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Tämä pro gradu –tutkimus käsittelee kielikylpypedagogiikkaa, suomalaista kielikoulutusta ja kaksikielisen 

peruskoulutuksen käyneiden henkilöiden käsityksiä omasta kaksikielisestä koulutuksestaan. Tavoitteena on selvittää 

kielikylpykoulutuksen teoreettista pohjaa ja soveltaa teoriaa tutkimalla kielikylpypedagogiikan toteutumista 

käytännössä. 

 

Kielikylpypedagogiikkaa on Suomessa toteutettu 80-luvun loppupuolelta lähtien ja sitä on tutkittu paljon muun muassa 

Vaasan yliopistossa. Kielikylpykouluissa valtakieltä äidinkielenään puhuvat lapset saavat opetusta toisella kielellä, 

minkä seurauksena kielilylpykouluissa lasten toinen kieli kehittyy kuin huomaamatta muiden ainesisältöjen ohella. 

Haaparannalla on kaksisuuntaista kielikylpypedagogiikkaa toteuttava peruskoulu, jossa puolet oppilaista tulee 

Haaparannasta ja puolet Torniosta. Teoriaosuudessa kielikylpypedagogiikkaa peilataan eurooppalaisiin kielipoliittisiin 

malleihin ja pyritään etsimään yhtäläisyyksiä ja samansuuntaisia tavoitteita niiden väliltä. Teoreettisen osion tavoitteena 

on selvittää, miten kielikylpypedagogiikka ja kaksikielinen koulutus voivat tukea Eurooppalaisen viitekehyksen 

määrittelemiä linjauksia kielikoulutuksen monipuolistamiseksi. 

 

Empiirisessä osiossa pyritään selvittämään kielikylpykoulutuksen vaikutusta käytännön elämään; sen vaikutusta 

opintopolkuun, työelämään, arkeen, kielten oppimiseen ja äidinkielelliseen kehitykseen. Pyrkimyksenä on selvittää, 

vaikuttiko kaksikielinen koulutus opiskelupaikan ja työpaikan valintaan ja millainen merkitys ruotsin kielitaidolla on 

kaksikielisen koulutuksen läpikäyneen arkielämässä. Lisäksi etsitään vastauksia kysymyksiin: onko kaksikielinen 

koulutus innostanut entisiä kielikoululaisia opiskelemaan muita kieliä ja miten kaksikielinen koulutus on vaikuttanut 

äidinkielen opiskeluun tai oppimiseen. 

 

Kyseessä on fenomenografinen tutkimus ja aineisto on kerätty Haaparannan kielikoulun käyneiltä, vuonna 1989 

syntyneiltä henkilöiltä. Aineiston kerääminen tapahtui 2012 loppuvuodesta ja se toteutettiin strukturoidulla 

verkkokaavakkeella. 

 

Fenomenografisella tutkimuksella ei saavuteta lopullista totuutta, vaan sen avulla pystytään kartoittamaan tietyn 

ihmisryhmän käsityksiä tietystä aiheesta. Näin ollen tulokset eivät ole yleistettävissä, mutta osviittaa ne antavat 

aiheeseen liittyen. Tuloksina voidaan pitää kuitenkin sitä, että yli puolet aineiston informanteista suhtautui 

kielikoulutukseensa erittäin positiivisesti tai positiivisesti. Lisäksi aineistosta nousi esille erilaisia teemoja ja niistä 

tärkeimpinä mainittakoon raja-alueella asuminen, positiivinen diskriminaatio, työllisyys, kielen kehittämisen halu, 

metalingvistisyys sekä kielten tarjonnan ja valinnan yhteys. Näitä teemoja käsitellään aineiston ja teorian 

vuoropuheluna. 
 

 

Asiasanat Fenomenografia, kielikylpy, kielipolitiikka, kielten opettaminen   
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1. ALUKSI 

1.1 Johdanto 

”He who knows no foreign languages does not truly know his own.” 

-Goethe 

 

Tämä pro gradu -tutkimus käsittelee kaksikielistä koulutusta peruskoulutasolla Suomessa. 

Tutkimus sisältää teoriapohjaa kaksikielisen koulutuksen soveltamisesta Suomen 

koulujärjestelmässä ja varsinkin niillä alueilla Suomessa, missä asuu laajalti ruotsinkielistä 

väestöä. Tutkimuksen empiirinen osio käsittelee kaksikielisen koulutuksen läpikäyneiden 

henkilöiden käsityksiä koulutuksen vaikutuksista myöhempään työelämään ja opiskeluun 

keskittyen varsinkin kielten opiskeluun. 

 

Aihe kiinnostaa minua, koska olen valmistumassa peruskoulun opettajaksi ja tarkemmin 

sanottuna luokanopettajaksi alakouluun sekä kielten opettajaksi ylemmille asteille. Myöskin, 

koska ruotsin virallisen kielen asemasta Suomessa on ollut hyvin paljon puhetta mediassa 

viime vuosina. Ylioppilaskirjoituksista poistettiin ruotsin kielen pakollisuus ja puhetta on ollut 

myös sen valinnaiseksi muuttamisesta jo peruskoulutuksen aikana. Haluan kartoittaa 

kaksikielisen peruskoulun käyneiden käsityksiä kieltenoppimisesta heidän myöhemmässä 

koulutuksen vaiheessaan, sillä Eurooppalainen viitekehys (EVK, 2003) vaatii yhtenäisyyttä 

kieltenopetukseen Euroopan unionin alueelle. Kaksi- tai monikielisyys voisi tarjota 

ratkaisumalleja kyseiseen vaatimukseen. 

 

Mielestäni olisi tärkeää aloittaa kielikoulutus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä 

lasten kielen kehitys monen kymmenen vuoden ajalta puoltaa kaksi- tai monikielisyyteen 

kasvamista. Näen Suomen olevan erityisen hyvä paikka soveltaa sitä kahden virallisen kielen 

vuoksi ja myös koska Suomi pienenä kielivähemmistönä tarvitsee useamman kielen taitajia. 

Suomalaisessa alakoulussa on entistä enemmän tehtävää niin pienessä määrässä aikaa, että 

monikielisyyteen tähtääminen kuitenkin jää usein toissijaiseksi. Toisaalta on pohdittava sitä 
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näkökulmaa, että kielen ollessa väylä informaation jakamiseen, voidaan saavuttaa kaksi asiaa 

yhdellä kertaa jos toteutetaan kaksikielistä koulutusta. Kielitaidon karttuminen sen 

olennaisimmassa osassa eli kommunikaatiossa tuottaa kaikista eniten tuloksia. 

 

On melkein kliseistä sanoa, että kielitaito avaa ovia uusiin maailmoihin ja kulttuureihin, mutta 

siinä piilee totuuden jyvä. Esimerkiksi Laurén (2008) puhuu myös individuaalisen älykkyyden 

kasvusta kielitaidon (tai –taitojen) kehittymisen ohella. Varhainen kielipedagogiikka siis 

palvelee yksilöä, kansakuntaa ja kansoja niitä yhdistäen, hälventäen rajoja ja luoden tietä 

yhteisöllisyydelle, maailmankansalaisuudelle ja entistä helpommalle kommunikaatiolle. 

 

Kielikoulutuksella voidaan nähdä olevan yhteisöllisyyteen ja suvaitsevaisuuteen kannustava 

vaikutus. Moninaistuvassa kulttuurissa on  pakko ajatella luokkahuoneeen monikulttuurisuutta 

ja opettajan haasteita. Kohonen ja Eskelä-Haapanen (2006, 12) korostavat monikulttuuriseen 

kasvun tärkeimmäksi edellytykseksi nimenomaan yhdessä vuorovaikutteisesti oppimisen. 

Vuorovaikutteisuus eri kulttuurien ja kielien edustajien kanssa avaa ovia monikulttuurisuuteen 

ja suvaitsevaisuuteen sekä henkilö- että kielitasolla. Myönteinen toiseuden kokeminen antaa 

eväitä tulevaan elämään. Nähdäkseni monikulttuurisuuskasvatus on läheisessä yhteydessä 

nimenomaan kielten opetukseen, sillä kummankin tärkeänä päämääränä on positiivinen 

suhtautuminen eri kulttuureita kohtaan ja myös niiden tuntemuksen parantuminen. 

Kielipedagogiikkaan on hyvä integroida monikulttuurisuuskasvatusta ja niiden yhteinen 

motiivi on juuri Euroopan unionin linjaus kulttuurien lähentymiseksi. 

 

Kielitaidon avulla ihmiset pystyvät ilmaisemaan kokemuksiaan useammalla tavalla. 

Alkuopetuksesta lähtien on hyvä avata portteja (eli kieliä) uusiin maailmoihin ja kulttuureihin, 

jolloin lapsille kehittyy laajempi maailmankatsomus. Kieltenopettamisessa ei pidä viivytellä 

pitkälle alakoulun puoleen väliin vaan käyttää hyväksi lapsen sensitiivistä kautta. George Yule 

(2006, 163-165) nimittää tätä kautta varhaislapsuudesta teini-ikään saakka kriittiseksi 

kaudeksi. Silloin kielellisen kehittymisen sanotaan olevan herkimmillään. 

 

Tulevana kielipedagogina halusin selvittää tämän tyyppisen kielikoulutuksen vaikuttavuutta 

oppilaiden myöhempään elämään ja tarkemmin muiden kielten oppimiseen. Pro gradu –
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tutkimukseni alussa keskustellaan paljon teoriaan tukeutuen kieltenopettamismenetelmistä 

juuri opettajan näkökulmasta ja empiirisessä osiossa nähdään kaksikielisen opetuksen tuloksia 

entisten oppilaiden käsitysten kautta. Halusin selvittää kaksikielisen koulutuksen tuloksia 

oman kiinnostukseni ja ammattiin kasvuni kannalta, mutta myös koska Euroopan unionissa on 

käynnissä projekteja, jotka edellyttävät kielikoulutuksen monipuolistamista ja 

maailmankansalaiseksi kasvua. Tämä on meille pienenä kielivähemmistönä erityisen tärkeää 

tietoverkottuvassa, globaalistuvassa Euroopassa ja maailmassa. 

1.2 Tutkimuskysymykset 

 

Teoreettinen tutkimukseni vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, minkä lisäksi 

empiiriset tutkimuskysymykseni on jaettu kahteen kategoriaan, kaksikielisyyden yleiseen 

merkitykseen elämässä ja kaksikielisyyden merkitykseen muiden kielen oppimiseen. 

 

1. Miten kielikylpypedagogiikka ja kaksikielinen koulutus voivat tukea Eurooppalaisen 

viitekehyksen määrittelemiä linjauksia kielikoulutuksen monipuolistamiseksi? 

 

2. Käsitykset kaksikielisen koulutuksen merkityksestä opintopolkuun, työelämään ja 

yksityiselämään: 

Vaikuttiko kaksikielinen koulutus opiskelupaikan ja työpaikan valintaan? 

Millainen merkitys ruotsin kielitaidolla on kaksikielisen koulutuksen läpikäyneen 

arkielämässä? 

 

3. Käsitykset kaksikielisen koulutuksen vaikutuksesta kielten opiskeluun ja omaksumiseen: 

Onko kaksikielinen koulutus innostanut heitä opiskelemaan muita kieliä? 

Miten kaksikielinen koulutus on vaikuttanut äidinkielen opiskeluun tai oppimiseen? 
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1.3 Käsitteet 

Eurooppalainen viitekehys kielten opettamiselle ja arvioinnille edellyttää, että kielten 

opettamista tulisi monipuolistaa ja antaa oppilaille mahdollisuus kehittää monikielistä 

osaamistaan. Viitekehys määrittelee plurilingvaalisuuden yksilön kielellisen kompetenssin 

kasvuksi aina kotikylän lapsesta maailmankansalaiseksi, jolloin korostuu yksilön kielellisen 

viestintätaidon kasvaminen. Multilingvaalisuus taas tarkoittaa yhteisön monikielisyyttä, 

useiden kielten hallintaa tai rinnakkaiseloa jollain alueella. (EVK 2003.) Kielenkäyttäjälle 

muodostuu monikielinen ja monikulttuurinen kompetenssi, mitä enemmän hän altistuu 

vieraille kielille ja kulttuureille ja mitä taitavammaksi hän tulee näiden tietojen ja taitojen 

soveltamisessa (EVK, 2003, 230). Kielenoppiminen on portti kulttuurintuntemukseen, joka on 

eurooppalaisessa kielipolitiikassa juuri olennaista. 

  

Vieras kieli (Foreign language, FL) Vieraalla kielellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa jotain 

muuta kieltä kuin mitä äidinkieli on. Esimerkiksi toinen opittu kieli on vieras kieli. Tämä on 

kattomäärittely kielille, jotka eivät ole äidinkieliä. Kari Sajavaara (1999) yhdistää vieraan 

kielen luokkahuoneeseen; se on kieli, joka systemaattisesti opiskellaan luokkahuoneessa. 

  

Toinen kieli (Second language, L2) Toisella kielellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan lapsen 

järjestyksessä toista oppimaansa kieltä. Äidinkieli on aina lapsen ensimmäinen kieli. Toista 

kieltä seuraa kolmas kieli (L3) ja niin edelleen. Toinen kieli on esimerkiksi Kari Sajavaaran 

(1999) mukaan erityisesti ympäristössä puhuttava kieli, joka tarttuu kielitaitona mukaan. Siinä 

mielessä toisen kielen merkitys erityisesti tässä tutkimuksessa on huomattava, että 

kielikylvyssä ja kaksikielisessä koulutuksessa keskitytään juuri tähän ympäristössä 

puhuttavaan toiseen kieleen. 

  

Ennen kaksikielisyyden varsinaista määritelmää on hyvä tehdä selvä ero kahdelle 

kaksikielisyyden lajille riippuen niiden subjektiivisuuden tasosta: yksilölliselle 

kaksikielisyydelle (individual bilingualism) ja yhteisölliselle kaksikielisyydelle (societal 

bilingualism) (Baker, 1996, 4-5). Suomessa kaksikielisenä maana esiintyy paljon yhteisöllistä 
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kaksikielisyyttä, mikä näkyy ruotsinkielisillä alueilla esimerkiksi tienviittojen 

kaksikielisyytenä. Yksilöllinen kaksikielisyys saavutetaan kasvatuksen tuloksena. 

  

Kaksikielisyydellä ja kaksikielisellä opetuksella (Bilingualism, Bilingual Education) on useita 

määritelmiä. Baker (1996, 7) on laatinut kaksikielisyydelle skaala-asteikon, jonka kaksi 

ääripäätä ovat maksimaalinen kaksikielisyys ja minimaalinen kaksikielisyys. Kaksikielisyyden 

tiukimmassa määrittelyssä molempia kieliä puhutaan yhtä äidinkielenomaisesti. Toisessa 

ääripäässä löytyy määritelmä, jonka mukaan ihminen on kaksikielinen, mikäli osaa sanoa 

kiitos vieraalla kielellä. Tämän määritelmän mukaan kaksikielisyyttä voidaan siis pitää 

harvinaisuutena monikielisyyteen verrattuna. Colin Baker (1988) esittääkin kaksikielisyyden 

vaikean määrittelyn syyksi juuri kielen monet dimensiot, joita ovat puhuminen, 

ymmärtäminen, lukeminen, kirjoittaminen, sanasto, kielioppi, ääntäminen, tyyli ja niin 

edelleen. (Baker, 1988.) Näiden puitteissa kaksikielisyydellä on useita tuhansia määritelmiä, 

mutta tässä tutkimuksessa kaksikielisyydellä tarkoitetaan vähintään Eurooppalaisen 

viitekehyksen (2003) määrittelemää B2 tason osaajaa neljässä kategoriassa: produktiiviset 

taidot; puhuminen ja kirjoittaminen ja reseptiiviset taidot; lukeminen ja kuullun 

ymmärtäminen Nämä ovat myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty 

peruskoulutuksen päätteeksi kielen osaamisen kriteereiksi kaksikielisille henkilöille (Oph, 

2004, 127). Tätä määrittelyä voidaan soveltavasti kutsua Bakerin (1996) lanseeraamaksi 

tasapainoiseksi kaksikieliseksi (Balanced bilingual) ihmiseksi, joka pystyy käyttämään 

sopivaa rekisteriä ja vaihtamaan sitä tarpeen tullen. Kaksikielisen opetuksen lyhyenä 

määritelmänä voidaan pitää sitä, että opetus tapahtuu kahdella kielellä. Tällöin kahta kieltä 

käytetään sisällön opettamisen välineenä (Brisk, 2005, 8).  

 

Simultaaninen kaksikielisyys tarkoittaa kahden eri kielen omaksumista perheessä, jossa 

puhutaan kahta kieltä äidinkielinä, eli äiti ja isä molemmat puhuvat äidinkieltään lapsilleen. 

Tällöin lapsen ensikielenä on kaksikielisyys (Bilingualism as a first language) (Hassinen, 

2002, 22). 

  

Kommunikatiivinen kompetenssi tarkoittaa yksilön kielellistä viestintätaitoa, johon vaikuttavat 

muun muassa yksilön koko kielitaito kaikkien kielten osalta sekä kokemukset kielistä ja niiden 



6 

 

vuorovaikutuksista toisiinsa (EVK, 2003, 23). Kielelliseen kompetenssiin nähdään kuuluvaksi 

kaikki sanastolliset, syntaktiset ja fonologiset tiedot ja taidot (EVK, 2003, 33). Monikielinen 

monikulttuurinen kompetenssi on läheisesti yhteydessä kommunikatiiviseen kompetenssiin. 

Monikielinen monikulttuurinen kompetenssi onkin päämääränä Euroopan kielikoulutuksen 

sisällöissä. (EVK, 2003.) Se tarkoittaa ihmisen kykyä suoriutua kulttuurien välisestä 

kommunikaatiosta käyttäen hyväksi laajaa kieli- ja kulttuurikoulutustaan. 

  

Kielen oppiminen vs kielen omaksuminen (Language Learning, Language Aqcuisition) Näiden 

kielenoppimisen tavoille voidaan esittää eroavuuksia niiden oppimis- ja opettamisprosessin 

suhteen. Kielen oppiminen tarkoittaa lähinnä systemaattista kouluopetusta ja kielen 

tahdonalaista opiskelua, kun taas kielen omaksuminen viittaa lähemmäksi kielelle altistumista 

ja siitä oppimista. Tämä on lähempänä luonnollista äidinkielen oppimista. (Ellis, 1986, 6; 

Yule, 2006, 163.) 

  

Kielen oppiminen (learning) on nähdäkseni siis vieraiden kielten opiskelussa pääasiallinen 

prosessi, kun taas kielen omaksuminen (aqcuisition) on toisen kielen (eli ympäristön kielen) 

oppimisessa olennaista. Kielen omaksuminen on kielikylpymenetelmässä ja kaksikielisessä 

koulutuksessa erityisen suuressa osassa, kun oppilas altistuu uudelle kielelle normaalissa arjen 

monipuolisessa kommunikaatiossa. Kasvaminen kielelliseen tietoisuuteen merkitsee kielen eri 

ilmiöiden ymmärryksen kasvua. 

1.4 Tutkimusraportin rakenne 

Tämä pro gradu -tutkimus jakaantuu viiteen osioon, joista tämä johdantoluku on ensimmäinen. 

Johdannossa käsiteltiin aiheenvalinnan kannalta olennaisia seikkoja, esiteltiin 

tutkimuskysymykset ja määriteltiin käsitteitä. Toisessa kappaleessa etsitään vastauksia 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli puhutaan Eurooppalaisesta viitekehyksestä (EVK), 

kielikylpymenetelmästä usealta eri näkökantilta, äidinkielestä kielikylvyn osana ja 

suomalaisesta kielikoulutuksesta ylipäätään. Kolmas luku käsittelee aineiston 

analyysimenetelmää, fenomenografista tutkimusta ja sen soveltamista juuri tämän tukimuksen 
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empiiriseen osioon. Lisäksi siinä käsitellään tutkimuksen konstruoimista sekä tutkimuksen 

kohderyhmää ja Haaparannan kielikoulua heidän kontekstinaan. 

 

Neljännessä luvussa pääsemme aineiston analyysiin, fenomenografisiin kategorioihin ja 

paneudumme tutkimuskysymysten pohjalta aineistoon. Samalla käsitellään aineistoa sitä 

analysoiden ja tehden johtopäätöksiä, sillä fenomenografiassa keskustelua aineiston kanssa 

tulee käydä koko analyysin ajan. Kunkin kategorian jälkeen käsitellään analyysista esiin 

kohonneita tuloksia ja peilataan niitä suhteessa teoriaan. Pohdinnassa tutkimusta katsellaan 

reliabiliteetin ja validiteetin näkökulmista ja reflektoidaan prosessin etenemistä. Viimeisenä 

esitellään jatkotutkimuskysymyksiä. Lopusta löytyy lähdeluettelo ja liitteet omista osioistaan. 
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

2.1 Kielten opettamisen Eurooppalainen viitekehys (EVK) 

Tässä kappaleessa käsitellään Eurooppalaisen viitekehyksen avulla Euroopassa vallitsevia 

kielten opettamisen eri tavoitteita Eurooppalaisen Kielisalkun (EKS) (European Language 

Portfolio (ELP)) pohjalta. 

 

Euroopan neuvosto on laatinut yhteiset yleistavoitteet kielten oppimiselle, opettamiselle ja 

arvioinnille. Teoksen nimi on Eurooppalainen viitekehys: Kielten oppimisen, opettamisen ja 

arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys (2003) (Common European Framework of 

Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (2001)).Viitekehys on tulosta 

pitkän aikavälin hankkeesta, jonka päämääränä oli edistää kielten oppimisen läpinäkyvyyttä ja 

yhtenäisyyttä Euroopan unionin alueella. Viitekehys on viimeinen vaihe prosessista, joka 

aloitettiin jo vuonna 1971. Erityisesti sen kokoonpanosta voidaan kiittää projektiryhmää 

”Language Learning for European Citizenship”, joka on tehnyt yleisseurantaa koko 

viitekehyksen teon ajan. Sveitsissä, Rüschlikonissa vuonna 1991 liittovaltion aloitteesta 

pidetty hallitusten yhteinen symposiumi on toiminut viimeisenä viitekehyksen alkuunpanijana. 

Kymmenen vuoden jälkeen kansainvälisen tutkimuksen ja neuvoston linjauksien pohjalta on 

painettu Eurooppalainen viitekehys, joka tulee palvelemaan kielten opetusta, oppimista ja 

arviointia. (EVK, 2003.) 

  

Euroopan neuvosto on asettanut tehtäväkseen viestinnän laadun parantamisen eri kulttuuri- ja 

kielitaustaisten Euroopan kansalaisten kesken. Se tukee toimintatapoja, joiden perusteella 

kaikenikäiset oppijat saavat valmiuksia kehittää omaa tietotaitoaan, mikä auttaa heitä 

kehittymään entistä itsenäisemmiksi ajattelussaan ja toiminnassaan. He pysyvät täten 

toimimaan empaattisemmin ja yhteistyökykyisemmin suhteessa toisiin ihmisiin. (EVK, 2003, 

11.) 
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Euroopan neuvoston ministerikomitea on laatinut suosituksissaan (R(82)18 ja R(98)6) 

Euroopan kielipolitiikkaa koskevia linjauksia ja painottuu seuraavaan kolmeen pääpiirteeseen. 

1) Euroopan kieli- ja kulttuuriperintö on ainoa laatuaan ja sen säilyttämiseksi tulisi käyttää 

voimavaroja, jotta moninaisuus ei olisi viestinnän este vaan kaikkien osapuolien rikastuttava 

voimavara. 

2) kielten opiskelulla nähdään olevan viestintää helpottava ominaisuus eri äidinkielisten 

kesken. Näin ollen se lisäisi Euroopan sisäistä liikkuvuutta, ymmärtämistä ja yhteistyötä sekä 

antaisi välineitä syrjäytymisen ja stereotyyppisten ennakkoluulojen estämiseksi. 

3) kansallisen kieltenopiskelun nähdään voimistavan Euroopan maiden lähentymistä. (EVK, 

2003, 20.) 

Opetussuunnitelmissa asetetaan alkuopetukselle tavoitteita, joista on paljon keskusteltu 

useassa Euroopan unionin jäsenmaassa (EVK, 2003, 231). Etenkin alkuopetuksessa 

opetettavista kielellisistä valmiuksista on keskusteltu paljon. Eurooppalaisen viitekehyksen 

(2003) mukaan on kuitenkin täysin mahdollista asettaa alkuopetukselle useita tavoitteita, 

joiden voidaan ajatella toteutuvan jatkumona tai muunneltavissa olevana kokonaisuutena. 

Alkuopetuksen ensimmäisenä tavoitteena on kielellisen tietoisuuden kasvaminen, eli kielen 

ilmiöiden yleisen ymmärryksen kasvu. Tällöin uuden kielen ilmiöt perustetaan äidinkieleen tai 

muihin oppimisympäristön kieliin. Perusopetuksen alaluokille esitetään seuraavanlaisia 

osittaistavoitteita: 

1) kielten moninaisuuden havaitseminen 

2) etnosentrisyydestä eroon pyrkimisen toteutuminen 

3) oman identiteetin vahvistaminen samalla kun ymmärretään muiden kulttuurien 

moninaisuuden vaikutus omaan kulttuuri-identiteettiin 

4) kielten rytmiikan, estetiikan, kehonkielen ja ääntämisen havainnointi. (EVK, 2003, 234-

235.) 

 

Eurooppalaisen viitekehyksen pohjalta on 2000-luvun alussa muodostettu kielikoulutukseen 

oma metodologinen lähestymiskanta; Eurooppalainen Kielisalkku (EKS) (European Language 
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Portfolio (ELP)). Se on muodostettu työvälineeksi kielenkäyttäjien ohjaamiseksi 

monikieliseen monikulttuuriseen kompetenssiin. Se korostaa nimenomaan autonomista 

vastuullista kielenopiskelua ja on luonteeltaan sekä pedagoginen että raportoiva. Siihen kuuluu 

kolme osaa: 

1) Kielipassi (Language Passport), joka sisältää itsearviointia kielentaidoista 

2) Kielenoppimiskertomus (Language Biography), jossa oppija kertoo omasta kulttuurin ja 

kielen oppimisestaan ja analysoi omaa oppimisprosessiaan 

3) Työkansio (Dossier), joka sisältää todistukset ja näytteet kielitaidosta. Kielisalkku on 

oppijan omaisuutta ja se edistää monikulttuurista ja monikielistä kompetenssia 

(plurilingvaalisuus ja plurikulttuurisuus) ja yhtenäistää kieltenopetusta Euroopassa. (Kohonen, 

2005, 12.) 

 

Kielten opetuksen viitekehys ja kielisalkku ovat omiaan juuri kehittämään Euroopan ja 

Suomen kielenopetusta, mutta harmillista on niiden keskittyminen vasta peruskouluun ja siitä 

ylemmäksi. Nähdäkseni kielikoulutuksella on suuri merkitys Euroopan päämäärissä lähentää 

maita ja kulttuureja toisiinsa. Esikouluiästä asti alkava kielikoulutus hälventäisi kieliin ja 

kulttuureihin kohdistuvia ennakkoluuloja. 

2.2 Suomalainen kielikoulutus 

Suomalaisen kielikoulutuksen pohjana on  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

antamat kriteerit ja tavoitteet kielten opettamiselle ja oppimiselle. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (Oph, 2004, 14, 39) Oppimistavoitteet ja keskeiset sisällöt –

luvussa peräänkuulutetaan kulttuuri-identiteetin rakentumisen tukemista ja korostetaan yksilön 

osallisuutta sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että globaalistuvassa maailmassa. 

Kielikasvatuksen tehtävänä on myös suvaitsevaisuuden, kielellisen identiteetin ja kulttuurien 

välisen ymmärtämyksen edistäminen. Oppilasta on ohjattava kehittämään omaa kulttuuri-

identiteettiään ja valmiuksia kulttuurien vuorovaikutukseen ja eritoten kansainvälisyyteen. 

Tavoitteena kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys-osiossa on muun muassa se, että oppilas 

saa valmiuksia toimia kansainvälisessä yhteistyössä ja monikulttuurisessa ryhmässä, sekä 

hankkia ymmärrystä kulttuuri-identiteetin osatekijöistä ja niiden merkityksestä. (Oph, 2004.) 
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Äidinkielen ja kirjallisuuden perusopetuksessa tulee oppia kielellisiä käsitteitä, joilla oppilas 

pystyy kielentämään omaa maailmaansa. Näiden käsitteiden avulla oppilas myös kykenee 

rakentamaan niistä uusia maailmoja ja pystyy kytkemään niitä eri asiayhteyksiin. Tällaista on 

esimerkiksi kielen monipuolinen käyttö tarinoiden kerronnassa tai ideoiden selittämisessä 

omin sanoin. Tavoitteena on jatkaa esiopetuksessa alkanutta kielen oppimista, jolloin 

opetuksen tulee olla arjen kanssa käsi kädessä kulkevaa kokonaisvaltaista kommunikaatiota, 

jossa otetaan huomioon henkilökohtaiset kielenkehityksen asteet ja alueet. Oppilaan tulee 

osata olla kommunikaatio- ja viestintätilanteissa vastavuoroinen ja pystyä seuraamaan muiden 

keskusteluja. Kielen tehtävänä on antaa oppilaalle mahdollisuus osallistua erilaisiin suullisiin 

ja kirjallisiin viestintätilanteisiin, joista saa uusia kokemuksia, tietoja ja taitoja. On myös 

huomattava, että kielen osa-alueet eivät kehity erillisinä saarekkeina, vaan niiden kehittyminen 

tapahtuu integroidusti. (Oph, 2004, 46, 48, 58.) 

  

Suomessa on viimeisten viidentoista vuoden aikana ollut meneillään useita Opetushallituksen 

lanseeraamia kielenopetuksen kehittämistä tukevia projekteja. Näistä suurimpia ovat 

KIMMOKE-projekti vuosina 1996-2001 ja kielten opettamisen kehittämishanke vuosina 

2002-2004. Jo 1980-luvulta asti on ollut nähtävissä trendi, jonka suunta on ollut kielten 

opiskelun väheneminen ja kielitarjonnan väheneminen kaikkialla Suomen kouluissa. Koska 

Euroopan kielilinjaukset ovat kieltenopetuksen lisäämiseen voimakkaasti panostavia, pitäisi 

Suomessakin noudattaa niitä. Erityisen huolestuneita ollaan kasvavasta englannin kielen 

suosiosta muiden kielten kustannuksella ja lyhyiden kielten, kuten saksan, ranskan ja venäjän 

vähäisestä opiskelijamäärästä. Opetushallituksen päätös kehittää vieraskielisen varhaisen 

opetuksen resursseja on johtanut muun muassa Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteisiin lisättyyn osioon kielikylpy- ja muusta vieraskielisestä opetuksesta. Tämä on 

lisännyt kyseisen pedagogiikan suosiota ja lisännyt sen käyttöä laajemmin. Nyt tehtävä 

kehittämis- ja laadunvalvontatyö saattaa entisestään lisätä kielipedagogiikan varhaistamista ja 

materiaalien sekä täydennyskoulutuksen lisääntymistä. Tämä edellyttää oppilaitosten 

rohkeampaa osallistumista kielenkehittymisen edistämiseen hakemalla asianmukaisia tukia ja 

avustuksia varhaiseen kielipedagogiikkaan. Kielikylpypedagogiikka nähdään tärkeänä ja 

erittäin tuloksellisena resurssina koko koulutuspolun ajan. (Oph, 2006, 9-14, 18.) 
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Opetushallitus on laatinut määräyksiä myös esi- ja alkuopetuksessa toimivan opettajan 

kielitaidosta ”M25/011/2005 Opettajalta edellytettävä kielenhallinta muulla kuin koulun 

opetuskielellä annettavassa esi- ja perusopetuksessa” (Oph, 2006, 14). 

Opettajankoulutuslaitoksissa Suomessa tämä ei valitettavasti läheskään jokaisessa toteudu. 

Vaasan ja (piakkoin lakkautettavassa) Kajaanin opettajankoulutusyksiköissä on erilliset linjat 

kielikylpypedagogiikalle, mutta ne eivät liene riittävä vastaus Euroopan linjauksille. 

Opettajankoulutuslaitoksissa ei tarjota riittäviä kielipedagogiikan malleja, joita soveltaa 

työssä. Jo varhaiskasvatuksen ja luokanopettajakoulutuksen aikana olisi soveliasta kiinnittää 

huomiota kielten opetukseen ja erityiseen varhaislapsuuteen ajoittuvaan kielipedagogiikkaan. 

Lapsen kriittisen kielenomaksumisen kauden kielipedagogiikka on tärkeää monikielisen ja 

monikulttuurisen kompetenssin rakentamisessa, sillä varhainen kielikoulutus edesauttaa 

kielten opiskelua myös tulevaisuudessa. (ks. esim. Yule, 2006; Laurén, 2008; Baker, 1996) 

2.3 Kielikylpy 

Kielikylpy, ruotsiksi språkbad, englanniksi immersion, tarkoittaa kielen opettamisen 

menetelmää, jossa kielikylpykieltä käytetään välineenä muiden oppiaineiden ja 

oppimiskokonaisuuksien opettamiseen. Tärkeää on olla kuitenkaan vaarantamatta lapsen 

ensikielen hallintaa ja siksi osa opetuksesta tapahtuu hänen kotonaan puhuttavalla kielellä. 

(Laurén, 2000.) Kielikylpymenetelmässä on olennaista, että opetuksessa ei opetella kieltä 

perinteisillä menetelmillä, vaan sen hallinta karttuu jokapäiväisten toimintojen välineenä. 

Siten lapsi oppii kielen olevan väline leikkiin, oppimiseen, pelaamiseen ja kanssakäymiseen 

toisten ihmisten kanssa. Kielikylpykielestä muodostuu olennainen osa lasten verbaalista 

maailmaa. Kielikylpymenetelmää käytetään erityisesti kaksikielisissä maissa. Silloin on 

mahdollisuus opettaa toista virallista kieltä ensikielenään enemmistökieltä puhuville lapsille. 

Opetettava toinen virallinen eli vähemmistökieli on siten lasten toinen kieli, L2-kieli. 

Kielikylpypedagogiikan kohteena ovat siis nimenomaan enemmistökielen edustajat. (Laurén, 

2000; Baker, 1996.) 
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Kielikylvystä on olemassa useita eri versioita. Ne luokitellaan aloitusiän mukaan varhaiseen, 

viivästettyyn ja myöhäiseen kielikylpyyn sekä kielikylpykielellä opetettavan oppiaineksen 

määrän perusteella osittaiseen ja täydelliseen kielikylpyyn. (Laurén, 2000.) Varhainen 

täydellinen kielikylpy aloitetaan 3-6 vuoden iässä ja jatkuu tästä ainakin peruskoulun loppuun. 

Viivästetty kielikylpy aloitetaan alaluokkien kolmannella tai neljännellä luokka-asteella. 

Myöhäinen  kielikylpy aloitetaan seitsemännellä luokalla. Viivästetyssä ja myöhäisessä 

kielikylvyssä kielikylpykielen osuus annetusta opetuksesta on 80 %, kun täydellisen 

kielikylvyn alussa kielikylpykielen osuus on 80–100%. Joissakin kouluissa käytetään myös 

varhaista osittaista kielikylpyä, jossa kielikylpykielen käyttö on puolet verrattuna täydelliseen 

varhaiseen kielikylpyyn. (Baker, 1996, 182–183.) 

 

Yhdysvalloissa toteutetaan myös kaksisuuntaista kielikylpyä (ruots. tvåvägsspråkbad, engl. 

two way immersion), jolloin annetaan sekä englannin että espanjankielisille lapsille yhtäläiset 

mahdollisuudet oppia kahta kieltä (Laurén, 2000, 45). Pohjoismaissa on yksi tällaista 

menetelmää toteuttava koulu; Haaparannan kielikoulu, jossa puolet oppilaista on 

ruotsinkielisiä Haaparannalta ja puolet on suomenkielisiä Torniosta (aiheesta lisää kappaleessa 

3.3). Varhaisen täydellisen kielikylvyn sanotaan olevan tehokkain mahdollinen toisen kielen 

oppimismetodi, mitä nykyään tiedetään (Laurén, 1994). Tämän vuoksi myös Suomessa 

toteutetaan pääasiallisesti juuri sitä. 

 

Menetelmän nimenä kielikylpy on joutunut koetukselle; sitä on käytetty pilkkanimenä kieleen 

hukuttamisesta (submersion). Lisäksi sellaisia kielenopettamismenetelmiä, jotka johtavat 

ensikielen osittaiseen kadottamiseen on nimetty virheellisesti kielikylvyiksi. (Laurén, 2000, 

2008.) Tällaisia ovat esimerkiksi Yhdysvalloissa toteutetut koulutuspoliittiset menetelmät 

saada hispaanisten kielten edustajat puhumaan yksinomaan englantia, jolloin heidän oma 

äidinkielensä heikentyy tai pahimmillaan katoaa kokonaan. Nämä menetelmät heikentävät 

kielikylpypedagogiikan hyvää mainetta kaksikielisyyden promoottorina. (Lambert & Tucker, 

1972.) 
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2.3.1 Kielikylvyn tavoitteet 

Kielikylvyn tavoitteena voidaan suppeimmillaan pitää lapsen kiinnostuksen herättämistä kieltä 

kohtaan ja laajimmillaan saada lapselle valmiudet toimia kaksikielisessä ympäristössä ja jopa 

siirtyä opiskelemaan kokonaan toisella kielellään (eli kielikylpykielellä) (Laurén, 2000, 2008; 

Oph, 1999). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kielikylpykielen 

oppimistavoitteet ilmoitetaan sopeutettavaksi kielikylvyn toteuttamislaajuuteen ottaen 

kuitenkin huomioon puhumisen, kirjoittamisen, kuullun ja luetun ymmärtämisen sekä 

kulttuurillisen osaamisen aihealueet (Oph, 2004, 272). 

  

Kielikylpykielessä kielenymmärryksellä on suuri painoarvo. Oppilas oppii ymmärtämään 

vierasta kieltä, koska sisällöllinen opetus tapahtuu vieraalla kielellä. Ennen kirjoittamista ja 

lukemista oppilas oppii käyttämään vierasta kieltä suullisesti, aivan kuten ensikielen 

omaksumisen yhteydessä. Vasta sen jälkeen opetellaan lukemaan ja kirjoittamaan. Varsinkin 

täydellisessä varhaisessa kielikylvyssä on erityisen tärkeää, että lukemaan ja kirjoittamaan 

oppiminen tapahtuu juuri kielikylpykielellä. Lukemaan oppimisessa käytetään samantyylistä 

menetelmää kuin LPP-menetelmä (lukemaan puheen perusteella), jota käytetään 

suomalaisessa esi- ja alkuopetuksessa äidinkielellä lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen 

kautta maan. (Laurén, 2000, 2008; Järvinen, 1993.) Laurén (2000) painottaa, että lukemaan ja 

kirjoittamaan opettelu on hyvin tärkeää toteuttaa ensin kielikylpykielellä äidinkielen sijasta, 

sillä jokaisessa kielessä äänne-kirjain-vastaavuus on erilainen. Siksi ei mielellään myöskään 

opiskella kahdella kielellä yhtä aikaa (Lauren, 2000). Symbolisen kompetenssin hankkiminen 

vain toisella kielellä luo selkeän käsityksen lukemisen ja kirjoittamisen kulttuurista. Sitä on 

helppo soveltaa myöhemmin myös muissa kielissä. (Baker, 1988.) Myös Cummins ja Swain 

(1986, 41) ovat havainneet, että kirjallisen kompetenssin kehittyessä ensin yhdellä kielellä, se 

on helppo siirtää ja soveltaa nopeasti toiseen kieleen. 

  

Vaasassa ensimmäiset kielikylpyryhmät vuosina 1987 ja 1988 erosivat toisistaan juuri 

lukemaan opettelun perusteella. Ensimmäinen ryhmä opetteli lukemaan molemmilla kielillä 

yhtä aikaa ja toinen pelkästään ruotsiksi.  Laurén käsittelee Helena Höglundin pro gradu työn 

tuloksia näiden ryhmien eroista. (Laurén, 2000, 135-137.) Höglundin tutkimuksesta 
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ensimmäisten kielikylpyoppilaiden suomen ja ruotsin kielten hallitsemisesta kolmannella 

luokalla käy ilmi, että ruotsiksi lukemaan oppineilla sekä suomen että ruotsin hallinta oli 

aavistuksen verran parempaa kuin verrokkiryhmällä. Myös Kataloniassa on saatu 

samansuuntaisia tuloksia (Arnau, 1994). Mainittavaa on myös, että tämäntyyppisissä 

tutkimuksissa on osoitettu, että myös äidinkielen kehitys on menestyksekkäämpää 

kielikylpylapsilla verrattaessa tavanomaisessa kielenopetuksessa olleisiin (Laurén, 2000, 137). 

2.3.2 Kielikylpypedagogiikasta 

Kielikylvyn didaktiikan ytimessä on lapsikeskeinen pedagogiikka. Keskeistä on ottaa 

huomioon lapsen omat kiinnostuksen kohteet, mieltymykset, kielellisen kehityksen aste, tausta 

ja valmiudet kielen käyttöön. Lapsikeskeisyyttä modernissa kasvatustieteessä Suomessa on 

käsitellyt muun muassa Brotherus, Hytönen ja Krokfors (1999) teoksessaan Esi- ja 

alkuopetuksen didaktiikka. Heidän mukaansa romanttisen lapsikeskeisyyden tärkeimpiä 

olettamuksia on, että lapsi on jo ennestään hyvä, eikä häntä pyritä asettamaan standardien 

mukaiseen lokeroon. On siis tärkeää hyväksyä lapsi sellaisena kuin hän on ottaen huomioon 

hänen mieltymyksensä ja henkilökohtaisen kehityksensä. Lapsikeskeisyydessä pyritään 

ottamaan huomioon se, että lapsen uteliaisuus ja kiinnostuneisuus maailmasta saa hänet 

jäsentämään jatkuvasti tietoaan hänen samanaikaisesti oppiessa uutta. Aikuisen rooli perustuu 

herkkään myötäelämisen taitoon, jota siksi vaaditaan myös kielikylpydidaktikolta. Lapsen 

henkilökohtaiseen oppimispolkuun on kiinnitettävä huomiota ja saatava lapsessa heräämään 

oppimisen halu, jotta pystytään aktivoimaan ja turvaamaan lapsen itseohjautuvuutta 

opiskelussa koko hänen tulevan elämänsä ajan. (Brotherus, Hytönen & Krokfors, 1999, 42-

53.) 

  

Lapsikeskeisessä opetustavassa opettajan tulee pidättäytyä luennonomaisista opetustilanteista. 

Hänen tulee soveltaa sopivia didaktisia valmiuksia, jotta luokassa toimisi yhdessä tekemisen 

kulttuuri sekä opettajan ja oppilaan välillä että oppilaiden kesken. Opettajan yksinpuhelua 

tulisi minimoida jopa 20%:iin kokonaisoppimisajasta. (Laurén, 2000.) Oppilaita rohkaistaan 

oma-aloitteisuuteen ja aktiiviseen kielenkäyttöön, mutta heidän ei odoteta puhuvan 

kielikylpykieltä ennen kuin tuntevat toimivansa omalla turvallisuusalueellaan 
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kielenkäyttötilanteissa. On kuitenkin didaktisesti perusteltua vaatia oppilailta vähitellen 

enemmän kohdekielen käyttöä lasten kommunikatiivisen kompetenssin kasvaessa, jotta he 

eivät pitäydy mukavuusalueellaan koko oppimisaikaansa. Näin ollen saavutetaan 

tarpeenmukainen haaste oppimisprosessissa. (Gustavsson, 1994, 204.) Myös Vygotskin (1982, 

170-187) mukaan oppilas pääsee potentiaaliselle kehitystasolleen, mikäli hänelle annetaan 

mahdollisuus toimia itseään tiedollisesti pätevämmän ohjaajan kanssa. Tällöin oppilas ylittää 

aktuaalisen kehitystasonsa yli lähikehityksen vyöhykkeelle, jolloin opettajalta odotetaan 

scaffolding –menetelmän käyttöä. (Vygotsky, 1982.) Kielikylpypedagogiikan 

opetusmateriaaleja on vielä aika niukasti saatavilla: siksi kielikylpymenetelmän sanotaankin 

olevan suuritöisempää sekä opettajalle että oppilaille sen kaksoisfokuksen vuoksi (kieli ja 

sisältö). (Oph, 1999, 12-14.) Toisaalta parhaimmillaan nämä seikat saattavat olla opettajalle 

sopiva haaste ja innostuksen lähde. Oppilaalle sen sijaan ne tuovat oikeanlaisen haasteen 

oppimisympäristöihin. (Laurén, 2000, 2008; Oph, 1999.) Opettajan tulee olla jatkuvassa 

herkkyystilassa ympäristönsä ja uusien metodien varalta; hän voi löytää uusia teemoja, 

materiaaleja ja kielenopettamisen menetelmiä omasta arkielämästään ja saada 

innovatiivisuutta keskustelujen, konferenssien ja koulutuksen ansiosta (Gustavsson, 1994). 

  

Kielikylvyssä opetettava kielioppi ei sisällä metalingvistisiä aspekteja, vaan kielioppi 

omaksutaan aidoissa tilanteissa opettajan ollessa koko ajan valmiina korjaamaan oppilaiden 

kielenkäyttöä. Opettaja pitää huolta siitä, että käytetyt kielen muodot ovat kieliopillisesti 

oikeita ja varovaisesti korjaa lasten kieltä. Näin ollen opettajan täytyy olla erittäin pätevä 

kielikylpykielen käyttäjä. (Laurén, 2000, 2008.) Opetushallituksen säädöksen mukaan 

kielikylpykielessä tulee olla joko 55 pisteen laajuiset opinnot tai olla saavuttanut Yleisten 

kielitutkintojen tason (YKI) 7, koskien niitä opettajia, jotka eivät puhu kielikylpykieltä 

äidinkielenään. Kyseiset säädökset on tehty sellaisille laitoksille, joissa vieraalla kielellä 

opetetaan enemmän kuin neljä viikkotuntia vuodessa. (Laitinen, 2001; Oph, 1999.) Toisaalta 

Lambert ja Tucker (1972, 7) ovat sitä  mieltä että kielikylpudidaktikon tulisi puhua juuri L2-

kieltä äidinkielenään. Suomen ja Skandinavian kielten opettamisen kulttuuri on kuitenkin 

useissa kansainvälisissä mittauksissa todettu olevan niin ansioitunutta, että on perusteltua 

määritellä kielikylpydidaktikon kieli YKI:n perusteella. Perusteltua on silti vaatia opettajalta 

asianmukaista koulutusta juuri kielikylpymenetelmää silmälläpitäen (Laitinen, 2001, 105). 
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Opettajan tulee myös olla hyvin tietoinen omista pedagogisista taidoistaan, jotta päästään 

menestyksellisiin lopputuloksiin kielikylvyn päätteeksi (Gustavsson, 1994). Suomessa Vaasan 

yliopisto järjestää kielikylpyopetusta opettajankoulutuksen, täydennyskoulutuksen ja 

konferenssien muodossa, joista asiasta kiinnostuneiden opettajien on hyvä hakea pätevyyttä 

ammattinsa tueksi. 

  

Kielikylpypäiväkodissa tai koulussa toimivalta opettajalta odotetaan menetelmään 

perehtyneisyyttä ja tietynlaisia didaktisia valmiuksia toimia. Karita Mård käsittelee 

artikkelissaan Kielikylpyopettajan kaksi roolia päiväkodissa (1996, 31) lastentarhanopettajalla 

olevaa kielellistä ja pedagogista roolia kasvattajana. Sekä Mård (1996, 43) että Laurén (2000) 

korostavat kuitenkin opettajan oman persoonan tuomista mukaan kielen ja kasvatuksen 

maailmaan. Opettajan tulee olla kulttuurisesti perillä kielikylpykielisestä maailmasta ja 

yhteiskunnasta ja hänellä tulee olla rohkeutta heittäytyä uusiin tilanteisiin rikkoakseen rajoja. 

Hänellä täytyy olla kykyä sitoutua pitkäjänteiseen suunnitteluun ja toteutukseen, jotta 

kielikylpypedagogiikka toimisi optimaalisesti. Hänen tulee eläytyä opetukseen näyttelijän 

tavoin, koska varsinkin alussa, kun kaikki toiminta tapahtuu kielikylpykielellä, on tärkeää 

osata ilmein, vartalon elein sekä visuaalista materiaalia apua käyttäen pystyä ohjaamaan 

oppilaita oikeaan suuntaan. (Laurén, 2000, 2008.) 

2.4 Äidinkieli kielikylvyssä 

Kielikylpymenetelmän edetessä on ensiarvoisen tärkeää äidinkielen kehittymisen säilyminen 

(Laurén, 2000, 2008). Kielikylpylasten äidinkielen osaamisen turvaamiseen onkin asetettu 

säädös, että lapselle, jonka opetus tapahtuu muulla kuin äidinkielellä tulee opettaa hänen 

äidinkieltään ainakin tuntijaon edellyttämä vähimmäistuntimäärä viikossa. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2004) korostetaan opettajien yhteistyön roolia, jolla voidaan 

turvata ainakin oppilaan äidinkielen ja kirjallisuuden vähimmäistavoitteet oppilaan 

koulutuksen ajan. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet edellyttää myös, että 

äidinkielessä ja kirjallisuudessa tulee kielikylpykoulutuksen jälkeen yltää samoihin 

standardeihin kuin normaalissakin kielikoulutuksessa. Kielikylpykouluissa tulee olla 

opetussuunnitelma erittäin huolellisesti laadittu, sillä sekä äidinkielessä, kielikylpykielessä ja 
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muissa opetettavissa aineissa tulee yltää kaikkiin valtakunnallisiin oppimistavoitteisiin. (Oph, 

2004, 272.) 

  

Sekä Kanadassa että Suomessa kielikylpyihin erikoistuneiden tutkijaryhmien raportit antavat 

osviittaa kielikylpylasten äidinkielen yhtä hyvästä ja jopa paremmasta kehityksestä 

vertaisryhmäänsä nähden (Laurén, 2000; Lambert & Tucker, 1972). Lambert ja Tucker 

esittävät hypoteesin, että kielikylpyryhmien toisen kielen taitaminen on niin kehittynyttä, ettei 

tavallisessa kielikoulutuksessa vietetty yhtä pitkä aika anna samanlaisia tuloksia. Silti 

kielikylpyoppilaiden äidinkieli on yhtä ansioitunutta kuin heidän verrokkiryhmällään ilman 

ylimääräisiä henkilökohtaisia tai akateemisia ponnisteluja. (Lambert & Tucker, 1972, 152.) 

  

Suomessa  kielikylpylasten vapaita kirjoitelmia on tutkinut Marjatta Elomaa lisensiaatin 

työssään vuonna 1996. Hän raportoi tutkimustuloksistaan artikkelissaan Kielikylpylasten 

ensikieliset kirjoitelmat neljännellä luokalla teoksessa Kielikylpy: Kielitaitoon käytön kautta 

(Laurén, 1996). Hänen tutkimuksensa mukaan suomenkielisten verrokkiryhmä oli hiukan 

parempi kokonaisuudessaan ensikielisissä kirjoitelmissaan neljännellä luokalla. Silti hän 

korostaa äidinkielen kehittymistä tapahtuvan pitkälle neljännen luokan jälkeen, kun 

äidinkielen osuutta kasvatetaan kaikkien kielikylvyn perusasteen luokkien ajan. Äidinkielessä 

parempiin tuloksiin kielikylpylapset pääsivät sivulauseiden käytössä ja yhdyssanojen 

oikeinkirjoituksessa. Oheistuloksena voidaan pitää sitä, että kielikylvyssä olleiden tyttöjen ja 

poikien väliset kielelliset erot ovat pienemmät kuin verrokkiryhmällään. (Elomaa, 1996.) 

Toisaalta tästä tutkimuksesta on jo kohta kaksikymmentä vuotta. Nykyään useita opiskeltavia 

kieliä kuulee median kautta runsaasti, mikä osaltaa edistää kielten oppimista. Myös Citha 

Grandell (1994) väittää, että Suomessa toteutettu kielikylpy on toiminut erittäin hyvin 

äidinkielen kehittymisen suhteen lisäten luovuutta ja kerronnan taitoa. 

  

Suomen ensimmäiset kielikylpyryhmät kirjoittivat ylioppilaiksi vuosina 2004 ja 2005. He 

opiskelivat alaluokat täydellisessä varhaisessa ruotsinkielisessä kielikylvyssä ja yläluokat 

osittaisessa kielikylvyssä sekä lukion täysin suomen kielellä. Nämä kielikylpyryhmät 

pärjäsivät äidinkielen kokeessa normaalijakauman mukaisesti, mutta todella heikosti 

suoriutuneita oli verrokkiryhmään nähden vähemmän. Koska sekä Kanadassa että Suomessa 
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on päästy samanlaisiin tutkimustuloksiin, ei menestys voi olla sattumaa. (Laurén, 2008, 71, 

83.) Myös Baker (1988, 101) toteaa, että ranskankielen kielikylpyoppilaiden äidinkielen, eli 

englannin kehitys yltää samalle tasolle kuin tavanomaisessa kielikoulutuksessa olleiden 

vertaistensa vasta noin kuuden vuoden koulutuksen jälkeen. Eli Suomessa alaluokkien aikana 

kielikylpylapset ovat saaneet sekä äidinkielellisen kehityksen että pätevyyden toisessa 

kotimaisessa kielessä. 

  

Äidinkieli kielikylvyn edetessä on siis ensiarvoisen tärkeää. On tärkeää ottaa huomioon lapsen 

oma äidinkieli sekä sen kehittymiseen liittyvät asiat alaluokilta asti, koska äidinkielellä lapsen 

maailmankuva kehittyy parhaiten. Äidinkieli ja kirjallisuus on mielestäni alaluokilla erittäin 

tärkeä oppiainekokonaisuus, sillä sen avulla hahmotetaan oman kielen säännöstöä. 

Kirjallisuuden opettaminen saa myös uudenlaisia aspekteja kun jo alkuopetuksesta lähtien 

kehitetään useaa äidinkieltä, ääripäänä jopa simultaanista kaksi- tai monikielisyyttä. 
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3. METODOLOGIA JA AINEISTON KUVAUS 

3.1 Fenomenografia 

Laadullisen tutkimuksen metodeista fenomenografia nähdään kaikista hedelmällisimpänä 

kasvatustieteellisessä tutkimuksessa kahdesta syystä, ensiksi koska se tuottaa luotettavimman 

tuloksen käsityksistä ja toiseksi koska opettajuuteen kasvussa on tärkeää oppia tunnistamaan 

erilaisia oppilaiden käsityksiä (Marton, 1988, 158-159). Fenomenografia nähdään myös 

oppimisprosessiksi, haluksi oppia jotain lisää mielenkiintoisesta aiheesta (Niikko, 2003). 

Näiden erityispiirteiden vuoksi halusin perehtyä juuri käsityksiin pro gradu –työni 

empiirisessä osiossa. 

 

Fenomenografian etymologinen tausta on kreikan kielen sanoissa phaino’menon, mikä 

tarkoittaa ilmiötä ja logos, mikä tarkoittaa tietoa (Aikio, 1994). Yhtenä tärkeimpinä 1900-

luvun puolivälin jälkeisistä tutkimussuuntauksista fenomenografiaa on käytetty erityisesti 

humanistisilla ja kasvatustieteellisillä aloilla, mutta muun muassa Piaget käytti sitä jo aiemmin 

psykologian tutkimuskentällä. Fenomenografian ”isänä” pidetään Ference Martonia 

Göteborgin yliopistosta, sillä hän tutki 1970-luvulla opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta. 

(Ahonen, 1994, 114-115, Häkkinen, 1996, 5-7.) Fenomenografia sanana lanseerattiin vuonna 

1979 ja se ilmestyi painettuna ensimmäisen kerran kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1981 

(Marton, 1988, 141). Fenomenografit ovat perustaneet tutkimusotteensa kolmen 

tutkimuksellisen tradition välimaastoon. Ne ovat Piaget’n tutkimukset, hahmopsykologia ja 

fenomenologia. Eroina näihin tutkimuksellisiin traditioihin on se, että fenomenografia on 

aineistosuuntautunut ja painottaa ajattelun sisältöä. (Häkkinen, 1996, 6-11.) 

 

Fenomenografisella tutkimusotteella halutaan nimenomaan selvittää ihmisten käsityksiä 

tietyistä ilmiöistä. Mielenkiinnon kohteena on siis ihmisen arkiajattelu, eikä tieteellisten 

totuuksien etsiminen. Fenomenografisella tutkimusotteella pyritään ilmentämään, miten 

ympäröivä maailma rakentuu ihmisen tietoisuuteen. Koska saman ilmiön käsitykset 

vaihtelevat ihmisestä toiseen, niiden välille voidaan rakentaa yhteyksiä ja luokitteluja. 
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Käsitysten erilaisuus on enemmän kiinni kokemustaustasta kuin iästä. (Ahonen, 1994, 114; 

Häkkinen, 1996, 7.) Fenomenografiassa tehdään ero sille, miten asiat ovat ja miten niiden 

käsitetään olevan (Häkkinen, 1996, 30). 

 

Perusajatus on, että on olemassa vain yksi maailma, josta tutkittavat henkilöt muodostavat 

oman käsityksensä. Nämä käsitykset voivat erota toisistaan merkittävilläkin tavoilla, mikä 

antaa fenomenografialle tilaisuuden kategorisoida ilmiöön liittyvät käsitykset. Kokemus on 

subjektin ja ilmiön välinen ja se muodostuu ihmisen orientoituessa ympäröivään maailmaan ja 

hänen tehdessä siitä havaintoja. Kokemus ja vuorovaikutus muodostavat käsityksen. Käsitys 

tarkoittaa siis merkityksen antamista jollekin ilmiölle. Fenomenografia pyrkii selvittämään 

ihmisten tietoisuudessa muodostuvia ajattelurakenteita ympärillä ilmenevästä maailmasta ja 

ilmiöistä. (Ahonen, 1994.) On kuitenkin huomioitava, että fenomenografisella tutkimuksella ei 

saavuteta lopullista totuutta maailmasta, vaan se kuvaa tietyn ihmisjoukon käsitystä 

todellisuudesta toisen asteen (eli tutkijan) näkökulmasta (Marton, 1988, 145; Häkkinen, 1996, 

32).  

 

Analyysimenetelmän päämääränä on selvittää tutkittavaan ilmiöön liittyvien käsitysten 

variaatio, niiden suhteet ja termistö. Inhimillinen kokemus synnyttää tietoa, eli käsityksiä 

ilmiöstä ja fenomenografisen analyysin tavoitteena on avata tietoa kategorisoimalla ja 

luokittelemalla sitä (Ahonen, 1994, 116). Fenomenografia on siis induktiivinen ja empiirinen 

tutkimussuuntaus, eli tutkimus etenee sykleissä lähtien liikkeelle yksityiskohtien tarkastelusta 

ja päätyen yleisiin ilmiötä koskeviin päätelmiin (Häkkinen, 1996, 14). Fenomenografinen 

tutkimus etenee spiraaleina alkaen teoreettisesta perehtyneisyydestä ja jatkuen aineiston 

hankinnan ja tulkinnan sekä teorian muodostuksen kautta päätyen aineiston tulkintaan ja 

luokitteluun (Ahonen, 1994, 125). Tämän pro gradu -tutkimuksen rakenne noudattelee 

fenomenografista spiraalia. 

 

Ilmiö ja käsitys ovat fenomenografiassa saman asian kaksi eri puolta, jotka ihmisen kokemus 

yhdistää. Kokemus on siis samaan aikaan sekä subjektiivinen että objektiivinen. Käsitys on 

tapauskohtainen ja dynaaminen konstruktio, jonka avulla ihminen pystyy järjestämään, 

muuttamaan ja rakentamaan uutta asiaa koskevaa tietoa. (Ahonen, 1994, 116-117.) Ihminen 



22 

 

ilmaisee muille ajatteluaan kielen avulla. On validimpaa tiedustella ihmiseltä hänen 

käsitystään jostain tietystä asiasta kuin tehdä ulkoisia havaintoja hänen käytöksestään koskien 

hänen käsityksiään ja siksi fenomenografia on kytköksissä kieleen niin läheisesti. Käsitykset 

ovat intersubjektiivisia juuri sen vuoksi, että ihminen ilmaisee käsityksensä kielellisesti. 

Käsitysten intersubjektiivisuus ilmenee myös siinä, että ilmaisun merkitys riippuu sekä sen 

tekijästä että tulkitsijasta. Kielellisten ilmaisujen tulkitseminen on tutkijan tehtävä. Hän tekee 

sen oman kontekstinsa mukaan ja siksi tutkijan on oltava diskreetti käsitysten 

muodostamisessa ja hänen on tiedostettava omat lähtökohtansa asian tiimoilta. (Ahonen, 1994, 

121-122; Häkkinen, 1996, 28-29.) Fenomenografista tutkimusta onkin usein kritisoitu sen 

uniikin luonteensa takia, sillä käsitykset muuttuvat koko ajan sekä tutkittavien että tutkijan 

maailmankuvassa. Tutkimuksen ei kuitenkaan tarvitse olla toistettavissa fenomenografisessa 

tutkimusotteessa, mutta kategorioiden tulkintaa voi tehdä uudelleen. (Marton, 1988, 148.) 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään diskursiivista fenomenografiaa, sillä halutaan tutkia käsitysten 

muodostumista yleisellä tasolla ja diskursseja osana ilmiötä tai kontekstia. Diskurssi itsessään 

muodostaa käsityksen heijastuman ja paljastaa samalla käsityksiin liittyvää termistöä. 

Diskurssit luovat sekä subjektiivistä että objektiivistä todellisuutta (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2006). Diskurssianalyysissä keskitytään tekstin kriittiseen tulkintaan ja samalla 

muodostetaan tieteellinen objektiivinen ote. Kirjoitetun tekstin osatekijät muodostavat 

intersubjektiivisen kommunikaation, mikä on sidoksissa tiettyyn aikaan ja paikkaan 

(Metsämuuronen, 2009, 238-239). Tämä luo hyvän pohjan fenomenografiselle analyysille. 

Merkityksen tuottaminen tapahtuukin vastaajan diskursseissa ja niiden tutkimiseen 

hyödynnetään fenomenografista analyysiä. 

 

Fenomenografisen analyysin edetessä aineistoa luetaan niin useaan kertaan, että muodostuu 

kuvauskategorioita, jotka parhaiten edustavat tutkittavan ja ilmiön välisiä suhteita ja näiden 

suhteiden eroavuuksia.  Luokittelussa käytetään kontekstianalyysiä toisen asteen 

mäkökulmasta ja aineistoa käsitellään kokonaisuutena. Kuvauskategoriat ovat tutkimuksen 

päätulos, sillä ne edustavat empirian suhdetta teoriaan. (Häkkinen, 1996, 32-34; Marton, 1988, 

146-147.) 
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3.2 Kyselylomakkeen konstruointi 

Aineiston kerääminen tässä tutkimuksessa suoritettiin sähköisellä verkkokyselylomakkeella, 

joka löytyy liitteistä kokonaisuudessaan (Liitteet sivuilla A-D). Kohderyhmäksi valikoitui 

vuonna 1989 syntyneet entiset Haaparannan kielikoululaiset, joista lisää seuraavassa luvussa. 

Kyseessä on strukturoitu haastattelu, joka on kaikille samanlainen. Perusteena strukturoidulle 

haastattelulle on se, että haastateltavat edustavat yhtenäistä ryhmää (Metsämuuronen, 2009, 

246). Lomake sisältää sekä perustietoa kartoittavia että laajempaa reflektiota vaativia 

kysymyksiä. Enonsiaation (eli kertojan ja tekstin suhteen) kannalta kysymykset on laadittu 

siten, että tutkittavat vastaisivat kysymyksiin omalla ”äänellään”. (Metsämuuronen, 2009). 

Kysymykset on aseteltu siten, ettei lomake olisi liian raskas täyttää, mutta ne eivät missään 

tapauksessa olleet helppoja. Kysymykset ohjastivat vastaajia itsereflektioon 

kielenopiskelijoina. Vaikeidenkin kysymysten muotoilu vastaavuudeltaan mukavaksi 

helpottaa koehenkilöiden kirjoittamista ja vaikuttaa siten tutkimusmittarin validiteettiin. 

Kysely on jaettu osioihin, jotka liittyvät tärkeimpiin tutkimuskysymyksiin aihepiireittäin. 

 

Kyselylomakkeeseen muodostui luonnollisena jatkumona neljä sivua, joista ensimmäinen 

kartoitti juuri perustietoja, sukupuolta, ikää ja perusasteen jälkeistä koulutusta. Näiden 

asioiden tiedusteleminen vaikuttaa lähinnä tutkimusteknisiin seikkoihin. Tutkittavat saavat 

omat tunnisteensa, joita käytetään sitaattien yhteydessä. Tunnisteita muodostui useita 

samanlaisia (esim. M23K tai N23Y), mikä on hyvä anonymiteetin kannalta, mutta samalla 

pätevää tiettyjen seikkojen selville saamisen kannalta. Tunnisteesta käy ilmi tärkeimmät asiat: 

ikä, sukupuoli ja koulutustaso, eli seikat joilla on merkitystä tutkimuksen analyysin 

näkökulmasta. 

 

Toisella sivulla kartoitettiin informattien opiskelemien kielten määrää ja käsityksiä 

kaksikielisen koulutuksen vaikutuksesta aloittaa uusien kielten harrastus ja opiskelu. Tällä 

sivulla oli ensimmäinen laajempi kysymys, johon tutkittavat saivat vastata niin pitkään kuin 

tunsivat tarpeelliseksi. Käsityksiä kaksikielisen koulutuksen vaikutuksista kynnykseen aloittaa 

uusia kieliä tiedusteltiin siksi, että voidaan reflektoida kaksikielisen koulutuksen vaikutusta 
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”maailmankansalaiseksi” kasvuun ja Eurooppalaisen viitekehyksen antamaan vaatimukseen 

kielikoulutuksen moninaistamisesta (ks. luku 2.1). 

 

Kolmannella sivulla käsiteltiin äidinkielen arvosanaa ja käsityksiä kotikielen opiskelusta 

peruskoulun jälkeen. Äidinkieleen liittyvän kysymyksen taustalla oli kaksikielisen 

koulutuksen vaikuttavuus suomen kielen taitamiseen, sillä teoriaosuudessa (luku 2.4) 

käsiteltiin asiaa useasta näkökulmasta. 

 

Viimeisellä sivulla käsiteltiin ruotsin, englannin ja muiden kielten arvosanoja sekä käsitystä 

kielitaidon merkityksestä arkielämään ja oppimispolkuun. Näillä kysymyksillä pyrittiin 

kartoittamaan käsityksiä kaksikielisyyden merkityksestä joko arkielämän helpottajana tai 

vaikeuttajana. Kaksikielisyyden vaikuttavuutta opintoihin tai työuraan haluttiin tiedustella, 

koska toisen asteen yleissivistävän koulutuksen jälkeen suurin osa opiskelijoista lähtee 

jatkamaan opiskelujaan ja valintojen laajuus riippuu peruskoulutuksen ja yleissivistävän 

koulutuksen sisällöistä ja saavutuksista. 

 

Aihepiirini jakaantuvat kahteen osioon tutkimuskysymysten perusteella. Ensimmäinen on 

Käsitykset kaksikielisen koulutuksen merkityksestä opintopolkuun, työelämään ja 

yksityiselämään, jossa tarkemmin halutaan selvittää, vaikuttiko kaksikielinen koulutus 

koehenkilön opiskelupaikan ja työpaikan valintaan, ja millainen merkitys ruotsin kielitaidolla 

on heidän arkielämässään. Toinen on Käsitykset kaksikielisen koulutuksen vaikutuksesta 

kielten opiskeluun ja/tai omaksumiseen, jossa halutaan selvittää, onko kaksikielinen koulutus 

innostanut opiskelemaan muita kieliä, ja miten kaksikielinen koulutus on vaikuttanut 

äidinkielen tai muiden kielten oppimiseen. 

3.3 Haaparannan kielikoulu 

Haaparannan kielikoulu sijaitsee Haaparannalla, Perämeren rannikolla, Suomen ja Ruotsin 

rajalla. Toisella puolella sijaitsee Tornio. Kaupungit ovat tehneet yhteistyötä tiiviisti vuodesta 

1987 saakka Provincia Bothiensis –organisaation koordinoimana. Kuntayhteistyö näkyy 
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selvimmin nimenomaan opetus- ja koulutuspalveluissa, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa, 

matkailussa sekä teknisellä sektorilla. (Kangastalo, 2012, Tornion kaupungin kotisivut.) 

 

Vuonna 1989 perustettiin Tornion ja Haaparannan yhteinen peruskoulu, Haaparannan 

kielikoulu, johon puolet oppilaista tulee ruotsinkielisestä Haaparannasta ja puolet 

suomenkielisestä Torniosta. Kielikoulun ollessa Haaparannalla se noudattaa Ruotsin 

koulujärjestelmää, mutta opetussuunnitelmaa laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisäksi 

koulu noudattaa Ruotsin lainsäädäntöä. Haaparannan kielikoulun tärkeimpänä tavoitteena on 

saada maakunnassa asuvia ihmisiä tietoisiksi kaksikielisyyden eduista raja-alueella. Lisäksi 

sen tavoitteisiin kuuluvat Tornionlaakson kulttuurihistorian ja perinteen parantaminen ja 

välittäminen jälkipolville, maaseutuympäristön elinvoimaisuuden säilyttäminen pitkällä 

aikavälillä sekä kansainvälisen eri kulttuureja kunnioittavan ymmärryksen kehittäminen, jotta 

pystytään edistämään yhteistyötä, ystävyyttä ja rauhaa. (Pohl, 2011, Haaparannan kielikoulun 

kotisivut.) 

 

Haaparannan kielikoulu oli ainakin vielä 2000-luvulla Pohjoismaiden ainoa koulu, jossa 

toteutetaan kaksisuuntaista kielikylpyä (ruots. tvåvägsspråkbad, engl. two way immersion) 

(Laurén, 2000, 45). Koulun henkilökunta koostuu sekä ruotsia että suomea äidinkielinään 

puhuvista ammattilaisista, jotka tiedostavat raja-alueen mahdollisuudet kahden maan kielen ja 

kulttuurin tarjoamiseen. Heidän tulee ymmärtää sosiaalisten kontaktien edut rajan molemmin 

puolin ja siirtää tätä arvopohjaa myös oppilailleen. Opetus tapahtuu pääasiallisesti oppilaiden 

äidinkielellä, mutta jo ensimmäisestä vuodesta lähtien käytetään molempia kieliä. (Pohl, 2011, 

Haaparannan kielikoulun kotisivut.) Haaparannan kielikoulussa opiskelee vähän yli 

kolmesataa oppilasta, joista nuorimmat ovat esikouluikäisiä ja vanhimmat yhdeksännellä 

luokka-asteella. Kielikoulussa opiskellaan kahden kotimaisen lisäksi englannin kieltä 

ensimmäisestä luokasta lähtien ja kuudennella luokka-asteella on mahdollisuus valita neljäs 

kieli tai vaihtoehtoisesti jatkaa englannin opiskelua pedemmälle. Muiden aineiden opiskelua ei 

unohdeta ja kielikoulu nousikin otsikoihin, kun siellä peruskoulunsa käynyt Tornion 

yhteislukion ylioppilas kirjoitti 11 laudaturia ja yhden eximian ylioppilaskokeessa vuonna 

2010, mikä on edelleen Suomen ennätys. Laudatureiden joukossa oli äidinkielen lisäksi neljä 
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vierasta kieltä. (Lounais-Lappi, Kielikoulu kiinnostaa rajalla, 2012; Lehto, Helsingin Sanomat, 

2010.) 

 

Haaparannan kielikoulun painopisteenä on kehittää kykyä kommunikoida raja-alueen 

molemmin puolin. Tähän keskittyen opetus suunnitellaan lasten tarpeet huomioon ottaen. 

Ensimmäisinä vuosina koulunkäynnissä keskitytään riimeihin, lauluihin, arjen kokemuksiin, 

peleihin ja kuviin, kun taas vanhemmille oppilaille painotetaan enemmän muodollista 

kielenoppimista. Koulun tavoitteena on, että oppilas aktiivisesti kehittää omaa 

kaksikielisyyttään ja saa valmiudet kaksikieliseen kielelliseen viestintään. Kielikoulussa 

panostetaan myös tietotekniikkaan vieraiden kielten ja kulttuurien viestintäkanavina, sillä ne 

edistävät nopeasti kansainvälistä lähestymistapaa. (Pohl, 2011, Haaparannan kielikoulun 

kotisivut.) 

3.4 Kohderyhmä 

Koeryhmäksi valikoitui kymmenen vuonna 1989 syntynyttä Haaparannan kielikoulun 

käynyttä henkilöä, jotka puhuvat äidinkielenään suomea. He ovat aloittaneet koulunsa vuonna 

1996 ja lopettaneet yhdeksän vuotta myöhemmin, vuonna 2005. He ovat siis nyt, 

tutkimushetkellä aikuisia ihmisiä, 23- tai 24-vuotiaita. Heidän peruskouluajoistaan on jo niin 

pitkä aika, että suurin osa heistä on valinnut opintopolkunsa ja he ovat mahdollisesti jo 

valmistumassa ammattiin. Lisäksi heidän maailmankuvansa on jo sen verran laajempi, että he 

pystyvät relevantisti reflektoimaan oman kouluhistoriansa vaikutuksia myöhempään elämän ja 

koulutuksen vaiheeseensa. 

 

Lainaukset ovat suoraan täydellisesti kopioitu vastaajien teksteistä. Esimerkiksi 

oikeinkirjoitukseen ei ole puututtu, millä haluttiin varmistaa vastaajan diskurssin 

autenttisuuden säilyminen. Haastateltavien lainausten perään on liitetty indikaattori, josta 

ilmenee sukupuoli, ikä ja koulutustausta. Indikaattori muodostuu seuraavasti: 

M= Miespuolinen henkilö 

N= Naispuolinen henkilö 

22-23= Vastaajan ikä vastaushetkellä 
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Y= Ylin koulutustausta (Yliopisto) 

K= Keskimmäinen koulutustausta (Ammattikorkeakoulu) 

A= Alin koulutustausta (Ammattikoulu) 

Näin ollen esimerkiksi indikaattori M22K ilmentää vastaajan olevan 22-vuotias mies, joka on 

valmistunut tai valmistumassa ammattikorkeakoulusta. 

 

Usein kysymyslomakkeisiin vastaavat henkilöt, jotka näkevät tutkittavan asian positiivisesti 

tai jotka ovat kiinnostuneita kyseisestä asiasta, mutta tässä tapauksessa päästiin kontaktien 

avulla käsiksi myös sellaisiin henkilöihin, jotka eivät luultavimmin kiinnostuksen puutteen 

vuoksi vastaa tämänkaltaisiin kyselyihin. Tämä vaikuttaa myös tutkimuksen reliabiliteettiin ja 

validiteettiin niitä vahvistaen. Jatkotutkimusta silmällä pitäen olisi aika hyvä tapa laajentaa 

tutkimusta esimerkiksi vertailututkimukseksi tai pitkittäistutkimukseksi, jolloin voitaisiin 

tutkia useita eri ikäluokkia tai äidinkielenään sekä suomea että ruotsia puhuvia. 
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4. ANALYYSI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa aineiston laadullista osuutta analysoidaan vastaajien diskurssin ja teoreettisen 

viitekehyksen pohjalta. Aineiston analyysi ja johtopäätökset limittyvät mielekkääksi ja 

johdonmukaisesti eteneväksi kokonaisuudeksi, sillä fenomenografisessa tutkimuksessa 

tutkijan edellytetään käyvän koko ajan vuoropuhelua aineistonsa kanssa (Häkkinen, 1996, 39). 

Aineiston analyysi kategorisoidaan, jokainen kategoria analysoidaan omana 

kokonaisuutenaan, joista vedetään johtopäätöksiä analyysin edetessä. Tutkijan on reflektoitava 

aineistoa teorian kautta, jolloin lopullinen teoria syntyy vasta lopuksi (Häkkinen, 1996, 39). 

Siksi jokaisen kategorian päätteeksi on kyseisestä kategoriasta kokoava johtopäätöskappale.  

4.1 Käsitykset kaksikielisen koulutuksen merkityksestä opintopolkuun, työelämään ja 

yksityiselämään 

4.1.1 Kategorisointi kaksikielisen koulutuksen merkityksestä opintopolkuun, työelämään ja 

yksityiselämään 

Aineiston analyysissa käytettävän fenomenografisen lähestymistavan mukaan 

tutkimusaineistoa lähestyttiin etsimällä yhtäläisyyksiä, erovauuksia ja punaista lankaa. 

Aineisto jakaantui hyvin luonnollisesti suhtautumistapojen mukaan ja seuraavassa taulukossa 

esitellään nämä kategoriat sekä niiden alakategoriat.
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Kategoriataulukko 1: Käsitykset kaksikielisen koulutuksen merkityksestä opintopolkuun, 

työelämään ja yksityiselämään 

Aineisto Luokittelu 1 Luokittelu 2 Luokittelu 3 

Vuonna 1989 

syntyneiden 

Haaparannan 

kielikoulun käyneiden 

henkilöiden 

kyselytutkimuksen 

kvalitatiivinen osuus 

Käsitykset 

kaksikielisen 

koulutuksen 

merkityksestä 

opintopolkuun, 

työelämään ja 

yksityiselämään 

1A 

Kaksikielisyys 

hyödyllistä sekä 

opinnoissa, töissä että 

arkena 

N1, M1, N3 

2A 

Erittäin positiivinen 

suhtautuminen  

kaksikieliseen 

koulutukseen 

3A 

Positiivinen käsitys 

1B 

Kielitaito aktiivisessa 

käytössä 

N1 

1C 

Kaksikielisyys 

hyödyllistä vain töissä 

N2, N5, M2 

2B 

Positiivinen 

suhtautuminen 

kaksikieliseen 

koulutukseen 

1D 

Satunnaista, 

tavoitteellista kielen 

aktivointia 

M2, N3, M4 

1E 

Ei huomattua hyötyä 

muttei haittaakaan 

N4 

2C 

Neutraali 

suhtautuminen 

kaksikieliseen 

koulutukseen 

3B 

Neutraali käsitys 1F 

Satunnaista kielen 

aktivointia 

N2, M1, N4, N5, M4 

1G 

Ei kielen aktivointia 

M3, M5 

2D 

Välinpitämätön 

suhtautuminen 

kaksikieliseen 

koulutukseen 

3C 

Negatiivinen käsitys 1H 

Ei hyötyä kielitaidosta 

M3, M5 
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Kuten edellisen sivun kategoriataulukosta näkee, aineiston analyysissa tärkeimmiksi 

kategorioiksi nousi kielikoulutukseen suhtautumisen positiivisuuden, neutraaliuden ja 

negatiivisuuden vaihtelut. Alla olevasta diagrammista näkyy vastausten lukumäärä kussakin 

kategoriassa. 

 

 

4.1.2 Kategoria 2A, Erittäin positiivinen suhtautuminen kaksikieliseen koulutukseen 

Aineiston analyysissa vastaukset kysymyksiin “Miten kaksikielinen koulutus on vaikuttanut 

opiskelupaikkasi/työpaikkasi valintaan?” ja “Millainen merkitys ruotsin kielitaidolla on/on 

ollut arkielämässäsi?” poiki useita erilaisia diskursseja. Luokittelun jälkeen neljäsosa 

aineiston vastauksista kategorisoitiin Erittäin positiivisen kielikoulutukseen suhtautumisen 

alle. Luokittelussa käytettiin diskurssissa ilmenevää kieltä; erittäin positiivisesti suhtautuvat 

käyttivät vastauksissaan fraaseja kuten “luontevasti” “todella tyytyväinen” ja “helpottaa 

tuntuvasti”. 
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Asuinpaikan sijainti Suomen ja Ruotsin rajalla vaikutti suurimmalla osalla kielikoulutukseen 

suhtautumiseen. Kaksikielisen koulutuksen mahdollisuudet kaksikielisellä raja-alueella nähtiin 

erityisen vaikuttavaksi. Työnsaanti koettiin aineistossa helpompana hallittaessa kahta kieltä 

sujuvasti varsinkin palveluammateissa, joihin aineiston naispuoliset nuoret usein olivat 

hakeutuneet. Tästä johtuu diagrammissakin esiin tullut seikka siitä, että erittäin positiivisesti 

kielikoulutukseen suhtautuviin luokittui enemmän naisia kuin miehiä. Tyttöjen kielitaito on 

ollut monissa mittauksissa korkeampi kuin poikien, mikä selittää osin kategorioiden mies-

naisjakaumaa (Yrjölä, 2004). Suomi ja varsinkin Suomen Lappi turistikohteena erityisesti 

talvella nähtiin tilaisuudeksi hyödyntää kielitaitoa, sillä venäläiset, ruotsalaiset ja jopa 

norjalaiset turistit asioivat raja-alueen palveluissa. Monikielisyys nähtiin positiiviseksi asiaksi 

palveluammateissa. Suomessa ensimmäinen pitkä kieli suurimmassa osassa kouluista on 

viimeistään kolmannella luokalla aloitettava englannin kieli, jonka oppiminen alakoulussa 

nähtiin vaikuttavaksi tekijäksi ammatillisesti myös kaksikielisen koulutuksen läpikäyneiden 

mielestä. Otantaryhmän L2-kieli on ruotsi ja L3-kieli englanti. 

”Rajakaupungissa on suuri hyöty kaksikielisyydestä sekä myöskin englannin kielen 

taidosta. Työnsaantikin oli helpompaa, koska ruotsiksi palveleminen teki vaikutuksen 

myös työnantajiin. Tornio on hyvin sesonkiluontoinen ja turistikeskeinen paikka, joten 

asiakkaita tuli niin Norjasta kuin Venäjältäkin. Erityisesti kesäisin ja joulun alla 

monikielisyyden tärkeys korostui, kun sesongit olivat kovimmillaan.” N23Y  

Työpaikan tärkeys nähtiin aineistossa nuorella iällä merkittäväksi ja nimenomaan 

kaksikielisellä alueella työnantajat edellyttävät alueella puhuttavien kahden kielen taitamista. 

Alueellinen vaihtelu Suomen rajojen sisällä ruotsinkielisessä populaatiossa on selkeä: Suomen 

ja Ruotsin rajan lisäksi ruotsia puhutaan Vaasan liepeillä länsirannikolla sekä 

pääkaupunkiseudulla.  Suurimmat määrät ”potentiaalisesti kaksikielisiä” oppilaita on 

pääkaupunkiseudulla, Turussa, Vaasassa ja Kokkolassa. Toki näidenkn alueiden välillä on 

paljon eroavuuksia, sillä kaksikielisten oppilaiden määrä voi vaihdella esimerkiksi Porvoon 

30%:sta Vantaan 12%:iin. (Geber, 1991, 62.) 

“Kaikissa kesätöissäni ruotsin taito on ollut olennainen, samoin siinä, että sain 

harjoittelupaikan haluamastani paikasta, kun sinne juuri satuttiin hakemaan ruotsinkielen 

taitoista.” N23Y  
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Ekonomiselta näkökannalta kaksikielinen koulutus luo uudenlaisia mahdollisuuksia. 

Kielitaidon nähdään yleisesti olevan tärkeää työnantajille, mutta kuten näistä vastauksista 

näkyy, se korostuu Suomen raja-alueilla. Tornionjokilaakso on Suomen ja Ruotsin maarajasta 

tärkein, mikä näkyy kielten monipuolisuutena. Raja-alueilla ja Pohjanlahden Suomen 

puoleisella rannikolla yhteisöllistä kaksikielisyyttä (societal bilingualism) esiintyy eniten.   

“Rajalla ruotsia voi joutua käyttämään yllättävissäkin paikoissa ja ehdottomasti hyötyä 

on siitä ettei esim. tarvitse tuottaa jokaista lausetta erikseen pään sisällä ennen kuin ne 

saa muodostettua lauseiksi.”  N23Y  

Kaksikielinen kielikylpykoulutus antaa eväitä niille nuorille jatkaa kotipaikkakunnallaan, 

mikäli sopivaa työtä löytyy. Suomen populaatio keskittyy yhä enemmän etelään ja länteen, 

mutta koulutuspolitiikalla voitaisiin tasata näitä rajoja. Kaksikielisen koulutuksen 

läpikäyneiden mielestä kaksikielisyys on laajentanut työmarkkinoita ja antanut laajempia 

mahdollisuuksia töiden suhteen. 

 

Erittäin positiivisesti kielikoulutuksen nähneistä kolmella ruotsin kieli koettiin yhtä 

positiivisena myös lukiokoulutuksen jälkeen. Kielikylpypedagogisen koulun vaikutus 

opiskelupaikan valintaan osalla tässä kategoriassa oli voimakas. Peruskoulutuksen 

vaikuttavuus myöhempään koulutukseen on tärkeä huomio, sillä Suomen peruskoulutus on 

hyvin tasaista; kaikille kaikkea samassa suhteessa. Erityisoppilaitosten tarjoamat nyanssit 

voivat ainakin osalla helpottaa koulutuspolun valintaa.  

“Opiskelupaikan valintakin tuli aikanaan itsestäänselvyytenä; miksi en lukisi ruotsin 

kielestä itselleni ammattia?”  N23Y  

Koulutukseen kaksikielisen koulutuksen vaikuttavuus ei yhtä selkeästi eronnut miehillä ja 

naisilla kuin työpaikkojen suhteen. Molempien sukupuolten keskuudessa opiskelupaikan 

valintaan ruotsin kielen taidolla nähtiin olevan merkitystä. Sekä osa miehistä että naisista 

suunnitteli jopa toista tutkintoa ruotsin kielellä. 

“Olen kuitenkin miettinyt että voisin AMKin jälkeen jatkamista esim. Luleå Tekniska 

Universitetissä, eli kynnys lähteä ruotsiin opiskelemaan ei ole kovin korkea.”  M23K  
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Raja-asumisen mentaliteetti ja kielikoulutus yhdessä nähtiin laajentavan 

opiskelumahdollisuuksia lähes 30%:lla vastaajista. Ruotsin kieli nähtiin opiskeluvaihtoehtona 

ja jopa ruotsinkieliselle alueelle muuttamisen kynnys nähtiin madaltuneen kielikoulutuksen 

myötä vastaajien keskuudessa. Peruskoulun aikana harvemmin ymmärtää niitä 

mahdollisuuksia, mitä kaksikielinen koulutus luo, mutta myöhemmin vastaajat näyttivät tässä 

kategoriassa olevan erityisen kiitollisia siitä. 

”Huomasin vasta lukion aikana ja jälkeen, kuinka paljon hyvä ruotsin kielen taito avasi 

mahdollisuuksia ainakin minulle sekä opiskelussa että töissä. Siksi olen ollut todella 

tyytyväinen, että opin kielen jo nuorena.”  N23Y  

Kaksisuuntaisen kielikylvyn tarjoama erityisyys näkyy kaksikielisyytenä, ei tiettynä 

painotuksena. Kieli on väline, jolla lapsille opetetaan samat asiat kuin normaalissakin 

peruskoulussa. Kielikoulutuksen voitaisiin nähdä helpottavan Eurooppalaisen viitekehyksen 

(EVK, 2003) linjausta eurooppalaisten läheisemmästä yhteydestä. Työvälineenä toimisi 

kielillä opettaminen. 

 

Tietenkään kaikille ei ruotsin kielen taito avannut oppimispolkuja, sillä kiinnostuksen kohteita 

ja mahdollisuuksia Suomen koulutusjärjestelmässä on satoja. Silti sujuvasta ruotsin kielen 

taidosta nähtiin olevan hyötyä. Joillekin laajentuneet opiskelumahdollisuudet toivat jopa 

päänvaivaa, mutta silti se nähtiin enemmän positiivisena asiana. 

”Kielikoulun jälkeen menin eurolukioon, joka oli kielipainotteinen lukion linja. Sen 

aikana kuitenkin huomasin, että olen kiinnostunut enemmän IT:stä kuin kielistä, mutta 

kyllä sitä silti on huomannut että hyötyä.”  M23K  

“Opiskeluvalintaa se (ruotsin kielen taito) alussa toisaalta vaikeutti, kun oli enemmän 

mahdollisuuksia, joista valita. Mutta parempi niin. Toisaalta varsinkin vielä lukion 

jälkeen epäilin todellisia ruotsin kykyjäni ja piti miettiä, mihin lopulta pystyis i.” N23Y  

Ruotsin kieli on tällä hetkellä vielä Suomen toinen virallinen kieli, mutta se on silti 

vähemmistökieli. Ruotsinkielisiä henkilöitä  oli Suomessa vuoden 2011 lopussa 291219. Se on 

5,4% koko populaatiosta. (Suomen virallinen tilasto, 2011.) Ammattikorkeakoulujen 

ruotsinkielisiin koulutusohjelmiin kaksituhattaluvun alkupuolella pääsi sisään noin 60-80% 
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hakijoista viidestä suurimman ruotsinkielisen populaation kunnista (Uusimaa, Pohjanmaa, Itä-

Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Keski-Pohjanmaa). Vastaava sisäänpääsyprosentti 

suomenkielisissä koulutusohjelmissa oli noin 20% pienempi, eli 40-60 prosenttia. (Puranen & 

Kivipelto, 2009.) Vastaava ilmiö toistuu myös yliopistokoulutukseen pyrittäessä; 

ruotsinkielisistä hakijoista näiden viiden maakunnan alueelta yliopistoihin sisäänpäässeitä oli 

40-67%, kun suomenkielisistä hakijoista sisäänpäässeitä oli 30-50% (Puranen & Kivipelto, 

2009).  Ruotsinkielisiin koulutusohjelmiin sisäänpääsy on siis huomattavasti helpompaa kuin 

suomenkielisiin, mikä heijastuu myös aineistosta. Tästä positiivesta diskriminaatiosta 

laajemmin tämän kategorisoinnin johtopäätöksissä (kappaleessa 4.1.6). Kaksikielisyys luo siis 

uusia oppimispolkuja, sillä ruotsinkielisiin ohjelmiin nähdään olevan helpompi päästä 

opiskelemaan kuin suomenkielisiin.  

“Pääsin lukion jälkeen suoraan opiskelemaan Etelä -Suomeen yliopistoon ruotsinkieliseen 

koulutusohjelmaan, osittain koska niihin on helpompi päästä kuin suomenkielisiin.”  N23Y  

Kuten ylläolevasta kommentista näkee, on vastaajalle ollut tärkeää, että opiskelupaikka löytyy 

suoraan lukion jälkeen eikä väliin jää niin sanottuja “hukkavuosia”. Kielirekisterin vaihto 

akateemisissakin piireissä onnistuu siis kaksikielisellä peruskoulutuksella ja koska 

koulutusohjelmien sisältö luultavimmin on sama sekä suomen- että ruotsinkielisessä 

koulutusohjelmassa, niin miksi kaksikielisyyttä ei käyttäisi hyväkseen, jos oikea ala on jo 

osunut kohdalle. 

 

Erittäin positiivisesti kielikoulutukseen suhtautuneista oli selkeästi näkyvillä tasapainoisen 

kaksikielisen henkilön (balanced bilingual, Baker, 1996) piirteitä. Heille näytti olevan helppoa 

vaihtaa kielirekisteriä tarpeen tullen. 

”Minulle ei tuota ongelmia vaihtaa lennosta ruotsin kieleen, mikäli tilanne sitä vaatii. 

Monesti olen antanut esim. reittineuvoja niin ruotsiksi kuin  englanniksikin ja tilanteet 

ovat sujuneet ihan luontevasti.”  N23Y  

Ruotsin kielen taito ja rekisterin sovittaminen meneillään olevaan kommunikatiiviseen 

tilanteeseen on tärkeää nimenomaan sellaisilla alueilla, joissa yhteisöllistä kaksikielisyyttä 

(societal bilingualism) esiintyy. Kielikoulutukseen erittäin positiivisesti suhtautuneiden 



35 

 

 

 

joukosta erottui myös selkeä trendi, että kielen käyttöä pyritään pitämään yllä. Kieltä myös 

aktivoitiin, vaikka sitä ei enää jokapäiväisessä elämässä käytetykään. 

“Jotenkin  ruotsi on siis minulla pysynyt jatkuvasti mukana ja kehittynyt samalla, vaikka 

välillä vaatiikin uudelleenaktivointia”  N23Y  

“Kielitaito on koko ajan aktiivinen ja se helpottaa kyllä tuntuvasti arjen eri tilanteissa.”  

N23Y  

Kielitaito nähtiin huomattavana rikkautena ja osana persoonallista henkilö- ja 

koulutushistoriaa. Näin ollen tuntuukin luonnolliselta haluta pitää kielitaitoa yllä 

tavoitteellisella ja ennakkoluulottomalla aktivoinnilla. 

 

Yhteenvetona ensimmäisestä kategoriasta (2A Erittäin positiivinen suhtatuminen 

kaksikieliseen koulutukseen) mainittakoon, että kokonaisuudessaan neljä kahdestakymmenestä 

vastauksesta sijoittui tähän kategoriaan. Osa-alueena se on 20%:n suuruusluokkaa eli 

verrattain suuri määrä. Vastaajista kaikki olivat jatkaneet peruskoulun jälkeen lukioon ja sen 

jälkeen kolmannen asteen koulutukseen, osa yliopistoon ja osa ammattikorkeakouluun. 

Erityisesti ruotsin kielen taito nähtiin hyödylliseksi ammatilliselta kantilta, mutta myös 

oppimispolkuja se avasi usealle. Jotkut kuitenkin näkivät opiskelumahdollisuuksien kirjon 

jopa hieman negatiivisena, sillä on vaikea valita juuri se itseä eniten kiinnostava ala. Tämä on 

yleistä tyttöjen keskuudessa, sillä kaikilla alueilla ollaan usein tasaisen hyviä. Raja-alueella 

asumisen näkökulmasta kaksikielisyys nähtiin suurena voimavarana. 

4.1.3 Kategoria 2B, Positiivinen suhtautuminen kaksikieliseen koulutukseen 

Positiivisiin kielikoulutukseen suhtautuneisiin vastauksiin luokittui kuusi vastausta 

kahdestakymmenestä. Diskurssit olivat hieman erilaisia kuin erittäin positiivisesti 

suhtautuvien kesken. Enemmän käytettiin sanoja “joutua”, “piti” tai “selvinnyt” kun tulee 

kysymys kielen käyttämisestä tai kielenkäytön tilanteista. Heidän kommunikaatiotilanteensa 

eivät ole aivan niin helpon kuuloisia kuin aiemmalla ryhmällä. Silti positiivisuus on nähtävissä 

diskurssista, sillä ruotsin kielten käyttö ei tuota päänvaivaa raja-alueilla tai täysin 

ruotsinkielisillä alueilla. Kielitaitoa pyritään pitämään yllä kielen tavoitteellisella aktivoinnilla. 
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Kuten aiemmassakin kategoriassa, myös positiivisesti suhtautuvien keskuudessa raja-alueella 

asuminen ja arkielämässä esiin tulevat kielenkäyttötilanteet koettiin helpommaksi 

kielikoulutuksen vuoksi. Positiivisesti kielikoulutukseen suhtautuvista vastauksista yli puolet 

oli naisten kirjoittamia. Tämä heijastuu palveluammattien yleisyyteen nuorten naisten kohdalla 

(Sosiaali- ja terveysministeriö, 2012, 10), joten kielikoulutuksen positiiviset vaikutukset 

nousivat palveluammattien kohdalla tärkeiksi. 

“Töissä olen huomannut,  kun monet asiakkaista on ruotsinkielisiä, niin heidän kanssaan 

kommunikointi on helpompaa ja luontevampaa.”  N23K  

“Opintojen ohella Torniossa kuitenkin työskentelin paikallisessa kaupassa, ja siellä 

hyvinkin usein oli ruotsinkielisiä asiakkaita, joita pyst yin palvelemaan heidän omalla 

äidinkielellään.”  N23K  

Miespuoleisten vastaajien diskursseista pystyi myös havaitsemaan arkielämän tilanteiden 

helpottumista ruotsin kielen osaamisen ansiosta. Myös heidän ammattiin liittyvissä 

käsityksissään kaksikielisyydestä on ollut selkeää hyötyä. Kaksikielisyyttä osattiin pohtia 

myös usealta eri näkökannalta. 

”Vaikka olen käyttänyt ruotsia paljon opinnoissa ja töissä, vapaa -ajalla sitä on tarvittu 

vähemmän. Toisaalta olen ollut kesätöissä myös ruotsinkielisellä alueella, jolloin koko 

asuinympäristössä piti käyttää ruotsia.”  N23Y  

Lisäksi menneen kielikoulutuksen reflektointi vastauksissa oli selkeää; kielitaidon ja 

kielikoulutuksen hyödyn alkaa ymmärtää vasta kun elämänkokemusta karttuu ja luonnollinen 

työelämään astuminen alkaa olla ajankohtaista. Alla olevasta vastauksesta huomaa 

alleviivatusta osiosta kuinka yllättävän nopeasti kielikoulutuksen jälkeen kaksikielisyyden 

hyödyn alkaa huomata. Lisäksi kirjoittaja ilmaisee, että kielikoulutus selvästikin vaikuttaa 

hänen tulevaisuuteensa. 

“Työpaikkojen osalta ruotsin kielen osaaminen on avannut uusia mahdollisuuksia. 

Vaikkei ruotsin kielen osaaminen olekkaan tällä hetkellä aivan sillä tasolla että 

täysin/pelkästään ruotsiksi tapahtuva työskentely onnistuisi, niin pidän täysin 

mahdollisena että joskus asuisin ja työskentelisin Ruotsissa. Jo nyt sellaiset suomalaiset 

työpaikat joissa yhtenä edellytyksenä on kohtalainen tai hyvä ruotsin kielen taito ovat 

aivan realistisia vaihtoehtoja.”  M23K  
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Kaksikielisyyden luoma kompetenssi kommunikaatiotilanteissa on siis kiistaton. Kielitaito 

muuttuu luontevaksi osaksi arkielämän sosiaalisia tilanteita ja vahvistaa positiivista minä-

kuvaa kielenkäyttäjänä. 

“Täysin ruotsinkielisillä alueilla (esimerkiksi lomaillessa) kauppareissut ja neuvojen 

kysyminen yms. onnistuu melko vaivatta.”  M23K  

Kielitaito rajan läheisyydessä on siis erittäin tärkeää, mikä heijastuu vastauksissa koskien 

arkielämää, kesätyöpaikkoja ja muita pätkätöitä. Kommunikointi ruotsinkielisten kanssa on 

helppoa, “EIkä esimerkiksi kielien puhuminen jännitä”. 

 

Opiskelupaikan valinnan suhteen ruotsin kielen osaaminen ei vaikuttanut niin selkeästi 

positiivisesti kielikoulutukseen suhtautuvilla kuin edellisessä kategoriassa. Kaksikielisen 

koulutuksen tuomia mahdollisuuksia hakea ruotsinkielisiin opiskelupaikkoihin ei kuitenkaan 

nähty poissuljettuna vaihtoehtona. 

”Se ei ole vaikuttanut tällähetkellä ainakaan vielä opiskelupaikan valintaan.”  N23K  

Opintopolkuun kielikoulutus ei vaikuttanut yhtä paljon, mutta positiivisesti kielikoulutukseen 

suhtautuvien keskuudessa asuinalueella nähtiin olevan väliä. Suomen ruotsinkielisillä alueilla 

kielitaidon nähdään olevan tarpeellisempaa, mikä huomattiin vasta kun kotikonnuilta 

muutettiin töiden tai opiskeluiden perässä jollekin toiselle paikkakunnalle. 

”Kaksoistutkinnon suorittamisen jälkeen lähdin jatkamaan opiskelujani Tampereelle, 

siellä ei juuri ruotsin kieltä tarvittu.”  N23K  

“Yleensä olen asunut alueella, jossa suomi on valtakieli ja siksi ruotsia ei ole ollut pakko 

puhua ja puhe on kääntynyt suomeksi .” N23Y  

Suomenkielisillä alueilla kaksikielisyydestä ei ole niin paljon hyötyä, eikä silloin pääse 

harjoittamaan kieltä yhtä aktiivisesti kuin raja-alueilla tai Suomenlahden rannikolla. 

Kaksikieliseen koulutukseen positiivisesti suhtautuvien diskurssista heijastuu hieman 

kielitaidon hyödyttömyyden harmillisuus sellaisilla alueilla, missä valtakielenä on suomi. 

Koulutuksen tuloksena hankittu kielitaito on rikkaus ja se hupenee, mikäli sitä ei pidä yllä. 

Kielitaidon nähtiin olevan tärkeä voimavara ja siksi sitä haluttiin aktiivisesti pitää yllä. 
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Vastauksista näkee selvästi, että kaikki ymmärtävät kielitaidon ruostuvan, mikäli sitä ei 

harjoita. 

“Toisaalta saatan kohteliaisuuden tai harjoituksen vuoksi puhua ruotsia esimerkiksi 

kaupungilla, jos satun puhumaan se lvästi suomenruotsalaisen tai ruotsalaisen kanssa.”  

N23Y  

“Viime vuosina olen kuitenkin parhaani mukaan puhunut näiden (kielikoulun vanhojen)  

tuttujen kanssa myös ruotsia.”  M23K  

Positiivisesti suhtautuvat kokevat satunnaisen ruotsin kielen käyttämisen nimenomaan 

tilaisuudeksi aktivoida kielitaitoa ja kartuttaa rekisteriä. Aikuistuminen ja ymmärryksen 

kasvaminen on myös antanut eväitä kielenkäyttöön. 

”Vasta melko myöhään olen huomannut, että ruotsin kielen taitamisesta on tosiaankin 

hyötyä ja iloa. Kynnys ruo tsin puhumiseen on ajan myötä myöskin jatkuvasti laskenut.”  

M23K  

Kielitaito nähtiin nimenomaan ilonaiheeksi eikä pelkästään hyödylliseksi välineeksi. Tuttujen 

ja ystävien kanssa on helppo kartuttaa kielitaitoa molemmin puolin, tällöin 

kielenkäyttötilanteet ovat luonnollisia, eikä niihin ole luotu liikaa paineita kuten 

koulutilanteissa yleensä esimerkiksi virkamiesruotsia kolmannen asteen koulutuksissa 

suorittaessa. Kielitaito tuo myös maailmankuvaan laajemman horisontin, sillä uutisvälineitä 

voi seurata sekä suomeksi että ruotsiksi. 

“Joillain ruotsinkielisillä nettisivuilla vierailen viikottain ja aina välillä tapahtuu jotakin 

sellaista, mistä tietoa saa nopeammin tai laajemmin Ruotsalaisilta nettisivuilta. Aina 

välillä tulee katseltua myös Ruotsalaisia tv -lähetyksiä.” M23K  

Kaksi- tai monikielisyydestä nähtiin olevan hyötyä myös informatiivisessä mielessä. Ehkä 

myös ruotsinkielisten televisiosarjojen ja kirjallisuuden suosion viimeaikainen nousu on 

vaikuttanut kielitaidon arvostukseen. 

 

Positiivisia vastauksia oli 30% (6/20 vastausta) aineistosta. Positiivisesti suhtautuvista puolet 

olivat naisia ja puolet miehiä. Kolmannes heistä oli jatkanut opiskelujaan yliopistoon, puolet 

ammattikorkeakouluun ja yksi oli tehnyt toisen asteen kaksoistutkinnon. Yhteensä erittäin 
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positiivisesti tai positiivisesti suhtautuvia oli puolet kaikista vastauksista. Ruotsin kielen 

asemasta tällä hetkellä meneillään oleva debatti voisi ennustaa erilaista jakaumaa, mutta 

kielitaidolla nähdään silti olevan merkitystä ja “on aivan hienoa että kielimuurin pystyy 

murtamaan muutenkin kuin englannilla”.  

 

Asenteet olivat siis pääasiassa myönteisiä tutkittavien keskuudessa. Kansallisella tasolla 

myönteisimmät ruotsin kielen lukijat löytyvät Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen alueilta 

(Tuokko, 2002, 112). Lisäksi ruotsinkielisten oppilaiden yleinen kouluviihtyvyys on parempi 

kuin suomenkielisten vertaistensa (Linnankylä, Brunell & Kankaanranta, 1996, 252). Siis 

myös muu kielitaito englannin kielen osaamisen lisäksi koetaan tärkeäksi. Suomen ja Ruotsin 

ollessa naapurimaita on helpompaa aktivoida kieltä joko lomamatkoilla tai turistien kanssa 

Suomen rajojen sisäpuolella. Lisäksi raja-alueiden mahdollisuudet kielitaidon kehittämiseen 

ovat moninaiset, sillä palvelua saa kummallakin kielellä ja kielitaitoa pystyy pitämään yllä 

väestön kielellisen variaation vuoksi. 

4.1.4 Kategoria 2C, Neutraali suhtautuminen kaksikieliseen koulutukseen 

Neutraalisti kielikoulutukseen suhtautuvia yhdisti se, että kielitaito ei erityisemmin ole 

vaikuttanut positiivisesti mutta ei myöskään negatiivisesti työ- tai opintopolkuun. Heidän 

kielitaitonsa on perustasoista ja kieltä aktivoidaan satunnaisesti, joskaan se ei ole kovin 

tavoitteellista. Neutraalisti kielitaitoon suhtautuvia oli kolmasosa kaikista osion vastauksista. 

Diskurssia tutkiessa neutraaliin kategoriaan luokittui vastauksia, jotka sisälsivät fraaseja kuten 

“aivan sillä tasolla, että..”, “joutunut” tai “ruostunut”, mutta myös esimerkiksi “hyötyä kielen 

osaamisesta” ja “realistisia vaihtoehtoja” puhuttaessa kielenkäytöstä ja reflektoitaessa 

arkielämässä tarvittavia taitoja tai tulevaisuuden näkymiä. 

 

Alueellisuus nousi pinnalle tässäkin kategoriassa. Kotiseudullaan entiset kielikoululaiset 

käyttivät ruotsin kieltä kaikista eniten ja muutto kaksikieliseltä alueelta pois nähtiin jopa 

syyksi kielitaidon heikkenemiselle.  

“Nyt tosin tuntuu, että ruotsi on hieman ruostunut, sillä olen asunut lähes viisi vuotta 

paikkakunnalla, jossa ruotsia puhutaan ja sitä ylipäätään kuulee todella harvoin.”  N23Y  
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”Eniten tulee käytettyä ruotsia Haaparannalla kaupassa asioidessa.”  M23K  

”Torniossa asuessani ruotsin kieltä tuli käytettyä jopa päivittäin.”  N23K  

Ruotsin kielenkäytön yleisyys vähenee merkittävästi kun siirrytään yhteisöllisen 

kaksikielisyyden (societal bilingualism) alueelta pois. Nämä vastaajat puhuivat usein 

imperfektissä kielenkäyttöön liittyvissä asioissa, mikä kertoo myöskin kielitaidon olleen 

aiemmin paljon hyödyllisempää kuin vastaushetkellä. Kaksikielisyyden merkitys raja-alueilla 

varsinkin asiakkaana ja palveluammateissa korostuu vastaajien diskursseissa.  

 

Opiskeluihin neutraalisti suhtautuvien kategoriassa ei kaksikielisellä koulutuksella ollut 

ainakaan vielä suurempaa merkitystä. Joissain vastauksissa ei kuitenkaan nähty 

mahdottomaksi vaihtoehdoksi L2-kielellä opiskelua tai työskentelyä tulevaisuudessa. 

”Opiskelupaikan valintaan kaksikielisyys ei vaikuttanut.”  M23K  

”Ruotsin kielen taidosta ei opiskelupaikan valinnassa ja saamisessa ollut suoranaista 

hyötyä, joskin ei haittaakaan. Hain alalle, jossa kielten osaamisella ei ollut  kovinkaan 

suurta merkitystä. Ylioppilaskirjoitusten arvosanasta tosin sai muutamia pisteitä 

pääsykokeeseen.” N23Y  

Negatiivisen vaikutuksen poissulkeminen löytyi kuitenkin monesta vastauksesta, mikä viittaa 

siihen, että vaikka ruotsin kielen taitamisella ei ollut subjektiivista hyötyä juuri siinä 

tapauksessa, ei positiivisten vaikutusten olemassaoloa kiistetä. 

“Ruotsin kielen osaaminen ei ole vaikuttanut negatiivisesti opiskelu - tai työelämääni.”  

M23K  

”Ei helpottanut, mutta ei myöskään vaikeuttanut.”  M23Y  

Negatiivisen vaikutuksen puuttumista haluttiin erityisesti korostaa, mikä voi liittyä siihen että 

hankitun kielitaidon nähdään olevan positiivinen asia vaikkakaan sillä ei ole ollut erityistä 

merkitystä opiskelupaikan valintaan tai opiskeluun itsessään. Herääkin kysymys, miten 

kielikoulutus voisikaan vaikuttaa negatiivisesti työ- tai opiskeluelämään. Voidaan olettaa, että 

vastaaja näkee sen kuitenkin olevan mahdollista esimerkiksi, jos kielikoulutus olisi vienyt tilaa 

muilta aineilta. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole, sillä kuten osiossa 2 (teoreettinen 
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viitekehys) kerrottiin määriteltäessä kaksikielisen koulutuksen peruspilareita, saavutetaan 

kielikoulutuksessa samat oppimistavoitteet kuin tavallisessa peruskoulussakin kaikissa 

opetettavissa aineissa. 

 

Kielikoulutukseen neutraalisti suhtautuvat vastaukset olivat kuitenkin aika ajoin 

positiivissävytteisiä, sillä heidänkin mielestään ”välillä on ihan mukava muistuttaa itseäni, 

että puhun ihan sujuvaa ruotsia.” Ja kukapa ei ajattelisi hankitun pätevyyden olevan 

tunnistamisen arvoista, sillä kielitaito on heti kommunikaatiotilanteessa merkittävä osaamisen 

mittari. 

“Oli tilanteita kaupassa, kadulla, kotona, että tarvitsi ruotsin kieltä. Tottakai kun kielen 

osaa, uskaltaakin sitä silloin käyttää ehkä helpommin. Ta mpereelle muuton jälkeen, siellä 

myös työelämässä on tullut muutamia kertoja tilanteita vastaan, että on ollut hyötyä 

kielen osaamisesta!”  N23K  

Diskurssia analysoidessa viimeisen lauseen huutomerkki viittaa yllätyksellisyyteen ruotsin 

kielen osaamisen tuottamasta hyödyllisyydestä. Kyseinen huudahdus on merkki siitä, että 

kielitaidosta on ollut jotain hyötyä vastikään, eikä sitä osattu odottaa. Lisäksi se antaa olettaa, 

että henkilö ehkä ajattelee tulevaisuudessakin kielitaidosta olevan jotain näkyvää hyötyä. 

Kielen taitamisen huomaa heti kommunikaatiotilanteessa, mikä saattaa lisätä motivaatiota 

kielitaidon ylläpitämiseen. 

 

Kielenkäyttöön suhtauduttiin kuitenkin vähän heikommin kuin edellisen kategorian 

vastauksissa. Neutraalien vastausten luokassa kieltä ei aktivoitu tietoisesti yhtä helposti vaan 

kielenkayttö tuli ajankohtaisesksi vasta kun tilanne sattui kohdalle. 

“olin viime keväänä Ruotsissa, jossa pärjäsin todella hyvin ruotsin kielellä, vaikka en 

ollut käyttänyt kieltä vähään aikaan.”  N23K  

Kielenkäyttötilanteet olivat enimmäkseen satunnaisia lomamatkoja ja muita tilanteita, joissa 

rekisterin vaihto on tullut tilanteessa ajankohtaiseksi. 

”Matkoilla koen selvinneeni hyvin, ja siellä olen usein joutunut hoitamaan / saanut hoitaa 

kavereidenikin puolesta asioita.” N23Y  
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”Ruotsissa matkustelu on helpompaa, kun voi ja uskaltaa käyttää heidän kieltään.”  N23K  

Kynnys ruotsin kielenkäyttöön nähtiin silti aika matalaksi ja vastauksissa viitattiin myös 

muihin kielenkäyttäjiin ja alueisiin, missä kielitaito ei ilmeisesti ole informanttieni mielestä 

kovin korkeaa. 

“Ruotsin kielen puhumiseen ei ole suurta kynnystä, kuten usealla, varsinkin Etelä -

Suomessa asuvilla ihmisillä.”  N23K  

Kaksikielisyyden nähtiin vaikuttavan myös muiden kielten käyttöön tässäkin kategoriassa. 

“Kun osaa ruotsin kielen hyvin, on myös helpompaa käyttää muita kieliä, esim. 

englantia.” N23K  

Matka bilingvaalisuudesta multilingvaalisuuteen ei siis ole kovinkaan pitkä. Kaksikielisellä 

koulutuksella voidaan lisätä myös myöhemmin opittavien kielten käyttöastetta. 

Kielikoulutuksella voidaan myös vahvistaa kulttuurin tuntemusta ja hälventää asenteita kielten 

opiskelun pakollisuutta kohtaan. 

 

Kulttuurin ja kielen avioliitto nostettiin tässä kategoriassa ensimmäistä kertaa esiin. 

Kielentuntemus vaikuttaa heti myös sen kulttuurin tuntemukseen missä kieltä käytetään, sillä 

fraasit, sanonnat ja sanojen etymologiat tulevat keskustelunaiheeksi ja nämä usein liittyvät 

kielen historialliseen kehitykseen. 

“Eikä asennetta pakko-ruotsista ole. Tiedän myös ehkä ruotsalaisten  kulttuurista ja 

tavoista enemmän.”  N23K  

Lisäksi suomen kielen ymmärrys voi kasvaa, koska Suomi on niin pitkään ollut osa Ruotsin 

suurvaltaa, että sanastoa on lainattu länsinaapuristamme ja otettu pysyväksi osaksi suomen 

kieltä. Kielteinen asenne ruotsin kieltä kohtaan on poikinut juuri sellaisia sanoja kuin 

“pakkoruotsi”, mikä on valitettavaa. Kaksikielisyyden pitäisi olla positiivinen asia; kielen ja 

kulttuurintuntemuksen portti. 

 

Tähän kategoriaan luokittui kuusi vastausta kahdestakymmenestä, joista viisi oli naisia ja yksi 

oli mies. Heistä jokainen oli ylioppilas ja suurin osa jatkanut opiskelujaan kolmannelle 
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asteelle, osa yliopistoon ja osa ammattikorkeakouluun. Neutraalin suhtautumisen huomasi 

kielikoulutuksen vaikuttavuuden puuttumisesta opiskelupaikan ja työpaikan valintaan sekä 

siitä, että kielen aktivointia tapahtui vain satunnaisesti ja sattumanvaraisesti. Kielitaidon 

arvostus kuitenkin ilmeni kategorian vastauksista. 

4.1.5 Kategoria 2D, Välinpitämätön suhtautuminen kaksikieliseen koulutukseen 

Viimeiseen kategoriaan luokittui neljä vastausta kahdestakymmenestä. Välinpitämättömän 

suhtautumisen kielikoulutusta kohtaan huomasi ehkä merkittävimmin vastausten penseydestä 

ja lyhyydestä. Diskurssista välittyi negatiivinen ilmapiiri ja sana “ei” löytyi jokaisessa 

vastauksessa. Kiinnostavaa kyllä, kaikki kategoriaan luokittuneet vastaukset olivat miesten 

kirjoittamia. 

 

Kysymyksen “Miten kaksikielinen koulutus on vaikuttanut opiskelupaikkasi/työpaikkasin 

valintaan?” vastauksista näkyi, että kaksikielisellä koulutuksella ei ole ollut mitään väliä 

heidän kohdallaan. Edellisen kategorian vastauksissa pystyttiin kuitenkin ajattelemaan asioita 

usealta eri näkökannalta ja näkemään positiiviset asiat kielikoulutuksessa, vaikka niitä ei ole 

juuri omalle kohdalle ollut sattunut. Tässä kategoriassa tulee ilmi, että peruskouluaikana ei ole 

opittu tai opiskeltu tarpeeksi ahkerasti, jotta kielitaito olisi kehittynyt tarpeeksi korkealle 

tasolle. Se tunnustettiin kuitenkin vastauksissa.  

”Mulle ei oo avannu mittään, ois varma an eri asia jos ois oppinu siellä ruåttia .”  M23A  

Ruotsin kielen taitoa ei nähdä tärkeäksi, mutta englannin kielen taitoa oletetaan tarvittavan 

jossain vaiheessa elämää. 

”Kieli ei ollut mikään kriteeri, tiesin kyllä että ammatissani tarvitaan toisinaan 

Englannin kieltä”  M23A 

Sanomattakin on selvää, etteivät nämä henkilöt aktivoi ruotsin kielitaitoa kovinkaan useasti ja 

varmasti tilanteen tullessa kohdalle yrittävät selvitä englannin kielen taidolla. 
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Kysymykseen “Millainen merkitys ruotsin kielitaidolla on/on ollut arkielämässäsi?” tässä 

kategoriassa vastattiin lähes poikkeuksetta ”ei minkäänlaista”. 

 

Kategoriasta käy kuitenkin ilmi eräs erittäin tärkeä seikka. Jopa kielikoulutuksen läpikäyneet 

voivat väheksyä kielitaidon merkityksellisyyttä. Diskurssi kertoo kuitenkin, että asiaa on 

ajateltu pelkästään oman  subjektiivisen näkökulman kautta, eikä asiaan ole viitsitty tai osattu 

paneutua useammasta näkökulmasta. Diskurssin vähyys ja vastausten lyhyys luo 

välinpitämättömyyden kuvan. Jos otetaan huomioon se, että kaikki kyselyn vastaajista ovat 

olleet samalla luokka-asteella, ei voida vetää johtopäätöksiä ainakaan oppimisympäristön 

negatiivisesta vaikutuksesta oppimiseen, sillä muiden vastaajien kielenoppiminen on ollut 

hedelmällistä. 
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4.1.6 Johtopäätöksiä kaksikielisen koulutuksen merkityksestä opintopolkuun, työelämään ja 

yksityiselämään 

Kategorisointi osiosta käsitykset kaksikielisen koulutuksen merkityksestä opintopolkuun, 

työelämään ja yksityiselämään johti mielenkiintoisiin aihepiireihin vastauksissa. 

Tärkeimmäksi löydöksi koko aineistosta nostaisin esiin positiivisen diskriminaation sekä 

opiskelussa että työelämässä, mihin perehdymme vielä lisää. Lisäksi aineistossa esiintyi 

aihepiirejä kuten raja-alueella asumisen mentaliteetti, kielitaidon ylläpitämisen ymmärrys sekä 

vastaajien oman arviointinsa mukainen kielitaidon taso. Erittäin positiivisesti tai positiivisesti 

kielikoulutukseen suhtautuvia vastauksia oli puolet kaikista kategorian vastauksista, mikä on 

kymmenen vastausta kahdestakymmenestä. Tämä on ilahduttava ja yllättävä tulos ottaen 

huomion ruotsin kielen opiskeluun yleisesti yhdistettävän ”pakollisuuden”. Sanassa on ikävä 

konnotaatio ja on sääli että sitä viljellään varsinkin mediassa varsin usein. Neutraalisti 

suhtautuvia vastauksia oli kuusi ja välinpitämättömiä neljä. Sattumoisin vastausten määrien 

sijoittuminen kategorioihin noudatti Gaussin käyrää. 

 

Kvalitatiivisen aineiston kanssa työskennellessä on tärkeää pitää aistinsa avoinna sille, mitä 

kaikkea aineistosta löytyy. Yllättävä kyllä, sieltä löytyi odottamaton kielipoliittinen aihepiiri 

asiaan liittyen, nimittäin positiivinen diskriminaatio. Positiivinen diskriminaatio merkitsee 

kielipolitiikan kannalta sitä, että sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet erityisen 

kielikoulutuksen tai ovat saaneet kasvatuksen tuloksena simultaanisen kaksikielisyyden 

(bilingualism as a first language) ruotsin kielessä ovat erityisasemassa Suomessa. Tämä 

juontaa siihen seikkaan, että ruotsin ollessa Suomen toinen virallinen kieli, Suomessa on 

järjestettävä koulutusta myös ruotsiksi (Ojutkangas et al, 2009, 61). Tätä perustellaan sillä 

näkökulmalla, että Suomen ruotsinkielisen väestön sivistyksellisten ja yhteiskunnallisten 

tarpeiden tulee täyttyä ja että se mahdollistaa kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun (Tallroth, 

2000, 30). Näin ollen henkilöt, jotka saavat koulutuksen tai kasvatuksen tuloksena vahvan 

ruotsin kielitaidon ovat erityisasemassa haettaessa työ- tai opiskelupaikkoja, missä 

edellytetään vahvaa toisen kotimaisen kielen hallintaa. Asia on monisyinen, sillä 

kielikoulutuksen monipuolisuuden ei soisi aiheuttavan eripuraa tai eriarvoisuutta kenenkään 
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keskuudessa varsinkaan näin tasa-arvoisessa maassa kuin Suomi on. Kieliasetus 

ruotsinkielisten kiintiöstä nähdään kuitenkin olevan perustuslain mukainen, vaikka se 

nostetaankin kansalaiskeskusteluun aika ajoin eri poliittisten puolueiden taholta (Paulina 

Tallroth, 2000, 30). Perusteena on ruotsinkielisten korkeakoulupaikkojen suhteettoman suuri 

määrä äidinkielenään ruotsia puhuviin verrattuna ja esimerkiksi The New York Times pitää 

Suomen ruotsinkielistä populaatiota maailman ”lellityimpänä” (Alvarez, 2005). Heidän 

asemaansa suojellaan ja mielestäni pitääkin suojella, sillä kielellinen ja kulttuurinen 

diversiteetti on itseisarvo. Muidenkin vähemmistöryhmien asemaa voitaisiin vahvistaa 

kaksikielisyyden tarjoamilla välineillä. Tällaisia ovat esimerkiksi romanit ja eri 

maahanmuuttajaryhmät. 

 

Kielikoulutukseen välinpitämättömästi suhtautuvien diskurssi oli vähäistä. Heillä ei ollut 

paljoakaan sanottavaa aihealueista, joita muissa kategorioissa käsiteltiin laajaltikin. Tämä 

viittaa siihen, että heitä kaksikielisen koulutuksen mahdollisuus ei ollu palvellut sen 

standardien mukaisesti. Herääkin kysymys siitä, olisiko pelkästään suomenkielisessä 

koulutuksessa heidän tarpeensa tullut paremmin täytettyä. Kaikki välinpitämättömästi 

suhtautuvat sijoittuivat alimpaan koulutusluokkaan, mikä tarkoittaa ammattikoulua 

peruskoulutuksen jälkeen. Heidän osaamisalueensa tulevat ehkä paremmin käyttöön 

käytännönläheisissä ammateissa, jossa kommunikointi varsinkaan vierailla kielillä ei 

asuinpaikasta riippuen ole tarpeen kovin usein. On harmillista, että Haaparannan kielikoulun 

järjestämä kaksikielinen koulutus varhainkaan aloitettuna ei innostanut kaikkia, ja että 

mahdollisuus syystä tai toisesta jäi käyttämättä. 

 

Raja-alueella asuminen nousi diskurssien keskeiseksi aiheeksi. Haaparanta ja Tornio tiiviin 

yhteistyön parivaljakkona nähtiin edellytyksenä ja tilaisuutena käyttää hankittua kielitaitoa 

hyväksi. Tämä huomattiin nimenomaan palvelualan sektorilla. Pohjois-Suomesta ja Itä-

Suomesta lähdetään usein juuri työn tai opiskelun perässä länteen ja etelään, mutta 

kielikoulutuksen antaman monikielisen kompetenssin voidaan nähdä väestönjaukautumista 

hillitsevänä tekijänä. Lisäksi kielikoulussa solmittuja kontakteja arvostettiin 

kielenkehittämisen väylänä. Kielikoulu itsessään solmii yhteistyötä raja-kaupunkien kesken, 

mikä onkin yksi kielikoulun tavoitteista (Pohl, 2011, Haaparannan kielikoulun kotisivut). 
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Tulevana kasvatusalan ammattilaisena on erityisen palkitsevaa löytää tämän tyyppisiä 

käsityksiä vastauksista, sillä se tarkoittaa että edes joitakin kasvatuksellisia päämääriä on 

saavutettu. 

 

Koska tämä tutkimus on tietyntyyppinen case-study, on kohtuutonta vaatia yleistettävyyttä 

muihin multilingvaalisiin maan osiin, mutta silti se antaa osviittaa muihinkin kielikoulutusta 

tarjoaviin kouluihin Suomessa. Raja-alueella asumisen vaikutuksia kielipolitiikkaan on myös 

tarkasteltu viime aikoina toiselta näkökannalta; Venäjän puolen raja-alueilla on noussut viime 

vuosina polttava kysymys siitä, miksi heidän viikkotuntiaikansa käytetään ruotsin opiskeluun 

kun venäjän kielen opiskelu olisi paljon järkevämpää. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2013) on 

ottanut asiaan kantaa ja vuonna 2016 voimaan astuvan perusopetuksen opetussuunnitelma ja 

perusasteen tuntijako mahdollistavat venäjän kielen opiskelun joko pakollisena tai 

valinnaisena A-kielenä tai valinnaisena B2-kielenä. Toisen kotimaisen kielen pakollisuudesta 

ei silti tingitä. Venäjän kielellä nähdään olevan alueella merkittävä elinkeinopoliittinen ja 

elinvoimaisuutta vahvistava merkitys. Muutoksella parannetaan kielten opiskelun tuomia 

mahdollisuuksia alueellisten ja paikallisten erityistarpeiden huomioimisessa. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2013.) Kaikenlainen monikielisyyteen tähtäävä kielikoulutus on teorian 

valossa mielestäni kannattavaa ja venäjän kielen suurempi viikkotuntimäärä itärajalla voisi 

johtaa myös plurilingvaalisuuteen siinä missä ruotsin opiskelu länsipuolella Suomea. Raja-

alueilla asumisen hyödyiksi nähdään sekä teoriassa että kielikoulun läpikäyneiden käsityksissä 

juuri kielitaidon aktiivinen kartuttaminen autenttisissa kanssakäymistilanteissa. Tämän soisi 

toteutuvan myös itäpuolella Suomea. 

 

Kielikoululaisten vastauksista pystyi saamaan selville kuinka kehittynyttä heidän kielitaitonsa 

omasta mielestään oikein on. Suomalaisilla on usein tapana olla vaatimattomia omien 

saavutustensa ja kykyjensä suhteen, mutta kielikoululaiset osasivat olla piilottamatta 

kynttiläänsä vakan alle. Heidän vastaustensa perusteella suurin osa luokittuu Colin Bakerin ja 

Sylvia Prys Jonesin (1998, 12-13) tasapainoiseksi kaksikieliseksi (balanced bilingual) 

henkilöksi, joiden kielitaitoa voidaan luonnehtia siten, että he pystyvät toimimaan molemmilla 

kielillä tilanteen vaatimalla tavalla. Suurin osa kaksikielisistä henkilöistä käyttää hallitsemiaan 

kieliä erilaisissa tilanteissa tai eri tarkoitukseen; esimerkiksi kotona, kirkossa tai työyhteisössä 
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voi olla käytössä eri kieliä. Usein myös kaksikielisillä henkilöillä toinen on dominoiva kieli, 

mutta se saattaa muuttua asuinpaikan, koulutuksen tai iän myötä. (Baker & Prys Jones, 1998, 

12-13.) Kaksikielisen koulutuksen läpikäyneiden kognitiivisen kehityksen nähdään olevan 

edellä vertaisiaan esimerkiksi ajattelun joustavuudessa ja oman kielenkehityksen arvioinnissa. 

Tämän vuoksi heidän nähdään olevan erityisen hyvä tutkimuksen kohde. (Baker & Prys Jones, 

1998, 12-13.) Tätä voidaan nimittää metalingvistiseksi tietoisuudeksi (metalinguistic 

awareness), mikä tarkoittaa kasvanutta kykyä arvioida omaa kieltään objektiivisesti. 

Kaksikielisten lasten on todettu kahden kielen tarkastelun ja niiden toisistaan irrallisina 

pitämisen vuoksi olevan herkempi kielten rakenteelle ja niiden keskeisille ominaisuuksille 

(Skutnabb-Kangas, 1981, 231). Tämä heijastuu aineistosta kielikoululaisten vertaillessa kieliä 

toisiinsa ja arvioidessa omaa kielten oppimistaan.  

 

Kielitaidon ylläpito nousi käsitysten luokittelussa esiin useaan otteeseen. Erittäin positiivisesti, 

positiivisesti ja neutraalisti kaksikieliseen koulutukseen suhtautuneiden henkilöiden 

vastauksista heijastui kielitaidon ruostumisen pelko tai sen aktiivisen kehittämisen halu. 

Tärkeimpänä nähtiin juuri sosiaalisen kanssakäymisen luoma tilanne kielenkäyttöön. 

Kielitaidon huomaa kanssakäynnin tilanteessa välittömästi, mikä luo vahvistusta kielen 

tarpeellisuudelle ja siitä selviäminen tukee positiivisen minä-kokemuksen syntymistä. Suomen 

kaksikielisenä maana tulisi suojella erityisasemaansa ja panostaa kielipolitiikkaan; 

ruotsalainen kulttuuri on lähimpänä suomalaista monin tavoin. Fennoskandinaavinen yhteistyö 

esimerkiksi Barentsin alueella on mitä parhain yhteistyön muoto, jolla saadaan kehitettyä 

monikulttuurista kompetenssia. Tällaisen yhteistyön myös koulumaailmassa voisi olettaa 

onnistuvan varsinkin nykyisessä informaatioverkostojen kaappaamassa maailmassa. 

Maailmankansalaiseksi kasvu on oleellisessa osassa Eurooppalaista viitekehystä (2003), mutta 

aineisto ei antanut siitä viitteitä. Toki tämä voi johtua oman tutkimusasetelmani kapeudesta ja 

osittain subjektiivisuuteen keskittymisestä vastaajien kirjoittaessa käsityksiään, mikä toisaalta 

olikin tutkimukseni päätarkoitus. 
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4.2 Käsitykset kaksikielisen koulutuksen vaikutuksesta kielten opiskeluun ja 

omaksumiseen 

4.2.1 Kategorisointi kaksikielisen koulutuksen vaikutuksesta kielten opiskeluun ja 

omaksumiseen 

Otantaryhmän käsityksiä kaksikielisen koulutuksen vaikuttavuudesta muiden kielten 

opiskeluun ja kynnykseen aloittaa uusien kielten opiskelu tiedusteltiin kysymyksellä “Onko 

kaksikielinen koulutus kannustanut opiskelemaan muita kieliä?”. Kategorisointi tapahtui 

luokittelemalla vastaajat sen perusteella kuinka monta vierasta kieltä he olivat opiskelleet 

valinnaisena L2- ja L3-kielten lisäksi. Kaikki vastaajat olivat lukeneet A-oppimäärän sekä 

englannissa että ruotsissa, sillä se on Haaparannan kielikoulussa pakollista. Tämä on erityinen 

tilanne, sillä useimmin suomalaiset lapset lukevat ainoana pitkänä kielenään englantia ja vain 

noin prosentti lukee ruotsin kielen A1-kielenään. Aineistossa kolmekymmentä prosenttia luki 

pelkästään englantia ja ruotsia kun Suomen mittakaavalla luku on kahdeksankymmentä 

prosenttia. (Oph, 2011.) Kategoriat esitellään seuraavassa taulukossa. 
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Kategoriataulukko 2: Käsitykset kaksikielisen koulutuksen vaikutuksesta kielten opiskeluun ja 

omaksumiseen 

Aineisto Luokittelu 1 Luokittelu 2 Luokittelu 3 

Vuonna 1989 

syntyneiden 

Haaparannan 

kielikoulun 

käyneiden 

henkilöiden 

kyselytutkimuksen 

kvalitatiivinen osuus 

Käsitykset 

kaksikielisen 

koulutuksen 

vaikutuksesta kielten 

opiskeluun ja 

omaksumiseen 

 

1A 

Pitkä ruotsi 

N1, N2, N3, N4, N5, M1, M2, 

M3, M4, M5 

2A 

Äidinkieli, pitkä 

ruotsi ja pitkä 

englanti 

M3, M4, M5 

Ei valinnaisia kieliä 

1B 

Pitkä englanti 

N1, N2, N3, N4, N5, M1, M2, 

M3, M4, M5 

1C 

Ranska 

M1, M2, N1, N2, N3 

2B 

Äidinkieli, pitkä 

ruotsi, pitkä englanti 

ja yksi vieras kieli 

M1, M2, N5, N2 

Yksi tai useampi 

valinnainen kieli 

1D 

Saksa 

N4, N5 

2C 

Äidinkieli, pitkä 

ruotsi, pitkä englanti 

ja kaksi vierasta 

kieltä 

N1, N4, N3 

1E 

Venäjä 

N3 

1F 

Italia 

N4 

1G 

Espanja 

N1 
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Kuten taulukosta käy ilmi, tärkeimmäksi kategoriaksi nousi luokittelu 2, jossa vastaajat 

luokittuivat opiskeltujen kielten mukaan kolmeen eri kategoriaan. Seuraavassa diagrammissa 

näkyy kuinka paljon eri kieliä on luettu vastaajien keskuudessa. Toisesta diagrammista näkee 

kuinka lukumäärät jakaantuvat luokittelussa 2 miesten ja naisten kesken. Nais- ja 

miesjakauman symmetrinen asettelu on hyvin mielenkiintoinen, kuten seuraavasta käy ilmi. 
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4.2.2  Kategoria 2C, Kaksi vierasta kieltä valinneet 

Vastaajista kolme naispuolista henkilöä luokittui kategoriaan 2C, jossa opiskeltiin äidinkielen 

ja kahden oppimäärältään A-tasoisen kielen lisäksi kahta muuta vierasta kieltä. Kaksi heistä 

aloitti keskipitkän ranskan lukemisen jo alakoulun kuudennella luokalla ja lisäksi lukiossa 

vieraina kielinä espanjaa tai venäjää. Kolmas aloitti keskipitkän saksan kielen yläkoulussa ja 

italian lukiossa. Kategoriaan luokittuvien vastauksien diskurssista paistoi positiivinen 

suhtautuminen kieltenopiskeluun itsenäisenä konseptina. He käyttivät fraaseja kuten “ominta 

alaa” tai “helppoja oppia” puhuttaessa kielten opiskelusta. Kaikki kymmenen vastaajaa 

käsittelivät vastauksissaan kieltenosaamisen hyötyjä ja kynnystä aloittaa uusien kielten 

opiskelu. Lisäksi he reflektoivat oma-aloitteisesti kielitaitoaan ja osaamiensa kielten 

vaikutusta toisiinsa. 

 

Kahta vierasta kieltä opiskelleet näkivät kaksikielisen koulutuksen hyväksi 

ponnahdusalustaksi kielten opiskeluun. Kuten jo aiemmin on mainittu, kielitaito mitataan heti 

kommunikaatiotilanteessa ja se nähtiin motivoivana kielten opiskelun kannalta. 

”Mielestäni kaksikielisessä koulussa tottuu monikielisyyteen ja näkee kielitaidon hyödyt 

heti käytännössä. Huomasi pystyvänsä katsomaan kahden maan televisio-ohjelmia ja 

muutenkin esimerkiksi harrastusmahdollisuudet lisääntyivät.”  N23Y  

Kielikylpypedagoginen peruskoulu pohjusti kielten opiskelua yleisesti, sillä toisen pitkän 

kielen hallinta nähtiin paremmaksi sen johdosta. Lisäksi kielitarjonta ylipäätään nähtiin 

vaikuttavaksi asiaksi. Uudessa tuntijaossa, joka julkistettiin kesän 2012 lopussa toisen 

kotimaisen kielen aloittamisikää varhennettiin vuodella ja lisäksi säädettiin että vuoden 2014 

loppuun mennessä toisen pitkän (A-oppimääräisen) kielen tarjoaminen tulee opetuksen 

järjestäjille pakolliseksi (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2012). Niissä kunnissa, joissa on 

paljon prosenttiyksikön verran enemmän ruotsinkielisiä peruskouluikäisiä tarjotaan 40-

kertaisesti enemmän A2-kieltä kuin sellaisessa kunnassa, jossa ruotsinkielinen populaatio on 

pienempi (Nyyssölä, 2009). Kaksikielinen populaatio kunnissa siis lisää kielitarjonnan määrää, 

mikä tuo monikielisyyteen kehittymiselle enemmän mahdollisuuksia. Kielitarjonta on 

verrannollinen opiskeltavien kielten määrään myös vastaajien mielestä. 
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“Kaksikielisessä koulutuksessa ruotsin opiskelu oli vahvassa roolissa ja englantikin 

aloitettiin hyvissä ajoin, jonka vuoksi omalta osaltani ainakin koen puhuvani sujuvasti 

molempia. Oli hyvä että peruskou lussa tarjottiin jo keskiasteella myös muita vieraita 

kieliä (ranskaa/saksaa) ja ne pohjustivat myös myöhemmän vaiheen opiskeluja.”  N23Y  

Kielenkäytön sujuvuuteen nähtiin siis vaikuttavan kielten aloittamisen varhaisuus, mihin nyt 

tuntijaon uudistuksessa vaikutetaan muissakin Suomen kouluissa kuin vain kielipainotteisissa. 

Pelkästään se, että kieliä ylipäätään on tarjolla, nähdään vaikuttavan monikielisyyden 

kehittymiseen.   

 

Vastaajat tässä kategoriassa näkivät kaksikielisen koulutuksen madaltavan kynnystä aloittaa 

uusi kieli. He kokivat ruotsin ja englannin kielten äidinkielen lisäksi olevan osa 

peruskielitaitoa, mikä vaikuttaa positiivisesti muiden kielten oppimiseen. Kaksikielinen 

koulutus auttoi myös kielikorvan virittymiseen juuri oikeanlaiselle taajuudelle. Heidän 

mielestään on helpompi aloittaa uusi kieli kun vertailukohtia on muissakin kielissä. Kielikoulu 

nähdään nimenomaan lähtökohtana tulevalle kieltenopiskelulle eikä pelkästään 

tietyntyyppisenä perusasteen kouluna. 

“Kun peruskielitaito on hyvä, on  helppo aloittaa uusien kielien opiskelu, koska 

oppimistekniikka on jo kehittynyt ja "kielikorva" on aktiivinen. Kielten opiskelun kannalta 

kaksikielinen koulutus on erittäin positiivinen ja hyvä lähtökohta.”  N23Y  

Alakoulussa valinnaisena aloitettava kieli on ylimääräinen oppiaine, mutta koska alakoulussa 

opintolaajuudet ovat verrattain pieniä, niin uuden kielen oppiminen ei aiheuta niin paljoa 

työmäärää kuin myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi kielen omaksumisen sensitiivinen kausi 

loppuu murrosikään mennessä, mikä aiheuttaa sen, että kielen opettelmiseen tarvitaan entistä 

enemmän resursseja (Yule, 2006, 163). Vastaajat puhuivat imperfektissä, mikä kertoo siitä, 

että uusia kieliä ei ihan lähimenneisyydessä ole aloitettu, mutta silti he ajattelivat että “uusien, 

vapaaehtoisten kielien aloittaminen oli myös helpompaa” aiemmin. Vaikka 

kielikylpypedagogiikka ei nimenomaisesti ole sysännyt näitä vastaajia muiden kielten pariin, 

nähtiin se silti rohkaisevaksi tekijäksi uusien kielten opiskelua ajatellen. 

“Sen voin sanoa varmasti, että kynnystä se ei ole ainakaan nostanut!”  N23Y  
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Kokonaisuudessaan tässä kategoriassa vastaajat pitivät kielikoulutustaan tärkeänä 

motivaattorina muiden kielten opiskeluun ja yksi heistä jopa opiskelee pohjoismaista 

filologiaa yliopistossa. 

 

Omaa kielitaitoa osattiin tässä kategoriassa reflektoida mallikkaasti. Vastaajat pystyivät 

asettumaan omiin kenkiinsä viidentoista vuoden taakse ja pohtimaan kieltenopiskelun 

myönteisiä vaikutuksia ja sitä osana peruskoulutusta. Kielikoulussa kielten opiskeluun 

totuttiin, eikä sitä sen kummemmin kritisoitu; lapsilla kun ei vielä siinä vaiheessa ole kovin 

paljon vertailukohtia, joten oma kokemusmaailma on se ainoa. Tämä antaa mahdollisuuksia 

millaiselle koulutukselle tahansa. 

“Vaikka ala-asteikäisenä ei välttämättä osaa ajatella kieltenopiskelua kovin taktisesti tai 

kauaskantoisesti, kielten opetteleminen tuntui ainakin itselleni luontevalta - sitä kasvoi 

ajattelemaan, että se on osa kouluarkea eikä mikään iso valinta.”  N23Y  

Niin sanottu “kielipää” nousi puheeksi tämän kategorian diskursseissa. Vastaajat näkivät 

kielten olevan helppoja opiskella ja kiinnostavia jo itsessään. Vaikka ruotsi on ollutkin niin 

suuressa roolissa kielikoululaisten peruskoulutuksessa, niin silti kielistä puhutaan yleisellä 

tasolla; pelkästään ruotsi ei ole ollut helppoa vaan kielet yleensä. Opetushallituksen 

tilannekatsauksen mukaan vieraita kieliä valitsivat useimmin tytöt kuin pojat (Oph, 2011). Se 

heijastuu myös tästä aineistosta. 

“Toisaalta kielet ovat aina olleet minulle helppoja op pia, mikä on myös varmaan 

innostanut uusien kielten valitsemiseen.”  N23Y  

“Kielet ovat aina olleet ominta alaa ja olen kovasti tykä nnyt kehittää omaa kielitaitoa.” 

N23Y  

“olen aina pitänyt kielten opiskelusta, vaikka en sillä alalla olekaan.”  N23Y  

Kieliä osattiin myös verrata toisiinsa kategorian reflektiossa. Ruotsin ja saksan 

samankaltaisuus on kiistaton, polveutuvathan ne samasta germaanisesta kantakielestä 

(Ojutkangas, Larjavaara, Miestamo & Ylikoski, 2009, 25). On mielenkiintoista, että 

metalingvistisyys nousee esiin erityisesti sellaisen vastaajan diskurssissa, joka ei ole 

myöhemmin lukenut kielitieteitä. Tästä lisää tämän osion johtopäätöksissä (kappale 4.2.5). 



55 

 

 

 

“Ruotsin osaamisesta on ollut hyötyä erityisesti saksan opinnoissa, sillä monet sanat ovat 

samankaltaisia.”  N23Y  

Oman kielitaidon ja kielten yhtenevyyksien objektiivinen tarkastelu luo tukevan pohjan 

kielitaidolle. Vastaajat osoittivat metalingvistisiä piirteitä omalla kielten opiskeluun liittyvällä 

reflektiollaan. He ymmärtävät kielten rakenteita ja pystyvät soveltamaan niitä myös muihin 

kieliin, ja voisi olettaa että heille jokainen uusi kieli tuntuu helpommalta ymmärtää 

rakenteellisesti kun alla on perustavanlaatuinen kielikylpypedagogiikkaa toteuttava 

kaksikielinen koulutus. 

4.2.3 Kategoria 2B, Yhden vieraan kielen valinneet 

Kaksi miespuoleista ja kaksi naispuoleista vastaajaa luokittuivat kategoriaan 2B, jonka 

vastaajat valitsivat vain yhden valinnaisen kielen. He kaikki lukivat oppimäärältään A-tasoisen 

englannin ja ruotsin. Kolmella valinnaisena kielenä oli kuudennella luokalla aloitettu ranskan 

kieli ja yhdellä keskipitkä saksa. Tässä kategoriassa ei siis enää toisella asteella aloitettu kieliä, 

mutta sitä ei kuitenkaan nähdä mahdottomaksi ajatukseksi tulevaisuudessa. Muita kategorian 

vastauksista kohoavia teemoja oli muun muassa seikat kielen omaksumisen ja oppimisen 

eroista, kynnyksestä aloittaa uusi kieli sekä keskustelu siitä, miksi vastaajat eivät olleet 

valinneet enempää kieliä. Kategorian vastaajat jakaantuivat tasan puoliksi naisiin ja miehiin. 

Diskurssi oli verrattain positiivista kielikoulutusta ja kielten opiskelua kohtaan ja se tulee esiin 

asiaan liittyvissä fraaseissa kuten esimerkiksi “huomattavasti enemmän hyötyä kuin haittaa” ja 

“kielet ovat olleet helppoja”. 

 

Yhtä valinnaista kieltä opiskelleet määrittelivät kynnyksen aloittaa uusi kieli suhteellisen 

matalaksi, vaikka eivät olleetkaan enää C-tasoista kieltä aloittaneet toisen asteen 

koulutuksessa. Kynnystä kuvattiin silti sopivan kokoiseksi, sillä kieltä ei ihan huvikseen oltu 

aloitettu opiskella. Viitteitä kieliharrastuneisuudesta ei siis löytynyt tämän ryhmän kohdalla 

kovinkaan paljon. 

“Kynnystä voisin sanoa kuitenkin matalammaksi, mutta silti tarpeen mukaiseksi, ettei sitä 

ihan huvikseen ole omalla kohdalla opetellut vierasta kieltä.” M23K  
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Vaikka kielitaitoa ei kartutettu viidennellä uudella kielellä, ei sen opiskelun mahdollinen 

aloittaminen aiheuta kovin tunnu kovin haasteelliselta. Pohjakielitaito ja sen varhainen 

hankkiminen nähtiin merkityksellisenä seikkana kynnyksen madaltumiselle. 

”En ole kovinkaan paljon lukenut muita kieliä, mutta kielet ovat olleet helppoja, koska 

niiden lukeminen on aloitettu niin aikaisin ja siihen on tottunut pienestä pitäen.”  N23K  

“Uusia kieliä koulujen jälkeen on tullut huonommin opiskeltua, mutt a tottakai kynnys 

aloittaa uuden kielen opiskelut olisi matalampi, kun hallitsee  jo valmiiksi useampia 

kieliä.” N23K  

“Uuden kielen opettelu ei ajatuksena pelota tai tunnu mahdottomalta.”  M23K  

Kategoriasta löytyi myös pohdintaa siitä, mikä olisi mielenkiintoinen kieli opittavaksi ja 

miksi. Espanjan opiskelu nähtiin mahdollisuudeksi sen vuoksi, että sitä puhutaan niin paljon 

maailmalla. Ja lisäksi, koska se polveutuu romaanisesta kantakielestä kuten myös esimerkiksi 

portugali, jolla on myös laaja puhujakunta. Espanjan puhujakunta on toiseksi laajin ja 

portugalin viidenneksi laajin. (Ojutkangas et al, 2009, 25.) 

“Olisi aivan mielenkiintoista nähdä mitä vaikkapa espanjan kielen oppiminen 

mahdollistaisi. Puhujia löytyy kaikkialta maailmasta ja kynnys oppia muita 

samankaltaisia maailmankieliä madaltuisi samalla”  M23K  

Maailmalla laajan puhujakunnan saavuttaneet kielet nähdään olevan otollisia uuden kielitaidon 

hankkimiseksi, sillä niiden rekisterille altistuminen nähdään helpommaksi. On totta, että 

esimerkiksi latinan kielen opiskelu voi olla turhauttavaa, sillä siihen ei liity paljoakaan kielen 

perustarkoitusta, kommunikaatiota, vaikka se antaakin hyvän pohjan tiettyjen kielien, kuten 

esimerkiksi italian oppimiselle. Toisaalta latinan kielen oppimisella voi olla itseisarvoa pelkän 

välinearvon lisäksi. Merkityksellisiksi kieliksi nähdään kuitenkin juuri ne, joita puhutaan 

eniten. Sen vuoksi ehkä englannin kielikin on saavuttanut niin suuren suosion, ja onhan se 

vakiinnuttanut asemaansa yleiskielenä jo pidemmän aikaa. Englannin utilitaristinen asema 

perustuu kolonialismin aikana alkaneeseen kielen leviämiseen ja englannin kieli on 

saavuttanut poliittisen vallan, vaikuttamisen, muodikkuuden ja uskottavuuden leiman (Baker, 

1998, 311-313). 
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Kielen oppimisen ja omaksumisen erot nousivat esiin tässä ryhmässä. Kieliopin pänttääminen 

nähdään turhauttavimpana asiana kielten opiskelussa kun taas kielelle altistuminen 

luokkahuoneen ulkopuolella nähdään tärkeäksi. Tämä sama asia on huomioitu 

Opetushallituksen (2011) tilannekatsauksessakin; kielten opiskelussa pitäisi entistä enemmän 

hyödyntää sitä opiskelua, mitä tapahtuu varsinaisen formaalin koulutuksen ohella, informaalin 

ja non-formaalin alueella. Syksyllä 2011 uutisotskoihin nousi Olli Uusikosken (2011) pro 

gradu -tutkimus, jossa todettiin tietokonepelejä pelaavien lukio-opiskelijoiden saavan 

parempia englannin numeroita kuin pelaamattomien vertaistensa. Myös tässä kategoriassa 

kielitietoisuus näyttää olevan sillä tasolla, että pystytään vetämään suora verrannollisuus 

kielitaidon ja kielelle altistumisen välille. 

“Vaikka ruotsin ja englannin opiskelukin pohjautuu näennäisesti kielioppiin niin näille 

kielille altistuminen varsinaisen opiskelun ulkopuolella on esimerkiksi ranskaan 

verrattuna aivan toista luokkaa. Englannille on alt istunut varmasti television ja 

tietokoneen välityksellä jo hyvinkin nuoresta iästä saakka, ruotsin päivittäinen 

kuuleminen alkoi peruskoulun ensimmäisen luokan ensimmäisenä päivänä ja jatkui 

seuraavat kahdeksan vuotta (erittäin vaikeaa olla oppimatta ruots ia).” M23K  

Kielen omaksuminen nähdään siis paremmaksi tavaksi oppia kieltä kuin sääntöjen ja 

sanaluokkien ulkoaopettelun. Juuri tähän kielikylpypedagogiikassa pyritään; kieli omaksutaan 

sen omimmassa tehtävässä, kommunikaatiossa. Tämä on non-formaalia aluetta. Lisäksi 

kategorian vastaajat vetivät johtopäätöksiä siitä, miksi ruotsin kieltä on ollut niin helppo 

oppia: 

“Enoni on naimisissa ruotsalaisen kanssa, sen kautta on tullut kuultua ja opittua kieltä jo 

ennen kielikouluun menoa.”  N23K  

”Ruotsin kieli on ollut elämässäni mukana lähes päivittäin aivan pienestä asti.”  N23K  

Kielelle on altistuttu, ja sitä on kuultu pienestä pitäen, mikä helpottaa sanavaraston 

karttumisessa ja kommunikaatiotilanteissa. Kielipedagogiikan tulisi siis enemmän keskittyä 

juuri autenttiseen kielen omaksumiseen eikä pelkästään sääntöjen ja kieliopin 

ulkoalukemiseen. 
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Kategorian vastauksista löytyi myös selityksiä sille, miksi kieliä ei ole tullut enempää 

lukeneeksi. Syissä heijastui myös se, ettei kielelle löytynyt käyttöä. Kun ei pääse käyttämään 

kieltä tarpeeksi useasti, sen opiskelulle ei nähdä perusteluita. Lisäksi, mikäli kieltenopetus 

koetaan enemmän tai vähemmän pakkopullaksi, se vaikuttaa opiskelumotivaatioon 

heikentävästi. 

“Innostus loppui koska en päässyt käyttämään kieltä tar peeksi useasti.” (ranska) M23K  

“Suurimpana ongelmana ranskan oppimisessa oli varmaankin se, että lähes kaikki 

pohjautui kieliopin opettelemiseen, mitä en ole koskaan taitanut millään kielellä.”  M23K  

Kielten opetusmetodeilla nähdään siis olevan väliä. Kielelle altistumisen koetaan parhaaksi 

mahdolliseksi keinoksi kieltenopiskelun ja oppimisen kannalta. Kielikylpypedagogiikassa 

tämä toteutuu, sillä siinä kieli opitaan tiedonsiirron välineenä. Kielitaito karttuu samaan aikaan 

kun opiskellaan muita asioita. Innostuksen lopahtaminen ranskan kielen kohdalla johtui 

lähinnä siitä, että kieltä ei pystynyt viemään luokkahuoneesta ulos. Mutta esimerkiksi 

kaksikielisessä Suomessa ja varsinkin yhteisöllisen kaksikielisyyden alueilla ruotsin kielen 

käyttö on hyvinkin helppoa arkielämän eri osa-alueilla, mikä taas antaa kileikoulutukselle 

helpomman ja monipuolisemman perustan. 

4.2.4 Kategoria 2A, Ei valinnaisia kieliä opiskelleet 

Viimeiseen kategoriaan 2A luokittuivat henkilöt, jotka olivat lukeneet pelkän pitkän ruotsin ja 

pitkän englannin kielen. Kategoriassa on pelkästään miespuoleisia henkilöitä, jotka eivät 

valinneet toisella asteella uusia kieliä. Heistä kaksi oli perusasteen jälkeen jatkanut 

ammatilliseen koulutukseen ja yksi lukion kautta yliopistoon. Kategorian vastaukset olivat 

niukat ja jokaisessa vastauksessa löytyy sana “ei” kuten edellisenkin kategorian 

(Kategoriataulukko 1: Käsitykset kaksikielisen koulutuksen merkityksestä opintopolkuun, 

työelämään ja yksityiselämään) kohdalla. 

 

Vastausten riittämättömyyden vuoksi kategoriasta on vaikea vetää minkäänlaisia 

johtopäätöksiä siitä, miksi kieliä ei ole luettu ja miten englannin ja ruotsin kielten opiskelu on 

vaikuttanut opiskeluun. 
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4.2.5 Käsityksiä äidinkielestä 

Kolmantena ja viimeisenä teemana tiedusteltiin äidinkielen opiskelua toisen asteen 

koulutuksessa. Kysymys kuului näin: “Miten kaksikielinen koulutus on vaikuttanut äidinkielen 

oppimiseen?”. Vastauksista kohosi useita eri teemoja, joita pohdittiin kaksikielisen 

peruskoulutuksen valossa. Kaikki vastaajat olivat kuitenkin hyvin yksimielisiä äidinkielen 

vaikeustasosta kielikoulutuksen jälkeen. Nostan tässä kappaleessa nyt esiin aineistosta 

kohonneita diskursseja suomen kielen kieliopista, äidinkielellisestä luovuudesta, 

opetustyyleistä ja esiintymistaidosta. 

 

Kielikoululaisten käsitykset äidinkielen opiskelusta myöhemmässä opiskeluvaiheessa olivat 

suhteellisen neutraaleita; äidinkielen oppiminen nähtiin hyvin pitkälle samantasoiseksi kuin 

kielikoulussa. Toiselle asteelle siirryttäessä äidinkielen arvosanoissa tai suosiossa ei nähty 

tapahtuvan suuria muutoksia. Ne, jotka mainitsivat äidinkielen suosikikseen jo yläasteella, 

sanoivat sen säilyttäneen suosion vielä toisen asteen koulutuksessakin. Sama pätee niihin, 

jotka eivät erityisemmin äidinkielen opiskelusta pitäneet. Kaikki näkivät pärjäävänsä yhtä 

hyvin toisen asteen koulutuksessa kuin vertaisensa tavallisista kouluista. Yhden opiskelijan 

kohdalla äidinkielen arvosana nousi yhdeksännellä luokalla suomalaiseen kouluun 

siirryttäessä, mikä kertoo siitä, että kaksikielinen koulutus ei ainakaan ole haitannut 

äidinkielellistä kehitystä.  

“Peruskoulun viimeisen vuoden opiskelin Suomen puolella ja arvosanani olivat 

huomattavasti parempia kuin kahtena aikasempana vuonna, joten ilmeisesti mistään 

olennaisesta en jäänyt paitsi ensimmäisten kahdeksan vuoden äidinkielen opetuksessa.”  

M23K 

Kuten osiossa 2.4 (Äidinkieli kielikylvyssä) todetaan, on kielikylpykoulutuksen läpikäyneiden 

äidinkielellinen osaaminen yhtä hyvää tai jopa parempaa kuin vertaistensa (Laurén, 2000; 

Lambert & Tucker, 1972). Tämä heijastuu myös entisten kielikoululaisten vastauksista. 
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Seuraavassa kuviossa nähdään kielikoululaisten äidinkielen arvosanojen keskiarvo toisen 

asteen koulutuksen jälkeen. 

 

 

Kuten kuviosta käy ilmi, kymmenen vastaajan kesken jakauma noudattaa Gaussin käyrää eli 

normaalijakaumaa. Puolet vastauksista sijoittuu keskelle käyrää ja loput jakaantuvat 

suhteellisen tasaisesti molemmille puolille käyrän huippua. Kielikoululaisten äidinkielen 

arvosanojen keskiarvot vaihtelevat kuudesta kymmeneen ja keskiarvo on 8,1. Omaa osaamista 

entiset kielikoululaiset reflektoivat kiitettävästi. 

“Yksittäisistä tehtävistä (esseet, analyysit yms.) luulen selvinneeni hieman keskitasoa 

paremmin vaikka kurssien arvosanojen valossa olink in ainoastaan bellin käyrän 

huipulla” M23K  

Osassa vastauksista kiinnitettiin huomio pieniin haasteisiin, mutta muutoin äidinkieli nähtiin 

suhteellisen helpoksi ja miellyttäväksi aineeksi myös toisen asteen koulutuksissa eli lukiossa 

ja ammattikoulussa. Äidinkielen opiskelussa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia 

kielikoululaisten mielestä jatkettaessa koulutaipaleella peruskoulun jälkeen. Seuraava sitaatti 

kiteyttää vastaajien konsensuksen erinomaisesti. 

“Siirtyminen toisen asteen koulutukseen Suomen puolell e ei ollut vaikeaa, meillä oli hyvä 

pohja lukioon mentäessä.”  N23Y  
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Kuten kaikki tietävät, on suomen kielen kielioppi hyvin monimutkainen deklinaatioineen, 

rektioineen ja possessiivisuffikseineen. Äidinkielenään suomea puhuvien mielestä suomen 

kielioppi ei vaikuttanut kovinkaan monimutkaiselta, sillä vastaajien mukaan suomen kielen 

osaaminen on heidän vahvuutensa vaikka olivatkin saaneet kaksikielisen peruskoulutuksen. 

“Suomi on aina ollut ehdottomasti vahvin kaikista osaamistani kielistä.”  N23Y  

Ehkä juuri sen vuoksi suomen kieli tuntuu hieman pitkäveteisemmältä toisen asteen 

koulutuksessa kuin muut kielet. Kieliopin opiskelu on aika perinteinen suomalainen 

opiskelutyyli kielissä, mikä johtaa monien kohdalla turhautumiseen kieltenopiskeluun, mikä 

käy ilmi myös keskusteltaessa muiden kielten opiskelusta edellisissä osioissa. 

“Kielioppikin tarttui aika hyvin päähän, mutta opettelin mieluummin muiden kielten 

sääntöjä, koska suomi tuntui tylsältä.”  N23Y  

Äidinkielen kielioppi opitaan autenttisessa kommunikaatiossa, jossa samalla opitaan 

kulttuurisia kielen variaatioita, kuten esimerkiksi murteita. Kieliopin kytkeminen osaksi 

käyttökieltä on ongelmallista useissa kouluissa, sillä kielen rakenneoppi jää irralliseksi kielen 

varsinaisesta opiskelusta. Vanhakantaisessa kieliopin lukemisessa sorrutaan synteihin kuten 

jäännöksettömyyteen, irrallisten kokonaisuuksien tarkasteluun ja kielen viipalointiin 

(Kauppinen, 2006). Kaksikielisessä koulutuksessa kaksi kieltä opitaan autenttisessa 

kommunikaatiossa ja tiedon välittämisessä, minkä lisäksi molempien kielten rakenneoppiin 

keskitytään erikseen kyseisten oppiaineiden tunneilla. 

 

Äidinkieli on muutakin kuin pelkkä kieli, se on itseilmaisun väline. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2004, 53) mainitaan äidinkielen 6-9 luokan tavoitteissa, että 

oppilaan tulisi osata ilmaista itseään omaäänisesti tekstejä tuottaessaan. Tämä luovuus tuli 

esiin myös vastaajien diskursseissa, ja joitain vastaajia luova kirjoittaminen tuntui 

haasteelliselta, vaikka he saivatkin hyviä arvosanoja. 

“Olin hiljainen tunneilla, mutta kirjoitustehtävistä ja kokeista sain sitten hyvät 

arvostelut. Jälkeenpäin ajateltuna olin liian vaativa itseäni kohtaan, ja äidinkielen 

tunneilla välillä ahdisti kovasti, kun piti keksiä aiheita ja kirjoittaa tekstejä  ja muuta 

luovaa.”  N23Y  
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Äidinkielellinen luovuus on tärkeä voimavara myöhemmässä elämässä, sillä tekstuaalinen 

maailma kohtaa meitä joka puolella. Millenial-sukupolven lapset ovat nopeita tekstin tuottajia 

ja hylkäävät tarpeettoman tiedon hetkessä (Considine, Horton & Moorman, 2009). He aistivat 

millisekunnin aikana tekemään päätöksen siitä, onko esimerkiksi jokin nettisivu lukemisen 

arvoinen. Myös kirjoittamisessa heijastuu sama ilmiö; tekstityypit ovat vaihtuneet ja 

opetussuunnitelmissa saattaa olla aukkoja. Sosiaalisen median konventiot, blogitekstien 

perustyypit ja netiketti ovat vielä suurimmassa osassa kouluista ulkona äidinkielen 

opetussisällöstä. 

”Pärjäsin juuri seiskan arvoisesti, tunsin joskus että olin vähän jäljessä, mutta saattoi 

johtua siitäkin, että käsin kirjoittaminen vei paljon kiinnostusta pois tekstin 

tuottamisesta. Nykyään olisi varmaan parempi tilanne osittain kun läppärit ovat 

koululaitoksissa arkipäiväisempiä.”  M23K  

Toki tietokoneiden ja internetin mukana tulee paljon negatiivisiakin asioita, mutta 

äidinkielessä tulisi ottaa huomioon myös ajan muutokset ja keskittyä kehittämään kieliopin 

käsittelyä siihen suuntaan, mikä oppilaille on ajankohtaista. Toisin sanoen kiinnittää kielen 

rakenneoppi autenttiseen kielenkäyttöön. Lisäksi äidinkielelliseen luovuuteen liitetään toinen 

produktiivisten taitojen tyyppi eli puhuminen. Esiintymistaito nousi vastauksista myös esiin, 

sillä kielikoululaisten puhetaidot äidinkielessä koettiin paremmiksi kuin alueen muiden, 

erilaista kielipedagogiikkaa toteuttavien, koulujen kasvateilla. 

“Kieliopillisesti ja kirjoituksen kannalta olin samalla tasolla, mutta opettajat kehuivat 

monesti kielikoululaisten esiintymistaitoja, esim. esitelmiä pidettäessä.”  N23Y  

Luovan kirjoittamisen ja sujuvan esiintymisen nähtiin siis olevan erittäin hyvällä tasolla 

kielikoululaisten siirtyessä toiselle koulutusasteelle. Heidän produktiivisten taitojensa 

kehittyminen ei siis ollut jäänyt jälkeen kielikylpykoulutuksessa. 

 

Opettajien opetustyylit  ja -metodit kieltenoppimisen välineinä nousivat vastaajien diskurssista 

pinnalle. Vastaajien mielestä opettajan pedagoginen lähestyminen äidinkieltä kohtaan 

vaikuttaa kielenoppimiseen oppilaan näkökulmasta. Erilaisiin opetustyyleihin suhtautuminen 

on tietysti hyvin subjektiivista, mutta juuri kieliopin pienten sääntöjen opettelu tuntui 

turhauttavalta useammastakin vastaajasta. Suomen kielen ollessa suhteellisen haastavaa 



63 

 

 

 

astevaihteluineen ja useine nominien taivutusluokkineen, on ihan normaalia että esimerkiksi 

sijaluokkien, kuten inessiivien ja elatiivien opiskelu ei tunnu kovin mielekkäältä. Varsinkaan 

kun näitä ei hyvin luultavasti löydy muista kielistä, ainakaan ison puhujakunnan saavuttaneista 

maailmankielistä. 

“Muistaakseni yläasteen kahtena ensimmäisenä vuonna opiskeltiin paljon juuri min un 

kammoamiani kieliopin pikkutarkkoja sääntöjä, muutenkin äidinkielen opetus lisääntyi ja 

vaikeutui melko huomattavasti kun siirryttiin yläasteelle.”  M23K  

Kuten muitakin kieliä, myös äidinkieltä halutaan käyttää kommunikaatioon ja itsensä 

ilmaisuun eikä pelkästään opetella ulkoa rakenneoppia. Eräs vastaaja myös kritisoi 

opetussuunnitelmaa vastauksessaan. Opetussuunnitelma äidinkielen kohdalla saattaa olla 

aikansa elänyt, mutta toki se koko ajan kokee evoluutiota. Se on tarpeellista varsinkin 

sosiaalisen median ja älypuhelinten aikakaudella, jolla oppilaat eivät edes tiedä aikaa, jolloin 

internetyhteyttä ei oltu vielä keksitty. 

“Yläasteella meillä oli kurinalainen ja hyvä äidinkielen opettaja, mikä toisaalta kannusti 

ja välillä pelotti. Lukiossa pidin eniten  niiden opettajien kursseista, jotka kannustivat 

luovaan ja oman tyyliseen kirjoittamiseen, kun taas kielioppiin ja opetussuunnitelmaan 

keskittyneet opettajat latistivat innostusta.”  N23Y  

Äidinkieli nähdään kielenä muiden joukossa kaksikielisen koulutuksen käyneiden 

keskuudessa. Äidinkielen osaaminen on vaan hieman syvempää kuin muissa kielissä, ja sitä 

halutaan käyttää nimenomaan monitasoisempaan kommunikaatioon ja luovaan toimintaan.  
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4.2.6 Johtopäätöksiä kaksikielisen koulutuksen vaikutuksesta kielten opiskeluun ja 

omaksumiseen 

Kategorisointi osioon käsitykset kaksikielisen koulutuksen vaikutuksesta kielten opiskeluun ja 

omaksumiseen toi kiinnostavia näkökulmia esiin. Eniten puhuttiin kielitarjonnan ja valinnan 

yhteyksistä, monikielisyyteen kasvusta, kieltenoppimisen metaforista ja kielten oppimisen ja 

omaksumisen  eroavaisuuksista. Kaikista virkistävintä oli kuitenkin havaita diskursseista niin 

paljon kielikoululaisten oman kielenoppimisen reflektointia. Tämä vahvistaa tutkimuksen 

validiteettiä, joten kohderyhmän valinta tämän tyypin käsitysten esille tuomiseen oli 

oivallinen. Tutkittavien kielikoulun entisten oppilaiden kielikavalkaadi on kansallisesti 

moninaista, sillä Suomessa 80% peruskoulun oppilaista lukee pelkästään pakolliset kielet, 

toisen kotimaisen ja pitkän englannin vieraina kielinään (Oph, 2011). Sen sijaan vastaajista 

30% luki pelkästään nämä ja loput 70% luki yhtä tai useampaa kieltä sen lisäksi. 

 

Uusien kielten opiskelulle keksittiin paljon vertauskuvia ja omaa kielitaitoa katseltiin 

objektiivisesta näkökulmasta. Kynnyksen mataluudesta tai tarpeellisesta korkeudesta puhuttiin 

paljon, mutta kielikoulutus nähtiin myös ”ponnahduslautana” muiden kielten pariin. 

Vastauksissa oli paljon metalingvististä ja kriittistä diskurssia kielenopettamista kohtaan. He 

reflektoivat oman historiansa kautta sitä, miksi kielenoppiminen on ollut vastenmielistä tai 

erittäin mukavaa. Tämä juontaa kappaleessa 4.1.6 käsiteltyyn asiaan kielikoululaisten 

kielitaitojen tasosta ja siihen liittyvästä metalingvistisestä tietoisuudesta. 

 

Tutkittavien diskursseista huomasi yhteyden kielitarjonnan ja kielten valinnan välillä. 

Kielikoululaiset näkivät, että jos kieliä on tarjolla, niitä huomattavasti helpommin valitsee. 

Lisäksi tarjonnan varhainen vaihe vaikuttaa paljon valintaan; uuden aloittaminen alaluokilla 

tuntui helpommalta, sillä siinä vaiheessa vielä ”tottuu monikielisyyteen”. Opetushallituksen 

julkaisussa Kielten tarjonta ja kielivalintojen perusteet perusopetuksessa joulukuulta 2011 

perehdytään Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan laajuudelta kielivalintoihin liittyviin 

tekijöihin. Tilannekatsauksen mukaan kielivalintojen taustalla vaikuttaa tarjonnan lisäksi 

opetuksen laatu, opettajien ja vanhempien välittämät asenteet, media enenevissä määrin, 
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kaveripiiri sekä tietysti omat mielitymykset. Valinnaiskieliä (esim A2- ja B2-kielet) 

opiskelevien määrä on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tippunut yli kymmenen 

prosenttiyksikköä. Yksinkertaista selitystä tälle ei ole, mutta suureksi syyksi mainitaan 

paikallisten koulujen tarjonnan heikkous, mikä johtuu resurssipulasta, hallinnollisista syistä 

sekä asenteiden kielteisyydestä. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa opiskellaan silti eniten 

kieliä Euroopan kaikkiin maihin nähden. Kielivalintoja toisella asteella verrataan hienossa 

ravintolassa maisteluun, on mukava ottaa vain pieni pala herkkua ja opiskella esimerkiksi 

venäjän aakkoset ja jättää todella haastavat akkusatiivit ja translatiivit niille, joita kielten 

opiskelu oikeasti kiinnostaa. (Oph, 2011.) Kuten omasta aineistostani käy ilmi, paikallinen 

tarjonta vaikuttaa ratkaisevasti kielen valitsemiseen ja niiden mahdollinen varhaisuus 

helpottaa, sillä kielitaito kartutetaan vuosien saatossa, eikä parin kurssin opiskeleminen 

lukiossa anna läheskään yhtä hedelmällistä pohjaa kuin alakoulussa aloitettu pitkä kieli. 

 

Kielten omaksumisen ja oppimisen erot nousivat myös diskursseista esiin. Tämä peilautuu 

suoraan kielikylpypedagogiikan ja kaksikielisen koulutuksen periaatteisiin. Useiden 

tutkijoiden (ks. kappale 2.2) ja esimerkiksi Colin Bakerin (1996, 184) mukaan 

kielikylpypedagogiikan luokkahuonekommunikaation tulee olla merkityksellistä, autenttista ja 

oppilaan tarpeet huomioonottavaa eikä missään tapauksessa liian järjestelmällistä, 

kontrolloitua tai toistuvaa. Opetussuunnitelman sisällöstä muodostuu kielen fokus, jolloin 

toisen kielen opiskelusta muodostuu ”oheistuote” ja oppiminen on alitajuista. Tällöin toisen 

kielen opiskelusta tulee ensikielen omaksumista muistuttava prosessi. Myöhemmin informaali 

oppiminen rinnastetaan formaalin luokkaoppimisen kanssa. (Baker, 1996, 184.) Entisten 

kielikoululaisten käsityksistä nousi esiin se, että mitä aikaisemmin kielten opetus aloitetaan, 

sitä enemmän se on omaksumista vastakohtanaan myöhemmin aloitettujen kielten oppiminen. 

Kielikoululaiset ovat siis saaneet osakseen pätevää kielikylpypedagogiikkaa Pohjoismaiden 

ainoassa kaksisuuntaista kielikylpyä toteuttavassa koulussa. 

 

Johtopäätöksenä äidinkielen osalta lähes jokainen kielikoululainen näki pärjäävänsä hyvin 

toisen asteen äidinkielessä, mikä kertoo siitä, että kielikoulutuksessa ei olla jääty jälkeen 

äidinkielellisessä kehityksessä. Tämä ilmiö on olemassa myös kansallisella tasolla; 

ruotsinkielisissä kouluissa äidinkielen opetuksen osalta ei ole alueellisia eroja tai erot ovat 
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minimaalisia (Silverström, 2006). Lisäksi on todettu, että muiden kielten kehitystaso ei 

korreloi äidinkielellisen kehitystason kanssa (Skutnabb-Kangas, 1981, 185).  Kielikoululaisten 

arvosanat jakaantuivat Gaussin käyrälle normaalijakaumaa noudattaen. Suurin osa vastaajista 

näki äidinkielen kieliopin opiskelun turhauttavaksi ja olisi halunnut vähentää sen opiskelua. 

Sen sijaan kirjoittaminen ja luova työskentely äidinkielen tunneilla nähtiin paremmaksi 

opiskelumetodiksi. Äidinkieli on osa persoonallisuuttamme ja siksi se on niin tärkeä 

oppiaineena (Skutnabb-Kangas, 1988, 51). Äidinkielellinen osaaminen on tärkeä osa 

peruskoulutustamme eikä sitä tule laiminlyödä. Mutta kuten suuri osa kaksikielisyydestä 

tehtyä tutkimusta ja kielikoululaisten käsitykset osoittavat, ei  äidinkielelen kehitys ole 

viivästynyt monikielisessä koulutuksessa. On jopa todettu että kahden kielen taitaminen 

vaikuttaa positiivisesti älykkyyteen (Baker, 1996, 127). Tässä suhteessa myös useamman kuin 

kahden kielen taitaminen kohottaa käsitteellistä ymmärrystä abstrakteista asioista; 

plurilingvaalisella henkilöllä on useampi sana ja etymologia jollekin asialle, mikä laajentaa 

hänen maailmankuvaansa merkittävästi. Ja loppujen lopuksi äidinkielihän on meidän kaikkien 

maailmankuvan rakentaja ja kehys. Jokainen tarvii, käyttää ja ajattelee äidinkielellään ja eipä 

sitä turhaan ole opetussuunnitelmissa eniten kaikista perusasteella opetettavista aineista. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet määrittelee äidinkielestä näin:  "Äidinkielen ja 

kirjallisuuden opetuksessa opitaan käsitteitä, joilla kielentää maailmaa ja omaa ajattelua: 

oppilas saa keinoja todellisuuden jäsentämiseen mutta myös mahdollisuuksia irrota siitä, 

rakentaa uusia maailmoja ja kytkeä asioita uusiin yhteyksiin." (Oph, 2004). Tämä 

äidinkielellinen todellisuuden jäsentäminen yhdistettynä monipuoliseen kielikoulutukseen 

antanee jokaiselle pienelle koululaiselle työkaluja kohdata tuleva kielten täyttämä maailma. 
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5. POHDINTA 

5.1 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimusmenetelmän validiteetti on verrattaen hyvä, sillä kysymysasettelu antoi 

tutkimuskysymyksiini nähden tarpeellista tietoa; tämä ilmentää aineiston olevan 

validiteetiltään aitoa. Lisäksi aineisto liittyi teoriassa esitettyihin aihealueisiin eli aineisto oli 

relevanttia teorian kannalta. (Ahonen, 1994, 129.) Otannassa sovellettiin tietyn ikäryhmän 

valintaa, jotta heidän käsityksensä menneestä koulutaipaleesta olisi tarpeeksi kaukana 

ilmiöstä. Kyseessä on tietyntyyppinen case-study, sillä kaikki tutkittavat ovat käyneet 

koulunsa samalla alueella ja samassa koulussa. Haaparannan kielikoulu on ainoa kaltaistaan 

Suomessa (ja Pohjoismaissa), mikä tekee tutkimuksestani tietyllä tavalla ainutlaatuisen. 

 

Sisäisen validiteetin arvioinnissa voidaan ajatella aika-aspektia; kaikki tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt vastasivat kyselyyn kahden viikon aikavälillä ja heillä kaikilla on yhtä 

pitkä aika peruskoulun lopettamisesta. Sisäiseen validiteettiin vaikuttaa myös 

mittaamistapahtuma, joka on kaikille vastaajille ollut täsmälleen samanlainen. Tutkimukseen 

osallistuvien henkilöiden sukupuolijakauma on 50-50, mikä tekee tutkimuksesta tasapuolisen. 

Lisäksi koska on kyseessä fenomenografinen tutkimus, on vaikea määritellä 

tutkimusmenetelmän ulkoista validiteettia ainakaan vastausten sisällön perusteella. Tämä 

johtuu siitä, että tietyn ihmisjoukon käsitykset poikkeavat luonnollisesti muiden 

ihmisjoukkojen käsityksistä, mikä vaikeuttaa tulosten yleistettävyyttä. (Hiltunen, 2009). 

Fenomenografisessa tutkimuksessa voidaan luoda tiettyjä oletuksia yleistettävyydestä, mutta 

täysin yleistettäviä tutkimustulokset eivät voi olla. Käsitevaliditeetti tutkimuksessa on  hyvä, 

sillä kysymyksen asettelussa ei käytetä maallikolle tuntematonta kieltä vaan pitäydytään 

termistössä, jonka jokainen tutkimushenkilö ymmärtää. (Hiltunen, 2009.) Kyselyn 

konstruoinnissa oli otettava huomioon, että tutkittavat henkilöt hyvin harvoin tuntevat 

tutkimusaluetta ja sen käsitteistöä yhtä hyvin kuin tutkija itse. Lisäksi on mainittava, ettei 

mitään systemaattisia virheitä syntynyt, vaan kysymyksiin vastattiin toivotulla tavalla 

(Hiltunen, 2009). Taustaoletukset ja mahdolliset hypoteesit on jätetty kyselyn ulkopuolelle. 
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Tutkimusmenetelmän reliabiliteetti on riittävä; esimerkiksi käsitysten kirjoittaminen itse 

kyselylomakkeelle lisää itsemääräämisoikeutta vastaukseen eikä synny lapsuksia 

litteroinnissa, kuullun ymmärtämisessä tai vastausten tallentamisessa. Kuitenkin on mietittävä 

sitä, kuinka kirjoittaessa vastausta tutkittavan henkilön itsestään antama kuva muuntuu 

väkisinkin sen tyyppiseksi minkälaisena hän haluaa itsensä nähtävän. Mutta koska kysely 

suoritettiin anonyymisti ja se ilmoitettiin tutkimuskohteille jo ennen kyselyn aloittamista on 

reliaabeliutta parannettu. Tällöin tutkimus täyttää aitouden kriteerin, mikä tarkoittaa 

intersubjektiivista luottamusta ja yhteisymmärrystä (Ahonen, 1994, 130).  

 

Validiteetti tulosten näkökulmasta pohjautuu eniten siihen, onko tutkija asettanut itsensä 

objektiiviseen asemaan aineistoa tulkittaessa (Ahonen, 1994, 129). Pyrin itse tutkijana 

pitäytymään omien mielipiteideni ja arvojeni ulkopuolella aineistoa tutkittaessa ja tulkittaessa, 

vaikka olenkin kielikoulutuksen monipuolistamisen kannalla voimakkaasti. Se seikka, että 

mukaan nousi myös välinpitämättömien kategoria oli käsittääkseni osoitus luotettavuudesta; 

tutkimus olisi hyvin vinoutunut ja hyvin vähän varteenotettava, mikäli kaikki vastaukset tai 

tutkittavat henkilöt olisivat olleet yltiöpositiivisia saamastaan kaksikielisestä koulutuksesta. 

Näin ollen voin todeta, että oman subjektiivisen näkökannan ulkopuolella työskentely 

tuottanee enemmän tulosta kuin mielipiteiden sisällyttäminen tutkimukseen. Ahosen (1994, 

129) mukaan tutkijan ei tule ylitulkita aineistoa, ja olenkin ollut varovainen merkitysten 

antamisesta aineiston vastauksiin. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei voi tarkistaa 

toistettavuuden pohjalta, sillä tutkija on itse ”tutkimusmittari” teoreettisen peehtyneisyyden ja 

intersubjektiivisuuden kannalta (Ahonen, 1994, 130-131). Kuvauskategoriat ovat aina 

”keksintöä”, minkä vuoksi ei voida olettaa muiden tutkijoiden päätyvän samanlaisiin 

kategorioihin reliaabeliuden turvaamiseksi. Kuitenkin reliaabeliutta vahvistetaan tekemällä 

kategorioista mahdollisimman kommunikoivia, jotta ne on helppo tunnistaa muusta 

kontekstista. Tulosten luotettavuutta arvioitaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että 

fenomenografiassa ei pyritä absoluuttiseen totuuteen (Niikko, 2003). On myös muistettava, 

että lukijan täytyy tehdä validiteetin ja reliabiliteetin arviointia itse, sillä seikkaperäinen 

kuvaus teoreettisesta viitekehyksestä, tutkimusongelmista, tutkimushenkilöistä, aineiston 

keruusta ja tulkinnasta luovat perustan tutkimuksen luotettavuudelle (Ahonen, 1994, 131).  
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5.1. Lopuksi 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on peräisin kandidaatin tutkimuksestani, jossa käsittelin 

suomalaisen kielikoulutuksen sopivuutta eurooppalaisiin kielipoliittisiin linjauksiin. Samoja 

teemoja syvennettiin myös tämän tutkimuksen teoreettisessa osuudessa, jossa halusin 

kartoittaa, miten kielikylpypedagogiikka ja kaksikielinen koulutus voivat tukea 

Eurooppalaisen viitekehyksen määrittelemiä linjauksia kielikoulutuksen monipuolistamiseksi. 

Laajensin aihealueen teoriaa, jotta se onnistuisi paremmin palvelemaan tutkimuksen 

empiirisen osion ongelmanasettelua. Teoriapohjan rakentaminen oli tärkeä prosessi, ja näen 

sen merkitykselliseksi erityisesti fenomenografisessa tutkimuksessa, sillä tutkijan on oltava 

teoriaan todella perehtynyt kyetäkseen rakentamaan validin tutkimusmittarin ja tulkitakseen 

vastauksia objektiivisista lähtökohdista. Metodologisen osuuden kirjoittaminen ja teorian 

kokoaminen oli antoisa prosessi, sillä sen merkityksellisyys fenomenografiselle tutkimukselle 

on niin kiistaton. 

 

Aineiston kerääminen tapahtui loppuvuodesta 2012 strukturoidulla verkkokyselylomakkella. 

Henkilökohtainen kontaktini osaan vastaajista toi tutkimukselleni validiteettiä, sillä sain 

vastauksia sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät yleensä tällaisiin kyselyihin vastaa. 

Verkkolomakkeeseen vastattiin suhteellisen lyhyellä aikavälillä, mikä viittaa sen olleen 

mielekäs täyttää. Myös aineiston sisältö antoi samanlaisia viitteitä, mutta sitä lukiessa sai 

kuitenkin selville, että kysymyksenasettelu ei kuitenkaan ollut helpoin mahdollinen. Aineisto 

näyttäytyi monipuolisena itsereflektiona ja laajana pohdintana koskien kielikoulutusta. 

Aineiston analyysi eteni kerta toisensa jälkeen lukien ja jatkui vastausten luokittelulla. 

Vastauksista nousi esiin teemoja, joiden perusteella teoria ja aineisto saivat käydä keskenään 

vuoropuhelua. Teorian integroiminen osaksi analyysia ja johtopäätöksiä teki tutkimuksesta 

sopivan haastavaa, mutta samalla palkitsevaa. Henkilökohtaisesti vaikeimmaksi osioksi 

työssäni koin niiden vastausten joukon, mistä ei pystynyt rakentamaan laajaa analyysiä. Näissä 

vastauksissa ei ollut kovinkaan paljon tekstiä, mistä vetää johtopäätöksiä edes teoriankaan 

tukemana. Tämän vuoksi ne osiot jäivät hieman tyngiksi, mutta näen ne silti olennaisena osana 

tutkimustani. 
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Tutkimuskysymykseni jakaantuivat kolmeen osioon, joista ensimmäinen on luonteeltaan 

teoreettinen. Teoreettisella tutkimuskysymyksellä kartoitettiin kielikylpykoulutuksen juuria ja 

sen vaikuttavuutta Euroopan laajuisessa mittakaavassa. Halusin selvittää, miten 

kielikylpykoulutus palvelee Eurooppalaisen viitekehyksen luomia vaatimuksia 

kielikoulutuksen monipuolistamisesta. Tätä teoreettista kysymystä toivoin voivani tukea 

empiirisellä tutkimuksella ja otin yhteyttä niihin henkilöihin, jotka olivat läpikäyneet 

kaksisuuntaisen kielikylpykoulutuksen. Näiden henkilöiden käsityksistä heidän 

läpikäymästään kielikoulutuksesta muodostuu tutkimukseni empiirinen osa. 

 

Teoreettisen tutkimuskysymyksen painoarvo on ehdottomasti se, että ainakin teoriassa 

kielikylpypedagogiikka olisi omiaan palvelemaan Euroopan unionin kieltenkoulutukselle 

asettamaa linjausta sen monipuolisuuden, metakognition, varhaisuuden ja kokemuksellisuuden 

vuoksi. Kielen omaksuminen alkaa kielikylpypedagogiikassa hyvin varhaisessa vaiheessa, 

mikä luo mahdollisuuksia opiskella useita kieliä jo peruskoulun aikana ja tulla 

plurilingvaaliseksi yksilöksi ja multilingvaalisen yhteiskunnan jäseneksi. 

Kielikylpypedagogiikka nähdään merkittävänä kielellisen monipuolistamisen välineenä myös 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Oph, 2004). Kielikylpypedagogiikka 

lapsikeskeisenä varhaisen kieltenopettamisen metodina näyttäytyy positiivisessa valossa, sillä 

sekä kielikylpypedagogiikalla että Euroopan Unionin kielipolitiikalla näyttäisi olevan yhteinen 

tavoite; ihmisten monikielellinen kompetenssi. 

 

Empiirisen osion tutkumuskysymykset jakaantuivat kahteen osioon, joista ensimmäisessä 

analysoitiin käsityksiä kaksikielisen koulutuksen merkityksestä opintopolkuun, työelämään ja 

yksityiselämään. Tarkensin aihealueen tutkimusongelmaa tiedustelemalla kaksikielisen 

koulutuksen vaikutusta opiskelu- ja työpaikan valintaan sekä ruotsin kielen merkitystä 

arkielämässä. Toisessa osiossa kartoitettiin käsityksiä kaksikielisen koulutuksen vaikutuksesta 

kielten opiskeluun ja omaksumiseen. Pureuduin aiheeseen syvemmälle jatkokysymyksillä 

kaksikielisen koulutuksen vaikutuksesta myöhempään kieltenopiskeluun sekä kaksikielisen 

koulutuksen ja äidinkielen välisestä suhteesta. Tutkimukseni empiirinen analyysiosio jakaantui 

luonnollisesti näiden kahden tutkimuskysymyksen perusteella kahteen osioon. 
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Ydinkohtana osiosta, jossa käsiteltiin käsityksiä kaksikielisen koulutuksen merkityksestä 

opintopolkuun, työelämään ja yksityiselämään korostan sitä, että puolet vastauksista oli joko 

erittäin positiivisesti tai positiivisesti kielikoulutukseen suhtautuvia. Joillakin kaksikielinen 

koulutus oli vaikuttanut merkittävästi opsikelupaikan valintaan ja monipuolinen kielitaito 

nähtiin arjen taitona olevan elämää helpottava. Lisäksi näissä kategorioissa kielitaidon ylläpito 

nähtiin tärkeäksi ja sitä harjoitettiin aktiivisesti. Kolmekymmentä prosenttia vastaajista 

suhtautui kielitaitoon neutraalisti; sillä ei  ollut erityistä positiivista eikä negatiivista vaikutusta 

eikä tavoitteellista kielen aktivointia harjoitettu. Loput kaksikymmentä prosenttia vastauksista 

sijoittui välinpitämättömästi kielikoulutukseen suhtautuvien kategoriaan, jossa läpikäytyä 

kielikoulutusta ei arvostettu eikä kielitaitoa haluttu aktivoida. Ensimmäisessä osiossa 

informantit nostivat esiin teemoja, joita tukemaan etsin aiheesta tehtyä tutkimusta. 

Tutkimuksen edetessä saattaa aineistosta nousta esiin yllättäviäkin teemoja ja tässä 

tutkimuksessa mielestäni yllättävin löytö oli positiivinen diskriminaatio, johon perehdyin 

teoreettisesti vasta tutkimuksen edetessä. 

 

Tärkeimmiksi teemoiksi osiosta, jossa käsiteltiin kaksikielisen koulutuksen vaikutusta kielten 

opiskeluun nousi ehdottomasti kielikoululaisten kielellinen reflektio ja heidän opiskelemiensa 

kielten määrä verrattuna muihin suomalaisiin peruskoululaisiin. Seitsemän kymmenestä 

entisisitä kielikoululaisista oli lukenut useampaa kieltä kuin pakollista A1- ja B1-kieltä, kun 

taas kansallisesti heitä on vain kaksi kymmenestä. Aineistoni perusteella entisten 

kielikoululaisten käsitykset omasta kielenosaamisestaan näyttivät olevan suhteellisen hyvät, 

eli heidän metalingvistiset taitonsa olivat kehittyneet kielikoulutuksen aikana ja sen jälkeen 

kiitettävälle tasolle. Lisäksi vastaajat olivat äidinkielellisesti kehittyneet erittäin hyvin, mikä 

näkyy siinä, että kahdeksan kymmenestä vastaajasta oli ansainnut toisen asteen 

päättötodistuksen äidinkielen arvosanojen keskiarvoksi numeron 8 tai suuremman. 

 

Tutkijana (tai tutkijan alkuna) koen päässeeni suurimmalta osin tavoitteisiini, sillä 

tutkimukseni pääasiallinen tarkoitus oli soveltaa kaksikielisen koulutuksen teoriapohjaa 

käytäntöön ja mitata sitä, kuinka paljon sellaisen koulutuksen läpikäyneet arvostavat 

koulutustaan tai kuinka paljon se on vaikuttanut heidän myöhempiin koulutus- tai työuriinsa. 
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Mielestäni pääsin hyvin sisälle siihen, mistä kaksikielisessä koulutuksessa on kyse ja miten 

sen nähdään vaikuttavan myöhempään elämään. 

 

Kirjoittajana olleeni motivoitunut ja tarkka työni suhteen, mikä varmasti osaksi johtuu 

itsenäisestä työskentelystä ja jatkuvasta itsereflektiosta. Näen tiettyyn rajaan asti ulottuvan 

perfektionismin kuitenkin enimmäkseen positiiviseksi asiaksi tieteellisen tekstin tuottamisessa. 

Objektiivisuuden ylläpito tutkimuksen aikana oli haasteellista, mutta onnekseni tähänastinen 

akateeminen koulutukseni on antanut eväitä tämäntyyppisen tekstin kirjoittamiseen. 

Tutkimuksen vaiheet tuntuivat monipuolisilta, mikä esti kirjoittamisen muuttumisen 

pitkäveteiseksi. Lisäksi aihe itsessään on lähellä sydäntäni, minkä vuoksi motivaationi on 

pysynyt korkealla koko työskentelyn ajan. 

 

Näin tutkimukseni päätteeksi haluaisin katsella taaksepäin tekemääni työtä ja sen merkitystä 

minulle henkilökohtaisesti. Tutkimuksen tekeminen oli mielestäni innostavaa, haasteellista ja 

palkitsevaa. Kirjoittaminen, analyysi ja uusien asioiden oppiminen muodostavat työskentelyn 

ytimen ja siksi ajattelen pro gradu –tutkimuksen tekemisen olleen parhaanlaista työtä koko 

yliopistourani aikana. Tunnen, että olen oppinut työtä tehdessäni paljon kasvatustieteellisestä 

tutkimuksesta ja tuntemukseni aiheeseeni kaksikielisestä koulutuksesta on syventynyt 

merkittävästi. Lisäksi pro gradu –tutkimuksen tekeminen on ollut matka menneeseen 

opettajankoulutukseen ja itseeni tulevana kasvatusalan ammattilaisena. Se myös markkeeraa 

tiettyä etappia elämässä, opiskeluajan päättymistä ja työelämän odotusta. Pro gradu –

tutkimuksen teko on ikäänkuin kypsyyden todistamista; minä olen nyt valmis tulevaisuuden 

haasteisiin. 

 

Lopuksi haluaisin vielä kiittää Veli-Pekkaa olkapäästä ja opponoinnista, ohjaajaani Maria 

Järvelää pitkäjänteisyydestä ja kannustuksesta sekä kotiporukoita pohjoisessa, äitiä ja isää, 

Ainoa ja Jaria, ilman teitä en olisi pärjännyt. 
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5.3 Jatkotutkimuskysymykset 

Jatkotutkimussuunnitelmani perustuu lähinnä samaan tutkimusotteeseen ja tutkittavaan 

ryhmään. Toivoisin voivani tehdä saman tutkimuksen ensimmäiselle Haaparannan kielikoulun 

vuosikurssille, jotka ovat valmistuneet toisen asteen koulutuksesta 2001 ja nyt viimeisimmälle, 

joka valmistuu 2013. Näin saisin vertailtua fenomenografian kautta eri ikäisten ja eri 

aikakausilla kielikoulun käyneiden käsityksiä kaksikielisyydestä, mikä on fenomenografiselle 

tutkimusperinteelle luonteenomaista (Marton, 1988, 145). 

 

Toinen hedelmällinen tutkimuskohde voisi olla positiivisen dirkriminaation kokeminen 

kaksikielisen koulutuksen läpikäyneillä. 
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