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Suuressa graduseminaarissa kuullaan yhteensä 19 esitelmää. Jokaiselle esitelmälle on varattu 

aikaa 20 minuuttia (15 minuuttia esitystä ja viisi minuuttia kommentointia varten).  

 

Tiistai 8.5. klo 8.15–16.25 

Klo  Aihe 

8.15–8.20 Seminaarin avaus. 

8.20–8.40 Janne Puhto Päänpudistuksen käyttötavat ja frek-

venssit suomalaisessa viittomakielessä 

8.40–9.00 Suvi Sipronen 

 

Vauhti- ja taukosujuvuus suomalaisessa 

viittomakielessä 

9.00–9.20 Antti Kronqvist Kuukausiviittomien foneettinen ja leksi-

kaalinen variaatio suomalaisessa viitto-

makielessä 

9.20–9.40  Maarit Widberg-Palo Viittomakielisen keskustelun rytmitys 

autossa risteystilanteessa 

9.40–10.00 Jenna Hänni Ensiluokkalaisten fonologisen tietouden 

kartoittaminen merkityksettömien sano-

jen sanelutehtävästä 

10.00–10.20 KAHVITAUKO 

10.20–10.40 Satu Tiainen Liikettä lukutaitoon! -materiaali perus-

koululaisten tekstinymmärtämistaitojen 

kartoittamisen tukena 

10.40–11.00 Noora Papinkivi S2-oppijoiden suomen kielen omistajuus 

ja asiantuntijuus sekä käsitykset äidin-

kielen merkityksestä oppimisprosessissa 

11.00–11.20 Kirsi Hakoniemi  Suomessa suomen kielellä –  Elämän-

kaarellinen tutkimus maahanmuuttajien 

suomen kielen hallinnasta 

11.20–11.40 Aleksi Palokangas Viron yleiset sananmuodot – ymmärtä-

minen ja asenteet 



11.40–12.40 LOUNASTAUKO 

12.40–13.00 Tiia-Tuulia Määttänen Kirjoittamisen opetus kahdeksannen 

luokan äidinkielen tunneilla – käytössä 

olevat kirjoittamisen oppimateriaalit 

sekä opettajan ja oppilaiden käsityksiä 

kirjoittamisen opetuksesta 

13.00–13.20 Laura Parviainen ”Sekä itsensä että muiden arvostaminen 

on elämässä ehkä tärkeintä” – (työ)elä-

mätaitoja äidinkielen ja kirjallisuuden 

draamapainotteisista oppitunneista 

13.20–13.40 Mikko Viitala Mistä puhumme, kun puhumme opetus-

suunnitelmista? 

13.40–14.00 Henna Repo Poikien käsityksiä lukemisesta ja sen so-

siaalisesta hyväksyttävyydestä 

14.00–14.20 Tanja Kivelä Jalkapallon maskuliininen hegemonia 

miesten ja naisten otteluselostuksien 

representaatioissa 

14.20–14.40 KAHVITAUKO (oppiaine tarjoaa) 

14.40–15.00 Iikka Salmela ”Juurista ylypee” – Murteet ja paikalli-

nen identiteetti suomenkielisessä rap-ly-

riikassa 

15.00–15.20 Jenna Tarvainen Keskiluokkaan ja työväenluokkaan liit-

tyvät diskurssit Suomi24-keskustelu-

palstalla ja Helsingin Sanomien verkko-

uutisoinnissa 

15.20–15.40 Akseli Kangas Adverbien täysin ja kokonaan kollokaa-

tit ja semanttinen prosodia 

15.40–16.00 Jenny Tarvainen Saada-verbin fraseologiaa: vertaileva 

korpustutkimus natiivi- ja oppijankie-

lestä 

16.00–16.20 Pauliina Puranen Suomen ja muiden kielten saamat mer-

kitykset työelämän kielipolitiikkaa kos-

kevissa verkkokeskusteluissa 

16.20–16.25 Seminaarin päätös. 
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PÄÄNPUDISTUKSEN KÄYTTÖTAVAT JA FREKVENSSIT SUOMALAISESSA VIIT-

TOMAKIELESSÄ 

 

Päänpudistuksen merkitys on perinteisesti todettu viittomakielissä rajoittuvan vain yksiselittei-

sen kiellon osoittamiseen (Pfau 2015: 16). Tällöin päänpudistus toimii ainoastaan lauseen tai 

sen osan merkityksen kieltäjänä. Puhutuissa ja viitotussa kielessä on kuitenkin havaittu, että 

päänpudistuksella voi olla myös useita muita funktioita (Kendon 2002: 148; Johnston 2018: 6–

8). Tutkielmani tavoitteena on soveltaa suomalaisen viittomakielen päänpudistuksen tutkimuk-

seen tätä monipuolisempaa ja tuoreempaa näkökulmaa, jota on jo sovellettu australialaiseen 

viittomakieleen. 

Tutkimuskysymyksiä on kaksi. Ensimmäisenä tavoitteenani on tutkia 1) mitä kymme-

nestä Kendonin ja Johnstonin määrittelemästä päänpudistuksen käyttötavasta esiintyy suoma-

laisessa viittomakielessä. Toisena tavoitteenani on selvittää 2) paljonko aineistosta löytyvillä 

päänpudistustyypeillä on esiintymiä. 

Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu siis Kendonin (2002) puhuttujen kielten sekä 

Johnstonin (2018) australialaisen viittomakielen tutkimuksiin päänpudistuksen käyttötavoista. 

Käyttötapoja on yhteensä kymmenen, joista kaksi pätee vain viitottuun kieleen (Johnston 2018: 

17). Käyttötavat ovat: 1) kieltoilmaisu sellaisenaan, 2) yhdessä ei-sanan/-viitoman kanssa, 3) 

kieltoilmauksen aikana, 4) sanojen/viittomien lisäksi tuomaan lisämerkitystä 5) kielteisen mer-

kityksen sisällyttäminen samanaikaiseen puheeseen/viittomiseen, 6) ehdoton toteamus, 7) su-

perlatiivi tai tehostettu ilmaisu sekä 8) meta-kommentti omaan puheeseen/viittomiseen. Pelkäs-

tään viittomakieliset käyttötavat ovat: 9) lauseen muuttaminen kieliopillisesti kielteiseksi ja 10) 

kontrastiivisen lauseen osoittaminen. 

Päänpudistus on määritelmän mukaan pään horisontaalinen liike, joka alkaa orientaation 

muutoksella ja päättyy välittömään tai lähes välittömään palautukseen takaisin kohtaan, jossa 

pää oli liikkeen alussa. Liike voi toistua. Kuten puhutuissa kielissä, viittomakielissä päänpudis-

tus voidaan tuottaa joko samanaikaisesti viitotun ilmaisun kanssa tai sellaisenaan (Johnston 

2018: 7–8). Päänpudistuksen laajuus voi vaihdella yksittäisestä viittomasta lauserajat ylittävään 

laajuuteen (Puupponen et al. 2015: 40). 

Reilun tunnin mittainen videoitu aineisto koostuu suomalaisen viittomakielen CFINSL-

korpuksen keskusteluaineistosta, jossa 12 iältään 20–60-vuotiasta natiiviviittojaa keskustelee 

pareittain ennalta annetusta aiheesta (Salonen et al. 2016: 180). Päänpudistusta on tutkittu ai-

neistoanalyysin keinoin typologisesta näkökulmasta. Keskustelun aktiivisen osapuolen pään-

pudistukset on annotoitu eli merkitty aineistoon ELAN-ohjelmalla, ja ne on luokiteltu käyttäen 

apuna aineiston valmiiksi annotoituja viittomia sekä raakakäännöksiä. Luokiteltujen päänpu-

distusten frekvenssijakauma on tuotettu ELAN-ohjelman tilastointityökalulla. Tutkimus nou-

dattaa laadullisen ja frekvenssipohjaisen tutkimuksen periaatteita. 

Päänpudistusten kokonaismäärä aineistossa oli huomattava, yhteensä 651 kappaletta, 

joista tutkielmassa keskityttiin 524:een aktiivisen viittojan päänpudistukseen. Kaikkia kymme-

nestä päänpudistustyypistä löytyi aineistosta, ja luokittelussa oli huomattavissa selkeä painotus 

kahden käyttötavan kohdalla. Eniten esiintymiä oli käyttötapojen 3 ja 8 päänpudistuksilla. 

Käyttötavassa 3 päänpudistus esiintyy kielteisen viittoman kanssa samassa lauseessa, käyttöta-

vassa 8 se ilmaisee metakommentin omaan ilmaisuun, esimerkiksi epävarmuuden tai korjauk-

sen muodossa. Joukossa oli myös teoreettisen viitekehyksen määritelmien ulkopuolisia pään-

pudistuksia. 
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Tulosten perusteella päänpudistus näyttää olevan monikäyttöinen osa suomalaista viitto-

makieltä. Se ei siis rajoitu vain yksiselitteiseksi kieltoilmaukseksi, vaan voi kantaa monenlaisia 

merkityksiä. Päänpudistuksen ei mahdollisesti tarvitse aina kantaa itsessään merkitystä, vaan 

se voi olla yksittäinen osa kehollista toimintaa. Päänpudistuksen frekvenssijakaumassa on huo-

mattavissa keskusteluaineistolle luontaisia piirteitä. Oman ilmaisun kommentointi näyttää ole-

van yleistä, mikä saattaa johtua parikeskustelun vuorovaikutuksellisista tekijöistä sekä ilmaisu-

jen spontaaniudesta. Päänpudistus yhdessä kielteisen viittoman kanssa puolestaan voidaan tul-

kita osaksi kieliopillista ilmaisua: toisin kuin puhutuissa kielissä, viittomakielissä kehollisten 

liikkeiden onkin tarkoitus tulla nähdyksi osana tällaista ilmaisua (Johnston 2018: 18). 

Suomalaisen viittomakielen päänpudistustyyppien esiintyvyys ei eroa australialaisesta 

viittomakielestä. Johnstonin (2018: 15) tutkimuksessa mainittujen joidenkin frekvenssien suh-

teen yhteneväisyys näiden kahden kielen välillä on myös melko huomattavaa. Tulosten valossa 

käyttötapateorian soveltaminen viittomakieliin näyttää siis olevan mahdollista. Yleisemmän 

johtopäätöksen tekemiseen tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta muista viittomakielistä. 

Tutkimuksella on mahdollisia kontribuutioita viittomakielten ei-manuaalisuuden tutki-

mukseen ja opetukseen. Koska päänpudistus osana ei-manuaalista ilmaisua on olennainen osa 

suomalaista viittomakieltä, olisi tutkielmassa esiin tulleet käyttötavat hyvä huomioida esimer-

kiksi kieltä opetettaessa. 
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VAUHTI- JA TAUKOSUJUVUUS SUOMALAISESSA VIITTOMAKIELESSÄ 

 

Viittomakieltä vieraana kielenä työssään käyttävä kohtaa tilanteita, joissa viittomakielinen hen-

kilö antaa arvionsa jonkun toisen vieraskielisen, yleensä kuulevan henkilön viittomisesta. Moit-

teena voi olla, että “viittominen tökkii” tai kehuna, että “viittoo hyvin”. Erittelyä siitä, mitkä 

asiat vaikuttivat kokemukseen viittomisen takeltelusta tai hyvin sujumisesta ei yleensä tarjota. 

Tutkielman teon alkusysäyksenä olikin pohdinta siitä, millä perusteella jonkun viittominen on 

sujuvaa ja toisen ei ole. Puhuttujen kielten osalta sujuvuutta on tutkittu runsaasti, mutta viitot-

tujen kielten puolella sitä on tähän mennessä lähinnä sivuttu esimerkiksi kielitaitoon liittyen. 

Tämä työ pilotoi sujuvuuden tutkimusta suomalaisessa viittomakielessä. 

Sujuvuutta on lähestytty puhuttujen kielten osalta monista näkökulmista. Lähestymistapa 

on riippunut siitä, onko sujuvuutta ajateltu puhujan vai kuulijan näkökulmasta, vai itsenäisenä 

akustisesti mitattavissa olevana tuotoksena. Nämä kolme näkökulmaa sujuvuuteen Segalowitz 

(2010; 2016) nimeää puhujan näkökulmasta kognitiiviseksi sujuvuudeksi (cognitive fluency), 

kuulijan näkökulmasta havaituksi sujuvuudeksi (perceived fluency) ja objektiivisesti mitatta-

vaksi tuoton sujuvuudeksi (utterance fluency). Tämä työ keskittyy pelkästään tuotetun viittomi-

sen sujuvuuden tarkasteluun, eli aihetta lähestytään tuoton sujuvuuden näkökulmasta. 

Yhteneväisiä sujuvuuden mittareita ei ole vielä löydetty, mutta joitain johdonmukaisia 

tuloksia on saatu. Puhuttujen kielten puolella puheen tuoton vauhdin sekä puheessa esiintyvien 

taukojen on huomattu olevan kytköksissä kuulijoiden arvioon sujuvuudesta, mittaustapojen 

eroista huolimatta (mm. Segalowitz 2010; Bosker ym. 2013; Pinget ym. 2014; De Jong ym. 

2015). Johdonmukaisen havainnon vuoksi tässä työssä mitataan tuoton sujuvuutta vauhdin ja 

taukojen avulla. Kiinnostuksen kohteena ovat tuotettujen viittomien sekä erilaisten taukojen 

määrä minuutissa. Tutkimuskysymykset työssä ovat: 

1. Millaisia ovat suomalaisen viittomakielen temporaaliset vauhti- ja taukopara-

metrit sujuvuuden näkökulmasta? 

2. Millaisia eroja natiivien ja vieraskielisten viittojien vauhti- ja taukosujuvuu-

dessa on? 

Aineistona on suomalaisen viittomakielen CFINSL-korpuksesta (ks. Salonen ym. 2016) 

sekä vastaavasta oppijan korpuksesta kerättyä monologista viittomista viideltä informantilta. 

Mukana on kaksi natiivia viittomakielistä sekä kolme vieraskielistä viittomakielen käyttäjää, 

jotka ovat käyttäneet ja opiskelleet kieltä vaihtelevan ajan. Aineistoon annotoidaan viittomat 

tyhjinä soluina ilman glosseja, sekä tyhjiksi ja tilkityiksi jaotellut tauot. Tyhjillä tauoilla tarkoi-

tetaan tässä työssä hetkiä, joina viittoja laskee kätensä syliinsä tai muutoin alas viittomatilasta 

lepoasentoon. Tilkityiksi lasketaan tauot, joissa viittoja pitää vähintään toista kättään viittoma-

tilassa.  

Työn keskeisenä tuloksena havaitaan, että sekä vauhti- että taukoparametreissa on suurta 

vaihtelua sekä yksilöiden että ryhmien välillä. Vauhtiparametria tarkasteltaessa havaitaan na-

tiivien tuottavan noin kaksinkertaisen määrän viittomia minuutissa verrattuna vieraskielisiin. 

Taukoparametrin osalta yhteisenä piirteenä on, että kaikilla viidellä informantilla esiintyy tyhjiä 

taukoja vähemmän kuin tilkittyjä taukoja. Käsien laskeminen syliin tai muutoin pois viittoma-

tilasta lepoasentoon on tulosten perusteella harvinaisempaa kuin käsien jättäminen viittomati-

laan silloin, kun henkilöllä on vielä jotain sanottavaa. Toisaalta tyhjät tauot ovat kestoltaan pi-

dempiä kuin tilkityt tauot.  

Tilkityistä tauoista natiiveilla korostuvat sormien väristelyä ja etusormella tehtävän osoi-

tuksen sisältävät väristely- ja tauko-osoitus-luokan tauot. Vieraskielisillä esiintyy eritoten muu 
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liike-luokan taukoja, joissa joko molemmat kädet tai yksi käsi on viittomatilassa ilman selkeää 

liikettä tai käsimuotoa. Tarkastelluista parametreista saadut tulokset saattavat indikoida, että 

vieraskieliset ovat vielä kehittymässä kohti kontrolloidumpaa tuotosta paitsi viittomien, myös 

taukojen tilkintätapojen osalta. Puhuttua kieltä äidinkielenään käyttävä opettelee viittomakieltä 

opiskellessaan paitsi uutta kieltä, myös kielen käyttöä eri artikulaattoreilla ja modaliteetissa 

kuin äidinkielessään. Tämä tuo haasteensa oppimiseen, ja Hilger ym. (2015) huomauttavat pu-

huttua kieltä äidinkielenään käyttävien aikuisten viittomakielen opettelussa ilmenevän saman-

kaltaista liikkeen proksimalisaatiota kuin viittomakieltä äidinkielenään omaksuvilla pienillä 

lapsilla. Motoriikan haltuun ottaminen vaatiikin vieraskieliseltä harjaantumista. 

Vieraskielisen kielenkäyttäjän tavoitetasoksi ei tulisi Boskerin ym. (2014) mukaan aset-

taa “ideaalia” natiivia, jota ei tosiasiallisesti edes ole olemassa. Äidinkielen taito vaihtelee myös 

natiivien keskuudessa, eikä esimerkiksi Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon ku-

vauksissa mainita vaatimusta natiivinkaltaisuudesta sanallakaan (ks. Opetushallitus 2018). 

Vaikka tässä työssä vertaillaan natiiveja ja vieraskielisiä, ei tutkimusasetelmalla pyritä jaka-

maan viittojia sujuviin ja takelteleviin kielenkäyttäjiin. Yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien ha-

vainnoiminen nähdään eri asiana kuin arvottaminen. Erojen havainnoinnin ja analysoinnin 

avulla työ tähtää tiedon tuottamiseen muun muassa viittomakielen opettajien ja oppijoiden tar-

peisiin. 
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KUUKAUSIVIITTOMIEN FONEETTINEN JA LEKSIKAALINEN VARIAATIO SUO-

MALAISESSA VIITTOMAKIELESSÄ 

Tutkielmassa tarkastellaan kuukausiviittomissa esiintyviä leksikaalista ja foneettista vaihtelua. 

Suomalaisen viittomakielen puolella variaationtutkimus on tähän mennessä ollut vähäistä, 

vaikka viittomakieltä käyttävä yhteisön on ollut varsin tietoinen kielenkäytöltään heterogeeni-

sestä yhteisöstään. Tutkimukselle on tarvetta jo senkin vuoksi, että maailmalla viittomakielen 

puolella on tehty runsaasti sosiolingvistä variaatiotutkimusta. Tutkielma sisältää kaksi tutki-

muskysymystä ja ne ovat seuraavat: 

1: Millaisia foneettisia ja leksikaalisia variaatioita suomalaisen viittomakielen kuukausiviitto-

missa esiintyy? 

2: Minkälaisia yhteyksiä esiintyy kuukausiviittomien leksikaalisten variaatioiden ja sosiaalisten 

taustatekijöiden välillä? 

Variaatiolla tarkoitetaan kielessä tapahtuvaa vaihtelua, joka voi olla yksilöllistä tai tilan-

nekohtaista. Puhekielten puolella variaatiotutkimusten hallitsevana analyysin kohteena ovat ol-

leet tähän mennessä lähinnä kielen äänne- ja muotopiirteet (Paunonen 2009: 558). Rainón 

(2006) mukaan viittomakielessä on vaihtelua eri lekseemien välillä niin leksikaalisesti kuin fo-

neettisesti. Tähän mennessä tehdyt variaatiotutkimukset viittomakielen saralla ovat riippuneet 

siis eri lähestymistavoista. Schembrin ja Johnstonin (2012) mukaan kieliopillisten muuttujien 

vaihtelua on tutkittu tarkastelemalla fonologisia prosesseja, kuten kielessä tapahtuvia assimi-

laatioita tai redusoitumista. Viittomakielten variaatiotutkimuksissa on suosituksi noussut myös 

leksikaalinen variaatiotutkimus, jolloin on tutkittu synonyymisten viittomien ja eri sosiaalisten 

taustatekijöiden suhdetta (esim. Mckee, R ym. 2011; Lemaster & Dwyer 1991). Tämä selittyy 

osittain ainakin kahdella syyllä. Ensiksi viittomakielten puolella modernin kielitieteen tutki-

muksen voidaan katsoa alkaneen vasta vuonna 1960 (Jantunen 2003: 43), jolla on ollut suora-

nainen vaikutus myös variaationtutkimukseen. Toisekseen puhekielten puolella on käytetty 

suuria keskustelutyyppisiä aineistoja variaationtutkimuksen alkuvaiheista lähtien, mutta viitto-

makielen puolella näin ei ole ollut. Aineisto on kerätty lähinnä elisitaatiotyyppisesti, jolloin on 

päästy aineiston käsittelyn helppouden kautta käsiksi nopeammin viittomatasolla tapahtuviin 

eroihin. Tämän kautta on toisaalta päästy osittain kiinni alueellisiin eroihin, sillä viittomakielen 

puolella tämän tyyppinen murretutkimus on ollut olematonta. 

Tutkielman aineisto koostuu yhteensä viidestäkymmenestä informantista. Maantieteelli-

syys pyrittiin ottamaan huomioon aineistonkeruu vaiheessa, joten aineistonkeräys toteutettiin 

seitsemällä eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Nuorin informanteista oli 23-vuotias ja vanhin 

89-vuotias kuvaushetkellä. Aineisto kerättiin elisitaatiomenetelmällä, jonka kautta informant-

teja pyydettiin tuottamaan kuukausikohtaisesti kaikki kuukausiviittomat, joita he käyttävät ar-

jessaan tai ovat nähneet käytettävän suomalaisella viittomakielellä. 

Videoitu aineisto analysoitiin ELAN-ohjelmaa käyttäen, jonka avulla voidaan tehdä mer-

kintöjä viittomakielten analyysia varten. Ensimmäistä tutkimuskysymästä varten aineisto luo-

kiteltiin tarkastelemalla kuukausiviittomien manuaalisia rakenneyksiköitä (käsimuoto, paikka, 

liike ja orientaatio), eli ei-manuaalisia elementtejä ei tässä tutkielmassa huomioitu. Luokitte-

lussa käytettiin soveltaen Vanhecken ja De Weerdtin (2004) luokittelumallia kolmeen eri luok-

kaan. Identtiset viittomat muodostivat oman luokan, jos viittomat erosivat toisistaan yhden tai 

kahden rakenneyksikön verran, ne laitettiin omaan uuteen foneettisen variaation luokkaan. 

Kahden tai useamman rakenneyksikön verran toisistaan eronneet viittomat luokiteltiin leksi-

kaaliseksi varianteiksi, jolloin ne muodostivat uuden varianttiluokan. Toinen tutkimuskysymys 

mailto:antti.r.kronqvist@student.jyu.fi
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analysoitiin ristiintaulukoinnin kautta, jonka tarkoituksena oli selvittää millaisia yhteyksiä yh-

dellä leksikaalisella variantilla on eri taustamuuttujiin. 

Alustavia tutkimustuloksia tarkastellessa suomalaisen viittomakielen kuukausiviitto-

missa esiintyy runsaasti foneettista ja leksikaalista vaihtelua. Kuukausiviittomien foneettista 

vaihtelua tarkastellessa merkittävimmäksi nousivat käsimuoto ja liike, jos viittomat erosivat 

vain yhden rakennepiirteen verran. Orientaatio ja paikka eivät olleet niin merkittäviä yksin. 

Erittäin runsaasti löytyi myös tapauksia, jotka erosivat kahden viittomakielen rakennepiirteen 

verran. Nämä saattoivat kuitenkin olla erilaisia yhdistelmiä, kuten liike+paikka, orientaa-

tio+paikka tai käsimuoto+paikka. Sosiaalisista taustamuuttujista iän ja tiettyjen kuukausiviitto-

mavarianttien välillä havaittiin oleva merkittävä yhteys. Tällaisia olivat muun muassa TOU-

KOKUU(G), HEINÄKUU(B) ja ELOKUU(AxAx). Kyseiset viittomat olivat selkeästi enem-

män keski-ikäisten ja iäkkäiden ihmisten käytössä, kun taas nuoremmille käyttäjille ne olivat 

vieraampia. 

Kuukausiviittomissa tapahtuu runsaasti käyttäjäkohtaista vaihtelua, jotka ovat osittain 

riippuvaisia henkilöiden ikään. Jokaisen kuukauden kohdalla on olemassa yksi tai kaksi kuu-

kausiviittomaa, joka on yleisesti käytössä yhteisössä riippumatta henkilöiden iästä, sukupuo-

lesta tai asuinpaikasta. Sen sijaan tiettyjen kuukausiviittomavarianttien kohdalla ikä oli merkit-

tävä tekijä, sillä nämä olivat lähinnä vanhempien ihmisten tiedossa. Tämä kielii siitä, että ky-

seiset kuukausiviittomat ovat ns. vanhoja viittomia ja siksi vieraampia nuorille. Vastaavanlaisia 

tutkimustuloksia on löydetty maailmalta, kun on tarkasteltu numeraaliviittomia (mm. Mckee, 

D ym. 2011; Stamp ym. 2015). Pelkästään vanhempien ihmisten käytössä olevat viittomat saat-

tavat olla myös yhteisön kielenkäytöstä poistuvia tulevaisuudessa. 

Tämä tutkielma on osoittanut, että variaatiota tapahtuu myös suomalaisessa viittomakie-

lessä yksittäisiä viittomia tarkasteltuna. Jatkoa ajatellen viittomakielen keskuksessa kerätty kor-

pusmateriaalia antaa useita erilaisia mahdollisuuksia tutkia variaatiota useista eri lähtökohdista. 

Kuten esimerkiksi osoitusten tai KÄMMEN-YLÖS (PALM-UP) -ilmausten käyttöä. Millä ta-

voin nämä varioivat ja millä ehdoin? Toisaalta leksikaaliselle variaatiotutkimukselle on myös 

tarvetta, sillä emme esimerkiksi tiedä edelleenkään tarkkaan, millaiset tai minkätyyppiset viit-

tomat ovat sidonnaisia tiettyyn alueeseen suomalaisen viittomakielen saralla. Näihin voisi 

päästä nopeasti kiinni sellaisten viittomien kautta, jotka tulevat uusina kielenkäyttöön. Tällaisia 

voisivat olla uudet arkeen tulleet teknologiset välineet, sovellukset tai yritysten, kuten kauppo-

jen nimet. 
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VIITTOMAKIELISEN KESKUSTELUN RYTMITYS AUTOSSA RISTEYSTILAN-

TEESSA 

 

Vuorovaikutus autossa on monella tapaa monimutkaisempaa kuin tavallinen, kasvokkain ta-

pahtuva vuorovaikutus. Keskustelun osallistujien lisäksi on huomioitava samaan aikaan muuta 

liikennettä, toimittava omalta osaltaan liikenteen sujumisen kannalta ja samalla osattava rytmit-

tää keskustelua, jossa ei ole mahdollisuutta jatkuvaan katsekontaktiin. Millä tavalla viittoma-

kielinen keskustelu sitten toimii suhteessa auton sijaintiin sekä ajamisen ja muun liikenteen 

kanssa?  

Pyrin saamaan maisterintutkielmassani vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen: Miten 

viittomakielinen keskustelu rytmittyy ajon aikana suhteessa muuhun liikenteeseen ja auton si-

jaintiin? Entä millaisia kehollisia resursseja käytetään viittomakielisen keskustelun rytmittämi-

sessä autossa risteystilanteessa? Tutkimuskysymysten avulla on tarkoitus löytää vastauksia sii-

hen, millä tavalla esimerkiksi mahdollisella osoituksella, katseella tai kehon osalla voi rytmittää 

viittomakielellä tapahtuvaa vuorovaikutusta. 

Tutkimuksen yhtenä teoreettisena lähtökohtana toimii multimodaalinen vuorovaikutus. 

Kääntä ja Haddington (2011) viittaavat multimodaalisuudella ihmisten reaaliaikaisesti ja kas-

vokkain tapahtuvassa keskustelussa ilmeneviin muihin vuorovaikutuksen keinoihin, joilla on 

tärkeä tehtävä keskustelun toisen osapuolen ymmärtämisessä ja ymmärretyksi tulemisessa. 

Mondada (2012) kuvailee multimodaalisen vuorovaikutustutkimuksen tarkastelevan toimin-

toja, jotka tapahtuvat yhtä aikaa kuten esimerkiksi kahden asian tekeminen samaan aikaan. Nä-

kökulma sopii hyvin tähän tutkimukseen, koska aineistossa ajetaan autoa ja keskustellaan sa-

maan aikaan viittoen. Niiden lisäksi on huomioitava autoa ympäröivät asiat kuten muu liikenne, 

risteystilanteet sekä ihmiset. Vuorovaikutuksen ja sosiaalisen toiminnan sekventiaalisuus on 

tutkimuksen toisena johtoajatuksena. Sekvenssi tarkoittaa Raevaaran (2016) mukaan vuorovai-

kutuksen osallistujien vuorojen kytkeytymistä toisiinsa muodostaen toiminnallisia kokonai-

suuksia eli toimintajaksoja. Toimintajaksojen rakenteita tarkastellaan vuorovaikutusta ohjaa-

vina kehyksinä, ja analyysi keskittyy siihen, miten keskustelijoiden suuntautuminen näihin ke-

hyksiin ohjaa vuorojen tuottamista ja tulkintaa. 

Maisterintutkielmani aineisto koostuu 23 minuutin pituisesta autossa risteystilanteessa ta-

pahtuvasta viitotusta keskustelusta, joka kuvattiin kahdella laajakuvavideokameralla. Tuulila-

siin kiinnitetty kamera kuvasi kahta keskustelijaa eli kuljettajaa ja matkustajaa edestäpäin. Toi-

nen, taustapeiliin kiinnitetty kamera, kuvasi ajonäkymää. Risteystilanteita olivat suojatiet, lii-

kenneympyrä ja liikennevalot. Videoaineisto annotointiin Elanilla ja analysoitiin keskuste-

luanalyysimenetelmän lisäksi sekventiaalisella analyysimenetelmällä. 

 

Autolla ajaminen vaatii silmien ja käsien yhteistyötä kuin myös viittominen. Keskustelukump-

panit istuvat myös autossa vierekkäin kasvot samaan suuntaan eikä vastakkain. Ajaminen ja 

viittominen eivät siis ole ihanteellinen yhdistelmä. Kuljettajan haasteena on siis seurata saman-

aikaisesti sekä tietä että matkustajan viittomista. Matkustajan haasteena on tuoda kuljettajalle 

näkyville keskustelun rytmitys ja sävy pelkästään käsien avulla. (Keating & Mirus 2004: 267) 

Jaettu vastuu ajamisesta ulottuu aineiston perusteella kuljettajan lisäksi matkustajaan. 

Molemmat seuraavat aktiivisesti ajolinjaa ja rytmittävät viittomisensa autoa ympäröivän tilan-

teen mukaan. Viittominen joko hidastuu tai nopeutuu sekä yksittäistä viittomaa toistetaan tar-

vittaessa. Viittoman jäähdyttäminen on yksi keino joko pitää puheenvuoro itsellään tai rytmittää 

viittomista liikenteen mukaan. Viittoja muun muassa jättää käden pystyyn odottamaan 
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keskustelun jatkumista. Keskustelujaksoa ohjataan käsillä siten, että käden tai käsien nostami-

nen aloittaa keskustelujakson. Vastaavasti käden tai käsien laskeminen syliin kertoo jakson 

päättymisestä 

Autossa tapahtuva viittomakielinen keskustelu eroaa arkivuorovaikutuksesta muun mu-

assa siinä, että keskinäistä katsekontaktia ei välttämättä tarvita viestin ymmärtämisen kannalta. 

Keskusteluun tulee myös useita keskeytyksiä, joita ei pahoitella. Viittomisessa on myös arki-

vuorovaikutukseen verrattuna tavallista enemmän toistoja etenkin yksittäisten viittomien koh-

dalla.  
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ENSILUOKKALAISTEN FONOLOGISEN TIETOUDEN KARTOITTAMINEN MERKI-

TYKSETTÖMIEN SANOJEN SANELUTEHTÄVÄSTÄ 

 

Tutkin sitä, miten peruskoulun ensiluokkalaiset onnistuvat merkityksettömien sanojen, kuten 

penke ja vyönytoiska, sanelutehtävässä. Analysoin Teknologia-avusteinen ympäristö kaikkien 

lukemaan oppijoiden tukena ‒ ReadAll -tutkimushankkeessa kerättyä materiaalia. Hankkeessa 

kehitetään teknologiaa hyödyntävää GraphoGame (Ekapeli)-oppimisympäristöä. Soveltavan 

kielentutkimuksen keskus (SOLKI, Jyväskylän yliopisto) ja Niilo Mäki Instituutti (NMI) to-

teuttavat yhdessä ReadAll-hankkeen. Sen johtajia ovat Ulla Richardson (SOLKI) ja Juha-Matti 

Latvala (NMI). Tähän hankkeeseen on saatu rahoitusta vuosina 2014‒2017 Suomen Akatemi-

alta, Jyväskylän yliopistolta ja Niilo Mäki Instituutilta. (Jyväskylän yliopisto 2017.) Oma tut-

kimukseni keskittyy yhteen hankkeessa käytettyyn tehtävään. Tarkastelen oppilaiden vastauk-

sia merkityksettömien sanojen sanelutehtävässä äänne-kirjain-vastaavuuteen liittyvien virhei-

den näkökulmasta, jotta lukutaidon tukena käytettävää GraphoGame-oppimisympäristöä voi-

taisiin kehittää tehokkaammaksi ja yksilölliset piirteet huomioon ottavaksi. Monitieteisellä yh-

teistyöllä uusi lukutaitoa arvioiva ReadAll-peli pyrkii juuri tehokkuuteen (Nieminen, Hautala, 

Heikkilä, Rantanen, Latvala & Richardson 2017: 71, 78‒79). Tutkimus on tarpeellinen, koska 

se antaa hankkeelle apua oppimisympäristön kehittämiseen, mutta myös yleisemmin tietoa esi-

merkiksi lukutaidon opettamiseen tai lukutaitotesteihin. 

Tutkimuskysymyksillä pureudutaan oppilaiden tekemiin fonologisiin virheisiin, jotta 

heitä voitaisiin oppimisympäristössä tukea entistä paremmin. Tutkimuskysymyksiä on kaksi: 

1. Miten oppilaat suoriutuvat merkityksettömiä sanoja sisältävästä sanelutehtävästä? 

a) Missä oppilaat tekevät virheitä? 

b) Minkälaisia virheitä oppilaat tekevät? 

c) Mitkä kielen piirteet aiheuttavat virheitä? 

2. Mitä merkityksettömien sanojen sanelutehtävä mittaa?  

Tutkimusaiheeni on monitieteinen, ja aiempaa tutkimusta löytyy psykologian ja logote-

rapian alalta. Keskeisiä käsitteitä ovat lukutaito, fonologinen tietoisuus ja sanarakenne. Luku-

taitoa tarkastelen muun muassa sukeutuvan lukutaidon (emergent literacy) näkökulmasta, jossa 

korostuu se, että lukutaito on osa lapsen kehitystä, joka alkaa jo varhaisessa lapsuudessa. Näin 

ollen varhaislapsuuden kieleen liittyvät kokemukset vaikuttavat myöhempään lukutaidon ke-

hittymiseen (Lerkkanen 2003: 17). Sukeutuvaan lukutaitoon kuuluvat ulkoa sisäänpäin kehit-

tyvät taidot, esimerkiksi semanttinen ja syntaktinen tietoisuus, ja sisältä ulospäin kehittyvät tai-

dot, esimerkiksi fonologinen tietoisuus. (Whitehurst & Lonigan 1998: 848, 850.) Koska luku-

taitoon vaikuttavat kaikki kielellisen tietoisuuden osa-alueet (Tornéus 1991: 13), huomioin ne 

kaikki tutkimuksessani. Analysoitavan tehtävän suorittamisen keskiössä on äänne-kirjain-vas-

taavuuden hallinta, joten tärkeimpänä kielellisen tietoisuuden osa-alueena on fonologinen tie-

toisuus (phonological awarness). Se tarkoittaa, että lapsi ymmärtää sanojen muodostuvan ään-

teistä ja ymmärtää siten kielen äännerakenteen. Lisäksi lapsen pitää pystyä tietoisesti käsittele-

mään niitä. (Gombert 1992: 15.) Fonologisen tietoisuuden rooli on keskeinen siksi, että lapsen 

on ymmärrettävä kirjainten olevan äänteiden symboleita, ennen kuin hän pystyy dekoodaamaan 

eli ymmärtämään kirjoitusmerkit erilaisina kielellisinä yksiköinä (Tornéus 1991: 21-22). Myös 

sanarakenteen teorialla on paikka tässä tutkimuksessa. Sanarakenteessa kyse sanan sisäisestä 

morfologisesta rakenteesta, jonka mukaan ne voidaan jakaa perussanoihin ja kompleksisiin sa-

noihin (VISK § 145). 
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Analysoitavana on merkityksettömien sanojen sanelutehtävä, jossa lapset ovat kuulleet 

nauhalta yhden sanan kerrallaan ja kirjoittaneet tämän jälkeen sanan vastauslomakkeeseen. 

Merkityksetön sana tarkoittaa sanaa, joka noudattaa suomen kielen fonotaksia, mutta sanalla ei 

merkitystä.  Yhteensä sanoja on kymmenen ja ne ovat siul, penke, hulsko, pöystyä, rumuuki, 

lekkeistö, krupuutti, saannikko, vyönytoiska ja tuupposristekka. Vastauslomakkeeseen on vas-

tannut 195 ensiluokan oppilasta keskisuomalaisista kouluista. Aineisto analysoidaan laadullisin 

menetelmin, mutta siitä myös lasketaan esimerkiksi jakaumia ja prosenttiosuuksia. Analyysi-

menetelmänä on foneemitasolla tehtävä virheiden luokittelu, jossa vastaukset luokitellaan eri 

virhekategorioihin kuuluviksi. Tukeudun luokittelussa Karlssonin suomen äännerakenteen ku-

vaukseen (ks. 2016: 25‒34). Yksittäistapauksiin ei tutkimuksessa kiinnitetä huomiota, vaan py-

ritään huomioimaan eniten vaikeuksia tuottavat kielen piirteet. 

Analyysin ensimmäisessä osassa olen selvittänyt oppilaiden pistejakauman analysoita-

vassa sanelutehtävässä. Tulos ei vastaa normaalijakaumaa, sillä 41 % oppilaista on saanut 8-10 

pistettä enimmäispistemäärän ollessa 10 (1 piste/sana). Keskiarvo kaikkien tuloksista on 5,9 

pistettä. Toisessa analyysin osassa olen analysoinut oppilaiden vastauksia luokittelemalla niitä 

sanoittain erilaisiin virhekategorioihin. Kategorioina ovat muun muassa pidentynyt tai lyhen-

tynyt vokaalin tai konsonantin kesto, äänteen muutos sanan alussa ja lopussa sekä diftongin 

poisjääminen tai muuttuminen. Luokittelulla olen saanut selville, millaiset sanoissa ilmenevät 

fonologiset kielen piirteet aiheuttavat vaikeuksia. Esimerkiksi sanassa rumuuki eniten vaikeuk-

sia tuottaa pitkän vokaalin merkitseminen (39 tavoitemuodosta poikkeavaa vastausta). Sanojen 

vaikeutumista kompleksisempiin ja pidempiin sanoihin mentäessä ei ole täysin lineaarisesti 

nähtävissä, vaikka yksi- ja kaksitavuiset sanat ovat helpompia kuin monitavuiset sanat. Ana-

lyysin kolmannessa osassa tarkastelen tehtävässä käytettyjen sanojen soveltuvuutta äänne-kir-

jain-vastaavuuden hallinnan kartoittamiseen. Alustavana huomiona on, että osassa sanoista on 

murteellisia piirteitä, jotka voivat vaikuttaa sanan osaamiseen tehtävässä, ja yhdyssanamainen 

rakenne helpottaa pitkän sanan kirjoittamista sanelussa.  

Tutkimustulokset auttavat paikantamaan lukutaidon alkuvaiheessa oleville lapsille haas-

teellisia fonologisia kielen piirteitä. Kun nämä piirteet ovat tiedossa, lapsille kehitettävää peliä 

saadaan entistä paremmin yksilöä tukevammaksi. Haasteelliset piirteet voidaan myös huomi-

oida paremmin esimerkiksi opetuksessa.   
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LIIKETTÄ LUKUTAITOON! -MATERIAALI PERUSKOULULAISTEN TEKSTINYM-

MÄRTÄMISTAITOJEN KARTOITTAMISEN TUKENA   

Tutkimuskohteena suomen kielen sivuainetutkielmassani on vuonna 2017 Espoossa laadittu 

peruskoululaisille tarkoitettu tekstinymmärtämisen materiaali, jonka nimenä on Liikettä luku-

taitoon! Materiaalin laatiminen on osa Edetään Espoossa! -hanketta, jossa kehitetään maahan-

muuttajien koulutuspolkuja tukevia menettelyjä. Hankkeen kesto on 14.8.2017 – 31.7.2019. 

Hankkeeseen on saatu rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä, joka on antanut Espoon kau-

pungin kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen vastuualueelle turvapaikanhakijoiden ja maahan-

muuttajien integrointi -erityisavustuksen. Espoossa on nähty tarve kehittää standardoitujen 

Allu-testien rinnalle materiaalia, jonka avulla tekstinymmärtämisen taitoja voitaisiin selvittää 

tarkemmin. Materiaali on tarkoitettu kaikille oppilaille, joiden luetunymmärtämisen taitoja ha-

lutaan tarkistaa. Materiaalin on laatinut työryhmä, johon kuuluvat opettajat Anita Paatelma, 

Sanna Räsänen, Geidre Soinio ja opettaja Mirka Tukiainen. 

Tarkoituksenani on tutkia materiaaliin sisältyvien tekstien ja tehtävien toimivuutta ja vai-

keustasoja tehtävätekstien ja pilottiryhmän tehtävävastausten perusteella. Keskityn tutkimuk-

sessani pilottiryhmän viidesluokkalaisten S2-oppijoiden tehtäväsuorituksiin. Koko tekstinym-

märtämisen materiaali on tarkoitus viimeistellä kokeilukierroksen jälkeen ja ottaa sitten laajem-

paan käyttöön. Valitsin aiheen, koska se ajankohtainen sekä uuden opetussuunnitelman että lu-

kutaitoon liittyvän laajan keskustelun vuoksi. Tutkimuksen materiaali on tuore ja pedagogisesti 

hyödynnettävä.  Työssäni opettajana nousee lukutaidon merkitys jatkuvasti esiin.  

Tutkimuskysymykset: 

1. Miten luetunymmärtämisen materiaalien tehtävät toimivat oppilailla? Millaisia vas-

tauksia tehtäväkysymyksiin tulee ja mitä niiden perusteella voi päätellä oppilaan osaamisesta 

ja tehtävien toimivuudesta?  

2. Miten tehtäviä laadittaessa ennakoitu vaikeustasojärjestys toteutui kokeilukierroksella? 

(Tehtävät on pyritty järjestämään helpoimmasta vaikeimpaan.)  

3. Miten pisteytys toimii?  

Aineistona ovat materiaalin kuusi pohjatekstiä tehtävänantoineen sekä tehtäväsuorituk-

set, jotka on kerätty tämän vuoden (2018) tammi−helmikuussa tehdyllä kokeilukierroksella yh-

deksässä espoolaisessa koulussa. Kokeiluryhmissä oli yhteensä 605 osallistujaa, joista kolmas-

luokkalaisia oli 236, viidesluokkalaisia 251 ja seitsemäsluokkalaisia 118 oppilasta. Vastaukset 

on tehty anonyymeiksi: koulujen ja lasten nimet näkyvät vain numero- ja kirjainkoodeina. Osal-

listujakoulujen opettajat ovat korjanneet tehtävät työryhmän antamien pisteytysohjeiden mu-

kaan. Viidesluokkalaisista 62 osallistujaa oli S2-oppijoita, ja heidän tehtävävastauksensa ovat 

tutkimukseni kohteena. Mukana ei ole valmistavien luokkien oppilaita. Kokeilukierrokselle 

osallistuneiden S2-oppilaiden asumisaika Suomessa vaihtelee runsaasta parista vuodesta koko 

elämään. Materiaalissa on kuusi eritasoista luetunymmärtämisen tehtävää, joiden on tarkoitus 

vaikeutua asteittain. Ensimmäisessä tehtävässä on kuva ja siihen liittyviä väittämiä, joista op-

pilas valitsee, sopiiko väittämä (S) vai ei (E). Seuraavat tehtävätekstit ovat helppo asiateksti, 

kertomus, selostus ja tiedon soveltaminen (tehtävään liittyvän tekstin pohjalta). Viimeinen teh-

tävä on sanomalehtiteksti. Luettavien tekstien tehtäviin liittyvät kysymykset ovat joko oi-

kein/väärin -tehtäviä (materiaalissa on käytössä vaihtoehdot sopii/ei sovi) tai avokysymyksiä. 

Oppilaat tekevät tehtävät ilman aikarajaa.  
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Tarkastelen pohjateksteistä ja tehtävänannoista sanaston piirteitä ja tekstilajien autentti-

suutta, Oppijoiden tehtäväsuorituksista pyrin analysoimaan tehtävävastausten suhdetta alkupe-

räisteksteihin.  Keskeisiä käsitteitä ovat lukutaito, tekstinymmärtäminen ja arviointi. Peruskou-

lun opetussuunnitelmassa painotetaan mm. monilukutaitoa sekä tekstien autenttisuutta ja ikä-

kaudelle tyypillisien tekstilajien soveltamista (POPS 2014: esim. 23−24, 160). Pyrin analyysis-

sani tarkastelemaan tehtävätekstien soveltuvuutta kouluikäisille esim. sanaston osalta. Jyväs-

kylän yliopistossa toteutetussa DIALUKI-hankkkeessa on tutkittu mm. toisella kielellä luke-

mista ja sen diagnosointia. Tutkimuksen tavoitteena oli diagnosoida oppijoiden vahvuuksia ja 

heikkouksia tekstinymmärtämisessä. (Alderson ym. 2015: esim. 6; Nieminen ym. 2011: 103.) 

DIALUKI-tutkimuksessa lukemisen taidot on jaettu alemman (lähinnä tekninen lukutaito, au-

tomaattista) ja ylemmän tason prosesseihin. Ylemmän tason prosessien avulla säädellään laa-

jempia merkityksiä ja tekstien tulkintamalleja (Nieminen ym. 2011: 107−108, 110.) Kauppinen 

(2010: 75) esittelee lukemisen eri tasojen ryhmittelyn Harrisin ja Spayn (1990) mukaan: sana-

tarkka eli tunnistava lukeminen, tulkitseva, kriittinen ja siitä joskus erillisenä arvioiva lukemi-

nen sekä luova lukeminen, josta toisinaan erotetaan soveltava lukeminen.  

Oikein/väärin -tehtäviä suunniteltaessa on tärkeää miettiä vastausvaihtoehdot huolelli-

sesti,: ne eivät saisi auttaa oikean vastauksen päättelemisessä tai johtaa harhaan (Lukimat 

2008). Oikein/ väärin -tehtävissä on niin suuri mahdollisuus arvaamiseen, ettei tehtävän tulos 

kerro luotettavasti tekstinymmärtämisen taidoista. Avovastauksia tutkittaessa on huomioitava 

tekstinymmärtämisen taidon lisäksi tuottamisen taito. Arvioinnissa täytyy miettiä tarkasti, mil-

lainen vastaus hyväksytään. (Kokkonen, Laakso & Piikki 2008: 21.) Materiaalin alkupuolen 

tehtävät ovat vastausten perusteella niin helppoja, että niissä on huomioitavaa lähinnä muuta-

man yksittäisen tehtävän lausemuodoissa tai sanastossa. Tehtävien avovastauksissa on enem-

män hajontaa. Esitelmässäni tarkastelen nimenomaan vastausten suhdetta pohjateksteihin.  

Analyysini mukaan osassa vastauksia on monitulkintaisuutta ja vaihtelevuutta. Avovas-

tausten pisteytyksiin kaivattaisiin tarkempia ohjeita: nyt samasta vastauksesta on saatu eri pis-

temääriä. Pohdintaa herättää myös tekstilajien vaihtelevuus eri tehtävissä ja niiden vaikutus 

tekstinymmärtämiseen, samoin kuin frekventin sekä epäfrekventin sanaston käyttö ja tekstien 

autenttisuus.  
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S2-OPPIJOIDEN SUOMEN KIELEN OMISTAJUUS JA ASIANTUNTIJUUS SEKÄ KÄSI-

TYKSET ÄIDINKIELEN MERKITYKSESTÄ OPPIMISPROSESSISSA 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan aikuisten nuorena Suomeen muuttaneiden S2-oppijoiden 

ryhmähaastatteluista esiin nousevia käsityksiä ja kokemuksia, jotka liittyvät suomen kielen 

omistajuuteen ja asiantuntijuuteen sekä oman äidinkielen merkitykseen oppimisessa. Maahan-

muuttajien määrän ja toisen kielen oppimiseen liittyvän tutkimuksen lisääntymisen myötä on 

tärkeää alkaa kiinnittää huomiota eri tekijöiden kuten iän merkitykseen yksilön kotoutumisessa 

ja kielen oppimisessa. Nuorilla on todettu olevan aikuisiin kielenoppijoihin verrattuna erilaiset 

mahdollisuudet käyttää kieltä moninaisissa oppimisympäristöissä (ks. Mustonen 2015). Nuor-

ten S2-oppijoiden omia käsityksiä on tutkittu kuitenkin vasta vähän. Rynkänen (2012) on kui-

tenkin tutkinut venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten käsityksiä kotoutumisprosessista sekä 

koulunkäynnistä Suomessa ja havainnut maahanmuuttoiän vaikuttavan kielelliseen ja kulttuu-

riseen identifioitumiseen kohdemaassa. Ihmisen omilla käsityksillä on suuri rooli kielen oppi-

misessa, sillä ne vaikuttavat ja ohjaavat yksilön toimintaa (Aro 2009: 163) ja siksi niitä kannat-

taa myös tutkia. Ryhmäkeskustelusta esiin nousevien käsitysten kautta päästään käsiksi myös 

yhteiskunnassa laajemmin vallitseviin näkemyksiin (Markova 2007: 34-49).  

Pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Miten nuorena Suomeen muuttaneet aikuiset S2-oppijat ilmaisevat haastatteluissa asi-

antuntijuuttaan ja omistajuuttaan suhteessa suomen kieleen? 

2. Millaisia merkityksiä eri kielille rakentuu tämän kohderyhmän ryhmähaastatteluissa? 

3. Millaisia oppimis- ja kielikäsityksiä tämän kohderyhmän haastattelut ilmentävät? 

Tutkimukseni pohjautuu sosiokulttuuriseen ja dialogiseen näkemykseen kielestä ja sen 

käytöstä. Kielen oppimisen nähdään tapahtuvan muiden ihmisten kanssa tilanteisesti ja jaetusti 

erilaisissa kieliyhteisöissä (Dufva 2006; Lantolf & Thorne 2006). Sosiokulttuurisesti tarkastel-

tuna kieltä opitaan tehokkaimmin lähikehityksen vyöhykkeellä jäljittelyn kautta (Vygotsky 

1931: 49-68, 184-186.). Dialogisesta näkökulmasta tarkasteltuna kielen nähdään olevan luon-

teeltaan dynaamista ja heteroglossista (Dufva ym. 2013: 24-30). Sitä opitaan dialogissa, jossa 

toisten vieraista sanoista eli äänistä prosessoituu omia, sisäisesti vaikuttavia sanoja (Bakhtin 

1986:163). Äänet ovat kierrätettyjä, ja näin ollen jokaisessa lausumassa kuuluu aina joukko 

muiden aiempia lausumia (Voloshinov 1990: 92). Dialogisesta näkökulmasta tarkasteltuna kä-

sityksillä nähdään olevan suuri merkitys yksilön toiminnalle: ne ovat sekä yksilöllisiä että so-

siaalisia samaan aikaan (Aro 2009: 163-164). Ramptonia (1995) mukaillen omistajuus ja asi-

antuntijuus nähdään kulttuurisina tulkintoina yksilön suhteesta kieleen. Omistajuus on kielen-

käyttäjän omaa kokemusta siitä, mitkä kielimuodot kuuluvat hänelle ja mihin niistä hänellä on 

oikeus (Lehtonen 2015: 29). Asiantuntijuus puolestaan kertoo siitä, mitä on opittu: se kuvaa 

yksilön kykyä toimia kielellä (Rampton 1995: 340-341). 

Tutkimuksen aineisto on kerätty ja litteroitu vuosina 2015-2016 puolistrukturoituina ryh-

mähaastatteluina. Osallistujina oli kuusi nuorena (11-16 -vuotiaina) Suomeen muuttanutta ai-

kuista S2-oppijaa. Aineiston avaamisessa on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä 

(Tuomi & Sarajärvi 2009), jonka piirissä on hyödynnetty erityisesti Aron (2009) käsityksiin ja 

ääniin keskittyvää tutkimusotetta. Toisena menetelmänä on käytetty Markovan, Linellin, Gros-

senin ja Orvegin kehittämää dialogista ryhmäkeskustelujen (focus group) analyysia (Markova 

2007). Siinä haastatteluun osallistuva ryhmä nähdään dynaamisena kokonaisuutena, jonka osal-

listujat rakentavat yhteistä näkemystä tuoden samalla ilmi myös laajemmin yhteiskunnassa val-

litsevia käsityksiä annetusta aiheesta (Markova 2007: 34-49). 
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Tutkimuksesta selvisi, että osallistujat kokivat omistajuutta erityisesti arjessa tarvittavaan 

puhuttuun suomen kieleen. Sen ensisijaisina asiantuntijoina näyttäytyivät suomea äidinkiele-

nään puhuvat suomalaiset: heidän koettiin olevan kielellisen mallin ja tuen antajia, joiden 

kanssa ja avulla suomea voi oppia. Kirjoitettu kieli koettiin haasteellisena osa-alueena sekä 

ymmärtämisen että tuottamisen puolella, eivätkä osallistujat nähneet itseään sen omistajina tai 

asiantuntijoina. Suomen kieli näyttäytyi aineiston valossa yhteiskunnan valtakielenä, joka yk-

silön pitää oppia kyetäkseen toimimaan. Sen käyttöalat ulottuivat kaikkialle muualle paitsi ko-

tiin, jossa osallistujat käyttivät pääsääntöisesti omaa äidinkieltään. Se nähtiin tärkeänä voima-

varana ja kulttuurisen identiteetin säilyttäjänä. Suomen ja oman äidinkielen sekoittuminen kes-

kenään koettiin negatiivisena ilmiönä, ja osallistujat pyrkivät pitämään sekä kielen käyttöalueet 

että niiden muodot erillään toisistaan. Osallistujat näkivät kielitaidon ennen kaikkea puhuttuna 

suomen kielen hallintana, ja sitä koettiin opittavan arkielämän vuorovaikutustilanteissa muiden 

ihmisten kanssa. Kielen ja kulttuurin oppiminen kytkeytyivät osallistujien käsityksissä vahvasti 

yhteen. Rakennekeskeinen, usein S2-oppitunteihin liitetty kielenoppiminen puolestaan nähtiin 

epärelevanttina ja arkielämän kielenkäytön konteksteista irrallaan olevana oppimisen tapana. 

Kokonaisuudessaan suomen kielen oppiminen näyttäytyi osallistujille vielä keskeneräisenä 

prosessina. Kielitaidon ei nähty kehittyvän lineaarisesti taitotasolta toiselle, vaan se näyttäytyi 

käytön mukaan liikkuvana ja vaihtelevana taitona. 

Kielet näyttäytyivät osallistujien käsitysten valossa varsin erillisinä toisiinsa nähden. Kir-

joitettu suomen kieli yhdistyi osallistujien käsityksissä normitettuun yleiskieleen, jonka osaa-

mattomuus nähtiin puutteena muun muassa tulevaisuuden työllistymisen tai ammatinharjoitta-

misen kannalta. Nämä käsitykset kaiuttavat laajemmin yhteiskunnassa vallitsevia ääniä yksi-

kielisyyden ideologiasta, jossa suomen kieli nähdään yhtenä selkeärajaisena kokonaisuutena ja 

sen hyvä hallinta yhteiskunnassa pärjäämisen ja työllistymisen edellytyksenä. Myös Virtasen 

(2017: 76-77) tutkimuksessa ovat nähtävissä samankaltaiset äänet. Tälle käsitykselle vastak-

kaisena voidaan pitää näkemystä kielestä vaihtelevien monikielisten resurssien käyttönä ja kiel-

ten puhujista niitä hyödyntävinä kieleilijöinä (Lehtonen 304-306). 
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SUOMESSA SUOMEN KIELELLÄ 

ELÄMÄNKAARELLINEN TUTKIMUS MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN KIELEN 

HALLINNASTA 

 

Maisterintutkielmassani tarkastelen iäkkäiden maahanmuuttajien suomen kielen kielielämäker-

toja suomen kielen hallinnan näkökulmasta. Keskeistä tarttumapintaa työlleni ovat yksilön 

omat kielielämäkerralliset arviot ja hänen henkilökohtaiset kokemuksensa suomen kielen hal-

linnasta Suomessa vietetyn maahanmuuttajuuden aikana. 

Iäkkäitä maahanmuuttajia koskevat tutkimukset eivät ole kuuluneet suomen kielen tutki-

muksen valtavirtaan. Työni on merkityksellinen muun muassa siksi, ettei mahdollisesti margi-

naalisena pidettävä, iäkkäiden maahanmuuttajien näkökulma jäisi huomiotta maahanmuutta-

jien kotoutumisen prosesseissa. Tutkimuksen tuloksina saadaan yhteiskunnallisesti arvokasta 

tietoa, joka voi osaltaan auttaa maahanmuuttokäytäntöjä tai maahanmuuttajien kielellistä so-

peutumista kehitettäessä. Elämänkaaria kokonaisuuksina tarkastellessani saatan huomata maa-

hanmuuttajien elämästä haasteellisia nivelvaiheita. 

Maisterintutkielmani rakentuu kahden tutkimuskysymyksen varaan.  

1) Mitä eri merkityksiä suomen kielen hallinta saa maahanmuuttajien elämäntarinoissa?  

2) Minkälaiset kokemukset suomen kielestä ovat olleet maahanmuuttajille merkityksellisiä?  

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä selvitän sitä, miten kerrottu elämäntarina valaisee esi-

merkiksi kielenhallinnan suhdetta yksilön työelämäkokemuksiin tai vaikkapa perheen perusta-

miseen. Lisäksi ensimmäinen tutkimuskysymys selvittää, mitä elämäntarina paljastaa yksilön 

suomen kielen hallinnasta suhteessa hänen yhteisölliseen osallisuuteensa.  

Toinen tutkimuskysymys puolestaan pureutuu siihen, onko elämäntarinasta erotettavissa 

kielenhallinnan käännekohtia. Mitä esimerkiksi elämäntarina valaisee suomen kielen hallinnan 

ja kielellisen minuuden suhteesta? Entä kytkeytyvätkö suomen kielen hallinta ja tunteet aineis-

tonarratiiveissa toisiinsa. Tarkastelen esimerkiksi sitä, milloin suomen kieli alkoi tuntua tutki-

muksen osallistujalle omalta, eli huomioni kohdistuu kielen omistajuuden kysymyksiin. Lisäksi 

kohdistan huomioni siihen, ilmeneekö narratiiveissa viitteitä suomen kielen hallinnan ja kielel-

lisen oikeutuksen suhteesta eli legitimiteetistä. 

Sovellan tutkimukseeni sosiokulttuurista näkemystä yksilön kieli-identiteetistä. Esimer-

kiksi Bonny Nortonin (Norton 2000: 4–16) mukaan kielen oppimiseen, kielenkäyttöön ja kie-

lellisen identiteetin rakentumiseen eivät vaikuta ainoastaan oppijat itse, vaan kokonaisuutena 

heidän sosiaalinen oppimiskontekstinsa. Kohdekieltä käyttäessään kielenoppijat rakentavat 

identiteettiään suhteessa muun muassa aikaan, paikkaan ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin 

(Norton 2013: 4). 

Työn aineistona ovat neljän ikäihmisen omaelämäkerralliset kirjalliset tuotokset sekä nii-

den pohjalta tehdyt narratiiviset teemahaastattelut. Olen kerännyt aineiston maahanmuuttajilta, 

jotka ovat asuneet Suomessa suunnilleen kaksikymmentä vuotta. Heidän mittava elämänkoke-

muksensa mahdollistaa kronologisten elämäkerrallisten kokonaisuuksien tarkastelun. Kyseessä 

on siis muistitietotutkimus, jolloin tutkimushenkilö palaa aiemmin tapahtuneisiin asioihin muo-

dostaen niistä erilaisia merkityksiä suhteessa suomen kielen hallinnan kokonaisuuteensa. 

Tutkimukseni aineistonkeruu oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä tapaamisessa pyysin 

tutkimuksen osallistujia laatimaan lyhyen vapaamuotoisen kirjoitelman tai piirtämään elämä-

kerrallisen aikajanan maahanmuuttajuudestaan suomen kielen hallinnan näkökulmasta. Piirtä-

misen tai kirjoittamisen teemoja saattoivat olla esimerkiksi näkökulmat, joissa tutkittava ref-

lektoi tilanteita, joissa hän on puhunut tai kirjoittanut suomen kielellä tai toisaalta päättänyt 
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jostakin syystä olla käyttämättä suomea. Tutkittava saattoi myös kertoa tuntemuksistaan suo-

men kielen käyttämisen suhteen, esimerkiksi minkälaisissa tilanteissa suomen kieli on tuntunut 

helpolta tai vastaavasti vaikealta. Tutkimuksen kannalta relevantteja näkökulmia ovat myös 

tutkittavan arviot siitä, milloin suomen kieli alkoi hänen mielestään sujua ja tuliko suomesta 

koskaan maahanmuuttajan pääasiallinen käyttökieli. 

Aineistonkeruun toisen vaiheen puolistrukturoidut teemahaastattelut perustuivat maahan-

muuttajien elämänkaarellisiin kirjallisiin tuotoksiin, joiden pohjalta laadin haastattelukysymyk-

set. Joustavuutensa ansiosta teemahaastattelu sopii aineistonkeruuseeni erittäin hyvin, sillä 

vaikka haastattelun aihepiirit ovatkin ennalta määriteltyjä, ei siinä pyritä tarkoin strukturoitui-

hin kysymyksenasetteluihin tai kysymysten esittämiseen. (Eskola ja Vastamäki 2015: 29–30.) 

Narratiivisuus tarjoaa kerronnalliseen tutkimukseeni tarttumapintaa niin elämänkaarelli-

sen aineiston keruuseen kuin analyysiinkin. Pyrin ymmärtämään tutkittavien toimintaa ja toi-

minnan merkityksiä kertomusten tulkinnan kautta (ks. esim. Heikkinen 2015: 149–150). Nar-

ratiivisen tutkimuksen konkarin, Amia Lieblichin (Lieblich ym. 1998: 7–12), mukaan narratii-

visessa tutkimuksessa pyritään kertomusten kautta ymmärtämään yksilöiden sisäistä maailmaa, 

tutkittavien elämää ja heidän kokemaansa todellisuutta. Toisin sanoen narratiivit tarjoavat tut-

kijalle pääsyn yksilöiden identiteettiin ja persoonallisuuteen. Narratiivisen tutkimuksen holis-

tisessa lähestymistavassa tutkittavan elämäntarina huomioidaan kokonaisuutena ja sitä tulki-

taan suhteessa tarinan kontekstiin. Keskeistä on pyrkimys ymmärtää yksilöä kokonaisuutena ja 

ymmärtää hänen kehitystään kohti nykyhetkeä.  

Aineistolähtöisessä analyysissa kuvaan narratiivien sisällön tiiviisti ja selkeästi tutkimus-

kysymysten näkökulmasta. Dan McAdamsin luoma, narratiivin kokonaisuutena huomioiva elä-

mäntarina-analyysi, soveltuu mainiosti tämän tutkimuksen tarpeisiin. Analyysimallissa kiinni-

tetään huomiota tarinan keskeisiin ja toistuviin teemoihin, yleiseen sävyyn (optimismi tai pes-

simismi), kielikuviin, huippu- ja pohjakohtiin sekä kertomuksen henkilöhahmoihin. (Hänninen 

2015: 179–180 & Lieblich ym. 1998.) 

Tutkimusaineistoni on vahvasti heterogeeninen. Analysoitavana on neljä hyvin erilaista 

narratiivia, joiden teemoina edustuvat muun muassa useasta jaksosta koostuva maahanmuutta-

juus, urakeskeisyys, äitiys ja isoäitiys sekä vahva motivaatio suomen kielen oppimiseen. 
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VIRON YLEISET SANANMUODOT – YMMÄRTÄMINEN JA ASENTEET 

 

Tutkimusaiheena tässä tutkielmassa on suomen ja viron keskinäinen ymmärrettävyys, eli re-

septiivinen monikielisyys. Aihe on perusteltu muun muassa tutkimuksen toteuttamistavalla, 

joka on uusi: Tutkimuksessa selvitettiin ensi kertaa, miten kuvien käyttö pohjustimina vaikuttaa 

kahden suomalais-ugrilaisen kielen, suomen ja viron, keskinäiseen ymmärrettävyyteen. 

Muikku-Werner (2015: 194) selittää McNamaraan (2005: 3–4, 11, 18, 20) viitaten, että pohjus-

tin on tekstissä oleva sana, joka luo ärsykkeen muiden sanojen merkityksen päättelyyn, sillä 

lähekkäin olevat sanat jakavat merkityssuhteita. Lisäksi tutkimuksen asetelmassa uutena lähtö-

kohtana oli, että keskinäistä ymmärrettävyyttä tutkittiin sellaisten vanhojen sanojen kautta, 

jotka ovat molemmille kielille yhteisiä ja virossa hyvin yleisiä. Ne ovat siis periytyneet molem-

piin kieliin jostain yhteisestä kantakielestä, vähintään myöhäiskantasuomesta, joka on suomen 

ja viron kantakieli muiden itämerensuomalaisten kielten kanssa. Tärkeänä osana tutkimusta oli 

myös selvittää, miten suomalaisten asenteet virolaisuuteen ja viron kieleen vaikuttivat viron 

ymmärtämiseen ilman kielen opintoja. Lisäksi tarkasteltiin, että vaikuttaako tietämättömyys 

suomen ja viron sukulaisuudesta ymmärrettävyyteen. Näin ollen myös kieliasenteet – eli miten 

kielenpuhujat suhtautuvat sukukieliin tai vaikka naapurimaiden kieliin – ovat tärkeitä tutkimuk-

sen teorioissa. Asenne kieleen ja tietoisuus sen läheisyydestä voi ohjata kielen ymmärtämisen 

strategioita. Nämä asenteet voidaan jakaa kolmeksi: uskomuksia sisältävään kognitiiviseen tai 

tunteita sisältävään affektiiviseen luokkaan sekä niiden yhdistelmään, joka vaikuttaa kielenop-

pijan käytökseen (Garrett, Coupland & Williams 2003: 3). Näiden kysymysten selvittämiseksi 

tutkimuksen koehenkilöt tekivät kokeen ja heidät haastateltiin. Sen pohjalta selvitettiin myös, 

kuinka paljon edellä mainituin perustein valitut sanat saavat poiketa suomen vastineistaan en-

nen kuin keskinäinen ymmärrettävyys kärsii. 

Toisen kielen ymmärtämisen tärkeitä käsitteitä ovat lähdekieli, eli kielen oppijan tai toista 

kieltä ymmärtämään pyrkivän äidinkieli, jota hän voi käyttää tulkitsemisessa apuna sekä koh-

dekieli, eli opittava kieli tai kieli jota hän pyrkii ymmärtämään. (Mustonen & Siivelt 2008: 

342). Lähdekielen vaikutus, eli siirtovaikutus (transfer) on lähdekielen ja kohdekielen yhtäläi-

syyksistä ja eroista johtuvaa kielteistä tai myönteistä kohdekielen käyttöön kohdistuvaa vaiku-

tusta (Kaivapalu 2005: 17, 23, 29; Mustonen & Siivelt 2008: 342). Myönteinen siirtovaikutus, 

eli konvergointi tarkoittaa lähdekielen aiheuttamaa hyötyä kohdekielen käytössä ja ymmärtä-

misessä (Kaivapalu 2005: 30). Tutkimus käsitteli myönteistä siirtovaikutusta ymmärtämisessä, 

ja tällaisen vaikutuksen mahdollisesti synnyttäviä kieliasenteita ja kielitietoa.  

Siirtovaikutukselle on monia teorioita. Nykyään suomen ja viron keskinäisen ymmärret-

tävyyden tutkimus perustuu kontrastiiviselle analyysille, joka ottaa myös huomioon sosiopsy-

kologisen ulottuvuuden. Useimmat toisen kielen oppimisen teoriat ja suuntaukset tunnustavat 

siirtovaikutuksen, mutta ottavat huomioon myös muut oppimisen ja havaitsemisen tekijät, joita 

on yleensä lukuisia. Eräitä niistä ovat kognitiiviset seikat. (Kaivapalu 2005: 23–26.) Lisäksi 

Kaivapalu (mts. 27) huomauttaa Dechertiin ja Raupachiin (1989: ix–x) nojautuen, että siirto-

vaikutus on ilmiönä monimutkainen, eikä sillä ole yhteistä teoreettista viitekehystä. 

Pohjustimina olleiden kuvien idea oli jäljitellä tilanteita, joissa suomalaiset tapaavat tu-

tustua ensi kertaa viroon vieraana kielenä: yleisiä sanoja, mutta toisaalta molemmille kielille 

yhteisiä ja vanhoja. Kokeessa ei käytetty esimerkiksi uusia lainasanoja, koska ne ovat monissa 

Euroopan kielissä samoja ja siten oletettavasti helpohkoja kääntää. Kielikokeen ensimmäisessä 

osassa koehenkilöt käänsivät viron sananmuotoja ilman pohjustimina toimineita kuvia. Kokeen 

toisessa osassa heille esitettiin kuvia, joiden avulla he käänsivät kokeen ensimmäisessä osassa 
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kääntämänsä samat sanat uudelleen. Kuvat oli kerätty pääosin julkisilta paikoilta Virosta. 

Niissä oli esimerkiksi liikennemerkkejä ja mainoksia. Koetta seurasi haastattelu. Näin selvitet-

tiin koehenkilöiden käännösstrategioita, muun muassa sitä, kuinka ensisijaisesti he vertasivat 

käännettäviä sanoja suomen kielen sanoihin. Myös heidän suhdettaan virolaisuuteen ja viron 

kieleen tarkasteltiin sekä selvitettiin heidän tietojaan muistakin sukukielistä. Osana tätä tutkit-

tiin, miten tietämättömyys suomen ja viron sukulaisuudesta vaikuttaa keskinäiseen ymmärret-

tävyyteen ja käytettyihin käännösstrategioihin.  

Kokeen ja haastattelujen pohjalta havaittiin, että kuvien käyttö pohjustimina paransi kes-

kinäistä ymmärrettävyyttä selvästi. Lisäksi tuli ilmi, että suomen sanoihin vertaaminen oli koe-

henkilöiden tärkein käännösstrategia. Sitä käyttivät nekin, jotka eivät tienneet kielten sukulai-

suudesta. Toisaalta tietämättömyys ei ollut välitön este koemenestykselle. Kokeen osia koko-

naisuutena tarkastellessa nähtiin, että parhaiten menestynyt kolmannes koostui vain heistä, 

jotka suhtautuivat virolaisuuteen ja viron kielen myönteisesti. Muut tarkastellut taustamuuttujat 

eivät merkinneet. Tulos eroaa aikaisemmasta tutkimuksesta, joka tosin koskee länsigermaanisia 

kieliä (ks. van Bezooijen & Gooskens 2007: 254). Siksi katsotaan, että suomalaisilla on murre- 

ja kieli-identiteettinsä jatkona kielikuntaidentiteetti, joka on uusi käsite, ja se esitellään tässä 

tutkimuksessa ensi kertaa. Mitä vahvempi tämä identiteetti on, sitä myönteisempi on henkilön 

suhde suomen sukukieliin ja niitä puhuviin kansoihin, tässä tapauksessa viroon ja virolaisiin. 

Vahva identiteetti voi saada henkilön yrittämään kokeessa sinnikkäämmin. Se puolestaan joh-

taa hyviin tuloksiin. Koetulosten pohjalta nähdään myös, että mainituin perustein valitut sanat 

voivat Levenšteinin etäisyydellä mitaten erota suomen vastineistaan noin kahdesta kolmeen 

kirjainta ennen keskinäisen ymmärrettävyyden selvää heikkenemistä. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa esimerkiksi viron sanaston opetuksessa. Koska 

myönteinen asenne näyttäisi vaikuttavan myönteisesti myös samankaltaisuuden havaitsemi-

seen, tulisi viron kielen opiskelijoille antaa opetusta myös viron kulttuurista ja historiasta – tai 

myös muista suomen sukukielistä ja niitä puhuvista kansoista. Lisäksi voitaisiin laatia sellaisia 

oppimista tukevia sanakirjoja, joissa osoitetaan, että on olemassa tuhansia viron sanoja, jotka 

ovat loppujen lopuksi samankaltaisia suomen sanojen kanssa – siitä huolimatta, että joskus nii-

den tuottama ensivaikutelma voisi antaa toisin olettaa. Myös kuvien käyttöä sukukielten sanas-

ton opetuksessa voisi kehittää. Auttoivathan pohjustimina olleet kuvat koehenkilöitä paranta-

maan tuloksiaan käännöskokeessa. 
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KIRJOITTAMISEN OPETUS KAHDEKSANNEN LUOKAN ÄIDINKIELEN TUN-

NEILLA – KÄYTÖSSÄ OLEVAT KIRJOITTAMISEN OPPIMATERIAALIT SEKÄ 

OPETTAJAN JA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ KIRJOITTAMISEN OPETUKSESTA 

 

Yhteiskuntamme rakentuu kirjoitettujen tekstien varaan. Lukutaitokäsitys laajenee ja sen myötä 

lukemiseen ja kirjoittamiseen kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät. Digitalisoituminen luo uusia 

tekstejä ja tekstiympäristöjä, jotka on otettava perusopetuksessakin huomioon. Kirjoittamisen 

opetuksen tutkimus on yhteiskunnallisesti ajankohtaista. Tietoyhteiskunnassamme odotetaan 

yhä monipuolisempaa tekstitaitojen hallintaa (Luukka 2004: 114–117). Kirjoittamisen opetuk-

sen tutkimus on jäänyt lukutaitotutkimuksen varjoon. 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää: 

1. Minkälaisia käsityksiä äidinkielenopettajalla on kirjoittamisen opetuksesta yläkou-

lussa? 

2. Minkälaisia oppimateriaaleja äidinkielenopettaja käyttää kirjoittamisen opetuksessa? 

Miksi juuri nämä oppimateriaalit ovat käytössä?  

3. Minkälaisia käsityksiä oppilailla on kirjoittamisen opetuksesta? 

4. Miten tekstitaitojen kokonaisuus näkyy kirjoittamisen opetuksessa? 

Uudessa opetussuunnitelmassa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014) mo-

nilukutaidon käsite painottuu. Opetussuunnitelman mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden ope-

tuksessa keskeisimpiä taitoja ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä 

tiedon hankinnan ja jakamisen taidot (POPS 2014: 287). Näissä hyvä kirjoitustaito on välttä-

mätön. 

Tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä ovat opetussuunnitelma, monilukutaito ja 

tekstitaidot. Uusimmat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS) hyväksyttiin 

syksyllä 2014. POPS määrittää suomalaisten koulujen opetuksen sisällöt ja keskeisimmät ta-

voitteet, myös äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa. (Opetushallitus 2014.) Monilukutaito 

(eng. multiliteracy) tarkoittaa erilaisten tekstien tuottamisen ja tulkinnan taitoa sekä taitoa käyt-

tää kieltä tilanteen vaatimalla tavalla. Monilukutaito on laaja-alaista osaamista, joka sisältää 

lukutaidon lisäksi erilaisten tekstien tuottamisen taidon. (Luukka 2004.) Tekstitaidot taas ovat 

kulttuurisesti vakiintuneita tapoja käyttää kieltä ja osallistua tekstien avulla yhteisön toimintoi-

hin (Kauppinen 2012: 141). 

Aiempaa tutkimusta kirjottamisen opetuksesta äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa 

löytyy jonkin verran. Pilvi-Sisko Tiainen (2008) on pro gradu –tutkielmassaan tarkastellut kir-

joittamisen opetusta ja ohjausta kahdessa yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjasar-

jassa. Kirjoittamisen opetusta on tutkinut myös Hanna Käkelä (2013), joka keskittyy pro gradu 

–tutkielmassaan kirjoittamisen opetuksen ja sukupuolen rakentumiseen äidinkielen ja kirjalli-

suuden opettajien puheessa. 

Lähestyn aihetta tapaustutkimuksena: keskityn tutkimaan yhtä kahdeksatta luokkaa sekä 

heidän äidinkielenopettajaansa. Etnografinen tutkimusote mahdollistaa vastavuoroisen, ym-

märtämään pyrkivän kohtaamisen tutkittavan aiheen ja informanttien kanssa. (Lappalainen ym. 

2007: 10). Aineistonkeruumenetelmikseni olen valinnut haastattelun (ks. Hirsjärvi & Hurme 

2000; Ruusuvuori & Tiittula 2005), luokkahuonetilanteiden observoinnin sekä oppikirja-ana-

lyysin. Uskon pääseväni triangulaation kautta aiheeseen syvällisemmin käsiksi. Seuraamalla 

kirjoittamisen opetusta käytännössä, voin havaita asioita, joita opettaja tai oppilaat eivät osaa 

haastatteluvastauksissaan kielentää. Teemahaastattelen opettajaa ja ryhmähaastattelen oppi-

laita. Opettajan ja oppilaiden kokemusmaailmojen rinnakkain asettamisen uskon tuottavan 
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mielenkiintoisia tulkintoja. Tarkastelen myös äidinkielen oppikirjaa ja muita kirjoittamisen ma-

teriaaleja, mitä luokassa on käytössä. 

Tutkimusmenetelmänä hyödynnän laadullista sisällönanalyysia (Tuomi & Sarajärvi 

2018). Aineistoni analyysissa käytän apuna Ivaničin (2004) laatimaa kirjoittamisdiskurssi-

luokittelua, jonka avulla jaan aineistoni erilaisiin kirjoittamisdiskursseihin. Analysoin myös 

käytössä olevaa oppikirjaa ja muita käytössä olevia oppimateriaaleja. 

Aineistoni koostuu luokkahuonehavainnoista, neljästä kahdeksasluokkalaisten ryhmä-

haastattelusta, äidinkielenopettajan teemahaastattelusta sekä luokassa käytössä olevista oppi-

materiaaleista. Aloitan analyysin haastatteluiden ja observoinnin tuottaman aineiston jaotte-

lusta eri luokkiin Ivaničin kirjoittamisdiskurssiluokittelua ja laadullista sisällönanalyysia hyö-

dyntäen. Tämän jälkeen analysoin kirjoittamisen opetuksessa käytettyjä oppimateriaaleja oppi-

kirja-analyysin avulla. 

Alustavasta analyysistani käy päällimmäisenä ilmi, että oppilaat kokevat koulukirjoitta-

misen olevan kaukana heidän vapaa-ajan teksteistään. Saman huomion on tehnyt myös opettaja, 

joka kertoo tietoisesti muokkaavansa kirjoittamisen oppimateriaalia lähemmäksi oppilaiden 

maailmaa. Näin hän kokee opiskelumotivaationkin kasvavan. Tekstitaitojen kokonaisuus nä-

kyy kirjoittamisen opetuksessa melko monipuolisesti. Teknologian puute on usein suurin este 

esimerkiksi digitaalisten tai sosiaalisten tekstien teettämiselle äidinkielen oppitunneilla. 

Tutkimukseni voi saada äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat pohtimaan omia kirjoitta-

misen opetuksen käytänteitään, omaa opettajuuttaan ja asenteitaan kirjoittamisen opetusta koh-

taan. Lisäksi tutkimustulokseni voivat tarjota välineitä kirjoittamisen opetuksen suunnitteluun. 

 

Lähteet 

 
Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena 2000: Tutkimushaastattelu – Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: 

Yliopistopaino. 
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”SEKÄ ITSENSÄ ETTÄ MUIDEN ARVOSTAMINEN ON ELÄMÄSSÄ EHKÄ TÄR-

KEINTÄ” – (TYÖ)ELÄMÄTAITOJA ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN DRAAMA-

PAINOTTEISISTA OPPITUNNEISTA 

 

Perusopetuksen nykyisen opetussuunnitelman perusteet astuivat voimaan syksyllä 2016 herät-

täen samalla eri medioiden palstoilla keskustelua siitä, millaiseksi oppilaiden osaaminen muo-

toutuu opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti toteutetun opetuksen myötä. Pohtivaa kes-

kustelua onkin käyty kauaskatseisesti siitä, antaako esimerkiksi ilmiöoppimiseen ja digitaitoi-

hin perustuva opetus valmiuksia sellaisten tietojen ja taitojen kehittymiselle, joita oppilaat vart-

tuessaan arki- ja työelämässä pärjätäkseen tarvitsevat (mm. YLE 29.03.2017). Medioissa huo-

miota saaneista näkemyksistä huolimatta opetussuunnitelman perusteiden arvoperustan keskei-

simpiä kulmakiviä ovat kuitenkin edelleen ihmisyyteen kasvattaminen, globaalikasvatus sekä 

elinikäisen oppimisen valmiuksien kehittäminen, joilla pyritään vastaamaan niin tämän päivän 

kuin jatkuvasti muuttuvan yhteiskunnan osaamistarpeisiin (Halinen 2014; POPS 2014: 15–16). 

Näiden taitojen opettaminen onkin niin ikään jokaisen oppiaineen ja opettajan vastuulla, ja to-

teutettavassa opetuksessa taitojen kehittämisen tulee näkyä esimerkiksi monipuolisesti erilais-

ten opetusmenetelmien hyödyntämisenä (POPS 2014: 30–31).  

Yksi vastikään voimaan astuneen opetussuunnitelman myötä asemaansa vahvistaneista 

opetusmenetelmistä on draama, jonka sisältämää oppimispotentiaalia tässä tutkimuksessa tar-

kastellaan. Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojaakin siksi osin poikkitieteellisesti 

draamakasvatuksen tieteenalan keskeisimpiin käsityksiin. Draaman katsotaan olevan luonteva 

menetelmä nimenomaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen työvälineenä, sillä sen keinoin 

käsitetään olevan mahdollista harjoittaa useampia opetussuunnitelmassakin edellytettyjä taitoja 

samanaikaisesti (Heikkinen 2004: 138–139; Sarmavuori 2007: 18–24). Keskeisimpien draaman 

keinoin vahvistettavien taitojen, kuten viestintä- ja vuorovaikutustaitojen, voidaan myös katsoa 

olevan relevanttia osaamista työelämässä (Sajavaara & Salo 2007: 238, 243; Nykänen & Tyn-

jälä 2012: 19). Draamakasvatuksen lisäksi tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu 

työelämässä tarvittaviin taitoihin liittyvän tutkimuksen varaan. Kieli-, viestintä- ja vuorovaiku-

tustaitojen kontekstissa tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja ovat käsitelleet muun mu-

assa Sajavaara & Salo (2007), Kauppinen (2010) sekä Sajavaara (2010).  

Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteena ovat äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopet-

tajien sekä perusopetuksen yhdeksäsluokkalaisten kokemuksiin perustuvat käsitykset draama-

kasvatuksellisten menetelmien arvosta oppiaineen eri sisältöalueiden sekä työelämävalmiuk-

sien opetuksen välineenä yläkoulun aineenopetuksen kontekstissa. Tutkimuksessa selvitetään 

tapaustutkimuksena sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin menetelmin, millainen asema draa-

mapainotteisilla opetusmenetelmillä on kahden aineenopettajan ja perusopetuksen yhdeksäs-

luokkalaisten käsitysten mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen opetuksessa. Tutki-

musaineisto koostuu siis kahden yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan haas-

tattelusta sekä kahdeksastatoista yhdeksäsluokkalaisten kirjoitelmasta. Käytännössä tutkimus-

aineiston perusteella siis selvitetään, millaisia opetussuunnitelman laaja-alaisiin sekä äidinkie-

len ja kirjallisuuden oppiaineen sisältöalueisiin liittyviä tavoitteita opettajat draamaopetukselle 

asettavat ja kokevatko oppilaat oppineensa niitä taitoja, joita opettajien käsitysten mukaan toi-

minnasta olisi ollut tarkoitus oppia. Koska opetussuunnitelman perusteiden keskeisiin kulma-

kiviin lukeutuvat myös arki- ja työelämävalmiuksien opetus, tarkastellaan tutkimuksessa myös 

sitä, millaisia niiden kannalta merkittäviä taitoja yhdeksäsluokkalaiset kokevat 
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draamapainotteisista äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneista oppineensa. Näiden teemojen 

tutkimista ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset:  

 

     1A) Millainen asema draamalla on äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen opetuksessa    

             eräiden yhdeksäsluokkalaisten sekä kahden aineenopettajan kokemusten mukaan? 

     1B) Kuinka tutkimushenkilöt rakentavat käsityksiään draamasta kielellisesti? 

     2) Mitkä ovat yhdeksäsluokkalaisten sekä aineenopettajien käsitysten mukaan työelämän    

         kannalta merkittävimpiä äidinkielen ja kirjallisuuden draamapainotteisista oppitunneista  

         opittuja taitoja ja miten oppilaat arvioivat voivansa soveltaa näitä taitoja tulevaisuudessa? 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että draaman sisältämä oppimispotentiaali käsitetään aineis-

tossa verrattain laajana, mutta keskeisimmiksi sieltä nousevat odotetusti kuitenkin viestintään 

ja vuorovaikutukseen liittyvien taitojen kehittäminen sekä kokoavasti tulkittuna myös ihmisenä 

kasvaminen, joiden katsotaan antavan valmiuksia myös työelämää silmällä pitäen (vrt. esim. 

Pyykkö ym. 2007: 141; Rehnbäck & Keskinen 2005: 14–15). Opettajien draamalle asettamien 

oppimistavoitteiden sekä oppilaiden kuvaamien saatujen oppien väliltä onkin löydettävissä lu-

kuisia sisällöllisiä ja sanatason yhteyksiä, mikä osaltaan osoittaa draaman aseman erilaisten 

taitojen opetuksen välineenä hahmottuvan varsin samankaltaisena niin opettajille kuin oppilail-

lekin. Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen 

kontekstissa draamamenetelmien hyödyntämiseen liittyvässä kehitystyössä paitsi tutkimuksen 

kohteena olleessa oppilaitoksessa, myös laajemmalti, vaikkeivat tutkimustulokset yleistettä-

vissä olekaan, sillä tutkimustieto perustuu autenttisiin kokemuksiin, joiden avulla draamame-

netelmistä kiinnostuneiden henkilöiden on mahdollista saada vinkkejä ja kannustusta aiempien 

tutkimusten perusteella työläänä pidetyn draamaopetuksen toteuttamiseen. 
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MISTÄ PUHUMME, KUN PUHUMME OPETUSSUUNNITELMISTA? 

 

Maisterintutkielmassani tarkastelen, miten perusopetuksen järjestäjät ja koulut puhuvat opetus-

suunnitelmista Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin esi- ja perusopetuksen 

opetussuunnitelmien toimeenpanon arviointihankkeen ensimmäisessä vaiheessa kerätyn kyse-

lyaineiston avovastauksissa. Opetussuunnitelman perusteet ja siitä johdetut paikalliset opetus-

suunnitelmat käsitetään yleisesti koulutuksen kehittämisen välineiksi. Siitä syystä ei ole yhden-

tekevää, millaisia käsityksiä ja mielipiteitä opetussuunnitelmia työssään toteuttavilla toimijoilla 

opetussuunnitelmista on. Toimijoiden käsitykset ja mielipiteet esimerkiksi opetussuunnitel-

mien toimivuudesta koulutyössä vaikuttavat siihen, millä tavalla ne todella koulutuksen järjes-

tämiseen ja kehittämiseen vaikuttavat. 

 

Tutkielmani keskiössä ovat opetussuunnitelmia koskevat kielenkäytön tavat. Tutkimuskysy-

mykseni ovat: 

- Mistä opetuksen järjestäjät ja koulut puhuvat, kun he puhuvat opetussuunnitelmista? 

- Mitä opetussuunnitelmat ovat tai eivät ole? 

- Mitä opetussuunnitelmien kuvataan tekevän tai millaisen toiminnan kohteita ne ovat? 

Millaisen toiminnan välineitä opetussuunnitelmat ovat? 

- Millaiseen toimintaan opetussuunnitelmat liitetään? 

Uusin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet -asiakirja eli POPS hyväksyttiin vuoden 

2014 syksyllä, mistä käynnistyi suomalaisen perusopetuksen viimeisin laaja reformi. Opetus-

suunnitelman perusteet, siitä johdetut paikalliset opetussuunnitelmat ja edelleen paikallisista 

opetussuunnitelmista laaditut lukuvuosisuunnitelmat ohjaavat kaikkea Suomessa järjestettävää 

koulutusta (Opetushallitus 2014). Opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu suomalaisen pe-

rusopetuksen keskeiset tehtävät ja tavoitteet. Velvoittavana asiakirjana se on perusopetuslain ja 

-asetusten sekä valtioneuvoston perusopetusta koskevien asetusten ohella merkittävimpiä kou-

lutuksen normiohjauksen keinoja. 

Opetussuunnitelman käsitettä on yritetty määritellä opetussuunnitelmien tavoitteiden, si-

sältöjen ja painotusten kautta sekä erilaisista opetuksellisista näkökulmista. Yleensä opetus-

suunnitelmat käsitetään joko hallinnollisena tekstinä, jolloin määritelmissä korostetaan asiakir-

jojen ohjaavuutta ja poliittisuutta, tai didaktisena tekstinä, jolloin korostetaan asiakirjojen yh-

teyttä opetukseen. (Rokka 2011: 34–42.) Vitikan (2009: 49–50) mukaan eri määrittelyille on 

yhteistä ainoastaan käsitys opetussuunnitelmasta keskeisimpänä asiakirjana, jossa jokin yhteisö 

ilmaisee koulutukseen liittyvän tahtotilan. 

Opetussuunnitelmat ovat aina sidoksissa niitä ympäröivään yhteiskuntaan, kulttuuriin ja 

koulutusjärjestelmään, ja niillä on todettu olevan useita erilaisia pedagogisia ja tiedollisia teh-

täviä (ks. Pietarinen, Pyhältö & Soini 2016: 1–3; Vitikka 2009: 68–69). Opetussuunnitelman 

perusteissa otetaan kantaa, millä tavalla ja kuinka paljon kouluissa tulisi eri oppiaineita opettaa, 

mitkä asiat koulutusjärjestelmässämme ovat säilyttämisen arvoisia sekä millaisia muutoksia tai 

uudistuksia koulutusjärjestelmässämme tulisi tapahtua. Suomalaisen perusopetuksen tärkeim-

mäksi tehtäväksi nostetaan yleensä koulutuksellisen tasa-arvon turvaaminen (Vitikka 2009: 68–

69).  

Tarkastelen maisterintutkielmassani kuvailevan ja kriittisen diskurssianalyysin keinoin, 

miten opetuksen järjestäjät ja koulut puhuvat opetussuunnitelmista ja millainen kuva opetus-

suunnitelmista heidän puheensa perusteella muodostuu. Diskurssintutkimus voidaan ymmärtää 
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kielen merkitysneuvottelujen tutkimukseksi, jossa tarkkaillaan kielenkäytön ja todellisuuden 

suhdetta sekä kielenkäyttöön liittyviä käytänteitä, jännitteitä ja sääntöjä (Pietikäinen & Mänty-

nen 2009: 12; 18). Diskurssianalyysin avulla pyrin ymmärtämään opetussuunnitelmille annet-

tuja merkityksiä ja tarkastelemaan perusopetuksen järjestäjien ja koulujen käsityksiä opetus-

suunnitelmista. Tarkastelen perusopetuksen järjestäjien ja koulujen käsityksiä suhteessa muista 

lähteistä, kuten opetussuunnitelman perusteista itsestään, peräisin oleviin käsityksiin. 

Karvin arviointihankkeessa arvioidaan vuosien 2016–2020 aikana neljässä eri vaiheessa 

uusien esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden paikallista implementointia, 

koulutuksen ohjausjärjestelmän toimivuutta, paikallisia opetussuunnitelmaprosesseja ja opetus-

suunnitelmien sisäisten tavoitteiden toteutumista. Arviointihankkeen ensimmäisessä vaiheessa 

aineistoa on kerätty kouluilta, esiopetusyksiköiltä sekä perus- ja esiopetuksen järjestäjiltä nel-

jällä laajalla Webropol-kyselyllä syksyllä 2017. Hyödynnän maisterintutkielmassani vain kou-

luilta ja perusopetuksen järjestäjiltä kerättyjen kyselyaineistojen avovastauksia. Koulut ja pe-

rusopetuksen järjestäjät ovat vastanneet kyselyihin ryhmissä, joissa on ollut edustettuna paikal-

liseen opetussuunnitelmaprosessiin osallistuneita henkilöitä. Avovastauksista voidaan tutkia, 

mitä OPS:t opetuksen järjestäjien ja koulujen avovastauksissa ovat tai eivät ole sekä millaisia 

OPS:t ovat. Vastauksissa kuvataan, mitä OPS:t tekevät tai ovat tehneet ja millaisen toiminnan 

kohteita OPS:t ovat. OPS:ia kuvataan lisäksi toiminnan välineinä tai pohjana toiminnalle: nii-

den avulla, pohjalta tai vaikutuksesta tehdään jotakin. 

Opetussuunnitelmat käsitetään julkisessa keskustelussa koulutuksen kehittämistä aiheut-

taviksi asiakirjoiksi ja niille asetetaan useita erilaisia tehtäviä ja rooleja koulutukseen, kasva-

tukseen ja opetukseen liittyen. Esimerkiksi Vitikka (2009: 24–26) kuvailee opetussuunnitelman 

perusteita koulutuksen kehittämisen reunaehtona ja mainitsee asiakirjan vaikuttavan voimak-

kaasti muutosten ja uudistusten käytäntöön saattamiseen. Tarkastelemalla koulujen ja perus-

opetuksen järjestäjien käsityksiä ja suhteuttamalla niitä muista lähteistä muodostuneisiin käsi-

tyksiin pyrin hahmottelemaan opetussuunnitelmien roolia koulutuksen ohjausjärjestelmässä ja 

laatimaan tarkempaa kokonaiskuvaa ja ymmärrystä opetussuunnitelmista ylipäänsä. Erityistä 

huomiota kiinnitän siihen, kuinka opetussuunnitelmista puhutaan suhteessa koulutuksen kehit-

tämiseen. Tutkielmani tuloksia voidaan käyttää opetussuunnitelmia käsittelevän keskustelun 

tukena. Ilman jaettua ymmärrystä opetussuunnitelmista emme voi täysin luottaa niiden toimi-

vuuteen ja vaikuttavuuteen esimerkiksi kehittämisprosesseissa. Tiedon lisääminen opetussuun-

nitelmien tehtävistä, rooleista ja käyttötarkoituksista sitouttaa toimijoita opetussuunnitelmiin ja 

voi auttaa myös opetushallinnon asiantuntijoita jäsentämään ja täsmentämään opetussuunnitel-

mien suunnittelu- ja laadintaprosessia. 
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POIKIEN KÄSITYKSIÄ LUKEMISESTA JA SEN SOSIAALISESTA HYVÄKSYTTÄ-

VYYDESTÄ 

 

Maisterintutkielmani käsittelee sukupuolen ja lukemisen suhdetta sosiaalisen hyväksyttävyy-

den näkökulmasta vertaisryhmässä. Tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä kahdeksas-

luokkalaisilla pojilla on lukemisesta ja sen vaikutuksista sosiaalisesti rakentuvaan hyväksyn-

tään. Tutkimusaihe on erittäin ajankohtainen, sillä lukeminen ja heikkenevä lukutaito etenkin 

poikien osalta on ollut toistuva uutisaihe mediassa (ks. esim. Manninen 2017). Tutkimuksella 

on myös pedagogista relevanssia, sillä se lisää tietoutta oppilaiden keskuudessa esiintyvistä pu-

hetavoista, joihin voidaan opetuksessa kiinnittää huomiota. Tulokset eivät tässä laajuudessa ole 

yleistettävissä, mutta ne kuvaavat yhdenlaisia olemassa olevia diskursseja ja representaatioita. 

Tutkimuksen avulla voidaankin saavuttaa arvokasta tietoa oppilaiden näkökulmasta, sillä luku-

taitokeskustelussa oppilaiden ääni ei juuri kuulu. Lukemisen sosiaalisen aspektin tarkastelu voi 

valottaa lisää esimerkiksi syitä lukemisen määrään. Diskurssintutkimuksen viitekehyksessä 

omaa aihettani sivuavaa tutkimusta on tehnyt Sorri (2017), jonka maisterintutkielma käsittelee 

uutisteksteissä rakentuvia representaatioita tytöistä ja pojista lukijoina. Tutkimustuloksien mu-

kaan pojat representoituvat heikkoina lukijoina ja stereotyyppisen maskuliinisuuden kautta 

(Sorri 2017). Tämän takia onkin tärkeää tarkastella aihetta myös oppilaiden ja etenkin poikien 

näkökulmasta. Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Millaisia diskursseja kahdeksasluokkalaisten poikien teksteissä rakentuu lukemisesta?  

2. Millaisia representaatioita rakentuu tytöistä ja pojista lukijoina kyseisissä teksteissä?  

3. Millaisia käsityksiä pojilla on lukemisen vaikutuksesta sosiaaliseen hyväksyttävyyteen 

vertaisryhmissä?  

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys koostuu diskurssintutkimuksesta ja lukemiskäsityk-

sistä. Diskurssintutkimuksen perusajatus on, että kieli on kontekstisidonnaista ja todellisuutta 

muokkaavaa (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 17–18). Viitekehyksen avulla pystyn tarkaste-

lemaan puheessa ehkä tiedostamattomiakin käsityksiä ja puhetapoja lukemisesta. Hyödynnän 

tutkimuksessa diskurssien ja representaatioiden käsitteitä, joiden avulla pyrin tarkastelemaan 

tutkimukseen osallistuvien nuorten todellisuutta. Tässä tutkimuksessa diskursseilla tarkoitetaan 

Faircloughia (1992: 63–64) mukaillen sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoja, jotka kuvaavat ja 

muokkaavat todellisuutta, mutta myös muokkautuvat todellisuuden mukaan. Representaatio 

tarkoittaa muun muassa asioiden kielellistä esittämistä (Knuuttila & Lehtinen 2010: 10). Luku-

taitoa ja lukemista merkityksiä luovana, sosiaalisena ja kulttuurisena taitona tarkastelevaa nä-

kökulmaa kutsutaan sosiokulttuuriseksi lukutaitokäsitykseksi, jossa lukeminen nähdään tilan-

nesidonnaisena toimintana erityyppisten tekstien kanssa (Hamilton 2010: 8, 10).  

Tutkimuksen aineisto kerätään eräältä kahdeksannelta luokalta kaksivaiheisesti, ja se kat-

taa kymmenkunta ainekirjoitusta ja kolme ryhmähaastattelua. Tutkimuseettisten periaatteiden 

mukaan tutkimukseen kysytään luvat ja aineistoa käsitellään asianmukaisesti. Oppilaat kirjoit-

tavat strukturoidun aineen liittyen lukemiseen. Kerrontaan perustuvassa aineistonkeruumuo-

dossa tutkittavilla on mahdollisuus ilmaista käsityksiään omin sanoin (Heikkinen 2001: 121). 

Tämän jälkeen tekstin kirjoittaneista pojista muodostetaan 3–4 hengen ryhmät ryhmäkeskuste-

luja varten. Ryhmäkeskusteluissa hyödynnän puolistrukturoitua teemahaastattelua. Teema-

haastattelu etenee suunniteltujen teemojen mukaan, joita voidaan käydä eri järjestyksessä haas-

tattelusta riippuen (Hirsjärvi & Hurme 2000: 48). Keskustelussa käydään siis läpi etukäteen 

määrittelemiäni teemoja kysymysten avulla, mutta tilanne on keskustelunomainen ja roolini 

tutkijana on keskustelun rakentaja ja rohkaisija (ks. esim. Pietilä 2010: 213). Ryhmäkeskustelu 
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aineistonkeruun metodina tarjoaa mahdollisuuden saada tietoa haastateltavien sosiaalisesta ym-

päristöstä (Hirsjärvi & Hurme 2000: 61), mikä liittyy oleellisesti tutkimukseeni. Sosiaalisella 

ympäristöllä tarkoitetaan tutkimuksessa etenkin nuoren vertaisista muodostuvaa ympäristöä – 

kavereita, luokkalaisia ja harrastusporukoita. 

 Hyödyntämällä aineistotriangulaatiota eli erilaisten aineistojen käyttöä on mahdollista 

tarkastella ilmiötä yksilön ja ryhmän näkökulmista. Eri tuottamistavat antavat tutkittaville myös 

mahdollisuuden ilmaista itseään monipuolisesti. Kirjoittamiseen liittyy suunnittelun ja korjaa-

misen mahdollisuus, kun puhe on todennäköisemmin spontaanimpaa. Nämä piirteet voivatkin 

vaikuttaa diskurssien ja representaatioiden rakentumiseen. Keskustelut videoidaan ja nauhoite-

taan, jotta litteroitaessa puheenvuorot kirjataan oikein.  

Aineiston kielellisen analyysin työkaluna hyödynnän systeemis-funktionaalisen kieliteo-

rian ideationaalista ja interpersoonaista metafunktiota. Ideationaalisen metafunktion tasolla kie-

lelliset valinnat luovat todellisuutta eli representoivat sitä (Halliday 1978: 112). Poikien teks-

teissä esiintyvät diskurssit ja representaatiot kielellistyvät siis kyseisellä tasolla. Interpersoo-

nainen metafunktio sisältää asenteiden ja suhtautumisen kielellistä ilmaisua, ja siinä kiteytyy 

sosiaalisten roolien kielellistäminen (mp.). Kyseisen metafunktion avulla aineistosta voidaan 

tarkastella esimerkiksi sitä, miten lukemiseen suhtaudutaan. 
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JALKAPALLON MASKULIININEN HEGEMONIA MIESTEN JA NAISTEN OTTELU-

SELOSTUKSIEN REPRESENTAATIOISSA 

 

Tutkimukseni aiheena on jalkapallon maskuliininen hegemonia ja sen ilmeneminen miesten ja 

naisten otteluiden selostuksissa. Keskityn erityisesti representaatiomalleihin ja niiden keskinäi-

siin eroavaisuuksiin. Sukupuolten välinen tasa-arvo, yhteiskunnassa ja myös erityisesti urhei-

lussa, on alati pinnalla oleva asia. Maailman seuratuimpana ja suosituimpana lajina jalkapal-

lolla olisi hyvä asema näyttää esimerkkiä, mutta sen sijaan se on poikkeuksellisen sitkeästi pi-

tänyt kiinni konservatiivisesta ympäristöstään, jossa naisten asema on systemaattisesti huo-

nompi (ks. esim. Meân 2010: 65–66). Hypoteesini mukaan tämä tilanne, maskuliininen hege-

monia, näkyy ja uusiutuu myös otteluselostuksien kielellisissä valinnoissa, ja pyrin löytämään 

siitä merkkejä tässä tutkielmassa. Kieli on yksi potentiaalinen eriarvoisuuden rakentamisen 

paikka, ja esimerkiksi suomen kielen lautakunta on jo yli kymmenen vuotta sitten linjannut, 

että sukupuolineutraali kielenkäyttö ja seksistisen kielen välttäminen edistävät yhdenvertai-

suutta (ks. Väisänen 2013). Tämän vuoksi on oleellista tunnistaa ja nostaa esiin jalkapallon 

otteluselostuksien sukupuolittuneita toimintatapoja.  

Tutkimuskysymykseni ovat:  

1. Miten mies- ja naispelaajia representoidaan selostuksissa ja millaisia rooleja represen-

taatiot antavat mieheydelle, naiseudelle, maskuliinisuudelle ja feminiinisyydelle jalkapallossa? 

2. Millaisia miesten ja naisten jalkapalloon liittyviä diskursseja selostuksissa nousee esiin 

näiden valintojen myötä? 

3. Pitävätkö nämä valinnat yllä jalkapallon maskuliinista hegemoniaa, vai murtavatko ne 

sitä?  

Tutkimukseni viitekehyksenä toimii M. A. K. Hallidayn systeemis-funktionaalinen teo-

ria, jonka tavoitteena on tutkia kieltä merkityksenannon näkökulmasta ja selvittää kielisystee-

min toimintatapoja. Teorian perusidea ei ole vain erilaisten puhetekojen luokittelu, nimeäminen 

ja kuvaus, vaan kielisysteemin selittäminen ja ymmärtäminen kielen funktionaalisten perusteh-

tävien kautta. Teorian keskeinen käsite on metafunktio, kielen perustehtävien keskittymä, joita 

Halliday on nimennyt kolme. Tarkastelen tutkimuksessani näistä ennen kaikkea ideationaalista 

metafunktiota, joka keskittyy ihmisten kokemuksiin maailmasta. Ideationaalisen metafunktion 

avulla puhuja hahmottaa todellisuutta ja samalla rakentaa siitä tietynlaisen tulkinnan, mikä sopii 

hyvin päämäärääni löytää merkkejä jalkapallon maskuliinisen hegemonian olemassaolosta ja 

uusintamisesta. Teoriataustaani kuuluu myös sukupuolentutkimus, ja keskeisiä käsitteitä ja nä-

kökulmia, kuten maskuliinisuuden konfiguraatio sekä sisäinen ja ulkoinen hegemonia, olen am-

mentanut erityisesti kriittisestä mies- ja maskuliinisuustutkimuksesta.   

Aineistoni koostuu neljästätoista Ylen kanavilla vuosina 2016–2017 näytetystä jalka-

pallo-ottelusta, joista seitsemän on miesten ja seitsemän naisten. Olen koonnut aineistoni osit-

tain mielivaltaisesti, mutta pyrkinyt saamaan mukaan mahdollisimman monta eri selostajaa ja 

kommentaattoria, jotta tekemäni havainnot olisivat mahdollisimman yleistettäviä. Aineisto on 

litteroitu karkeasti, ja olen tutkinut sitä diskurssianalyysin avulla. Tärkeää on ollut ottaa huo-

mioon konstruktivistinen näkökulma, jossa kieltä tarkkaillaan osana sitä sosiaalista todelli-

suutta, jossa se on olemassa. Olen pyrkinyt pitämään keskiössä kielen, kielenkäyttäjien ja ym-

päristön keskinäisen vuorovaikutuksen. 

Olen onnistunut tutkimuksessani osoittamaan jalkapallon otteluselostuksissa esiintyviä 

maskuliinisia painottumia ja sukupuolittuneita toimintatapoja. SF-kielitieteen potentiaali/aktu-

aali-jaottelun mukaisesti olen pohtinut myös, johtuvatko nämä toimintatavat suomen 
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kielijärjestelmän selostajille asettamista rajoitteista, vai heidän henkilökohtaisista valinnoistaan 

hyödyntää kielipotentiaaliaan painottuneesti. Olen havainnut aineistossani merkittäviä epätasa-

painottuneisuuksia esimerkiksi mies- ja naissukupuolta ilmentävien puhuttelusanojen käyttä-

misessä, pelaajien ulkonäön representoinnissa, maskuliinisen ja feminiinisen kielenaineksen 

hyödyntämisessä, sekä naisten jalkapallon lingvistisessä merkitsemisessä, jolla vahvistetaan 

miesten jalkapallon asemaa lajin kategoriastandardina. Lisäksi miesten jalkapallon ensisijai-

suutta ja arvokkuutta naisten jalkapalloon nähden rakennetaan useilla kielellisillä keinoilla, ku-

ten keskinäisillä viittauksilla. Lopuksi olen pohtinut aineistoani sisäisen hegemonian ja masku-

liinisuuden kriisin näkökulmien kautta, käyttäen Niemisen (2006: 18–22) kriittiselle miestutki-

mukselle hedelmälliseksi arvioimaa vastakarvaan lukemisen taktiikkaa. 

Aineistoni perusteella olen tehnyt päätelmän, että selostajat kokevat miesten mukanaolon 

jalkapallossa luontevammaksi kuin naisten. Miespelaajia representoidaan vapaammin ja moni-

puolisemmin niin puhuttelusanoilla, ulkonäöllisesti kuin vertauskuvienkin kautta, heidän suku-

puoltaan tuodaan paljon enemmän esiin, ja heitä kohtaan uskalletaan myös esittää suorempaa 

kritiikkiä. Naispelaajista puhuttaessa pysytellään paikoin suorastaan ylikorostuneesti sukupuo-

lineutraaleissa kielenaineksissa, ja esimerkiksi viittaukset heidän ulkonäköönsä oikeutetaan lä-

hes aina pelillisillä tapahtumilla. Tekemieni havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, etteivät se-

lostajat ole varmoja siitä, miten naispuolisista jalkapalloilijoista kuuluisi puhua. Samalla mie-

heyttä jalkapallossa representoidaan lajin ensisijaiseksi muodoksi asettamalla naisten jalka-

pallo toistuvalla lingvistisellä merkitsemisellä ja keskinäisillä viittauksilla alakategoriamaiseen 

valoon. Olen pohtinut maskuliinista hegemoniaa kuitenkin myös siltä kannalta, minkälaisia 

vaatimuksia se asettaa miesten jalkapallolle. Miesten jalkapallo ei suinkaan näytä olevan rajoit-

teista vapaa, vaan pelaajiin suunnataan jatkuvasti selostuksissa naisten jalkapalloa voimak-

kaammin kritiikkiä ja odotuksia, joihin heidän täytyy yltää.    

En usko, että maskuliinisen hegemonian ja sukupuolten välisen epätasa-arvon poistami-

nen jalkapallosta on mahdollista vielä pitkään aikaan. Kielelliset toimintamallit, vakiintuneet ja 

toistuvat tavat, joilla asioista puhutaan, ovat kuitenkin oivallinen paikka havaita tällaisia luon-

nollisina pidettyjä epätasapainoisuuksia ja eriarvoisuuksia, ja tulla niistä tietoisiksi. Tainion 

(2001: 102) mukaan juuri tällaisessa tiedostamisessa ja tunnistamisessa piilee muutoksen avain: 

kun sukupuoliin liittyvät myytit on ensin tuotu näkyviin, on helpompi etsiä vaihtoehtoisia tul-

kintatapoja. 
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”JUURISTA YLYPEE” – MURTEET JA PAIKALLINEN IDENTITEETTI SUOMENKIE-

LISESSÄ RAP-LYRIIKASSA 

 

Tämä tutkielma käsittelee murteiden käytön funktioita suomenkielisessä rap-lyriikassa. Erityi-

senä kiinnostuksen kohteena on hiphop-kulttuurille ominaiset (ks. Cramer & Hallett 2012: 256) 

paikallisidentiteettien rakentamispyrkimykset. Murteellisten valintojen funktioita onkin tutkittu 

ensisijaisesti suhteessa identiteettien diskursiiviseen rakentumiseen, vaikka aineiston analyysi 

paljastaa myös joitain muita murteiden hyödyntämisen funktioita. Identiteettien rakentumisen 

ohella murteiden hyödyntäminen liittyy kiinteästi esimerkiksi riiminmuodostukseen. Tutki-

musaihe motivoituu ensisijaisesti globaalin kulttuurisen murroksen myötä: paikalliset kieli-

muodot ja paikallisuuteen kiinnittyvät identiteetit ovat luonnollisesti alttiita muokkautumaan 

laajempien kulttuuristen muutosvirtauksien mukana. Minua kiinnostaa, miten alkujaan tarkka-

rajaisen paikallinen, Yhdysvalloissa syntynyt alakulttuuri adaptoituu keinoksi käsitellä paikal-

lisidentiteettikysymyksiä Suomen kontekstissa ja minkälaisia merkityksiä mainittu kulttuurinen 

siirtymäprosessi tuottaa. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1) Minkälaisia murrepiirteitä rap-lyriikassa hyödynnetään? 

2) Minkälaisia funktioita rap-lyriikan murteellisella aineksella on paikallisidentiteettien 

rakentumisen kannalta? 

3) Minkälaisia paikallisidentiteettien rakentumiseen liittyviä diskursseja murteelliset va-

linnat tuottavat rap-lyriikkaan? 

Teoreettisesti tutkielma kiinnittyy systeemis-funktionaalisen kielentutkimuksen viiteke-

hykseen. Systeemis-funktionaalisella kieliteorialla tarkoittaa tutkimussuuntaista, jossa kieltä 

tutkitaan sen käytön ja käyttökontekstien näkökulmasta (Luukka 2002: 89). Kieli nähdään sys-

teemis-funktionaalisen teorian piirissä sarjana valintoja (Halliday 1985: 262) ja nämä valinnat 

kielen merkitysresursseiksi (Eggins 2004: 2). Kielellä katsotaan olevan erilaisia päätehtäviä, 

joita kutsutaan metafunktioiksi (Halliday 2014: 29–31). Metafunktiot jakautuvat ideationaali-

siin, interpersoonaisiin ja tekstuaalisiin metafunktioihin (mts.). Ideationaaliset metafunktiot liit-

tyvät sosiaalisten todellisuuksien rakentumiseen, interpersoonaiset metafunktiot osallistujaroo-

lien jakautumiseen ja tekstuaaliset metafunktiot tekstin koheesioon (Shore 2012: 146). Tutkiel-

man menetelmät ovat sisällön analyysi ja diskurssianalyysi. Diskurssianalyysi sopii funktio-

naalisen kielentutkimuksen menetelmäksi hyvin, sillä se rakentuu kielen toiminnallisuutta ko-

rostavan käsityksen (ks. Metsämuuronen 2005: 238) varaan. Tutkielmassa identiteettien raken-

tuminen käsitetäänkin ensisijaisesti diskursiiviseksi ilmiöksi. 

Analyysi rakentuu siten, että aineistosta eritellystä ja luokitellusta murreaineksesta on 

määritelty ideationaalisia ja interpersoonaisia metafunktioita. Kielen ideationaaliset tehtävät 

liittyvät erilaisten fokus on siinä, mitä identiteettien rakentumiseen tähtääviä tehtäviä murteel-

lisilla valinnoilla aineiston rap-teksteissä on. Lisäksi on eritelty paikallisidentiteetteihin kytkey-

tyviä diskursseja, joita murteellisten valintojen voidaan tulkita osaltaan rakentavan. Tutkielma 

nivoo yhteen fennististä dialektologiaa ja sosiolingvistiikkaa, minkä lisäksi sen voidaan katsoa 

asettuvan osaksi hiphop-tutkimuksen alati kasvavaa kenttää. Tutkielman aineisto koostuu 

18:sta suomenkielisestä rap-kappaleesta, joiden lyriikat on litteroitu ja lisätty tutkielman liit-

teet-lukuun. Aineistossa on edustettuna melko monella eri aluemurteella tuotettua rap-lyriik-

kaa, vaikka jotkin murrealueet jäävät valitettavasti tarkastelun ulkopuolelle. Tämä johtuu siitä, 

ettei joihinkin murrealueisiin kiinnittyvää rap-lyriikkaa vaikuta olevan levytetty. 
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Aineiston teksteissä esiintyvä murreaines on pääasiassa äänteellistä vaihtelua. Harvinai-

sempia ovat varsinaiset murresanat, joiden painoarvon voi kuitenkin tulkita varsin suureksi: 

murresanat kantavat teksteissä kiteytyneitä merkityksiä. Murteelliset sananvalinnat kiinnittävät 

tekstittäjien luomat hahmot osaksi ei-urbaaneja ympäristöjä (esimerkki 1). Lisäksi murteilla 

luodaan vastakkainasetteluja ja erilaisia dialogisia asetelmia, joiden puitteissa paikallisidenti-

teetteihin kytkeytyviä poliittisia kysymyksiä käsitellään (esimerkki 2). 

1) mie vaalin vanahaa / vaikka puhe sammaltaa / tunturin päältä kuikuilee maisemaa 

avaraa (Kemmuru: Landespede) 

2) nää katot mua nokkavartta pitkin / mut mä en kumartas sua vaikka näläkää näkisin 

(Perusjätkät: Hei isoherra) 

Murteellisten valintojen varaan rakentuvia paikallisidentiteettejä tuottavia diskursseja on 

määritelty yhteensä kuusi (6). Puolet diskursseista liittyy yksilötason identiteetinmuodostuk-

seen. Näitä diskursseja ovat uhoavan kotiseutuylpeyden, nöyrän kotiseutuylpeyden sekä kahden 

rinnakkaisen paikallisidentiteetin diskurssit. Loput kolme diskurssia liittyvät paikallisidentitee-

tin kannalta olennaisten, laajempien poliittisten kysymysten kommentointiin. Nämä diskurssit 

ovat maantieteellisen vastakkainasettelun diskurssi sekä antiliberalistinen ja uusliberalistinen 

diskurssi. 

Aineiston perusteella voidaan päätellä, että murteellisten valintojen ja paikallisidentitee-

tin suhde on kiinteä. Vaikka murteilla on vaikutuksensa tekstin muotoon (kuten riiminmuodos-

tukseen), vaikuttaisi murteellisten valintojen merkittävin funktio olevan hiphop-traditioon kiin-

teästi kuuluvien paikallisidentiteetin työstämisen ja sosiaalisten ongelmien kommentoimisen 

omaleimainen adaptoiminen osaksi paikallista mielenmaisemaa. 
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KESKILUOKKAAN JA TYÖVÄENLUOKKAAN LIITTYVÄT DISKURSSIT SUOMI24-

KESKUSTELUPALSTALLA JA HELSINGIN SANOMIEN VERKKOUUTISOINNISSA 

 

Maisterintutkielmassani tutkin sanoihin keskiluokka ja työväenluokka liittyviä diskursseja 

Suomi24-keskustelupalstalla sekä Helsingin Sanomien verkkouutisoinnissa. Tavoitteenani on 

korpusavusteisen diskurssianalyysin keinoin analysoida, millaisia diskursseja tutkimiini yhteis-

kuntaluokkiin liitetään analyysin kohteena olevissa aineistoissa sekä jossain määrin myös ver-

tailla, millaisia eroavaisuuksia tai yhtäläisyyksiä aineistojen välillä esiintyy. Tutkimuskysy-

mykseni ovat seuraavat: 

1. Millaisia diskursseja sanoihin keskiluokka ja työväenluokka liitetään Helsingin Sano-

mien verkkouutisoinnissa ja Suomi24-keskustelupalstalla? 

2. 1b. Millaisia eroavaisuuksia tai yhtäläisyyksiä keskiluokkaan ja työväenluokkaan liitty-

villä diskursseilla on eri aineistojen välillä? 

Tutkimustani motivoi havainto suomalaisen luokkapuheen ristiriitaisuudesta. Yhtäältä on 

esitetty, että perinteinen luokkajako on yhteiskunnassamme tapahtuneiden muutosten vuoksi 

käynyt vanhentuneeksi, eikä se enää sovellu selittämään sitä sosiokulttuurista todellisuutta, 

jossa tällä hetkellä elämme (Ruonavaara 2004: 110). Toisaalta viime vuosina luokkakysymyk-

set ovat kuitenkin jälleen alkaneet herättää Suomessa yhä kasvavaa kiinnostusta ja aiheen tii-

moilta on esimerkiksi julkaistu runsaasti uutta kirjallisuutta. (Erola 2010: 20). Vuonna 2018 

julkaistun tutkimuksen mukaan niinkin suuri osa kuin 85 prosenttia suomalaisista kokee sa-

maistuvansa johonkin yhteiskuntaluokkaan (Pitkänen & Westinen 2018: 16–17). 

 Tutkimukseni aineistona käytän ensinnäkin Kielipankin ylläpitämää Suomi24-korpusta, 

joka sisältää Suomi24-keskustelufoorumilla vuosina 2001–2016 käydyt keskustelut. Toiseksi 

käytän aineistona Helsingin Sanomien verkkosivuilla julkaistuista uutisista itse koostamiani 

korpuksia. Sivuston hakutoimintoa hyödyntäen olen koonnut korpuksiksi vuosina 2001–2016 

julkaistut uutiset, jotka sisältävät hakusanan työväenluokka tai keskiluokka. Aineistot on valittu 

sillä perusteella, että ne edustavat keskenään melko erilaisia kielenkäytön konteksteja ja tuot-

tavat näin tutkimuksen kohteena olevasta luokkasanastosta monipuolisempaa tietoa kuin pel-

kästään yhden aineiston käyttäminen tuottaisi.  

Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä toimivat kriittinen diskurssintutkimus, kor-

puslingvistinen tutkimus ja luokkatutkimus. Kriittinen diskurssianalyysi yhdistelee sekä kieli-

tieteelliseen että yhteiskunnalliseen diskurssintutkimukseen kuuluvia näkemyksiä. Lähtökoh-

tana on, että kieli ei yksinomaan kuvaile ympäröivää todellisuutta vaan myös uusintaa ja muok-

kaa sitä (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 18). Eräs kriittisen diskurssianalyysin tärkeimmistä 

käsitteistä on diskurssin käsite, jolla voidaan viitata muun muassa kohtuullisen vakiintuneisiin, 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa käytettyihin tapoihin merkityksellistää ja kuvata erilaisia 

asioita tietynlaisten näkökulmien kautta (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 27). 

 Korpuslingvistiikan keinoin taas voidaan tietokoneavusteisesti tutkia jopa tuhansien 

tekstien laajuisia tekstiaineistoja (Baker & McEnery 2015: 1). Tavoitteena on suuria aineistoja 

käyttämällä tutkia sitä, miten kieltä tosiasiallisesti käytetään (Biber, Conrad & Reppen 1998: 

1). Korpuslingvistiikkaan liittyy olennaisesti kollokaation käsite. Kollokaatiolla tarkoitetaan 

sanoja, jotka esiintyvät tekstissä lähellä tutkittavaa sanaa eli noodia. Ilmiössä on siis kyse kah-

den tai useamman sanan leksikaalisesta myötäesiintymästä. (Sinlair 1991: 170, 175.) 

 Tutkimusmenetelmänä käytän korpusavusteista kriittistä diskurssianalyysia. Mene-

telmä yhdistää lähtökohdiltaan kvantitatiivisen korpuslingvistiikan kvalitatiiviseen diskurssi-

analyysiin (Baker 2006: 8; Pietikäinen & Mäntynen 2009: 139). Menetelmän avulla 
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diskursseista voidaan saada sellaista tietoa, joka suppeampia aineistoja tutkimalla ei välttämättä 

nousisi esiin. Lisäksi laajojen korpusaineistojen käyttö saattaa vähentää tutkijan ennakkoasen-

teiden vaikutusta analyysituloksiin (Baker 2006: 10–14). Analyysissa hyödynnän AntConc-

konkordanssiohjelmaa, jonka avulla on mahdollista tehdä kollokaatiohakuja sekä Suomi24-

korpukseen että Helsingin Sanomien uutisista itse koostamaani korpukseen. Käytän kollokaat-

tien määrittämisessä MI-testiä ja kollokaatioväliksi olen asettanut 5:5. Analyysia tehdessäni 

otan huomioon konkordanssilistan 300 ensimmäistä kollokaattia. 
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ADVERBIEN TÄYSIN JA KOKONAAN KOLLOKAATIT JA SEMANTTINEN PROSODIA 

 

Maisterintutkielmani keskittyy adverbien täysin ja kokonaan fraseologisiin piirteisiin, tarkem-

min määriteltynä niiden kollokaatioihin ja semanttiseen prosodiaan. Lähisynonyymien välisiä 

eroja on monesti hankala kielentää, mutta siitä huolimatta osaamme valita niiden joukosta ku-

hunkin kontekstiin parhaiten sopivan ilmauksen. Fraseologisen tutkimuksen avulla lähisyno-

nyymien välille pystytään tekemään selkeä ero nimenomaan niiden kontekstuaalisia ominais-

piirteitä vertailemalla. Näiden ominaispiirteiden kartoittamisessa hyödynnän korpuslingvistisiä 

menetelmiä. Kartoittamalla sanojen fraseologisia ominaisuuksia voidaan esimerkiksi täydentää 

ja täsmentää sanakirjojen antamia kuvauksia sanojen tyypillisistä käyttöyhteyksistä ja valikoida 

vieraan kielen opetukseen fraseologisia yksiköitä, jotka ovat opetettavassa kielessä frekventtejä 

tai muuten oleellisia. Näin kielenoppijoita voidaan auttaa valitsemaan kuhunkin kontekstiin so-

pivia ilmauksia.  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Millaisia kollokaatteja adverbeillä täysin ja kokonaan on? 

2. Millainen semanttinen prosodia adverbeillä täysin ja kokonaan on? 

3. Mitä kollokaatiot ja semanttinen prosodia kertovat adverbien synonymiasta? 

Tutkimukseni keskeisin teoriatausta on fraseologiassa. Fraseologia on leksikografisen 

kielentutkimuksen haara, joka tutkii kieltä systeeminä, jossa kielellisiä ilmauksia muodostetaan 

pikemminkin valmiista sanayhdistelmistä kuin yksittäisistä sanoista (Granger & Meunier 2008: 

XIX). Perinteisesti fraseologialla on tarkoitettu semanttisesti epäkompositionaalisten rakentei-

den kuten idiomien tutkimusta, mutta nykyhetkeen tultaessa fraseologia on laajentunut tarkoit-

tamaan myös syntaktisesti monella tapaa varioivia rakenteita, jotka voivat olla myös semantti-

sesti kompositionaalisia (Fraser 1976: V; Gries 2008: 6; Granger & Meunier 2008: XIX–XX).  

John Sinclairin (1991a: 170) tekstuaalisen määritelmän mukaan kollokaatio tarkoittaa sa-

nojen esiintymistä toistensa läheisyydessä. Oman tutkimukseni kannalta oleellisin on kuitenkin 

kollokaation tilastollinen määritelmä. Tilastollisen määritelmän mukaan kollokaatioita ovat sa-

nat, jotka esiintyvät yhdessä frekventimmin kuin näiden yksittäisten sanojen frekvenssien pe-

rusteella olisi odotuksenmukaista (Jantunen 2001: 173). Lyhyesti määriteltynä siis esimerkiksi 

täysin-adverbin kollokaateilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaisia sanoja, jotka tilastollis-

ten testien mukaan esiintyvät tyypillisesti täysin-adverbin tekstuaalisessa lähiympäristössä eli 

kotekstissa. 

Semanttinen prosodia on leksikaalisten yksiköiden valintaa ohjaava tekijä, joka heijastaa 

erityisesti kielenkäyttäjän suhtautumista, mielipiteitä, arvoja, asenteita ja uskomuksia (Morley 

& Partington 2009: 140, 144). Omassa tutkimuksessani tarkastelen ilmiötä Morleyn ja Parting-

tonin (ks. mts. 144) kuvaaman leksikaalisen primingin näkökulmasta, jossa semanttinen pro-

sodia nähdään leksikaalisen yksikön ominaisuutena; leksikaalisella yksiköllä voi siis olla tie-

tynlainen semanttinen prosodia tai niiden avulla tuotetaan tietynlaista prosodiaa. Ilmauksen se-

manttinen prosodia määritellään tyypillisesti akselilla positiivinen-negatiivinen (Morley & Par-

tington 2009: 141–143). Esimerkiksi kokonaan-adverbin negatiivinen semanttinen prosodia 

tarkoittaisi tässä tutkimuksessa kokonaan-adverbin esiintyvän tyypillisesti osana ilmauksia, joi-

den merkitys koetaan yleisesti jollakin tapaa epäsuotuisaksi tai epämiellyttäväksi. 

Tutkimusaineistonani on Sanomalehtikorpuksia 1990-luvulta. Aineistoni sisältää Helsin-

gin Sanomien vuosikerran 1995, Kalevan 1998–1999 ja Keskisuomalaisen 1999. Helsingin Sa-

nomien vuosikerta on laajuudeltaan 22,1 miljoonaa sanetta, Kalevan 9,8 ja Keskisuomalaisen 

7,9 miljoonaa sanetta (Kielipankki a). Yhteensä aineistoni sisältää siis 39,8 miljoonaa sanetta. 
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Aineisto on osa FIN-CLARIN-konsortion ylläpitämän kielipankin Suomen kielen tekstikokoel-

maa. Täysin esiintyy aineistossa 9119 ja kokonaan 6321 kertaa. 

Adverbien kollokaatit olen määrittänyt t-testin ja MI-testin avulla. Semanttisen prosodian 

määrittämiseksi olen tutkinut 300 konkordanssiriviä kummankin adverbin osalta. Kollokaatio-

analyysissä olen käyttänyt kollokaatioväliä 3:2, semanttisen prosodian analyysissä olen laajen-

tanut aluetta usean virkkeen mittaiseksi. Tilastollisten testien tekemiseen ja konkordanssirivien 

muodostamiseen olen käyttänyt vapaasti saatavilla olevaa AntConc-korpusohjelmaa.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että vaikka adverbit ovat lähisynonyymejä, niiden kollokaatiot 

poikkeavat merkittävästi toisistaan. Esimerkiksi suurimman ryhmän, verbikollokaattien jou-

kossa yhteisiä kollokaatteja on vain kolme: olisi, tuhoutui ja jäi, kun yhteensä verbikollokaat-

teja on täysin-adverbillä 36 ja kokonaan-adverbillä 28. Täysin myös kollokoi vahvemmin ad-

jektiivien kanssa kuin kokonaan, sillä täysin saa 34 adjektiivikollokaattia kun kokonaan saa 

vain 10. Adverbeille yhteisiä adjektiivikollokaatteja ovat uusi, uusia, uutta, oma, oman ja eri. 

Näiden lisäksi täysin kollokoi vahvasti esimerkiksi adjektiivien mahdollista, tyytyväinen ja 

mahdotonta kanssa.   

Adverbien semanttinen prosodia on määritelty niiden käyttökonteksteja analysoimalla. 

Tutkimuksen perusteella adverbien semanttisessa prosodiassa ei ole kovin merkittävää eroa, 

sillä niiden käyttökonteksti on negatiivinen täsmälleen yhtä suuressa osassa eli noin 45 prosen-

tissa tapauksista. Sen sijaan positiivisen semanttisen prosodian osuudessa adverbien välillä on 

selkeä ero: täysin-adverbillä semanttinen prosodia on positiivinen 27 prosentissa tapauksista, 

kun taas kokonaan-adverbillä vain 10 prosentissa. Monessa tapauksessa semanttisen prosodian 

määrittely positiiviseksi tai negatiiviseksi osoittautui kuitenkin käytännössä mahdottomaksi, 

joten loput tapauksista luettiin semanttiselta prosodialtaan neutraaleiksi. Täysin-adverbillä se-

manttinen prosodia on neutraali 28 prosentissa ja kokonaan-adverbillä 45 prosentissa tapauk-

sista. 
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SAADA-VERBIN FRASEOLOGIAA: VERTAILEVA KORPUSTUTKIMUS NATIIVI- JA 

OPPIJANKIELESTÄ 

 

Maisterintutkielmassani tutkitaan SAADA-verbin fraseologista käyttäytymistä natiivi- ja oppi-

jankielessä. SAADA on vertailun kannalta relevantti verbi, sillä se on suomen kielen kolman-

neksi yleisin (Kielipankki 2004). Kielitoimiston sanakirjan (KS; s. v. saada) mukaan verbillä 

SAADA on 15 eri polyseemistä merkitystä. Tavoitteena on selvittää, kuinka SAADA-verbin 

käyttö eroaa oppijankielessä ja natiivikielessä. Taajaan esiintyvillä sanoilla on useita eri käyt-

tötapoja, minkä vuoksi niiden perusteellinen kuvaus on toivottavaa kielenoppijan kannalta. Mo-

nipuolinen oppijankielen fraseologinen tutkimus on tärkeää, koska aiemmin se on keskittynyt 

lähinnä kollokationaaliseen näkökulmaan. (Jantunen 2009: 361, 373.) Vertaileva tutkimus pal-

jastanee oppijankielen fraseologiasta jotain sellaista, jota voisi ottaa huomioon opetuksessa. 

Tutkimuksen vahva polyseeminen ulottuvuus johtuu siitä, että sanan tietty kieliopillinen malli 

voi olla ominainen vain yhdelle sanan useasta merkityksestä (Sinclair 1991: 103) ja sanan yh-

den merkityksen ominaisuudet eroavat sen muista merkityksistä (Hoey 2005: 81). Aiheeseen 

pureudutaan seuraavien tutkimuskysymysten avulla:  
1. Missä merkityksessä SAADA esiintyy taajimmin  

a) oppijankielessä b) natiivikielessä? 

2. Millaista morfologista primingia verbin SAADA taajimmilla merkityksillä esiintyy  

a) oppijankielessä b) natiivikielessä? 

3. Millaisia semanttista preferenssejä verbin SAADA taajimmilla merkityksillä esiintyy  

a) oppijankielessä b) natiivikielessä? 

 4. Onko semanttisen morfologisen ja semanttisen primingin välillä korrelaatiota? 

Laaja teoreettinen viitekehys on kontekstuaalinen semantiikka, tarkemmin fraseologia. ja 

toisaalta oppijankieli. Kontekstuaalisen semantiikan tavoitteena on selvittää merkityksen muo-

dostumista kontekstilähtöisesti (Jantunen 2004: 7). Fraseologia on kontekstuaalisen semantii-

kan alle kuuluva tutkimusala, jossa tutkitaan kielen vakiintuneita rakenteita (Jantunen 2009: 

360–361). Fraseologiaksi voidaan määritellä myös lekseemin myötäesiintyminen minkä ta-

hansa lingvistisen elementin kanssa (Gries 2008: 4–5). Tässä tutkimuksessa SAADA-verbiä 

tarkastellaan kahden fraseologisen yksikön kautta (ks. Jantunen 2009): morfologisen primingin, 

joka tarkoittaa sanan taipumusta tulla käytetyksi tietyssä taivutusmuodossa (Jantunen 2009: 

360) ja semanttisen preferenssin, joka tarkoittaa sanan myötäesiintymistä tietyn semanttisen 

ryhmän kanssa (Bedranek 2008: 119).  

Tutkimuksen menetelmä on korpustutkimus. Analyysissa käytetään sekä kvalitatiivisia 

että kvantitatiivisia menetelmiä. Oppijankieltä tarkastellaan ICLFI-korpuksen (Jantunen 2011) 

B2–C2-taitotasoilta. Natiivikielen aineisto on kerätty Suomen käännöskorpuksen (Mauranen 

2000) alkusuomen aineistosta. Tutkimuksessa on analysoitu satunnaisotannalla poimitusta op-

pijankielen 513 ja natiivikielen 813 konkordanssirivistä SAADA-verbin yleisimmät polysee-

miset merkitykset, joista on edelleen analysoitu morfologista ja semanttista primingia. Lisäksi 

tutkimuksessa tullaan analysoimaan näiden yksilöiden välistä korrelaatiota. 

Tutkimuksessa on selvinnyt, että SAADA esiintyy oppijansuomessa taajimmin KS:n (s. 

v. saada) määrittelemässä merkityksessä ’1. tapahtumasta jossa jk esine, hyödyke, oikeus tms. 

siirtyy jkn t. jnk omistukseen, käyttöön, yhteyteen tms. ajateltuna sen kannalta, jonka omistuk-

seen, käyttöön tms. jk tulee’. Natiivisuomessa taajin polyseeminen merkitys sen sijaan on KS:n 

(s.v. saada) ’8. onnistua, kyetä tekemään t. aiheuttamaan jtak t. saattamaan tekeminen päätök-

seen’. Oppijan- ja natiivikielessä polyseemisten merkitysten taajuusjärjestys erosi kautta lin-

jain, mikä viittaisi siihen, että verbiä käytetään eri tavoin näissä kielimuodoissa. 



36 
 

Morfologisen primingin analyysi on tehty oppijansuomen yleisimmästä polyseemisestä 

merkityksestä, eli merkitysluokasta 1 (KS s.v. saada). Natiivisuomessa kyseinen merkitys-

luokka on 2. taajin. Tässä polyseemisessa merkityksessä SAADA esiintyy oppijansuomessa 

taajimmin sananmuotona saa, kun taas natiivisuomessa taajimman sijan jakavat sananmuodot 

sai ja saanut. Natiivikielessä eri sananmuotoja esiintyy 29, eli enemmän kuin oppijansuomessa, 

jossa eri muotoja oli 21. Tulos on linjassa polyseemisen luokittelun tuloksen kanssa: SAADA-

verbiä näytetään käytettävän oppijan- ja natiivikielessä eri tavoin. 

Semanttisen preferenssin analyysi on toteutettu niin, että SAADA-esiintymien ympäriltä 

analysoitiin kaksi sanaa sekä vasemmasta että oikeasta kotekstista. Kaikki analysoitavat sanat 

ovat virkekontekstin sisältä, eli jos SAADA esiintyy esim. virkkeen ensimmäisenä sanana, on 

analysoitu vain oikeanpuoleinen koteksti. Oppijansuomessa analysoitavia sanoja oli 476 ja na-

tiivisuomessa 373. Selvisi, että sekä oppijan- että natiivisuomessa SAADA esiintyy taajimmin 

merkitysympäristössä ’ihmiset’, mutta molemmissa aineistoissa variaatio on suurta, eikä sel-

keää preferenssiä ollut. Tämä kertonee verbin yleiskäyttöisestä luonteesta. Oppijansuomen ai-

neistosta on tunnistettavissa 24 merkitysluokkaa, minkä lisäksi pieni joukko sanoja jää luokkien 

ulkopuolelle. Natiivisuomessa merkitysluokkia on luokittelemattomia lukuun ottamatta 21. Op-

pijansuomessa on siis tunnistettavissa kolme merkitysluokkaa enemmän kuin natiivisuomessa. 

Semanttisen primingin analyysissa huomattavaa on, että useat semanttiset luokat esiintyvät po-

lyseemisen merkitysluokan kuvauksessa. Näyttäisi siis siltä, että sanan polyseeminen merkitys 

kumpuaisi sen semanttisesta ympäristöstä: tai toisin päin. 

 Viimeinen tutkimuskysymys on hieman kokeellinen: pyrkimys on selvittää, voiko mer-

kityksen (semanttinen preferenssi) ja muodon (morfologinen priming) välistä suhdetta tutkia 

tilastollisesti. Menetelmänä aion hyödyntää 𝑋2-riippumattomuustestiä (ks. Heikkilä 2005 

[1998]: 212). Tarkoitus on myös verrata, eroavatko tulokset aineistojen välillä. 

 Tähänastisten tulosten valossa näyttäisi siltä, että natiivikielessä SAADA-verbin käyttö 

on hieman monipuolisempaa kuin oppijankielessä – poikkeuksena oppijansuomen runsaammat 

semanttiset preferenssit. Tuloksiin saattaa vaikuttaa oppijansuomessa mm. tekstien pohjana 

olevat tehtävänannot, oppimateriaalit ja opetus yleisesti. Myös natiivisuomessa aineistoon pää-

tyneiden virkkeiden tekstilaji ja teoksen aihe saattavat vaikuttaa tuloksiin.  
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SUOMEN JA MUIDEN KIELTEN SAAMAT MERKITYKSET TYÖELÄMÄN KIELIPO-

LITIIKKAA KOSKEVISSA VERKKOKESKUSTELUISSA  

  

Tarkastelen maisterintutkielmassani eri kielten saamia merkityksiä suomalaista työelämää kos-

kevissa verkkouutisissa sekä maallikoiden käymissä verkkokeskusteluissa. Maallikolla (eng. 

folk, non-linguist) tarkoitetaan kansanlingvistisessä tutkimuksessa sellaista kielen käyttäjää, 

jolla ei ole kielitieteellistä koulutusta (Paveau 2011: 40–41). Suomalainen työelämä kansainvä-

listyy jatkuvasti, eikä esimerkiksi suomen kieli ole enää vaatimus kaikissa ammateissa (ks. 

esim. Helsingin Sanomat 2017). Keskustelu maahanmuuttajien työllistymisestä sekä vaihtele-

vista kielitaitovaatimuksista on ollut aktiivista viime vuodet, ja monikielistyvää työelämää ja 

siitä käytävää mediakeskustelua onkin Suomessa tutkittu (esim. Strömmer 2017, Virtanen 

2011). Työelämän kielipoliittisiin kysymyksiin ei suomalaisessa maallikkotutkimuksessa ole 

kuitenkaan aiemmin keskitytty.    

Maallikoiden puhe kielestä voidaan nähdä tulkinnanvaraisena, sillä se ei yleensä nojaudu 

ensisijaisesti tieteelliseen terminologiaan. Mikäli maallikot kuitenkin haluavat puhua kielestä, 

voivat he löytää omat tapansa näkemystensä ilmaisemiseen. (Niedzielski & Preston 2000: 3– 

7.) Tästä maallikoiden käyttämästä metakielestä voidaan päätellä, mitä maallikot pitävät kie-

lessä ja kielenkäytössä tärkeinä (Mielikäinen & Palander 2014: 238–239). Koska suuri osa maa-

ilman kielenkäyttäjistä voidaan nähdä maallikoina, on näiden näkemysten tutkiminen myös 

työelämän kielipolitiikkaan liittyen olennaista. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millaisia merki-

tyksiä monikielistyvän työelämän suomen kieli saa maallikoiden kielenkäytössä verkkoteks-

teissä? 2. Mitä merkityksiä työelämän englannille, ruotsille ja muille mainituille kielille suomea 

lukuun ottamatta rakentuu maallikoiden verkkoteksteissä? 3. Millaisia kieli-ideologioita maal-

likoiden verkkoteksteissä työelämää koskien esiintyy?   

Tutkimuksessa käsiteltävät kieli-ideologiat ovat tietoisia ja tiedostamattomia asenteita, 

mielipiteitä, uskomuksia ja teorioita kielestä (Piippo 2016: 24). Kieli-ideologinen tutkimus tar-

kastelee kysymyksiä siitä, mitä kieli on, kenelle se kuuluu ja kuka sen asemaa säätelee. Näin 

ollen kieli-ideologisia neuvotteluja voidaan käydä esimerkiksi kielen tai kielten arvostuksesta, 

kielitaidoista ja niiden määrittelystä sekä eri kielten välisistä suhteista. (Mäntynen, Halonen, 

Pietikäinen & Solin 2012: 325–326.) Tutkielmassa keskeisessä osassa ovat myös maallikoiden 

kielipoliittiset näkemykset sekä suhtautuminen kielipoliittisiin auktoriteetteihin. Kielipolitiikan 

käsite on Johnsonin (2013) mukaan jaettavissa neljään osaan: virallisiin säädöksiin, epäviralli-

siin ja implisiittisiin mekanismeihin, kielipolitiikkaa luoviin prosesseihin sekä kielipoliittisiin 

teksteihin ja diskursseihin. Lisäksi Johnson (2013) jaottelee kielipolitiikan syntymisen niin kut-

suttuihin ylhäältä alas -kielipolitiikkaan (eng. top-down language policy) ja alhaalta ylös -kie-

lipolitiikkaan (eng. bottom-up language policy). Ylhäältä alas -politiikka juontuu nimensä mu-

kaisesti yhteiskunnan ylemmiltä tasoilta, esimerkiksi hallitukselta, vaikuttaen kansalaisten toi-

mintaan. Alhaalta ylös -politiikka on yhteisön itsensä keskuuteensa ja tarpeisiinsa luomaa po-

litiikkaa. Nämä termit ovat kuitenkin suhteellisia ja ilmiöt voivat esiintyä yhteisössä myös yh-

täaikaisesti. (Johnson 2013: 9–10.)  

Tutkimukseni aineisto koostuu verkkoteksteistä ja -keskusteluista. Verkkoaineistojen ke-

räämiseen ja tallentamiseen on niin manuaalisia kuin ohjelmoitujakin keinoja: tutkija voi etsiä 

keskustelunsa yksitellen tai käyttää jonkinlaisia ohjelmoituja keräystapoja (Laaksonen & Ma-

tikainen 2013: 203). Olen itse kerännyt aineistoni manuaalisesti lentoyhtiö Finnairin ja muut-

topalveluyritys Niemen kielitaitovaatimuksia käsittelevistä verkkouutisista sekä näiden kom-

menttiosioista aikaväliltä heinäkuu–syyskuu 2017. Yhteensä tekstiperheisiin kuuluvia, 
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keskenään jossain määrin intertekstuaalisia artikkeleita on yhdeksän, ja näistä yhdeksästä ar-

tikkelista viidessä esiintyy kommenttiosio. Yhteensä kommentteja on 266 ja nimimerkkejä 215. 

Olen kiinnostunut siitä, millaisia yleisiä näkemyksiä ja kieli-ideologioita verkkokeskusteluista 

nousee esiin, en niinkään yksittäisten henkilöiden esittämistä mielipiteistä. Tämän vuoksi ana-

lysoin aineistoni diskurssintutkimuksen menetelmin (ks. Pietikäinen & Mäntynen 2009) ja hyö-

dynnän analyysini tukena M. A. K. Hallidayn (1985) systeemis-funktionaalista kieliteoriaa.  

Alustavina tuloksina voidaan todeta, että maallikoiden suhtautuminen suomen kieleen ja 

sen asemaan suomalaisessa työelämässä on hyvin hajanaista. Aineistosta on nähtävissä dis-

kurssi, joka maalaa kuvaa pian tuhoutuvasta suomen kielestä, jota suomen kieltä taitavien olisi 

nyt syytä suojata toimillaan. Osa vastauksista rakentaa maassa maan tavalla -periaatteen mu-

kaista diskurssia, jonka mukaan sekä Suomen valtion maaperällä että Suomen valtion omista-

missa yrityksissä asioidessa olisi sopivaa vaatia suomenkielistä palvelua tilanteesta riippumatta. 

Suomen kielen taito ja erilaiset kielitaidot nähdään tärkeänä osana asiakaspalvelutaitoja sekä 

turvallisuuden takaajana vaaratilanteissa. Toisaalta esiin nousee diskurssi suomen kielen suo-

jelemisesta talouden kannalta turhana kulueränä. Muut kielet nähdään maallikoiden keskuste-

luissa monin paikoin suomen kieltä uhkaavina, vaikkakin osa näkemyksistä puoltaa englannin 

ja ruotsin asemia suomea niin sanotusti hyödyllisempinä kielinä kansainvälisillä markkinoilla. 

Suhtautuminen kielipoliittisiin auktoriteetteihin näyttäytyy pääosin kyseenalaistavana, eikä 

kielitieteen ammattilaisten haluta sekaantuvan yritysmaailman kielikysymyksiin. Yksityisten 

yritysten nähdään olevan yleisesti kykeneviä oman henkilöstönsä kielitaidon arviointiin.  

Maisterintutkielmani tuloksia voidaan käyttää hyödyksi yritysten kielipolitiikkojen suun-

nittelussa sekä esimerkiksi kielikoulutuksen suunnittelussa. Työni kautta saadaan lisätietoa 

siitä, mikä on kielten arvo nykypäivän uusliberalistisessa markkinataloudessa, mitä ne merkit-

sevät kuluttajille ja mitä kuluttajat ovat mahdollisesti valmiita maksamaan siitä, että he saavat 

haluamansa palvelut haluamillaan kielillä.  
  

Lähteet    

 

 
Halliday, M. A. K. 1985: An introduction to functional grammar. New York: Oxford University Press.  

Helsingin Sanomat 2017: Finnair ei vaadi lentoemännältä enää suomen taitoja – Jatkossa suomi väistyy mo-

nella alalla, sanoo henkilöstövuokraaja. – https://www.hs.fi/talous/art-2000005288083.html 24.4.2018.  

Johnson, David Cassels 2013: Language Policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.  

Laaksonen, Salla-Maaria & Matikainen, Janne 2013: Tutkimuskohteena vuorovaikutus ja keskustelu verkossa. – 

Salla-Maaria Laaksonen, Janne Matikainen & Minttu Tikka (toim.), Otteita verkosta. Verkon ja sosiaali-

sen median tutkimusmenetelmät s. 193–215. Tampere: Vastapaino.   

Mielikäinen, Aila & Palander, Marjatta 2014: Miten suomalaiset puhuvat murteista? Kansanlingvistinen tutki-

mus metakielestä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.  

Mäntynen, Anne, Halonen, Mia, Pietikäinen, Sari & Solin, Anna 2012: Kieli-ideologioiden teoriaa ja käytäntöä. 

– Virittäjä 116 (3) s. 325–348. – https://journal.fi/virittaja/article/view/6815/5671 24.4.2018.  

Niedzielski, Nancy A. & Preston, Dennis R. 2000: Folk Linguistics. Trends in Linguistics. Studies and Mono-

graphs 122. Berlin: Moyton de Gruyter.  

Paveau, Marie-Anne 2011: Do non-linguists practice linguistics? An anti-eliminative approach to folk theories. – 

Antje Wilton & Martin Stegu (toim.), AILA Review, Volume 2011 s. 40–54. Amsterdam: John Benjamins 

Publishing Company.  

Pietikäinen, Sari & Mäntynen, Anne 2009: Kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino.  

Piippo, Irina 2016: Kielen kuva. – Irina Piippo, Johanna Vaattovaara & Eero Voutilainen (toim.), Kielen taju. 

Vuorovaikutus, asenteet ja ideologiat s. 23–52. Helsinki: Art House.  

Strömmer, Maiju 2017: Mahdollisuuksien rajoissa. Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä. 

Jyväskylä Studies in Humanities 336. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. – 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/56113/978-951-39-7265-3_vaitos15122017.pdf?se-

quence=1 24.4.2018.  

Virtanen, Aija 2011: Käsityksiä kansainvälisesti rekrytoitujen hoitajien ammatillisesta kielitaidosta ja sen kehit-

tymisestä. Mediakeskusteluiden ja asiantuntijan haastattelun analyysia.  – Puhe ja kieli 31 (4) s. 153–172. 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/48717/4751124841pb.pdf?sequence=1 24.4.2018. 

https://www.hs.fi/talous/art-2000005288083.html
https://journal.fi/virittaja/article/view/6815/5671
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/56113/978-951-39-7265-3_vaitos15122017.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/56113/978-951-39-7265-3_vaitos15122017.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/48717/4751124841pb.pdf?sequence=1

