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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tausta 

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani suomen kielen yliopisto-opinnoista puhumisen tapoja. 

Tutkin, millaisina äidinkielenopettajat kokevat suomen kielen opinnot suhteessa työ-

elämään. Haluan tietää, ovatko nykyiset opettajat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen, 

ja kuinka hyödyllisiä opinnot ovat äidinkielenopettajan työtehtäviä ajatellen. 

 

Koulu – jossa keskeisen roolin saa äidinkielen opetus – on suuressa murroksessa koko 

maassa digitalisoitumisen, uusien opetusmenetelmien ja monimediaisuuden myötä. Äi-

dinkieli on merkittävä ja olennainen oppiaine kaikilla kouluasteilla. Peruskoulun puolel-

la äidinkielen opetusta painotetaan paljon, mikä näkyy erityisesti tuntijaoissa. Peruskou-

lun aikana äidinkieltä opetetaan yhteensä vähintään 42 vuosiviikkotuntia (Finlex 

2014/422 § 6). Lukion puolella äidinkielen korostunut asema näkyy erityisesti siinä, että 

äidinkieli on ainoa kaikille pakollinen ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettava aine (Finlex 

2004/766).  

 

Kouluopetuksen sisällöt laajenevat jatkuvasti, eikä opettajankoulutus välttämättä pysy 

muutoksessa mukana. Myös opettajan työn luonne on muuttunut huomattavasti viime 

vuosien aikana. Opetussuunnitelmat lukiossa ja peruskoulussa ovat uudistuneet, ja äi-

dinkielenopettajilta vaaditaan suomen kielen ja kirjallisuuden tietojen ja taitojen opet-

tamisen lisäksi myös uusien medioiden, laajojen teksti- ja viestintätaitojen ja kulttuurin 

opetusta.  

 

Hanna Ottman nostaa Opettaja-lehden pääkirjoituksessa (5.10.2018) esille huolestuneen 

kysymyksen siitä, miten opettajien koulutusta voitaisiin hyödyntää täsmällisesti niihin 

tarkoituksiin, joihin opettajat on koulutettu ja joihin osaamista tarvitaan. Yliopistomaa-

ilman on pysyttävä kehityksen perässä, jotta koulutus kehittyy yhteiskunnan tarpeiden 

mukana. Kuudessa suomalaisessa yliopistossa on suomen kielen tutkinto-ohjelma. 

Suomen kieltä pystyy opiskelemaan pääaineena Helsingin, Turun, Tampereen, Itä-

Suomen, Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa. Opintojen sisällöt eivät huomattavasti poik-

kea toisistaan, mutta painotuseroja tietenkin on. Kaikkien yliopistojen tutkinto-

ohjelmissa korostetaan suomen kielen asiantuntijoiden kouluttamista. Opintojen tavoit-

teena on syvällinen ja monipuolinen käsitys suomen kielen eri osa-alueista. 
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Suomen kielen opinnot eivät varsinaisesti valmista mihinkään ammattiin. Yli puolet 

suomen kieltä pääaineenaan opiskelleista työskentelee kuitenkin opetustehtävissä (tois-

sa.fi). Lukion ja yläkoulun äidinkielenopettajilla täytyy olla kussakin opetettavassa ai-

neessa – kirjallisuudessa ja suomen kielessä – suoritettuna vähintään 60 opintopisteen 

opinnot sekä pedagogiset opinnot (Finlex 1998/986). On tärkeää, että suomen kielen 

ammattilaiset tuntevat ja ymmärtävät laajasti kielen eri osa-alueita. Pitäisikö opettajiksi 

suuntautuvien suomen kielen opintoja kuitenkin viedä suuntaan, jossa korostetaan entis-

tä enemmän opettajan työssä tarpeellisia taitoja ja tietoja? 

 

 

1.2. Tutkimuskysymykset 

 

Kandidaatintyössäni selvitän, minkälaisia adjektiiveja äidinkielenopettajat käyttävät 

kertoessaan suomen kielen opinnoistaan. Adjektiiveista muodostan diskursseja, joiden 

pohjalta tutkin suomen kielen opintojen työelämärelevanssia äidinkielenopettajien nä-

kökulmasta. Relevanssi tarkoittaa tarkoituksenmukaisuutta ja mielekkyyttä sekä hyödyl-

lisyyttä (Raivola, Valtonen & Vuorensyrjä 2000: 17). Työelämärelevanssilla tarkoitan 

tässä tutkielmassa suomen kielen opintojen suhdetta ja hyödyllisyyttä työelämässä. Tut-

kimuksen teoriataustana ja metodina on kriittinen diskurssianalyysi.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

– Millaisin adjektiivein äidinkielenopettajat kuvailevat saamansa koulutuksen si-
sältöjä? 

– Millaisia diskursseja puhetavat aktivoivat? 
 

Sain kimmokkeen aiheen tutkimiseen, sillä moni äidinkielenopettajatuttuni on sitä miel-

tä, että suomen kielen opinnoista vain murto-osaa tarvitsee äidinkielenopettajan työssä. 

Koen, että suorittamani suomen kielen perus- ja aineopinnot valmistavat varsin moni-

puolisesti äidinkielenopettajan työhön teorian osalta. Suomen kielen opintojen laajat 

aihekokonaisuudet eivät kuitenkaan täysin kohtaa yläkoulun ja lukion opetussuunnitel-

mien kanssa. Toisaalta suomen kielen opinnot ovat erillinen kokonaisuus verrattuna 

aineenopettajakoulutukseen.  

 

Opinnoista puhumisen tapojen tutkiminen kiinnostaa, sillä aihetta ei ole aiemmin tutkit-

tu. Yliopisto-opintojen työelärelevanssia ja esimerkiksi luokanopettajien mietteitä opin-
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noista on tutkittu muutamien pro gradu -töiden verran pääosin kasvatustieteellisestä 

näkökulmasta. Koska tutkimukseni on tiettävästi ensimmäinen laatuaan, keskustelu 

aiempien tutkimustulosten kanssa ei ole mahdollista. Aineistosta tekemiäni havaintoja 

ja tulkintoja en pysty vertailemaan edeltäviin tutkielmiin, koska sellaisia ei ole. Tukeu-

dun kuitenkin aineistooni ja perustelen havaintoni aineistoesimerkkien kautta.   

 

 

1.3. Aineisto 

 

Tutkimusaineistoni olen kerännyt Webropol-työkalulla tehdyllä sähköisellä kyselylo-

makkeella, jonka jaoin Äidinkielen opettajain epävirallisessa ryhmässä Facebookissa 

lokakuussa 2018. Kyselylomakkeessa (ks. liite 1) on 17 kysymystä, jotka käsittelevät 

suomen kielen opintoja äidinkielenopettajan näkökulmasta. Kyselyyni vastasi 52 äidin-

kielenopettajaa.  

 

Kandidaatintutkielmani aineistona käytän kysymyksen Minkälaisina pidät/pidit suomen 

kielen opintoja? Kuvaile. vastauksia. Tähän kysymykseen äidinkielenopettajat ovat vas-

tanneet pääosin kuvailevia adjektiiveja käyttäen kysymyksen muotoilusta johtuen. Ky-

seisen kysymyksen vastaukset antavat kattavan kuvan suomen kielen opinnoista suh-

teessa äidinkielenopettajan työhön. Rajasin kandidaatintutkielmani koskemaan yhden 

kysymyksen vastauksia, jotta tutkielman laajuus pysyy sopivana.  

 

Vastaajista naisia on 50 eli 96 %. Yksi vastaaja ilmoittaa sukupuolekseen miehen, ja 

yksi vastaaja on valinnut vaihtoehdon muu. Koska sukupuolella ei niinkään ole merki-

tystä vastausten analyysissa, jätän sukupuolen huomioimatta. Sen sijaan työvuodet opet-

tajana saattavat vaikuttaa kysymysten vastauksiin. Kokeneemmat opettajat eivät välttä-

mättä muista yhtä tarkasti opintojen yksityiskohtia kuin vastavalmistuneet äidinkielen-

opettajat. Toisaalta opinnot ovat varmasti myös joltain osin muuttuneet vuosien saatos-

sa. Alle 10 vuotta äidinkielenopettajan töitä tehneiden osuus kyselyyn vastaajista on 

yhteensä 52 %. Tämä joukko on merkitty kuvioon 1 punaisella värillä. Yli 10 vuotta 

opettajan töitä tehneiden määrä on merkitty kuvioon 1 sinisellä värillä. 11–15 vuotta 

töissä olleiden osuus vastaajista on 15 %. Kyselyyn vastanneista 25 % eli 13 vastaajaa 

on työskennellyt äidinkielenopettajana 16–25 vuotta. Pisimpään, eli 26–35 vuotta äidin-

kielenopettajana toimineiden määrä on 8 %. 
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KUVIO 1. Vastaajien työkokemus äidinkielenopettajana.  

 

Eri yliopistot jakaantuvat vastaajien kesken melko tasaisesti (ks. kuvio 2). Suurin osa 

informanteistani, 25 %, on suorittanut suomen kielen opintonsa Jyväskylän yliopistossa. 

Sekä Oulun että Helsingin yliopistoissa opiskelleita on molempia 21 % vastaajista. 

Tampereen yliopistossa opiskelleita on 13 % kyselyyn vastaajista. Itä-Suomen ja Turun 

yliopisto edustavat kumpainenkin 10 %:lla.  

 

 

KUVIO 2. Yliopistot, joissa vastaajat ovat suorittaneet suomen kielen opinnot.   
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2. TEORIATAUSTA JA METODI 

 

2.1. Diskurssi ja kriittinen diskurssianalyysi 

 

Diskurssi on laaja, monilla tieteenaloilla käytetty, liukuva käsite, jolla tarkoitetaan va-

kiintuneita aiheesta puhumisen tapoja (Paso 2007: 34–35). Diskurssit kuvaavat, miten 

asiat ovat (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 52). Saviniemen (2015: 26) mukaan diskurs-

sit tarkoittavat teksteissä ilmeneviä merkitysjärjestelmiä, jotka rakentavat aiheeseen 

linkittyvää maailmaa. Diskurssit ovat siis tietyn puheenaiheen tuottamia kielenkäytössä 

aktivoituvia ja kertautuvia merkityksiä, näkökulmia sekä puhetapoja. Diskurssit muo-

vautuvat näkökulmien ja aiheiden mukaan, ja ne saattavat heijastella myös arvoja ja 

asenteita. Samasta puheenaiheesta voi aktivoitua useita eri diskursseja, sillä aihetta voi-

daan käsitellä eri näkökulmista (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 51).  

 

Tutkielmani teoreettinen tausta pohjautuu kriittiseen diskurssianalyysiin. Kriittinen dis-

kurssianalyysi on yksi diskurssianalyysin uusimmista suuntauksista, jossa kielitieteelli-

sen näkökulman lisäksi huomioidaan yhteiskunnallinen konteksti (Pietikäinen 2000: 

192.) Kielitieteellisestä näkökulmasta tarkasteluna kriittisen diskurssianalyysin perusyk-

siköllä – diskurssilla – tarkoitetaan puhuttua tai kirjoitettua kieltä. Yhteiskuntatieteissä 

diskurssi määritellään yhtenäiseksi merkitysten systeemiksi, jonka kautta sosiaalinen 

todellisuus rakentuu (Luukka 2000: 134). Diskurssien kautta näitä merkityksiä, aiheesta 

puhumisen tapoja ja kielenkäytön reaalistumia voidaan tutkia.  

 

Kandidaatintutkielmassani yhdistelen kielitieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen diskurs-

sin määritelmiä. Diskurssilla tarkoitan tässä tutkielmassa kiteytyneitä puhetapoja, jotka 

kertautuvat puhuttaessa aiheesta. Dialogi kielitieteellisen ja yhteiskunnallisen näkökul-

man välillä on välttämätön, sillä tutkimuksen aiheena on yhteiskunnallinen aihe. Kandi-

daatintutkielmassani käsittelen koulutusta, joka on yksi keskeisimmistä suomalaisen 

yhteiskunnan instituutioista. 

 

Kieltä tutkitaan kriittisesti, jotta ymmärrys yhteiskunnasta ja kulttuurista lisääntyy (Pie-

tikäinen & Mäntynen 2009: 13). Kriittisen diskurssianalyysin suunnannäyttäjän Norman 

Fairclough´n (1994: 25–26) mukaan kielitieteellisessä kriittisessä diskurssianalyysissa 

kieltä tarkastellaan yhteiskunnallisena ja sosiaalisena vaikuttajana. Paso (2007: 31) ker-

too kriittisen diskurssianalyysin linkittyvän yhteiskunnan tutkimiseen.  
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Diskursseja tutkiessa kieltä ei voi irrottaa sosiaalisesta kontekstista. Kriittisen diskurssi-

analyysin perusajatus on, että kieltä tutkitaan käytössä, sellaisena kuin se on. Samalla 

kieltä tarkastellaan sosiaalisena toimintana huomioiden kielenkäytön konteksti sekä 

kieleen linkittyvät seuraukset ja myöhemmät vaikutukset. (Pietikäinen & Mäntynen 

2009: 13, 19.) Siksi kielentutkijan on ymmärrettävä myös yhteiskunnallinen, yhteisölli-

nen ja sosiaalinen maailma. Kielentutkijan ei kuitenkaan tarvitse ryhtyä yhteiskuntatie-

teilijäksi (Pälli 2003: 19). 

 

 

2.2. Tutkimusmenetelmä 

 

Menetelmä tarkoittaa teoreettiseen lähestymistapaan ja tutkimuskysymyksiin linkittyvää 

tapaa analysoida aineistoa. Tässä tutkielmassa käytän tutkimusmenetelmänä kriittistä 

diskurssianalyysia. Menetelmän tarkoitus on yhdistää aineisto ja teoria toisiinsa (Pieti-

käinen & Mäntynen 2009: 163). Kriittinen diskurssianalyysi ei kuitenkaan anna valmiita 

työkaluja kielen analysoimiseen (Pälli 2003: 27), vaan se on pikemminkin viitekehys ja 

lähestymistapa (Paso 2007: 31). Sen vuoksi tutkijan on itse määriteltävä näkökulmansa 

sekä päätettävä tutkimuksensa rajauksesta.  

 

Kandidaatintutkielmassani olen rajannut tutkimuskohteekseni kyselylomakkeen yhden 

kysymyksen vastaukset. Näistä vastauksista olen vielä rajannut tarkastelun kohteeksi 

adjektiivit niiden lukuisan määrän vuoksi. Diskurssianalyysissa aineiston ja analyysin 

vuoropuhelu on merkittävässä roolissa. Kriittisessä diskurssianalyysissa aineisto sanelee 

tutkimustavan ja tutkimuskysymykset. Myös menetelmä valitaan aineiston mukaan, ja 

aineisto ohjailee analyysia. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 163, 165).  

 

Tämän vuoksi analyysissa keskitytään kielenpiirteisiin, jotka korostuvat aineistosta. 

Koska aineistostani nousee voimakas adjektiivien enemmistö, olen rajannut tutkimus-

kohteeksi adjektiivit. Adjektiiveja esiintyy lähes jokaisessa vastauksessa. Tutkielmassa-

ni tarkastelen adjektiivien kautta sitä, millä tavalla äidinkielenopettajat puhuvat suomen 

kielen opinnoista sekä sitä, minkälaisia diskursseja kielelliset valinnat aktivoivat.  

 

Kandidaatintutkielmassani sovellan Norman Fairclough´n (1994 [1989]: 110–112) kriit-

tisen diskurssianalyysin mallia, jossa kieltä tarkastellaan kolmelta tasolta. Nämä tasot 

ovat sanasto, kielioppi ja tekstirakenteet. Sovitan Fairclough´n mallin aineistoni analyy-
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siin siten, että tarkastelen kielenpiirteitä sanaston tasolla. Kieliopin ja tekstirakenteiden 

tarkastelu liittyy laajempiin tekstikokonaisuuksiin. Koska tutkielmani keskittyy adjek-

tiiveihin, jätän kieliopin ja tekstirakenteiden tarkastelun analyysin ulkopuolelle. Keski-

tyn adjektiivien analyysissa erityisesti synonymiaan ja ristiriitaisuuksiin. Lisäksi tarkas-

telen diskurssien suhteita toisiinsa. 

 

Fairclough (1994 [1989]: 25) nostaa kriittisen diskurssianalyysin mallissaan esiin myös 

tekstin analysoimisen tason. Tekstiä analysoidaan kriittisessä diskurssianalyysissa aina 

suhteessa vuorovaikutukseen ja kontekstiin. Analyysini pohjautuu aineistoesimerkkei-

hin eli kuvauksiin siitä, minkälaisina äidinkielenopettajat kokevat suomen kielen opin-

tonsa. Kyselyyni vastanneet äidinkielenopettajat ovat tienneet, että heidän vastauksiaan 

tullaan käyttämään tutkimusaineistona. Tällöin vastaaminen on ollut kontekstisidonnais-

ta, ja vastaajat ovat tehneet sanavalinnoissaan ratkaisuja, jotka voisivat olla toisenlaisia 

toisenlaisissa yhteyksissä.  

 

Taulukossa 1 annan esimerkin analyysista. Saviniemen (2015: 202) analyysimallia so-

veltaen olen ensin taulukoinut kysymyksen Millaisina pidät/pidit suomen kielen opinto-

ja? Kuvaile. vastaukset. Näistä vastauksista olen kiinnittänyt huomiota selvästi erottu-

viin ja aineistolle luonteenomaisiin kielenpiirteisiin. Kielenpiirteistä – tässä tutkielmassa 

adjektiiveista – olen muodostanut yhtenäisiä ryhmiä ja niistä edelleen diskursseja. Joi-

denkin adjektiivien kohdalla olen ensin nimennyt diskurssin ja sitten pohtinut, mitkä 

sanavalinnat vahvistavat diskurssia. Diskurssianalyysissa on tavallista liikkua analyysi-

tavasta toiseen tutkimuksen monimenetelmäisen luonteen vuoksi (Pietikäinen & Män-

tynen 2009: 169).  

 

TAULUKKO 1. Esimerkki analyysista. 

Koodi Vastaus Mielekkyys Teoreettisuus Perusteellisuus 
0–2 TA Turhauttavina, 

korkealentoisina 
ja pikkutark-
koina. Aloin 
arvostamaan niitä 
vasta jälkikäteen 
työelämässä 

turhauttava korkealentoinen pikkutarkka 
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3. ANALYYSI 

 

Tässä luvussa esittelen äidinkielenopettajien näkemyksiä ja kokemuksia suomen kielen 

opinnoista. Analyysin myötä tarkoituksenani on vastata tutkimuskysymykseeni, millai-

sin adjektiivein äidinkielenopettajat kuvailevat saamansa koulutuksen sisältöjä. Aloitin 

analyysin tutustumalla koko aineistoon tarkasti. Luin vastauksia läpi useita kertoja, jotta 

sain kyselylomakkeen vastauksista kokonaiskuvan. Valitsin analysoitavaksi kysy-

mykseksi kysymyksen numero 13, Millaisina pidät/pidit suomen kielen opintoja? Ku-

vaile. Vastauksissa informanttini ovat kielentäneet ajatuksensa siitä, minkälaisina he 

pitävät suomen kielen opintoja.  

 

Informanttini ovat äidinkielenopettajia, eli he ovat saaneet kielitieteellisen koulutuksen. 

Analyysiin mukaan ottamissani 50 vastauksessa 1 on vähintään yksi adjektiivi, joita täs-

sä tutkielmassa tarkastelen. Muutamassa vastauksessa opintoja on kuvailtu ainoastaan 

adjektiiveilla. Adjektiivien yleisyyttä vastauksissa selittänee se, että kysymys alkaa mil-

lainen -kysymyssanalla. Lisäksi pyydän vastaajia kuvailemaan opintojaan, mikä vel-

voittaa vastaajaa luonnehtimaan opintojaan tarkemmin.  

 

Tässä luvussa esittelen omissa alaluvuissaan myös diskurssit, joita adjektiivit aktivoivat. 

Vastauksista aktivoituvien diskurssien kautta pyrin selvittämään, miten vastaajat puhu-

vat saamastaan koulutuksesta. Aineistostani aktivoituu seitsemän diskurssia, eli suo-

men kielen opinnoista puhumisen tapaa. Nämä ovat 

– mielekkyysdiskurssi 
– perusteellisuusdiskurssi 
– vaativuusdiskurssi 
– hyötydiskurssi 
– teoreettisuusdiskurssi 
– ammatillisuusdiskurssi 
– muuttumattomuusdiskurssi. 

 

Diskurssit rakentuvat adjektiivien pohjalta. Olen korostanut antamistani aineistoesimer-

keistä diskurssia aktivoivat adjektiivit. Diskurssit on nimetty sen mukaan, millaisin ad-

                                                
1 Kahdessa vastauksessa (Tein kaiken kirjatentteinä. Tästä pidin. ja Erittäin kaukana työelämässä vastaan 
tulevasta opsista, paljon enemmän tarvittaisiin opintoja näistä asioista.) ei ole käytetty adjektiiveja, joten 
jätän ne analyysin ulkopuolelle. 
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jektiivivalinnoin suomen kielen opintoja kuvaillaan. Esitän diskurssit niiden yleisyysjär-

jestyksessä taajimpaan esiintyvästä harvimmin esiintyvään.  

 

Aineistoesimerkin perässä sulkeissa oleva koodi kertoo informantin taustatietoja. Nu-

meroyhdistelmällä ilmaistaan, kuinka monta vuotta vastaaja on työskennellyt äidinkie-

lenopettajana. Kirjain tai kirjainyhdistelmä puolestaan kertoo, missä yliopistossa infor-

mantti on suorittanut suomen kielen opintonsa. Lyhenteet olen merkinnyt kuvioon 3. 

Olen merkinnyt vastauksen jälkeiseen koodiin myös yliopiston, jotta vastaukset erottui-

sivat selkeämmin toisistaan. Tutkielmassani en erottele tai vertaile vastauksia yliopisto-

jen mukaan. Kahdella ajatusviivalla (– –) ilmaisen, että vastauksesta on jätetty jokin 

analyysin kannalta epäolennainen osa pois. Epäolennainen kohta voi olla esimerkiksi 

pitempi katkelma, jossa ei ole yhtään adjektiivia.  

 

Yliopisto Lyhenne 
Helsingin yliopisto H 
Jyväskylän yliopisto J 
Itä-Suomen yliopisto I 
Oulun yliopisto O 
Tampereen yliopisto TA 
Turun yliopisto TU 

KUVIO 3. Yliopistojen lyhenteet aineistoesimerkkien koodeissa.  

 

 

3.1. Diskurssien aktivoituminen 

 

Adjektiivivalinnat voivat aktivoida yhden diskurssin useamman kerran vastauksen sisäl-

lä, kuten ilmenee esimerkistä (1), jossa mielekkyysdiskurssi aktivoituu kahden eri ad-

jektiivin kautta. Kaikki muutkin diskurssit, lukuun ottamatta muuttumattomuusdiskurs-

sia, voivat aktivoitua yhden vastauksen adjektiivivalinnoista useammankin kerran. 

 
(1) Opiskelu oli yleisesti mukavaa ja kiinnostavaa – – (26–35 J) 
 

Diskurssit voivat aktivoitua myös limittäin ja päällekkäin, kuten taulukosta 2 voi huo-

mata. Yksi vastaus voi aktivoida enimmillään viisi eri diskurssia. Esimerkissä (2) akti-

voituu kaikki viisi eri diskurssia, jotka voivat lomittua keskenään. Yleisintä kuitenkin 

on, että vastaus aktivoi yhden diskurssin. Tämä tapahtuu 23 vastauksessa. Kaksi eri dis-
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kurssia aktivoivia vastauksia on 20, eli vain kolme vähemmän kuin yhden diskurssin 

vastauksia. Viisi vastausta aktivoi kolmen eri diskurssin sarjan. Neljän ja viiden eri dis-

kurssin vastauksia on molempia yksi.  

 
(2) – – Toisaalta pidin murteita ja semantiikkaa hyvin mielenkiintoisena. Koen 

kuitenkin pystyväni opettamaan suomen kieltä ja kirjallisuutta kattavasti, 
vaikka opiskeluaikana kurssit tuntuivat vaativalta, jopa pikkutarkalta ja 
teoreettiselta puuhastelulta. Toisaalta ajattelen minun - ja monien muiden 
kirjallisuuden pääaineilijoiden - vaikeuksien johtuvan puutteellisista pohja-
tiedoista, sillä meidän ei tarvitse erikseen käydä pääsykokeessa. Tällöin tie-
dot suomen kielestä pohjautuvat lukio- opintoihin. (0–2 OU) 
 
 

Kaikki diskurssit eivät voi aktivoitua päällekkäin. Muuttumattomuusdiskurssi aktivoituu 

ainoastaan yksin. Tämä johtunee diskurssin suppeudesta ja erilaisesta luonteesta suh-

teessa muihin diskursseihin. Diskursseista muut voivat aktivoitua limittäin, ja näin usein 

tapahtuukin.   

 

TAULUKKO 2. Diskurssien limittyminen.  

 
 

Diskurssijaottelun ulkopuolelle jää kaksi adjektiivia: kammottava ja erilainen. Kammot-

tava esiintyy aineistossa kerran ja erilainen kahdesti. Nämä adjektiivit eivät sopineet 

luonnollisesti mihinkään nimeämääni diskurssiin, eikä niistä ollut mielekästä muodostaa 

omia diskurssejaan. Jätin kyseiset adjektiivit diskurssijaottelun ulkopuolelle. Kammot-

tavalla ilmaistaan vahvaa tunnetta puheena olevasta aiheesta, kuten esimerkistä (3) voi 

huomata. Erilainen puolestaan tarkoittaa ´erilaatuista´ sekä ´poikkeavaa´ (KS 2018 s.v. 

erilainen). Adjektiivilla erilainen vertaillaan esimerkeissä (4) ja (5) suomen kielen ja 

kirjallisuuden opintoja toisiinsa.  

 
(3) – – Oppihistoria oli kyllä kammottava kurssi. 

 
(4) Kirjallisuuden pääaineilijana suomen kielen sivuaine tuotti paljon päänvai-

vaa, mikä johtuu varmaan näiden aineiden hyvin erilaisesta luonteesta. (0–2 
O) 

Diskurssit Mielekkyys Perusteellisuus Vaativuus Hyöty Teoreettisuus Ammatillisuus Muuttumattomuus
Mielekkyys – x x x x x
Perusteellisuus x – x x x x
Vaativuus x x – x x x
Hyöty x x x – x x
Teoreettisuus x x x x – x
Ammatillisuus x x x x x –
Muuttumattomuus –
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(5) Sivuaineopiskelijana hyvin erilaisena verrattuna pääaineeni opintoihin. (0–
2 I) 

 

 

3.2. Mielekkyysdiskurssi 

 

Mielekkyysdiskurssi on diskursseista laajin ja selkeimmin erottuva. Se aktivoituu kaik-

kiaan 34 vastauksessa. Mielekkyysdiskurssi voi aktivoitua kaikkien muiden, paitsi 

muuttumattomuusdiskurssin kanssa samassa vastauksessa. Mielekkyysdiskurssi pitää 

sisällään adjektiiveja, kuten mielenkiintoinen, antoisa, hyvä, tylsä ja puiseva. Mielek-

kyysdiskurssissa aktivoituvilla adjektiiveilla suomen kielen opintoja lähestytään kahdes-

ta eri näkökulmasta. Karkeasti jaoteltuna opintojen kerrotaan olevan joko tylsiä tai mie-

lenkiintoisia, kuten esimerkeissä (6) ja (7).  

 
(6) Ne olivat erittäin mielenkiintoiset. (11–15 O) 
 
(7) – – Aika tylsinä, vaikka olen kiinnostunut kielestä. – – (11–15 J) 

 

Mielekkyysdiskurssissa taajimmin esiintyvä adjektiivi on kiinnostava, kuten esimerkis-

sä (8). Se esiintyy yhteensä 13 vastauksessa. Mielenkiintoinen puolestaan on mainittu 11 

vastauksessa. Synonyymiset adjektiivit kiinnostava ja mielenkiintoinen eivät esiinny 

samassa vastauksessa johtuen sanojen synonyymisyydestä. Kuusi vastajaa kertoo opin-

tojen olevan tylsiä. Seitsemässä vastauksessa tylsän synonyymeina käytetään muun mu-

assa kuivakkaa, puisevaa tai puuduttavaa.  

 

(8) Kiinnostavina. Tykkäsin opiskella. (16–25 H) 

 

Tylsä tai sen synonyymit voivat esiintyä mielenkiintoisen tai kiinnostavan kanssa sa-

massa vastauksessa, kuten esimerkissä (9). Jos yhdessä vastauksessa on käytetty vasta-

kohtaisia adjektiiveja, kuten mielenkiintoinen ja tylsä, opintojen kokonaisuutta kuvail-

laan kiinnostavaksi, mutta jonkin tietyn kurssin kerrotaan olevan tylsä.  

 
(9) Suomen kielen opinnot ovat olleet mielenkiintoisia, erityisesti morfologia, 

fonologia, murteet ja sukukielet. Nimistö oli myös ihan mukavaa. Tylsintä 
oli diskurssikurssi. (0–2 H) 

 

Aineistoesimerkissä (10) informantti kertoo opiskelun olleen sekä mielenkiintoista että 

mukavan puisevaa. Olen ryhmitellyt muissa mielekkyysdiskurssia aktivoivissa vastauk-
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sissa puisevan synonyymiseksi tylsälle. Esimerkissä (10) absoluuttista adjektiivia puise-

va kuitenkin edeltää tapaa ilmaiseva genetiivimäärite mukavan, joka ilmaisee adjektiivin 

asteikollista käsittelyä (VISK § 621). Genetiivimäärite muokkaa kuivaa ja tylsää tar-

koittavan adjektiivin puiseva merkitystä. Informantti ei tarkoita vastauksessaan, että 

suomen kielen opinnot olisivat täysin tylsiä. Mukavan puisevalla tarkoitetaan tässä kon-

tekstissa todennäköisesti opintoihin liittyvää kokemusta esimerkiksi puuduttavaltakin 

tuntuvasta pänttäämisestä.  

 

(10) Mielenkiintoista ja välillä mukavan puisevaa. (11–15 J) 
 

Jokainen kyselyyn vastannut äidinkielenopettaja on kuitenkin suorittanut loppuun asti 

mukavan puisevilta tuntuvat opinnot. Kielestä kiinnostuneet todennäköisesti hakeutuvat 

alalle, jonka kokevat kiinnostavaksi. Tämän vuoksi myös opintoja pidetään yleisesti 

mielenkiintoisina sekä mukavina. Suomen kielen opinnot on laaja kokonaisuus eri ta-

soista kielen tarkastelua ja tutkimista, joten on kuitenkin luonnollista, että jokin opinto-

jen osa-alueista ei ole aina mielekästä.  

 

 

3.3. Perusteellisuusdiskurssi 

 

Perusteellisuusdiskurssi aktivoituu 16 vastauksen adjektiivivalintojen kautta. Perusteel-

lisuus koetaan vastauksissa ristiriitaisesti. 11 vastaajaa ajattelee opintojen olleen moni-

puoliset, kattavat, laajat tai maailmankuvaa avartavat, kuten esimerkeissä (11) ja (12). 

Laajuus määritellään kielitoimiston sanakirjassa tarkoittavan ´paljon jotakin sisältävää´ 

(KS 2018 s.v. laaja).  

 
(11) Pidin opintoja monipuolisina. Jokainen kurssi tuntui hyödylliseltä, tutkin-

non kokonaisuudesta tuli kattava. (0–2 O) 
 
(12) Perusteellisina ja hyvinä. (11–15 O)  

 

Seitsemässä vastauksessa opintojen perusteellisuutta katsotaan toiselta kantilta. Suomen 

kielen opintojen kerrotaan olevan muun muassa pikkutarkkoja, kuten esimerkistä (13) 

tulee esille. Pikkutarkan katson olevan vastakohtainen ilmaus laajalle. Pikkutarkka tar-

koittaa ´yksityiskohtia myöten menemistä´ ja ´(usein liian) tarkkaa´ (KS 2018 s.v. pik-

kutarkka). Suomen kielen opintojen laajat kokonaisuudet ja toisistaan poikkeavat aihe-
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piirit voivat joissain yhteyksissä luoda kuvan myös irrallisuudesta, kuten esimerkissä 

(14).  

 
(13) – – opiskeluaikana kurssit tuntuivat vaativalta, jopa pikkutarkalta ja teo-

reettiselta puuhastelulta. (0–2 O) 
 

(14) Teoreettisina ja toisistaan irrallisina usein. Myöhemmin työelämässä olen 
huomannut, miten perusteellisen koulutuksen sain. (26–35 TU) 
 

Perusteellisuuden molemmat puolet voivat tulla esille myös yhden vastauksen sisällä, 

kuten aineistoesimerkeissä (14) ja (15). Esimerkissä (14) irrallinen esiintyy vastakoh-

taisen adjektiivin perusteellinen kanssa samassa vastauksessa. Esimerkissä (15) opinto-

jen kokonaisuutta puolestaan pidetään maailmankuvaa avartavana, kun taas kurssien 

sisältöjä pidetään pikkutarkkoina. Sama vastakohtaisten adjektiivien malli toteutuu 

myös mielekkyysdiskurssissa.  

 
(15) Suomen kielen opinnot olivat maailmankuvaa avartava, vaativa ja ehkä 

hieman etäiseltäkin tuntuva kokonaisuus eritasoista kielen tarkastelua. 
Konkreettista osaamista, jota koulutuksen avulla saavutti, oli vaikea hah-
mottaaa vielä opiskelujen aikana, sillä sisällöt tuntuivat kovin abstrakteilta 
ja osaamisvaatimukset pikkutarkoilta. Käytännön osaaminen ja taidot jäi-
vät vähäisiksi, sillä niihin opinnot eivät valmentaneet millään tavalla (esim. 
tietotekninen osaaminen taitto-ohjelmista Exceliin jne.) (0–2 O) 

 

Perusteellisuusdiskurssissa aktivoituvissa vastauksissa vertaillaan opintoja usein työ-

elämän vaatimuksiin. Työelämän ajatellaan olevan varsin erilaista suhteessa opintojen 

luomaan kuvaan. Opintojen perusteellisuus ja pikkutarkkuus koetaan osassa vastauksis-

ta jopa liiallisena verrattuna työelämään. Aineistoesimerkkejä (16) ja (17) yhdistää tark-

kuuden ja syvällisyyden kuvausten lisäksi vastaajien kokemukset opintojen suhteesta 

työelämään. Esimerkissä (16) informantti kertoo opintojen olleen niin syvällisiä, että 

äidinkielenopettaja ei tarvitse kaikkia opittuja tietoja. Suomen kielen opinnot koetaan 

myös esimerkissä (17) liian tarkkoina.  

 
(16) Monessa asiassa mentiin hyvin syvälle. Silloin mietin monesti, että näillä 

tiedoilla ei tee mitään äidinkielen opettajan töissä. – – (11–15 TU) 
 

(17) Turhauttavina, korkealentoisina ja pikkutarkkoina. Aloin arvostamaan nii-
tä vasta jälkikäteen työelämässä (0–2 TA) 

 

Yliopistotasoisten opintojen tarkoituksena on kouluttaa suomen kielen ammattilaisia 

kaikille kielen osa-alueille. Peruskoulun ja lukion osaamisvaatimukset eivät täysin koh-
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taa ja sulaudu yliopiston suomen kielen opintoihin. Silloin opettajiksi valmistuneet saat-

tavat kokea syvälle kieleen sukeltavat opinnot irrallisina ja jopa turhina (vrt. 3.5.).  

 

 

3.4. Vaativuusdiskurssi 

 

Vaativuusdiskurssi aktivoituu, kun puhutaan opintojen helppoudesta tai vaikeudesta. 

Vaativuusdiskurssi aktivoituu lähes poikkeuksetta jonkun muun diskurssin seurassa. 

Vain yksi vastaus, esimerkki (18), aktivoi vaativuusdiskurssin yksinään. Siinäkin vas-

tauksessa diskurssi aktivoituu kahden adjektiivin kautta.  

 
(18) Raskaina ja vaikeina. Ei ollut itselleni oikea pääainevalinta mutta tulipa-

han kahlattua. (3–5 H) 
 

Kun vaativuusdiskurssi aktivoituu adjektiivin vaikea kautta, suomen kielen opintoja 

kuvaillaan hyvin laajasti, eikä yksittäisiä kursseja tai niiden sisältöjä eritellä mitenkään, 

toisin kuin mielekkyysdiskurssissa ja perusteellisuusdiskurssissa. Vaativuutta – opinto-

jen haastavuutta ja vaikeutta – taustoitetaan vastauksissa muun muassa abstraktiudella, 

kuten esimerkissä (19). Vaativuusdiskurssin aktivoivissa vastauksissa kerrotaan usein 

myös opintojen mielekkyydestä. Vaikka esimerkissä (20) opinnot koetaan haastaviksi, 

niiden kerrotaan myös olevan mielenkiintoisia.  

 
(19) Alkuun vaikeina ja sen jälkeen hyvin abstrakteina. – – (0–2 TU) 
 
(20) Mielenkiintoisina ja haastavina. – – (11–15 O) 

 

Opinnot voi kokea myös muilla tavoin haastaviksi. Yksi informantti esimerkissä (21) on 

kokenut vaikeaksi erikoistumisalan valitsemisen, sillä opintojen sisällöt ovat olleet niin 

mielenkiintoisia. Esimerkissä (22) vaikeana koetaan myös opettamisen kannalta olen-

naisten sisältöjen hahmottaminen ja niistä hyötyminen. Informantin vaikeudet saattavat 

johtua akateemisten suomen kielen opintojen sisältöjen ja koulumaailman äidinkielen 

sisältöjen yhteen sovittamisesta.  

 
(21) Erikoistumisalan valitseminen oli vaikeaa, koska lähes kaikki kiinnosti to-

della paljon. (6–10 H) 
 
(22) Melko teoreettista. Oli vaikeaa saada opinnoista irti sitä olennaista, mitä 

opettamisessa tarvitsisi. (16–25 J) 
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Vaativuusdiskurssi aktivoituu vain kahdesti adjektiivin helppo kautta aineistoesimer-

keissä (23) ja (24). Voidaan siis ajatella, että kovinkaan moni suomen kielen opiskeli-

joista tai jo valmistuneista ei pidä suomen kielen opintoja helppoina. Helppo tarkoittaa 

´vähän taitoa tai työtä vaativaa´ (KS 2018 s.v. helppo). Kun adjektiivi helppo aktivoi 

vaativuusdiskurssin, vastaukset ovat hyvin homogeenisiä. Näissä vastauksissa opintojen 

kerrotaan olevan sekä mielenkiintoisia että helppoja. 

 
(23) Pääosin hyvinkin mielenkiintoisina - ja helppoina! (16–25 TA) 
 
(24) Kaikki oli todella kiinnostavaa! Ja helppoa. (6–10 J)  

 

 

3.5. Hyötydiskurssi 

 

Hyötydiskurssi aktivoituu, kun vastauksissa puhutaan opintojen hyödyllisyydestä suh-

teessa työelämään. Hyötydiskurssi aktivoituu kymmenessä vastauksessa adjektiivivalin-

tojen turha, työhön valmistamaton, olennainen, tarpeellinen, hyödyllinen ja tärkeä kaut-

ta. Hyötydiskurssia aktivoivat vastaukset limittyvät kaikista harvimmin muiden diskurs-

sien kanssa. Diskurssi kuitenkin voi aktivoitua kaikkien muiden, paitsi muuttumatto-

muusdiskurssin kanssa.  

 

Opintojen sisällöt rinnastetaan hyötydiskurssissa työelämän vaatimuksiin. Hyötydis-

kurssia aktivoivat vastakset ovat melko vastakohtaisia. Karkeasti jaoteltuna informan-

teista puolet ajattelee, että opinnot ovat olleet hyödyllisiä äidinkielenopettajan työtä 

ajatellen. Puolet informanteista taas ajattelee, että opintojen sisällöt ovat olleet turhia. 

Hyötydiskurssia aktivoivia vastauksia ei juuri lainkaan perustella. Jos informantti perus-

telee vastausta, se tapahtuu yleensä tunnetta ilmaisevan verbin kautta.  

 

Esimerkkien (25) ja (26) informantit kokevat oppineensa työn kannalta hyödyllisiä ja 

tärkeitä tietoja. Näissä vastauksissa työelämärelevanssi ja opintojen suhde työhän koros-

tuu positiivisena. Koetaan, että opinnot ovat valmistaneet hyvin ja riittävästi työelämän 

vaatimuksiin. Hyötydiskurssiin liittyy ajatus koulutuksen vaikuttavuudesta. Raivolan 

ym. (2000: 12) mukaan koulutuksen vaikuttavuus tarkoittaa oppimistavoitteiden toteu-

tumista. Ne vastaajat, jotka kokevat opintojen olleen hyödyllisiä, todennäköisesti ajatte-

levat, että opinnoille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Esimerkin (25) informantti to-
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teaakin vastauksessaan, että hän ei ole oppinut yhtään turhaa tietoa, jolloin voidaan aja-

tella, että koulutus on onnistunut tehtävässään.  

 
(25) Todella hyödyllisenä. En oppinut yhtään turhaa tietoa. (3–5 O) 

 
(26) Jokainen kurssi tuntui hyödylliseltä, tutkinnon kokonaisuudesta tuli kattava. 

(0–2 O) 
 

Turhiksi opintojen sisällöt kokevat äidinkielenopettajat mahdollisesti ajattelevat, että 

oppimiselle ja koulutukselle asetetut tavoitteet eivät ole toteutuneet koulutuksen aikana. 

Tällöin opinnot saatetaan kokea turhiksi, kuten esimerkeissä (27) ja (28). Kun puhutaan 

koulutuksen vaikuttavuudesta ja opintojen tavoitteista, voidaan ajatella, että toimivat, 

hyödylliset ja tavoitteelliset opinnot lisäävät opiskelijoiden tyytyväisyyttä.  

 
(27) Tuntui, että on liikaa turhia sisältöjä. (6–10 J) 
 
(28) Tylsinä ja turhina, työhön valmistamattomina, professorista riippuvaisina, 

opettajajohtoisena. (3–5 I) 
 

Hyötydiskurssia aktivoivista vastauksista kaksi on lähes identtisiä. Aineistoesimerkit 

(29) ja (30) aktivoivat hyötydiskurssin lisäksi mielekkyysdiskurssin adjektiivien 

*kuivasko ja kuivakka kautta. Kyseisissä esimerkeissä opintojen "kuivuus" ikään kuin 

hyväksytään kertomalla, että opinnot ovat tulevan työn kannalta tärkeitä. Suomen kie-

len opinnoilta on saatettu odottaa jotain muuta, mutta odotukset eivät ole toteutuneet. 

Koulutuksen tavoitteisiin liittyy Raivolan ym. (2000: 12) mukaan useita ongelmia. Yksi 

näistä on se, että opetuksella voidaan saada aikaan (oppimis)tuloksia, vaikka tavoitteet, 

jotka koulutukselle on asetettu, eivät toteutuisikaan. Ajattelen, että opintojen olisi hyvä 

olla opiskelijoille enemmän mielekkäitä kuin tylsiä, jotta opintojen vaikuttavuus toteu-

tuu, ja opinnot koetaan hyödyllisiksi. 

 
(29) Kuivaskoina, mutta tärkeinä tulevan työn kannalta. (3–5 J) 
 
(30) Kuivakkaita mutta opettivat hyvin kielen perustan tuntemusta, joka on ollut 

tärkeä hallita opettajan työssä (11–15 TA) 
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3.6. Teoreettisuusdiskurssi 

 

Teoreettisuusdiskurssi aktivoituu adjektiivivalintojen kuten abstrakti, teoreettinen ja 

korkealentoinen kautta. Teoreettisuusdiskurssia aktivoiville vastauksille tyypillistä on 

kuvailla opintojen kokonaisuutta. Teoreettisuusdiskurssi linkittyy vahvasti sekä vaati-

vuus- että perusteellisuusdiskursseihin, sillä nämä kolme diskurssia lomittuvat keske-

nään kaikista taajimmin.  

 

Kun teoreettisuus lomittuu perusteellisuusdiskurssiin, opinnot koetaan abstraktiuden tai 

etäisyyden lisäksi pikkutarkkoina, kuten esimerkeissä (31) ja (32). Esimerkissä (31) 

informantti kertoo, että konkreettisen osaamisen havaitseminen opintojen aikana oli 

vaikeaa. Teoreettisuusdiskurssissa korostuukin se, että opintoja pidetään teoreettisina ja 

myöhemmin käsitys opinnoista ja niiden suhteesta työelämään muuttuu, kuten myös 

aineistoesimerkeissä (31) ja (32).  

 
(31) Turhauttavina, korkealentoisina ja pikkutarkkoina. Aloin arvostamaan niitä 

vasta jälkikäteen työelämässä (0–2 TA) 
 

(32) Konkreettista osaamista, jota koulutuksen avulla saavutti, oli vaikea hah-
mottaaa vielä opiskelujen aikana, sillä sisällöt tuntuivat kovin abstrakteilta 
ja osaamisvaatimukset pikkutarkoilta. (0–2 O)  
 

Teoreettisuusdiskurssi limittyy vankasti vaativuusdiskurssiin. Informanttien vastauksis-

sa abstraktiuden koetaan vaikeuttavan opintoja. Vaativuusdiskurssin kanssa limittyessä 

teoreettisuusdiskurssi nostaa poikkeuksetta vastaukseen adjektiivin vaikea tai vaativa, 

kuten esimerkeissä (33) ja (34). Kukaan vastaajista ei koe teoreettisuutta opintoja hel-

pottavana tekijänä.  

 
(33) Alkuun vaikeina ja sen jälkeen hyvin abstrakteina. (0–2 TU) 
 
(34) – kurssit tuntuivat vaativalta, jopa pikkutarkalta ja teoreettiselta puuhaste-

lulta. – – (0–2 O) 
 

Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineen internetsivulla todetaan seuraavaa: "On hy-

vä tietää etukäteen, että kielentutkimus abstraktisuudessaan vaatii kykyä, joka ei välttä-

mättä ole tekemisissä käytännöllisen kielitaidon kanssa." (Oulun yliopiston suomen 

kielen oppiaineen kotisivut). On mahdollista, että suomen kielen opintojen koettu vai-

keus, pikkutarkkuus ja kuormittavuus johtuvat abstrakteista ja teoriapainotteisista opin-
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noista. Kielitoimiston sanakirja määrittelee abstraktin tarkoittavan muun muassa 

´epähavainnollista´ (KS 2018 s.v. abstrakti). Äidinkielenopettajat todennäköisesti kai-

paisivat opintoihinsa lisää konkreettisuuta ja käytännönläheisyyttä. 

 

Teoreettisuusdiskurssiin lasken kuuluvaksi myös esimerkissä (35) esiintyvän adjektiivi-

lausekkeen etäiseltä tuntuva. Etäinen tarkoittaa kielitoimiston sanakirjan (KS 2018 s.v. 

etäinen) mukaan ´kaukaista´. Etäiseltä tuntuva voisi aktivoida myös muita diskursseja, 

kuten ammatillisuus- tai perusteellisuusdiskurssin. Koen sen kuitenkin linkittyvän abst-

raktiuteen ja konkreettisuuteen kontekstinsa vuoksi.  

 
(35) Suomen kielen opinnot olivat maailmankuvaa avartava, vaativa ja ehkä 

hieman etäiseltäkin tuntuva kokonaisuus eritasoista kielen tarkastelua. (0–
2 O) 

 

 

3.7. Ammatillisuusdiskurssi 

 

Ammatillisuusdiskurssi aktivoituu, kun opetuksen tasosta puhutaan. Ammatillisuusdis-

kurssissa nostetaan yliopisto-opintojen tason lisäksi esiin opetuskäytänteitä. Diskurssi 

aktivoituu kuuden vastauksen adjektiivivalintojen kautta. Ammatillisuusdiskurssia akti-

voivissa adjektiivivalinnoissa on runsaasti variaatiota. Ainoastaan hyvin järjestetty          

-adjektiivilauseke toistuu kahdessa vastauksessa. Muutoin vastauksissa puhutaan vaihte-

levin adjektiivein opintojen sisällöistä. Vastaukset eivät aktivoi ammatillisuusdiskurssia 

yksin, vaan se esiintyy ainoastaan muiden diskurssien kanssa. Ammatillisuusdiskurssi 

esiintyy samassa kontekstissa erityisesti mielekkyysdiskurssin seurassa. Vain yksi kuu-

desta ammatillisuusdiskurssiin kuuluvasta vastauksesta, esimerkki (36), ei aktivoi mie-

lekkyysdiskurssia.  

 
(36) Laajat ja tasokkaat opinnot Tampereella (16–25 TA) 
 

Ammatillisuusdiskurssissa korostuu opetuksen tasokkuuden lisäksi erityisesti infor-

manttien ajatukset opetuksen järjestämisestä. Esimerkkien (37) ja (38) informantit ko-

kevat, että opinnot on järjestetty hyvin. Molemmissa vastauksissa nostetaan esille myös 

yliopisto-opettajien ja opetuksen ammattitaitoisuus sekä asiantuntevuus. Yhteistä esi-

merkeille (37) ja (38) on myös opintojen kuvailu kiinnostaviksi. Kun vastaaja kokee 

opinnot mielenkiintoisiksi, hän ajattelee niiden olevan myös hyvin järjestettyjä.  
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(37) Mielenkiintoisina ja haastavina. Minun opiskeluaikana opetus oli järjestet-

ty hyvin ja opettajat olivat todella ammattitaitoisia. Jäi hienot muistot! (11–
15 O) 
 

(38) Kiinnostavia, hyvin järjestettyjä ja asiantuntevia. – – (0–2 H) 
 

Ammatillisuutta ja opetuksen järjestämistä käsitellään myös esimerkissä (39). Ajattelen 

puutteellisen pohjatiedon liittyvän opetuksen järjestämiseen, sillä kaksi pääainetta ja 

erilaista tutkimusalaa yhdistyy äidinkielenopettajiksi opiskelevien opinnoissa. Kirjalli-

suuden pääaineopiskelijoiden on suoritettava suomen kielen opinnoista vähintään perus- 

ja aineopinnot. Samoin suomen opiskelijoiden täytyy opiskella kirjallisuuden opinnot 

vähintään aineopintoihin asti.  

 
(39) – – Toisaalta ajattelen minun - ja monien muiden kirjallisuuden pääaineili-

joiden - vaikeuksien johtuvan puutteellisista pohjatiedoista, sillä meidän ei 
tarvitse erikseen käydä pääsykokeessa. Tällöin tiedot suomen kielestä poh-
jautuvat lukio-opintoihin. (0–2 O) 

 

Esimerkin (39) informantti kertoo, että vaikeudet suomen kielen opinnoissa johtuivat 

pelkästään lukio-opintoihin pohjautuvista suomen kielen tiedoista. Nykymuotoisessa 

yliopistojen hakuprosessissa korostuu entistä enemmän ylioppilaskirjoitusten arvosanat. 

Tämä johtaa siihen, että pääsykoekirjojen ja ennakkoon opiskeltavien tietojen ja taitojen 

merkitys vähenee. Oulun yliopistossa suomen kielen ja kirjallisuuden tutkinto-

ohjelmaan haetaan yhdellä pääsykokeella, joka pohjautuu peruskoulun ja lukion äidin-

kieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen (Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineen kotisi-

vut). Kirjallisuuden ja suomen kielen yhteinen pääsykoe pienentää kuilua suomen kielen 

ja kirjallisuuden opiskelijoiden välillä tietojen ja taitojen suhteen.  

 

Esimerkissä (40) ammatillisuutta lähestytään erilaisesta näkökulmasta verrattuna aikai-

sempiin esimerkkeihin. Informantti kokee opintojen olleen opettajajohtoisia ja profes-

sorista riippuvaisia. Esimerkin (40) informantti on kuvaillut opintoja myös tylsiksi, tur-

hiksi ja työhön valmistamattomiksi, mikä luo kuvan, että informantti ei ole täysin tyyty-

väinen suomen kielen opintoihin.  

 
(40) Tylsinä ja turhina, työhön valmistamattomina, professorista riippuvaisina, 

opettajajohtoisena. (3–5 I) 
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3.8. Muuttumattomuusdiskurssi 

 

Suppein aineistostani aktivoituva diskurssi on muuttumattomuusdiskurssi. Se aktivoituu 

vain kahdessa vastauksessa. Diskurssi ei ole laaja, mutta luonteeltaan se on erilainen 

verrattuna muihin aineistosta nouseviin diskursseihin. Sen vuoksi muuttumattomuus on 

hyvä nostaa aineistosta omaksi puhumisen tavakseen. Muuttumattomuusdiskurssia akti-

voi kaksi adjektiivivalintaa. Nämä ovat kivikautinen ja muuttumaton.  

 

Muuttumattomuusdiskurssi ei risteä muiden diskussien kanssa. Kun opintojen kerrotaan 

olevan muuttumattomia, koko vastaus keskittyy uudistumattomuuden kuvailemiseen.  

Se tekee diskurssista itsenäisen kokonaisuuden, jossa suomen kielen yliopisto-

opinnoista puhutaan toisin kuin muissa diskursseissa.  

 

Esimerkin (41) informantti arvelee, että opinnot olivat olleet muuttumattomia jo pit-

kään. Hän kokee, että opintojen entisellään pysyminen ei ollut hyvä asia. Esimerkissä 

(42) informantti kertoo opinnoistaan kärjistäen. Vastaaja kertoo opintojen olleen kivi-

kautisia. Kyseisestä kontekstista voidaan päätellä, että vastaaja ole ollut tyytyväinen 

opintojen sisältöihin, opetukseen tai valinnaisuuteen.  

 
(41) Aloitin suomen pääaineopiskelijana, mutta totesin aika pian, että teen sy-

ventävät kirjallisuudesta. Suomen opinnot olivat varmaankin säilyneet aika 
muuttumattomina jo pitkään, mikä ei valitettavasti ollut positiivinen asia. 
(16–25 J) 

 
(42) 90-luvulla opetus Itä-Suomen yliopistossa oli melkein kivikautista: tentin 

palautuksissa virheet kerrottiin kaikille tilaisuuteen osallistuneille, proffia 
piti teititellä ja gradun aiheen oli pakko liittyä murteisiin.  – – (16–25 I) 

 

Koulutus on vahva ja keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa. Yliopisto-opintojen teh-

tävänä on tutkimuksen tekemisen lisäksi antaa ylintä tieteelliseen tutkimukseen perustu-

vaa opetusta. Yliopistoilla on samalla itse hallinto, jolloin yliopistot saavat vapaasti 

päättää opetuksesta ja sen toteuttamisesta. (Opetus- ja kulttuuriministeriön kotisivut). 

 

Muuttumattomuusdiskurssia aktivoivien vastausten kirjoittajat ovat molemmat työsken-

nelleet äidinkielenopettajana 16–25 vuotta. Kyseisten informanttien opinnoista on siis 

kulunut jo noin 20 vuotta. Näiden vuosien varrella opetuskäytännöt ovat todennäköisesti 

jonkin verran muuttuneet.   
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4. LOPUKSI 

 

Kandidaatintutkielmassani tutkin adjektiivivalintojen kautta sitä, minkälaisina äidinkie-

lenopettajat kokevat suomen kielen opinnot. Aineistoni olen kerännyt käyttäen sähköis-

tä Webropol-kyselylomaketta. Jaon kyselylomakkeen Äidinkielen opettajain epäviralli-

sessa ryhmässä Facebookissa lokakuussa 2018. Aineistoni on 50 vastausta kyselylo-

makkeen kysymykseen numero 13, Millaisina pidät tai pidit suomen kielen opintoja? 

Kuvaile. Äidinkielenopettajat ovat vastanneet kysymykseen käyttäen runsaasti adjektii-

veja, jonka vuoksi adjektiivit valikoituivat tutkimuskohteekseni.  

 

Olen tarkastellut aineistossa esiintyviä adjektiivivalintoja kriittisen diskurssianalyysin 

keinoin. Keskityn analyysissa erityisesti toisteisuuteen, ristiriitoihin ja diskurssien limit-

tymiseen. Tutkimuskysymykseni ovat millaisin adjektiivein äidinkielenopettajat kuvai-

levat saamansa koulutuksen sisältöjä? ja millaisia diskursseja puhetavat aktivoivat? 

 

Adjektiivivalinnoista aktivoituu seitsemän diskurssia, eli vakiintunutta aiheesta puhumi-

sen tapaa. Nämä diskurssit ovat yleisyysjärjestyksessä mielekkyysdiskurssi, perusteelli-

suusdiskurssi, vaativuusdiskurssi, hyötydiskurssi, teoreettisuusdiskurssi, ammatillisuus-

diskurssi ja muuttumattomuusdiskurssi. Diskurssit rakentuvat, kun samasta aihepiiristä 

puhutaan toisiinsa liittyvillä, esimerkiksi synonyymisilla tai antonyymisilla sanoilla.  

 

Jokainen vastaaja on suorittanut suomen kielen opinnot omista lähtökohdistaan. Eriävät 

lähtökohdat ja opinnoille asetetut odotukset muokkaavat ja vaikuttavat siihen, minkälai-

sina informantit ovat suomen kielen opinnot kokeneet. Vastauksista pystyy kuitenkin 

nostamaan esiin aineistolle luonteenomaisia opintojen kuvailemisen tapoja.  

 

Tyypillinen suomen kielen opinnoista puhumisen tapa on kertoa opintojen mielekkyy-

destä. Äidinkielenopettajat pitävät opintoja pääosin mielenkiintoisina ja monipuolisina. 

Opintojen sisällöt koetaan tärkeiksi työn kannalta, mutta suomen kielen opinnoissa on 

opettajien mukaan myös turhia ja tylsiä sisältöjä. Informantit kertovat, että opintojen 

sisällöt ovat vaativia ja teoreettisia, mutta kuitenkin hyvin järjestettyjä. Osa vastaajista 

pitää opetuksen tasoa korkeana, kun taas osa vastaajista kokee, että opinnoissa on vielä 

kehittämisen varaa.  

 



22 

Aineistossani esiintyy siis erilaisia näkemyksiä siitä, minkälaiset suomen kielen opinnot 

ovat olleet. Opintojen sisältöjen vaikuttavuutta eli relevanssia äidinkielenopettajan työ-

hön ei voi yhdistää opintojen suoritusaikaan tai yliopistoon, jossa opinnot suoritettu. 

Kaikkien suomen kielen opinnot tarjoavien yliopistojen opiskelijat eri vuosikursseilta 

kokevat opinnot yhtä lailla turhiksi tai tärkeiksi, mielenkiintoisiksi tai tylsiksi.  

 

Kyselyyn vastanneet kirjallisuuden pääaineopiskelijat kokevat suomen kielen opinnot 

haastavimmiksi ja pitkästyttävimmiksi kuin suomen kielen pääaineopiskelijat. Tätä pe-

rustellaan sillä, että kirjallisuuden opiskelijat saavat sivuaineoikeuden suomen kieleen 

ilman minkäänlaisia lähtötasovaatimuksia.  

 

Koska kyselylomake oli niin laaja, ja vastauksia tuli suhteellisen paljon, analysoitavaa 

aineistoakin on runsaasti. Koko aineistosta voisi tutkia vaikka mitä. Vastauksia voisi 

esimerkiksi vertailla eri yliopistojen tai vuosikurssien välillä. Lisäksi analyysiin voisi 

ottaa mukaan myös muiden kyselylomakkeen kysymysten vastauksia ja suhteuttaa sekä 

vertailla vastauksia toisiinsa. Kandidaatintutkielman rajatun laajuuden vuoksi jouduin 

kuitenkin rajaamaan tutkimuksen koskemaan pelkästään yhden kysymyksen vastauksia. 

Näistäkin vastauksista tutkin vain adjektiiveja. Esimerkiksi työelämärelevanssia pääsisi 

tarkastelemaan tarkemmin, jos aineistosta huomioisi myös muut kielelliset valinnat ja 

lausumat laajemminkin. Kyselylomakkeen muiden kysymysten vastauksia olisi myös 

mielenkiintoista tutkia työelämärelevanssin näkökulmasta. 

 

Tutkielmani on laadullinen tutkimus, jossa olen tehnyt päätelmiä ja yleistyksiä aineiston 

pohjalta. Koska tutkimukseni on tiettävästi ensimmäinen laatuaan juuri tämän muotoi-

sena, vertailukohtaa aiempiin tutkimuksiin ei juurikaan ole. Tutkimustulokset saattaisi-

vat tarkentua ja täsmentyä, jos laadullisen analyysin rinnalle nostaisi määrällisen tutki-

muksen menetelmiä. Tutkimuksen tulokset täsmentyisivät myös tilanteessa, jossa vas-

taajia olisi suurempi joukko. Tällöin vastauksista ilmeneviä puhetapoja voisi yleistää 

paremmin koskemaan suurempaa joukkoa. Tässä kandidaatintutkielmassa yhtä diskurs-

sia aktivoivia adjektiiveja ei ole kovin montaa, minkä vuoksi aineistosta ei voi tehdä 

kovin täsmällisiä ja yksityiskohtaisia yleistyksiä, jotka koskisivat kaikkia äidinkielen-

opettajia.  
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Kandidaatintutkielmani on aineistoon suhteutettuna luotettava kuvaus suomen kielen 

opinnoista puhumisen tavoista. Suuremmassa mittakaavassa kandidaatintutkielmani on 

suuntaa näyttävä ja seuraaville tutkimuksille vertailukohdan luova opinnäytetyö.  
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LIITE 1. Kyselylomake. 

 

Juulian kyselylomake äikänopettajille 

 

Tämä kysely on tarkoitettu suomen kieltä pää- tai sivuaineenaan opiskelleille äidinkie-

lenopettajille.  

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani suomen kielen opintojen työelämärelevanssia. Selvi-

tän, millaisina äidinkielenopettajat kokevat suomen kielen yliopisto-opinnot suhteessa 

työelämään. Haluan tietää, ovatko nykyiset opettajat tyytyväisiä saamaansa koulutuk-

seen, ja kuinka hyödyllisiä opinnot ovat yläkoulun ja lukion äidinkielenopettajan töitä 

ajatellen. Pyrin selvittämään, miten suomen kielen opintoja voitaisiin kehittää, jotta tu-

levat äidinkielenopettajat hyötyisivät niistä mahdollisimman paljon.  

 

Kyselyn ensimmäisessä ja toisessa osiossa täytetään taustatiedot. Kolmannen ja neljän-

nen osion kysymysten aiheena on työ. Viidennen osion suomen kielen opintojen sisäl-

töön liittyvät kysymykset ovat avokysymyksiä.  

 

Osioiden lopussa oleviin Lisätietoja -laatikoihin voit tarvittaessa kirjata muita aiheeseen 

liittyviä huomioita.  

 

Kyselyn vastaukset ovat täysin anonyymeja. Vastauksia tulen käyttämään ainoastaan 

kandidaatintyössäni sekä mahdollisesti pro gradu -tutkielmassa. Iloa vastaamiseen! 

 

 

TAUSTATIEDOT 

1. Sukupuoli  

Nainen 

Mies 

Muu 

 

2. Missä yliopistossa opiskelit suomen kielen opinnot?  

Helsingin yliopisto 

Itä-Suomen yliopisto 

Jyväskylän yliopisto 



 

Oulun yliopisto 

Tampereen yliopisto 

Turun yliopisto 

Muu, mikä? 

 

3. Pääaine  

 

4. Sivuaineet  

 

5. Valmistumisvuosi 

 

Lisätietoja: 

 

TYÖ 

6. Kuinka monta vuotta olet työskennellyt äidinkielenopettajana?  

0–2 

3–5 

6–10 

11–15 

16–25 

26–35 

36–45 

 

7. Tämänhetkinen tai viimeisin työpaikka  

Lukio 

Yläkoulu 

Muu, mikä? 

 

8. Oletko tyytyväinen ammatinvalintaasi?  

Kyllä. Miksi? 

En. Miksi? 

 

9. Vastaavatko nykyiset työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista koulutustasi?  

Kyllä. Miksi? 

Ei. Miksi? 



 

10. Mitkä suomen kielen opintojen kurssit/sisällöt ovat hyödyllisimpiä opettajan työssä? 

Valitse kolme hyödyllisintä. Perustele.  

kielenhuolto 

lauseoppi 

murteet, kielen alueellinen variaatio 

nimistö 

sanasto 

semantiikka 

sukulaiskielet 

suomen kielen kehitys 

tekstien kirjoittaminen ja tekstilajit 

tekstinhuolto 

tekstioppi 

äänne- ja muotorakenne 

muu, mikä? 

 

Perustelut: 

 

11. Mitkä suomen kielen opintojen kurssit/sisällöt ovat vähiten hyödyllisiä opettajan 

työssä? Valitse kolme vähiten hyödyllistä. Perustele.  

kielenhuolto 

lauseoppi 

murteet, kielen alueellinen variaatio 

nimistö 

sanasto 

semantiikka 

sukulaiskielet 

suomen kielen kehitys 

tekstien kirjoittaminen ja tekstilajit 

tekstinhuolto 

tekstioppi 

äänne- ja muotorakenne 

muu, mikä? 

 

Perustelut: 



 

12. Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 

 

EI KOVIN TÄRKEÄ  0 1 2 3 4 5 ERITTÄIN TÄRKEÄ 

Kielenhuolto 

 

EI KOVIN TÄRKEÄ  0 1 2 3 4 5 ERITTÄIN TÄRKEÄ 

Lauseoppi 

 

EI KOVIN TÄRKEÄ  0 1 2 3 4 5 ERITTÄIN TÄRKEÄ 

Murteet, kielen alueellinen vaihtelu 

 

EI KOVIN TÄRKEÄ  0 1 2 3 4 5 ERITTÄIN TÄRKEÄ 

Nimistö 

 

EI KOVIN TÄRKEÄ  0 1 2 3 4 5 ERITTÄIN TÄRKEÄ 

Sanasto 

 

EI KOVIN TÄRKEÄ  0 1 2 3 4 5 ERITTÄIN TÄRKEÄ 

Semantiikka 

 

EI KOVIN TÄRKEÄ  0 1 2 3 4 5 ERITTÄIN TÄRKEÄ 

Sukulaiskielet 

 

EI KOVIN TÄRKEÄ  0 1 2 3 4 5 ERITTÄIN TÄRKEÄ 

Suomen kielen kehitys 

 

EI KOVIN TÄRKEÄ  0 1 2 3 4 5 ERITTÄIN TÄRKEÄ 

Tekstien kirjoittaminen ja tekstilajit 

 

EI KOVIN TÄRKEÄ  0 1 2 3 4 5 ERITTÄIN TÄRKEÄ 

Tekstinhuolto 

 

EI KOVIN TÄRKEÄ  0 1 2 3 4 5 ERITTÄIN TÄRKEÄ 

Tekstioppi 

 



 

EI KOVIN TÄRKEÄ  0 1 2 3 4 5 ERITTÄIN TÄRKEÄ 

Äänne- ja muotorakenne 

 

Lisätietoja: 

 

SUOMEN KIELEN OPINNOT 

13. Millaisina pidät/pidit suomen kielen opintoja? Kuvaile.  

 

14. Mihin olet erityisen tyytyväinen suomen kielen opintojen sisällössä? Mihin olet eri-

tyisen tyytymätön?  

 

15. Mitä suomen kielen opinnoista puuttui?  

 

16. Mitä suomen kielen opintoihin olisi pitänyt lisätä? 

 

17. Kerro, miten suomen kielen opintoja voisi kehittää. 

 


