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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimusaihe ja -tavoitteet 

 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani, miten ammatillista perustutkintoa suorittavat 

opiskelijat asennoituvat äidinkielen oppiaineeseen ja millaisia käsityksiä heillä on 

suomen kielestä. Tutkimukseni kohteena ovat Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) 

kolmannen vuoden opiskelijat, jotka opiskelevat Kaukovainion liiketalouden yksikössä. 

Keräsin tutkimusaineiston kyselylomakkeella ja teen aineistosta sisällönanalyysiä. Pyrin 

luomaan selkeän kuvauksen opiskelijoiden asennoitumisesta oppiaineeseen. Lisäksi 

pyrin erottelemaan kriittisen diskurssianalyysin keinoin aineistosta esiin nousevia 

oppiaineesta ja kielestä puhumisen tapoja. 

  

Valitsin tämän aiheen, koska haluan tarkastella kieltä koulun näkökulmasta. Toivon 

myös, että tutkielmastani on apua tulevassa äidinkielenopettajan työssäni. Oppilaiden 

asenteet ja mielikuvat oppiaineesta ovat yhteydessä heidän motivaatioonsa. Kielteiset 

mielikuvat ja asenteet voivat olla oppimisen este, kun taas myönteinen asennoituminen 

voi edistää oppimista.  

 

Olen tehnyt lyhyitä sijaisuuksia ammattiopistossa ja niiden aikana mielenkiintoni 

ammattillista koulutusta kohtaan on herännyt. Toivon, että opin tutkielmaa tehdessäni 

jotain uutta ammatillisesta äidinkielen opetuksesta. Ammattiin opiskelevat opiskelijat 

valikoituivat tutkimuksen kohderyhmäksi myös siksi, että heidän asenteitaan on tutkittu 

vähemmän kuin lukiolaisten ja peruskoululaisten asenteita. 

 

Tutkielmani aihe on ajankohtainen, sillä ammatilliset perustutkinnot ovat uudistuneet 

viime vuosina. Opetushallitus on uudistanut vuosina 2006–2010 kaikkien ammatillisten 

perustutkintojen perusteet. Uudistuksessa on tarkistettu tutkinnon perusteiden 

rakennetta ja tutkinnon osien sekä opintojen muodostumista, tavoitteita, 

ammattitaitovaatimuksia sekä arvioinnin kohteita ja arviointikriteereitä. 

(Opetushallituksen internetsivut.) Myös äidinkielen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä on 

uudistettu. 
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Käytin äidinkielen oppiaineen uudistuneita sisältöjä kyselylomakkeen pohjana, kun 

tiedustelin opiskelijoiden mielipiteitä oppiaineen eri sisältöjen hyödyllisyydestä. 

Informantit suorittavat vielä vanhaa tutkintoa, mutta uskon, että heidän vastauksensa 

antavat arvokasta tietoa myös siitä, mitä opiskelijat ajattelevat oppiaineen uudistuneista 

sisällöistä. Liiketalouden uudistunut perustutkinto otettiin käyttöön vuonna 2009 ja 

tieto- ja viestintätekniikan uudistunut tutkinto vuonna 2010 (Opetushallitus 2009a, 

2010). 

 

Minulla on joitakin hypoteeseja. Ensinnäkään en usko, että informantit ovat pohtineet 

äidinkielen opetuksen merkitystä aiemmin kovin syvällisesti. Toivon, että 

kyselylomakkeen kysymykset herättävät heidät pohtimaan aihetta laajemmin. Uskon, 

että informantit liittävät käsityksensä äidinkielen opiskelusta kiinteästi työelämän 

vaatimuksiin, koska heidän opintonsa ovat käytännönläheisiä ja työelämään 

valmistavia. Ammatillisen äidinkielen tavoitteissa ja arvioinnissa painottuvat työelämän 

vaatimat viestintä- ja vuorovaikutustaidot, joten olisi ymmärrettävää, että informantit 

perustelisivat äidinkielen opetuksen tarpeellisuutta näillä seikoilla. 

 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on laajentaa tietämystä ammatillista perustutkintoa 

suorittavien opiskelijoiden asennoitumisesta äidinkielen oppiainetta kohtaan. Keskityn 

työssäni selvittämään, mitä mieltä ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat 

ovat äidinkielen oppiaineen ja sen eri sisältöjen kiinnostavuudesta ja hyödyllisyydestä. 

Lisäksi haluan selvittää, millainen merkitys suomen kielellä on opiskelijoiden 

identiteetissä ja mitä mieltä he ovat suomen kielen asemasta muiden kielten joukossa.   

 

Tutkielmani on empiiristä eli aineistopohjaista, ja se sisältää sekä aineiston laadullista 

että määrällistä analyysiä. Nostan esille opiskelijoiden vastauksissa toistuvia 

näkökulmia ja asenteita sekä huomioin myös näkemykset, jotka poikkeavat 

valtavirrasta. Vertailen keskenään naisten ja miesten asenteita ja tarkastelen tuloksia 

suhteessa aiheesta aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. Lisäksi huomioin opiskelijoiden 

asenteiden suhteen heidän arvosanojensa keskiarvoon. 
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1.2. Tutkimusaineisto  

 

Keräsin tutkielman aineiston kyselylomakkeella OSAO:n Kaukovainion liiketalouden 

yksiköstä kolmena päivänä: 23.11.2011, 19.12.2011 ja 20.12.2011. Pyysin luvan 

kyselyn järjestämiseen liiketalouden yksikön koulutusjohtajalta Jarmo Pekkalalta ja 

sovin äidinkielenopettajien Pirkko Iisakan ja Tutta Mattilan kanssa aineiston keräämisen 

ajankohdasta.  

 

Kyselylomakkeen täytti yhteensä 42 opiskelijaa, joista 25 on naisia ja 17 miehiä. 

Valitsin informanteiksi kolmannen vuoden opiskelijat, koska ajattelin, että heille olisi jo 

muodostunut kattava kuva siitä, millaista äidinkielen opetus on ammatillisessa 

peruskoulutuksessa. Tarkastelen tutkielmassani 17 naisen ja 17 miehen vastauksia. Olen 

numeroinut naisten ja miesten vastaukset erikseen ja käytän analyysissä naisista 

merkintää N ja miehistä M. Yhteensä analysoitavia kyselylomakkeita on 34 kappaletta. 

 

Lomakkeessa on kysymyksiä eri aihepiireistä (ks. LIITE), kuten oppiaineen ja sen 

sisältöjen kiinnostavuudesta, tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. Uskon näiden olevan 

merkittäviä seikkoja opiskelijoiden asennoitumisen kannalta. Lomakkeessa on 

kysymyksiä myös suomen kielen merkityksestä opiskelijan identiteetille ja suomen 

kielen asemasta muiden kielten joukossa. Yhteensä kysymyksiä on 11 kappaletta. 

Käytin kyselyssä avoimia kysymyksiä ja kysymyksiä, joissa on valmiita 

vastausvaihtoehtoja. Lomakkeen alussa pyysin informantteja kertomaan taustatietoja 

itsestään ja kyselyn lopussa on kohta, johon opiskelijat saivat kirjoittaa muita 

kommentteja aiheesta.  

 

Vierailin itse äidinkielen tunneilla, joilla opiskelijat täyttivät kyselylomakkeen. Kerroin 

aluksi lomakkeen käyttötarkoituksen ja opastin informantteja lyhyesti sen täyttämisessä. 

Kerroin, että lomakkeeseen vastataan nimettömänä eikä opiskelijoita voida tunnistaa 

tutkielmastani heidän vastaustensa perusteella. Sanoin myös, että minulta voi kysyä 

lisätietoja, jos ei ymmärrä jotain kysymystä. Muutama opiskelija pyysikin tarkennusta 

kysymykseen numero 10, jossa kysyttiin, millainen osuus suomen kielellä on 

opiskelijoiden identiteetissä. Avasin heille hieman identiteetin käsitettä ja kerroin, että 

kohdassa on tarkoitus pohtia, mitä opiskelijoiden äidinkieli eli suomen kieli merkitsee 
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heille itselleen ja miten se vaikuttaa siihen, millaisia he ovat. Pyysin opiskelijoita 

vastaamaan kyselyyn rauhassa ja huolellisesti. Suurin osa heistä käytti aikaa 

vastaamiseen noin 30 minuuttia. Lopuksi keräsin lomakkeet ja kiitin vastauksista.  

 

Aineiston kerääminen osoittautui haasteelliseksi, koska yli puolet ryhmien opiskelijoista 

oli poissa tunnilta, kun kävin teettämässä kyselyn. Yhteensä vastaajia olisi pitänyt olla 

lähes sata. Kyselystä ei ollut kerrottu opiskelijoille etukäteen, joten se ei ollut syynä 

heikkoon paikallaoloon. Ajankohta saattoi vaikuttaa läsnäoloon, koska kävin 

keräämässä aineistoa kahtena päivänä juuri ennen joululoman alkua. Osa opiskelijoista 

oli saattanut lähteä jo lomalle.  

 

Läsnäolleet opiskelijat vastasivat kyselyyn pääasiassa huolellisesti, ja suurin osa heistä 

vastasi lomakkeen avoimiin kysymyksiin useammalla kuin yhdellä virkkeellä. Osa oli 

kuitenkin jättänyt vastaamatta joihinkin lomakkeen kysymyksiin tai vastannut vain 

hyvin lyhyesti. Vastauksista huomasi, että jotkin kysymykset olivat opiskelijoille 

vaikeita tai he eivät olleet ajatelleet asiaa aiemmin. Esimerkiksi kysymys 10, jossa 

tiedusteltiin äidinkielen osuutta opiskelijan identiteetissä, oli informanteille vaikea. 

Vain harvat vastaajista olivat pohtineet sitä syvällisemmin. Identiteetti käsitteenä 

vaikuttaa olevan opiskelijoille epämääräinen. 

 

Liiketalouden tutkinnon perusteet ja samalla äidinkielen oppiaineen sisällöt ovat 

uudistuneet vuonna 2009 (Opetushallitus 2009a). Tieto- ja viestintätekniikan puolella 

uudistus astui voimaan vuonna 2010 (Opetushallitus 2010). Informantit suorittavat vielä 

vanhan mallin mukaista tutkintoa, joten he eivät osanneet arvioida kaikkia uudistuneita 

oppiaineen sisältöjä. Esimerkiksi mediaosaaminen on kirjattu äidinkielen sisältöihin 

vasta uudistuneessa tutkinnossa. Minun olisi pitänyt huomioida aiemmin, mitä tutkintoa 

informantit suorittavat. Huomasin opiskelijoiden suorittavan vanhaa tutkintoa vasta, kun 

erään ryhmän opettaja mainitsi siitä. Informantit kertoivat kuitenkin mielipiteitään heille 

uusistakin sisällöistä.  

 

Keräsin aineistoa yhteensä viiden eri ryhmän tunneilta. Kaksi ryhmistä suoritti aineiston 

keräämishetkellä äidinkieli 4 -kurssia, joka on viimeinen pakollinen äidinkielen kurssi 

opiskelijoiden tutkinnossa. Kurssin sisältöihin kuuluvat muun muassa työelämän 
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asiakirjat, työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen, ammattikieli, tiedonhankinta ja 

kielenhuolto. Kaksi ryhmistä suoritti kurssia opintojen ohjaus koulusta työhön, jolla 

opiskellaan työnhakuun liittyviä asioita, esimerkiksi työhakemuksen kirjoittamista. Yksi 

ryhmistä suoritti äidinkieli ja viestintä 2 -kurssia, jonka sisältöihin kuuluvat muun 

muassa suullinen ilmaisu, mediaosaaminen, kirjallinen viestintä, tekstitaidot ja 

kielenhuolto.  

 

Informanttien äidinkieli on suomen kieli. Naisten keski-ikä on 20 vuotta ja miesten 18. 

Kaikki informantit ovat suorittaneet aiemmin peruskoulun. Kaksi naisista on suorittanut 

myös toisen ammatillisen tutkinnon, ja yksi naisista on käynyt kansainvälistä 

talouskoulua. Kuusi miehistä suorittaa datanomin eli tieto- ja viestintätekniikan 

perustutkintoa ja loput miehistä sekä kaikki naiset liiketalouden perustutkintoa. 

Huomioin tutkielmassani, että kaikki informantit eivät suorita samaa tutkintoa, jos eri 

alojen opiskelijoiden vastausten välillä ilmenee huomattavia eroja. 

 

Kun tasasin naisten ja miesten vastausten määriä, karsin naisten lomakkeista ne, joissa 

oli jätetty vastaamatta suurinpaan osaan kysymyksistä. Lisäksi karsin ne lomakkeet, 

joiden vastaaja suorittaa kaksoistutkintoa, koska tavoitteenani on tarkastella vain 

ammatillista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden asenteita. Karsin pois yhteensä 

kahdeksan naisen vastaukset. Kyselylomakkeeseen olisi kannattanut laittaa kohta, jossa 

olisi kysytty, suorittaako opiskelija kaksoistutkintoa. Nyt ei ole varmaa, jäikö 

tarkasteltavien vastausten joukkoon kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden 

vastauksia. Lomakkeessa olisi muutoinkin ollut kehittämisen varaa.  

 

Kysyin lomakkeessa myös informanttien äidinkielen arvosanaa. Ammattiopistoissa on 

käytössä kolmiportainen arviointiasteikko 1–3. Arvosana 0 edustaa hylättyä, arvosana 1 

tyydyttävää, arvosana 2 hyvää ja arvosana 3 erinomaista suoritusta. Osa vastaajista 

ilmoitti arvosanojensa keskiarvon muodossa 2,5 eikä kokonaislukuna. Taulukossa 1 on 

esitetty naisten ja miesten arvosanojen jakaantuminen. Yhdessä lomakkeessa oli jätetty 

vastaamatta kysymykseen. 
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TAULUKKO 1. Opiskelijoiden suorittamien äidinkielen kurssien arvosanojen 

keskiarvo. 

Arvosana Naiset Miehet Yhteensä 

3 3 3 6 

2,5 5 2 7 

2 9 10 19 

1 0 1 1 

 

Yleisin arvosana sekä naisilla että miehillä on 2 ja seuraavaksi yleisin 2,5. 

Informanteista kuusi ilmoitti arvosanakseen 3. Vain yksi miesopiskelija kertoi 

äidinkielen arvosanojensa keskiarvoksi arvosanan 1. Naisten ja miesten äidinkielen 

arvosanojen keskiarvo on 2. Naisilla tarkka keskiarvo on 2.3 ja miehillä 2.2. Kaikkien 

arvosanojen keskiarvo on 2.25. Opiskelijoiden tiedot ja taidot oppiaineesta ovat siis 

pääosin hyvät tai kiitettävät.   

 

Aineistoni on pieni, joten sen pohjalta ei voi tehdä perusteltuja yleistyksiä ammattiin 

opiskelevien opiskelijoiden asennoitumisesta äidinkielen oppiaineeseen. Keskityn 

tutkielmassani tarkastelemaan tämän yksittäisen vuosikurssin ajatuksia ja asenteita. 

 

 

1.3. Aikaisempi alan tutkimus 

 

Suomessa on ilmestynyt jonkin verran tutkielmani aihetta lähellä olevia pro gradu -töitä. 

Oulun yliopistossa tällaisia tutkielmia on tehty neljä. Tuorein Oulussa tehdyistä 

tutkielmista on keväällä 2011 valmistunut pro gradu, jossa Annikaisa Pietilä tarkastelee 

lukiolaisten asennoitumista äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineeseen. Aino Leppänen 

(2005) taas on tutkinut yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä äidinkielen opetuksen 

tarpeellisuudesta. Hannakaisa Holmi (2008) on tarkastellut lukiolaisten kieliasenteita 

diskurssianalyyttisesti, ja Mari Palosaari (2008) on tutkinut, miten Lapin pojat 

suhtautuvat lukemiseen.  

 

Holmin työn lisäksi Oulun yliopistossa on valmistunut useita muitakin kieliasenteita 

käsitteleviä pro gradu -tutkielmia. Muun muassa Liisa Häkkilä (2002) on tarkastellut 
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ulkomailla asuneiden suomalaisnuorten käsityksiä suomen kielestä ja suomalaisuudesta. 

Maria Tyni (2003) on tutkinut yliopisto-opiskelijoiden ajatuksia suomen kielen 

merkityksestä. Tiina Polvi (2007) on tarkastellut britanniansuomalaisten kansallista ja 

kielellistä identiteettiä ja Matti Reinikka (2007) ruotsinsuomalaisten suhtautumista 

suomen kieleen. 

 

Myös muissa Suomen yliopistoissa tehdyissä pro gradu -tutkielmissa on tarkasteltu 

äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainetta sekä oppilaiden ja opiskelijoiden ajatuksia 

oppiaineesta. Esimerkiksi Jyväskylässä Jonna Siipola (2006) on tarkastellut erään 

lukiolaisryhmän ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineesta ja Sari Junkkarinen 

(2006) on tutkinut yhdeksäsluokkalaisia ja äidinkielen opetusta.  

 

Ammatillisen peruskoulutuksen äidinkielen opetusta on tarkasteltu melko vähän pro 

gradu -tutkielmissa. Joitakin opinnäytteitä aiheesta on kuitenkin valmistunut. 

Esimerkiksi Joensuussa Timo Kortelainen (1996) on tutkinut äidinkielen ja viestinnän 

sisältöjä peruskoulupohjaisessa ammatillisessa koulutuksessa. Kyseessä on oppiaineen 

sisältöjä kuvaileva tutkimus, jossa ei ole selvitetty opiskelijoiden asennoitumista 

oppiaineeseen. 

  

Opetushallitus on teettänyt arvioinnin äidinkielen oppimistuloksista ammatillisessa 

peruskoulutuksessa vuonna 1999. Arvioinnissa mitattiin erityisesti oppimistuloksia, 

mutta samalla selvitettiin myös opiskelijoiden asennoitumista oppiaineeseen. Osaamista 

on selvitetty aiemmin pienemmissä tutkimuksissa. (Väyrynen 2000: 10, 25–26.) 

Opetushallituksen valtakunnallisissa arvioinneissa on tarkasteltu lisäksi äidinkielen ja 

kirjallisuuden oppimistuloksia peruskoulussa. Viimeisin arviointi on vuodelta 2010 (ks. 

Lappalainen 2011). Vuonna 2011 julkaistiin Lukiolaisten äidinkieli -arviointi, jossa 

tarkasteltiin suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemia ja 

arvioitiin opiskelijoiden kirjoitustaitoja (ks. Kauppinen, Lehti-Eklund, Makkonen-Graig 

& Juvonen 2011). Myös näissä arvioinneissa on selvitetty oppimistulosten lisäksi 

oppilaiden asennoitumista oppiaineeseen.  

 

Vaikka useimpien mainitsemieni pro gradu -tutkielmien aihe on lähellä omaani, 

tutkimusmetodit poikkeavat kuitenkin omastani. Tämän vuoksi ei ole mahdollista tehdä 
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kovin laajoja vertailuja tutkimustulosten välillä. Joitain yhteyksiä tuloksissa on 

kuitenkin nähtävillä, joten vertailen tuloksiani muihin töihin sen verran kuin se on 

mahdollista. Tarkastelen tutkielmani tuloksia myös suhteessa Opetushallituksen 

teettämiin arviointeihin.  
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2. TEOREETTINEN JA METODINEN VIITEKEHYS 

 

2.1. Äidinkieli ammatillisessa peruskoulutuksessa 

 

Koska tutkielmani käsittelee äidinkielen oppiainetta, on syytä tarkastella, miten 

oppiaine ja sen tavoitteet määritellään ammatillisen perustutkinnon perusteissa. 

Kielenopetuksen lähtökohta on ammatillisella puolella erilainen kuin peruskoulussa tai 

lukiossa, joissa kehitetään pääasiassa peruskielitaitoa (Kantelinen 2004: 52).  

 

Lain mukaan ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille 

ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäiseen 

ammatin harjoittamiseen (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 § 5). 

Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat 

olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi opintoihin kuuluu ammattitaitoa täydentäviä 

tutkinnon osia eli kaikille yhteisiä opintoja. (Opetushallitus 2009a: 14, 2010: 13.) 

Äidinkieli kuuluu täydentävien tutkinnon osien pakolliseen osaan (Opetushallitus 

2009b: 36). Äidinkielen ammattitaitoa täydentävä luonne sisältää ajatuksen siitä, että 

yleissivistävien aineiden sisällöt lisäävät tietoja ja taitoja, jotka hyödyttävät myös 

tulevaa ammattitaitoa (Laaksonen, Rosenius, Takala & Vikeväinen, Virke 3-4/2011).  

 

Ammatillista peruskoulutusta suorittavat opiskelijat opiskelevat 4 opintoviikkoa 

äidinkieltä. Valinnaisia kursseja tarjotaan 0–4 kappaletta. (Opetushallitus 2009a: 12, 

2010: 12.) Ammattioppilaitoksissa on käytössä kolmiportainen arviointiasteikko 1–3. 

Arvosana arvosana 1 edustaa tyydyttävää, arvosana 2 hyvää ja arvosana 3 kiitettävää 

suoritusta. (Opetushallitus 2009b: 36.)  

  

Ammatillisessa koulutuksessa äidinkielen oppiaineen sisällöt ovat yleissivistävän 

koulutuksen tavoin hyvin laajat, mutta pääpaino on työelämään liittyvien teksti- ja 

viestintätilanteiden opetuksessa. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaiset 

viestintä- ja vuorovaikutustaidot, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan ja 

osallistumaan työelämään ja ympäröivään yhteiskuntaan. Liiketalouden opiskelijoiden 

tavoitteena on esimerkiksi hallita liiketalouden ja kaupan alan erilaiset 

puheviestintätilanteet, kuten asiakaspalvelu ja tuote-esittely. (Opetushallitus 2009a: 
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182.) Jokaisen tutkinnon perusteet on tutkintokohtaistettu eli äidinkielen yleisten 

tavoitteiden lisäksi tavoitteena on oppia kyseisellä alalla tarvittavia taitoja. 

 

Äidinkielen oppiaineen tavoitteena ammatillisessa koulutuksessa on, että opiskelija osaa 

toimia oman alansa puheviestintätilanteissa, hallitsee työelämässä tarvittavat 

tekstitaidot, osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä sekä 

ymmärtää alaansa liittyvien tekstien keskeiset käsitteet, olennaisen sisällön ja 

tarkoituksen. Opiskelijan tulisi pystyä tulkitsemaan eri tekstilajeja ja kaunokirjallisuutta 

sekä arvioida omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti. Lisäksi tutkinnon 

perusteissa mainitaan muun muassa tiedonhakuun ja mediakriittisyyteen liittyviä 

tavoitteita. Keskeisiä sisältöjä oppiaineessa ovat tekstien ymmärtäminen, kirjallinen 

viestintä, vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen, 

mediaosaaminen, tiedonhankinta ja kielen ja kulttuurin tunteminen. (Opetushallitus 

2009b: 36–37.)  

 

Ammatillisessa koulutuksessa äidinkielellä on merkittävä osa ammattitaidon 

rakentumisessa. Se on ammattitaitoa tukeva oppiaine. Koulutuksessa äidinkielen 

taidoista korostuvat ne, jotka ovat edellytyksenä ammattitaidon saavuttamiselle ja 

ammatissa toimimiselle. Opetuksen tavoitteet ovat yhteydessä työelämän vaatimuksiin 

ja äidinkieltä integroidaan myös ammattiaineisiin. Esimerkiksi puheviestintää tai 

kirjoittamista voi luontevasti harjoitella ammattiaineita opiskeltaessa. 

 

Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmat ovat uudistuneet vaiheittain niin, 

että viimeiset opetussuunnitelmat otettiin käyttöön vuonna 2010. Samalla uudistettiin 

äidinkielen opetussuunnitelmia. (Laaksonen ym. Virke 3-4/2011.) Opetussuunnitelmien 

laadinta on suuntautumista tulevaan. Suunnitelmissa pyritään ennakoimaan 

toimintaympäristöjen muutokset, joiden keskellä tulevaisuudessa eletään. (Luukka & 

Leiwo 2004: 26.) Opetussuunnitelmien perusteet siten myös ohjaavat koulutusta 

vastaamaan niihin tarpeisiin, joita opiskelijoilta vaaditaan tai uskotaan vaadittavan 

tulevassa työelämässä. Koulutus on tavoitesuuntautunutta toimintaa, ja ammatillisessa 

koulutuksessa opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille sellainen ammattipätevyys, 

jota sen hetkinen ja tuleva työyhteisö tarvitsee (Ekola 1991: 56). Jatkuvasti muuttuvassa 
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maailmassa tämä tarkoittaa sitä, että opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteita 

uudistetaan tietyin väliajoin. 

 

Äidinkielen opettajain liiton ammatillinen ryhmä kartoitti vuonna 2011 

äidinkielenopettajien kokemuksia uudistuksesta. Kyselyyn vastanneiden opettajien 

mielestä oppiaineen ammattitaitoa täydentävä rooli näkyy muun muassa siinä, että 

äidinkielenopettajat valitsevat tunneille sellaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joissa 

hyödynnetään ammatillisia aiheita ja tekstejä. Yli puolet vastaajista tekee myös 

yhteistyötä ammattiaineiden kanssa. (Laaksonen ym. Virke 3-4/2011.) 

 

Timo Kortelainen on tutkinut Joensuun yliopistossa valmistuneessa pro gradu -työssään 

äidinkielen ja viestinnän oppisisältöjä peruskoulupohjaisessa ammatillisessa 

koulutuksessa. Myös Kortelainen keräsi tutkielmaansa varten aineistoa ammatillisen 

koulutuksen äidinkielenopettajilta. Hän tiedusteli opettajilta muun muassa, mitä 

sisältöjä he käyvät läpi opetuksessaan. Ensisijainen valintakriteeri näyttää 

Kortelaisenkin mukaan olevan ammatin asettamat tarpeet. Opettajat pyrkivät 

valitsemaan opetukseensa sellaisia sisältöjä, joista on mahdollisimman paljon hyötyä 

opiskelijoiden tulevassa ammatissa. (Kortelainen 1996: 141.)  

 

 

2.2. Kyselylomaketutkimus 

 

Tutkielmani on suurimmaksi osaksi laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta. Se on myös 

aineistopohjaista eli empiiristä. Valitsin aineiston keruumenetelmäksi 

kyselytutkimuksen, koska kyselylomakkeella on monia hyviä puolia. Sen luotettavuutta 

parantaa muun muassa kysymysten sama muoto kaikille vastaajille. Kyselyissä 

vastausprosentti voi kuitenkin jäädä alhaiseksi, mutta sitä voidaan parantaa 

toteuttamalla kysely esimerkiksi koululuokissa. (Valli 2001: 101.) 

 

Ajattelin, että saisin kerättyä kyselylomakkeen avulla nopeasti laajan tutkimusaineiston, 

koska päätin teettää kyselyn koululuokissa. Vastausten määrä jäi silti alhaisemmaksi 

kuin toivoin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei kuitenkaan ole välitöntä 
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vaikutusta eikä merkitystä tutkimuksen onnistumisen kannalta, koska kyse on aina 

tapauksesta (Eskola & Suoranta 1998: 61–62). 

 

Kyselytutkimusta tehtäessä lomake ja kysymykset kannattaa suunnitella huolellisesti, 

koska ne luovat perustan tutkimuksen onnistumiselle. Tärkeää on kiinnittää huomiota 

myös lomakkeen pituuteen ja kysymysten lukumäärään, koska vastaajat jättävät helposti 

vastaamatta liian pitkään lomakkeeseen tai he vastaavat huolimattomasti. (Valli 2001: 

100.) Kyselylomakkeeni pituus on sopivan ja liian pitkän välimaastossa. Lomakkeen 

lopussa on kohta, johon vastaajat saivat kirjoittaa omia mielipiteitään kyselyn aiheista ja 

niihin liittyvistä asioista. Kaksi opiskelijaa oli huomauttanut kyselylomakkeen olevan 

liian pitkä. Eräs opiskelija kirjoitti kehitysehdotuksena, että kyselyn olisi voinut 

toteuttaa sähköisessä muodossa. 

 

Käytin apuna kyselylomakkeen suunnittelussa läheisistä aiheista aiemmin valmistuneita 

pro gradu -tutkielmia, muun muassa Annikaisa Pietilän (2011) ja Aino Leppäsen (2005) 

töitä. Halusin esittää informanteille samankaltaisia kysymyksiä kuin aiemmissa 

tutkielmissa on käytetty, koska se mahdollistaa paremmin tutkielmani tulosten vertailun 

aiempien tutkimustulosten kanssa. Muokkasin lomakkeesta kuitenkin omannäköisensä 

kokonaisuuden. 

  

Käytin kyselylomakkeessa avoimia kysymyksiä ja kysymyksiä, joissa on valmiita 

vastausvaihtoehtoja (ks. LIITE). Valmiita vastausvaihtoehtoja on kyselyn kohdissa 1 ja 

5. Ensimmäisessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin arvioimaan valmiiden 

vaihtoehtojen avulla, kuinka mielenkiintoisena he pitävät äidinkielen oppiainetta. 

Viidennessä kohdassa informantteja pyydettiin arvioimaan valmiiden 

vastausvaihtoehtojen avulla, miten hyödyllisiä äidinkielen oppiaineen eri sisällöt ovat. 

Heitä pyydettiin lisäksi perustelemaan vastauksensa sanallisesti. Lomakkeen 

viidennessä kohdassa avasin joitakin oppiaineen sisältöjä, jotta informanttien olisi 

helpompi hahmottaa, mistä asiasta on kysymys. Esimerkiksi kohdassa kirjallinen 

viestintä, kirjoitin sulkuihin osa-alueeseen kuuluvia asioita, kuten oikeinkirjoitus ja 

erilaisten tekstien kirjoittaminen. 
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Suurin osa lomakkeen kysymyksistä on avoimia kysymyksiä. Halusin, että opiskelijat 

tuottavat itse tekstiä, koska informanttien itse kirjoittamasta tekstistä voin tarkastella 

heidän asennoitumistaan. Tavoitteenani on nimenomaan selvittää, miten opiskelijat itse 

ilmaisevat ajatuksiaan tutkielman aiheista. Kysymykseni ovat tosin melko ohjailevia. 

Avointen kysymysten etuna on muun muassa se, että vastauksia on mahdollista 

luokitella monella tavalla ja niistä on mahdollisuus saada vastaajan mielipide selville 

perusteellisesti. Avoimissa kysymyksissä on kuitenkin myös huonot puolensa. Niihin 

jätetään usein vastaamatta, ja vastaukset voivat olla ylimalkaisia tai epätarkkoja. (Valli 

2001: 111.) Opiskelijat vastasivat pääosin kyselyyn huolellisesti, mutta joissakin 

lomakkeissa oli jätetty vastaamatta osaan kysymyksistä. Vastaukset olivat paikoin hyvin 

lyhyitä. 

 

Kyselylomakkeessa on pääasiassa hakukysymyksiä, jotka alkavat kysymyssanalla. 

Hakukysymykset alkavat interrogatiivisella proadjektiivilla tai -adverbilla. 

Minimivastaus hakukysymykseen on lauseke, joka edustaa samaa kategoriaa kuin 

avointa kohtaa osoittava interrogatiivipronomini. Lomakkeessani on myös yksi 

vaihtoehtokysymys, jossa alussa olevaan sanaan on liittynyt partikkeli -kO. 

Vaihtoehtokysymykseen voidaan vastata toistamalla kysymysliitteinen elementti ilman 

liitettä tai vastaus voi olla jokin dialogipartikkeli.   (VISK 2008 § 888, 1679–1680.) 

Hakukysymyksillä pyrin siihen, että informantit vastaisivat kysymyksiin useammalla 

kuin yhdellä virkkeellä tai yksittäisillä sanoilla. 

 

Testasin kyselyä kahdella tuttavallani. Katsoin, ymmärsivätkö he kysymykset oikein ja 

kuinka laajat heidän vastauksensa olivat. Samalla testasin, kuinka kauan kyselyn 

täyttämiseen kuluu aikaa. Keskustelin lomakkeesta myös ohjaajani kanssa. 

Kyselylomakkeella tehdyssä aineiston hankkimisessa korostuu aina ennakkosuunnittelu. 

Lomakkeesta pitäisi tehdä mahdollisimman yksiselitteinen, ettei väärinymmärtämistä 

tapahdu. Esitestaus helpottaa sekä tutkijan että vastaajan työtä. (Valli 2007: 198.)  
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2.3. Sisällönanalyysi 

 

Analysoin aineistoa pääosin sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysi on 

perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutkimuksissa. Sitä 

voidaan käyttää yksittäisenä metodina tai väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan 

liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, kuten 

diskurssianalyysikin. Näiden analyysimuotojen tutkimusaineisto voi muodostua samasta 

materiaalista. Erot syntyvät analyysissä siitä, että sisällönanalyysissä etsitään tekstin 

merkityksiä ja diskurssianalyysissä tarkastellaan, miten merkityksiä on tuotettu 

tekstissä. (Tuomi & Sarajärvi 2003: 93, 105–106.) Tutkielmassani analyysin pääpaino 

on sisällönanalyysissä, mutta sovellan aineiston tarkasteluun paikoin myös kriittistä 

diskurssianalyysiä. Koska analyysimuotojen avulla on mahdollista tarkastella samaa 

aineistoa, molempien menetelmien soveltaminen työssäni on mahdollista.  

 

Sisällönanalyysillä pyritään kuvaamaan dokumenttien sisältöä sanallisesti. Dokumentti 

voi olla lähes, mitä tahansa kirjalliseen muotoon saatettua materiaalia. Tutkimuksen 

aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä, ja analyysillä pyritään luomaan tutkittavasta ilmiöstä 

sanallinen ja selkeä kuvaus. Sisällönanalyysillä pyritään siis järjestämään aineisto 

tiiviiseen ja selkeään muotoon, jossa sen sisältämä informaatio tulee esille. (Tuomi & 

Sarajärvi 2003: 105, 107, 110.) Tutkielmani aineisto kuvaa ammattiin opiskelevien 

opiskelijoiden asennoitumista äidinkielen oppiaineeseen. Sisällönanalyysin avulla pyrin 

luomaan selkeän kuvauksen opiskelijoiden asennoitumisesta. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla on tiettyä vapautta toiminnassaan. Tämä 

mahdollistaa työn joustavan suunnittelun ja toteutuksen. (Eskola & Suoranta 1998: 20.) 

Sisällönanalyysi ja kriittinen diskurssianalyysi eivät anna valmiita ohjeita tutkimukselle, 

vaan tutkijan pitää valita oman työnsä kannalta sopivimmat ratkaisut. Pyrin 

perustelemaan tutkielmassa tekemäni valinnat mahdollisimman selkeästi. 

 

Suositellaan, että sisällönanalyysi aloitetaan tutkimuskysymysten määrittelyllä. Kun 

tutkija on motivoitu tietyillä tutkimuskysymyksillä, hän voi valikoida tutkimustaan 

varten sopivimman aineiston, joka vastaa parhaiten tutkimuskysymyksiin. Tutkija, joka 

on muodostanut tutkimuskysymyksensä ennen analysoinnin aloittamista, voi tällöin 
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lukea aineistoa tiettyä tarkoitusta varten. Muodostettujen tutkimuskysymysten tulisi olla 

sellaisia, että niihin pystytään vastaamaan tutkimusaineiston perusteella. (Krippendorff 

2004: 32.)   

  

Sisällönanalyysissä aineiston analyysi perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa 

aineisto hajotetaan aluksi osiin, käsitteellistetään ja ryhmitellään lopuksi uudestaan 

uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi etenee 

esimerkiksi niin, että aineisto kirjoitetaan auki, sitä luetaan ja sen sisältöön perehdytään. 

Tämän jälkeen etsitään ja listataan pelkistettyjä ilmauksia. Aineisto pelkistetään niin, 

että siitä karsitaan tutkimuksen kannalta epäolennainen pois. Seuraavaksi pelkistetty 

aineisto ryhmitellään. Ryhmittelyssä aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia. Lopuksi ilmauksia yhdistellään ja niistä muodostetaan erilaisia luokkia. 

Sisällönanalyysi perustuu siis tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään aineistosta kohti 

käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2003: 110–112, 

115.) 

 

Lähdin käsittelemään aineistoa edellä kuvatulla tavalla. Pohdin aluksi valitsemaani 

aihetta ja valitsin tavoitteisiin sopivat tutkimuskysymykset. Tavoitteenani on selvittää, 

mitä mieltä ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat ovat äidinkielen 

oppiaineen ja sen eri sisältöjen kiinnostavuudesta, tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. 

Lisäksi haluan selvittää, millainen osuus suomen kielellä on opiskelijoiden identiteetissä 

ja mitä mieltä he ovat suomen kielen asemasta muiden kielten joukossa. Työn tavoitteen 

selvittyä lähdin hankkimaan aineistoa, joka voisi vastata kysymyksiini.  

 

Kun olin kerännyt aineiston, tutustuin siihen aluksi lukemalla informanttien vastaukset 

useaan kertaan läpi. Tämän jälkeen päätin purkaa vastaukset tietokoneelle yksi kysymys 

kerrallaan. Ryhmittelin aineistoa kysymyksittäin sen mukaan, mitkä asiat nousivat 

niissä yleisimmin esille. Kiinnitin huomiota myös muista poikkeaviin vastauksiin. 

Pelkistin ja tiivistin vastausten sisältöjä, jotta sain luotua erilaisia vastausryhmiä. 

Ryhmät muodostuivat pääosin sen mukaan, mitkä asiat toistuivat vastauksissa.  

 

Pyrin luomaan työn analyysiosiossa selkeän kuvauksen opiskelijoiden asennoitumisesta 

oppiaineeseen. En etene aineiston käsittelyssä kyselylomakkeen kysymysten 
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mukaisessa järjestyksessä, vaan yhdistelen eri kysymyksien vastauksia keskenään. 

Analyysiosion pääluvuiksi muodostuivat oppiaineen kiinnostavuus, oppiaineen 

hyödyllisyys, identiteetti ja suomen kieli sekä opiskelijoiden asenteiden ja arvosanojen 

suhde. 

 

Tutkielman lopussa kokoan aineistosta tekemiäni tulkintoja ja pyrin vetämään niiden 

perusteella linjoja informanttien suhtautumisesta äidinkielen oppiaineeseen. Lisäksi 

pyrin erottelemaan aineiston pohjalta erilaisia asennoitumisryhmiä. 

 

 

2.4. Kriittinen diskurssianalyysi 

 

Analysoin aineistoa hyvin kevyesti myös kriittisen diskurssianalyysin keinoin. 

Kriittinen diskurssintutkimus on väljä yleistermi kielenkäytön tutkimuksille, joissa 

tarkastellaan, miten kielen sosiaalinen käyttö ja valtasuhteet ovat kietoutuneet yhteen 

(Pietikäinen 2000: 195). Diskurssianalyysi sallii erilaisia tarkastelun painopisteitä ja 

menetelmällisiä sovelluksia (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 17). Käytän 

tutkielmassani soveltavasti kriittistä diskurssianalyysiä, koska lomakkeen kysymykset 

ovat ohjailleet opiskelijoiden vastauksia ja lisäksi osa vastauksista on todella lyhyitä. 

Informanteilla ei ole ollut vapauksia rakentaa diskursseja omien lähtökohtiensa mukaan, 

mikä vaikeuttaa aineiston diskurssianalyyttistä tarkastelua. 

 

Kielenkäytön ja sosiaalisen vallan suhteita alettiin tarkastella ensimmäisiä kertoja East 

Anglian yliopistossa 1970-luvulla. Niin sanottu kriittisen lingvistiikan tutkimusryhmä 

oli kiinnostunut julkisen kielenkäytön ja ideologian välisestä suhteesta. Ryhmä pyrki 

kehittämään analyyttistä mallia Hallidayn systeemis-funktionaalisen kieliopin pohjalta. 

Tutkimusryhmän keskeinen ajatus oli, että ne kielelliset valinnat, joita tekstintuottaja 

tekee, voivat pitää sisällään ideologisia merkityksiä. Nämä merkitykset ovat sosiaalisia 

ja kulttuurisia eivätkä ne synny itsestään. Kriittistä lingvistiikkaa on myöhemmin 

arvosteltu, mutta sen perusajatus kielellisten merkitysten sosiaalisesta ja poliittisesta 

motivoituneisuudesta on ollut kestävä. (Pietikäinen 2000: 194–195.)  
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Kriittinen diskurssianalyysi edustaa diskurssintutkimuksen konstruktionistista 

näkökulmaa, jonka mukaan kieli ja kielenkäyttö eivät ole sidoksissa vain 

vuorovaikutustilanteeseen vaan myös kielenkäyttöyhteisöihin. Kielenkäyttö nähdään 

osana yhteisön toimintaa. Sen ajatellaan rakentavan yhteisöjä sekä niille ominaisia 

tapoja hahmottaa maailmaa. (Luukka 2000: 151–152.) Kielenkäytön ajatellaan 

vaikuttavan sosiaalisten identiteettien, sosiaalisten suhteiden sekä tiedon ja uskomusten 

rakentamiseen ja muokkaamiseen (Fairclough 1992: 64, 1997: 76). Opiskelijat, joiden 

asennoitumista tarkastelen, ottavat vaikutteita ympäristöstään. Samaan aikaan he 

rakentavat koko kieliyhteisön toimintaa. Ympäristöstä saatujen vaikutteiden pohjalta 

informantit muodostavat ajatuksia, joilla he hahmottavat äidinkielen oppiainetta ja 

suomen kieltä. Eroja yksilöiden välille luo se, että toiset painottavat erilaisia asioita kuin 

toiset.  

 

Kriittisessä diskurssianalyysissä etsitään vastausta kysymykseen, miten ja millä 

vaikutuksella merkitykset tulevat ilmaistuiksi tietyissä yhteisöissä ja tilanteissa. 

Analyysin avulla voidaan tarkastella, miten kieli luo ja rakentaa kontekstin. Kieli ja sen 

käyttöyhteys liittyvät niin tiiviisti yhteen, ettei kieltä ole olemassakaan ilman sen 

käyttämistä tietyssä kontekstissa. (Luukka 2000: 152–153.) Ympäröivä yhteiskunta ja 

kulttuuri rajoittavat kielenkäyttöä, mutta kielenkäyttö myös vaikuttaa ympäröivään 

maailmaan. (Pietikäinen 2000: 197.) Tutkielmassani selvitän informanttien kouluun ja 

kieleen liittyviä asenteita, joten mukana on myös yhteiskunnallinen näkökulma.  

 

Diskurssi on työni kannalta keskeinen käsite, joten se on syytä määritellä. Määrittely ei 

kuitenkaan ole ongelmatonta. Samalla, kun diskurssintutkimus on saanut jalansijaa 

kielitieteen ja yhteiskuntatieteiden alueella, diskurssin käsite on laajentunut ja 

epämääräistynyt. Kielitieteessä diskurssin käsitettä voidaan laajimmillaan käyttää 

kielenkäytön, kirjoitettujen tekstien, keskustelujen ja kokonaisten viestintätapahtumien 

tutkimuksesta. Kielitieteilijöille diskurssi merkitsee erityisesti kirjoitusta ja puhetta. 

Diskurssianalyysi voi olla minkä tahansa kielellisen tekstin kielellistä analyysiä. 

Tutkimuskohde on yleensä lausetta laajempi kielellinen kokonaisuus eikä diskurssia 

analysoida irrallisena kielen ilmiönä vaan aina suhteessa johonkin kontekstiin. (Luukka 

2000: 133–134, 143–144.) 
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Diskurssien voi myös määritellä olevan todellisuuden jäsentämisen tapoja, jotka ovat 

tietyssä kulttuurissa ja sosiaalisessa ympäristössä kielenkäyttäjille tuttuja. Tekstit 

synnyttävät uusia diskursseja, mutta samalla teksteihin vaikuttavat jo olemassa olevat 

diskurssit, jotka muokkautuvat käytössä. Yksinkertaisimmillaan määriteltynä kyse on 

valinnoista, joita ohjaavat olemassa olevat käytännöt. Laajimmillaan diskurssi voi 

käsittää kokonaisia elämänalueita ja niiden osia. Se voi käsittää niinkin suuria 

kokonaisuuksia kuin politiikka, uskonto, viihde tai urheilu. Diskurssilla tarkoitetaan 

näihin asioihin liittyviä merkityksiä ja kielenkäyttötapoja. (Heikkinen 1999: 54.)  

 

Diskurssin käsitettä voidaan käyttää puhuttaessa kielenkäytöstä sosiaalisena toimintana 

(Fairclough 1992: 63; Pietikäinen & Mäntynen 2009: 26). Monikollista termiä diskurssit 

taas voidaan käyttää käsiteltäessä toistuvia ja tunnistettavia tapoja merkityksellistää ja 

kuvata asioita tietystä näkökulmasta (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 26–27). Käytän 

näitä määritelmiä tutkielmassani. Aineiston analysointiprosessissa opiskelijoiden 

yksilölliset vastaukset sulautuvat osaksi yleisempiä diskursseja, joilla sosiaalista 

todellisuutta on tapana tuottaa ja luoda tietyllä sosiaalisella kentällä. Yksilö nivoutuu 

samalla osaksi sitä yhteisöä, jossa hän toimii. (Ilmonen 2001: 100.) 

 

Pyrin erottelemaan kriittisen diskurssianalyysin keinoin aineistosta esiin nousevia 

oppiaineesta ja kielestä puhumisen tapoja. Joidenkin diskurssien kohdalla pyrin 

selvittämään, miten niiden syntyminen on selitettävissä kielen rakenteiden analyysin 

kautta. Siksi tarkastelen joidenkin esimerkkien kohdalla modaalisuutta. Tiettyjen 

kielellisten valintojen kautta informantit antavat asioille omanlaisiaan merkityksiä, 

joiden pohjalta erilaiset diskurssit rakentuvat. He tekevät jatkuvasti kielellisiä valintoja 

sen mukaan, millaisia merkityksiä he haluavat antaa tietyille asioille tai ilmaistessaan 

suhtautumistaan.  

 

Kriittisen diskurssianalyysin pääperiaatteisiin tutustuminen on tutkielmani kannalta 

tärkeää, mutta analyysin pääpaino tulee olemaan sisällönanalyysissä ja informanttien 

asenteiden tarkastelussa sekä siinä, mitä asenteet kertovat ammatillisen koulutuksen 

äidinkielen opetuksesta ja opiskelijoiden suhtautumisesta oppiaineeseen. Uskon, että 

tutkielmallani on enemmän annettavaa käytännön työlle kuin esimerkiksi kriittisen 

diskurssianalyysin kehittämiselle.  
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2.5. Aineiston käsittely analyysiosiossa ja tutkielmassa käytettävät termit 

 

Tässä luvussa määrittelen tutkielmassa käytettäviä termejä, koska tutkijan on syytä 

pohtia taustaoletuksiaan, tavoitteitaan ja käyttämiään käsitteitä (Pietikäinen 2000: 203). 

Tavoitteitani ja hypoteeseja käsittelin aiemmin johdantoluvussa. Esitän tutkielman 

analyysiosiossa runsaasti esimerkkejä aineistosta, jotta voin perustella päätelmiäni. 

Käytän käsitteitä ja termejä, joiden avulla analysoin esimerkeissä näkyviä asenteita. En 

pura jokaisen esimerkin kohdalla kaikkia siinä esiintyviä kielellisiä valintoja, vaan 

käytän käsitteitä analyysissä kulloisenkin tilanteen mukaan. Analyysin pääpaino on 

sisällönanalyysissä, mutta sovellan paikoin aineiston tarkasteluun myös kriittistä 

diskurssianalyysiä. Analyysin kannalta tärkeitä käsitteitä ovat asenne ja modaalisuus. 

Analyysissä käytän informanteista vaihtelevasti nimityksiä informantti, opiskelija ja 

vastaaja toiston välttämiseksi.  

 

Tutkija on aina tulkintojen tekijä aineistoa tarkastellessaan. Joku toinen tutkija voisi 

luokitella aineistoa toisella tavalla tai painottaa muita aineistosta löytyviä ulottuvuuksia. 

(Kiviniemi 2001: 82.) Tulkitsijan tutkijan positiossa on olennaista tiedostaa 

mahdollisuus, että aineistosta voi tehdä monenlaisia tulkintoja (Juhila 1999: 212). 

Ymmärrän, että toiset tutkijat voisivat tehdä aineistostani erilaisia tulkintoja ja 

päätelmiä. Pyrin tämän vuoksi tekemään analyysistä mahdollisimman läpinäkyvää ja 

perustelen tulkintojani esimerkkien avulla. 

 

Tutkielmani kannalta on hyödyllistä määritellä käsite asenne, koska lähtökohtia 

asennetutkimukselle on erilaisia. Määritelmissä on eroja siinä, katsotaanko asenne 

yksilön vai yhteisön ominaisuudeksi. Asennetutkimuksen valtavirta nojaa 

sosiaalipsykologiseen asennetutkimukseen, jossa asenteiden ajatellaan muodostuvan 

tiedollisesta, tunteellisesta ja toiminnallisesta komponentista. Myös asenteiden 

tilannesidonnaisuutta on pohdittu. Ajatellaan, että asenne määrittyy erityisesti yksilön 

ominaisuudeksi ja vasta toissijaisesti se on sosiaalista. Kuitenkin toiset tutkijat 

korostavat asenteen sosiaalista luonnetta.  (Vaattovaara 2009: 28–29.) Ajattelen, että 

informanttien asenteet eivät synny täysin heidän yksilöllisten lähtökohtiensa kautta, 

vaan asennoitumiseen vaikuttavat myös yhteisössä vaikuttavat arvot ja uskomukset. 
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Eroja yksilöiden välille syntyy siinä, mitä kukainenkin painottaa. Toiset pitävät toisia 

asioita tärkeämpinä kuin toiset.   

 

Asenteet rakentuvat mielipiteistä ja niiden rakentuminen on diskursiivista, joten esitetyt 

mielipiteet eivät ole peili sellaiseen kognitiiviseen ominaisuuteen kuin asenne. Kieli on 

sosiaalista todellisuutta, ei ikkuna mieleen. Asenteita tuotetaan kielessä, eli asenne on 

kielen käytön ilmiö. Tämän vuoksi asenteiden tutkimus vaatii asenteiden kielellisen 

ilmaisun tutkimusta. (Pälli 1999: 124, 127.) Diskursiivisen asennenäkökulman mukaan 

asenne tuotetaan tekstissä, joten en voi käsitellä opiskelijoiden asennoitumista muuten 

kuin heidän kirjallisten vastaustensa perusteella. Asenteet ja mielipiteet vaativat 

usemmiten myös perusteluja (Pälli 1999: 137). Tarkastelen tutkielmassani, miten 

informantit ottavat kantaa äidinkielen opetukseen liittyviin asioihin ja miten he 

ilmaisevat ja perustelevat kantansa. Selvitän, asennoituvatko he oppiaineeseen 

myönteisesti vai kielteisesti. 

 

Kielessä ei ole yksiselitteisiä tulkintoja eikä ilmaistuista mielipiteistä voida löytää 

muuta kuin potentiaalisia asennetulkintoja, jotka nousevat yhteiskunnassa vallitsevista 

kulttuurisista, ideologisista ja sosiaalisista tekijöistä. Tässä mielessä asenne tai mielipide 

on eräänlainen suhteutus vallitseviin, yleisesti hyväksyttäviin tai vältettäväksi 

miellettyihin asenteisiin ja arvoihin. Kielenkäytön tutkimus osoittaa, että asenteen 

kohdetta ei ole olemassa irrallisena diskurssista. (Pälli 1999: 145.) Yksilön oma asenne 

on siis aina suhteessa ympäröivien muiden asenteisiin ja asennoitumiseen.  

 

Tarkastellessani aineistoa kiinnitän huomiota ilmausten modaalisuuteen. 

Modaalisuudella tarkoitetaan semanttista aluetta, jossa on kyse asiaintilan 

todenmukaisuutta ja toteutumismahdollisuuksia koskevista arvioista. Modaalisten 

kielenainesten avulla puhuja ilmaisee, pitääkö hän asiaa varmana, välttämättömänä, 

todennäköisenä, mahdollisena, epävarmana tai mahdottomana, pakollisena tai 

luvallisena,  toivottavana tai epätoivottavana, ulkoisista tai sisäisistä edellytyksistä 

riippuvaisena. Modaalisuutta voidaan ilmaista muun muassa verbeillä, 

nessessiivirakenteilla, adjektiiveilla, moduksilla, adverbeilla ja partikkeleilla. Samassa 

virkkeessä voi olla yhtä aikaa useampi saman modaalisen ulottuvuuden ilmaus. (VISK 
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2008: § 1551.) Modaalisuutta voi siis käyttää kuvaamassa niitä tekstin ominaisuuksia, 

jotka ilmaisevat kirjoittajien asenteita heitä itseään ja aihetta kohtaan. 
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3. ANALYYSI 

 

3.1. Oppiaineen kiinnostavuus 

 

Yksi tutkielmani tavoite on selvittää, mitä mieltä ammattiin opiskelevat informantit ovat 

äidinkielen oppiaineen kiinnostavuudesta. Käsittelen kahdessa alaluvussa 

kyselylomakkeen ensimmäistä, toista ja kolmatta kohtaa, joissa informanteilta kysyttiin 

oppiaineen mielenkiintoisuudesta. Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen lomaketta sen 

ensimmäisen kysymyksen osalta ja tarkastelen informanttien vastauksia määrällisesti. 

Toisessa alaluvussa keskityn lomakkeen toisen ja kolmannen kohdan avointen 

kysymysten vastausten tarkasteluun. 

 

Lomakkeen ensimmäisessä kohdassa informantit valitsivat valmiista 

vastausvaihtoehdoista sen, joka parhaiten kuvasi, miten mielenkiintoisena he pitävät 

äidinkielen oppiainetta. Toisessa kohdassa kysyttiin, mikä oppiaineessa on 

mielenkiintoisinta ja kolmannessa, mikä siinä on tylsintä. Lomakkeen ensimmäisessä 

kohdassa pyritään siis selvittämään oppiaineen kiinnostavuutta yleisesti ja kahdessa 

seuraavassa kohdassa oppiaineen osa-alueiden kiinnostavuutta.  

 

 

3.1.1. Kiinnostavuuden määrällinen tarkastelu 

 

Kyselylomakkeen ensimmäisessä kohdassa informantteja pyydettiin alleviivaamaan 

annetuista vaihtoehdoista se, joka kuvasi parhaiten, kuinka mielenkiintoisena he pitävät 

äidinkielen oppiainetta. Annetut vastausvaihtoehdot ovat tosi tylsä, melko tylsä, melko 

mielenkiintoinen, hyvin mielenkiintoinen ja todella mielenkiintoinen. Yksikään 

informanteista ei pidä äidinkielen oppiainetta todella mielenkiintoisena. Opiskelijoista 

yhteensä 7 pitää oppiainetta hyvin mielenkiintoisena, 16 melko mielenkiintoisena ja 9 

melko tylsänä. Tosi tylsä -vastausvaihtoehdon valitsi 2 informanttia. Vastausten 

jakaantuminen on esitetty kuviossa 1. 
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KUVIO 1. Äidinkielen oppiaineen kiinnostavuus. 

 

Tarkastelen myös, onko naisten ja miesten välillä eroja siinä, miten mielenkiintoisena 

he pitävät äidinkielen oppiainetta. Naisista 6 pitää oppiainetta melko tylsänä, 7 melko 

mielenkiintoisena ja 4 hyvin mielenkiintoisena. Heistä kukaan ei valinnut vaihtoehtoja 

tosi tylsä ja todella mielenkiintoinen. Miehistä 2 pitää oppiainetta tosi tylsänä, 3 melko 

tylsänä, 9 melko mielenkiintoisena ja 3 hyvin mielenkiintoisena. Äidinkielen oppiaine 

ei ole yhdenkään miehen mielestä todella mielenkiintoinen. 

 

Sekä naisten että miesten kohdalla suosituin vastausvaihtoehto on melko 

mielenkiintoinen. Seuraavaksi eniten naisten valintoja on saanut vaihtoehto melko tylsä. 

Miesten vastauksissa vaihtoehdot melko tylsä ja hyvin mielenkiintoinen ovat molemmat 

saaneet kolme valintaa. Tosi tylsänä oppiainetta pitää kaksi miespuolista opiskelijaa. 

Naisista yksikään ei valinnut tätä vastausvaihtoehtoa. 

 

Äidinkielen ajatellaan olevan tarpeellinen aine, vaikka osa informanteista mieltääkin sen 

tylsäksi. Esimerkissä 1 informantti kirjoittaa, että äidinkieli ei ole erityisen 

mielenkiintoista, mutta silti se on tarpeellinen aine. Myös esimerkissä 2 informantti 

kertoo äidinkielen olevan tarpeellista, mutta sen opiskelu ei vain kiinnosta.   

 

(1) En tiedä, onko äidinkieli mitenkään mielenkiintoista. Mielestäni se on kuitenkin 

tarpeellinen aine. -- (N 1) 
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(2) Äidinkieli on oikeastaan hyvinkin tarpeellista. Mutta ei vaan kiinnosta opiskella 

sitä. Esimerkiksi kielioppi ei kiinnosta ollenkaan. (M 7) 

 

Yhteensä 23 informanttia 34:stä pitää oppiainetta mielenkiintoisena, kun lasketaan 

yhteen kaikki vastaajat, jotka valitsivat jonkin seuraavista vaihtoehdoista: melko 

mielenkiintoinen, hyvin mielenkiintoinen ja todella mielenkiintoinen. Yhteensä 11 

naista 17:stä ja 12 miestä 17:stä on tätä mieltä. Erot sukupuolten välillä eivät ole kovin 

suuret. Näin pienessä aineistossa yksilöiden erotkin vaikuttavat. Suurin osa 

informanteista pitää äidinkielen oppiainetta mielenkiintoisena. 

  

Opetushallitus on selvittänyt ammattikoululaisten oppimistuloksia äidinkielen 

oppiaineessa vuonna 1999. Samalla selvitettiin opiskelijoiden asennoitumista 

oppiaineeseen esittämällä heille erilaisia väittämiä, kuten opiskelen mielelläni 

äidinkieltä. Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–5, kuinka samaa mieltä he 

ovat väitteen kanssa.  Vastaajista 8,6 % oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa ja     

22,9 % jonkin verran samaa mieltä. Vastaajista 26,6 % oli epävarmoja kannastaan,   

27,1 % oli jonkin verran eri mieltä ja 14,8 % oli täysin eri mieltä väitteen kanssa. 

(Väyrynen 2000: 99.) Yhteensä 31,5 % tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista 

opiskelee melko mielellään äidinkieltä.  

 

Vuonna 2010 on tehty selvitys yhdeksäsluokkalaisten oppimistuloksista peruskoulun 

päättövaiheessa. Selvityksestä kävi ilmi, että 36 % oppilaista pitää äidinkielen 

oppiainetta kiinnostavana (Lappalainen 2011: 30). Hieman suurempi osa peruskoulun 

päättövaiheessa olevista oppilaista pitää siis oppiainetta kiinnostavana kuin vuonna 

1999 tehdyn selvityksen ammattikoululaisista. 

 

Aineistoni informanteista 67,7 % vastasi pitävänsä äidinkielen oppiainetta 

mielenkiintoisena, joten informantit pitävät oppiainetta kiinnostavampana kuin 

ammattikoululaiset ja peruskoululaiset aiemmin tehdyissä selvityksissä. Tähän 

huomioon tulee kuitenkin suhtautua varauksella, sillä aineistoni on todella pieni 

verrattuna valtakunnallisiin arviointeihin.  
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3.1.2. Oppiaineen osa-alueiden kiinnostavuus 

 

Lomakkeen toinen ja kolmas kohta ovat avoimia kysymyksiä, joissa informantteja 

pyydettiin kertomaan, mikä oppiaineessa on mielenkiintoisinta ja mikä siinä on tylsintä. 

Osa informanteista mainitsi vain yhden mielenkiintoisen ja yhden tylsän osa-alueen, osa 

taas mainitsi useita osa-alueita molemmista ja perusteli vastauksensa. Jotkut kirjoittivat 

hyvin yleisesti mielenkiinnon kohteistaan, ja osa vastasi kysymyksiin 

yksityiskohtaisemmin. Mielipiteet vaihtelivat huomattavasti, ja harvat asiat toistuivat eri 

informanttien vastauksissa. Muutama osa-alue nousi kuitenkin selvemmin esille kuin 

muut.  

 

Käsittelen erikseen oppiaineen niitä osa-alueita, jotka informantit mieltävät 

mielenkiintoisimmiksi, ja erikseen niitä oppiaineen osa-alueita, jotka he mieltävät 

tylsiksi. Merkitsen käsittelyn ohessa sulkuihin lukumäärän, montako opiskelijaa on 

maininnut kunkin sisällön. Sisällöt eivät vastaa täysin tutkinnon perusteissa mainittuja 

sisältöjä, koska käytän sisällöistä informanttien itse käyttämiä nimityksiä. Olen joissain 

tapauksissa yhdistänyt yhden nimityksen alle useampia vastauksia, jos on täysin selvää, 

että informantit tarkoittavat samaa osa-aluetta. Esimerkiksi kielenhuollon alle olen 

koonnut myös ne vastaukset, joissa informantti on kirjoittanut, että oppiaineessa 

kiinnostavinta tai tylsintä ovat esimerkiksi oikeinkirjoitusasiat, pilkkusäännöt tai 

yhdyssanat. Osa-alueiden nimitykset on poimittu informanttien tuottamasta tekstistä, 

joten olen myös kursivoinut ne. Käytän esimerkkejä aineistosta havainnollistamassa, 

miten informantit perustelivat osa-alueiden kiinnostavuutta. Lisäksi käsittelen erikseen 

naisten ja miesten vastauksia. 

  

Mielenkiintoisimpana äidinkielen oppiaineessa informantit pitävät kirjoittamista (10). 

Esimerkissä 3 kirjoittamisen kiinnostavuutta perustellaan sillä, että siinä pääsee itse 

tekemään eikä tarvitse vain kuunnella opettajaa. Myös muiden sisältöjen 

kiinnostavuutta perusteltiin sillä, että pääsee itse tai yhdessä tekemään erilaisia asioita. 

Opettajajohtoinen opetus miellettiin useissa vastauksissa tylsäksi. Kirjoittamista 

pidettiin kiinnostavana myös siksi, että sen avulla voi ilmaista itseään. Tämä perustelu 

näkyy esimerkissä 4. Esimerkissä 5 informantti perustelee kirjoittamisen 

kiinnostavuutta sillä, että sen harjoittelu avaa uusia näkökulmia asioihin.   



26 

 

 

(3) Kun saa kirjoittaa esseitä jostain hyvästä aiheesta. On mukava, kun saa itse 

tehdä jotain eikä vain tarvitse kuunnella, kun toinen puhuu. (N 2) 

 

(4) Kirjoittaminen, sillä sen avulla pääsee ilmaisemaan itseään parhaiten. (M 14) 

 

(5) Kuva-analyysien ja referaattien teko, koska niiden harjoittelu avaa uusia 

näkökulmia asioihin. Myös esitelmien ja puheiden pidot ovat hyviä, koska niitä 

jännittää aina ja ne tuovat kokemusta. (N 12) 

 

Osa informanteista eritteli tarkemmin, mitkä kirjoittamisen lajit ovat heidän mielestään 

kiinnostavimpia. Esimerkissä  3 informantti mainitsee mielenkiintoisimmaksi esseiden 

kirjoittamisen, ja esimerkissä 5 informantti kirjoittaa, että kuva-analyysien ja 

referaattien teko on kiinnostavaa. Kiinnostavaa opiskelijoiden mielestä on muun muassa 

esseiden kirjoittaminen (2), referaattien kirjoittaminen (2), luova kirjoittaminen (2) ja 

kuva-analyysin kirjoittaminen (1). Kaikki informantit eivät eritelleet tarkemmin, 

millaisten tekstien kirjoittaminen on kaikkein kiinnostavinta. 

  

Muita asioita, joita informantit pitävät oppiaineessa mielenkiintoisina, ovat esitelmien 

pitäminen (6), kielenhuolto (6), kertaaminen (3), kirjallisuus ja lukeminen (3),   

kielioppi (3), murteet (2) ja suomen kielen hankaluus ja monimutkaisuus (2). Yksittäisiä 

mainintoja saivat myös seuraavat asiat: asiakirjastandardit, keskustelut ja väittelyt, 

omaan kieleen tutustuminen, oman kielen kehittäminen sekä puheet. Esimerkissä 6 eräs 

informantti kirjoittaa, että oppiaineessa on kiinnostavaa se, että siinä on niin paljon eri 

osa-alueita.   

 

(6) Se, että äidinkielessä on niin paljon eri osa-alueita. (M 7) 

 

Informantit perustelivat vastauksiaan eri tavoin. Esimerkissä 5 informantti perustelee 

esitelmien ja puheiden pidon kiinnostavuutta sillä, että puhe-esitykset tuovat 

esiintymiskokemusta. Informantti kokee siis hyötyvänsä esitelmien ja puheiden 

pitämisestä. Esimerkissä 7 informantti taas perustelee kielenhuollon kiinnostavuutta 

sillä, että on kiinnostavaa kuulla lisää kielenhuollon asioista, jotka tulevat vastaan 

arkipäiväisessä elämässä. Myös muissa perusteluissa oli nähtävissä yhteys arkielämään 

ja hyöty esimerkiksi työelämässä. Yhteensä neljä informanttia perusteli oppiaineen osa-

alueiden kiinnostavuutta sillä, että niistä on hyötyä tulevaisuudessa. 
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(7) Välillä saattaa tulla arkipäivänä vastaan esim. yhdyssanaongelmia tms, jotka 

askarruttavat päätä. Näistä on mukava kuulla tunnilla lisää. (M 17) 

   

Naisten mielestä kiinnostavimpia oppiaineen sisällöistä ovat kirjoittaminen (7), 

esitelmien pitäminen (5), kirjallisuus ja lukeminen (3), kielenhuolto (3),        

kertaaminen (2), kielioppi (2), murteet (1), omaan kieleen tutustuminen (1) ja        

puheet (1). Jokaisen vastauksen kohdalla ei ole varmaa, ovatko informantit tarkoittaneet 

kieliopilla oikeasti kielioppia vai kielenhuoltoa ja oikeakielisyyttä. Annan kieliopin olla 

kuitenkin omana ryhmänään, koska en voi olla varma asiasta kaikkien vastausten 

kohdalla. Tehdyn kyselyn mukaan termit oikeakielisyys ja kielioppi sekoittuvat usein 

lukiolaisilla (Hiidenmaa 2003: 31). On hyvin mahdollista, että ammattiin opiskeleville 

informanteillekaan termit eivät ole täysin selvät.  

 

Miesten mielestä kiinnostavimpia oppiaineen sisällöistä ovat kielenhuolto (3), 

kirjoittaminen (3), suomen kielen hankaluus ja monimutkaisuus (2),   

asiakirjastandardit (1), kertaaminen (1), keskustelut ja väittelyt (1), kielioppi (1),    

oman kielen kehittäminen (1), esitelmien pitäminen (1) sekä murteet (1). Kolme 

miehistä jätti vastaamatta kysymykseen. Lisäksi kaksi informanttia kirjoitti, ettei 

oppiaineessa kiinnosta juuri mikään. 

 

Sekä naisten että miesten mielestä oppiaineen kiinnostavin sisältö on kirjoittaminen. 

Miehistä yhtä kiinnostavaa on kuitenkin myös kielenhuolto, joka oli naisten 

vastauksessa kolmanneksi kiinnostavin osa-alue. Naisten mielestä toiseksi kiinnostavin 

sisältö oppiaineessa on esitelmien pitäminen, jota vain yksi miehistä piti kiinnostavana. 

Miehistä toiseksi kiinnostavinta oppiaineessa on suomen kielen hankaluus ja 

monimutkaisuus. Miesten vastauksissa oli enemmän hajontaa kuin naisten vastauksissa. 

Vastauksissa oli paljon yksittäisiä mainintoja siitä, mikä oppiaineessa on 

mielenkiintoisinta. Kaikki eivät lisäksi olleet vastanneet kysymykseen tai osanneet 

nimetä mitään, mikä oppiaineessa kiinnostaisi.  

 

Oppiaineen tylsimmät osa-alueet ovat informanttien mukaan kielioppi (9),    

kielenhuolto (9), kirjallisuus ja lukeminen (5) ja kirjoittaminen (3). Yksittäisiä 

mainintoja saivat kulttuuri, teoria, vierailut ja vaikeat tehtävät. Lisäksi neljä 
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informanttia kirjoittaa, että oppiaineessa kaikki on tylsää. Näistä vastaajista kaksi valitsi 

kyselylomakkeen ensimmäisessä kohdassa vaihtoehdon tosi tylsä ja kaksi vaihtoehdon 

melko tylsä. 

 

Informantit perustelivat melko vähän, miksi he ajattelevat jonkin oppiaineen osa-alueen 

tylsäksi. Kielioppiasioiden kohdalla perusteluna oli yleensä se, että esimerkiksi termejä 

ei tarvitse tulevaisuudessa. Niiden ulkoa opettelu ja muistaminen tuntuu vaikealta. 

Yhteensä seitsemän informanttia perusteli näillä seikoilla kieliopin tylsyyttä. 

Esimerkissä 8 informantti perustelee kieliopin tylsyyttä sillä, ettei esimerkiksi 

sijamuotojen nimiä tarvitse, koska kieltä käyttäessä oikea muoto tulee automaattisesti. 

Informantti toteaa myös, että termit sekoittavat pään.  

 

(8)  Sellaiset asiat, joita todella harvoin tai koskaan ei oikeasti tarvita, esimerkiksi 

essiivit ja translatiivit yms, koska niitä käytettäessä se tulee automaattisesti ja 

nuo nimet, kuten essiivi sekoittaa pään. (N 3) 

 

(9) Kaikki. Tuntuu, että on turhauttavaa opiskella omaa äidinkieltä. (N 9) 

 

(10) Kaikki. Ei kiinnosta. (M 16) 

 

Esimerkeissä 9 ja 10 informantit kirjoittavat, että oppiaineessa kaikki on tylsää. 

Esimerkissä 9 informantti kertoo, että on turhan tuntuista opiskella omaa äidinkieltään. 

Esimerkissä 10 informantti taas toteaa, ettei oppiaine yksinkertaisesti kiinnosta häntä. 

Yhteensä kaksi informanttia ilmoitti, ettei oppiaine vain kiinnosta itseä.  

  

Naisten mielestä oppiaineen tylsimpiä sisältöjä ovat kielioppi (5), kielenhuolto (5), 

kirjallisuus ja lukeminen (3), kirjoittaminen (3) ja teoria (1). Kolme naista jätti 

vastaamatta kysymykseen, ja yhden naisen mielestä oppiaineessa kaikki on tylsää. 

Miesten mielestä tylsimpiä sisältöjä ovat kielenhuolto (4), kielioppi (4) sekä kirjallisuus 

ja lukeminen (2). Yksittäisiä mainintoja saivat kulttuuri, vaikeat tehtävät ja vierailut. 

Kolmen miehen mielestä oppiaineessa kaikki on tylsää. Miehistä yksi jätti vastaamatta 

kysymykseen. Oppiaineen tylsimpien osa-alueiden suhteen nais- ja miesinformanttien 

mielipiteet ovat melko yhtenevät. 
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3.2. Oppiaineen hyödyllisyys 

 

Tässä luvussa tarkastelen, miten hyödyllisenä informantit pitävät äidinkielen oppiainetta 

ja sen eri sisältöjä. Kyselylomakkeen viidennessä kohdassa informantteja pyydettiin 

arvioimaan valmiiden vastausvaihtoehtojen avulla, miten hyödyllisenä he pitävät 

oppiaineen eri sisältöjä. Määritin oppiaineen sisällöt tutkinnon perusteissa annettujen 

äidinkielen oppiaineen tavoitteiden ja arvioitavien sisältöjen mukaan. Oppiaineessa 

arvioitavia sisältöjä ovat tekstien ymmärtäminen, kirjallinen viestintä, vuorovaikutus ja 

työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen, mediaosaaminen, tiedonhankinta ja 

kielen ja kulttuurin tunteminen (Opetushallitus 2009b: 36–37). Lomakkeessa 

informantteja pyydettiin myös perustelemaan vastaukset sanallisesti. Tarkastelen 

jokaista arvioitavaa sisältöä ja informanttien asennoitumista siitä saatavaan hyötyyn 

omassa alaluvussaan.  

 

Yhdistän kyselylomakkeen kohtien 4, 6, 7, 8 ja 9 vastauksia oppiaineen osa-alueiden 

hyötyjen tarkasteluun niiltä osin, kun ne niihin yhdistyvät. Kaikki kyseiset 

kyselylomakkeen kohdat ohjasivat informantteja pohtimaan oppiaineen hyödyllisiä 

puolia. Lisäksi käsittelen erillisissä alaluvuissa vastauksista nousseita hyötyyn liittyviä 

diskursseja, jotka eivät sovi oppiaineen sisältöjen tarkastelun yhteyteen. 

Hyötydiskurssilla tarkoitan sitä, että äidinkielen oppiaine nähdään jollain tavalla 

hyödyllisenä asiana. Kieli on kuin työkalu, jota voidaan käyttää apuna jonkin asian 

saavuttamisessa. 

 

 

3.2.1. Tekstien ymmärtäminen 

 

Nykyihminen elää keskellä informaatiovyöryä. Sekä työ että vapaa-aika edellyttävät 

jatkuvaa tekstien ja informaation käsittelyä, koska tekstejä tuotetaan todella tehokkaasti. 

(Koski 1998: 13.) Koska tekstejä on kaikkialla, on olennaista oppia ymmärtämään 

niiden keskeiset tavoitteet ja sisältö. Lukutaidon ja tekstien ymmärtämisen tärkeys on 

yhteydessä yhteiskunnassa toimimiseen. Lukutaitoa ei siis voi enää tarkastella vain 

lapsuuden tai kouluopetuksen tuottamana perustaitona vaan koko eliniän kehittyvänä 

yksilön oppimisen ja henkisen kasvun, työnteon ja aktiivisen kansalaisuuden 
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avaintaitona (Linnakylä 2000: 107). Luku- ja kirjoitustaito ovat nyky-yhteiskunnassa 

välttämättömiä taitoja. Lukeminen ja tekstien kommentointi on myös täysipäiväistä 

työtä yhä useammassa paikassa. 

 

Lukutaito on osa jokapäiväistä elämää. Sen avulla sopeudutaan ja sosiaalistutaan 

yhteiskuntaan. Samalla lukutaito antaa mahdollisuuden omaehtoiseen kasvuun ja vallan 

vaikuttaa asioihin. Lukutaito toimii tiedon hankinnan, kokemusten jakamisen, 

yhteistyön ja kommunikoinnin välineenä arkielämässä, opiskelussa, työssä ja vapaa-

ajan harrastuksissa. (Linnakylä 2000: 109.)  

 

Luetun ymmärtäminen voidaan määritellä aiempiin kokemuksiin, yksilöllisiin 

ajattelutapoihin, arvostuksiin ja tavoitteisiin liittyväksi merkityksen 

luomistapahtumaksi. Tässä tapahtumassa lukija rakentaa omaa tulkintaansa ja omia 

johtopäätöksiään tekstin ja oman kokemusmaailmansa sekä kulttuurisen kontekstin 

varassa. (Linnakylä 2000: 111.) Lukutaito ei ole vain mekaanista lukemista. Siihen 

liittyy muun muassa ymmärrystä tekstistä, sen pyrkimyksistä ja kontekstista. Lisäksi 

jokainen lukija tuo mukaan oman kokemusmaailmansa. Tekstien ymmärtäminen on 

olennainen ja tärkeä sisältö äidinkielen opetuksessa myös ammatillisessa koulutuksessa, 

koska taitoa voi kehittää jatkuvasti. 

 

Äidinkielen oppiaineen arviointikriteereissä tekstien ymmärtämisen hyväksi hallinnaksi 

katsotaan, kun opiskelija ymmärtää tekstin tarkoituksen ja pääsisällön sekä osaa 

yhdistää ja vertailla sen yksityiskohtia omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa suhteuttaen 

(Opetushallitus 2009b: 36). Informantit arvioivat annettujen vastausvaihtoehtojen 

avulla, kuinka hyödyllisenä he pitävät tekstien ymmärtämistä. Vastausten 

jakaantuminen on esitetty kuviossa 2. Kirjoitan jatkossa numeroin lukumäärät, kuinka 

moni informanteista on valinnut tietyn vastausvaihtoehdon, jotta useiden lukujen 

käsittely rinnan olisi selkeämpää. 
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KUVIO 2. Tekstien ymmärtämisen hyödyllisyys informanttien mielestä. 

 

Naisista 8 mieltää tekstien ymmärtämisen todella hyödylliseksi ja 7 hyvin hyödylliseksi. 

Melko hyödylliseksi tekstien ymmärtämisen määrittelee 1 nainen, ja 1 naisista mieltää 

sisällön melko hyödyttömäksi. Miehistä 4 pitää tekstien ymmärtämistä todella 

hyödyllisenä, 7 hyvin hyödyllisenä ja 4 melko hyödyllisenä. Miehistä 1 valitsi 

vaihtoehdon melko hyödytön ja 1 täysin hyödytön -vaihtoehdon. Naisista suurin osa 

pitää tekstien ymmärtämistä todella tai hyvin hyödyllisenä. Miehistä suurin osa pitää 

sisältöä hyvin hyödyllisenä. Todella hyödyllisenä ja melko hyödyllisenä tekstien 

ymmärtämistä pitää 4 miestä. Naiset pitävät siis tekstien ymmärtämistä 

hyödyllisempänä sisältönä kuin miehet. 

 

Yhteensä 31 informanttia 34:stä pitää tekstien ymmärtämistä hyödyllisenä sisältönä, jos 

lasketaan yhteen kaikki vastaajat, jotka valitsivat jonkin seuraavista vaihtoehdoista: 

todella hyödyllinen, hyvin hyödyllinen ja melko hyödyllinen. Suurin osa informanteista 

pitää siis tekstien ymmärtämistä hyödyllisenä sisältönä. 

 

Tekstien ymmärtämisen hyödyllisyyttä perusteltiin vastauksissa vaihtelevasti. 

Esimerkissä 11 informantti käyttää niin sanottua velvollisuusdiskurssia. Hänen 

mielestään kaikkien pitää ymmärtää lukemiaan tekstejä. Verbi pitää on modaaliverbi, 

johon voidaan tulkita sisältyvän puhujan tahto tai puheyhteisön normeja ilmaiseva lupa 

tai velvollisuus. Informantti ilmaisee verbillä välttämättömyyttä. (ks. VISK 2008 § 
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1551, 1554; Kangasniemi 1992: 342.) Vastaaja ilmaisee tekstien ymmärtämisen 

välttämättömäksi taidoksi ja kirjoittautuu näin velvollisuusdiskurssiin, jossa jokin asia 

tai asian hallinta nähdään velvollisuutena. Informanteista kuusi ilmaisee jollain tavalla, 

että on välttämätöntä ymmärtää lukemiaan tekstejä. Vastaajat eivät kuitenkaan 

perustelleet, miksi tekstien ymmärtäminen on niin välttämätöntä. Analyysissä 

sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin työ jakautuu niin, että sisällönanalyysillä 

kuvataan tekstin sisältöä ja diskurssianalyysillä taas sitä, miten merkityksiä on tuotettu 

tekstissä. Nimitän diskursseiksi toistuvia ja tunnistettavia tapoja merkityksellistää ja 

kuvata asioita. 

 

(11) Tekstit pitää ymmärtää. (N 9)  

 

(12) On hyvä ymmärtää kaikki eteen tulevat tekstit niin ei tule yllätyksiä. (M 14) 

 

(13) Mielestäni tekstin ymmärtäminen on tärkeää, koska luettu teksti tulee ymmärtää 

esim. työasioissa. (M 12) 

  

Esimerkissä 12 informantti kirjoittaa, että on hyvä ymmärtää lukemaansa, jotta välttyy 

yllätyksiltä. Myös kaksi muuta informanttia kirjoittaa, että on hyvä ymmärtää 

lukemaansa, mutta he eivät peruste, miksi ymmärtäminen on niin hyvä asia. 

Esimerkissä 13 informantti perustelee tekstien ymmärtämisen hyödyllisyyttä sillä, että 

tekstejä tulee ymmärtää esimerkiksi työelämässä. Vastaaja ilmaisee modaalisella tulla-

verbillä velvollisuutta (Kangasniemi 1992: 347). Hän toisintaa näin vastauksessaan 

velvollisuusdiskurssia. Samalla hän kirjoittautuu hyöty työelämässä -diskurssiin 

ilmaisemalla, että tekstien ymmärtämisestä on hyötyä esimerkiksi työelämässä. 

Käsittelen hyöty työelämässä -diskurssia tarkemmin omassa alaluvussaan, koska se 

nousee esille niin monen oppiaineen sisällön yhteydessä. Yhteensä viisi informanttia 

perustelee tekstien ymmärtämisen hyödyllisyyttä sillä, että taidosta on hyötyä 

työelämässä. 

 

(14) Suomenkieliset opiskelijat ymmärtävät suomen kieltä hyvin. (M 15) 

 

(15) En koe tarvitsevani apua ymmärtääkseni, mitä luen. (N 8) 

 

Kaikki informantit eivät pidä tekstien ymmärtämistä hyödyllisenä sisältönä. Esimerkissä 

14 informantti kirjoittaa, että suomenkieliset opiskelijat ymmärtävät suomen kieltä 
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hyvin. Tekstien ymmärtämistä ei siis ole syytä harjoitella opinnoissa. Informantti 

hahmottaa tekstien ymmärtämisen mekaaniseksi lukutaidoksi, ei valmiudeksi ymmärtää 

ja käyttää kirjoitetun kielen muotoja. Kyseinen informantti on ainoa, joka valitsi 

valmiista vastausvaihtoehdoista täysin hyödytön -vaihtoehdon. Esimerkissä 15 

informantti kirjoittaa, ettei tunne tarvitsevansa apua ymmärtääkseen lukemaansa ja siksi 

tekstien ymmärtäminen ei tunnu hyödylliseltä sisällöltä. Kyseinen informantti valitsi 

vastausvaihtoehdon melko hyödytön. Ne informantit, jotka mieltävät tekstien 

ymmärtämisen hyödyttömäksi sisällöksi, jatkavat linjaansa myös perusteluissaan. 

 

Mari Palosaari on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan kahdeksasluokkalaisten poikien 

suhtautumista lukemiseen. Palosaaren informantit käsittelivät lukemista lähinnä yhtenä 

tapana kuluttaa aikaa. He eivät huomanneet lukuharrastuksen yhteyttä lukutaitoon tai 

lukutaidon merkitystä tulevissa opinnoissa ja työelämässä. Palosaaren mukaan olisi 

tärkeää saada oppilaat ymmärtämään, että lukemisella on jokin merkitys. (Palosaari 

2008: 70.) Informanttieni vastauksista huomaa, että he ajattelevat lukutaitoa laajemmin 

kuin Palosaaren informantit. Lukutaito nähdään vastauksissa hyödyllisenä taitona, jota 

tarvitsee tulevaisuudessa esimerkiksi työelämässä. Informanttini ovat vanhempia kuin 

Palosaaren informantit, mikä voi vaikuttaa erilaisiin tuloksiin. Lisäksi Palosaari 

keskittyi tutkielmassaan poikien vapaa-ajan lukemiseen, mikä vaikuttaa myös siihen, 

että tutkielmiemme tulokset ovat erilaiset. 

 

 

3.2.2. Kirjallinen viestintä 

 

Kirjoitustaito on nyky-yhteiskunnassa välttämätön taito, kuten lukutaitokin. Se on taito, 

jota tarvitsee niin arjessa, koulussa kuin työssä. Työelämä ja muuttunut maailma 

vaativat kykyä kirjoittaa erilaisia tekstejä, esimerkiksi raportteja, muistioita ja 

tarjouksia. Eri ammateissa vaaditaan taitoa kirjoittaa juuri tietynlaisia tekstejä. 

Ammatillisen äidinkielen opetuksen yhtenä tavoitteena onkin, että opiskelija osaa laatia 

ammattinsa ja yhteisönsä tavallisimmat kirjalliset työt (Opetushallitus 2009b: 36). 

 

Informantit valitsivat valmiista vastausvaihtoehdoista sen, joka kuvaa parhaiten, miten 

hyödyllisenä sisältönä he pitävät kirjallista viestintää. Lomakkeen neljännessä kohdassa  
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informanteilta kysyttiin, mikä on heidän käsityksensä äidinkielen opetuksen 

tarpeellisuudesta ja miksi opetus on tai ei ole tarpeellista. Osa informanteista kirjoitti 

tähän kohtaan mielipiteitään kirjallisesta viestinnästä, joten huomioin vastaukset myös 

tässä luvussa. Käsittelen lisäksi omina alalukuinaan kyselylomakkeen kohtia seitsemän 

ja kahdeksan, jotka liittyvät kiinteästi kirjalliseen viestintään. Lomakkeen kohdassa 

seitsemän informanteilta kysyttiin, millainen merkitys on kirjoitustaidolla, ja kohdassa 

kahdeksan, mitä hyötyä on kielioppitermien osaamisesta. 

 

Tutkinnon perusteissa kirjallisen viestinnän hyväksi hallinnaksi katsotaan, kun 

opiskelija osaa kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä sekä käyttää sujuvia 

lause- ja virkerakenteita sekä jaksottaa tekstiä. Lisäksi hyvään arvosanaan vaaditaan, 

että opiskelija osaa laatia asianmukaisia asiakirjoja ja käyttää tekstilajiin kuuluvia 

vaatimuksia ja muutakin tekstilajitietämystään. (Opetushallitus 2009b: 37.) Suurin osa 

informanteista mieltää kirjallisen viestinnän hyödylliseksi sisällöksi äidinkielen 

oppiaineessa. Vastausten jakautuminen on esitetty kuviossa 3. 

 

 

KUVIO 3. Kirjallisen viestinnän hyödyllisyys informanttien mielestä. 

 

Yhteensä 14 informanttia valitsi vastausvaihtoehdon todella hyödyllinen. Heistä 7 on 

naisia ja 7 miehiä. Naisista 6 ja miehistä 4 valitsi vaihtoehdon hyvin hyödyllinen ja 4 

naista ja 4 miestä vaihtoehdon melko hyödyllinen. Miehistä 1 valitsi 

vastausvaihtoehdon melko hyödytön ja 1 mies vaihtoehdon täysin hyödytön. Naiset 
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pitävät kirjallista viestintää hieman hyödyllisempänä sisältönä kuin miehet. Yhteensä 32 

informanttia 34:stä pitää kirjallista viestintää hyödyllisenä sisältönä äidinkielen 

oppiaineessa, kun lasketaan yhteen kaikki vastaajat, jotka ovat valinneet jonkin 

seuraavista vastausvaihtoehdoista: todella hyödyllinen, hyvin hyödyllinen ja melko 

hyödyllinen,  

 

Kirjallisen viestinnän opetuksen tärkeyttä ja hyödyllisyyttä perusteltiin vastauksissa 

muun muassa sillä, että oppii kirjoittamaan oikein. Oikeinkirjoitustaidot ovat hyödyksi 

esimerkiksi työelämässä. Yhteensä 17 informanttia kirjoittaa perustelussaan 

oikeinkirjoituksen tärkeydestä. Käsittelen erikseen oikeinkirjoitukseen liittyvää 

normatiivisuusdiskurssia tarkemmin omassa alaluvussaan.  

 

Perusteluista nousi esille myös ymmärrettävyys. Kun osaa kirjoittaa oikein, tulee 

ymmärretyksi. Yhteensä kahdeksan informanttia kirjoittaa, että kirjallisen viestinnän 

opetus on tärkeää ymmärretyksi tulemisen kannalta. Esimerkissä 16 informantti 

kirjoittaa, että on tärkeää pystyä muodostamaan ymmärrettävää tekstiä sekä työelämässä 

että opinnoissa itseään ja muita varten. Työelämän tarpeilla vastaustaan perustelee 

yhteensä seitsemän informanttia. Informantit kirjoittivat samankaltaisia perusteluja 

kyselylomakkeen muissakin kohdissa, kun he kirjoittivat kirjallisen viestinnän 

tärkeydestä.   

 

(16) Tärkeää työssä ja opinnoissa. On tärkeä osata muodostaa johdonmukaista ja 

ymmärrettävää tekstiä itseä ja muita varten. (N 6) 

 

(17) -- niin ei ole hyvä juttu, jos kaikki kirjoittamasi tekstit ovat täynnä kieliopillisia 

virheitä. Niiden takia sananmerkitykset voi muuttua, jolloin tekstin ymmärtää 

ihan väärin. (M 3) 

 

(18) Tosi tärkeää, koska kyllä ihmisten kuuluisi osata kirjoittaa kieltään oikein eikä 

vaikuttaa tyhmältä. (N 13) 

 

Esimerkissä 17 informantti kirjoittaa oikeinkirjoituksen tärkeydestä. Hänen mielestään 

ei ole hyvä asia, jos teksti on täynnä virheitä. Virheet voivat aiheuttaa 

väärinymmärryksiä. Esimerkissä 18 informantti kirjoittaa, että ihmisten kuuluisi osata 

kirjoittaa kieltään oikein, jotta he eivät vaikuttaisi tyhmiltä. Oikeinkirjoitus on 

yhteydessä siihen, millaisen kuvan annamme itsestämme ulospäin. Esimerkissä 
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informantti ilmaisee velvollisuutta käyttämällä modaaliverbiä kuuluisi (VISK 2008: § 

1577). Hän toisintaa samalla velvollisuusdiskurssia. Informantin mielestä on ihmisten 

velvollisuus kirjoittaa oikein. Yhteensä viisi informanttia toisintaa 

velvollisuusdiskurssia kirjoittaessaan kirjallisen viestinnän hyödyllisyydestä. 

Esimerkissä 18 kirjoittaja myös korostaa kirjallisen viestinnän tärkeyttä 

vahvistussanalla tosi.  

 

 

3.2.2.1. Kirjoitustaidon merkitys 

 

Kirjoitustaito on taitoa kirjoittaa. Tämän taidon avulla myös kirjallinen viestintä on 

mahdollista. Kyselylomakkeen kohdassa seitsemän informanteilta kysyttiin, millainen 

merkitys on kirjoitustaidolla. Kirjoitustaito liittyy kiinteästi kirjalliseen viestintään, 

joten käsittelen vastauksia omassa alaluvussaan kirjallisen viestinnän yhteydessä. 

Informanttien ajatukset ovat hyvin saman suuntaisia kuin heidän perustelunsa 

lomakkeen kohdassa, jossa tiedusteltiin kirjallisen viestinnän hyödyllisyyttä. Työelämän 

vaatimusten ja ymmärretyksi tulemisen lisäksi kirjoitustaidon avulla voi muun muassa 

ilmaista itseään ja jakaa tietoa.  

 

Esimerkissä 19 informantti kirjoittaa, että kirjoitustaidolla on suuri merkitys. 

Kirjoitustaidon avulla voi informantin mukaan ilmaista itseään, jakaa tietoa ja välttää 

väärinymmärretyksi tulemista. Kirjoitustaidon itseilmaisun välineenä nosti esille myös 

kaksi informanttia kyselylomakkeen neljännessä kohdassa. Kieli itseilmaisun välineenä 

liittyy kiinteästi hyötyyn, joten se on yksi hyötydiskurssin alle sijoittuvista diskursseista. 

Yhteensä kolme informanttia toisinti kieli itseilmaisun välineenä -diskurssia 

vastauksissaan. Kieli nähdään eräänlaiseksi välineeksi, josta on apua tietyissä 

pyrkimyksissä, kuten itsensä ilmaisemisessa. 

 

(19) Suuri merkitys. Itsensä ilmaiseminen, tiedon jakaminen. Väärinymmärretyksi 

tulemisen välttäminen. (N 11) 

 

Annikaisa Pietilä on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan lukiolaisten asennoitumista 

äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineeseen. Myös Pietilän aineistossa osa informanteista 

toisinti diskurssia itseilmaisun kehittäminen (Pietilä 2011: 51–52). Maria Tyni on 
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tarkastellut pro gradu -työssään yliopisto-opiskelijoiden ajatuksia suomen kielen 

merkityksestä. Tyninkin informanteista osa kirjoittautui kieli itseilmaisun välineenä            

-diskurssiin (Tyni 2003: 82). Diskurssia esiintyi myös britanniansuomalaisilla, joiden 

kansallista ja kielellistä identiteettiä Tiina Polvi (2002: 59) on tarkastellut pro gradu       

-tutkielmassaan. 

 

(20) Nykyään ei pärjää elämässä ilman kirjoitustaitoa ellei tulevaisuudessa aio 

muuttaa jonnekin keskelle ei mitään. (M 1) 

 

Suurin osa informanteista tyytyi toteamaan kyselylomakkeen seitsemännessä kohdassa, 

että kirjoitustaidolla on suuri merkitys tai että se on todella tärkeää. Osa vastaajista 

kirjoitti perusteluissaan myös siitä, että nykyään elämässä ei selviä ilman kirjoitustaitoa. 

Tällainen perustelu näkyy esimerkissä 20.  

  

En ole varma, oliko kysymys informanteille vaikea ymmärtää, koska vain harva kirjoitti 

juuri kirjoitustaidosta. Voi olla, että vastaajat lukivat kysymyksen huolimattomasti 

eivätkä he paneutuneet pohtimaan asiaa. Ehkä kirjoitustaito sekoittui aiemmassa 

kohdassa käsiteltyyn kirjalliseen viestintään, koska perustelut ovat samankaltaisia kuin 

aiemmissa vastauksissa.  

 

Osa informanteista ajattelee kirjoitustaidon käsin kirjoittamiseksi. Esimerkissä 21 

informantti kirjoittaa, että kirjoitustaidolla on todella pieni merkitys ja on ihan sama, 

miten käsin kirjoittaa. Informantti vahvistaa todella-sanalla sitä, ettei kirjoitustaito ole 

hänen mielestään merkityksellinen taito. Hän kirjoittaa lisäksi käsialasta, että on hauska 

vertailla kavereiden kanssa, kenen käsiala on huonoin. 

 

(21) Todella pieni. Sama se, miten käsin kirjoittaa. Hauska verrata muiden kanssa, 

kenellä on huonoin käsiala. (M 17) 

 

(22) Kirjoitustaito täytyy olla hallussa. Kaikki menee kumminkin atk-taitojen 

kehittyessä tietokoneelle, jonka vuoksi kirjoitustaitokin jää hieman taka-alalle. 

(N 4) 

 

(23) Hyvä osata, mutta ei silti tarvis niin paljon, kun nyt on nii koulussa harjotella. 

Kaikki kuitenkin jotenki osaa ja jos tekee koneella, se korjaa virheitä. (N 10) 
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Esimerkissä 22 informantti kirjoittaa, että kirjoitustaidon täytyy olla hallussa. Kirjoittaja 

ilmaisee modaalisella täytyä-verbillä välttämättömyyttä ja kirjoittautuu samalla mukaan 

velvollisuusdiskurssiin (Kangasniemi 1992: 345). Hän kirjoittaa myös, että nykyään 

käytetään paljon tietokonetta, minkä vuoksi kirjoitustaito jää hieman taka-alalle. 

Informantti ajattelee kirjoitustaitoa paljolti käsin kirjoittamisen kautta, koska hän ei 

huomioi, että tietokoneellakin kirjoitetaan tekstejä. Muissakin vastauksissa näkyy 

ajatus, että kirjoitustaidon merkitys vähenee, koska nykyään käytetään niin paljon 

tietokonetta. Esimerkissä 23 informantti kirjoittaa, että on hyvä osata kirjoittaa, mutta 

sitä ei tarvitsisi harjoitella koulussa niin paljoa, koska tekstinkäsittelyohjelmat korjaavat 

virheitä.  

 

Aino Leppänen kysyi pro gradu -tutkielmansa yhdeksäsluokkalaisilta informanteilta, 

millainen merkitys on kirjoitustaidolla. Leppänen tarkasteli työssään 

yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä äidinkielen opetuksesta. Hänen aineistossaan 

yksinkertaisin perustelu kirjoitustaidon tärkeydelle oli, että sitä tarvitaan joka päivä ja 

myös myöhemmin elämässä, esimerkiksi opiskelussa ja työelämässä. Lisäksi 

kirjoittamisen avulla voidaan kommunikoida ja ilmaista itseä. Yhdeksäsluokkalaiset 

ajattelivat, ettei nyky-yhteiskunnassa pärjää ilman kirjoitustaitoa. He kirjoittivat 

vastauksissaan paljon oikeinkirjoituksen merkityksestä ja siitä, että hyvä kirjoitustaito 

tarkoittaa mahdollisimman virheetöntä tekstiä. Tärkeää on lisäksi kirjoitettujen tekstien 

selkeys ja ymmärrettävyys. (Leppänen 2005: 23–24, 27–28.) Aineistostani löytyy 

samanlaisia perusteluja. Ammattiin opiskelevat informantit korostavat erityisesti 

kirjoitustaidon tärkeyttä työelämässä.  

 

 

3.2.2.2. Normatiivisuus 

 

Aineistosta nousee esiin kirjallisen viestinnän yhteydessä vahvasti niin sanottu 

normatiivisuusdiskurssi, joka näyttäytyy informanttien kirjoittaessa oikeinkirjoituksen 

hallinnan tärkeydestä. Normatiivisuudella tarkoitan kielen normien noudattamista. 

Diskurssia toisintaa 26 informanttia 34:stä, eli 76,5 % informanteista mieltää kielen 

normien osaamisen ja noudattamisen tärkeäksi. Naisista 14 ja miehistä 12 kirjoittautuu 

normatiivisuusdiskurssiin. Normatiivisuusdiskurssia toisintaneet informantit kirjoittivat 
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esimerkiksi, että on tärkeää ja hyödyllistä kirjoittaa oikein. Normatiivisuus nousee esille 

lomakkeen viidennen kysymyksen ohella muun muassa lomakkeen kohdissa neljä ja 

seitsemän. 

 

(24)  Esim. työelämässä niin, jos kaikki raportit ja s-postit on täynnä kielioppivirheitä 

niin eihän se hyvä juttu ole. (M 3)  

 

Esimerkissä 24 informantti tuo esille, että täynnä kielioppivirheitä oleva teksti ei ole 

hyvä asia työelämän viestinnässä. Suuri osa informanteista otti esille työnhaun ja 

työelämän kirjallisen viestinnän toisintaessaan normatiivisuusdiskurssia. He perustelivat 

kielen normien osaamisen, opiskelemisen ja noudattamisen tärkeyttä sillä, että työelämä 

ja työnhaku vaativat virheetöntä kirjoittamista. Samalla he kirjoittautuvat hyöty 

työelämässä -diskurssiin. 

 

(25)  -- On osattava käyttää mahdollisimman virheetöntä tekstiä eri markkinointi- ja 

myyntialan materiaaleissa jne. (M 10) 

 

(26)  Jos esimerkiksi lähettää työhakemuksen, joka on täynnä kielioppivirheitä, ei 

varmasti saa paikkaa. Äidinkielen osaaminen on myös yleissivistystä, hyvän 

äidinkielen osaamisen kautta saa ihmisestä paremman kuvan. Jos näkee esim. 

Facebookissa, että jollakin on paljon virheitä (yhdyssanat, isot kirjaimet yms.), 

ajattelen häntä tyhmänä. (N 13)  

 

Esimerkissä 25 informantti kirjoittaa oikeakielisyyden tärkeydestä markkinointi- ja 

myyntialan materiaaleissa. Virheetön teksti antaa luotettavan ja asiantuntevan kuvan 

sekä yrityksestä että ihmisestä. Informantti ilmaisee välttämättömyyttä ja noudattaa 

velvollisuusdiskurssia käyttäessään rakennetta on osattava (Kangasniemi 1992: 356). 

Esimerkissä 26 informantti toteaa, että työpaikkaa ei saa sellaisella hakemuksella, jossa 

on paljon kirjoitusvirheitä. Vastaajan mukaan virheetön teksti ja oman äidinkielen 

osaaminen antaa hyvän vaikutelman henkilöstä. Samassa esimerkissä informantti 

kirjoittaa pitävänsä tyhmänä sellaisia henkilöjä, joiden tekstissä on paljon virheitä. 

 

Myös Pietilän informantit toisintivat normatiivisuusdiskurssia, ja opiskelijoiden 

ajatukset olivat hyvin samansuuntaisia kuin omassa aineistossani. Sekä ammattiin 

opiskelevat opiskelijat että lukiolaiset kirjoittivat, että oikeakielisyys on tärkeää muun 

muassa siksi, ettei anna itsestään tyhmää tai huonoa kuvaa. Pietilän informanttien 
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mukaan oikeakielisyyden hallinta voi vaikuttaa imagoon, arvostukseen ja uralla 

etenemiseen. Pelkästään tekstin hyvä sisältö ei riitä, vaan muotoseikkojenkin tulee olla 

kunnossa. (Pietilä 2011: 35, 37.)  

 

Pietilän informantit perustelivat oikeinkirjoituksen tarpeellisuutta sillä, että puhekielen 

ja muiden kielen muotojen lisäksi on tärkeää olla yksi kielimuoto, joka on kaikille sama. 

Osa informanteista oli lisäksi todennut oikeakielisyysasioiden hallinnan 

välttämättömäksi ilman, että perusteli väitettään. (Pietilä 2011: 35, 37.) Ammattiin 

opiskelevat informantitkaan eivät aina perustelleet vastaustaan.  Näin on esimerkiksi 

esimerkissä 27. Informantti ei perustele väitettään, mutta esittää asian välttämättömäksi 

modaaliverbin pitää avulla (Kangasniemi 1992: 342). Lisäksi suomen kieltä pitää 

informantin mukaan osata kunnolla.  

 

(27) Kyllä kaikkien pitää osata kunnolla suomea. (M 5) 

 

Normatiivisuusdiskurssi nousi esille myös Aino Leppäsen pro gradu -tutkielman 

aineistosta. Monet yhdeksäsluokkalaisista pitivät kielioppia ja oikeinkirjoitusta 

tärkeänä, vaikka he eivät kokeneet niiden opetusta mielekkäiksi. Oikeinkirjoitus 

mainittiin aineiston vastauksissa 30 %:ssa.  (Leppänen 2005: 58–59.) Aineistossani 

diskurssia toisinti suurempi määrä informantteja kuin Leppäsen aineistossa. 

 

 

3.2.2.3. Kielioppitermien osaamisen merkitys 

 

Kyselylomakkeen kohdassa kahdeksan informanteilta kysyttiin, mitä hyötyä on 

kielioppitermien osaamisesta. Päätin erottaa vastausten käsittelyn omaksi alaluvukseen 

kirjallisen viestinnän yhteyteen, koska se ei sopinut luontevasti muihin lukuihin. 

Informanttien mielipiteet ja perustelut kielioppitermien osaamisesta ovat vaihtelevia. 

Suurin osa heistä on kuitenkin sitä mieltä, että termien osaamisesta on jotakin hyötyä, 

esimerkiksi sanojen taivutuksessa ja lauseiden muodostamisessa. 

 

(28) Onhan ne hyvä tietää, että osaa esimerkiksi muodostaa lauseen oikealla tavalla. 

-- (N 14) 
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(29) Hyötyä on taivuttamisesta, mutta mielestäni on turha muistaa ”nimiä” esim. 

nomini. On hyvä tietää, mitä ne ovat. Se auttaa myös kirjoittaessa. Kuitenkin 

esim. nominien ”otsikot” ovat mielestäni vähän turhia. (N 3) 

 

(30) Osaa taivuttaa sanoja, mikä tekee kielestä helpompaa. Tosin termien nimitykset 

on vaikea muistaa. (M 9) 

 

Esimerkissä 28 informantti kirjoittaa, että termit on hyvä tietää, jotta osaa esimerkiksi 

muodostaa lauseen oikealla tavalla. Esimerkissä 29 informantti taas kirjoittaa, että 

kielioppitermien hallinnasta on hyötyä sanojen taivuttamisessa. Hänen mielestään on 

hyvä tietää, mitä termit ovat. Informantin mielestä ei kuitenkaan ole tarpeen muistaa 

termien nimiä. Hän kirjoittaa, että termeistä on apua, kun kirjoittaa jotakin. Myös 

muissa perusteluissa on nähtävillä samanlaisia ajatuksia siitä, että termien nimien 

muistaminen ei ole tarpeellista. Lisäksi kaksi informanttia kirjoittaa, että termien nimien 

muistaminen on vaikeaa. Näin ilmaisee muun muassa informantti esimerkissä 30. 

Hänen mukaansa termeistä on apua sanojen taivuttamisessa. Informantti kirjoittaa, että 

sanojen taivuttaminen tekee kielestä helpompaa.  

 

(31) Ei niin olennaista, mutta hyvä tietää, kuuluu yleissivistykseen. (N 13) 

 

Esimerkissä 31 informantti kirjoittaa, että kielioppitermien osaaminen ei ole niin 

tärkeää, mutta ne on hyvä tietää, sillä ne kuuluvat yleissivistykseen. Niin sanottua 

yleissivistysdiskurssia toisinti tämän kysymyksen kohdalla kolme informanttia. 

Yleissivistys nousi esille lomakkeen muissakin kohdissa yhteensä kuuden informantin 

vastauksissa. Myös Pietilä (2011: 39) on erottanut tutkielmassaan yhdeksi 

hyötydiskurssin yhteydessä toisinnetuksi diskurssiksi yleissivistyksen. 

Yleissivistysdiskurssia esiintyi lisäksi Leppäsen tutkielmassa sekä 

yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä että pojilla (2005: 20, 22).  

 

Pietilä kirjoittaa, että yleissivistys on perinteinen ja yleinen diskurssi. Se esiintyy 

opetussuunnitelmissa ja opettajien puheessa. Tätä kautta se siirtyy myös opiskelijoiden 

vastauksiin. Pietilän mielestä on mahdollista, että yleissivistysdiskurssi on ulkoapäin 

omaksuttu diskurssi, jota opiskelijat vain toistavat. Tämä näkyy siinä, että Pietilän 

informantit eivät perustele vastauksiaan kunnolla. He eivät rakenna diskurssia itse 

aktiivisesti. (Pietilä 2011: 41.) Ammattiin opiskelevat informantitkaan eivät perustelleet 
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yleissivistykseen liittyviä vastauksiaan, joten en voi olla varma, onko diskurssi 

omaksuttu ulkoapäin esimerkiksi opettajalta. Informantit käyttävät vastauksissaan 

sananvalintoja, jotka viittaavat suoraan yleissivistysdiskurssiin, kuten yleissivistys ja 

perussivistys.  

 

(32) Taivutus on melko turha niille, jotka puhuvat suomea äidinkielenään, sillä se 

tulee useimmille luonnostaan. (M 14) 

 

Termien hallintaa pidettiin joissain vastauksissa hyödyttömänä taitona äidinkielisille 

puhujille. Tällainen perustelu näkyy esimerkissä 32. Informantti kirjoittaa, että 

äidinkielisille puhujille esimerkiksi sanojen taivutus tulee luontaisesti. Samankaltaisia 

perusteluja oli myös muiden informanttien vastauksissa.  

 

(33) Termeillä ei mielestäni ole suurta merkitystä jokapäiväisessä elämässä. Onhan 

ne hyvä hallita ja tiedostaa, mutta uskon pärjääväni, vaikka nominit ja muut 

termit unohtuisivatkin. (N 11) 

 

(34) Ei mitään tulevaisuutta ajatellen. En tule tarvitsemaan noita termejä ikinä.     

(M 7) 

 

Kaikki informantit eivät ajattele termien osaamista hyödyllisenä asiana. Termit tuntuvat 

jäävän kauas arkipäiväisestä elämästä, jossa niillä ei ole suurta merkitystä. Näin 

kirjoittaa esimerkiksi informantti esimerkissä 33. Informantin mielestä termit on hyvä 

hallita, mutta hän uskoo selviävänsä elämässä, vaikka kielioppitermit unohtuisivatkin. 

Yhteensä kahdeksan informanttia kirjoittaa, ettei termien hallinnasta ole juuri hyötyä. 

Esimerkissä 34 informantti ilmaisee jyrkästi, että termeistä ei ole hänelle mitään hyötyä 

tulevaisuudessa. Hän uskoo, ettei tarvitse termejä ikinä. 

 

Leppänen kysyi yhdeksäsluokkalaisilta, mitä hyötyä on kielen rakenteiden osaamisesta. 

Yksi tärkeimmistä perusteluista vastauksissa oli, että hallitsemalla kielen rakenteet osaa 

kirjoittaa oikein. Useat vastaajista olivat myös sitä mieltä, että oikeat rakenteet tulevat 

äidinkielenään suomea puhuville luonnostaan. Oppilaat kirjoittivat lisäksi, että kielen 

rakenteiden hallinnasta on hyötyä ainoastaan koulussa. (Leppänen 2005: 29, 31.) 

Samankaltaisia perusteluja löytyi ammatillista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden 

vastauksista. Informantit eivät huomanneet kielioppitermien yhteyttä arkielämään. He 

ajattelevat, että rakenteet tulevat äidinkielisten ihmisten puheessa ja kirjoituksessa 
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luonnostaan. Aineistostani ei kuitenkaan noussut yhtä voimakkaasti esille kielen 

rakenteiden osaamisen yhteys oikeinkirjoitukseen. Tähän vaikuttaa varmasti osaltaan se, 

että kysymykseni oli eri tavoin muotoiltu kuin Leppäsellä. Kysymykseni liittyi 

kielioppitermien osaamiseen, kun taas Leppänen tiedusteli informanteiltaan kielen 

rakenteiden osaamisen hyötyjä. 

 

Jyväskylän yliopistossa Sari Junkkarinen on tutkinut pro gradu -työssään 

yhdeksäsluokkalaisia ja äidinkielen opetusta. Hänen tutkielmassaan kielioppi sai 

keskeisen roolin opetuksen sisältöä ja hyötyä koskevissa vastauksissa. 

Hyödyllisyydestään huolimatta kielioppi oli vastaajien mielestä oppiaineen ikävin osa-

alue. Junkkarisen tutkielmassa nousi esille, että äidinkieli nähdään hyödyllisenä 

aineena, mutta siitä ei silti pidetä. (Junkkarinen 2006: 87.) Myös Leppäsen informantit 

pitävät kieliopin opiskelua tärkeänä, mutta sen opiskelu koetaan samalla tylsäksi (2005: 

60).  

 

Suurin osa ammattiin opiskelevista informanteista ajattelee kielioppitermien osaamisen 

jollakin tavalla hyödylliseksi. Samalla kielioppi määriteltiin oppiaineen yhdeksi 

tylsimmistä osa-alueista, joten informanttien mielipiteet ovat melko yhteneväiset 

yhdeksäsluokkalaisten mielipiteiden kanssa.  

 

 

3.2.3. Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen 

 

Nykyisin kiinnitetään yhä enemmän huomiota vuorovaikutustaitojen merkitykseen 

opiskelussa ja työelämässä. Yhteiskunta on muuttunut, samoin eri ammattien 

vaatimukset. Palveluyhteiskunnassa ihmisen persoonallisilla ominaisuuksilla on suuri 

merkitys ja sosiaalisista taidoista on muodostumassa tärkeä henkilökohtainen 

menestystekijä. Sosiaaliset taidot kohottavat työntekijän pätevyyttä ja mahdollistavat 

korkeatasoisen palveluvuorovaikutuksen. Vuorovaikutustaitojen avulla luodaan lisäksi 

pohja yhteistoiminnalle ja yhteenkuuluvuutta ihmisten välille. (Kauppila 2000: 13.) 

 

Usein vuorovaikutustaitoja pidetään itsestään selvänä asiana, mutta taitoja ei kuitenkaan 

opita riittävän hyvin ilman opetusta ja opiskelua (Kauppila 2000: 13). Tämän vuoksi 
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vuorovaikutustaitojen opiskelu on tärkeää myös ammatillisessa koulutuksessa. 

Ammatillisen äidinkielen tavoitteena on, että opiskelija viestii ja toimii 

vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan sekä pystyy 

osallistumaan työelämään, toimimaan aktiivisena kansalaisena ja hakeutumaan jatko-

opintoihin. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija kehittää viestintä- ja 

vuorovaikutustaitojaan ja osallistuu rakentavasti työpaikkansa viestintään. 

(Opetushallitus 2009b: 36.)  

 

Tutkinnon perusteissa lukee, että vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa 

toimimisen hyvän arvosanan kriteerit edellyttävät, että opiskelija toimii asiallisesti ja 

kohteliaasti vuorovaikutustilanteissa ja osallistuu keskusteluun ja vie keskustelua 

tavoitteen suunnassa eteenpäin. Hyvään arvosanaan vaaditaan myös, että opiskelija osaa 

perustella mielipiteensä ja väitteensä monipuolisesti sekä saa puhuessaan kontaktin 

kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin, että sitä on helppo seurata. 

(Opetushallitus 2009b: 37.)  

 

Informantit arvioivat annettujen vastausvaihtoehtojen avulla, kuinka hyödyllisenä he 

pitävät vuorovaikutustaitojen ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimimisen opiskelua. 

Suurin osa informanteista pitää sisältöä hyödyllisenä. Vastausten jakautuminen on 

esitetty kuviossa 4. 

 

 

KUVIO 4. Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimimisen hyödyllisyys 

informanttien mielestä. 
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Informanteista 14 pitää vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen  

-sisältöä todella hyödyllisenä. Vaihtoehdon valinneista informanteista 8 on naisia ja 6 

miehiä. Yhteensä 16 informanttia valitsi vastausvaihtoehdon hyvin hyödyllinen. Hyvin 

hyödyllisenä oppiaineen sisältöä pitää 9 naista ja 7 miestä. Vastausvaihdon melko 

hyödyllinen valitsi 3 miestä ja vaihtoehdon melko hyödytön 1 mies. Yksikään 

informanteista ei valinnut vaihtoehtoa täysin hyödytön.  

 

Yhteensä 33 informanttia 34:stä pitää vuorovaikutus ja työelämän 

kielenkäyttötilanteissa toimiminen -sisältöä hyödyllisenä, jos lasketaan yhteen kaikki 

vastaajat, jotka valitsivat jonkun vastausvaihtoehdoista: todella hyödyllinen, hyvin 

hyödyllinen ja melko hyödyllinen. Informantit pitävät sisältöä hyödyllisimpänä kaikista 

määrittämistäni oppiaineen sisällöistä. 

 

Suuri osa informanteista kirjoitti perusteluksi vastausvalinnalleen toteamuksen, että 

vuorovaikutus ja kielenkäyttötilanteissa toimiminen on hyödyllinen tai tarpeellinen 

sisältö oppiaineessa. Näin kirjoittaa muun muassa informantti esimerkissä 35.  

 

(35) Mitä muuta voi sanoa kuin että erittäin hyödyllinen. (M 3) 

 

(36) Kaikki, mikä valmistaa työelämään on hyödyllistä. ( M 17) 

 

Vastauksista nousee esille, että työelämään valmistavat asiat, ovat informanttien 

mielestä hyödyllistä. Tällainen perustelu näkyy esimerkistä 36. Sisällön nimi, 

vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen, viittaa suoraan 

työelämään, joten on ymmärrettävää, että informantit perustelevat vastauksiaan 

työelämään liittyvillä asioilla. Yhteensä 18 informanttia ilmaisee jollain tavalla, että 

vuorovaikutustaidoista on hyötyä työelämässä.  

 

Osa informanteista kirjoittaa perusteluissaan, kenen kanssa työelämässä täytyy olla 

vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi työpaikan muu henkilöstö ja asiakkaat mainitaan 

vastauksissa. Vuorovaikutustaitojen tarpeellisuutta perusteltiin muun muassa sillä, että 

hyvien taitojen avulla tulee ymmärretyksi ja yhteistyömahdollisuudet paranevat. 
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Esimerkissä 37 informantti kirjoittaa, että vuorovaikutustaitojen hallinta lisää 

ymmärrystä ja parantaa yhteistyömahdollisuuksia ja kommunikointia. 

 

(37) Lisää ymmärrystä ja parantaa yhteistyömahdollisuuksia ja kommunikointia 

yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön välillä. (N 15) 

 

Vastauksista nousee esille, että hyvät vuorovaikutustaidot ovat tarpeen, kun kohdataan 

erilaisia ihmisiä. Esimerkiksi työelämässä asiakkaan pitää ymmärtää, mitä työntekijä 

sanoo. Esimerkissä 38 informantti kirjoittaa, että suuria ongelmia ei tule vastaan, kun 

osaa suhtautua erilaisiin ihmisiin. Hänen mukaansa pitää muistaa, että jokainen asiakas 

on erilainen. Yhteensä viisi informanttia kirjoittaa, että asiakkaat pitää ottaa huomioon 

työelämän viestinnässä.  

 

(38) Pärjää hyvin eikä tule suurempia ongelmia, kun osaa suhtautua erilaisiin 

ihmisiin. Myös jokainen asiakas on erilainen ja pitää miettiä, mitä sanoo. 

Asiakkaan pitää ymmärtää. (N 5) 

 

(39) Mielestäni äidinkielen opiskelu ammattiopistossa täytyy säilyä pakollisena. 

Jokainen meistä tarvitsee sitä aina niin töissä kuin opiskelussakin. Ammattiin ns. 

valmistava opetus, kuten väittelyt, keskustelutaidot/neuvottelutaidot, ovat hyvä 

olla hallussa ja ilman koulua niitä on hankala harjoitella. -- (N 4) 

 

Osa informanteista kirjoitti viestintä ja vuorovaikutustaitojen tärkeydestä 

kyselylomakkeen neljännessä kohdassa, jossa opiskelijoilta kysyttiin, mikä on heidän 

käsityksensä äidinkielen opetuksen tarpeellisuudesta. Esimerkissä 39 informantti 

kirjoittaa, että äidinkielen opetus ja erityisesti niin sanottu ammattiin valmistava opetus 

on tarpeellista. Väittely-, keskustelu- ja neuvottelutaidot ovat informantin mielestä 

tärkeitä sisältöjä oppiaineessa, koska niitä olisi vaikea harjoitella muualla kuin koulussa. 

 

Jonna Siipola on tarkastellut Jyväskylän yliopistossa valmistuneessa pro gradu               

-työssään,  miten lukion ensimmäisen vuositason opiskelijat suhtautuvat äidinkieleen ja 

kirjallisuuteen oppiaineena. Siipolan aineisto koostuu ryhmähaastatteluista, joista kävi 

ilmi, että puhuminen oppiaineen osa-alueena kiinnostaa lukiolaisia. Lukiolaiset pohtivat 

myös, miten oppiaine on yhteydessä koulun ulkopuoliseen maailmaan. Puhetaitojen 

tärkeys nousi keskusteluissa esille. (Siipola 2006: 49, 53.) Myös moni ammattiin 

opiskelevista informanteista pitää puheviestinnän opiskelua kiinnostavana. Osa heistä 

esimerkiksi vastasi lomakkeen toiseen kysymykseen, että esitelmien pitäminen ja 
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väittelyt ovat kiinnostavia sisältöjä oppiaineessa. Informanttini huomioivat lisäksi, 

kuinka tärkeitä viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat tulevaisuudessa työelämän 

kannalta. Lukiolaisilta oppiaineen merkitys lukion jälkeisessä elämässä jäi pimentoon, 

vaikka he ymmärsivätkin melko hyvin äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen 

laajuuden ja monitahoisuuden (Siipola 2006: 64). 

 

Vuonna 2011 julkaistiin arviointi, jossa tarkasteltiin suomen- ja ruotsinkielisten 

lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemia ja arvioitiin opiskelijoiden kirjoitustaitoja. 

Lukiolaisilta tiedusteltiin myös, mitä kielenkäytön taitoja he arvostavat eniten. 

Vastausten mukaan lukiolaiset arvostavat eniten suullisia taitoja, kuten keskustelu- ja 

väittelytaitoja sekä julkista esiintymistä. (Kauppinen, Lehti-Eklund, Makkonen-Graig & 

Juvonen 2011: 309.) Myös informanttini pitävät oppiaineen hyödyllisimpänä sisältönä 

vuorovaikutustaitoja ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimimista. Informantit eivät 

tosin eritelleet, mitkä suullisen viestinnän taidot ovat heidän mielestään kaikkein 

tärkeimpiä ja mitä taitoja he arvostavat eniten. Opiskelijat ymmärtävät, että sosiaalisilla 

taidoilla on tärkeä merkitys nyky-yhteiskunnassa pärjäämiselle. 

 

 

3.2.4. Mediaosaaminen 

 

Media on keskeisessä asemassa kulttuurissamme, ja medialukutaitoa tarvitaan 

mediatekstien lukemisessa, ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Mediaosaamiseen 

kuuluvat lukutaidon lisäksi käyttö- ja hyödyntämistaidot sekä mediakokemusten 

saavuttaminen. Mediakasvatuksen tavoite ei ole vain pelkän teknisen medialukutaidon 

saavuttaminen, vaan taitava medialukija osaa käyttää mediatekstejä eritelleen, eläytyen, 

arvioiden ja soveltaen sekä luoden uusia versioita omien tarpeidensa mukaan. 

(Kotilainen 1999: 36–38.)  

 

Mediaosaaminen on yksi ammatillisen äidinkielen keskeisistä sisällöistä. Tutkinnon 

perusteissa määritellään, että hyvät taidot mediaosaamisesta omaava opiskelija osaa 

käyttää keskeisiä viestintävälineitä ja arvioida mediatekstejä. Lisäksi hän tuntee 

tekijänoikeudet oikeutena ja velvoitteena sekä noudattaa tekijänoikeuksia muun muassa 

ilmoittamalla lähteensä. (Opetushallitus 2009b: 37.)  
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Informantit arvioivat annettujen vastausvaihtoehtojen avulla, kuinka hyödyllisenä he 

pitävät mediaosaamista. Informantit ajattelevat mediaosaamisen olevan melko 

hyödyllinen sisältö äidinkielen oppiaineessa. Vastausten jakaantuminen on esitetty 

kuviossa 5. 

 

 

KUVIO 5. Mediaosaamisen hyödyllisyys informanttien mielestä. 

 

Mediaosaamisen kohdalla informanttien käsitykset sisällön hyödyllisyydestä vaihtelivat 

enemmän kuin tekstien ymmärtämisen, kirjallisen viestinnän ja vuorovaikutustaitojen ja 

työelämän kielenkäyttötilanteissa toimimisen yhteydessä. Vain 3 informanttia pitää 

sisältöä todella hyödyllisenä. Heistä 1 on nainen ja 2 miehiä. Vastausvaihtoehdon hyvin 

hyödyllinen valitsi 4 naista ja 5 miestä. Vaihtoehdon melko hyödyllinen valitsi 9 naista 

ja 7 miestä. Naisista 3 ja miehistä 1 on sitä mieltä, että mediaosaaminen on melko 

hyödytön sisältö oppiaineessa. Lisäksi 1 miehistä ajattelee sisällön olevan täysin 

hyödytön, ja 1 mies jätti vastaamatta kysymykseen, koska hänelle ei ole opetettu 

mediaosaamista.  

 

Yhteensä 28 informanttia 34:stä pitää mediaosaamista hyödyllisenä sisältönä, kun 

lasketaan yhteen kaikki informantit, jotka valitsivat jonkin seuraavista 

vastausvaihtoehdoista: todella hyödyllinen, hyvin hyödyllinen ja melko hyödyllinen. 

Vastaukset painottuvat melko hyödyllinen -vastausvaihtoehtoon. Ehkä mediaosaamista 
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ei pidetä niin hyödyllisenä sisältönä kuin muita oppiaineen sisältöjä, koska se on kirjattu 

vasta uusiin tutkinnon perusteisiin. Ehkä kaikille informanteille ei ole opetettu sisältöä 

kovin paljoa. Esimerkissä 40 informantti kirjoittaa, että sisältöä on vaikea arvioida, 

koska sitä ei ole tullut opetuksessa vastaan. Sama informantti valitsi 

vastausvaihtoehdon täysin hyödytön. 

 

(40) Vaikea arvioida, kun ei ole tullut opetuksessa vastaan. (M 11) 

 

Mediaosaamisen opiskelun hyödyllisyyttä perusteltiin vastauksissa sillä, että sen avulla 

pysyy mukana ajassa ja kehityksessä, oppii olemaan kriittinen mediaa kohtaan ja 

tiedostaa tekijänoikeudet. Esimerkissä 41 informantti kirjoittaa, että mediaosaamiseen 

liittyvät taidot ovat tarpeellisia kaikille yhteiskunnan jäsenille, jotta pysytään mukana 

ajassa. Yhteensä kuusi informanttia kirjoittaa, että mediaosaaminen on tärkeä taito 

ajassa, jossa juuri nyt elämme.  

 

(41) Tarpeellisia kaikille yhteiskunnan jäsenille. Pysytään ajassa mukana ja osataan 

toimia ja suhtautua paremmin erilaisissa tilanteissa, kun tietää asioista. (N 6) 

 

(42) Eipähän ota tosissaan, mitä kaikkea lehdet kirjoittavat. (M 13) 

 

(43) Tekijänoikeudet on hyvä tietää, jos itse lainaa toisen tekstiä yms. Mediatekstissä 

on paljon väärää ja epäolennaista, joten on hyvä osata lukea sitä kriittisesti eikä 

uskoa kaikkea. (N 2) 

 

Esimerkissä 42 informantti kirjoittaa, että kun on opiskellut mediaosaamiseen liittyviä 

asioita, ei ota tosissaan, mitä kaikkea lehdet kirjoittavat. Kriittisyys mediatekstejä 

kohtaan nousi esille yhteensä kuuden informantin perusteluissa. Esimerkissä 43 

informantti kirjoittaa kriittisyydestä. Hänen mielestään on hyvä osata lukea 

mediatekstejä kriittisesti, koska niissä on paljon väärää ja epäolennaista tietoa. 

Informantti kirjoittaa lisäksi, että on hyvä olla tietoinen tekijänoikeuksista esimerkiksi 

silloin, jos itse lainaa toisen tekstiä. Tekijänoikeudet nousivat esille neljän vastauksen 

yhteydessä. 

 

Kyselylomakkeessa avasin mediaosaamista niin, että sisällön nimen alapuolella luki 

suluissa sisältöön liittyviä asioita, kuten erilaiset viestintävälineet, tekijänoikeudet ja 

mediatekstien kriittinen arviointi. Ajattelin tämän selkeyttävän informanteille, mistä 
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sisällössä on kyse. Mainitsemani asiat toistuivat informanttien vastauksissa, joten 

kysymyksen asettelu myös ohjasi informantteja kohti tiettyjä vastauksia.  

 

Kriittisyyden, tekijänoikeuksien ja ajassa mukana pysymisen lisäksi vastauksissa oli 

jälleen toteavia kommentteja sisällön tarpeellisuudesta. Lisäksi yhteensä neljä 

informanttia kirjoitti, etteivät he tarvitse kyseisiä taitoja tai että sisältö on merkityksetön 

tai turha. Näistä informanteista kolme valitsi vastausvaihtoehdon melko hyödytön, joten 

he jatkoivat linjaansa perusteluissaan. 

 

 

3.2.5. Tiedonhankinta 

 

Tietoyhteiskunta vaatii yksilöltä uudenlaisia taitoja, kuten tiedonhakutaitoa. 

Tiedonhankintataitojen opiskelun tavoitteena on, että opiskelijat pystyvät tulevissa 

opinnoissaan, työelämässä ja vapaa-ajallaan hakemaan tietoa tarvitsemistaan asioista. 

Lisäksi heidän tulisi oppia arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta.  

 

Ammatillisen äidinkielen tavoitteena on, että opiskelija hyödyntää alansa ammattilehtiä 

ja muita viestintävälineitä sekä käyttää mediaa kriittisesti ja tuntee lähteiden käytön 

periaatteet (Opetushallitus 2009b: 36). Ammattiin opiskelevat opiskelijat tekevät 

opinnoissaan myös opinnäytetyön, jota varten heidän pitää hankkia tietoa erilaisista 

lähteistä. Oppiaineen arviointikriteereissä tiedonhankinnan hyväksi hallinnaksi 

katsotaan, kun opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista 

lähteistä ja käyttää luotettavia tekstejä (Opetushallitus 2009b: 36).   

 

Informantit arvioivat annettujen vastausvaihtoehtojen avulla, kuinka hyödyllisenä he 

pitävät tiedonhankintataitojen opiskelua. Informantit pitävät sisältöä hyödyllisenä. 

Yhteensä 2 naista ja 1 mies pitävät tiedonhankintaa todella hyödyllisenä sisältönä 

oppiaineessa. Valmiista vastausvaihtoehdoista 11 naista ja 5 miestä valitsi vaihtoehdon 

hyvin hyödyllinen. Melko hyödyllinen -vaihtoehdon valitsi 3 naista ja 3 miestä. Melko 

hyödyttömänä sisältöä pitää 1 nainen ja 3 miestä. Miehistä 1 jätti vastaamatta 

kysymykseen, koska hänelle ei ole opetettu kyseistä sisältöä opintojen aikana. 

Vastausten jakautuminen on esitetty kuviossa 6. 



51 

 

 

 

KUVIO 6. Tiedonhankinnan hyödyllisyys informanttien mielestä. 

 

Yhteensä 31 informanttia 34:stä pitää sisältöä hyödyllisenä, kun lasketaan yhteen kaikki 

vastaajat, jotka valitsivat jonkin vaihtoehdoista: todella hyödyllinen, hyvin hyödyllinen 

tai melko hyödyllinen. Naisvastaajat pitävät tiedonhankintaa hyödyllisempänä sisältönä 

kuin miehet. Suurin osa naisista valitsi vastausvaihtoehdon hyvin hyödyllinen. Miesten 

vastauksissa on enemmän hajontaa. 

 

Perusteluista nousi esille, että tiedonhankintataitoa tarvitsee arjessa, koulussa ja 

työelämässä. Koulussa taitoa tarvitsee muun muassa esitelmiä ja projekteja sekä 

opinnäytetyötä tehdessä. Yhteensä viisi informanttia kirjoittaa, että tiedonhankintataito 

on hyödyksi, kun tekee opinnäytetyötä. Näin kirjoittaa myös informantti esimerkissä 44. 

Vastaaja huomioi lisäksi, että tiedonhankintataitoja tarvitsee vapaa-ajallakin. Muilla 

kouluun liittyvillä tehtävillä vastaustaan perusteli kolme informanttia. Esimerkissä 45 

informantti kirjoittaa, että tiedonhankintataitoa tarvitsee esimerkiksi erilaisissa 

projekteissa ja tehtävissä.  

 

(44) Itselle hyödyllinen niin vapaa-ajalla kuin koulussakin. Tiedonhankintataito 

helpottaa elämää huomattavasti. Teen opinnäytetyötä tällä hetkellä ja on hyvä 

osata ettiä työhön tietoa eri lähteistä. (N 6) 

 

(45) Erilaisissa projekteissa ja tehtävissä näitä tietoja ja taitoja tarvitaan. Tämän 

vuoksi pidän hyödyllisenä. (N 8) 
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Informantit perustelivat vastauksiaan vaihtelevasti, ja suurin osa opiskelijoista tyytyi 

toteamaan, että tiedonhankinta on hyödyllinen sisältö oppiaineessa. Kaikki eivät 

kuitenkaan ajattele sisällön olevan hyödyllinen. Yhteensä neljä informanttia kirjoittaa, 

että tietoa osataan hankkia ilman opetustakin. Lisäksi tiedonhankinnan opetuksessa olisi 

informanttien mukaan kehitettävää. Esimerkissä 46 informantti kirjoittaa, että 

tiedonhankinnan opetus on jäänyt jälkeen ja toistaa itseään, mikä tekee siitä 

hyödyttömän sisällön oppiaineessa. Vastaajan mukaan oppilaat osaavat välillä hankkia 

tietoa paremmin kuin opettaja. Informantti valitsi valmiista vastausvaihtoehdoista 

melko hyödytön -vaihtoehdon. Esimerkissä 47 informantti taas kirjoittaa, että 

tiedonhankinta on käytännöllinen taito, jota tarvitsee lähes jokaisella alalla 

työelämässä. Hänen mielestään tiedonhankintataito tulee kuitenkin jokaisella 

luonnostaan, joten sitä ei tarvitsisi opettaa koulussa. 

 

(46) Samaa vanhan toistoa eli hyödytöntä. Tiedonhankinnan opetus on jäänyt 

jälkeen. On tilanteita, joissa oppilaat osaavat hankkia tietoa paremmin kuin 

opettaja. (M 11) 

 

(47) Käytännöllinen taito, jota tarvii lähes jokaisella alalla. Sitä ei tosin tarvitse 

opettaa, sillä usein se tulee luonnostaan. (M 14) 

 

 

3.2.6. Kielen ja kulttuurin tunteminen 

 

Työelämässä tarvitaan laajaa kielitaitoa ja kykyä sopeutua monenlaisiin 

viestintätilanteisiin ja erilaisiin kielenkäyttäjiin. Myös kulttuurintuntemusta pidetään 

yhtenä hyvän kielitaidon osa-alueena, sillä viestinnälliset tilanteet ovat vahvasti 

kulttuurisidonnaisia ja kansainvälistyvässä työympäristössä eri kulttuurien tunteminen 

on eduksi. (Huhta, Jaatinen & Johnson 2006: 33.) Ammatillisen äidinkielen yhtenä 

tavoitteena onkin, että opiskelija osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä 

ympäristössä (Opetushallitus 2009b: 36). Usein kulttuurienvälisten väärinymmärrysten 

taustalla on esimerkiksi se, ettei omaa kulttuuria tunneta tarpeeksi hyvin (Salo-Lee 

1998: 22). Muun muassa tämän vuoksi on tarpeen opiskella myös oman kulttuurin 

tuntemusta. 
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Kielen ja kulttuurin tuntemisen osa-alue painottaa äidinkieltä kulttuuriaineena ja pyrkii 

lisäämään opiskelijoiden kielitietoisuutta. Opiskelija, joka omaa hyvät taidot kielen ja 

kulttuurin tuntemuksesta, osaa ottaa huomioon kulttuurienvälisen viestinnän omassa 

vuorovaikutuksessaan ja eritellä kirjallisuutta sekä muita taidemuotoja (Opetushallitus 

2009b: 37). Informantit arvioivat annettujen vastausvaihtoehtojen avulla, kuinka 

hyödyllisenä he pitävät kielen ja kulttuurin tuntemisen opiskelua. Suurin osa 

informanteista pitää sisältöä melko hyödyllisenä. Vastausten jakaantuminen on esitetty 

kuviossa 7. 

 

 

KUVIO 7. Kielen ja kulttuurin tuntemisen hyödyllisyys informanttien mielestä. 

 

Naisista 3 ja miehistä 1 pitää kielen ja kulttuurin tuntemusta todella hyödyllisenä 

sisältönä oppiaineessa. Hyvin hyödyllisenä sisältöä pitää 3 naista ja 3 miestä. Yhteensä 

8 naisen ja 7 miehen mielestä sisältö on melko hyödyllinen. Melko hyödyttömänä sitä 

pitää 2 naista ja 4 miestä. Täysin hyödytön -vastausvaihtoehdon valitsi 2 miestä. 

Vastaukset jakautuivat naisten ja miesten kesken melko tasaisesti. Miehet kuitenkin 

pitävät sisältöä hieman hyödyttömämpänä kuin naiset. Naisista 1 jätti vastaamatta 

kysymykseen. 

 

Yhteensä 25 informanttia 34:stä pitää kielen ja kulttuurin tuntemusta hyödyllisenä 

sisältönä oppiaineessa, kun lasketaan yhteen kaikki vastaajat, jotka valitsivat jonkin 

seuraavista vastausvaihtoehdoista: todella hyödyllinen, hyvin hyödyllinen ja melko 
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hyödyllinen. Kaikista määrittämistäni oppiaineen sisällöistä kielen ja kulttuurin 

tuntemusta pidetään vähiten hyödyllisenä sisältönä. 

 

Kielen ja kulttuurin tuntemisen tärkeyttä perusteltiin vastauksissa muun muassa sillä, 

että se kuuluu yleissivistykseen. Lisäksi kielen ja kulttuurin tunteminen nähdään 

velvollisuutena. Esimerkissä 48 informantti toisintaa velvollisuusdiskurssia 

kirjoittaessaan, että kaikkien suomalaisten täytyy tuntea kieltään ja kulttuuriaan. 

Informantti ilmaisee modaalisen täytyä-verbin avulla, että kaikkien on kielen ja 

kulttuurin tuntemisen lisäksi välttämätöntä olla kiinnostuneita ja ylpeitä kotimaastaan 

(Kangasniemi 1992: 345). Yhteensä kolme informanttia ilmaisi jollain tavalla, että on 

välttämätöntä tuntea kieltä ja kulttuuria. 

 

(48) Kaikkien suomalaisten täytyy tuntea kieltään ja kulttuuriaan ja olla kiinnostunut 

ja ylpeä kotimaastaan. (N 13) 

 

(49) Ei välttämättä tarvitse tietää kaikkia kielen kehittymisen vaiheita ja henkilöitä. 

Enemmän yleissivistyksen kehittämistä. (M 10) 

 

Esimerkissä 49 informantti kirjoittaa, että ei ole välttämättä tarpeellista tietää kaikkia 

kielen kehittymisen vaiheita ja henkilöitä. Sisältö kehittää hänen mukaansa 

yleissivistystä. Yleissivistysdiskurssia toisinti kielen ja kulttuurin tunteminen -kohdan 

perusteluissa yhteensä kolme informanttia.  

 

Osa informanteista tyytyi jälleen toteamaan, että sisältö on tai ei ole hyödyllinen tai että 

asiasta on hyvä tietää. Informanteista kolme kirjoitti perusteluissaan, että kielen ja 

kulttuurin tuntemuksella ei ole merkitystä tulevaisuudessa työn kannalta. Muun muassa 

tämän vuoksi sisältöä ei pidetä kovin hyödyllisenä. Esimerkissä 50 informantti 

kirjoittaa, että esimerkiksi murrealueiden tuntemuksesta ei ole ammattitaidon kannalta 

mitään merkitystä. Yhteensä neljä informanttia ilmaisee melko jyrkästi, ettei kielen ja 

kulttuurin tuntemus ole tärkeää. Esimerkissä 51 informantti kirjoittaa tutustuvansa 

mieluummin muihin kulttuureihin kuin omaansa, koska suomalainen kulttuuri on hänen 

mielestään melko jälkeenjäänyttä. 

 

(50) Mielestäni esimerkiksi murrealueiden tuntemuksesta ei ole ammattitaidon 

kannalta mitään merkitystä. (M 11) 
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(51) Suomalainen kulttuuri on melko jälkeenjäänyttä. Tutustun ennemmin muihin 

kulttuureihin kuin keskityn omaani. (N 4) 

 

Kyselylomakkeen kohdassa kuusi informanteilta kysyttiin, onko oppiaineessa asioita tai 

sisältöjä, joista he eivät koe hyötyvänsä. Kielen ja kulttuurin tunteminen mainittiin 

kuudessa vastauksessa sisältönä, josta informantit eivät usko hyötyvänsä. Näistä 

informanteista neljä pitää kielen ja kulttuurin tuntemista melko hyödyttömänä. Heistä 

kaksi on naisia ja kaksi miehiä. Muut kaksi informanttia, jotka ilmoittivat lomakkeen 

kuudennessa kohdassa hyödyttömimmäksi sisällöksi kielen ja kulttuurin tuntemisen, 

valitsivat vastausvaihtoehdon melko hyödyllinen. Molemmat vastaajat ovat naisia.  

 

 

3.2.7. Hyöty työelämässä 

 

Olen käsitellyt erilaisia hyötyyn liittyviä diskursseja tarkastellessani, miten hyödyllisenä 

informantit pitävät oppiaineen eri sisältöjä. Aiemmin käsittelemäni hyötydiskurssit ovat 

hyöty työelämässä, kieli itseilmaisun välineenä, normatiivisuus ja yleissivistys. 

Yleissivistykseen ja kieleen itseilmaisun välineenä informantit viittasivat suorasti 

kirjoittamalla vastauksissaan yleissivistyksestä ja itseilmaisusta. Myös hyöty 

työelämässä -diskurssiin kirjoittauduttiin varsin suorasti ilmaisemalla jollain tavalla, että 

äidinkielen tai jonkin tietyn oppiaineen sisällön osaamisesta on hyötyä työelämässä. 

Käsittelen tässä luvussa tarkemmin hyöty työelämässä -diskurssia kuin sisältöjen 

tarkastelun yhteydessä, koska diskurssi nousee niin vahvasti esille koko aineistossa.  

 

Hyöty työelämässä -diskurssi nousee esille lähes jokaisen oppiaineen sisällön 

tarkastelun yhteydessä. Diskurssia toisinnettiin myös lomakkeen muiden kysymysten 

yhteydessä, muun muassa kyselylomakkeen kohdassa neljä. Informantit, jotka 

toisintavat diskurssia vastauksissaan, ajattelevat oppiaineesta olevan jotakin hyötyä 

tulevaisuudessa joko työelämässä tai työnhaussa.  

 

Yhteensä 25 informanttia eli 73,5 % vastaajista perusteli ainakin yhden vastauksistaan 

sillä, että oppiaineesta ja äidinkielen taidoista on hyötyä työelämässä tai työnhaussa. 

Diskurssia toisintaneista informanteista 15 on naisia ja 10 miehiä, joten lähes kaikki 

naisinformantit ja yli puolet miesinformanteista kirjoittautuvat diskurssiin.  
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Hyöty työelämässä -diskurssiin kirjoittauduttiin varsin suorasti. Esimerkissä 52 

informantti vastaa kyselylomakkeen kohtaan neljä, jossa vastaajilta tiedusteltiin, mikä 

on heidän käsityksensä äidinkielen opetuksen tarpeellisuudesta. Informantin mukaan 

äidinkielen opetus on erittäin tarpeellista, koska äidinkieli on monessa mukana 

vastaajan tulevan alan kautta.  

 

(52) Erittäin tarpeellinen. Jos aihetta käsittelee oman alan/tulevan alan kautta, on 

äidinkieli monessa mukana. -- (M 10) 

 

(53) -- Työelämässäkin on lähes välttämätöntä osata kirjoittaa. Kirjoitustaitoa 

tarvitaan esimerkiksi työhakemusten tai muiden asiakirjojen tekemisessä.-- (N 3) 

 

Osa vastaajista kirjoitti yleisesti, että äidinkieltä tarvitsee työelämässä. Osa taas 

määritteli tarkemmin, mitä äidinkielen taitoja työelämässä tarvitaan. Esimerkissä 53 

informantti kirjoittaa vastaukseksi lomakkeen kohtaan neljä, että on ehdottoman 

tarpeellista osata kirjoittaa työelämässä. Taitoa tarvitsee esimerkiksi työhakemuksen ja 

asiakirjojen tekemisessä.  

 

Kyselylomakkeen viidennessä kohdassa oppiaineen sisällöt ohjasivat informantteja 

tarkentamaan vastauksensa siihen, mitä hyötyä juuri tietystä sisällöstä on. Tekstien 

ymmärtämisen, kirjallisen viestinnän ja vuorovaikutus ja työelämän 

kielenkäyttötilanteissa toimimisen hyödyllisyys työelämän kannalta nousivat kuitenkin 

esille myös lomakkeen muiden kohtien vastauksissa. Muita sisältöjä informantit eivät 

pitäneet työelämän kannalta yhtä hyödyllisinä. 

 

Vuonna 1999 tehdyssä selvityksessä 42,8 % ammattikoululaisista oli sitä mieltä, että 

äidinkielen opetuksen sisältö on ammatin kannalta tärkeää (Väyrynen 2000: 100). 

Informanteistani suurin osa eli 73,5 % kirjoittautuu hyöty työelämässä -diskurssiin, 

joten informantit pitävät äidinkieltä hyödyllisempänä työelämän kannalta kuin 

ammattikoululaiset Opetushallituksen selvityksessä. Huomioon tulee kuitenkin 

suhtautua varauksella, sillä aineistoni on todella pieni verrattuna valtakunnallisiin 

arviointeihin. Lisäksi vuonna 1999 tehdyssä selvityksessä on saatu informaatiota eri 

aloja opiskelevilta opiskelijoilta, mikä voi myös vaikuttaa erilaisiin tuloksiin. 
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Liiketalouden ja tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat tarvitsevat tulevassa työssään 

erityisen paljon äidinkielen eri taitoja, mikä voi vaikuttaa heidän suhtautumiseensa. 

  

Vuonna 2010 on tehty selvitys yhdeksäsluokkalaisten oppimistuloksista peruskoulun 

päättövaiheessa. Yhdeksäsluokkalaisista tytöistä 62 % ja pojista 40 % uskoi 

tarvitsevansa äidinkielen ja kirjallisuuden tietoja ja taitoja työelämässä (Lappalainen 

2011: 30). Myös omassa aineistossani naiset toisintivat hyöty työelämässä -diskurssia 

useammin kuin miehet. 

 

Pietilä erotti pro gradu -työssään aineistostaan diskurssin hyöty työ ja arkielämässä. 

Diskurssia toisinti hänen aineistossaan vain muutama informantti. (2011: 51–52.) 

Omassa aineistossani diskurssia esiintyi paljon yleisemmin kuin Pietilän aineistossa. 

Tämä on ymmärrettävää, koska informanttini opiskelevat tiettyä ammattia varten, kun 

taas lukiokoulutus ei yksistään valmista nuoria ammattiin. Ammatillisessa 

koulutuksessa äidinkielellä onkin merkittävä osa ammattitaidon rakentumisessa. Se on 

ammattitaitoa tukeva oppiaine.  

 

 

3.2.8. Väline muiden aineiden opiskelussa 

 

Erotin yhdeksi hyötyyn liittyväksi diskurssiksi äidinkieli välineenä muiden aineiden 

opiskelussa -diskurssin, vaikka kyselylomakkeen yhdeksäs kohta ohjasi informantteja 

pohtimaan asiaa. Informantit kirjoittivat aiheesta myös kyselylomakkeen muissa 

kohdissa. Näin he toisintivat diskurssia sellaisissa tilanteissa, jossa heitä ei ohjailtu 

etsimään äidinkielen hyötyjä juuri muiden aineiden opiskelussa.  

 

Esimerkissä 54 informantti vastaa kyselylomakkeen kohtaan neljä ja  kirjoittaa, että 

äidinkieli on tarpeellista muiden kielten oppimisen kannalta. Äidinkielen osaamisella on 

innostava ja rohkaiseva vaikutus muiden kielten opiskeluun.  

 

(54) -- Äidinkieli on tärkeää myös muiden kielien oppimisen kannalta. Oman 

äidinkielen taitaminen kannustaa ja avittaa myös muiden kielien opiskeluun.    

(N 6) 
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(55) Et voi opiskella, jos et osaa kirjoittaa ja lukea. (N 15) 

 

(56) Kyllä kai sitä tarvitsee kaikessa. Eihän sitä välttämättä aina huomaakaan.       

(N 17) 

 

Missään oppiaineessa ei voi pärjätä ilman luku- ja kirjoitustaitoa, joten äidinkielen 

osaaminen on olennainen osa muiden aineiden opiskelua. Muun muassa kielen 

rakenteiden hallintaa tarvitaan vieraiden kielten opiskelussa. Kyselylomakkeen 

kohdassa yhdeksän informanteista 19 kirjoittaa, että äidinkielen osaamisesta on hyötyä 

muiden aineiden opiskelussa, koska äidinkieltä opiskeltuaan osaa sekä lukea että 

kirjoittaa. Esimerkissä 55 informantti kirjoittaa, että opiskelu ei onnistu, jos ei osaa 

kirjoittaa ja lukea. Esimerkissä 56 informantti arvelee, että äidinkielen oppeja tarvitsee 

kaikessa. Hänen mukaansa aina ei edes huomaa, missä kaikessa äidinkielen osaamisesta 

on hyötyä. 

 

(57) Tärkeä, äidinkieli rakentaa pohjan ymmärtämiseen, oppimiseen ja esimerkiksi 

tuottamiseen eri muodoissa. (M 10) 

 

Esimerkissä 57 informantti kirjoittaa, että äidinkieli rakentaa perustan ymmärtämiselle, 

oppimiselle ja kielen tuottamiselle, joten äidinkieli on mukana myös muiden aineiden 

opiskelussa. Hän antaa äidinkielelle laajemman merkityksen. Äidinkieli on muun 

muassa ymmärtämisen kieli. 

 

Matti Reinikka on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan ruotsinsuomalaisten 

suhtautumista suomen kieleen. Hän erotti aineistostaan diskurssin tunnekieli, joka 

viittaa siihen, että kielellä ilmaistaan tai sen avulla käsitellään tunteita. Kieli on samalla 

myös ajatuskieli. (Reinikka 2007: 59.) Ajattelukieli tarkoittaa kykyä käyttää kieltä 

ajattelun välineenä ongelmanratkaisuissa ja älyllisesti vaativissa tilanteissa. Nämä 

tilanteet ovat sellaisia, joissa kieli antaa tietoa ja välittää viestejä. (Skutnabb-Kangas 

1988: 77.) Informantit eivät kirjoittaneet vastauksissaan suomen kielestä tunnekielenä, 

mutta esimerkissä 57 on kuitenkin nähtävillä, että informantti käsittää äidinkielen muun 

muassa ymmärtämisen kieleksi. Kieli on siis informantille väline oppimista vaativissa 

tilanteissa eli ajattelukieli. 
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Ammatillisella puolella äidinkieltä voidaan kutsua välineaineeksi, vaikka nimitys joskus 

koetaankin uhkaksi äidinkielen opetukselle. Välineellisyys ei kuitenkaan vähennä 

äidinkielen oppiaineen arvoa, sillä  äidinkielen taitojen hyvä osaaminen ja käyttäminen 

edistävät sekä äidinkielen omaksumista ja arvostusta että muiden aineiden oppimista ja 

elämässä selviytymistä. (Takala 2004: 16.) Suurin osa informanteista näyttäisi 

ajattelevan kielen välineeksi, josta on hyötyä koulun ja opiskelun lisäksi myös 

erityisesti työelämässä. 

 

 

3.3. Identiteetti ja suomen kieli 

 

Yksi tutkielmani tavoite on selvittää, mitä suomen kieli merkitsee ammattiin 

opiskelevien informanttien identiteetin kannalta. Lisäksi tavoitteena on selvittää, mitä 

informantit ajattelevat suomen kielestä. Tarkastelen kahdessa alaluvussa vastauksia, 

joita informantit kirjoittivat kyselylomakkeen kohtiin 10 ja 11.  

 

Ensimmäisessä alaluvussa keskityn selvittämään suomen kielen merkitystä 

informanttien identiteetissä. Kyselylomakkeen kohdassa 10 informanteilta kysyttiin, 

millainen osuus kielellä on heidän identiteetissään. Toisessa alaluvussa keskityn 

tutkimaan lomakkeen kohdan 11 vastauksia, joissa informantit ovat kertoneet, mitä he 

ajattelevat suomen kielen asemasta muiden kielten joukossa. Pyrin selvittämään, miten 

informantit asennoituvat suomen kieleen.  

 

 

3.3.1. Kielen osuus informanttien identiteetissä 

 

Identiteetillä tarkoitetaan yksilön tai ryhmän käsitystä itsestään ja ominaisuuksistaan. 

Stuart Hallin mukaan identiteetti ei ole koskaan lopullinen totuus. Se tulisi ymmärtää 

keskeneräisenä prosessina, joka muotoutuu ennemmin esittämisessä kuin esittämisen 

ulkopuolella. (Hall 2002: 223.) Identiteetit siis muotoutuvat ja muuttuvat jatkuvasti. 

Vaikutusta on myös sillä, miten ihminen esittää itsensä.  
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Yksilöllä voi olla useita identiteettejä, kuten yksilöllinen ja kollektiivinen identiteetti. 

Yksilöllinen eli henkilökohtainen identiteetti viittaa persoonallisuuden piirteisiin ja 

luonteen ominaisuuksiin, jotka tekevät yksilöstä ainutlaatuisen ja erottavat hänet muista. 

Kollektiiviseen identiteettiin taas liittyy samanlaisuuden tunne suhteessa toisiin. 

(Deschamps & Devos 1998: 3.) Äidinkieli on yksilön kannalta ehkä kaikkein selvimmin 

osa hänen identiteettiään. Yhteisen kielen kautta ihminen identifioituu ryhmänsä 

jäseneksi ja toisaalta myös erottuu muista oman henkilökohtaisen kielensä kautta. Niin 

yksilöllinen identiteetti ja se, millaisena muut hänet näkevät, liittyvät yksilön 

omaksumaan kielen varianttiin. (Nikanne 2002: 29–30.)  

 

Identiteettiä rakennetaan muun elämän ohella äidinkielen opetuksessa, esimerkiksi 

yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla. Äidinkielen oppiaineella on 

identiteetin kehittymisen kannalta kahtalainen merkitys. Se muun muassa tuottaa 

identiteetin rakentamisen välineitä kielen, teksti- ja viestintätaitojen sekä kulttuurin 

analyysitaitojen muodossa. Lisäksi oppiaine tuottaa sisältöä identiteettiin kieli-

identiteettien, kulttuuristen identiteettien ja kirjallisuuden kautta. (Hautala, Virke 

2/2012.) Myös ammatillinen äidinkielen opetus rakentaa opiskelijoiden identiteettiä 

näillä kahdella tavalla. 

 

Kyselylomakkeen kohdassa 10 informanteilta kysyttiin, millainen osuus suomen kielellä 

on heidän identiteetissään. Identiteetin käsite oli opiskelijoille melko epäselvä, ja 

muutama heistä pyysi minua selventämään kysymystä aineiston keräämistilanteessa. 

Vastauksista on nähtävillä, etteivät informantit olleet ajatelleet asiaa aiemmin kovin 

syvällisesti. Yhteensä kaksi informanttia jätti kokonaan vastaamatta kysymykseen, ja 

kuusi informanttia vastaa hieman aiheen vierestä, joten näitä vastauksia ei voi 

huomioida identiteetin tarkastelun yhteydessä.  

 

Yhteensä kahdeksan informanttia kirjoittaa, ettei osaa sanoa asiasta mitään tai että ei ole 

ajatellut asiaa tarkemmin. Näin kirjoittaa myös informantti esimerkissä 58. Useimmat 

kuitenkin pyrkivät vastaamaan kysymykseen jotakin, vaikka kertovatkin ensin, etteivät 

osaa sanoa asiasta mitään. Esimerkissä 59 informantti kirjoittaa, ettei aivan ymmärrä 

kysymystä. Hän kuitenkin pyrkii vastaamaan jotain ja kirjoittaa, ettei äidinkieli 

kiinnosta kovin paljoa. Informantin mielestä on silti hyvä, että suomen kieli on hänen 
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äidinkielensä, koska hän asuu Suomessa. Kommunikointi ja suomalaisessa 

yhteiskunnassa eläminen ja toimiminen on helpompaa, kun puhuu alueen valtakieltä. 

Informantti kirjoittaa myös, että hän puhuu murteella eikä oikealla kielellä. Murteensa 

ja äidinkielensä kautta hän kuuluu tiettyyn murteenpuhujien joukkoon, joten murre on 

osa hänen identiteettiään. 

 

(58) En ole ajatellut asiaa. (M 13) 

 

(59) En ihan ymmärrä kysymystä. Ei minua niin kiinnosta äidinkieli, mutta on hyvä, 

että suomi on äidinkieleni, kun täällä kerta asun. Yleensä puhun kuitenkin 

”murteella” kuin oikealla kielellä. (N 1) 

 

Informanteista viisi kirjoittaa, että suomen kielellä on tärkeä osuus, iso tai suuri 

merkitys heidän identiteetissään. Esimerkissä 60 informantti kirjoittaa, että kielellä on 

suuri osuus hänen identiteetissään. Hän ei kuitenkaan erittele tarkemmin, mitä kieli 

merkitsee hänen identiteettinsä kannalta. Esimerkissä 61 informantti kirjoittaa, että 

kielellä on hyvin tärkeä osuus hänen identiteetissään. Suomen kielellä on merkittävä 

osuus informantin identiteetissä, koska kieli antaa mahdollisuuden luovuuteen. Luovuus 

liittyy kiinteästi itseilmaisuun, joten suomen kieli on informantille ilmaisun kieli. 

Yhteensä kaksi informanttia otti esille vastatessaan kysymykseen numero 10, että kielen 

avulla voi ilmaista itseään. 

 

(60) Sillä on suuri merkitys minun identiteetissäni. (M 7) 

 

(61) Hyvin tärkeä osuus. Elän luovuuden kautta ja suomen kieli antaa minulle 

avaimet siihen. (M 11) 

 

Osa informanteista toteaa jollakin tavalla, että kielellä on tai ei ole merkitystä heidän 

identiteetissään. Harva perustelee vastaustaan. Tämä luultavasti johtuu siitä, etteivät 

informantit olleet ajatelleet asiaa aiemmin kovin paljoa. Yhteensä viisi informanttia 

kirjoittaa kuitenkin olevansa ylpeä siitä, että suomen kieli on heidän äidinkielensä, tai 

että on hienoa puhua suomen kieltä äidinkielenään. Esimerkissä 62 informantti 

kirjoittaa, ettei osaa vastata kysymykseen. Hän kuitenkin ilmaisee olevansa ylpeä 

osatessaan suomea. Esimerkissä 63 informantti taas kertoo suomen kielen olevan hyvä 

kieli. Vastaajan mielestä on hienoa puhua äidinkielenään suomen kieltä. 
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(62) En osaa vastata. Olen ylpeä siitä, että osaan suomea. (N 14) 

 

(63) Suomen kieli on mielestäni hyvä kieli ja on hienoa, että olen äidinkieleltäni 

suomalainen. (N 7) 

  

(64) En osaa kun suomea ja vähän enkkua ja ruottia nii kai se on aika iso. Mutta 

mieluummin puhuisin enkkua kavereillekin. (N 16) 

 

Esimerkissä 64 informantti kirjoittaa osaavansa suomen kielen lisäksi vähän englannin 

kieltä ja ruotsin kieltä. Hän arvelee, että tämän vuoksi suomen kielen merkitys hänen 

identiteetissään on melko iso. Ihmisen identiteettityö perustuukin äidinkielelle. 

Äidinkieli on ensimmäisenä opittu kieli, jota ihminen taitaa parhaiten. Informantti 

kirjoittaa myös, että hän puhuisi mieluummin englannin kieltä kavereilleen. Nykyään 

korostetaan kielitaidon merkitystä ja kieli nähdään erityisesti kansainvälisenä 

kommunikointivälineenä, mikä vaikeuttaa kielen muiden tehtävien tunnistamista. 

Kielen muita tehtäviä ovat esimerkiksi identiteetin ja kulttuurin rakentaminen. 

(Hiidenmaa 2003: 63.) Informantti vaikuttaisi näkevän englannin kielen jollain tavalla 

arvokkaampana kuin suomen kielen, koska hän käyttäisi mieluummin englannin kieltä 

kavereidensa kanssa.  

 

(65) Puhun kavereiden kanssa paljon ja saan tuoda itseäni esille paremmin. 

Ymmärretään helposti toisia, kun on sama kieli. (N 5) 

 

Päätin erottaa omaksi diskurssikseen kieli kommunikoinnin välineenä -diskurssin. 

Koska kieli nähdään välineenä, josta on jotain hyötyä, diskurssi sijoittuu 

hyötydiskurssin alle. Yhteensä viisi informanttia kirjoittautuu mukaan diskurssiin. 

Esimerkissä 65 informantti kirjoittaa kielen merkityksestä kommunikoinnin välineenä. 

Hän kirjoittaa, että kavereiden kanssa on helppo ymmärtää toisia, kun käytössä on 

yhteinen kieli. Informantti käsittelee kieltä sen välinearvon kautta, ei niinkään 

identiteetin kannalta. 

 

(66) Käytän arkikielessä suomea ja englantia. Ei sillä suurempaa merkitystä. (M 16) 

 

Esimerkissä 66 informantti kirjoittaa käyttävänsä arjessa suomen kieltä ja englannin 

kieltä. Kielellä ei informantin mukaan ole suurta merkitystä hänen identiteetissään, 

vaikka suomen kieli on hänen arkikielensä. Yhteensä viiden informantin vastauksista 
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käy ilmi, ettei suomen kielellä ole kovin suurta merkitystä vastaajien identiteetissä. Voi 

kuitenkin olla, etteivät informantit vain tiedosta kielen merkitystä identiteetissään. 

 

Pietilä kysyi tutkielmaansa varten lukiolaisilta saman kysymyksen. Hänen saamistaan 

vastauksista käy ilmi, etteivät lukiolaisetkaan osanneet vastata kysymykseen. Vastaajat 

eivät olleet jäsentäneet oman äidinkielensä merkitystä identiteetilleen. Siitä 

kirjoittaminen tuntuu Pietilän mukaan vieraalta ja vaikealta tai informantit eivät vain 

osaa ilmaista mielipidettään asiasta. (Pietilä 2011: 47.) Näin voi olla myös omien 

informanttieni kohdalla. 

 

Hannakaisa Holmi on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan lukiolaisnuorten 

kieliasenteita. Myös Holmin tutkimuksessa esiintyi informantteja, joiden kielitietoisuus 

on jäsentymätön. Holmin informanttien kielitiedon puutteellisuus näkyi muun muassa 

siinä, etteivät informantit pystyneet keskustelemaan käsiteltävistä asioista eikä heidän 

asenteensa tullut selvästi esille. Holmin mukaan informanteilla ei ollut vielä mielipidettä 

tietyistä asioista tai he eivät vain tietäneet niistä tarpeeksi, jotta he olisivat voineet 

ilmaista suhtautumistaan jollain tavalla. (Holmi 2008: 82.) Samalla tavoin voi sanoa 

ammattiin opiskelevista informanteista. Myös heidän vastauksistaan käy ilmi, että 

vastaaminen ja asennoituminen on vaikeaa, jos informantti ei tiedä kunnolla, mistä 

puhutaan. 

 

Holmi kirjoittaa, että hänen informanteilleen äidinkieli voi olla itsestään selvä asia. 

Äidinkielen asema nähdään stabiiliksi ja selviöksi. Vaikka Holmin informantit 

tarkastelivat kieliä yleensä yksilöllisistä lähtökohdistaan käsin, heidän ei ollut vielä 

tarvinnut miettiä äidinkielen merkitystä yksilölliselle identiteetilleen ja sen 

rakentumiselle. (Holmi 2008: 74.) Uskon näin olevan myös ammattiin opiskelevien 

informanttien kohdalla. Esimerkissä 67 eräs informantti kirjoittaa, ettei ole koskaan 

ajatellut äidinkielen olevan tärkeä asia hänen elämässään. Suomenkieliset informanttini 

ovat tottuneet elämään omassa maassaan enemmistökielen ja valtakulttuurin edustajina, 

joten heillä ei ole tullut erityistä tarvetta pohtia äidinkielensä merkitystä itselleen. 

 

(67)  -- En ole koskaan ajatellut äidinkielen olevan tärkeä asia elämässäni, vaikka 

olenkin ylpeä suomen kielen taidostani. (N 2) 
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Tynin tutkielmassa identiteettidiskurssiin kirjautuneet yliopisto-opiskelijat pitivät 

suomen kieltä tärkeänä ihmisen persoonallisuutta ja identiteettiä muodostavana tekijänä. 

He eivät nähneet kieltä vain itseilmaisun välineenä, vaan he ajattelivat, että kielellä on 

merkitystä myös ihmisen ajattelun ja identiteetin kehityksessä. (Tyni 2003: 91.) 

Tällaisia ajatuksia informanttini eivät osanneet eritellä. 

 

Muun muassa Liisa Häkkilä,  Matti Reinikka ja Tiina Polvi ovat tarkastelleet pro gradu 

-tutkielmissaan ulkomailla asuneiden suomalaisten kieliasenteita. Liisa Häkkilä on 

tutkinut työssään ulkomailla asuneiden suomalaisnuorten käsityksiä suomen kielen ja 

suomalaisuuden merkityksestä. Häkkilän informanttien mielestä suomen kieli tai 

suomalaisuus liittävät ihmiset muiden suomalaisten joukkoon. Näin kieli luo yksilölle 

kotiseudun ja paikan, jonka voi tuntea omakseen. Osa Häkkilän informanteista 

kirjoittautuu diskurssiin, jossa suomen kieltä ja suomalaisuutta pidetään oman 

identiteetin osana. (Häkkilä 2002: 91–92.) Myös Reinikan ruotsinsuomalaiset 

informantit kirjoittivat vastauksissaan kielen olevan olennainen osa heidän 

identiteettiään (Reinikka 2007: 61).  

 

Tiina Polvi on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan britanniansuomalaisten kansallista 

ja kielellistä identiteettiä. Myös Polven informantit identifioituivat suomen kieleen 

(Polvi 2002: 103). Ulkomailla asuminen lisää tarvetta eritellä omaa suhdetta suomen 

kieleen, kun taas Suomessa asuville ihmisille ei tule välttämättä erityistä tarvetta pohtia, 

mikä oman äidinkielen merkitys on. Häkkilän, Reinikan ja Polven informantit olivat 

joutuneet miettimään suhdettaan kieliin erilaisten elämäntilanteiden ja olosuhteiden 

vuoksi, joten he osasivat eritellä ajatuksiaan suomen kielestä. Tällaista tarvetta ei 

ammattiin opiskelevilla informanteilla vielä ole ollut, mikä selittää osaltaan vastausten 

vähäisiä perusteluja.  

 

 

3.3.2. Asennoituminen suomen kieleen 

 

Suomen kielen puhujia on noin 5 miljoonaa. Kieli kuuluu maailmassa sadan suurimman 

kielen joukkoon, ja sillä on virallinen asema vain Suomessa. Ruotsissa suomen kielellä 

on virallisen vähemmistökielen asema. (Hiidenmaa 2003: 64.)  
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Kyselylomakkeen kohdassa 11 informanteilta kysyttiin, mitä he ajattelevat suomen 

kielen asemasta muiden kielten joukossa. Kaikki informantit eivät vertailleet suomen 

kielen asemaa muihin kieliin, vaan he kertoivat, millaisena he näkevät suomen kielen. 

Suomen kieltä kuvaillaan vastauksissa muun muassa positiivisilla adjektiiveilla: 

arvostettu, hyvä, mielenkiintoinen, rikas, sitkeä, uniikki ja persoonallinen. Kieltä 

kuvataan myös negatiivisemmin sävyttyneillä sananvalinnoilla, kuten huomaamaton, 

merkityksetön, näkymätön ja turha.  

 

Yhteensä 14 informanttia ilmaisee jollain tavoin vastauksessaan, että suomen kieli on 

vaikea kieli, ja yhteensä kahdeksan informanttia kirjoittaa, että suomen kieli on pieni 

kieli. Esimerkissä 68 informantti kommentoi suomen kieltä pieneksi kieleksi, jota 

puhuu pieni kansa. Lisäksi informantti kirjoittaa, että hänen kuulemansa mukaan 

suomen kieltä on vaikea oppia.  

 

(68) Vaikea kysymys. Pieni kansa, pieni kieli. Kuulemma vaikea oppia. (N 15) 

 

(69) Suomen kieli on erittäin pieni kieli muiden joukossa. On vähän ihmisiä, jotka 

puhuvat suomea äidinkielenään verrattuna johonkin muuhun kieleen. (N 2) 

 

Päätin erottaa kieleen liittyviksi diskursseiksi diskurssit suomen kieli vaikeana kielenä 

ja suomen kieli pienenä kielenä, koska käsitykset toistuvat informanttien kuvaillessa 

suomen kieltä ja suomen kielen asemaa. Myös esimerkissä 69 informantti kirjoittaa 

suomen kielen olevan pieni kieli muiden joukossa. Informantin mukaan suomen kieltä 

puhuu äidinkielenään vähemmän ihmisiä verrattuna johonkin toiseen kieleen. Hän ei 

kuitenkaan nimeä muita kieliä, joita puhuu suurempi määrä ihmisiä. Suomen kielen 

käsittäminen pieneksi ja vaikeaksi kieleksi on toistuva ja tunnistettava tapa kuvata 

kieltä. Kuvaustapa on luultavasti omaksuttu ympäristössä, koska informantit eivät 

perustele näkemyksiään. Voi olla, että he vain toistavat kuulemiaan asioita. 

 

Informanteista yhteensä seitsemän ilmaisee jollain tavalla, että suomen kielen asema on 

huono tai heikko. Samalla he kirjoittautuvat suomen kielen heikko asema -diskurssiin. 

Todellisuudessa suomen kielen asema ei ole uhattuna, mutta koska näkemys toistuu 

vastauksissa, päätin erottaa sen omaksi diskurssikseen. Informantit tyytyivät toteamaan 
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asian. He eivät yleensä perustelleet, miksi suomen kielen asema on heidän mielestään 

huono tai heikko tai näkevätkö he jonkinlaisia uhkia kielelle. Perustelujen vähäisyydestä 

voi päätellä, että informanteilla ei ole kovin paljon tietoa kielen asemasta. Heidän 

ajatuksiinsa ovat voineet vaikuttaa erilaiset ympäristöstä saadut vaikutteet. 

 

(70) Aika huono. Ei suomea osaa kovinkaan moni. Enempi yleisiä kieliä on englanti 

esimerkiksi. (N 14) 

 

Esimerkissä 70 informantti ilmaisee, että suomen kielen asema on melko huono eikä 

kieltä osaa kovin moni. Hän kirjoittaa, että esimerkiksi englannin kieli on yleisempi 

kieli kuin suomen kieli. Yhteensä kolmessa vastauksessa kirjoittauduttiin englanti 

valtakielenä  -diskurssiin. Informantit ilmaisevat, että englannin kieli on yleisempi kieli 

kuin suomen kieli. Sillä on myös merkitystä kansainvälisessä kommunikoinnissa. 

Aineistosta ei löydy vastauksia, jotka arvottavat muita kieliä kuin suomen ja englannin 

kieltä. 

 

(71) Se on pelkästään yhden maan kieli. Englanti on kansainvälinen sekä helpoin 

kieli opetella. Suomen kieli on kansainvälisesti merkityksetön. (M 2) 

 

Esimerkissä 71 informantti kirjoittaa, että suomen kieli on ainoastaan yhden maan kieli. 

Englannin kieli on kirjoittajan mukaan kansainvälisen viestinnän kieli ja lisäksi helpoin 

kieli oppia. Hänen mukaansa suomen kielestä ei ole hyötyä kansainvälisesti. Yhteensä 

kahdeksan informanttia ilmaisee vastauksessaan jollain tavalla, että suomen kieli ei ole 

kansainvälinen kieli. Informanttien mukaan suomen kieltä ei puhuta juuri muualla kuin 

Suomessa. Näin vastatessaan he kirjoittautuvat suomen kieli rajoittunut Suomeen           

-diskurssiin. 

 

Myös Tynin yliopistossa opiskelevat informantit ajattelivat suomen kielen käytön 

rajoittuvan Suomeen. Tynin informanttien kommenteissa suomen kieli hahmottui 

eurooppalaisesta näkökulmasta vaikeaksi, syrjäiseksi ja tarpeettomaksi. Toisaalta kielen 

arvo nähtiin sen vaikeudessa. (Tyni 2003: 99.) Samansuuntaisia ajatuksia on ammattiin 

opiskelevien informanttien vastauksissa, kuten esimerkissä 72. 

 

(72) Suomen kieli ei oikeastaan merkkaa maailmalla mitään. Itse kuitenkin olen 

onnellinen puhuessani suomea, sillä se on yksi maailman monimutkaisimmista ja 

vaikeimmista kielistä, mutta juuri minä osaan puhua sitä. (M 1) 
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Kielet voivat olla vahvoja alueellisesti ja kulttuurisesti, vaikka ne eivät olisikaan 

kansainvälisesti niin merkittäviä. Suomi ei esimerkiksi ole kansainvälisesti merkittävä 

kieli, mutta alueensa kielenä se on merkittävä. Se tuskin korvautuu muilla kielillä. 

Kielen tärkeyttä ja sen asemaa ei siis voi perustella vain sillä, kuinka laajasti sitä 

käytetään kansainvälisissä yhteyksissä. (Hiidenmaa 2004: 64.) Tätä näkökulmaa 

informantit eivät huomioineet vastatessaan kysymykseen.  

 

Esimerkissä 72 informantti kirjoittaa, että suomen kielellä ei ole oikeastaan mitään 

merkitystä maailmalla. Hän on kuitenkin onnellinen ja ylpeä puhuessaan suomen kieltä. 

Informantille suomen kieli on merkittävä kieli. Myös Häkkilän ulkomailla asuneiden 

nuorten informanttien mukaan on hienoa taitaa kieltä, jota vain harvat ihmiset osaavat 

(Häkkilä 2002: 90).  

 

(73) Suomen kieli on pieni, mutta sitkeä kieli. Se on hieman muuttumassa lähemmäs 

englannin kieltä sekä tietyllä tapaa muuttumassa enemmän lyhenteitä 

sisältäväksi kieleksi ainakin puheen osalta. (M 10) 

 

Esimerkissä 73 informantti kirjoittaa suomen kielen olevan pieni ja sitkeä kieli, joka on 

muuttumassa lähemmäs englannin kieltä. Informantti ilmaisee suomen kielen olevan 

muutoksessa, mutta ei kerro, näkeekö hän jotain uhkia kielelle. On kuitenkin normaalia, 

että kielet muuttuvat.  

 

Pietilä kysyi lukiolaisilta, mitä he ajattelevat suomen kielen ja muiden kielten asemasta 

tällä hetkellä. Lukiolaisten vastauksista nousi esille positiivinen suhtautuminen 

englannin kieleen. Englannin kielen ajatellaan olevan valttikortti tulevaisuudessa. 

(Pietilä 2011: 57.) Myös Holmin yhdeksäsluokkalaiset informantit suhtautuivat 

positiivisesti englannin kieleen. Englannin kieli nähdään globalisoitumisen keinona. 

(Holmi 2008: 74, 79.) Aineistostani käy ilmi, että myös muutama ammattiin opiskeleva 

informantti ajattelee englannin kielen olevan kansainvälisen viestinnän kieli ja sen 

vuoksi tärkeä kieli. 

 

Pietilän aineistossa 22 informanttia 60:stä oli sitä mieltä, että suomen kielen asema 

Suomessa on hyvä. Myös Pietilän informantit vastasivat kysymykseen usein lyhyesti ja 
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tyytyivät toteamaan asian. Yhteensä 14 lukiolaisinformanttia kirjoitti lisäksi, että 

suomen kielen käyttö on rajoittunut Suomeen. (Pietilä 2011: 61, 63.) Samankaltaista 

ajattelua on nähtävillä ammattiin opiskelevien informanttien vastauksissa. Informanttini 

eivät tosin kiinnittäneet huomiota suomen kielen hyvään asemaan Suomessa. 

 

 

3.4. Asenteiden ja arvosanojen suhde 

 

Tässä luvussa tarkastelen, miten informanttien arvosanat ja heidän mielipiteensä 

äidinkielen oppiaineen kiinnostavuudesta suhteutuvat toisiinsa. Yhdistän informanttien 

äidinkielen arvosanojen keskiarvon heidän kyselylomakkeen ensimmäisessä kohdassa 

valitsemaansa vastausvaihtoehtoon oppiaineen mielenkiintoisuudesta. Kuviossa 8 on 

esitetty naisten arvosanojen ja asennoitumisen suhde. Kuviossa 9 on vastaavasti 

nähtävillä miesten arvosanojen ja asennoitumisen suhde. 

 

 

KUVIO 8. Naisinformanttien mielipiteet äidinkielen oppiaineen kiinnostavuudesta ja 

heidän suorittamiensa äidinkielen kurssien arvosanojen keskiarvot. 

 

Yksikään naisista ei valinnut vastausvaihtoehtoja tosi tylsä tai todella mielenkiintoinen. 

Vastausvaihtoehdon melko tylsä valitsi kuusi naista, joista yksi ilmoitti suorittamiensa 

kurssien keskiarvoksi arvosanan 2,5 ja viisi arvosanan 2. Yhteensä seitsemän naista 

valitsi vastausvaihtoehdon melko mielenkiintoinen. Heistä neljä kertoi arvosanojensa 
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keskiarvoksi arvosanan 2. Kaksi informanttia ilmoitti arvosanojensa keskiarvoksi 

arvosanan 2,5 ja yksi informantti arvosanan 3. Vastausvaihtoehdon hyvin 

mielenkiintoinen valitsi neljä informanttia, joista kaksi kertoi arvosanojensa keskiarvon 

olevan 2,5 ja kaksi arvosanan 3. 

 

 

KUVIO 9. Miesinformanttien mielipiteet äidinkielen oppiaineen kiinnostavuudesta ja 

heidän suorittamiensa äidinkielen kurssien arvosanojen keskiarvot. 

 

Miehistä kaksi valitsi vastausvaihtoehdon tosi tylsä, mutta toinen heistä ei kertonut 

äidinkielen arvosanojensa keskiarvoa, joten hän jää kuvion ulkopuolelle. Toisen 

informantin arvosana on 1. Yhteensä kolme miesinformanttia valitsi vastausvaihtoehdon 

melko tylsä. Heidän kaikkien äidinkielen arvosanojen keskiarvo on 2. Suurin osa 

miehistä eli yhdeksän informanttia valitsi vastausvaihtoehdon melko mielenkiintoinen. 

Heistä kuusi ilmoittaa arvosanojensa keskiarvoksi arvosanan 2. Yhden informantin 

arvosanojen keskiarvo on 2,5, ja kaksi informanttia ilmoittaa arvosanojensa 

keskiarvoksi arvosanan 3. Hyvin mielenkiintoinen -vastausvaihtoehdon valitsi kolme 

miestä, joista yhden keskiarvo on 2, yhden 2,5 ja yhden 3. 

 

On huomattavaa, että ne opiskelijat, joiden arvosana on 3, pitävät oppiainetta joko 

melko tai hyvin mielenkiintoisena. Myös suurin osa informanteista, jotka ilmoittavat 

arvosanojensa keskiarvoksi 2,5, pitävät oppiainetta melko tai hyvin mielenkiintoisena. 

Tästä voi päätellä, että suhtautuminen oppiaineen kiinnostavuuteen on ainakin jonkin 
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verran yhteydessä opiskelijoiden arvosanaan. Toisaalta informantit, jotka ilmoittavat 

keskiarvokseen arvosanan 2, ovat valinneet usein vastausvaihtoehdon melko 

mielenkiintoinen. Ei siis ole mahdollista vetää rajaa siihen, että vain opiskelijat, joiden 

arvosanojen keskiarvo on yli 2, pitäisivät oppiainetta kiinnostavana. 

Vastausvaihtoehdon melko tylsä valitsivat useimmiten ne informantit, joiden 

arvosanojen keskiarvo on 2. Ainoa informantti, joka ilmoitti arvosanojensa keskiarvoksi 

arvosanan 1, valitsi vastausvaihtoehdon tosi tylsä.  

 

Opiskelijoiden arvosanat korreloivat lievästi sen kanssa, miten he suhtautuvat 

oppiaineen kiinnostavuuteen. Suurin osa korkeampia arvosanoja saaneista 

informanteista pitää oppiainetta mielenkiintoisena. Informanttien arvosanat tosin ovat 

pääosin hyviä tai erinomaisia, joten aineiston pohjalta on vaikea arvioida, onko 

esimerkiksi heikommalla arvosanalla yhteyttä siihen, miten mielenkiintoiseksi oppiaine 

ajatellaan. Näin pienessä joukossa yksilöiden asennoituminen vaikuttaa tuloksiin, joten 

tuloksista ei voi tehdä yleistyksiä. 



71 

 

4. TULOSTEN TARKASTELUA 

 

Tässä luvussa kokoan yhteen tutkimukseni tuloksia. Ensimmäisessä alaluvussa pyrin 

hahmottelemaan informanteista asennoitumisluokkia. Tarkastelen, miten 

muodostamieni ryhmien jäsenet vastaavat lomakkeen kysymyksiin. En keskity vain 

yksittäisten informanttien vastausten analysoimiseen, vaan teen yhteenvetoa ja 

ryhmittelyä siitä, miten opiskelijat asennoituvat yleisemmin äidinkielen oppiaineeseen 

ja suomen kieleen. Näin pienessä aineistossa yksilöilläkin on kuitenkin vaikutusta. 

Toisessa alaluvussa vertailen ryhmien vastauksia lyhyesti keskenään.  

 

Jaoin informantit neljään ryhmään sen perusteella, miten he vastasivat kyselylomakkeen 

ensimmäiseen kysymykseen. Heidän piti lomakkeen ensimmäisessä kohdassa arvioida 

annettujen vastausvaihtoehtojen avulla, kuinka mielenkiintoisena he pitävät äidinkielen 

oppiainetta. Annetut vastausvaihtoehdot ovat tosi tylsä, melko tylsä, melko 

mielenkiintoinen, hyvin mielenkiintoinen ja todella mielenkiintoinen. Yksikään 

informanteista ei valinnut vastausvaihtoehtoa todella mielenkiintoinen, joten ryhmiä 

muodostuu neljä.  

 

 

4.1. Informanttien ryhmittely asennoitumisen mukaan 

 

Päädyin jakamaan informantit ryhmiin sen perusteella, miten he vastasivat 

kyselylomakkeen ensimmäiseen kohtaan. Ryhmään 1 kuuluvat informantit pitävät 

äidinkielen oppiainetta tosi tylsänä. Ryhmään kuuluu kaksi miesinformanttia. 

Informantit suhtautuvat oppiaineeseen melko kielteisesti. He eivät esimerkiksi löydä 

oppiaineesta mitään mielenkiintoista. 

 

Toisen informantin mielestä melko hyödyllisiä sisältöjä oppiaineessa ovat tekstien 

ymmärtäminen ja vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen. 

Toisen mielestä melko hyödyllisiä sisältöjä ovat kirjallinen viestintä ja kielen ja 

kulttuurin tunteminen. Muiden sisältöjen kohdalla molemmat informantit valitsivat 

jommankumman vastausvaihtoehdoista melko hyödytön tai täysin hyödytön tai jättivät 

kokonaan vastaamatta.  
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Määrittelin hyötyyn liittyviä diskursseja yhteensä kuusi. Diskurssit ovat hyöty 

työelämässä, kieli itseilmaisun välineenä, kieli kommunikoinnin välineenä, 

normatiivisuus, yleissivistys ja äidinkieli välineenä muiden aineiden opiskelussa. 

Lisäksi erotin omaksi diskurssikseen velvollisuusdiskurssin, jossa informantit 

ajattelevat äidinkielen opiskelun tai sen jonkun osa-alueen hallitsemisen 

velvollisuudeksi. Kielten asemaan ja suomen kieleen liittyviä diskursseja erotin 

informanttien vastauksista viisi. Diskurssit ovat englanti valtakielenä, suomen kieli 

rajoittunut Suomeen, suomen kieli pienenä kielenä, suomen kieli vaikeana kielenä ja 

suomen kielen heikko asema. Diskurssien käsittely tutkielmassani jää kuitenkin hyvin 

ohueksi, koska kyselylomakkeen kysymykset ovat ohjailleet informantteja 

merkittävästi. Lisäksi suurin osa vastauksista on lyhyitä, mikä vaikeutti diskurssien 

tarkastelua. 

 

Ryhmän 1 informantit ovat hyvin niukkasanaisia vastauksissaan. Vain toinen heistä 

kirjoittautuu yhteen hyötydiskursseista. Molemmat ryhmään kuuluvista opiskelijoista 

ovat sitä mieltä, ettei kielellä ole suurempaa merkitystä heidän identiteetissään. Lisäksi 

molemmat informanteista kirjoittautuvat yhteen diskurssiin kirjoittaessaan suomen 

kielen asemasta muiden kielten joukossa. 

 

Ryhmään 2 kuuluvat informantit valitsivat kyselylomakkeen ensimmäisessä kohdassa 

vastausvaihtoehdon melko tylsä. Tähän ryhmään kuuluu yhteensä yhdeksän 

informanttia, joista kuusi on naisia ja kolme miehiä. Informantit pitävät äidinkielen 

oppiainetta hyödyllisenä ja tarpeellisena, vaikka sitä ei heidän mielestään ole 

kiinnostava opiskella. Yhteensä kuusi informanteista arvioi kaikkien oppiaineen 

sisältöjen olevan joko melko, hyvin tai todella hyödyllisiä. Informanteista kolme valitsi 

yhden sisällön kohdalla vastausvaihtoehdon melko hyödytön, mutta muut sisällöt hekin 

arvioivat hyödyllisiksi. Hyödyllisimpinä sisältöinä ryhmään kuuluvat informantit 

pitävät tekstien ymmärtämistä ja vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa 

toimimista. 

 

Ryhmän 2 informanteista seitsemän kirjoittautuu useampaan kuin yhteen 

hyödydiskurssiin ja loput kaksi informanttia yhteen hyötydiskursseista. Kaikki 
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informantit kirjoittautuvat myös johonkin diskurssiin käsitellessään suomen kielen 

asemaa muiden kielten joukossa. Yhteensä kuusi heistä toisintaa kahta diskursseista. 

Ryhmän informanteista kaksi ilmoittaa, että suomen kielellä on suuri merkitys heidän 

identiteettinsä kannalta. Yhteensä neljä informanteista taas kirjoittaa, ettei osaa sanoa tai 

ettei tiedä, millainen osuus kielellä on heidän identiteetissään. Lisäksi kolme 

informanteista kertoo olevansa ylpeitä siitä, että he puhuvat suomen kieltä.  

 

Ryhmän 3 muodostavat ne vastaajat, jotka pitävät oppiainetta melko mielenkiintoisena. 

Ryhmään kuuluu yhteensä 16 informanttia, eli se on suurin muodostuneista 

asennoitumisryhmistä. Yhteensä seitsemän naista ja yhdeksän miestä pitää oppiainetta 

melko mielenkiintoisena. Ryhmään kuuluvat informantit pitävät äidinkielen opiskelua 

myös tarpeellisena. Yhteensä yhdeksän informanttia pitää kaikkia oppiaineen sisältöjä 

melko, hyvin tai todella hyödyllisinä. Yhteensä seitsemän vastaajista pitää yhtä tai kahta 

sisällöistä joko melko tai täysin höydyttömänä. Yksi heistä jätti lisäksi arvioimatta, 

kuinka hyödyllistä kielen ja kulttuurin tuntemisen opiskelu on. 

 

Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen on ainoa oppiaineen 

sisällöistä, jota kaikki ryhmän informantit pitävät hyödyllisenä. Muut sisällöt saivat 

ainakin yhden melko hyödytön tai täysin hyödytön -vastausvalinnan. Ryhmään kuuluvat 

informantit pitävät erityisen hyödyllisinä sisältöinä myös tekstien ymmärtämistä ja 

kirjallista viestintää. Mediaosaamisen ja tiedonhankinnan kohdalla hajontaa on 

enemmän. Mediaosaamisen kohdalla yleisimmät valinnat ovat melko hyödyllinen ja 

hyvin hyödyllinen. Tiedonhankinnan kohdalla informantit valitsivat taas yleensä 

vaihtoehdot hyvin hyödyllinen ja todella hyödyllinen. Selvästi eniten hajontaa 

vastauksissa oli kielen ja kulttuurin tuntemuksen suhteen. Suurin osa informanteista 

pitää sisältöä melko tai hyvin hyödyllisenä, mutta silti sisältöä pidetään myös 

hyödyttömimpänä kaikista määritetyistä oppiaineen sisällöistä. 

 

Suurin osa ryhmän vastaajista kirjoittautuu vähintään yhteen määrittämistäni 

hyötydiskursseista. Yhteensä 13 heistä toisintaa ainakin kahta diskursseista. Vain yksi 

informantti ei kirjoittaudu yhteenkään hyötyyn tai kieleen liittyvään diskurssiin. Hän 

toisintaa kuitenkin vastauksissaan velvollisuusdiskurssia. Yhteensä yhdeksän 

informanttia kirjoittautuu yhteen diskurssiin kirjoittaessaan suomen kielen asemasta 
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muiden kielten joukossa. Vastaajista kolme ei toisinna yhtään suomen kieleen ja kielten 

asemaan liittyvää diskurssia vastauksessaan. 

 

Kolme ryhmän informanteista kertoo, että kielellä on suuri tai tärkeä osuus heidän 

identiteetissään. Yhteensä kaksi informanttia on ylpeä puhuessaan suomen kieltä 

äidinkielenään. Vastaajista kaksi jätti vastaamatta identiteettiä koskevaan kysymykseen, 

yksi ei osaa sanoa asiasta mitään ja kolme vastaa kysymyksen vierestä. Yhteensä neljä 

informanttia kirjoittaa, että kielellä ei ole suurta merkitystä heidän identiteettinsä 

kannalta. Ryhmään kuuluvista informanteista kaksi kirjoittaa, että suomen kieli on 

heille merkityksellinen siinä mielessä, että he asuvat Suomessa ja kykenevät näin 

kommunikoimaan paremmin.  

 

Ryhmään 4 kuuluu seitsemän informanttia 34:stä. Heistä neljä on naisia ja kolme 

miehiä. Ryhmään kuuluvat informantit pitävät äidinkielen oppiainetta hyvin 

mielenkiintoisena. He kaikki pitävät oppiainetta myös hyvin tarpeellisena. Ryhmään 

kuuluvat informantit arvioivat kaikki oppiaineen sisällöt melko, hyvin tai todella 

hyödyllisiksi. Lähes kaikki informanteista pitävät tekstien ymmärtämistä, kirjallista 

viestintää ja vuorovaikutus ja työelämän viestintätaitoja todella hyödyllisinä sisältöinä.  

 

Ryhmän informanteista kuusi kirjoittautuu ainakin kahteen hyötydiskursseista. Vain            

yksi informantti kirjoittautuu ainostaan yhteen diskurssiin. Suurin osa vastaajista 

kirjoittautuu yhteen diskurssiin kysyttäessä suomen kielen asemasta muiden kielten 

joukossa. Vain yksi informantti kirjoittautuu kahteen diskurssiin. Identiteettiin liittyvä 

kysymys oli tämänkin ryhmän informanteille vaikea, ja heistä kolme vastaa 

kysymyksen vierestä. Yksi informantti myös ilmoittaa, ettei osaa sanoa asiasta mitään. 

Informanteista kolme kertoo, että kielellä on jotain merkitystä heidän identiteettinsä 

kannalta.  

 

 

4.2. Asennoitumisryhmien tarkastelua 

 

Saman ryhmän jäsenten mielipiteissä ja asennoitumisessa on paljon yhtäläisyyksiä, 

mutta niissä on myös eroja. Ryhmien välillä ei kuitenkaan ole juuri eroja siinä, miten 
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niissä suhtaudutaan äidinkielen oppiaineen hyödyllisyyteen, koska lähes kaikki ryhmät 

pitävät oppiainetta hyödyllisenä. Myös ryhmässä 1, jonka informantit pitävät 

oppiainetta tosi tylsänä, asennoituminen on positiivista siinä mielessä, että oppiaineesta 

löydetään edes joitain hyödyllisiä sisältöjä. Tämä kertoo siitä, että vaikka oppiainetta ei 

pidettäisi mielenkiintoisena, sen ajatellaan kuitenkin olevan hyödyllinen. Ryhmien 

kesken enemmän hajontaa ilmeni siinä, kuinka hyödyllisenä oppiaineen eri sisältöjä 

pidetään. On huomattava, että oppiainetta mielenkiintoisena pitävät ryhmät pitävät 

oppiaineen sisältöjäkin hyödyllisempinä kuin oppiainetta tylsänä pitävät ryhmät.  

 

Ryhmät eroavat jonkin verran siinä, kuinka montaa diskurssia ne toistavat 

perustellessaan äidinkielen oppiaineen hyödyllisyyttä tai kertoessaan mielipiteitään 

suomen kielestä ja kielen asemasta muiden kielten joukossa. Ryhmässä 1 informantit 

toisintavat korkeintaan yhtä aiheisiin liittyvistä diskursseista. Kolmessa muussa 

ryhmässä suurin osa informanteista kirjoittautuu useampaan kuin yhteen 

hyötydiskursseista.  

 

Suomen kieleen ja kielen asemaan liittyvien diskurssien hajonta on suurempaa. 

Ainoastaan ryhmässä 2 enemmistö kirjoittautuu useampaan kuin yhteen diskursseista. 

Muissa ryhmissä on yleisempää, että informantit kirjoittautuvat vain yhteen diskurssiin 

kertoessaan ajatuksiaan suomen kielen asemasta muiden kielten joukossa. Ehkä 

vaikutusta on ollut sillä, että lomakkeen kysymykset ohjasivat etsimään oppiaineen 

hyödyllisiä puolia, joten hyötyyn liittyviä diskursseja nousi aineistosta enemmän esille 

kuin kieleen ja sen asemaan liittyviä diskursseja. 

 

Ryhmät eivät juuri eroa toisistaan, kun tarkastellaan, miten ne suhtautuvat kielen 

merkitykseen identiteetissä. Aihe on epäselvä jokaiselle ryhmälle. Tämän kysymyksen 

kohdalla on huomioitava, että suuri osa informanteista vastaa kysymyksen vierestä tai 

ilmaisee suoraan, ettei ole ajatellut asiaa tai ymmärtänyt kysymystä. Ainoastaan ryhmän 

2 informanteista yli puolet ilmaisee, että kielellä on merkitystä heidän identiteettinsä 

kannalta. Ryhmässä 1 taas molemmat informantit ovat sitä mieltä, että kielellä ei ole 

merkitystä heidän identiteetissään. Muissa ryhmissä ainakin muutama informantti 

ajattelee, että kielellä on merkitystä heidän identiteetissään. Suurin osa ei kuitenkaan 

osaa ilmaista ajatuksiaan aiheesta.  



76 

 

5. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani, miten ammatillista perustutkintoa suorittavat 

opiskelijat asennoituvat äidinkielen oppiaineeseen ja miten hyödyllisenä he pitävät 

oppiaineen eri sisältöjä. Lisäksi tutkin, millainen osuus suomen kielellä on 

informanttien identiteetissä ja mitä he ajattelevat suomen kielen asemasta muiden 

kielten joukossa. Tutkielman aineistona ovat kyselylomakkeisiin saamani vastaukset, 

jotka keräsin Oulun seudun ammattiopiston liiketalouden yksilököstä 23.11.2011, 

19.12.2011 ja 20.12.2011. Tutkielmassani käsittelen yhteensä 34 opiskelijan vastauksia, 

joista 17 on naisten ja 17 miesten vastauksia. 

 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullista, ja sen teoreettisen viitekehyksen muodostaa 

sisällönanalyysi. Tutkielma sisältää lisäksi paikoin aineiston määrällistä tarkastelua. 

Analysoin aineistoani hyvin kevyesti myös kriittisen diskurssianalyysin avulla. 

Kyselylomakkeen kysymykset ovat ohjailleet informantteja merkittävästi, ja osa 

vastauksista on todella lyhyitä, mikä vaikeuttaa aineiston diskurssianalyyttistä tulkintaa.  

 

Noin kaksi kolmasosaa informanteista pitää äidinkielen oppiainetta mielenkiintoisena, 

ja yksi kolmasosa vastaajista pitää oppiainetta tylsänä. Erot sukupuolten välillä eivät ole 

kovin suuret. Informanttien mielipiteet äidinkielen oppiaineen kiinnostavimmista 

sisällöistä eivät ole täysin yhtenevät. Suosituimmaksi sisällöksi oppiaineessa nousee 

kirjoittaminen. Oppiaineen tylsimpien osa-alueiden suhteen informanttien vastaukset 

ovat yhtenevämmät. Kielioppi ja kielenhuolto eivät kiinnosta opiskelijoita.  

 

Suurin osa informanteista pitää äidinkielen oppiainetta tarpeellisena ja hyödyllisenä. 

Hyödyllisin oppiaineen sisällöistä on informanttien mielestä vuorovaikutus ja 

työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen. Suurin osa informanteista pitää 

hyödyllisenä myös tekstien ymmärtämistä ja kirjallista viestintää. Hyödyttömimpänä 

sisältönä oppiaineessa informantit pitävät kielen ja kulttuurin tuntemusta. Silti sisältöä 

pidetään suurimmaksi osaksi melko hyödyllisenä. Positiivista on, että suurin osa 

informanteista pitää oppiaineen sisältöjä hyödyllisinä. 
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Kun informantit perustelevat oppiaineen ja sen eri sisältöjen hyödyllisyyttä, he 

kirjoittautuvat erilaisiin hyötyyn liittyviin diskursseihin. Merkittävimmiksi diskursseiksi 

nousevat hyöty työelämässä, normatiivisuusdiskurssi ja äidinkieli välineenä muiden 

aineiden opiskelussa. Informantit opiskelevat valmistuakseen tiettyyn ammattiin, joten 

on ymmärrettävää, että he perustelevat vastauksiaan työelämän tarpeilla. Äidinkielen 

opiskelusta uskotaan olevan hyötyä tulevaisuudessa työelämässä. 

 

Opiskelijoiden arvosanat korreloivat lievästi sen kanssa, miten he suhtautuvat 

oppiaineen kiinnostavuuteen. Suurin osa korkeampia arvosanoja saaneista 

informanteista pitää oppiainetta mielenkiintoisena. Informanttien arvosanat tosin ovat 

pääosin hyviä tai erinomaisia, joten aineiston pohjalta on vaikea arvioida, onko 

esimerkiksi heikommalla arvosanalla yhteyttä siihen, miten mielenkiintoiseksi oppiaine 

ajatellaan. 

 

Vain noin kolmasosa informanteista kertoo, että kielellä on jotain merkitystä heidän 

identiteetissään. Huomattavaa on, että suurin osa informanteista ei osaa vastata 

identiteettiin liittyvään kysymykseen tai vastaa kysymyksen vierestä. Informanttien 

tietoisuus on tässä suhteessa jäsentymätön. Osa ilmaisee suoraan, ettei ole ajatellut asiaa 

aiemmin. Ehkä informanteilla ei ole ollut aiemmin tarvetta eritellä kielen osuutta 

identiteetissään. Voi olla, että opiskelijat huomaavat vasta myöhemmin elämässään, 

millainen merkitys omalla äidinkielellä on. 

 

Suurin osa informanteista toisintaa ainakin yhtä diskurssia kertoessaan mielipiteensä 

suomen kielestä ja sen asemasta muiden kielten joukossa. Diskurssit, joihin informantit 

kirjoittautuvat, ovat englanti valtakielenä, suomen kieli rajoittunut Suomeen, suomen 

kieli pienenä kielenä, suomen kieli vaikeana kielenä ja suomen kielen heikko asema. 

Informantit eivät kiinnittäneet huomiota suomen kielen hyvään asemaan Suomessa.  

 

Toivon, että tutkielmani lisää osaltaan tietämystä ammatillista perustutkintoa 

suorittavien opiskelijoiden asennoitumisesta äidinkielen oppiaineeseen ja oppiaineen eri 

sisältöihin. Tarvetta jatkotutkimukselle kuitenkin on. Edellisestä Opetushallituksen 

teettämästä selvityksestä ammatillisen äidinkielen osaamisen osaltakin on aikaa. 

Informantit suorittavat sekä liiketalouden perustutkintoa että tieto- ja viestintätekniikan 
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perustutkintoa, joten kieli on olennainen osa heidän tulevaa ammattiaan ja 

ammattitaitoaan. Ehkä tämä vaikuttaa siihen, että suurin osa informanteista ajattelee 

äidinkielen opiskelun olevan tarpeellista. Olisi mielenkiintoista tehdä vertailua eri 

ammattiin opiskelevien opiskelijoiden välillä ja selvittää, onko opiskeltavalla alalla 

jonkinlainen yhteys oppiaineeseen asennoitumiseen. 
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LIITE 

 

Hei! 

 

Olen Outi Liimatta ja opiskelen suomen kieltä Oulun yliopistossa. Kerään parhaillaan aineistoa pro 

gradu -tutkielmaani varten. Tavoitteenani on selvittää, millaisia asenteita ja käsityksiä ammatillista 

perustutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on äidinkielen opetuksesta ja suomen kielestä. Olisin 

todella kiitollinen, jos voisit olla avukseni ja vastata oheiseen kyselyyn. 

 

Lue ensin kysymykset huolellisesti läpi ja vastaa niihin sitten. Vastaa kysymyksiin useilla 

lauseilla. Kysymyksiin ei ole oikeita vastauksia, eikä tiettyä tapaa vastata. Kirjoita vastauksiin niin 

paljon asioita kuin tulee mieleen. Kyselyyn vastataan nimettömänä, ja käsittelen tiedot 

luottamuksellisesti.  

 

Vastauksesi on työni kannalta tärkeä ja toivon, että täyttäisit kyselyn huolellisesti.  

Valtavan suuret kiitokset avustasi! 

      Outi Liimatta 

 

 

Sukupuoli (alleviivaa): mies / nainen 

 Ikä:_______ 

Äidinkieli:_________________ 

Mitä alaa opiskelet?_______________________________________________________ 

Monettako vuotta opiskelet?__________ 

Äidinkielen arvosanasi (keskiarvo):____________ 

Mitä opintoja olet suorittanut aiemmin (alleviivaa):  

peruskoulu / lukio / toinen ammatillinen tutkinto / joku muu, mikä?_____________________ 

 

1. Arvioi allaolevalla asteikolla, kuinka mielenkiintoinen äidinkielen oppiaine on. Alleviivaa 

kuvaavin vaihtoehto.  

 

tosi tylsä   melko tylsä    melko mielenkiintoinen   hyvin mielenkiintoinen   todella mielenkiintoinen 

 

 



 

2. Mikä oppiaineessa on mielenkiintoisinta? Perustele.   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Mikä siinä on tylsintä? Perustele. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Mikä on käsityksesi äidinkielen opetuksen tarpeellisuudesta? Miksi äidinkielen opetus on 

tarpeellista/ ei ole tarpeellista? Perustele. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Mistä oppiaineen sisällöistä arvioit hyötyväsi eniten? Alla ovat oppiaineen keskeiset sisällöt. 

Alleviivaa vaihtoehdoista, kuinka hyödyllisenä pidät kutakin sisältöä, ja perustele vastauksesi. 

 

a) Tekstien ymmärtäminen 

todella hyödyllinen     hyvin hyödyllinen      melko hyödyllinen    melko hyödytön   täysin hyödytön 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b) Kirjallinen viestintä 

(oikeinkirjoitus, erilaisten tekstien kirjoittaminen) 

todella hyödyllinen     hyvin hyödyllinen      melko hyödyllinen    melko hyödytön   täysin hyödytön 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

c) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen 

todella hyödyllinen     hyvin hyödyllinen      melko hyödyllinen    melko hyödytön   täysin hyödytön 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

d) Mediaosaaminen 

(erilaiset viestintävälineet, tekijänoikeudet, mediatekstien kriittinen arviointi) 

todella hyödyllinen     hyvin hyödyllinen      melko hyödyllinen    melko hyödytön   täysin hyödytön 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

e) Tiedonhankinta 

todella hyödyllinen     hyvin hyödyllinen      melko hyödyllinen    melko hyödytön   täysin hyödytön 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

f) Kielen ja kulttuurin tunteminen 

todella hyödyllinen     hyvin hyödyllinen      melko hyödyllinen    melko hyödytön   täysin hyödytön 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Onko oppiaineessa asioita tai sisältöjä, joista et koe hyötyväsi? Jos on niin, mitä ne ovat? 

Voit käyttää apunasi edellisessä kohdassa mainittuja oppiaineen sisältöjä. Perustele 

vastauksesi. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

7. Millainen merkitys on kirjoitustaidolla? Perustele. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Mitä hyötyä on kielioppitermien osaamisesta? Perustele vastauksesi. 

esim. sanaluokat (substantiivi, verbi, adjektiivi...), nominien taivutus (talo, talon, taloa, 

talossa, talosta...) ja lauseenjäsenet (subjekti, objekti, predikaatti...) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Mitä hyötyä äidinkielen osaamisesta on muiden aineiden opiskelussa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. Oman äidinkielen tunteminen on osa yksilön ja yhteiskunnan identiteettiä. Mikä osuus 

kielellä on sinun identiteetissäsi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



 

11. Mitä ajattelet suomen kielen asemasta muiden kielten joukossa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Muita aiheisiin liittyviä mielipiteitä tai kommentteja: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


