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1. JOHDANTO 

 

1.1 Aihe 

 

Selvitän kandidaatintutkielmassani erään länsiuusmaalaisen lukion opiskelijoiden 

kielikäsityksiä suomen kielestä vertaillen niitä heidän käsityksiinsä englannin kielestä. Olen 

asetellut tutkimuskysymykseni siten, että tavoittaisin niitä käsityksiä, joita nuorilla 

maallikoilla on suomen kielen asemasta ja elinvoimaisuudesta maailmassa, jossa englannin 

kielellä on valtakielen asema (esim. Pahta ja Taavitsainen 2008). Statista.com-sivuston 

mukaan Englanti on vuonna 2022 maailman puhutuin kieli. Kun sekä äidinkielenään että 

toisena kielenä englantia puhuvat lasketaan yhteen, englannilla on maailmanlaajuisesti 1,5 

miljardia puhujaa (Statista.com 2022). Englannilla on kiistämätön maailmanlaajuinen 

prestiisiasema, joka vaikuttaa väistämättä muihin maailman kieliin. 

 

Selvitän tutkielmassani, missä annetuissa esimerkkitilanteissa kumpaakin kieltä käytetään ja 

kuinka usein. Olen kartoittanut nuorten suhtautumista näihin kahteen kieleen: koetaanko 

jompikumpi läheisempänä tai etäisempänä, hyödyllisempänä tai turhempana, 

elinvoimaisempana tai uhanalaisempana kuin toinen. Toisaalta olen myös halunnut selvittää 

sitä, ovatko erot tarkastelemani kahden kielen kielikäsityksissä ollenkaan vahvasti 

polarisoituneita, vai koetaanko kummatkin kielet yhtä tärkeiksi, elinvoimaisiksi ja 

hyödyllisiksi. Tavoitteeni oli tutkielmallani saavuttaa joitakin tiedonmurusia siitä, 

minkälainen asenneilmasto äidinkielenään suomea puhuvilla nuorilla on ensinnäkin suomea 

kohtaan sekä toisekseen englantia kohtaan, jota useat informantit todennäköisesti osaavat 

tuntemistaan kielistä seuraavaksi parhaiten. Oletan lähteideni ja arkielämän kokemusteni 

perusteella, että englanti ja suomi ovat usealle suomalaisnuorelle kaksi keskeistä 

kommunikaation kieltä, ja vertailen niihin liittyviä nuorten käsityksiä keskenään. 
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1.2. Aiheen valinnan taustaa – nuoret kieliyhteisönä 

 

Jyväskylän yliopiston julkaisemassa, Leppäsen ja useiden muiden tutkijoiden toteuttamassa 

kansallisessa kyselytutkimuksessa englannin kielestä Suomessa on selvitetty laajasti eri 

ikäisten ja eri sosioekonomisista taustoista olevien informanttien suhdetta englannin kieleen 

(Leppänen, Pitkänen-Huhta, Nikula, Kytölä, Törmäkangas, Nissinen, Kääntä, Virkkula, 

Laitinen, Pahta, Koskela, Lähdesmäki & Jousmäki 2009). Suomalaiset nuoret ovat 

tutkimuskohteena mielenkiintoinen, sillä erityisesti nuoret käyttävät englantia aktiivisesti ja 

runsaasti arjessaan verrattuna muuhun väestöön. Tutkimuksen mukaan englannin kieli on 

yhä useammalle nuorelle kiinnostava sosiaalisen elämän ja toiminnan kieli eikä ainoastaan 

vieras kieli, jota käytetään vain tarvittaessa. (Leppänen ym. 2009: 46, 149). Nuorten 

kielenkäytön perusteella voidaan myös laajemmassa tieteellisessä tutkimuksessa ennustaa 

sitä, miten englannin kielen tehtävät ja merkitykset mahdollisesti tulevat tulevaisuudessa 

kehittymään ja sitä, miten Suomen kielitilanne tulee muuttumaan. (Leppänen ym. 2009: 20).  

 

Olen kerännyt vastauksia kyselyyni erään lukion muutamalta opiskelijaryhmältä 

kyselylomakkeen avulla. Lähetin lomakkeen kahdelle lukion äidinkielen ja kirjallisuuden 

opettajalle, jotka viikon aikana teettivät kyselyn muutamalla abiturienttiryhmällään. Iältään 

vastaajat ovat 17–19-vuotiaita. Internetin virtuaalimaailman lisäksi suomalaisnuoret 

kohtaavat koulumaailmassakin eri kulttuuri- ja kielitaustoista olevia henkilöitä enemmän 

kuin aiempina vuosina. Myös maahanmuuton seurauksena Suomen kielirakenteet ovat 

muutoksessa, ja Suomessa puhutaan enenevissä määrin muita kuin Suomen virallisia kieliä 

(Tilastokeskus 2019). Tämän vuoksi kieliasenteet suomea ja muita suomessa puhuttavia 

kieliä kohtaan ovat saattaneet muuttua viimeisen vuosikymmenen aikana.  

 

Yhä useammat nuoret ovat 2010-luvun aikana siirtyneet vapaa-ajallaan käyttämään erilaisia 

internetsivuja ja sosiaalisen median palveluita. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisista 16–

24-vuotiaista 98 % käyttää internetiä useita kertoja päivässä (Tilastokeskus 2021a), kun taas 

erilaisia yhteisöpalveluita päivittäin tai lähes päivittäin seuraa 89 % (Tilastokeskus 2021b). 

Yhteisöpalveluiden (esim. Facebookin) seuraaminen sekä tavaroita ja palveluita koskeva 
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tiedonetsintä lukeutuvatkin yli 90 prosentilla 16–24-vuotiaista internetin yleisimpiin 

käyttötarkoituksiin videopalveluiden katsomisen, pankkiasioiden hoitamisen, verkkolehtien 

lukemisen, musiikin kuuntelun ja pikaviestipalveluiden käytön ohella (Tilastokeskus 

2021c). 

 

Internetissä ja sen yhteisöissä pääasiallinen globaalin kommunikaation kieli on englanti. 

Statista.com-sivuston mukaan vuoden 2020 tammikuussa 25,9 % maailman internetin 

käyttäjistä käytti internetissä englantia. Kiinan jälkeen suurimmat internetin käyttäjämaat 

ovat Yhdysvallat sekä Intia, joissa on myös maailman suurimmat englannin kielen 

puhujakunnat. Tämän seurauksena myös suurin osa internetin sisällöstä on 

englanninkielistä. Englantia saattavatkin kielen käytännöllisyyden vuoksi internetissä 

käyttää myös ei-natiivit englannin kielen puhujat. (Statista.com 2020.)  

 

Vertailukohtana vuonna 2006, vuotta Gustafssonin tutkielman julkaisun jälkeen 

Tilastokeskus (2006) listasi internetin yleisimmiksi käyttötarkoituksiksi sähköpostien 

lähettämisen tai vastaanoton ja tavaroita ja palveluita koskevan tiedonetsinnän. 

Yhteisöpalveluiden käytöstä ei Tilastokeskuksen sivuilla vielä edes ole dataa vuodelta 2006. 

Yhteisöpalveluita lähimmät internetin käyttötarkoitukset vuonna 2006 olivat chattailuun tai 

keskustelupalstoille kirjoittaminen ja pikaviestittely, jotka olivat yleisimpiä internetin 

käyttötarkoituksia vain noin 30 %:lla väestöstä. (Tilastokeskus 2006.) 

 

Erilaisten yhteisöpalvelujen käyttö on tilastojen valossa selkeästi yleistynyt 2010-luvun 

aikana, varsinkin nuoremman väestön keskuudessa. Myös Jyväskylän yliopiston 

kyselytutkimuksessa todetaan, että erityisesti nuorin väestönosa on muuhun väestöön 

verrattuna median, viihteen ja tietotekniikan kautta enemmän tekemisissä englannin kanssa 

(Leppänen ym. 2009: 48). Englannin kielen lisääntynyt näkyvyys populaari- ja 

nuorisokulttuureissa sekä informaatio- ja viestintäteknologioiden nopea kehitys ovat 

vaikuttaneet siihen, että suomalaisillakin nuorilla “englanti alkaa olla osa heidän arkeaan, 

sosiaalista elämäänsä, harrastuksiaan ja kiinnostusten kohteitaan ja joskus jopa yksi heidän 

identiteettiensä kannalta olennainen rakennusaines.” (Leppänen ym. 2009: 149). 

Hypoteesini tutkielmani suunnitelmavaiheessa oli, että nuorten runsas yhteisöpalveluiden 
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käyttö, ja sen kautta saatu positiivinen altistus englannille muovannee nuoren käsityksiä 

myönteiseksi englannin kieltä kohtaan. Olettamukseni oli, että nuoret hyväksyvät englannin 

käytön Suomessa ja näkevät, että kielet voivat elää rinnakkain sulkematta toisiaan pois. 

Tutkimustulokset kuitenkin kielivät siitä, että informanttini eivät ole täysin huolettomia 

suomen kielen tulevaisuuden asemasta maailmassa, jossa englanti valtaa jatkuvasti alaa 

muilta kieliltä. 

  

 

1.3. Englanti lingua francana, suomi kansalliskielenä 

 

Kotimaisten kielten keskus määrittelee lingua francan “erikielisten keskenään käyttämäksi, 

heille yhteiseksi kieleksi”. Nykypäivän yleinen lingua franca on englanti. (Kotus a.) 

Kansalliskielellä puolestaan tarkoitetaan samaa kuin virallisella kielellä, eli “perustuslaissa 

määriteltyä valtiollista kieltä”, siis Suomessa suomea tai ruotsia (Kotus b). Julkinen 

keskustelu Suomen kansalliskielten asemasta lingua francan, englannin, rinnalla on 

jokseenkin huolestunutta, vaikka suomen kielellä onkin erilaisten oikeudellisten sääntelyjen 

ja kielen laajan yhteiskunnallisen käytön turvaama asema Suomen virallisena kielenä. 

Kielen virallinen asema ei kuitenkaan suojaa kieltä uhanalaistumiselta, sillä myös 

puheyhteisön asennoituminen kieleensä vaikuttaa kielen aseman vahvuuteen. (Räsänen 

2017.) Huoli suomen kielen elinvoimaisuudesta ei näy pelkästään koko kieliyhteisön 

julkisuudessa yleisesti käyttämissä diskursseissa, vaan myös kielen asiantuntijat ovat 

huolestuneita tulevaisuuden kehityslinjoista. Vastikään Yle uutisoi Itä-Suomen yliopiston 

Englanti Suomen kansalliskielten rinnalla -hankkeesta, jonka yhtenä tavoitteena on 

artikkelin mukaan “kansalliskielten aseman turvaaminen” (Yle.fi). 

 

Päivi Pahta (2004) kirjoittaa artikkelissaan Englanti – maailmankieli englannin 

levinneisyyden eri luokittelutavoista. Perinteisen jaon mukaan englannin puhujat voidaan 

jakaa kolmeen ryhmään sen perusteella, millainen rooli englannilla on puhujan elämässä. 

Jako puhujien perusteella on kuitenkin hieman vanhentunut globalisoituvassa maailmassa, 

jossa puhujaryhmät sekoittuvat keskenään. Pahdan mukaan nykyään onkin 

johdonmukaisempaa jakaa englannin levinneisyys alueellisesti sen sijaan, että levinneisyys 
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jaettaisiin sen perusteella, millainen rooli englannin kielellä on yksittäisen kielenpuhujan 

elämässä. Levinneisyysalueita kuvataan tässä mallissa renkaina, jotka eroavat sen suhteen, 

miten laajasti englanti on alueelle levinnyt, miten alueen puhujat ovat omaksuneet englannin 

kielen sekä siinä, millainen kulttuurinen merkitys englannin kielellä on kieliyhteisössä. 

Suomi lukeutuu englannin levinneisyysalueiden kasvavaan renkaaseen, eli maihin, joissa 

“tunnustetaan englannin rooli kansainvälisen kommunikaation kielenä, ja joiden 

koulutusjärjestelmässä englannilla on tärkeä asema vieraan kielen opetuksessa”. (Pahta 

2004: 8–9.)  

 

Artikkelin mukaan englannin käyttö näissä kasvavan renkaan maissa perustuu kielen 

funktionaalisuuteen sekä mielikuvien luomiseen. Englantia käytetään esimerkiksi 

kansainvälisissä liikeneuvotteluissa tehokkuutensa vuoksi, mutta mainonnassa lähinnä sen 

trendikkään symboliarvon vuoksi. (Pahta 2004: 10). Suomen kaltaisissa maissa, joissa 

englanti on vieras kieli, puhujat eivät välttämättä koe englannin kuuluvan 

kielirepertuaariinsa (Virtanen 2019: 14–15). Busch kertoo kielirepertuaarin käsitteen olevan 

peräisin John Gumperzilta, joka määrittelee kielirepertuaarin tietyn kieliyhteisön sisäiseksi, 

yleiseksi ja hyväksytyksi keinojen joukoksi viestiä keskenään (Busch 2012: 2; myös 

Gumperz 1964: 138). Useat Suomessa asuvat suomenkieliset siis kokevat olevansa 

yksikielisiä, vaikka osaavatkin englantia (esim. Leppänen ym. 2009: 32). Syy tähän saattaa 

olla ideologinen: “yksikielinen identiteetti voi toimia keinona vahvistaa omaa kansallista 

identiteettiä, joka aina 1800-luvulta lähtien on Suomessa rakentunut pitkälti kansalliskielen 

varaan” (Leppänen & Pahta, valmisteilla; Leppänen ym. 2009: 149). Suomessa käytetyn 

englannin suosio voidaan selittää Virtasen mukaan koulutuksen sekä kansainvälistymisen 

syyksi pikemmin kuin konkreettisena englannin puhujien muuttoliikkeenä Suomeen 

(Virtanen 2019: 14–15). Englanti onkin Suomessa sekä opiskelluin, kohdatuin että käytetyin 

vieras kieli (Leppänen ym. 2009: 48).  
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2. TUTKIMUSKYSYMYKSET JA AIEMPI TUTKIMUS  

 

2.1. Tutkimuskysymykset ja kyselylomakkeen esittely 

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1. Millaisia suomen ja englannin kielten käyttötottumuksia nuorilla on? 

2. Missä määrin informantit ovat samaa mieltä suomen ja englannin kieliä 

luonnehtivien affektiivisten ilmausten kanssa? 

3. Kuinka elinvoimaiseksi suomen kieli arvioidaan tulevaisuudessa, ja onko englanti 

uhka suomen kielelle? 

4. Kuinka hyödylliseksi suomen ja englannin kielten osaaminen koetaan ja missä 

tilanteissa? 

 

Kyselylomakkeeni pohjana käytän ELDIAn Karelian in Finland -tutkimushankkeen 

kyselylomaketta (Sarhimaa toim. 2016: 303–329). Olen poiminut lomakkeesta tutkielmani 

kannalta relevantteja kysymyksiä, ja jättänyt pois sellaiset kysymykset, jotka liittyvät 

kielipolitiikkaan. Suomella virallisena kielenä ei ole karjalan kaltaista vähemmistökielen 

asemaa, joten en koe mielekkääksi tutkia esimerkiksi kielipoliittiseen syrjintään liittyviä 

käsityksiä kyselylomakkeessani. Seuraavaksi selitän auki, mitä kielikäsityksiä kullakin 

kysymyksellä pyrin selvittämään: 

 

Kysymyksissä 2 ja 3 selvitän taustatietoina vastaajien sukupuolen ja äidinkielet. Vastaaja sai 

jättää sukupuolensa kertomatta niin halutessaan. 

 

Kysymyksissä 4 ja 5 pyysin vastaajia arvioimaan suomen ja englannin kielten 

käyttötottumuksiaan. Olen ELDIAn kyselylomakkeesta valikoinut sellaisia arkipäiväisiä 

kielenkäyttötilanteita, joiden arvioin olevan nuorille ajankohtaisia, kuten kotona, koulussa, 

kavereiden kanssa, internetissä, sosiaalisessa mediassa ja videopelatessa. Kysymykseen 

Arvioi, missä tilanteessa käytät seuraavia kieliä, vastataan viiden vaihtoehdon asteikolla 

väliltä aina-ei koskaan. Olen vastausasteikon lisäksi liittänyt kummankin kielen kohdalle 
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avoimen kysymyksen, johon vastaajat voivat halutessaan kertoa, missä muissa tilanteissa he 

käyttävät kyseisiä kieliä valintatehtävissä esittelemieni tilanteiden lisäksi. 

 

Kysymyksissä 6 ja 7 tutkin erilaisilla affektisilla väittämillä asenteita suomea ja englantia 

kohtaan, käsityksiä kielten asemasta Suomessa sekä halua käyttää kieliä. Sanan laajassa 

merkityksessä affektilla tarkoitetaan tieteen termipankin mukaan filosofiatieteissä “mitä 

tahansa toimintaan vaikuttavaa impulssia, joka tekee kokemuksen positiiviseksi tai 

negatiiviseksi” (TTP1). Kielitieteessä affektisella ilmauksella puolestaan tarkoitetaan 

”sellaisia konventionaalistuneita konstruktioita ja muita kielenaineksia, joilla puhuja voi 

osoittaa suhtautumistaan tai asennoitumistaan puheenalaiseen asiaan tai 

puhekumppaniinsa”. Ison suomen kieliopin verkkoversion mukaan esimerkiksi arviot ja 

kannanotot voivat olla affektisia ilmauksia. Yhteistä affektisille ilmauksille on 

tilannekontekstin vaikutus tulkintaan, ja se, että ”ilmaukseen sisältyy jokin puhujan 

asennoitumista osoittava elementti, joka ohjaa vastaanottajan tulkintaa”. (VISK 2008 § 

1707.) Keksimäni väitteet siis sekä sisältävät asennoitumista osoittavia elementtejä (esim. 

suomen kielen säilyttäminen on tärkeää) että pyrkivät houkuttelemaan esiin informanttien 

suhtautumisia tutkimaani ilmiöön. Väittämät perustuvat niihin suomen kieleen liittyviin 

diskursseihin, jotka toisessa päälähteessäni (Gustafsson 2004) nousivat keskeisinä esille, ja 

jotka sisälsivät runsaasti affektisia ilmauksia. Kerron seuraavassa luvussa tarkemmin 

päälähteistäni ja siitä, miten aion vertailla tutkimustuloksiani lähteisiin. Väittämiin vastataan 

asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä. 

 

Kysymyksissä 8 ja 9 kartoitan sitä, miten vastaajat kokevat kielten hyödyllisyyden erilaisilla 

arkisilla kielenkäytön osa-alueilla (työ, opiskelu, harrastukset, kavereiden saaminen). 

Useissa englannin kielen kielikäsityksiä tutkivissa lähteissäni (Gustafsson 2005; Leppänen 

2009; Pahta & Taavitsainen 2008; Virtanen 2019) englannin osaamisen hyöty oli 

nimenomaan välineellinen: se koettiin globaalina kommunikaation kielenä, jolla on 

käyttöarvoa esimerkiksi työmarkkinoilla ja kansainvälisissä kohtaamisissa. Gustafssonin 

tutkielmassa peruskoululaisten kieliasenteista suomi näyttäytyi muun muassa, tärkeänä, 

rakkaana ja ainutlaatuisena kielenä, jonka informantit kokivat omakseen ja osaksi kansallista 
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identiteettiään. Englannin valta-asema oli puolestaan myönteinen asia muun muassa 

kansainvälistymisen ja parempien työmahdollisuuksien vuoksi (Gustafsson 2004: 94).  

 

Lomakkeen lopussa on vielä avovastaus (kysymys 10), johon vastaajat voivat halutessaan 

täydentää suomen tai englannin kielistä heränneitä ajatuksiaan. 

 

 

2.2. Aiempi tutkimus 

 

Tutkielmani analyysiosion lähteinä ja vertailukohtina käytän Minna Gustafssonin pro gradu 

-tutkielmaa (Gustafsson 2004) sekä Jyväskylän yliopiston usean eri tutkijan tekemää laajaa 

kyselytutkimusta englannin kielestä Suomessa (Leppänen ym. 2009). Gustafsson on 

diskurssinanalyysin avulla selvittänyt 6–8-luokkalaisten tutkimusta varten laatimista 

vastineteksteistä yleisönosastokirjoituksiin muun muassa sitä, millaista suomi on kielenä, 

miten nuoret asennoituvat eri kielimuotoihin ja millaisena nuoret näkevät suomen kielen 

tulevaisuuden. Myös esimerkiksi Hannakaisa Holmi on pro gradu -tutkielmassaan 

selvittänyt lukiolaisnuorten kieliasenteita diskurssinanalyyttisesti (Holmi 2008). Tutkimusta 

suomen kieltä koskevista kielikäsityksistä on tehty lähinnä Suomen ulkopuolella asuvien 

suomenkielisten näkökulmasta (esim. Häkkilä 2002). Englannin kieleen liittyviä asenne- ja 

kielikäsitystutkimuksia on Suomessa tehty verrattain useampia kuin suomen kieleen liittyviä 

asenteita ja käsityksiä selvittäviä tutkimuksia (esim. Leppänen ym. 2009; Virtanen 2019; 

Pahta ja Taavitsainen 2008). Leppäsen ym. toteuttamaa Kansallista kyselytutkimusta 

englannin kielestä Suomessa käytän vertailukohtana tutkielmani englannin kieltä koskeviin 

kysymyksiin. Paneudun erityisesti nuorten vastaajajoukosta saatuihin tutkimustuloksiin.   

 

Tietääkseni vertailevaa tutkimusta nuorten käsityksistä suomen ja englannin kielistä 

kyselylomakkeen ja sisällönanalyysin menetelmin ei ole Suomessa vielä tehty. En voi 

suoraan verrata saamiani tutkimustuloksia Gustafssonin tutkielmaan, jossa menetelmänä on 

diskurssinanalyysi. Voin kuitenkin tutkielmani analyysiosiossa tutkia kvantitatiivisesti niitä 

yhtäläisyyksiä ja eroja, joita kysymysten 6 ja 7 kohdalla ilmenee. Olen muokannut näiden 

kysymysten väittämät Gustafssonin tutkielmassa esiin nousevien suomen kieleen liittyvien 
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diskurssien pohjalta. Suomea kuvailtaessa taajimpaan toistuvia affektisia ilmauksia olivat 

tärkeä, oma ja kotimainen/suomalainen/itsenäisyys. (Gustafsson 2006: 27.) Näihin 

ilmauksiin perustuvat kyselylomakkeeni väittämät Suomen kielen säilyttäminen on tärkeää, 

Suomen kieli on minulle henkilökohtaisesti läheinen kieli ja Suomi ei olisi Suomi ilman 

suomen kieltä. Lisäksi olen liittänyt mukaan omia kysymyksiäni selvittääkseni nuorten 

arvioita suomen kielen käyttökelpoisuudesta, ainutlaatuisuudesta ja nykyaikaisuudesta. 

Valintakysymysten lisäksi informantit saivat avovastauksissa myös itse muotoilla 

sanallisesti käsityksiään niin halutessaan. 

 

Gustafssonin tutkimien nuorten käsitykset suomen kielestä olivat pääsääntöisesti 

positiivisia. Tutkielmasta kävi kuitenkin ilmi, että nuoret eivät ole aivan huolettomia tai 

välinpitämättömiä suomen kielen nykytilasta ja asemasta. Diskursseissa korostui, ettei 

suomen kielen asemaa tai säilymistä pidetä itsestäänselvyytenä, ja että kieltä tulisi vaalia 

arvokkaana ja omana. Vieraat kielet ja erityisesti englannin kielen lisääntyvä käyttö 

Suomessa nähdään uhkana suomen kielen elinvoimaisuudelle. Myös välinpitämättömyys, 

informanttien oma ja ympäristöstä havaittu, koetaan uhkana suomen kielelle. (Gustafsson 

2005: 60). Gustafssonin ja Leppäsen ym. tutkimuksista molemmista hahmottuu jokseenkin 

ristiriitainen suhtautuminen englannin ja suomen kieliin. Englannin kasvava merkitys 

Suomen kielimaisemassa kyllä tunnistetaan, ja englannin kieleen suhtaudutaan 

“pragmaattisen myönteisesti” (Leppänen ym. 2009: 150). Leppäsen ym. tutkimuksessa vain 

alle viidennes suomalaisista pitää englantia uhkana kotimaisille kielille ja kansalliselle 

kulttuurille (Leppänen ym. 2009: 150). Myös Gustafssonin tutkielmassa englannin kieleen 

kokonaisuudessaan suhtaudutaan positiivisesti siitä huolimatta, että sen koetaan olevan uhka 

suomen kielelle. Gustafssonin saamien tutkimustulosten mukaan 1) englanti koetaan 

tärkeäksi, 2) se mielletään laajalevikkiseksi ja 3) sillä on käyttöarvoa. (Gustafsson 2005: 60.) 
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3. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT JA KESKEISET KÄSITTEET 

 

3.1. Kansanlingvistiikka ja sosiolingvistiikka 

 

Tutkielmani teoreettismetodologinen näkökulma sijoittuu kansanlingvistiikan 

tutkimusperinteeseen. Kansanlingvistiikka on sosiolingvistiikan ja dialektologian 

välimaastoon sijoittuva tutkimussuuntaus. Kansanlingvistiikan tutkimuskohteena ovat 

maallikoiden eli ei-kielitieteilijöiden kielitietoisuus, siis käsitykset esimerkiksi 

kielenkäytöstä ja eri kielimuodoista (Mielikäinen ja Palander 2002: 90; Kunnas 2006: 231). 

Kansanlingvistiikan vakiinnuttajaksi on tituleerattu Dennis Prestonia, joka puhuu niin 

sanotusti tavallisten kielenkäyttäjien havaintojen kartoittamisen puolesta (Mielikäinen ja 

Palander 2002: 90; Kunnas 2006: 231). Sitoudun tähän ajatukseen maallikoiden 

kielenkäytön tutkimisen tärkeydestä siksi, että suurin osa kielenkäyttäjistä on juuri ei-

lingvistejä, joiden kielikäsitykset ja asenteet kieliä kohtaan vaikuttavat koko kieliyhteisön 

kielikäsityksiin. Maallikoiden kielikäsitysten tutkimatta jättäminen tuottaisi suuren aukon 

kielitieteeseen. 

 

Mielikäisen ja Palanderin (2002: 86) mukaan kielellisten asenteiden tutkimus on Suomessa 

alkanut 1970-luvun sosiolingvistisistä tutkimuksista, joissa tutkimuskohteena olivat 

yksilöhaastatteluilla kerätyt arviot omasta kielen käytöstä, tilannevaihteluista sekä murre-

eroista (Mielikäinen ja Palander 2002: 86). Sosiolingvistiikassa painottuu kielen ja 

yhteiskunnan välinen suhde, ja sen tutkimuskohteita ovat Tieteen termipankin mukaan muun 

muassa kielen variaatio, kielen muutos, monikielisyys, kielenvaihto ja kielen säilyminen, 

kielipolitiikka, kielikontaktit ja kieliasenteet (TTP2). Sosiolingvistiikan menetelmiä ovat 

esimerkiksi nauhoitetut haastattelut, kirjalliset lomakekyselyt sekä lomakkeissa käytetyt 

erilaiset asteikot (Mielikäinen ja Palander 2002: 88–90). Mielikäisen ja Palanderin mukaan 

kansanlingvistiikka seuraa pitkälti sosiolingvistiikan metodiikkaa, mutta kansanlingvistiikka 

keskittyy erityisesti maallikoiden kielitietoisuuteen (Mielikäinen ja Palander 2002: 90). 

Koska tutkin nimenomaan maallikoiden kielikäsityksiä, tutkielmani sijoittuu 

kansanlingvistiikan tutkimusperinteeseen. Vaikka tutkin nimenomaan kielikäsityksiä, koen 

tarpeelliseksi erotella käsityksiin likeisesti liittyvät termit toisistaan väärinkäsitysten 
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välttämiseksi. Siksi selostan tässä luvussa myös kieliasenteen, mielipiteen ja kieli-ideologian 

kielitieteelliset määritelmät. 

 

 

3.2. Kieliasenteet 

 

Kieliasenteiden (kielellisten asenteiden) tutkimus pohjautuu Mielikäisen ja Palanderin 

(2002: 86) mukaan alkuaan sosiologiseen ja sosiaalipsykologiseen asennetutkimukseen. 

Suomessa kielitieteilijät alkoivat 1970-luvulla hyödyntää asennetutkimusta sosio- ja 

kansanlingivstisissä tutkimuksissa. (Mielikäinen & Palander 2002: 86.) Tutkimuskohteena 

asenteet ovat melko monisyisiä, ja asenteiden rakenteista on esitetty useita malleja. Asenteen 

määritelmät vaihtelevat mentaalisista tiloista ja positiivisista tai negatiivisista 

suhtautumistavoista behavioristisiin, käyttäytymisestä havaittaviin asenteen ilmauksiin. 

Keskeistä on, etteivät asenteet ole synnynnäisiä vaan ne on opittu sosiaalistuttaessa 

yhteisöön, missä kielellä on keskeinen rooli. (Mielikäinen ja Palander 2002: 88.) 

 

Mielikäisen ja Palanderin mukaan yleinen näkemys on, että asenne koostuu kolmesta 

komponentista: kognitiivisesta, konatiivisesta ja evaluoivasta.  Kognitiivinen komponentti 

koskee tietoa ja sisältää esimerkiksi ihmisten käsityksiä eri kielimuodoista tai kielen 

piirteistä, evaluoiva (myös emotionaalinen tai affektiivinen) sisältää arvioita esimerkiksi 

kielimuotojen tai kielen piirteiden esteettisyydestä tai mieluisuudesta ja konatiivinen 

(toiminnallinen) komponentti koskee kieleen liittyvää käyttäytymistä, eli esimerkiksi 

tiettyjen kielenkäyttötapojen tavoittelua tai karttelua (Mielikäinen ja Palander 2002: 88; 

myös Agheyisi ja Fishman 1970: 138-140).  

 

Kieliasennetutkimuksen tutkimuskohteena on yleensä kielen varieteettien tai varianttien 

sosiaalinen arviointi (Kunnas 2006: 232; myös Kristiansen 1997: 291; Pälli 1999: 123; 

Mielikäinen & Palander 2002: 88). Vaattovaara kertoo, että kansanlingvistiikan perinteessä 

kieliasennetutkimusta tehdään kansan, siis tavallisten kielenkäyttäjien ymmärryksestä 

lähtöisin, jolloin huomio suuntautuu puhujien kielitietoisuuteen (engl. language awareness) 
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(Vaattovaara 2009: 29; myös esim. Preston 1996, 1999b: xxiii-xxiv; Niedzielski & Preston 

2000: 8–9; McGregor 1998: 32–33). 

 

Tutkimusaineistoni sisältää suurimmaksi osaksi asenneskaaloja, joilla informantti voi valita 

yhden vaihtoehdon viidestä. Vaattovaara (2009: 29) korostaa, että behavioristisen 

määritelmän mukaan asenne on nimenomaan yksilön sisäinen ominaisuus, joka voidaan 

päätellä välillisistä havainnoista metodiikkaa, esimerkiksi asenneskaaloja hyödyntämällä. 

Kysymyksissä 6–9 käytän juuri asenneskaaloja, joissa vastaajat arvioivat kielen käyttöään, 

suhdettaan englannin ja suomen kieliin sekä kielten hyödyllisyyttä kommunikaation 

välineenä esimerkkitilanteissa. 

 

Arkipuheessa taajaan käytetty termi mielipide sekoittuu helposti asenteeseen, joten lienee 

paikallaan erottaa ne toisistaan. Mielipide eroaa asenteesta siten, että mielipide on aina 

diskursiivinen kokonaisuus, kun taas asenteet ovat piileviä, eivätkä aina ääneen lausuttuja 

eli eksplikoituja (Kunnas 2006: 233; myös Baker 1992: 14; Garrett, Coupland ja Williams 

2003: 10). Myös kieli-ideologia liittyy läheisesti asenteen määritelmään. Kieli-ideologia on 

asennetta hieman laajempi kokonaisuus, joka sisältää kielenkäyttäjän ilmaisemia 

uskomuksia kielestä sekä mielikuvia kielellisistä ja sosiaalisista suhteista (Kunnas 2006: 

233; myös Silverstein 1979: 193; Irvine 1989: 255). 

 

 

3.3. Kielikäsitykset 

 

Preston (2011: 10) suosittaa suoria menetelmiä hyödyntävissä tutkimuksissa käyttämään 

termiä language regard, kielikäsitys, viitattaessa tutkittavaan ilmiöön. Kielikäsitys on laaja-

alainen termi niille lähtökohdille, joiden avulla tarkastellaan kaikkia niitä uskomuksia ja 

reaktioita, jotka liittyvät kieleen. Näihin lähtökohtiin kuuluu muun muassa 

kansanlingvistiikka, jonka alaan tutkielmani lukeutuu. Kielikäsitys voi asenteesta poiketen 

realisoitua sekä piiloisena että ilmeisenä. Preston ei itsekään vedä jyrkkää rajaa käsityksen 

ja asenteen välille, vaan nimenomaan toteaa, että nämä kaksi liittyvät vahvasti toisiinsa. 

(Preston 2011: 10.) 
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Garrett (2011: 19) määrittelee asenteen jokseenkin joustavammin kuin Preston. Garrettin 

mukaan kyselytutkimuksen menetelmin voidaan tavoittaa myös asenteita, mutta pelkästään 

eksplikoituja ilmiasenteita, ei tiedostamattomia piiloasenteita. Vaikeaa onkin ollut vetää raja 

siihen, minkä tutkielmassani määrittelen asenteeksi ja mikä käsitykseksi, mutta kummankin 

lähteen mukaan asenne on selkeästi suppeampi ja aina jollain tapaa evaluoiva. Koska 

selvitän tutkielmassani myös muuksi kuin asenteiksi laskettavia ilmiöitä, kuten kieli-

ideologioita (lomakkeen kysymykset 6 ja 7) näen järkeväksi pitäytyä Prestonin 

määritelmässä kielikäsityksistä. Kielikäsitys on siis jonkinlainen kattotermi, joka kattaa sekä 

mielipiteet, asenteet että ideologiat mutta ei välttämättä tavoita osa-alueidensa kaikkia osia. 

  

 

 

KUVIO 1. Kielikäsitysten muodostuminen Prestonin mukaan.  

 

Tämä Prestonilta (2011: 11) lainaamani havainnollistava kuvio tiivistää hyvin sen, mitä 

tutkielmassani olen selvittänyt, eli kielikäsitysten conscious regard -niminen osa. Language 

regard (suom. kielikäsitys) omaksutaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Käsitykset 

muodostuvat yksilön huomion kohdistuessa havaittuun todellisuuden piirteeseen, josta 

luokitellaan ja karsitaan osia (engl. discrimination & classification). Yksilön kielikäsitykset 

muotoutuvat ja muovautuvat tuottamalla ja ymmärtämällä (engl. production, 

comprehension) näitä valikoituja todellisuuden piirteitä. Kielikäsitykset kuten muutkaan 

käsitykset eivät siis muodostu tyhjiössä, vaan ympäröivä todellisuus vaikuttaa niihin 
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jatkuvasti. Vuorovaikutus kielikäsitysten ja todellisuuden välillä on vastavuoroinen, eli jo 

omaksutut kielikäsitykset vaikuttavat siihen, minkälaisia piirteitä todellisuudesta havaitaan. 

Kielikäsitykset jakautuvat tiedostamattomaan (engl. subconscious regard) ja tietoiseen 

(engl. conscious regard), joista tietoista osaa voidaan kansanlingvistiikan menetelmin tutkia. 

(Preston 2011: 11.) 
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4. MENETELMÄT 

 

 

4.1. Kyselylomake aineistonkeruumenetelmänä 

 

Aineistonkeruumenetelmänäni käytän kyselylomaketta, joka on yleisesti käytetty 

menetelmä kansanlingvistiikan tutkimusperinteessä. Mielikäisen ja Palanderin (2002: 89) 

mukaan kyselylomaketta on käytetty myös aiemmissa kielikäsitystutkimuksissa, joissa on 

Likertin asteikolla selvitetty vastaajien kielenkäyttöä sekä eri kielimuotojen tilanteista 

vaihtelua.  Omassa tutkielmassanikin käytän samaa menetelmää. Lisäksi lomakkeessa on 

vapaaehtoisia avoimia kysymyksiä. Menetelmän etuna on suuren vastausten nopea ja helppo 

saavutettavuus sekä aineiston kvantitatiivisen analyysin helppous (Mielikäinen ja Palander 

2002: 89). Aineistoni sisältää sekä kvantitatiivista numerotietoa vastausten 

prosenttiosuuksissa että kvalitatiivista diskursiivista tietoa avovastauksissa. 

 

Tutkimukseni kyselylomake koostuu suomen ja englannin kieltä koskevista väittämistä, 

joihin vastataan viiden pisteen Likertin asteikolla täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä. 

Ääripäiden välissä on vaihtoehto en osaa sanoa, jolla informantti voi halutessaan valita 

neutraalin vaihtoehdon väittämään. Likertin asteikko on yhteiskunta- ja 

koulutustutkimuksessa laajasti käytetty menetelmä, jonka avulla operationalisoidaan 

kvantitatiiviseksi alun perin kvalitatiivisia ominaisuuksia: asenteita, mielipiteitä ja 

käsityksiä. (Joshi, Kale, Chandel, Pal 2015: 397–398). Tämän takia Likertin asteikko sopii 

myös kielikäsitysten selvittämiseen. Siinä, missä neljän vaihtoehdon skaala pakottaisi 

vastaajan valitsemaan joko jokseenkin positiivisen tai jokseenkin negatiivisen vaihtoehdon, 

viiden vaihtoehdon skaala tarjoaa neutraalin keskikohdan vaihtoehdon niille vastaajille, 

joilla ei ole vahvaa mielipidettä väittämästä.   

 

Kääntöpuolena menetelmälle on se, että vastaukset saattavat olla epäluotettavia, jos 

tutkimukseen osallistujat ovat vastahakoisia vastaamaan kyselyyn. Vastaajat saattavat 

Mielikäisen ja Palanderin (2002: 89) mukaan suhtautua kyselyyn jonkinlaisena osaamista 

mittaavana testinä. Kysymyksiin saatetaan myös vastata ”puolipakosta kaikkiin kohtiin” 
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vaikkei niistä olisi mitään selkeää mielipidettä, jolloin tulosten luotettavuus kärsii 

(Mielikäinen ja Palander 2002: 89). Vastaajilla on ollut mahdollisuus kieltäytyä 

tutkimukseen osallistumisesta, mikä saattaa rajata saamieni vastausten määrää. Olen 

kyselylomakkeessa kertonut, että osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja pyytänyt 

informanttejani vastaamaan oman mielipiteensä mukaan sekä välttämään vastausten 

kopiointia vierustovereilta.  

 

 

4.2. Laadullinen sisällönanalyysi  

 

Käytän kyselytutkimuksesta saamieni tulosten analysoinnissa teoriaohjaavaa laadullista 

sisällönanalyysia. Sisällönanalyysiä voidaan pitää sekä laadullisen tutkimusperinteen 

yksittäisenä metodina että väljänä teoreettisena viitekehyksenä (Tuomi & Sarajärvi 2018: 

103). Teoriaohjaavuudella tarkoitetaan Tuomen ja Sarajärven mukaan puolestaan sitä, että 

analyysivaiheessa tukeudutaan joihinkin teorioihin, mutta analyysi ei pohjaudu pelkästään 

teoriaan. Pyrkimyksenä on pikemmin laajentaa näkemyksiä aiheesta kuin testata teoriaa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018: 109–111.)  Käytännön analyysivälineenä käytän mallinani Timo 

Laineen laadullisen tutkimuksen analyysirunkoa, jonka Tuomi ja Sarajärvi esittelevät 

teoksessaan. Luokittelu Laineen määritelmän mukaan on laadullisen sisällönanalyysin 

yksinkertaisin muoto, mikä tarkoittaa sitä, että kuvaan aineistossani esiintyviä 

prosenttiosuuksia sisällöstä havaitsemieni keskeisten teemojen mukaan. Avokysymysten 

kohdalla teemoittelen tekstiaineiston ja järjestän niitä havaitsemieni keskeisten aihepiirien 

mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 104–107.) Aineistoni luokittelun ja teemoittelun lisäksi 

vertailen tuloksiani päälähteisiini.  (Gustafsson 2005, Leppänen ym. 2009). Liitin kyselyyni 

avoimia kysymyksiä, joihin sainkin muutamia vastauksia syventämään 

monivalintakysymyksillä keräämääni aineistoa. 

 

Laadullisen sisällönanalyysin metodologia on eri lähteissä melko hämärästi hahmottuva ja 

moniselitteisesti määritelty. Muun muassa Ulla-Maija Salo (2015) kritisoi artikkelissaan 

sitä, kuinka sisällönanalyysiin usein turvaudutaan helppona menetelmänä, “jossa 

kategorisointi korvaa teoreettiset kehittelyt ja tutkijan omat oivallukset” (Salo, 2015: 166). 
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Artikkelissa kannustetaan tutkijaa perustamaan analyysinsä omille havainnoilleen ja 

tutkimuskysymyksilleen eikä jumiutumaan ennalta määriteltyihin, koodattuihin 

kategorioihin. Täysin aineistolähtöinen sisällönanalyysi on käytännössä mahdotonta, sillä 

tutkijaa ohjaavat aina hänen aiemmat tietonsa, ajatuksensa ja teoriapitoiset havaintonsa (Salo 

2015: 172). Myös Tuomi ja Sarajärvi kertovat, että laadullisen tutkimuksen piirissä 

valtavirtaa on nykyään ajatus metodologiasta tutkimuksen tietoisena tekemisenä, omien 

valintojen ja ratkaisujen uskottavana perusteluna. Keskeistä on näiden valintojen ja 

ratkaisujen kriittinen arviointi sen sijaan, että pyrittäisiin normittamaan tutkimuskäytäntöjä 

(2018: 18). Postmodernin filosofian tietokäsityksestä korostuu tiedon pirstaleisuus ja 

tietämisen epävarmuus.  Nykyajan tietoyhteiskunnassa ei ole tarkoituksenmukaista pitäytyä 

missään yhdessä teorioiden tai metodien perinteessä, kun uutta tutkimustietoa on 

loputtomasti saatavilla, jolloin se on myös kyseenalaistettavissa helposti. Pyrkimys 

täydellisen objektiivisen tiedon luomiseen on korvautunut erilaisilla näkökulmien ja 

maailmankatsomusten kirjolla. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 60–61.) Tieto ei kuitenkaan synny 

tyhjiössä, vaan yhteisöissä. Tutkielmassani pyrinkin selvittämään, onko tarkastelemassani 

informanttien joukossa havaittavissa mitään yhteneviä trendejä tässä todellisuuden 

käsitteellistämisessä. 

 

Analyysissa jaan alaluvut kyselylomakkeen mukaan hahmottelemiini kategorioihin, jotka 

esittelin luvussa 2.1. Tutkimuskysymykset ja kyselylomakkeen esittely. Kategorioita 

käsittelen omissa alaluvuissaan käyttötilanteiden, affektiivisten väittämien ja arvioidun 

kielten osaamisen hyödyn perusteella.  
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5. TUTKIMUSTULOSTEN ANALYYSI 

  

Kokoan yhteen tässä luvussa kyselylomakkeella keräämästäni aineistosta tekemiäni 

keskeisimpiä havaintoja. Myöhemmissä alaluvuissa käsittelen aineistosta saamiani 

tutkimustuloksia vertaillen niitä päälähteisiini (Gustafsson 2005, Leppänen ym. 2009). 

 

Pääosin vastaajat olivat naisia (64 %), joten naispuolisten informanttien vastaukset 

painottuvat tuloksissa, eivätkä välttämättä anna realistista kuvaa koko edustamansa 

ikäryhmän kielikäsityksistä. Miehiä oli 32 % ja muunsukupuolisia 4 % vastaajista, mutta en 

erittele vastauksia sukupuolen mukaan kandidaatintutkielman suppeuden vuoksi. Vastaajista 

kaikki (50 henkilöä) antoivat suostumuksensa tutkimukseen osallistumiseen ja saivat yleiset 

tiedot tutkimuksen tietoturvasta ja tavoitteesta lomakkeen alussa. Nimesin tarkoituksella 

lomakkeen melko ympäripyöreästi nimellä Tutkimus suomen ja englannin kielten käytöstä 

Suomessa, jotta lomakkeen otsikko ei ohjailisi vastauksia liikaa. Lisäksi painotin 

vastaamisen vapaaehtoisuutta ja sitä, että osallistujat vastaisivat nimenomaan oman 

mielipiteensä mukaan. 

 

Kaikki informantit raportoivat äidinkielensä olevan suomen, minkä lisäksi yhdellä 

vastaajalla oli suomen lisäksi äidinkielenään englanti. Muita äidinkieliä ei raportoitu. 

Lomakkeessa selvensin, että informantit voisivat halutessaan vastata useamman kuin yhden 

äidinkielen. Vastaajajoukko on toisaalta yksikieliseltä paikkakunnalta Etelä-Suomesta, joten 

äidinkielen suhteen homogeeninen tulos on ymmärrettävä. En siis tästä aineistosta saanut 

vastausta kysymykseeni siitä, onko eri äidinkielillä vaikutusta kielikäsityksiin, sillä yhden, 

kaksikielisen informantin vastausten erittely olisi saattanut olla riski informantin 

tietoturvalle. 

 

 

5.1. Arvioitu englannin ja suomen kielten käyttö eri tilanteissa 

 

Kysymyksissä 4 ja 5, joissa pyysin arvioimaan valikoimieni kielen käyttötilanteiden mukaan 

sitä, kuinka usein vastaajat käyttävät suomea ja englantia, oli havaittavissa selkeä kahtiajako 



20 
 

   
 

niin sanottujen arkielämän kasvokkaisen vuorovaikutuksen sekä virtuaalisen, laitevälitteisen 

vuorovaikutuksen välillä (ks. kuvio 2).  

 

 

KUVIO 2. Informanttien raportoimat suomen kielen käyttötottumukset kyselylomakkeen 

kohdassa 4. Arvioi suomen kielen käyttöäsi. Millaisissa tilanteissa ja kuinka usein käytät 

suomea? 

 

Kaikki vastaajat (100 %) raportoivat käyttävänsä suomea joko aina tai usein kotona, 

koulussa, kavereiden tai sukulaisten kanssa. Suomea kyllä käytettiin myös virtuaalisessa 

vuorovaikutuksessa, mutta hajontaa raportoidun käytön määrien välillä oli huomattavasti 

enemmän ja vastaukset painottuivat akselille usein – harvoin, eli keskimmäisten 

vaihtoehtojen ympärille. Vähiten suomea raportoitiin käytettävän videopelatessa: aina 

suomea käytti 6 % vastaajista, kun taas harvoin tai ei koskaan yhteensä 50 %. 

Videopelatessa-kohdan tuloksia saattaa vääristää se, että olin merkinnyt kaikki 

vastauskohdat kyselylomakkeeseen pakollisiksi, eli sellaisetkin vastaajat, jotka eivät 

harrasta videopelaamista, ovat valinneet jonkin vastauksen. 
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KUVIO 3. Informanttien raportoimat englannin kielen käyttötottumukset kyselylomakkeen 

kohdassa 5. Arvioi englannin kielen käyttöäsi. Millaisissa tilanteissa ja kuinka usein käytät 

englantia? 

 

Englantia puolestaan käytettiin huomattavasti useammin laitevälitteisissä, virtuaalisissa 

kielenkäyttötilanteissa kuin kasvokkaisissa kielenkäyttötilanteissa (ks. kuvio 3). 

Virtuaalisissa tilanteissa suurin osa (92 %) raportoi käyttävänsä englantia aina tai usein. 

Internetissä tiedonhaussa englantia käytettiin suunnilleen samoissa määrin kuin suomea. 

Englantia usein tai aina internetissä käytti enemmistö vastaajista (74 %), kun taas suomea 

aina tai usein käyttäviä oli hieman vähemmän (64 %). Videopelatessa valtaosa (60 %) käytti 

englantia usein, vaikka videopelatessa-kohdassa olikin eniten hajontaa. Hajonta saattaa 

kuitenkin selittyä sillä, että kaikki vastaajat eivät harrasta videopelaamista, kuten kerroin 

edellisessä kappaleessa. Leppäsen ym. tutkimukseen verrattuna tutkielmani tulokset eroavat 

siinä, että Leppäsen ym. tutkimuksessa nuorimman ikäryhmän kohdalla eniten englantia 

käytettiin koulussa tai opinnoissa ja vasta toiseksi eniten vapaa-ajalla (Leppänen ym. 2009: 

92–93). Lasken kyselylomakkeeni virtuaalisista kielenkäyttötilanteista sosiaalisen median 

sekä videopelaamisen kuuluvan vapaa-aikaan, jolloin vapaa-aika on selkeästi yleisin 

englannin käyttökonteksti. Virtuaalisten vapaa-ajanvietteiden yleistymisen myötä on 

englannin käyttökin yleisempää vapaa-ajalla, ainakin tämän informanttijoukon kohdalla. 
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Leppänen ym. havaitsivat jo tutkimuksessaan sen, että “nuorille suomalaisille sähköisestä 

mediasta, ennen muuta Internetistä, on tulossa kielenkäytön alue, jossa käytetään ja tarvitaan 

englantia” (Leppänen ym. 2009: 113; vrt. Leppänen ym. 2008). Nyt tämä englannin 

yleistymä lienee jo tapahtunut, tai on ainakin käynnissä. 

 

Kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa (koulussa, kotona, töissä, kavereiden kanssa ja 

sukulaisten kanssa) suurin osa vastaajista arvioi käyttävänsä englantia vain joskus tai ei 

koskaan. Kielen käytön taajuutta tai osa-aluetta en kysymyksissäni ole määritellyt. En siis 

esimerkiksi tutkinut sitä, käyttääkö informantti kokonaisia lauseita vai vain yksittäisiä sanoja 

englanniksi, enkä myöskään sitä, onko kielen käyttö puhumista, kirjoittamista, lukemista vai 

kuuntelemista. Informanteilla on siis ollut omaa tulkinnanvaraa vastauksissaan. Leppänen 

ym. kirjoittavat, että Suomen kaltaisissa kaksikielistyvissä kulttuureissa koodinvaihto, siis 

toisten kielten sekoittaminen äidinkieleen tai toisen kielen käyttö äidinkielen kanssa 

rinnakkain, on suhteellisen yleistä (Leppänen ym. 2009: 116; myös Piirainen-Marsh 2008; 

Leppänen 2008; Leppänen, Pitkänen-Huhta, Piirainen-Marsh, Nikula & Peuronen 2009). 

Informanttien raportoimassa suomen ja englannin kielten käytössä saattaa siis olla kyse 

koodinvaihdosta eikä siitä, että englanti olisi esimerkiksi keskustelun pääkielenä. Koulussa 

ja töissä englantia käytettiin muihin kasvokkaisiin kielenkäyttötilanteisiin verrattuna eniten. 

Koulussa raportoitua englannin käyttöä selittänevät englannin tunnit, mutta joukossa saattaa 

olla myös vastaajia, jotka käyttävät englantia esimerkiksi kavereiden kanssa välitunneilla. 

Töissä suurin osa vastaajista raportoi käyttävänsä englantia joskus tai harvoin (68 %). 

Suomen kieltä sen sijaan käytettiin töissä aina tai usein (92 %), mikä saattaa kertoa siitä, että 

suomalaisilla työpaikoilla harvoin tarvitaan englantia. Kavereiden kanssa englantia 

käytettiin enemmän kuin kotona tai sukulaisten kanssa: perheen kanssa harvoin tai ei 

koskaan englantia käytti 64 % ja sukulaisten kanssa 82 % vastaajista.  

 

 

5.2. Affektiivisia käsityksiä suomen ja englannin kielistä sekä niiden asemasta Suomessa 

 

Väittämissä suomen ja englannin kielistä olin valikoinut sellaisia affektiivisia 

luonnehdintoja, jotka nousivat esille Gustafssonin (2005: 27–28) tutkimuksen suomen kieltä 
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koskevissa diskursseissa, ja selvitin, missä määrin informanttini olivat yhtä mieltä 

väittämistä (ks. kuvio 5). Tulokset poikkesivatkin osin ennakko-oletuksistani. Oletin, että 

käsitykset sekä englannin että suomen kielistä olisivat pääosin myönteisiä eikä englannin 

kieltä nähtäisi niinkään uhkana suomen kielelle (ks. luku 2.2. Hypoteesi), mutta enemmistö 

informanteista (60 % jokseenkin tai täysin samaa mieltä) koki englannin olevan uhka 

suomen kielen asemalle (ks. Kuvio 4). Leppäsen tutkimuksessa vain vajaa 18 % vastaajista 

arvioi englannin olevan uhka kotimaisille kielille tai kulttuurille (Leppänen ym. 2009: 66). 

Mielestäni merkittävää on, että huomattavasti suurempi osa tutkimistani informanteista siis 

arvioi englannin kielen uhaksi suomen kielelle verrattuna Leppäsen tutkimiin 

informantteihin 13 vuotta sitten. Gustafssonin tutkielmassa informanteilla ei ollut juuri 

konsensusta siitä, onko englannin vaikutus suomeen köyhdyttävä vai rikastava, uhka vai 

mahdollisuus, vaan mielipiteitä esitettiin sekä puolesta että vastaan kummankin kielen 

kohdalla. Suomen kielen asema Suomessa arvioitiin kuitenkin pääsääntöisesti melko 

vankaksi muun muassa sen perusteella, että kieli on Suomessa yleinen ja sillä on virallinen 

asema maassamme. Englannin valta-asema puolestaan arvioitiin myönteiseksi 

kansainvälistymisen ja työnsaannin kannalta, mutta negatiiviseksi sen suomen kielelle ja 

kulttuurille asettaman uhan vuoksi.  (Gustafsson 2005: 94). 

 

KUVIO 4. Kuvaaja kyselylomakkeeni englantia koskevien affektisten väittämien 

vastauksista (kyselylomakkeen kysymys 7). Olen englantia koskeviin väittämiin lisännyt 

väittämän F) Englannin käyttö Suomessa on uhka suomen kielen asemalle. 
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KUVIO 5. Kuvaaja kyselylomakkeeni (kysymys 6) suomen kieltä koskevien affektisten 

väittämien vastauksista. Väittämät on listattu kuvaajan alle. 

 

Väittämän suomen kieli on nykyaikainen kanssa olivat jokseenkin samaa mieltä 50 %, täysin 

samaa mieltä 22 %. Loput eivät osanneet sanoa tai olivat jokseenkin eri mieltä. Englannin 

kieli koettiin selkeästi nykyaikaisemmaksi suomeen verrattuna: 58 % informanteista oli 

täysin samaa mieltä ja 34 % jokseenkin samaa mieltä. Myös Leppäsen ym. tutkimuksessa 

englanti näyttäytyi “nykyaikaisena edelläkävijäkielenä” ja “modernin ihmisen 

perusvalmiutena” (Leppänen ym. 2009: 77).  

 

Selvä enemmistö informanteistani (98 %) oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että 

suomen kielen säilyttäminen on tärkeää. Myös englannin säilyttämisen suhteen 92 % oli 

jokseenkin tai täysin samaa mieltä, tosin täysin samaa mieltä oli pienempi määrä (60 % 

täysin samaa mieltä) verrattuna suomen kielen säilyttämishalukkuuteen (76 % täysin samaa 

mieltä).  

 

Kielten henkilökohtaista läheisyyttä arvioitaessa suomea pidettiin sekä englantia 

läheisempänä (96 % täysin tai jokseenkin samaa mieltä) että ainutlaatuisempana (98 % 

täysin tai jokseenkin samaa mieltä). Englantikin oli enemmistön mukaan läheinen ja 

ainutlaatuinen, mutta vastaajissa oli myös väitteen kanssa eri mieltä olevia. Valtaosa 
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informanteistani (62 %) koki englannin jokseenkin tai täysin henkilökohtaisesti läheiseksi, 

vaikka englantia ei Suomessa juuri käytetä samoissa määrin kuin suomea. Informanttien 

myönteinen suhtautuminen englantiin säilyttämisen arvoisena ja henkilökohtaisesti 

läheisenä kielenä on myös siinä mielessä mielenkiintoisen ristiriitainen tulos, että enemmistö 

informanteista kuitenkin koki englannin olevan uhka suomen kielen asemalle. Englannin 

läheisyyttä arvioitaessa informanttini ovat Leppäsen ym. tutkimukseen verrattuna selkeästi 

lähempänä Leppäsen ym. koko otoksen keskiarvoa kuin oman ikäluokkansa keskiarvoa. 

Kaikkien vastaajien keskiarvoa tarkasteltaessa Leppäsen ym. tutkimuksessa 60 % piti 

englantia vähintään melko tärkeänä, kun taas nuorimmasta informanttiryhmästä (15–24-

vuotiaista) noin 80 % pitää englantia vähintään melko tärkeänä kysymyksen Miten tärkeä 

englannin kieli on Teille henkilökohtaisesti? kohdalla. (Leppänen ym. 2009: 50, 204.) 

 

Kyselylomakkeeni tulokset kielivät siitä, että valtaosa informanteistani tunnistaa englannin 

kielen prestiisiaseman Suomessa. Englannin kieli ei kuitenkaan ollut informanteille yhtä 

läheinen tai ainutlaatuinen verrattuna heidän äidinkieleensä suomeen. Näin pienen otoksen 

perusteella ei voitane tehdä yleistyksiä muuttuneista kieliasenteista, mutta tutkimani ryhmän 

kohdalla englanti arvioidaan hieman henkilökohtaisesti etäisemmäksi kuin 13 vuotta sitten 

Leppäsen ja muiden tutkimuksessa. Voisi olettaa, että nuorten lisääntynyt virtuaalisten 

kommunikointivälineiden käyttö sekä niissä kohdattu englannin kieli yhtäältä lähentävät 

nuorten suhdetta englannin kieleen, toisaalta tekevät heidät aiempaa tietoisemmaksi 

englannin globaalista valta-asemasta. Tutkimustuloksiini saattaa toki vaikuttaa erilainen 

tutkimusasetelmani, jossa jo kahden kielen vertailu keskenään saattaa luoda kuvan 

vastakkainasettelusta, jossa valittavana olisi jompikumpi kieli.  

 

Informanttini arvioivat melko yksimielisesti englannin käytön tulevan lisääntymään 

Suomessa seuraavan 20 vuoden aikana: 96 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, 

että tulevaisuuden Suomessa tullaan käyttämään enemmän englantia. Vastaavanlaisia 

tuloksia saivat myös Leppänen ja muut: 90 % uskoi englannin merkityksen kasvavan, ja 

vahva enemmistö myös uskoi englannin näkyvän enemmän esimerkiksi Suomen 

katukuvassa sekä kouluopetuksessa englannin tuntien lisääntymisenä. Erityisesti nuorin 
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informanttien ryhmä arvioi, että englannin merkitys ja käyttö tulevat kasvamaan 

tulevaisuuden Suomessa. (Leppänen ym. 2009: 131–132.)  

 

Tutkimustulosteni mukaan suomen kielen käytön lisääntymiseen tulevaisuudessa 

suhtauduttiin puolestaan melko pessimistisesti: vain 16 % oli täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä siitä, että suomea tullaan käyttämään enemmän seuraavan 20 vuoden aikana. 

Tuloksista ei tosin selviä, arvioivatko vastaajat suomen kielen käytön säilyvän ennallaan vai 

vähenevän tulevaisuudessa. Omista tuloksistani poiketen Gustafssonin informantit 

asennoituivat melko myönteisesti suomen kielen tulevaisuuteen ja kielen uskottiin pysyvän 

elinvoimaisena, vaikka osa informanteista mainitsikin englannin kielen valta-aseman olevan 

uhka suomelle (Gustafsson 2005: 94). 

 

Siitä huolimatta, että suomen kielen tilanne tulevaisuudessa arvioitiin melko synkäksi 

englannin rinnalla, suomen kielen läheisyyteen, ainutlaatuisuuteen ja säilyttämisen 

tarpeeseen liittyvät tulokset kertoivat informanttien positiivisista asenteista ja säilyttämisen 

halusta suomen kieltä kohtaan.  

 

 

5.3. Käsityksiä suomen ja englannin kielten osaamisen hyödyistä 

 

Lähes kaikki informantit olivat yhtä mieltä siitä, että suomen osaamisesta on hyötyä kaikissa 

kyselylomakkeella esittämissäni kielenkäyttötilanteissa: työpaikan saamisessa, 

opiskelupaikan saamisessa, kavereiden saamisessa ja harrastuksissa. Eniten hajontaa oli 

siinä, auttaako suomen kieli kavereiden tai opiskelupaikan saamisessa, mutta hajonta oli silti 

hyvin vähäistä: opiskelupaikan saamisessa vain 2 % ja kavereiden saamisessa vain 4 % 

vastaajista uskoi, ettei suomesta ole hyötyä. Avovastauksessa eräs informantti kertoi suomen 

osaamisesta olevan hyötyä kaikessa, mikä kertoo yhtäältä suomen kielen tärkeästä ja 

vahvasta asemasta, toisaalta vahvasta yksikielisyydestä tässä tutkittavien joukossa. 

 

Arviot englannin osaamisen hyödyistä painottuivat selvästi työ- ja opiskelutilanteisiin. 

Opiskelupaikan saamisessa 94 %:n mielestä oli hyötyä englannin osaamisesta, kun taas 
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kaikki (100 %) vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että englannin 

osaaminen on hyödyksi työpaikan saamisessa. Kavereiden saamisessa yllättävän moni koki 

englannin osaamisesta olevan hyötyä: 90 % oli vähintään jokseenkin samaa mieltä 

kavereiden saamista koskevan väittämän kanssa. Harrastuksissa englannin kielen taidosta 

oli informanttien mielestä vähiten hyötyä. 14 %:lla ei ollut mielipidettä asiaan, ja 6 % oli 

jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa. Silti valtaosa, 80 % vastaajista, kuitenkin koki 

englannin kielestä olevan harrastuksissakin hyötyä. Leppäsen ym. Kansallisessa 

kyselytutkimuksessa englannin kielestä Suomessa paljastui, että valtaosa (97 %) odottaa 

juuri nuorten osaavan englantia (Leppänen ym. 2009: 65). Paitsi että suomalaiset nuoret itse 

ovat kiinnostuneita englannin kielestä ja sen oppimisesta, nuoriin saattaa kohdistua muun 

väestön puolelta painetta osata englannin kieltä. Tällainen paine on haitallista erityisesti 

sellaisille nuorille, joiden englannin kielitaito on heikko.  

 

Lisäksi kolmessa avovastauksessa mainittiin englannin taidon olevan hyödyksi myös 

matkaillessa, kommunikoidessa muiden kuin suomenkielisten kanssa sekä kansainvälisissä 

kohtaamisissa. Myös Leppäsen ym. tutkimuksessa selvä enemmistö (64 %) kaikista 

informanteista raportoi käyttävänsä osaamistaan vieraista kielistä englantia matkaillessa 

(Leppänen ym. 2009: 43). En ollut lisännyt kyselylomakkeeni kielen käyttötilanteisiin 

matkailua, sillä en arvioinut sen olevan nuorille yhtä keskeinen elämän osa-alue kuin työ, 

opinnot, ystävät tai harrastukset. Informanttini kuitenkin osoittivat selkeän puutteen 

kyselylomakkeessani, sillä harvoin muissa tilanteissa kuin matkaillessa suomalaiset 

pääsevät itse puhumaan englantia, jos sosiaalisen median, internetin ja videopelien 

kirjoitetun englannin kielen käyttöä ei lasketa. Avovastaukset ovat siis hyvä lisämaininta 

tilanteisiin, jotka rajasin lomakkeen ulkopuolelle. 

 

Englanti nähdään kielen osaamisen hyötyä selvittävien tutkimustulosten perusteella lähinnä 

välineenä kansainvälisessä kommunikaatiossa, matkaillessa tai päämäärien, kuten työ- tai 

opiskelupaikan saavuttamisessa. Tulokset heijastavat samaa englannin välinearvoa kuin 

Jyväskylän yliopiston kansallisessa kyselytutkimuksessa saadut vastaukset: Leppänen ja 

muut kertovat, että “suomalaiset suhtautuvat varsin pragmaattisesti englannin kieleen, eli he 

ovat sitä mieltä, että englantia tarvitaan kansainväliseen kanssakäymiseen” (Leppänen ym. 
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2009: 77). Myös Gustafsson tekee samankaltaisen havainnon tutkielmassaan: “Vieraille 

kielille miellettyä käyttöarvoa voisi nimittää myös hyötynäkökulmaksi, sillä niiden 

osaamisesta arvellaan olevan hyötyä matkailussa, tulevassa työelämässä sekä 

kommunikaatiossa muiden maiden kanssa” (Gustafsson 2005: 60). Toisaalta suuri 

enemmistö vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä englannin hyödyistä kavereiden 

saamisessa (90 %) sekä harrastuksissa (80 %), mikä kertoo siitä, että informantit kokevat 

englannin olevan myös hyödyllinen vapaa-ajan kieli. Harrastuksia ja kavereiden saamista 

koskevien väitteiden kanssa oli kuitenkin eri mieltä olevia, toisin kuin työtä ja opiskelua 

koskevissa väitteissä. 

 

 

5.4. Kielikäsitykset avovastauksissa 

 

Avovastauksia lomakkeen kohtaan Tähän voit kommentoida vapaasti ajatuksiasi suomen tai 

englannin kielestä, kyseisten kielten käytöstä tai niiden tulevaisuudesta tuli yhteensä 8 

kappaletta. Tässä kohdassa analyysiosiota olen seurannut menetelmäosiossa esittelemääni 

Laineen laadullisen tutkimuksen analyysirungon jäsennystapana teemoittelua (ks. Kpl 4.3. 

Laadullinen sisällönanalyysi). Yksi vastauksista ei liittynyt aiheeseen, joten tarkastelen 

seitsemää avovastausta tai niiden osia lähemmin. Olen poistanut avovastauksista sellaiset 

kohdat, jotka eivät sisällä tutkielmani kannalta relevanttia tietoa, tai sellaiset kohdat, joiden 

referoiminen saattaisi rikkoa informanttien tietoturvaa. Olen koodannut vastaukset 

informanttien raportoiman sukupuolen mukaan ja numeroinut siinä järjestyksessä, kuin ne 

kyselytyökalu-Webropolin raporttisivulla näkyvät. Osa vastauksista sopi sisällöltään 

useampaan eri profiiliin. Olin rajoittanut lomakkeen avovastauksen merkkimäärän 300:an 

merkkiin, jotta aineistoni ei venyisi liian pitkäksi. Tämä on saattanut rajoittaa osan 

informanttien vastauksia aineistoni ulkopuolelle.  

 

Vaikka avovastausten määrä on vähäinen, hahmotin vastauksista nousseiden teemojen 

mukaan kolme eri diskurssia, joilla kielikäsityksiä ilmaistaan: 

 

1) Neutraali kielikäsitys suomen ja englannin kielistä 



29 
 

   
 

2) Suomen kieltä suojeltava englannilta -kielikäsitys 

3) Kaikki kielet rikkautena -kielikäsitys 

 

 

5.4.1. Neutraali kielikäsitys suomen ja englannin kielistä 

 

Neutraalin tai realistisen käsityksen vastauksiin luokittelin kuuluvaksi sellaiset 

avovastaukset, jossa ei ilmaistu mitään suorasti tulkittavaa asennetta minkään kielen 

puolesta tai vastaan, ja jotka perustuvat faktatietoon. Tällaisia vastauksia oli kaksi: 

 

(1) Englannin kieli on suuri ja yleisesti käytettävä kieli, jonka suosion uskon 

kasvavam koko ajan. (N2) 

 

(2) Mielestäni englannin ja suomen kielet eivät sinäänsä sulje toisiaan pois, vaan 

molempien kielten osaaminen on hyödyllistä. Englannin ja suomen kielten lisäksi 

nostaisin esiin ruotsin kielen vaikutuksen Suomessa. (N7) 

 

Vaikka avovastauksessa (1) esitetäänkin henkilökohtainen arvio englannin kielen 

tulevaisuudesta, arvio on linjassa asiantuntijoiden esittämien arvioiden kanssa (esim. Pahta 

2004: 8–10) eikä itsessään kuvasta mitään affektiivista suhtautumista englannin kieltä 

kohtaan. Myös vastauksen (2) luokittelen neutraaliksi, sillä kuten informantti esittää, kielet 

sinänsä eivät sulje toisiaan pois, vaan kielipolitiikalla ja asenteilla on vaikutusta kielten 

elinvoimaisuuteen. Myös ruotsin kielen vaikutus Suomessa on nostettu esiin. Informantti ei 

täsmennä vastaustaan tämän laajemmin, mutta oletan, että siinä viitataan joko 

suomenruotsalaiseen kielivähemmistöön, ruotsin kielen valtiollisesti turvattuun asemaan 

toisena Suomen virallisista kielistä, tai suomen kielen ruotsalaisperäisiin lainasanoihin (tai 

johonkin muuhun tai kaikkiin näistä). 

 

 

5.4.2. Suomen kieltä suojeltava englannilta -kielikäsitys  

 

Tähän kategoriaan luokiteltavia vastauksia tuli odotusteni vastaisesti selkeästi eniten: puolet 

(4 kpl) kaikista tähän kysymykseen annetuista avovastauksista sopivat tähän kategoriaan. 
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Suomen kieltä suojeltava englannilta -kielikäsityksiin laskin sellaiset vastaukset, joissa 

selkeästi ilmaistiin englannin kielen jollain tavoin uhkaavan suomen kieltä. Olen korostanut 

tekstistä sellaiset ilmaukset, joista on luettavissa negatiivinen suhtautuminen joko suoraan 

englannin kieleen itseensä tai välillisesti siihen, millaisia vaikutuksia englannin kielellä on 

suomeen. 

 

(3) Suomen kieli on uniikki ja erityinen kaikessa omalaatuisuudessaan. Sitä ei saisi 

korvata muilla kielillä. (N1) 

(4) – – Pidän suomen kieltä erittäin tärkeänä osana identiteettiäni, ja haluan kieltä 

säilyttää tulevillekin sukupolville, edes toisen kielen muodossa. Englannin kielen 

merkitystä korostetaan mielestäni jopa liikaa: "Ilman englanninkieltä et tule 

pärjäämään." – – (N4) 

(5) Mielestäni englannin kieli on hieno, mutta sillä on haitallinen vaikutus suomen 

kielen alkuperäisyydelle. Toivoisin, että anglismeja (eli englannista johdettuja 

uudissanoja) käytettäisiin vähemmän ja alkuperäisiä tai alkuperäisistä suomen 

sanoista johdettuja sanoja käytettäisiin sen sijaan enemmän. (M6) 

 

Kaikissa edellä mainituissa vastauksissa korostuu huoli siitä, että suomen kielen 

elinvoimaisuus on uhattuna. Syylliseksi suomen kielen ahdinkoon mainitaan joko 

epämääräiset muut kielet (esimerkissä 3) tai englannin kieli (esimerkissä 5). Esimerkissä 4 

syyllistä ei ole mainittu, mutta sen voi epäsuorasti tulkita olevan englanti. 

 

Lisäksi kategorian vastauksista oli selkeästi luettavissa vastaajien halu suojella suomen 

kieltä tältä uhalta. Tämä halu näkyy edellä esitellyissä vastauksissa joko suoraan tai 

välillisesti ilmaistuna: suomea ei saisi korvata muilla kielillä, suomen kieltä halutaan 

säilyttää tulevillekin sukupolville ja toivotaan, että anglismeja käytettäisiin vähemmän ja 

alkuperäisiä tai alkuperäisistä suomen sanoista johdettuja sanoja enemmän. 

 

Avovastauksissa hahmottuu samoja affektiivisia luonnehdintoja kuin Gustafssonin 

informanteilla: suomen kieltä kuvaillaan muun muassa uniikiksi, erityiseksi, omalaatuiseksi, 

tärkeäksi, hienoksi ja omaksi, joista neljää jälkimmäistä sanaa on käytetty myös 

Gustafssonin aineistossa (Gustafsson 2005: 27). Avovastauksia, joissa suomen ja englannin 

kielet asetettiin vastakkain niin, että englanti kuvattiin uhkana suomen kielelle, tuli 

odottamaani enemmän. Yhtäältä tähän saattaa vaikuttaa polarisoiva tutkimusasetelmani, 
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toisaalta suomalaisen julkisen kielipoliittisen keskustelun diskurssit, joiden vaikutuksen 

alainen minäkin suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä ja tutkielman tekijänä olen. Gustafsson 

kertoo tutkielmassaan, että Suomen kielipolitiikasta 2000-luvun alussa käydyissä 

keskusteluissa on ollut tavallista asettaa vastakkain suomen ja englannin kielet, jolloin suomi 

jää diskursseissa altavastaajan rooliin pienilevikkisenä kielenä. Gustafsson tulkitsee 

tämänkaltaisen vastakkainasettelun diskurssin opittuna, eikä niinkään informanttien omaan 

kokemukseen perustuvana. (Gustafsson 2005: 85). 

 

Eräs informanteistani jätti lähes esseemäisen avovastauksen, jossa varsin laajasti kuvaillaan 

erilaisin tunnepitoisin ilmauksin sitä, miten englannin kieli valtaa suomelta alaa 

äidinkielisten puhujien piittaamattomuuden, pinnallisuuden ja taitamattomuuden takia. 

Mielestäni tunnepitoiset, affektiset ilmaukset olen lihavoinut:  

 

(6) On hienoa, että ihmiset osaavat monia kieliä. Suomessa kuitenkin viime vuosina 

on näkynyt ilmiö, jossa ihmiset eivät enää osaa ilmaista monia asioita 

äidinkielellään. Etenkin nuorten keskuudessa englannin käyttö on erittäin yleistä ja 

suomen kielen sanavarasto harmillisen puutteellista. Myös yritysten, oppilaitosten 

jne. nimissä näkyy vahva englannin kielen vaikutus, usein kyseenalaisella tavalla. - 

- Suomessa siis aktiivisesti käytetään englantia, mutta toisinaan myös väärin. Tämä 

osoittaa, että tavoitteena tosiaan on englannin kielen turha ihannointi, eikä selkeä 

viestintä, jota monikielisen informaation päätavoitteena voisi pitää. Tuntuu siis siltä, 

että joillekin yksilöille ja yhteisöille suomen kieli tuntuu joko vieraalta tai 

vastenmieliseltä. Englantia ei siis käytetä ainoastaan siksi, että halutaan olla 

globaaleja ja tyylikkäitä vaan myös siksi, että ei haluta olla suomalaisia ja 

vanhanaikaisia. Murheellista tämä on, koska suomen kieli on hieno kieli, jonka 

asema kansainvälisesti on kuitenkin heikko. Jos emme itse pidä kieltämme yllä, voi 

se kuihtua laajemman kansainvälisen vaikutuksen alla tai levitä omiin kömpelöihin 

käsiimme, kun emme omaa kieltämme osaa enää rikkaasti käyttää. (M5) 

 

Erityisesti huomioni kiinnitti seuraava kohta: Tuntuu siis siltä, että joillekin yksilöille ja 

yhteisöille suomen kieli tuntuu joko vieraalta tai vastenmieliseltä. Englantia ei siis käytetä 

ainoastaan siksi, että halutaan olla globaaleja ja tyylikkäitä vaan myös siksi, että ei haluta 

olla suomalaisia ja vanhanaikaisia. Vastaavanlaisia diskursseja suomen kielen 

vanhanaikaisuudesta, vieraudesta tai vastenmielisyydestä ei Gustafssonin tutkimuksessa 

ollut, lukuun ottamatta yhtä tekstikatkelmaa, jossa puhuttiin suomen kirjakielen 

(‘yleiskielen’) vanhanaikaisuudesta (Gustafsson 2005: 36). Informanttieni arviot suomen 
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kielen vanhanaikaisuudesta eivät rajoitu tähän yhteen avovastaukseen, vaan näkyvät myös 

suljetuissa kysymyksissä kohdassa, jossa pyydettiin arvioimaan kielten nykyaikaisuutta 

(kyselylomakkeen kysymykset 6 ja 7). Informanteistani 92 % oli vähintään jokseenkin 

samaa mieltä siitä, että englanti on nykyaikainen kieli, kun taas suomen kieli oli vain 72 %:n 

mielestä nykyaikainen. Tutkielmani tuloksista muodostuu kuva, että suomen kieli tosiaan 

koetaan jollain tavalla ehkä vanhentuneeksi englantiin verrattuna, mikä on mielestäni 

hieman huolestuttavaa. Kielen vanhentuminen saattaa enteillä kielen uhanalaistumista, 

ainakin joillakin kielenkäytön osa-alueilla. 

 

 

5.4.3. Kaikki kielet rikkautena -kielikäsitys 

 

Tähän kategoriaan luokittelin ne avovastaukset, jotka sisälsivät selkeän affektiivisia 

ilmauksia (tummennettu sitaatissa), mutta jotka eivät kallistuneet selkeästi minkään kielen 

puoleen. Vastauksia tähän kategoriaan tuli vain yksi.  

 

(7) On kivaa osata kieli maailmassa, jossa sitä puhuu vain noin reilu 5 miljoonaa 

ihmistä. Ulkomailla on hauskaa aina antaa paikallisten arvata mitä kieltä puhuu, ja 

on arvokasta, että on oma uniikki äidinkieli. Englannin osaaminen on todella 

tärkeää nykymaailmassa, mutta kielet ovat aina olleet mieluisa itselle, joten koen 

kaikkien kielten osaamisen positiivisena ja hyvänä asiana. (M3) 

 

Informantti sanoo suoraan kaikkien kielten kielitaidon olevan mielestään positiivinen ja 

hyvä asia. Hän tunnistaa englannin osaamisen tärkeyden sekä äidinkielen merkityksen 

yksilölle.  
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen tutkielmassani selvittänyt erään lukion viimeisen vuosikurssin ryhmien kielikäsityksiä 

suomen ja englannin kielistä ja niiden asemasta sekä informanttien elämässä että 

suomalaisessa kieliyhteisössä. Sain vastaukset tutkimuskysymyksiini, jotka olivat seuraavat:  

- Millaisia suomen ja englannin kielten käyttötottumuksia nuorilla on? 

- Missä määrin informantit ovat samaa mieltä suomen ja englannin kieliä 

luonnehtivien affektiivisten ilmausten kanssa? 

- Kuinka elinvoimaiseksi suomen kieli arvioidaan tulevaisuudessa, ja onko englanti 

uhka suomen kielelle? 

- Kuinka hyödylliseksi suomen ja englannin kielten osaaminen koetaan ja missä 

tilanteissa? 

 

Suomea käytetään verrattain enemmän arkielämän kasvokkaisissa kohtaamisissa (kotona, 

koulussa, kavereiden, perheen ja sukulaisten kanssa) kun taas englanti hahmottui selkeästi 

virtuaalisen, laitevälitteisen kommunikaation kielenä (internetissä, sosiaalisessa mediassa ja 

videopelatessa). Tutkielmani tulokset ovat yhteneväisiä Leppäsen ja muiden tutkimuksen 

kanssa siinä, että nuoret (15–24-vuotiaat) käyttävät englantia sekä vapaa-ajallaan 

puheessaan että internetissä mm. sähköisten verkkosivujen lukemisessa, pelien pelaamisessa 

ja chattaamisessa enemmän kuin lähes kaikki muut ikäryhmät (Leppänen ym. 2009: 112–

113). 

 

Affektiivisten väittämien kohdalla kielten välillä tuli selviten ilmi kielten välinen asema- ja 

arvoristiriita. Suomi koettiin englantia läheisemmäksi ja ainutlaatuisemmaksi sekä suomen 

säilyttämistä pidettiin englannin säilyttämistä tärkeämpänä. Englantia kuitenkin pidettiin 

nykyaikaisempana ja valta-asemaltaan vakaampana suomeen verrattuna. Kummankin kielen 

tärkeys ja henkilökohtainen läheisyys tunnustetaan. Enemmistö informanteistani uskoi 

englannin olevan jollakin tapaa uhka suomen kielen asemalle sekä uskoi englannin käytön 

lisääntyvän Suomessa 20 vuoden kuluttua. Suomen käytön ei juuri uskottu lisääntyvän 

tulevaisuudessa, mutta toisaalta kysymyksistäni ei selviä, uskottiinko suomen kielen käytön 

säilyvän ennallaan. Avovastausten kautta sain arvokasta lisätietoa siitä, kuinka englannin 
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uhkan arvellaan olevan nimenomaan suomalaisissa puhujissa itsessään, heidän 

piittaamattomissa asenteissaan ja liiallisessa sekä turhassa englannin kielen käytössä. 

 

Kielten eri käyttötilanteita kuvaavien kysymysten valossa suomi näyttäytyy arkisena 

kaikissa tilanteissa (työ, opiskelu, kaverit, harrastukset) lähes aina käytettynä hyödyllisenä 

kommunikaation välineenä. Englantiin liittyvät käsitykset vastaavat Leppäsen ym. 

Tutkimuksessakin esille noussutta asemaansa globaalin kommunikaation, työ- ja 

opiskeluelämän välineenä. (Leppänen 2009: 65) 

 

Nykynuoret altistuvat internetin kautta englannin kielelle enemmän kuin päälähteideni 

julkaisuajankohtana 2000-luvulla, mutta käsitykset englannin uhkaavuudesta suomen kielen 

tulevaisuudelle eivät ole juuri positiivisempia, kuten oletin luvussa 1.2. (kohdassa “Uskon, 

että positiivinen altistus englannille muovannee nuoren käsityksiä siten, että nuoret 

suhtautuvat myönteisesti englannin kieltä kohtaan”). Näin suppean aineiston perusteella 

lienee turha tehdä mitään yleistäviä päätelmiä internetin käytön vaikutuksesta 

kielikäsityksiin. Voisi kuitenkin luulla, että olettamukseni osui siinä väärään, että altistus 

englannille lisäisi positiivisia asenteita englantia kohtaan. Päinvastoin saattaakin olla, että 

englanti näyttäytyy uhkana juuri siksi, että sen runsas käyttö internetissä ja virtuaalisilla 

alustoilla saa sen näyttämään arkipäiväiseltä Suomessa. 

 

Jos aikani ja tutkielman laajuus olisivat riittäneet, olisin ristiin vertailemalla kysymyksiä 4 

ja 5 sekä 6 ja 7 halunnut selvittää sitä, onko runsaasti englantia vapaa-ajallaan käyttävillä 

nuorilla (esim. videopelaajat, internetin ja sosiaalisen median käyttäjät) myönteisempiä 

kielikäsityksiä englannin kielestä kuin sellaisilla nuorilla, jotka vapaa-ajallaan käyttävät 

englantia vähemmän. 

 

Lisäksi sukupuolten välisiä eroja en selvittänyt, vaikka tarkoitus olikin. Monikielisyyden tai 

muiden raportoitujen äidinkielien vaikutusta kielikäsitykseen en myöskään voinut selvittää, 

sillä informantit eivät raportoineet muita äidinkieliä kuin suomen, lukuun ottamatta yhtä 

informanttia, joka puhui myös englantia. Olisikin kiinnostavaa toteuttaa vastaavanlainen 

tutkimus jossakin pääkaupunkiseudun koulussa, joissa eri äidinkielten kirjo lienee laajempi. 
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Myös muilla maantieteellisillä alueilla eri puolella Suomea voisi teettää tutkimuksen 

vertailukohdaksi. Koulutustaustan mahdollisia eroja voisi selvittää teettämällä kyselyn 

ammattikoululaisilla. 

 

Kyselylomakkeen kysymysten muotoilusta muuttaisin sen, että informantit saisivat jättää 

vastaamatta sellaisiin kysymyksiin, jotka eivät koske heitä, tai joista heillä ei ole vahvaa 

mielipidettä. Kaikki vastaajat eivät varmasti esimerkiksi käy töissä tai pelaa videopelejä 

(kyselylomakkeen kysymykset 4 ja 5), mutta kysymysten pakollisuuden vuoksi heidän oli 

silti valittava jokin vaihtoehto.  

 

Jatkotutkimuksessa myös sitä voisi selvittää, mistä informantit ovat englannin kielitaitonsa 

hankkineet, ja kuinka hyväksi he kokevat englannin kielen taitonsa. Leppäsen ym. (2009) 

tutkimuksessa selvitettiin, että englannin kouluopetuksella on selkeä rooli englannin kielen 

oppimisessa, ja arvioitiin tämän vaikuttavan englannin kielen kielikäsityksiin siten, että 

englanti on lähinnä muodollisissa opetustilanteissa käytettävä vieras kieli (Leppänen ym. 

2009: 90). Olisikin kiinnostavaa jatkotutkimuksessa selvittää myös, kuinka paljon nuoret 

omaksuvat englantia muualta kuin kouluopetuksesta. 
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LIITE Kyselylomake 



Tutkimus suomen ja englannin kielten käytöstä Suomessa

Hei, olen Natalie Lewis, ja opiskelen suomen kieltä Oulun yliopistossa. Kerään kyselytutkimuksella aineistoa suomen
kielen kandidaatintutkielmaani varten. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyn vastauksia ei luovuteta
ulkopuolisille tahoille, ja ne hävitetään tutkielmani julkaisun jälkeen, eli viimeistään helmikuussa 2023.

Henkilötietoja, jotka kerätään, ovat sukupuoli sekä äidinkielenne. Lopullisessa tutkielmassani tulen käsittelemään
tuloksia niin, ettei yksittäisiä vastauksia pysty erottamaan näiden tietojen perusteella. Kysymykset henkilötiedoista
ovat myös vapaaehtoisia, eli niihin ei ole pakko vastata, ellei halua.

Pyri vastaamaan kielen käyttöä koskeviin kysymyksiin oman mielipiteesi mukaan. Älä kopioi kysymyksiä kaveriltasi.
Vastaamiseen menee noin 5-10 minuuttia.

1. Annan suostumukseni tutkimukseen osallistumiseen *

2. Sukupuolesi? *

3. Mikä on äidinkielesi (=se kieli, jota osaat parhaiten tai käytät eniten, ja joka tuntuu
äidinkieleltäsi) Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. *

 Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)

Kyllä

Ei

Nainen

Mies

Muu

En halua kertoa

suomi

ruotsi

englanti

Muu, kerro mikä tai mitkä



4. Arvioi suomen kielen käyttöäsi. Millaisissa tilanteissa ja kuinka usein käytät
suomea?

Aina Usein Joskus Harvoin Ei koskaan

Kotona  *

Koulussa  *

Kavereiden kanssa  *

Sukulaisten kanssa  *

Töissä  *

Internetissä esim. tiedonhaussa  *

Sosiaalisessa mediassa (esim. YouTube, Instagram,
Facebook, Whatsapp, TikTok, SnapChat, Pinterest,
Reddit)  *

Videopelatessa  *

Muissa tilanteissa, missä?

5. Arvioi englannin kielen käyttöäsi. Millaisissa tilanteissa ja kuinka usein käytät
englantia?

Aina Usein Joskus Harvoin Ei koskaan

Kotona  *

Koulussa  *

Kavereiden kanssa  *

Sukulaisten kanssa  *

Töissä  *

Internetissä esim. tiedonhaussa  *

Sosiaalisessa mediassa (esim. YouTube, Instagram,
Facebook, Whatsapp, TikTok, SnapChat, Pinterest,
Reddit)  *

Videopelatessa  *

Muissa tilanteissa, missä?



6. Väittämiä suomen kielestä. Valitse vaihtoehto, joka kuvastaa parhaiten
mielipidettäsi.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

En osaa
sanoa

Jokseenkin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

Suomen kieli on nykyaikainen kieli.  *

Suomen kielen säilyttäminen on tärkeää.  *

Suomen kieli on minulle henkilökohtaisesti
läheinen kieli.  *

Suomen kieli on ainutlaatuinen.  *

Suomen kieltä tullaan käyttämään Suomessa
enemmän kuin nykyään seuraavan 20
vuoden aikana.  *

7. Väittämiä englannin kielestä. Valitse vaihtoehto, joka kuvastaa parhaiten
mielipidettäsi.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

En osaa
sanoa

Jokseenkin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

Englannin kieli on nykyaikainen kieli  *

Englannin kielen säilyttäminen on tärkeää.  *

Englannin kieli on minulle henkilökohtaisesti
läheinen kieli.  *

Englannin kieli on ainutlaatuinen  *

Englannin kieltä tullaan käyttämään
Suomessa enemmän kuin nykyään seuraavan
20 vuoden aikana.  *

Englannin kielen käyttö Suomessa on uhka
suomen kielen asemalle.  *

8. Väittämiä suomen osaamisen hyödyistä. Valitse vaihtoehto, joka kuvastaa parhaiten
mielipidettäsi.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

En
osaa
sanoa

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri

mieltä



Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

En
osaa
sanoa

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri

mieltä

Suomen kielen osaaminen auttaa työpaikan
saamisessa.  *

Suomen kielen osaaminen auttaa opiskelupaikan
saamisessa.  *

Suomen kieli auttaa kavereiden saamisessa  *

Suomen kielen osaaminen on hyödyksi harrastuksissa. 
*

Suomen kielen osaamisesta on hyötyä myös
muunlaisissa tilanteissa, kerro missä?

9. Väittämiä englannin osaamisen hyödyistä. Valitse vaihtoehto, joka kuvastaa
parhaiten mielipidettäsi.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

En
osaa
sanoa

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri

mieltä

Englannin osaaminen auttaa työpaikan saamisessa.  *

Englannin osaaminen auttaa opiskelupaikan
saamisessa.  *

Englannin kieli auttaa kavereiden saamisessa.  *

Englannin kielen osaaminen on hyödyksi
harrastuksissa.  *

Englannin osaamisesta on hyötyä myös muissa
tilanteissa, kerro missä?

10. Tähän voit kommentoida vapaasti ajatuksiasi suomen tai englannin kielestä,
kyseisten kielten käytöstä tai niiden tulevaisuudesta.


