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1 Johdanto 

 

Tutkielmassani tarkastelen Helsingin yliopiston suomen kielen kielitaito-opetukseen osallis-

tuneiden aikuisten kokemuksia ja näkemyksiä suomen oppimisesta. Tutkielmani perustuu 

tekemääni suomen kielen opiskelua koskevaan kyselytutkimukseen, johon vastasi 31 Helsin-

gin yliopistossa suomen kielen kursseille syyslukukaudella 2021 osallistunutta kielenoppijaa. 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

 

1. Millaisia tavoitteita ja tarpeita opiskelijoilla on suomen kielen oppimisen suhteen? 

2. Vastaavatko yliopiston kielikurssit opiskelijoiden tarpeisiin?  

3. Kuinka paljon ja missä tilanteissa opiskelijat käyttävät suomen kieltä kurssien ulko-

puolella? 

 

Haen tutkimuskysymyksiini vastauksia aineistostani eli kyselyvastauksista ja niiden analyy-

sistä sekä kyselystä esiin nousseista teemoista.  

 

Suomea toisena tai vieraana kielenä yliopistossa opiskelevien kielenoppimista ovat aikai-

semmin tutkineet muun muassa Korhonen (2012) ja Kuparinen (2001). Korhosen väitöskirjan 

Oppijoiden suomi: Koulutettujen aikuisten käsitykset ja kompetenssit osa-aineistona on oppi-

joille laadittu kysely. Kuparisen artikkelissa Suomen kielen kaksi koodia oppijan asenteissa ja 

kielenkäytössä aineistona ovat taas yliopisto-opiskelijoille tehdyt haastattelut. Molempien 

tutkimusten aineistot ovat jo melko vanhoja: Korhosen tutkimusaineisto on kerätty 1990-

luvulla ja 2000-luvun alussa (Korhonen 2012: 32). Kuparisen haastattelut on tehty vuonna 

1993 (Kuparinen 2001: 8).  

 

Tutkielmani rakentuu kahdesta taustoittavasta luvusta sekä kolmesta analyysiluvusta. Luvussa 

2 käsittelen tutkielmani teoriataustaa ja siihen liittyvää aiempaa tutkimusta. Tutkielmani teo-

riataustana on sosiokulttuurinen teoria, jossa oppiminen nähdään ensisijaisesti sosiaalisessa 

ympäristössä tapahtuvana prosessina. Teorian mukaan oppiminen tapahtuu lähikehityksen 

vyöhykkeellä, jossa yksilön on muiden avulla mahdollista saavuttaa taitoja, joita hän ei pys-

tyisi saavuttamaan yksin. Luvussa 3 käsittelen tutkimusaineistoa ja metodeja; esittelen lyhyes-

ti, millainen teettämäni kyselytutkimus on ollut ja keitä tutkimukseni informantit ovat. 
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Luvussa 4 käyn tarkemmin läpi kyselyni tuloksia. Kyselyssä informantit muun muassa ker-

toivat, mitä tavoitteita heillä on suomen kielen oppimiselle, minkä takia he alun perin ovat 

halunneet aloittaa suomen kielen opiskelun sekä missä ja milloin he käyttävät suomen kieltä 

kurssien ulkopuolella. Lisäksi käyn läpi, mitkä kielen osataidot informantit ovat kokeneet 

helpoiksi ja mitkä vaikeiksi. Käyn myös läpi informanttien kokemuksia ja mielipiteitä yliopis-

ton kurssien oppitunneista ja kurssisisällöistä sekä kurssilla käytettävistä oppikirjoista. 

 

Luvussa 5 käsittelen toisen kielen käyttöä luokassa ja luvussa 6 toisen kielen käyttöä luokan 

ulkopuolella. Näissä luvuissa syvennyn tarkemmin muutamaan yksittäiseen aiheeseen, jotka 

informanttien avovastauksista nousivat esille. Luvussa 5 käsittelen puhekielen roolia opetuk-

sessa ja pohdin, kuinka tärkeää puhekielen opettaminen on sekä millaisia haasteita siihen liit-

tyy. Käsittelen myös, mitä tapahtuu, jos samalla kurssilla on opiskelijoita, joiden kielitaitotaso 

on keskenään erilainen, ja onko tällaisesta tilanteesta enemmän haittaa vai hyötyä. Lisäksi 

käsittelen opettajan puheen merkitystä opetuksessa. 

 

Luvussa 6 keskityn luokan ulkopuolella tapahtuvaan kielenoppimiseen ja siihen, mitä mah-

dollisuuksia kielenoppijoilla ylipäätään on päästä käyttämään kohdekieltä äidinkielisten puhu-

jien kanssa. Tässä luvussa käsittelen myös sitä, miten suomea toisena kielenä opiskelevien 

kielenoppimiseen vaikuttaa se, että äidinkieliset suomenpuhujat ovat usein haluttomia käyt-

tämään äidinkieltään kielenoppijoiden kanssa ja kommunikoivat mieluummin englanniksi. 

Käsittelen myös puheen mukauttamista kielenoppijoille ymmärrettävämmäksi sekä siihen 

liittyviä haasteita. Viimeisessä alaluvussa pohdin, kenen vastuulla lopulta on, että kielenoppi-

jan ja äidinkielisen puhujan välinen kommunikaatio sujuisi mahdollisimman hyvin.   

 

Luvussa 7 tarkastelen, kuinka hyvin kyselyn toteutus onnistui sekä kokoan yhteen tutkielmani 

tärkeimpiä havaintoja. Pohdin myös, miten kyselyäni voisi muokata toimivammaksi ja millai-

selle jatkotutkimukselle tulevaisuudessa olisi tarvetta. 
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2 Teoriatausta ja aiempaa tutkimusta 

 

2.1 Kielenoppiminen luokassa ja luokan ulkopuolella 

 

Kielenopetus mielletään usein toiminnaksi, joka tapahtuu luokkahuoneessa ja jota kontrolloi 

koulutettu kielenopettaja. Kieliä on kuitenkin kautta aikojen opittu missä tahansa sellaisissa 

tilanteissa, joissa ihmiset kohtaavat: työpaikalla, ruokakaupassa tai kotona puolisolta. Tällai-

sia kutsutaan vapaiksi eli ”villeiksi” kielenoppimisen konteksteiksi (learning in the wild). 

Nämä kontekstit eroavat luokkahuoneessa tapahtuvasta kielenoppimisesta siten, etteivät ne 

ole varta vasten kielenoppimista varten suunniteltuja. Vapaisiin kielenoppimisen kontekstei-

hin osallistuvat henkilöt eivät myöskään välttämättä miellä tilanteita kielenoppimistilanteiksi. 

Myös kielenoppijalle itselleen oppijan rooli ei usein ole ensisijainen, vaan alisteinen jollekin 

toiselle, esimerkiksi työntekijän tai puolison roolille. Vapaissa kielenoppimisen konteksteissa 

ei ole opettajaa kontrolloimassa tilannetta, vaan kielenoppija pyrkii kielenoppimisen tavoittei-

siinsa usein itsenäisesti. Luokkahuoneessa tapahtuvaa ja luokkahuoneen ulkopuolella tapah-

tuvaa kielenoppimista ei kuitenkaan kannata nähdä liian mustavalkoisena. Myös luokkahuone 

voi tarjota tilaisuuksia monenlaiselle kielenoppimiselle. (Kurhila, Kotilainen & Kalliokoski 

2019: 8–9.) 

 

Ennen vuosituhannen vaihdetta toisen kielen oppimisen tutkimus keskittyi lähinnä yksilöön ja 

yksilön kielenhallintaan. Tavoitteena oli tunnistaa yleispäteviä malleja, jotka pätisivät kaik-

kiin toista kieltä opiskeleviin ihmisiin ja jotka voisivat selittää, mitä toisen kielen oppiminen 

ilmiönä on. Vuosituhannen vaihteen jälkeen tutkimus kuitenkin koki murroksen ja aiemman 

tutkimuksen rinnalle alkoi nousta tutkimusta, jossa kielenoppimista tarkasteltiin sosiaalisena 

toimintana. Tätä on kutsuttu tutkimuksen sosiaaliseksi käänteeksi. Kielenoppimista ei enää 

ymmärretty vain yksilön sanavaraston ja kielioppisääntöjen kartuttamisena, vaan se alettiin 

nähdä laajemmin. Kielenoppimista alettiin tarkastella sosiaalisena toimintana, joka on tilan-

teeseen ankkuroitua. (Kurhila, Kotilainen & Kalliokoski 2019: 11, Ortega 2009: 216.)  

 

Myös oppijan rooli alettiin tutkimuksen sosiaaliseen käänteen myötä nähdä dynaamisempana 

ja tilanteisesti vaihtuvana. Luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvassa kielenoppimisessa on 

havaittu olevan monenlaisia hyötyjä. Luokkahuonetoiminnot ovat rajoittuneempia kuin arki-

elämän toiminnot eivätkä ne aina vastaa niitä kommunikaatiotarpeita, joita kielenoppijalla 

elämässään on. Verbaalisten resurssien ohella kielenkäyttö nojaa vahvasti myös materiaalisiin 
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ja semioottisiin resursseihin, jotka ovat kielenkäyttötilanteessa läsnä. Luokkahuoneessa toki 

voidaan simuloida arkielämän vuorovaikutustilanteita esimerkiksi roolileikeillä. Tällaiset si-

muloidut tilanteet eivät kuitenkaan koskaan tarjoa yhtä monipuolista semioottisten resurssien 

kokonaisuutta kuin autenttiset arkielämän ympäristöt kuten kahvila tai työpaikka. (Kurhila, 

Kotilainen & Kalliokoski 2019: 15–16.) 

 

2.2 Sosiokulttuurinen teoria 

 

Sosiokulttuurinen oppimisen teoria korostaa sosiaalista ympäristöä oppimisen tutkimisessa 

(Kurhila, Kotilainen & Kalliokoski 2019: 12). Teoria perustuu Vygotskin ajatuksiin. Vygots-

kin mukaan ihmiset eivät toimi suoraan fyysisessä maailmassa, vaan erilaisia työkaluja hyö-

dyntämällä. Olennaista Vygotskin teoriassa on mielen käsittäminen oppimista välittävänä 

(mediated). Fyysisten työkalujen lisäksi ihmiset käyttävät symbolisia työkaluja, joiden avulla 

he voivat välittää ja säännellä suhteita muihin ihmisiin ja itseensä. Sekä fyysiset että symboli-

set työkalut ovat ihmisen kulttuurin luomia, ajan kanssa muuttuvia ja jokainen sukupolvi voi 

muokata näitä työkaluja ennen niiden siirtämistä seuraaville sukupolville. Esimerkiksi tieto-

koneen kaltaiset tekniset laitteet ovat kehittyneet vuosi vuodelta entistä tehokkaammaksi. Sa-

moin kieli muokkautuu puhujiensa käytössä palvelemaan sen hetkisiä viestinnällisiä ja psyko-

logisia tarpeita. (Lantolf 2000: 1–2, Vygotski 1982 [1931].)  

 

Kielitieteeseen ja toisen kielen oppimisen tutkimukseen sovellettuna sosiokulttuurinen teoria 

tarjoaa kehyksen, jonka avulla kognitiota voidaan tutkia ilman sen irrottamista sosiaalisesta 

kontekstista (Lantolf & Thorne 2006: 1). Sosiokulttuurisen kehyksen sisällä oppiminen, mu-

kaan lukien toisen kielen oppiminen, on semioottinen prosessi, joka seuraa sosiaalisesti välit-

täviin aktiviteetteihin osallistumisesta (Donato 2000: 45). Keskeistä sosiokulttuurisen oppimi-

sen teoriassa on tuki, jota oppija saa yhteisön jäsenyyteen sekä yhteiseen tietoon sosiaalistu-

misessa (Kurhila, Kotilainen & Kalliokoski 2019: 12). 

 

2.3 Lähikehityksen vyöhyke 

 

Sosiokulttuurisen teorian mukaan välittyminen tapahtuu lähikehityksen vyöhykkeellä: muiden 

ihmisten avulla yksilö voi saavuttaa taitoja, joita hänen ei olisi mahdollista saavuttaa yksin. 

Lähikehityksen vyöhyke ei sijoitu tiettyyn aikaan tai paikkaan, vaan se on metafora, jonka 

avulla on mahdollista tarkastella ja ymmärtää kuinka välittymisen tavat omaksutaan ja sisäis-



 5 

tetään. (Lantolf 2000: 16–17.) Kielenoppimisen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että koh-

dekieltä sujuvammin osaava auttaa yhteisen toiminnan kautta aloittelevaa kielenoppijaa edis-

tymään (Kurhila, Kotilainen & Kalliokoski 2019: 12). Tarjotun avun tulee olla tilanteeseen 

sopivaa. Kehitystä ei tapahdu, jos oppijalle tarjotaan liian paljon apua tai liian helppoja tehtä-

viä. Kehitys myös hidastuu, jos oppijaa autetaan asiassa, jonka hän jo osaa, ja jos tarjotun 

avun määrää ei oppijan edistyessä vähennetä niin, että oppija voi kehittää kykyään työsken-

nellä itsenäisesti. (Ohta 2000: 52.)  

 

Osa tutkijoista on olettanut, että lähikehityksen vyöhyke edellyttäisi välttämättä nimenomaan 

asiantuntijan ja noviisin välisen vuorovaikutuksen, jossa asiantuntija siirtää taitonsa noviisille 

sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Lantolfin (2000) mukaan lähikehityksen vyöhyke voi-

daan kuitenkin käsittää myös laajemmin. Kun ihmiset työskentelevät yhdessä, asiantuntijuus 

tulee usein esiin ryhmän ominaisuutena. Laajasti ymmärrettynä lähikehityksen vyöhyke voi-

daankin käsittää yhteistyöhön perustuvina mahdollisuuksien rakennelmina, joiden avulla yksi-

löt voivat kehittää taitojaan. Myös asiantuntijan ja noviisin välisissä vuorovaikutustilanteissa, 

kuten esimerkiksi opetustilanteissa, noviisit eivät vain kopioi asiantuntijan kykyjä, vaan imi-

toivat niitä. Kopioiminen tarkoittaisi asiantuntijan matkimista sanasta sanaan, kun taas imi-

toiminen on monimutkaista toimintaa, jossa noviisilla on kommunikatiivinen rooli. Perintei-

sessä kouluympäristössä asiantuntija, esimerkiksi kielenopettaja, saattaa usein vaatia noviisin 

asemassa olevalta oppijalta tarkan kopion tuottamista. Vaikka noviisi onnistuisikin toisinta-

maan asiantuntijan tarjoaman mallin täsmällisesti, tällaisissa tilanteissa oppijan lähikehityksen 

vyöhyke ei tule kunnolla huomioiduksi. Lisäksi asiantuntijan ja noviisin välinen yhteys on 

tällaisissa tilanteissa harvoin, jos koskaan, kommunikatiivinen. (Lantolf 2000: 17–18.) 

 

 

3 Tutkimusaineisto ja -metodit 

 

3.1 Aineisto 

 

Tutkimusaineistoni on kerätty Microsoft Forms -muotoisella sähköisellä kyselylomakkeella. 

Vastaukset kyselyyn kerättiin Helsingin yliopiston suomen kielen taitotasokursseja suoritta-

vilta opiskelijoilta marras- ja joulukuun vaihteessa 2021. Kyselyssäni pyrin selvittämään 

opiskelijoiden tavoitteita, näkemyksiä ja asenteita suomen kielen opiskelua ja yliopiston suo-

men kielen kursseja koskien sekä heidän suomen kielen käyttöään myös kurssien ulkopuolel-
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la. Informanttieni suomen kielen taitotaso vaihtelee, mutta kaikki ovat opiskelleet aiemmin 

suomea vähintään yhden kurssin verran. Kyselyssä oli 22 varsinaista kysymystä sekä seitse-

män taustatietokysymystä. Varsinaisista kysymyksistä suurin osa oli avoimia kysymyksiä. 

Kysymykset laadittiin sekä suomeksi että englanniksi ja opiskelijat saivat vastata kummalla 

tahansa kielellä tai molempia kieliä käyttäen. Selvästi suurin osa informanteista vastasi kaik-

kiin avokysymyksiin englanniksi. 

 

3.2 Kyselytutkimus 

 

Kyselytutkimusta tehtäessä kysymysten muotoilemisessa on oltava huolellinen ja sanamuo-

doissa tarkka, sillä kysymykset eivät saa olla esimerkiksi johdattelevia (Valli 2018: 81). Olen 

pyrkinyt tähän myös omaa kyselyäni laatiessa. Vallin (2018) mukaan sähköisen kyselyn yksi 

eduista on se, että siinä kysymyksiä voidaan merkitä pakollisiksi, jolloin vastaaja ei pääse 

kyselyssä eteenpäin, ellei ole vastannut pakollisiin kysymyksiin. Tällöin kaikki vastaajat vas-

taavat kaikkiin kysymyksiin. Huono puoli pakollisissa kysymyksissä on kuitenkin se, ettei 

vastaaja välttämättä koe pystyvänsä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin esimerkiksi, jos hänel-

lä ei ole mielipidettä kysyttävästä asiasta. Tämä voi johtaa jopa siihen, että vastaaja suuttuu ja 

jättää kyselyn kesken. (mts. 88.) Itse päädyin kyselyni kohdalla merkitsemään kaikki kysy-

mykset vapaaehtoisiksi. Tämä johtui siitä, että kyselyni oli melko pitkä ja sisälsi enimmäk-

seen avoimia kysymyksiä. Pohdin etukäteen, että kysely saattaa olla osalle vastaajista melko 

raskas ja vapaaehtoisuudella pyrin tekemään kyselystä edes hieman kevyemmän tuntuisen ja 

vähentämään riskiä, että moni vastaaja turhautuisi ja jättäisi kyselyn kesken.  

 

Valli toteaa, että avoimet kysymykset antavat vastaajalle mahdollisuuden esittää näkemyksen-

sä perusteellisesti. Ne myös tarjoavat mahdollisuuden luokitella aineistoa monella tavalla. 

Huono puoli avoimissa kysymyksissä on kuitenkin se, että monet jättävät vastaamatta niihin 

ja annetut vastaukset voivat olla epätarkkoja. Vastaaja saattaa myös vastata kysymyksen vie-

restä eikä suoraan kysymykseen, jolloin vastaus on tutkijan näkökulmasta turha. Avoimet 

vastaukset ovat myös tutkijalle työläämpiä analysoida. (Valli 2018: 97–98.) Vaikka avointen 

vastausten läpikäyminen on työläämpää kuin monivalintakysymysten, oman tutkimukseni 

kohdalla tulin siihen tulokseen, että avointen kysymysten tarjoamat mahdollisuudet ovat suu-

remmat kuin niiden haasteet. Koin tärkeäksi, että kyselyyni vastaavat opiskelijat pystyisivät 

vastaamaan kysymyksiin omin sanoin ja tuomaan esille juuri niitä asioita, jotka he kokevat 

merkityksellisiksi. Jos olisin laatinut kyselyyn vain monivalintakysymyksiä, olisin joutunut 
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luomaan vastausvaihtoehdot omien ennakko-oletusteni pohjalta. Tämä olisi todennäköisesti 

vaikuttanut voimakkaasti siihen, millaisia asioita ja teemoja vastauksista olisi noussut esiin. 

 

Vallin mainitsema vastausten mahdollinen epätarkkuus näkyi myös osassa kyselyni vastauk-

sissa. Toisin kuin haastattelussa, kyselytutkimuksessa ei ole mahdollista kysyä informanteilta 

tarkentavia kysymyksiä, jos jokin heidän vastauksissaan jää tutkimuksen laatijalle epäselväksi 

tai monitulkintaiseksi. Olen kuitenkin aineistoa analysoidessani pyrkinyt siihen, etten lähde 

liian voimakkaasti tulkitsemaan vastauksia, ja kaikista epämääräisimmät vastaukset olen jät-

tänyt kokonaan huomiotta.  

 

Avointen kysymysten ohella käytin kahdessa kysymyksessä Likertin asteikkoa, joka on Vallin 

mukaan yksi käytetyimmistä menetelmistä mielipiteiden ja asenteiden mittaamisessa. Nyky-

ään yleisimmin käytössä on viisiportainen asteikko. Parittomalla määrällä vastausvaihtoja 

taataan se, että vastaaja voi myös olla ottamatta kantaa, kun keskelle jää ”en osaa sanoa” 

(EOS) -vaihtoehto. (Valli 2018: 93.) Kyselyssäni käytän viisiportaista Likertin asteikkoa mit-

taamaan, kuinka helpoksi tai vaikeaksi vastaajat ovat kokeneet tietyt kielen osataidot, jolloin 

keskimmäinen vastausvaihto on ”ei helpoksi eikä vaikeaksi”. Neliportaista Likertin asteikkoa 

käytän kysymyksessä, jossa kysytään, onko tiettyjä kielen osataitoja vastaajien mielestä opis-

keltu kurssilla tarpeeksi paljon (täysin riittävästi, melko riittävästi, ei kovinkaan riittävästi, ei 

lainkaan riittävästi). Tässä kysymyksessä en kokenut tarvetta EOS-vastausvaihtoehdolle. 

Myös Valli toteaa, ettei EOS-kategoria ole aina välttämätön, jos sen poisjättäminen on perus-

teltua mittauskohteen asiasisällön kannalta. Yksi heikkous Likertin asteikossa on se, että osa 

vastaajista ei mielellään ota kantaa asioihin, vaan valitsee useimmiten keskimmäisen vaihto-

ehdon, jos sellainen on tarjolla. Tyypillistä on myös se, että osa vastaajista välttelee ääripäissä 

olevia vastausvaihtoja. Monesti tutkijoilla onkin tapana etenkin pienten aineistojen yhteydes-

sä yhdistää kaksi lähimpänä ääripäätä olevaa vastausta samaksi kategoriaksi. (Valli 2018: 93.) 

 

Valmiita vastausvaihtoehtoja käytän tutkimuksessani lähinnä taustatietojen yhteydessä mutta 

jonkin verran myös varsinaisissa kysymyksissä. Valmiita vastausvaihtoehtoja käytän kysyes-

säni, ovatko vastaajat kokeneet suomen kielen kurssien kannustaneen heitä suomen kielen 

käyttöön kurssien ulkopuolella (kyllä, ei tai EOS) sekä kysymyksissä koskien vastaajien hil-

jattain suorittamia suomen kielen kursseja (Suomi 1–6) sekä heidän opiskelussaan käyttämiä 

oppikirjoja (lista yleisesti käytössä olevista suomen kielen oppikirjoista). Kysymykset sisältä-

vät myös vaihtoehdon ”muu, mikä?”. Myös Valli huomauttaa, että valmiita vastausvaihtoeh-
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toja käyttäessä on tärkeää, että jokaiselle vastaajalle löytyy sopiva vaihtoehto, minkä takia 

”muu, mikä?” -vaihtoehto on usein aiheellinen (mts. 97). 

 

3.3 Informantit 

 

Kyselyyni vastasi 31 suomen kielen kurssien opiskelijaa. Vastaajista 28 oli Helsingin yliopis-

ton opiskelijoita ja kolme työntekijöitä. Informanteista 13 opiskeli tai työskenteli humanisti-

sessa tiedekunnassa, 11 valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja neljä matemaattis-

luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Muita tiedekuntia, joissa informantit opiskelivat tai työs-

kentelivät, olivat eläinlääketieteellinen, kasvatustieteellinen ja lääketieteellinen tiedekunta. 

 

Selvästi suurin osa vastaajista oli aineiston keruun aikaan osallistunut kurssille Suomi 3 (13 

informanttia) tai Suomi 4 (11 informanttia). Muille kursseille osallistuneita vastaajia oli yh-

teensä yhdeksän. 

 

Kuvio 1. Kurssit, joille informantit osallistuivat syyslukukaudella 20211 

 

 

 

1 Suomi 1 -kurssin tavoitetaitotaso on eurooppalaisen viitekehyksen mukaan A1.2, Suomi 2 -kurssin tavoitetaito-

taso on A2.1, Suomi 3 -kurssin tavoitetaitotaso on A2.2, Suomi 4 -kurssin tavoitetaitotaso on B1.1, Suomi 5-

kurssin tavoitetaitotaso on B1.2 ja Suomi 6 -kurssin tavoitetaitotaso on B2.1. 
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Luokka 1

Suomi 1 Suomi 2 Suomi 3 Suomi 4 Suomi 5 Suomi 6 muu, mikä?
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Kolme informanttia oli osallistunut muille kursseille kuin taitotasokursseille Suomi 1–6. Heis-

tä kaksi oli osallistunut kirjoittamisen ja keskustelun kursseille ja yksi puhekielen kurssille. 

Yksi informantti oli osallistunut sekä taitotasokurssille että kirjoittamisen ja keskustelun kurs-

sille. Yksi informanteista oli osallistunut kahdelle eri taitotasokurssille. Kaikki kurssit järjes-

tettiin etäopetuksessa Zoomin kautta. 

 

Vastaajien välillä oli suurta vaihtelua siinä, kuinka kauan he olivat opiskelleet suomen kieltä. 

Informanteista 16, eli hieman yli puolet, oli opiskellut suomea 1–2 vuotta. Kuusi informanttia 

oli opiskellut suomea 3–4 vuotta ja kolme oli opiskellut suomea 5–6 vuotta. Neljä informant-

tia oli opiskellut suomea yli 10 vuotta kun taas kaksi oli opiskellut suomea alle vuoden.  

 

Vastaajista 11 ilmoitti opiskelleensa suomen kieltä yksinomaan Helsingin yliopiston kursseil-

la. Helsingin yliopiston kurssien lisäksi viisi informanttia ilmoitti opiskelleensa suomea ul-

komaalaisessa yliopistossa ja neljä informanttia jossakin muussa suomalaisessa yliopistossa 

kuin Helsingin yliopistossa. Kolme informanttia oli opiskellut suomea työväenopistossa tai 

muulla Suomessa järjestettävällä kielikurssilla. Viisi informanttia oli opiskellut suomea suo-

malaisessa peruskoulussa tai lukiossa. Muutaman informantin vastauksissa oli nähtävissä epä-

tarkkuutta.  Kaksi informanttia vastasi opiskelleensa suomea yliopistossa kuitenkaan määritte-

lemättä tarkoittavatko he nimenomaan Helsingin yliopistoa. Yksi vastaaja taas mainitsi maat, 

joissa on suomea opiskellut erittelemättä vastaustaan sen tarkemmin. Yksi vastaaja ilmoitti 

opiskelleensa suomea kotona. 

 

Informanteissa oli monien eri äidinkielten puhujia ja yhteensä eri äidinkieliä oli 16. Kaksi 

vastaajaa ei ilmoittanut kyselyssä äidinkieltään. Yleisimmät äidinkielet olivat saksa (seitse-

män informanttia), englanti (kolme informanttia) ja venäjä (kolme informanttia). Muut infor-

manttien äidinkielet olivat: espanja, hindi, hollanti, indonesia, italia, kiina, korea, persia, puo-

la, ranska, ruotsi, turkki ja unkari. Suurin osa vastaajien äidinkielistä kuuluu indoeurooppalai-

siin kieliin. Uralilaisia kieli edusti vain yksi unkaria äidinkielenään puhuva informantti. 

 

Useimmat vastaajat olivat opiskelleet ennen suomen kielen opiskelua useampia muita vieraita 

kieliä. Yhteensä informanttien aikaisemmin opiskelemia vieraita kieliä oli 33. Yksi infor-

mantti ei ilmoittanut mitään kieltä aikaisemmin opiskelemaksi kielekseen. Kaikki muut vas-

taajat ilmoittivat opiskelleensa aikaisemmin englantia (pois lukien englantia äidinkielenään 

puhuvat informantit). Englannin jälkeen yleisin vieras kieli oli ranska, jota oli opiskellut 12 
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informanttia. Yhdeksän informanttia oli opiskellut saksaa, kahdeksan espanjaa ja kuusi ruot-

sia. Neljä informanttia oli opiskellut venäjää ja neljä latinaa. Ainoa uralilainen kieli, joka vas-

tauksissa mainittiin, oli unkari, jota oli opiskellut kaksi vastaajaa. 

 

Siteeraan tutkielmassani yhteensä 30 eri informantin avovastauksia. Olen yksilöinyt infor-

mantit kirjaimilla A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Š, T, U, V, W, X, Y, 

Z, Å, Ä ja Ö. Sitaatit on esitetty numeroituina esimerkkeinä, joissa jokaisen lopussa on mer-

kitty sulkeisiin vastaajan yksilöivä kirjain. 

 

 

4 Kyselyn tulokset 

 

Tässä luvussa käyn koostavasti läpi, millaisia vastauksia sain kyselyyni. Olen jakanut luvun 

teemoittain viiteen alalukuun. Luvuissa 5 ja 6 syvennyn tarkemmin muutamaan valitsemaani 

teemaan, jotka nousivat informanttien avovastauksista esille.  

 

4.1 Motivaatio ja tavoitteet 

 

Motivaation on usein nähty viittaavan haluun aloittaa toisen kielen oppiminen sekä nähdä 

vaivaa sen ylläpitämiseksi. Syyt toisen kielen opiskelun aloittamiselle voivat olla monenlai-

sia. Motivaation voi sanoa olevan instrumentaalista silloin, kun syyt opiskella kieltä ovat käy-

tännönläheisiä ja hyötyyn perustuvia, kuten halu saada parempi työpaikka tai tavoitella korke-

ampaa koulutusta. Motivaatio voi myös perustua esimerkiksi kielenoppijan tiedonhaluun, 

haluun matkustaa kohdekielisessä maassa tai haluun luoda ystävyyssuhteita kohdekielen pu-

hujien kanssa. Integratiivinen motivaatio taas liittyy kohdekulttuuriin identifioitumiseen ja 

haluun olla enemmän samankaltainen kuin kohdekielen puhujat. Integratiivisuus tarkoittaa 

aitoa kiinnostusta toisen kielen oppimiseen ja halua päästä lähelle toisen kielen puhujien yh-

teisöä. Integratiivisuus sisältää kolme ulottuvuutta, joita ovat 1) myönteinen asenne toisen 

kielen puhujia kohtaan, 2) yleinen kiinnostus vieraita kieliä kohtaan sekä vähäinen etnosent-

rismi ja 3) syyt toisen kielen opiskeluun liittyvät haluun olla vuorovaikutuksessa toisen kielen 

puhujien kanssa. Jos kaikki kolme kriteeriä täyttyy, oppijalla voi sanoa olevan korkea integra-

tiivinen asenne. Tällöin oppija saattaa haluta ajatella tai käyttäytyä kuin toisen kielen puhujien 

yhteisöön kuuluva henkilö jopa siihen pisteeseen asti, että hän haluaa irrottautua oman äidin-

kielensä puhujien yhteisöstä. Gardnerin (2001) mukaan erityisen motivoituneet oppijat, jotka 
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saavuttavat äidinkielisen puhujan kaltaiset taidot, ovat todennäköisesti integratiivisesti moti-

voituneita. Asiaa ei ole kuitenkaan systemaattisesti tutkittu. Näkemys siitä, että toisen kielen 

puhujien yhteisöön samaistuminen olisi ihanteellisen oppimismotivaation edellytys, on herät-

tänyt myös kritiikkiä kapea-alaisuutensa takia. (Ortega 2009: 168–173.) 

 

Nortonin (2013) mukaan suurin osa toisen kielen oppimisen motivaatiota käsittelevistä teori-

oista on puutteellisia. Useimmissa teorioissa motivaatio ymmärretään kieltä oppivan yksilön 

persoonallisuuden piirteeksi ja oppijat, jotka eivät onnistu oppimaan kohdekieltä, eivät ole 

tarpeeksi omistautuneita oppimisen prosessille. Lisäksi motivaatiota tarkastelevat teoriat eivät 

kiinnitä tarpeeksi huomiota kielenoppijoiden ja kohdekielen puhujien välillä vallitseviin 

eriarvoisiin voimasuhteisiin. Omassa tutkimuksessaan Norton havaitsi, että korkea motivaatio 

ei välttämättä johtanut hyvään kielenoppimiseen ja eriarvoiset suhteet kielenoppijoiden ja 

kohdekielen puhujien välillä oli yleinen teema, joka hänen aineistossaan tuli ilmi. (Norton 

2013: 6.) 

 

Omista informanteistani suurin osa mainitsee tavoitteekseen joko kyvyn kommunikoida suo-

meksi (16 informanttia) tai puhua sujuvasti suomea (11 informanttia). Sekä tavoitteekseen 

että alkuperäiseksi syykseen suomen kielen opiskelun aloittamiselle useampi vastaaja mainit-

see instrumentaalisia syitä. Yleisin näistä on halu työllistyä Suomessa, mikä tulee esille use-

assa vastauksessa. 

 

1) I would like to be able to speak fluently. I want to increase my job-prospects in Finland. 

(I) 

 

2) I want to speak and know Finnish at a good enough level that I could find a job and talk to 

people on a daily basis in Finnish. (M) 

 

3) I want to reach a C1 CEFR level, and being able to live and work in Finland permanent-

ly. (N) 

 

4) To be able to communicate in Finland and with my boyfriend (in another language than 

English), and to have better chances of getting a job here. Also, it's fun to learn new lan-

guages. (H) 

 

Vastauksista näkee, että vaikka työllistyminen on useiden informanttien tavoitteena, se ei 

välttämättä ole ainoa tai ensisijainen syy suomen opiskelulle. Moni informanteista asuu Suo-

messa pysyvästi ja monella on esimerkiksi suomalainen puoliso, joten vastauksissa nousee 
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esille myös halu kommunikoida suomenkielisten kanssa ja kyky käyttää suomen kieltä joka-

päiväisessä elämässä. Moni vastaaja myös nimeää tavoitteekseen suomen kielen opiskelulle 

yksinomaan halun kommunikoida suomenkielisten kanssa ja pärjätä arkielämässä suomen 

kielellä. 

 

5) I want to be able to interact with Finns in Finnish, at some point hopefully to manage my 

whole daily life in Finnish. (F) 

 

6) To be able to speak and understand Finnish on daily basis. (V) 

 

7) Haluan tuntea oloni varmemmaksi puhuessani ja pystyä keskustelemaan paremmin suoma-

laisten kanssa. (Z) 

 

8) Haluaisin osata suomea hyvin ja kommunikoida suomalaisten kanssa. (W) 

 

Alkuperäisenä syynä suomen kielen opiskelun aloittamiselle monella informantilla on suoma-

lainen puoliso tai muu perheenjäsen. 

 

9) I have a Finnish husband and half Finnish child. I wanted to be able to understand my fami-

ly and relatives. (I) 

 

10) [– –] Also my partner's family is Finnish and it would be nice to be able to understand them 

and talk to them in Finnish. (M) 

 

11) I have family members who are Finnish speaking and I would like to be able to speak with 

them in their language without them having to switch to English for me. (E) 

 

Vastauksissa näkyy näin ollen myös integratiivisia syitä opiskella suomea. Osa vastaajista 

mainitsee myös suoraan tavoitteekseen tai suomen kielen opiskelun aloittamisen syykseen 

halun integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. 

 

12) [My goal for studying Finnish language is] being able to communicate and integrating in 

Finnish society. (B) 

 

13) [My goal for studying Finnish language is to] increase chances of finding a job after gradua-

tion[,] to talk to partner's family members who done really speak English[,] to blend in. (P) 

 

14) My goals for studying Finnish have always been to help me communicate with my in-laws 

and to better integrate into my adopted homeland. [– –] (S) 

 

15) Becoming fluent to integrate in Finland and its culture. (U) 
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Esimerkeissä 13 ja 14 vastaajat mainitsevat myös haluavansa oppia suomea, jotta kommuni-

kointi puolison perheen kanssa olisi helpompaa. Vaikka iso osa suomalaisista puhuukin eng-

lantia, erityisesti vanhemmassa ikäpolvessa on ihmisiä, joiden englannin kielen taito on vä-

häisempää tai jotka eivät puhu englantia lainkaan. Jos suomen kielen taito on edellytys puoli-

son perheen kanssa kommunikoimiselle, tämä voi ymmärrettävästi motivoida kielenoppimista 

merkittävästi. Vaihto-oppilaiden suomen kielen oppimista tutkinut Pirilä (2020) kirjoittaa, että 

englantia taitamattomat perheenjäsenet voivat olla kielenoppijalle tärkeä tuki suomen oppimi-

sessa. Tällaisia perheenjäseniä ovat usein esimerkiksi isovanhemmat tai lapset. (Pirilä 2020: 

29–31.) 

 

Osa vastaajista myös tuo ilmi, että koska he asuvat Suomessa, suomen kielen osaaminen on 

heille periaatteellisesti tärkeää.  

 

16) Minä asun Suomessa, minun mielestä, minun pitää osata suomen kieli. (Y) 

 

17) I plan on living here long-term, so I feel that it's important for me to be able to use the lan-

guage comfortably. [– –] (Ö) 

 

18) I moved here soo it is natural to learn the language where I live. (Š) 

 

Esimerkissä 16 vastaaja kokee, että koska hän asuu Suomessa, hänen tulee osata myös paikal-

lista enemmistökieltä. Kaksi muuta vastaajaa eivät ilmaise asiaa yhtä vahvasti mutta myös he 

kokevat, että Suomessa asuvina heille suomen kielen oppiminen on tärkeää (esimerkki 17) tai 

luonnollista (esimerkki 18).  

 

Muita yksittäisiä tavoitteita tai suomen kielen oppimisen aloittamisen syitä, joita vastauksissa 

tulee esille, on muun muassa halu saada Suomen kansalaisuus, pärjätä tai menestyä opinnois-

sa suomen kielellä tai tehdä tutkimusta Suomessa. Parilla informantilla on myös suomalaisia 

sukujuuria, mikä on herättänyt halun oppia suomen kieltä.  

 

4.2 Suomen kieli kurssien ulkopuolella 

 

Informanteista 28 kertoo käyttävänsä suomea kurssien ulkopuolella. Heistä seitsemän vastasi 

käyttävänsä suomea päivittäin tai paljon, kuusi vastasi käyttävänsä suomea joskus ja kaksi 
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vastasi käyttävänsä suomea harvoin. Kaksi vastasi, ettei käytä suomea kurssien ulkopuolella 

koskaan.  

 

Moni informanteista kertoo, että heillä on suomalaisia ystäviä tai suomalainen puoliso, jonka 

kanssa he käyttävät suomen kieltä. 

 

19) yes, [I use Finnish] with my family. now that I live here every week, otherwise over the 

phone twice a month. during my Erasmus also with friends from my "osakunta". (L) 

 

20) Yes, I try to use Finnish with my friends. Everyday I try to at least speak in Finnish for 5 to 

10 mins. (V) 

 

21) [Käytän suomea] joskus kavereiden kanssa. (W)  

 

22) Joo, [käytän suomea] minun kämppäkavereiden kanssa ja yritän aina puhua suomea muiden 

suomalaiseten kanssa kun on mahdollista. (A) 

 

Huomionarvoista on, että vaikka vastaajalla olisi suomalaisia ystäviä tai suomalainen puoliso, 

moni heistä ilmaisee käyttävänsä suomen kieltä melko vähän: joskus, viikoittain tai 5–10 mi-

nuuttia päivässä (esimerkit 19–21). Korhonen (2012) tuo esille, että usein kielenoppijan suo-

malainen puoliso voi olla haluton käyttämään kumppaninsa kanssa suomea ja haluaa jatkaa 

kommunikointia mieluummin sillä kielellä, jolla alun perin on rakastuttu. Korhosen mukaan 

kielitaitoiset suomalaiset eivät myöskään välttämättä jaksa kovin pitkään kuunnella kielenop-

pijan hapuilevaa suomea, jos keskustelu on mahdollista käydä sujuvammin jollain muulla 

kielellä. (mts. 68.) Tämä voi vaikuttaa siihen, miksi useilla kielenoppijoilla suomi on kom-

munikaation kieli vain satunnaisesti myös suomalaisten kavereiden kanssa. Toisaalta esimer-

kissä 22 vastaaja toteaa, että hän pyrkii käyttämään suomea aina, kun se on mahdollista, joten 

tässäkin kielenoppijoiden väillä on eroa.  

 

Moni vastaajista kertoo käyttävänsä suomen kieltä kaupoissa, kahviloissa ja ravintoloissa. 

 

23) [I use Finnish] in shops, if the shop keepers are patient enough. [– –] (D) 

 

24) I use it [Finnish] in daily life, cafes, restaurants & shops. (G) 

 

25)  yes [I use Finnish] checking in in groceries. (P) 
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Esimerkissä 23 huomionarvoista on, että vastaaja kertoo käyttävänsä kaupoissa suomea, mi-

käli kaupan työntekijät ovat tarpeeksi kärsivällisiä. On hyvin yleistä, että toisen kielen puhu-

jan kohdatessaan asiakaspalvelijat vaihtavat keskustelun kielen englanniksi tai eivät ainakaan 

pyri mukauttamaan puhettaan kielenoppijalle helpommin ymmärrettäväksi. Käsittelen tätä 

aihetta tarkemmin luvussa 6. 

 

Useampi informantti mainitsee vastauksissaan myös käyttävänsä suomen kieltä tilanteissa, 

joissa satunnainen henkilö tulee puhuttelemaan heitä suomeksi. 

 

26) [I use Finnish] with my girlfriend, some friends. Random people on the streets who ask 

me something. Maybe once or twice a week. (B) 

 

27) Yes! [I use Finnish] sometimes when I am in a a store or when someone is speaking Finn-

ish to me. (C) 

 

28) [I use Finnish] usually in the grocery store, when buying a coffee, when someone asks 

about the way. (T) 

 

29) [I use Finnish] daily - with my partner and dog around the house, with fellow dog owners 

on the street, with my partner's family sometimes when I see them. (Ö)  

 

Esimerkeissä 26–29 nousee esiin tilanteita, jossa keskustelun avaava henkilö ei tiedä puhutte-

levansa kielenoppijaa. Nämä voivat olla kielenoppijalle luontevia tilanteita heittäytyä suo-

menkieliseen keskusteluun. Esimerkissä 29 tulee esille tilanne, jossa keskustelu tuntematto-

mien ihmisten välillä on varsin yleistä: koiranulkoiluttajat juttelevat usein toisten koiranulkoi-

luttajien kanssa. Komppa ym. (2021) kirjoittavat, miten koiran kanssa voi päästä kiinni suo-

men kielen käyttöön; koiran kanssa lenkkeillessä ei usein ole kiire, koira kirvoittaa helposti 

juttelemaan ja koiranulkoiluttajien välisissä kohtaamisissa toistuvat usein samat fraasit. 

 

Suomen kielen kursseilla on ollut positiivinen vaikutus useimpien vastaajien suomen kielen 

käyttöön kurssien ulkopuolella. Selvästi suurin osa, 26 informanttia, on sitä mieltä, että suo-

men kielen kurssit ovat tukeneet ja kannustaneet heitä suomen kielen käyttöön kurssien ulko-

puolella.  

 

30) Kurssit ovat antaneet minulle varmuutta soveltaa teoreettista tietämystäni jokapäiväisissä ti-

lanteissa. (J) 
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31) Finnish courses force me to have consistency in studying finnish, which makes me improve 

and be more confident to use it. (U) 

 

32) They have enabled me to speak in the first place. Also I have always had very good teachers 

in the courses. They were for example asking me to interview someone in Finnish or rec-

ommending good reads. (I) 

 

33) Kept me motivated to learn. Maybe even obliged. Everything I learned in the courses I try 

to apply in everyday life. (B) 

 

34) I know how to say more things and I know more words so if I have to communicate it's 

much easier thanks to my Finnish class. But even if I don't speak myself the classes have 

been really useful because I can understand what is going on usually. (M) 

 

Perusteluissa nousee selvästi eniten esille se, että kurssit ovat lisänneet varmuutta ja rohkeutta 

käyttää suomen kieltä. Vastaajien mukaan kurssit ovat myös muun muassa auttaneet peruskie-

litaitotason saavuttamisessa tai ylipäätään mahdollistaneet suomen kielen puhumisen. Kurs-

sien mainitaan myös motivoineen suomen kielen opiskelussa.  

 

Kolme informanttia vastasi, etteivät he osaa sanoa, ovatko suomen kielen kurssit tukeneet ja 

kannustaneet heitä suomen kielen käyttöön kurssien ulkopuolella. Kaksi informanttia vastasi, 

etteivät suomen kielen kurssit ole tukeneet ja kannustaneet heitä suomen kielen käyttöön 

kurssien ulkopuolella. Molemmat perustelevat tätä sillä, että englanniksi keskusteleminen 

suomenkielisten kanssa on huomattavasti helpompaa. Luvussa 6.1 syvennyn tarkemmin sii-

hen, millaisia mahdollisuuksia kielenoppijoilla on käyttää toista kieltä luokkahuoneen ulko-

puolella ja millaiset syyt mahdollisesti vaikuttavat kielenoppijoiden halukkuuteen tai halutto-

muuteen käyttää toista kieltä. Luvuissa 6.2 ja 6.3 käsittelen tarkemmin sitä, miksi englanti 

valikoituu usein keskustelun kieleksi suomenkielisten ja suomea toisena kielenä puhuvien 

välisissä keskusteluissa. 

 

4.3 Helpot ja vaikeat osataidot 

 

Informantit arvioivat asteikolla 1–5, miten helpoksi tai vaikeaksi he kokevat tietyt kielen osa-

taidot suomen kielen opiskelussa. Arvioitavat osataidot olivat: sanasto, kielioppi, ääntäminen, 

kirjoittaminen, lukeminen, kuuntelu, puhuminen ja puhekieli. Kaikki 31 informanttia esittivät 

arvionsa. Vastaajat saivat myös halutessaan perustella, miksi he kokivat tietyt osataidot hel-

poiksi tai vaikeiksi. Huomionarvoista on, että vastaajat kokevat keskimäärin useamman osa-
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taidon vaikeaksi kuin helpoksi ja myös perusteluissa vaikeaksi koetut osataidot nousevat use-

ammin esille. 

 

Kuvio 2. Helpoksi ja vaikeaksi koetut kielen osataidot. 

 

 

Erittäin tai melko helpoksi useimmin koettuja osataitoja ovat ääntäminen (16 informanttia), 

lukeminen (11 informanttia) ja sanasto (10 informanttia). Ääntäminen ja lukeminen ovat osa-

taidoista ainoat, jotka suurempi osa vastaajista kokee helpoksi kuin vaikeaksi. Ääntämisen 

helppoutta perustellaan samankaltaisuudella oman äidinkielen kanssa sekä sillä, että kaikki 

kirjoitettu lausutaan. Myös lukeminen mainitaan helpoksi samoista syistä. Anneli Liekon 

(1992) mukaan vokaalien runsauden ja raskaiden konsonanttiyhtymien vähäisyyden takia 

suomen kielen ääntäminen ei vaadi suuria fyysisiä ponnistuksia ja siksi muunkieliset saattavat 

kokea suomen ääntämisen helpoksi (mts. 10). 

 

35) Reading and pronunciation are easy because the sounds are easy and everything you see 

you have to pronounce. [– –] (M) 

 

36) [– –] Reading and pronunciation isn't hard for me since my native language has similar 

pronunciation, but with longer words and sentences I struggle sometimes. [– –]  (T) 
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Erityisesti esimerkissä 35 näkyy, että lukemisen ja ääntämisen yhteen linkittämällä informant-

ti vaikuttaa viittavan siihen, että hän kokee suomen kielen ortografian helpoksi. Suomen kie-

len ortografia on melkein fonemaattista eli kaikilla foneemeilla on vastine oikeinkirjoitukses-

sa. Korhosen (2012) mukaan myös kirjoitettu kielellinen ilmaus voidaan lausua vain yhden-

laisena foneemijonona. (mts. 120.) Aivan näin yksinkertainen asia ei kuitenkaan ole. Äng-

äänteellä ei ole suomen kielen ortografiassa ollenkaan kirjainmerkkiä eli grafeemia, vaan se 

voidaan kirjoittaa monilla eri tavoilla. Myös esimerkiksi h ja v voivat ääntyä hieman eri ta-

voilla sanasta riippuen. Suomen kielen oikeinkirjoituksessa ei myöskään merkitä sanojen ra-

jalla tapahtuvaa rajakahdennusta. (Aho, Huhtaniemi & Nikonen 2016: 62–68.)  

 

Sanaston helpoksi kokeneet vastaajat perustelevat helppoutta sillä, ettei sanaston opettelu 

edellytä muuta kuin ulkoa opettelua (esimerkki 37). Yksi informantti on myös löytänyt suo-

men kielen sanastosta yhteneväisyyttä ruotsin kielen kanssa (esimerkki 38). Suomen kielen 

lainasanoista yli puolet onkin saatu joko suoraan ruotsin kielestä tai ruotsin kielen kautta (Le-

hikoinen 1994: 249). 

 

37) Sanastoa on suhteellisesti helppo oppia koska pitää vain muistaa. [– –] (A) 

 

38) learning vocabulary became easier when I realised how many words are derived from Swe-

dish. (B) 

 

Kuitenkin määrällisesti useampi informantti (14), kokee sanaston melko vaikeaksi tai erittäin 

vaikeaksi osataidoksi. Yleisin peruste sanaston vaikeudelle on se, ettei suomen kielen sanasto 

muistuta informanttien äidinkieliä tai aikaisemmin opittuja vieraita kieliä.  

 

39) Vocabulary is a bit difficult because I can't relate new words to any language I know. (O) 

 

40) The vocabulary is quite different with other languages. (R) 

 

41) [– –] Vocabulary is one of the hardest, because every word is new, but I think they are in-

troduced at a good pace. (U) 

 

42) Vocab has been especially difficult because it's a whole new language family for me, and I 

don't have the time that I would need to spend learning it really well. [– –] (Ö) 

 

Erittäin tai melko vaikeaksi useimmin koettuja osataitoja ovat puhuminen (25 informanttia), 

puhekieli (22 informanttia) ja kielioppi (22 informanttia). Puhumisen vaikeutta vastaajat pe-

rustelevat enimmäkseen sillä, etteivät he ole päässeet harjoittelemaan tarpeeksi. 
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43) [– –] Speaking is hard because I don't do it enough and so I'm not confident and it takes me 

forever to build a sentence and when I do I think I make quite a lot of mistakes. So I would 

need to practice speaking more. [– –] (M) 

 

44) Speaking is relatively difficult because it requires a lot of practice which we do not get to do 

much. (Q) 

 

45) speaking is quite hard and I think it needs an extra hour of teaching. (G) 

 

Esimerkissä 43 vastaaja tuo esille, ettei hän itse koe puhuvansa tarpeeksi tai tunne oloaan pu-

hujana tarpeeksi varmaksi. Esimerkissä 44 vastaaja sen sijaan vaikuttaa viittaavaan siihen, 

ettei suomen kielen kursseilla harjoitella tarpeeksi puhumista. Myös esimerkissä 45 vastaaja 

esittää, että puhumista pitäisi nimenomaan opettaa enemmän. 

 

Puhekielen vaikeutta informantit perustelevat puhutun ja kirjoitetun kielen välisellä erolla.  

 

46) I have a very hard time listening to spoken Finnish, especially puhekieli and doubly so local 

dialects. I can express myself well but have trouble holding a conversation. (K) 

 

47) Puhekielen sanoja ei löydy sanakirjoista tai oppikirjoista, ja niitä on vaikea oppia. [– –] (Z) 

 

48) [– –] Spoken language is difficult for me because sometimes that difficult grammar I at-

tempt to learn in written language looks different in spoken language+ it's very fast when 

people speak. Sometimes words are the same but meaning is different for instance: musta 

(black in written) musta (minusta, in my opinion in written) which is confusing. (T) 

 

Vastauksissa tulee esille sekä vaikeus kuunnella (esimerkki 46) että ymmärtää puhekieltä 

esimerkiksi puheen nopeuden takia (esimerkki 48). Puhekielen tekee vaikeaksi se, että uuteen 

puhekieliseen sanaan törmätessään kielenoppija ei löydä sanaa sanakirjasta (esimerkki 47). 

Hämmennystä aiheuttaa erityisesti se, että jokin kirjakielestä tuttu sana voikin puhekielessä 

merkitä jotain aivan muuta. Tällainen on esimerkissä 48 vastaajan esiin nostama sana ”mus-

ta”, joka merkitsee väriä, mutta on myös puhekielinen variantti sanasta ”minusta”. Kielenop-

pija voi törmätä puhekielessä esimerkiksi yleiseen lauseenaloitukseen ”musta tuntuu”. Jos 

oppija tunnistaa ilmaisusta verbin ”tuntua” mutta ei tiedä sanalle ”musta” muuta merkitystä 

kuin mustan värin, sanottu todennäköisesti aiheuttaa hämmennystä. Luvussa 5.1 käsittelen 

tarkemmin puhekielen roolia opetuksessa. 
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Kieliopin vaikeutta vastaajat perustelevat muun muassa kielioppisääntöjen runsaudella sekä 

sillä, että kieliopin soveltaminen omassa puheessa tai kirjoittamisessa tuntuu vaikealta. 

 

49) Finnish grammar is very difficult. Finnish has 15 cases and no prepositions. Instead you 

have to learn by heart a rectio for every verb. K,P,T miraculously appear or disappear dur-

ing declination or conjugation. [– –] (I) 

 

50) Having a huge amount of grammar also means that it has to be considered in every sen-

tence. Especially for listening it is difficult since it is very hard to recognize every word 

without knowing all of the grammar. (B) 

 

51) Learning the grammar and vocabulary is not particularly difficult, but actually using it and 

putting everything together while speaking is hard. [– –] (H) 

 

52) I usually feel like I understand the grammatical concepts when they are explained to me, but 

I have a more difficult time implementing them (partitive vs genitive kills me, for example, 

even if I think that I get it on paper) [– –] (Ö) 

 

Vastausten perusteella erityisesti sanojen taipuminen nousee esille asiana, jonka informantit 

kokevat vaikeaksi. Vastauksissa tulee myös esille, ettei vaikeaa välttämättä ole itse kielioppi-

sääntöjen opetteleminen, vaan se, miten sanojen runsas taipuminen hidastaa niin puheen tai 

kirjoituksen tuottamista kuin myös kuullun ymmärtämistä. Taivutusmuodot saattavat tehdä 

tutuistakin sanoista tuntemattoman näköisiä tai kuuloisia. Sanojen ja pääteaineisten eli suffik-

sien yhteenliittämistekniikkaa, jossa sanavartalossa ei tapahdu muutoksia, kutsutaan aggluti-

natiiviseksi: esimerkiksi muodossa aamulla, sanaan aamu on lisätty pääteaines -lla. Suomen 

kielessä on kuitenkin yleistä, että taivuttaessa sanan vartalossa tapahtuu muutoksia. Esimer-

kiksi muoto lauloin ei edusta puhdasta agglutinaatiota, sillä vartalossa laulo- on a korvautunut 

o:lla. Vartalo ja pääteaines ovat näin olleen alkaneet sulautua toisiinsa eli fuusioitua. Tällaista 

yhteenliittämistekniikkaa kutsutaan fusionaaliseksi. Suomen kielelle tyypillinen fuusio on 

usein melko läpinäkyvää ja lievää mutta ei aina. Esimerkiksi sanan yö kaikki monikolliset 

taivutusmuodot (öinä, öistä jne.) alkavat ö:llä, jolloin fuusion tuskin voi enää sanoa olevan 

kovin läpinäkyvää. (Lauranto 2018: 65.) Koska suomen kielessä on agglutinaation lisäksi 

fuusiotekniikkaa, jossa sanan vartalot vaihtelevat ja pääteainekset osin sulautuvat vartaloihin, 

myös oppijan muistin kuormitus lisääntyy. Muistaminen on yksi vaikeuden alalajeista, sillä 

vaikka jonkin asian ymmärtää, on eri asia, muistaako kaiken ymmärtämänsä. (Lauranto 2018: 

92.) Erityisesti esimerkeissä 51 ja 52 vastaajat nostavat esille, ettei kielioppisääntöjen (tai 

sanaston) oppimisessa vaikeaa ole itse opeteltavat asiat, vaan niiden käyttö puhetta tai tekstiä 

tuottaessa. Syynä on ilmeisesti juuri muistaminen, sillä vaikka kielioppisäännöt opettelisi 
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huolellisesti, kaikki tarvittavat pääteainekset ja sanojen mahdolliset vartalomuutokset eivät 

välttämättä ole helppoa välittömästi palauttaa mieleen esimerkiksi puhuessa. 

 

Kielioppia informantit kertovat oppivansa suurimmaksi osaksi varsin perinteisillä tavoilla. 

Useat vastaajat mainitsevat oppivansa kielioppia parhaiten kielioppiharjoituksia tekemällä, ja 

opettajan kielioppiselityksiä kuuntelemalla. 

 

53) When a teacher explains it, then we work on exercises and then if we have questions the 

teacher can help us out. (M) 

 

54) clear explanation of pages in the book, repetition through exercises. (L) 

 

55) Joku selittää kieliopin, sitten harjoittelen itse. (Ä) 

 

Moni informantti mainitsee kuitenkin myös oppivansa kielioppia parhaiten puhetta tai tekstiä 

itse tuottamalla. 

 

56) Speak. We had have too little of this in school (ala-aste/ylä-aste). (C) 

 

57) First, book or attending lectures. And, I learned the grammar by using the most.  (R) 

 

58) Vain käyttämällä sitä omissa puheissa ja teksteissa. (Å) 

 

Muutama informantti mainitsee oppivansa kielioppia myös lukemalla kirjoja tai artikkeleita, 

kuuntelemalla suomenkielistä musiikkia, katsomalla televisiota tai pelaamalla pelejä. 

 

4.4 Oppimateriaalit 

 

Lähes kaikilla informanteilla on ollut viimeksi suorittamallaan kurssilla käytössään Suomen 

mestari -kirjasarjaan kuuluva oppikirja (Suomen mestari 1–4). Oppikirjan lisäksi vastaajat 

mainitsevat, että kursseilla on käytetty myös opettajan antamia tehtäviä ja materiaaleja. Vain 

kahdella, kirjoittamisen ja keskustelun kurssit suorittaneella, vastaajalla ei ole ollut kurssil-

laan käytössä Suomen mestaria, vaan ainoastaan opettajan antamia tehtäviä ja materiaaleja. 

Suomen mestari -kirjasarja on kuitenkin myös heille entuudestaan tuttu; kaikki informantit 

vastasivat joskus käyttäneensä kyseisen kirjasarjan kirjoja suomen kielen opiskelussa. Viisi 

informanttia on ainakin jossain vaiheessa käyttänyt suomen kielen opiskelussa myös jotakin 
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muuta suomen kielen oppikirjaa kuin Suomen mestaria. Näistä neljä on ollut omalla äidinkie-

lellä kirjoitettuja oppikirjoja. 

 

Suomen mestari -kirjasarja on aikuisille S2-oppijoille suunnattu kirjasarja. Kirjat ovat yksikie-

lisesti suomenkielisiä, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi kaikki kielioppiasiat on selitetty vain 

suomen kieltä käyttämällä. Kirjan kappaleiden lopussa on sanalistat, joihin opiskelija voi itse 

kirjoittaa käännökset omalla äidinkielellään. Kirjat eivät ole nimenomaisesti yliopisto-

opiskelijoille suunnattuja. Kyselyssäni vastaajat saivat kommentoida, mitä mieltä he ovat ol-

leet käyttämistään oppikirjoista. Vastaajista 28 kommentoi nimenomaan Suomen mestari -

kirjasarjaa. Kahden informantin vastauksissa oli epäselvää, mitä kirjasarjaa he kommentoivat, 

joten olen jättänyt ne tässä analyysissa pois. Yksi informantti ei kommentoinut oppikirjoja. 

 

Seitsemän informanttia ilmaisee olevansa tyytyväisiä Suomen mestari -kirjasarjaan. Suurin 

osa heistä ei esitä mitään kritiikkiä oppikirjoja kohtaan ja jos jotakin kritiikkiä on, se kohdis-

tuu korkeintaan oppimisen kannalta epäoleellisiin seikkoihin esimerkiksi kirjojen hintaan. 

 

59) I like suomen mestari because it explains the grammar in very simple terms and does not re-

ly on any other language than Finnish. Yet it still gives the option to add translations in the 

mother tongue for the new vocabulary. (F) 

 

60) Suomen mestari are great books. Very clear and full of examples and great exercises! (M) 

 

61) Minun mielestä, Suomen mestari on aika hyvä oppikirja. Siellä on paljon hyviä tehtäviä. 

(Y) 

 

Viiden informantin vastaukset olen luokitellut varauksella positiivisiksi. Nämä vastaajat il-

maisevat enimmäkseen tyytyväisyyttä Suomen mestari -kirjasarjaan, mutta heidän vastauk-

sensa sisältävät parannusehdotuksia tai he ovat kokeneet kirjat myös vaikeiksi. 

 

62) The fact that Suomen mestari books are all in Finnish, rules and exercises included, I think 

it's useful. Perhaps I would have liked more listening exercises. (E) 

 

63) Books are very useful. However, for listening exercises, there are not enough resources 

available. (Q) 

 

64) Texts need a lot of work reading & writing[,] Grammar explaining parts are pretty good. 

(G) 
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65) The beginning was hard because everything is in Finnish, but that's what the courses were 

helpful for. Now it's easier and some topics I have even studied myself from the suomen 

mestari books. (H) 

 

66) they have some stereotypical depictions in them (for example of gender), but apart from that 

they are effective. (L) 

 

Suomen mestari -kirjasarja saa informanteilta positiivista palautetta erityisesti selkeydestä 

sekä hyvistä tehtävistä ja kielioppikuvauksista. Varauksella positiivissa vastauksissa kuitenkin 

nousee esille, että ansioistaan huolimatta kirjat ovat tuntuneet myös vaikeilta esimerkiksi yk-

sikielisyyden takia (esimerkki 65). Informantit myös kokevat, ettei kirjoissa ole tarpeeksi 

kuunteluharjoituksia (esimerkit 62 ja 63). 

 

Yhdeksän informanteista nostaa esille sekä hyviä että huonoja puolia Suomen mestari -

kirjasarjasta.  

 

67) I like the simplicity and that everything is in Finnish and that there's a vocabulary list under 

each text. What I don't like is that there's not so many options when it comes to exercises. 

For example from my previous experience when studying a language there were many more 

and various exercises dedicated to one certain topic and vocabulary. I also don't like that of-

ten vocabulary from one chapter doesn't appear that often in the next chapters so then I find 

it harder to memorize and practice it. (T) 

 

68) A lot of good exercises, but Not much on spoken language and not very detailed explana-

tions on grammar parts. (O) 

 

69) It is good. Well-organized and a lot of practices. But some essential part comes too late, 

which is important to know in speaking. (Monikko partitivi, etc) By then, it is impossible to 

speak correctly in Finnish. (R) 

 

70) I think that Suomen Mestari books are rather good but there are mistakes in them. Is isn't 

very inspiring for a Finnish learner. (S) 

 

71) se on hyvä kieliopiksi, mutta ei auta puhumista. (W) 

 

Eri informantit kokevat Suomen mestari -kirjasarjan heikkoudeksi hyvin erilaisia asioita. Seit-

semän vastaajaa esittää kirjasarjasta yksinomaan kriittisiä mielipiteitä ja parannusehdotuksia. 

Myös nämä vastaukset ovat hyvin moninaisia. 

 

72) In suomen mestari it is not good, that there is no vocabulary list in the end. Also it would be 

helpful, if the grammar learned during one book would be summarized on a couple of pages 

in the end, to look up the things quickly. You might find verbi tyyppi 1-5 in one place and 
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then verbi tyyppi 6 in a completely different place at one point later. It would be good if for 

these overviews would be given in the end of the book that you can always and quickly get 

back to. (I) 

 

73) I think suomen mestari is not the best (the stories are boring, and the grammar desciptions 

are not the best), it would be good to use a book with better (more lifelike) examples and 

more "robotic" grammar exercises which I think are useful. (X) 

 

74) Finnish is such a tricky language that I need a textbook that actually explains grammatical 

concepts in English. With very few exceptions, I always have to ask for clarification if I try 

to learn something just from Suomen Mestari, because the explanations are so spare. I find 

the series to be extremely frustrating. [– –] (Ö) 

 

Huomionarvoista on, että samat asiat, joita osa vastaajista Suomen mestari -kirjasarjassa kriti-

soi, osa pitää nimenomaan kirjasarjan vahvuuksina. Tällainen asia on esimerkiksi kirjan kie-

lioppikuvaukset ja erityisesti niiden suomenkielisyys. Neljä informanttia kehuu kielioppiku-

vauksia hyviksi ja selkeiksi. Kolme informanttia tuo lisäksi esille yksikielisyyden kirjasarjan 

vahvuutena. Samaan aikaan neljä informanttia ilmaisee tyytymättömyyttä kirjasarjan kieliop-

pikuvauksiin ja siihen, ettei kielioppiasioita ole selitetty englanniksi. Yksikielisyyden takia 

kirjoissa ei ole myöskään lopussa sanaluetteloa käännöksineen, mistä kaksi vastaajaa esittää 

kritiikkiä. Mielipiteitä jakaa myös puhekielen määrä kirjasarjassa. Kaksi vastaajaa tuo esille 

positiivisena asiana, että kirjat sisältävät myös puhekieltä. Kolme vastaajaa on taas sitä mieltä, 

ettei kirjoissa huomioida puhekieltä tarpeeksi. Käsittelen puhekielen roolia opetuksessa ja 

oppikirjoissa tarkemmin luvussa 5.1. 

 

Informantit myös listasivat, mitkä oppimateriaaleista ovat tukeneet heidän oppimistaan par-

haiten. Lähes puolet, 13 informanttia, mainitsee oppikirjan. Seitsemän informanttia mainitsee 

opettajan jakaman materiaalin. Useampi vastaaja myös mainitsee, että parhaiten heitä on tu-

kenut erilaisten materiaalien yhdistelmä. 

 

75) Definitely the course books but in general the materials that teacher provide such as articles, 

websites. (E) 

 

76) The exercises in the book, the ones tailored by the teacher and also the little exercises or 

discussions together in the breakout rooms. (M) 

 

77) I find that a combination of materials helps the best. Over-reliance on the textbook makes 

the lessons rather boring and does not engage the student 100%. (S) 
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Osa vastaajista tuo esille myös oppimista tukevina materiaaleina kaunokirjallisuuden sekä 

erilaiset mediat kuten Ylen materiaalit ja suomen kielen oppimiseen keskittyvät sosiaalisen 

median tilit, blogit, videot, sovellukset ja pelit. 

 

78) I enjoyed when teachers used other learning materials, in one course we used quizlet for 

learning vocabulary and other applications such as a poem generator where we could create 

our very own Finnish poems as well videos on yle about Finnish culture. (F) 

 

79) Language learning apps & websites, Kahoot, and other games. (Q) 

 

80) Websites with Finnish grammar, youtube videos, instagram profiles dedicated to studying 

Finnish language. (T) 

 

81) Suomen Mestari 1/2/3, YLE Uuutised Podcast Selko Suomeksi. YLE instagram profiles.  

[– –] (N) 

 

82) suomen mestari[,] YouTube videos Kat Finnish. (P) 

 

Vastauksissa tulee esille, että perinteisten oppimateriaalien ohella moni informantti kokee 

hyötyvänsä myös monista nykyteknologian mahdollistamista oppimisen tavoista. 

 

4.5 Oppitunnit ja kurssisisällöt 

 

Oppitunneilla tehtävistä harjoituksista suurin osa vastaajista mainitsee puhumisen ja keskuste-

lun harjoitukset. Muita harjoituksia, joita informantit kertovat oppitunneilla tehneen, ovat 

kirjoittamisharjoitukset, kuunteluharjoitukset, lukemisen harjoitukset, kielioppiharjoitukset, 

esitelmät, pelit, musiikin kuuntelu ja ryhmätyöt. Kolmasosa vastaajista kertoo, että heidän 

oppimistaan on parhaiten tukenut erilaisten harjoitusten yhdistelmä. Kahdeksan informanttia 

mainitsee, että heidän oppimistaan on parhaiten tukenut keskustelun harjoitukset. Oppimista 

tukevina harjoituksina informantit mainitsevat myös muun muassa kirjoittamisharjoitukset, 

vapaan keskustelun kurssikavereiden kanssa, kielioppitehtävät sekä kieliopin läpikäynnin, 

pelit ja kuunteluharjoitukset. 

 

Vastaajat arvioivat asteikolla 1–4, onko suomen kielen kursseilla opiskeltu tarpeeksi kielen 

eri osa-alueita. Arvioitavat osataidot olivat: sanasto, kielioppi, ääntäminen, kirjoittaminen, 

lukeminen, kuuntelu, puhuminen ja puhekieli. Kaikki 31 informanttia esittivät arvionsa. Vas-
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taajat saivat myös kertoa, olisivatko he halunneet keskittyä kursseilla enemmän tai vähemmän 

tiettyihin osataitoihin. 

 

Kuvio 3. Kuinka riittävästi eri osataitoja opiskeltiin kursseilla 

 

 

Niukka enemmistö, 16 vastaajaa, on sitä mieltä, ettei suomen kielen kursseilla ole harjoiteltu 

kovinkaan tai lainkaan riittävästi puhekieltä. Esimerkissä 83 vastaaja tuo esille, että ilman 

puhekielen ymmärtämistä on vaikeaa ymmärtää suomalaisten yksinkertaisiakin arkikeskuste-

luja.  

 

83) Listening and speaking for sure as well as on puhekieli. It's still a bit difficult to understand 

Finnish people talking even when they talk about easy/day-to-day things. (E) 

 

84) Haluan keskittyä puhekieleen. (W) 

 

Muiden osataitojen kohdalla suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että kyseistä osataitoa on 

harjoiteltu melko tai täysin riittävästi. Puhekielen ohella hajaannusta näkyy jonkin verran kui-

tenkin myös puhumisen ja kuuntelun osataitojen kohdalla. 12 informanttia kokee, ettei näitä 

osataitoja ole harjoiteltu riittävästi. 
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85) I would have wished to focus more on the speaking part. I understand that this is a process 

and comes gradually. However, if more focus is given to the speaking part, it would be 

easier for students to explain themselves better in some situations. Most of the time, we 

know what we want to say, but struggle with how to say it. (Q) 

 

86) I would focus more on speaking class and listening. In my opinion, speaking, listening are 

forcing you to use Finnish more. I feel that when you only focus on grammar, you kinda 

understand it but you can't speak it. (V) 

 

87) Maybe more listening and more speaking freely, not just the very fixed phrases we do in 

some exercises (those are good too, though). (H) 

 

Esimerkeissä 85 ja 86 vastaajat nostavat esille, kuinka runsaampi puhumisen harjoittelu aut-

taisi siinä, että pelkän kielen teoreettisen osaamisen ohella oppijat voisivat todella ilmaista 

itseään. Esimerkissä 87 vastaaja toteaa, että kursseilla olisi hyvä myös tarjota mahdollisuus 

myös vapaammalle, ei pelkästään strukturoitujen harjoitusten rajaamalle, puhumiselle. 

 

Vastaajista 17 kokee, että oppitunneilla oli jotakin, mikä ei heidän mielestään toiminut. 10 

vastaajaa taas kokee, ettei oppitunneilla ollut mitään toimimatonta. Neljä informanttia ei 

kommentoinut aihetta. Vastaajien toimimattomaksi kokemat asiat ovat hyvin vaihtelevia. Eni-

ten kuitenkin nousee esille etäopetukseen ja Zoomissa pidettäviin pienryhmäkeskusteluihin 

liittyvät haasteet.  

 

88) I think in remote lectures in general it is slightly harder to be focused. (U) 

 

89) [– –] Zoom classes are also not always useful in my opinion, it's easier to just check a word 

in the dictionary instead of just forcing yourself to think how to say it. (E) 

 

Vastaajat mainitsevat pienryhmässä käydyt keskustelut ongelmallisiksi muun muassa sen ta-

kia, etteivät kaikki pienryhmän jäsenet ole aina halukkaita osallistumaan keskusteluun ja kos-

ka ryhmän jäsenillä saattaa olla keskenään hyvin eritasoinen kielitaito. Pari opiskelijaa myös 

mainitsee pienryhmäkeskustelut toimimattomaksi erittelemättä syitä sen tarkemmin 

 

90) Even though I like working in smaller groups, with some people the team work just doesn´t 

work. For example if people don´t want to talk and you have to act as a "teacher" and guide 

the whole exercise. Then I feel that I do not learn anything. [– –] (C) 

 

91) Usein "Breakoutrooms" käytävät keskustelut ovat ongelmallisia. (J) 
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Esimerkissä 90 vastaaja tuo esille, että mikäli muut ryhmän jäsenet ovat passiivisia, yksi 

opiskelija saattaa näissä tilanteissa joutua ottamaan ikään kuin opettajan roolin. Tällöin koko 

tehtävän suorittaminen jää yksin yhden opiskelijan harteille. Ryhmätöitä tehdessä opiskelijoi-

den ei aina välttämättä ole helppoa arvioida, johtuuko passiivisen kurssitoverin käytös välin-

pitämättömyydestä vai siitä, että hän kokee riittämättömyyttä omasta kielitaidostaan. Käsitte-

len eri kielitaitotasolla olevien opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta tarkemmin luvussa 

5.2. 

 

Informantit saivat myös kommentoida, oliko suomen kursseilla ylipäätään jotakin, mitä olisi 

voinut tehdä eri tavalla. 15 vastaajaa mainitsee tässä vähintään yhden asian. Teema, jonka 

yhteensä neljä vastaajaa (esimerkit 92–95) nostaa tässä kohtaa esille, on oppikirjan käyttö 

kursseilla; vastaajat ovat sitä mieltä, ettei opettajan tarvitsisi kursseilla tukeutua oppikirjaan 

niin voimakkaasti. 

 

92) Yes, I think generally teachers (maybe suomi 4 is an exception), rely to much on sumen 

mestari which is not the best book. [– –] (X) 

 

93) Get a new textbook series. In the classes I've had where the teachers just go directly by the 

book and don't prepare anything outside of that, I've left feeling like I didn't learn anything. 

[– –] (Ö) 

 

94) More examples that aren't just from the book. Real examples of things said in Finland, dif-

ferent dialects around Finland. (K)  

 

95) more info on Finnish culture and lifestyle and habits and tips from native speaker. Every-

thing is by the book. (O) 

 

Esimerkeissä 92 ja 93 vastaajat tuovat esille tyytymättömyyttään sekä kursseilla käytettävään 

oppikirjaan, että siihen, miten paljon osa opettajista sitä kursseilla käyttää. Esimerkeissä 94 ja 

95 tulee esille myös toive siitä, että pelkkään oppikirjaan tukeutumiseen sijaan kursseilla tu-

tustuttaisiin autenttisemmin suomalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin. Yksi informanteista 

nostaa hyvin konkreettisin esimerkein esille, miten hän toivoisi kursseilla hyödynnettävän 

toisen kielen ympäristöä. 

 

96) I think it would be nice to make use of the fact that we study Finnish as a second language, 

i.e. that we currently reside in the country. Maybe the focus could be more on tandem activ-

ities or to challenge students to do some activities in Finnish (order a meal? meaning going 

for a joint dinner with the whole course, go see a play in Finnish…(all of this of course 

when the pandemic is over)). (F) 
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Esimerkissä 96 vastaaja tuo esille, kuinka myös kurssin puitteissa aktiviteetteja voitaisiin to-

teuttaa luokkahuoneen ulkopuolella. Tähän voisi vastaajan mukaan sisältyä koko ryhmän 

kanssa yhdessä tehtäviä aktiviteetteja, tai opettaja voisi haastaa opiskelijoita toteuttamaan 

itsenäisesti luokkahuoneen ulkopuolisia aktiviteetteja, joissa opiskelijat joutuisivat käyttä-

mään suomen kieltä. 

 

4.6 Yhteenveto 

 

Suurimmalle osalle informanteistani suomen kielen opiskelun tavoitteena on kyky kommuni-

koida suomeksi tai puhua sujuvasti suomea. Moni vastaaja asuu Suomessa pysyvästi ja toivoo 

saavuttavansa kielitaitotason, joka parantaisi mahdollisuuksia työllistyä Suomessa. Vastauk-

sissa nousee esille halu pärjätä arkielämän tilanteissa suomen kielellä sekä integroitua suoma-

laiseen yhteiskuntaan. Moni vastaaja on myös päätynyt opiskelemaan suomen kieltä siksi, että 

heillä on suomalainen puoliso tai muu perheenjäsen, joiden kanssa vastaajat haluaisivat kyetä 

kommunikoimaan suomeksi. Suomalaisella puolisolla saattaa myös olla esimerkiksi perheen-

jäseniä, jotka eivät puhu mitään muuta kieltä kuin suomea. 

 

Suurin osa vastaajista kertoo käyttävänsä suomen kieltä kurssien ulkopuolella ainakin silloin 

tällöin. Vastaajien välillä on kuitenkin suurta vaihtelua siinä, miten paljon he suomea käyttä-

vät. Vaikka vastaajalla olisi suomalainen puoliso tai suomalaisia ystäviä, heidän kanssaan ei 

välttämättä kommunikoida kovinkaan paljon suomeksi. Eniten informantit kertovat käyttä-

vänsä suomea asiakaspalvelutilanteissa, kuten kaupoissa, kahviloissa ja ravintoloissa. Useam-

pi vastaaja kertoo myös käyttävänsä suomea tilanteissa, joissa tuntematon ihminen tulee pu-

humaan heille esimerkiksi kysyäkseen tietä. Suurin osa vastaajista kokee, että suomen kielen 

kurssit ovat tukeneet ja kannustaneet heitä suomen kielen käyttöön myös kurssien ulkopuolel-

la. Kurssien mainitaan esimerkiksi lisänneen varmuutta suomen kielen käyttöön sekä ylipää-

tään mahdollistaneet peruskielitaitotason saavuttamisen. Vain kaksi informanttia kokee, että 

suomen kielen kurssit eivät ole tukeneet tai kannustaneet heitä suomen kielen käyttöön. Mo-

lemmat perustelevat tätä sillä, että äidinkielisten suomenpuhujien kanssa on helpointa keskus-

tella englanniksi. 

 

Vastaajat kokevat suomen kielen eri osataidot keskimäärin vaikeiksi. Puhuminen ja lukemi-

nen ovat osataidoista ainoat, jotka enemmistö vastaajista kokee helpoksi. Nämä osataidot 
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myös linkitetään yhteen: lukeminen koetaan helpoksi, koska kaikki kirjoitettu myös lausu-

taan. Osa vastaajista kokee myös suomen kielen sanaston helpoksi esimerkiksi sen takia, että 

sanaston opettelu vaatii vain ulkoa muistamista. Kuitenkin määrällisesti useampi informantti 

kokee sanaston vaikeaksi ja tätä perusteltiin yleisimmin sillä, ettei suomen kielen sanasto 

muistuta informanttien äidinkieliä tai aikaisemmin osaamia kieliä. Vaikeimmat suomen kielen 

osataidot ovat informanttien mielestä puhuminen, puhekieli ja kielioppi. Puhuminen koetaan 

vaikeaksi erityisesti liian vähäisen harjoittelun takia. Puhekielessä vaikeutena nähdään se, 

miten paljon puhuttu ja kirjoitettu kieli eroavat toisistaan. Kielioppi taas koetaan vaikeaksi 

kielioppisääntöjen runsauden takia sekä siksi, että huolellisestikin opeteltujen kielioppisääntö-

jen soveltaminen arkielämän puhetilanteissa voi osoittautua vaikeaksi. Kielioppia vastaajat 

kertovat oppivansa enimmäkseen hyvin perinteisin keinoin, oppikirjan avulla sekä opettajan 

kielioppiselityksiä kuuntelemalla, mutta myös tuottamalla opittua omassa puheessa tai kirjoi-

tuksessa.  

 

Informanttien näkemykset kursseilla käytössä olleesta Suomen mestari -kirjasarjasta ovat 

vaihtelevia. 12 informanttia tuo esiin lähinnä positiivisia näkemyksiä, yhdeksän informanttia 

tuo esiin sekä vahvuuksia että heikkouksia ja seitsemän informanttia esittää kirjasarjasta pel-

kästään kriittisiä näkemyksiä. Kirjasarjan vahvuuksiksi ja heikkouksiksi vastaajat tuovat esille 

keskenään hyvin erilaisia asioita ja huomionarvoista on myös se, että eri vastaajat saattavat 

kokea saman asian joko heikkoudeksi tai vahvuudeksi. Mielipiteitä jakaa erityisesti kielioppi-

kuvaukset sekä kirjasarjan yksikielisyys: osa vastaajista pitää kirjasarjan vahvuutena sitä, että 

kaikki on esitetty yksinomaan suomeksi, kun taas osa vastaajista kaipaisi kirjoihin englanniksi 

selitettyjä kielioppikuvauksia tai sanalistoja käännöksineen. Lähes puolet vastaajista tuo esil-

le, että kursseilla käytettävistä oppimateriaaleista heidän oppimistaan on tukenut parhaiten 

oppikirja. Moni vastaaja mainitsee oppimista tukevina materiaaleina myös opettajan jakaman 

materiaalin sekä erilaisten materiaalien yhdistelmän. Vastauksissa mainitaan myös kaunokir-

jallisuus sekä erilaiset kielenoppimiseen keskittyvät mediat, sovellukset ja pelit. 

 

Suurin osa vastaajista kokee, että suomen kielen eri osataitoja on opiskeltu kursseilla riittäväs-

ti. Kuitenkin puheen tuottamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät taidot nousevat vastauksissa 

esiin taitoina, joihin monen vastaajan mielestä kursseilla olisi voitu keskittyä enemmänkin. 

Niukka enemmistö kokee, että puhekieli on jäänyt kursseilla liian vähälle huomiolle. Monen 

vastaajan mielestä kursseilla olisi voitu keskittyä enemmän myös puhumisen ja kuuntelemi-

sen harjoittelemiseen. 
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Hieman yli puolet vastaajista kokee, että kursseilla oli jotakin, mikä ei toiminut. Eniten vas-

tauksissa nousevat esille etäopetuksen luomat haasteet esimerkiksi keskittymiseen sekä pien-

ryhmäkeskusteluihin liittyvät ongelmat. Pienryhmäkeskusteluissa ongelmallisiksi koetaan 

erityisesti joidenkin ryhmäläisten passiivinen osallistuminen sekä ryhmäläisten keskenään 

erilainen kielitaidon taso. Noin puolet vastaajista myös kokee, että kursseilla on ollut jotakin, 

mitä olisi voinut tehdä eri tavalla. Erityisesti vastaajat toivovat, ettei opettaja tukeutuisi kurs-

seilla liikaa pelkkään oppikirjaan. Vastaajat muun muassa ehdottavat, että kursseilla voisi 

tutustua autenttisemmin suomalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan sekä hyödyntää suomen-

kielisen ympäristön tarjoamia oppimisen mahdollisuuksia. 

 

Monissa vastauksissa korostuu puheen tuottamiseen ja vastaanottamiseen liittyvien taitojen 

tärkeys. Useimpien informanttien tavoitteena on kielitaito, jonka avulla arjessa on mahdollista 

toimia suomen kielellä, ja myös oppitunneilta toivottiin erityisesti puhumisen, kuuntelun ja 

puhekielen harjoittelua. Seuraavassa luvussa keskityn toisen kielen käyttöön luokassa infor-

manttieni vastauksissa esiin nostamien teemojen valossa. 

 

 

5 Toisen kielen käyttö luokassa 

 

Tässä luvussa käyn läpi toisen kielen oppimista luokassa kolmen eri teeman kautta, jotka in-

formanttien avovastauksissa nousivat esille. Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen puhekielen 

roolia suomi toisena kielenä -oppitunneilla ja oppikirjoissa. Toisen alaluvun aiheena on kurs-

sien heterogeenisyys; samalla kurssilla voi olla opiskelijoita, joiden suomen kielen taidot ovat 

keskenään hyvinkin ero tasoilla. Pohdin, onko tästä enemmän hyötyä vai haittaa. Kolmannes-

sa alaluvussa vuorostaan käsittelen sitä, miten opettaja luokkahuoneessa puhuu. Pohdin, mil-

lainen opettajan puhe edistää oppijoiden oppimista ja millainen puheen käyttö taas saattaa olla 

oppimisen hidasteena.  

 

5.1 Puhekieli opetuksessa 

 

Suomen kieltä Suomessa opiskelevat oivaltavat usein nopeasti, että oppikirjojen kieli ja mah-

dollisesti myös opettajan luokkahuoneessa selkeästi artikuloima kieli poikkeavat siitä, miten 

suomalaiset todellisuudessa puhuvat. Puhuttu yleiskieli, yleispuhekieli sekä alueelliset ja sosi-
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aaliset murteet ja puhekielet eroavat paljon toisistaan. Puheessa käytetään muun muassa kir-

joitettua kieltä enemmän rinnastuksia ja alisteisia lauseita. Puhekieli sisältää myös sellaisia 

muotoja ja rakenteita, joita kirjoitetussa kielessä ei käytetä, ja myös sanastoltaan se eroaa osit-

tain yleiskielestä. (Korhonen 2012: 63.) 

 

Korhonen (2012) on tutkinut suomea toisena tai vieraana kielenä opiskelleiden koulutettujen 

aikuisten näkemyksiä suomen kielen oppimisesta. Korhosen informantit kokivat raskaaksi ja 

sekaannuttavaksi, että suomen kielessä opittavia kielimuotoja on kaksi: kirjakieli ja puhekieli. 

Molemmat kielimuodot on osattava selviytyäkseen suullisista ja kirjallisista viestintätilanteis-

ta, mutta samaan aikaan nämä kielimuodot on osattava pitää erillään. (mts. 63.) Myös omat 

informanttini tuovat esille, kuinka kahden kielimuodon oppiminen tuntuu vaikealta. Vaikeu-

deksi mainitaan myös se, ettei oppitunneilla kuule puhekieltä. 

 

97) The difference between kirjakieli and puhekieli is definitely a disadvantage for learners. It's 

not always easy to be able to apply what you learn in a course/book to your day-to-day be-

cause people simply don't speak exactly like they teach you. [– –] (E)  

 

98) [– –] Spoken Finnish has its own grammar all together and what you learn in class you will 

not hear in actual conversations. [– –] (I) 

 

Esimerkeissä nousee erityisesti esille se, kuinka kursseilla opeteltava kieli ei vastaa kieltä, 

mihin vastaajat arkielämässä törmäävät. Esimerkissä 97 vastaaja nostaa esille, että tämä risti-

riita johtaa siihen, ettei kurssilla opittua ole aina helppo soveltaa arkielämän kielenkäyttöön.  

 

Puhekielen ja kirjakielen suhde opetuksessa on herättänyt paljon keskustelua jo useamman 

vuosikymmenen. Tulisiko suomen kielen opetuksessa ottaa puhekieli mukaan heti alusta läh-

tien vai pitäisikö puhutun ja kirjoitetun kielen välisiä eroja käydä läpi vasta opetuksen myö-

hemmässä vaiheessa? Entä miten käytännössä eri kielimuodot voisi ottaa huomioon opetuk-

sessa? Korhonen esittää, että puhekielen poisjättämisen takana saattaa olla opettajan epätietoi-

suus siitä, miten eri kielimuodot voisi ottaa opetuksessa esille pedagogisesti mielekkäällä ta-

valla. Toisaalta puhuttujen kielimuotojen kokonaan poisjättäminen opetuksen alkuvaiheessa 

saattaa johtua opettajien huolesta, että kahden tai useamman kielimuodon opetteleminen voi 

olla oppijoille turhauttavaa tai jopa ylivoimaista. (Korhonen 2012: 64.) Tätä näkökulmaa on 

kuitenkin jo 1990-luvulla kyseenalaistanut esimerkiksi Storhammar (1994) kysymällä, voi-

daanko jokin kielen keskeinen piirre todella typistää opetuksesta sen takia, että sen opettele-

minen saattaisi olla oppijalle raskasta (mas. 104). Tuoreemmassa tutkimuksessa muun muassa 
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Aho, Huhtaniemi ja Nikonen (2016) ovat todenneet, ettei suomen kielen oppijalle riitä huoli-

tellun yleiskielen oppiminen, sillä monien arkipäiväisten tilanteiden hoitaminen vaatii puhe-

kielen ymmärtämistä (mts. 38). 

 

Opettajien asenteet puhekieltä kohtaan ovat etenkin aikaisemmin olleet usein kielteisiä. 1990-

luvulla, suomi toisena kielenä -opetuksen laajentuessa, keskustelua herätti kysymys siitä, mi-

kä puhekielen roolin tulisi olla opetuksessa (ks. esim. Silfverberg 1993, Storhammar 1994, 

Lauranto 1995). Esimerkiksi Silfverberg (1993) toteaa, että opiskelijoiden on hyvä olla tietoi-

sia puhekielen olemassaolosta, mutta puhekieltä ei hänen mukaansa kannata opiskella ennen 

koko peruskieliopin oppimista. Silfverberg kirjoittaa: ”Puhekielen käyttöön en kuitenkaan 

opiskelijaa kannustaisi, sillä Suomi on suhteellisen luokkajakoinen yhteiskunta. Puheesta voi 

hyvin päätellä ihmisen sivistystason. Puheella voi leimata itsensä kuuluvaksi ryhmään, johon 

ei halua kuulua.” Silfverberg perustelee väitettään myös sillä, ettei kielenoppija välttämättä 

osaa tulkita kielenkäyttötilanteita niin hyvin, että osaisi arvioida mitä kielimuotoa on sopivaa 

käyttää, minkä vuoksi kielenoppijan on ”turvallisinta” käyttää kirjakieltä. (mas. 251–252.)  

 

Lauranto (1995) kyseenalaistaa tämän näkökulman. Artikkelissaan Lauranto kysyy, miksi 

puhekieltä ei voisi opettaa ennen koko peruskieliopin osaamista, ja miksei kirjakieltä ja puhe-

kieltä voisi opettaa rinnakkain (mas. 261). Lauranto myös huomauttaa, ettei opiskelijoiden 

tavoitteet välttämättä liity vain suomen kieleen itseensä, vaan oppijan toiveena on usein suo-

malaiseen yhteiskuntaan integroituminen. Pelkkien kielellisten tavoitteiden sijaan suomi toi-

sena kielenä -opettajien tulisikin tarjota oppijoilleen myös sellaiset eväät, joiden avulla suo-

malaiseen yhteiskuntaan integroituminen onnistuisi heiltä mahdollisimman vaivattomasti. 

Laurannon mukaan oppija tulisi nähdä yksilönä, joka voi itse valita, mitä kielimuotoa hän 

missäkin tilanteessa haluaa käyttää, ja tämän takia eri kielimuotojen opettaminen on tärkeää. 

Kun opettaja valitsee oppijalle kirjakielisen rekisterin ja edellyttää ainoastaan sen hallintaa, 

hän opettaa oppijan puhumaan tavalla, jota tavallisissa viestintätilanteissa ei käytetä. (mas. 

262–263.) Lauranto kirjoittaa: ”Oppijoilta evätään heti alusta pitäen mahdollisuus ainakin 

yrittää integroitua kielellisesti − ja niin ollen myös kulttuurisesti − suomalaiseen yhteiskun-

taan. Raa’asti tulkiten heihin halutaan lyödä ikuinen erilaisuuden leima, jotta heidät olisi hel-

pompi tunnistaa.” (mas. 262.) Korhonen kuitenkin huomauttaa, ettei Laurannon kannanottoa 

ole välttämättä tarkoitettu kirjaimellisesti otettavaksi, vaan sen tarkoitus on saada suomi toi-

sena kielenä -opettajia pohtimaan omia opetuskäytäntöjään (Korhonen 2012: 64).  
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Kuparinen (2001) kirjoittaa siitä, miten myös opiskelijoilla voi olla kielteisiä asenteita puhe-

kieltä kohtaan. Kuparisen haastattelemista yliopisto-opiskelijoista kaksi toi voimakkaasti esil-

le, etteivät pidä puhekieltä kauniina – heillä oli hyvinkin arvottavia näkemyksiä kirjakielestä 

ylemmän sosiaaliluokan ja puhekielestä alemman sosiaaliluokan kielimuotona. He ilmaisivat, 

että olisi hyvä, jos ihmiset puhuisivat vain kaunista kieltä, kirjakieltä, eivätkä he tietoisesti 

halunneet käyttää omassa puheessaan puhekieltä. (mts. 36, 49.) Huomionarvoista on, että Ku-

parinen on tehnyt haastattelut vuonna 1993 (mts. 8). On hyvin todennäköistä, että asenteet 

puhekieltä kohtaan ovat kolmessakymmenessä vuodessa muuttuneet. Vaikka osa omista in-

formanteistani tuo esille, että kahden kielimuodon opetteleminen tuntuu raskaalta ja toisinaan 

aiheuttaa myös hämmennystä, he pitävät puhekielen osaamista tärkeänä. Useat informanttini 

tuovat esille halukkuutensa oppia puhekieltä ja moni olisi toivonut, että suomen kielen kurs-

seilla olisi keskitytty enemmän puhekieleen (ks. luku 4.5).  

 

99) [I would have wished to focus more on] spoken language since it seems to be the key to un-

derstand conversations more quickly. (B) 

 

100) [– –]  we don't really hear or speak puhekieli in class so when I hear it around me it's 

hard to understand. (M) 

 

101) Suomen mestari 3 ei keskity tarpeeksi puhekieleen. (Z) 

 

Esimerkissä 99 vastaajaa toteaa kuvaavasti uskovansa puhekielen olevan avain keskustelujen 

ymmärtämiseen. Myös esimerkissä 100 vastaaja huomauttaa, että arkielämässä ihmisten pu-

hetta on vaikeaa ymmärtää, koska oppitunneilla puhekieltä ei kuule eikä sitä puhuta. Esimer-

kissä 101 vastaaja nostaa esille ongelmallisena myös sen, ettei oppikirjassa keskitytä puhekie-

leen (ks. luku 4.4). Yhdenkään informantin vastauksessa ei ole nähtävissä väheksyvää suhtau-

tumista puhekieleen. Esimerkeissä 102 ja 103 vastaajat tuovat ilmi halun opiskella puhekielen 

ohella myös Suomen murteita. 

 

102) More examples that aren't just from the book. Real examples of things said in Finland, 

different dialects around Finland. (K) 

 

103)  First, puhekieli is not the "spoken language" but rather a dialect (i.e. the Helsinki re-

gional dialect). I'd really like there to be more focus on other Finnish dialects as this adds 

richness to the language. (S) 

 

Kyselyssäni olin listannut puhekielen yhdeksi kielen osataidoksi ja esimerkin 103 vastauksen 

voi tulkita kritiikiksi tätä luokittelua kohtaan: vastaaja näkee termin ”puhekieli” viittaavan 
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nimenomaan Helsingin puhekieleen. Vaikka termiä käyttäessäni tarkoitukseni on ollut viitata 

yleispuhekieleen, on ymmärrettävää, että erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvalle puhekieli 

voi näyttäytyä nimenomaan Helsingin puhekielenä. On myös todennäköistä, että jos pääkau-

punkiseudulta kotoisin oleva opettaja käyttää oppitunneilla puhekieltä, hänen puheessaan on 

paljon Helsingin puhekielelle tyypillisiä piirteitä. Informanttien toive siitä, että oppitunneilla 

opeteltaisiin puhekielen ohella murteita, on ymmärrettävä. Tämä herättää kuitenkin myös ky-

symyksen siitä, olisiko täysin ongelmatonta, jos opettaja opettaisi kurssilla murteita, joihin 

hänellä itsellä ei ole minkäänlaista sidettä. 

 

Tannerin (2012) mukaan myös S2-oppikirjoja on usein syytetty siitä, että niissä olevien dialo-

gien kieli on epäluonnollista tai epäautenttista. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta oppi-

kirjojen dialogeissa ei perinteisesti ole edes hyödynnetty autenttisia keskusteluja. Koska oppi-

kirjoissa ei koskaan ole mahdollista esitellä kaikkea, oppikirjan tekijä joutuu punnitsemaan, 

millaista kielellinen toiminta missäkin tilanteessa oikeasti on, ja toisaalta sitä, mikä on hyö-

dyllistä kielenoppijan kannalta. (mts. 36–38.) S2-oppikirjojen ensisijainen kielimuoto on 

yleensä kirjakieli, mutta oppikirjojen dialogeissa saatetaan tuoda esille myös esimerkiksi 

yleispuhekielen muotoja sekä diskurssipartikkeleita. Korhosen (2012) mukaan yksi ongelma 

on, että kirjoitetussa muodossa on usein hankala tuoda esille puhekieltä helposti luettavassa 

muodossa. Oppikirjojen tulee myös sopia käytettäväksi eri puolilla Suomea kuten myös ul-

komailla, joten tämäkin vaikuttaa Korhosen mukaan siihen, miksi kirjakieli yleensä valikoituu 

oppikirjojen perustaksi. (mts. 65–66.) Korhonen kuitenkin huomauttaa, että oppikirjat muo-

dostavat vain pienen osan opetuksen resursseista. Oman puheensa ja autenttisen kuunteluma-

teriaalin avulla opettaja voi tuoda opetukseen mukaan myös puhekieltä. Kun kirjakieltä ope-

tellaan lukemalla sekä kirjoittamalla ja puhekieltä opetellaan kuuntelemalla ja puhumalla, 

oppijoiden on myös helpompi pitää eri kielimuodot erillään. Huomionarvoista kuitenkin on, 

että internetin kielenkäyttö on muuttanut puhutun ja kirjoitetun kielen välistä suhdetta. (mts. 

66.) 

 

Tanner nostaa esille kaksi mielenkiintoista esimerkkiä oppikirjoista Suomen kielen jatko-

oppikirja (Lepäsmaa & Silfverberg 1987 [2007]) sekä Tilanteesta toiseen (Bessonoff & Hä-

mäläinen 2008). Molemmissa oppikirjoissa on esitetty dialogit, joissa keskustelijoina on eri 

sukupolvea edustavat henkilöt, joiden kielelliset valinnat korostavat henkilöiden ikää ja erilai-

sia rooleja. Suomen kielen jatko-oppikirjan vaatekauppaan sijoittuvassa dialogissa asiakkaana 

on hyvin muodollisesti ja kirjakielisesti puhuva vanhempi nainen sekä korostuneen puhekieli-



 36 

sesti puhuva nuori myyjä. Tilanteesta toiseen -oppikirjan dialogissa isä on vihainen, koska 

poika on juuri myöhästynyt junasta; isä puhuu kirjakieltä ja poika puhekieltä. Oppimateriaa-

lien laatimisesta ja käytöstä kertovassa artikkelissaan Bessonoff (2008) avaa kyseisen dialo-

gin kielellisiä valintoja: tarkoituksena on kuvata, miten eri sukupolven edustajat voivat puhua 

eri tavoilla sekä sitä, miten isän tunnetila voi heijastua puhetapaan (mas. 205–206).  

 

Tanner kuitenkin huomauttaa, että oppikirjojen kuvauksilla puhekielen ja kirjakielen käytöstä 

voidaan rakentaa omaa sosiaalista todellisuutta. Oppikirjoihin valitut, todellisesta kielenkäy-

töstä poikkeavat valinnat voivat liittää puhuttuihin kielimuotoihin käsityksiä ja arvostuksia, 

joita niihin ei todellisuudessa liity. (Tanner 2012: 43.) Voi pohtia, luovatko oppikirjat oppi-

joille todenmukaista kuvaa esimerkiksi eri sukupolvea edustavien ihmisten kielenkäytöstä 

kuvatessaan vanhemman ikäpolven kirjakieltä puhuvaksi. Esimerkiksi Paunonen (2006) on 

tutkinut eri sukupolvia edustavien helsinkiläisten kielenkäyttöä. Vielä 1900-luvun alkupuolel-

la niin sanottua ”sivistynyttä puhekieltä” edusti lähes kirjakielinen puhe, mutta 1990-luvulla 

puhekieli oli jo selvästi yleistynyt kaikissa ikäryhmissä. Puhekielisyydet olivat tällöin yleisiä 

myös korkeasti koulutettujen ihmisten puheessa. (Paunonen 2008: 13–99.) Paunosen havain-

not eivät näin ollen tue käsitystä puhekielestä vain nuoren ikäpolven tai matalasti koulutettu-

jen ihmisten käyttämänä kielimuotona. 

 

5.2 Eritasoiset opiskelijat kurssilla 

 

Suomen kielen kursseilla kaikkien opiskelijoiden kielitaitotaso on harvoin täsmälleen sama. 

Kyselyni vastauksistakin käy ilmi, että suomea alle vuoden opiskellut informantti ja yli kym-

menen vuotta opiskellut informantti ovat saattaneet osallistua samalle kurssille. Informanttini 

tuovat esille, kuinka eri taitotasoilla olevien opiskelijoiden läsnäolo kurssilla heihin vaikuttaa. 

 

104) One thing that I find to be highly demotivating in classes is that there are legacy Finnish 

language speakers, who basically speak native level Finnish, mixed into the classes with 

people like me, who are just trying to stay afloat in the language. When I end up in a con-

versation situation with those people, I end up feeling stupid and therefore being much less 

willing to talk. It would be really beneficial if the university could offer classes specifically 

for legacy speakers, who need to work on a totally different skill set. (Ö) 

 

Esimerkissä 104 vastaaja tuo esille, että hän kokee kursseilla epämotivoivaksi häntä itseään 

huomattavasti sujuvammin suomea osaavien opiskelijoiden läsnäolon. Vastaaja perustelee 

tätä sillä, että päätyessään keskustelutilanteisiin sujuvasti suomea osaavien opiskelijoiden 
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kanssa, hän tuntee itsensä osaamattomaksi ja sitä kautta haluttomaksi osallistua keskusteluun. 

Toinen informantti tuo esille, että erityisesti ryhmätöiden tekeminen on vaikeaa, kun opiskeli-

joiden suomen kielen taito on eri tasoilla.  

 

105) When your peers are in different level of Finnish and you have a group work, it is so 

hard to keep up using Finnish when communicating. (V) 

 

106) [I would have wanted to] have more speaking sessions and making sure that the stu-

dents are in somewhat the same level of Finnish when the teacher assigns a group work. (V) 

 

Vastaaja tuo esimerkissä 105 esille, että ryhmätöitä tehdessä suomea on vaikeaa pitää yllä 

kommunikaation kielenä silloin, kun kaikilla ryhmäläisillä ei ole sama kielitaidon taso. Vas-

taaja ei kuitenkaan erittele, onko hän kokenut ongelmalliseksi itseään sujuvammin vai hei-

kommin suomea puhuvien opiskelijoiden läsnäolon. Esimerkissä 106 sama vastaaja esittää 

toiveen, että ryhmätöiden kohdalla opettaja jakaisi ryhmät niin, että kaikissa ryhmissä opiske-

lijoilla olisi keskenään suunnilleen sama kielitaidon taso. Voisi tulkita, että esimerkissä 105 

esittämäänsä ongelmaan – hankaluuteen pitää yllä suomenkielistä keskustelua – vastaaja esit-

tää ratkaisuksi sen, että kursseilla tietoisesti pyrittäisiin välttämään eri taitotasoilla olevien 

opiskelijoiden työskentelyä samassa ryhmässä.  

 

Myös Benediktssonin ja Ragnarsdóttirin (2020) haastattelemilla opiskelijoilla oli samankal-

taisia kokemuksia islanti toisena kielenä -kurssien ryhmätyöskentelystä Islannin yliopistossa. 

Vaikka monet opiskelijoista olivat tyytyväisiä kursseilla tehtyihin ryhmätöihin, osalle koke-

mukset olivat kielteisiä. Samoin kuin omat informanttini, myös Benediktssonin ja Rag-

narsdóttirin haastateltavat kokivat ryhmätyöt ongelmallisiksi useimmiten juuri siitä syystä, 

että samassa ryhmässä eri opiskelijoilla saattoi olla eritasoinen kielitaito. Islanti toisena kiele-

nä -opiskelijat kokivat, että tämän seurauksena islantia sujuvammin puhuvista opiskelijoista 

tuli ryhmän aktiivisia jäseniä, kun taas heikommin kieltä osaavat opiskelijat pysyivät hiljaa 

eivätkä kokeneet olevansa osa ryhmätyöprosessia. (mas. 11–12.) 

 

On huomionarvoista, miten helposti opiskelijat tuntuvat kokevan yksinomaan ongelmallisena 

asiana, että samalle kurssille tai ryhmätöihin osallistuvilla on keskenään erilainen kielitaitota-

so. Esimerkiksi Korhonen (2012) toteaa, että vaikka keskustelu itseään edistyneemmän oppi-

jan kanssa saattaa tuntua turhauttavalta, oppimista edistävät kaikentasoiset keskustelukump-

panit. Keskeistä on, että kieltä ylipäätään pääsee käyttämään vuorovaikutuksellisesti. (mts. 

71.) Myös van Lier (2000) kirjoittaa, kuinka vuorovaikutus ja siinä tapahtuva merkitysneuvot-
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telu tarjoavat mahdollisuuksia kielen oppimiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että vuorovaikutukses-

sa olevat henkilöt neuvottelevat jonkin kielenaineksen merkityksestä. Tämän seurauksena 

aikaisemmin oppijalle tuntematon ilmaus muuttuukin ymmärrettäväksi ja hän voi sisällyttää 

sen kohdekielen repertuaariinsa. (mts. 247.) Oletus on, että oppija oppii parhaiten keskuste-

lemalla äidinkielisen tai kohdekieltä sujuvammin osaavan keskustelukumppanin kanssa. Kui-

tenkin oppimista voi tapahtua myös vertaisoppijoiden välillä (ks. esim. Reichert & Liebscher 

2012, Kotilainen & Kurhila 2019).  

 

Ohta (2000) on tutkinut, millaisia vuorovaikutuksellisia mekanismeja liittyy avun pyytämi-

seen ja tarjoamiseen oppijoiden välillä kielenoppimisen tilanteissa. Jotta oppijat voivat saada 

apua toisiltaan ja tarjota apua toisilleen, on heidän kyettävä havainnoimaan, milloin apua tar-

vitaan. Tutkimuksessaan Ohta havaitsi, ettei kieltä sujuvammin osaava oppija välttämättä au-

tomaattisesti auta heikommin osaavaa oppijaa silloin, kun heikommin osaavalla on vaikeuksia 

suoritettavan tehtävän kanssa. Sen sijaan kieltä sujuvammin osaava oppija tarjosi heikommin 

osaavalle apua silloin, kun heikommin osaava ilmaisi tarvitsevansa apua; avun tarpeen ilmai-

seminen tapahtui vuorovaikutuksessa hienovaraisten vihjausten avulla. Heikommin osaava 

oppija myös hyötyi sujuvammin osaavan oppijan avusta ja pystyi myöhemmässä tehtävässä 

suoriutumaan huomattavasti itsenäisemmin. Ohtan havaintojen mukaan olennaista onkin se, 

että oppijoilla on herkkyyttä havaita, milloin apu on tarpeen. (mts. 52–53.) Ohtan tutkimus 

antaa viitteitä siitä, kuinka oppijoiden välinen yhteistyö luokkahuoneessa edesauttaa toisen 

kielen oppimista lähikehityksen vyöhykkeellä: yhteistyön seurauksena heikommin osaava 

oppija pystyy suoriutumaan tehtävästä, jota hän ei olisi pystynyt suorittamaan ilman apua. 

(mts. 75.)  

 

Oppimista sen sijaan tuskin tapahtuu, jos kohdekieltä sujuvammin puhuvien opiskelijoiden 

kanssa kommunikoiminen saa oppijan kokemaan itsensä osaamattomaksi ja sitä kautta vaike-

nemaan (ks. esimerkki 104). Voisikin pohtia, miten opettaja pystyisi kannustamaan kurssilla 

myös eritasoisia opiskelijoita toimivaan yhteistyöhön; ihanteellisessa tilanteessa oppijoille 

olisi luontevaa pyytää ja tarjota toisilleen apua eikä tukeutua ainoastaan opettajan asiantunti-

juuteen. Benediktsson ja Ragnarsdóttir (2020) myös muistuttavat, että ryhmätöiden onnistu-

misen kannalta olisi tärkeää, että opiskelijoille on ennen työn aloittamista selvää, mitkä kul-

loisenkin ryhmätyön tavoitteet ovat, ja millä tavalla työskentely olisi tarkoitus toteuttaa (mas. 

15).  
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5.3 Opettajan puhe 

 

Opettajia on usein kritisoitu siitä, että he puhuvat liian paljon. Walshin (2002) mukaan olisi 

kuitenkin olennaisempaa keskittyä puheen laatuun ja sisältöön kuin sen määrään. Luokkahuo-

neessa tapahtuvaa kommunikaatiota verrataan tutkimuksissa usein arkielämässä tapahtuvaan 

kommunikaatioon, vaikka luokkahuonetta tulisikin tarkastella omana kontekstinaan. Opetta-

jan ja oppilaan välisen kommunikaation lähtökohtana tulee Walshin mukaan olla oletus siitä, 

että luokassa tapahtuva kielellinen toiminta on tavoitteellista ja tiettyjen sääntöjen sanelemaa. 

Opettaja ja oppilaat mukauttavat puhettaan sen mukaan, mitä luokkahuoneessa tehdään. Opet-

tajajohtoisissa tilanteissa, esimerkiksi kielioppiselityksissä, opettaja puhuu varsin monimut-

kaisiakin asioita ja oppijoiden osallistuminen on vähäistä. Toisissa tilanteissa on taas toivotta-

vaa, että oppijat puhuisivat enemmän ja osallistuisivat aktiivisesti. Walshin mukaan olennai-

sinta on, että opettajalle on selvää, mitkä kulloisenkin oppimistilanteen tavoitteet ovat, ja so-

vittaa puheensa sen mukaan. Mikäli oppitunnilla kielellinen toiminta ja pedagogiset päämää-

rät erkaantuvat liiaksi toisistaan, mahdollisuudet oppimiselle ja kielen omaksumiselle heiken-

tyvät. (mts. 3–5.) Omat informanttini toivat esille tilanteita, joissa he kokivat opettajan tavan 

puhua toimimattomaksi. 

 

107) When the teacher talks too long too fast in monotonous voice . A teacher can talk for 

longer parts but needs to have small breaks from time to time. Not only is it more pleasant 

to listen too it also gives the listener a chance to reflect on what was said. (Š) 

 

108) On other thing that is a bit annoying is that sometimes when people ask a question dur-

ing the lesson that teacher can for several minutes try to explain it. Just repeating and re-

peating herself. Then you just feel dumb, You don´t want to ask again, (C) 

 

Esimerkissä 107 vastaaja huomauttaa, että myös opettajan pitkille puheenvuoroille on paik-

kansa, mutta ongelmallista on se, että opettaja puhuu liian nopeasti, monotonisesti eikä pidä 

puheessaan tarpeeksi taukoja. Tällainen puhetapa ei vastaajan mielestä ole mieluisaa kuunnel-

la eikä anna kielenoppijalle tarpeeksi aikaa prosessoida puheen sisältöä. Esimerkissä 108 vas-

taaja nostaa taas esille tilanteen, jossa opiskelija kysyy opettajalta kysymyksen, ja opettaja 

vastaa kysymykseen pitkällä puheenvuorolla, joka sisältää samojen asioiden toistamista. Vas-

taaja kokee seurauksena olevan se, ettei opettajalle halua enää esittää kysymyksiä. Molem-

missa esimerkeissä nousee esille, ettei ongelmallista ole sinällään opettajan pitkä puheenvuo-

ro, vaan puheenvuoron laatu.  
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Keskustelua on herättänyt myös kysymys siitä, mitä kieltä tai kieliä opettajan tulisi oppitun-

neilla käyttää. Etenkin yliopistossa englanti on usein kieli, jota sekä opettaja että opiskelijat 

osaavat, ja englanti toimiikin usein opetuksen apukielenä. Jäppinen (2014) kirjoittaa apukie-

len käytöstä suomen opetuksessa sekä siitä, kuinka eri tutkijoilla on ollut aiheesta erilaisia 

näkemyksiä (mts. 15–17). Esimerkiksi Lehtimaja (2012) esittää yksikielisen opetuksen oppi-

mista edistävänä. Lehtimajan mukaan kohdekielen käyttö opetuksen kielenä lisää oppijoiden 

viihtyvyyttä ja positiivista ilmapiiriä luokkahuoneessa sekä oppijoiden innokkuutta osallistua 

oppitunneilla käytäviin keskusteluihin. (mts. 218.) Myös Korhosen (2012) mukaan suomen 

kielen tunneilla opettajan tulisi alusta asti opettaa vain suomeksi ja lisäksi edellyttää suomen 

kielen käyttöä oppijoilta, jotta oppitunnit olisivat jatkuvaa puheen ymmärtämisen ja tuottami-

sen harjoittelua (mts. 70–72, 276). Jäppisen mukaan johtopäätös siitä, että oppimisen kannalta 

parhaisiin tuloksiin päästäisiin käyttämällä luokkahuoneessa järjestelmällisesti pelkkää suo-

men kieltä, vaikuttaa kuitenkin perustuvan enemmänkin kokemuksiin ja oletuksiin eikä ver-

tailevaan tutkimukseen (Jäppinen 2014: 16). 

 

Etenkin kielenoppimisen alkuvaiheessa englannin kielen käyttö apukielenä voi olla perustel-

tua silloin, kun suurin osa opiskelijoista ymmärtää englantia. Viime kädessä kyse on kuiten-

kin opettajien ja oppijoiden yksilöllisistä preferensseistä. Esimerkiksi omilla informanteillani 

oli vaihtelevat näkemykset siitä, onko Suomen mestari -kirjasarjan yksikielisyys sarjan heik-

kous vai vahvuus. Myös opettajan suomen kielen käyttö nousee parissa vastauksessa esille. 

 

109) Our teacher [nimi] is great and I love that most of the time she speaks Finnish because 

it encourages me and I realise I understand much more than I thought! (M) 

 

Esimerkissä 109 vastaaja kertoo kokevansa myönteisenä sen, että kurssin opettaja puhuu 

enimmäkseen suomea. Vastaajan mielestä opettajan kohdekielen käyttö lisää opiskelijan luot-

tamusta omiin kuullun ymmärtämisen taitoihin ja toimii siten rohkaisevana tekijänä. Toinen 

informantti tuo ilmi apukielen liiallisen käytön kielteisen vaikutuksen. 

 

110) I don't like that our teacher simply translates unknown vocabulary into English. I would 

like her to try to explain it Finnish first, this would certainly benefit my language skills. 

Translating into english should be the last resort, especially since not all students in our 

course have a good command of English. (F) 

 

Esimerkissä 110 vastaaja kokee kielteiseksi sen, että opettaja kääntää uudet sanat suoraan 

englanniksi. Vastaaja tuo esille hyvän näkökohdan siitä, kuinka opettaja voisi kääntämisen 
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sijaan pyrkiä ensin selittämään uudet sanat suomeksi ja näin aktivoida oppijoiden kielellistä 

päättelykykyä.  

 

Englanti toisena kielenä -opetusta tutkivassa kirjallisuudessa on esitetty esimerkkejä siitä, 

miten opettaja voi lähteä avaamaan uusia sanoja yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kimin (2012) 

tutkimuksessa kuvataan, kuinka opettaja aktivoi oppitunnilla koko ryhmää yhden opiskelijan 

kysyessä uuden sanan merkitystä. Opettaja ei aluksi lähde selittämään sanaa edes kohdekielel-

lä, vaan kysyy toiselta luokassa olevalta opiskelijalta, osaako tämä selittää sanan merkityksen. 

Kahden opiskelijan avulla sanan merkitys avautuu osittain ja lopulta opettaja selittää yksityis-

kohtaisesti sanan merkityksen sisällyttäen selitykseensä samat asiat, mitä opiskelijat olivat 

hetkeä aikaisemmin sanoneet. (Kim 2012: 219.) On huomioitava, että englanti toisena kielenä 

-opetus poikkeaa erityisesti kielitaitoisten aikuisten suomi toisena kielenä -opetuksesta siinä, 

että englanti toisena kielenä -opetuksessa englanti on sekä kohdekieli että usein myös ainoa 

mahdollinen apukieli. 

 

Kommunikaatiossa on kuitenkin kyse muustakin kuin puheesta. Esimerkiksi van Lier (2000) 

esittää, että tärkeä osa ensimmäisen kielen oppimista on indikatiivinen kieli, jota luonnehtii 

esineiden ja asioiden osoittaminen ja valitseminen osana sosiaalista vuorovaikutusta. Vaikka 

ensimmäisen ja toisen kielen oppimisen prosessit eroavatkin toisistaan, eleillä ja indikatiivi-

sella kommunikoinnilla (esimerkiksi esineiden osoittelulla) voi olla merkittävä rooli toisen 

kielen puheen kehittymisessä alkeistasolla. Eleet, kuvat, esineet ja myös kielenoppijan äidin-

kieli voidaan nähdä semioottisena systeeminä, joka tukee toisen kielen käytön kehittymistä. 

van Lier kritisoi sitä, ettei tätä usein huomioida kielenopetustilanteissa, joissa annetut tehtävät 

jopa väkipakolla estävät indikatiiviseen kommunikointiin turvautumisen. Tällaisia ovat esi-

merkiksi paritehtävät, joissa kahdella oppijalla on omilla papereillaan saman kuvan eri puolet 

ja heidän tulee toisen kuvaa näkemättä selvittää, millainen koko kuva on. Tällaiset tehtävät 

pakottavat oppijat kommunikoimaan yksinomaan puheen avulla. van Lierin mukaan indika-

tionaalisten apukeinojen estäminen ei kuitenkaan välttämättä johda automaattisesti puheen 

ilmaantumiseen. (van Lier 2000: 256.)  

 

Esimerkiksi juuri uusien sanojen kohdalla opettaja voi sanallisen selittämisen ohella hyödyn-

tää myös eleitä. Rosborough (2012) kirjoittaa, kuinka eleet voivat toimia merkittävänä tar-

joumana toisen kielen opetuksessa. Rosborough’n tutkimuksessa englantia toisena kielenä 

opiskeleville lapsille avautuu oppitunnilla sanan crab (”taskurapu”) merkitys, kun sanan yh-
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teyteen liitetään ravun saksien liikettä jäljittelevä sormien liike. (Rosborough 2012: 63–80.) 

Myös aikuisopetuksessa eleet voivat olla hyödyllinen tarjouma, joiden avulla opettaja voi 

aktivoida oppijoita päättelemään itse uusien sanojen merkityksiä. 

 

5.4 Yhteenveto 

 

Tässä luvussa olen keskittynyt toisen kielen käyttöön luokassa erityisesti luokassa käytettävän 

puheen näkökulmasta, sillä puheen tuottamisen ja kuuntelun taidot sekä niiden harjoittelemi-

sen tärkeys korostuvat informanttieni avovastauksissa. Informanteistani hieman yli puolet on 

sitä mieltä, ettei suomen kielen kursseilla opiskella tarpeeksi puhekieltä. Puhekielen rooli 

suomen kielen opetuksessa onkin herättänyt keskustelua jo usean vuosikymmenen ajan, eikä 

opettajilla ja tutkijoilla ole ollut yksimielisyyttä siitä, missä vaiheessa ja millä tavalla puhekie-

li olisi hyvä ottaa mukaan. Puhekieleen on liitetty paljon myös kielteisiä ja arvottavia asentei-

ta. Omat informanttini eivät kuitenkaan vastauksissaan liitä puhekieleen kielteisiä näkemyk-

siä. Suurin osa informanteista kokee puhekielen vaikeaksi, mutta avovastauksissa nousee use-

asti esille puhekielen tärkeys: ilman puhekielen osaamista suomalaisten arkikeskusteluja ei 

ole mahdollista ymmärtää. 

 

Oppijoiden keskinäinen kohdekielinen kommunikaatio luokkahuoneessa tapahtuu usein eri-

laisten ryhmätehtävien muodossa. Useat informanttini nostavat ryhmäkeskustelut esille työs-

kentelymuotona, joka ei aina toimi toivotulla tavalla. Erityisesti vastauksissa nousee esille eri 

taitotasoilla olevien opiskelijoiden keskinäiseen kommunikaation liittyvät haasteet. Kun osa 

opiskelijoista puhuu suomea sujuvammin ja osa heikommin, keskustelua on vaikea pitää yllä 

suomeksi ja heikommin osaavat oppijat saattavat jäädä passiiviseen rooliin. Ihanteellisessa 

tilanteessa opiskelijat voisivat kuitenkin nähdä myös eritasoisten opiskelijoiden kanssa kom-

munikoinnin tilaisuutena oppia. Lisäksi on tärkeää, että ennen ryhmätyön aloittamista opiske-

lijoille tehdään selväksi, miten ryhmätyö tulisi toteuttaa ja mitkä sen tavoitteet ovat (Bene-

diktsson & Ragnarsdóttir 2020: 15). 

 

Keskeistä luokkahuoneessa on myös opettajan ja oppijoiden keskinäinen vuorovaikutus. 

Omat informanttini nostavat vastauksissaan esille muutamia tilanteita, joissa he ovat kokeneet 

opettajan tavan puhua toimimattomaksi. Tällaisia ovat esimerkiksi opettajan pitkät puheen-

vuorot, jotka eivät edistä oppimista: opettaja saattaa esimerkiksi puhua tavalla, jota oppijan on 

vaikea seurata, tai opettajan puheenvuoro sisältää turhaa toistoa. Kaksi informanttia nostaa 
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myös esille, kuinka opettajan ei kannattaisi liikaa tukeutua apukielenä toimivaan englantiin, 

vaan puhua ja selittää mahdollisimman paljon suomeksi. Kommunikaatio on myös muuta 

kuin puhetta, joten oppitunneilla voi puhutun kielen ohella hyödyntää esimerkiksi eleitä ja 

kuvia. 

 

Useat informanttini mainitsevat tavoitteekseen suomen kielen opiskelulle kyvyn pärjätä arki-

elämän tilanteissa suomen kielellä (ks. luku 4.1). Toisen kielen oppijat pääsevät käyttämään 

kursseilla oppimaansa arkielämässä, mutta kieltä myös opitaan arjen keskellä. Mahdollisuudet 

käyttää suomen kieltä arjessa voivat kuitenkin osoittautua varsin rajallisiksi. Seuraavassa lu-

vussa käsittelenkin toisen kielen käyttöä luokan ulkopuolella. 

 

 

6 Toisen kielen käyttö luokan ulkopuolella 

 

Tässä luvussa käsittelen kielenoppijoiden toisen kielen käyttöä kielikurssien ulkopuolella. 

Käyn läpi informanttieni kokemuksia siitä, mitkä tekijät mahdollistavat suomen kielen käytön 

arkielämässä ja mitkä tekijät luovat haasteita suomen kielen käytölle. Peilaan informanttieni 

kokemuksia aikaisempaan tutkimukseen toisen kielen oppijoiden kokemuksista. 

 

6.1 Mahdollisuudet toisen kielen käyttöön 

 

van Lier (2000) kirjoittaa artikkelissaan kielenoppimisen ekologisesta näkökulmasta, joka 

pohjautuu sosiokulttuuriseen teoriaan. Ekologisesta näkökulmasta tarkasteltuna kielenoppija 

toimii ympäristössä, joka on täynnä mahdollisia merkityksiä, jotka tulevat oppijan saataville 

asteittain, kun hän toimii ja on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Oppiminen on sel-

laisten keinojen kehittämistä, jotka auttavat oppijaa toimimaan ympäristössään. Ekologisen 

näkökulman mukaan oppimisen ymmärtämisessä keskeistä on oppijan oma aktiivisuus, erityi-

sesti verbaalinen ja nonverbaalinen vuorovaikutus, johon hän osallistuu. Oppimista tarkastel-

taessa onkin tarkasteltava ympäristössään aktiivisesti toimivaa oppijaa, ei hänen päänsä sisällä 

tapahtuvia asioita. (mts. 246–247.)  

 

Keskeistä ekologisessa näkökulmassa on affordanssin eli tarjouman käsite. van Lierin (2000) 

mukaan tarjouma on mikä tahansa yksittäinen ympäristön ominaisuus, joka on tavalla tai toi-

sella oleellinen ympäristössä elävälle, aktiiviselle ja havainnoivalle eliölle. Se, mikä tekee 
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jostain ominaisuudesta tarjouman, riippuu siitä, mitä eliö tekee, haluaa tai mikä on sille hyö-

dyllistä. Esimerkiksi metsässä oleva lehti voi olla erilainen tarjouma eri eliöille: se voi olla 

hämähäkille suoja, toukalle ruokaa tai shamaanille lääkettä. Kaikissa tapauksissa lehti on kui-

tenkin ominaisuuksiltaan täysin sama; eri eliöt vain havainnoivat ja hyödyntävät eri ominai-

suuksia eri tavoilla. Samoin on van Lierin mukaan kielen kanssa. Mikäli kielenoppija on ak-

tiivinen ja osallistuva, hän voi havainnoida kielellisiä tarjoumia ja käyttää niitä kielellisessä 

toiminnassa. (mts. 252.) 

 

Osa oman tutkimukseni informanteista tuo esille, että he oppivat suomen kielioppia parhaiten 

kielenkäyttöä havainnoimalla ja kieltä arkielämässä käyttämällä. 

 

111) just read more and hear more to gradually have a sense of the langugae to know it 

should be certain way or "this way it sounds correct". (P) 

 

112) Reading, listening to music and practicing by finding my own use of those sentences in 

a daily life. (T) 

 

113) My best approach to learning a language is using it often. That means, speaking, listen-

ing, writing, watching TV etc. (I) 

 

114) Luen kirjoja, katson televisio-ohjelmia ja yritän puhua niin paljon kuin mahdollista. (Z) 

 

Esimerkeissä 111–114 korostuu toisen kielen ympäristössä kuullun ja luetun soveltaminen 

omassa arkielämässä. Vastaajat hyödyntävät ympäristön tarjoumia: he katsovat suomenkieli-

siä televisio-ohjelmia, kuuntelevat suomenkielistä musiikkia ja lukevat suomenkielistä kirjal-

lisuutta. Vastaajat tuovat esiin, että tätä kautta kielen rakenne alkaa hahmottua heille ja he 

voivat hyödyntää oppimaansa omassa puheen ja tekstin tuottamisessa.  

 

Huomionarvoista kuitenkin on, ettei kielenoppijoilla ole aina helppoa päästä käsiksi ympäris-

tön tarjoumiin. Esimerkiksi Norton (2000) ja Kulmala (2011) kommentoivat tutkimuksissaan 

kriittisesti Spolskyn (1989) kuvaamia luonnollisen kielenoppimisen piirteitä, joissa on paljon 

samankaltaisuuksia van Lierin ekologisen näkökulman kanssa. Spolsky asettaa vastakkain 

luonnollisen ja formaalin kielenoppimisen. Luonnollinen kielenoppiminen tapahtuu ympäris-

tössä, jossa oppija on äidinkielisten kielenpuhujien ympäröimänä ja oppiminen tapahtuu to-

dellisen maailman avoimessa ja virikkeellisessä kontekstissa. Luonnollisessa kielenoppimi-

sessa käytettävä kieli on vapaata ja normaalia – huomio suuntautuu kommunikaatioon ja mer-

kitysneuvotteluihin. Formaali kielenoppiminen sen sijaan tapahtuu suljetussa luokkahuonees-

sa, jossa ainoastaan opettaja puhuu kohdekieltä sujuvasti. Formaalissa kielenoppimisessa käy-
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tettävä kieli on kontrolloitua ja yksinkertaistettua ja huomio suuntautuu merkityksettömään 

drillaukseen. (Spolsky 1989: 171–173.)  

 

Norton kommentoi, että hänen tutkimuksensa informanttien, Kanadassa asuvien maahan-

muuttajanaisten, kokemukset englannin kielen oppimisesta eivät ole sujuneet Spolskyn ku-

vaamien luonnollisen kielenoppimisen piirteitä noudattaen. Nortonin informantit kokivat, että 

äidinkieliset englannin puhujat olivat useimmiten haluttomia neuvottelemaan merkityksistä 

kielenoppijoiden kanssa. Äidinkieliset puhujat ilmaisivat toistuvasti elein ja ilmein kärsimät-

tömyyttä ja jopa kiukkua kielenoppijoiden kanssa kommunikoidessaan, jos kommunikaatiossa 

ilmeni katkoksia, mikä sai kielenoppijat tuntemaan häpeää. Informantit myös asuivat naapu-

rustossa, jossa englantia kuuli vain harvoin, sillä myös muut asukkaat olivat suurimmaksi 

osaksi muita kieliä kuin englantia äidinkielenään puhuvia maahanmuuttajia. Nortonin infor-

mantit myös kuvaavat, kuinka he tulivat torjutuksi yrittäessään osallistua äidinkielisten eng-

lannin kielen puhujien keskusteluihin. Myös työpaikoillaan informantit kokivat, että englan-

ninkielisiin sosiaalisiin verkostoihin mukaan pääseminen oli vaikeaa ja joissain tapauksissa 

jopa mahdotonta. Nortonin informanteille ympäristön kieli ei myöskään ollut vapaata ja nor-

maalia, vaan jopa sosiaalisen kontrollin väline. Spolskyn kuvaama ”avoin ja virikkeellinen” 

maailma oli Nortonin informanteille toistuvasti vihamielinen ja ulossulkeva. (Norton 2000: 

110–113.) 

 

Kulmala kommentoi Spolskyn luonnollisen kielenoppimisen piirteitä Nortonin havaintoihin 

pohjaten. Kulmala on omassa tutkimuksessaan haastatellut Suomessa asuvia maahanmuutta-

janaisia heidän suomen kielen oppimisestaan ja toteaa tutkimuksensa tuloksissa olevan paljon 

yhtäläisyyksiä Nortonin havaintojen kanssa. Myös Kulmalan informantit kokivat suomenkie-

lisessä ympäristössä, että äidinkieliset puhujat olivat usein kärsimättömiä ja esimerkiksi är-

syyntyivät siitä, jos heidän piti selkeyttää puhettaan tai toistaa asioita. Suomen kielen kurs-

seilla informantit tapasivat enemmän muita maahanmuuttajia ja ainoa suomalaiskontakti oli 

kurssin opettaja. Myös moni Kulmalan informanteista koki, että työpaikan kahvipöytäkeskus-

teluihin oli vaikeaa mennä mukaan ja työpaikalla oli helpompi ottaa kuuntelijan rooli. Kulma-

lan informantit myös usein pelkäsivät Nortonin informanttien tapaan äidinkielisten puhujien 

negatiivisia reaktioita eivätkä luottaneet omaan kielitaitoonsa. (Kulmala 2011: 83–86.) 

 

Toisaalta Kulmalan informanteilla oli myös keskenään erilaiset tilanteet siinä, kuinka paljon 

he arjessa pääsivät käyttämään suomea. Yhdellä informantilla oli naapurustossa paljon suo-
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menkielisiä tuttavia, kun taas toista informanttia naapurit korkeintaan tervehtivät. Myös in-

formantit, joilla oli pieniä lapsia, pääsivät käyttämään enemmän suomea esimerkiksi päiväko-

din ja koulun henkilökunnan kanssa tai lasten harrastusten kautta. (Kulmala 2011: 71.) 

 

Myös omien informanttieni kuvaukset siitä, kuinka paljon suomea he käyttävät arjessa, ovat 

keskenään erilaisia (ks. luku 4.2). Vastauksissa nousee odotettavasti esille, että suomea käyt-

tävät ne informantit, joilla on suomalaisia perheenjäseniä tai ystäviä. 

 

115) I message only in Finnish with some Finnish friends. I practice my oral skills with my 

Finnish boyfriend on a weekly basis.  (E) 

 

116) I use Finnish language with my friends, even tho i mainly listen to them and give very 

short anwers. I speak with my partner and his family as well. [– –] (N) 

 

117) [I use Finnish] usually in my child's daycare. About four times a week. Some of the 

staff do not speak English so I have to speak to them in Finnish. [– –] (Q) 

 

118) [I use Finnish] daily - with my partner and dog around the house, with fellow dog 

owners on the street, with my partner's family sometimes when I see them. (Ö) 

 

Esimerkeissä 115, 116 ja 117 informantit kertovat, että heillä on suomalainen puoliso, jonka 

kanssa he puhuvat suomea ainakin toisinaan. Esimerkeissä 116 ja 118 vastaajat mainitsevat 

myös puolison perheen, jonka kanssa he pääsevät käyttämään suomea. Esimerkeissä 115 ja 

116 nousee esiin myös suomalaisten ystävien rooli kielenoppimisessa: ystävien kanssa esi-

merkiksi viestitellään suomeksi ja heidän seurassaan pääsee kuulemaan suomenkielistä kes-

kustelua, vaikka kielenoppija itse ei vielä kovin aktiivisesti keskusteluun osallistuisikaan. 

Esimerkissä 117 vastaaja taas kertoo käyttävänsä suomea lapsensa päivähoitopaikassa, jossa 

kaikki työntekijät eivät puhu englantia. Esimerkissä on nähtävissä yhtäläisyyttä Kulmalan 

havaintojen kanssa siitä, kuinka vanhemmille voi avautua mahdollisuuksia toisen kielen käyt-

töön lapsen päiväkodin, koulun tai harrastusten kautta (Kulmala 2011: 71). Esimerkissä 118 

nousee taas esille, kuinka koira voi luoda omanlaisia mahdollisuuksiaan toisen kielen käyt-

töön, sillä koiranulkoiluttajien on usein tapana jutella muiden koiranomistajien kanssa (ks. 

luku 4.2). 

 

Osa informanteista kertoo käyttävänsä suomea töissä tai harrastuksissa. 

 

119) Minä käyn suomen kieltä noin joka päivä, esimerkiksi kaupassa tai kun minä on töissä 

(olen harjoittelija). (J) 
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120) [– –] I was a member of a Finnish choir, a Finnish cultural group, had many Finnish 

speaking friends and hosted Finnish events before moving to Finland. [– –] (K) 

 

121) [– –] I visit a choir once a week where we speak and sing only Finnish. I use it at work 

every now and then. Shopping and so on I try to do only in Finnish. (I) 

 

Esimerkissä 119 vastaaja tuo esille, kuinka harjoittelupaikan ansiosta hänellä on mahdollisuus 

käyttää suomea lähes joka päivä. Esimerkeissä 121 vastaaja taas kertoo käyttävänsä suomea 

töissä silloin tällöin. Sekä esimerkissä 120 että 121 vastaajat tuovat taas kuoron esiin harras-

tuksena, jossa suomea pääsee käyttämään puheen ohella myös laulamisessa. Esimerkissä 120 

vastaaja tuo myös esille muita suomenkielisiä harrastuksia, joita hänellä on ollut jo kotimaas-

saan ennen Suomeen muuttoa. 

 

6.2 Englannin kielen käyttö 

 

EF English Proficiency Index (EF EPI) -raportin mukaan vuonna 2021 suomalaisten englan-

nin kielen taito oli yhdeksänneksi korkein koko maailmassa (https://www.ef.fi/epi). Kun 

suomenkieliset kohtaavat muunkielisiä, kommunikaation kieleksi valikoituukin usein juuri 

englanti. Korhonen (2012) kirjoittaa siitä, miten Suomessa suomen kieltä opiskelevien, kieli-

taitoisten ja korkeakoulutettujen aikuisten voi olla vaikeaa ylipäätään päästä käyttämään suo-

mea luokkahuoneympäristön ulkopuolella. Toisen kielen ja vieraan kielen oppimisen proses-

seja pidetään usein keskenään hyvin erilaisina: toisen kielen oppiminen tapahtuu vuorovaiku-

tuksessa ympäristön kanssa olemalla, kun taas vieraan kielen opiskelu perustuu lähinnä ope-

tuksen tarjoumiin. Tutkimuksessaan Korhonen vertasi suomea Suomessa opiskelevien ja 

suomea ulkomailla opiskelevien koulutettujen aikuisten kielitaitoa eikä näiden ryhmien välillä 

ollut havaittavissa suurta eroa. Esimerkiksi puhekielisyydet olivat molemmilla ryhmillä vä-

häisiä. Korhosen mukaan koulutettujen ja kielitaitoisten aikuisten suomenkieliset vuorovaiku-

tustilanteet ovat yleensä lyhyitä asioimistilanteita, joissa asiakaspalvelija usein myös vaihtaa 

kielen englantiin, mikäli huomaa keskustelukumppanin olevan ei-äidinkielinen suomenpuhu-

ja. (mts. 273–277.) Suomalaisten halukkuus vaihtaa kieli englantiin tuli ilmi myös omien in-

formanttieni vastauksista. 

 

122) [– –] suomalaiset vaihtavat aina englantia, kun yrität puhua heidän kanssaan, koska 

kommunikointi on helpompaa. (Z) 

 

123) [– –] I'm becoming more confident nowadays but find it frustrating that if I make the ti-

niest mistake (even after a 10 minute conversation), people want to switch to English. This 

really undermines one's confidence. (S) 
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Esimerkeissä 122 ja 123 vastaajat kertovat yrittävänsä aloittaa keskustelun suomen kielellä, 

mutta äidinkieliset suomenpuhujat usein vaihtavat kielen englantiin. Esimerkissä vastaaja 122 

toteaa tämän tapahtuvan siksi, että keskustelu englanniksi on helpompaa. Esimerkissä 123 

vastaaja taas tuo yksityiskohtaisemmin esille, mitä tällaisissa tilanteissa tapahtuu ja millaisia 

tunteita se herättää. Vastaaja kertoo, että keskustelu on saattanut jo jonkin aikaa sujua suomen 

kielellä mutta heti kun hän tekee puheessaan kielioppivirheen, äidinkielinen puhuja vaihtaa 

keskustelun kielen englanniksi. Vastaaja ilmaisee, että tällaiset tilanteet ovat turhauttavia ja ne 

myös heikentävät kielenoppijan itseluottamusta.  

 

Samankaltaisia havaintoja on tehnyt myös Pirilä (2020) vaihto-oppilaiden suomen kielen op-

pimista tutkiessaan. Vaihto-oppilaiden suomalaiset isäntäperheet puhuivat vaihto-oppilaille 

enimmäkseen englantia eivätkä halunneet tai kyenneet vaihtamaan kieltä suomeen edes sil-

loin, kun vaihto-oppilas sitä toistuvasti pyysi. Pirilän haastatteleman vaihto-oppilaan mukaan 

isäntäperhe käytti hänen kanssaan enimmäkseen englantia siksi, että heille tuli epämukava 

olo, jos vaihto-oppilas ei ymmärtänyt jotakin. Toisen vaihto-oppilaan isäntäperheessä vaihto-

oppilaalle puhuttiin paljon suomea, mutta kieli vaihtui englanniksi, jos vaihto-oppilas ei kuul-

lut sanottua ja kysyi ”Mitä?” – tällöin perheenjäsenet käänsivät sanomansa heti englanniksi 

sen sijaan että olisivat toistaneet sanomansa suomeksi. (Pirilä 2020: 24–27.) 

 

Muutamassa kyselyni vastauksessa tulee ilmi, että kielenoppijat saattavat joskus itsekin ko-

kea, että suomenkielisten kanssa kommunikointi yksinkertaisesti sujuu vaivattomammin eng-

lanniksi. 

 

124) Because of lack of practice, I do not feel confident enough to use Finnish in my day-to-

day life. I also struggle to convey what I want to say and eventually switch back to English. 

(Q) 

 

125) [I don’t use Finnish outside the courses] so much as I want. It is faster to do it english. 

People has no patience. (Š) 

 

126) [– –] it's just hard to use Finnish when English is so much easier and everyone speaks it 

here. (H) 

 

127) Finnish people are good at English already. The language course help me learn the lan-

guage but not support me to use it. (R) 
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Esimerkissä 124 vastaaja tuo ilmi, ettei hän koe oloaan tarpeeksi varmaksi, jotta voisi käyttää 

suomen kieltä arkielämässään ja tämän takia hän itse saattaa vaihtaa keskustelun kielen takai-

sin suomesta englantiin. Esimerkissä 125 vastaaja taas tuo esille, ettei hän käytä suomea niin 

paljon kuin haluaisi, koska kommunikointi englanniksi on nopeampaa. Vastaaja myös toteaa, 

ettei ihmisillä ole kärsivällisyyttä, millä hän oletettavasti viittaa siihen, että kielenoppijan 

kanssa kohdekielellä kommunikoidessa keskustelu etenee hitaammin. Tämä ei välttämättä 

tunnu mielekkäältä, jos keskustelu on mahdollista käydä kielellä, jolla kommunikointi sujuu 

nopeammin. Vastaaja ei kuitenkaan tarkemmin erittele, kehen hän viittaa puhuessaan kärsi-

mättömistä ihmisistä: onko kyse vain äidinkielisistä puhujista vai laskeeko vastaaja tähän 

myös itsensä mukaan. Myös esimerkeissä 126 ja 127 vastaajat tuovat esille, että suomalaiset 

puhuvat hyvää englantia, joten kommunikointi onnistuu helpoiten sillä kielellä, jota keskuste-

lun kaikki osapuolet puhuvat sujuvasti.  

 

Ei ole itsestään selvää, että toiseen maahan muuttanut ihminen aina edes haluaa oppia paikal-

lisen valtaväestön kieltä. Kulmalan (2011) tutkimuksessa yhden hänen informanttinsa, japani-

laisen Tomokon, suhtautuminen suomen kielen oppimiseen oli ambivalenttia. Tomoko osal-

listui työvoimakoulutukseen, missä hän koki, että koulutuksen tavoitteena oli saada maahan-

muuttajat nopeasti suomen kielen taitoisiksi ja työelämään. Tämä ei sopinut Tomokon omaan 

identiteettikäsitykseen, sillä häntä vaivasi maahanmuuttajaksi leimautuminen, eikä hän halun-

nut kuulua maahanmuuttajien kuviteltuun yhteisöön. Tomoko ei myöskään ajatellut tulevai-

suudessa kuuluvansa suomenkieliseen työyhteisöön, sillä hänellä oli suomalainen puoliso, 

jonka tulojen hän toivoi riittävän pariskunnan elättämiseen. Itse Tomoko halusi mieluiten tul-

la nähdyksi Suomessa asuvana ulkomaalaisena tai japanilaisena. Tomoko päätti lopulta luo-

pua suomen kielen puhumisesta kokonaan ja vetäytyi englantia puhuvan ulkomaalaisen roo-

liin. (Kulmala 2011: 36–38.)  

 

6.3 Puheen mukauttaminen 

 

Larsen-Freemanin ja Longin (1991) mukaan äidinkieliset puhujat muuttavat ja säätelevät pu-

hettaan kielenoppijoiden kanssa keskustellessa, jotta toisen kielen puhujan olisi helpompi 

ymmärtää keskustelua (mts. 117–128). Tästä kielimuodosta käytetään usein nimitystä foreig-

ner talk eli vieraspuhe (Korhonen 2012: 67). Todellisuudessa äidinkieliset puhujat eivät kui-

tenkaan aina osaa tai halua mukauttaa puhettaan, kuten muun muassa Nortonin (2000) infor-

manttien kokemukset osoittavat (mts. 110–113). Ellis (2008) huomauttaakin, että äidinkielis-
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ten kyky mukauttaa puhettaan sopivalla tavalla toisen kielen puhujien kanssa kommuni-

koidessa on vaihtelevaa. Tähän vaikuttavat ainakin äidinkielisen puhujan kommunikaatiotyyli 

ja -taidot sekä aiemmat kokemukset toisen kielen puhujien kanssa kommunikoimisesta. (mts. 

214.) Esimerkiksi Korhonen (2012) huomauttaa, etteivät suomenkieliset ole tavallisesti tottu-

neita kuuntelemaan ja ymmärtämään muunkielisten käyttämää suomea (mts. 70). 

 

Sekä Korhonen että Kulmala havaitsivatkin omissa tutkimuksissaan, etteivät äidinkieliset 

suomenpuhujat usein pyri mukauttamaan puhettaan kielenoppijalle ymmärrettävämmäksi. 

Yksi Kulmalan (2011) informanteista kertoi omalääkäristään, joka puhui niin nopeasti ja epä-

selvästi, ettei hänen puhettaan pystynyt kunnolla seuraamaan (mts. 76). Korhosen informan-

teista useampi toi esille suomalaisten tavan puhua nopeasti ja vaikeasti. Yksi informanteista 

oli jopa miettinyt, onko tällainen puhe tarkoituksenmukainen yritys estää ulkomaalaisia op-

pimasta suomen kieltä ja pitää heidät etäällä. (Korhonen 2012: 67.) Samankaltaisia havaintoja 

on tehnyt myös Kuparinen (2001) suomea toisena kielenä opiskelevia yliopisto-opiskelijoita 

haastatellessaan jo vuonna 1993. Kuparisen informantit nostivat esille suurimpana vaikeutena 

asioimistilanteissa suomalaisten puhenopeuden. Suomalaisten arkipuhe poikkesi suuresti 

opettajan hitaasta ja selkeästä puheesta, johon informantit olivat tottuneet. Kuparisen infor-

mantit kertoivat ongelmakohdissa tukeutuvansa englannin kieleen, jota he myös tuntuivat 

olettavan suomalaisten osaavan. (mts. 54.)  

 

Myös oman kyselyni pohjalta tekemäni havainnot ovat samansuuntaisia kuin edellä maini-

tuissa tutkimuksissa. Informanteistani useampi kertoo, että suomalaiset puhuvat liian nopeasti 

ja vaikeasti. 

 

128) I sometimes try [to use Finnish] when I go to stores/cafés etc., but there's usually a 

point where I have to switch to English because people speak too fast or too difficult for 

me. (H) 

 

129) [– –] people either switch to English when they hear that I make a grammar mistake or 

they speak so fast that I can't follow. I feel very nervous whenever I use Finnish in daily 

life. (F) 

 

Esimerkissä 128 vastaaja tuo esille, että kaupoissa tai kahviloissa hän yrittää joskus puhua 

suomeksi, mutta koska äidinkielinen asiakaspalvelija usein puhuu liian nopeasti tai vaikeasti, 

vastaaja joutuu usein itse vaihtamaan keskustelun kielen englanniksi. Samoin esimerkissä 129 

vastaaja tuo esille, että äidinkielinen keskustelukumppani joko vaihtaa kielen englanniksi tai 
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puhuu suomea niin nopeasti, että kielenoppija ei pysty seuraamaan puhetta. Vastaaja kertoo, 

että näistä syistä hän kokee olonsa hyvin hermostuneeksi suomen kieltä arkielämässä käyttä-

essään.  

 

6.4 Vastuu kommunikaation onnistumisesta 

 

Informanttieni kertomat kokemukset herättävät kysymyksen siitä, kenen vastuulla lopulta on, 

että kielenoppijan ja äidinkielisen puhujan välinen kommunikointi kohdekielellä onnistuisi. 

Eskildsen ja Theodórsdóttir (2017) esittävät artikkelissaan esimerkin siitä, miten kielenoppija 

voi pyrkiä estämään englannin kielen valikoitumisen kommunikaation kieleksi. Artikkelissa 

islantia toisena kielenä puhuva kielenoppija kysyy heti vuorovaikutustilanteen alkaessa äidin-

kieliseltä asiakaspalvelijalta, voiko hän puhua tälle islantia. Kielenoppija ja äidinkielinen pu-

huja tekevät näin kielisopimuksen, joka edellyttää, että tulevassa vuorovaikutustilanteessa 

käytetään islannin kieltä. (mas. 145–146.) Kielisopimuksesta huolimatta äidinkielinen asia-

kaspalvelija kuitenkin vaihtaa keskustelun aikana kielen englanniksi, mihin kielenoppija rea-

goi vaatimalla asiakaspalvelijaa puhumaan hänelle islantia. Vaatimuksensa kielenoppija esit-

tää kolmella tapaa: hän keskeyttää asiakaspalvelijan kesken tämän puheenvuoron, korottaa 

ääntään ja käyttää imperatiivia. Asiakaspalvelija vaihtaa tämän jälkeen kielen takaisin islan-

niksi. (mas. 149–150.) Artikkelissa käy ilmi, että kielenoppija joutuu näkemään paljon vaivaa 

sen eteen, että keskustelu pysyy islanninkielisenä ja kielen vaihtuessa vaatimaan islannin kie-

len käyttöä, vaikka vaatiminen voitaisiin tulkita töykeäksi. Eskildsen ja Theodórsdóttir kirjoit-

tavat, että saadakseen mahdollisuuden käydä keskustelua kohdekielellä äidinkielisen puhujan 

kanssa, kielenoppijan on itse nähtävä vaivaa aloittamalla ja ylläpitämällä keskustelua kohde-

kielellä eikä vain luottaa siihen, että äidinkielinen puhuja kantaa tästä vastuun. (mas. 150.) 

 

Kuitenkin esimerkiksi Lindberg (2003) esittää ongelmallisena sen, että kielenoppijan ja äidin-

kielisen puhujan välisissä kohtaamisissa oletetaan usein, että kielenoppija ottaa vastuun 

kommunikaation onnistumisesta, eikä äidinkielisen puhujan kieliasenteiden ja kielitietoisuu-

den merkitystä huomioida. Bremerin ym. (1996) tutkimukseen pohjaten Lindberg kirjoittaa 

siitä, kuinka institutionaalisessa asemassa olevat, työssään maahanmuuttajia kohtaavat henki-

löt ovat niin sanottuja portinvartijoita, sillä nämä kohtaamiset saattavat olla maahanmuuttajil-

le ainoita mahdollisuuksia kommunikoida valtaväestön edustajan kanssa. Portinvartija-

asemassa olevien henkilöiden tulisikin ottaa näistä kohtaamisista vastuu ja pyrkiä sekä enna-

koimaan että ehkäisemään väärinymmärryksiä. Mikäli ymmärtämisessä ilmenee ongelmia, 



 52 

portinvartija-asemassa olevien henkilöiden pitäisi pystyä selvittämään nämä yhteistyössä kie-

lenoppijan kanssa. (Lindberg 2003: 161.) Myös Korhonen (2012) nostaa esille sen, että jos jo 

henkilöstökoulutuksessa huomioitaisiin sujuvan vieraspuheen hallinta, tällä voisi olla vaiku-

tusta toisen kielen oppimiseen. Toisaalta Korhonen myös esittää, että mikäli suomea äidinkie-

lenään puhuvilta alettaisiin ilmilausutusti odottaa puheen mukauttamista muunkielisten kans-

sa kommunikoidessa, tämä tuskin ainakaan lisäisi suomenkielisten halukkuutta kommunikoi-

da äidinkielellään kielenoppijoiden kanssa. (mts. 67–68.)  

  

Informanttini kuvaavat kokevansa epävarmuutta ja hermostuneisuutta äidinkielisten suomen-

puhujien kanssa kommunikoidessaan. Toistuvat tilanteet, joissa äidinkielinen puhuja vaihtaa 

keskustelun kielen englanniksi, voivat heikentää kielenoppijan itseluottamusta ja nostaa kyn-

nystä suomen kielen käyttöön tulevissa kohtaamisissa äidinkielisten puhujien kanssa. Kie-

lenoppija voi kokea, että kohdekieltä puhumalla hän viivyttelee asiakaspalvelijaa tilanteessa, 

joka olisi nopeampaa hoitaa englanniksi. Eskildsenin ja Theodórsdóttirin kuvaamat keinot, 

joilla kielenoppija vaatii kielen vaihtoa takaisin kohdekieliseksi – asiakaspalvelijan keskeyt-

täminen, äänen korottaminen ja imperatiivin käyttö – ovat voimakkaita ja niiden käyttö vaatii 

kielenoppijalta paljon rohkeutta ja itsevarmuutta. Kuten Eskildsen ja Theodórsdóttir itsekin 

esittävät, tällainen kielenkäyttö voidaan helposti tulkita töykeäksi. Voikin pohtia, onko näin 

rajujen keinojen odottaminen kielenoppijalta kohtuullista etenkin, jos kohdekielen puhuminen 

jo valmiiksi tuntuu jännittävältä. Eskildsenin ja Theodórsdóttirin esittämä ajatus sanallisen 

kielisopimuksen tekemisestä voisi kuitenkin parhaimmillaan olla tekijä, joka selkeyttää tilan-

netta sekä kielenoppijalle että äidinkieliselle puhujalle. Äidinkielinen suomenpuhuja, joka ei 

ole tottunut käyttämään äidinkieltään muunkielisten kanssa, voi yksinkertaisesti luulla, että 

englannin puhuminen kielenoppijalle on kohteliasta. Kun kielenoppija heti vuorovaikutusti-

lanteen alussa tarjoaa sanallista kielisopimusta, äidinkieliselle suomenpuhujalle käy selväksi, 

että kielenoppija haluaa kommunikoida nimenomaan suomeksi.  

 

6.5 Yhteenveto 

 

Ekologisesta näkökulmasta tarkasteltuna kielenoppija toimii ympäristössä, joka on täynnä 

merkityksiä, jotka tulevat oppijan saataville asteittain. Aktiivinen ja osallistuva kielenoppija 

voi havainnoida kielellisiä tarjoumia ja käyttää niitä kielellisessä toiminnassa. (van Lier 2000: 

246–247.) Todellisuudessa kielenoppijan ei kuitenkaan ole aina helppoa päästä käsiksi ympä-

ristön tarjoumiin. Omien informanttieni välillä on paljon vaihtelua siinä, kuinka paljon he 
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käyttävät suomen kieltä luokan ulkopuolella. Informantit käyttävät suomea luokan ulkopuo-

lella esimerkiksi puolison tai ystävien kanssa, töissä ja harrastuksissa. 

 

Suuri osa suomalaisista, etenkin nuoremmissa ikäpolvissa, puhuu sujuvasti englantia. Monet 

informanttini tuovat esille, että he puhuvat suomalaisten kanssa useammin englantia kuin 

suomea. Osa informanteista kertoo, että suomalaiset vaihtavat keskustelun kielen helposti 

englantiin, jos he huomaavat, että keskustelukumppani ei ole äidinkielinen suomenpuhuja.  

Osa informanteista sanoo itsekin kokevansa, että suomalaisten kanssa englanniksi keskuste-

leminen on helpompaa ja nopeampaa kuin suomeksi keskusteleminen.  

 

Informanttieni vastauksissa nousee esille myös se, että äidinkieliset suomenpuhujat eivät 

usein osaa tai halua mukauttaa puhettaan sellaiseksi, jota kielenoppijan olisi helppo ymmär-

tää. Jos äidinkielinen suomenpuhuja puhuu suomea liian nopeasti tai vaikeasti, kielenoppija 

saattaa itse joutua vaihtamaan kielen englantiin. Osa informanteista kuvaakin, että heillä on 

epävarma olo omasta suomen kielen taidostaan ja heitä jännittää käyttää suomea arkielämäs-

sä. 

 

Äidinkieliset suomenpuhujat ovat usein tottumattomia puhumaan suomea muunkielisten 

kanssa ja saattavat ajatella, että englannin puhuminen muunkielisille on aina kohteliasta. Kie-

lenoppijassa tämä kuitenkin usein vain herättää epävarmuutta omasta kielitaidosta ja nostaa 

kynnystä käyttää suomea arkielämän tilanteissa. Yksi tapa, jolla kielenoppija voi pyrkiä pitä-

mään kohdekielistä keskustelua yllä on kielisopimuksen tekeminen heti vuorovaikutustilan-

teen alussa (ks. Eskildsen & Theodórsdóttir 2017). 

 

 

7 Lopuksi 

 

Runsas avointen kysymysten käyttö kyselyssäni osoittautui hyväksi ratkaisuksi, sillä infor-

manttieni avovastauksissa nousi esille paljon sellaisia aiheita, joita en itse välttämättä olisi 

osannut nostaa esille. Esimerkiksi englannin kielen käyttö on teema, josta en kysynyt suoraan 

yhdessäkään kyselyni kysymyksessä, mutta joka nousi esiin usean informantin avovastauk-

sessa kyselyn eri kohdissa. Huomasin jälkikäteen, että kyselyssä oli myös sellaisia kohtia, 

joissa olisin voinut käyttää monivalintaa avointen kysymysten sijaan. Olisin esimerkiksi voi-

nut käyttää Likertin asteikkoa kysyessäni, kuinka usein informantit käyttävät suomea kurssin 
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ulkopuolella sekä kysyessäni, kuinka tyytyväisiä he ovat kurssilla käytettävään oppikirjaan. 

Nyt erityisesti näiden kysymysten kohdalla jouduin luokittelemaan vastaukset avovastausten 

pohjalta, mikä oli työläämpää ja jätti tulokset tulkinnanvaraisemmiksi. Avointen kysymysten 

käyttö asettaa myös rajoja sille, kuinka paljon tutkimukseen voi ottaa vastaajia mukaan. Nyt 

vastaajia oli suhteellisen pieni määrä, 31, mutta näin pitkän ja runsaasti avokysymyksiä sisäl-

tävän kyselyn vastausten läpikäyminen olisi ollut hankalaa, jos vastaajia olisi ollut paljon 

enemmän. 

 

Informanttini vaikuttavat olevan suurimmaksi osaksi tyytyväisiä yliopiston tarjoamiin suomen 

kielen kursseihin. Motivaatio kielenoppimiseen vaikuttaa olevan informanteilla korkea ja mo-

nen tavoitteena on kyky toimia arjessa suomen kielellä. Suomen kielen oppiminen ei kuiten-

kaan aina ole informanteille helppoa; esimerkiksi kielioppisäännöt sekä puhekielen ja kirja-

kielen välinen ero tuntuvat monista vaikeilta. Suuri haaste vaikuttaa myös olevan kursseilla 

opitun soveltaminen käytäntöön. Useampi vastaaja ei esimerkiksi pääse arkielämässä käyttä-

mään kovinkaan paljon suomen kieltä, vaikka lähipiiriin kuuluisikin äidinkielisiä suomen 

puhujia.  

 

Informanttieni vastauksissa nousee esille Nortonin (2000) kuvaama paradoksi, jonka toisen 

kielen oppija usein kohtaa: jotta kielenoppija pystyisi harjoittelemaan ja kehittämään kohde-

kielen taitojaan, hän tarvitsisi pääsyn kohdekielisiin puhujayhteisöihin, mutta usein edellytys 

näihin yhteisöihin pääsylle on sujuva kielitaito (mts. 47). Nortonin informantit olivat Kana-

dassa asuvia maahanmuuttajia, joilla oli vaikeuksia päästä englanninkieliseen puhujayhtei-

söön mukaan mutta samalla englanti oli myös ainoa kieli, jolla heidän oli ylipäätään mahdol-

lista kommunikoida kanadalaisten kanssa. Samankaltainen asetelma toistuu myös muissa eng-

lanti toisena kielenä -oppimista kuvaavissa tutkimuksissa. Tässä suhteessa omien informant-

tieni tilanne suomi toisena kielenä -oppijoina onkin erilainen. Kaikki informanttini osaavat 

englantia, kuten myös suuri osa suomalaisista. Vaikeus päästä sisään suomenkieliseen puhu-

jayhteisöön ei informanttieni kohdalla johdu vähäisistä kontakteista äidinkielisiin suomenpu-

hujiin, vaan siitä, että suomenkielisten kanssa on usein mahdollista keskustella englanniksi. 

Nortonin informanttien oli paikallisen kielen vähäisen osaamaisen takia vaikea ylipäätään 

tutustua kanadalaisiin. Sen sijaan omilla informanteillani saattaa olla suomalainen puoliso ja 

suomalaisia ystäviä, joiden kanssa puhutaan englantia.  
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Syynä vaikeuteen päästä sisään suomenkieliseen puhujayhteisöön on erityisesti se, että äidin-

kieliset suomenpuhujat ovat usein haluttomia puhumaan suomea muunkielisten kanssa. Myös 

esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa on tyypillistä, että asiakaspalvelija vaihtaa kielen suo-

mesta englantiin kuullessaan, ettei asiakas ole äidinkielinen suomenpuhuja. Suomenkielinen 

saattaa kieltä vaihtaessaan ajatella, että englannin puhuminen muunkieliselle on kohteliasta, 

mutta kielenoppijalle se voi lähettää signaalin, ettei hänen kielitaitonsa ole tarpeeksi hyvä. Jos 

kielenoppijan kokemus on, että kielioppivirheen tekeminen puheessa tai toiston pyytäminen 

johtaa kielen vaihtumiseen, tämä voi lisätä kielenoppijan paineita siitä, ettei hän voi puhues-

saan tehdä virheitä tai ilmaista, jos ei kuule tai ymmärrä jotakin.  

 

Pirilän (2020) haastattelema vaihto-oppilas tuo esille mielenkiintoisen havainnon siitä, miten 

suomalaisten suhtautumisessa kielenoppijoihin on ristiriita sanojen ja tekojen välillä: suoma-

laiset sanovat arvostavansa sitä, että joku haluaa oppia suomea ja kannustavat puhumaan vir-

heistä huolimatta, mutta todellisissa puhetilanteissa kielenoppijan haparoidessa suomalainen 

puhekumppani vaihtaa kielen englantiin. (Pirilä 2020: 28.) Voikin olla, että vaikka teoriassa 

monella suomenkielisellä olisi halua tukea suomi toisena kielenä -oppijaa, käytännön taitoja 

ja tottumusta tähän ei ole. Kuten Korhonen (2012) huomauttaa, suomenkieliset eivät tavalli-

sesti ole tottuneita kuuntelemaan ja ymmärtämään muunkielisten käyttämää suomea (mts. 

70). Tämä konkretisoituu mielestäni hyvin Pirilän kuvaamassa tilanteessa, jossa suomalainen 

isäntäperhe puhuu vaihto-oppilaan toiveista huolimatta hänelle suomen sijasta englantia siksi, 

että he kokevat epämukavaksi tilanteet, joissa vaihto-oppilas ei ymmärrä sanottua (Pirilä 

2020: 26). Voi olla, että englantia puhumalla äidinkielinen suomenpuhuja pyrkii välttämään 

itselleen aiheutuvia epämukavuuden ja kiusaantuneisuuden tunteita, joita vieras kommunikaa-

tiotilanne aiheuttaa. Äidinkieliselle suomenpuhujalle voi intuitiivisesti tuntua kohteliaalta 

puhua englantia, jos kielenoppija osaa sitä suomea paremmin, jotta ymmärtämisen ongelmilta 

vältyttäisiin. Kielenoppijalle äidinkielinen puhuja tekee näin kuitenkin karhunpalveluksen.  

 

Pirilä huomauttaa, että suomea äidinkielenään puhuvat ihmiset tarvitsisivat enemmän tietoa ja 

konkreettisia vinkkejä sekä keinoja kielenoppijoiden kanssa kommunikoimiseen (Pirilä 2020: 

28). Tottumattomuus näyttääkin olevan yksi isoimpia ongelmia siinä, miksi äidinkielisten 

suomenpuhujien on usein vaikeaa pitää yllä suomenkielistä keskustelua kielenoppijoiden 

kanssa. Korhonen huomauttaa, että tärkeää olisi myös kannustaa oppijoita pitämään kiinni 

oikeudestaan puhua suomea ja kieltäytyä tarjotusta englannista (Korhonen 2012: 276). Esi-

merkiksi opettaja voisi yhdessä suomi toisena kielenä -oppijoiden kanssa pohtia, miksi suo-
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malaiset usein vaihtavat kielen englantiin ja millä keinoilla kielenoppija voisi ilmaista heille 

halustaan kommunikoida suomeksi. 

 

Jatkotutkimuksena tekemäni kyselyn voisi toistaa paranneltuna. Osan avokysymyksistä voisi 

muokata monivalintakysymyksiksi luoden vastausvaihtoehdot kyselyssäni saamieni avovas-

tausten pohjalta. Jos monivalintakysymyksiä olisi enemmän, kyselyn voisi teettää suuremmal-

le joukolle opiskelijoita. Ylipäätään kysymyksiä voisi muokata sen mukaan, millaiset teemat 

nyt saaduissa vastauksissa nousevat esille. Tällöin kyselyssä voisi kysyä suoraan esimerkiksi 

englannin kielen käytöstä. 

 

Ylipäätään englannin kielen käyttö suomi toisena kielenä -oppijoiden ja äidinkielisten suo-

menpuhujien keskinäisenä kielenä on aihe, jota olisi syytä tutkia enemmän. Koska englannin 

kielen käyttö nousee useasti esille informanttieni avovastauksissa, on yllättävää huomata, ettei 

aihetta ole käsitelty kovin paljon suomi toisena kielenä -oppijoiden kielenoppimista käsittele-

vässä tutkimuksessa. Englannin kielen haasteesta on aikaisemmin kirjoittanut Pirilä (2020) 

vaihto-oppilaiden suomen kielen oppimista käsittelevässä maisterintutkielmassaan ja myös 

Korhonen (2012) sivuaa aihetta väitöskirjassaan. Sekä omien informanttieni vastausten, että 

Pirilän ja Korhosen havaintojen pohjalta vaikuttaa siltä, että englanninkielentaitoisille suomi 

toisena kielenä -oppijoille englannin kieli luo suuren haasteen – pahimmassa tapauksessa jopa 

esteen – suomenkieliseen puhujayhteisöön pääsylle. Jatkotutkimus aiheesta olisi tarpeen.  
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Liitteet 

 

Liite 1. Kysely suomen kielen opiskelusta / Questionary on studying Finnish language 

 

Osa 1: Ohjeet / Instructions 

 

Alla on kysymyksiä, jotka liittyvät suomen kielen opiskeluun. Sinun ei tarvitse vastata vain 

sen kurssin perusteella, jolla olet nyt, vaan voit miettiä myös aikaisempia kursseja, joilla olet 

opiskellut suomen kieltä. 

 

Tämän kyselyn tavoite on parantaa suomen kielen kursseja. Yritä perustella vastauksesi ja 

antaa esimerkkejä. Voit vastata suomeksi tai englanniksi tai molemmilla kielillä.  

 

Kaikki vastaukset annetaan anonyymina. Kysely on auki sunnuntaihin 5.12 asti. 

 

/ 

 

Below there are questions related to studying Finnish language. You don't have to answer 

only based on the last course you were attending but you can also think about the previous 

courses where you have studied Finnish language. 

 

The aim of this questionary is to improve Finnish language courses. Try to explain your ans-

wers and give examples. You can answer in Finnish, English or in both languages. 

 

All answers will be given anonymously. The questionary will be open until Sunday 5th of 

December. 

 

 

1. Vastauksiani saa käyttää tutkimukseen. 

I allow to use my answers for research purposes.  

 

o Kyllä/Yes 
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Osa 2: Kielenoppiminen / Language learning 

 

 

2. Mitkä ovat tavoitteesi suomen kielen opiskelussa? 

 

What are your goals of studying Finnish language?  

 

 

3. Miksi olet alun perin halunnut aloittaa suomen kielen opiskelun? 

 

What were your original reasons to start learning Finnish language? 

 

 

4. Arvioi, miten helpoksi/vaikeaksi olet kokenut suomen kielen opiskelussa seuraavat asiat 

 

How easy/difficult have you found the following things when learning Finnish language  

 

 

 Erittäin hel-

poksi / Very 

easy 

 

Melko hel-

poksi / So-

mewhat easy 

 

Ei helpoksi 

eikä vaike-

aksi / Neither 

easy nor dif-

ficult 

 

Melko vai-

keaksi / So-

mewhat dif-

ficult 

 

Erittäin 

vaikeaksi 

/ Very 

difficult 

 

sanastoa/vocabulary 

 

o  o  o  o  o  

kielioppia/grammar 

 

o  o  o  o  o  

ääntämistä/  

pronunciation 

 

o  o  o  o  o  

kirjoittamista/writing 

 

o  o  o  o  o  
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lukemista/reading 

 

o  o  o  o  o  

kuuntelua/listening 

 

o  o  o  o  o  

puhumista/speaking 

 

o  o  o  o  o  

puhekieltä / spoken 

language 

o  o  o  o  o  

 

 

5. Kerro halutessasi tarkemmin, miksi olet kokenut juuri nämä asiat helpoiksi/vaikeiksi. 

 

If you wish, describe more specifically why have you found these things easy/difficult. 

 

 

6. Miten koet oppivasi suomen kielen kielioppia parhaiten? 

 

In your own experience, how do you best learn Finnish grammar? 

 

 

7. Käytätkö suomen kieltä kurssien ulkopuolella? Missä? Kuinka usein? 

 

Do you use Finnish language outside the courses? Where? How often? 

 

 

8. Ovatko suomen kielen kurssit tukeneet ja kannustaneet suomen kielen käyttöön kurssien 

ulkopuolella? 

 

Have Finnish language courses supported and encouraged you to use Finnish language 

outside the courses? 

  

o Kyllä/Yes 

o Ei/No 

o En osaa sanoa / Don't know 
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9. Perustele halutessasi, miksi tai miten suomen kielen kurssit ovat tukeneet / eivät ole tuke-

neet suomen kielen käyttöäsi kurssin ulkopuolella. 

 

If you wish, explain why or how Finnish language courses have/haven't supported you to 

use Finnish outside the courses?  

 

 

10. Mille suomen kielen kurssille olet tänä syksynä osallistunut? 

 

Which Finnish language courses have you attended this fall? 

 

o Suomi 1 

o Suomi 2 

o Suomi 3 

o Suomi 4 

o Suomi 5 

o Suomi 6 

o Muu / Some other 

 

 

11. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "muu", mille kurssille osallistuit? 

 

If you answered "some other" to previous question, which course have you attended? 
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Osa 3: Oppimateriaalit / Learning materials 

 

 

12. Mitä oppikirjoja ja muita materiaaleja viimeksi käymälläsi suomen kielen kurssilla on ollut 

käytössä? 

 

Which textbooks and other materials have been used on the last Finnish language course 

you were attending? 

 

 

13. Mitkä materiaalit ovat tukeneet oppimistasi parhaiten? 

 

Which materials have supported your learning best? 

 

 

14. Mitä oppikirjoja olet käyttänyt suomen kielen opiskelussa? 

 

Which textbooks have you used when learning Finnish language? 

  

o Suomen mestari (1–4) 

o Oma suomi (1–2) 

o No niin! (1–2) 

o Harjoitus tekee mestarin (1–4) 

o Avain suomeen (1–2) 

o Muu / Some other 

 

 

15. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "muu", mitä kirjoja olet käyttänyt? 

 

If you answered "some other" to previous question, which textbooks have you used? 
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16. Mitä mieltä olet käyttämistäsi suomen kielen oppikirjoista? (esim. mikä oppikirjoissa on 

ollut hyödyllistä, mikä ongelmallista jne.) 

 

What is your opinion of Finnish language textbooks you have used? (for example, what 

has been useful in the textbooks, what has been problematic etc.)  

 

 

 

Osa 4: Oppitunnit / Lessons 

 

 

17. Millaisia harjoituksia suomen kielen oppitunneilla on tehty? 

 

What kind of exercises have you done during Finnish language lessons? 

 

 

18. Millaiset oppituntien harjoitukset ovat tukeneet oppimistasi parhaiten? 

 

What kind of exercises have supported your learning best? 

 

 

19. Onko oppitunneilla ollut jotakin, mikä ei ole mielestäsi toiminut? 

 

Has there been something during the lessons that in your opinion has not worked? 
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Osa 5: Kurssisisällöt / Course contents 

 

 

20. Arvioi, onko suomen kielen kursseilla mielestäsi harjoiteltu riittävästi  

 

In your opinion, has there been enough practice in the Finnish language courses in the fol-

lowing things 

 

 

 Täysin riittä-

västi / Enough 

 

Melko riittä-

västi / Almost 

enough 

 

Ei kovinkaan 

riittävästi / Not 

quite enough 

Ei lainkaan 

riittävästi / Not 

at all enough 

sanastoa/vocabulary 

 

o  o  o  o  

kielioppia/grammar 

 

o  o  o  o  

ääntämistä/  

pronunciation 

 

o  o  o  o  

kirjoittamista/writing 

 

o  o  o  o  

lukemista/reading 

 

o  o  o  o  

kuuntelua/listening 

 

o  o  o  o  

puhumista/speaking 

 

o  o  o  o  

puhekieltä / spoken 

language 

o  o  o  o  
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21. Olisitko halunnut keskittyä suomen kursseilla enemmän/vähemmän johonkin yllä maini-

tuista asioista? Mihin ja miksi? 

 

Would you have wished to focus on any of the things mentioned above more/less in the 

Finnish language courses? Which and why? 

 

 

22. Onko suomen kielen kursseilla ylipäätään jotakin, mitä olisi mielestäsi voinut tehdä eri 

tavalla? 

 

In your opinion, is there something in the Finnish language courses that could have been 

done differently? 

 

 

 

Osa 6: Taustatiedot / Background information 

 

 

23. Minkä ikäinen olet? 

 

How old are you? 

  

o alle 20 / under 20 

o 20–24 

o 25–29 

o 30–34 

o 35–39 

o 40–44 

o 45–49 

o yli 50 / over 50 
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24. Mikä on äidinkielesi? 

 

What is your first language? 

 

 

25. Mitä vieraita kieliä olet aikaisemmin opiskellut?  

 

What foreign languages have you studied before? 

 

 

26. Oletko opiskelija vai työntekijä Helsingin yliopistossa? 

 

Are you a student or a staff member at the University of Helsinki?  

 

o opiskelija/student 

o työntekijä / staff member 

 

 

27. Missä tiedekunnassa opiskelet / olet töissä? 

 

In which faculty do you study/work? 

  

o Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta / Faculty of Biological and Environmental 

Sciences 

o Eläinlääketieteellinen tiedekunta / Faculty of Veterinary Medicine 

o Farmasian tiedekunta / Faculty of Pharmacy 

o Humanistinen tiedekunta / Faculty of Arts 

o Kasvatustieteellinen tiedekunta / Faculty of Educational Sciences 

o Lääketieteellinen tiedekunta / Faculty of Medicine 

o Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / Faculty of Agriculture and Forestry 

o Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Faculty of Science 

o Oikeustieteellinen tiedekunta / Faculty of Law 

o Svenska social- och kommunalhögskolan / Swedish School of Social Science 

o Teologinen tiedekunta / Faculty of Theology 
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o Valtiotieteellinen tiedekunta / Faculty of Social Sciences 

 

 

28. Kuinka kauan olet opiskellut suomen kieltä? 

 

How long have you been studying Finnish language? 

  

o alle vuoden / less than a year 

o 1–2 vuotta / years 

o 3–4 vuotta / years 

o 5–6 vuotta / years 

o 7–8 vuotta / years 

o 9–10 vuotta / years 

o yli 10 vuotta / more than 10 years 

 

 

29. Missä olet opiskellut suomen kieltä? 

 

Where have you studied Finnish language?  

 


