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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimusaihe ja -tavoitteet 

 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani lukiolaisten ja ammattiopistolaisten käsityksiä fennis-

tiikan tieteenalasta. Tarkastelen lisäksi, mitä informantit tietävät suomi toisena ja vie-

raana kielenä -opetuksesta ja suomen opiskelusta ulkomailla. Tutkimuksen informant-

teina ovat Haapajärven lukion, Haapajärven ammattiopiston ja Nivalan ammattiopiston 

kolmannen vuosikurssin opiskelijat. Luonteeltaan tutkimukseni on laadullista, ja tutki-

musaineistoni olen kerännyt kyselylomakkeella. Tiettävästi maallikoiden, tässä tapauk-

sessa lukiolaisten ja ammattiopistolaisten, käsityksiä fennistiikasta ei ole tutkittu aikai-

semmin. Maallikolla tarkoitetaan henkilöitä, joilla ei ole kielitieteellistä koulutusta 

(Mielikäinen & Palander 2002: 90).  

 

Fennistiikka on tieteenala, jonka tutkimuskohteena on yleisesti ottaen suomen kielen 

olemus (Martin 2009: 322). Oulun yliopiston suomen kielen oppiaine määrittelee fen-

nistiikan humanistiseksi tieteenalaksi, jonka opetus- ja tutkimuskohteina ovat suomen 

kielen käytön, rakenteen, kehityksen ja vaihtelun eri muodot (Oulun yliopisto 2014a). 

Häkkisen (1994: 11−12) mukaan varsinainen suomen kielen historian alku sijoittuu 

1540-luvulle, jolloin ilmestyivät ensimmäiset suomenkieliset painotuotteet. 

 

Nyt, 2000-luvun alkupuolella, suomalaista kielimaisemaa leimaavat muutos ja moninai-

suus, kuten Heikkinen ja Mantila (2011: 7, 17) toteavat. Kieltä on kaikkinensa enem-

män kuin ennen, koska kielen tuottamisen paikkojen ja välineiden määrä kasvaa jatku-

vasti. Ajankohtaisista suomen kieleen liittyvistä asioista kirjoitetaankin mediassa jatku-

vasti: on uutisia, haastatteluja, reportaaseja, blogimerkintöjä ja yleisönosastokirjoituksia 

sanomalehdissä. Hiidenmaan (2003: 8) mukaan kielen pelätään olevan kehittymässä 

kohti tuhoa, sillä sen sanotaan rappeutuvan ja huononevan. Suomen kielen asiantunti-

joilta − opettajilta, tutkijoilta ja kielenhuoltajilta − odotetaan tarkkoja vastauksia esi-

merkiksi siihen, kuuluuko jokin tietty piirre kirjoitettuun kieleen vai ei. 

 

Erityisesti kielenhuollosta on vallalla ajatus, että jollakin virallisella elimellä on valta 

säännellä kansalaisten kielellistä käyttäytymistä ja että tuo elin sallisi myös kielen pi-
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laamisen ja pilaantumisen. (Heikkinen & Mantila 2011: 18–19.) Julkisessa kielikeskus-

telussa kielen moninaisuus ja sen salliminen tulkitaan koko kielen lopun aluksi.  Toi-

saalta ajatellaan, että englannin kieli riittää myös suomalaisten kieleksi, kuten Heikki-

nen ja Mantilakin (2011: 5) toteavat. 

 

Mitä maallikot sitten ajattelevat suomen kielen ammattilaisten, fennistien, tekevän? 

Miksi suomen kieltä tutkitaan, ja mitä fennistien ajatellaan suomen kielestä tutkivan? 

Koska julkinen kielikeskustelu pyörii pitkälti myös kielenhuollon ympärillä, on aiheel-

lista kysyä, ovatko kirjakieli ja kielenhuolto todellakin ainoat asiat, joiden parissa maal-

likot ajattelevat fennistien työtään tekevän? Englannin kieleen asemaan liittyen on ky-

syttävä, mitä maallikot tietävät fennistien tekemästä suomi toisena ja vieraana kielenä -

työstä. Muun muassa Pajusen (2002: 563) mukaan maallikoiden kieltä koskevilla käsi-

tyksillä on merkitystä. Ne vaikuttavat muun muassa siihen, miten kieltä opiskellaan ja 

opetetaan. Ne pyrkivät myös vaikuttamaan siihen, miten kieltä tutkitaan. Tämän vuoksi 

asiantuntijallekin on tärkeää, että maallikon kielikäsitykset olisivat suurin piirtein oikei-

ta ja järkeviä. 

 

Tutkimuksellani haluan ensisijaisesti selvittää, mitä maallikot tietävät fennistiikasta 

tieteenalana. Lisäksi huomioin, millaisia mielipiteitä kielestä ja kielenkäyttäjistä noihin 

käsityksiin mahdollisesti sisältyy.  On kiinnostavaa selvittää, mitä merkitystä informan-

tit ajattelevat fennistiikalla olevan. Käsitteen ’käsitys fennistiikasta’ alle kokoan tässä 

tutkielmassa niin tiedollisia käsityksiä fennistiikasta kuin myös mielipiteitä, joita infor-

manteilla asiasta on. Kuten Kielitoimiston sanakirjakin (2012) määrittelee, voi käsitys 

(s. v. käsitys) olla ’havaintoon, kokemukseen tai ajatteluun perustuva mielikuva tai tie-

to’ sekä ’mielipide’. 

 

Tämän pro gradun tutkimusongelma voidaan muotoilla kysymyksiksi: Mitä lukiolaiset 

ja ammattiopistolaiset tietävät fennistiikasta? Millaisia mielipiteitä heillä on fennistiikan 

tieteenalasta ja suomen kielestä? Tutkimuskysymykset puolestaan kuuluvat:  

 

1. Mitä lukiolaiset ja ammattiopistolaiset ajattelevat fennistien opiskelevan ja tut-

kivan? 

2. Mihin lukiolaiset ja ammattiopistolaiset ajattelevat fennistien työllistyvän? 
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3. Missä lukiolaiset ja ammattiopistolaiset ajattelevat suomen kieltä opiskeltavan ja 

opetettavan toisena ja vieraana kielenä, ja kuka sitä opiskelee? 

4. Miksi lukiolaiset ja ammattiopistolaiset ajattelevat fennistiikan olevan tarpeellis-

ta? 

5. Mitä lukiolaiset ja ammattiopistolaiset tietävät fennistiikan historiasta? 

6. Miten lukiolaisten ja ammattiopistolaisten käsitykset eroavat toisistaan? 

 

 

1.2. Fennistiikka tieteenalana 

 

Fennistiikka on suomen kielen olemusta tutkiva tieteenala (Martin 2009: 322). Erilleen 

fennougristiikasta eli suomalais-ugrilaisten kielten tutkimuksesta fennistiikka eriytyi 

1890-luvulla (Karlsson & Enkvist 2000: 15).  Huomioitava on, ettei fennistiikka saanut 

omaa osiotaan Suomen Tiedeseuran sarjaan The History of Learning and Science in 

Finland 1828–1918, johon Mikko Korhonen kirjoitti osan Finno-Ugrian Language Stu-

dies in Finland 1828–1918. Tutkittuna ajanjaksona fennistiikka nähtiin vielä fennougris-

tiikan osa-alueena, ei itsenäisenä tieteenalana. (Häkkinen 2010: 577.) 

 

Häkkisen (1994: 516) mukaan suomen kielen kuvaaminen, tutkiminen ja kehittäminen 

liittyivät erottamattomasti yhteen aina 1800-luvun lopulle asti. Tuolloin suomen kieltä 

kehitettiin vahvasti täysimittaiseksi kulttuurikieleksi. Laajin työ 1900-luvun fennistii-

kassa tehtiin murteentutkimuksen alalla. Tuolloin selvitettiin erityisesti murteiden ään-

nehistoriaa Martti Rapolan, Lauri Kettusen ja Pertti Virtarannan johtamana. Toisaalta 

1900-luvun fennistiikkaa ovat hallinneet myös suuret E. N. Setälän alulle panemat sa-

nakirjahankkeet. (Karlsson & Enkvist 2000: 15−16.) Suomen kielen kielioppeja ilmestyi 

runsaasti 1800-luvulla. Erityisesi E. N. Setälän julkaisuista tuli klassikkoja. Pääpainona 

kielioppien laatimisessa 1900-luvulla olivat nimenomaan kaikille yhteisen kouluopetuk-

sen tarpeet (Karlsson & Enkvist 2000: 1516, 18). Vuonna 1995 puolestaan aloitettiin 

suomen kielen deskriptiivisen kieliopin hanke, jossa laadittiin Iso suomen kielioppi 

(VISK 2008 Esipuhe).  

 

Vuoden 1965 jälkeen fennistiikan tutkimuskenttä on laajentunut ja monipuolistunut 

erityisesti uusien yliopistojen sekä kansainvälisten vaikutteiden myötä. Muun muassa 

moderni sosiolingvistiikka on alkanut vaikuttaa murteiden tutkimukseen. Myös nimis-
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töntutkimus on kehittynyt omaksi erikoisalakseen. (Karlsson & Enkvist 2000: 17, 19.) 

Hakulinen ja Leino (1989: 9, 12) toteavatkin, että suomen kieli on hyvin monimuotoi-

nen ilmiö ja abstraktio, eikä suomen kielen tutkija tutki sinänsä suomen kieltä. Jokaisel-

la tutkijalla on oma näkökulmansa: kielen muuttuminen, vaihtelu puhujan, paikkakun-

nan tai tilanteen mukaan, kielen rakenne, lapsen kieli, sanasto, nimistö tai sosiolingvis-

tiikka, jonka alle tässä tutkimuksessa hyödynnettävä kansanlingvistiikka kuuluu. Tä-

mänkin luettelon he toteavat olevan epätäydellinen, sillä nykyisin koulukuntia on kym-

menittäin ja tutkimusaiheita rajattomasti.  

 

Hakulisen ja Leinon (1989: 10) mukaan suomen kielen tutkimuksessa erottuu kaksi val-

tasuuntausta. Yhteiskunnan käytännöllisiä päämääriä varten on kuvattu kielen rakennet-

ta kielioppien avulla ja koottu kielen ilmaisukeinoja sanakirjoihin. Ideologisina päämää-

rinä kielentutkimuksella on ollut Suomen kansan juurien etsiminen ja toisaalta suomen 

kielen aseman ja kielisukulaisten selvittäminen. Nämä molemmat valtasuuntaukset ovat 

vieläkin elinvoimaisia, vaikka ilmiselviä käytännön päämääriä palveleva tutkimus on 

eriytymässä varsinaisesta kielentutkimuksesta. 

 

Hakulinen ja Leino (1989: 23) täsmentävät, ettei kieli ole yksiulotteinen järjestelmä, 

vaan se on vakiintunut erilaisiin olomuotoihin ja synnyttänyt tekstityyppien ja vuoro-

vaikutuskäytänteiden moninaisuuden. Niiden ymmärtäminen ja kuvaaminen on tehtävä, 

johon suomen kielen tutkimus on vasta pääsemässä käsiksi. Kuten Heikkinen ja Mantila 

(2011: 7) 2000-luvulla toteavat, kieltä on kaikkinensa enemmän kuin ennen, koska kie-

len tuottamisen paikkojen ja välineiden määrä kasvaa jatkuvasti: ajankohtaisista suomen 

kieleen liittyvistä asioista kirjoitetaankin mediassa. Paitsi suomen kieli myös suomen 

kielen tutkimus elää jatkuvan muutoksen tilassa (Hakulinen & Leino 1989: 23). 

 

Suomen kielen tutkimuksen ja huollon kannalta keskeisimpiä instituutioita ovat yliopis-

tojen suomen kielen laitokset ja oppiaineet sekä Kotimaisten kielten keskus. Näiden 

lisäksi tärkeitä ovat suomen kielen alalla toimivat seurat, jotka julkaisevat tieteellistä 

kirjallisuutta ja tietokirjallisuutta sekä pitävät muutenkin esillä suomen kielen asemaa ja 

käyttöä. (Hakulinen, Kalliokoski, Kankaanpää, Kanner, Koskenniemi, Laitinen, Maa-

mies & Nuolijärvi 2009: 33.) 
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Nykyisin suomi toisena ja vieraana kielenä muodostaa oman yliopistollisen oppiaineen-

sa, jonka voidaan katsoa olevan osa fennistiikkaa. Tutkimusalana se on kovin nuori, 

sillä kuten Mikkonen (2003: 7) kertoo, vasta 1990-luvun alussa alettiin suuremmissa 

määrin tarvita opetusaineistoa maahanmuuttajien opetuksen tueksi. Ulkomaalaisille 

suomen kielen opetusta on toki järjestetty Suomessa jo 1950-luvulta lähtien, jolloin 

opiskelijat olivat akateemisia aikuisia. Ensimmäisiä pakolaisten kursseja järjestettiin 

1970-luvulla. Käytännönläheiseen kielenkäyttöön ja suulliseen kommunikaatioon ope-

tusmenetelmien pääpaino asetettiin kuitenkin vasta 1990-luvulla. Siitä lähtien on jatku-

vasti tuotettu uutta ja moni-ilmeistä oppimateriaalia, kuten kirjoja, äänitteitä, verkkoma-

teriaalia ja -kursseja. 

 

 

1.3. Tutkijanpositio ja hypoteesit 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan asema on aina keskeinen. Tutkijalla on toiminnas-

saan tietynlaista vapautta, joka antaa mahdollisuuden joustavaan tutkimuksen suunnitte-

luun ja toteutukseen. (Eskola & Suoranta 1998: 20−21.) Teoriaohjaavaa sisällönanalyy-

sia tehtäessä täytyy olla erityisen tarkka objektiivisuuden suhteen, sillä kuten Tuomi ja 

Sarajärvikin (2009: 96) mainitsevat, käytetyt käsitteet, tutkimusasetelma ja -menetelmä 

ovat tutkijan itsensä asettamia ja vaikuttavat aina tuloksiin. Tutkijan täytyy olla erityi-

sen tarkka siitä, että analyysi tapahtuu aineiston tiedonantajien ehdoilla eikä tutkijan 

ennakkoluulojen saattelemana.  

 

Omat suomen kielen opintoni eivät voi olla vaikuttamatta rooliini tämän aiheen tutkija-

na. Käsitykseni mukaan maallikot näkevät suomen kielen usein suojelukohteena, jonka 

täytyisi pysyä samanlaisena vuosikymmenestä toiseen. Englannin kieli on maallikoiden 

mielestä maailmanlaajuinen lingua franca, eikä suomen kielen tulevaisuutta nähdä kovin 

valoisana. Maallikot eivät myöskään tiedä, kuinka laajalti suomea opiskellaan ympäri 

maailman. Tulevana äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana koenkin tutkimusaiheen 

olevan hyödyllinen, sillä ammatissani pääsen erinomaiselle paikalle kertomaan fennis-

tiikan tieteenalasta, äidinkielemme nykytilasta ja kansainvälistymisestä sekä vaikutta-

maan nuorten kielikäsityksiin ja -asenteisiin. Toivon, että tutkimukseni antaa viitteitä 

siitä, millaista tietoa nuoret tarvitsevat ymmärtääkseen äidinkielen käytön merkityksen 

myös kielen elinvoimaisuudelle. 
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Hypoteeseja minulla on useita. Oletan, että informantit arvostavat fennistiikkaa erityi-

sesti kansallisidentiteetin ja suomalaisuuden vuoksi. Fennistiikan osa-alueista suomi 

toisena ja vieraana kielenä -opetuksen oletan olevan vierain. Oletan, että vastauksissa 

sivutaan huolta kielen kuolemasta tai häviämisestä sekä englannin kielen vaikutuksesta 

suomen kieleen. 

 

Oletan myös, että informantit eivät ole pohtineet käsityksiään fennistiikasta aikaisem-

min. Lieneekin mahdollista, että vastaajien näkemykset muuttuvat sitä mukaa, kun ky-

selylomakkeen kysymykset herättävät ajatuksia. Oletan, että useat informantit sekoitta-

vat suomen kielen yliopisto-opiskelun peruskoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuu-

den oppiaineen opiskeluun. Tämän vuoksi mainintoja kirjallisuuden opiskelusta suomen 

opiskelun osana löytynee lukuisia.  

 

Hypoteesini on, että ammattiopistolaisilla on lukiolaisia vähemmän eksaktia tietoa fen-

nistiikasta, koska heidän opintoihinsa ei kuulu yhtä paljon äidinkielen opetusta kuin 

lukiolaisilla. Opetussuunnitelman opintoluokituksessa äidinkieli kuuluu ammattiopisto-

laisilla tutkinnon täydentäviin osiin. Pakollista äidinkielen opiskelua heillä on neljä 

opintoviikkoa, ja valinnaisaineeksi he voivat ottaa äidinkieltä enintään toiset neljä opin-

toviikkoa. (Opetushallitus 2009.) Lukiolaiset puolestaan opiskelevat äidinkieltä ja kir-

jallisuutta pakollisena kuusi kurssia ja valinnaisaineena enintään kolme kurssia. Oppiai-

neena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja 

taideaine, joka tarjoaa monipuolisia aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen sivistykseen. 

(LOPS 2003: 32−38.) Oletan, että kokonaisuutena ammattiopistolaisten käsitykset fen-

nistiikasta ovat yksipuolisempia kuin lukiolaisten. 

 

 

1.4. Tutkimusaineisto 

 

Tutkielmani on empiirinen tapaustutkimus ja luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. 

Laadullisella aineistolla tarkoitetaan yleistetysti aineistoa, joka on ilmaisultaan tekstiä.  

Teksti voi olla syntynyt joko tutkijasta riippuen tai riippumatta. (Eskola & Suoranta 

1998: 61.) Tässä tutkielmassa aineisto koostuu kyselylomakkeistakeista, joihin vastaa-

miseen informantit on tiettyyn ryhmään kuulumisen vuoksi velvoitettu. Aineisto on tä-

ten elisitoitu eli hankittu kyselemällä. Aineiston olen kerännyt Haapajärven lukion opis-
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kelijoilta 11.10.2012, Nivalan ammattiopiston opiskelijoilta 2. ja 8.5.2013 sekä Haapa-

järven ammattiopiston opiskelijoilta 28.29.8.2013. Kaikki vastaajat ovat kolmannen 

vuosikurssin opiskelijoita. 

 

Lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen kolmannen vuosikurssin opiskelijat valitsin 

tutkimuksen kohderyhmäksi lisäksi siitä syystä, että esimerkiksi peruskoululaisiin ver-

rattuna heillä lienee enemmän tietoa ja näkemyksiä paitsi suomen kielestä myös muista 

kielistä, joihin tietoa suomen kielestä ja fennistiikasta voi verrata.  Tuomen ja Sarajär-

ven (2009: 85−86) mukaan laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt, joilta 

tietoa kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä paljon tai heillä on kokemusta siitä. Tie-

donantajien valinnan ei siis pidä olla satunnaista vaan harkittua ja tarkoitukseen sopi-

vaa. Lukiolaisinformanteiksi valikoituivat kotipaikkakuntani Haapajärven lukion kaikki 

kolmannen vuosikurssin opiskelijat ja ammattiopistolaisinformanteiksi aikataulullisista 

syistä sekä Haapajärven että Nivalan ammattiopiston ne kolmannen vuosikurssin opis-

kelijat, jotka olivat tavoitettavissa aineistonkeräyspäivinä. 

 

Sain kerättyä laajan aineiston: tutkimukseen osallistui yhteensä 82 opiskelijaa, joista 

lukiolaisia on 40 ja ammattiopistolaisia 42. Yksi ammattiopiston opiskelijoista palautti 

tyhjän kyselylomakkeen, sillä hän ei ollut äidinkieleltään suomalainen eikä ymmärtänyt 

kysymyksiä. Tätä yhtä tyhjää lomaketta en ole huomioinut informanttien kokonaismää-

rässä enkä vastausten analyysissa. Ammattiopistolaisten joukossa on lisäksi kolme ai-

kuisopiskelijaa, joiden vastauksia en ole käsitellyt erikseen. Lukiolaisten joukossa ai-

kuisopiskelijoita ei ole. 

 

Ammattiopistojen opiskelijat ovat liiketalouden sekä auto- ja sähköalan opiskelijoita. 

Heidän osaltaan koulutusohjelmia ei huomioida erikseen, sillä ammattiopistolaisia tar-

kastelen yhtenä ryhmänä myös vertaillessani heidän ja lukiolaisten käsityksiä. Tutki-

muksessa en ota huomioon taustamuuttujana vastaajien ikää tai sukupuolta, sillä kysely-

lomakkeen tekovaiheessa taustamuuttujat jäivät valitettavasti huomioimatta. Koska tut-

kimuksessa on kuitenkin mukana kaksi verrokkiryhmää, lukiolaiset ja ammattiopistolai-

set, ei muiden taustamuuttujien puuttuminen estä tutkimuksen tekemistä. 

 

Vierailin itse oppitunneilla, joilla lukion ja ammattiopistojen opiskelijat täyttivät laati-

mani kyselylomakkeen. Ennen kuin he alkoivat vastata kysymyksiin, kerroin lyhyesti 
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lomakkeiden käyttötarkoituksen. Rohkaisin informantteja kirjoittamaan parhaan tietä-

myksensä mukaan ja kerroin, ettei kyseessä ole kokeen kaltainen tilanne. Kerroin, että 

vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Nämä ovat Eskolan ja Suo-

rannankin (1998: 57) mukaan tietojen käsittelyn keskeisiä periaatteita. Lisäksi muistutin 

vastaajia siitä, että kyselylomakkeessa ei tarkoiteta peruskoulun ja lukion äidinkielen ja 

kirjallisuuden opiskelua vaan yliopistossa tapahtuvaa opiskelua ja tutkimusta. Aikaa 

lomakkeen täyttämiseen käytettiin jokaisella aineistonkeruukerralla noin 20 minuuttia. 
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2. TEOREETTINEN JA METODINEN VIITEKEHYS 

 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseeni läheisesti liittyvän teoreettisen taustan sekä käyt-

tämäni tutkimusmenetelmän. Koska maallikoiden, tarkemmin lukiolaisten ja ammat-

tiopistolaisten, käsityksiä fennistiikasta ei ole tutkittu aikaisemmin, täytyy teoreettista 

viitekehystä soveltaa palvelemaan tämän tutkimuksen tarpeita. Ei siis ole olemassa täs-

mällistä teoriaa, johon tutkimuksessani voisin tukeutua. Tutkimukseni kuitenkin sivuaa 

läheisesti kansanlingvistiikkaa, koska tutkimuksen kohteena ovat maallikoiden käsityk-

set ja koska tarkasteltaessa fennistiikkaa tieteenalana sivuaa se myös suomen kielestä 

käytävää keskustelua. 

 

 

2.1. Kansanlingvistiikka 

 

Vaikka maallikoiden käsityksiä fennistiikasta tieteenalana ei ole tutkittu aikaisemmin, 

on useita tämän tutkielman aihepiiriä sivuavia tutkimuksia kieli-identiteetistä ja suomen 

kielen merkityksestä maallikoille tehty. Tässä alaluvussa esittelen ensin omaa tutkimus-

aihettani sivuavat pro gradu -tutkielmat ja sen jälkeen kansanlingvististä tutkimusperin-

nettä sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. 

 

Esimerkiksi Maria Tyni (2003: 117) on tutkinut pro gradussaan suomen kielen merki-

tystä maallikoille. Diskurssianalyysilla analysoimastaan aineistosta Tyni on saanut seu-

raavia tuloksia: Informantit hahmottavat suomen kielen eurooppalaisesta näkökulmasta 

syrjäiseksi ja tarpeettomaksi. Suomi koetaan myös vaikeaksi kieleksi opetella, mutta 

kielen arvon informantit näkevät juuri kielen vaikeudessa. Englannin kieleen verrattuna 

suomen kieli on junttimainen tai hävettävä. Suomen kielen informantit kokevat kuiten-

kin ilmentävän perinteistä suomalaisuutta, ja sen vuoksi sitä halutaan suojella. 

 

Aino Leppäsen (2005: 78) pro gradu -tutkielman Yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä äi-

dinkielenopetuksen tarpeellisuudesta keskeisin tulos on, että äidinkielenopetus on vas-

taajien mielestä tarpeellista. Esimerkiksi oikeinkirjoitus ja kielioppi ovat tutkimuksen 

informanttien mielestä tarpeen, jotta suomen kieli ja yhteinen kielimuoto säilyisivät 
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informatiivisina. Leppäsen diskursiivisesti analysoidusta aineistosta käy ilmi, että nuo-

rille ei ole selitetty, miksi äidinkielen opiskelu on tärkeää, eivätkä he siksi ole kovin 

motivoituneita aineen opiskeluun. Annikaisa Pietilä on puolestaan tutkinut lukiolaisten 

asennoitumista äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineeseen. Myös Pietilän (2011: 81−82) 

mukaan selvä enemmistö opiskelijoista pitää äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainetta 

tarpeellisena. Yli puolet informanteista on myös sitä mieltä, että oppiaine on monipuoli-

nen, ja suurin osa ajattelee oman äidinkielen ja kirjallisuuden olevan tärkeää heidän 

identiteetilleen. Näitä tutkimuksia käytän viitteenä tarkastellessani tutkielmani kansan-

lingvististä näkökulmaa, kieleen liittyviä uskomuksia ja mielipiteitä. 

 

Kansanlingvistiikka on sosiolingvistiikan tutkimussuuntaus. Sosiolingvistiikka on kiin-

nostunut kielen ja yhteiskunnan suhteesta. Sen tavoitteena on entistä syvempi ymmärrys 

kielen rakenteesta ja siitä, miten kielet toimivat kommunikaatiovälineinä. (Wardhaug 

1998: 12.) Kansanlingvistiikka puolestaan on kiinnostunut kieltä ja sen käyttöä koske-

vista maallikoiden havainnoista (Palander 2001: 147). Maallikoilla tarkoitetaan henki-

löitä, joilla ei ole korkeakoulutasoista kielitieteellistä koulutusta suomen kielestä (Nup-

ponen 2011: 2). 

 

Sosiolingvistit ovat aina olleet kiinnostuneita kielenpuhujien kielellisten tuotosten taus-

talla olevista kieliasenteista, mutta mielenkiinto on kohdistunut lähinnä vain tuotokseen, 

ei puhujien kielinäkemykseen. Maallikoiden kieltä koskevia kommentteja ja mielipiteitä 

on pidetty lingvistiikan valtavirrassa toisarvoisina ja tieteelliseltä kannalta epäkiinnos-

tavina. Kansanlingvistiikaksi nimetty kielitieteen ala on kuitenkin osoittanut, että puhu-

jien kielellisten käsitysten ja havaintojen huomioiminen on jopa välttämättömyys, jos 

halutaan todella ymmärtää ja selittää kieliasenteiden voima kielellistä variaatiota tuke-

vana seikkana. (Vaattovaara 2009: 26–27.)  

 

Niedzielskin ja Prestonin (2000: 2) mukaan ei-kielitieteilijöiden mielestä varsinaista 

kielitieteen alaa ei ole olemassakaan. Tämän vuoksi he ajattelevat, että äidinkieliset pu-

hujat sekä älykkäät maallikot ovat kielen parhaimpia asiantuntijoita. Vaattovaaran 

(2009: 30) mukaan lingvistillä kuitenkin on koulutuksensa ansiosta käytössään monen-

laisia menetelmiä ja tietoja, joiden avulla kieltä kuvataan ja selitetään. Sen sijaan kie-

lenpuhujalla, maallikolla, jolla ei ole kielitieteellistä koulutusta, ei tavallisesti ole tie-

teellistä tietoa kielestä tai sen variaatiosta eikä edellytyksiä ymmärtää kielen rakennetta 



11 

 

tai vaihtelua lingvistin tavoin.  Maallikotkin puhuvat kielestä, vaikka heidän tapansa 

puhua poikkeaa tieteellisistä jäsentely- ja puhetavoista. Niedzielski ja Preston (2000: 

302) täsmentävätkin, että kielitieteilijöiden ja maallikoiden metakielet eroavat toisis-

taan. Metakielellä tarkoitetaan kieltä, jolla kielestä puhutaan. 

 

Maallikon ajattelutavalle on tavallista nähdä kieli abstraktina ja staattisena ideaalikiele-

nä, jonka vastakohtia ovat erilaiset väännökset ja huonommat versiot. Tavallisesti maal-

likko ei myöskään erota kieltä ja sen puhujia toisistaan. (Vaattovaara 2009: 30–31.) 

Niedzielski ja Preston (2000: 302–314) tekevät jaon metakielen ensimmäiseen ja toi-

seen tasoon. Metakielen ensimmäisellä tasolla tarkoitetaan maallikoiden kommentteja 

kielestä. Metakielen toinen taso puolestaan tarkoittaa kieliyhteisön jäsenille yhteisiä 

kieleen liittyviä uskomuksia. Metakielen toinen taso ei siis ole varsinaisesti puhetta, 

vaan kieleen liittyviä kulttuurisia malleja. (Niedzielski & Preston 2000: 302, 308–309.) 

 

Tässä tutkielmassa sivuan metakielen toista tasoa. Koska en täsmällisesti tutki kieleen 

vaan fennistiikan tieteenalaan liittyviä käsityksiä, täytyy metakielen toinen taso soveltaa 

käytettäväksi osittain. Kun vastaajat kirjoittavat käsityksiään fennistiikasta, sivuavat he 

samalla käsityksiään ja uskomuksiaan suomen kielestä esimerkiksi näin: 

 

(1)  [Fennistiikka on tärkeää] Koska kielet häviää pikkuhiljaa jos niitä ei käytä 

ja tutkimuksen avulla saa paljon vastauksia kuinka kieli on muuttunut tai 

miten se tulee muuttumaan. Tutkimukset on tärkeitä myöskin siksi koska 

nykyään äidinkielen taidot on ”vähentyneet”.  

 

Tämä vastaaja siis uskoo kielten häviävän, jos niitä ei käytetä. Hän myös ajattelee tut-

kimuksella saatavan tietoa kielen kehittymisestä ja että suomalaisten äidinkielen osaa-

minen on jostakin syystä heikentynyt. 

 

Suomessa kansanlingvistiikka on varsin tuore tutkimussuuntaus (Vaattovaara 2001: 27). 

Fennistiikan ensimmäinen kansanlingvistinen, tarkemmin sanottuna kansandialektolo-

ginen eli kansan murrekäsityksiä tutkiva julkaisu on Aila Mielikäisen ja Marjatta Palan-

derin artikkeli Suomalaisten murreasenteista, joka on julkaistu Sananjalassa vuonna 

2002. Tämän jälkeen kansanlingvistinen tutkimus on keskittynyt Suomessa lähinnä kie-

len alueellisen variaation ja erityisesti itämurteiden tutkimiseen (Vaattovaara 2009: 27). 

Ensimmäinen kansanlingvistinen väitöskirja fennistiikan alalta on Johanna Vaattovaa-
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ran Meän tapa puhua – Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja mur-

realueena (2009). Kansanlingvistinen suuntaus syntyikin alun perin sosiolingvistiikan ja 

dialektologian eli murteentutkimuksen välimaastoon 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. 

Tutkimussuuntauksen vakiinnuttajana pidetään yhdysvaltalaista Dennis R. Prestonia. 

(Mielikäinen & Palander 2002: 90.) 

 

 

2.2. Kyselylomaketutkimus 

 

Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely, 

havainnointi sekä erityyppisiin dokumentteihin perustuva tieto (Tuomi & Sarajärvi 

2009: 71). Kyselylomake soveltuu hyvin aineistonkeruumenetelmäksi tähän tutkiel-

maan, jossa ei pyritä Eskolan ja Suorannankin (1998: 61) mainitsemiin varsinaisiin ti-

lastollisiin yleistyksiin vaan antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta tutkittavasta ilmi-

östä.  

 

Tutkimukseen vastaajat valitsin jo olemassa olevia ryhmiä hyödyntäen. Valli (2007a: 

112, 114) toteaa, että aineistonkeruu on nopeaa, kun käytetään hyväksi olevassa olevien 

ryhmien rakenteita. Tällaisessa ryväsotannassa aineiston kerääminen on lisäksi taloudel-

lista. Otannan onnistuminen onkin keskeinen tekijä yleistettäessä tutkimuksessa saatuja 

tuloksia. 

 

Vallin (2007a: 102, 104−105) mukaan kyselylomakkeen tekemisessä tulee olla huolelli-

nen, sillä se luo perustan tutkimuksen onnistumiselle. Valli korostaa, että mikäli vastaa-

ja ei ajattele samalla tavalla kuin tutkija on kysymyksissään tarkoittanut, tulokset vääris-

tyvät. Kysymykset eivät saa olla johdattelevia, ja niiden tulee olla yksiselitteisiä. On 

myös tärkeää harkita tarkoin kysymysten määrää ja kyselylomakkeen pituutta, sillä vas-

taajat jättävät helposti vastaamatta liian pitkään lomakkeeseen tai vastaavat siihen huo-

limattomasti. Myös käytetty kieli on merkityksellinen seikka kyselyn onnistumisen 

kannalta. Valli muistuttaa, että kysymykset on syytä muuttaa vastaajalle henkilökohtai-

seen muotoon: esimerkiksi kysymyksen Mitä kaikkea suomen kielen opiskelu yliopistos-

sa mielestäsi sisältää? olen noudattanut tätä periaatetta. Vierasperäisten sanojen käyttö 

ei myöskään ole kaikissa tapauksissa suotavaa, minkä vuoksi en käyttänyt kyselylo-
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makkeessa lainkaan käsitettä fennistiikka. Korvasin sen suomen kielen opiskelu ja tut-

kimus -yhdistelmällä.  

 

Kyselylomakkeeseen laadin tutkielmani ohjaajien avulla kahdeksan avointa kysymystä, 

jotka liittyivät fennistiikan sisältöihin, käytännöllisyyteen, kansalliseen arvoon sekä 

suomen kielen opiskeluun toisena ja vieraana kielenä (ks. liite 1). Kysymykset ovat tar-

koituksellisesti avoimia, jotta ne johdattelisivat vastaajia mahdollisimman vähän. 

Avoimista kysymyksistä saatu aineisto sopii lisäksi sisällönanalyysilla käsiteltävän teh-

tävän tutkimuksen materiaaliksi, sillä paitsi vastauksen sisällöllä myös sen tuottamiseen 

valituilla sanoilla ja käsitteillä on merkitystä. Koska kysymykset ovat avoimia, ovat 

vastaajat voineet mainita esimerkiksi fennistien tutkimuskohteita niin monta kuin ovat 

halunneet. Kaikki tämän tutkimuksen aineisto on kerätty täsmälleen samaa kyselyloma-

ketta käyttäen. Vallin (2007a: 124) mukaan avointen kysymysten ensimmäinen etu on 

se, että vastausten joukossa voi esiintyä hyviä ideoita. Toinen etu on, että niiden avulla 

voidaan saada vastaajan mielipide selville perusteellisesti. Avointen kysymysten huono 

puoli on, että niihin jätetään helposti vastaamatta ja että vastaukset ovat ylimalkaisia ja 

epätarkkoja. Aina vastaaja ei vastaa suoraan kysymykseen vaan sen vierestä, jolloin 

vastaukset ovat hedelmättömiä. Esimerkiksi kysymyksen Mitä suomen kielen tutkijat 

tutkivat? vastausta (2) kielen muotoja? ei voida luokitella lainkaan. Vastaus on epämää-

räinen, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista luokitella mihinkään luokkaan kuuluvaksi. 

 

Testasin kyselyä kolmella tuttavallani: katsoin, ymmärsivätkö he kysymykset oikein ja 

tein muutamia muutoksia kysymysten muotoon. Kyselylomakkeen esitestauksesta on 

hyötyä sekä tutkijalle että vastaajalle (Valli 2007b: 198). Lomakkeen kaikki kysymykset 

ovat kysymyssanalla alkavia hakukysymyksiä. Hakukysymyksillä pyrin siihen, että in-

formantit vastaisivat kysymyksiin muutaman sanan sijaan kokonaisin virkkein. Ensim-

mäiseen kysymykseen, Mitä kaikkea suomen kielen opiskelu yliopistossa mielestäsi si-

sältää? lisäsin sanan kaikkea, jotta informantit eivät tyytyisi liian ylimalkaisiin vastauk-

siin ja jotta vastaukset olisivat mahdollisimman monipuolisia ja harkittuja. Tuon kysy-

myksen vastaukset ovatkin hyvin heterogeenisiä. Yhdessä vastauksessa on mainittu vain 

yksi opiskelun osa-alue, kuten (3) kielioppia, kun taas toisessa lista jatkuu pidempään: 

(4) Suomen kieltä, kielioppia. Kielen muuttumista ja sana- ja lauserakenteita. Kirjalli-

suutta ja runoutta. Suomen kieltä osana kulttuuria. 
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Kuten edellä on todettu, avoimet kysymykset johdattelevat vastaajaa vähemmän kuin 

vaihtoehtoja sisältävät kysymykset. Silti tässäkin tapauksessa osa kysymyksistä luo pe-

rustan tietynlaisille vastaustyypeille. Esimerkiksi kysymys Miksi suomen kielen opiskelu 

ja tutkimus on tärkeää? implikoi, että suomen kielen opiskelu ja tutkimus on tärkeää. 

Samoin kuin kysymys Mitä hyötyä suomen kielen opiskelusta ja tutkimuksesta on suo-

malaisuuden kannalta ajateltuna? sisältää valmiin arvottamisen sen puolesta, että suo-

men kielen opiskelusta ja tutkimuksesta on hyötyä, kenties muutenkin kuin suomalai-

suuden kannalta ajateltuna. Seuraavaan kysymykseen liittyivät käsitteet toinen ja vieras 

kieli: Ketkä opiskelevat suomen kieltä toisena tai vieraana kielenä? Kysymykseen vas-

taaminen vaikeutui, jos ei ymmärtänyt näiden kahden välistä eroa. 

 

 

2.3. Sisällönanalyysi vastausten analyysimenetelmänä 

 

Kyselylomakkeilla keräämäni aineiston analysoin laadullisella sisällönanalyysilla, jota 

käytetään usein perusanalyysimenetelmänä laadullisissa tutkimuksissa. Menetelmällä 

aineistoa voidaan analysoida systemaattisesti ja objektiivisesti. Sen avulla tutkittavasta 

ilmiöstä saadaan kuvaus tiivistetyssä ja yleistetyssä muodossa. Sisällönanalyysissa etsi-

tään tekstin merkityksiä, kun taas esimerkiksi diskurssianalyysissa analysoidaan, miten 

noita merkityksiä tekstissä tuotetaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91, 103−104.)  

 

Tuomen ja Sarajärven (2009: 108) mukaan sisällönanalyysin tarkoitus on luoda sanalli-

nen ja selkeä kuvaus tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä. Menetelmän avulla aineisto 

järjestetään tiiviiseen muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Laadullisen 

aineiston analysoinnin tarkoituksena on informaatioarvon lisääminen, sillä hajanaisesta 

aineistosta pyritään luomaan mielekästä ja yhtenäistä informaatiota. Aineiston laadulli-

nen käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan: aluksi aineisto hajotetaan 

osiin, sen jälkeen käsitteellistetään ja lopuksi kootaan uudeksi loogiseksi kokonaisuu-

deksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108 ja siinä mainitut lähteet.) 

 

Kansanlingvistisissä tutkimuksissa on käytetty useita tutkimusmenetelmiä. Kvalitatiivi-

set tutkimusmenetelmät ovat nousseet viime vuosina kvantitatiivisten kieliasennetutki-

musten rinnalle täydentämään niitä. Esimerkiksi sisältölähtöistä diskurssianalyysia on 

käytetty suorissa kieliasennetutkimuksissa, joissa informanteilta kysytään suoraan, mitä 
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mieltä he jostakin asiasta ovat. (Liebscher & Dailey-O’Cain 2009: 195, 197−198.) Kos-

ka tutkimuskohteenani eivät ole ainoastaan informanttien mielipiteet, sopii sisällönana-

lyysi menetelmänä tämän aineiston analysoimiseen erinomaisesti: sen avulla saan paitsi 

kvantifioitua mutta myös teemoiteltua ja tyypiteltyä tietoa aineistostani. 

 

Tarkoituksenani ei ole luoda tutkimusaineistosta uutta teoreettista kokonaisuutta, kuten 

aineistolähtöisessä induktiivisessa analyysissa. Näin ollen sovellan analyysimenetelmä-

nä teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tuomi ja Sarajärvi (2009: 95−97) tiivistävät, että 

teoriaohjaavassa analyysissa on teoreettisia kytkentöjä, jotka toimivat analyysin etene-

misen apuna. Kokonaisuutena analyysista on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vai-

kutus, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava, vaan pikemminkin 

uusia ajatussuuntia etsivä. Teoriaohjaavan analyysin päättelyn logiikka on abduktiivista: 

tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit teoreettiset mallit. 

Tuomi ja Sarajärvi (2009: 117) mainitsevat, että aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan si-

sällönanalyysin ero kulkee juuri tässä. Keskeistä on, lähestyykö tutkija aineistoa sen 

omilla ehdoilla ja vasta analyysin edetessä liittää sen sopivaksi katsomaansa teoriaan. 

Kuvio 1 havainnollistaa sisällönanalyysin etenemistä tässä tutkielmassa. 
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1. AINEISTON KERÄÄMINEN JA TARKASTELUNÄKÖKULMAN VALITSEMINEN 
 
 

2. VASTAUSTEN LUKEMINEN JA SISÄLTÖÖN PEREHTYMINEN 
 

 
3. VASTAUKSISSA ESIINTYVIEN TEEMOJEN LISTAAMINEN 

 
 

4. ANALYYSIYKSIKÖIDEN NIMEÄMINEN TEMAATTISESTI 
 

 
5. AINEISTON LUOKITTELU 

 
 

6. LUOKITELLUN AINEISTON TYYPITTELY 
 
 

7. YHTEENVEDON KIRJOITTAMINEN 
 

Kuvio 1. Sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi 2009: 109, mukaillen). 

 

Kuten kuviosta 1 käy ilmi, sisällönanalyysia tehtäessä täytyy ensin täsmällisesti päättää, 

mitä aineistosta analysoidaan (Tuomi & Sarajärvi 2009: 92). Tässä tutkielmassa ana-

lysoin kaksi eri näkökulmaa: Ensisijainen kiinnostuksenkohteeni ovat informanttien 

tiedolliset käsitykset fennistiikasta eli esimerkiksi se, mitä he tietävät fennistien opis-

kelevan ja tutkivan tai minne he ajattelevat suomen kielen opiskelijoiden työllistyvän 

valmistumisensa jälkeen. Toiseksi tarkastelen, millaisia mielipiteitä informanteilla on 

fennistiikasta ja suomen kielestä.  

 

Koska olen kerännyt tutkimusaineiston kyselylomakkeella (liite 1), muodostavat kysy-

mykset oman jäsennyksensä aineistoon. Kyselylomakkeesta esiin nousevat teemat ovat 

fennistiikan sisältö (kysymykset 1 ja 2), käytännöllisyys (kysymys 4), kansallinen arvo 

(kysymykset 3 ja 5), suomen kielen opiskelu toisena ja vieraana kielenä (kysymykset 6 

ja 7) sekä historia (kysymys 8). 

 

Eskolan ja Suorannan (1998: 162) mukaan on huomattava, että menetelmän vaiheet 

kietoutuvat usein toisiinsa eivätkä suinkaan ole selvärajaisia. Kuviossa 1 olen havain-
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nollistanut tätä kaksisuuntaisella nuolella vaiheiden 3 ja 4 sekä 4 ja 5 välillä. Seuraavis-

sa alaluvuissa esittelen analyysin etenemisen yksityiskohtaisesti. 

 

 

2.3.1. Teemoittelu ja luokittelu 

 

Tuomen ja Sarajärven (2009: 93, 106) mukaan luokittelu on yksinkertaisin aineiston 

järjestämisen muoto, jonka voidaan nähdä olevan myös kvantitatiivista sisällön teemo-

jen analyysia. Tätä he kutsuvat myös sisällön erittelyksi. Luokittelusta Eskola ja Suo-

ranta (1998: 164) käyttävät nimitystä kvantifioiminen, jonka voi tehdä esimerkiksi tau-

lukoimalla aineistoa. Tässä tutkielmassa havainnollistan temaattisesti luokiteltua tietoa 

pylväsdiagrammeilla (kuviot 29). Kyselylomakkeen jokaisen kysymyksen vastauksista 

olen laatinut oman kuvionsa. Kuvioissa painottuvat nimenomaan informanttien tiedolli-

set käsitykset fennistiikasta. 

 

Kuten Eskola ja Suoranta (1998: 166) toteavat, jo luokittelun aikana tutkija joutuu tul-

kitsemaan aineistoaan melko paljon. Luokittelua yksinkertaistaa mahdollisimman sel-

keiden luokittelukriteerien eli tulkintasääntöjen laatiminen. Luotettavuuden varmistami-

seksi luokittelu kannattaakin tehdä vähintään kahdesti. Teemoittelu on luokittelun kal-

taista, mutta kuten Tuomi ja Sarajärvikin (2009: 93) mainitsevat, teemoittelussa painot-

tuu, mitä kustakin teemasta on sanottu. Eskola ja Suoranta (1998: 175) painottavat, että 

teemoittelu vaatii teorian ja empirian onnistunutta vuorovaikutusta. Omassa tutkielmas-

sani sovellan teemoittelua ja luokittelua seuraavaan tapaan: Vastausten lukemisen ja 

sisältöön perehtymisen jälkeen listaan aineistossa esiintyviä teemoja. Tämä vaihe limit-

tyy erityisesti analyysiyksiköiden temaattisen nimeämisen kanssa. Samalla luokittelen 

aineistoa kevyehkön kvantitatiivisesti eli lasken, kuinka monta kertaa kukin teema ai-

neistossa esiintyy. 

 

Esimerkiksi kysymyksen Mitä kaikkea suomen kielen opiskelu mielestäsi sisältää ?vas-

taukset ovat pääasiassa lyhyitä, muutaman sanan vastauksia. Niiden analyysin aloitan 

kokoamalla aineistosta nousevia teemoja eli kerään pelkistämättömiä vastauksia tai nii-

den osia:  

 

(5)  kieliopin syväluotaus  
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(6)   kielioppiakin  

(7)  kielioppia 

(8)   kielemme sääntöjen opiskelua 

(9)   kirjallisuuden klassikkoteokset  

(10)   kirjallisuutta kirjoista sarjakuviin 

(11)  suomalaisen kirjallisuuden opiskelua 

 

Edellä mainitut vastaukset teemoittelen ryhmiin kielioppi (esimerkit 58) ja kirjallisuus 

(esimerkit 911). Analyysiyksiköt muodostuvat näin ollen teemoista kielioppi sekä kir-

jallisuus.  

 

Analyysiyksiköiden nimeämisessä käytän teoriaohjaavasti fennistiikan tutkimusalojen 

ja opiskeltavien kurssien nimeämistä siltä osin kuin aineisto antaa siihen mahdollisuu-

den. Esimerkiksi kysymyksen Mitä suomen kielen tutkijat tutkivat? analyysiyksikön 

kielen historian ja kehitys vastaukset kokoan niistä, joissa on mainittu kielen alku- tai 

syntyperä, kielen kehitys, nykytila tai tulevaisuus.  

 

Kaikissa tapauksissa teemoittelu ei etene näin yksiselitteisesti. Kysymyksessä viisi, Mi-

tä hyötyä suomen kielen opiskelusta ja tutkimuksesta on suomalaisuuden kannalta aja-

teltuna? informantit ovat pohtineet aihetta laajemmin ja vastanneet jopa usealla virk-

keellä, esimerkiksi näillä tavoin:  

 

(12) Kieletkin kuolevat, eikä meitä suomalaisia ole liikaa. Se että oma äidinkie-

li osataan ja kiinnostaa paljon on tärkeää esimerkiksi peruskoulussa ta-

pahtuvan äidinkielen opetuksen kehittämisen kannalta. 

 

(13)  Suomen kieli säilyy ja osataan asioida toistemme kanssa. Suomen kieltä 

voidaan myös opettaa ulkomaalaisille kun siitä tiedetään itse paremmin. 

 

Edellä mainituissa esimerkeissä nousevat esille teemat suomen kielen säilyminen suo-

malaisten äidinkielenä (vastausten osat kieletkin kuolevat, eikä meitä suomalaisia ole 

liikaa sekä suomen kieli säilyy), suomen kielen opetuksen kehittäminen (se että oma 

äidinkieli osataan ja kiinnostaa paljon on tärkeää esimerkiksi peruskoulussa tapahtu-

van äidinkielen opetuksen kehittämisen kannalta sekä suomen kieltä voidaan myös opet-

taa ulkomaalaisille kun siitä tiedetään itse paremmin) ja kielen osaaminen (se että oma 
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äidinkieli osataan ja osataan asioida toistemme kanssa). Analyysiyksiköt nimeän te-

maattisesti näiden vastausten osalta seuraavaan tapaan: jotta suomi säilyy (suomalaisten 

äidinkielenä), jotta suomen kielen opetusta voidaan kehittää ja jotta suomalaiset osaavat 

kieltä. 

 

Kuten Vallikin (2007a: 210) toteaa, ei ole tarkoituksenmukaista tiivistää aineistoa mah-

dollisimman vähälukuisiin joukkoihin, sillä silloin pienten erojen antama informaatio 

katoaa. Kysymyksen Kuinka kauan suomen kieltä on opetettu ja tutkittu seuraavanlaiset 

vastaustyypit olenkin tästä syystä jakanut kolmeen eri analyysiyksikköön: 

 

(14) 1500-luvusta asti ainakin 

(15)  Mikael Agricolan ajoilta 

(16) varmaan niin kauan kuin sitä on kirjoitettu 

 

Vaikka nämä kaikki vastaukset sijoittuvat historiallisesti samaan ajanjaksoon, jäisi pal-

jon kvalitatiivista tietoa huomioimatta, jos ne luokiteltaisiin kuuluvaksi samaan ana-

lyysiyksikköön. Temaattisesti 1500-luku, Mikael Agricola ja kirjakielen synty ovat 

kaikki merkittävässä roolissa suomen kielen historiassa, ja laadullisesta näkökulmasta 

on merkityksellistä, jos informantti on osannut mainita vastauksessaan jonkin näistä. 

 

Eskola ja Suoranta (1998: 168, 170−171) pohtivat, että luokittelukehikon laatiminen on 

usein vaikeaa. Useita kriteerejä käyttävä luokitus kuvaa heidän mukaansa osuvammin 

tutkittavaa ilmiötä, mutta liian mutkikkaassa luokittelussa vastausten sijoittelu eri luok-

kiin hankaloituu. Kvantifioimisen tarkoitus onkin pilkkoa aineistoa eri aihepiirien mu-

kaan (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009: 93). Luvussa kolme esittelenkin aineiston luokittelu-

perusteita kysymyskohtaisesti. 

 

Aineistosta esiin nousevat mielipiteet käsittelen myös temaattisesti.  Erityisesti vastauk-

set kysymyksiin Miksi suomen kielen opiskelu ja tutkimus on tärkeää? ja Mitä hyötyä 

suomen kielen opiskelusta ja tutkimuksesta on suomalaisuuden kannalta ajateltuna? 

sisältävät tiedollisten käsitysten lisäksi selviä mielipiteitä asiasta. Vastaus (17) Suomen 

kieli on upea kieli siksi sitä kannattaa opiskella ja tutkia sisältää selvän mielipiteen kie-

len upeuden puolesta, kun taas vastauksessa (18) en tiiä yhtään hyvää syytä kieli näh-

dään täysin hyödyttömänä. Käsittelen vastauksia sen mukaan, ajatellaanko niissä fennis-
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tiikan olevan hyödyllistä vai hyödytöntä. Kuten Kalliokoski (1997: 14) mainitsee, kie-

lenkäyttö ei ole vain informaation välittämistä, vaan jokainen ilmaus ja sanavalinnat 

kertovat käyttäjänsä tunteista ja suhtautumisesta puheena olevaan asiaan. 

 

Aineistossa on jonkin verran sellaisia vastauksia, joita ei voi luokitella lainkaan. Näillä 

vastauksilla on kuitenkin merkitystä laadullisessa tutkimuksessa, koska hyvin usein ne 

silti sisältävät jonkin käsityksen tai mielipiteen asiasta. Näitä vastauksia esittelen ja kä-

sittelen tarpeen mukaan luvussa kolme. 

 

 

2.3.2. Tyypittely 

 

Eskolan ja Suorannan (1998: 182−183) mukaan laadullisen aineiston analyysia voi luo-

kittelun jälkeen jatkaa rakentamalla vastauksista yleisempiä tyyppejä. Tyypittelyssä on 

kysymys aineiston ryhmittelystä selvärajaiseksi joukoksi samankaltaisia vastauksia. 

Tyypit siis tiivistävät ja tyypillistävät, ja parhaimmillaan ne kuvaavat laajasti ja mielen-

kiintoisesti, mutta kuitenkin taloudellisesti aineistoa. 

 

Luokittelun ja teemoittelun avulla kuvioihin kokoomani tiedolliset käsitykset fennistii-

kasta yhdistelen ensin mahdollisimman yleisiin tyyppeihin. Tähän tyyppiin otetaan mu-

kaan vain sellaisia asioita, jotka esiintyvät suuressa osassa tai jopa kaikissa vastauksissa 

(Eskola & Suoranta 1998: 182). Tyypitellyt vastaukset kokoan niistä analyysiyksiköistä, 

jotka on mainittu vähintään 25 %:ssa vastauksista. Esimerkiksi kysymyksen Mitä kaik-

kea suomen kielen opiskelu mielestäsi sisältää? tyypillinen vastaus on: suomen kielen 

historiaa ja kehitystä sekä kielioppia.  

 

Kuten Eskola ja Suorantakin (1998: 181) mainitsevat, aina tutkijan ei tarvitse etsiä 

yleisintä tyyppiä, vaan huomion voi kiinnittää myös tyypillisestä poikkeavien vastaus-

ten etsintään. Tällöin poikkeava vastaus nähdään voimavarana ja kiinnostavana seikka-

na. Muodostan näin ollen myös epätyypillisen vastauksen jokaisesta kyselylomakkeen 

vastausryhmästä. Näiden tyyppien kokoamiseksi ei voida luoda yksiselitteistä mallia. 

Laadullisen tutkimuksen luonteeseen liittyen luon jokaisen epätodennäköisen tyypin 

intuitiivisesti kunkin laatimani kuvion (kuviot 29) antaman informaation puitteissa. 

Esimerkiksi suomen kielen opiskelun sisältöjä tiedustelevan kysymyksen epätyypilli-
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nen vastaus on, että suomen kielen opiskelu sisältää taiteen analysointia, lukutaidon 

kehitystä tai kielisukulaisuuksien tarkastelua, sillä näistä jokainen mainitaan aineistossa 

ainoastaan yhden maininnan. Sen lisäksi, että esimerkiksi taiteen analysoimiseen viit-

taava vastaus mainitaan aineistossa vain kerran, se ei myöskään pidä paikkaansa. Suo-

men kielen opinnot eivät sisällä taiteen analysointia. 

 

Koska tutkimuksen pääpaino on informanttien tiedollisissa käsityksissä, en tyypittele 

vastauksista esiin nousevia mielipiteitä. Mielipiteet käsittelen luvun kolme alalukujen 

yhteydessä, mikäli niitä vastauksista selkeästi on havaittavissa. Analyysin viimeisenä 

vaiheena vertailen lukiolaisten ja ammattiopistolaisten käsityksiä. Vertailun teen laati-

miini kuvioihin perustuen ja vastausten laajuuksia tarkastellen. Tästä vertailusta sekä 

tutkimuksen keskeisimmistä tuloksista kirjoitan yhteenvedon. 
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3. AINEISTON ANALYYSI 

 

 

Tässä luvussa esitän aineiston analyysin tutkimuskysymysten teemojen mukaisessa jär-

jestyksessä. Kuvioita tulkittaessa on syytä ottaa huomioon, että jokainen informantti on 

itse päättänyt, kuinka laajoja vastauksia hän kysymyksiin kirjoittaa. Näin ollen aineisto 

on yksittäisten vastausten laajuuden huomioon ottaen hyvin heterogeeninen. Tästä syys-

tä ei myöskään voida olettaa, että jokaisen kuvion mainintojen yhteismäärä olisi sama 

kuin informanttien määrä eli 82. Huomattava myös on, että kaikkia analyysiyksiköitä ei 

ole välttämättä mainittu sekä lukiolaisten että ammattiopistolaisten vastauksissa.  

 

Joissakin kuvioissa on analyysiyksikkö muut. Sen muodostavat maininnat, jotka esiin-

tyvät aineistossa ainoastaan yhden kerran. Näistä annan esimerkkejä jokaisessa alalu-

vussa erikseen, sikäli kun analyysiyksikkö on mukana kuviossa. Eritellessäni tuloksia 

käytän synonyymisesti termejä vastaaja ja informantti. Esittämäni prosentuaaliset osuu-

det ilmoitan lähimpään kokonaislukuun pyöristettyinä. 

 

 

3.1. Käsityksiä suomen kielen opiskelusta 

 

Kyselylomakkeen ensimmäisellä kysymyksellä selvitin, mitä vastaajat ajattelevat suo-

men kielen opiskelijoiden opiskelevan: Mitä kaikkea suomen kielen opiskelu mielestäsi 

sisältää? Tämän kysymyksen vastauksissa korostuvat informanttien tiedolliset käsityk-

set fennistiikasta. Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaineen (2014) mukaan suo-

men kielen opinnoissa tarkastelun kohteena on kieli ilmiöineen: puhutun ja kirjoitetun 

suomen ominaispiirteet ja erot, suomi äidinkielenä ja toisena kielenä sekä suomen kieli 

sukukieltensä ja muiden kielten joukossa. Opinnoissa käsitellään lisäksi nykysuomen 

moninaista alueellista, sosiaalista ja tilanteista vaihtelua, Suomea kieliyhteisönä sekä 

kielellistä vuorovaikutusta. Kuvio 2 havainnollistaa tämän tutkielman aineistossa esiin-

tyviä käsityksiä suomen kielen opiskelun sisällöistä. 
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Kuvio 2. Vastauksissa esiintyvät suomen kielen opiskelun sisällöt. 

 

Kuten kuviosta 2 käy ilmi, tyhjäksi jätettyjä vastauskohtia tai en tiedä -tyyppisiä vasta-

uksia on yhteensä 12. Tämä on enemmän kuin missään muussa lomakkeen kysymyk-

sessä. Eräs vastaaja on jopa kirjoittanut, että (19) En oo kuullutkaan moisesta ennen… 

Suomen kielen historia ja kehitys on puolestaan useimmiten mainittu suomen kielen 

opiskelun sisällöistä. Vastaajista 43 % (32) mainitsee sen. Tähän yksikköön kuuluvat 

sanatarkan (20) kielen historian ja kehityksen mainintojen lisäksi kielensynty, kielen 

syntyperä ja alkuperä sekä juuret, kielen muuttuminen, kielen tulevaisuus ja kielen ny-

kytila. Informantit ovat vastanneet esimerkiksi näillä tavoin: 

 

(21)  suomen kielen historiaa  

 

(22)  suomen kielen historiaa, syntyä, kehittymistä, muuttumista, kielioppiakin 

ehkä 

0 5 10 15 20 25 30 35

* tyhjä/"En tiedä." (12)

maininnat opiskelumuodoista (18)

muut opiskelun sisällöt (5)

kielen asema (2)

äänteet (2)

puhekieli/-viestintä (3)

murteet (3)

sanasto (4)

kieli osana kulttuuria (4)

kielen rakenne (5)

oikeinkirjoitus (11)

kielen tutkiminen (13)

kirjallisuus (14)

kielioppi (26)

kielen historia ja kehitys (32)

yhteensä

lukiolaiset

ammattiopistolaiset
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(23)  Luulen, että siellä syvennytään tarkemmin kielemme historiaan, tapahtu-

miin, vaiheisiin jne. 

 

Esimerkin (22) kirjoittanut informantti pitää selviönä, että kielen historiaa ja kehitystä 

opiskellaan, mutta ehdollistaa kieliopin opiskelun. Temaattisesti kaikki näissäkin esi-

merkeissä mainitut opiskelun kohteet kielioppia lukuun ottamatta tarkoittavat kielen 

historiaa ja kehitystä aikojen saatossa ja kuuluvat näin ollen samaan analyysiyksikköön. 

Kielen historia ja kehitys on yhdistetty yhdeksi analyysiyksiköksi tässä tutkielmassa 

myös siitä syystä, että suomen kielen opinnoissa nuo kaksi aspektia yhdistyvät saumat-

tomasti. Kielen kehitystä tarkastellaan paitsi historiallisesta näkökulmasta myös nyky-

päivän muutokset huomioiden (Oulu yliopisto 2014b.) 

 

Kielioppiin liittyvät maininnat oli helppo luokitella. Suurimmassa osassa kielioppiin 

liittyvistä vastauksista on mainittu opiskelun sisältönä nimenomaan (24) kielioppi. Ai-

noastaan seuraavat vastaukset vaativat tulkintaa:  

 

(25)  kielemme sääntöjen opiskelua 

(26)  taivutusmuotoja 

(27)  kaikkia vaikeita termejä esim. possessiivisuffiksi 

(28)  miten sanat taipuvat  

(29)  Opetellaan kaikki ihme muodot missä sanat kääntyy ainaki. 

 

Kaikissa näissä kuitenkin on kyse kieliopista, kuten teemoittelu osoittaa: kielioppisään-

nöistä, sanojen kieliopillisesta taivutuksesta ja kielioppiin liittyvästä terminologiasta. 

Kaiken kaikkiaan kieliopin suomen kielen opiskelun sisällöksi mainitsee 32 % vastaa-

jista. Huomionarvoista on, että noin viidesosassa vastauksista korostuu, että informantit 

ovat ajatelleet ensimmäistä kysymystä myös hyvin käytännönläheisesti. Opiskelu- ja 

kurssiensuorittamistapoja on mainittu useita:  

 

(30) esseen kirjoittamista 

(31) lukemista 

(32) −− luentoja, opiskelua, harjoittelua  

(33) paljolti itseopiskelua 

(34) esityksiä 
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(35)  tutkitaan arkistoja. 

 

Esimerkeistä (30)(35) käy ilmi, että informanteilla on melko perusteellinen käsitys 

siitä, millaisia opiskelumuotoja yliopistossa käytetään. Esimerkiksi arkistojen tutkimi-

nen viittaa syvälliseen tietoon kielten tutkimuksesta. 

 

Kirjallisuuden opiskelun suomen kielen opiskelun osana mainitsee informanteista 17 %. 

Tyypillisimmät vastaukset ovat: 

 

(36)   kirjallisuutta ja runoutta 

(37)  kirjallisuuden klassikkoteokset 

(38)  kirjallisuutta kirjoista sarjakuviin. 

 

Myös esimerkiksi vastaukset (39) eri aikakausien ja tyylilajien tutkimista ja tulkintaa ja 

(40) erilaisten teoksien käsittelyä ja tutkimista kuuluvat temaattisesti tähän analyysiyk-

sikköön, sillä käsitteet aikakausi, tyylilaji ja tulkinta ovat läheisesti kirjallisuudentutki-

mukseen liittyviä. Yhdessä vastauksessa on erikseen mainittu, että suomen kielen opis-

kelu (41)  eroaa kirjallisuuden opiskelusta. Vastaus antaa ymmärtää, että informantil-

la on varsin laaja tietämys fennistiikasta.  

 

Yhdeksi analyysiyksiköksi muodostui aineiston perusteella kielen tutkiminen, sillä hy-

vin useissa vastauksissa se on mainittu juuri tuossa muodossa, kuten esimerkit 

(42)(45)osoittavat. 

 

(42) kielen tutkimista 

(43) kielen tutkimista/tarkastelua 

(44)  tutkielmien tekoa  

(45) kandin ja pro gradun yms. [kirjoittamista] 

 

Vastaajista 16 % mainitsee opiskelun sisältöjen tutkimuksellisen näkökulman. Kuten 

Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineen (2014b, liite 2) opintojaottelusta käy ilmi, 

on tutkimus yksi viidestä opintojen pääjuonteesta. Opintopisteisiin suhteutettuna suo-

men kielen opinnoista noin 40 % liittyy tutkimukseen. 
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Oikeinkirjoituksen tai kielenhuollon mainitsee vastaajista 16 % esimerkiksi näin: (46) 

miten sitä [suomen kieltä] kirjoitetaan oikein. Muutamissa vastauksissa informantit ovat 

käyttäneet tehostesanoja tuodakseen esiin sen, miten tärkeänä he mainitsemaansa opis-

kelun osa-aluetta pitävät: 

 

(47) ensiksi tulee mieleen oikeinkirjoitussäännöt 

(48)  oikeinkirjoitus perinpohjaisesti 

 

Ensiksi asettaa oikeinkirjoituksen tärkeydessään ensimmäiselle sijalle ja perinpohjaises-

ti ottaa kantaa opiskelun seikkaperäiseen ja perusteelliseen luonteeseen. Prosentuaali-

sesti ulos on yllättävä, sillä useimmiten maallikoiden kielipuheissa korostuu kielenhuol-

lon näkökulma (Hiidenmaa 2003: 42). Liekö osa-alue jäänyt informanteilta epähuomi-

ossa mainitsematta, vai onko todella niin, että he eivät ajattele kielenhuoltoa yliopistos-

sa opiskeltavan?  

 

Eräällä vastaajalla näkökulma suomen kielen opiskelusta on sitä opiskelevien oman 

kielenkäytön kehittämisessä, mutta samalla hän sivuaa myös oikeinkirjoitusta. Infor-

mantti ajattelee, että suomen kielen opiskelija kehittää suomen kielen taitoaan (49)   

”viralliseen” suuntaan    [ja pyrkii]   mahdollisimman virheettömään ja asia rik-

kaaseen tekstiin. Tässä näkökulma perustunee ajatukseen suomen kielen yliopisto-

opintojen ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden samankaltaisuudesta. Lukion äidinkie-

len ja kirjallisuuden opetussuunnitelma kun korostaa paitsi oppiaineen tiedollista mutta 

myös kirjoittamisen taidon näkökulmaa (LOPS 2003: 32−38).  

 

Lukiolaisista kolme opiskelijaa mainitsee erikseen, että yliopistossa opiskellaan (50) 

perusteellisemmin samoja asioita kuin lukiossa. Samaa mieltä on kaksi ammattiopisto-

laisista. Heidän mielestään suomen kielen opiskelijat opiskelevat (51) samaa ku perus-

koulussa, mutta enempi ja syvemmin. Näitä mainintoja en ole luokitellut niiden epätark-

kuuden vuoksi mukaan mihinkään analyysiyksikköön. 

 

Omaksi analyysiyksikökseen nousi kielen rakenne, josta hyvinä esimerkkeinä ovat vas-

taukset (52) suomen kielen rakenteen tutkimista ja (53) kielen rakenteet  . Näitä mai-
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nintoja on yhteensä viisi (6 %). Kielen rakenteen mainitseminen antaa ymmärtää, että 

vastaajalla on melko laaja käsitys kielestä. Kielen rakenteen ja sen suunnittelun kun 

voidaan katsoa olevan yläkäsite, johon kuuluvat kielen järjestelmän, oikeinkirjoituksen, 

kirjakielen muodon ja sanaston kehittämisen näkökulmat (Hiidenmaa 2000: 30).  

 

Mainintoja puhekielestä tai -viestinnästä on aineistossa kolme. Vastauksen (54) −− oi-

keaa puhekieltä kirjoittanut informantti tarkoittaa käsitteellä puhekieli todennäköisesti 

kuitenkin normitettua yleiskieltä. Eräs vastaajista mainitsee, että suomen kielen opinnot 

sisältävät (55)  retoriikkaa eli puhetaidon opiskelua. Siltä osin käsitys pitää paikkan-

sa, että äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevien maisterintutkintoon kuuluu 

kymmenen opintopistettä puheviestintää (Oulun yliopisto 2014a).  

 

Informanteista neljä (5 %) ajattelee suomen kielen opiskelijoiden opiskelevat (56) sana-

rakenteita, (57) sanastoa tai (58)  sanoja, mistä niitä tulee ja millaisia niitä on. Vas-

tauksista on huomattavissa kaksi eri näkökulmaa sanastoon: sanojen rakentuminen sekä 

etymologia eli sanojen alkuperä ja historia. Suomalaisen kulttuurin kieleen liittää sa-

moin neljä vastaajaa (5 %). He ajattelevat opiskelun sisältävän seuraavia asioita: 

 

(59)   kulttuuriin perehtymistä  

(60)  erilaisia suomen kielen kulttuurillisia eroavaisuuksia sekä 

(61)  suomen kieltä osana kulttuuria. 

 

Esimerkistä (60) ei voida päätellä, tarkoittaako informantti suomalaisten välisiä eroavai-

suuksia, kuten murteisiin liittyviä, vai piirteitä, jotka erottavat suomalaisen kulttuurin 

muista maailman kulttuureista. Selkeimmin kielen suoraan osana kulttuuria näkee vas-

tauksen (61) kirjoittanut informantti.  

 

Murteet mainitaan aineistossa kolme kertaa, ja huomattava on, että ammattiopistolaiset 

ovat kirjoittaneet nämä vastaukset. Eräs vastaaja listaa kansanomaisesti myös kaksi eri 

murretta vastauksessaan tähän tapaan: (62)  erilaisia murteita esim. karjalan murre, 

savon murre . Murteiden tutkimus on ollut fennistiikassa merkittävässä roolissa koko 

1900-luvun ajan (Häkkinen 1994: 516), joten laadullisesta näkökulmasta on hienoa, että 
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tämä suomen kieleen ja sen variaatioon olennaisesti liittyvä seikka on mainittu aineis-

tossa. 

 

(63) Äänteitä  tai (64) ääntämistä suomen kielessä opiskelun sisällöksi listaa kaksi 

informanttia. (65) Kielen aseman pohtimista suomen kielen opiskelun sisällöksi mainit-

see niin ikään kaksi vastaajaa. Analyysiyksikön muut muodostavat seuraavat yksittäiset 

maininnat:  

 

(66) taiteen analysointia 

(67)  lukutaidon kehitystä 

(68)  yhteydet muihin kieliin, sukulaisuussuhteita 

(69)  kansan kielitajua sekä 

(70)  miten kieltä käytetään yleensä.  

 

Esimerkiksi vastaukset (71) äikkää, (72) oppia lukemaan ja (73) Suomen kielen laajuut-

ta, sidoksia eivät ole riittävän tarkkoja, jotta ne voitaisiin luokitella mihinkään ana-

lyysiyksikköön. Muutamista vastauksista on tulkittavissa myös informantin mielipide 

kieleen tai asennoituminen tekemääni kyselyyn. Esimerkiksi (74) kaikenlaista ja (75) 

varmaan hyvin paljon kaikkea voivat olla näkemyksiä siitä, että suomen kielen opiskelu 

on monipuolista, mutta ne voivat myös olla ylimalkaisia vastauksia, joita informantti ei 

ole kovin tarkoin miettinyt. (76) Opetusta ja paskanjauhamista puolestaan sisältää val-

miin arvottamisen sen puolesta, että suomen kielen opiskelu on hyödytöntä ajantuhlaus-

ta. 

 

Laadullisesta näkökulmasta ja vastauksia kokonaisuutena tarkastellessa voidaan todeta, 

että informanteilla on kattava käsitys siitä, mitä suomen kielen opinnot yliopistossa si-

sältävät. Esimerkiksi Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineen (2014b) määritelmän 

mukaan suomen kielen opinnot koostuvat viidestä juonteesta: teksti, vaihtelu ja kehitys, 

kielioppi, tutkimus ja integroivat jaksot (ks. liite 2). Teksti-juonteeseen kuuluvat opinto-

jaksot käsittelevät monipuolisesti eri tekstilajeja ja kirjoittamista sekä kielenhuoltoa. 

Vaihtelu ja kehitys puolestaan sisältää opintojaksoja sukukielistä sekä kielen historiasta, 

kehityksestä ja vaihtelusta. Kielioppiin kuuluvat opintojaksot tarkastelevat kieltä äänne- 

ja muoto-opin, johto-opin, lauseopin, sanaston ja nimistön sekä semantiikan näkökul-

mista. Tutkimukseen liittyvien opintojaksojen aikana kirjoitetaan sekä kandidaatintut-
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kielma että pro gradu -tutkielma. Suomen kielen opintojen integroivat opintojaksot 

koostuvat pääosin harjoittelusta sekä valinnaisista opinnoista. 

 

Tyypillinen vastaus kysymykseen Mitä kaikkea suomen kielen opiskelu yliopistossa 

mielestäsi sisältää? on, että suomen kielen opiskelu sisältää kielen historiaa ja kehitystä 

sekä kielioppia. Epätyypillisen vastauksen profiili puolestaan on seuraavanlainen: 

suomen kielen opiskelu sisältää taiteen analysointia, lukutaidon kehitystä tai kielisuku-

laisuuksien tarkastelua. Näistä erityisesti taiteen analysoimiseen viittaava vastaus poik-

keaa merkittävästi tyypillisestä vastauksesta, sillä suomen kielen opinnot eivät sisällä 

taiteen analysoimista. 

 

 

3.2. Käsityksiä suomen kielen tutkimuksesta 

 

Kyselylomakkeen toisella kysymyksellä selvitin informanttien käsityksiä fennistien 

tutkimuskohteista: Mitä suomen kielen tutkijat tutkivat? Kaksi vastaajista on kirjoittanut 

vastaukseksensa tyyliin (77) sama vastaus kuin kysymyksessä 1. Viisi ammattiopiston 

informanttia on jättänyt tämän kyselylomakkeen osion tyhjäksi tai kirjoittanut, ettei tie-

dä vastausta. Kuviosta 2 käy selkeästi ilmi, että kielen historian ja kehityksen ajatellaan 

useimmin kuuluvan suomen kielen opintojen sisältöön. Yllättävää on, että fennistien 

tutkimuskohteena kielen historia ja kehitys korostuu vielä selkeämmin. Kuvioon 3 olen 

luokitellut kysymykseen saamani vastaukset. 
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Kuvio 3. Vastauksissa esiintyvät fennistien tutkimuskohteet. 

 

Kielen historian ja kehityksen analyysiyksikön muodostin temaattisesti samaan tapaan 

kuin luvussa 3.1. Yksikköön kuuluvat siis kielen historian ja kehityksen mainintojen 

lisäksi kielen synty- ja alkuperään, kielen muuttumiseen, kehitykseen, tulevaisuuteen ja 

nykytilaan liittyvät vastaukset. Temaattisesti nämä kaikki tarkoittavat historiaa ja kehi-

tystä aikojen saatossa ja kuuluvat näin ollen samaan laajaan yksikköön. Kielen historian 

ja kehityksen mainitsikin yhteensä peräti 65 % eli 53 vastaajista esimerkiksi näin:  

 

(78) Vielä syvällisemmin suomen kielen alkuperää. 

(79) Kielen syntyä ja kehitystä. 

(80)  Kieltä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Kielemme historiaa. 

(81) Suomen kielen muuttumista, kehittymistä. 
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(82) Kielen muuttumista? Miten kieli on esim. muuttunut 1900-luvulta nykypäi-

vään 

 

Esimerkissä (79) kielen kehittyminen nähdään luonnollisena jatkona kielen synnylle ja 

historialle. Vastauksen (80) kirjoittanut informantti lukee itsensä mukaan suomen kielen 

käyttäjiin possessiivisuffiksilla kielemme, mikä luo henkilökohtaisen suhteen kieleen. 

Esimerkissä (81) vastaaja lisäksi ajattelee kielen muuttumisen olevan myös kehittymis-

tä. Seuraavissa esimerkeissä puolestaan korostuu nykykieli ja kielen tulevaisuus: 

 

(83) Puhumisen ja kirjoittamisen historiaa ja nykyaikaa 

(84)  Myös nykypäivän kieltä tutkitaan. 

(85)  Kielen tulevaisuus, globaalistuvan maailman vaikutukset? 

 

Esimerkissä (84) on huomioitu erikseen nykypäivän kieli, samoin kuin esimerkissä (85), 

jossa pohditaan tutkijoiden tutkivan kielen tulevaisuutta ja erityisesti maapalloistumisen 

vaikutuksia suomen kieleen. Edellinen tulos on merkittävä, sillä seuraavaksi eniten 

mainintoja on sanastosta, joka mainitaan vain 16 %:ssa eli 13 vastauksessa. 

 

(86)  −− esim. mitä uusia sanoja on tullut ja mitä kaikkia uusia sanoja voisi 

kieleen hyväksyä. 

 

(87) uusia sanoja 

(88)  mistä sanat ym. ovat tulleet 

(89)  suomen kielen sanastoa 

(90) Kielen ja sanojen alkuperää  

 

Edellä mainitut käsitykset sanastosta fennistien tutkimuskohteena heijastavat hyvin to-

dellisuutta. Esimerkiksi Sajavaara (1989: 196) toteaa, että sanastollaan kieli kuvastaa 

muuttuvan yhteiskunnan tarpeita, koska muuten se ei voisi toimia ajattelun ja viestinnän 

keskeisenä välineenä. Niin opiskelun kohteena kuin myös fennistien tutkimuskohteena 

korostuu tässä aineistossa sekä sanojen rakentuminen että etymologia. 

 

Murteet fennistien tutkimuskohteena mainitaan aineistossa kolmanneksi useimmin eli 

11 kertaa (13 %) esimerkiksi näin: 
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(91)  murteita ja yleensäkin suomenkieltä 

(92)  Tutkijat tutkivat suomenkielen historiaa, alueellisia murteita ja syntyä. 

(93)  Murteita, kielen rakenteita, kielen muutosta  

 

Tämä lienee seurausta 1990-luvulla alkaneesta murrebuumista, jonka seurauksena muun 

muassa sarjakuvia, keittokirjoja, jouluevankeliumi ja puolueiden vaaliohjelmia on 

käännetty eri murteille (Hiidenmaa 2003: 11). Kokonaisuutena aineistosta voidaan 

huomata, että ammattiopistolaiset tiedostavat murteet ja niiden tutkimuksen lukiolaisia 

paremmin, sillä heidän vastauksissaan mainintoja murteista on enemmän (kuviot 2 ja 3). 

 

Vastauksen tyyppiä (94) kielen rakennetta on kirjoittanut yhdeksän informanttia eli 11 

% kaikista vastaajista. Kielen rakenteeseen voidaan katsoa kuuluvaksi sekä kielioppiin 

että oikeinkirjoitukseen liittyviä asioita, mutta koska aineiston käsittelytapa on nimen-

omaan laadullinen, on olennaista, että kielen rakenne huomioidaan erikseen. Suomen 

kielen opiskelijoiden opiskelukohteena kielen rakenteen mainitsee viisi informanttia 

(kuvio 2), joten fennistien tutkimuskohteena se on mainittu useammin.  

 

Seitsemän informanttia (9 %) on maininnut vastauksessaan muiden kielten vaikutuksen 

tai yhteydet suomen kieleen. Kaksi vastausta oli lisäksi rakennettu siten, että niissä 

muilla kielillä tarkoitetaan nimenomaan sukukieliä: (95) −− Sukulaiskielten merkitystä 

suomen kieleen. Temaattisesti tähän analyysiyksikköön kuuluvat myös seuraavan tyyp-

piset vastaukset: 

 

(96)  Kielien yhtäläisyyksiä, sekä eroavaisuuksia.  

(97) Muiden kielten vaikutus kansan kieleen 

 

Edellä mainituista esimerkeissä korostuu kaksi eri näkökulmaa kielten välisessä vuoro-

vaikutuksessa. Esimerkissä (96) on neutraali kielten välisen tarkastelun näkökulma ver-

rattuna esimerkkiin (97), jossa muut kielet nähdään nimenomaan vaikuttamassa kansan 

kieleen eli suomeen.  

 

Suomen kielen opiskelu toisena ja vieraana kielenä sekä ulkomailla näkyy neljässä vas-

tauksessa esimerkiksi seuraavaan tapaan:  

 



33 

 

(98) Suomen kieltä, sen käyttöä, levinneisyyttä, rakennetta jne. 

(99) Alkuperäisyyttä, puhujien ja opiskelijoitten määrää, murteita 

 

Vastauksen (98) osa levinneisyyttä viittaa selkeästi suomen kielen puhujien maantieteel-

liseen levinneisyyteen, kun taas esimerkissä (99) tutkimuskohteeksi listataan puhujien ja 

opiskelijoiden määrä. Kuten myöhemmin luvussa 3.4. käy ilmi, suomen kieltä ei ajatella 

opiskeltavan ulkomailla eikä toisena tai vieraana kielenä juuri lainkaan. Oletan, että 

nämä vastaukset kirjoittaneet informantit ovat alkaneet pohtia asiaa kyselylomakkee-

seen vastaamisen aikana ja kenties siksi vastanneet tällä tavoin. 

 

Vastaukset (100)  suomalaisten asennetta suomen kieleen sekä (101) kansan kielita-

jua ovat puhtaasti kansanlingvistiikkaan viittaavia. Kuten Palander (2001: 147) määrit-

telee, on kansanlingvistiikka kiinnostunut kieltä ja sen käyttöä koskevista maallikoiden 

havainnoista. Vaattovaaran (2009: 26−27) mukaan kansanlingvistiikaksi nimetty kieli-

tieteen ala on osoittanut, että puhujien kielellisten käsitysten ja havaintojen huomioimi-

nen on välttämättömyys, jos halutaan ymmärtää ja selittää kieliasenteiden voima kielel-

listä variaatiota tukevana seikkana. Mielenkiintoista on, että yhdessä vastauksessa fen-

nistien tiedetään tutkivan (102) kielen merkitystä eri yhteyksissä esim. nettifoorumeilla. 

Internetistä löytyvää materiaalia on tutkittu vasta verrattain vähän ja nimenomaan kan-

sanlingvistisestä näkökulmasta, ja siksi tämä maininta on merkittävä. Mainintoja kan-

sanlingvistiikkaan luokiteltavaksi on yhteensä siis kolme (4 %).  

 

Fennistien tutkimuskohteista kirjoittaa eräs informantti näin: (103) kielen alkuperää, 

muuttumista, levinneisyyttä, tulevaisuutta, asemaa maailmassa. Vastauksessa näyttää 

olevan tietty historiallinen jatkumo. Ensin mainitaan kielen synty, sitten muuttuminen ja 

levinneisyys. Näiden jälkeen tulevat maininnat tulevaisuudesta ja asemasta maailmassa. 

Informantti listaakin fennistien todellisia tutkimuskohteita. Vastauksensa hän kuitenkin 

on rakentanut siten, että piilevä uskomus tulee esille: kielen asemaa on syytä pohtia ni-

menomaan nykypäivänä.  

 

Tutkimuskohteena kaksi mainintaa aineistossa saivat seuraavat osa-alueet: suomen kie-

len asema, suomalainen kulttuuri, suomen kielen osaaminen, oikeinkirjoitus ja tyylit. 

Yllättävää on, ettei myöskään kirjallisuus saa kuin kaksi mainintaa esimerkiksi näin: 
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(104) kirjallisuutemme erityispiirteitä. Kuten kuviosta 2 voi huomata, suomen kielen 

opiskelijoiden sisältönä kirjallisuus mainittiin useammin, 14 kertaa (17 %).  

 

Analyysiyksikköön muut maininnat olen teemoitellut seuraavat vastaukset tai niiden 

osat: 

 

(105)  lukutaidon kehitystä  

(106) suomenkielisten kokemuksia käyttökielestään  

(107)  Suomen kielen puhumista ja kirjoittamista, sitä ketkä sitä puhuvat ja missä 

muualla sitä käytetään sekä suomen kielen ymmärtämistä 

 

Vastaus (107) on hyvin epätyypillinen tässä aineistossa. Kokonaisuutena olen teemoitel-

lut vastauksen luokkaan muut maininnat. Tutkimuskohteena on mainittu puhuminen ja 

kirjoittaminen, joista puhuminen voisi viitata murteisiin mutta toisaalta myös puhuttuun 

kieleen ja sen ominaispiirteisiin yleensä. Puhumisella ja kirjoittamisella informantti vii-

tannee maallikoiden kielenkäyttöön. (108) Suomen kieltä? on hyvä esimerkki vastauk-

sesta, jonka tyyppisiä en ole luokitellut kuuluvaksi mihinkään analyysiyksikköön. Vaik-

ka tutkimuskohteena mainitaankin kieli, ei vastaus ole tarpeeksi yksityiskohtainen, jotta 

sen voisi mihinkään analyysiyksikköön katsoa kuuluvaksi.  

 

Tyypillisessä vastauksessa kysymykseen Mitä suomen kielen tutkijat tutkivat? on mai-

nittu, että fennistit tutkivat kielen historiaa ja kehitystä. Epätyypillisessä vastauksessa 

puolestaan mainitaan jokin yksittäisiä mainintoja saaneista tutkimuskohteista, kuten 

lukutaidon kehittyminen tai suomenkielisten kokemukset suomen kielestä.  

 

 

3.3. Käsityksiä fennistien työmahdollisuuksista 

 

Kyselylomakkeen neljännellä kysymyksellä selvitin fennistiikan käytännöllistä hyötyä: 

Millaisiin työtehtäviin suomen kielen opiskelija voi valmistuttuaan hakeutua? Vastauk-

set oli helppo luokitella, sillä pääsääntöisesti ne ovat täsmällisiä muutaman sanan vasta-

uksia. Tavallisimmin niissä on mainittu jokin tietty ammatti, kuten (109) opettaja. Yh-

teensä kolme informanttia (4 %) oli vastannut, ettei tiedä vastausta kysymykseen. Kuvi-

osta 4 käyvät ilmi aineistossa esiintyvät fennistien työllistymismahdollisuudet amma-

teittain. 
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Kuvio 4. Vastauksissa esiintyvät valmistuneiden suomen kielen opiskelijoiden 

mahdolliset ammatit. 

 

 

Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaineen (2014) mukaan suomen kielen maiste-

reita toimii muun muassa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajina, toimittajina, tiedottaji-

na, tutkijoina sekä kielikonsultteina. Kuten kuviosta 4 nähdään, opettajan ammatti on 

mainittu tämän tutkielman aineistossa selvästi useimmin. Peräti 72 vastaajaa 82:sta eli 

88 % on maininnut sen esimerkiksi näin:  

 

(110) äidinkielen opettaja 

(111) opettaja 

(112) suomen kielen opettaja 

(113) opettamaan ulkomaalaisille suomen kieltä 

(114) äidinkielen lehtoriksi 

(115) opetustehtäviin.  
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Näistä neljästä esimerkki äidinkielen opettaja saa eniten mainintoja eli 44. Toiseksi eni-

ten mainintoja eli 23 saa opettaja, kolmanneksi suomen kielen opettaja (kolme mainin-

taa) ja neljänneksi ulkomaalaisten suomen kielen opettaja (kaksi mainintaa). Mielen-

kiintoista on, että suomen kielen opettaja ja ulkomaalaisten suomen kielen opettaja, jot-

ka voivat viitata suomen kielen opettamiseen toisena tai vieraana kielenä, on mainittu 

ainoastaan ammattikoululaisten vastauksissa. Vastaus (116) olisko ulkomaille suomen 

kielen opettajaksi on sikäli erikoinen, että sama informantti toteaa kysymykseen Missä 

määrin ajattelet suomen kieltä opetettavan ja opiskeltavan ulkomailla? seuraavaan ta-

paan: (117) No ei kait sitä kauheesti opiskella. varmaan ainakin Ruotsalaiset. Tässä 

tapauksessa kyselylomake itsessään on vaikuttanut informantin vastauksiin, sillä myö-

hemmin lomakkeessa on kysymyksiä suomen kielen opiskelusta toisena ja vieraana kie-

lenä. 

 

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen Palmenia (2013) ylläpitää inter-

net-sivustoa, joka sisältää tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta 

ja valmistuneiden kuvauksia työstään. Tiedot suomen kielen opiskelijoiden työllistymi-

sestä on koottu 193 valmistuneelta. Koska Palmenian laatimalla kyselylomakkeella on 

kerätty tietoa useiden eri alojen opiskelijoilta, ei se palvele spesifisti suomen kielen 

opiskelijoita. Oman tehtävänimikkeensä voi jokainen vastaaja määritellä itse. Tästä joh-

tuen esimerkiksi opettajan ammatti on mainittu usein eri tavoin, kuten suomen kielen ja 

viestinnän lehtori, suomen kielen opettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori tai tun-

tiopettaja. Kyselyn otanta on kuitenkin mielestäni riittävän suuri, jotta voin verrata sitä 

omaan aineistooni.  

 

Palmenian (2013) sivuston mukaan noin 53 % otantaan osallistuneista työllistyy kun-

nan, kuntayhtymän tai kunnallisen liikelaitoksen palvelukseen. Mainituista 81:stä eri 

työtehtävästä 28 eli noin 35 % on opetuksen ja kasvatuksen alalla, kuten äidinkielen ja 

kirjallisuuden lehtori, suomi toisena kielenä -lehtori ja kouluttaja. Tässä aineistossa 

useimmin mainittu ammatti on siis myös Palmenian (2013) mukaan merkittävin suomen 

kielen opiskelijoiden työllistäjä.  

 

Tutkijan ammatin on maininnut yhteensä 33 % tämän aineiston informanteista. (118) 

Kielen tutkimukseen ja (119) tutkijaksi ovat tyypillisimmät tämän analyysiyksikön vas-

taukset. Eräs vastaajista ajattelee suomen kielen opiskelijoiden työllistyvän (120) joi-
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hinkin kielentutkimustehtäviin valtion leipiin. Hänellä on siis tietoa myös työnantajata-

hosta, jonka palvelukseen fennistien on mahdollista työllistyä. Pamenian (2013) mukaan 

noin 38 % suomen kielen opiskelijoista työllistyy yksityiselle sektorille tai valtionyhti-

öihin, mutta tutkimustyöhön liittyviä mainintoja on ainoastaan kolme eli alle kaksi pro-

senttia.  

 

Vaikka kaikki kuviossa 4 mainitut työtehtävät ovat luonteeltaan suomen kielen asian-

tuntijoiden tekemiä, keräsin yksittäisiä mainintoja saaneet suomen kielen opintoja vaa-

tivat ammatit tai työtehtävät analyysiyksikköön asiantuntijatehtävät. Asiantuntijatehtä-

viin kuuluvat kahden selkeän (121) asiantuntija-maininnan lisäksi esimerkiksi vastauk-

set  

 

(122) johonkin kielitoimistoon 

(123)  −− uusien kielioppisääntöjen tekijäksi tai jotain… 

(124) yliopistoon 

(125)  oppikirjojen laatimiseen 

(126)  filologi ja 

(127)  −− ehkä muihin aloihin, jossa itse äidinkieli on tärkeää. 

 

Näissä kaikissa painottuu kielen ammattilaisen rooli asiantuntijana. Esimerkki (125) 

viittaa opetusmateriaalin tekemiseen. Vastauksesta ei kuitenkaan käy ilmi, ajatteleeko 

informantti nimenomaan suomen kielen oppikirjoja vai esimerkiksi kielenhuoltajan teh-

tävää uusien oppikirjojen oikolukijana. Informantti, joka ajattelee suomen kielen opis-

kelijan työllistyvän yliopistoon, nähnee työn kenties paitsi tutkimusluonteisena myös 

alan korkeaa asiantuntijuutta vaativana. Toisaalta opiskelijan voidaan tulkita ottavan 

kantaa myös työnantajatahoon. Eräs informantti on nostanut vastauksessaan esille paitsi 

tyypillisimmän vastauksen, opettajan, mutta myös huomioinut kielen osana kulttuuria: 

(128) Ensimmäisenä tulee mieleen äidinkielen opettaja, jokin suomalaisen kulttuurin 

työpaikka esim museot. Tämän vastauksen olen katsonut kuuluvaksi asiantuntijatehtä-

viin, sillä siinä oletettavasti vastaaja näkee kielen asiantuntijan roolin merkittävänä 

myös suomalaisen kulttuurin kannalta. 

 

Suomen kielen opiskelijoiden ajattelee työllistyvän (129) kääntäjäksi tai (130) käännös-

tehtäviin vastaajista kahdeksan eli noin 10 %. Tällä tarkoitettaneen nimenomaan suo-
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mentamista. (131) Tulkiksi suomen kielen opiskelijoiden ajattelee työllistyvän viisi in-

formanttia eli kuusi prosenttia. Kääntäjä ja tulkin työtehtävät vaativat suomen kielen 

opiskelijalta kuitenkin myös muiden kielten opintoja. Samoin sivuaineopintoja vaativat 

myös kaikki muut kuviossa 4 mainitut ammatit. Sivuaineiden merkityksestä työmahdol-

lisuuksien yhteydessä en kuitenkaan nähnyt tarpeelliseksi kysyä, koska tarkoitukseni on 

ollut pitää näkökulma nimenomaan fennistiikassa. 

 

(132) Toimittajan työn tai (133) kirjoittamaan lehtijuttuja on maininnut ainoastaan 

kolme informanttia. Tämä tulos on yllättävä, sillä kuten Palmenian (2013) internet-

sivustolta käy ilmi, ovat viestinnän ja mediatyön ammatit opetustyön jälkeen seuraavak-

si suurin suomen kielen maistereiden työllistäjä. Viestinnän tai mediatyön työtehtäviä 

on mainittu Palmenian (2013) otannassa 17 eli noin 21 %. Hyviä esimerkkejä tämän 

alan työtehtävistä ovat toimittaja, tiedottaja ja kustannustoimittaja, joista kahta jälkim-

mäistä ei mainita lainkaan tämän tutkielman aineistossa. 

 

(134) Oikolukijaksi valmistuneen suomen kielen opiskelijan katsoo työllistyvän kaksi 

informanttia. Oikolukijan tehtävänä on korjata tekstejä kielioppi- ja kielenhuollon sään-

töjen mukaiseksi, joten luonteeltaan työ on perustavanlaatuista suomen kielen ammatti-

laisen työtä. Kirjallisuuteen liittyviä ammatteja aineistossa on kaksi: (135) kirjailija ja 

(136) kirjastotyöntekijä. Näistä kirjailijan on maininnut viisi ja kirjastotyöntekijän yksi 

informantti. Eräs informantti mainitsee ammatin (137) vapaa kirjailija. Kuten jo luvus-

sa 3.1. käy ilmi, kirjallisuus saatetaan nähdä osana suomen kielen opintoja, vaikka se on 

oma erillinen oppiaineensa. Suomen kielen opiskelu ei kuitenkaan varsinaisesti valmista 

kirjailijan tai kirjallisuuteen muutoin liittyviin ammatteihin vaan nimenomaan kielen 

asiantuntijatehtäviin. 

 

(138) Toimistotöihin työllistyminen on mainittu kahdessa vastauksessa. Nämä vastaajat 

eivät kenties ole osanneet täsmällisesti mainita, millaisia tehtäviä he ajattelevat fennisti-

en tekevän, mutta luonnehtivat työtä toimistossa tehtäväksi. Vastaus on sikäli oikein, 

että esimerkiksi tutkijan ja kielen asiantuntijoiden työ on pitkälti toimistossa tehtävää. 

Myös Palmenian (2013) otannassa esimerkiksi palveluvastaavan ja osastosihteerin am-

matteja luonnehditaan toimistotyöksi.  
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(139) Kait se voi pyrkiä mihin vaan on esimerkki vastauksesta, jota en ole luokitellut 

lainkaan. Tässä vastauksessa ei mainita täsmällisesti mitään ammattia tai tehtävää, joten 

olisi ylitulkintaa luokitella se esimerkiksi asiantuntijatehtäviin. Myös vastaus (140) Mo-

nenlaisiin, vaikka suomen kielen opettajaksi antaa kuitenkin ymmärtää, että suomen 

kielen opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet valmistumisen jälkeen ovat informant-

tien mielestä monipuoliset. Eräs infomantti mainitsee lisäksi, että (141) kielentuntemus-

ta tarvitaan useilla eri aloilla. Vastauksista voi päätellä, että informantit näkevät kielen 

tarpeellisena ja arvostettavana osana työtä monilla eri aloilla. 

 

Vaikkei suurin osa fennistien ammateista saanutkaan kovin monta mainintaa, voidaan 

kvalitatiivisesta näkökulmasta sanoa, että vastaajilla on melko totuudenmukainen ja 

laaja käsitys fennistien työllistymismahdollisuuksista. Todenmukaiseen tilanteeseen 

verrattuna tavallisimmat ammatit ovat tässäkin aineistossa useimmiten mainitut. Tyypil-

linen vastaus on, että suomen kielen opiskelija voi työllistyä opettajaksi tai tutkijaksi. 

Yliopistojen merkitys tieteellistä tutkimusta tekevänä instituutiona näkynee tässä: noin 

kolmasosa aineiston informanteista ajattelee yliopistotutkinnolla työllistyttävän tutki-

jaksi. Epätyypillisessä vastauksessa on mainittu kirjastotyöntekijä tai asiakaspalvelija. 

Näistä molemmat on mainittu aineistossa ainoastaan yhden kerran, eivätkä ammatit 

myöskään kuulu koulutusta vastaaviin työtehtäviin. 

 

 

3.4. Käsityksiä suomi toisena ja vieraana kielenä -opetuksesta 

 

Käsityksiä suomen kielen opiskelusta toisena ja vieraana kielenä kysyin lomakkeen 

kuudennella ja seitsemännellä kysymyksellä Missä määrin ajattelet suomen kieltä ope-

tettavan ja opiskeltavan ulkomailla? sekä Ketkä opiskelevat suomen kieltä toisena tai 

vieraana kielenä? Vaikka näiden kahden kysymyksen vastaukset ovat jokseenkin pääl-

lekkäisiä, olen analysoinut molemmat erikseen, jotta niiden sisältämä laadullisesti mer-

kittävä informaatio ei katoaisi mekaaniseen kvantifioimiseen. Sisällönanalyyttiseen me-

todiin tukeutuen esittelen vastauksissa ilmeneviä käsityksiä laajasti myös sanallisesti. 

Huomionarvoista on, että erityisesti näiden kysymysten vastauksissa korostuu infor-

manttien epävarmuus. Vastauksiaan he ovat ehdollistaneet esimerkiksi käyttämällä pie-

niä epävarmuutta ilmaisevia sanoja ja ilmauksia, kuten mahdollisesti, ehkä, varmaan ja 

kai sekä luulen, uskoakseni ja eikö. 
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3.4.1. Suomen kielen opiskelu ulkomailla 

 

Kysymyksen kuusi, Missä määrin ajattelet suomen kieltä opetettavan ja opiskeltavan 

ulkomailla? vastauksissa painottuu kolme eri näkökulmaa: useimmiten vastauksissa on 

kirjoitettu käsityksiä siitä, kuinka paljon suomea ajatellaan opiskeltavan ulkomailla 

mutta myös maita, joissa suomea voi opiskella. Joissakin vastauksissa on lisäksi otettu 

kantaa opiskelutapoihin ja -mahdollisuuksiin. Tähän kysymykseen saamani vastaukset 

olen luokitellut kuvioon 5. Kuviosta käsittelen tässä alaluvussa erityisesti opiskelun 

laajuuteen liittyviä seikkoja. Opiskelumaat ja opiskelijaryhmiin liittyvät käsitykset erit-

telen perusteellisemmin kuvion 6 avulla luvussa 3.4.2. 

 

 

Kuvio 5. Vastauksissa esiintyvät maininnat suomen kielen opiskelusta ulkomailla.  
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Kuten kuviosta 5 nähdään, peräti 60 eli kolme neljäsosaa informanteista on kirjoittanut 

vastaukseensa, että suomen kieltä opiskellaan ulkomailla vähän tai ei juuri lainkaan. 

Useimmat vastaajat olivat kirjoittaneet vastauksensa näillä tavoin: 

 

(142)  vähän/ei yhtään 

(143)  vähän  

(144)  Aika vähän, luulisin. Mitättömän vähän.  

(145) eipä sitä kukaan tai ainakin harva opiskelee. 

 

Esimerkissä (144) ei tyydytä ainoastaan toteamaan, että suomea opiskeltaisiin vähän, 

vaan informantti lisää vastauksensa loppuun, että mitättömän vähän. Informantti näkee 

suomen kielen opiskelumahdollisuudet ulkomailla erittäin vaatimattomina ja merkityk-

settöminä. Esimerkissä (145) liitepartikkeli -pä tekee kielteisestä ilmauksesta eipä vä-

hättelevän ja vahvistaa entisestään kielteistä käsitystä. Sama näkemys ilmenee Pietilän 

(2011: 63) tutkielmassa: 14 informanttia 60:stä näkee suomen kielen käytön rajoittuvan 

Suomeen. Jotkut lisäksi vertaavat suomen kielen asemaa valtakieliin ja englantiin. 

 

Informanttien käsitykset eivät vastaa todellista tilannetta. Kansainvälisen liikkuvuuden 

ja yhteistyön keskuksen CIMOn (2014) mukaan suomen kieltä ja kulttuuria opetetaan 

30 maassa ympäri maailmaa: yli sadassa yliopistossa on mahdollista opiskella suomen 

kieltä. Vuosittain opiskelijoita on noin 400. Usein kielenopetuksen rinnalla tarjotaan 

muutakin Suomi-tietoutta. Suomen kielen ja kulttuurin opetus on eri puolilla maailmaa 

monipuolista ja vireää, vaikkakin se on yksittäisissä laitoksissa usein yhden ainoan työ-

hön omistautuneen opettajan varassa. (Hakulinen ym. 2009: 42.) 

 

Etenkin lukiolaiset ovat rakentaneet vastauksensa siten, että ensin he ovat todenneet, 

että suomea opiskellaan ulkomailla vähän mutta sen jälkeen ovat kuitenkin listanneet 

jonkin maan tai tavan suomen kielen opiskeluun, kuten seuraavista esimerkeistä käy 

ilmi. 

 

(146) Suhteessa todella vähän. Opiskelu ja opiskelu mahdollisuudet uskoakseni 

keskittyvät naapurimaihin tai korkeatasoisiin yliopistoihin, esim. USA. 

 

(147) Suomenkieltä opiskellaan ulkomailla todella vähän jos ollenkaan. Ruotsis-

sa mahdollisesti opiskellaan suomea jonkin verran. 
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(148) Hyvin vähäisissä määrin. Ruotsissa ja ehkä Yhdysvalloissa voisi olla pie-

niä paikkakuntia, joilla suomea puhutaan.  

 

 

Esimerkistä (146) voidaan huomata, että vastaaja ajattelee suomen kielen olevan niin 

harvinainen opiskelukohde, että naapurimaissa suomen opiskelu saattaa olla välttämät-

tömyys ja että ainoastaan korkeatasoiset yliopistot järjestäisivät opetusta muista syistä. 

Myös vastauksessa (147) rinnastetaan Ruotsi ja Yhdysvallat maina, joissa olisi suomen 

kielen opiskelijoita. Mielenkiintoista onkin, että tämän kysymyksen vastauksissa Eu-

roopan ulkopuolisista maista Yhdysvallat mainitaan useimmin, neljä kertaa. Informan-

teilla lienee ollut tässä taustalla paitsi ajatus yhdysvaltalaisen korkeakoulutuksen mai-

neesta mutta myös siitä, että suomalaisia on aikojen saatossa muuttanut paljon nimen-

omaan naapurimaahan Ruotsiin sekä Pohjois-Amerikkaan. Vähämäen (2009: 153) mu-

kaan vuosina 18801923 Yhdysvaltoihin muutti suomalaisia lähes 400 000 ja Kanadaan 

yli 60 000 vuosina 18901970. Ruotsiin on puolestaan muuttanut vuoden 1945 jälkeen 

yli puoli miljoonaa suomalaista (Korkiasaari 2001: 13). Ruotsin vastauksessaan mainit-

seekin 13 % informanteista. Ruotsin jälkeen toiseksi eniten suomea ajatellaan opiskelta-

van Venäjällä: seitsemän prosenttia vastaajista on maininnut sen esimerkiksi näin: (149) 

eikö sen nyt pitänyt alkaa venäjällä… Todellisuudessa nyky-Venäjällä suomea opete-

taan noin 15 yliopistossa. Näistä monet sijaitsevat suomalais-ugrilaisten kansojen koti-

valtioissa. (Hakulinen ym. 2009: 42.) 

 

Seuraavissa esimerkeissä korostuu informanttien ajatus siitä, että suomea täytyy opis-

kella ulkomailla vapaaehtoisesti tai itsenäisesti: 

 

(150)  Ulkomailla pitää varmaan opiskella ja opetella suomea aikalailla itse-

näisesti. 

 

(151) varmaan Virossa ainakin, Ruotsissa varmaan saa valinnaiseksi 

 

(152) Valinnaisaineena joissain maissa. 

 

(153)  Kuitenkin opiskelu voi sujua itsenäisesti ja tietokoneen avulla, jos 

opiskelu mahdollisuuksia ei ole. 

 

(154) Suomen kielen opetusta lienee aika vaikeaa saada. Jos on kiinnostunut, 

voi kieltä opiskella harrastuspohjalta. Jossain päin maailmaa suomi-ilmiö 

on jopa villitys. Ruotsissa ja Venäjän Karjalassa on ehkä joitain mahdolli-

suuksia opiskeluun. Netti on olemassa! 
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Esimerkin (154) kirjoittaneella informantilla on yksityiskohtaista tietoa siitä, miten 

Suomi todellakin on ilmiö joissakin maissa. Esimerkiksi heavy metal -musiikin harras-

tajat maailmalla tietävät paljon Suomesta ja opiskelevat kieltäkin. Informantti lisäksi 

näkee internetin luomat mahdollisuudet kieltenopiskelussa, mikä on erittäin hyvä huo-

mio. On huomattava, että myös näissä vastauksissa korostuu vastaajien epävarmuus 

omista käsityksistään. Se näkyy erityisesti seuraavien ilmauksien käytössä: varmaan, 

aikalailla, lienee aika vaikeaa saada sekä ehkä. On siis selvää, että informantit eivät ole 

juurikaan asiaa aikaisemmin pohtineet tai ottaneet siitä selvää.  

 

Vaikka suurimmalla osalla vastaajista on vain vähän todelliseen tilanteeseen perustuvaa 

tietoa suomen kielen opetuksen laajuudesta ulkomailla, on muutamilla vastaajilla tämän 

aineiston puitteissa poikkeuksellisen positiivinen näkemys asiasta. 

 

(155) Kai suomen kielen opiskelu onnistuu vähän siellä sun täällä. Olen kuullut, 

että jopa Itä-Aasiassa joillakin on mahdollisuus suomen opiskeluun. 

 

(156) Melko vähän, mutta uskon että kiinnostuneita olisi 

 

Esimerkin (155) kirjoittanut informantti selvästi tietää, että myös suomen kieltä voi 

opiskella ympäri maailman. Mielenkiintoista olisi tietää, miksi esimerkin (156) kirjoit-

tanut informantti ajattelee, että suomen kielen opiskelu kiinnostaisi, jos opetusta olisi 

tarjolla. Esimerkistä (157) käy erityisen hyvin ilmi, miten informantti on alkanut kyse-

lyyn vastatessaan pohtia, missä päin maailmaa suomen kieltä saatettaisiin opiskella:  

 

(157)  Ei varmaan kovin paljoa. Luulen, että useassa Euroopan maassa sekä 

Pohjois-Amerikassa on suurin osa suomen kielen opiskelijoista. Suomen 

kieltä ei varmaan opeteta kuin vähän Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-

Amerikassa. 

 

Ensin hän kirjoittaa, että suomea ei opiskella kovin paljon maailmalla, mutta täsmentää 

sitten käsityksiään maanosan tarkkuudella. Vastaaja käy läpi kaikki maanosat Australiaa 

ja Etelämannerta lukuun ottamatta. Informantilla on erittäin tarkkaa tietoa. Vaikka suo-

mea opetetaan maailmalla laajasti, Afrikka, Etelä- ja Keski-Amerikka, Australia ja Aa-

sia ovat alueita, joilla opetusta ei juurikaan järjestetä (Vähämäki 2009: 152). Vaikka 
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informantin käsityksen mukaan suomen opiskelijoita ei määrällisesti ole paljon, päätyy 

hän kuitenkin toteamaan, että opiskelijoita on maailmanlaajuisesti. 

 

Kiinnostavaa on, että seuraavan vastauksen kirjoittanut informantti ei ajattele suomea 

opiskeltavan edes naapurimaissa. Kielen opiskelun välineellisen arvon ja taloudellisen 

hyödyn ajattelu näkyy matkailuun viittaavassa vastauksen loppuosassa: 

 

(158) Varmasti hyvin vähän. Eihän Venäjällä tai Ruotsissa opiskella suomea, 

vaikka täällä opiskellaankin molempia kieliä. Voi olla, että suomalaisten 

suosimissa lomakohteissa järjestetään lyhyitä suomen kielen kursseja.  

 

Informantti korostaa käsityksensä ilmeisyyttä käyttämällä liitepartikkelia -hän kieltosa-

nan ei vahvistajana. Hän ajattelee, että suomalaisten pitää opiskella naapurimaissa pu-

huttavia kieliä, mutta ruotsalaiset ja venäläiset välttyvät suomen kielen opiskelulta. 

Suomalaisten roolin ulkomailla hän näkee ainoastaan turistina, ei esimerkiksi merkittä-

vänä kauppakumppanina, jonka kieltä kannattaisi opiskella. 

 

Esimerkeistä (159) ja (160) selviää informanttien ajattelevan, että kielen opiskelusta 

täytyy olla konkreettista hyötyä, jotta sitä opiskeltaisiin.  

 

(159) Melko vähän. Enemmän juuri Pohjoismaissa ja sukulaiskieli-maissa, ku-

ten Virossa ja Unkarissa + Venäjällä. Muualla maailmalla Suomesta ei 

hirveän paljon edes tiedetä. 

 

(160) -- Suomen kieli on varmast[i] jokin tosi vähän opiskeltu kieli näissä mais-

sa, koska ”hyötysuhde” verrattuna esimerkiksi Englantiin on todella pieni. 

 

Sukulaiskieliä puhuvissa maissa suomesta on kiinnostuttu informanttien mukaan ni-

menomaan kielisukulaisuuden vuoksi. Vastaajat eivät näe selkeää mahdollisuutta siihen, 

että suomesta oltaisiin kiinnostuneita nimenomaan kielen vuoksi. Kuten esimerkissä 

(159) mainitaankin, muualla maailmalla [sukukielettömissä maissa] Suomesta ei hirve-

än paljon edes tiedetä. Esimerkissä (160) mainitaan vielä ”hyötysuhde” englantiin ver-

rattuna. Tämäkään informantti ei näe mahdollisuutta ainoastaan kieleen ja kulttuuriin 

liittyvään kiinnostukseen. Jotta suomen kieltä kannattaisi opiskella, täytyisi siitä infor-

mantin mukaan olla vastaavaa laaja-alaista hyötyä kuin englannin kielestä. Kuten Hii-

denmaakin (2003: 54, 102103) toteaa, kieli ei ole ainoastaan kansainvälisen yhteyden-
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pidon väline. Kielillä on hyvin monenlaisia tehtäviä. Kielen avulla rakennetaan yksilön 

ja yhteisön historiaa ja kokemuksia. Hiidenmaan mukaan kansainvälisyyden synonyy-

minä on tavallisesti englanninkielisyys. Mantilan (2005b: 303) mukaan nykysuomalai-

set liittävät suomen kielen lisäksi johonkin vanhaan ja museaaliseen. Ajatus siitä, että 

suomea ei tarvita ulkomailla tai että kielen asema ei ole merkittävä, korostuukin seuraa-

vissa vastauksissa: 

 

(161) En usko, että kovin paljon. Suomen kieltä ei tarvita ulkomailla. 

 

(162) Suomen kieltä voi opiskella suurimmissa yliopistoissa Pohjoismaissa. Sen 

asema ei kuitenkaan ole merkittävä. 

 

(163)  Hyvin vähäisissä määrin. Ruotsissa ja ehkä Yhdysvalloissa voisi olla pie-

niä paikkakuntia, joilla suomea puhutaan. Tuskin talouselämässäkään 

suomea opetellaan, suomalaiset ”alistuvat” muiden kielten alaiseksi. 

 

Esimerkissä (163) todetaan suomalaisten alistuvan muiden kielten alaiseksi. Käsityksel-

lään informantti antaa ymmärtää, että suomalaiset eivät puolusta kielellisiä oikeuksiaan. 

Hiidenmaa (2003: 104) ottaa kantaa samaan aiheeseen toteamalla, että suomalaiset kyllä 

puhuvat monikulttuurisuudesta, mutta yleensä kyse on ainoastaan siitä, että Suomeen 

tulleet eri kulttuurien edustajat voivat elää oman kulttuurinsa mukaisesti. Tätä Hiiden-

maa ei näe aitona monikulttuurisuutena vaan suomalaisten alentuvana palveluksena 

muille.  

 

Seuraavassa vastauksessa informantti ei ota lainkaan kantaa siihen, missä määrin suo-

mea opiskellaan ulkomailla. Hän ainoastaan peräänkuuluttaa oikeudenmukaisuutta 

suomen kielen ulkomailla opiskelun puolesta: 

 

(164) Mielestäni suomen kieltä täytyisi opettaa enemmän ulkomailla koska suo-

men kieli on kuitenkin kasvava kieli ja olisi oikeudenmukaisempaa että 

suomeakin opiskeltaisiin muuallakin maailmassa koska mekin opiskelem-

me englantia ja ruotsia pakollisena ja muita kieliä valinnaisena. 

 

Tässä aineistossa on poikkeuksellista, että informantti ajattelee suomen kielen olevan 

kasvava kieli, sillä kuten jäljempänä luvussa 3.5. todetaan, suomen nähdään olevan vaa-

rassa hävitä. Informantilla on voimakas mielipide sen puolesta, että suomea täytyisi 

tasavertaisuuden nimissä opiskella myös muualla. Vähämäki (2009: 153) toteaa, että 

englanninkielisissä kulttuureissa kielitaitoa ei koeta samalla tapaa välttämättömäksi 
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kuin Euroopassa. Sellaisessa maantieteellisessä ympäristössä, jossa englanti on valtakie-

li, on tavallista, että vieraita kieliä opetellaan ja opiskellaan kouluissa ja yliopistoissa 

vähän ja heikolla menestyksellä.  

 

Yksittäisiä mainintoja on aineistossa kuusi. Seuraavissa vastauksissa ei oteta lainkaan 

kantaa siihen, kuinka paljon suomen opiskelijoita on maailmalla vaan ainoastaan poh-

dittu, missä suomen kielen opiskelijoita saattaisi olla. 

 

(165)  Ainakin jokaisessa paikassa, missä asuu runsaasti suomalaisia tiiviissä 

yhteisössä. 

 

(166) siellä, missä joku on harkinnut muuttavansa suomeen. 

 

Myös nämä informantit näkevät suomen kielen merkityksen hyvin käytännönläheisesti. 

Esimerkissä (165) informantti olettaa ulkomailla asuvien suomalaisten puhuvan keske-

nään suomea. Hän siis tietää, että suomalaisia on paljon ulkomailla ja että he pitävät 

yhteyttä toisiinsa. Esimerkissä (166) puolestaan nähdään suomen kieltä puhuttavan ai-

noastaan Suomessa, sillä ulkomailla informantti ajattelee ihmisten kiinnostuvan suo-

mesta vain siinä tapauksessa, että olisi muuttamassa maahan. 

 

Tyypillinen vastaus kysymykseen Missä määrin ajattelet suomen kieltä opetettavan ja 

opiskeltavan ulkomailla? on, että suomea ei opiskella ulkomailla juuri lainkaan. Epä-

tyypillisessä vastauksessa suomen kieli nähdään kiinnostavana sen itsensä vuoksi ja 

sen opiskelusta maailmanlaajuisesti on osattu kertoa täsmällisesti. 

 

 

3.4.2. Suomea toisena ja vieraana kielenä -opiskelevat ihmisryhmät 

 

Kysymyksen seitsemän, Ketkä opiskelevat suomen kieltä toisena tai vieraana kielenä? 

vastauksissa korostuvat suomea opiskelevat kansalaisuudet tai ihmisryhmät. Kysymyk-

seen vastaaminen on hankaloitunut, mikäli informantti ei ole tiennyt käsitteiden toinen 

ja vieras kieli eroa. Kuvioon 6 olen luokitellut tähän kysymykseen saamani vastaukset.  
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Kuvio 6. Vastauksissa esiintyvät suomen kieltä toisena tai vieraana kielenä opiske-

levat ihmisryhmät. 

 

Eri maiden kansalaisia suomen kielen opiskelijoina aineistossa (kuviot 5 ja 6) on mai-

nittu yhteensä viisi: ruotsalaiset (erikseen ruotsinsuomalaiset), virolaiset, venäläiset, 

yhdysvaltalaiset ja espanjalaiset. Näiden lisäksi mainittu on Pohjoismaat ja Suomen 

naapurimaat, Aasia ja Suomen sukukieliset maat sekä saamelaiset ja suomenruotsalai-

set, joista erikseen yhdessä vastauksessa ahvenanmaalaiset. Lisäksi kaksi mainintaa on 

kaksikielisistä, esimerkiksi näin: (167) -- ne joilla on kaksi äidinkieltä, esimerkiksi ruot-

si ja suomi.  

 

Kuviot 5 ja 6 kertovat samasta asiasta: informantit ajattelevat suomea opiskeltavan ja 

opetettavan ainoastaan Suomessa. Kuviossa 6 on luokiteltuna kaksi mainintaa siitä, että 

kukaan ei opiskele suomea toisena tai vieraana kielenä, esimerkiksi näin: (168) en tiedä, 

ei kukaan. Huomattakoon kuitenkin, että kysymyksissä kuusi ja seitsemän korostuu 

kaksi eri asiaa. Kysymyksessä kuusi kysytään nimenomaan suomen kielen opiskelusta 
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ulkomailla ja kysymyksessä seitsemän suomen opiskelusta toisena ja vieraana kielenä, 

mikä vaatii vastaajalta käsitteiden tuntemusta. Vastaukset painottuvatkin siten, että 

suomen opiskelua toisena ja vieraana kielenä on ajateltu nimenomaan Suomessa tapah-

tuvan opiskelun näkökulmasta.  

 

Kysymysten järjestyksellä on merkitystä vastaajien käsitykseen kysyttävästä asiasta ja 

kyselylomake voi herättää pohtimaan asiaa. Tästä oiva osoitus ovat erään informantin 

vastaukset kysymyksiin kuusi ja seitsemän. Kysymykseen kuusi, Missä määrin ajattelet 

suomen kieltä opiskeltavan ja opetettavan ulkomailla? hän toteaa, että (169) Minulla on 

sellainen mielikuva, että ulkomailla ei kovin paljon suomea opeteta. Se ei ole valtakieli. 

Kysymykseen seitsemän hän kuitenkin kirjoittaa näin: (170) toisena kielenä ainakin 

suomenruotsalaiset. Muuten vieraana kielenä ympäri maailmaa.  Informantti siis ajatte-

lee, että suomi ei ole maailmalla valtakieli, joten sitä ei myöskään tarvita. Kuitenkin hän 

pohtii jälkimmäisessä vastauksessaan, että vieraana kielenä suomea opiskellaan ympäri 

maailmaa, mikä on osoitus kyselylomakkeen vaikutuksesta vastaukseen. 

 

Selkeästi useimmiten mainittu suomen kielen ulkomaalaisten opiskelijoiden ryhmä ovat 

maahanmuuttajat. Peräti 49 % informanteista on maininnut tämän ryhmän suomen kie-

len opiskelijoina. (171) ei ketkään? maahanmuuttajat? -vastauksen kirjoittanut infor-

mantti pohtii ensin, että kukaan ei opiskelisi suomea toisena tai vieraana kielenä, mutta 

lisää sitten, että maahanmuuttajat? Tämän esimerkin olen teemoitellut siten, että vaikka 

siinä on mainittu ei ketkään?, kumoaa vastausosa maahanmuuttajat? tuon näkemyksen. 

Maahanmuuttajalla tarkoitetaan yleisimmin Suomeen ulkomailta muuttanutta henkilöä, 

joka aikoo asua maassa pitkään. Termillä toisen sukupolven maahanmuuttaja voidaan 

viitata henkilöön, joka on syntynyt Suomessa, mutta jonka vanhemmat tai toinen van-

hemmista on muuttanut Suomeen.  Maahanmuuttajien määrä vaihtelee 3,6 prosentista 

5,2:een sen mukaan, arvioidaanko ulkomaalaisia kansalaisuuden, äidinkielen tai synty-

mämaan perusteella vai näiden yhdistelmänä. (Väestöliitto 2014.) 

 

Näin ollen maahanmuuttajien huomioiminen suomen kielen opiskelijoina on oleellista 

nyky-Suomessa. Nuolijärven (2005: 283284) mukaan useisiin muihin kieliyhteisöihin 

verrattuna Suomen kehitys on ollut melko vakaa, vaikkakin kieliolot ovat muuttuneet 

koko ajan maastamuuton, maassamuuton ja 1980-luvulta alkaen maahanmuuton seura-

uksena. Suomalaiset elävät nykyisin hyvin erilaisessa kieliympäristössä kuin esimerkik-
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si 50 vuotta sitten. Eniten Suomessa on ulkomaiden kansalaisia Venäjältä, toiseksi eni-

ten Virosta ja kolmanneksi Ruotsista (Väestöliitto 2014). Tämän tutkielman informan-

teista venäläiset suomen kielen opiskelijoina mainitsee neljä informanttia (5 %), virolai-

set seitsemän informanttia (9 %) ja ruotsalaiset 13 informanttia (16 %).  

 

Jotkut vastaajista ovat pohtineet asiaa käsitteiden toinen ja vieras kieli näkökulmasta 

seuraavaan tapaan: 

 

(172)  Suomenruotsalaiset opiskelevat toisena kielenä ja maahanmuuttajat tms. 

opiskelevat vieraana kielenä.  

 

(173)  He, joilla on ruotsi äidinkielenä opiskelevat suomea toisena kielenä. Vie-

raaksi kieleksi suomea voi kutsua erikielisessä koulussa tai ulkomailla. 

 

Näissä esimerkeissä avataan käsitteiden toinen ja vieras kieli eroa ja erotellaan opiskeli-

joiden ryhmiä. On todella hienoa, että vastaajat osaavat erotella näkemyksiään tähän 

tapaan. Heillä on varsin syvällistä tietoa kielten opiskelusta, vaikkeivät he mainitsekaan 

suomenruotsalaisten lisäksi muita ryhmiä suomi toisena kielenä -opiskelijoiksi. Esimer-

kiksi seuraava informantti ei ole tiennyt käsitteiden toinen ja vieras kieli eroa, sillä hän 

pohtii, että suomea ei opiskeltaisi lainkaan toisena kielenä: (174) Ainakin Venäjällä on 

mahdollisuus opiskella vieraana kielenä. Ei taida olla missään toisena kielenä? 

 

Kokonaisuutena ja laadullisesta näkökulmasta tarkasteltuna suomea opiskelevia ihmis-

ryhmiä on kuitenkin mainittu useita, vaikka moni informanteista on todennut, ettei suo-

mi ole kiinnostava kieli maailmalla. Esimerkiksi seuraavista vastauksista voi erottaa 

useita suomen kieltä opiskelevia ihmisryhmiä. 

 

(175) Maahanmuuttajat, harrastelijat tai henkilöt joilla on jonkin asteinen kon-

takti suomeen, esim. sukulaisuussuhteet ja yritystoiminta. Ja tietenkin ran-

taruotsalaiset :) 

 

(176) ulkomaalaiset, maahanmuuttajat, pakolaiset, suomenruotsalaiset 

 

Kuten vastauksista voi huomata, ovat informantit ajatelleet kysymystä nimenomaan 

Suomen näkökulmasta. Samalla kun he listaavat kieltä opiskelevia ryhmiä, pohtivat he 

sitä, miksi joku saattaisi opiskella suomen kieltä. Esimerkissä (175) mainitaan kielen 

harrastelijat, suomalaisten ulkomaalaiset sukulaiset sekä yrittäjät. Termi rantaruotsa-

lainen puolestaan viittaa suomenruotsalaisiin, jotka on mainittu 31 informantin vastauk-
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sessa (38 %). Saaren (2005: 316317, 329) Suomen mukaan väestöstä 92 % on suo-

menkielisiä ja 5,6 % ruotsinkielisiä. Muiden kielten osuus on vähäinen, mutta koko ajan 

kasvava. Vaikka ruotsin kieli on Suomen toinen kansalliskieli, suhtaudutaan siihen 

usein kuten vähemmistökieleen, mistä seuraavaa esimerkki on hyvä osoitus: (176) Suo-

menruotsalaiset opiskelevat toisena, koska heidän äidinkieli on Ruotsi ja Suomi on kui-

tenkin ”valta virallinen kieli”. 

 

Esimerkissä (176) mainittu pakolaiset löytyy yhteensä neljän informantin (5 %) vasta-

uksesta. Pakolaisella tarkoitetaan Yhdistyneiden kansakuntien pakolaissopimuksen mu-

kaan henkilöä, jolla on perusteltu pelko joutua vainotuksi kotimaassaan. Sota, luonnon-

katastrofi tai köyhyys eivät kuitenkaan ole pakolaisuuden syitä. Suomessa kutsutaan 

pakolaisiksi myös heitä, jotka ovat saaneet luvan jäädä maahan suojelun tarpeen vuoksi 

tai humanitäärisistä syistä. (Väestöliitto 2014.) Vuosien 1973 ja 2012 välillä Suomeen 

on muuttanut yli 40 000 pakolaista (Tilastokeskus 2014a). 

 

Kuten kuviosta 6 huomataan, on saamelaiset mainittu aineistossa vain kahdeksan kertaa 

(10 %) esimerkiksi näin: (177)  Suomessa asuvat saamelaiset eli henkilöt, joilla on 

muu äidinkieli kuin suomi. Mainintoja on yllättävän vähän, vaikka saamelaiset ovat aina 

olleet Suomessa oma kielellinen ja kulttuurinen vähemmistönsä (Seurujärvi-Kari 2005: 

338). Suomessa saamen kielen puhujia on noin 0,04 % väestöstä (Tilastokeskus 2014b).  

 

Seuraavanlaisia vastauksia kirjoittaneet informantit näkevät suomen kielen kiinnostava-

na paitsi käytännöllisistä syistä myös sen itsensä vuoksi: 

 

(178)  Ne, jotka ovat kiinnostuneet suomen kielestä 

 

(179)  Maahanmuuttajat ja ne jotka haluavat  

 

(180)  Suomeen tulevat tai pysyvästi asuvat ulkomaalaiset, maahanmuuttajat, 

pakolaiset tai töiden perässä tulevat henkilöt. Jotkut harvat ehkä harras-

tuksekseen. 

 

Vaikka esimerkissä (180) onkin mainittu kielen opiskelu harrastuksena, ei informantti 

usko, että kiinnostuneita olisi kovinkaan paljon.  Jotkut harvat ehkä  kertoo vastaa-

jan epävarmuudesta, ja vastauksesta voi huomata, miten informantti pohtii, voisiko joku 

todellakin opiskella suomea vapaaehtoisesti. Muut hänen vastauksensa osat sisältävät 
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hyvin käytännönläheisen suhtautumisen kieleen: maahanmuuttajien ja pakolaisten on 

osattava kieltä pärjätäkseen uudessa maassa, töihin tulevien samoin. Nuolijärven (2006) 

mukaan usein kuulee väitettävän, että suomen kieli on pieni ja hyödytön kieli. Näin ajat-

televien mielestä suomalaisten kannattaisi alkaa käyttää opiskeltaessa ja työtilanteissa 

vain suuria maailmankieliä, toisin sanoen englantia. Nuolijärvi korostaa, että tällaisten 

väitteiden perustana on hyvin välineellinen kuva kielestä, ja kielen arvo määritellään 

ainoastaan käyttäjämäärän mukaan. Välineenä kieltä ajatellaan myös kuviteltaessa, että 

oma kieli voidaan helposti korvata jollakin muulla kielellä. Nuolijärven mukaan toisen 

kielen oppiminen on pitkä ja vaativa prosessi, ja vain harvoin sen voi omaksua saman-

tasoisesti kuin äidinkielen. 

 

Lukiolaisten vastauksissa on kolme mainintaa erikseen ulkomaalaisista opiskelijoista, 

jotka opiskelevat suomea suomalaisessa korkeakoulussa.  

 

(181) Maahanmuuttajat, jotka tulevat asumaan ja töihin Suomeen. Opiskelijat, 

jotka hakeutuvat opettajan tehtäviin tai vielä korkeammalle alalle. 

 

(182)  Suomenruotsalaiset, Suomessa opiskelevat ulkomaalaiset. Yliopisto-

opiskelijat, joilla pääaineena jokin muu kieli. 

 

(183)  Suomessa asuvat ruotsinkieliset (suomi toisena kielenä), maahanmuuttajat 

Suomessa, yliopistojen ulkomaalaiset 

 

Tällaiset vastaukset kertovat orientoitumisesta jatko-opintoihin lukion jälkeen. Ne myös 

korostavat jo aikaisemmin esille tullutta näkökulmaa siitä, että suomen kielen opiskelu 

liitetään nimenomaan korkeakoulutukseen ja että suomen kielen osaaminen on erityistä 

ja harvinaista, opettajan tehtäviin tai vielä korkeammalle alalle tähyävien mielenkiin-

non kohde. Esimerkin (182) kirjoittanut informantti näkee ainoastaan ulkomaalaiset 

kielten opiskelijat suomen kielen opiskelijoina. Esimerkissä (183) puolestaan mainitaan 

kaikki yliopistojen ulkomaalaiset. 

 

Vastaukset, joita en ole luokitellut tai teemoitellut lainkaan, ovat esimerkiksi seuraavan-

laisia: (184) ulkomaalaiset tai muuten huono suomi ja (185) Ihmiset ketkä eivät ole 

suomalaisia. Vastauksen (184) osa tai muuten huono suomi voi viitata niin moniin ryh-

miin, että olisi ylitulkintaa luokitella sitä esimerkiksi maahanmuuttajiin, sillä informant-

ti mainitsee erikseen ulkomaalaiset. Esimerkissä (185) on kenties pohdittu kysymystä 
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ainoastaan siinä esiintyvien käsitteiden näkökulmasta, minkä vuoksi informantti ajatte-

lee muiden kuin suomenkielisten opiskelevan suomea toisena tai vieraana kielenä. 

 

Tyypillisessä vastauksessa kysymykseen Ketkä opiskelevat suomen kieltä toisena tai 

vieraana kielenä? opiskelijat ovat maahanmuuttajia ja suomenruotsalaisia. Epätyypilli-

sessä vastauksessa on mainittu, että kukaan ei opiskele suomea toisena tai vieraana 

kielenä. Luvuissa 4.1.1. ja 4.1.2. käsiteltyjen vastausten perusteella voidaan todeta, että 

ulkomailla suomea ei juurikaan ajatella opiskeltavan ja että Suomessa maahanmuuttajat 

nähdään suurimpana suomea opiskelevana ihmisryhmänä.  

 

 

3.5. Käsityksiä fennistiikan tarpeellisuudesta 

 

Informanttien käsityksiä fennistiikan tarpeellisuudesta selvitin kysymyksillä kolme ja 

viisi, Miksi suomen kielen opiskelu ja tutkimus on tärkeää? sekä Mitä hyötyä suomen 

kielen opiskelusta ja tutkimuksesta on suomalaisuuden kannalta ajateltuna? Kuten lu-

vussa 2.3. mainitsen, ovat kysymykset johdattelevia. Ne antavat ymmärtää, että fennis-

tiikka on tärkeää ja että fennistiikasta voisi olla hyötyä muutenkin kuin vain suomalai-

suuden kannalta ajateltuna. Kolme informanteista on vastannut vain toiseen näistä kah-

desta kysymyksestä, sillä he ovat tulkinneet niiden tarkoittavan täsmälleen samaa. Tä-

män näkemyksensä he ovat kirjoittaneet vastauslomakkeisiinsa tyyliin (186) Taisin vas-

tata kolmoseen ne asiat, jotka laittaisin tähänkin. 

 

Edellä mainittujen kysymysten vastaukset olen teemoitellut ja luokitellut erikseen ja 

laatinut niistä kuviot 7 ja 8.  Vaikka kysymykset sivuavat toisiaan, ovat informantit pää-

asiassa pohtineet niitä eri näkökulmista. Etenkin laadullista tutkimusta ajatellen vasta-

ukset ovat arvokkaita, sillä ne sisältävät myös kieleen liittyviä mielipiteitä ja uskomuk-

sia. Alaluvuissa 3.5.1. ja 3.5.2. käsittelen vastaukset kysymyskohtaisesti. 
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3.5.1. Fennistiikan tärkeys 

 

Kuviossa 7 olen kuvannut kysymykseen kolme, Miksi suomen kielen opiskelu ja tutki-

mus on tärkeää? saamani vastaukset. Suomalaisuuteen ja identiteettiin liittyviä vastauk-

sia käsittelen täsmällisemmin alaluvussa 3.5.2. 

 

 

Kuvio 7. Vastaukset kysymykseen, miksi fennistiikka on tärkeää. 

 

Kuten suomen kielen opiskelun sisältöä ja fennistien tutkimuskohteita koskevissa vasta-

uksissa, myös fennistiikan tärkeydessä korostuu kielen historian ja kehityksen näkö-

kulma. Noin 30 % informanteista on sitä mieltä, että fennistiikka on tärkeää nimen-

omaan kielen historian ja kehityksen ymmärtämisen vuoksi. Informantit kielentävät 

ajatuksiaan esimerkiksi näillä tavoin: 

 

0 5 10 15 20 25 30

* tyhjä/"En tiedä." (5)

muista syistä (6)

kansan historian vuoksi (3)

yleissivistyksen kannalta (3)

jotta kielestä saataisiin tietoa (4)

jotta ymmärretään kielen toimintaa
(6)

kielen opetuksen tai opetuksen
kehittämisen vuoksi (7)

jotta kieltä voitaisiin kehittää (8)

jotta suomi säilyy elävänä ja
ymmärrettävänä (9)

suomalaisuuden vuoksi (9)

kielen osaamisen ja oikeanlaisen
käytön vuoksi (10)

kielen säilymisen vuoksi (12)

kielen historia ja kehityksen
ymmärtämisen vuoksi (25)

yhteensä

lukiolaiset

ammattiopistolaiset
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(187) Tutkimuksen avulla voidaan selvittää sukulaiskielien ja -kansojen alkupe-

rää, samalla omaakin alkuperää.  

 

(188) Saa tietää, että miksi puhuu suomen kieltä ja että mistä kielistä suomi on 

polveutunut. 

 

(189)  tutkijoiden hyvä pysyä kärryillä kielen kehittyessä ja muuttuessa 

 

Mielenkiintoista on, että esimerkissä (187) vastaaja hahmottaa sukukielten historian ja 

alkuperän merkityksen osana suomen kielen historiaa. Informantti asettaa sukukielten 

tutkimuksen ensisijaiseksi ja etenkin suomen kielen tutkimusta tukevaksi. Lisäksi hän 

ymmärtää kielten väliset yhteydet historiallisesti hyvin laajasti. Kielen alkuperään viit-

taa myös esimerkki (188), jossa korostuu oman kansan ja kielen historian tuntemisen 

tärkeys. Esimerkissä (189) kieli nähdään itsestään kehittyvänä ja muuttuvana, jolloin 

ajantasainen kielentutkimus antaa tutkijoille tietoa muutoksen suunnasta.  

 

Seuraavassa vastauksessa informantti näkee fennistiikan palvelevan nimenomaan tule-

via sukupolvia: 

 

(190) Jotta osataan kertoa tuleville sukupolville suomen kielen historiasta, miten 

se on syntynyt ja mitä meidän kieli on nyt ja miten se on kehittynyt esim. 

eri murteita ja niiden merkityksiä. 

 

Esimerkissä (190) informantti myös rinnastaa murteet kielen kehitykseen. Hänen mie-

lestään niillä on merkitystä. Vastaaja näkee kielen meidän kielenämme, jonka historian 

tunteminen on erityisen tärkeää tulevaisuudessakin. 

 

Kielen säilyminen näkyy aineistossa kahdesta eri näkökulmasta. Osa informanteista 

pohtii fennistiikan tärkeyttä nimenomaan suomen kielen maailmassa säilymisen ja osa 

kielen ilmaisun elävänä ja ymmärrettävänä säilymisen näkökulmasta. Vastauksista 

12:ssa (15 %) on huomattavissa huolta suomen kielen säilymisestä maailmassa, ja se 

ilmaistaan esimerkiksi seuraavin tavoin: 

 

(191)  On tärkeää, että maailmassa jossa on muutama valtakieli myös pienemmät 

kielet säilyvät. Siksi on tärkeää opiskella ja tutkia kieltä. 

 

(192)  Että persoonallinen kielemme säilyy, se kehittyy ja sen opettaminen oppi-

laitoksissa kehittyisi. 
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(193)  Jotta kieli tai edes osia siitä saataisiin säilytettyä 

 

(194)  Jotta suomen kieli säilyy Suomessa 

 

(195)  Jotta se pysyisi Suomen kansalliskielenä 

 

Esimerkissä (193) vastaaja nähnee suomen kielen tulevaisuuden erityisen huolestutta-

vana. Vastaaja tuntuu olevan tyytyväinen, jos kieli tai edes osia siitä saataisiin säilytet-

tyä. Vastauksesta voidaan huomata väistämätön tuho suomen kielen kohtalona. Esimer-

kin (195) termi kansalliskieli on nykyisin lakitermi ja Mantilan (2005b: 300301, 313) 

mukaan mielenkiintoinen oman aikansa tuote, jota ei maallikoiden kielipoliittisissa kes-

kusteluissa juurikaan käytetä. Mantila teroittaa, että termi on hyvin ideologisesti latau-

tunut, ja sillä on oma kulttuurinen, historiallinen ja poliittinen taustansa. Koko itsenäi-

syytensä ajan Suomi on ollut tyypillinen eurooppalainen kansallisvaltio, jossa enemmis-

tökielellä on ollut korkea symboliarvo nimenomaan kansallisen identiteetin näkökul-

masta. Terminä kansalliskieli kantaa mukanaan kaikkia niitä merkityksiä, jotka liittyvän 

suomen kielen emansipaatioon ja kansallisen identiteetin muodostumiseen 1800-luvulla. 

 

Nuolijärven (2008) mukaan suomen kieli on yksi maailman turvatuimmista kielistä. 

Suomi on Suomen kansalliskieli ja yhteiskuntaamme ylläpitävä kieli. Lisäksi suomi on 

yksi Euroopan unionin 23 virallisesta kielestä. Euroopan unionin monikielisyyden ihan-

teeseen perustuen suomea käytetään unionin toimielimissä päivittäin. Tämä on merkin-

nyt suomen kielen näkyvyyden kasvua ja kielen aseman kansainvälistä vahvistumista. 

(Hakulinen ym. 2009: 31.) Erityisen huolestuneelta kielemme tilanteesta on kuitenkin 

seuraavan vastauksen kirjoittanut informantti: 

 

(1)  Koska kielet häviää pikkuhiljaa jos niitä ei käytä ja tutkimuksien avulla 

saa paljon vastauksia kuinka kieli on muuttunut tai miten se tulee muuttu-

maan. Tutkimukset on tärkeitä myöskin siksi, koska nykyään äidinkielen 

taidot ovat ”vähentyneet”. 

 

Kuten kielen säilymisen puolesta kirjoitetuista vastauksista, myös esimerkistä (1) voi 

erottaa kansanlingvistiseen tutkimusperinteeseen liittyen metakielen toisen tason eli 

kielen liittyvän uskomuksen. Informantti ajattelee, että suomalaiset eivät nykyään osaa 

äidinkieltään yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Samansuuntaisia tämän käsityksen kanssa 

ovat havainnot julkisesta kielikeskustelusta, jossa suomen kieli nähdään rappeutuvana ja 

häviävänä (Hiidenmaa 2003: 8). 
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Vastauksen (1) kirjoittanut informantti myös korostaa kielen tutkimuksen tärkeyttä kie-

len muuttumisen havainnoimisessa. Informantin mukaan kielet kuolevat, jos niitä ei 

käytetä, ja mitä ilmeisimmin hän ajattelee myös suomen kielen olevan vaarassa hävitä. 

Temaattisesti olen luokitellut esimerkin seuraaviin analyysiyksiköihin: (fennistiikka on 

tärkeää) kielen historian ja kehityksen ymmärtämisen vuoksi, kielen säilymisen vuoksi 

sekä muista syistä. Vastauksen osan Tutkimukset on tärkeitä myöskin siksi, koska nyky-

ään äidinkielen taidot ovat ”vähentyneet” olen luokitellut muuksi syyksi, koska tässä 

muodossaan se mainitaan koko aineistossa ainoastaan tämän yhden kerran.  

 

Kuten Hiidenmaa (2003: 22, 59) toteaa, maallikoiden mielestä ”ennen” kieli voi pa-

remmin. On kuitenkin huomattava, että kielet eivät kuole siihen, että puhuja unohtaa 

esimerkiksi käyttää suffiksia tai että puhujille tarjottaisiin heikkoja kielenkäytön malleja 

mediassa. Kielet voivat tuhoutua poliittisten ja taloudellisten toimien ja päätösten vuok-

si. Päätökset voivat olla pieniä käytännön elämän ratkaisuja, kuten esimerkiksi yliopis-

to-opetuksen kielestä päättäminen. 

 

Kansallisessa kyselytutkimuksessa englannin kielestä Suomessa on havaittu tämän tut-

kimuksen aineistoon verrattuna vastakkainen näkemys. Tulos on kansainvälisestikin 

kiinnostava: suomalaiset suhtautuvat englannin kieleen myönteisesti. Toisin kuin mo-

nessa muussa ei-englantia puhuvassa maassa, kyselyn perusteella on todettu, etteivät 

suomalaiset näe englannin kasvavaa merkitystä ongelmana ja vain alle viidennes pitää 

englantia uhkana kotimaisille kielille tai kansalliselle kulttuurille. Kaksi kolmasosaa 

tutkimukseen osallistuneista kuitenkin uskoi, että englantia osaamattomat jäävät tulevai-

suudessa joidenkin asioiden ulkopuolelle. Lisäksi noin 60 % vastaajista arvioi englannin 

kielen erittäin tärkeäksi tai melko tärkeäksi itselleen. (Leppänen, Pitkänen-Huhta, Niku-

la, Kytölä, Törmäkangas, Nissinen, Kääntä, Virkkula, Laitinen, Pahta, Koskela, Läh-

desmäki & Jousmäki 2009: 50, 145, 150.) 

 

Kuten aikaisemmin totean, myös suomen kielen ilmaisun elävänä ja ymmärrettävänä 

säilymisestä ovat muutamat informantit huolissaan. Tätä näkökulmaa sivuaa yhdeksän 

informanttia (11 %) esimerkiksi näillä tavoin:  

 

(196) Opiskelun ja tutkimuksen ansiosta kieli pysyy elävänä. 
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(197)  Oma äidinkieli on aina tärkeää. Sitä halutaan pitää yllä sellaisenaan, 

suomena. 

 

(198) Jotta virkakieli on jokseenkin samaa kuin puhuttu kieli. 

 

(199) Jotta kieli pysyy puhuttavana ja sitä osataan opettaa. 

 

(200) Osataan puhua ja kirjoittaa kieltä oikein, jotta olisi yksi yhteinen kieli jota 

kaikki ymmärtävät. 

 

Nämä informantit näkevät fennistiikan roolin kielen elävöittäjänä ja suojelijana. Mie-

lenkiintoista on, että esimerkissä (198) on mainittu erikseen nimenomaan virkakieli, 

jonka ohjailijoina fennistit tai kielenhuoltajat nähdään ja joka rinnastetaan puhuttuun 

kieleen. Kuten Heikkinen (2002: 15, 17) mainitsee, maallikoilla on virkakielestä yleensä 

hyvin selkeä käsitys: pitkiä sanoja ja virkkeitä, paljon tekstiä mutta vähän asiaa ja abst-

rakteja käsitteitä. Kyseinen vastaus on lukiolaisen informantin kirjoittama. Hän nähnee 

virkakielen uhkana kielen ymmärrettävyydelle. Puhutulla kielellä uskon hänen tarkoit-

tavan yleiskieltä, mutta alleviivaavan kielen ymmärrettävyyttä nimenomaan maallikon 

näkökulmasta. 

 

Seuraava vastaus sisältää selkeän mielipiteen kielestä: (201) Suomen kieli on rikas kieli 

murteineen. On ihan hyvä että sitä tutkitaan murteiden yms. käyttäytymisen ja säilymi-

sen, sekä alueellisten erojen selvittämiseksi. Informantti arvioi kielen rikkaaksi ja on 

sitä mieltä, että kielentutkimus on ihan tärkeää. Hänkin korostaa kielen säilymistä mutta 

myös kielenkäytön alueellisten erojen selvittämisen tärkeyttä. Temaattisesti kielenkäy-

tön alueellisten erojen selvittämistä ei mainita aineistossa kuin tämän yhden kerran, jo-

ten vastauksen osan olen luokitellut analyysiyksikköön muista syistä. 

 

Myös tämän kysymyksen vastauksissa korostuu näkökulma fennistiikasta osana suoma-

laisuutta, vaikka sitä kysytään erikseen vielä kyselylomakkeen viidennessä kysymyk-

sessä. (202) Kieli on suuri ja tärkeä osa kansan identiteettiä -vastauksen kirjoittanut 

informantti ajattelee fennistiikan olevan tärkeää kansalle, joten temaattisesti vastaus 

viittaa nimenomaan siihen, että fennistiikka on tärkeää suomalaisuuden vuoksi. Toinen 

informantti kirjoittaa tähän tapaan: (203) Suuri osa suomalaisuutta. Voiko edes olla 

suomalainen, jos ei hallitse suomen kieltä? Tässä pohditaan kielen osuutta nimenomaan 
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kansallisvaltion näkökulmasta: kieli ja kansa kuuluvat hänen mielestään erottamatto-

masti yhteen. 

 

Esimerkin (204) kirjoittanut informantti pitää temaattisesti itsestään selvänä suomen 

kielen tärkeyttä nimenomaan äidinkielen ja suomalaisuuden näkökulmasta: (204) Koska 

sen on äidinkielemme. Suomen kielen mukana on rakentunut myös suomalainen identi-

teetti. Kielen myötä opimme lisää juuristamme. Tässäkin siis mainitaan juurien tuntemi-

sen tärkeys ja historiallinen näkökulma. Mantilan (2005b: 313) mukaan suomen kieltä 

ei kommentoidakaan tämän hetken ja tulevaisuuden asiana eikä kansallisen arvon vaan 

nimenomaan äidinkielen, yksilön oikeuksien ja välineellisen arvon näkökulmasta. Kiel-

tä kommentoivat samalla tavalla sekä lukiolaiset, toimittajat, ulkomailla asuneet suoma-

laiset että vieraskielisestä opetuksesta kirjoittaneet tutkijat. (205) Se on äidinkielemme 

ja Suomen valtakieli, ajattelee eräs vastaaja, jolle on itsestäänselvyys, että kieltä tutki-

taan. Hän mainitsee vastauksessaan termit äidinkieli ja valtakieli, joista jälkimmäinen 

viittaa suomen kielen puhujien määrään Suomessa. 

 

Fennistiikan tärkeydestä suomen kielen opettamisen ja sen kehittämisen näkökulmasta 

kirjoittaa seitsemän informanttia (9 %).  

 

(206) Pystytään kehittämään opetusta. 

(207)  Osataan sitten opettaa muille 

(208)  Että kieli pysyy hengissä ja sitä voidaan opettaa uusille opiskelijoille 

(209)  kieliopin oikeanlaisen opettamisen kannalta? 

 

Nämä vastaukset kirjoittaneet informantit ovat tietoisia kielen kehittymisestä ja sen vai-

kutuksesta myös kielen opettamiseen. Toisaalta vastauksen (208) kirjoittanut informant-

ti näkee tutkimuksen tärkeyden kielen hengissä säilymiselle ja sen myötä seuraaville 

sukupolville opettamiselle. Esimerkissä (209) peräänkuulutetaan kieliopin oikeanlaista 

opettamista. Käsitys on sikäli todenmukainen, että perinteistä, luetteloivaa suomen kie-

liopin opetusta on kritisoitu aikojen saatossa useilla foorumeilla ja kieliopin opettami-

nen herättää keskustelua jatkuvasti (Korhonen & Alho 2006: 74), joten on hienoa, että 

myös tämä näkökulma nousee esille. 
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Kielen osaamisen ja oikeanlaisen käytön vuoksi fennistiikan näkee tarpeellisena 10 in-

formanttia (12 %). Tässä kohtaa on huomattava, että todennäköisesti informantit ovat 

ymmärtäneet kysymyksen väärin nimenomaan siksi, että en ole maininnut siinä käsitettä 

fennistiikka. Informantit olettavat, että kysymys viittaa yleisesti suomen kielen opetta-

miseen esimerkiksi peruskoulussa. Muiden muassa vastaukset (210) Jotta osaisimme 

kotimaista kieltämme ja (211) Jotta osataan kirjoittaa suomea oikein olen luokitellut 

tähän analyysiyksikköön.  

 

Vastauksessa (212) Jotta ymmärtäisimme paremmin kieltämme korostuu käsitys kielestä 

itsenäisenä, kielestä erillään toimivana välineenä. Kielen toiminnan ymmärtämisen on 

maininnut kuusi informanttia. Temaattisesti myös nämä vastaukset sisältävät mahdolli-

suuden väärinymmärtämisestä, kuten seuraava vastaus antaa ymmärtää: (213) Jotta jo-

kainen osaa puhua suomea ja ymmärtää sitä. Todennäköisesti kielen ymmärtämisellä ei 

viitata kielen käyttäytymiseen ja sen ilmiöiden ymmärtämiseen vaan kielitaitoon.  

 

Seuraavassa vastauksessa korostuu paitsi edellä mainittu kielen ymmärtäminen myös 

kielen kehittäminen. (214) Jotta ymmärretään paremmin kieltä ja sitä voidaan kehittää, 

(esim. lainasanojen yhdistäminen suomen kieleen). Erikseen sanaston muutoksesta kie-

len muuttumisen yhteydessä aineistossa on muutama maininta. Vastauksen (214) kir-

joittanut informantti on maininnut lainasanojen yhdistämisen suomen kieleen. Sen hän 

näkee nimenomaan tietoisena kielen kehittämisenä, jonka puolesta argumentoivat myös 

seuraavat vastaukset kirjoittaneet informantit. 

 

(215) Jotta sitä voidaan kehittää ja osataan ilmaista itseään. Osataan kommuni-

koida. 

 

(216) Että tiedettäisiin, mihin suuntaan kieltä tulisi kehittää. Että suomi säilyt-

täisi ymmärrettävyytensä 

 

(217) Jotta osattaisiin pitää kieli ajan mukaisena ja havainnoida kielessä tapah-

tunut kehitys. 

 

(218) Jotta ymmärretään paremmin kieltä ja sitä voidaan kehittää. 

 

Sajavaaran (1989: 196) mukaan kieli nähdään välineenä, merkityssysteeminä, jota voi-

daan jalostaa ja kehittää. Juuri tämä ajatus näkyy myös edellä olevissa esimerkeissä.  

 



60 

 

Kolme vastaajaa on maininnut yleissivistyksen syynä fennistiikan tärkeydelle. (219) 

Hyvä kielellinen osaaminen kuuluu yleissivistykseen. On tärkeää tuntea oma kieli ja sitä 

kautta kulttuuri globalisoituvassa maailmassa. Tässä tapauksessa informantti näkee 

oman kulttuurin ja juurien tuntemuksen tärkeänä nimenomaan kansainvälisessä maail-

massa. Erikseen (220) kansainvälistymisen vuoksi fennistiikan kokee tärkeäksi yksi in-

formantti. Tässä lienee viitteitä Mantilan (2005b: 313) ajatukseen siitä, että nykyinen 

monikielinen ja -kulttuurinen ympäristö sumentaa kielen kansallisen symbolin merki-

tyksen eli käytännössä kielen kansallista kulttuuria siirtävä tehtävä unohdetaan. Suoma-

laisuutta ei nähdä luonnollisena osana kansainvälisyyttä. Kielenkäyttäjät eivät myös-

kään arvosta enää kielenhuollon suosituksia, ja normeja vastaan hyökätäänkin kansain-

välisyyteen vedoten.  

 

Yksi lukiolaisista informanteista on vastannut, että (221) ei se [fennistiikka] olekaan 

[tärkeää]. Vastaavasti yksi ammattiopistolaisista on kirjoittanut, että (222) En tiiä yh-

tään hyvää syytä. Mielipiteitään he eivät tämän tarkemmin perustele. Vastakkaista nä-

kemystä edustavat seuraavat vastaukset, joista ei varsinaisesti voida erottaa täsmällisiä 

syitä fennistiikan tärkeydelle. Sen sijaan mielipide siitä, että fennistiikka on tärkeää, 

ilmenee niistä selvästi: (223) sitä on hyvä harjoittaa ja (224) Suomen kieli on upea kieli 

siksi sitä kannattaa opiskella ja tutkia. Esimerkissä (223) informantti on sitä mieltä, että 

tutkimusta on hyvä harjoittaa, mutta ei osaa perustella näkemystään. Vastauksen (224) 

kirjoittanut informantti näkee suomen kielen upeana, ja itsessään se on jo hänen mieles-

tään syy opiskelulle ja tutkimukselle.  Muista syistä fennistiikan tärkeys nähdään vä-

linearvona, kuten ammattiopistolaisten kirjoittamissa esimerkeissä (225) kuulostaa si-

vistyneemmältä ja (226) on jollekin töitä. Vastauksessa (225) arvioidaan fennistiikan 

tärkeys sivistyksen näkökulmasta. Informantti on kuitenkin sitä mieltä, että suomen kie-

len opiskelija tai tutkija kuulostaa sivistyneeltä, mutta ei välttämättä ole sitä. Samoilla 

linjoilla on jälkimmäisen esimerkin kirjoittanut informantti, jonka mielestä fennistiikka 

on tärkeää ainoastaan siksi, että joku työllistyisi.  

 

Vastauksia, joita en ole luokitellut lainkaan, ovat esimerkiksi seuraavat maallikoiden 

henkilökohtaiseen kielenosaamiseen liittyvät vastaukset (227) Tarvitaan työelämässä. ja 

(228) oppii ja kehittyy. Jälkimmäisessä opiskelijan kielitaidon kehittyminen nähdään 

kielen oppimisen luonnollisena jatkumona. 
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Tyypillisessä vastauksessa kysymykseen Miksi suomen kielen opiskelu ja tutkimus on 

tärkeää? on mainittu, että fennistiikka on tärkeää kielen historian ja kehityksen ymmär-

tämisen vuoksi. Epätyypillisessä vastauksessa on mainittu fennistiikan välineellinen 

arvo ja näkemys, ettei fennistiikasta ole hyötyä.  

 

 

3.5.2. Fennistiikka osana suomalaisuutta 

 

Kysymyksenasettelu Mitä hyötyä suomen kielen opiskelusta ja tutkimuksesta on suoma-

laisuuden kannalta ajateltuna? on hieman ongelmallinen. Jotta vastaajat todella olisivat 

pohtineet fennistiikkaa eivätkä peruskoulun äidinkielen opetusta, olisi kysymys täytynyt 

muotoilla esimerkiksi näin: mitä hyötyä fennistiikasta eli yliopistossa tapahtuvasta suo-

men kielen opiskelusta ja tutkimuksesta on suomalaisuuden kannalta ajateltuna? Osit-

tain varmasti tästä syystä vastaukset ovat lyhyitä, eivätkä kaikki vastaajat ole ymmärtä-

neet, mitä olen kysymyksellä tarkoittanut. Täysin väärin kysymyksen on ymmärtänyt 

kuusi informanttia. Kuvioon 8 olen luokitellut kysymykseen saamani vastaukset.  
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Kuvio 8. Vastauksissa esiintyvät syyt sille, miksi fennistiikka on tärkeää suomalai-

suuden kannalta ajateltuna. 

 

 

Vastaajista 26 % on maininnut fennistiikan tärkeyden suomalaisuudelle siitä näkökul-

masta, että suomen kieli säilyisi. Osa informanteista korostaa, että suomen täytyy säilyä 

nimenomaan suomalaisten äidinkielenä. Kuten Mantilakin (2005a: 4) toteaa, maapal-

loistuminen ja englannin kielen ylivalta panevat suomalaiset pohtimaan käsitystään 

suomesta äidinkielenä ja kansalliskielenä. Tämän tyyppinen ajattelu näkyy erinomaises-

ti esimerkiksi seuraavissa kahdessa esimerkissä. 

0 5 10 15 20 25

* tyhjä/"En tiedä." (7)

* vastauksessa viittaus
kysymykseen numero 3 (3)

Kielen tutkimuksesta ei ole hyötyä
suomalaisuudelle. (1)

jotta omaa kieltä arvostetaan (1)

jotta suomen asema vahvistuu (2)

jotta tiedetään, kuinka hyvin
suomea osataan (2)

jotta suomen kielen opetusta
voidaan kehittää (3)

jotta suomen kieli kehittyy (4)

on tärkeää, että kieli säilyy elävänä
ja puhtaana (7)

jotta tiedetään paljon suomen
kielestä (7)

jotta suomen kieli ymmärretään
osana suomalaisuutta (7)

jotta kulttuuri tunnetaan ja jotta se
voidaan säilyttää (8)

jotta suomalaiset osaavat kieltä (9)

jotta kielen historiaa ja kehitystä
tunnetaan (10)

suomen kieli on osa
kansallisidentiteettiämme (11)

jotta suomi säilyy (suomalaisten
äidinkielenä) (21)

yhteensä

lukiolaiset

ammattiopistolaiset
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(229)  Suomen kieli säilyy paremmin. Globalisoituvassa maailmassa puhutaan 

koko ajan enemmän esimerkiksi englantia ja muiden kielten säilyminen on 

merkittävä asia. 

 

(230) suomen kieli säilyy virallisena kielenä ja säilyttää ominaislaatunsa, ei 

esim. saa liikaa vaikutteita englannin kielestä. 

 

Esimerkissä (229) informantti asettaa vastakkain englannin ja muut maailman kielet. 

Hän näkee maapalloistumisen lisäävän englannin kielen käyttöä. Myös vastauksen 

(230) kirjoittanut informantti mainitsee englannin kielen vaikutuksen suomen ominta-

keiseen kieleen. Kielen kuolemasta huolta kantavat myös seuraavat vastaukset kirjoitta-

neet informantit. 

 

(231)  Että suomalaiset osaavat äidinkielensä ja sitten tulevat sukupolvet säilyt-

tävät suomen kielen. 

 

(232)  ettei suomenkieli katoa 

 

(233)  Sen avulla suomen kieli pysyy suomalaisten äidinkielenä 

 

(234)  Suomalaisuus säilyy. Tiedämme kielemme ja sen historian. Kieli kuuluu 

meille ja sitä tulisi varjella, koska se on osa meitä. Juuri sen opiskelu ja 

tutkiminen säilyttävät sitä sellaisenaan, oikeana suomena.  

 

Esimerkissä (234) informantti sisällyttää vastaukseensa vahvan mielipiteen kielen säi-

lyttämisen ja nimenomaan varjelemisen puolesta, koska se on osa meitä. Vastauksesta 

käy ilmi, että hän todella ajattelee jonkin uhkaavan meidän kieltämme. Hänen mieles-

tään kieli täytyy säilyttää muuttumattomana, oikeana suomena. Kieli säilyykin elävänä, 

kun sitä käytetään monipuolisesti ja eri tarkoituksiin. Kun kielen vaihtelun moninaisuus 

ja normit tunnetaan, on mahdollista suvaita erilaisia tapoja käyttää kieltä. Näin ollen 

kielen vaihtelua ei tarvitse pitää uhkana, vaan se tulisi nähdä mahdollisuutena, joka 

myös takaa kielen elinvoimaisuuden. (Hakulinen ym. 2009: 40.) 

 

Myös tämän kysymyksen vastauksista on huomattavissa kielen historiallinen näkökul-

ma, sillä kymmenen vastaajaa (12 %) mainitsee näkökulman tässäkin kohtaa. Vastauk-

sissa (235)(237) nähdään fennistiikka aktiivisena osana kielen historiaa ja kehitystä. 

 

(235)  Säilytetään kielen alkuperä 

(236)  Löydetään joka päivä uusia sanoja.  
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(237)  oppii kielen historiaa ja kehittyy suomenkielen harjoittamisessa. 

 

Näkökulmaan siitä, että fennistiikka on tärkeää, jotta suomalaiset osaisivat kieltänsä, 

liittyy tässä aineistossa väärin ymmärtämisen mahdollisuus. Tämä näkemys on yhdek-

sässä vastauksessa (11 %). Erityisesti ammattikoululaisten vastauksissa (238)(239) 

näkyy, että he ovat pohtineet suomen kielen opiskelua ja tutkimusta omasta näkökul-

mastaan, eivät fennistiikkana. 

  

(238)  osaa lukea, kirjoittaa, tietää perusasioita äidinkielestä. 

(239)  Oppii eri murteita ja suomenkielestä laajemmin 

 

Kuten jo luvussa 3.5.1. totesin, kiinnostavaa on, että aineistossa on mainittu suomen 

kielen opettamiseen liittyvä näkökulma osana fennistiikan kansallista arvoa. 

 

(240)  syventää suomalaisuutta, vahvistaa ja tukee kieltä, auttaa kehityksessä → 

parempia keinoja opetukseen, tieto lisääntyy ja ymmärrys, arvostus omaan 

kieleen ja muihin kieliin  

 

(13)  Suomen kieli säilyy ja osataan asioida toistemme kanssa. Suomen kieltä 

voidaan myös opettaa ulkomaalaisille kun siitä tiedetään itse paremmin. 

 

(12) Kieletkin kuolevat, eikä meitä suomalaisia ole liikaa. Se että oma äidinkie-

li osataan ja kiinnostaa paljon on tärkeää esimerkiksi peruskoulussa ta-

pahtuvan äidinkielen opetuksen kehittämisen kannalta 

 

 

Vastauksen (240) kirjoittanut informantti näkee paitsi suomen myös muiden kielten 

arvostuksen kasvavan fennistiikan ansiosta. Vastauksesta ei selviä, tarkoittaako infor-

mantti muilla kielillä muita suomessa puhuttavia kieliä vai myös ulkomailla puhuttuja. 

Joka tapauksessa myös kokonaisuutena hänen käsityksensä osoittaa, että hän on pohti-

nut asiaa tarkoin ja varsin kypsästi. Vastauksessa (13) puolestaan mainitaan suomen 

kielen opettaminen nimenomaan ulkomaalaisille, mikä on poikkeuksellista tässä aineis-

tossa. Esimerkki (12) vetää suoran linjan kielen kuolemasta kielen kiinnostavuuteen ja 

opetuksen kehittämiseen. Informantin mielestä suomen kielen opettaminen säilyttää 

kielen maailmankartalla ja suomalaisten äidinkielenä. 

 

Kulttuurin osana kieltä on maininnut noin kymmenesosa informanteista. Kulttuuri liite-

tään vahvasti osaksi suomalaisuutta esimerkiksi seuraavissa vastauksissa. 
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(241)   Vahvistaakseen suomalaisten tuntemusta omaa kulttuuria kohtaan.  

(242)  se voi vahvistaa kulttuuri-identiteettiä, auttaa tuntemaan omaa kulttuuria 

(243)  suomalaisuus ja me-henki säilyy yhteiskunnassa. Se on osa kulttuuria. 

 

On hienoa, että nämä informantit liittävät kulttuurin vahvasti osaksi kieltä, sillä kuten 

Mantila (2005b: 313) toteaa, nykysuomalaisessa kielikeskustelussa tai edes kielilain 

tulkinnassa ei kiinnitetä lähimainkaan riittävästi huomiota kielen merkitykseen kulttuu-

ria siirtävänä ja siihen sosiaalistavana kansallisena kielenä, joka on erottamaton osa kol-

lektiivista identiteettiä. Myös suomen kielen tulevaisuutta pohtivassa Kielipoliittisessa 

toimintaohjelmassa identiteetti eli se, keitä me suomalaiset olemme tai keitä koemme 

olevamme, määritellään keskeiseksi kansalliseksi arvoksi. Identiteetti perustuu meitä 

ympäröivään kulttuuriin, johon olemme kasvaneet. (Hakulinen ym. 2009: 9.) Kulttuurin 

osana suomalaisuutta hän kielentää tässä aineistossa poikkeuksellisen tarkasti esimerkin 

(244) kirjoittanut informantti. 

 

(244) Suomalainen kulttuuri ja kansankuvaukset pohjautuvat tarinoihin ja ker-

tomuksiin, jonka tunteminen on tärkeää. Kaunokirjallisuudesta oppii kiel-

tä. Voidaan pohtia miksi olemme sitä mitä olemme, kun tunnemme kieltä 

ja tutkimusta. 

 

Informantti ottaa kantaa siihen, että kulttuurin tunteminen on tärkeää ja sivuaa kirjalli-

suuden lukemisen merkitystä kielen opettajana. Hänelle näyttää myös olevan tärkeää 

tuntea omat juurensa ja se, mitä olemme. Nimenomaan kielentutkimuksen tärkeyden 

hän näkee suomalaisuuden tuntemuksessa. 

 

Kielen muuttumisen pelosta ja säilymisen puolesta ovat argumentoineet esimerkiksi 

tällä tavoin vastanneet informantit: 

 

(245) kieli säilyy samana, ettei ajan saatossa muutu kovin paljoa 

 

(246) −−Juuri sen opiskelu ja tutkiminen säilyttävät sitä sellaisenaan, oikeana 

suomena. 

 

(247) Suomen kieli pysyy puhtaana eikä ota liikaa vaikutteita muista kielistä. 

 

Mantilan (2005b: 301, 313) mukaan Suomen kielipoliittisiin linjauksiin suomen kielen 

huollosta, esimerkiksi kieliopilliseen purismiin, on vaikuttanut kansalliskieliajattelun 
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taustalla oleva käsitys kielestä kansakunnan identiteetin kiteytymänä. Kansalliskieli-

termin taustaideologia palautuu kansallisen identiteetin muodostumisen aikaan 1800-

luvulle. Tähän perustunee myös se, että määritellessään suomen kielen merkitystä iden-

titeetissään suomalaiset usein liittävät kielen johonkin menneeseen: kieli on kallis ja 

arvokas, ja sitä täytyy suojella. 

 

Kielen merkitys kansalliselle identiteetille korostuu esimerkeissä (248)(252). Yhteensä 

11 informanttia (13 %) on sitä mieltä, että fennistiikka on tärkeää suomalaisen identitee-

tin vuoksi. 

 

(248) Suomi, oma kielemme, on merkittävä osa identiteettiämme. Kun ymmärtää 

suomen kielen vaiheita, ymmärtää suomalaisuuttakin. 

 

(249)  se vahvistaa kielemme asemaa, nostaa kansallisuusaatetta ja auttaa meitä 

ymmärtämään omaa historiaamme 

 

(250)  Siinä saa tietää enemmän suomalaisuudesta. 

 

(251)  oma kieli korostaa kansallista identiteettiä ja yhdistää kansalaisia toisiin-

sa. 

 

(252)  Kun ymmärrämme paremmin kieltämme ymmärrämme sitä kautta parem-

min myös suomalaisuutta yleensä. 

 

Suomen kielen vaiheiden ymmärtämisen erityisen tärkeänä suomalaisuuden ymmärtä-

miselle näkevät vastaukset (248) ja (252) kirjoittaneet informantit. Kansallisuusaatteen 

puolesta puhutaan esimerkissä (249): fennistiikka lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

avustaa oman historiamme tuntemuksessa. 

 

Kouluopetuksen normatiivisuuteen viittaa tämä informantti vastatessaan, että fennistii-

kasta on se hyöty, että (253) saadaan selville kuinka hyvin suomalaiset hallitsevat suo-

men kielen. Hän ajattelee fennistien tutkivan ja testaavan, osaavatko suomalaiset kielen-

sä. Väärin kysymyksen ovat ymmärtäneet seuraavat vastaukset kirjoittaneet informantit: 

 

(254) Oppii kirjoittamaan hyvin ymmärrettävää tekstiä, melkein virheettömästi.  

 

(255) Kaikki jotka tulee Suomeen ja osaa Suomea niin ne tarvii ainaki opiskelua 

 

(256) kaikkien suomalaisten pitäisi osata suomen kieli, koska se helpottaa mm. 

jokapäiväistä elämää 
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Vastauksessa (255) otetaan kantaa siihen, millainen kielitaito Suomessa asuvilla tulisi 

olla. Myös vastaus (256) sivuaa samaa aihetta. Taustalla lienee ajatus monikulttuurises-

ta Suomesta, jossa nykyään puhutaan useita eri kieliä. 

 

Aineistossa on muutamia vastauksia, joista käy ilmi informantin mielipide, mutta ne 

eivät kuitenkaan ole luokiteltavissa mihinkään analyysiyksikköön kuuluviksi. (257) 

paljonkin hyötyä pitäähän sitä suomea osata -vastauksen kirjoittanut informantti ei ole 

osannut eritellä fennistiikan hyötyä täsmällisesti, vaan tyytyy toteamaan, että pitäähän 

sitä suomea osata. Hän on todennäköisesti myös ymmärtänyt kysymyksen väärin, sillä 

mitä todennäköisimmin hän tarkoittaa vastauksellaan maallikoiden suomen kielen 

osaamista.  

 

Tyypillinen vastaus kysymykseen Mitä hyötyä suomen kielen opiskelusta ja tutkimuk-

sesta on suomalaisuuden kannalta ajateltuna? on, että fennistiikan merkitys suomalai-

suudelle on kielen säilyttämisessä. Epätyypillisessä vastauksessa on mainittu, ettei 

fennistiikasta ole hyötyä suomalaisuudelle.  

 

 

3.6. Käsityksiä fennistiikan historiasta 

 

Kyselylomakkeen viimeinen kysymys korostaa informanttien tiedollisia käsityksiä fen-

nistiikasta. Kysymys kuuluu, Kuinka kauan suomen kieltä on opetettu ja tutkittu? Koska 

kysymyksenasettelu on väljä, ovat vastauksetkin keskenään hyvin heterogeenisiä. Vas-

tauksista voi huomata, että osa informanteista on alkanut eritellä opetuksen ja tutkimuk-

sen historiaa tyyliin (258) Kieltä on opetettu kait jo 1800-luvun alusta lähtien  tutki-

musta on alettu tekemään vasta viime vuosikymmenien aikana. Kysymys on myös kir-

voittanut monia informantteja pohtimaan aihetta kysymyksenasettelua edellistä laajem-

min, esimerkiksi näin: (259) Suomen kielen asema alkoi vahvistua 1800-luvulla Suomen 

siirtyessä Ruotsin vallan alta Venäjälle. Suomen kieltä on siis opetettu ja tutkittu pari-

sen sataa vuotta. Monet informanteista ovat vastanneet hyvin lyhyesti jollakin vuosi-

määrällä, esimerkiksi (260) 80 vuotta. Kuvioon 9 olen luokitellut vastaukset fennistii-

kan historiaan liittyen.  
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Kuvio 9. Vastauksissa esiintyvät käsitykset siitä, kuinka kauan suomen kieltä on 

opetettu ja tutkittu. 

 

Hakulisen ym. (2009: 15) mukaan suomen kielen kehitys täysivaltaiseksi ja moderniksi 

kieleksi yhteiskunnassa kesti satoja vuosia. Prosessi käynnistyi 1500-luvulla Ruotsin 

kuningaskunnassa, mutta kansallisen identiteetin keskeiseksi tekijäksi suomen kieli kas-

voi 1800-luvulla Suomen suuriruhtinaskunnassa, osana Venäjän keisarikuntaa. Itsenäi-

sen Suomen tasavallan perustuslaki vahvisti suomen statuksen kansalliskielenä 1900-

luvulla. Keräämästäni aineistosta löytyy viittauksia kaikkiin näihin merkittäviin tapah-

tumiin ja ajanjaksoihin.  

 

Kuvioon 9 kokoamani tiedon luokittelun perustana olen käyttänyt ajallista tematisointia. 

Kuvion 9 kaksi ylintä analyysiyksikköä olen muodostanut vastausten heterogeenisuuden 

vuoksi hieman eri tavalla kuin muut. Vastauksista 27 % olen luokitellut analyysiyksik-

köön noin 100200 vuotta. Temaattisesti tähän yksikköön kuuluvat selkeät vuosimää-

rämaininnat, esimerkiksi: 

 

0 5 10 15 20 25

*tyhjä/"En tiedä." (11)

muut maininnat (3)

vuodesta 1917 lähtien (3)

Mikael Agricolan ajoilta alkaen (4)

1500-luvulta alkaen (6)

kauan (10)

kirjakielen luomisesta lähtien (10)

korkeintaan 100 vuotta (12)

noin 100−200 vuotta (22) 

yhteensä

lukiolaiset

ammattiopistolaiset
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(261) 100 vuotta 

(262) 120 vuotta 

(263) −− veikkaisin muutamaa sataa vuotta ja 

(264) Noin 170 vuotta opetettu ja noin 100 vuotta tutkittu. 

 

Lisäksi tähän yksikköön kuuluvat vastausten vuosilukumaininnat, joista laskennallisesti 

on kulunut aikaa noin 100−200 vuotta, esimerkiksi: 

 

(265) villi arvaus: 1870-luvulta 

 

(266) aktiivisesti luultavasti 1800-luvulta lähtien, kun varsinainen kansallinen 

identiteetti muotoutui  

 

(267) Suomen kielen asema alkoi vahvistua 1800-luvulla Suomen siirtyessä 

Ruotsin vallan alta Venäjälle. Suomen kieltä on siis opetettu ja tutkittu pa-

risen sataa vuotta 

 

(268) Suomi on aika ’uusi’ kieli joten veikkaisin muutamaa sataa vuotta. 

 

Esimerkistä (268) voi huomata, että informantti ajattelee suomen kielen syntyneen pari 

sataa vuotta sitten. Luultavimmin informantti kuitenkin tarkoittaa nimenomaan kirja-

kieltä. Esimerkeissä (265) ja (266) on käytetty epävarmuutta korostavina ilmauksina 

käytetty sanoja villi arvaus ja luultavasti. Todennäköisesti kaikki nämä esimerkit kir-

joittaneilla vastaajilla on käsitys 1800-luvusta ajanjaksona, jolloin suomalainen identi-

teetti todenteolla alkoi rakentua, kuten esimerkissä (266) erikseen mainitaankin. Tästä 

syystä he näkevät myös kielen kehityksen alkaneen aktiivisesti tuolloin. Esimerkissä 

(267) on täsmällistä ja yksityiskohtaista tietoa. Informantti on rakentanut vastauksensa 

siten, että ensin hän kertoo suomen kielen aseman vahvistumiseen johtavista taustoista 

ja sitten toteaa yhteenvetona suomen kieltä siis opetetun parisen sataa vuotta. 

 

Esimerkiksi vastausta (269) Tutkittu on varmasti kauemmin mitä opetettu en ole luoki-

tellut temaattisesti mihinkään analyysiyksikköön. Laadullisesta näkökulmasta tarkastel-

tuna vastauksessa on kuitenkin näkemys siitä, että kieltä olisi tutkittu kauemmin kuin 

opetettu. Myös seuraavat vastauksensa kirjoittaneet informantit ovat samaa mieltä: 

 

(270) Opetettu varmaan jostain 1800-luvun lopulta. Tutkiminen on luultavasti 

aloitettu joitakin vuosikymmeniä myöhemmin. 
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(271) Kieltä on opetettu kait jo 1800-luvun alusta lähtien sen jälkeen, kun Suomi 

sai autonomian, mutta ”kunnolla” 1900-luvun alusta vasta itsenäistymi-

sen jälkeen ja jotain nykyopetuksen suuntaista vuosisadan puolivälistä 

eteenpäin. Tutkimusta on alettu tekemään vasta viime vuosikymmenien ai-

kana. 

 

Esimerkin (271) kirjoittanut informantti erittelee käsityksiään varsin kypsästi. Ainoas-

taan viimeisessä virkkeessä mainittu näkemys tutkimuksen tekemisestä vasta viime vuo-

sikymmenien aikana ei pidä paikkaansa. Suomen kirjakielen kehitystä kuvaavia tutki-

muksia on alettu laatia 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Suomen kielen rakenteen ku-

vaaminen alkoi kuitenkin jo aikaisemmin: ensimmäinen suomen kielioppi oli latinankie-

linen, ja se valmistui vuonna 1640. Ensimmäiset suomen kielen kieliopit oli tarkoitettu 

avuksi suomen kieltä opiskeleville ulkomaalaisille. Suomen kielellä kielioppi saatiin 

vuonna 1845, vaikka se olikin hyvin vaatimaton. (Häkkinen 1994: 104, 108, 121.)  

 

Vanhan kirjasuomen kaudelle (noin 15401810) ominaista on uskonnollinen käännös-

kirjallisuus. Uskonnollisen kielen esikuvallista asemaa korosti kirkon hallitsema koulu-

tusjärjestelmä, sillä suurin osa koulutuksesta oli järjestetty pappisuraa ajatellen.  (Häk-

kinen 1994: 1112.) Suomen kirjakielen uskonnollisia lähtökohtia taustaa osaakin lois-

tavasti havainnollistaa seuraavan vastauksen kirjoittanut informantti:  

 

(272) Siitä lähtien kun suomen kirjakieli luotiin. Tosin silloin opetus tapahtui 

lähinnä pappivirkamies yms. piireissä. Varmaan sitten kun koululaitos 

yleistyi, alettiin suomea opettaa järjestelmällisemmin ja yhä nuoremmille 

sekä rahvaallekin. 

 

Varhaisnykysuomen kausi, vuodesta 1810 aina 1880-luvulle, oli murrosten aikaa. Suo-

men kirjakieli saavutti monessa suhteessa sen kehityksen, jota nykyisenkin kielenkäytön 

voidaan katsoa edustavan. 1880-luku oli taitekohta, jonka aikana suomen kielen viralli-

nen asema koheni olennaisesti sekä lainsäädännön että käytännön tasolla. Tuolloin 

myös suomenkieliset oppikoulut alkoivat kouluttaa suomenkielistä sivistyneistöä yh-

teiskunnan tarpeisiin. Suomen kielen virallinen asema vahvistui olennaisesti varhaisny-

kysuomen kaudella. Suomen kieltä alettiin tieteellisesti tutkia, kehittää ja käyttää määrä-

tietoisesti sekä opetuksen välineenä että kohteena koulujärjestelmän piirissä. Näin ollen 

syntyi myös suomenkielinen lehdistö ja kaunokirjallisuus. (Häkkinen 1994: 1314.) 
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Analyysiyksikön korkeintaan 100 vuotta muodostavat pääosin vastaukset, joihin on kir-

joitettu vuosimäärä, kuten (273) 100 vuotta, (274) ehkä 50 - 100 vuotta, (275) alle 100 

vuotta ja (276) 20 v. Vaatimattomimmaksi suomen kielen historian arveleekin vastauk-

sen (276) kirjoittanut informantti. Omaksi analyysiyksikökseen muodostui myös kauan, 

sillä mainintoja siitä on aineistossa yhteensä kymmenen (12 %). Eräs informantti vastaa 

lisäksi, että (277) liian kauan… Tällä hän antaa ymmärtää, että suomen kieltä ei ole syy-

tä tutkia enää.  

 

Kuten edellä on mainittu, suomen kirjakielen synty voidaan ajoittaa 1540-luvulle, jol-

loin Mikael Agricola kirjoitti sekä ABC-kirjan että suomensi Uuden testamentin. (Ko-

timaisten kielten keskus 2014.) Tästä ajanjaksosta on useita mainintoja aineistossa. Olen 

luokitellut vastaukset sen mukaan, onko niissä mainittu Mikael Agricola (esimerkit 

282283), 1500-luku (esimerkit 278281) vai kirjakielen synty (esimerkit 284287), 

jotta vastausten kvalitatiivisesti arvokas informaatio ei katoa. 

 

(278) 1500-luvusta asti ainakin 

 

(279) Suomea on opetettu ja tutkittu sen kirjakielen synnyn jälkeen aina 1550-

luvun tietämiltä asti. 

 

(280) Suomen kielestä tuli kirjakieli 1500-luvulla ja sen jälkeen on vaihtelevasti 

kasvanut kiinnostus suomea kohtaan. 

 

(281) 1500-luvulta suomen kirjakielen synnystä lähtien opetettu, tutkittu ja kehi-

tetty. Opetus tiivistynyt 1700-luvulla valistuksen aikakautena. 

 

(282) Mikael Agricolan ajoilta :D 

 

(283) Suomenkieltä on opetettu siitä asti kun Agricola kirjoitti Suomenkielen. 

 

Kirjakielen luomisesta lähtien -analyysiyksikön muodostavat vastaukset, joissa maini-

taan joko pelkästään kielen synty tai vaihtoehtoisesti kirjakielen synty, sillä temaattisesti 

informantit mitä todennäköisimmin ajattelevat nimenomaan kirjakieltä. Kaikki seuraa-

vantyyppiset vastaukset kuuluvat tähän analyysiyksikköön: 

 

(284) Kai niin kauan sitä on ainakin opetettu, kun se on ollut olemassa. 

(285) kielen synnystä saakka 

(286) niin kauan kuin se on ollut olemassa 
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(287) −− varmaan niin kauan kuin sitä on kirjoitettu 

 

Informanteilla ei ole täsmällistä ajallista käsitystä suomen kielen historian alkutaipalees-

ta. Ikolan (1989: 165) mukaan kirjakieli on koko kieliyhteisölle yhteinen kirjoitetun 

kielen muoto, joka kuitenkin antaa mahdollisuuden yksilöllisille ja alueellisillekin eri-

tyispiirteille. Suomen kirjakielen synty oli samantapainen kuin useimpien kirjakielten, 

sillä sen perustaksi tuli paikallismurre, jota puhuttiin maan sivistyselämän ja hallinnon 

keskuspaikassa Turussa. Näin ollen oli luonnollista, että Turun seudun murre muodosti 

kirjakielemme rungon ja säilytti asemansa pitkään.  

 

Oman analyysiyksikkönsä muodostaa kolmen informantin (4 %) mainitsema vuodesta 

1917 lähtien. Todennäköisesti näillä vastauksilla viitataan Suomen itsenäistymiseen: 

 

(288) 1917 vuojesta lähtien 

(289) 1917 

(290) Suomen itsenäistymisestä lähtien 

 

Vaikkei Suomen valtiollinen itsenäistyminen ole Häkkisen (1994: 11) mukaan kielen 

kehityksen kannalta 1500-luvun ja Mikael Agricolan sekä 1800-luvun nationalismin 

veroinen käännekohta, on itsenäistymisen vaikutus kieleen on kuitenkin havaittavissa 

esimerkiksi vanhojen, omaperäisten kielenainesten merkityksen korostumisena. Omape-

räistä kielenainesta on hyödynnetty uusien ilmaisukeinojen rakennusaineksena ja siitä 

on tullut tutkimuksen kohde. Myös tutkimuspohja on laajentunut uusien yliopistojen 

sekä erilaisten tutkimuslaitosten myötä. Lisäksi itsenäistymisen jälkeen on aloitettu jär-

jestelmällinen, keskitetty kielenhuoltotyö. 

 

Erinomaisia esimerkkejä aineistossa esiintyvistä muista maininnoista ovat (291) Var-

maan todella kauan kansakoulusta lähtien. ja (292) Suomenkieltä on tutkittu siitä lähti-

en kun Suomessa alkoi valmistua ylioppilaita eli korkeamman tason koulutusta oli tar-

jolla. Näissä molemmissa mainitaan koululaitoksen kehittymiseen liittyvä näkökulma 

osana suomen kielen opetuksen alkamista. Häkkinen (1994: 5770) tiivistää suomenkie-

lisen koululaitoksen ja opetuksen historiaa seuraavalla tavalla: Keskiajalla koulut kuu-

luivat kirkon yhteyteen kiinteästi. Triviaalikoulussa suomen opettamista ei pidetty tar-

peellisena, koska jokaisen ajateltiin oppivan äidinkielensä luonnostaan. Koulujärjestel-
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mä pysyi ennallaan koko Ruotsin vallan ajan, vaikkakin kansanopetus sai alkunsa us-

konpuhdistuksesta. Opetuksessa käytettiin kansan omaa kieltä. Varsinaisen kansakoulu-

laitoksen perustamisesta alettiin keskustella 1840-luvulla, sillä kansan sivistäminen kat-

sottiin tärkeäksi osaksi suomalaisuustaistelua. Alkeistasoa korkeammalla tasolla suo-

men kielen asema kohentui vasta 1800-luvulla. Vuosisadan puolivälissä etenkin Yrjö 

Koskinen ajoi suomen kielen asiaa, jotta tulevaisuuden virkamiehet voitaisiin kasvattaa 

oman kansan parista. Yliopistossa virallinen suomen kielen asema tunnustettiin vuonna 

1828, jolloin perustettiin ensimmäinen suomen kielen lehtoraatti. Suomenkielisten luen-

tojen pitämiseen virallinen lupa annettiin vuonna 1863. 

 

Tyypillisessä vastauksessa kysymykseen Kuinka kauan suomen kieltä on opetettu ja 

tutkittu? on mainittu, että suomen kieltä on tutkittu ja opetettu ajallisesti tarkasteltuna 

noin 100200 vuotta. Epätyypillisessä vastauksessa puolestaan korostuu jonkin yksit-

täisiä mainintoja saaneista näkemyksistä, kuten kansakoulun perustamisen jälkeinen 

aika.  
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4. TULOSTEN TARKASTELUA 

 

 

4.1. Lukiolaisten ja ammattiopistolaisten käsitysten vertailua 

 

Lukiolaisia aineistoni 82 informantista on 40 ja ammattiopistolaisia 42. Kuten tekemis-

täni kuvioista voi jo nähdä, lukiolaisten ja ammattiopistolaisten käsitykset poikkeavat 

toisistaan jossakin määrin. Koko kyselylomakkeeseen jätettyjen tyhjien kohtien ja en 

tiedä -vastausten määrää tarkastelemalla voidaan huomata, että lukiolaiset ovat val-

miimpia vastaamaan tämän tyyppiseen kyselyyn. Ammattiopistolaisten täyttämissä ky-

selylomakkeissa on yhteensä 39 (12 %) tyhjää tai en tiedä -tyyppistä vastausta. Lukio-

laisilla vastaava luku on yhdeksän (3 %). Voi olla mahdollista, että lukiolaiset ovat am-

mattiopistolaisia motivoituneempia sekä tekemästäni kyselystä että suomen kielestä 

yleensä, sillä äidinkieli on heille pakollinen ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettava aine. 

 

Näyttää myös siltä, että lukiolaiset pystyvät pilkkomaan ja kielentämään fennistiikka-

käsityksiään ammattiopistolaisia tarkemmin. Esimerkiksi suomen opintojen sisältöjen 

listaamisessa ero on huomattava. Noin 75 % lukiolaisista mainitsee kaksi tai useampia 

opiskelusisältöjä. Ammattiopistolaisilla vastaava luku on 33 %. Eniten opiskelun osa-

alueita osaa mainita eräs lukiolainen, jonka vastauksesta voidaan erottaa peräti seitse-

män temaattisesti eri osa-alueeseen kuuluvaa yksikköä. Huomattavaa on, että ammat-

tiopistolaisten vastauksissa mainitaan enimmillään kolme temaattisesti eri analyysiyk-

sikköön luokiteltavaa opiskelun osa-aluetta. Lukiolaisten ammattiopistolaisia laajemmat 

vastaukset näkyvät näin ollen selkeästi myös kuvioista 29.  

 

Fennistiikan sisältöjä selvittäviin, kyselylomakkeen ensimmäiseen ja toiseen kysymyk-

seen ovat lukiolaiset ja ammattiopistolaiset vastanneet ryhminä saman suuntaisesti. Mo-

lemmissa ryhmissä korostuu fennistiikan sisältönä nimenomaan historiallinen, kielen 

menneisyyteen ja kehitykseen liittyvä näkökulma (kuviot 2 ja 3). Ammattiopistolaisista 

sen on maininnut opiskelun kohteena 21 % ja fennistien tutkimuskohteena 48 %. Lukio-

laisista kielen historian ja kehityksen opiskelukohteena mainitsee 58 % ja tutkimuskoh-

teena 78 % vastaajista. 
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Fennistiikan käytännöllistä hyötyä selvittävään kysymykseen neljä, Millaisiin työtehtä-

viin suomen kielen opiskelija voi valmistuttuaan hakeutua? ovat sekä lukiolaiset että 

ammattiopistolaiset maininneet useimmin opettajan ja tutkijan ammatit (kuvio 4). Opet-

tajan mainitsee ammattiopistolaisista peräti 90 % ja tutkijan 17 %. Lukiolaisista opetta-

jan ammatin mainitsee 85 % ja tutkijan 50 %. Lukiolaiset siis näyttävät olevan ammat-

tiopistolaisia tietoisempia yliopistossa tapahtuvan korkeakoulutuksen merkityksestä 

uuden tieteellisen tiedon tuottajana. 

 

Vastauksissa kysymyksiin 6 ja 7, Missä määrin ajattelet suomen kieltä opetettavan ja 

opiskeltavan ulkomailla? ja Ketkä opiskelevat suomea toisena tai vieraana kielenä? ei 

ole huomattavissa suuria eroja ammattiopistolaisten ja lukiolaisten välillä. Molemmissa 

ryhmissä korostuu käsitys, että Suomea ei juurikaan opiskella ulkomailla ja että maa-

hanmuuttajat ovat suomen kielen ulkomaalaisten opiskelijoiden enemmistö (kuviot 6 ja 

7). Lukiolaiset ovat ammattikoululaisia useammin maininneet suomenruotsalaiset ja 

saamelaiset suomen toisena tai vieraana kielenä opiskelijoiksi. Voidaan siis todeta, että 

he ovat ammattiopistolaisia tietoisempia Suomessa asuvista toisen kansalliskielen sekä 

vähemmistökielen puhujista. 

 

Fennistiikan kansallista arvoa selvitin kysymyksillä kolme ja viisi, Miksi suomen kielen 

opiskelu ja tutkimus on tärkeää? sekä Mitä hyötyä suomen kielen opiskelusta ja tutki-

muksesta on suomalaisuuden kannalta ajateltuna? Vastauksista käy selvästi ilmi lukio-

laisten parempi vastaamisvalmius ammattiopistolaisiin verrattuna. Lukiolaisten vastaus-

ten joukossa ei ollut ainoatakaan tyhjää tai en tiedä -vastausta. Ammattiopistolaisilla 

vastaavaan luokkaan kuuluvia vastauksia oli näissä kahdessa kysymyksessä yhteensä 12 

(kuviot 7 ja 8). Osa ammattiopistolaisista oli todennäköisesti myös ymmärtänyt kysy-

myksen väärin. Esimerkiksi mainintoja siitä, että kieltä täytyisi opiskella ja tutkia, jotta 

suomalaiset osaisivat kieltänsä, on 11 ammattiopistolaisen vastauksessa. He eivät olleet 

ajatelleet kysymystä fennistisen perinteen vaan esimerkiksi peruskoulun äidinkielen 

opetuksen näkökulmasta. Sekä lukiolaiset että ammattiopistolaiset mainitsevat kuitenkin 

fennistiikan tärkeäksi suomen kielen historian ja kehityksen ymmärtämisen vuoksi. 

Suomalaisuuden vuoksi fennistiikan näkevät tärkeänä vain lukiolaiset, joista 23 % mai-

nitsee tämän teeman. Osana suomalaisuutta fennistiikan tärkeys korostuu molemmilla 

ryhmillä kielen säilymisen näkökulmassa: ammattiopistolaisista 26 % ja lukiolaisista 25 

% mainitsee sen vastauksessaan. Huomattava on, että yksikään ammattiopistolainen ei 
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mainitse fennistiikan tärkeyttä osana kansallisidentiteettiä. Lukiolaisista sen mainitsee 

28 %.  

 

Selvimmin ammattiopistolaisten ja lukiolaisten väliset erot tiedoissa tulevat esiin kah-

deksannessa kysymyksessä, Kuinka kauan suomen kieltä on opetettu ja tutkittu? (kuvio 

9). Vastausten laajuudessa on huomattavissa suuri ero. Tyypillinen ammattiopistolaisen 

vastaus on (293) 120 vuotta tai (294) niin kauan kuin se on ollut olemassa, kun taas 

lukiolainen kielentää ajatuksiaan parhaimmillaan näillä tavoin:  

 

(295) Siitä lähtien kun suomen kirjakieli luotiin. Tosin silloin opetus tapahtui 

lähinnä pappivirkamies yms. piireissä. Varmaan sitten kun koululaitos 

yleistyi, alettiin suomea opettaa järjestelmällisemmin ja yhä nuoremmille 

sekä rahvaallekin. 

 

(296) Suomen kielen ihannointi alkoi 1700-luvulla ruotsin sivistyneistössä Hen-

rik Gabriel Porthanin johdolla. Porthanin tutkimustyön jälkeen merkittä-

viä suomen kielen opettajia ja tutkijoita olivat 1800-luvulla fennomaanit, 

joiden johtohenkilöinä olivat, tosin ruotsinkieliset, J. V. Snellmann ja Yrjö 

Sakari Yrjö-Koskinen. 

 

Lukiolaisten vastaukset tähän kysymykseen ovat laajempia kuin odotin. Heillä on paljon 

myös yksityiskohtaista tietoa, kuten esimerkistä (296) voi huomata. Essee-tyyppisiin 

koevastauksiin tottuneina lukiolaiset pohtivat kysymystä ammattiopistolaisia laajemmin 

eivätkä ainoastaan tyydy vastaamaan pelkällä vuosimäärällä. 

 

Lukiolaisten vastauksista eniten mainintoja voidaan luokitella analyysiyksikköön noin 

100200 vuotta (38 %). Merkille pantavaa on, että ammattiopistolaisten vastauksissa 

useimmin mainittu on korkeintaan 100 vuotta (24 %). He siis käsittävät suomen kielen 

historian varsin vaatimattomaksi. Ammattiopistolaisten vastauksissa tyhjiä tai en tiedä -

tyyppisiä vastauksia on lisäksi kahdeksan. Lukiolaiset ovat ainoina maininneet vastauk-

sessaan Mikael Agricolan ja ammattiopistolaisia useammin myös 1500-luvun merkityk-

sen suomen kielelle. Hypoteesini siitä, että lukiolaisilla informanteilla on ammattiopis-

tolaisia täsmällisempää tietoa fennistiikasta, on siis oikea. 
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4.2. Keskeiset tulokset 

 

Tässä luvussa pohdin ensin kyselylomakkeen onnistumista ja arvioin kysymysten laa-

tua. Sen jälkeen kokoan yksittäisiin kysymyksiin saamani vastaukset ja esittelen keskei-

simmät tulokset. 

 

Kyselylomaketta tarkastellessani huomaan, että useat laatimistani kysymyksistä ovat 

johdattelevia ja sisältävät presuppositioita. Olen myös yrittänyt kansantajuistaa kysely-

lomaketta liiaksi esimerkiksi jättämällä termin fennistiikka kokonaan pois kyselylo-

makkeesta. Eräs informantti puolestaan pohtii kysymyksessä Mitä suomen kielen tutki-

jat tutkivat? että (297) suomen kieltä sen kaikilta osa-alueilta. Tämänkaltaista vastausta 

ei voi luokitella mihinkään muodostamistani analyysiyksiköistä. Sen sijaan se sai poh-

timaan kysymyksenasettelua. Kysymys olisi voitu laatia nimenomaan tuosta näkökul-

masta esimerkiksi näin: Mitä kielen osa-alueita suomen kielen tutkijat tutkivat? Laati-

mani kysymys sinänsä sisältää jo tiedon, että suomen kieltä tutkitaan. Olisi ollut mie-

lenkiintoista myös selvittää, kuinka moni alun perin tiesi, että suomen kieltä tutkitaan 

jatkuvasti. Tämän selvittämiseksi olisi riittänyt yksi monivalintakysymys. 

 

Kyselylomakkeen kysymysjärjestyksellä saattoi olla merkitystä siihen, mitä vastaajat 

lomakkeisiinsa kirjoittivat. Ensimmäisenä on kysymys Mitä kaikkea suomen kielen 

opiskelu yliopistossa mielestäsi sisältää? Tähän kysymykseen jätti vastaamatta tai kir-

joitti en tiedä yhteensä 12 informanttia, mikä on enemmän kuin missään muussa kysy-

myksessä. Jos kysymykset olisi esitetty eri järjestyksessä ja ensimmäisenä olisi ollut 

esimerkiksi mainitsemani monivalintakysymys, olisi joihinkin kysymyksiin vastaamisen 

kynnys saattanut madaltua.  

 

Muutamat informantit olivat vastanneet pitkälti samoja asioita kysymyksiin Mitä kaik-

kea suomen kielen opiskelu yliopistossa mielestäsi sisältää? ja Mitä suomen kielen tutki-

jat tutkivat? Fennistiikan sisällöstä olisikin voinut kysyä yhdellä ainoalla kysymyksellä. 

Samoin olisin voinut yhdistää fennistiikan kansallista arvoa selvittävät kysymykset 

kolme ja viisi, Miksi suomen kielen opiskelu ja tutkimus on tärkeää ja Mitä hyötyä suo-

men kielen opiskelusta ja tutkimuksesta on suomalaisuuden kannalta ajateltuna? Jäl-

kimmäisen kysymyksen olisi voinut korvata esimerkiksi kysymällä, mitä seurauksia 

sillä olisi, jos suomen kieltä ei aktiivisesti tutkittaisi. 
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Kysymyksenasettelua Missä määrin ajattelet suomen kieltä opetettavan ja opiskeltavan 

ulkomailla? laatimista on puolestaan ohjannut oletus siitä, etteivät maallikot tiedä, 

kuinka laajalti suomea ulkomailla opiskellaan. Kysymyksessä Ketkä opiskelevat suomen 

kieltä toisena tai vieraana kielenä? olisi myös voinut ensin selittää käsitteiden toinen ja 

vieras kieli eron, jotta vastaaminen olisi ollut helpompaa. Myös vastausten tulkitsemi-

nen olisi ollut yksiselitteisempää. 

 

Kyselylomakkeen kömpelyydestä huolimatta sillä kerätty aineisto on laadullisesta nä-

kökulmasta monipuolinen ja mielenkiintoinen. Tutkimuskysymyksiin (mitä informantit 

tietävät fennistiikasta sekä millaisia mielipiteitä heillä on fennistiikasta ja suomen kie-

lestä) sain kattavat vastaukset. Informanteilla on varsin laaja tietämys fennistiikan sisäl-

löstä, käytännön hyödystä, kansallisesta arvosta ja historiasta. Sen sijaan suomi toisena 

ja vieraana kielenä -opetuksen laajuudesta tiedot ovat heikot.  

 

Tuloksia yksityiskohtaisesti tarkastellessa voi huomata kielen historian ja kehityksen 

näkökulman painottuvan aineistossa. Erityisesti kuvioista 2 ja 3 huomataan, että infor-

mantit ajattelevat paitsi suomen kielen opiskelijoiden opiskelevan mainittuja teemoja 

mutta myös tutkijoiden tutkivan niitä. Myös kuviossa 7 korostuu informanttien näkemys 

siitä, että fennistiikka on tärkeää nimenomaan kielen historian ja kehityksen vuoksi. 

Fennistiikan historiaan liittyvän kysymyksen vastauksissa painottuu, että suomen kieltä 

olisi opetettu ja tutkittu noin 100200 vuotta. Mikäli vastaajat näkevät suomen kirjakie-

len historian näin lyhyeksi, ei ole ihme, että he ajattelevat kielen historiaa ja kehitystä 

niin aktiivisesti tutkittavan.  

 

Laadullisesti aineistoa tarkastellessa huomataan, että fennistiikan sisällöstä tiedetään 

monipuolisesti. Vaikkei mainintoja eri analyysiyksikköihin liittyvistä teemoista olekaan 

kovin monta esimerkiksi kuvioissa 2 ja 3, on silti merkittävää, että ne ovat mukana ai-

neistossa. Oletin, että fennistiikan sisällöissä painottuvat erityisesti kirjallisuus ja kie-

lenhuolto, joten tältä osin hypoteesini osoittautuivat vääriksi. Vastaukset fennistiikan 

käytännöllistä hyötyä selvittävään kysymykseen ovat melko yksipuolisia opettaja ja 

tutkija -mainintoineen (kuvio 4). Silti aineistossa mainitaan yli kymmenen eri ammattia, 

joihin suomen kielen opiskelija voi valmistuttuaan työllistyä.  
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Kysymyksissä suomen kielen ulkomailla tapahtuvasta opiskelusta sekä suomen opiske-

lusta toisena tai vieraana kielenä korostuu näkemys englannin kielen tärkeästä asemasta 

maailmassa. Tässä aineistossa informantit eivät tunne suomi toisena ja vieraana kielenä 

-opetusta juuri lainkaan. Tältä osin hypoteesini osoittautui oikeaksi. Informantit ajatte-

levat suomea opiskeltavan ainoastaan Suomessa muun muassa siitä syystä, että suomi ei 

ole englannin tapaan maailmalla laajasti käytetty kieli. Suomen kielen ulkomaalaisten 

opiskelijoiden he ajattelevat olevan kiinnostuneita kielestä käytännöllisistä syistä, esi-

merkiksi maahanmuuton tai työn vuoksi. 

 

Fennistiikan kansallista hyötyä selvittäneiden kysymysten vastauksissa painottuu kielen 

historian ja kehityksen ymmärtäminen, mutta niistä on huomattavissa myös huolta kie-

len kuolemasta tai epäsuotuisasta kehityksestä. Fennistiikkaa osana suomalaisuutta ko-

rostaneen kysymyksen vastauksissa huoli korostuu selkeimmin, sillä 26 % informanteis-

ta ajattelee fennistiikan säilyttävän kielen suomalaisten äidinkielenä. Kielen historian ja 

kehityksen sekä kielen säilymisen lisäksi fennistiikka nähdään tärkeänä suomalaisuu-

den, kansallisidentiteetin ja suomalaisen kulttuurin vuoksi. 
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen lukiolaisten ja ammattiopistolaisten käsityksiä 

fennistiikasta. Aineistoni koostuu 82 kyselylomakkeesta, joihin ovat vastanneet Haapa-

järven lukion sekä Haapajärven ja Nivalan ammattiopistojen kolmannen vuosikurssin 

opiskelijat syksyjen 2012 ja 2013 välisenä aikana.  

 

Tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat informanttien tiedolliset sekä mielipiteitä si-

sältävät käsitykset fennistiikan tieteenalasta. Tutkimuksessa teen havaintoja informant-

tien käsityksistä fennistiikan sisältöön, historiaan, käytännöllisyyteen ja hyötyyn liitty-

en. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat informanttien käsitykset suomi toisena ja vieraana 

kielenä -opetuksesta. Maallikoiden käsityksiä fennistiikasta ei ole tutkittu aikaisemmin. 

Näin ollen olen soveltanut teoreettista taustaa, johon tutkimuksen perustan. Tutkimus 

sivuaa läheisesti kansanlingvistiikkaa, koska tutkimuksen kohteena ovat maallikoiden 

käsitykset, ja tarkasteltaessa fennistiikkaa tieteenalana sivuaa se myös suomen kielestä 

käytävää keskustelua. Aineiston olen analysoinut kvalitatiivisesti sisällönanalyysilla.  

 

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että informanteilla on varsin kattava käsitys fennistii-

kasta. Fennistiikan sisältönä korostuu kielen historia ja kehitys. Myös fennistiikan tär-

keys nähdään tästä näkökulmasta: kielen historiaa ja kehitystä voidaan informanttien 

käsityksen mukaan ymmärtää paremmin fennistiikan ansiosta. Fennistien nähdään työl-

listyvän pääasiassa joko opettajiksi tai tutkijoiksi. Fennistiikan arvo suomalaisuudelle 

on informanttien käsityksen mukaan kielen säilyttämisessä: fennistiikan ansiosta suomi 

pysyy suomalaisten äidinkielenä. 

 

Suomi toisena ja vieraana kielenä -opetuksen laajuudesta informanttien tiedot ovat vä-

häiset. Tässä aineistossa informantit eivät tunne suomi toisena ja vieraana kielenä -

opetusta juuri lainkaan. He ajattelevat suomea opiskeltavan ainoastaan Suomessa muun 

muassa siitä syystä, että suomi ei ole englannin tapaan maailmalla laajasti käytetty kieli. 

Suomen kielen ulkomaalaisten opiskelijoiden he ajattelevat olevan kiinnostuneita kie-

lestä käytännöllisistä syistä, esimerkiksi maahanmuuton tai työn vuoksi.  
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Kokonaisuutena lukiolaisilla informanteilla on ammattiopistolaisia tarkempaa tietoa 

fennistiikasta. He myös ovat ammattiopistolaisia tietoisempia Suomessa asuvista toisen 

kansalliskielen ja vähemmistökielen puhujista. Lisäksi lukiolaiset näkevät fennistiikan 

arvon suomalaisuudelle ja suomalaiselle identiteetille ammattikoululaisia useammin. 

Käsityksissä suomi toisena ja vieraana kielenä -opetuksesta ei ole merkittäviä eroja lu-

kiolaisten ja ammattiopistolaisten välillä. 

 

Avointen kysymysten vastausten muodostaman aineiston kvantifioiminen vaatii tutkijal-

ta luovuutta. Vaikkeivät kvantifioiminen ja luokittelu olekaan ensisijainen aineiston 

käsittelemisen muoto laadullisessa tutkimuksessa, antavat ne mielestäni arvokasta lisä-

tietoa muun muassa siitä, miten samansuuntaisia informanttien käsitykset aiheesta ovat. 

Tietojen kokoaminen luokittelun avulla auttaa myös muodostamaan selkeän kokonais-

käsityksen aineistosta. Jotta vastausten sisältämä kvalitatiivisesti arvokas tieto ei kui-

tenkaan katoaisi liian mekaaniseen erittelyyn ja vastausten osien pilkkomiseen, täytyy 

tutkijan käsitellä vastauksia mahdollisuuksien mukaan kokonaisuuksina ja muodostaa 

riittävän useita analyysiyksiköitä. Aineiston luokittelu kannattaa tehdä ehdottomasti 

kahteen kertaan, ja vastausten monipuolinen sanallinen kommentoiminen on välttämä-

töntä. Avointen kysymysten lisäksi kyselylomakkeeseen olisi mielestäni hyvä laatia 

myös tarkoin harkittuja monivalintakysymyksiä, joilla avoimista kysymyksistä saatavaa 

tietoa voitaisiin täsmentää. 

 

Suomen kielen monipuolisen käytön korostaminen perusopetuksessa olisi tarpeen. Pe-

ruskoululaisille tulisi korostaa kielen ja kulttuurin välistä yhteyttä, ei ainoastaan kielen 

merkitystä äidinkielenä. Kielen historiallinen näkökulma pitäisi opetuksessa liittää ny-

kykieleen, ja oppilaille tulisi jakaa tietoa suomen kielen kiinnostavuudesta maailmalla. 

Näin näkemys museoituvasta kielestä kenties muuttuisi ja omaa kieltä osattaisiin arvos-

taa maailman kielten joukossa.  

 

Tutkimani aihe on mielestäni jatkotutkimusten arvoinen. Aineistonkeruumenetelmänä 

haastattelulla päästäisiin varmasti kyselylomaketta paremmin kiinni kansanlingvistises-

sä tutkimusperinteessä olennaisiin näkökulmiin, asenteisiin ja mielipiteisiin kielestä. 

Koska aineistossa korostuu kielen historian ja kehityksen näkökulma, tulevaisuudessa 

olisi mielenkiintoista selvittää, mitä maallikot tietävät kielen kehittämisen toimista ja 

millä perustein he ajattelevat suomen kieltä kehitettävän.  
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Liite 1. Kyselylomake. 

Tähän kyselylomakkeeseen ei tarvitse kirjoittaa nimeä.  

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.  

 

Muistathan vastata kaikkiin kysymyksiin. 

 

1. Mitä kaikkea suomen kielen opiskelu yliopistossa mielestäsi sisältää?  

 

 

2. Mitä suomen kielen tutkijat tutkivat? 

  

 

3. Miksi suomen kielen opiskelu ja tutkimus on tärkeää? 

 

 

4. Millaisiin työtehtäviin suomen kielen opiskelija voi valmistuttuaan hakeutua? 

 

 

5. Mitä hyötyä suomen kielen opiskelusta ja tutkimuksesta on suomalaisuuden kannalta 

ajateltuna? 

 

 

6. Missä määrin ajattelet suomen kieltä opetettavan ja opiskeltavan ulkomailla? 

 

 

7. Ketkä opiskelevat suomen kieltä toisena tai vieraana kielenä? 

 

 

8. Kuinka kauan suomen kieltä on opetettu ja tutkittu? 

 

Kiitos vastauksistasi! 

 

Oulun yliopisto/Marjo Salolahti 2012−2013 



 
 

Liite 2. Suomen kielen opintojen koostuminen. 
 

 

 

TAULUKKO 1. Suomen kielen opinnot Oulun yliopistossa. (Oulun yliopisto 2014b.) 

 

TEKSTI 

21 OP 

VAIHTELU JA 

KEHITYS 

24 OP 

KIELIOPPI 

19 OP 

TUTKIMUS 

62 OP 

INTEGROIVAT 

JAKSOT 

24 OP 

 

Kielenhuolto 

4 op 

  

Kriittinen me-

dialukutaito 

4 op 

Kirjakielen 

vaiheet 

4 op 

  

Kielen vaih-

telu 

5 op 

Äänne- ja 

muoto-oppi 

4 op 

  

Lauseoppi 

4 op 

  PERUS-

OPINNOT 

25 OP 

Tekstilajit ja 

kirjoittaminen 

3 op 

  

Tekstioppi 

4 op 

Viro 

4 op 

  

Murteet 

3 op 

Sanasto ja 

nimistö 

4 op 

  

Johto-oppi 

3 op 

  

Semantiikka 

4 op 

Kandidaatin-

tutkielma 

10 op 

(pääaine-

opiskelijoille) 

  

Fennistiikan 

teoriat ja me-

todit 

4 op 

(pääaine-

opiskelijoille) 

Tutustuminen 

työelämään: 

harjoittelu 

6 op 

(ei opettajiksi 

aikoville pää-

aine-

opiskelijoille) 

  

Valinnaisia 

opintoja 

6 op 

(opettajiksi 

aikoville pää-

aine-

opiskelijoille) 

AINE-

OPINNOT 

45 OP 

Syventävä 

kirjoittaminen 

3 op 

  

Kielikonsultti-

kurssi 

3 op 

Kielihistoria 

3 op 

  

Unkarin tai 

saamen al-

keiskurssi 5 

op 

 Graduseminaari 

5 op 

  

Tutkimuksen 

historia 

3 op 

  

Pro gradu  

-tutkielma 

40 op 

Valinnaisia 

opintojaksoja 

12 op 

  

Lopputentti 

6 op 

SYVENTÄVÄT 

OPINNOT 

80 OP 

     YHTEENSÄ 

150 OP 

 

 
 


