulisi 

suhtautua luontevasti, ja kaikkia kieliä tulisi pyrkiä arvostamaan. (POPS 2014, s. 

28.)  

 

Maria Ahlholm (2020) kuvaa kielitietoisen pedagogiikan keskeiseksi tavoitteeksi 

ymmärryksen siitä, että kieli on toimintaa. Kieli on jatkuvasti läsnä rakennettaessa 

merkityksiä vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Kielitietoisessa pedago-

giikassa opettaja on tietoinen opetustapahtumaan osallistuvien oppijoiden käyt-

tämistä kielistä. (mt., 2020, s. 15.) Kielitietoisessa yhteisössä opetussuunnitel-

man perusteiden mukaan keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista 

asenteista ja pyritään ymmärtämään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, 

vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Lisäksi huomioidaan kielen merkitys identi-

teetin rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. (POPS 2014, s. 28.) 

Käytännössä kielitietoisuus koulussa tarkoittaa siis jokaisen oppijan kielellisten 

resurssien arvostamista ja tietoista hyödyntämistä. Kielitietoisuudessa on kyse 

siitä, miten kieliä ja kielimuotoja arvostetaan ja arvotetaan. Toisaalta korostuu 

nimenomaan kielen merkityksen tiedostaminen opetuksessa, oppimisessa ja ar-

vioinnissa. (Harmanen & Kuukka, 2020, s. 27.)  

 

Kielen merkitystä oppimisessa ja kasvatuksessa ei voi vähätellä – vaikka se oli-

sikin helppoa nähdä vain oppimisen välineenä. Kielellä rakennamme jokapäi-

väistä todellisuuttamme, ja meitä myös arvioidaan ja luokitellaan kielellisten va-

lintojemme kautta. Kielellä rakennamme myös identiteettiämme, jonka varassa 

selviydymme elämässä. Mutta onko koulumaailmassa tilaa kaikkien oppijoiden 

kielille? Onko kielitietoisuus vastaus niihin haasteisiin, joita monikielisyys opetuk-

sessa saattaa aiheuttaa? Ja ennen kaikkea, miten opettajat ja rehtorit ymmärtä-

vät kielitietoisuuden?  

 

Tein kandidaatintutkielmani kielitietoisuuden käsitteestä. Siinä keskityin selvittä-

mään, mitä käsitteellä missäkin yhteydessä tarkoitetaan. Kandidaatintutkielmaa 
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tehdessäni jäin miettimään, miten opettajat hahmottavat käsitteen ja kuinka he 

käyttävät sen edellyttämiä käytänteitä työssään – vai käyttävätkö ollenkaan.  

 

Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään, kuinka opettajat ymmärtävät kielitietoi-

suus-käsitteen, mitä arvoja siihen liitetään ja onko opettajilla jotain käytänteitä, 

joilla he pyrkivät tekemään kielitietoisuutta näkyväksi kouluympäristössään. Tä-

män tutkimuksen tieteenfilosofinen lähestymistapa on fenomenologinen. Feno-

menologinen näkökulma pyrkii tarkastelemaan inhimillistä tietoutta, erilaisia ko-

kemuksia ja tiedostamisen tapoja (Hämäläinen & Nivala, 2008, s. 56). Tämä tut-

kimus on pieni tapaustutkimus, joka toteutettiin haastattelemalla viittä opettajaa 

ja kahta rehtoria eri kokoisilta paikkakunnilta eri puolelta Suomea. Haastattelut 

toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja ne analysoitiin käyttämällä 

aineistolähteistä sisällönanalyysiä.  

 

Tässä tutkimuksessa haastatellut opettajat ja rehtorit olivat osallistuneet keväällä 

2019 KUPERA-nimiseen tutkimushankkeeseen. Kulttuuri-, katsomus- ja kielitie-

toinen perusopetus eli KUPERA-hankkeessa kartoitettiin eri oppiaineiden oppi-

materiaaleja kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden näkökulmista sekä toteutet-

tiin aiheeseen liittyvä kysely opettajille ja rehtoreille. Osallistuessaan KUPERA-

hankkeen kyselytutkimukseen opettajat ja rehtorit saivat mahdollisuuden jättää 

tutkijoille yhteystietonsa. Tällä he ilmaisivat halukkuutensa osallistua mahdollisiin 

haastatteluihin KUPERA-hankkeen teemoista. KUPERA-tutkimus- ja arviointira-

portti julkaistiin kesällä 2021 (toim. Tamm, Jantunen, Satokangas & Suuriniemi). 

Raportti tarjoaa monipuolista, uutta informaatiota opettajille ja kasvatuksen pa-

rissa työskenteleville kulttuurin, katsomuksen ja kielitietoisuuden näkökulmista. 

Raportissa esitetyt analyysit antavat ajankohtaista tietoa kieli-, kulttuuri- ja katso-

mustietoisesta oppimateriaalien käytöstä, opettamisesta ja koulunpidosta. Tä-

män tutkimuksen haastateltavat ovat valikoituneet KUPERA-hankkeen kyselyyn 

vastanneista opettajista.  
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2 Kielitietoisuus  
 
 

Lasten kielellisen tietoisuuden kehittymistä on tutkittu systemaattisesti vasta noin 

30 vuoden ajan erityisesti soveltavan kielitieteen ja psykologian aloilla. Tutkimuk-

sen ensisijaisena kohteena on ollut kielellisen tietoisuuden, äidinkielen kehittymi-

sen ja lukutaidon välinen yhteys tai kaksikielisten lasten tietoisuus kielestä. Kie-

lellisen tietoisuuden tutkiminen on osa laaja-alaista tutkimusta tietoisuudesta ih-

misen oppimisesta, kehityksestä ja kielen oppimisen prosessista. (Alanen, 2006, 

s. 9.) Kielitietoisuus on käsitteenä laaja ja vaikea määritellä yksiselitteisesti. Kie-

litietoisuutta ovat määritelleet eri tieteenalojen ammattilaiset kuten psykologit ja 

kielitieteilijät tieteenalojen erilaisten lähtöoletusten vuoksi. Ilmiön taustaoletukset 

ja terminologia ovat monesti eriäviä. Liljan, Luukan ja Latomaan (2017) mukaan 

kielitietoisuutta tutkitaan tällä hetkellä monesta eri näkökulmasta, ja eri näkökul-

mat ilmenevät esimerkiksi tutkijoiden termivalinnoissa (mt., 2017, s.14).  

 

Kielitietoisuudelle ei ole siis yhtä määritelmää, vaan sitä käytetään eri tavoin eri 

yhteyksissä. Artikkelissaan Outoa kieltä ymmärtämässä – näkökulmia monikieli-

seen tietoisuutteen (2018) Dufva nimeää käsitteelle kolme ulottuvuutta, jotka ovat 

metakielellinen tietoisuus, language awareness eli kielitietoisuus – suomalai-

sessa tutkimuksessa käännöksenä on käytetty myös termiä kielitaju sekä kielitie-

toisuus yhteiskunnallisessa kontekstissa. Dufva (2018) liittää kielitietoisuuden yh-

teiskunnallisessa kontekstissa kouluinstituution ajatukseen kielitietoisesta kou-

lusta, jolloin korostuu kielen keskeinen asema kaikessa oppimisessa. Avainsa-

naksi muodostuu monikielisyys ja sen tiedostaminen osana opettajan koulutusta 

ja työskentelyä. Käytän tästä nimitystä yhteisöllinen kielitietoisuus.  

 

2.1 Metakielellinen tietoisuus  
 

Termin metakielellinen tietoisuus (metalinguistic awareness) juuret ovat sovelta-

vassa kielitieteessä, etenkin psykolingvistiikan ja kielipedagogiikan aloilla. Psy-

kolingvistiikka tutkii ihmisen kielen ja mielen välistä suhdetta. Se hyödyntää sekä 

psykologian että kielitieteen metodiikkaa ja näkökulmia. Soveltavan kielitieteen  
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parissa on tarkasteltu erityisesti kielellisen tietoisuuden, kielenoppimisen ja kie-

lenopetuksen suhdetta (Alanen, 2006, s. 9). Soveltava kielitiede pyrkii lähesty-

mään ihmisyksilöiden tai -yhteisöjen kielenkäyttöön liittyviä asenteita ja käytän-

teitä esimerkiksi kielenopetuksessa tai kielten kääntämisessä. Tutkimusmenetel-

minä on käytetty mm. erilaisia koeasetelmia ja testejä. Menetelmillä pyritään ke-

räämään tietoa siitä, miten lapset tai aikuiset havaitsevat kieltä ja millaisia käsi-

tyksiä heillä on kielellisistä käsitteistä. Kielitietoisuus ymmärretään metakielelli-

sen tietoisuuden viitekehyksessä kehitysprosessiksi, joka kuvaa esimerkiksi sitä, 

miten lapset tulevat tietoisiksi äidinkielensä ominaisuuksista ja kykenevät eritte-

lemään niitä. Tutkimusten mukaan metakielellinen tietoisuus on yhteydessä lu-

kemisen ja kirjoittamisen taitoihin, kaksi- ja monikielisyyteen tai uusien kielten 

oppimiseen. (Dufva, 2018, s. 67.)   

 

Metakielellinen tietoisuus perustuu tietoon metakielestä, joka tietoisuus–diskurs-

siin liittyneenä tarkoittaa – sisäistettyä käsitystä kielestä ja sen rakenteesta. Kä-

sitteellä metakieli viitataan myös konkreettiseen kielenkäyttöön, tiettyyn kielestä 

puhumisen tapaan - se on kieltä kielestä. Kielitieteellisessä tutkimuksessa meta-

kieli–käsitteelle on oma tarkka määritelmänsä. Gombert (1992) määrittelee käsit-

teen metakieli kielenä, jota puhuja käyttää viittaamaan itse kieleen ja sen ilmiöihin 

esimerkiksi puhuttaessa kieliopillisesta terminologiasta tai jota puhuja käyttää 

kielellisissä toiminnoissa, joiden kohteena on kieli. Nupponen ym. (2017) referoi-

vat Berryn (2010) ajatuksia metakielestä, jonka hän ymmärtää kielitieteellisinä 

termeinä mutta myös keskusteluna kielestä. Puhuttaessa kielestä ja määriteltä-

essä kielen rakenteita tarvitaan Berryn mukaan käsitteitä, jotka ilmaisevat mah-

dollisimman tarkasti käsiteltävän asian sisällön - siten kielitietoisuus vahvistuu 

sekä keskustelu kielen ilmiöistä mahdollistuu. Kieltenopetuksen tulisi kuitenkin 

pyrkiä siihen, että kielenoppijat hahmottavat sekä yksittäisten käsitteiden täsmäl-

lisyyden että niiden joustavuuden, sillä kieliopillinen terminologia ja termien se-

manttiset alat vaihtelevat eri kielissä ja esimerkiksi äidinkielen ja vieraiden kielten 

opiskelussa. (Nupponen, ym., 2017, s. 64).  

 

Metakielellisellä tietoisuudella voidaan siis tarkoittaa oppijoiden tietoa kielenkäy-

töstä ja sen rakenteista, jotka näkyvät oppijoiden kielellisessä toiminnassa. Toi-

minta sisältää tietoisuuden kielen eri aspekteista: fonologisesta, morfologisesta, 
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syntaktisesta, leksikaalisesta ja pragmaattisesta tietoudesta. (Sajavaara, Alanen, 

Mäntylä, Pääkkönen & Saarela, 1999, s. 224–228). Opetuksessa oppija tarvitsee 

metakielellisiä taitoja, jotta hän kykenee hahmottamaan kielen oppimisessa tar-

vittavaa kielitietoa. Perusopetuksen perusteissa sana kielioppi esiintyy enää har-

voin. Sen sijaan kielitieto esiintyy useammin. Nykykoulussa kielitiedon alue käsi-

tetään entistä laajempana kuin aiemmin käytetty kielioppi tai kielentuntemus, sillä 

koko perusopetusta ohjaa ajatus kielitietoisuudesta (Tainio, 2020, s. 82). Alasen 

(2006) mukaan kielitiedolla tarkoitetaan kielenpuhujan hiljaista ja implisiittistä tie-

toa kielestä, jonka avulla kommunikointi oman puheyhteisön kanssa onnistuu. 

Kielentutkimuksen kontekstissa tähän viitataan usein termillä kompetenssi (mt., 

2006, s. 12). Käsite pitää sisällään tiedon kielen rakenteista, mutta se on laajen-

tunut sisältämään myös ajatuksen kielen variaatioista, sosiaalisista normeista ja 

suhteista muihin kieliin. Kielitieto on siis väline, jonka avulla kieliä tutkitaan, ver-

rataan ja jäsennetään. Tärkeimpänä tehtävänä opiskeltaessa kielitietoa on, että 

oppijoiden kielitietoisuus heräisi ja kielenkäyttötaidot kehittyisivät. (Kalliokoski, 

Kumenius, Luukka, Mustaparta, Nissilä & Tuomi, 2015, s. 40). Liisa Tainion 

(2020) mukaan kielitietoisella opetuksella tarkoitetaan opetusta, joka perustuu 

ymmärrykseen siitä, että kieli on keskeinen elementti jokaisen oppiaineen opis-

kelussa. Lisäksi kaikenlainen kielitieto muodostaa arvokkaan voimavaran yksi-

lölle ja yhteisölle (mt., 2020, s. 82).  

 

2.2 Kielitaju 
 

Suomalaisessa tutkimuksessa termi language awareness kääntyy kielitietoisuus 

käsitteen lisäksi useasti kielitajuksi, kuten Dufva (2018) artikkelissaan mainitsee. 

Tässä luvussa käytän käsitettä kielitaju, puhuttaessa language awareness -ter-

mistä. Kielitaju-keskustelun juuret ovat 1980-luvun brittiläisessä Language Awa-

reness -liikkeessä, joka pohjautuu monimuotoiseen ja tieteidenväliseen tutkimus-

perinteeseen (Krogager & Ruohotie-Lyhty, 2019). LA-tutkimussuunnan oppi-isiä 

ovat mm. Eric Hawkins, joka vaikutti Iso-Britanniassa 1900-luvun lopulla ja Leo 

van Lier, joka oli perustamassa kielitietoisuuden tutkijoille yhdistystä: The Asso-

ciation for Language Awareness. Yhdistys määrittelee kielitietoisuuden siten, että 

kielitietoisuus on ekspliittistä tietoa kielestä ja kielen tietoista havainnointia. Li-

säksi se on kielelle herkistymistä kielenopetuksessa, kielenkäytössä sekä osana 
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kielenoppimisen prosessia. (Lilja, Luukka & Latomaa, 2017, s. 13). Yhdistyksen 

määritelmä on laveampi ja poikkeaa siksi hieman Dufvan määritelmästä. Kielita-

jun kehittämiseen sisältyy tavoite kielellisen ymmärryksen ja analyysikyvyn sy-

ventämisestä. (Svalberg, 2016.) Tämä näkökulma on ollut olennainen sekä so-

veltavassa kielitieteessä että pedagogiikan alalla, etenkin äidinkielen ja vieraiden 

kielten didaktiikassa (Dufva, 2018).  

 

Van Lier (mm. 1998) näkee kielitajussa (language awareness) useita tasoja, jotka 

perustuvat kieltä koskeviin havaintoihin ja tiedostumisen kieleen liittyvistä mah-

dollisuuksista ja jalostuvat ymmärrykseen kielestä moniulotteisena kognitiivi-

sena, sosiaalisena ja affektiivisena resurssina. (van Lier, 1998, s. 136–137.) Van 

Lierin tutkimuksissa korostuu kielenoppimisen ja -opetuksen sosiaalinen luonne: 

kielitaito ei kartu tyhjiössä vaan kehittyminen vaatii sosiaalisen vuorovaikutuksen 

ympäristön ja toisen ihmisen kanssa (Alanen, 2006, s. 21).  

 

LA-tutkimuksen pioneerin Hawkinsin mukaan brittiläisen koulujärjestelmän on-

gelmat, kuten lukutaidottomuus, vieraiden kielten oppimisen haasteet sekä eri-

mielisyyttä synnyttävät ennakkoluulot olisivat ratkaistavissa kehittämällä oppijoi-

den kielellistä tietoisuutta. Hawkinsin ensisijainen halu oli kehittää lukutaitoa brit-

tiläisissä kouluissa sekä tutkia, miten suvaitsemattomuutta ja syrjäytymistä voi-

daan minimoida parantamalla koulutuksen laatua. (Svalberg, 2016, s. 4–5.) 

Taustalla oli havainto siitä, että oppijoiden erilaiset taustat vaikuttavat heidän kie-

lellisiin valmiuksiinsa ja usein johtavat epätasa-arvoisiin oppimistuloksiin kou-

lussa (Andersen & Ruohotie-Lyhty, 2019). Kielitajun kehittämisessä piili Hawkin-

sin mielestä mahdollisuus näiden ongelmien ratkaisemiseen. Hawkinsin mukaan 

kielitajun kehittäminen jo alakoulutasolla voi mahdollistaa opintopolun, jossa op-

pilas ei tule syrjityksi ja joka auttaa kaikkia koulun toimijoita ymmärtämään moni-

kielisen maailman kompleksisuutta. Kielitajuisen opetuksen myötä voidaan kehit-

tää paitsi yksilön myös yhteisön kielitajua ja tarjota työkaluja koko kouluyhteisölle 

–opettajille, oppijoille ja myös oppijoiden vanhemmille. Suuremman ymmärryk-

sen myötä niin oppijat kuin opettajat voivat tuntea itsensä varmemmiksi ja parem-

min valmistautuneiksi mahdollisten kielellisten ja kulttuuristen dilemmojen il-

maantuessa. (Young, 1992, s. 24.)  
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Peter Garrett ja Carl James (1992) täsmentävät Hawkinsin kielitietoisen opetuk-

sen tavoitteita siten, että parempi kielitaju valmistaa kielellistä siirtymää alakou-

lusta yläkouluun ja helpottaa keskustelua lingvistisestä moninaisuudesta. Oletuk-

sena on, että keskusteleminen ja tiedostaminen ovat parhaat tavat purkaa en-

nakkoluuloja. Kieltietoisen opetuksen myötä kehittyvät myös kuuntelun taidot, 

mikä luo pohjaa myös uuden kielen oppimiselle ja tuo itsevarmuutta lukemiseen 

ja kirjoittamiseen. (Garrett & James, 1992, s.4.)  

 

Hawkins pohtii myös kielitietoisen, kielitajua kehittävän opetuksen käytänteitä. 

Konkreettisesti opetuksessa kielitajun kehittäminen tarkoitti Hawkinsin mukaan 

esimerkiksi parityöskentelyä (ja usein tiedon keräämistä kielitietoisuuden merki-

tyksestä), koska tällä tavoin oppijoita saadaan rohkaistua esittämään kysymyksiä 

kielestä toinen toisiltaan (Garrett & James, 1992, s. 4). Kielenkäyttäjien kielitajua 

herätellään erilaisten tehtävien, keskustelun ja toiminnan avulla. Tällä pyritään 

siihen, että kielellinen ymmärrys- ja analyysikyky kehittyvät ja näin edistävät toi-

mijuutta kielenkäyttäjänä ja -oppijana. (Dufva, 2018, s. 67.) Hawkins loi materi-

aalia, joilla pyrittiin jalkauttamaan kielitietoisuuden opettamista opettajille vuosina 

1986–1992, mutta hänen ajatuksensa eivät Svalbergin (2016) mukaan siirtyneet 

koulujen toimintakäytänteiksi. Svalbergin mukaan Hawkinsin neljänkymmenen 

vuoden takainen visio oli luoda kouluaineiden kautta ja avulla silta kulttuurillisesti, 

kielellisesti sekä sosioekonomisesti erilaisten ihmisten välille (mt., 2016, s. 4–5). 

Myös James ja Garrett (1992) kehittivät opetusmetodeja ja halusivat herättää kie-

litietoisuutta tehtävillä, jotka nostattaisivat myös oppijoiden mielenkiintoa ja moti-

vaatiota sekä kehittäisivät oppijoiden kognitiivisia valmiuksia ja vuorovaikutustai-

toja (Dufva, 2018, s. 67). 2000-luvulta lähtien kielenoppimista koskeva tutkimus 

onkin kiinnittänyt enemmän huomiota erityisesti kielellisen tietoisuuden merkityk-

seen kielenoppimisen prosessissa.  
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3 Kielitietoisuus ja perusopetuksen järjestäminen  
 
 
Perusopetuksen perusteissa kielitietoisuuden ajatus ohjaa perusopetuksen jär-

jestämistä. Keskeisiksi käsitteiksi nousevat kielitietoinen yhteisö ja kielitietoinen 

toimintakulttuuri. Kielitietoisuuden taustalla perusopetuksen perusteissa vaikut-

taa sosiokulttuurinen ja konstruktivistinen oppimiskäsitys, jotka korostavat vuoro-

vaikutusta ja kielen merkitystä oppimisen prosessissa. Tässä luvussa kuvaan kie-

litietoisuutta perusopetuksen perusteissa, perusopetuksen perusteiden oppimis-

käsitystä suhteessa kielitietoisuuteen, kielitietoista toimintakulttuuria sekä perus-

opetuksen järjestämistä suomalaisessa kouluinstituutiossa. Lisäksi tarkastelen 

kielitietoisuutta koulun kehittämisen näkökulmasta. Tästä käytän nimitystä yhtei-

söllinen kielitietoisuus, Dufvan (2018) jaottelun mukaan.  

 

Perusopetuksen perusteiden arvojen mukaan kielitietoinen yhteisö pyrkii siihen, 

että kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa kes-

kenään. Perusteissa korostu myös käsite kielikasvatus, jonka lähtökohtana on 

kielen monipuolinen käyttö eri tilanteissa. Kielikasvatuksessa korostuu tiedosta-

minen sekä oman että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien moniker-

roksisuudesta: myös vähemmistökielten merkitys tulisi tuoda esille opetuksessa. 

Opetuksen pyrkimyksenä on siis vahvistaa oppijoiden luottamusta omiin ky-

kyihinsä oppia kieltä ja vähäistäkin kielitaitoa tulisi kehottaa käyttämään. (POPS 

2014, s.103–104.) Toisen kotimaisen kielen opetuksessa oppiaineen tehtävänä 

on kielen opetus osana kielikasvatusta sekä johdatusta kielitietoisuuteen. Oppi-

laissa on tarkoitus herättää kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman 

kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Oppilaita rohkaistaan käyttämään 

kieltä autenttisissa kieliympäristöissä. Nämä samat ajatukset toistuvat vieraiden 

kielten perusopetuksen perusteissa. (POPS 2014, s. 124–124.)  
 

Kielten opetuksessa opettajan konkreettinen tavoite on jalkauttaa kasvua kielitie-

toisuutteen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Kielitietoiset tavoitteet vaihtelevat 

hieman kielittäin, mutta niissä toistuvat samat arvot. Esimerkiksi englanninope-

tuksessa tulisi tutustua englanninkielisten maiden kulttuurien moninaisuuteen 

sekä englannin laajaan käyttöön mm. internetissä. Osana englanninkielenope-

tuksen tavoitteita nimetään myös oman kieli- ja kulttuuritaustan pohdinta, jonka 
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avulla pyritään hankkimaan oppijalle itselleen tietoutta kielen ja kulttuurin merki-

tyksestä yksilön ja yhteisön tasolla. Arvostavan kielenkäytön harjoitteleminen ko-

rostuu vuorovaikutustilanteissa. Yläkoulussa kielenopetuksen arvoissa korostuu 

pyrkimys ymmärtää moni- ja rinnakkaiskielisyyttä sekä kielellisiä oikeuksia. Ope-

tuksen tavoitteena on edistää oppijan taitoa pohtia esimerkiksi englannin koh-

dalla englannin kielen asemaan liittyviä ilmiöitä. Yleisesti kielenopettaminen pyrkii 

antamaan oppijalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä. (POPS 

2014, s. 196–220, s. 349.) 

  
3.1 Sosiokulttuurinen ja konsturktivistinen oppimiskäsitys  
 

Perusopetuksen perusteet pohjaa sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen, ja tar-

kemmin vielä konstruktivistiseksi oppimiskäsitykseksi, joka on vallitseva näkemys 

myös tämän päivän kasvatustieteessä. Sosiokulttuurisen ja konstruktivistisen op-

pimiskäsityksen keskeinen ajatus on, että tiedon muodostaminen ja oppiminen 

ovat lähtökohtaisesti sosiaalisia ilmiöitä, joita tulisi tarkastella sosiaalisessa, his-

toriallisessa sekä kulttuurisessa viitekehyksessä. Sosiokulttuurisen suuntauksen 

isänä pidetään L.S Vygotskya (1896–1934), joka Jean Piaget’n (1896–1980) ta-

voin vaikutti paljon kasvatustieteessä vallalla oleviin oppimiskäsityksiin. Heidän 

työnsä nähdään relevanttina vielä 2020-luvullakin. Vygotskyn mukaan kieli on 

lapsen kehityksessä sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen että ajattelun väline. So-

siokulttuurisessa oppimiskäsityksessä korostuu ajatus siitä, ettei oppiminen ole 

vain yksilön omaa tiedonhankintaa tai osaamista. Oppiminen perustuu vuorovai-

kutukseen ja yksilö hahmotetaan aina osana ryhmää tai yhteisöä, ja oppiminen 

nähdään asteittain syvenevänä osallistumisen prosessina, jonka aikana yksilö 

oppii sosiaalisessa kontekstissaan. (Tynjälä, 2000, s. 44–45.)  

 

Sosiokulttuurisen viitekehyksen mukaisessa konstruktivistisessa opetustyylissä 

suositaan oppijakeskeisiä opetusmenetelmiä, kuten parityötä, erilaisia projekteja, 

ryhmätyöskentelyä sekä yksilöllistä kiinnostusta korostavien tehtävien tuotta-

mista. Oppijan aktiivisuus, oppimaan oppimisen taidot ja metakognitiiviset taidot 

ovat kehittämisen keskiössä. (Parkkisenniemi, 2001, s. 231.) Konstruktivistisen 

käsityksen mukaan opiskelija tarvitsee monipuolisen oppimisympäristön, joka 

motivoi ja antaa virikkeitä. Oppiminen konkretisoituu oppijan kykynä käyttää, 
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muokata ja kytkeä aikaisempaa tietoaan luodakseen uutta informaatiota. Myös 

oppimiseen liittyvät asenteet vaikuttavat vahvasti oppimisen prosesseihin. Ne 

voivat edistää tai estää oppimista. Oppijan onkin vaikea vaihtaa näitä asenteita 

ja oppimisen strategioita. Opettajien tehtävä olisikin tarjota ja rohkaista oppijoita 

käyttämään erilaisia oppimisen strategioita, jolloin oppijoiden mahdollisuus tie-

dollisten struktuurien kehittymiseen paranee. (Kauppila, 2007, s. 35.) 

 

Konstruktivistisen näkemyksen mukaan opetustapahtuman tulisi rakentua oppi-

jan tavoista hahmottaa ja kielentää maailmaa. Tiedon aktiivinen prosessointi kes-

kittyy tällöin oppijan omien kokemusten ja ennakkokäsitysten analyysiin. Oppi-

jalla on siis aktiivinen rooli tiedonrakentajana passiivisen vastaanottamisen sijaan 

opetustilanteessa. (Parkkisenniemi, 2001, s. 231.) Opetussuunnitelman perus-

teissa oppilas nimetään aktiiviseksi toimijaksi Tietoisen ja vastuullisen oppijan 

ajatellaan toimivan itseohjautuvasti (POPS 2014, s. 17).  

 

Konstruktivistisen näkemyksen mukaan opetustapahtuman tulisi rakentua oppi-

jan tavoista hahmottaa ja kielentää maailmaa. Tiedon aktiivinen prosessointi kes-

kittyy tällöin oppijan omien kokemusten ja ennakkokäsitysten analyysiin. Oppi-

jalla on siis aktiivinen rooli tiedonrakentajana passiivisen vastaanottamisen sijaan 

opetustilanteessa. (Parkkisenniemi, 2001, s. 231.) Opetussuunnitelman perus-

teissa oppilas nimetään aktiiviseksi toimijaksi Tietoisen ja vastuullisen oppijan 

ajatellaan toimivan itseohjautuvasti (POPS 2014, s. 17).  

 

Sosiaalisen konstruktionismin historiallista kehitystä on tarkastellut sosiaalipsy-

kologi Kenneth J. Gergen, jonka mukaan sosiaalisen konstruktionismi -käsitteen 

sijaan voitaisiin puhua myös sosiokulttuurisesta näkökulmasta, jossa ihmisen toi-

minnan ymmärretään aina olevan sidoksissa kieleen, kulttuuriin ja historiaan. So-

siaalinen konstruktionismi korostaa sitä, että tieto konstruoidaan kokemusten ja 

kontekstin pohjalta. Siten oppimisen tuottama muutos näkyy yksilön ajattelu- ja 

toimintamalleissa. Oppiminen ei ole siis vain yksisuuntainen muutosprosessi, 

vaan vastavuoroiseen interaktioon perustuva sosiaalinen ohjaustilanne. Kommu-

nikoinnin, neuvottelun ja ohjauksen kautta muodostuu uudenlaista oppimista. 

(Parkkisenniemi, 2001, s. 24–27.)  
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Sosiokulttuurinen ja konstruktivistinen oppimisnäkemys, kuten myös sosiaalinen 

konstruktivismi (ks. Gergen 1995), pitävät kieltä ja kielenkäyttöä keskeisenä toi-

minnan ja oppimisen välineenä. Kieli ymmärretään ennemminkin toimintana kuin 

todellisuuden kuvana. Kielenkäyttö nähdään seurauksia tuottavana toimintana. 

Kielenkäyttö määrittelee yksilöiden asemaa sosiaalisessa maailmassa, ja toimii 

siten heidän ajattelunsa ja asenteidensa ilmaisuvälineenä. Kieli ei ole neutraali 

väline, vaan sillä perustellaan, oikeutetaan ja tuotetaan todellisuutta. (mt., 2001, 

s. 28.)  

 

Gergen (1995) nimeää kolme aspektia kielestä, jotka määrittävät sosiaalista vuo-

rovaikutusta ja tiedon rakentumista koulumaailmassa. Ensimmäisenä aspektina 

hän mainitsee yhteistyön, yhteisöllisyyden ja dialogin keskeisen merkityksen kou-

lutuksessa. Yhteisymmärrys saavutetaan sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kielen 

kautta. Opetustilanteessa opettajan ja oppijan puhe jäävät toisilleen merkitykset-

tömiksi, ellei heidän välilleen kehity aitoa vuorovaikutusta. Toisena korostuu to-

dellisuuden kontekstuaalisuus: kielenkäyttö linkittyy aina tiettyyn sosiohistorialli-

seen tilanteeseen ja itse kielenkäytön välittömään kontekstiin. Kielenkäyttö on 

siis aina kontekstisidonnaista, ja samakin ilmaisu voi saada eri merkityksen eri 

konteksteissa. Kolmanneksi aspektiksi nousee kielen merkitys yhteisöllisyyden 

luomisessa. Koska kieli ei suoraan heijasta ulkoista maailmaa tai yksilöiden si-

säistä maailmaa, keskustelutilanteeseen osallistuvien ihmisten kielelliset ilmaisut 

syntyvät ja tulkitaan tilanteisesti. Kielen merkitykset muotoutuvat yhteisössä. Jos 

oppijoiden kielelliset maailmat ovat hyvin erilaisia kuin opettajan, opettajien saat-

taa olla vaikea ymmärtää niitä. (Gergen, 1995, s. 23–27.)  

 

Juha Parkkisenniemi (2001) huomauttaa, että opettajalla olisi hyvä olla hyvä op-

pilaantuntemus opetusmenetelmiä valitessaan. Mikäli opettaja hahmottaa, mitä 

menetelmiä käyttämällä oppija oppii parhaiten ja kuinka näitä menetelmiä voisi 

kehittää siten, että oppimista tapahtuu juuri tämän oppilaan kohdalla, opettaja 

kehittää samalla myös omaa tiedon konstruointiaan. Parhaassa tapauksessa 

opettaja pyrkii siis tavoittamaan oppijan käsityksen tarkastella maailmaa ja suh-

teuttaa opetusmenetelmänsä siihen. Opettajan tulisikin pyrkiä ymmärtämään op-

pijoita heidän oman kulttuurisen viitekehyksensä kautta, etenkin jos oppijan 

tausta on jossain muussa kulttuurissa kuin opettajan omassa. Opettajan pitäisi 
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pyrkiä aktiivisesti ymmärtämään niitä merkityksiä, joita yksittäinen oppija tuottaa, 

jotta oppimiskokemuksista tulisi oppijalle merkityksellisiä. (mt., 2001, s. 232.)  
 

Sosiokulttuurinen oppimiskäsitys perusopetuksen perusteissa luo siis pohjan kie-

litietoisuudelle. Perusopetuksen perusteissa kielitietoisuus on yksi yhtenäisen toi-

mintakulttuurin kulmakivi. Jantusen ym. (2021) mukaan kielitietoiseen opetuk-

seen kannustavat opetussuunnitelman keskeiset kielikasvatusta käsittelevät nä-

kemykset, jotka ovat 1) kouluyhteisön monikielisyyden asema ja arvostus sekä 

2) kielen eksplisiittinen opettaminen osana jokaista oppiainetta. Perusopetuksen. 

perusteissa korostetaan monessa eri luvussa kielen kokonaisvaltaista merkitystä 

osana oppimista ja laajempaa koulun kulttuuritietoisuutta. (mt., s. 27.) Perusope-

tuksen perusteet eivät vain tunnusta monikielisyyttä, vaan se tulisi Lehtosen 

(2021) mukaan ottaa myös osaksi toimintaa: voidaan esimerkiksi tutustua eri kult-

tuureihin ja keskustella kielistä ja niiden kulttuuritraditioiden merkityksistä. Tule-

vaisuuden tärkeinä taitoina Lehtonen näkeekin kyvyn toimia yhteisössä, jossa jä-

senillä on epäsymmetriset kielitaidot. Tulevaisuutta ajatellen kielitietoisuus ei 

koske siis vain kouluja, vaan kaikkia kielellisesti moninaisia yhteisöjä, joissa kan-

salaiset tulevat toimimaan. (Lehtonen, 2021, s. 72.)  

 

3.2 Kielitietoinen toimintakulttuuri  
 

”Kielitietoisessa toimintakulttuurissa kielenoppija saa käyttää koko potenti-
aaliaan ja kaikkia resurssejaan ilmaisussaan ja ottaessaan haltuun sisäl-
töjä, taitoja ja näkökulmia. Kielitietoisuus ei ole pelkästään jotain, mitä oppi-
jalle tulee opettaa, vaan myös jotain, mitä jokainen tarvitsee ja josta kuka 
tahansa omassa arjessaan hyötyy. Kielitietoinen toimintakulttuuri edistää 
sekä oppimista, yksilöiden hyvinvointia, että koko yhteiskunnan tasa-ar-
voista ja tarkoituksenmukaista toimintaa.” (Honko & Mustonen, 2018, s. 4.) 

 

Kielitietietoinen toimintakulttuuri voidaan määritellä siten, että kielen merkitys 

opetuksessa ja kaikessa koulun toiminnassa ymmärretään. Kaikki oppilaat ovat 

monikielisiä, ja koulun ja oppiaineiden kieli on kaikille oppilaille uusi, abstraktimpi 

tapa käyttää kieltä. Eri tiedonaloilla käytettävien kielien rinnalla oppijat käyttävät 

omia äidinkieliään, murteitaan ja puhekieliään. Koulun haasteena onkin tunnistaa 

ja tunnustaa monikielisyyttä ja antaa sille tilaa. Koulussa opetettavien kielten ope-

tus tarjoaa mahdollisuuksia nostaa eri kieliä esiin merkittävässä ja arvostavassa 
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valossa. Kielitietoisessa koulussa kaikki opiskeltavat kielet ja oppijoiden äidinkie-

let näkyvät luontevasti. Tämän konkretisoitumiseksi opettajien yhteistyö nousee 

keskeiseksi: koulun johto on merkittävässä osassa, kun kouluihin tulisi pyrkiä 

muodostamaan rakenteet ja toimintaedellytykset kielitietoiselle toimintakulttuu-

rille. (Opetushallitus, 2017b, s. 7–12.)  

 

Opetuksen keskiössä tulisi olla kielitietoisia työtapoja, jotka pyrkivät esimerkiksi 

tietorakenteiden vahvistamiseen, erilaisten käyttötilanteiden ja tekstilajien erotta-

miseen sekä omien tekstien tuottamiseen. Myös keskeisten käsitteiden esittely 

tietoisesti tulisi korostua opetuksessa. Kielitietoisessa toimintakulttuurissa toimii 

kielitietoinen opettaja, joka mm. ymmärtää sisältöjen ja kielen opetuksen toisiinsa 

erottamattomasti liittyvinä, havainnoi oman opetuksensa kieltä suhteessa opetet-

tavan aineen kieleen, tekee oppilaat tietoisiksi oppiaineen kielen erityispiirteistä 

sekä rakentaa vuorovaikutusta, jolla pyritään takaamaan kaikkien oppilaiden 

osallisuus. (Opetushallitus, 2017b, s. 7–12.)  
 

Pohja kaikelle kielitietoisuudelle koulumaailmassa luodaan koulupoliittisilla pää-

töksillä, joita edustaa esimerkiksi opetussuunnitelmaan kirjatut velvoitteet. Tutki-

musten, hankkeiden ja koulutustyön avulla poliittisia linjauksia kyetään jalkautta-

maan koulutyöhön ja pedagogiikkaan. (Jantunen, ym., 2021, s. 28.) Perusope-

tuksen perusteissa määritellään oppimiskäsitys ja arvopohja, joiden perusteella 

toimintakulttuuri voidaan määritellä. Kielitietoisuus toimintakulttuurin kehittämi-

sen periaatteena velvoittaa kaikkia koulun toimijoita yhteistyöhön ja yhteisvastuu-

seen opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Tämä vaatii yh-

teisöltä reflektiivistä työotetta, joka lähtee liikkeelle koulun johdon esimerkistä. On 

kysyttävä, millainen kielitietoinen visio tukee kaikkien oppijoiden menestymistä. 

(Harmanen & Kuukka, 2020, s. 29–30.) Parhaimmillaan kielitietoisuus muodostuu 

yhteisön ominaisuudeksi, joka aktualisoituu kaikissa kouluyhteisön vuorovaiku-

tustilanteissa (Jantunen, ym., 2021, s. 29).  
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Kuvio 1. Toimintakulttuurin suhde oppimiskäsitykseen ja arvoperustaan. (Harmanen & 
Kuukka, 2020, s. 30.)  
 
 
 
Tamm, ym., (2021) esittää näkökulman, joka kritisoi opetussuunnitelman perus-

teiden opetussuunnitelmatekstin sanavalintoja: niissä hahmottuu minä–muut-ja-

ottelu. Moninaisuuden ja kulttuuritietoisuuden kuvaamiseen käytetyt ilmaisut ku-

ten ”muut kulttuurit” ja ”toisiin kulttuureihin tutustuminen” ja tulkinnanvaraisiksi 

jäävät verbit kuten ”tunnistetaan” ja ”edistetään” voidaan tulkita siten, että ne luo-

vat vastakkainasettelua. Tamm, ym. (2021) pohtivat myös käsitettä kulttuurisesti 

kestävä kehitys, jonka konkreettista merkitystä, käytäntöjä tai tapoja ei opetus-
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suunnitelmatekstissä avata. Kirjoittajat ehdottavatkin, että tulevaisuudessa täl-

laisten käsitteiden käyttöä täsmennettäisiin siten, että niistä ilmenee, viitataanko 

valituilla sanoilla koulun arvopohjaan, normeihin vai käytänteisiin. (Tamm, ym., 

2021, s. 20–21.) Tämä olisi merkityksellistä myös kielitietoisen toimintakulttuurin 

näkökulmasta.  

 

Lehtosen (2021) perusopetuksen perusteet eivät anna opettajalle konkreettisia 

käytännön ohjeita siitä, miten monikielisyyden voisi huomioida koulutyössä. 

Koulu instituutiona, luokkahuonerakenteita myöten, on rakennettu yksikielisyy-

den normin varaan. Limittäiskieleily (ks. 3.5.3) tai kielitietoisen opetuksen peri-

aatteet eivät Lehtosen mukaan ole saavuttaneet läheskään kaikkia kouluja ja 

opettajia. (mt., 2021, s. 72.) Tällä on tietenkin suuri vaikutus kielitietoisen toimin-

takulttuurin vakiintumiseen.  

 

3.3 Opetuksen järjestäminen suomalaisessa kouluinstituuti-
ossa  

 
Suomessa yksikielisyys näyttäytyi pitkään normina. Pitkään ajateltiin kaksi- tai 

monikielisten lasten jäävän kielitaidollisesti heikoiksi. Dufvan (2009) mukaan tut-

kimuksissa on kuitenkin havaittu, että kaksikieliset lapset selviytyvät paremmin 

valikoivaa tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Lisäksi useamman kielen käy-

tön on todettu lisäävän kielellistä tietoisuutta eli (Dufvan mukaan) herkkyyttä ha-

vaita kielen ilmiöitä ja analysoida kieltä. (Dufva, 2009, s. 1–2.) Maisa Martin 

(2016) kuvaa osuvasti koulun arkea: koulupuheessa äidinkieli ajatellaan monesti 

suomen kielen synonyyminä, vaikka eri kielet näkyvät ja kuuluvat kaikissa kou-

luissa ympäri Suomea. (mt., 2016, s. 3). Miten opetus järjestetään erilaisista kie-

lellisistä lähtökohdista oleville oppijoille suomalaisessa koulutusjärjestelmässä?  

 

Suomessa on noin 5,5 miljoonaa asukasta, joista noin 87 % ilmoittaa äidinkielek-

seen suomen kielen. Ruotsinkielisiä on noin 5 % väestöstä (Opetushallitus, 

2021b). Vuonna 2020 Suomessa asui yli 432 800 henkilöä (7,8 % koko väes-

töstä), jotka ilmoittavat äidinkielekseen jonkin muun kielen kuin suomen, ruotsin 

tai saamen. Yleisin vieras kieli on venäjä, toiseksi suurin on viro. Muita suurempia 

kieliryhmiä ovat arabia, englanti ja somali. (Tilastokeskus, 2021a.) Viime vuosina 
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suomen- ja ruotsinkielisten suhteellinen osuus väestöstä on pienentynyt ja jokin 

muu kuin suomi tai ruotsi -osuus on kasvanut. Valtakunnallisesti katsottuna vie-

raskieliset, eli henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, asuvat 

useimmiten pääkaupunkiseudulla. (Opetushallitus, 2021a, s. 7–10.) Suomessa 

rekisteröidään vain yksi äidinkieli. Tämä on haastavaa niille, joilla on kaksi äidin-

kieltä. Tilastokeskuksen äidinkielitilastoon onkin suhtauduttava kriittisesti, koska 

monet rekisteröivät äidinkielekseen koulusivistyskielen, eli sen kielen, jolla ovat 

suorittaneet oman koulutyönsä. Oma ensikieli tai äidinkieli voi silti olla jokin täysin 

muu. (Ahlholm, 2020, s. 19.) Sirkku Latomaan (2007) mukaan maahanmuuttaja-

taustaiset vanhemmat saattavat rekisteröidä äidinkieleksi suomen, koska arvele-

vat sen hyödyttävän lasta enemmän kuin todellisen ensikielen rekisteröinti (mt., 

2007, s. 38).  

 

Suomessa oppilaitoksen opetuskieli määrittyy viranomaisen päätöksestä. Oppi-

laitoksissa opetus tapahtuu yleensä suomeksi tai ruotsiksi. Oppilaitos saattaa 

käyttää myös suomea ja ruotsia rinnakkain, mikäli opetusta annetaan molemmilla 

kielillä (Tilastokeskus, 2021b). Suomen peruskouluissa 1.–9. vuosiluokilla opis-

kelee noin puoli miljoonaa oppijaa. Tästä määrästä noin 6 % käy ruotsinkielisessä 

koulussa. (Opetushallitus, 2021b, s. 7). Perusopetuslain mukaan perusopetuk-

sen kieli on suomi tai ruotsi, mutta opetuksen kielenä voi olla myös saame, ro-

mani tai viittomakieli (Tainio & Kallioniemi, 2019, s. 65). Suomessa suurin osa 

vieraskielisistä on maahanmuuttotaustaisia (Portin, 2017, s. 14).  Liisa Tainion ja 

Arto Kallioniemen (2019) arvion mukaan oman äidinkielen opetukseen osallistui 

vuonna 2018 maanlaajuisesti noin 20 000 peruskoululaista (mt., 2019, s. 66). 

Salla-Maaria Suuriniemen, Maria Ahlholmin ja Ninni Lankisen (2020) mukaan 

vuonna 2020 suomalaisissa kouluissa opiskelee noin 40 000 oppijaa, joiden äi-

dinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Yleisimpiä äidinkieliä ovat venäjä, viro, ara-

bia, somali, englanti, kurdi, albania, farsi ja kiina. Nämä kieliryhmät kasvavat ta-

saisesti, etenkin pääkaupunkiseudulla vieraskielisten oppilaiden määrä on kak-

sinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. (mt., 2020, s. 196.) Vuonna 

2016 perusopetuksen valmistavaan opetukseen osallistui 5643 oppijaa (Portin, 

2017, s. 13).  
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Kaksikieliset kunnat on velvoitettu järjestämään opetusta suomeksi ja ruotsiksi. 

Vuonna 2019 ruotsinkielistä perusopetusta järjestettiin 61 kunnassa. Koulutusta 

järjestetään ensisijaisesti niissä kunnissa, joissa on eniten ruotsinkielistä väestöä 

– pääkaupunkiseudulla ja länsirannikolla. Ahvenanmaan maakunnan hallituk-

sella on oma lainsäädäntövalta koulutukseen liittyvissä asioissa. Ahvenanmaalla 

kaikkien koulujen opetuskieli on ruotsi. Manner-Suomessa noudatetaan ruotsin-

kielisessä opetuksessa samoja opetussuunnitelman perusteita kuin suomenkie-

lisessä. (Opetushallitus, 2021b, s. 7–11.) 

 

Ruotsinkielisissä kunnissa kieliä opetellaan siis vastaavin oppimäärin ja tavoit-

tein: ruotsin kieli ja kirjallisuus sekä ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus, toinen 

kotimainen kieli eli suomen A-oppimäärä äidinkielenomaisen suomen A-oppi-

määrä sekä suomen B1-oppimäärä. (Opetushallitus, 2021b, s. 11.) Liisa Tainio, 

Satu Grünthal, Sara Routarinne, Henri Satokangas ja Pirjo Hiidenmaa (2019) 

nostavat artikkelissaan kuitenkin muutamia pieniä eroavaisuuksia suomen- ja 

ruotsinkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman äidinkielisille tarkoitetun äi-

dinkielen ja kirjallisuuden (suomi tai ruotsi) oppimäärässä ilmaistujen kirjallisuu-

den tavoitteiden opetuksen välille. 1–2. luokkalaisten kuvaukset näyttäytyvät sa-

manlaisina, mutta 3–6. luokkalaisten oppimäärän kuvauksissa on eroavaisuuk-

sia. Molemmat tähtäävät rohkaisemaan oppijoita laajentamaan käsityksiään kir-

jallisuudesta ja lukemaan lasten ja nuorten kirjallisuutta laajasti. Suomenkieli-

sissä perusteissa kehotetaan lukemaan kotimaista ja kansainvälistä lasten- ja 

nuortenkirjallisuutta, ruotsinkielisessä opetussuunnitelmassa ruotsinkielisten op-

pijoiden oletetaan lukevan myös pohjoismaista kirjallisuutta, kansainvälisen las-

ten- ja nuortenkirjallisuuden lisäksi. (Tainio, ym., 2019, s. 218.)  

 

Ruotsinkielisessä opetuksessa on otettu huomioon, että oppijan opetuskieli ei 

aina ole hänen kotikielensä tai rekisteröity äidinkieli. Tällöin myös kieleen ja kult-

tuurin tukemiseen ja säilyttämiseen liittyvät seikat saattavat vaikuttaa koulukielen 

valintaan. Koulujen oppijoiden kielitaustat vaihtelevat paljon. Osa oppilaista elää 

kielellisessä ympäristössä, jossa ruotsin kielen kanssa ollaan tekemisissä vain 

koulussa, osa taas käy koulua ruotsinkielisissä kunnissa, suomea ei koulun ulko-

puolella käytetä välttämättä ollenkaan. (Opetushallitus, 2021b, s. 11–14.)  
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Ruotsinkielistä koulua käyvien oppijoiden koti- ja arkikielet ovat viime vuosina 

moninaistuneet ruotsin ja suomen kielten lisäksi. Opetushallituksen (2021b) mu-

kaan uusia ruotsinkielistä koulua käyvien oppilaiden kotikieliä on mm. bosnia, ve-

näjä, somali, vietnam ja viro. Näitä kieliä kotikielinään puhuvien joukko edustaa 

ruotsinkielisissä kouluissa kuitenkin vuonna 2019 vain 4 % koko ruotsinkielisten 

koulujen oppilasmäärästä (vrt. 8 % suomenkielisissä kouluissa). Kun vuonna 

2018 suomi toisena kielenä -opetukseen osallistui vieraskielisistä enemmistö 

(36000 oppijaa), ruotsi toisena kielenä -opetukseen osallistui vain 600 oppijaa. 

(mt., 2021b, s. 16–19). 

 

Ruotsinkielisiä kouluja velvoittavat kuitenkin samat Opetussuunnitelman perus-

teiden ja opetuslain määrittämät käytänteet oma äidinkieli -oppimäärää tai val-

mistavaa opetusta järjestettäessä. Tainion ym. (2019) mukaan ruotsinkielisiä val-

mistavan opetuksen ryhmiä on vaikea muodostaa, koska oppijamäärät ovat niin 

vähäiset. Mikäli valmistavaa opetusta tarvitaan, yksittäinen oppija sijoitetaan 

usein yleisopetuksen ryhmään (mt., 2019, s. 86). Opetus- ja kulttuuriministeriö 

(2021) toivoo, että ruotsinkielisen koulutuksen tulisi olla houkutteleva vaihtoehto 

myös monikielisille perheille. Maahanmuuttajataustaisille oppijoille on olemassa 

ruotsinkielinen koulutusväylä, ja tavoitteena mainitaankin ruotsinkielisten koulu-

tuspolkujen vahvistaminen ja niiden kehittäminen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

2021.)     
 

3.4 Oppimäärät ja opetuksen toteuttaminen  
 

Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetukseen osal-

listuvat perusopetuksen perusteissa valtioneuvoston asetuksen 422/2012 8 §:n 

mukaan oppijat, jotka eivät puhu suomea, ruotsia, saamea tai viittomakieltä äi-

dinkielenään. Heidät nimetään maahanmuuttajiksi. Asetuksen mukaan koulun 

opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta maahan-

muuttajille voidaan opettaa kokonaan tai osittain suomen tai ruotsin kieltä erityi-

sen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Oppijalla on siis mah-

dollisuus opiskella suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mu-

kaan, mikäli oppijan kielelliset valmiudet eivät riitä suomen kieli ja kirjallisuus -
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oppimäärän opiskeluun. Oppijan oman äidinkielen ja suomen tai ruotsin opetuk-

sen lisäksi oppijalle pyritään antamaan tukea muilla oppimisen osa-alueilla tasa-

vertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi. (POPS 2014, s. 87–88.) 
 
Opetussuunnitelman perusteiden mukaan suomi toisena kielenä -oppimäärän 

tärkeänä tehtävänä on oppijan monikielisyyden kehittymisen tukeminen ja pyrki-

mys tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Oppiaineen nähdään 

myös tukevan kotoutumisprosessia. Kielitaitoa pyritään kehittämään siten, että 

kielellinen ajattelu kehittyy arkisesta kielenkäytöstä käsitteellisen ajattelun kie-

leen. Kielitaidon tukemisesta vastaavat kaikki oppijaa opettavat opettajat. Oppi-

laan huoltajalla on kuitenkin ensisijainen päätösvalta oppimääriä koskevista va-

linnoista. Valittaessa oikeaa oppimäärää otetaan huomioon oppijan suomen kie-

len peruskielitaitoon liittyvät mahdolliset puutteet, jotka kertovat, mikäli oppijalla 

ei ole vielä kielellisiä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiske-

luun, ja jotka estävät oppijaa toimimasta kielellisesti yhdenvertaisesti kouluyhtei-

sön jäsenenä. (POPS 2014, s. 118.)  
 
Vuosina 2017–2018 toteutetussa Koulujen monet kielet ja uskonnot -hankkeen 

kyselyssä kartoitettiin suomi/ruotsi toisena kielenä -opetusta ja oman äidinkielen 

opetusta. Kartoituksesta ilmenee, että S2-opetusta toteutettiin useasti samanai-

kaisopetuksena. Tällä pyritään siihen, että oppijat saataisiin integroitua yleisope-

tuksen ryhmiin. S2-oppijoille ei aina pystytä tarjoamaan erillistä S2-opetusta. 

(Tainio, ym., 2019, s. 74.) Koulut ovat kartoituksen mukaan kuitenkin ratkaisseet 

ongelmaa siten, että useissa kouluissa oli oma tai kiertävä S2-opettaja. Pienem-

missä kunnissa tilannetta on pyritty ratkaisemaan kuntien välisenä yhteistyönä ja 

etäopetuksella. (mt., 2019, s. 186.)  
 

Suurimmaksi ongelmaksi opetuksen järjestämisessä Mela (2008) toteaa hetero-

geeniset ryhmät (mt., 2008, s. 129).  Tainion ym. (2019) tulosten mukaan ope-

tusryhmät muodostetaan ensisijaisesti taitotason mukaan, mutta tämä onnistuu 

vain niissä kouluissa, joissa on S2-oppilaita paljon. Pienemmissä kunnissa kou-

lujen välinen yhteistyö nousee keskeiseksi, jolloin opetusta on pyritty järjestä-

mään siten, että voidaan muodostaa sopivia opetusryhmiä (mt., 2019, s. 187). 

Haasteiksi Tainion ym. mukaan nousee myös huoltajien vastustus oppimäärää 
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kohtaan – suomi toisena kielenä -opetus koetaan tukiopetuksena tai erityisope-

tuksena (mt., 2019, s. 78). Opetushallitus (2021c) kuitenkin linjaa, ettei S2-opetus 

ole suomen kielen tuki- tai erityisopetusta. Tätä perustellaan sillä, että oppiai-

neella on omat tavoitteensa, sisältönsä ja arviointikriteerinsä, joita tulee noudat-

taa oppimäärää opettaessa (mt., 2021c).  

 
Myös oman äidinkielen opetusta järjestetään koulussa. Opetushallituksen 

(2021a) mukaan jokaisella Suomessa koulua käyvällä on oikeus ylläpitää ja ke-

hittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Oman äidinkielen riittävä hallinta nähdään 

vuorovaikutusta tukevana tekijänä ja sen säilyttäminen mielletään myös suomen 

kielen opiskelua helpottavana tekijänä. Ensisijaisesti vastuu oman äidinkielen tai 

-kielten oppimisesta on Opetushallituksen mukaan perheellä, mutta koulussa jär-

jestetty oman äidinkielen opetus ja suomen tai ruotsin oppiminen toisena kielenä 

rakentavat pohjaa toiminnalliselle kaksi- tai monikielisyydelle. (mt., 2021a.) 
 
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen on määritelty kaksitoista eri oppimäärää, 

joista yksi on muu oppilaan äidinkieli, suomen, ruotsin, saamen ja viittomakielis-

ten oppimäärien lisäksi. Muu oppilaan äidinkieli -oppimäärää voidaan opettaa 

opetuksen järjestäjän tarjoamana ja huoltajan valitsemana joko koko äidinkielen 

ja kirjallisuuden oppiaineen tuntimäärällä. Oman äidinkielen opetusta voidaan tar-

jota myös erillisrahoitettuna. (POPS 2014., s. 102.) Oman äidinkielen oppiminen 

nähdään myös kotoutumista tukevana toimenpiteenä (mt., s. 463). Oppimäärästä 

käytetään eri kouluissa eri nimityksiä, kuten oma äidinkieli tai kotikieli. Espoossa 

on vakiintunut lyhennys MAI, jolla tarkoitetaan maahanmuuttajien äidinkielen 

opetusta (Piippo, 2017, s. 2).  

 

Jarna Piippo (2017) huomauttaa, että Perusopetuslain 12 §:n nykyisen tulkinnan 

mukaan oman äidinkielen opetus on vain täydentävää opetusta. Piippo alleviivaa 

sitä, että kunnat eivät ole tämän linjauksen mukaan velvoitettuja järjestämään 

oman äidinkielen opetusta, mutta voivat halutessaan anoa valtionavustusta. 

Avustus koskee opetusta noin 50 eri kielelle. Väitöstyössään Piippo kuvaa tutki-

muksensa perusteella opetuksen järjestämisen olevan hyvin kirjavaa. (mt., 2017, 

s. 1.) Opetuksen järjestäjältä vaaditaan paikallisesti laadittavaa opetussuunnitel-
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maa kustakin opetettavasta kielestä, jota määrittävät opetussuunnitelman perus-

teiden tavoitteet ja sisällöt koskien kahden vuosiviikkotunnin laajuista oman äi-

dinkielen opetusta – huomioiden opetettavan kielen erityispiireet, kuten esimer-

kiksi kirjoitusjärjestelmän (POPS 2014, s. 463). Tosin on huomioitava, että tilanne 

on saattanut muuttua radikaalistikin tutkimuksen julkaisemisen jälkeen, mutta 

siitä ei ole vielä yhtä kattavaa näyttöä.  
 

Tainion (2019) mukaan oman äidinkielen opetuksen järjestämistä määrittävät 

alueelliset erot. Etelä-Suomessa opetusta annetaan ainakin 46 eri kielellä ja 

Länsi-, Sisä-, ja Lounais-Suomessa noin 30 eri kielellä. Muualla Suomessa luku-

määrä on pienempi. Tutkimustuloksissa korostuu myös Piipon nimeämä opetuk-

sen järjestämisen kirjavuus. Tainio nimeää suurimmiksi ongelmiksi käytännön 

järjestelyt ja opettajien pätevyyden. Oman äidinkielen tunnit järjestetään yleisesti 

luokkaa yhteisesti määrittävän lukujärjestyksen ulkopuolella ja ne saatetaan jär-

jestää myös eri koulussa. Tainio ehdottaa tilanteen parantamiseksi kunnille kou-

lutuksen ja opetuksen asiantuntijoita, jotka voisivat yhteistyössä kuntien koulujen 

johtajien ja rehtorien kanssa kehittää yhdessä oman äidinkielen opetusta. (mt., 

2017, s. 1–5.)  

 

Valmistavalla opetuksella tarkoitetaan opetusta, joka järjestetään vasta maa-

han muuttaneille lapsille ja nuorille sekä suomen tai ruotsin kielen taidon että 

opiskeluvalmiuksien kehittämistä varten niin, että siirtyminen esi- tai perusope-

tukseen kävisi mahdolliseksi. (Opetushallitus, 2021c). Opetukseen osallistutaan 

ensimmäisen vuoden aikana maahanmuuton jälkeen (Tainio, ym., 2019, s. 84). 

Valmistavaa opetusta järjestetään joko ryhmässä tai inklusiivisesti perusopetuk-

sen ryhmässä. Valinta perustellaan kielitaidon kehittymisen näkökulmasta. Ope-

tushallituksen mukaan (2021c) opetusta on mahdollista järjestää myös yhdelle 

oppijalle. Tällöin oppijalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Oppimisen tavoitteiden 

ja opiskeltavien oppiaineiden, sisältöjen ja tuntimäärien lisäksi opinto-ohjelmaan 

määritellään oppijalle integrointiin ikätasoa vastaava opetusryhmä ja mahdolliset 

tukitoimet. (mt., 2021c.)  

 

Valmistavaa opetusta annetaan perusopetusasetuksen 3§, kolmannen momen-

tin mukaisesti 6–10-vuotiaille 900 tuntia ja yli 10-vuotiaille 1000 tuntia. Määrä 
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vastaa yhden lukuvuoden oppimäärää. Mikäli oppija kykenee seuraamaan pe-

rusopetusta ennen tuntimäärien täyttymistä, hänellä on mahdollisuus siirtyä pe-

rusopetukseen. Ryhmäkoosta päättää opetuksen järjestäjä, mutta suositus on 8–

10 oppijaa. Ryhmän muodostamisessa tulisi huomioida oppilaiden ikäjakauma, 

koulu- ja kielitausta. Resurssien perusteella määritellään mahdollisuudet koulun-

käynninohjaajan tukeen ja jakotuntien järjestämiseen. (Forsell, Hiltunen, Pihlava 

& Alisaari, 2016, s. 2.) 

 

Ninni Lankisen (2019) mukaan käytännöt vaihtelevat paljon eri kuntien ja koulu-

jen välillä. Toteutukseen vaikuttavat kunnan koko ja vastasaapuneiden oppijoi-

den määrä. Esimerkkinä käytännönjärjestelyistä hän kuvailee tilanteen, jossa ylä-

koulun valmistavan opetuksen ryhmässä toiset opiskelevat toisen luokan, toiset 

taas yhdeksännen luokan matematiikan sisältöjä ja jossa osa ryhmästä harjoitte-

lee esimerkiksi lukemista ja kirjoittamista latinalaisilla aakkosilla, kun toiset jo har-

joittelevat tekstitaitojen hallintaa. (mt., 2019.) Forsell ym. (2016) nimeää opetuk-

sen järjestämisen ehdoksi kielitietoisen opetuksen työtavat. Forsell ym. tarkoitta-

vat tällä esimerkiksi sitä, että päivittäiseen opetukseen kuuluu kielestä keskustelu 

osana aineiden sisältöjä ja oppijoilla on mahdollisuus nostaa omia äidinkieliään 

suomen tai ruotsin kielen rinnalle. Forsell ym. puhuvatkin ainetietoisesta kielen-

opetuksesta. Yleisestikin valmistavassa opetuksessa omien äidinkielten näky-

väksi tekeminen on tärkeää myös identiteetin kehittymisen tukemiseksi. (mt., 

2016, s.1–4.) 

 

Valmistavan opetuksen päättyessä oppija saa osallistumistodistuksen, josta löy-

tyy kuvaus opetuksen laajuudesta, sisällöstä ja oppijan edistymisestä. Oppijaa ei 

kuitenkaan arvioida opetuksen aikana numeerisesti – arviointi on sanallista ja 

tähtää oppijan itsearvioinnin kehittymiseen. (Opetushallitus, 2021b.)  

 

Opettajan kelpoisuuteen liittyvät ongelmat varjostavat myös valmistavaa ope-

tusta, niin kuin oma äidinkieli -oppimäärääkin. (ks. Tainio & Kallioniemi 2019.)  
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3.5 Yhteisöllinen kielitietoisuus  
 
Vuonna 2021 julkaistu KUPERA-hankkeen raportti esittää suosituksia siitä, miten 

toiminta- ja työskentelykulttuuria kouluissa voitaisiin kehittää, jotta herkkyys kult-

tuurien, kielten ja katsomusten moninaisuuteen parantuisi. Kielitietoisuus näytte-

lee suurta roolia vastauksena monikielisyyden ja moninaisuuden tuomiin haas-

teisiin koulumaailmassa. KUPERA-raportissa esitetään 2010-luvun kouluinstituu-

tioon kohdistuvia teoreettisia päivityksiä kielitietoisuudesta sekä suosituksia mah-

dollisista käytänteistä. Kielitietoisuus voidaan siis mieltää myös koulun kehittämi-

sen käsitteenä.  

 

KUPERA-raportissa kielitietoisuus määritellään siten, että se on ymmärrystä mo-

nen kielen limittäisestä läsnäolosta, ihmisen kielellisistä oikeuksista, oman äidin 

kielen merkityksestä sekä kielen ja identiteetin suhteesta. Kielitietoisuudella pyri-

tään siihen, että kouluyhteisön monikielisyys tunnistetaan ja tunnustetaan niin, 

että monet kielet voivat olla aidosti kouluarjessa ja oppimistilanteissa läsnä. Kou-

lussa kaikki osatut kielet tulisi nähdä oppimisen resurssina, jota voidaan hyödyn-

tää osana oppimista. Koulun kehittämisen käsitteenä kielitietoisuus voidaan 

nähdä siten, että kielen ja kielten merkitys oppimisessa ja koko kouluyhteisön 

toiminnassa mielletään laajemmin ja monipuolisemmin. Kielitietoisuus ymmärre-

tään monen kielen limittäisestä läsnäolosta, ihmisen kielellisistä oikeuksista, 

oman kielen merkityksestä kielen ja identiteetin rakentumisessa. (Jantunen, Sa-

tokangas, Suuriniemi, Ahlholm, Benjamin, Laine, Kavonius, Poulter & Salmenkivi, 

2021, s. 26–27).   

 

Tamm, Jantunen, Satokangas, Suuriniemi (2021) laativat hankkeen tulosteen pe-

rusteella suosituksia koulumaailmaan, jotka nojaavat perusopetuksen perustei-

siin sekä perusopetuslakiin. Kielitietoisuuden viideksi teesiksi nostetaan KU-

PERA-raportissa seuraavat teemat (s. 14–15):  

 

1. Kieli on osa kaikkea koulun toimintaa ja opetusta 

2. Kieli on toimintaa 

3. Kouluyhteisöt ovat monikielisiä 

4. Koulussa harjaannutaan kielenkäytön eri tiedonaloilla ja eri tilanteissa 
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5. Kaikilla tulisi olla tasavertainen pääsy oppimisen kieliin  

 

Raportissa on esitetty kolme kielitietoisuuden muotoa, jotka keräävät alleen kie-

litietoisuuden eri ulottuvuudet. Nämä käsitteet ovat monikielitietoisuus, diskurssi-

tietoisuus sekä kieleilytietoisuus. Käsitteet ja niiden ulottuvuudet on kerätty seu-

raavaan kaavioon.  

 

 
 
 
Kuvio 2. Kielitietoisuuden ulottuvuuksien jäsentäminen (Jantunen, ym., 2021, s. 28)  
 
 

3.5.1 Monikielitietoisuus  
 

Koulutuksen linjaukset nojaavat poliittisiin päätöksiin, joita säädetään koulutus-

poliittisilla asiakirjoilla, joiden taustalla vaikuttavat erilaiset kieli-ideologiat. Esi-

merkiksi suomalaista koulua kehitettiin aikana, jolloin nationalismi nousi Suo-

messa ja muualla Euroopassa 1800-luvulla. Nationalismin ajatus kansallisvalti-

osta, joka pohjautui ideaaliin yhdestä kansasta ja kielestä. Suomessa kehitystä 
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määritti kaksikielisyys, mutta valtionrakennetta tuki koulutusjärjestelmä, joka oh-

jasi kansan koulutusta yksiselitteisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Käytännössä 

tämä tarkoitti pitkään sitä, että esimerkiksi saamelaiskielten puhujille ei ollut tar-

jolla omakielistä opetusta, ja opetusjärjestelyillä pyrittiin yksikielisyyteen. Yksikie-

linen kouluinstituutio on kuitenkin ollut murroksessa jo pitkään niin Suomessa 

kuin muuallakin. Vaikka oppijoiden monikielisyys tunnustetaan paremmin koulu-

yhteisöissä, vähemmistökielten opetuksen saatavuudessa on edelleen paranta-

misen varaa. (Piippo, Ahlholm & Portaankorva-Koivisto, 2021, s. 6–7.)  

 

Kieli-ideologialla tarkoitetaan siis jonkin yhteisön omaksumia kieliä ja kielenkäyt-

töön liittyviä käsityksiä. Yleensä kieli-ideologia juontuu pitkältä yhteisön histori-

asta ja ne usein rakentuvat stereotypioille. Näihin ideologioihin myös yhteisön 

jäsenet nojaavat tehdessään valintoja esimerkiksi opettajina, vanhempina tai lap-

sina. Siksi esimerkiksi koulutusta linjaava perusopetuksen periaatteet voidaan 

nähdä kielitietoisen opetuksen ja kielen aseman määrittelyn oppimisen resurs-

sina kannalta ensisijaisesti kielipoliittisena ja ideologisena asiakirjana. (Kallio-

koski, Niemelä & Räty, 2020, s. 208.)  

 

Heini Lehtosen (2013) mukaan kaksi- tai monikielisyydestä maahanmuuttaja-

taustaisten oppijoiden kohdalla puhutaan siten, kuin oppijalla olisi vain yksi koti-

kieli ja yksi koulukieli, suomi. Suomeen muuttaneet lapset ja nuoret ovat kuitenkin 

saattaneet syntyä monikieliseen kotiin ja ympäristöön, jossa esiintyy monta kieltä 

yhden sijaan. Kielellinen yhteisymmärrys samaa kieltä puhuvien kesken ei ole 

itsestään selvää, koska samojenkin kielialueiden murteetkin vaihtelevat. Lehto-

sen tutkimuksen mukaan monikielisyys saattaa tarkoittaa maahanmuuttajalasten 

ja -nuorten kohdalla sitä, että he käyttävät arjessaan rinnakkain jopa kolmea tai 

neljää kieltä. Tavallista on se, että eri kielille on omat käyttötilanteensa ja -tarkoi-

tuksensa. Lehtonen käyttää termiä kieleily (languaging) tutkimuksissaan kielelli-

sestä vuorovaikutuksesta. Termi perustuu ajatukseen, että ihmiset ovat kieleili-

jöitä, eli monikielisiä, eikä jaottelua yksi-, kaksi- tai monikielisyyteen tarvita, koska 

kaikki ihmiset hyödyntävät vuorovaikutuksessaan erilaisia käytössä olevia kielel-

lisiä resursseja (mt., 2013.)  
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Jantunen ym. (2021) korostaa kielitietoisuuden määritelmien muuttumista vuo-

sien aikana. Olennaiseksi käsitteeksi kielikasvatuksen kentällä nousee kriittinen 

monikielitietoinen pedagogiikka, vaikka käsitettä ei käytetä opetussuunnitelman 

perusteissa tällä hetkellä. (mt., 2021, s. 26–27). Kriittinen kielitietoisuus (critical 

language awareness) ja sen tutkimus kohdistuu erityisesti valtaan ja ideologioihin 

liittyviin kysymyksiin, koska kieli on yhteiskunnan tuote, mutta paradoksaalisesti 

yhteiskunta on myös kielen tuote. Kielenkäyttö ei ole siis koskaan vapaata kie-

leen liittyvistä sosiaalisista merkityksistä tai ideologioista. Niina Lilja, Emilia 

Luukka ja Sirkku Latomaa (2017) nostavat esille Hawkinsin pedagogisen kielitie-

toisuuden puutteet monikielisistä näkökulmista eli tietouden kielellisestä moni-

muotoisuudesta. Kriittinen kielitietoisuus nostaakin esiin käsitteen monikielitietoi-

suus, joka perustuu ajatukseen diversiteetistä ja heräämisestä kieliin (”awake-

ning to languages”.) (mt., 2017, s.14.)  

 

Lilja, ym. (2017) referoivat Christine Hélotia monikielitietoisuudesta. Hélotin mu-

kaan monikielitietoisuus on noussut huomion kohteeksi tutkimuksesa ja opetuk-

sessa ympäri maailmaa. Oppijoiden oman kielen nostaminen oppimisen ”legitii-

miksi kieleksi integroimalla se oppilasaktiviteetteihin hyödyttää monikielisiä oppi-

joita monin tavoin.” (mt., 2017, s. 15.) Opettajien osalta monikielisyys taasen voi 

auttaa opettajaa omassa kriittisessä reflektoinnissaan suhteessa kielten rooliin 

opetuksessa ja haastamaan sellaista kielipolitiikkaa, joka johtaa syrjintään ja syr-

jäytymiseen. Monikielitietoisuuden avulla myös vanhemmat voidaan osallistaa 

osaksi lastensa koulunkäyntiä, ja täten se voi parantaa perheiden ja koulujen vä-

listä kommunikointia. Hélot käyttää myös termiä monikielitietoinen pedagogiikka 

ja näkee, että se tulisi ottaa osaksi myös opettajankoulutusta. Tällainen pedago-

giikka lähtee ajatuksesta, joka pyrkii herättämään opettajat siihen, että kaikkien 

oppijoiden oppimistarpeet ovat etusijalla. Hélot näkeekin, että monikielitietoisista 

opettajista voisi tulla koulujensa muutosagentteja. (mt., 2017, s. 15.) 
 

3.5.2 Diskurssitietoisuus  
 
 
Kielitietoisen opetuksen yhtenä kulmakivenä voidaan pitää myös diskurssitietoi-

suutta. Tällä tarkoitetaan tietoisuutta vallasta ja valinnoista, joita kielenkäyttäjä 

tekee kieltä käyttäessään. Valinnat kantavat mukanaan arvoja ja ideologioita.  
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Jantunen, ym. (2021) käyttävät käsitettä kielellisesti vastuullinen pedagogiikka, 

jonka näkökulma tähtää huomioimaan oppijan, jonka äidinkieli ei ole koulun yleis-

kieli. Käsite tarjoaa opettajalle viitekehyksen, jonka kautta opettaja voi tarkastella 

omia asenteitaan ja pedagogisia ratkaisujaan kieliin liittyvissä valinnoissa ope-

tuksessa. (mt., 2021, s. 28.) Tamara Lucas ja Ana María Villegas (2013) argu-

mentoivat opettajan sosiolingvistisen tietoisuuden merkityksestä: opettaja ym-

märtää, että kieli, kulttuuri ja identiteetti ovat sidoksissa toisiinsa. Tällöin opettaja 

ymmärtää rohkaista oppilaitaan käyttämään kaikkia osaamiaan kieliä oppimisen 

resurssina. Kielellisesti vastuullinen opettaja pyrkii siihen, että hän tunnistaa mil-

laiset opetuskielen piirteet ovat oppijoille haasteellisia ja millaista kielitaitoa ja eri 

tiedonalojen kielten hallintaa tehtävistä suoriutuminen vaatii. Merkittävänä koros-

tuu opettajan tieto siitä, millaisia piirteitä liittyy opetuskielen oppimiseen ja miten 

tätä voitaisiin käyttää opetuksen suunnittelussa. Kielellisesti vastuullinen opettaja 

käyttää opetuksessaan havainnollistamista, opettaa opiskelustrategioita ja käyt-

tää selkeää ohjeistusta. (mt., 2013, s. 98–100.)  

 

Tähän pohjaa ajatus oppiaineiden kielten roolista ja merkityksestä oppimisessa. 

Eri oppiaineissa käytetty kieli eroaa usein vahvasti arkikielestä (Jantunen, ym., 

2021, s. 27). Paldanius (2020, s. 49) käyttää tästä kielimuodosta termiä opiskelun 

kieli, koska tiedon ilmaiseminen ja merkitysten muodostaminen oppimisen kon-

tekstissa poikkeaa arkielämän kielenkäytöstä ja arkiajattelusta. Jokainen opettaja 

on siis oman oppiaineensa kielen opettaja. Ajatus kumpuaa tiedonalojen kielten 

tiedostavasta opetuksesta. Huomio kiinnittyy ennen kaikkea erikoisalan käsittei-

siin, mutta myös ajattelun ja toiminnan kielentämiseen (Tamm, ym., 2021, s.15).  
 
Tiedonalan kieleen oppiminen eli akateemisen kielitaidon kehittyminen koulussa 

on Ilona Kuukan (2020) mukaan kielitietoisen opetuksen ydinaluetta. Tiedonalo-

jen kieli on se kieli, jolla oppijat prosessoivat tietoa ja tuottavat sitä. Koska jokai-

sella tiedonalalla on sille ominainen kielenkäyttötapa, erilaiset tekstilajit sekä eri-

tyissanasto. Tiedonalan kieli on täten luonnollisesti tärkeä resurssi opiskelussa. 

Tiedonalojen kielillä on mahdollista paremmin jäsentää ympäristöstä saatua tie-

toa, määritellä asioiden yhtäläisyyksiä ja eroja, tehdä johtopäätöksiä, ratkaista 

ongelmia ja arvioida tietoa ja tietolähteitä. (mt., 2020, s. 20.) 
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3.5.3 Kieleilytietoisuus  
 
 
Termillä kieleily tarkoitetaan monen kielen yhtäaikaista ja limittäistä käyttämistä. 

Termin taustalla on ajatus siitä, ettei kielenkäyttöä tarvitse jaotella yksi-, kaksi- tai 

monikielisyyteen vaan, että ihmiset hyödyntävät vuorovaikutuksessaan erilaisia 

käytössä olevia kielellisiä resurssejaan (Lehtonen, 2013). Lehtonen (2021) tote-

aakin, että useiden oppijoiden vahvin kieli ei ole enää koulun opetuskieli. Ope-

tusta ei enää voi pohjautua ajatukseen, että kaikki tai toisinaan edes suurin osa 

oppijoista olisi saavuttanut samat taidot opetuskielestä ennen kouluikäänsä tai 

sosiaalistuneet ensisijaisesti suomenkieliseen kulttuuriin (mt., 2021, s. 71). Limit-

täiskieleilyn tutkimus on lähtenyt liikkeelle Walesista, jossa koulukieli on englanti 

ja vähemmistökieli on kymri, jota suuri osa oppijoista käyttää kotikielenään. Limit-

täiskieleily on mahdollista toteuttaa opettajan pedagogisin valinnoin: vuorovaiku-

tusta kehitetään siten, että opetuskieli limittyy muiden kielien kanssa toimintaan 

ja oppimiseen luontevasti. Opetustilanteet muuttavat muotoaan siten, että oppi-

misessa voidaan ylittää kielten sosiaaliset rajat ja rajoitukset. (Lehtonen, 2021, s. 

77.)  

 

Kielitaidosta voidaankin puhua multimodaalisena repertuaarina, jolloin kielitaitoa 

ei tule määrittää yhden kielen täydellisenä kielitaitona, vaan kielitaito on eletyn 

elämän aikana kerättyä eri kieliin perustuvaa osittaista repertuaaria. Kielenkäyt-

täjät eivät ole kielellisiltä kokemuksiltaan koskaan samankaltaisia – täydellistä 

kielitaitoa ei voida olettaa edes ensikielen osalta. Natiivitason kielenoppimiside-

aalin rinnalle on noussut ajatus siitä, että yhtä arvokasta on se, että kielenkäyttä-

jällä on merkitysten välittämisen taito, joka perustuu monikielisyyteen ja kulttuu-

riseen osaamiseen (ks. Blommaert ja Backus 2013). (Piippo, 2021, s. 33.) 

 

Maria Ahlholmin (2020) esittää käsitteen pedagoginen kielitietoisuus, jolla tarkoi-

tetaan sitä että, opetustilanteessa kieli on toimintaa, jolla rakennetaan merkityk-

siä vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ja merkitykset muodostuvat tilannekoh-

taisesti (mt., 2020, s. 16). Pedagoginen kielitietoisuus korostaa tietoisuutta ope-

tustilanteeseen osallistuvien nimetyistä kielistä, opetettavan tiedonalan kielestä 

sekä moni- ja limittäiskielisestä toiminnasta – kieleilystä. Tavoitteeksi voidaan 

määritellä pyrkimys siitä, että kaikki oppijat kielitaustastaan ja kokemuksistaan 
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huolimatta voivat tuntea itsensä oppivan yhteisön täysvaltaisiksi jäseniksi ja ky-

kenevät osallistumaan opetukseen tasavertaisesti. Pedagoginen kielitietoisuus 

pyrkii luomaan sellaista kielellistä toimintaa, johon oppijat voivat osallistua erilai-

sin kielellisin repertuaarein (kielet, eleet ja ilmeet) ja siten pystyvät kasvattamaan 

kielellistä pääomaansa kuten oppiaineiden kielen hallinta tai osaamisen syventä-

minen eri kielissä. (Jantunen, ym., 2021, s. 28.) 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset  
 

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset heräsivät mieleeni jo silloin kuin kirjoitin 

kandidaatintutkielmaani. Artikkeleita ja tutkimuksia lukiessani mietin jatkuvasti, 

miten opettajat käsittävät kielitietoisuutta opetusarjessaan ja yrittävätkö he tietoi-

sesti tuoda kielitietoisuutta osaksi opetustaan. Tämän tutkimuksen tehtävänä on 

siis selvittää, miten opettajat ja rehtorit hahmottavat kielitietoisuus-käsitettä ja mil-

laisia arvoja ja käytänteitä he liittävät käsitteeseen.  

 

Tähän tutkimukseen haastateltiin viittä opettajaa ja kahta rehtoria, jotka työsken-

televät eri kokoisilla paikkakunnilla, eri puolella Suomea. Haastateltavat valikoi-

tuivat tähän tutkimukseen yhteistyönä KUPERA-raportin (2021) tekijöiden 

kanssa. Yhteyshenkilöni Salla-Maaria Suuriniemi ja pro gradu -ohjaajani Liisa 

Tainio työskentelivät KUPERA-hankkeen parissa. Aloittaessani tätä tutkimusta 

sain mahdollisuuden lähestyä KUPERA-hankkeen sähköiseen kyselyyn vastan-

neita opettajia ja rehtoreita, jotka olivat kiinnostuneita osallistumaan myös haas-

tatteluun. Tutkimukseni edustaa pientä tapaustutkimusta, jolla pyritään selvittä-

mään yksittäisten kasvatusalan ammattilaisten käsityksiä kielitietoisuudesta.  

 

Tutkimuskysymykset:  
 

1. Millaisena opettajat ja rehtorit hahmottavat kielitietoisuuden käsitteen?  

2. Millaisia arvoja he käsitteeseen liittävät?  

3. Millaisia konkreettisia keinoja opettajat ja rehtorit ovat käyttäneet saadak-

seen kielitietoisuutta osaksi opetusta ja koulun toimintakulttuuria?  
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5 Tutkimuksen toteuttaminen  
 
 

Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen toteutuksen vaiheita. Tämän tutkimuksen 

tieteenfilosofinen lähestymistapa on fenomenologinen. Fenomenologialla tarkoi-

tetaan tieteellisen tiedon ja toiminnan alaa, joka keskittyy tarkastelemaan inhimil-

listä tietoisuutta, erilaisia kokemuksia ja tiedostamisen tapoja. Kasvatustieteessä 

fenomenologia ymmärretään tarkastelutapana, jolla pyritään ymmärtämään kas-

vatus tietoisena toimintana sekä koettuna todellisuutena (Hämäläinen & Nivala, 

2008, s. 56). Aineistonkeruumenetelmänä olen käyttänyt puolistrukturoitua tee-

mahaastattelua. Kuvailen myös aineiston keräämisen vaiheet. Aineiston analyy-

sin metodina olen käyttänyt sisällönanalyysia. 
 
5.1 Tutkimusasetelma: fenomenologia ja hermeneutiikka laa-

dullisessa tutkimuksessa  
 
Tieteenfilosofisilla taustaoletuksilla pyritään luomaan tutkimukselle perusta: se 

määrittää tavoitteita, toteutumistapoja ja tuloksia (Puusa & Juuti, 2020, s. 27). 

Fenomenologinen lähtökohta itsessään määrittää koko tutkimuksen toteutta-

mista ja kaikkia tutkimuksen vaiheita (Metsämuuronen, 2006, s. 152–153). Feno-

menologia ei ole suora väline soveltavan tutkimuksen tekemiseen, mutta se oh-

jaa esimerkiksi tutkimuskysymysten toimivaan muotoiluun, oikeiden tutkimusme-

netelmien käyttöön ja aineiston analysointiin (Huhtinen & Tuominen, 2020, s. 

307). 

 

Tutkimuskohdetta valittaessa on tärkeää miettiä sopivaa tutkimusmetodia. Meto-

din valinta määrittää sitä, mitä tutkimuskohteesta on mahdollista saada irti. Feno-

menologiaa voisi kuvata ihmistutkimukseen ja asenteiden tarkasteluun sopivana 

lähtökohtana (Virtanen, 2006, s. 161). Tutkin opettajan käsityksiä ja asenteita 

kielitietoisuuteen liittyen: fenomenologisen näkökulman kautta pyrin siis siihen, 

että haastattelun kohde tulee havaituksi itsenään (Huhtinen & Tuominen, 2020, 

s. 296–297). Tutkijana pyrin siis ymmärtämään haastateltavien maailmaa, heidän 

ajatteluaan ja kokemuksiaan.  
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Filosofian näkökulmasta fenomenologia sisältää monia eri suuntauksia, mutta 

keskeisimmät periaatteet näkyvät Edmund Husserlin ja Martin Heideggerin ajat-

telussa (Virtanen, 2006, s. 153). Fenomenologia on nähty positivistisen perinteen 

vastakohtana. Positivismin ideaaleja ovat tieteellisen tiedon objektiivisuuden vaa-

timus, tieteiden metodologinen ykseys sekä empirismi – tieto voi perustua vain 

havaintoihin (Hämäläinen & Nivala, 2008, s. 89). Fenomenologia puolestaan pyr-

kii tavoittamaan asioiden olemuksen tarkastelemalla sitä, kuinka ihminen ymmär-

tää ja kokee asioita. Päätavoitteena on tunnistaa mahdollisia perusmuotoja ja 

säännönmukaisuuksia, joita ihmisen ajattelussa esiintyy (mt., 2008, s. 56).  
 
Hermeneuttinen paradigma korostaa ymmärtävää ja tulkitsevaa tiedonmuodos-

tusta. Historiallis-kulttuurinen ymmärtäminen ja kasvatustodellisuuden ymmärtä-

minen nousevat keskiöön tieteellisen tiedon perustana. Hermeneutiikka pyrkii 

kasvatustieteen viitekehyksessä tulkitsemaan mielen kulttuurista merkitystä ja 

toimintaa sekä yhteiskunnallisesti muotoutuneita ehtoja kasvatuksessa ja koulu-

tuksessa. Kasvatustieteen kontekstissa hermeneuttinen tutkimus pyrkii kasvatuk-

sen käytäntöjen ymmärtämiseen sekä tulkitsemaan toimijoiden merkityksiä. Kes-

keinen periaate on se, ettei tutkimus lähde koskaan tyhjästä, vaan sitä määrittää 

tutkijan esiymmärrys. (Hämäläinen & Nivala, 2006, s. 101.)  

 

5.2 Tutkimusstrategia  
 

Tutkimusstrategiani on kvalitatiivinen. Lähtökohtana kvalitatiiviseen tutkimuk-

seen on todellisen elämän kuvaaminen ja tutkittavaa kohdetta pyritään hahmot-

tamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 

1997, s. 157). Lähtökohtana ei ole tilastollinen yleistettävyys, vaan pyrkimys ku-

vata jotakin ilmiötä tarkasti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 74). Aineiston koko ei 

vaikuta suoraa tutkimuksen onnistumiseen. Ennemminkin aineisto toimii apuna 

tutkittavan ilmiön käsitteellisen ymmärryksen rakentamisessa (Eskola & Suoranta 

1998, s. 46). 

 

Fenomenologinen ote ohjeistaa tutkijaa tarkastelemaan kriittisesti myös aiempia 

tutkimuskohdetta koskevia tutkimustuloksia ja teorioita tutkijan tehdessä omia tul-

kintojaan tutkimusaineistosta. Oman aineiston tulkinnan jälkeen jo esitetty teoria 



 

 36 

toimii kriittisenä näkökulmana tutkijan omiin päätelmiin. Todellisuudessa tutkijan, 

usein aiemmasta tutkimuksesta rikastunut, esiymmärrys vaikuttaa analyysiin, ja 

täydellinen objektiivisuus onkin mahdottomuus. Tutkimus on aina rajallista inhi-

millistä toimintaa. On korostettava, että fenomenologisessa laadullisessa tutki-

muksessa luotettavuuden tae ei ole objektiivisuus, vaan pyrkimys tulkita havain-

toa siten, että se on mahdollista avata myös muille asiasta kiinnostuneille (Huh-

tinen & Tuominen, 2020, s. 298).  
 
5.3 Aineiston koonnin menetelmä: puolistrukturoitu teema-

haastattelu 
 
Fenomenologisia periaatteita noudattavan haastattelun tulisi olla mahdollisim-

man avoin: keskustelunomainen tapahtuma, jossa haastateltava saa tilaa. Vaikka 

käytin aineiston keräämiseen puolistrukturoitua teemahaastattelua, haastattelut 

toteutuivat keskustelunomaisina. Suunniteltu haastattelun rakenne vaihteli yksi-

löllisesti jokaisen haastateltavan kanssa. Kaikki haastattelut toteutettiin Zoom- tai 

Teams-tapaamisena vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Haastattelut kestivät 15–

30 minuuttia ja ne kaikki äänitettiin puhelimen ääninauhurilla ja tallennettiin myös 

videoina.  

 

Teemahaastattelu ei yleensä etene tarkkojen valmiiksi muotoiltujen kysymysten 

kautta vaan temaattisesti. Teemahaastattelu vaatii tutkijan perehtymistä tutkitta-

vaan aihepiiriin. Puolistrukturoidulla haastattelulla tarkoitetaan sitä, että kaikille 

haastateltaville esitetään likipitäen samat kysymykset, mutta kysymysten järjes-

tystä voidaan vaihdella. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Haastatte-

lun olin jakanut kahteen osioon: ensimmäinen kartoitti haastateltavien taustatie-

toja (pätevyys, opetusaste, koulutus, opetuskokemus, asuinpaikka) ja toinen osio 

keskittyi kielitietoisuuteen kahdesta näkökulmasta: kielitietoisuuden käsitteeseen 

ja konkretiaan sen kehyksessä. Kun aineisto oli kerätty, se litteroitiin.  

 

Aineistoni haastateltavina toimi viisi opettajaa ja kaksi rehtoria. He työskentelivät 

alakouluissa eri puolilla Suomea. Haastateltavat valittiin tutkimukseen siten, että 

maantieteellinen kattavuus olisi mahdollisimman hyvä. Toisen kriteerinä oli, että 

heillä kaikilla on luokanopettajan pätevyys. Seitsemästä haastatellusta viisi oli 
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toiminut opettajana yli kaksikymmentä vuotta, kaksi alle 15 vuotta. Viisi henkilöä 

heistä työskenteli suomenkielisissä kouluissa ja kaksi ruotsinkielisissä. Opetta-

jien ja rehtorien opetuspaikkakunnat on jaettu pieneen, keskisuureen ja suureen 

paikkakuntaan. Pienellä paikkakunnalla tarkoitan kaupunkia, jossa asukkaita on 

alle 40 000. Keskisuurella paikkakunnalla tarkoitan kaupunkia, jossa asukkaita 

on yli 40 000, mutta alle 100 000. Suurella paikkakunnalla tarkoitan kaupunkia, 

jossa on yli 200 000 asukasta. Tiedot on koottu alla olevaan taulukkoon.  

 
Taulukko 1. Opettajien taustatiedot  
 

 
 

5.4 Aineiston analyysimenetelmä: aineistolähtöinen sisäl-
lönanalyysi  

 
Kvalitatiivista aineistoa voidaan analysoida monin eri tavoin, mutta menetelmän 

tulee aina olla sidoksissa tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen ja tutkimus-

tehtävään (Hirsjärvi, ym., 2009, s. 224). Jari Eskola (2001) esittää, että analyysia 

voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriasidonnaisesti tai teorialähtöisesti. Jaot-

telu kuvaa sitä, miten tutkija analysoidessaan ottaa huomioon toimintaansa oh-

jaavat tekijät. (Eskola, 2001, s. 135–140.) Erona aineistolähtöiselle ja teorialäh-

töiselle analyysille on se, muodostetaanko luokituksia ja analyysia aineistosta 

nousevan jäsentelyn ja ryhmittelyn perusteella vai olemassa olevan teorian pe-

rusteella.  
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Tässä tutkimuksessa käytän aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, koska tutkimus-

tulosten teemat muodostuivat aineiston perusteella. Aineistolähtöisessä analyy-

sissä analyysiyksiköt eivät ole ennalta määriteltyjä ja teoria rakentuu aineistoa 

hyödyntäen. Fenomenologis-hermeneuttisiin perinteisiin nojautuvissa tutkimuk-

sissa käytetään usein aineistolähtöistä analyysitapaa. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2006). 

 

Sisällönanalyysissä lähdetään analyysia tekemää jäsentelemällä ja tarkastele-

malla tutkimusaineistoa (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.120). Litterointi vaati paljon 

työtä, ja sen aikana huomasin jo tekeväni alustavaa jäsentelyä eri teemoihin. Sel-

keästi etsin jo litterointivaiheen aikana yhtymäkohtia tai eroavaisuuksia vastaus-

ten välillä. Kun tuli varsinaisen teemoittelun aika, minulla oli jo alustava käsitys 

aineistosta nousevista kategorioista. Aineistolähtöistä sisällönanalyysiä voidaan 

kutsua induktiiviseksi päättelyksi, jolloin yksittäisistä havainnoista siirrytään vähi-

tellen yleisempiin väitteisiin. Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) korosta-

vatkin tutkijan itsekurin merkitystä, että tutkija malttaa keskittyä aineistostaan 

nouseviin asioihin ja kykenee poissulkemaan ennakkokäsitykset. Analyysivai-

heessa teemojen rajaaminen oli hankalaa, koska tutkimusaineistosta olisi nous-

sut myös paljon muuta mainitsemisen arvoista kuin vain tässä tutkimuksessa esi-

tetyt tulkinnat kielitietoisuudesta. Teemoittelun jälkeen pyrin nostamaan aineis-

tosta kaikki samaa teemaa edustavat kommentit eri alalukuihin, jotka rakentuivat 

käsitteen määrittelyn ja arvojen, käytäntöjen ja esimerkkien sekä toimintakulttuu-

rin ympärille. Lopullisesta käsiteltävästä aineistosta karsiutuivat siis pois ne kom-

mentit, jotka eivät näihin alakategorioihin liittyneet.  

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi voidaan tulkita sattumanvaraiseksi. Tämä tut-

kimus edustaa vain pientä tapaustutkimusta, jota ei voida yleistää edustamaan 

suurempia linjoja. Mutta aineistolähtöinen sisällönanalyysi voidaan nähdä luotet-

tavana, mikäli tutkija onnistuu reflektoimaan tutkimusprosessiaan ja arvioimaan 

tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä siten, että lukija ymmärtää tutkimuksen 

taustat ja prosessin aikana tehdyt valinnat. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2006.) Tämän tutkimuksen luotettavuutta pohdin tarkemmin luvussa 7.  
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa  
 

Tässä luvussa vastaan tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin, jotka ovat 

seuraavat:   

 
1. Millaisena opettajat ja rehtorit hahmottavat kielitietoisuuden käsitteen?  

2. Millaisia arvoja he käsitteeseen liittävät?  

3. Millaisia konkreettisia keinoja opettajat ja rehtorit ovat käyttäneet saadak-

seen kielitietoisuutta osaksi opetusta ja koulun opetuskulttuuria?  

 

Esittelen keskeiset tulokset, joita tulkitaan teoreettisen viitekehyksen kautta. Tut-

kimustulokset nousivat aineistolähtöisen sisällönanalyysin kautta. Aineiston ana-

lyysivaiheessa keskeisiksi teemoiksi muodostuivat kielitietoisuus-käsite ja siihen 

liittyvät arvot, kielitietoiset käytänteet ja esimerkit sekä kielitietoinen toimintakult-

tuuri ja siihen liittyvät arvot.  

 

Tutkimukseen osallistui seitsemän opettajana tai rehtorina työskentelevää henki-

löä. Erilaisista työtehtävistä huolimatta jokaisella on luokanopettajan pätevyys ja 

työkokemusta yli viisi vuotta – jokaisen haastatellun työtä ohjaavat perusopetuk-

sen periaatteet ja täten myös kielitietoisuuden periaate. Tässä luvussa erittelen 

vastaajien kokemuksia ja ajatuksia kielitietoisuudesta ja analysoin niitä teoreetti-

sen viitekehyksen valossa. Vastaajien anonymiteetin turvaamiseksi vastaajien ni-

met on koodattu seuraavasti: opettaja 1, opettaja 2, rehtori 1, jne. Anonymisointi 

suoritettiin henkilötietolain mukaisesti, jotta tutkittavien yksityisyys pystytään suo-

jaamaan. Aineiston anonymisoinnilla tarkoitetaan sitä, ettei yksittäisiä tutkittavia 

voida tunnistaa päättelemällä (Kuula, 2011, s.  77).  
 
 
Haastateltavat määrittelivät kielitietoisuus-käsitettä hyvin eri tavoin ja käsitteen 

määrittely näyttäytyi haastavana. Kaikissa vastauksissa samankaltaisuutta esiin-

tyi kielitietoisuus käsitteeseen liitetyissä arvoissa. Dufva (2018) korostaakin kieli-

tietoisuus-käsitteen monimuotoisuutta, joka johtuu eri perinteiden erilaisista taus-

taoletuksista ja terminologian kirjavuudesta. Kielitietoisuus-käsite määritellään eri 

yhteyksissä eri tavoin. (2018, s. 1–4.) Haastatellut opettajat ja rehtorit painottivat 
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vastauksissaan tietoa kielistä sekä monikielisyydestä ja sen tukemisesta. Vas-

tauksia, joissa olisi pohdittu tietoa oppiaineiden ja koulun kielestä eli opiskelun 

kielestä tai tiedonalan kielestä ei esiintynyt ollenkaan. Haastateltujen käsitykset 

kielitietoisuudesta näyttäytyivätkin melko suppeina verrattuna opetussuunnitel-

man perusteiden käsitykseen. Myös haastateltujen määritelmät käsitteestä poik-

kesivat paljon toisistaan. Kielitietoisuutta kuvattiin siis pääasiallisesti arvojen ja 

mahdollisen toiminnan tai asenteiden kautta.  
 
 
Seuraavissa alaluvuissa erittelen ensiksi opettajien ja rehtoreiden vastauksia ky-

symykseen siitä, mitä kielitietoisuudella tarkoitetaan ja millaisia arvoja he käsit-

teeseen liittivät. Olen kerännyt ruotsinkielisten koulujen edustajien vastaukset 

omaksi kokonaisuudekseen toiseen alalukuun. Kolmannessa alaluvussa käsitte-

len opettajien ja rehtorien käsityksiä kielitietoisista käytänteistä ja esimerkeistä. 

Neljäs alaluku keskittyy vastauksiin kielitietoisesta toimintakulttuurista ja arvoista 

sen ympärillä.  

 

6.1 Kielitietoisuus käsitteen määrittely ja siihen liittyvät arvot  
 

Teoreettisessa viitekehyksessä pyrin jäsentelemään kielitietoisuutta eri näkökul-

mista, hahmottaakseni käsitteen moninaisuuden. Luvussa kolme olen määritellyt 

perusopetuksen perusteiden käsitystä kielitietoisuudesta. Koska haastateltavina 

oli opetusalan ammattilaisia, joiden työskentelyä johdattavat perusopetuksen pe-

rusteet, voitaisiin olettaa, että perusopetuksen perusteissa esiintyvä näkökulma 

näkyisi käsitteen hahmottamisessa ja myös haastateltavien vastauksissa. Seit-

semän haastatellun vastauksista kolmessa kuvattiin kielitietoisuutta perusope-

tuksen perusteita mukaillen.  

 
”Kielitietoisuus tarkoittaa sitä, että tässä omassa työssä tehdään tietoisesti eri 
kielet näkyväksi, ei vaan suomen kieltä, millä tässä koulussa operoidaan, vaan 
myös esimerkiksi eri oppilaiden äidinkielet ovat kiinteänä osana meidän koulun 
arkipäivää.” (Opettaja 4)  
 
”Miten opettaja ymmärtää kommunikaatiossa sen, että kun toimitaan usealla eri 
kielellä tai kielialueella, niin miten hän pystyy samaistumaan opetettavan oppi-
laan rooliin ja miten hän jäsentää opetustaan siinä tilanteessa, missä hän toimii 
vieraskielisen lapsen kanssa.” (Rehtori 1)  
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”Esimerkiksi sitä, että mitä kieli merkitsee eri ihmisille ja eri yhteisöille noin asen-
netasolla, ja miten se vaikuttaa kommunikaatiotasolla toisiin ihmisiin” (Opettaja 
3)  

 
 

Perusopetuksen perusteet määrittävät kielitietoisuuden kielen oleellisuuden tun-

nistamisen näkökulmasta: kieli on läsnä oppimisessa, opetuksessa ja myös 

osana toimintakulttuuria. Opettaja 4:n vastaus mukaileekin kielitietoisuuden mah-

dollisesti laajinta pyrkimystä: tehdä kaikkialla olevasta kielestä ja niiden käyttämi-

seen liittyvistä tavoista näkyviä (Malinen, 2019, s. 13). Rehtori 1:n vastauksessa 

taasen korostuu tarvittavien opetusmenetelmien käyttö sekä opetuksen jäsentä-

minen muunkielisen oppijan oppimiskokemuksen tukemiseksi, mikä mukailee pe-

rusopetuksen perusteissa opettajan toimintaan kohdistuvia tavoitteita. Opettaja 

3:n vastaus myös kuvailee käytännön tilanteita ja opettajan mahdollisuuksia toi-

mia yleisesti kommunikaatiotilanteissa.  

 

Perusopetuksen perusteissa nimetään kielikasvatus kielitietoisuutta vahvista-

vana tekijänä. Kielikasvatuksen periaatteena koulun kieltenopetuksen lähtökoh-

tana on kielten käyttö eri tilanteissa, eli sillä pyritään vahvistamaan eri kielten 

rinnakkaista käyttöä ja monilukutaidon kehittymistä. Kielikasvatus voidaan nähdä 

siis opetusmenetelmänä tai opetukseen liittyvänä ohjenuorana, jolla pyritään jal-

kauttamaan kielitietoisuutta oppijoille. Käytännössä tätä kuvataan siten, että op-

pijat ohjataan tiedostamaan omaa ja muiden kielellisiä ja kulttuurillisia identiteet-

tejä ja niiden monikerroksisuutta. Kielikasvatus pyrkii siis vahvistamaan oppijoi-

den luottamusta omiin taitoihinsa oppia kieltä ja käyttää myös vähäisempää kie-

litaitoa rohkeasti. (POPS 2014, s. 103.) Näissä kolmessa vastauksessa korostuu 

kielitietoisuus-käsitteen määrittelyn sijaan enemmän kielikasvatuksellinen näkö-

kulma, vaikka tätä käsitettä ei nimetä vastauksien yhteydessä. Käsite jää mah-

dollisesti turhan abstraktiksi – näiden kahden käsitteen keskinäistä suhdetta tulisi 

ehkä avata opettajille enemmän, jotta ymmärrettäisiin kielikasvatus opetusmene-

telmänä, joka tähtää kielitietoiseen kasvamiseen ja opetukseen.  

 

Haastattelussa käytin suoraa kysymystä: kuinka määrittelisit käsitteen kielitietoi-

suus, jota seurasi kysymys, mitä kielitietoisuuden käsite tarkoittaa sinulle. 
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Yleensä tässä vaiheessa haastattelua vastaajat liittivät arvoja määrittelyn tuke-

miseen. Kaikissa haastatteluissa kysyin kuitenkin myös, mitä arvoja kielitietoisuu-

teen mielestäsi lukeutuu. Kielitietoisuutta määritellessä kaikille haastatelluille ar-

vojen nimeäminen oli kaikista helpointa. Arvoja kieliin liittyen oli selkeästi mietitty 

jo ennen haastattelua. Kaikki haastatellut nimesivät kunnioittamiseen ja arvosta-

miseen sekä hyväksymiseen liittyviä arvoja. Kolme haastateltavista nimesi eri 

kielitaustojen arvostamisen tärkeänä kielitietoisena arvona. Toisten kunnioittami-

nen, oppijan kunnioittaminen yksilönä ja tasavertaisuuden kunnioittaminen sekä 

vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvä arvostus saivat kaikki yhteensä kaksi 

mainintaa eri vastaajilta. Yksi vastaaja ei liittänyt kielitietoisuuteen mitään erityisiä 

arvoja. Kaikki vastauksissa esiintyneet teemat on kerätty seuraavaan taulukkoon, 

jossa suluissa oleva lukumäärä tarkoittaa samaa tarkoittavien vastausten mää-

rää.  
 
Taulukko 2. Kielitietoisuuteen liittyvät arvot   
 
 
Kunnioittaminen & arvostaminen  
 

1. Toisten kunnioittaminen (2)  
2. Oppijan kunnioittaminen yksilönä (2)  
3. Oman kulttuurin kunnioittaminen (1) 
4. Tasavertaisuuden kunnioittaminen (2) 
5. Eri kielitaustojen arvostaminen (3)  
6. Vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvä arvostus (2)  
7. Yhteisöllisyys – yhteinen maapallo (1) 
8. Oman äidinkielen osaaminen – kotikielen arvostus (1) 
9. Ei mitään erityisiä arvoja (1) 

 
Hyväksyminen  
 

1. Erilaisuuden hyväksyminen (1)  
 

Mari Honko ja Kristiina Skinnari (2020) ovat tutkineet opettajien käsityksiä kie-

lestä ja kielitietoisuudesta vuosina 2017–2019. Heidän mukaansa yksi opettajien 

mainitsema teema oli kielitietoisuus oppijan ja oppimisen tukena. Vastauksissa 

korostui kyky kohdata yksilö ja ottaa huomioon oppijoiden erilaiset taustat ja halu 

tukea erilaisin valmiuksin opiskelevia oppijoita. Myös yksilöllinen kohtaaminen ni-

mettiin ja siihen liitettiin ymmärrys kielen ja identiteetin erottamattomuudesta – 
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kuinka kielitaitoon kohdistetut asenteet vaikuttavat oppijaan. (mt., 2020.) Omasta 

aineistostani oli löydettävissä samoja teemoja.   
 

”Hyvinkin monenlaisia arvoja, kyllä ehkä se semmoinen erilaisuuden hyväksymi-
nen, toisten kunnioittaminen ja oman itsen ja kulttuurin kunnioittaminen monesta 
eri näkökulmasta.” (Opettaja 1)  
 
”No kyllähän kaikki kielet mitä sä osaat ja opit elämäsi aikana, niin sehän vaan 
lisää sitä ymmärrystä, ehkä toista kieliryhmää kohtaan --- tärkeätä ymmärtää, sa-
moin kuin uskonto, että opitaan suvaitsemaan ja kohtaamaan muita ihmisiä eri ta-
valla.” (Opettaja 5)  

 
”Kun toimitaan lapsen tai nuoren kanssa, niin opetusympäristössä kunnioitetaan 
häntä yksilönä ja aina pyrkimys järjestää se opetus siten, että opettaja on tietoinen 
siitä lapsen maailmasta.” (Rehtori 1)   

 

Edeltävistä vastauksista voidaan huomata, että vastaajat ymmärtävät kielen ja 

identiteetin erottamattomuuden, eivätkä he halua väheksyä tai asettaa oppijaa 

eriarvoiseen asemaan kielen perusteella. Kielet ja erilaisuus näyttäytyvät vas-

tauksissa tärkeinä ja arvostettavina piirteinä, jotka koetaan ennen kaikkea rikkau-

tena. Vastauksien perusteella voidaan todeta, että haastateltavien arvomaailma 

tukee kielitietoisuuden ajatuksen jalkautumista, mutta edelleen käytännön mah-

dollisuudet näyttäytyvät vähäisinä.  

 

Tamm ym. (2021) linjaa, että kulttuuri, katsomus ja kieli ovat väistämättä osa kou-

lun arkea. Opettajien olisi hyvä tiedostaa kielen, katsomuksen, kulttuurin ja yh-

teiskunnan erottamattomuus. Oppijoita tulisi kohdella yksilöinä, ei tietyn kielelli-

sen tai kulttuurisen ryhmän jäsenenä. Kaikki koulun aikuiset toimivat kielellisinä 

malleina. Opettajan tulisi näin ollen pystyä valjastamaan kaikki oppilaiden osaa-

mat kielet oppimisen ja maailman ymmärtämisen voimavaraksi. Silloin jokaiselle 

oppijalle muodostuu parhaimmassa tapauksessa kokemus siitä, että hänenkin 

kielensä ja identiteettinsä on tärkeä ja arvokas. (mt., 2021, s. 11–14.) Kielen ja 

kielten merkitys korostuu oppimisprosessissa ja koko koulun toiminnassa (mt., 

2021, s. 27).  

 

Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki muut vastaajat kaiuttivat näitä näkemyk-

siä. Kaikkien vastausten perusteella voidaan todeta, että haastatellut opettajat ja 

rehtorit ymmärtävät kielitietoisuuden pyrkimyksenä merkityksellistää oppijan yk-



 

 44 

silöyttä, kieliä ja identiteettiä. Kysyessäni kielitietoisesta opetuksesta tai toiminta-

kulttuurista eli tavoista ja keinoista, joilla näitä arvoja saataisiin käytäntöön, jo 

käytössä tai kehitteillä olevien käytäntöjen nimeäminen oli haastavampaa. Jokai-

nen haastateltu osasi nimetä jonkin tavan tuoda kieliä näkyvämmäksi tai osaksi 

arkea koulussa, mutta vain yksi vastaaja pystyi tuomaan esiin systemaattisuutta. 

Kielitietoisia käytänteitä ja esimerkkejä käsitellään alaluvussa 6.3.  

 

Vastaukset kysymykseen kielitietoisuuden määrittelystä olivat pääosin hyvin kir-

javia. Niitä yhdisti jaettujen arvojen lisäksi lähinnä suomen kielen merkitys kou-

lussa. Suomen kieli ja sen käyttötavat koulussa nostettiin esille useamman haas-

tateltavan vastauksissa. Tällöin kielitietoisuus nähtiin oikeutena opiskella omaa 

äidinkieltä, mutta suomen kielen valta-asema koulussa korostui.  
 
”No halutaan kannustaa sen oman kielen käyttöön, mutta muistutetaan, että koska 
me olemme Suomessa, me hoidetaan tätä koulua suomeksi – se on vähän sem-
moinen kaksipiippuinen juttu.” (Rehtori 2)  

 
Ahlholm (2020) toteaa, että monikielisessä luokassa kielellinen toiminta toteutuu 

välttämättä useilla eri kielillä, vaikka kaikkia kieliä ei puhuttaisikaan ääneen. Kou-

lussa on aina läsnä kieltenvälisyys, vaikkei sitä tietoisesti tarkasteltaisikaan. Mo-

nikielisen oppijan ajattelu on aina spontaanisti kieltenvälistä. Kielitietoista peda-

gogiikkaa harjoittaessa tulisikin sanallistaa kieltenvälisyyttä ja tuoda sitä tietoi-

sesti osaksi opetukseen. (mt., 2020, s. 16.)  
 
“Kyllä se äidinkielen osaaminen on todella tärkeää, täällä ainakin on järjestetty 
niin, että oppilaat pääsevät oman kielen tunneille, vaikkei se ole aina meidän kou-
lussa, mutta lähialueella. Koko ajan pyrimme kehittämään sitä suomen kieltä, 
mutta kannustamaan, että kotikieli ja oma kieli ovat tärkeäitä --- ei välttämättä 
näy meidän duunissa kun ollaan tiukkoja, että mitä sinne äidinkielen vihkoon kir-
joitetaan. Mutta se idea on siellä taustalla, että ymmärretään se kotikielen merki-
tys.”  (Rehtori 2)  
 
”No semmoisia yhteisiä päätöksiä, ettei hän mielellään olisi käyttänyt vain eng-
lantia --- vaaditaan sitä suomen kielen käyttöä, ---- semmoisia periaatteellisia 
päätöksiä, että täällä arjessa tervehditään suomeksi, ettei moikata englanniksi ja 
niin poispäin.” (Opettaja 1)  
 
 

Rehtori 1:n ja Opettaja 1:n vastauksista voidaan huomata halu pyrkiä siihen, että 

oppijoille annetaan mahdollisuus käyttää myös omia kieliään, mutta niiden tuo-
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minen osaksi päivittäistä opetusta näyttäytyy haastavana. Periaatteelliset pää-

tökset suomen kielen käyttämisessä arjessa opetuksen kielenä vähentävät tällöin 

mahdollisuuksia, että monikielisiä oppimistilanteita syntyisi luonnollisesti ja spon-

taanisti.  

 

Opettajien asenteella on suuri vaikutus oppijoiden monikielisen identiteetin ra-

kentumisen kannalta. Esimerkiksi Tatsjana Shestunovan (2019) mukaan valmis-

tavien luokkien opettajien asenteet monikielisyyttä kohtaan ovat positiivisia ja he 

ymmärtävät ensikielen ja oman äidinkielen tukemisen merkityksellisyyden. Oppi-

joita kehotetaan olemaan ylpeitä omasta kielestään. Ongelmat esiintyvät kielen 

käytössä. Tutkimuksen mukaan ensikielen käyttö luokkahuonetilanteissa on mo-

nesti kielletty. Osa opettajista sallii kielen käytön opetuksen yhteydessä, mutta 

osa opettajista kokee, että kun opetuskieli on suomi, sen rinnalla ei kuulu käyttää 

muita kieliä, koska opetuksen tarkoitus on edistää suomen kielen oppimista. Tätä 

perusteltiin esimerkiksi sillä, että toista kieltä saatettaisiin käyttää esimerkiksi kiu-

saamiseen, tai sillä, että toinen kieli estää oppimasta suomen kieltä. (mt., 2019, 

s. 70.)  

 

Myös Alisaaren ym. (2020) mukaan suomalaiset opettajat tiedostavat oppijoiden 

monikieliset taidot, mutta kieliä harvoin otetaan käyttöön opetuksen yhteyteen. 

Muiden kielien käyttö kielletään monesti oppituntien aikana (mt., 2020, s. 196). 

Aineistostani löytyi esimerkkejä vieraiden kielien satunnaisista käyttömahdolli-

suuksista.  

 
”Meillä siis yksi puhuu espanjaa, niin on täällä luokassa semmosia espan-
jankielisiä sanontoja, hän kertoo yleensä vaikka säästä – nimenomaan 
ehkä niin, että hän saa sanoa ja sitten niitä toistetaan. Hänelle saattaa tulla 
kesken oppituntien jotain mieleen ja sitten vähän aikaa jutellaan siinä het-
kessä, mitä hän tuo esille.” (Opettaja 1)  

 
”Tavallaan siinä heittänyt läppää tällä tavalla, kun mä tervehdin näitä oppi-
laita, niin tälle espanjankieliselle tytölle heitän sitten espanjaksi.” (Opettaja 
2)  

 

Aineistosta löytyi yllättävän vähän esimerkkejä spontaaneista monikielisistä tilan-

teista oppitunneilla. Esimerkit kohdentuivat juuri tervehdyksiin ja yksittäisten sa-

nojen tilanteisiin esiintymisiin.  
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Suomalaisessa kouluinstituutiossa suomen kielen käyttöä ainoana opetuksen 

kielenä on perusteltu yleiskielen tärkeydellä. Sen on nähty takaavan yhdenver-

taisen kohtelun kansalaiselle. Jyrki Kalliokoski, Heidi Niemelä ja Reettä Räty 

(2020) huomauttavat siitä, että Suomessa tulisi pohtia nykysuomalaista kielellistä 

moninaisuutta ja sitä, kuinka sen tulisi vaikuttaa myös käsityksiin yhdenvertaisuu-

desta. Monikielisten oppijoiden omien kielien käyttämisen tulisi olla sallittua, 

koska sillä saattaa olla suora vaikutus oppijan käsitykseen omasta ihmisarvosta 

ja identiteetistä. (Kalliokoski, ym., 2020, s. 208.) On ymmärrettävää, että suomen 

kieli koetaan suomenkielisissä kouluissa ensisijaiseksi kieleksi opetustilanteissa. 

Mikäli opettaja ei osaa jotain oppilaan puhumaa kieltä, hän voi kokea joutuvansa 

tilanteeseen, jota ei kykene hallitsemaan, tai pelkää, ettei kykene puuttumaan 

toimintaan, mikäli tilanteet muuttuvat hankaliksi. Kuitenkin Hongon ym. (2020) 

tutkimuksen mukaan opettajat nostivat esille pohdinnoissaan opettajan aktiivisen 

roolin kielitietoisena toimijana, jolla on ensisijaisesti vastuu ja mahdollisuuksia 

mukauttaa opetusta ja vuorovaikutustaan oppilaiden tarpeisiin. Vastauksissa ko-

rostui, että opettajan tulisi olla se, joka tulee vastaan kielellisesti erilaisissa tilan-

teissa. Aktiivinen kieliin liittyvien ongelmien ratkaiseminen kehittää opettajan tie-

toisuutta kielestä ja siten omaa toimintaa. (mt., 2020.) 

 
”Ettei tehdä vaan sillä samalla sapluunalla, vaan pystytään myös leikki-
mään sen kielen kanssa. Tavallaan opettajana luottaa siihen, että se lapsi 
oikeasti yrittää kirjoittaa sitä mitä hän lupaa kirjoittaa eli myös tällainen luot-
tamus, että sitä omaa äidinkieltä käytetään sitten ihan tarkoituksen mukai-
sesti.” (Opettaja 3)  
 

 

Ajankohtaisen monikielisyyspedagogiikan mukaan kielten välinen siirtovaikutus, 

kielten ylittely ja sekoittuminen ovat enemmin pedagogisesti hyödynnettävissä 

olevia asioita, kuin että niistä olisi haittaa. Tällainen ajatuksen muutos vaatisi 

opettajilta valtavaa reflektointia. Piipon (2021) mukaan ei olekaan yllättävää, että 

opettajien käsityksissä on nähtävissä edelleen yksikielisyyden ideaali ja monikie-

lisyyspedagogiikkaan heittäytymistä epäröidään. Hänen mukaansa siirtymä kieli-

tietoiseen kouluun on tapahtunut ohjaavien dokumenttien osalta, mutta kielelli-

sesti responsiivinen pedagogiikka ei ole vielä jalkautunut opettajien käyttöön. 

(mt., 2021, s. 39.) Opettaja 3:n vastauksesta voidaan kuitenkin huomata hänen 
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kokemuksensa monikielisistä tilanteista oppitunnin aikana heterogeenisen luo-

kan kanssa. Näin kokemus voidaankin nähdä merkittävänä tekijänä monikieli-

sessä opetuksessa. Opettaja on onnistunut luomaan kielellisesti responsiivisia 

opetuskokonaisuuksia, joissa kielitietoiset menetelmät ovat vakiintuneet osana 

opetusta, ja myös hän itse kokee varmuutta tällaisten menetelmien käytöstä. 

Tällä tavoin myös monipuolisempi kielellinen työskentely mahdollistuu, joka tulee 

Opettaja 3:n vastauksista ilmi.  

 

Paras tapa päästä hyviin oppimistuloksiin onkin Ahlholmin (2020) mukaan oppi-

joiden kielten olemassaolon tunnistaminen. Tunnistamalla kielet ne voidaan 

muuntaa opetuksen suunnitelmallisuuden kautta vahvuudeksi (mt., 2020, s.17). 

Tämä toki vaatii opettajalta poistumista omalta mukavuusalueeltaan, mutta tässä 

tilanteessa ovat kaikki vieraskieliset oppijat päivittäin, opetellessaan suomen 

kieltä. Lehtosen (2021) mukaan kielitietoinen opettaja tietää, ettei oppimisen tar-

vitse tapahtua vain koulun opetuskielellä. Oppijalla tulisi olla mahdollisuus esi-

merkiksi etsiä tietoa tai keskustella opiskeltavasta asiasta omalla kielellään. Op-

pilaiden kielten epäsymmetrisyyden huomioiminen ja oman kielen käyttö osana 

koulutyötä syventävät oppimista ja kohottavat motivaatiota. Opettaja ei välttä-

mättä ymmärrä, mitä oppija sanoo, kirjoittaa tai lukee. Lehtonen näkeekin sen 

opettajan kontrollista luopumisena ja mahdollisuutena luottaa oppijan asiantunti-

juuteen kielessään. (mt., 2021. s.  77.)  

 

6.2 Kaksi- vai monikielisyyttä?  
 
Kaksikielinen opetus pyritään järjestämään siten, että oppijoille tarjotaan molem-

missa kielissä autenttinen kielenkäyttöympäristö. Oppiaineiden opetuksessa tu-

lisi hyödyntää molempia kieliä, mutta niiden tulisi näkyä myös muussa koulun 

arjessa. (POPS 2014, s. 67) Suomi on kaksikieliseksi maa, sillä sekä suomi että 

ruotsi ovat kansalliskieliämme. Suomalainen koulu mielletään kuitenkin yksikieli-

senä, joko suomen- tai ruotsinkielisenä, ja kouluinstituution näkökulmasta suo-

malainen ”kaksikielisyys” on nähty kahtena rinnakkaisena yksikielisyytenä. Käy-

tännössä tämä on tarkoittanut sitä, että Suomessa on yksikielinen suomenkieli-

nen koululaitos ja sen rinnalla on yksikielinen ruotsinkielinen koululaitos. (Ahl-
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holm, 2020, s. 20.) Piippo ym. (2021) argumentoivatkin, että koulun kaksikielisyy-

den sijaan Suomessa on ollut rinnakkain kaksi yksikielistä kouluinstituutiota, jotka 

ovat vaalineet kansalliskielten puhtautta omilla tahoillaan (mt., 2021, s. 7). Tämän 

ajattelutavan tunnistavat myös haastattelemani opettajat. 

 
”Vielä 15 vuotta sitten mä sanoin, kun oppilasmäärä laski, että nyt me voitaisiin 
kyllä ottaa tämän kylän suomenkieliset lapset meidän kouluun, -- oppisivat pihalla 
keskenään leikkiessään käytännön suomen kieltä, mutta ei sitä kukaan kuunnel-
lut ja täältä ne lähtee sitten 10–15 kilometrin päähän suomenkieliseen kouluun.” 
(Opettaja 5)  

 

Kaikissa kouluissa ei ole monikielisiä oppilaita. Koulun tehtävä on kuitenkin val-

mistaa kaikkia oppijoita elämään monikielisessä maailmassa. Oppijoille tulisikin 

antaa tilaisuuksia käyttää monia eri kieliä eri oppiaineissa, mikäli koulussa esiin-

tyy monia kieliä. Haastateltavista osa edusti pienten kuntien kouluja, joissa mo-

nikielisyyttä ei ollut samassa määrin kuin isoimmilla paikkakunnilla. Etenkin ruot-

sinkielisissä kouluissa esiintyy pikemminkin kaksi- kuin monikielisyyttä. Kumpi-

kaan ruotsinkielisten koulujen edustajista ei työskennellyt kaksikielisessä kou-

lussa, vaan molempien koulujen opetuskieli on ruotsi. Vastauksissa käytettiinkin 

termiä kaksikielisyys monikielisyyden sijaan, kun suomenkielisten koulujen haas-

tateltujen vastauksissa korostui käsite monikielisyys. Suomenkielisten koulujen 

vastauksissa käsitettä kaksikielinen ei esiintynyt ollenkaan.  
 
”No kun on nämä kaksi eri kieltä luokassa, niin on sitten kielitietoisuutta” (Opettaja 
2)  

 
”Kyllä sanoisin, että se on sellainen trendi, mä sanoisin, että täälläpäin useampi 
lapsi on kaksikielinen ja heillä on vahva suomi – jos jollakulla on ihan joku toinen 
äidinkieli, niin ei ole mun käsitykseni mukaan sellaisia.” (Opettaja 2). 
 
”Hyvä asia, että on kaksikielisyyttä.” (Opettaja 5) 

 
”Mun kollegat oli alun perin sitä mieltä, että on vähän ongelmallista kun sitä suo-
mea käytetään pihalla, kun ollaan kuitenkin ruotsinkielinen koulu. Mutta mun mie-
lestä voitaisiin ajatella ihan toisin päin, että käytetään näitä suomenkielisiä lapsia 
resurssina ja opitaan se leikkikieli siellä pihalla, ja tunnilla käytetään sitten ruot-
sia. Sehän on rikkaus, mitä enemmän oppii käytännön kautta, kun ne siellä leik-
kivät keskenään.” (Opettaja 5)  
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Ruotsinkielisten koulujen edustajien vastauksissa kaksikielisyys eli kahden rin-

nakkaisen kielen, suomen ja ruotsin, huomioiminen tarkoitti kielitietoisuutta. Myös 

mahdollisuudet näiden kahden kielen käyttämiseen nähtiin kielitietoisina tekoina.  

Suomenkielisten koulujen edustajien vastauksissa käsitettä kaksikielisyys ei käy-

tetty ollenkaan. Näissä vastauksissa käytettiin ilmaisuja, jotka viittasivat monikie-

lisyyteen. Kuten aiemmin teoreettisessa viitekehyksessä kirjoitin, vieraskielisten 

eli oppijoiden, joiden äidinkieli tai kotikieli on jokin muu kuin ruotsi tai suomi, 

määrä on prosentuaalisesti vähäinen ruotsinkielisissä kouluissa, vaikka monikie-

lisyys on lisääntynyt myös niissä. Maria Ahlholm (2020) pohtiikin, mitä tapahtuu 

suomen ja ruotsin keskinäiselle suhteelle tilanteessa, jossa myös monet muut 

kielet tulevat suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin kouluihin siirtyessämme yhä vah-

vemmin monikielisten koulujen vaiheeseen (mt., 2020, s. 20). Ruotsinkielisten 

koulujen edustajien vastauksien perusteella voidaan huomata, että heidän arki-

päiväänsä leimaa vahvasti kahden kansallisen kielen valtasuhde, heidän ar-

keensa muut kielet eivät vaikuta samalla tavalla.  Kielitietoisuuden sijaan he pu-

huvatkin kaksikielisyydestä ja sen hyväksymisestä ja tukemisesta.  

 

Syksyllä vuonna 2011 keskusteltiin mediassa laajasti kaksikielisten koulujen ase-

masta ja merkityksestä Suomessa. Marketta Sundman (2013) on analysoinut 

keskustelussa esitettyjä asenteita. Kaksikielisiä kouluja vastustettiin esimerkiksi 

väittämällä, ettei kaksikielisten koulujen katsota sopivan ruotsinkielisille oppijoille, 

koska se heikentäisi heidän äidinkielen taitoaan. Esiin nousi myös kaksikielisten 

paikkakuntien kielten asema: suomi koettiin dominoivana kielenä, ja koulun toi-

vottiin olevan se paikka, jossa oppijoilla säilyy oma tila, jota määrittää ruotsin kieli. 

Lisäksi ruotsinkielinen koulu koettiin suomenruotsalaisuuden peruspilariksi, jonka 

menettäminen olisi uhka suomenruotsalaiselle identiteetille ja kulttuurille. (mt., 

2013, s. 32–33.)  

 

Mahdollisesti tällaiset asenteet elävät edelleen osana ruotsinkielistä opetuskent-

tää. Kaksikielisyyden tukeminen edustaa silloin mahdollisesti ruotsinkieliselle 

opettajalle samaa kuin monikielisyyden tukeminen suomenkieliselle opettajalle: 

molemmat ryhmät haluavat tukea oppijan oman kielen käyttömahdollisuuksia ja 
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kunnioittaa eri kieliä. Ruotsinkielisten koulujen opettajien käsitykset ja arvot mu-

kailivat perusopetuksen perusteiden käsitystä kielitietoisuudesta, vaikka kielitie-

toisuus termiä vastauksissa ei käytettykään. Näitä ajatuksia ilmaistiin käyttämällä 

termiä kaksikielisyys tai kaksikielisyyttä kuvaavia ilmaisuja. Näissäkin vastauk-

sissa kielitietoisuuteen liitetyt arvot toimivat käsitteen määrittelyssä.  

 
 
6.3 Kielitietoiset käytänteet ja esimerkit  
 

Vaikka käsitteen määrittely näyttäytyi haastavana monille vastaajille, kaikki opet-

tajat ja rehtorit nimesivät kuitenkin erilaisia käytänteitä tai esimerkkejä, joissa hei-

dän mielestään näkyy kielitietoisuus. Kielitietoisen opetuksen tarpeeseen onkin 

havahduttu myös valtakunnallisesti (kts. Rapatti 2020; Opetushallitus 2017) eten-

kin pääkaupunkiseudulla, jossa monikielisyyttä on paljon ja jossa se takaa koulu-

jen toimivuuden. Vastauksissa suurempien kuntien edustajat nimesivät enem-

män esimerkkejä päivittäisestä toiminnasta, jossa otetaan huomioon oppilaiden 

kielellinen heterogeenisyys. Tällaisia esimerkkejä olivat esimerkiksi käsitteiden 

kääntäminen eri kielille, eri kielisten tervehdyssanojen päivittäinen käyttö ja nii-

den kirjaaminen oppilaiden näkyviin esimerkiksi julisteisiin koulun seinille sekä eri 

kielten sanastojen hyödyntäminen opetuksessa, esimerkiksi eri eläinlajien, ym-

päristöön ja perheeseen liittyvien sanojen opiskelun tukena.  

 
”Mullahan on jo monen vuoden ajan ollut se käytäntö, että meidän koko 
luokka osaa toivottaa hyvää ruokahalua kaikilla niillä kielillä, joita meidän 
luokassa käytetään.” (Opettaja 4)  
 
”Kieltenopettajat laittoi rappusiin ainakin ranskaksi ja ruotsiksi numerot, sit-
ten ruvettiin miettimään, että kuinka moni muu kieli siinä olisi hyvä olla. 
Ehkä liikaa nostetaan näitä eurooppalaisia kieliä, joita opiskellaan sivistys-
kielinä --- että, miten saataisiin tuotua esiin ne kaikki meillä puhutut kielet.” 
(Rehtori 2)  
 
”Yksi huoltaja tuli palaveriin ja siinä oli monen kielen tervehdykset seinällä, 
mutta se oma puuttui. Se on tavallaan pieni asia, mutta se äkkiä se antaa 
viestin, että kaikkia ei ole huomioitu --- mutta musta yksi mielipide on 
kanssa, että mitä kieliä me oikein nostetaan sitten selkeästi esille, ja pitäisi 
olla kaikki.” (Rehtori 2)  

  



 

 51 

Isompien paikkakuntien edustajien haastatteluista välittyi, että kouluyhteisössä 

on keskusteltu ja pohdittu tapoja, miten oppijoiden eri kieliä voidaan tuoda koulu-

arkeen luonnollisesti, osana yleistä opetusta. Pienempien ja keskisuurten paik-

kakuntien koulujen edustajat puolestaan nimesivät enemmän yksittäisiä tapahtu-

mia, sellaisia kuten monikulttuurisuusjaksot, satunnainen tarinoiden kertominen, 

isän- tai äitienpäiväkorttien tekeminen omalla äidinkielellä, runojen tekeminen 

omalla kielellä (mahdollisuus käyttää omaa tunnekieltä) sekä tutustuminen oppi-

jan perheeseen ja perheen kulttuuriin. 

 
”Yleensä tällaiset vaikkapa ne monikulttuuriset jaksot, ne on semmoisia 
missä tapahtuu paljon asioita, mitkä sitten puhutaan ensin mitä siinä tilan-
teessa tapahtuu ja sitten on ehkä semmoisia hetkiä vaan siellä luokassa” 
(Opettaja 1) 
 
”No ei nyt ole hirveästi tullut harrastettua, mutta kun oli tämä saamelaisten 
kansallispäivä, niin tämä yksi oppilas, jolla on saameopintoja, piti semmoi-
sen pienen luennon, missä kertoi ruotsiksi saamelaisista sanoista ja toiset 
sai vähän oppia --- ja mukana oli joku tällainen tyypillinen saamelainen leik-
kikalu.” (Opettaja 2)  
 
”Oli yksi vieraskielinen oppilas, käsitteellistäminen oli vaikea ymmärtää 
suomeksi, niin hän sai ensiksi käydä keskustelun kaksoissiskonsa kanssa, 
joka oli samalla luokalla. Ja sitten toivat sen suomen kielelle, kun mä koen, 
että ihmisellä on kyllä oikeus omaan kieleensä ja sen käyttöön.” (Opettaja 
3)  
 
”Ympäristötiedossa ollaan nimetty suomeksi, mutta ei ole ollut siinä mie-
lessä tietoisesti tehty, voi olla, että kieliaineissa teemaa on tutkiskeltu 
enemmän.” (Opettaja 2) 
 
”Puhutaan siitä kielenoppimisen tärkeydestä, ja ettei ole aina niin tarkkaa, 
jos ei mene ihan oikein. Tärkeintä on, että haluat osoittaa toiselle, että olet 
kiinnostunut hänen kielestään ja kulttuuristaan.” (Opettaja 4)  

 

Haastateltavien vastauksissa monien kielten käyttämistä kuvattiin pienten ja kes-

kisuurten paikkakuntien kouluissa spontaaneiksi hetkiksi. Tämä näkyy Opettaja 

1:n, Opettaja 2:n ja Opettaja 3:n vastauksissa. Suurten paikkakuntien kouluissa 

monikielisyyttä esiintyi systemaattisemmin osana oppitunteja. Erityisesti Opettaja 

4 tuntui omaksuneen tällaisen ajattelutavan.  

 
Turun yliopisto toteutti yhteistyössä monien tahojen kanssa vuosina 2017–2020 

Sukella kieleen ja kulttuuriin DivED-kehittämishankkeen, joka pyrki kehittämään 
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kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen toimintakulttuuria ja osaamista opettajankou-

lutuksen ja perusopetuksen opettajien parissa. Hankkeessa kielitietoisiksi käy-

tänteiksi luokkaan on nimetty mm. asioiden välisten suhteiden kuvaamista visu-

aalisesti kuvilla, kaavioilla ja piirroksilla, toistamisella ja asian kertomisella myös 

toisin sanoin, avainsanaluettelon ja ennakkojäsennyksien käytöllä. (Dived.fi, 

2020.) Hankkeessa kouluista kerättyjä käytäntöjä monikielisyyden tukemiseksi 

olivat esimerkiksi eri oppiaineiden omakieliset sanastot, vertaisoppimisryhmät sa-

maa äidinkieltä puhuvien kanssa, eri kielisten tekstien vertailu ja eri kieliset aa-

munavaukset. Hankkeessa esitetyissä käytänteissä monikielisyyden tukemiseksi 

oli myös paljon samoja vastauksia kuin tähän tutkimukseen kerätyissä haastatte-

luissa. Tällaisia olivat esimerkiksi eri kieliset tervehdykset, opettajien välinen yh-

teistyö, eri kieliset kyltit koulujen seinillä, kielikerhot, eri kieliset videot ja tiedon 

hakeminen eri kielillä. (Dived.fi, 2020.) Tämän kaltaisia konkreettisia oppimista 

tukevia käytäntöjä omissa haastatteluissani ei tullut ilmi. Haastateltujen mainitse-

mat esimerkit keskittyivät lähinnä kuvaamaan tilanteita, joissa pääosassa ei ollut 

koulun opetuskieli. 

 

Oman aineistoni vastausten perusteella voidaan arvioida, että koulunopetuskie-

len ja vieraiden kielien käyttäminen rinnakkain on haasteellista, mutta opettajat 

pyrkivät tuomaan kieliä näkyväksi – osittain tietoisesti, mutta vastausten perus-

teella usein ikään kuin vahingossa. Tätä voidaan selittää koulujen oppija-ainek-

sen perusteella. Pienempien ja keskisuurten paikkakuntien opettajat ja rehtori 

edustivat kouluja, joiden oppija-aines on varsin homogeenistä. Suurempien paik-

kakuntien koulujen edustajat olivat vastauksissaan tietoisempia kieleen liittyvistä 

valinnoista. 

Hongon ym. (2020) tutkimuksessa tuli ilmi opettajien voimattomuuden tunne: 

heistä oli vaikeaa toteuttaa kielitietoista opetusta koulun arjessa. Tunne liittyi esi-

merkiksi omien valmiuksien puutteellisuuteen tai omien voimavarojen vähyyteen. 

Lisäksi vaikuttaa siltä, että opetusryhmien heterogeenisyyden vuoksi opetuksen 

tavoitteet jäävät liian kaukaisiksi oppijoiden omasta kokemusmaailmasta tai mie-

lenkiinnonkohteista. Hongon (2020) tutkimuksenkin mukaan opettajien ovat epä-

tietoisia siitä, miten muokata omaa toimintaansa oppijoiden erilaisten kielten ja 
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kulttuurien mukaisesti. (mt., 2020.) Voimattomuuden tunteen kuvailua ei esiinty-

nyt tämän tutkimuksen haastatteluissa. Tämä saattoi johtua siitä, että haastatellut 

edustivat enimmäkseen pieniä ja keskisuuria paikkakuntia ja kouluja, joissa op-

pija-aines ei usein ole kovin monikielistä. Vastaajista suurin osa toteutti opetusta 

ryhmille, joissa vieraan kielen edustajia ei ollut ollenkaan tai heitä oli vain muu-

tama. Suurten paikkakuntien edustajien vastauksissa korostui monikielisyyden 

vakiintunut asema.  

“Kun aina puhutaan, että huomioidaan nää maahanmuuttajat ja 
näin, mut en nyt halua muita vähätellä, mutta meillä se on arjessa ihan 
koko ajan ja se on meille se normaali. Oppilaille varmaan vielä selkeämpi 
juttu.”  (Rehtori 2)  

 

6.4 Kielitietoinen toimintakulttuuri ja siihen liitetyt arvot  
 
Kaikki haastatellut kokivat, että koulussa on myönteinen asenne kielitietoisuutta 

kohtaan. Tämä kävi ilmi haastateltujen sanavalinnoista: käytettiin muun muassa 

luonnehdintoja positiivinen, myönteinen tai hyvä. Kielitietoisuus koulun toiminta-

kulttuurissa nähtiin kommunikaation toimimisen takaamisena, oppijoiden huomi-

oimisena sekä osallistumisena erilaisiin hankkeisiin ja koulutuksiin, jotka käsitte-

levät monikulttuurisuutta.  
 
”Meillä on kyllä hyvä tilanne tällä hetkellä, että on pieni koulu ja tavallaan ei 
ole ollut aikaisemmin sellaista monikulttuurisuutta, mutta viime vuosina li-
sääntynyt ja hyvin ollaan mun mielestä homma kuitenkin saatu hoidettua” 
(Opettaja 1)  
 
”Paljon tällaisia hankkeita, jonka tarkoituksena on rikastaa ja laajentaa tätä 
maailman kielikarttaa näkyväksi (koulussa) --- pääsääntöisesti niin kuitenkin, 
että lapset olisivat sen oman kielensä asiantuntijoita.” (Opettaja 4)  
 
”On kova tahto ja yritys, jos ei ihan päämäärään päästä niin joskus edes 
puoleen väliin, niin asiat ovat hyvin.”  (Opettaja 5) 
 
”Ihan myönteinen asenne, ei ehkä nosteta hirveästi esille, mutta kuitenkin on 
myönteinen asenne.” (Opettaja 2)  

 

Kaikkien opettajien vastauksissa korostui S2-opettajien tärkeys ja halu tehdä yh-

teistyötä niin S2-opettajien kuin muidenkin kielenopettajien kanssa.  
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”Ollaan käyty keskustelua, että miten kaikkien täytyy se huomioida, että hä-
nelle saadaan mahdollisimman hyvä tuki siihen kielenoppimiseen.” (Opettaja 
1)  
 
”Ei ole konkreettisesti valtavasti huomioitu, koska se (kielitietoisuus) ei tule 
niin lähelle meidän koulussa kun on tosiaan suomenkielisiä lapsia niin paljon. 
Mutta tietysti S2-opetus ehdottomasti kaikille lapsille, joille se kuuluu. --- Mei-
dän koulussa se ei näy kun me ollaan tämmöinen pieni suomalainen koulu.” 
(Opettaja 3)  
 

 
Kielitietoisen toimintakulttuurin rakentaminen lähtee johtotasolta. Rehtoreiden 

vastauksissa korostuivat S2-opetukseen liittyvät haasteet käytännön järjestelyn 

kannalta, mutta he tiedostivat opetuksen järjestämisen tärkeyden ja välttämättö-

myyden. Yleisesti vastauksissa S2-opetus ja sen järjestäminen nähtiin isona käy-

tännöllisenä osana ajatusta kielitietoisuudesta ja kielitietoisesta toimintakulttuu-

rista. 

 

Toimintakulttuurin rakentumiseksi vaaditaan myös opettajilta oman työnsä tar-

kastelua ja kehittämistä mahdollisesti uusista näkökulmista kuten opintokokonai-

suuksien toteuttamisen suunnittelussa. Opettajien tulisi tällöin huomioida sopivat 

oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja -materiaalit. Lisäksi opetuksen saavu-

tettavuuteen tulisi kiinnittää huomiota käyttämällä kielitietoisia menetelmiä. (Har-

manen & Kuukka, 2020, s. 32.) Tällaisia ovat esimerkiksi DivED-hankkeessa mai-

nittuja käytäntöjä, jotka tukevat tiedonalojen kielen hallintaa ja eri oppiaineiden 

tekstitaitoja.  

 
 
6.5 Yhteenveto 
 
Tämän kuten useiden aiempienkin tutkimusten perusteella näyttää siltä, että 

paikkakunnan koko vaikuttaa eri kouluissa vallitseviin kielitietoisuuden käsityksiin 

ja käytäntöihin. Haastatelluilla opettajilla ja rehtoreilla oli vaikeuksia määritellä 

kielitietoisuuden käsitettä, ja sitä kuvaillaan enemmän arvojen kuin käytännön tai 

akateemisen viitekehyksen kautta. Haastatelluista kolmen henkilön vastauksista 

löytyi perusopetuksen perusteisiin viittaavia määritelmiä, mutta kaikki määritel-

mät olivat melko suppeita. Ruotsinkielisten koulujen edustajat korostivat vastauk-

sissaan kaksikielisyyttä, suomenkielisten koulujen opettajien vastauksissa viitat-
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tiin monikielisyyteen ja vieraiden kielten käyttöön. Muutamissa vastauksissa ko-

rostui suomen tai ruotsin kielen vakiintunut asema opetuskielenä, jolloin muut 

kuin opetukseen vakiintuneet kielet koettiin toissijaisina opetustilanteissa.  

 

Jokainen haastateltu osasi nimetä esimerkkejä ja käytäntöjä, joilla pyrittiin kieli-

tietoiseen toimintaan. Esimerkit kohdistuivat pienempien koulujen kohdalta sa-

tunnaisiin tilanteisiin, isommissa kouluissa esimerkkejä toteutettiin systemaatti-

semmin. Kaikki vastaajat kokivat kielitietoisen toimintakulttuurin positiivisena, 

mutta suurimmassa osissa vastauksista tällaista kulttuuria ei rakennettu tietoi-

sesti oppija-aineksen homogeenisyyden vuoksi.  
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7 Luotettavuus  
 
 
Tämä tutkimuksen tieteenfilosofinen näkökulma on fenomenologinen. Näkökul-

man valintaa tälle tutkimukselle voidaan perustella kiinnostuksena haastatelta-

vien subjektiivisiin kokemuksiin – pyrkimyksenä oli kuvata opettajien ja rehtorien 

näkemyksiä mahdollisimman totuudenmukaisesti. (Virtanen, 2008, s.  167). Vali-

tettavasti pro gradu -tutkimuksessa vastaan tulee kuitenkin aika, työn kokoa mää-

rittävät seikat ja aineiston laajuus. Tässä tutkimuksessa ei ole määritelty ontolo-

gisia lähtökohtia tai kuvattu haastateltujen profiileja seikkaperäisesti. Esille on 

tuotu tutkimuskysymysten selvittämiseen vaaditut kriteerit, jotta vastauksia voi-

daan pitää luotettavina. Mikäli tämä tutkimus olisi toteutettu laajempana kokonai-

suutena, ontologinen näkökulma ja haastateltavien kuvaus olisi toteutettu seik-

kaperäisemmin.  

 

Tässä tutkimuksessa olen perustellut fenomenologista näkökulmaa kokemuksen 

ymmärtämisen tukena ja siksi olen käyttänyt aineistolähteistä sisällönanalyysiä, 

jota usein käytetään fenomenologissa tutkimuksissa, haastateltavien kokemus-

merkitysten yksilöimiseksi. (mm. Tuomi & Sarajärvi 2018.) Tässä tutkimuksessa 

selvitin opettajien ja rehtoreiden ajatuksia kielitietoisuus-käsitteestä. Vaihtoehtoi-

sena analyysimenetelmänä olisi voinut olla diskurssianalyysi. Tällöin tutkimusta 

olisi voinut syventää enemmän asenteiden ja syvempien merkitysten tarkaste-

luun. Tutkimus kuitenkin onnistui selvittämään opettajien käsityksiä ja arvoja 

myös sisällönanalyysin avulla. Vaikka tuloksia ei voida yleistää, niistä voidaan 

huomata erilaisia käsityksiä ja asenteita, jotka näkyvät eri puolella Suomea.  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida sen perusteella, 

kuinka hyvin tutkija kuvailee aineistoa, käyttämiään analyysimenetelmiä sekä ai-

neistostaan tekemiään päätelmiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2008, s. 227–

228). Tutkijana olen pyrkinyt kuuntelemaan ja ymmärtämään haastateltujen vas-

tauksia ja havaitsemaan niistä käsityksiä, asenteita ja käytänteitä, joita haasta-

tellut liittävät osaksi kielitietoisuus käsitettä. Tutkijana olen pyrkinyt kuvaamaan 

tutkimusprosessia, aineistoa ja siitä tehtyä analyysiä mahdollisimman tarkasti.  
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Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida myös validiteetin perusteella. Sillä 

tarkoitetaan, kuinka pätevä tutkimus on mittaamaan tutkittavaa kohdetta. Relia-

biliteetilla tarkoitetaan puolestaan sitä, kuinka tarkasti tutkimustulokset ovat tois-

tettavissa, mikäli sama tutkimus tehtäisiin uudestaan. (Hirsjärvi, ym., 2008, s. 

226.) Päätelmät, joihin olen tutkimuksessani päätynyt, on muodostettu kriittisen 

tarkastelun ja teoreettisen viitekehyksen kautta. Olen pyrkinyt tarkastelemaan eri 

näkökulmia ja eri tekijöitä, jotka ovat päätelmiin vaikuttaneet. Tutkimukseni luo-

tettavuutta tukee pieni, mutta monipuolinen aineisto, joka on perattu tarkasti ha-

vaittuihin teemoihin. Käytetyt sitaatit heijastelevat esille tulleita teemoja. Sitaatit 

on nostettu esille, jotta lukija voi havaita, millä tavoin päätelmät on tehty. Tulosten 

tulkinnassa luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkija perustelee tulkinto-

jaan teorian sekä aineiston perusteella, esimerkiksi juuri haastatteluista noussei-

den otteiden kautta (mt., 2008, s. 228.)  

 

Tutkimusprosessissa ja aineistossa voi esiintyä tutkimustulosten luotettavuutta 

heikentäviä tekijöitä. Tällaisena tekijänä on esimerkiksi aineiston rajallisuus. Tä-

män tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää edustamaan kokonaista ammattikent-

tää. Yleistettävissä olevien johtopäätösten saamiseksi aineiston pitäisi olla laa-

jempi. Tästä tutkimuksesta saatiin tuloksia, joita aiemman tutkimuksen perus-

teella on linjattu laajemmin. Haastateltujen ajatuksia ja käsityksiä on kuvattu fe-

nomenologisen otteen kautta, eli tutkimuksen pyrkimyksinä on ollut ymmärtää ja 

kuulostella erilaisia käsityksiä kielitietoisuudesta ja tarkastella niitä koulumaail-

mojen realiteetteja, jossa opettajat ja rehtorit vaikuttavat ja toimivat eri puolilla 

Suomea – ei muodostaa yksiselitteistä ja yleistävää kuvausta kielitietoisuuden 

tilasta Suomessa.  

 

Analyysissa käytetyn tyypittelyn kautta tutkimustuloksia kuvattiin kolmen teeman 

avulla. Näiksi teemoiksi muodostuivat kielitietoisuus ja siihen liitetyt arvot, kieli-

tietoiset käytänteet ja esimerkit sekä kielitietoinen toimintakulttuuri ja siihen liitetyt 

arvot. Tämä teemoittelu on vaikuttanut siihen, millaisina tutkimuksen tulokset 

näyttäytyvät tässä tutkimuksessa. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina 

teemahaastatteluina, ja näissä haastatteluissa käytettiin kysymyksiä, jotka poh-

jasivat kyseisen teemoittelun rakentumista. Teemahaastattelun suuntaa antavan 

rungon perusteella voitiin olettaa, että vastauksista saadaan erilaisia käsityksiä 
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ja käytänteitä kielitietoisuudesta, vaikka haastattelut toteutettiinkin keskuste-

lunomaisina ja niiden puheenaiheet olivat moninaiset. Haastatteluissa esiintyi 

paljon asioita, jotka keskittyivät esimerkiksi S2-opetuksen käytännön järjestämi-

seen, opettajien muita ajatuksia kieltenopetuksesta sekä opettamisesta yleisesti. 

Nämä aiheet on rajattu pois tästä tutkimuksesta, koska halusin keskittyä nimen-

omaan kielitietoisuuden määrittelyyn. S2-opetukseen liittyviä teemoja on nostettu 

hieman tutkimustuloksissa esiin kuitenkin siksi, että niihin liittyvät vastaukset 

usein liittyivät myös kielitietoisuuden pohdintaan. Tässä tutkimuksessa ei kuiten-

kaan tutkittu S2-opetusta. Olen pyrkinyt kuvaamaan haastatteluissa saatuja vas-

tauksia ja niistä johdettuja tuloksia siten, että niiden mahdolliset ristiriitaisuudet 

ovat luettavissa, korostaen samalla haastateltujen omia kokemuksia ja näkemyk-

siä. 
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8 Pohdinta  
 
 
Tätä tutkimusta tehdessäni olen todennut kohdanneeni kolme eri realiteettia kou-

lumaailmasta. Ensimmäinen todellisuus on pienien koulujen arki, jossa muunkie-

liset eivät ole edustettuina, ja mikäli löytyy yksi tai kaksi edustajaa, voidaan tilan-

teesta selvitä poikkeusjärjestelyllä ja tähdätä vain sujuvaan kommunikaatioon. 

Toinen todellisuus määrittyy ruotsinkielisten koulujen kautta, joissa kielikysymyk-

set jäsentyvät suomen ja ruotsin vastakkainasetteluun ja oman kielellisen ja kult-

tuurisen identiteetin säilyttämiseen. Kolmas todellisuus avautuu suurten kuntien 

suomenkielisissä, usein pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa kouluissa, joissa mo-

nikielisyys on jokapäiväistä, eikä monien eri kielien merkitystä voida ohittaa väli-

aikaisratkaisulla tai vähättelemällä. 

 

Opetus on taattava kaikille, jolloin monikielisyys on nostettava yhdeksi opetusta 

määrittäväksi tekijäksi ja se velvoittaa kaikkia koulun työntekijöitä. Tämän perus-

teella on siis käytännössä mahdotonta vaatia valtakunnallisesti kaikkia opettajia 

ja rehtoreita omaksumaan kielitietoisuuden ja kielitietoisen toimintakulttuurin 

osaksi päivittäistä toimintaansa, koska opettajat elävät aivan erilaisissa todelli-

suuksissa. Koska perusopetuksen perusteet määrittävät kuitenkin meidän kaik-

kien opetusalan ammattilaisten arkea, kielitietoisuus on käsite, jonka pitäisi joten-

kin kuiskutella opettajien ja rehtoreiden takaraivoissa.  

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voi todeta, että haastatelluille opettajille 

ja rehtoreille kielitietoisuus-käsitteen määritteleminen on haastavaa. Määrittely 

tapahtui arvojen näkökulmasta. Arvot toki ovat tärkeät ja määrittävät suhdetta 

kielitietoisuuteen, joten vastaukset ovat ymmärrettäviä. Olen tutkinut nyt kahden 

akateemisen työn verran kielitietoisuutta ja onkin todettava, etten ehkä itsekään 

osaisi haastateltuna määritellä käsitettä siten, että se vastaisi yksiselitteisesti ky-

symykseen, mitä tarkoittaa käsite kielitietoisuus. Jyrki Kalliokoski ym. (2020) ki-

teyttävät käsitteen mielestäni erinomaisesti – sellaisena kuin se meidän kasva-

tusalan ammattilaisten tulisi ymmärtää:  
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”Opettajilta vaaditaan kielitietoista opetusta ja kielellisen moninaisuu-
den eri ulottuvuuksien ymmärtämistä. Kielitietoisuus on avain oppi-
laiden monikielisen identiteetin ja heidän kieltensä sekä kunkin kie-
lenkäyttäjän kielellisen asiantuntijuuden arvostamiseen. Kielet näh-
dään opetussuunnitelmassa resursseina ja monikielisyys rikkau-
tena.” (mt., 2020, s. 209.)  

 

Tässä vaiheessa tutkimusta voinkin todeta, että kaikki haastatellut hahmottivat 

joitakin ulottuvuuksia käsitteestä siten, että se toimii hedelmällisenä lähtökohtana 

opetustyöhön – juuri näitä arvoja nimeämällä. Aiemmankin tutkimuksen mukaan 

positiivisten arvojen liittäminen monikielisyyteen ja kielitietoisuuteen on Suo-

messa yleistä (kts. Metsälä 2019; Shestunova 2019). Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että käytäntö seuraisi samaa positiivista virettä. 

 

Tätä pro gradua kirjoittaessani olen siirtynyt opiskelijan roolista opettajan rooliin, 

ja nyt työtä viimeistellessäni luen tekstiäni aivan uusin silmin. Ymmärrän haasta-

teltuja opettajia ja rehtoreita paremmin. Ennen kaikkea ymmärrän nyt myös kou-

lumaailman hektisyyden, joka ei koskaan hellitä – ei pienessä eikä isossa kou-

lussa. Opettajilla ja rehtoreilla on aina kiire. Aina sattuu jotain, on aina improvi-

soitava, ei ole yhtä tapaa tehdä: eilen hyödynnetty tapa ei enää samankaltaisessa 

tilanteessa toimikaan seuraavana päivänä. Opetan isoa, heterogeenistä alakou-

lun ryhmää. Ajattelin, että kykenen jalkauttamaan rakkauttani kielitietoisuuteen 

helposti – olenhan pureskellut tätä tematiikkaa viimeiset kolme vuotta. Alisaaren 

ym. (2020) mukaan suomalaiset opettajat tiedostavat oppijoiden monikieliset tai-

dot, mutta kieliä harvoin otetaan käyttöön opetuksen yhteyteen. Muiden kielien 

käyttö kielletään monesti oppituntien aikana (mt., 2020, s. 196). Valitettavasti ym-

märrän tämän. Halu luoda oppitunneista paikka, jossa keskustelemme kielen 

merkityksestä ja kulttuurien erilaisuudesta, on haaveeni, joka varmasti vielä jos-

kus toteutuu, kun löydän varmuutta saavuttaa kaikki muut tavoitteet, joita kohti 

minun on oppijoitteni kanssa pyrittävä.  

 

Opettajana minun on myönnettävä: kielitietoisten käytänteiden luominen on vai-

keaa. Tutkijana taasen haluan sanoa: uskon kielitietoisuuteen, sen mahdollisuuk-

siin ja hyötyihin. Toivon, että kun sopeudun työelämään ja löydän rutiinit perus-

asioihin, voin keskittyä kielitietoisen toiminnan kehittämiseen niin henkilökohtai-

sella kuin toimintakulttuurisella tasolla.  
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Kielitietoisuuden käsitteen varassa rakennamme suomalaista modernia kouluins-

tituutiota, joten on mielestäni hyvä asia, että positiiviset arvot kannattelevat tätä 

käsitettä. Sen ympärille rakennetaan, ainakin joidenkin vastausten perusteella, 

kielitietoista todellisuutta, vaikka sitä onkin haastava määritellä täysin tiedolliseksi 

toiminnaksi. Opettajat ja rehtorit ovat ensisijaisesti kasvattajia, joten heidän asen-

teillaan ja arvoillaan on aina merkitystä. Miten toisimme valtakunnallisesti näitä 

arvoja käytäntöön, jotta joka kolkassa kielikasvatus toimisi kielitietoisuuteen val-

jastamisen välineenä, onkin kysymys, jota pitäisi tutkia lisää, ja tutkimuksen pe-

rusteella tarjota ensisijaisesti käytännön työkaluja opettajille ja rehtoreille. Alisaa-

ren ym. (2020) mukaan monikielinen pedagogiikka painottuu perusopetuksen pe-

rusteissa vahvasti, mutta tutkimusten mukaan opetussuunnitelman mukainen 

kielitietoisuus ei toteudu itsestään (mt., 2020, s. 196) – ja tämä muodostuu myös 

oman tutkimukseni kannalta relevantiksi. Miten jotain näin abstraktia voidaan to-

teuttaa, kun konkreettiset keinot ilmenevät hyvinä ajatuksina tärkeistä arvoista?  

 

Perusopetuksen perusteet linjaavat jotakin äärimmäisen tärkeää, joka tällä het-

kellä näyttäytyy tavoittamattomana. Sanat ohjaavat meidän opettajien arkea, ja 

vaikkakin pääasiallisesti perusteiden teksti näyttäytyy positiivisena ja kannusta-

vana kaikkia oppijoita kohtaan – tekstiin lukeutuu paljon epäkohtia.  
 

Itselleni jo käsite vieraskielinen näyttäytyy ongelmallisena. Sanaan vieras kohdis-

tuvat konnotaatiot realisoituvat oppijoiden elämässä konkreettisesti jatkuvan di-

kotomisoinnin vuoksi. Myös käsite maahanmuuttajataustainen on ongelmallinen. 

Sillä kuvataan myös oppijoita, jotka saattavat olla jo toisen, ellei kolmannenkin 

polven suomalaisia. Myös tämä käsite määrittää oppijan koulu- ja arkirealismia. 

Perusopetuksen perusteita ja Suomen lainsäädäntöä jäsennetään terminologi-

alla, joka leimaa oppijat jo valmiiksi tiettyyn asemaan, joka juontaa juurensa kak-

sikielisestä Suomesta, jossa kuitenkin puhutaan pääasiallisesti vain suomea. Mi-

ten näitä käsitteitä voitaisiin mukauttaa ihmisarvoa ja kielellistä pääomaa tuke-

viksi siten, että niihin ei liity asenteellista painoarvoa? Onko sellaista kieltä edes 

olemassa? Tätä haluaisin ehdottomasti tutkia enemmän.  

 
Itsessään kielitietoisuus on ajatuksena hieno ja välttämätön, mutta käsitteen jal-

kautuminen ja kokonaisvaltainen ymmärtäminen opetuksen alalla näyttäytyy 
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haasteellisena, pelkästään jo oman tutkimukseni perusteella. Onkin mielenkiin-

toista nähdä, millaisena käsite esitetään seuraavissa perusopetuksen perus-

teissa. Myös tälle tulisi varata aikaa ja tilaa tutkimuksen kentällä. 
 

Kielen ei tarvitse olla meitä erottava tekijä. Koko kouluyhteisö voisi kielitietoisella 

toimintakulttuurilla valjastaa kaikki kielet yhteisiksi resursseiksi oppijoiden moni-

puolisten identiteettien kasvun turvaamiseksi. Opettajan ei tarvitse osata kaikkia 

käytettyjä kieliä – se ei ole mitenkään mahdollista. Opettajan ei myöskään tarvitse 

olla kielen asiantuntija voidakseen toimia kielitietoisesti. Oleellista olisikin, että 

oppijat ohjataan kielellisten ilmiöiden äärelle ja rohkaistaan kielten havainnoinnin 

ja tiedostamisen pariin. Parhaimmillaan kielitietoisessa yhteisössä oppijoille ra-

kentuu tuntemus välittömästä ilmapiiristä, jossa kielet esiintyvät rinnakkain ja niitä 

on turvallista käyttää.  
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