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1 JOHDANTO 

Tutkin kandidaatintutkielmassani niitä käsityksiä ja kokemuksia, joita suomi toisena kielenä  

-oppijoilla (käytän tästä myöhemmin lyhennettä S2) on suomen kielen oppimisesta. Tarkastelen 

myös niitä tilanteita tai paikkoja, joissa S2-oppijat ovat kokeneet oppineensa suomea. Käytän 

tutkimuksessani teoreettisena viitekehyksenä fenomenografiaa sekä sosiokulttuurista 

lähestymistapaa. 

 S2-tutkimus on ajankohtaista tässä nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa 

maahanmuuttajien määrä on räjähdysmäisesti kasvanut Suomessa. Lisäksi aihe on tärkeä 

itselleni mahdollisena tulevana S2-opettajana, samoin kuin kaikille muille Suomessa jo 

toimiville sekä tuleville S2-opettajille. Kielenoppijan omat kokemukset ja käsitykset siitä, 

kuinka hän kieltä parhaiten oppii, vaikuttaa siihen tapaan, miten hän sitä opiskelee (Aro 2009: 

163). Kokemusten tutkimisen avulla voidaan näin ollen suunnitella sellaista S2-opetusta, joka 

motivoi oppijaa ja näyttäytyy hänelle merkityksellisenä. 

 Tutkimuksessani tarkastellaan kielenoppimista laajemmin kuin vain tietyssä tilanteessa 

tai paikassa (esim. luokkahuoneessa) tapahtuvana toimintana ottaen huomioon mm. oppijan 

omat sosiaaliset kontekstit, jotka osaltaan tukevat oppimista. Oppijoiden omat käsitykset niistä 

tilanteista ja paikoista, joissa he ovat kokeneet oppineensa suomea antavat osaltaan tietoa 

heidän erilaisista oppimisympäristöistään. Tätä kautta päästään tarkastelemaan myös sellaisia 

affordansseja eli tarjoumia, joihin haastateltavilla S2-oppijoilla on pääsy, tai joita he osaavat 

ylipäänsä käyttää hyväkseen. Näitä erilaisia oppimisympäristöjä ja kielenoppimiseen 

tarjoutuvia mahdollisuuksia tulisi myös S2-opettajien osata nähdä ja hyödyntää opetuksessaan. 

 Varsinaiset tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Miten S2-oppijat kokevat oppivansa/oppineensa suomen kieltä parhaiten? 

2. Missä tilanteissa tai paikoissa S2-oppijat ovat kokeneet oppineensa suomea 

parhaiten? 

 Toteutin tutkimukseni puolistrukturoituna introspektiivisena ryhmähaastatteluna, johon 

osallistui kuusi 11–16-vuotiaina Suomeen muuttanutta S2-opiskelijaa. Aineiston avaamiseen 

käytin menetelmänä laadullisen tutkimuksen kenttään kuuluvaa sisällönanalyysia, jonka avulla 

nostin esiin aineistossa esiintyviä samankaltaisuuksia ja poikkeuksia, sekä tein niistä 

johtopäätöksiä (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009). Tulosten analysointia on tehty tarkemmin luvussa 

4. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

2.1 Aiempaa tutkimusta käsityksistä kielen oppimisen parista 

S2-tutkimusta on Suomessa tehty nyt jo paljon. Sen tarve onkin suuri maahanmuuton 

lisääntymisen myötä. Myös kielenoppijoiden käsityksiä on aiemmin tutkittu: mm. Aro (2009) 

on selvittänyt suomalaisten alakouluikäisten lasten käsityksiä englannin kielestä ja sen 

oppimisesta. Tutkimusta lasten käsityksistä kohdistuen kielen oppimiseen ovat tehneet myös 

Mård-Miettinen, Kuusela & Kangasvieri (2014). Tahdon myös itse päästä omassa 

tutkimuksessani käsiksi oppijoiden omiin kokemuksiin, ja tästä syystä Mård-Miettisen, 

Kuuselan & Kangasvierin tutkimus (2014) samoin kuin Aron väitöskirja (2009) toimivat oman 

tutkimukseni pohjan ja näkökulman vahvistajana. Käytän työssäni apuna fenomenografista 

otetta, joka antaa välineitä oppijoiden omien kokemusten tarkasteluun (ks. Huusko & Paloniemi 

2006). 

 Omaa tutkimustani lähinnä ovat Kulmalan (2011) ja Partasen (2012) pro gradu -

tutkielmat oppijakäsityksistä. Kulmala (2011) on tutkinut viittä maahanmuuttajanaista kielen 

oppijoina ja käyttäjinä. Tutkimuksen päätulos on, että S2-oppijoille tarjoutuu Suomessa liian 

vähän sellaisia puhutun kielen käytön mahdollisuuksia, jotka olisivat kyllin vapaamuotoisia 

vahvistamaan suomen kielen oppimista (Kulmala 2011: 103-104). Partasen tutkimus keskittyy 

sisääntuloammateissa toimivien maahanmuuttajien käsityksiin suomen kielen oppimisesta. Sen 

päätulos on, että oppijat kokivat oppineensa suomea helpoiten vuorovaikutuksessa 

suomalaisten ihmisten kanssa puhumalla ja kuuntelemalla (Partanen 2012: 102-103). Oman 

tutkimukseni kohderyhmä on 11–16-vuotiaina (eli noin yläasteikäisinä) Suomeen tulleet 

maahanmuuttajat, ja tästä syystä haastateltavien lähtökohdat ovat erilaiset kuin Partasen 

tutkimuksessa. Tällaista kohderyhmää ei ole aiemmin käytetty oppijoiden omiin kokemuksiin 

keskittyvässä tutkimuksessa. Ei ole samantekevää, minkä ikäisenä S2-oppiminen on alkanut, 

sillä se vaikuttaa mm. siihen, millaiseksi yksilön oma oppimispolku muodostuu (Aalto, 

Mustonen & Tukia 2009: 402). Tästä syystä tutkittavieni maahanmuuttoikä ja siihen liittyvä 

S2-opiskelun alkamisajankohta antavat uutta tietoa oppijoiden kokemuksista. Näen oman 

tutkimukseni laajentavan ja monipuolistavan sitä näkökulmaa, mitä kielenoppijoiden ja 

erityisesti Suomeen muuttaneiden S2-oppijoiden omista käsityksistä kielenoppimiseen on jo 

ennestään tutkittu. On myös mielenkiintoista verrata omaa tutkimustani Partasen (2012) ja 

Kulmalan (2011) saamiin tutkimustuloksiin. Kiinnostavaa on, koetaanko suomen kielen 

oppiminen omien haastateltavieni näkemysten mukaan samoin kuin em. tutkimuksissa. Lisäksi 
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on mielenkiintoista tarkastella, näyttäytyvätkö erilaiset oppimistilanteet ja niihin pääsy 

samankaltaisina tutkimusten välillä. 

 S2-oppijoiden oppimiskäsitysten ohella tutkin niitä paikkoja ja tilanteita, joissa 

oppiminen haastateltavien näkemysten mukaan on tapahtunut. Mustonen on tutkinut 

väitöskirjassaan (2015) S2-oppijoiden tilan ja paikan ilmaisuja kirjoitetuissa teksteissä. Hän 

käsittelee niitä myös siitä näkökulmasta, mitä tekstit osaltaan kertovat oppijoiden jäsenyydestä 

ja osallisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä sitä kautta kielenoppimisen paikoista (ks. 

Mustonen 2015). Tätä puolta Mustosen tutkimuksesta hyödynnän omaa aihetta tarkastellessani.  

Käytän tukenani myös Sunin väitöskirjaa (2008), jossa tutkitaan vietnaminkielisten 

maahanmuuttajien suomen oppimista. Suni on hyödyntänyt työssään kolmea eri teoreettista 

viitekehystä (interaktionaalisuus, dialogisuus ja sosiokulttuurisuus), joista itse tarkastelen ja 

hyödynnän sosiokulttuurisuuden osaa. 

2.2 Fenomenografia 

Käytän tutkimukseni pääasiallisena viitekehyksenä fenomenografista lähestymistapaa. Sen 

kehitti Ference Marton Ruotsissa 1970-luvulla. Fenomenografia on laadullinen 

tutkimussuuntaus, jossa tarkastellaan ihmisten omia käsityksiä koetuista ilmiöistä. (Huusko & 

Paloniemi 2006: 162-163) Se liitetään usein fenomenologiaan, jonka oppi-isänä voidaan pitää 

Edmund Husserlia. Suuntauksista löytyykin yhteneväisyyksiä, sillä molemmissa tarkastellaan 

ihmisten kokemuksia. (Kakkori & Huttunen 2014: 367-368). Tästä huolimatta Marton itse on 

monien muiden fenomenografian tutkijoiden tapaan halunnut pitää suuntaukset erossa 

toisistaan. Fenomenografiaa voidaankin pitää itsenäisenä tutkimussuuntauksena. (Huusko & 

Paloniemi 2006: 163-164.) Marton on käsitellyt suuntausten eroavaisuuksia artikkelissaan 

(1981), jossa hän toteaa muun muassa, että fenomenologisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

reaalimaailmaa ja sen kokemista ei voida erottaa toisistaan, kun taas fenomenografiassa tämä 

nähdään välttämättömäksi. (Marton 1981: 180) 

 Vaikka Marton itse on tehnyt selvän pesäeron fenomenologian ja fenomenografisen 

suuntauksen välille, löytyy tutkijoita (mm. Mihael Uljens), jotka haluaisivat vahvistaa 

fenomenografian filosofista pohjaa fenomenologian avulla. (Kakkori & Huttunen 2014: 385) 

Fenomenografiasta onkin käytetty hyvin erilaisia ilmauksia: sitä on pidetty niin empiirisenä 

lähestymistapana, tutkimussuuntauksena, tutkimusmetodina, analyysiprosessina kuin 

tutkimustraditionakin (Vehmas 2015: 87). Tämä nimitysten moninaisuus osoittanee, ettei 

fenomenografia ole aina ollut selvästi sijoitettavissa tutkimuskenttään. Alun vahvasta 
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käytännönläheisyydestään huolimatta suuntaus on alkanut vakiintua ja muuttua 

teoreettisemmaksi viitekehykseksi. (Vehmas 2015: 87; Huusko & Paloniemi 2006: 163). 

Tieteenfilosofiassa fenomenografian on nähty sijoittuvan fenomenologian ja hermeneutiikan 

välille (Kakkori & Huttunen 2014: 369), ja siinä nähdään myös yhteyksiä konstruktivismiin 

(Huusko & Paloniemi 2006: 164). 

 Valitsin teoreettiseksi viitekehykseksi omalle tutkimukselleni fenomenografian, sillä se 

soveltui hyvin tutkimukseni tavoitteisiin. Tarkoituksenani on saada tietoa S2-oppijoiden omista 

käsityksistä ja kokemuksista, jolloin oppijat itse pääsevät ääneen oppimista tarkasteltaessa. 

Tästä syystä fenomenografian käyttäminen teoreettisena viitekehyksenä on perusteltua. 

Fenomenografiaa tutkimuksensa perustana ovat käyttäneet myös muut tutkijat, mm. Heli 

Vehmas (2015) väitöskirjassaan tutkiessaan opiskelijoiden laatukäsityksiä ohjaavassa 

koulutuksessa. 

2.2.1 Käsitysten tutkiminen 

Käsityksiä koetuista ilmiöistä ei fenomenografiassa pidetä ainoastaan ihmisen omina 

mielipiteinä, vaan niiden nähdään myös ilmentävän yksilön ja ympäristön välillä olevaa 

suhdetta. (Huusko & Paloniemi 2006: 164) Niinpä näkemysten selvittäminen on jo itsessään 

merkityksellistä ja kiinnostavaa, sillä niiden kautta päästään käsiksi siihen, kuinka ihmiset 

näkevät maailman. (Marton 1981: 178) 

 Ihmisen käytös on yhteydessä siihen, kuinka hän käsittää maailman ja kokee siinä 

tapahtuvat asiat. Koska näemme maailman eri tavoin, eivät esimerkiksi oppijat opi aina samalla 

tavoin ja samanaikaisesti. (Marton 2015: 65, 135) Se, miten näemme maailman, vaikuttaa myös 

siihen, mitä siinä näemme. (Huusko & Paloniemi 2006: 164) Kuten Aro tuo väitöskirjassaan 

ilmi, ihmisten käsitysten tutkiminen oppimisesta on merkityksellistä. Ihmisen omat käsitykset 

maailmasta vaikuttavat siihen toimintaan ja päätöksiin, joita hän tekee. Näin ollen myös 

käsitykset oppimisesta vaikuttavat siihen, kuinka oppija oppii ja opiskelee. Tämän vuoksi 

kielenopetuksessa olisi tärkeää ottaa oppijoiden omat käsitykset oppimisesta huomioon. (Aro 

2009: 163, 166) 

 Käsitysten tutkiminen nähdään fenomenografiassa tärkeänä, sillä ihmisen omien 

näkemysten oletetaan vaikuttavan hänen käyttäytymiseensä. Yksilön käsityksiä ei kuitenkaan 

pidetä muuttumattomina, vaan ne voivat vaihtua melko nopeastikin mm. uusien asioiden 

kokemisen ja oppimisen myötä. Tämän vuoksi myös tutkimustulokset tulee suhteuttaa siihen 
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aikaan ja paikkaan sekä kulttuuriseen todellisuuteen, missä tutkimus on suoritettu. (Vehmas 

2015: 94-95.)  

2.2.2 Toisen asteen näkökulma 

Fenomenografiassa tutkimuskohteena ei ole maailma sinänsä, vaan se, miten ihmiset kokevat 

sen ja siinä esiintyvät ilmiöt. Tästä syystä on tutkimussuuntauksessa erotettu toisistaan 

ensimmäisen ja toisen asteen näkökulma. (Huusko & Paloniemi 2006: 165) Ensimmäisen 

asteen näkökulmalla tarkoitetaan näkemystä siitä, että käsityksiä tutkimalla on mahdollisuus 

saada suoraa tietoa todellisuudesta. Tällöin niiden avulla voidaan tehdä toteamuksia maailmasta 

itsestään. Toisen asteen näkökulmasta pyritään luonnehtimaan ihmisten kokemuksia 

maailmasta sen vaihtelevista näkökulmista käsin. Suuntaamalla huomio siihen, kuinka ihmiset 

käsittävät ja kokevat jonkin asian, tehdään toteamuksia itse kokemuksista. Toisen asteen 

näkökulman havainnot eivät ole näin ollen johdettavissa ensimmäisen asteen näkökulmista, 

vaan ne ovat itsenäisiä. (Marton 1981: 177-179.) 

 Sekä ensimmäisen että toisen asteen näkökulmat täydentävät kuitenkin myös toisiaan, 

joten niitä ei tule erottaa täysin toisistaan. Tarkoitus ei myöskään ole tarkastella varsinaisesti 

sitä, onko olemassa sellaista todellisuutta, joka on kaikille hyväksyttävissä. Yksilölle on 

olemassa vain yksi maailma, joka on samaan aikaan sekä todellinen että koettu. (Marton 1981: 

177-179.) 

 Maailma ei siis näyttäydy kaikille samanlaisena, vaan jokaiselle yksilöllisesti siten, miten 

itse sen oman kokemuspohjan kautta ymmärrämme. Fenomenografisessa tutkimuksessa ei tästä 

syystä pyritä selittämään todellisuutta, vaan siinä keskitytään ihmisten käsityksiin maailmasta. 

Oletus kuitenkin on, että tietyssä kulttuurissa tai yhteiskunnassa vaikuttavat tietynlaiset 

käsitykset. Vaikka siis ihmisten kokemukset eroavat toisistaan, on niiden joukko rajattu, ja näin 

ollen niitä voidaan suhteuttaa toisiinsa. Tutkimuksella pyritään pääsemään käsiksi tähän 

käsitysten joukkoon ja siinä ilmeneviin eroavaisuuksiin. Tästä syystä fenomenografinen 

tutkimus ei keskity ainoastaan yksilön kokemusten kuvaukseen, vaan se laajentaa näitä 

käsityksiä kuvaamaan yhteiskunnassa vallitsevia asetelmia. (Huusko & Paloniemi 2006: 165) 

2.3 Sosiokulttuurinen näkökulma 

Käytän tutkimuksessani fenomenografisen tutkimussuuntauksen lisäksi teoreettisena 

viitekehyksenä sosiokulttuurista lähestymistapaa oppimiseen. Tällöin oppiminen nähdään 

sosiaalisena toimintana tietyssä historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa, jossa oppija on 
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aktiivinen toimija (ks. Aro 2013). Näin ollen oppimista tarkastellaan myös laajemmin kuin vain 

tietyssä tilanteessa tapahtuvaksi toiminnaksi ottaen huomioon mm. yksilön omat sosiaaliset 

kontekstit, jotka tukevat oppimista. Sosiokulttuurisuuden kenttä pitää sisällään erilaisia 

teorioita, joista itse tukeudun Roger Säljön näkökulmiin oppimisesta (ks. Säljö 2004). Hänen 

teoriansa perustana on venäläisen psykologin Lev Vygotskin näkemys sosiaalisen 

vuorovaikutuksen merkityksestä oppimisessa sekä ajattelun ja kielen välisestä suhteesta (ks. 

Vygotsky 1982). 

 Sosiokulttuurisen lähestymistavan juuret ovat psykologiassa ja kasvatustieteissä, josta se 

on siirtynyt myös toisen kielen tutkimukseen. Venäläinen psykologi Lev Vygotski on 

näkemyksen alkuunpanijoita. Sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna kieli nähdään 

toiminnallisena elementtinä, jonka tehtävänä on toimia vuorovaikutuksen välineenä. Myös 

kielen oppiminen tapahtuu tämän toiminnan kautta (Suni 2008: 25-26.). Kieli on siis kulttuuriin 

sidonnainen ja sitä tuotetaan sosiaalisesti. Sen kehittymisen ja oppimisen avulla sosiaalistutaan 

tiettyyn kulttuuriin, ja opitaan myös tälle kulttuurille tyypillinen ajattelutapa (Säljö 2004: 65-

66.). 

 Sosiokulttuurinen lähestymistavalla on vahva asema nykypäivän kielenoppimisen 

tutkimuksessa, ja sitä on myös yhdistetty muihin tutkimussuuntauksiin (Suni 2008: 26-27.). 

Esimerkiksi Mari Aro on käyttänyt väitöskirjassaan (ks. luku 2.1) sekä dialogista että 

sosiokulttuurista näkökulmaa tarkastellessaan alakouluikäisten lasten käsityksiä englannin 

oppimisesta (ks. Aro 2009). Omassa tutkimuksessani sosiokulttuurisuus tukee moninaisten 

oppimisen kontekstien tarkastelua. Lisäksi hyödynnän sen piiriin kuuluvia affordanssin ja 

lähikehityksen vyöhykkeen käsitteitä (ks. kpl. 2-3-2) aineiston avaamisessa.  

2.3.1 Ajattelu ja kieli Vygotskin mukaan 

Ajattelun ja kielen suhdetta tutkinut Lev Vygotski toteaa kieltä tarvittavan ennen kaikkea 

sosiaalisen kanssakäymisen välineeksi. Tästä syystä se on kehittynyt välinejärjestelmäksi, 

jonka avulla voimme kommunikoida keskenämme. (Vygotski 1982: 18-19.) Ollessamme 

vuorovaikutuksessa ympärillämme vallitsevassa yhteiskunnassa (joka on kehittynyt ja 

muuttunut aikojen saatossa) muiden ihmisten kanssa tulemme kielen avulla tietoisiksi ja 

osallisiksi siinä vaikuttavista tiedoista ja taidoista. Nämä valmiudet eivät siis synny 

aivoissamme itsestään, vaan niiden kehittymiseen tarvitaan kommunikointia muiden ihmisten 

kanssa. Näin myös itse jatkamme samaa viestintää ja välitämme sitä muille. (Säljö 2004: 19-

20.)  
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 Koska ihminen on vuorovaikutuksessa pienestä asti toisten ihmisten kanssa, vaikuttavat 

muut ihmiset ja ympäristö siihen, kuinka yksilö alkaa ajatella ja tarkastella ympärillä olevaa 

maailmaa sekä sitä, kuinka hän tulee siinä toimimaan. (Säljö 2004: 64-65.) Omat näkemykset 

rakentuvat siis omien sekä ympäröivien ihmisten mielipiteisiin ja kokemuksiin. Tämä osaltaan 

vaikuttanee siihen, että yhteiskunnassa vaikuttavat tietynlaiset samansuuntaiset käsitykset, 

jotka eroavaisuuksistaan huolimatta ovat suhteutettavissa toisiinsa (ks. kpl. 2.2.2). 

 Ajattelulla ja sanalla ei Vygotskin mukaan ole alkuperäistä yhteyttä keskenään, eli sana 

ilman merkitystä on tyhjä. Sen sijaan niiden yhteys kasvaa ja muuttuu ajan kuluessa. Sanat ja 

merkitykset eivät siis ole muuttumattomia, vaan ennemminkin dynaamisia. Kieli kehittyy 

historiallisesti sekä rakenteen että merkityksen kannalta koko ajan. Tätä tapahtuu paitsi 

yhteisössä myös yksilötasolla, jota kuvaamaan Vygotski on käyttänyt esimerkkinä sanan 

merkityksen syntymistä, muuttumista sekä kasvua lapsen mielessä. (Vygotski 1982: 207-213.) 

Kommunikaation avulla sisäinen ajattelu ja ulkoinen vuorovaikutuksen taso liittyvät toisiinsa 

(Säljö 2004: 66). 

2.3.2 Oppiminen ja lähikehityksen vyöhyke  

Kuten maailman ymmärtäminen ja sen tulkitseminen, myös oppiminen ja erityisesti ne tavat 

joilla se tapahtuu, ovat riippuvaisia ympärillä vaikuttavista kulttuurisista oloista sekä  

vuorovaikutuksesta muiden ihmisten kanssa (Säljö 2004: 12,16). Sosiokulttuurisesta 

näkökulmasta katsottuna kielen oppiminen tapahtuu siis jakamisen kautta tuen avulla (Suni 

2008: 26). 

 Lähikehityksen vyöhyke on Lev Vygotskin käyttämä termi oppimisen tutkimuksessa. 

Sillä tarkoitetaan aluetta, joka jää ihmisen osaamisalueen ja mahdollisesti opittavan asian väliin. 

Lähikehityksen vyöhyke on ensisijaisen tärkeä kun tarkastellaan oppimista. Opetuksen tulisi 

kulkea tällä alueella, eli siinä tulisi keskittyä kehittymässä oleviin taitoihin sen sijaan, että 

huomio kiinnittyisi jo kehittyneisiin oppimisen osiin. Opetuksen tulisi siis kulkea hieman 

kehityksen edellä. (Vygotski 1982: 184-186.)  

 Jäljittely on sosiokulttuurisesta näkökulmasta yksi keskeinen kielen oppimisen osa. Se 

tapahtuu kuitenkin tietyissä rajoissa, eli vain niiltä osin, kuin oppijan on mahdollista oppia 

kieltä riippuen hänen omasta kehityksen tasostaan. Jäljittely tapahtuu siis lähikehityksen 

vyöhykkeellä. Lisäksi jäljittelyn on huomattu olevan helpointa, mikäli se tapahtuu yhteistyössä 

osaavamman henkilön kanssa. (Vygotski 1982: 185.) Tällöin oppija seuraa ensin sivusta 

taitavamman henkilön toimintaa. Seuraavaksi hän osallistuu itse siihen, ja lopulta kykenee 
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suoriutumaan toiminnosta itsenäisesti. (Säljö 2004: 237.) Omassa tutkimuksessani nousi 

jäljittely esiin yhtenä tärkeänä oppimisen keinona: haastateltavat kertoivat saavansa usein 

mallin kielen käyttöön ensin osaavammalta kielenkäyttäjältä, minkä jälkeen he itse alkoivat 

käyttää kieltä samoin (ks. kpl 4.2.1; ks. esim. 16. ja 18.) 

 Kaikki kielenoppimistilanteet eivät kuitenkaan ole oppijan tavoitettavissa. 

Affordansseilla eli tarjoumilla tarkoitetaan ympäristössä olevia ominaisuuksia, jotka 

mahdollistavat toiminnan. Se, mikä on kullekin tarjoumaa, riippuu siitä, mikä kullekin on 

merkityksellistä. Esimerkiksi motivoitunut kielenoppija huomaa kielelliset tarjoumat ja käyttää 

niitä hyväkseen kielellisessä toiminnassa. Ympäristössä voi esiintyä valtavasti erilaisia 

mahdollisuuksia, mutta vain ne ovat kielenoppijalle hyödyllisiä, jotka hän havaitsee ja ottaa itse 

käyttöön. (van Lier 2000: 252-253.) Omassa tutkimuksessani haastateltaville näyttäytyivät 

affordansseina hyvin monenlaiset eri oppimisen tavat ja paikat. Esimerkiksi arjessa kuullut 

sanat ja kommunikointi olivat haastateltavilleni tällaista tarjoumaa. (ks kpl 4.1.1 ja kpl 4.2.1) 

Samoin erilaisten välineiden, kuten radion tai kirjojen, kautta kuultu ja nähty suomen kieli 

näyttäytyi heille affordanssina. (ks. kpl 4.2.2) 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Aineistonkeruumenetelmä ja aineiston kuvaus 

Aineistonkeruumenetelmänä käytin puolistrukturoitua introspektiivistä ryhmähaastattelua. 

Hirsjärvi ja Hurme käyttävät puolistukturoidusta haastattelusta nimitystä teemahaastattelu (ks. 

Hirsjärvi & Hurme 2001: 47). Tällaisessa haastattelutyypissä huomio kiintyy tiettyihin 

teemoihin, joiden pohjalta keskustellaan. Tällöin haastateltavien omat tulkinnat, kokemukset ja 

uskomukset asioista nousevat keskiöön, ja näin vuorovaikutus luo merkityksiä. 

Puolistrukturoiduissa haastatteluissa yleensä, kuten omassanikin, ovat kysymykset kaikille 

haastateltaville samat, mutta muuten haastattelutyyppi on väljempi kuin strukturoidussa 

haastattelussa. (Hirsjärvi & Hurme 2001: 46-47.) Tämä keino sopi oman tutkimukseni 

toteutukseen parhaiten, sillä puolistrukturoitu haastattelu ei rajoita liikaa haastateltavien omaa 

ilmaisua. Se mahdollistaa kuitenkin avoimeen haastatteluun verrattuna vertailtavuuden eri 

ryhmien kanssa tehtyjen haastattelujen välillä. Myös tarkentavien lisäkysymysten teko oli 

tällaisessa haastattelutyypissä mahdollista. Ryhmähaastatteluun päädyin siksi, että näin sen 

hedelmällisempänä menetelmänä kuin yksilöhaastattelun: mieleen tulee muiden kanssa 

keskustellessa helposti asioita, jotka olisivat yksin asioita pohtiessa saattaneet jäädä pois. 

Toisaalta toisten näkemys aiheeseen liittyen voi osaltaan muuttaa omaa suhtautumistapaa, sillä 

ympäristö vaikuttaa yksilön ajatteluun ja toimintaan (ks. kpl 2.3.1) Tämä tulee tuloksia 

purkaessa ottaa huomioon. Koska aihe ei liene haastateltaville arkaluontoinen, se ei rajoittane 

ryhmähaastattelussa kenenkään ilmaisua. Tällöin ei myöskään lähestytä aiheen puolesta 

terapeuttisen haastattelun muotoa, joka vaatisi tarkempaa harkintaa tutkimusetiikan osalta 

(Hirsjärvi & Hurme 2001: 20). 

 Tarkoitukseni oli löytää ryhmähaastatteluihini kohderyhmäksi maahanmuuttajia, jotka 

olisivat muuttaneet Suomeen yläasteikäisenä, ja asuneet täällä jo pidempään. Eri-ikäisenä 

Suomeen muuttaneilla on erilaiset lähtökohdat kielen opiskeluun, ja tällaista kohderyhmää ei 

ole vielä S2-tutkimuksen piirissä tarkasteltu. Ikänsä puolesta näin myöhään maahan muuttaneet 

nuoret ovat kielen oppimisen kannalta haastava ryhmä. Pieniin lapsiin verrattuna heillä alkaa 

vieraan kielen oppiminen varsin myöhään, ja kuitenkin tätä toista kieltä tarvitaan heti opiskelun 

ja yhteiskunnassa pärjäämisen edellytyksenä. Myös murrosikä asettaa yläasteikäisen niin 

fyysisesti kuin henkisestikin muutosten eteen. Näistä eri syistä johtuen tämä ikäryhmä tulisi 

erityisesti huomioida S2-opetuksen kentällä. Koska aika ja resurssit eivät olisi riittäneet 

haastattelujen kääntämiseen esim. englannin kielestä suomeen, tuli ryhmän henkilöillä olla jo 
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sen verran hyvä taso suomen kielen osaamisessa, että haastattelun saattoi toteuttaa suomeksi. 

Jo jonkin aikaa Suomessa asuneilla haastateltavilla voi olettaa myös olevan vasta maahan 

muuttaneihin verrattuna enemmän kokemusta suomen kielen käyttötarpeista. Näin rajatun 

kohderyhmän löytäminen oli haasteellista. Lopulta löysin kuusi maahanmuuttajaa, kaksi naista 

ja neljä miestä, jotka olivat tulleet Suomeen 11-16 -vuotiaina. Ryhmä oli kokonaisuudessaan 

heterogeeninen, sillä siihen kuului haastateltavia niin länsimaista, Lähi-idästä, Kaakkois-

Aasiasta kuin Baltian maistakin. Myös sosioekonominen tausta vaihteli haastateltavien suhteen, 

samoin kuin ikä: nuorin haastatelluista oli 17 vuotias ja vanhin 30. Haastatteluhetkellä suurin 

osa haastateltavista opiskeli toisen asteen oppilaitoksessa tai korkeakoulussa. Työelämässä 

heistä on jo kaksi, joista toinen on suorittanut toisen asteen ja toinen korkeakoulututkinnon. 

Myös aktiivisesti käytössä olevien ja osattavien kielten lukumäärässä oli eroja: osa ilmoitti 

käyttävänsä useampaa kieltä aktiivisesti suomen lisäksi, kun taas toisilla oli jokapäiväisessä 

käytössä suomen lisäksi vain ensikieli. Haastattelut suoritettiin kahtena ryhmähaastatteluna, 

joista toiseen osallistui neljä, toiseen kaksi haastateltavaa. En tahtonut tehdä yhtä isoa 

ryhmähaastattelua, sillä pienemmissä ryhmissä kaikkien haastateltavien ääni pääsi kuuluviin. 

 Kiinnitin huomiota haastattelututkimusta tehdessäni myös tutkimuseettisyyteen 

haastateltavien osalta (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001: 19-20; Tuomi& Sarajärvi 2009: 128-129). 

Haastateltavat olivat kaikki täysi-ikäisiä, ja heidän osallistumisensa oli täysin vapaaehtoista. 

Pyysin heiltä kaikilta suostumuksen tutkimukseeni, jossa informoin heitä sen tavoitteista, sekä 

tein tiettäväksi osanottajien olevan mahdollista milloin vain halutessaan perääntyä 

haastattelusta. Tallensin haastatteluaineistot itse omilla laitteillani, ja arkistoin ne mahdollista 

jatkotutkimusta varten. Pyysin kaikilta haastatelluilta luvat haastatteluaineistojen käytöstä 

myös mahdollista myöhempää tutkimusta varten. Litteroinnit tein itse, ja (kuten 

haastateltavilleni lupasin) niistä ei käy ilmi paitsi haastateltavien henkilöllisyys myöskään 

mitään sellaisia tietoja (mm. kaupungin tai koulun nimi), minkä kautta heidät voitaisiin 

tunnistaa. Haastattelujen ilmapiiri oli salliva ja hyväksyvä huumorin ollessa vahvasti läsnä. 

Näin ollen haastateltavilla ei ollut pelkoa joutua kriittisen arvioinnin kohteeksi. 

3.2 Sisällönanalyysi aineiston avaajana 

Tutkimukseni kuuluu laadullisen tutkimuksen kenttään, ja analyysimenetelmänä käytän 

aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Sisällönanalyysia voidaan pitää laadullisen tutkimuksen 

perusanalyysimenetelmänä, jossa tutkija tarkastelee tekstiaineistoja (tai siksi muutettua dataa). 

Tarkoituksena on luoda kuvaus, joka yhdistää tulokset laajempiin kokonaisuuksiin. 
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Sisällönanalyysissa käytetään menetelminä luokittelua, teemoittelua ja tyypittelyä, joiden 

avulla aineistosta haetaan yleisyyksiä ja poikkeuksia. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 93-105.) Itse 

käytän aineistossani niin teemoittelua kuin tyypittelyäkin: paitsi että painotan, mitä kaikkea 

kustakin teemasta on sanottu, tyypittelen myös aineistoa tarkastellen näkemysten yhteisiä 

piirteitä. 

 Aineistolähtöisyydellä tarkoitetaan sisällönanalyysissa sitä, että tekstin merkityksiä 

tutkimalla pyritään luomaan teoreettisia kokonaisuuksia tutkimusaineistosta käsin, eli 

induktiivisesti yksityisestä yleiseen. Tähän prosessiin kuuluu aineiston redusointi 

(pelkistäminen), ryhmittely ja abstrahointi. Redusoinnin avulla erotellaan aukikirjoitetusta 

haastatteluaineistosta pois epäolennaiset osat, minkä jälkeen olennaisia ilmauksia 

ryhmittelemällä aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Tätä seuraa 

abstrahointi, jonka tarkoituksena on luoda aineiston pohjalta johtopäätöksiä ja tuloksia. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009: 102-115.) 

 Itse pyrin siis tutkimuksessani kuvaamaan aineistolähtöisesti niitä erilaisia tapoja, kuinka 

S2-oppijat kokevat oppivansa suomen kieltä parhaiten, ja missä paikoissa tämä oppiminen 

heidän näkemyksensä mukaan tapahtuu. Redusoinnin jälkeen tarkastelen haastatteluaineistoa 

erilaisten esiin nousevien teemojen kautta. Nämä on esitetty eritellymmin analyysiosion 

alaluvuissa (ks. luku 4). Tyypitellen tuon esiin yleiset, haastateltuja yhdistävät kokemukset. 

Huomioin myös ne näkemykset, jotka koskevat mahdollisesti vain yhtä haastateltavaa. Näitä 

eri seikkoja tarkastellen teen haastateltavien käsitysten pohjalta johtopäätöksiä ja huomioita. 

Koska haastatteluryhmäni on melko pieni, eivät tutkimustulokset ole yleistettävissä, mutta ne 

antavat osaltaan kuitenkin viitettä siitä, mitkä ovat yleisesti maahanmuuttajien näkemyksiä 

suomen kielen oppimisesta. Lisäksi se kertoo niistä affordansseista, jotka näyttäytyvät heille 

suomen kielen oppimisen mahdollistajina.  
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4 MAAHANMUUTTAJIEN KÄSITYKSIÄ SUOMEN KIELEN 

OPPIMISESTA 

4.1 Miten suomen kieltä opitaan parhaiten 

4.1.1 Puhutun kielen oppiminen käytön ja käytännön kautta 

Tekemissäni haastatteluissa nousi haastateltavien vahvimmaksi näkemykseksi parhaasta 

suomen kielen oppimistavasta sen oppiminen käytön ja käytännön kautta. Haastateltujen 

mukaan kieltä opitaan jokapäiväisissä tilanteissa pääsääntöisesti muiden suomea puhuvien 

kanssa (ks. esim. 3. ja 4.). Samankaltaisia tuloksia sai myös Partanen (2012) omassa 

tutkimuksessaan. Tulos poikkesi kuitenkin Aron (2009) tutkimuksesta, jossa englantia vieraana 

kielenä opiskelevat lapset kokivat englannin oppimisen tapahtuvan oppitunneilla ja 

oppikirjojen kautta. Samankaltaiseen tulokseen päätyivät myös Mård-Miettinen, Kuusela & 

Kangasvieri (2014) tutkiessaan esikouluikäisten lasten käsityksiä kielen oppimisesta, joskin 

siinä tuli esiin koulukontekstin ohella myös muut oppimisen paikat ja tavat (Mård-Miettinen, 

Kuusela & Kangasvieri 2014: 328-330). Myös omassa haastatteluaineistossani oli 

koulukonteksti esillä: haastateltavat kertoivat aloittaneensa suomen opiskelun S2-luokassa heti 

maahanmuuttonsa jälkeen. Aron (2009) ja Mård-Miettisen ym. (2014) tutkimukseen verrattuna 

kielen opiskelu koulussa tuli omassa aineistossani esiin kuitenkin hyvin negatiivisessa valossa. 

Erityisesti todellisesta kielenkäytön kontekstista irrotettu kieliopin opiskelu näyttäytyi 

haastateltaville hankalana ja epäolennaisena osana varsinkin Suomeen muuttamisen 

alkuvaiheessa, minkä haastateltavat M1 ja M4 tuovat ilmi (ks. esim. 1. ja 2.). 

 

Esimerkki 1.1 

M1: Mää oon opiskelut, noin vuoden aika, ja::: se on X:n koulusa elikkä Z:n ala-aste, ja::: vuoden 

jälken mä aattelin että, ei enää, jaksa, opiskella näitä kaikkia partitiivi, genetiivi, ellatiivi mikä niitä 

tivitä onki, mä aattelin että nyt lähetää, opiskelemaa niinku ihanniinku, noitte, luokkalaisten kansa 

suomalaiste ka, se oli niinku mun mielestä niinku kaikista paras koska, emmä jaksanu niinku istua 

ja, aanelosia koko ajan etenee. 

 

Esimerkki 2. 

M4: Minua ei, pätkää kiinnosta mitä agrikola sano partitiivistä, mutta mua niinkun, tärkein on se 

että, osaan kommunikoiman niinku, senioriväen kansa, nuorten kanssa, tärkein on, se puheminen. 

 

                                                 
1 Esimerkkien alleviivaukset ovat haastatellun sanan tai tavun painotuksia puheessa. 
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Haastateltavat näkivät muodollisen opetuksen rakennekeskeisenä, ja tämän puolestaan itselleen 

huonona oppimisen tapana. Ero Aron (2009) saamiin tuloksiin selittynee pitkälti sillä, että 

suomi on omille haastateltavilleni toinen eikä vieras kieli. Tällöin oppimistapa on erilainen, 

sillä toinen kieli opitaan kohdekielisessä ympäristössä, ja sitä tarvitaan jokapäiväisessä 

elämässä viestintävälineenä (Suni 2008: 11). Vieraan kielen oppijalle puolestaan näitä koulun 

ulkopuolella olevia oppimisympäristöjä ei välttämättä tarjoudu, eikä kielen oppiminen ole 

yhteiskunnassa pärjäämisen edellytys. Kaikki haastateltavani totesivatkin suomen kieltä 

tarvittavan lähes kaikkialla muualla paitsi kotona, kuten haastateltava M2 toteaa (ks. esim. 3.). 

 

Esimerkki 3. 

M2: Heti ku mä oon kotoonta ulos, suomen kieli tulee. 

H: Joo? 

M2: Muuten ei toimi mitään. 

H: Minkälaisia tilanteita ne sitten on. 

M2: Kaikissa. Mä oos- oon nyt suomen yhteiskunnassa. Esimerkiks mä meen kauppaa, mä tarvii 

suomen kieltä siinä. Ihan minä menen pankkii, ihan sama minne mä meen, mä tarviin suomen kieltä, 

(et)tä mä pysty toimimaa. 

 

 Kun suomen kielestä ja sen oppimisesta puhuttiin, tuntui haastateltaville olevan itsestään 

selvää se, että tarvittava opeteltava kielitaito on nimenomaan ensisijaisesti suullista. Tämä tuli 

selvästi ilmi kauttaaltaan koko haastattelun läpi, kuten haastateltujen M3 ja M2 vastauksistakin 

näkyy (ks. esim.4. ja 5.). Myös Aro (2013) on todennut suullisen kielitaidon olevan englantia 

vieraana kielenä oppivien lasten päätavoite, minkä hän olettaa osaltaan olevan 

yhteiskunnassamme tapahtuvan julkisen keskustelun seurausta (Aro 2013: 3). S2-oppijoilla 

syyt suullisen kielitaidon osaamisen tarpeeseen korostunee pakottavammista syistä: puhekieltä 

tarvitaan kirjoitettua kieltä aikaisemmin ja useammassa tilanteessa. Sosiokulttuurisesta 

näkökulmasta tarkasteltuna kieli itsessään on ennen kaikkea sosiaalisen kanssakäymisen väline 

(ks. luku 2.3.1). Tämä sosiaalisuus toteutuu välittömämmin suorassa dialogissa toisen ihmisen 

kanssa verrattuna kirjoitettuun tuotokseen. Tästä syystä puhutun kielen voidaan nähdä 

sosiaalistavan kirjoitettua vahvemmin ja nopeammin. Toisaalta nykypäivänä sosiaalinen media 

on luonut uuden tarpeen kirjoitetun kielen hallinnalle arkipäiväisessä käytössä, sillä monille 

ihmisille nettimaailma voi olla tärkeä sosiaalisten suhteiden ylläpitäjä ja luoja sekä tiedon 

jakamisen kanava. Omille haastateltavilleni se ei kuitenkaan näytellyt suurta roolia kielen 

oppimisessa, vaikka myös sosiaalinen media mainittiin haastattelussa yhtenä kielen oppimisen 

keinona. 

 

Esimerkki 4. 

H: Mites M3. Missä käytät suomen kieltä. 
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M3: Noo, käytännössä samallaisissa, tilanteissa ku, M4, ja tota, ääm, siis arkena kotona, vaimon 

kansa, vaimon perheen kansa, ystävien kansa, kaupassa, mmnii, siellä missä, misä on. 

H: Joo? 

M3: Suomessa. 

 

Esimerkki 5. 

M2: No minulla oli silleen s- siinä vaiheessa mä huomasin ku, luokala ku mä olin luokakavereiden 

kansa ja, jotain as- alkoin ymmärtämään niitä ja, jotain, asia oli joka, meinasin, kerro heille, en mä 

enään tehnyt käsiliikeitä. Puhumalla mä ymmärtin sitä mitä, mitä minä tarkoitan. Siinä vaiheessa 

mä huomasin että hei mä oon suomen kieltä, ja mä pystyn sanoo heille sanoja jaa, aloin ym- ne 

alka ymmärtävät minua, että mitä minä tarkoitan. Siinä vaiheessa, (se) tuli semmoinen olo että, 

hei, nyt mä oo- oon oppinu suomen kieltä, mä osaan puhua. 

 

 Kaikkien haastateltavien mielestä paras tapa oppia arjessa tarvittavaa suomea on lähteä 

käyttämään sitä käytännössä muiden ihmisten kanssa. Vastauksista kävi myös ilmi, että 

käytännön pakko sekä tarve ajaa usein tähän toimintaan, kuten haastateltujen N1 ja M1 

vastauksista käy ilmi (ks. esim. 6. ja 7.) 

 

Esimerkki 6. 

N1: Mm, no, paras tapa oppia, no, mun mielest just se että ku, joutuu siihe ympäristöö ja, niinku 

(on) vähä pakko puhua, just se esim. ku miäki menin sinne kouluu mun oli niinku, pakko vähän 

niinku puhua, niin sit sitä oppii sillei. 

 

Esimerkki 7. 

M1: Ja, mielestäni niinku taas niinku päästiin taas siihen että pitää löytää joku semmonen, hyvä 

ryhmä itselles, tai, porukka, miten vaa että missä niiku sä, vähä niinku pakostiki joudut, käyttämää 

just niitä uusia sanoja mitä sä, oot oppinut, lukenu, nähny, kuullut 

 

Omien suomalaisten ystävien löytäminen, tai muuten suomalaisten kanssa toimiminen mm. 

harrastusten tai työn kautta näyttäytyi aineistossa tärkeänä kielenkäyttöä ja -oppimista 

edistävänä tekijänä haastateltavien kokemusten mukaan. Myös Partasen (2012) tutkimuksessa 

haastatellut olivat sitä mieltä, että suomen kieltä oppii parhaiten vuorovaikutuksessa 

suomalaisten kanssa. Partasen haastatelluilla tällaisiin oppimisympäristöihin ei kuitenkaan ollut 

yhtä helposti pääsyä (Partanen 2012: 102-103.). Samanlainen ongelma nousi esiin myös 

Kulmalan (2011) tutkimuksessa: hänenkin tutkittavillaan oli vain vähän mahdollisuuksia puhua 

suomen kieltä käytännössä (Kulmala 2011: 103). 

 Kaikki saatavilla oleva kielenaines ei ole oppijalle sellaista, jonka hän voisi hyödyntää 

kielen oppimisessaan. Vain ne osat, jotka hän havaitsee ja kykenee itse käyttämään, ovat 

oppijalle affordansseja. (ks. kpl 2.3.2) Arjessa kuullut sanat ja kommunikointi näyttäytyivät 

omassa aineistossani arkipäiväisyydessään haastateltaville tällaisina affordansseina: he kokivat 

voivansa oppia kieltä kuuntelemalla ensikielenään suomea puhuvien ystäviensä kielenkäyttöä 

ja osallistumalla keskusteluun. Se, että haastateltavat pääsevät osallisiksi näistä toiminnoista ja 

voivat käyttää niitä hyödykseen, kertoo myös osaltaan siitä, millaisia tilanteita he kohtaavat ja 
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näin ollen mihin yhteisöihin heillä on pääsy. Omilla haastateltavillani suomen kielen käyttö on 

arkipäivää, sillä he ovat jatkuvasti tekemisissä muiden suomea puhuvien ihmisten kanssa. 

Formalistinen luokkahuoneopetus voi tuntua turhauttavalta, mikäli se näyttäytyy hyvin 

erilaisena verrattuna arjen kielenkäyttötilanteisiin (Mustonen 2015: 262). Tämä näkyi myös 

omassa haastattelussani, minkä M3 tuo vastauksessaan suoraan ilmi (ks. esim. 8.). Voi tosin 

myös olla, että oppija ei itse huomaa ja tiedosta formaalin opetuksen antia, mikäli se on 

herättänyt hänessä vahvoja negatiivisia tunteita. Haastateltavien maahanmuuttoikä, joka on 

ajoittunut murrosikään tai sen kynnykselle, ovat saattaneet vaikuttaa asennoitumiseen formaalia 

opetusta kohtaan. Lisäksi tulee huomioida myös opinnoista kulunut aika: opittua voi olla vaikea 

havainnoida takautuvasti, jolloin siitä mahdollisesti saatu hyöty ei enää muistu mieleen. 

Tutkimukseen osallistuneiden haastateltujen maahanmuutosta on tutkimusta tehdessä kulunut 

jo jonkin aikaa; lyhimmillään neljä, ja pisimmillään neljätoista vuotta riippuen haastateltavasta. 

 

Esimerkki 8. 

H: Eli millaisissa tilanteissa luulet maahanmuuttajien yleensä oppivan suomea parhaiten, ja 

poikkeaako oma oppimisesi jotenkin ystäviesi ja tuttaviesi oppimistavoista. 

M3: No, ei ainakaa, kursseilla ja, oppitunneilla. 

H: Joo? 

M3: Siis nii. 

H:  [Siellä ei opi.] 

M3:  [Sen voi sanoa.] Mää oon, yrittäny käyä, suomen kurssi, jaa, siitä maksoin, aika paljon rahaa, 

jaa, mulle jäi, käteen ni, vessanpöntö. Sitä oppin. £(h)ei mitää muuta£. Ni totaa. Se on ystävien 

kautta ja, harrastukses siis ihan, missä, joka paikassa missä ei oo pakko, et kaikki menee aivan 

oikein. Nii. 

 

Esimerkki 9. 

M4: [--] Vaikka monet ei myönnä sitä, että si-, sitä pattnerista opit älyttömä paljo suome kieltä ja 

mä on oon sanonu mun kaikille suomalaiskavereille, ja sitten, mun eksälle, että että, että, että, älä 

luule että minä suutun, jos minä käytän suomen kieltä väärin, ja heti kun mä teen joku moka, 

kielellisesti, tai suome kielessä, korjaa minua, saman tien, korjaa, tai jos mä kirjoitan väärin, korjaa 

saman tien, sano että näin sä kir-, ja, näin ihminen oppi, parhaiten, omasta poikaystävältä, 

tyttöystävältä, [--] 

 

 Arjen tilanteet näyttäytyivät haastateltaville sallivina kielen oppimisen tapoina: virheitä 

ei välttämättä koeta luonnollisessa puhetilanteessa yhtä negatiivisina verrattuna koulun 

oppitunteihin. Haastateltava M4 kertoi pyytävänsä erikseen suomenkielisiä ystäviään heti 

korjaamaan, jos hän puhuu väärin (ks. esim.9). Myös Partasen (2012) tutkimuksessa 

haastateltavat ajattelivat suomalaisten korjaavan palautteen edistävän oppimista (Partanen 

2012: 102-103). Kulmalan (2011) tutkimuksessa puolestaan yksi haastatelluista kertoi 

pelkäävänsä virheitä suomea ensikielenään puhuvien kanssa keskustellessaan (Kulmala 2011: 

103). Tämä johtunee osaltaan siitä, ettei Kulmalan haastatellulla ollut mahdollisuutta 

harjaannuttaa puhuttua kieltä, mistä syystä pelko virheiden tekemistä kohtaan voi kasvaa. 
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Kyseessä oleva haastateltava kokikin, etteivät kielen virheet näyttäydy yhtä negatiivisina 

sellaisten puhujien kanssa keskustellessa, joiden hän näki olevan itsensä kanssa sosiaalisessa 

suhteessa tasavertaisia (Kulmala 2011: 104). 

4.1.2 Motivaation merkitys ja kirjoitetun kielen oppiminen 

Ystävien ja muiden suomenkielisten kanssa puhumisen lisäksi parhaimmiksi oppimistavoiksi 

nousi haastatelluilla omaehtoinen kielen lukeminen ja kuunteleminen eri välineiden kautta: 

oppikirjat, lehdet, romaanit, äänikirjat, radio, selkouutiset ja ylipäänsä televisio näyttäytyivät 

haastateltaville affordansseina suomen oppimiselle. Varsinkin kirjojen lukeminen oli 

useamman haastateltavan mielestä todella hyödyllistä, kuten haastateltavat N2 ja M2 tuovat 

vastauksissaan esiin (ks. esim. 10. ja 11.). Useampi haastateltu näki, että epäformaaleissa 

tilanteissa arjessa tarvittavan puhekielen oppii puhumalla. Kirjat näyttäytyivät kuitenkin 

erityisenä apuna kompleksisemman ja monipuolisemman sanaston harjaannuttamisessa sekä 

ylläpitämisessä ”normaalin puhetason” oppimisen jälkeen, kuten haastateltava M2 tuo 

vastauksessaan ilmi (ks. esim. 11.). 

 

Esimerkki 10. 

N2: (Nono), puhumine, siis puhu paljo, s- suome kieltä, ja myös kans, lukemista, se auttaa, 

H: Joo? 

N2: Koska se, (siel-), tulee niitä, uusia sanoja myös.  

H: Mitä sä, niinkun aattelit, m-, oo- ootsä vaik ite mitä lukenut sitte, 

N2: Öö, mä oo oppinu suome kieltä sill(ä), yläasteella mä on, oon lukenu, aika sillee paljon. Joo, 

mut lukiossa £mä(h) en lue enää paljon ni, mun kieli meni vähän.£ 

 

Esimerkki 11. 

M2: Helpoin luke kirjoja enemän enemän. Se koko ajan kirjoja sä tulet tulee uudet sanat. Kyllä sä 

osaat niinku ihmisen normaalitaso, että puhuminen, sä pystyt ymmärtämän, muille että, mitä sinä 

tarkoitat tai ilmaise sitä, sun, pointi, ajatusta joo. Ja sit sä haluut jos, kehitää esim mä halun kehityä 

lisää ja lisää, nin kirjat auttaa eniten. 

H: Joo? 

M2: Koska siellä on ne painavat sanat ja kaiki. 

 

 Useammalla haastateltavalla nousi vahvasti esiin näkemys siitä, että oppijan oma 

motivaatio on ratkaiseva tekijä oppimisessa. Tämän toi mm. haastateltu M2 vastauksessaan 

esiin (ks. esim. 12.). Oppiminen onkin tehokkainta, kun oppija on itse motivoitunut siihen 

kokien opittavan asian mielekkäänä itselleen (Aalto, Mustonen & Tukia 2009: 411-412.). Eräs 

haastateltava toi myös ilmi, ettei tämä motivaatio löydy kielenoppijalta välttämättä heti 

Suomeen muuton yhteydessä, vaan sen kehittymiseen voi mennä aikaa (ks. esim. 12.). Myös 

tähän seikkaan voi vaikuttaa haastateltujen maahanmuuttoikä: murrosikäinen nuori, jolla ei 



17 

 

vielä ole tarvetta esimerkiksi selviytyä työssään suomen kielellä, ei välttämättä motivoidu 

kielen opiskeluun luokkahuoneessa kovin nopeasti. 

 

Esimerkki 12. 

M2: Se halu on tosi tärkeä se halu, esimerkiksi minä kun tulin suomeen, se eka kaks vuotta kolme 

mä en yhtään halunnut puhua suomen kielt(ä) tai, ei mitän eikä englantia eikä mitän mä halusin vaa 

puhua, koko ajan omaa kieltä. Sitten jossain vaiheessa mä sanoin ei nyt pitää nyt oppii suomen kielt 

koska mä tarviin täällä sitä ja. Pystyn toimimaan muiden kansa.  

H: Joo? 

M2: Siihen asti kun mä en osannu kaiki oli mulle vaikeaa. 

H: Joo. 

M2: Kaiki oli vaikeaa. Sit (ku) mä opin sitä kaiki tuli helppo, tuntui helpolta hei, kaikki on nyt 

helppoa joo, joo. Se itsehalu on todella tär(keä). 

 

 Vaikka puhuttu kieli korostui haastattelussa, myös kirjoitettu kieli ja sen opiskelu nähtiin 

tärkeänä. Sen oppiminen oli kuitenkin lähes kaikista haastateltavista selvästi haastavampaa, ja 

moni heistä koki siinä olevan vielä runsaasti kehitettävää, kuten M1 toteaa haastattelussa (ks. 

esim. 14.) Kirjoitetun kielen oppiminen nähtiin puhutun tavoin tapahtuvan parhaiten 

todellisissa tilanteissa opittavaksi, esimerkiksi konkreettisesti hakemuksia täyttämällä. Yksi 

haastateltavista toi esiin myös sen, että hän koki oppivansa eritoten kirjoitettua kieltä koulussa, 

vaikka muuten puhuttu kieli opittiin hänen mielestään parhaiten ystävien kanssa puhumalla. 

Partasen (2012) tutkimuksesta haastateltavat näkivät kielitaidon edellytyksenä töiden saannille. 

Sama näkemys nousi esiin myös omassa tutkimuksessani, joskin siinä se korostui eritoten 

kirjoitetun kielen osalta, kuten M4 tuo haastattelussa ilmi (ks. esim.13). 

 

Esimerkki 13. 

M4: Tässä maassa sekä puheminen, ja kirjoittaminen, molemmat niinku on täysin tärkeitä, ei 

voi sanoa että kumpi on parempi. Mutta, sanosin niin että, että maahanmuuttajille, ää 

kirjoittaminen on todella hankala, on äärimmäisen hankala, äärimmäisen niinku, ää raskasta, mut 

kun puhe, puhe-, puheminen on paljon helpompi. Mä voisin sanoa, yks pieni esimerkki. Eräs 

tilanne, että sain ylinopeussakko. Se oli niin, vahinko. Täysin vahinkoon, mä, ja sitten, herra, 

ylikonstaapeli pyysi että, kirjoita aa nelonen. Sanoin että mä en osaa kirjoittaa, mutta minä osaan 

puhua. Sano no et, tuu sitten päivällä, ja puhu mulle, mik- miksi, miksi näin kävi, ja selitin hänelle. 

Sit hän sanoi et- että, kyllä sä osaat puhua, mä sanoin et mä en osaa kirjoittaa, että minusta niinku 

kirjoittaminenkin on tosi tärkeä, monet maahanmuuttajat jotka eivät saa, 

työpaikkamahdollisuuksia, koska ne ei osaa kirjoittaa oikea, työ- niinku oikea niinku, 

työhakemusta, ja sitten heti työnantaja katto, okei, tossapas mamu, ei osaa kieltä, ja suora se, a, 

työhakemus roskakorin, ja näin on tapahtunu ikävä kyllä. 

 

Esimerkki 14. 

M1: Tällä hetkellä tärkeempi, et oppis ni enemmä sitä (kirjoitettua kieltä). Mut, mut, normaalisti 

niinku m-, mää aattele että, ihmiset niinku tarvi, tottakai ensin sitä, puhuttua kieltä. 

H: Ja sen jälkeen kirjoitettua. 

M1: Sen jälkeen kirjoitettua. 
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 Kirjoitetun kielen oppiminen erosi haastateltujen kokemuksen mukaan jonkin verran 

puhutun kielen oppimisesta. Vaikka puhuttu kieli nähtiin ensiksi opittavana kielen muotona, 

myös kirjoitettua kieltä pidettiin tärkeänä. Molempia koettiin opittavan käytännön kautta, mutta 

kirjoitetusta kielestä puhuttaessa kokivat jotkut haastateltavista oppivansa sitä myös koulussa 

konkreettisten tehtävien kautta. 

4.2 Oppimisympäristöt ja -tilanteet 

4.2.1 Arkiset oppimiskontekstit 

Toisin kuin Mård-Miettisen, Kuuselan & Kangasvierin (2014) tutkimuksessa, jossa oppimisen 

paikat näyttäytyivät lähinnä institutionaalisina koulun noustessa vahvimmin esiin, oli omassa 

tutkimuksessani haastateltavien näkemys parhaista oppimisympäristöistä yhteydessä vahvasti 

ympäröivään kulttuuriin ja normaaleihin arkielämän tilanteisiin (ks. esim. 15.). Haastatteluissa 

nousivat erilaisiksi suomen kielen käytön ja oppimisen paikoiksi mm. harrastuspaikat, kauppa, 

pankki, työpaikka, kyläpaikat, kahvila, hissi, bussipysäkki, pyykkitupa, nuorisotapahtumat ja 

koulu. Myös oppimisen paikoista puhuttaessa nousivat esiin siis ne paikat, joissa haastateltavat 

kokivat kykenevänsä olemaan tekemisissä suomalaisten kanssa (ks. kpl. 4.1.1). Yhdellä 

haastateltavista tällainen oppimispaikka oli myös oma koti, jossa hänellä on suomalainen 

vaimo. Muut haastateltavat totesivat kodin olevan lähestulkoon se ainoa paikka, missä suomea 

ei juuri käytetä. 

 

Esimerkki 15. 

M4: niinku että niinku sä, käytät sitä suome kieltä ha-, kun harrastat ja, harrastusmerkeissä ja 

kahvimerkeissä, ja parasta on se että, viis kymmenen minuuttia niinku, vaikka sanotaan että 

suomessa, ei harrastetaan mitään smool tolkia, se on vähän höpöhöpö, koska t- jatkuvasti sitä teet, 

että sä, sä oot niinku hississä, puhut sitä niinku naapurin kanssa niiku, ihan niiku tosi nopeasti tai 

että mite on mennyt ja mikä on mmi-, mikä mennyt tai pyykki, öö, tupassa tai sitten, öö, 

bussipysäkillä, tai bussissa sää käytät jatkuvasti sitä ismool tolkia. 

 

 Sosiokulttuurisesta näkökulmasta katsottuna jäljittely on yksi keskeinen lähikehityksen 

vyöhykkeellä tapahtuva oppimisen muoto. Parhaiten se onnistuu jakamisen kautta osaavamman 

henkilön tuen avulla (Vygotski 1982: 185; Suni 2008:28; ks. kpl 2.3.2) Omassa tutkimuksessani 

suomen kieli koettiin haastateltavien mukaan opittavan pääosin jäljittelyn ja toiston kautta. 

Näissä tilanteissa ensikielenään suomea puhuvien tuki näyttäytyi erityisen arvokkaana apuna. 

Näin ollen esimerkiksi kuullut puhetilanteet tarjoutuivat haastatelluille affordansseiksi usein 

vasta tämän tuen avulla, kuten N1 tuo vastauksessaan ilmi (ks. esim. 16.). Suomalaisten antama 

tuki näyttäytyi myös Partasen (2012) tutkimuksessa oleellisena suomen kielen oppimisen 
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mahdollistajana haastateltujen kokemuksissa (Partanen 2012: 103). Myös Mård-Miettisen, 

Kuuselan & Kangasvierin (2014) esikouluikäisten oppimiskäsityksiä tarkastelevassa 

tutkimuksessa nousi osaavamman henkilön apu esiin oppimista tukevana tekijänä. Tämän 

lisäksi oppimista auttoi esikouluikäisten mukaan myös vertaisoppijoiden, kuten muiden lasten 

tai sisarusten tuki (Mård-Miettinen, Kuusela & Kangasvieri 2014: 327-329.). Omassakin 

tutkimuksessani nousi esiin ensikieleltään suomenkielisten puhujien ohella muiden suomea 

opiskelevien maahanmuuttajien antama tuki, kuten N2 tuo haastatteluesimerkissään esiin (ks. 

esim. 17.). Eräs haastateltava mainitsi opettavansa itse esimerkiksi äitiään ja muita omasta 

kotimaastaan tulleita maahanmuuttajia. 

 

Esimerkki 16. 

N1: Mä muistan vielä että mulla, kaverit niinku (on) tosi paljon auttanu. Ja sit just niiku luokkalaiset 

kans et niinku, mä oon kysyny niinku niiltä neuvoo että, mä muistan mulla oli jossain tietyissä 

asioissa niiku että mä en tajunnu että niinku mitennii tää menee ja, ja sitte, niiku luokkakaverit ja, 

aika paljon kanssa, auttanu. 

 

Esimerkki 17. 

N2: Ne, jotka o tullut e-, suomessa en-, enne ku miua, ni ne vähä niiku ope-, opettaa mua sille (ni-), 

niku mu isoveli ja (nii). 

 

Haastattelusta kävi ilmi, että aina kielen oppiminen ei perustu suoraan toisen ihmisen 

tarjoamaan apuun tai tapahdu välttämättä itse suoraan käydyssä vuorovaikutuksessa hänen 

kanssaan. Osaavamman kielenpuhujan jäljittelyä voi tapahtua myös siten, ettei toinen osapuoli 

tiedä olleensä tuen antajana, kuten käy ilmi M3:n haastatteluvastauksesta (ks. esim. 18.). 

 

Esimerkki 18. 

M3: Käyn mäkissä vaikka osta, ruokaa ja sitte alan kuunnelta et mitä se se:, mikä niinku edellä, 

edessä oleva ihminen sanoo. 

H: Joo? 

M3: Kuin se tilaa. 

H: Joo? 

M3: Sittee, yrittää, saaha, sen, edellä, niinku edessä oleva ihmisen lause so- sopia siihen mitä mä 

haluun tilata ite. Ni sitä kautta on oppinu aika paljon. Esimerkiksi. 

 

Ylipäänsä toistaminen ja jäljittely on tärkeä tapa oppia kieltä: sen avulla kieltä haltuunotetaan 

ja tuotetaan itse, ja näin ollen ne näyttelevät tärkeää osaa kielenoppimisen prosessissa. 

Kielenoppija poimii näin ympäristöstään hänelle affordanssiksi tarjoutuvaa kielenainesta 

käyttöönsä sen mukaan, mikä on hänelle itselleen toistuvaa ja tarpeellista. (Suni 2008: 200-

202.) 
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4.2.2 Itsenäisen oppimisen tavat 

Omassa haastattelussani esiintyi kanssaihmisten ohella myös muita affordansseja, jotka 

mahdollistivat haastateltujen kokemusten mukaan oppimisen: esimerkiksi äänikirjoja tai 

radiota kuuntelemalla tai kirjoja lukemalla he kokivat oppineensa paljon uusia sanoja ja 

ilmauksia. Oppimisen ei siis tarvinnut olla haastateltujen mukaan välttämättä sidoksissa 

paikkaan tai ihmisiin, vaan sitä voi harjoittaa myös itsenäisesti erilaisten välineiden kautta, 

kuten M2 tuo haastattelussa ilmi (ks. esim. 19.). 

 

Esimerkki 19. 

M2: Jos välillä ei oo ketään että mene puhumaan tai jotain, ei löyty ketään että sä käytät sitä kieltä 

joka päivä, ja sä oot semose tilanteessa että, et pysty käytää sitä joka päivä koska ei oo ketään että 

sä puhut ja, treenaat sitä kieltä. 

H: Joo? 

M2: Mun mielestä radio on paras, koska sieltä tulee paaljon asioita. Paaljon asioita ja samalla sä 

kuuntelet ja ke- ja sä keskityt siihen. Mun omasta kokemuksestani, se radio on auttanut minua todella 

paljon. 

 

Myös teknologian mahdollistamat apuvälineet sekä niiden kautta käytettävät sosiaaliset mediat 

näyttäytyivät haastatteluissa suomen oppimista edistävinä tekijöinä, kuten haastatellut M4 ja 

M1 tuovat vastauksissaan ilmi (ks. esim. 20. ja 21.). Sen lisäksi, että teknisiä laitteita voi 

hyödyntää omiin tarkoituksiin arjessa huvina ja harrastuksena, kertoivat haastateltavat 

käyttävänsä niitä myös apuna opiskelussaan mm. niissä esiintyvien kääntämiseen 

suunniteltujen ohjelmien avulla. Kaiken kaikkiaan ne siis näyttäytyivät haastatelluille 

affordansseina, joita he osaavat kielenoppimisessaan hyödyntää. Auli Kotimäen tutkimuksessa 

nämä erilaiset laitteet näyttäytyivät visuaalisena resurssina, joka tarjoaa mahdollisuuden 

opettaa mm. kulttuurisuutta ja huumoria sekä tekstilajien rakentumista S2-oppijoille (Kotimäki 

2013: 105). 

 

Esimerkki 20. 

M4: S-, suomen kieltä käytetään jatkuvasti, koko ajan, olkon se, työelämässä, ystävien kansa, 

työyhteisössä, harrastuksessa, vapaa-ajalla, sitä, sitä tul- koko ajan ja sitten, se mitä niinku telkarista 

tulee, televisiosta tulee sekin on erittäin hyvä, täytyy sanoa että, nykypäivän tilanteessa, el-, 

nettimaailmassa, sosiaalise(ssa) mediassa, ja, n- ylipäätään niitä suomen kielen matskua on, pilvin 

pimein ja, jos henkilö osaa käyttää nettiä hyvin, kyllä se, löyty sitä suomen kielen matskua. 

 

Esimerkki 21. 

M1: Nii tota mut, siis, ei mua itseäni niinku oikeesti heinkilökohtaine-, kohtaisesti haittaa jos mä 

kysyn nii mä varmasti kysyn mutta, se, se, pointti lähtee, jos, pysäytät opettaja ja, se, se asia niiku 

vähä niiku, rikkoutuu monee, osaa että ei kehtaa oikeesti sen takia niiku kysyä ni, sitte vaa 

transleiterit ja kännykä ja, mitä se tarkottaa ja, puolet sitten puhe tottakai, hyppää jonnekin mutta, 

(kyllä) saa siitä kiinni. Et kännykkä ja nää uudet, äppit mikä on niinku, auttanu aika paljon. 

Helpottanu elämää, samallai ku se on koukuttanu. 

H: Mm, joo?  
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M1: Et se on, mun mielestä kyllä, teknologia, sitä pitää käyttää hyväksi. 

H: Joo, kyllä, ehdottomasti. 

N2: Mulla on sellane (et), jos mä en tiedä joku sana, ni mä kysy kaverilta jos ne ei tiedä ni mä meen 

guugle kautta, ettii niitä synonyymeja mitä se on. 

 

Vaikka suomea opitaan haastateltujen mukaan parhaiten suomalaisten tuen avulla erilaisissa 

arkisissa oppimiskonteksteissa kuten harrastuspaikoissa, voidaan kieltä oppia heidän mukaansa 

myös itsenäisesti erilaisten välineiden kautta. Tällöin kuitenkin korostuu entistä enemmän 

oppijan oma motivaatio kieltä opiskellessa (vrt. kpl 4.1.2). Mikäli omaa tahtoa kielen 

oppimiseen ei löydy, jäävät myös itsenäisessä opiskelussa tarvittavat välineet hyödyntämättä. 

Tästä syystä olisi todella tärkeää saada myös nuoret maahanmuuttajat motivoitumaan hyvin 

suomen kielen oppimiseen. 

4.2.3 Koulu sekä muut viralliset yhteydet oppimisympäristöinä 

Erilaisista oppimispaikoista puhuttaessa nousi myös koulukonteksti esiin. Näissä tapauksissa 

se tarkoitti kuitenkin opiskelua yhdessä muiden suomenkielisten kanssa suomalaisella 

koulutuslinjalla, eikä S2-opetusta. Yksi haastateltava koki oppivansa tunneilla erityisesti oman 

alansa ammattisanastoa (ks. esim. 22.). Vaikka kukaan haastatelluista ei nostanutkaan S2-

opetusta esiin kysyttäessä suomen kielen oppimisen parhaista tavoista ja paikoista, kävi 

kuitenkin ilmi, että S2-opettaja on monille heistä ollut ensimmäinen suomea puhuva 

ihmiskontakti. Tätä kautta myös suomen kielen opettelu on alkanut hänen kanssaan. Lisäksi 

eräs haastateltu toi esiin suomen kielen aakkosten opiskelun tärkeyden vasta Suomeen 

muuttaneiden S2-oppijoiden kohdalla. Niiden opiskelu Suomeen muuttamisen alkuvaiheessa 

on todennäköisesti sijoittunut juuri S2-luokkaan, ja tästä syystä voidaan päätellä myös S2-

luokkaopetuksen olevan yksi oppimispaikka muiden ohella. Koulukonteksti noin yleensä 

näyttäytyi haastatteluissa myös tärkeänä paikkana kohdata suomenkielisiä ystäviä, joiden 

kanssa suomea käytetään. Yksi haastateltava näki erityisesti kirjoitetun kielen oppimisen 

tapahtuvan pääasiassa luokkahuoneessa (ks. esim. 23). Tähän kirjoitetun kielen opiskeluun 

kuuluivat hänen mielestään myös kielioppisääntöjen opiskelu, mikä muuten näyttäytyi läpi 

koko aineiston negatiivisena oppimisen tapana. 

 

Esimerkki 22. 

M1: Mulle ehkä tullu niinku, semmone niinku ammattikorkeekoulusta nyt opiskelen nii, koulussa 

niinku tunnilla, tulee niinku semmosia, ehkä niinku ammattisanoja. 

 

Esimerkki 23. 

N1: Mun mielest se puhuttu tulee sillee et niinku, sä vaa puhut mut niinku se kirjotettu on sillee että, 

ehkä säännöillä, ja niinku että,  [nii, koska,] 
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H:        [Missä se] tapahtuu. Missä se kirjotetun kielen, oppiminen tapahtuu. 

N1: Luokkahuoneessa. 

 

Koulukonteksin ohella myös muut viralliset yhteydet näyttäytyivät tutkimuksessani paikkoina, 

joissa suomen kielen oppiminen osaltaan tapahtuu (ks. esim.24.). Näitä olivat koulun ohella 

mm. työpaikat, työpaikkahaastattelut, TE-toimistot, pankki, poliisilaitos, Kela ym. viralliset 

laitokset. Näissä konteksteissa kielen oppimiseen liittyi haastatelluilla myös selvä paine pystyä 

toimimaan yhteiskunnan jäseninä. Sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna kieli 

ylipäänsä on se vuorovaikutuksen väline, jonka kautta yksilö sosiaalistuu tiettyyn kulttuuriin ja 

pystyy toimimaan siinä (ks. kpl 2.3). Ei siis ihme, että suomen kielen oppiminen ja käyttö 

yhteiskunnassa luo paineita kielenoppijalle. 

 

Esimerkki 24. 

M4: Ja mie oon oppinu tosi paljn niinku, öö oon ollut äitin tukena ja sit on muiden ystävien tukena 

niinku eri viranomaisissa, oon käynyt, esimerkiksi tee-ee-toimistoon, kelaan, sosiaalitoimistoon, 

poliisilaitokselle ja siellä koko ajan jatkuvasti on kuunnellut, niitä, niinkuu toimistokieltä, ja koko 

ajan on kirjoittanut ylös että, nyt kun olen kelatoimistossa, kun siellä puhutan, opintorahasta 

opintolainasta asumistuesta, ja äitiysvapaasta ja isyysvapaasta ja sitten, ääh, ääh työttömyys ää 

korvauksesta ja sitten, työttömyyspäivärahasta ja sitten, on keskusteltu, niitä k-, että on niitä niinku, 

kirjoittanut ylös ja kotona niinku avannut niinku, sanakirjat ja mitäs tätä k-, tarkoitetaan. Sitten 

poliisilaitoksella puhutaan niinku, oleskeluluvasta pysyvä oleskeluluvasta, jatkuva oleskeluluvasta, 

ja suomen kansalaisuudesta ja sitten olekelulupa-, hakemuksesta, ja ni- niitä kautta n- nää niinku 

asiat on tullut esille, ja sosiaalitoimistossa on, väännetty niinku, niinku että että, mikä on niinku 

minun velvollisuudet mitkä ov- ovat minun oikeudet ja kuinka paljon, minä saan niinku, 

toimeentulotukee jos minä olen työtön jos minä, jos minulla ei oo mitään niinku muita tuloja, sitten 

esimerkik- toimentulotuki ja sitten, ne kaikki niinku, m- tulot ja menot ja sitten vähennykset ja sitten, 

yksinasuva kaksinasuva, ja ootko, vanhempien kanssa asutko vai yksin, ne kaikki, nää, nää sanastot 

tullut niinku näiden, viranomaisten kautta hyvin esille. 

 

Viranomaistilanteissa tarvittavan suomen kielen osaamisessa kävi ilmi, että haastatellut 

ajattelivat sen, kuten koulussakin tarvittavan kielen, eroavan arkielämässä harrastusten ja 

ystävien parissa käytettävästä suomen kielestä (ks. esim. 22., 24 ja 25.). Yksi haastateltu totesi 

osaavansa kyllä arjessa tarvittavaa puhekieltä, jolle hän antoi itse nimeksi “kahvisuomi”, mutta 

koki nyt myöhemmin tarvitsevansa enemmän harjoitusta virallisemman, eli suomen yleiskielen 

parissa. Tähän hän koki myös tarvitsevansa kieliopin harjoittelemista. Myös pari muuta 

haastateltavaa koki nykyisessä ylemmän asteen koulutuksessaan tarvitsevansa paljon 

ammattisanastoa, mitä ei arkipuhekielessä tule harjoiteltua. 

 

Esimerkki 25. 

M3: Jaa, se on, niinku, sama ku, ku M4 sano, että, mulla ei oo koskaan niinku, kiinostanu vasta ku 

nytte, suomen kielioppi. Öö. Jaa mä oon, niinku, siis kuu-, siis kuuntelen, ja yrittän, sanon väärin 

nauraa, ja oppi mikä on oikein.  

H: Joo?  

M3: Sille mä oon niinku puhu-, siis mä, mä oo-, siis, niin sanotust, suoraa niiku kahvisuomi, oppinu. 
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H: Joo? Eli? 

M3: Siis, semmosta kahvikieli. 

H: Kyllä. 

M3: Nii. Kah-, mä, mä kä-, kysyn mene kahville jonku kaverin kansa ja toimi ihan hyvin siinä. Täsä 

haastattelussa ni, emmä puhu, muutakaa ku, kahvisuomi. Periaatessa. 

 

Sanna Mustosen (2015) tutkimuksessa näyttäytyivät aikuisten suomen kielen oppijoiden 

oppimisen paikat olevan enemmän sidoksissa luokkahuoneeseen ja oppimateriaaleihin, kun 

taas nuorilla ne olivat moninaisemmat: koulun lisäksi myös esimerkiksi harrastustilanteet kuten 

muutkin arjen oppimiskontekstit nousevat vahvemmin esiin. Näin on myös omassa 

tutkimuksessani, jossa haastateltavat ovat Suomeen muuttaessaan olleet 11–16-vuotiaita. 

Molemmista, niin Mustosen (2015) kuin omastakin tutkimuksestani käy ilmi, että sosiaalinen 

kanssakäyminen suomalaisten kanssa niin koulussa kuin vapaa-ajallakin on tälle ikäryhmälle 

ylipäänsä mahdollista. Aikuisille maahanmuuttajille tällaisia mahdollisuuksia ei välttämättä 

avaudu (Mustonen 2015: 262-263.). 

4.3 Käsityksistä kehitysehdotuksiksi S2-opetukseen 

Maailma ei näyttäydy meille kaikille samanlaisena, vaan jokaiselle yksilöllisesti omanlaisena 

oman käsityspohjan kautta. Tämä vaikuttaa ihmisten käytökseen, mistä syystä käsitysten 

tutkiminen on merkityksellistä. Lisäksi näin päästään käsiksi laajemmin yhteiskunnassa 

vallitseviin asetelmiin, joista ihmisten omat kokemukset osaltaan myös kertovat. (ks. kpl 2.2.2) 

Oppijoiden omat käsitykset voivat ja niiden tulisi näin ollen olla osaltaan vaikuttamassa S2-

opetukseen: haasteena on löytää ne eri tavat, joilla oppijat saadaan motivoitua kielen opiskeluun 

ja kokemaan kielen opetus mielekkääksi sekä itselle relevantiksi. 

 S2-opetus näyttäytyi haastatteluaineistossa hyvin negatiivisessa valossa, vaikka muuten 

koulu oli selvästi haastateltavien mielestä yksi oppimisympäristö muiden joukossa: 

haastatteluista kävi ilmi, että siellä käytetään suomen kieltä niin koulukavereiden kuin 

opettajankin kanssa. Haastateltavilla korostui näkemys, että suomen kieli opitaan 

konkreettisesti käyttämällä sitä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Sama 

toiminnallis-funktionaalinen kielenoppimiskäsitys hallitsi myös esikouluikäisten näkemyksiä 

Mård-Miettisen, Kuuselan & Kangasvierin (2014) tutkimuksessa. Yksi omissa haastatteluissani 

esiin noussut S2-oppitunteja leimaava tekijä haastateltujen puheissa oli ajan puute opittavien 

asioiden määrään nähden, kuten M4 tuo haastattelussa ilmi (ks. esim. 26). Myös toiston 

merkitys (ks. kpl 2.3.2 ja kpl 4.2) nousi ajankäytön ohella vastauksissa esiin. 

 

Esimerkki 26. 
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M4: Eli, voisin sanoa että opettaja, o- opettajille ei ka- ei pitäs olla kiirettä että, että pitä oppia 

partitiivia päivässä tai kahdessa ja, [--] ja suomen kiele kun opettajat yrittä että, ne nun, nyt tässä se 

ha- niinku harjotukset o, niinku kirjottakaa ja sitten, heti tulet uutta harjotusta heti tule uutta harjot-

, minusta, maltti on tosi tärkeä asia, että, päivässä, päivä kerrallaan, oppimme tänään yksi harjoitus, 

seuraava päivä toinen harjoitus, ja minusta että kun, e- että jos mennä tosi nopeasti, kirjotetan, ja 

pyyhitän pois kirjotetan ja pyyhitään pois, opiskelija ei oppi, minusta, pitä anta enemmän aikaa. 

 

 Kielenoppijoiden käsitykset vaikuttavat oppimiseen, ja tästä syystä ne tulisi ottaa 

huomioon opetuksessa (Aro 2009: 166; ks. kpl 2.2.1). Lisäksi tulisi huomioida, että 

maahanmuuttajilla on erilaiset tarpeet ja lähtökohdat opiskella suomea toisena kielenä kuin 

esimerkiksi suomalaisilla lapsilla opiskella englantia vieraana kielenä: kieltä tarvitaan heti, jotta 

yhteiskunnassa toimiminen ja siinä pärjääminen onnistuu. Tällöin myös kielen oppimista 

määrää se, mihin oppija itse kieltä tarvitsee (Suni 2008: 201). Tästä syystä opetuksen tulisi olla 

myös pedagogiikaltaan erilaista suomea toisena kielenä opiskelevilla, kuin mitä jonkin vieraan 

kielen opetus on kotimaassaan asuvilla kielenoppijoilla: sen tulisi valmentaa niihin tilanteisiin, 

joita S2-oppijat kohtaavat arjessa koulun ulkopuolella niin suullisesti kuin kirjallisestikin 

(Aalto, Mustonen & Tukia 2009: 402-403.). Olisi tärkeää, että S2-opiskelija voisi kokea myös 

luokkahuoneessa tapahtuvan opetuksen affordanssina kielenopiskelulleen. Tämä voisi toteutua, 

mikäli oppija kokisi opittavan asian linkittyvän luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaan 

toimintaan sekä tukevan häntä niissä arjen tilanteissa, joissa hän kieltä käyttää. 

 S2-opetuksen järjestämisessä olisi syytä myös huomioida oppijoiden ikää, kun opetusta 

suunnitellaan. Sanna Mustosen (2015) tutkimus osoittaa, että nuorten pääsy erilaisiin 

epäformaaleihin kielenoppimistilanteisiin koulun ulkopuolella on runsasta verrattuna aikuisiin 

kielenoppijoihin, ja se osaltaan tukee suomen oppimista. Myös oma tutkimukseni antaa viitteitä 

tähän suuntaan: haastateltavat, jotka kaikki ovat muuttaneet Suomeen nuorina, mainitsivat 

kielenkäyttö- ja oppimisympäristöiksi hyvin vaihtelevia erilaisia arkielämän paikkoja (ks. kpl 

4.2). Tällöin liian formaali luokkahuoneopetus sääntöineen ei välttämättä tue nuorta 

kielenoppijaa parhaalla mahdollisella tavalla (Mustonen 2015: 273). Suomessa formaali, eli 

kielen rakenteisiin ja muotoihin perustuva opetus on ollut pitkään vallalla. Vaihtoehdoksi 

tällaiselle opetukselle on noussut funktionaalinen lähestymistapa, jossa kieltä tarkastellaan 

ensisijaisesti sen käytön kautta. (Suni 2008: 205) Koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen ja 

se tarve, mihin oppija kieltä käyttää ja tarvitsee, tulisikin ottaa S2-opetuksessa paremmin 

huomioon. Toisaalta ei pidä unohtaa, että osa kielenoppijoista voi myös hyötyä kielen 

sääntöihin ja muotoihin pohjaavasta opetuksesta. Kenties hekin, jotka eivät sitä myönnä tai 

tietoisesti tunnista. Kielen sääntöjä ei siis pitäisi kokonaan unohtaa, vaan niillä on oma 

paikkansa kielitaitoa opetettaessa (Aalto, Mustonen & Tukia 2009: 418). Myöskään näitä taitoja 
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ei kuitenkaan pitäisi irrottaa erilliseksi kielen osa-alueeksi, vaan niitä tulisi opettaa 

induktiivisesti, eli oppijan oman kokemuksen avulla käytön ja käytännön kautta. Opettajan 

tulisikin kyetä tarjoamaan S2-oppijoille sellaista materiaalia, mistä on heille hyötyä käytännön 

kielen opiskelussa omassa arjessa (Aalto, Mustonen & Tukia 2009: 406). 

 Myöskään oman identiteetin merkitystä niin kielellisesti kuin kulttuurisestikaan ei tule 

unohtaa. Vaikka maahanmuuttajat toimivat suomalaisessa yhteiskunnassa, on heillä taustalla 

oma kulttuurinsa, jonka vuoksi he monesti kokevat ulkopuolisuutta (Mustonen 2015: 274). 

Uuden kulttuurin oppiminen nousi omassa tutkimuksessani myös yhdeksi suomen kielen 

oppimisen edellytykseksi parin haastateltavan näkemyksissä. 

 

Esimerkki 27. 

M3: Mä muutin suomeen, ni mulla ei ollu paljo tieto suomesta lainkaa. Ja suomi ja X se on ku yö ja 

päivä. Se on, tosi erilailla. Ja tota:::, mulla tuli tärkee, siis mä halusin oppi suomi, mutta mä en ois 

oppinu niin hyvä suomi, jos mä en ois oppinu suomen kulttuurin ymmärtämään. 

 

Myös oman kulttuurin ja erityisesti oman kielen merkitys tuli tutkimuksessa vahvasti esiin, 

kuten M3 tuo vastauksessaan ilmi (ks. esim. 28.). Monille haastatelluista oli ensiarvoisen 

tärkeää säilyttää oma kieli. Useampi mainitsi käyttävänsä kotonaan ainoastaan omaa 

äidinkieltään, ja kolme haastatelluista kertoi tietoisesti yrittävänsä pitää omaa äidinkielen 

taitoaan yllä. Yksi haastatelluista kertoi puhuvansa tarkoituksella lapselleen omalla 

äidinkielellään, vaikka hänen puolisonsa on suomalainen. Eräs haastateltavista mainitsi myös 

suomen kieltä opittavan parhaiten oman kielen kautta. 

 

Esimerkki 28. 

M3: [--] jos joku tulee pakolaisena, suomee, ja perhe, kokonaine perhe, tai mi- mies ja naine ja sit 

ne saa lapset suomessa ne on syntyny suomessa, lapset on täysin suomalaisia, kasva suomessa käy 

koulussa oppi suomee, jos ne ei osaa, isän ja äidin äidikieli, ne on juuretton, ja juureton ihmisiä on 

vaarallisia ihmisiä. 

M4: Nimenomaan. 

M3: Se on täkeä et ne niinku, et ne tunte, joo me ollaan suomalaisia, mut et ne tietä, oma kultturi ja 

mistä ne on, oikeesti. 

 

Niin oppijoiden oma kieli kuin kulttuurikin tulisi ottaa S2-opetuksessa huomioon. Oppijan oma 

lähtökieli vaikuttaa uuden kielen oppimisen vaikeuteen tai helppouteen, ja tästä syystä omaa tai 

omia lähtökieliä huomioimalla voi opettaja tulla paremmin tietoisiksi niistä vaikeuksista, joita 

suomen kielen oppiminen saattaa tuottaa. Lisäksi oppijan omaa kulttuurista ja kielellistä 

identiteettiä tukemalla voidaan ylipäänsä edesauttaa paitsi oppilaan omaa myös koko koulun 

monikielisyyden ja -kulttuurisuuden vahvistumista.  
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 Vaikka S2-opetusta on tehty Suomessa jo pitkään, on sen tapoja tarpeen arvioida yhä 

uudelleen, kun ymmärryksemme kielestä ja sen oppimisesta muuttuvat aikojen saatossa. (Aalto, 

Mustonen & Tukia 2009: 417) Tätä arviointia on syytä tehdä varsinkin nykypäivänä, kun 

tutkimustieto aiheeseen liittyen lisääntyy. Myös oma tutkimukseni on osaltaan mukana tässä 

työssä tuoden esiin S2-oppijoiden omat näkemykset kielenoppimiseen. Toivon mukaan saatua 

tutkimustietoa S2-alalta hyödynnetään myös opettamisen kentällä, jolloin siitä hyötyvät paitsi 

opettajat myös ne kaikki lapset ja aikuiset, joiden kulttuurissamme selviämisen edellytys saattaa 

olla kielen oppimisesta kiinni. 
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5 PÄÄTÄNTÖ 

Tutkimuksessani nousi vahvimpana tuloksena esiin haastateltujen S2-oppijoiden näkemys siitä, 

että suomen kieltä opitaan parhaiten käytännön arkielämän tilanteissa suomalaisten kanssa ja 

heidän tuellaan. S2-tunneilla suomen kieltä ei pääsääntöisesti koettu opittavan, ja tähän 

oppimiskontekstiin liittyikin monen haastatellun vastauksissa vahva negatiivinen leima. 

Muuten koulu näyttäytyi aineistossa yhtenä oppimisen paikkana muiden arkisten paikkojen 

ohella: monet vastaajista kokivatkin oman kodin olevan ainoa paikka, missä suomen kieltä ei 

opita, mutta mihin sillä ei toisaalta tarvitsekaan olla pääsyä. Oppimisen paikoista puhuttaessa 

korostuivat jälleen ne tilanteet, joissa kieltä oli opittu puhumalla suomalaisten ihmisten kanssa. 

 Käytännön kielenkäytön kautta oppimisen ohella nousi vastauksissa esille myös 

moninaiset välineet, kuten radio ja televisio, joiden kautta ja avulla kieltä haastateltavien 

mukaan opitaan. Erilaiset tekniset laitteet näyttäytyivät oppimisen tukena mm. 

käännösohjelmiensa vuoksi, mutta myös muuten, kuten sosiaalisen median käytön kautta. Näitä 

erilaisia visuaalisia ja multimodaalisia resursseja olisi mahdollista hyödyntää myös S2-

opetuksessa (ks. Auli Kotimäki 2013). Myös kirjojen lukeminen nousi useammalla 

haastatellulla esiin oppimista auttavana tekijänä. Näiden omaehtoisten opiskelutapojen 

yhteydessä korostui myös oman motivaation ja halun merkitys kielen oppimisessa. Kielen 

oppiminen nähtiin siis myös paikasta riippumattomaksi toiminnoksi: jos tahtoa riittää, on 

olemassa keinoja, joiden kautta kieltä oppii, vaikkei suomalaisten kanssa tapahtuviin 

kielenkäyttötilanteisiin olisikaan pääsyä. 

 Haastatteluaineistossa näyttäytyi haastateltavilla ensisijaisesti juuri suullinen kielitaito 

sinä kielen käytön muotona, jota tarvitaan ja opitaan ensin. Myös kirjoitettu kieli ja sen 

osaaminen koettiin kuitenkin tärkeänä, joskin sen opiskeluun ja hallintaan tuntui useammalla 

haastatellulla liittyvän paljon haastetta. Moni haastatelluista koki tarvitsevansa nyt enemmän 

kirjoitetun kielen harjoituksia kuin puhutun, sillä sen kanssa nähtiin olevan vähemmän taitoa 

kuin puhutun kielen kanssa. Myös kirjoitetussa kielessä nousi esiin näkemys sen oppimisesta 

käytännön tilanteissa, kuten hakemuksia täyttämällä. Toisaalta sitä koettiin opittavan myös 

koulussa, sekä lisäksi itse kirjoja lukemalla. 

 Arkiset kielenkäyttötilanteet ja moninaiset oppimisen paikat antavat osaltaan tietoa niistä 

affordansseista, joita haastateltaville kielenoppimiseen liittyen tarjoutuu. Näyttäisi siltä, että 

nuorena maahan muuttaneilla S2-opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua yhteiskunnassa 

tapahtuvaan toimintaan, ja oppia näin ollen kieltä käytännön kautta. Tutkittuna 

informanttiryhmänä tämän ikäisenä maahanmuuttaneet S2-oppijat ovat erityisessä asemassa. 
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Toisaalta heillä ei ole tarvetta oppia suomea vielä esimerkiksi työllistymisen tähden, mutta he 

eivät kuitenkaan ole enää pieniä lapsia, joilla on edessä pitkä taival suomalaisen perusopetuksen 

parissa. Lisäksi tarve tilanteisen kielitaidon osaamiselle on alusta asti suuri, jotta toimiminen ja 

osallistuminen yhteiskunnassa onnistuu. Myös koulussa nuori maahanmuuttaja tarvitsee 

suomea hyvin nopeasti, sillä se toimii hänellä välineenä eri oppiaineita opiskellessa. Lisäksi 

noin yläasteikäiset maahanmuuttajat kamppailevat identiteettikysymystensä kanssa jo ikänsä 

puolesta muutenkin, mistä syystä uuden kielen ja kulttuurin opiskelemisesta ja yhteiskuntaan 

integroitumisesta saattaa puuttua tarvittava motivaatio ja panostus. Koska tutkimukseni on 

melko pieni, ei sitä voida kaikilta osin yleistää. Se antaa kuitenkin viitettä siitä, millaisia 

näkemyksiä nuorena Suomeen muuttaneilla S2-opiskelijoilla on suomen oppimisesta. Tämä 

tulisi ottaa huomioon S2-oppitunteja suunniteltaessa: kielen muotoihin keskittyvä opiskelu ei 

välttämättä motivoi nuorta S2-oppijaa riittävästi (ks. Mustonen 2015), ja voidaan kysyä, onko 

hänellä sellaiseen edes tarvetta, varsinkaan kielen oppimisen alkuvaiheessa.  

 Näen oman tutkimukseni laajentavan sitä näkökulmaa, jota S2-oppijoiden omista 

näkemyksistä suomen oppimiseen on jo tehty (ks. mm. Partanen 2012). Jotta saamiani 

tutkimustuloksia voisi luotettavasti yleistää, tulisi valitsemallani ikäryhmällä (noin 

yläasteikäisinä Suomeen muuttaneilla) tehdä laajempaan otokseen perustuva tutkimus. Lisäksi 

voisi olla kiinnostavaa tutkia, eroavatko käsitykset eri-ikäisinä Suomeen muuttaneiden ryhmien 

välillä. Tuloksiani voisi näin ollen verrata esimerkiksi lapsena Suomeen muuttaneiden S2-

oppijoiden käsityksiin, tai vastaavasti aikuisena muuttaneiden näkemyksiin. Näenkin tämän 

aihealueen olevan itselleni hyvä jatkotutkimuskohde pro gradua ajatellen. 
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SUOSTUMUS TUTKIMUKSEN OSALLISTUJAKSI 
 

Tutkimuksen suorituspaikka:  

Tutkimuksen tekijä: Noora Papinkivi 

Tutkimuksen ohjaaja: Mari Honko 

                                p._____________ 

  

Tutkimusta tekevä yliopisto ja laitos: Jyväskylän yliopisto, suomen kielen laitos 

 

Tutkimuksessa on tarkoitus ottaa selvää suomi toisena kielenä -oppijoiden omia kokemuksia 

siitä, miten ja missä he ovat parhaiten suomen kieltä oppineet. Tutkimus suoritetaan ryhmä-

haastatteluna, ja se nauhoitetaan. Haastatteluun menee aikaa noin tunti. 

 

Tutkimusta varten kerätty aineisto käsitellään niin, että osallistujan henkilöllisyys ei paljastu. 

Osallistujalle kerrotaan, milloin ja missä tilanteissa tutkimustietoa kerätään ja mihin sitä käy-

tetään. Tutkimuksen osallistuja voi halutessaan myös perua osallistumisensa. 

 

1. Suostun siihen, että tutkimustilanteessa tuottamiani kirjallisia materiaaleja kerätään ja 

tallennetaan. 

2. Suostun siihen, että haastatteluni ääninauhoitetaan. 

3. Suostun siihen, että vuorovaikutustani ääninauhoitetaan. 

4. Näin kerättyä minua koskevaa aineistoa saa käyttää tieteellisissä tutkimuksissa. 

 

Paikka: 

 

Aika: 

 

Allekirjoitus: 

 

Nimen selvennys: Etunimet: 

 

 Sukunimi/sukunimet: 

  



 

Esitietokysymykset: 
 

Minkä ikäinen olet? 
 

Kuinka kauan olet asunut Suomessa? Minkä ikäisenä tulit Suomeen? 
 

Mistä maasta tulet Suomeen? Mistä maasta olet alun perin kotoisin? 
 

Mitkä ovat vanhempasi ammatit täällä? Mitkä ne olivat lähtömaassa? 
 

Mikä/mitkä ovat äidinkielesi? Mitä muita kieliä käytät tai osaat? 
 

Kuinka kauan olet opetellut suomen kieltä? Milloin ja missä se on alkanut? 
 

Mikä on koulutuksesi/ ammattisi? 
  



 

Haastattelukysymykset: 
 

Kuinka kauan olet opetellut suomen kieltä? Missä ja milloin tämä opettelu on alka-
nut?  
Entä kenen kanssa? 
 

Missä käytät suomen kieltä? Millaisissa erilaisissa arkielämän tilanteissa?  
Kenen / keiden kanssa käytät suomea? 
 

Missä olet oppinut suomea? Millaisissa eri tilanteissa ja miten? Palauta mieleesi ti-
lanne / tilanteita, joissa olet omasta mielestäsi oppinut suomea:  
Miten se tapahtui?  
Missä se tapahtui?  
(Keitä kanssasi silloin oli?)  
 

Mitkä ovat mielestäsi parhaat tavat oppia suomea? Palauta mieleesi sellainen ti-
lanne, jossa oppiminen on ollut helppoa tai erityisen hyödyllistä:  
Mikä teki oppimisesta helppoa / hyödyllistä?  
Missä tilanteessa oppiminen tapahtui?  
Entä keiden kanssa?  
 

Mieti, millaisissa arjen tilanteissa tarvitset suomen kieltä. Miten ja missä olet kokenut 
oppineesi näissä tilanteissa tarvittavaa suomen kieltä parhaiten? 
 

Millaisissa tilanteissa luulet maahanmuuttajien yleensä oppivan suomea parhaiten? 
Poikkeaako oma oppimisesi jotenkin ystäviesi / tuttaviesi oppimistavoista?  
 

Millaisia harjoitustilanteita omasta mielestäsi tarvitsisit lisää oppiaksesi mahdollisim-
man hyvin suomen kieltä?  
Onko / olisiko näitä tapoja helppo toteuttaa, ja jos ei, niin miksi? 
 

Kumman koet tärkeämpänä / pidätkö yhtä tärkeänä, kirjoitetun vai puhutun kielen op-
pimista? Miksi?  
Onko niiden oppimisessa ollut eroja? Millaisia?  
Miten ja missä opit itse parhaiten puhuttua tai kirjoitettua kieltä? 


