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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkielman aihe ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani Oulun yliopiston kielipoliittista tilannetta. Selvitän, 

mitä kieliä opetuksessa ja kokouksissa käytetään. Tarkastelen ennen kaikkea suomen ja 

englannin kielten käyttöyhteyksiä Oulun yliopistossa ja perehdyn valintojen taustalla ole-

viin käsityksiin. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

- Missä tilanteissa käytetään suomen kieltä ja missä tilanteissa englannin kieltä? 

- Millä tavalla kielistrategian puuttuminen näkyy Oulun yliopistossa? 

 

Tutkin aihetta, koska koen, että kielten asemaan on tärkeää kiinnittää huomiota. Minua 

motivoi kielipolitiikan tutkimuksen perusajatus: kielten asema on aina yhteydessä kie-

liyhteisön ja kielenpuhujien asemaan, ja yhteiskunnallisten muutosten myötä myös kiel-

ten asema muuttuu (Johansson & Pyykkö 2005).  

 

Viime vuosikymmeninä yhteiskuntaa on muuttanut voimakkaasti muun muassa globali-

saatio. Se vaikuttaa myös kielten asemiin. Ihmisten liikkuvuuden ja muuttoliikkeen seu-

rauksena kielimaisema on moninaistunut. Oulun yliopistossa on vuosittain noin 1 300 

vaihto-opiskelijaa, joiden lisäksi yliopistossa työskentelee paljon ulkomailta tulleita opet-

tajia ja tutkijoita (Oulun yliopiston verkkosivut). Yhteinen kieli on usein englanti, glo-

baali kieli ja aikamme merkittävä lingua franca. Hultgren, Gregersen ja Thøgersen (2014: 

1−2) toteavatkin, että englannin kielen valta-asema on universaali suunta, vaikka pohjois-

maiset yliopistot voivat näyttää olevan trendin kärkipäässä.  

 

Kansainvälisessä yhteisössä kielten välillä on tehtävä valintoja. Aina kielivalinnan taus-

talla ei ole kuitenkaan vain ajatus yhteisestä kielestä. Englantia ihannoidaan myös yli-

opistomaailmassa. Tästä ajankohtainen esimerkki on Tampereen yliopiston hallituksen 

nimiehdotus Tampereen kolmen korkeakoulun yhdistymän nimeksi. Yliopiston hallitus 

ehdottaa yhtymän nimeksi Tampere-yliopistoa englanninkielisen Tampere universityn 

mallin mukaisesti (Aamulehden verkkosivut).  

 

Kansainvälisen kielen, kansalliskielen ja äidinkielen tehtävät ovat kuitenkin erilaiset. Ei 

ole yhdentekevää, millä kielellä milloinkin toimitaan. Mantilan (2001: 370) mukaan 
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”kansainvälinen lingua franca on työkalu, kansalliskieli on sivistys ja äidinkieli on koko 

elämä”. Mantilan (2001) jaottelua tukee myös Anna Maurasen artikkeli (2009: 295−304) 

lingua francasta ja kulttuurista: yhtenäistä englanti lingua francana -kulttuuria ei ole. Kan-

salliskieleen sen sijaan kulttuuri liittyy vahvasti. Kieli on keskeisin suomalaista identi-

teettiä luova tekijä. Äidinkieli taas on yksilön kieli, jolla tunnetaan ja ajatellaan. (Mantila 

2003: 10.) On tärkeä tiedostaa, mitä käsityksiä englantiin, suomeen, ruotsiin ja muihin 

kieliin liitetään ja missä asemassa niitä pidetään.  

 

Seuraavaksi kerron, miten Oulun yliopistossa ja muissa Suomen yliopistoissa kielipoli-

tiikkaa ohjaillaan. Toisessa luvussa selitän tutkimuksessa käyttämiäni keskeisiä käsitteitä 

ja sijoitan tutkimukseni teoreettiseen viitekehykseensä. Kolmannessa luvussa esittelen ai-

neiston ja menetelmän. Olen hankkinut aineistoni verkkokyselyn avulla. Kyselyllä olen 

kerännyt Oulun yliopiston vastuuhenkilöiden näkemyksiä yliopiston kielipoliittisesta ti-

lanteesta. Analysoin kyselyn vastauksia tutkielmani neljännessä luvussa. Viides luku on 

päätäntöluku, jossa kokoan tutkimukseni tulokset ja johtopäätökset yhteen. 

 

 

1.2. Kielipolitiikka Suomen yliopistoissa 

 

Lait ohjaavat kielipoliittisia toimia. Suomen kansalliskieliksi mainitaan perustuslaissa 

(713/1999 2.17.1) suomi ja ruotsi. Perustuslain lisäksi on myös kielilaki (423/2003), jota 

ei kuitenkaan sovelleta yliopistoihin. Yliopistojen opetus- ja tutkintokielet määritellään 

yliopistolaissa (558/2009 2.11.1). Sen mukaisesti Oulun yliopiston opetus- ja tutkinto-

kieli on suomi. Yliopistolaissa mainitaan myös, että yliopisto voi päättää muun kuin suo-

men tai ruotsin kielen käyttämisestä opetus- ja tutkintokielenä ja opintosuorituksissa, 

mikä mahdollistaa myös englanninkielisen opetuksen. Tässä laki jättää paljon yliopisto-

jen päätettäväksi. Suomen kielen lautakunnan julkaisema kielipoliittinen toimintaohjelma 

(Hakulinen & Kalliokoski & Kankaanpää & Kanner & Koskenniemi & Laitinen & Maa-

mies & Nuolijärvi 2009: 113) ottaa asiaan kantaa seuraavasti: 

  

”Käytännön opetuksen ja muun toiminnan kannalta pelkkä laki ei kuitenkaan riitä, 

vaan tarvitaan lisäksi kullekin yksikölle oma kielipolitiikka. Sillä vältetään sattu-

manvarainen englannin kieleen ajautuminen, jota parhaillaan tapahtuu.” 
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Toimintaohjelmassa annetaan suositus, että yliopistoille laadittaisiin kielipoliittisen toi-

mikunnan valvoma kielipoliittinen ohjelma, jossa suomenkielinen opetus taataan ja jossa 

kansainvälisen toiminnan strategia olisi yhtenä osana. Yliopistot noudattavat suositusta 

eri tavoilla. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa toimii kielipoliittinen toimikunta, joka 

laatii Jyväskylän yliopiston kielipoliittisen toimenpideohjelman sekä edistää, seuraa ja 

arvioi sen toteutumista. Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi kielipoliittisen ohjelman 

ensimmäisen kerran vuonna 2004. Myös esimerkiksi Svenska handelshögskolanilla oh-

jelma on ollut vuodesta 2005, Itä-Suomen yliopistolla (entisellä Joensuun yliopistolla) 

vuodesta 2006, Helsingin yliopistolla vuodesta 2007 ja Turun yliopistolla vuodesta 2011.  

 

Oulun yliopistossa kielipoliittista ohjelmaa ei ole. Kielistrategia on kyllä laadittu, mutta 

sitä ei ole otettu käyttöön. Opetus- ja tutkintokielistä mainitaan kuitenkin Oulun yliopis-

ton koulutuksen johtosäännön 18. pykälässä seuraavasti: 

 

”Yliopiston opetus-ja tutkintokieli on suomen kieli. Muun kielen kuin suomen kie-

len käyttämisestä opetus- ja tutkintokielenä ja opintosuorituksissa säädetään tut-

kinto-ohjelman opetussuunnitelmassa. 

 

Opiskelijalla on oikeus käyttää arvioitavassa opintosuorituksessa suomen kieltä, lu-

kuun ottamatta vieraan kielen opintoja, silloinkin, kun opetuskielenä käytetään 

muuta kuin suomen kieltä.” 

 

Johtosäännön 18. pykälässä esitetään siis selkeästi, että Oulun yliopiston opetus- ja tut-

kintokieli on suomen kieli. Samassa momentissa mainitaan myös mahdollisuus muun 

kuin suomen kielen käyttämiselle niin opetus- ja tutkintokielenä kuin yksittäisissä opin-

tosuorituksissa. Tässä tutkielmassa selvitän muun muassa, missä yhteyksissä opetuskie-

lenä käytetään muuta kuin suomen kieltä ja millä perusteilla opetuskieli valitaan.
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2. TEORIATAUSTA 

 

2.1. Keskeiset käsitteet 

 

Kielipolitiikka (language policy) tarkoittaa tietoisia toimia kielen ja yhteiskunnan suh-

teiden järjestämiseksi. Osa kielipolitiikkaa on kielisuunnittelu (language planning), jo-

hon kuuluu kielipoliittisten toimien suunnittelu, toteutus ja arviointi. (Johansson & 

Pyykkö 2005: 16.) Myös Ricento (2000: 209) ja Spolsky (2004: 5) linjaavat kielipolitii-

kan yläkäsitteeksi. Omassa tutkielmassani tukeudun näihin määritelmiin. Muulla tavoin 

käsitteet määrittelee esimerkiksi Grin (2003: 28), jonka mukaan käsitteet ovat osittain 

päällekkäisiä, minkä vuoksi eroa ei ole tärkeä tehdä. Toisesta tavasta esimerkki on Fettes 

(1997: 14), joka käyttää käsitteitä rinnakkain. Kolmas tapa on nähdä kielipolitiikka osana 

kielisuunnittelua, kuten Kaplan ja Baldauf (1997: 3).  

 

Määrittelyissä moninaisuutta tuo myös toimijan ja toimijan tietoisuuden rajaaminen. Tol-

lefson (1991: 16) määrittelee kielipolitiikan olevan viranomaistason kielisuunnittelua. 

Wright (2004: 1) ei rajaa toimia pelkästään viranomaisille eikä sulje tiedostamatonta toi-

mintaa ulkopuolelle. Tässä tutkielmassani analysoin kyselyn vastauksia sisältölähtöisen 

diskurssianalyysin keinoin, joten tutkin myös Wrightin (2004) määritelmän mukaista tie-

dostamatonta toimintaa. Samalla tämä tutkielma rajautuu kuitenkin vain viranomaisten 

toimintaan, koska kyselyyn vastanneet henkilöt ovat kaikki viranomaisia, jotka toimin-

nallaan vaikuttavat esimerkiksi opetuskieleen. 

 

Kielipolitiikan ja kielisuunnittelun lisäksi monella tapaa määritelty käsite on äidinkieli. 

Skutnabb-Kangas (1981: 20−26) kokoaa määrittämisen avuksi neljä eri kriteeriä: alkupe-

rän, samaistumisen, hallinnan ja käytön. Alkuperäkriteeri määrittelee äidinkieleksi sen, 

jonka yksilö ensimmäisenä oppii. Samaistumisen kriteerin mukaan äidinkieli on joko se, 

johon yksilö itse samaistuu tai se, johon muut identifioivat yksilön. Hallintakriteerin mu-

kaan äidinkieli on yksilön parhaiten hallitsema kieli ja käyttökriteerin mukaan yksilön 

eniten käyttämä kieli. Kriteeristä riippuen äidinkielenä voi olla useita kieliä, ja muiden 

kuin alkuperäkriteerin kohdalla äidinkieli voi myös muuttua. (Skutnabb-Kangas 1981: 

22−23.) 
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Keskeinen käsite tutkielmassani on myös lingua franca. Sillä tarkoitetaan välittäjäkieltä, 

jolla monikielinen yhteisö hoitaa yhteisiä asioita (Johansson & Pyykkö 2005: 16). Tässä 

tutkielmassa viittaan lingua francalla englannin kieleen. Mauranen (2009: 290) nimittää 

lingua franca -englantia "globaaliksi kansainvälisen viestinnän kontaktikieleksi". Sen 

merkitys on kiistämätön myös tämänhetkisen suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvä-

listymisen kielenä (Saarinen 2012: 242). 

 

 

2.2. Kielipolitiikan tutkimusala 

 

Tutkielmani on kielipolitiikan tutkimusalaa. Ricento (2000: 10−11) kirjoittaa kielipolitii-

kan ja kielisuunnittelun tutkimuksen kehittyneen erilliseksi tutkimusalaksi 1960-luvulla. 

Suomeksi kielipolitiikan teoriaa ei ole kirjoitettu vielä kovin paljoa, ja kielipolitiikan kä-

sitteiden kirjava määrittely ja käyttö on tavanomaista myös englanninkielisessä kirjalli-

suudessa.  

 

Kielipolitiikan tutkimus on esimerkiksi kielikäytäntöjen ja kielisuunnittelun tutkimusta. 

Spolsky (2004: 5) jakaa kielipolitiikan kolmeen osaan: kielikäytäntöihin, uskomuksiin tai 

ideologioihin ja kielisuunnitteluun. Kloss (1969: 81) kirjoittaa kielisuunnittelun jakami-

sesta niin, että erottaa siinä kielen asemaan kohdistuvan statussuunnittelun (status plan-

ning) ja kieleen itseensä kohdistuvan korpussuunnittelun (corpus plannig) toisistaan. 

Klossin (1969) jakoa täydentää Cooper (1989: 33), joka erottaa kielenopetuksen (acqui-

siton planning) suunnittelun kolmanneksi kielisuunnittelun osaksi.  

 

Kielipolitiikan tutkimuksessa kansainvälisesti viitattuja keskeisiä perusteoksia ovat esi-

merkiksi käyttämäni Ricenton (2000), Spolskyn (2004), Klossin (1969) ja Cooperin 

(1989) teokset, joita käytän myös omassa tutkielmassani lähdekirjallisuutena. Suomen-

kielisiä kielipolitiikan tutkimuksen perusteoksia ovat ennen kaikkea Johanssonin ja Pyy-

kön (2005) toimittama Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikka ja käytäntöä sekä Lappa-

laisen, Sorjosen ja Vilkunan (2010) toimittama Kielellä on merkitystä. Näkökulmia kieli-

politiikkaan. 
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2.3. Aiempi tutkimus 

 

Kansainvälisestä kielipolitiikan tutkimuksesta esimerkki on tutkimus englannin kielestä 

pohjoismaisissa yliopistoissa English in Nordic universities. Ideologies and practises 

(Hultgren, Gregersen & Thøgersen toim. 2014). Tutkimuksessa tutkitaan ja vertaillaan 

englannin kieleen, siihen suhtautumiseen ja asemaan liittyviä ideologioita ja käytäntöjä 

Islannin, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen yliopistoissa. Kirjoittajat käsittelevät eng-

lannin kieleen suhtautumista ja kielivalintoja yksinkertaistetusti ideologioiden ja käytän-

töjen tasoilla. Heidän havaintojensa mukaan kielivalinnoissa on nämä kaksi todellisuutta, 

jotka näyttävät olevan kaukana toisistaan. (Hultgren, Gregersen & Thøgersen 2014: 1−2.) 

 

Kotimaisesta kielipoliittisesta tutkimuksesta esimerkki on Kansallinen kyselytutkimus 

englannin kielestä Suomessa (Leppänen ym. 2009). Tutkimus on Helsingin ja Jyväskylän 

yliopistojen yhteisen tutkimushankkeen selvitys suomalaisten englannin kielen osaami-

sesta, käytöstä, kielen merkityksestä Suomessa ja asenteista sitä kohtaan. Omassa tutkiel-

massani tutkin Oulun yliopiston eri tutkinto-ohjelmien edustajien vastaavia käsityksiä 

englannista, suomesta ja muista kielistä. 

 

Tutkimusryhmän kyselytutkimuksen (Leppänen ym. 2009) vastaajista suurin osa oli sitä 

mieltä, että suomen kieli ei häviä. Vaikka yleisellä tasolla suomen kielen syrjäytymiseen 

ei uskottu, selvä enemmistö arvioi, että joillain osa-alueilla englanti syrjäyttää tulevaisuu-

dessa suomen kielen. Näitä osa-alueita olivat ennen kaikkea yritys- ja talouselämä, tiede 

ja suomalainen pop- ja rock-musiikki. Vastaajat eivät uskoneet myöskään kokonaan eng-

lanninkieliseen opetukseen ammattiin johtavassa koulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa 

samassa määrin kuin englannin kielen leviämiseen muuten.  

 

Leppäsen ym. (2009) tutkimuksen lailla myös tämän tutkielman aineisto on kerätty kyse-

lylomakkeen avulla. Seuraavaksi siirryn käsittelemään käyttämiäni tutkimusmenetelmiä 

ja esittelen tutkimusaineiston. 
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3. TUTKIMUSTAPA JA -AINEISTO 

 

3.1. Kyselytutkimus 

 

Olen kerännyt tutkielmani aineiston Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmien vastuuhenki-

löiltä verkkokyselyn avulla. Kyselylomake on tutkimukseni liitteenä. Vaikka kyselytut-

kimuksia kritisoidaan niiden ohjailevuudesta, ne ovat tehokkaita tutkijan työkaluja (Ala-

nen 2011: 160). Kritiikki on syytä huomioida. Kun muotoilin kyselyä, pyrin tietoisesti 

välttämään ohjailevuutta. Laadin vain avokysymyksiä, jotta tutkimukseen osallistuvien 

ääni olisi hyvin esillä. Valitsin avokysymykset myös siksi, että vastauksissa olisi mahdol-

lisimman paljon analysoitavaa ja aineistoa voisi tutkia sisältölähtöisen diskurssianalyysin 

keinoin. Sisältölähtöisestä diskurssianalyysistä kirjoitan luvussa 3.2. Seuraavaksi esitte-

len kyselylomakkeen ja pohdin kyselyn onnistumista. 

 

Laatimassani kyselyssä on 15 kysymystä. Kysymykset on jaettu viiteen osioon. Ensim-

mäisessä osiossa kysyn vastaajan taustatietoja. Osiossa on myös kyselyn ainoa suljettu 

kysymys, jossa valitaan tutkinto-ohjelma, jonka näkökulmasta vastaa. Toisessa osiossa 

kysytään opetuskielistä. Kysyn, kuinka paljon opetusta järjestetään milläkin kielellä, 

missä yhteyksissä, mistä syistä ja kuinka tärkeänä se koetaan. Kolmannen osion kysy-

mykset käsittelevät kokouskieliä. Neljännessä osiossa kysyn ajatuksia Oulun yliopistossa 

olevien ulkomaisten tutkijoiden kielellisestä kotouttamisesta. Viidennessä osiossa kysyn, 

olisiko kielistrategia tai kielipoliittinen ohjelma tarpeellinen Oulun yliopistossa. 

   

Kysely onnistui, vaikka vastausinto oli etenkin aluksi vaisua. Siihen lienee monia syitä. 

Yksi mahdollisuus on, että kieliasioita tai niistä tehtävää tutkimusta ei koeta erityisen 

merkityksellisiksi. Kysymykset oli kuitenkin pääsääntöisesti ymmärretty ja vastaukset 

kattavia ja perusteltuja. Aineistoa on mahdollista tutkia sekä sisällönanalyysin keinoin 

että sisältölähtöisellä diskurssianalyysillä. 
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3.2. Sisältölähtöinen diskurssianalyysi ja sisällönanalyysi 

 

Analysoin aineistoa kahta eri kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Aluksi käytän 

analysoinnin tukena sisällönanalyysiä ja lajittelen vastaukset sen keinoin. Pintatasoa sy-

vempään tasoon perehtyessäni käytän sisältölähtöistä diskurssianalyysiä.  

 

Sisältölähtöinen diskurssianalyysi on perinteisen diskurssianalyysin sovellus. Keskuste-

lun rakennetta tutkimalla saadaan selville kielikäsitykset, asenteet ja tapa puhua kielestä. 

(Preston 1994: 328.) Omassa tutkielmassani keskusteluna toimivat tutkinto-ohjelmien 

vastuuhenkilöiden vastaukset kysymyksiin.  

 

Sisältölähtöiseen diskurssianalyysiin tarvitaan aineisto, josta on mahdollista tutkia asen-

teita ilmaisevaa keskustelua. Sisältöä analysoidessa huomioidaan siinä ilmenevät kaavat. 

(Liebscher & Dailey-O'Cain 2009: 197–198.) Sisältölähtöistä diskurssianalyysiä käyttää 

esimerkiksi Heidi Niemelä (2016) pro gradu -tutkielmassaan oululaisopiskelijoiden asen-

teista maahanmuuttajien puhumaa suomea kohtaan.  

 

Sisältölähtöisen diskurssianalyysin tavoin myös sisällönanalyysi on kvalitatiivinen tutki-

musmenetelmä. Sisällönanalyysi on systemaattista ja objektiivista analysointia. Sillä et-

sitään tekstin merkityksiä ja saadaan muodostettua tutkittavasta ilmiöstä ytimekäs yleis-

kuvaus. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) Sisällönanalyysiä käyttää esimerkiksi Marjo Salolahti 

(2014) pro gradu -tutkielmassaan lukiolaisten ja ammattikoululaisten käsityksistä fennis-

tiikasta. 

 

 

3.3. Aineiston esittely 

 

Seuraavaksi esittelen kyselyn avulla keräämäni aineiston. Lähetin kyselyn ensin 22:lle 

kandidaattitutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle, joista 13 vastasi. Halusin, että aineistossa 

on vastauksia jokaisesta tiedekunnasta, joten kysely lähetettiin myös maisteri- ja tohto-

riohjelmien vastuuhenkilöille. Aineiston keräämiseen kului odotettua enemmän aikaa. 

Lopullinen aineisto koostuu 27 tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön vastauksista.  Taulu-

kossa 1 on vastausten määrät tiedekunnittain.  
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TAULUKKO 1. Vastausten määrät tiedekunnittain. 

Tiedekunta Vastauksia 

Arkkitehtuurin tiedekunta 1 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta 1 

Humanistinen tiedekunta 3 

Kaivannaisalan tiedekunta 1 

Kasvatustieteiden tiedekunta 3 

Luonnontieteellinen tiedekunta 4 

Lääketieteellinen tiedekunta 4 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 2 

Teknillinen tiedekunta 5 

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 3 

 

Taulukosta 1 huomataan, että aineistossa on vähintään yksi vastaus jokaisesta Oulun yli-

opiston tiedekunnasta. On huomioitava, että eri tiedekunnissa on eri määrä tutkinto-oh-

jelmia ja vastuuhenkilöitä. Vastaajina on sekä kandidaattitutkinto-ohjelmien että mais-

teri- ja tohtoriohjelmien vastuuhenkilöitä. Lisäksi osa vastaajista on samalla sekä kandi-

daattitutkinto-ohjelman että maisteriohjelman vastuuhenkilö ja on vastannut yhdessä vas-

tauksessa kahden tutkinto-ohjelman näkökulmasta. 

 

Kyselyn 15 kysymyksestä kuuteen on vastannut jokainen. Sellaisia ovat kysymykset lu-

ento-opetuksen kielistä, englanninkielisen opetuksen tärkeydestä, kokouskielistä, ko-

kouskielien syistä ja siitä pitäisikö ulkomailta Ouluun tulleiden tutkijoiden oppia suomen 

kieli. Luento-opetuskielten syistä, suomenkielisen opetuksen tärkeydestä ja ulkomaisten 

tutkijoiden kielellisen kotouttamisen tärkeydestä puuttuu yksi vastaus kustakin. Vähiten 

vastauksia on kysymykseen perusteluista vastaajan kantaan Oulun yliopiston kielistrate-

giasta.
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4. ANALYYSI 

 

Tässä luvussa analysoin kyselyn vastauksia. Tarkastelen, mitä asioita vastauksissa ote-

taan esille, miten ne otetaan esille ja millaisia eroja tiedekuntien välillä on. Aloitan ana-

lysoimalla eri tiedekuntien opetuskieliä. Sen jälkeen perehdyn kokouskieliin ja niiden va-

lintaan. Kokouskielten jälkeen tarkastelen vastaajien suhtautumista ulkomailta tulleiden 

tutkijoiden kielelliseen kotouttamiseen. Viimeiseksi analysoin näkemyksiä kielistrategian 

tarpeellisuudesta. Luvun 4 lopussa kokoan analyysin pääkohdat vielä yhteen. Vastauksia 

analysoidessani nostan aineistosta esimerkkejä, jotka säilytän vastaajan kirjoittamassa 

muodossa lyöntivirheineen. 

 

 

4.1. Opetuskielet 

 

Aineiston perusteella kandidaattitutkinto-ohjelmien luento-opetus järjestetään kaikissa 

Oulun yliopiston tiedekunnissa suurimmalta osin suomen kielellä. Enemmistössä mais-

teri- ja tohtoriohjelmista luento-opetuksen kielenä käytetään taas enemmän englantia kuin 

suomea. Eroja on paitsi tiedekuntien välillä myös tiedekuntien sisällä eri ohjelmissa. Esi-

merkiksi kasvatustieteiden tiedekunnassa ja humanistisessa tiedekunnassa maisteri- ja 

tohtoriohjelmissakin luento-opetuksen kieli on pääosin suomi. Kasvatustieteiden tiede-

kunnassa on kuitenkin kaksi maisteriohjelmaa, jotka ovat kokonaan englanninkielisiä. 

Eniten englanninkielistä luento-opetusta on tieto- ja sähkötekniikan, biokemian ja mole-

kyylilääketieteen ja lääketieteen tiedekunnissa maisteri- ja tohtoriohjelmissa, joissa ope-

tus järjestetään pääasiassa englanniksi.  

 

Verratessa oman tutkimukseni tuloksia Hultgrenin, Gregersenin ja Thøgersenin (2014) 

tutkimustuloksiin, ilmenee, että Oulun yliopistossa maisteri- ja tohtoriohjelmissa englan-

nilla näyttää olevan suurempi rooli kuin Hultgrenin, Gregersenin ja Thøgersenin tutki-

mustulokset osoittavat pohjoismaisissa yliopistoissa yleensä olevan. Hultgrenin, Greger-

senin ja Thøgersenin tutkimuksen (2014: 1) mukaan pohjoismaisissa yliopistoissa ope-

tuksen kieli on ensimmäisinä vuosina englanti 10−25 prosentissa tutkinto-ohjelmista. 

Jatko-opinnoissa opetuksen kieli on englanti 20−40 prosentissa tutkinto-ohjelmista. Ai-

neistoni perusteella Oulun yliopistossa taas englanninkielinen opetus maisteri- ja tohto-

riohjelmissa on suomenkielistä opetusta tyypillisempää. 
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Yleisin englanninkielisen luento-opetuksen perustelu on kansainvälinen opiskelija-

joukko. Muita esille nousseita perusteluita ovat esimerkiksi, että opettajat eivät osaa suo-

mea, kirjallisuutta ei ole saatavilla suomeksi ja että ala on kansainvälinen. Suomen kielen 

käyttöä perustellaan sillä, että työelämä vaatii suomen kielellä toimimisen ja että oppi-

mistuloksiin päästään parhaiten omalla äidinkielellä. Lisäksi yhdessä vastauksessa noste-

taan esille suomea äidinkielenään puhuvien oikeus saada opetusta omalla äidinkielellään. 

Vaikka moni vastaaja pitää suomenkielistä luento-opetusta etenkin kandidaattitutkinto-

ohjelmissa perusteltuna, eräissä vastauksissa näkyy toisenlaisia asenteita, kuten seuraavat 

esimerkit 1 ja 2 osoittavat:  

 

(1) Suomi on vielä luonnollinen osa lähiopetusta 

(2) Kandivaiheessa opetetaan alan keskeiset ja käsitteet äidinkielellä. Kirjallisuus 

on toki jo tällöin englanniksi. 

 

Esimerkkien 1 ja 2 modaaliset adverbit vielä ja toki kertovat vastaajien suhtautumisesta 

suomenkieliseen luento-opetukseen. Esimerkissä 1 adverbi vielä presupponoi, että tällä 

hetkellä suomi kuuluu opetukseen, mutta tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen. Esimer-

kin 2 adverbi toki presupponoi, että englanninkielinen kirjallisuus on selityksittä selvä jo 

opintojen ensimmäisinä vuosina.  

 

Suomenkielinen opetus koetaan enimmäkseen tärkeänä. Vastausten joukossa on kuiten-

kin yksi vastaus, jossa suomenkielistä opetusta ei pidetä tärkeänä. Useissa vastauksissa 

tärkeyttä joko lievennetään tai vahvistetaan. Esimerkeistä 3−8 ilmenee, mitä keinoja lie-

ventämisessä ja vahvistamisessa käytetään.  

 

(3) erittäin tärkeää opiskelijapalautteen perusteella, oppiminen onnistuu paremmin 

suomenkielellä 

(4) On hyvin tärkeää; tämä nimenomaan peruskurssien osalta (1.-2- vuosi). 

(5) Vielä suhteellisen tärkeää. opiskelijamma ovat keski-iältään muuta yo opiske-

lijakuntaa vanhempia, jolloin englanti ei ole ollut heillä vielä niin vahva kuin nuo-

remmilla opiskelijoilla on 

(6) Yhteiset opinnon on hyvä olla ainakin osittain suomeksi, luovat pohjaa varsin-

kin opintojen alkuvaiheessa. 

(7) Välttämätöntä. Yliopistolain kuvauksessa yliopistojen tehtävänä on "kasvattaa 

opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa" – tuossa järjestyksessä. 

(8) Haluamme vaalia suomenkielistä opetusta myös 

 



12 
 

 

Esimerkeissä 3 ja 4 vastaajat vahvistavat suomenkielisen opetuksen tärkeyttä intentiseet-

timääritteillä hyvin ja erittäin. Esimerkissä 5 intensiteettimäärite suhteellisen toimii sen 

sijaan lieventimenä. Tärkeyden astetta kuvaillaan intensiteettimääritteiden lisäksi myös 

muilla adjektiiveilla, kuten esimerkit 6 ja 7 osoittavat. Adjektiivilla hyvä ei ilmaista niin 

ehdotonta suhtautumista kuin adjektiivilla välttämätön. Esimerkistä 8 ilmenee, että suh-

tautumista kuvataan myös verbivalinnoilla. Verbi vaalia presupponoi, että suomen kieli 

on jotain, jota täytyy suojella. 

 

Suomenkielisen luento-opetuksen lailla englanninkielinen opetus koetaan enimmäkseen 

tärkeänä. Vastausten joukossa on kaksi vastausta, joissa englanninkielistä opetusta ei pi-

detä tärkeänä. Vastaajat käyttävät samanlaisia lieventäviä ja vahvistavia keinoja sekä suo-

men että englannin kielen tärkeyttä arvioidessaan, kuten esimerkit 9−13 osoittavat.  

 

(9) Ei kovin tärkeä. 

(10) En vielä pidä niin älyttömän merkityksellisenä, toisinaan keskustelu jää eng-

lanninkielisenä pinnallisemmaksi johtuen rajallisemmasta sanavarastosta 

(11) Keskeinen osa tutkimukseen perustuvaa opetusta. Kaikki oppimateriaali on 

englanninkielistä.  

(12) Englanninkielinen opetus on edellytys niille jotka eivät taida suomea. Tärkeää 

että he saavat opetusta enslanniksi. 

(13) Englanninkielen rooli lähinnä täydentävä. Hyvä osata lukea ja kirjoittaa eng-

lanniksi alan käsitteillä.suullinen osaaminen täydentävää osaamista. 

 

Esimerkeissä 9 ja 10 vastaajat käyttävät lieventiminä intensiteettimääritteitä kovin, niin 

ja älyttömän. Aineistossa muita intensiteettimääritteitä ovat esimerkiksi hyvin ja siinä 

määrin.  Lisäksi esimerkissä 10 modaalisella adverbilla vielä presupponoidaan, että tule-

vaisuudessa englanti on merkityksellisempi. Esimerkeissä 11 ja 12 adjektiivi tärkeä kor-

vataan substantiivilausekkeilla keskeinen osa ja edellytys. Ne presupponoivat, että eng-

lanninkielinen opetus ei ole vain tärkeää vaan itsestään selvää. Esimerkissä 13 vastaaja 

käyttää VA-partisiippia täydentävä, mikä lieventää englanninkielisen opetuksen tärkeyttä. 

 

Muulla kuin suomen ja englannin kielellä luento-opetusta järjestetään tutkintoon kuulu-

vien kieliopintojen lisäksi vain humanistisen tiedekunnan kielten ja kirjallisuuden tut-

kinto-ohjelmassa esimerkiksi ruotsin kielen ja germaanisen filologian kursseilla. Esimer-

kit 14, 15 ja 16 osoittavat, miten muun kuin suomen- ja englanninkielinen opetus koetaan.    
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(14) Ei tärkeää. Åbo Akademi tarjoaa ruotsinkielisen logopedian koulutusohjel-

man, minkä vuoksi suomi-ruotsi -kaksikielisten opiskelijoita ei juuri ole. Englan-

nilla selviää. 

(15) Ei ole tärkeää. Ei olisi edes resursseja palkata opettajia opettamaan substans-

sia jollain muulla kielellä. Alalla riittää hyvä englanti. 

(16) Ei ole tarvetta muunkieliselle opetukselle 

 

Kuten esimerkeistä 14, 15 ja 16 ilmenee, suurin osa vastaajista ei koe muun kuin suomen- 

ja englanninkielistä opetusta tärkeänä. Esimerkissä 15 vastaaja pitää tärkeänä ainoastaan 

englanninkielistä opetusta. Vastaajista ainoastaan kaksi on sitä mieltä, että muun kielinen 

opetus on tärkeää. He perustelevat kantaansa verkostoitumisella ja ruotsin asemalla Suo-

men kansalliskielenä.  

 

Edellä olen tarkastellut luento-opetuksen kieliä. Olen todennut muun muassa, että vaikka 

tiedekuntien välillä ja niiden sisälläkin on paljon eroja, kaikissa Oulun yliopiston tiede-

kunnissa opintojen ensimmäiset vuodet opiskellaan suurimmalta osin suomen kielellä. 

Maisteri- ja tohtoriohjelmissa sen sijaan englannilla on suomea suurempi rooli. Seuraa-

vaksi siirryn tarkastelemaan, mitä kieliä kokouksissa käytetään ja miksi. 

 

 

4.2. Kokouskielet  

 

Aineistoni mukaan Oulun yliopistossa kokoustetaan pääsääntöisesti suomeksi. Toinen 

kokouskieli on englanti. Lisäksi ainakin germaanisen filologian opettajankokouksissa 

keskustellaan saksaksi. Pääpaino on kuitenkin suomella ja englannilla, kuten esimerkit 

17−21 osoittavat. 

 

 

(17) Kokousten peruskieli on suomi, mutta jos yksikin ulkomaalainen on mukana 

(esim. opetuskokoukset), kieli vaihdetaan englanniksi. 

(18) Suomi, harvoin englanti 

(19) Pääosin suomeksi, joskus englanniksi 

(20) Dekaanikahveilla kieli on muuttunut englanniksi, mutta kokoukset ovat tällä 

hetkellä suomeksi. Myös yksikkötasolla kokousten kieli on muuttunut englanniksi.  

(21) Englantia. Tarvittaessa suomea. Pöytäkirjat vaatimuksista riippuen joko suo-

meksi tai englanniksi. 
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Esimerkeistä 17, 18 ja 19 huomataan, että vaikka suomi ilmoitetaan ensisijaiseksi ko-

kouskieleksi, vastauksissa mainitaan myös englanti. Esimerkit 20 ja 21 taas osoittavat, 

että silloin, kun ensisijaiseksi kokouskieleksi ilmoitetaan englanti, vastauksissa mainitaan 

myös suomi. Kokouskielessä on siis vaihtelua. Sitä selittää vastaajien suhtautuminen ko-

kouskieleen, mikä tulee esille seuraavista esimerkeistä 22, 23 ja 24. 

 

(22) Mitäpä noita asioita vaikeammiksi tekemään. Jos kaikkien äidinkieli on suomi, 

niin tuntuu aika teennäiseltä lähteä vääntämään jotain englantia. 

(23) Englantia käytetään silloin, jos paikalla on joku, joka ei ymmärrä suomea.  

(24) Ei ole tarvetta käyttää muita kieliä: kaikki ymmärtävät suomea ja osaavat il-

maista itseään suomeksi.  

 

Esimerkit 22, 23 ja 24 osoittavat, että kokouksessa halutaan puhua kieltä, jota kaikki osal-

listujat ymmärtävät.  Muuten ei nähdä erityisen tärkeäksi, että kokouskieli on juuri suomi 

tai juuri englanti. Aineiston perusteella suurimmassa osassa kokouksista on paikalla vain 

suomenkielisiä, jolloin kokouskielenä käytetään suomea. 

 

Verratessa kokouskieltä käsitteleviä vastauksia opetuskielen vastauksiin, huomataan, että 

linjat ovat erilaiset. Opetuskielen osalta eniten englantia käytetään tieto- ja sähköteknii-

kan, biokemian ja molekyylilääketieteen ja lääketieteen tiedekunnissa, mutta kokouskie-

leksi ilmoitetaan ensisijaisesti englanti vain tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa ja Ou-

lun yliopiston kauppakorkeakoulussa.  

 

Tässä luvussa olen käsitellyt Oulun yliopiston kokouskieliä. Aineistoni osoittaa, että 

vaikka kokouskielissä on vaihtelua, pääsääntöisesti Oulun yliopistossa kokoustetaan suo-

men kielellä. Kokouskieleksi valitaan se, jota kaikki osallistujat voivat käyttää.  

 

 

4.3. Ulkomaisten tutkijoiden kielellinen kotouttaminen 

 

Kyselyn neljännessä osiossa vastaajilta kysytään kantaa siihen, pitäisikö ulkomailta Ou-

luun tulleiden tutkijoiden oppia suomen kieltä. Tässä luvussa tarkastelen vastaajien suh-

tautumista ulkomaisten tutkijoiden kielelliseen kotouttamiseen. Vastausten jakautuminen 

käy selville kuviosta 1. 
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KUVIO 1. Vastaajien suhtautuminen siihen, pitäisikö ulkomailta tulleiden tutkijoiden op-

pia suomen kieltä. 

 

Kuvio 1 osoittaa, että hieman yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että Ouluun tulleiden 

ulkomaisten tutkijoiden pitäisi oppia suomen kieltä.  Kysymykseen on vastannut 27 tut-

kinto-ohjelman vastuuhenkilöä. Heistä 16 vastaa kysymykseen myöntävästi ja 11 kieltä-

västi. Yhdestä vastauksesta kanta ei selviä. 

 

Ulkomailta tulleiden tutkijoiden kielellistä kotouttamista pidetään pääsääntöisesti tär-

keänä. Esimerkit 25, 26 ja 27 havainnollistavat suhtautumista.  

 

(25) Se on heille itselleen tärkeintä, koska se avaa mahdollisuuden päästä oikeasti 

sisään suomalaiseen kulttuuriin. 

(26) ei ole yliopiston asia, yliopiston ulkopuolella tarvitsee 

(27) Auttaa lähinnä yksityiselämässä. Töissä asiat hoituvat parhaiten yheisellä kie-

lellä l. enganniksi 

  

Esimerkit 25, 26 ja 27 osoittavat, että ulkomailta tulleiden tutkijoiden kielellinen kotout-

taminen koetaan tärkeänä. Lisäksi esimerkistä 27 ilmenee, että englantia pidetään koko 

yliopiston yhteisenä kielenä. Vastauksesta välittyy kuva, että yliopiston työskentelykieli 

olisi englanti. Vastauksista ilmenee kuitenkin samalla se, että kielen oppiminen nähdään 

tärkeänä ennen kaikkea yliopiston ulkopuolisessa arjessa. Kielellisellä kotouttamisella ei 

koeta olevan yhteyttä yliopistossa työskentelyyn.  

 

Osa vastaajista ei koe, että ulkomailta Ouluun tulleiden tutkijoiden pitäisi oppia suomen 

kieltä. Seuraavat esimerkit 28 ja 29 kuvaavat, millaisia asenteita vastauksissa viestitään.  
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(28) Eipä ne tänne yleensä jää 

(29) Me kaikki osataan englantia joka tapauksessa. 

 

Esimerkeissä 28 ja 29 ulkomailta tulleiden tutkijoiden suomen kielen taitoa pidetään tur-

hana. Vähättelevää asennetta osoitetaan käyttämällä esimerkiksi sävypartikkelia -pa. Esi-

merkissä 29 vastaaja katsoo englannin kielen riittävän, eikä näe tarvetta suomenkieliselle 

kommunikoinnille.  

 

Edellä olen esitellyt vastaajien suhtautumista ulkomailta Ouluun tulleiden tutkijoiden kie-

lelliseen kotouttamiseen. Enemmistö vastaajista kokee, että ulkomaisten tutkijoiden pi-

täisi oppia suomen kieltä. Kielen oppiminen nähdään kuitenkin merkityksellisenä kult-

tuurin ja yksityiselämän kannalta, eikä niinkään yliopistossa työskentelyn kannalta. Seu-

raavaksi siirryn tarkastelemaan vastaajien näkemyksiä kielistrategian tai kielipoliittisen 

ohjelman tarpeellisuudesta.  

 

 

4.4. Näkemykset kielistrategian tarpeellisuudesta 

 

Kyselytutkimuksen viidennessä osiossa olen kysynyt vastaajilta, olisiko kielistrategia tai 

kielipoliittinen ohjelma tarpeellinen Oulun yliopistossa. Ajattelen, että vastaukset viesti-

vät siitä, millaisena yliopiston tämänhetkinen kielipoliittinen tilanne koetaan. Tässä lu-

vussa perehdyn vastaajien näkemyksiin ja pohdin, millaisia asenteita vastauksista välit-

tyy. Kuviossa 2 vastaajien kannat on jaoteltu kielistrategiaan suhtautumisen mukaan.  
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KUVIO 2. Vastaajien suhtautuminen siihen, olisiko kielistrategia tai kielipoliittinen oh-

jelma Oulun yliopistossa tarpeellinen.  

 

Kuvio 2 osoittaa, että kielistrategian tai kielipoliittisen ohjelman tarpeeseen suhtaudutaan 

niin myöntävästi kuin kieltävästikin: vastauksissa on paljon hajontaa. Yleisin kanta on 

pitää kielistrategiaa tai kielipoliittista ohjelmaa mahdollisesti tarpeellisena. Kahdessa vas-

tauksessa kielistrategia nähdään ehdottomasti tarpeellisena, kolmessa vastauksessa tar-

peellisena ilman lieventäviä tai vahvistavia ilmauksia. Vastaajista yhteensä kuusi ei pidä 

kielistrategiaa tai kielipoliittista ohjelmaa tärkeänä. Kuudesta kieltävästi vastanneesta 

kaksi ilmaisee kantansa lieventäen esimerkiksi lisäämällä määritteen välttämättä. Lisäksi 

viisi ei ota kantaa ja yhdessä vastauksessa kanta jää epäselväksi. 

 

Vahvimmin kielistrategiaa pidetään tarpeellisena humanistisen tiedekunnan ja kasvatus-

tieteiden tiedekunnan vastauksissa. Toista puolta edustetaan Oulun yliopiston kauppakor-

keakoulun ja luonnontieteellisen tiedekunnan vastauksissa sekä yhdessä teknillisen tiede-

kunnan ja yhdessä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan vastauksessa. Tämän aineiston 

perusteella näyttää siis siltä, että siellä, missä suomea käytetään paljon luento-opetuk-

sessa, kielipoliittisia valintoja pidetään merkityksellisenä. Sen sijaan siellä, missä englan-

nilla on suurempi rooli luento-opetuksessa ja kokouskielenä, kielipoliittisten valintojen 

merkitystä ei korosteta. Monissa vastauksissa viestitään välinpitämätöntä asennetta, ku-

ten esimerkit 30 ja 31 osoittavat.  

 

(30) Ei ole murheista suurimpia. 
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(31) Perussäännöt taitavat olla olemassa, en näe muuten tarpeen varsinaiselle stra-

tegialle - harva niitä lukee 

 

Esimerkeissä 30 ja 31 välinpitämättömyyttä osoitetaan vastaamalla fraasilla ja käyttä-

mällä kvanttoripronominia harva. Esimerkissä 31 ilmaistaan välinpitämätöntä suhtautu-

mista paitsi kieliasioita koskevaa strategiaa kohtaan myös muita strategioita kohtaan yli-

päänsä.  

 

Kielistrategiaa puolustetaan ja vastustetaan erilaisin perusteluin. Seuraavat esimerkit 32, 

33 ja 34 havainnollistavat, millaisia perusteluita vastaajat käyttävät.  

 

(32) Sen myötä yliopisto voisi profiloitua myös oikeasti kansainvälisenä yliopis-

tona. Nyt kansainvälisyys ymmärretään hyvin kapeasti eikä englannin lisäksi juuri 

muita kieliä arvosteta. – – Jos kielistrategiaan tai kielipoliittiseen ohjelmaan to-

della panostettaisiin, jouduttaisiin miettimään asiaa perusteellisesti ja ehkä siinä 

tapauksessa yliopiston johto tekisi myös pitkälle meneviä päätöksiä eikä niin, että 

”katsotaan nyt ensi vuosi”. – – 

(33) Pakottaminen strategioiden tai politiikan kautta nostaa turhaa vastarintaa 

(34) Pärjätään suomeksi ja englanniksi 

 

Esimerkissä 32 kielistrategiaa puolustetaan perustelemalla sen tarpeellisuutta kansainvä-

lisyydellä ja kauaskantoisilla vaikutuksilla. Muissa puolustavissa vastauksissa esille nos-

tetaan näiden lisäksi myös käytännön ongelmien ratkaiseminen. Esimerkeissä 33 ja 34 

vastaajat eivät koe kielistrategiaa tarpeelliseksi. He perustelevat kantaansa sillä, että sään-

tely ei ole toivottavaa ja nykytilanteeseen ollaan tyytyväisiä.  

 

Tässä luvussa olen tarkastellut näkemyksiä Oulun yliopiston kielistrategian tarpeellisuu-

desta. Vastaajilla on hyvin erilaisia näkemyksiä, mutta yleisin kanta on pitää kielistrate-

giaa mahdollisesti tärkeänä. 

 

 

4.5. Yhteenveto 

 

Edellä olen analysoinut, mitä kieliä Oulun yliopistossa käytetään luento-opetuksessa ja 

kokouksissa, miten kieliin suhtaudutaan sekä miten Ouluun tulleiden ulkomaisten tutki-

joiden kielelliseen kotouttamiseen suhtaudutaan ja nähdäänkö tarvetta kielistrategialle tai 

kielipoliittiselle ohjelmalle. Olen tehnyt havaintoja, joiden perusteella voidaan sanoa, että 
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kielistrategian puuttuminen näkyy Oulun yliopistossa. Tässä alaluvussa kokoan analyysin 

pääkohdat yhteen.  

 

Kielistrategian puuttuminen näkyy Oulun yliopistossa ennen kaikkea siinä, että käytän-

töjenkään osalta ei ole yhteistä linjaa edes tiedekuntien sisällä. Käytännöissä ja niiden 

takana olevissa asenteissa on paljon eroja paitsi tiedekunnittain myös niiden sisällä eri 

tutkinto-ohjelmissa ja vastuuhenkilöiden näkemyksissä. Eroja on luento-opetuksen kie-

lissä, suhtautumisessa, kokouskielissä, suhtautumisessa ulkomaisten tutkijoiden suomen 

kielen oppimiseen ja suhtautumisessa Oulun yliopiston kielistrategian tai kielipoliittisen 

ohjelman tarpeellisuuteen.  

 

Aineiston mukaan Oulun yliopiston kaikissa tiedekunnissa kandidaattitutkinto-ohjelmien 

luento-opetuksen kieli on ensisijaisesti suomi. Suurimmassa osassa maisteri- ja tohtorioh-

jelmia luennoidaan sen sijaan ensisijaisesti englanniksi. Muita kieliä luento-opetuksessa 

ei juuri käytetä, eikä muun kuin suomen tai englanninkielistä opetusta koeta pääsääntöi-

sesti tärkeäksi. Englanninkielistä luento-opetusta perustellaan eniten kansainvälisellä 

opiskelijajoukolla. Suomenkielistä luento-opetusta perustellaan eniten sillä, että nähdään 

hyväksi oppia alan perusteet perinpohjaisesti äidinkielellä. Sekä suomen- että englannin-

kielistä opetusta pidetään enimmäkseen tärkeänä. Vastaajat lieventävät ja vahvistavat tär-

keyttä esimerkiksi intensiteettimääritteitä käyttämällä. Vaikka kaikissa vastauksissa ha-

vaitaan enemmistön kanta, on syytä huomioida, että myös vastakkaisia näkemyksiä on 

useita.  

 

Hajontaa vastauksissa on myös kokouskielten osalta. Aineiston perusteella Oulun yliopis-

tossa kokoustetaan kuitenkin pääasiassa suomeksi. Vastaukset osoittavat, että kokouskieli 

vaihtelee sen mukaan, keitä kokouksessa on paikalla. Kokouksissa halutaan puhua kieltä, 

jota kaikki osallistujat ymmärtävät – muuten kielellä ei näytä olevan erityistä merkitystä. 

Suurimmassa osassa vastaajien kokouksissa on paikalla vain suomenkielisiä, joten ko-

kouskielenä kerrotaan käytettävän siksi suomea.  

 

Enemmistö vastaajista kokee ulkomailta Ouluun tulleiden tutkijoiden kielellisen kotout-

taminen tärkeänä. Vastauksissa korostuu kuitenkin, että kielenoppimista ei nähdä tär-
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keänä yliopistossa työskentelemisen vuoksi vaan kulttuurin ja yliopiston ulkopuolisen ar-

jen takia. Osassa vastauksissa on vähättelevä asenne, mitä ilmaistaan esimerkiksi sävy-

partikkelilla ja kommentoimalla, että englantia osataan joka tapauksessa.  

 

Yliopiston tämänhetkinen kielipoliittinen tilanne koetaan monella tavalla. Osan mielestä 

kielistrategia tai kielipoliittinen ohjelma pitäisi saada ehdottomasti, ja sen puuttumista 

ihmetellään. Osa vastaa kielistrategian tarpeellisuutta kysyttäessä myöntävästi, mutta lie-

ventää kantaansa esimerkiksi intensiteettiadverbeilla luultavasti ja mahdollisesti. Osa taas 

ei pidä kielistrategiaa lainkaan tarpeellisena, ja osa vastaajista viestii vastauksillaan vä-

linpitämätöntä asennetta. Aineiston perusteella siellä, missä suomea käytetään paljon lu-

ento-opetuksessa, kielistrategiaa kannatetaan. Siellä taas, missä englannilla on suurempi 

rooli luento-opetuksessa ja kokouskielenä, kielipoliittisten valintojen merkitystä ei koros-

teta. Kielistrategian tarvetta puolustetaan esimerkiksi kansainvälisyydellä, kauaskantoi-

silla vaikutuksilla ja käytännön ongelmien ratkaisemisella. Vastakkaisen näkemyksen pe-

rusteluita ovat esimerkiksi tyytyväisyys nykytilanteeseen ja sääntelyn vastustaminen. 
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

Kandidaatintutkielmassani olen tutkinut Oulun yliopiston kielipoliittista tilannetta. Ta-

voitteeni on ollut selvittää, missä tilanteissa käytetään suomen kieltä ja missä tilanteissa 

englannin kieltä. Toinen tavoitteeni on ollut osoittaa, millä tavalla kielistrategian puuttu-

minen näkyy Oulun yliopistossa. Lisäksi olen halunnut selvittää, millaisia käsityksiä kie-

livalintojen taustalla on ja miten asenteita ilmaistaan.  

 

Tutkimusaineistona olen käyttänyt Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöiltä 

verkkokyselylomakkeella kerättyä aineistoa. Lähetin kyselylinkin sähköpostitse aluksi 

kaikille kandidaattitutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöille. Koska aineistoa ei kertynyt tar-

peeksi, lähetin kyselyn myös kaikille Oulun yliopiston maisteri- ja tohtoriohjelmien vas-

tuuhenkilöille. Kyselyyn vastasi 27 vastuuhenkilöä. Vastauksissa on edustettuna kaikki 

Oulun yliopiston tiedekunnat.  

 

Oulun yliopiston kaikissa tiedekunnissa kandidaattitutkinto-ohjelmien luento-opetuksen 

kieli on ensisijaisesti suomi. Useimmissa maisteri- ja tohtoriohjelmissa luennoidaan sen 

sijaan ensisijaisesti englanniksi. Suomen ja englannin lisäksi muita kieliä luento-opetuk-

sessa ei juuri käytetä kielten oppiaineita lukuun ottamatta. 

 

Englanninkielisen luento-opetuksen syitä ovat esimerkiksi kansainväliset opiskelijat, 

kansainväliset opettajat ja kansainvälinen ala. Englanninkielisen opetuksen perustelu alan 

kansainvälisyydellä jää kuitenkin ylimalkaiseksi, sillä kaikki tieteenalat ovat kansainvä-

lisiä. Englanninkielistä opetusta perustellaan myös sillä, että alan kirjallisuutta ei ole hy-

vin saatavilla suomeksi.  

 

Suomenkielisen luento-opetuksen syitä ovat esimerkiksi oppimistulokset ja se, että työ-

elämä vaatii suomen kielellä toimimisen. Eräässä vastauksessa nostetaan esille lisäksi 

suomea äidinkielenään puhuvien oikeus saada opetusta omalla äidinkielellään. Yhdessä-

kään vastauksessa ei kuitenkaan nouse huoli suomen säilymisestä tieteen kielenä.  

 

Aineisto osoittaa hieman yllättäen, että kokouskieli Oulun yliopistossa on pääsääntöisesti 

suomi. Suurin osa vastaajista ilmoittaa kokousten kieleksi ensisijaisesti suomen, vaikka 
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toisaalla vastauksissa ilmenee, että yliopiston yhteisenä kielenä pidetään englantia. Ko-

kouksissa kerrotaan puhuttavan kieltä, jota kaikki osallistujat ymmärtävät. Kokouksissa, 

joihin vastaajat osallistuvat, on siis paikalla pääsääntöisesti vain suomenkielisiä.  

 

Huomattavaa on, että niin kokouskielissä kuin luento-opetuksen kielissäkin on eroja 

paitsi tiedekunnittain myös tiedekuntien sisällä eri tutkinto-ohjelmien välillä. Kasvatus-

tieteiden tiedekunnassa ja humanistisessa tiedekunnassa myös maisteri- ja tohtoriohjel-

mien luento-opetus järjestetään pääosin suomen kielellä. Kuitenkin kasvatustieteiden tie-

dekunnassa on myös kaksi kokonaan englanninkielistä maisteriohjelmaa. Tieto- ja säh-

kötekniikan, biokemian ja molekyylilääketieteen ja lääketieteen tiedekunnissa maisteri- 

ja tohtoriohjelmissa opetus järjestetään lähes täysin tai täysin englanniksi. Kokouskielenä 

käytetään ensisijaisesti englantia vain tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa ja Oulun yli-

opiston kauppakorkeakoulussa.  

 

Eroja ei ole pelkästään käytänteissä vaan myös ideologioiden tasolla. Sekä suomenkieli-

nen että englanninkielinen luento-opetus koetaan enimmäkseen tärkeänä. Tässäkään vas-

taajat eivät ole täysin yksimielisiä, vaan on myös niitä vastaajia, jotka eivät koe suomen-

kielistä tai englanninkielistä opetusta tärkeänä. Useissa vastauksissa tärkeyttä joko lie-

vennetään tai vahvistetaan esimerkiksi intensiteettimääritteillä hyvin, erittäin, suhteelli-

sen, kovin, niin, älyttömän ja siinä määrin. Suomenkielisen luento-opetuksen tärkeyttä 

kuvaillaan adjektiivin tärkeä ohella myös muilla adjektiiveilla, kuten välttämätöntä ja 

hyvä. Englanninkielisen luento-opetuksen tärkeyttä kuvaillaan korvaamalla adjektiivi 

tärkeä substantiivilla edellytys, mikä viestii ehdottomuutta. Viestinä siitä, että englannin-

kieliseen luento-opetukseen suhtaudutaan itsestäänselvyytenä, on myös adverbin tieten-

kin käyttäminen. 

 

Tutkimuksessani on selvinnyt, että Oulun yliopiston tämänhetkinen kielipoliittinen ti-

lanne koetaan monella tavalla. Suhtautumisesta kertovat myös vastaukset kysymykseen 

kielistrategian tarpeellisuudesta. Osan mielestä kielistrategia tai kielipoliittinen ohjelma 

pitäisi saada ehdottomasti, ja osa ei pidä sitä lainkaan tarpeellisena. Aineiston perusteella 

kielistrategia nähdään tarpeellisena siellä, missä suomea käytetään paljon luento-opetuk-

sessa.  Sen sijaan siellä, missä englannilla on suurempi rooli luento-opetuksessa ja ko-

kouskielenä, kielistrategiaa ei pääsääntöisesti nähdä tarpeellisena. Usein omaa asennetta 



23 
 

 

ilmaistaan käyttämällä lieventiminä esimerkiksi intensiteettiadverbeja luultavasti ja mah-

dollisesti. Eräät vastaukset osoittavat välinpitämätöntä asennetta. Yhdessä vastauksessa 

todetaan esimerkiksi fraasinomaisesti, että kielistrategia ei ole murheista suurimpia.  

 

Havaintojeni perusteella voidaan todeta, että kielistrategian puuttuminen näkyy Oulun 

yliopistossa eroissa niin käytännön tasolla kuin ideologioiden tasolla. Suomen kielen ja 

englannin kielen työnjako ei noudata yhtä linjaa. Toiset pitävät kielivalintoja ehdottoman 

tärkeinä, toisille kielellä ei ole merkitystä. Osassa vastauksissa asenne on vähättelevä tai 

välinpitämätön. Tutkimustulosteni pohjalta kielistrategialle näyttää olevan tarvetta. Eng-

lannin ja suomen työnjako ei ole selvä. 

 

Tutkimukseni tulokset antavat tietoa suomen kielen asemasta tieteen kielenä. Käytän-

nössä tutkimustani voidaan hyödyntää myös siinä tilanteessa, jos Oulun yliopiston halli-

tuksessa otetaan esille kielistrategian tai kielipoliittisen ohjelman hyväksyminen. Tutkiel-

mani välittää kuvan Oulun yliopiston tämänhetkisestä kielipoliittisesta tilanteesta.  

 

On kuitenkin syytä huomioida, että tutkielmani aineisto on suppea. Ihanteellista olisi, jos 

analysoitavana olisi jokainen tutkinto-ohjelma. Kandidaatintutkielmassani päädyin vain 

kyselytutkimukseen, mutta aihetta olisi mahdollista tarkastella myös muulla tavoin. Ky-

selytutkimuksen tuloksia systemaattisemman kuvan käytännöistä saisi, kun tutkisi kieli-

valintoja kurssikohtaisesti esimerkiksi WebOodissa. Toisaalta kyselytutkimus on välttä-

mätön ideologisen tason selvittämiseksi.  

 

Jatkotutkimusmahdollisuuksia on paljon, ja aion jatkaa aiheen tutkimista pro gradu -työs-

säni. Silloin on mahdollista laajentaa tutkimusta muun muassa opinnäytetöiden ja muiden 

julkaisujen kieliin sekä opiskelijoiden näkemyksiin. Kiinnostavaa olisi tehdä myös ver-

tailevaa tutkimusta esimerkiksi Suomen eri yliopistojen kesken.
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LIITE Kyselylomake. 

 

Kielet Oulun yliopistossa 

 

Vastaaja  
 

 

 

 

1. Vastaajan tiedot  

Virka-asema: 

________________________________ 

Tiedekunta: 

________________________________ 
 

 

 

 

2. Mitä tutkinto-ohjelmaa edustatte?  

   Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma 
 

   Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma 
 

   Logopedian tutkinto-ohjelma 
 

   Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma 
 

   Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma 
 

   Biologian tutkinto-ohjelma 
 

   Maantieteen tutkinto-ohjelma 
 

   Matematiikan ja fysiikan tutkinto-ohjelma 
 

   Kemian tutkinto-ohjelma 
 

   Biokemian tutkinto-ohjelma 
 

   Geotieteiden tutkinto-ohjelma 
 

   Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma 
 

   Lääketieteen tutkinto-ohjelma 
 

   Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma 
 

   Konetekniikan tutkinto-ohjelma 
 

   Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma 
 

   Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 
 

   Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma 
 



 
 

 

   Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma 
 

   Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelma 
 

   Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma 
 

   Terveystieteiden tutkinto-ohjelma 
 

   Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma 
 

   Luokanopettajan maisteriohjelma 
 

   Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma 
 

   Erityispedagogiikan maisteriohjelma 
 

   Taloustieteen maisteriohjelma 
 

   Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma 
 

   Laskentatoimen maisteriohjelma 
 

   Markkinoinnin maisteriohjelma 
 

   Rahoituksen maisteriohjelma 
 

   Biokemian maisteriohjelma 
 

   Geotieteiden maisteriohjelma 
 

   Kemian maisteriohjelma 
 

   Matemaattisten tieteiden maisteriohjelma 
 

   Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelma 
 

   Tietotekniikan maisteriohjelma 
 

   Arkkitehtuurin maisteriohjelma 
 

   Konetekniikan maisteriohjelma 
 

   Prosessitekniikan maisteriohjelma 
 

   Ympäristötekniikan maisteriohjelma 
 

   Sähkötekniikan maisteriohjelma 
 

   Tuotantotalouden maisteriohjelma 
 

   Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma 
 

   Hoitotieteen maisteriohjelma 
 

   Terveyshallintotieteen maisteriohjelma 
 

   Terveystieteiden opettajan maisteriohjelma 
 

   Kemian tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Kauppatieteiden tohtorin tutkinto-ohjelma 
 



 
 

 

   Kasvatustieteiden tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Humanististen tieteiden tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Biokemian ja molekyylilääketieteen tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Biologian tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Geotieteiden sekä kaivos- ja rikastustekniikan tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Maantieteen tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Fysiikan ja tähtitieteen tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Matemaattisten tieteiden tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Tietojenkäsittelytieteiden tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Tietotekniikan tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Tietoliikennetekniikan tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Arkkitehtuurin tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Konetekniikan tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Prosessi- ja ympäristötekniikan tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Sähkötekniikan tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Tuotantotalouden tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Hammaslääketieteen tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Lääketieteen tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

   Terveystieteiden tohtorin tutkinto-ohjelma 
 

 

 

 

 

Opetuskielet  
 

 

 

 

3. Kuinka paljon luento-opetusta järjestetään suomeksi, englanniksi ja muilla kielillä?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

4. Missä yhteyksissä opetus järjestetään suomeksi, englanniksi ja muilla kielillä?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

5. Mistä syistä opetus järjestetään suomeksi, englanniksi ja muilla kielillä?  



 
 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

6. Kuinka tärkeää on suomenkielinen opetus? Miksi?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

7. Kuinka tärkeää on englanninkielinen opetus? Miksi?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

8. Kuinka tärkeää on muunkielinen opetus? Miksi?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Kokouskielet  
 

 

 

 

9. Mitä kieltä tai kieliä käytetään kokouksissa?  

Esimerkiksi tiedekuntahallituksen ja toimikuntien kokoukset 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

10. Mistä syistä?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

11. Kuinka tärkeää on, että kokouskieli on juuri suomi, englanti tai muu kieli?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 



 
 

 

 

Ulkomailta tulleet tutkijat  
 

 

 

 

12. Pitäisikö täällä olevien ulkomailta tulleiden tutkijoiden oppia suomen kieltä?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

13. Kuinka tärkeää ulkomailta tulleiden tutkijoiden kielellinen kotouttaminen on?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Kielistrategia  
 

 

 

 

14. Olisiko Oulun yliopiston kielistrategia tai kielipoliittinen ohjelma tarpeellinen?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

15. Mistä syistä?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


