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Korkeakoulutetut kotoutujat 
suomen kielen käyttäjinä

Toimijuus, tunteet ja käsitykset

Mia Scotson

Väitöksenalkajaisesitelmä Jyväskylän yliopistossa 12. syyskuuta 2020

Suomeen muuttaa vuosi vuodelta yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat syntyneet ulko
mailla. Eniten Suomeen muuttaneita asuu pääkaupunkiseudulla, jossa ulkomailla syn
tyneiden ulkomaalaistaustaisten osuus oli vuoden 2019 lopussa jo yli 14 % koko väes
töstä (Tilastokeskus 2020). Suomeen muuttaneet henkilöt eroavat toisistaan hyvin 
paljon esimerkiksi maahantulosyyn, lähtömaan, kielitaidon ja koulutustason osalta. 
Myös tarve oppia suomea ja oppimisen lähtökohdat vaihtelevat. Osa Suomeen muut
taneista työllistyy suoraan englanninkielisiin työpaikkoihin, osa puolestaan ilmoittau
tuu työttömäksi työnhakijaksi, jolloin heidät ohjataan aikuisten maahanmuuttajien 
kotoutumis koulutukseen. 

Tämän väitöstutkimuksen keskiössä ovat pääkaupunkiseudulla asuvat henkilöt, 
joilla on ennen Suomeen muuttamista hankittu korkeakoulututkinto tai  opintoja 
ja jotka osaavat englantia. Tutkimuksen alkaessa osallistujat olivat opiskelleet ai
kuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa noin yhdeksän kuukauden 
ajan. Kotoutumis koulutus kestää vajaan vuoden, ja se sisältää kieliopintojen lisäksi 
työelämä tietoutta sekä työssäoppimisjakson. Kielellisenä tavoitteena on Eurooppalai
sen viitekehyksen taitotaso B1.1 eli toimiva peruskielitaito, joka tarkoittaa sitä, että hen
kilö pystyy käyttämään suomea tavallisissa arkielämän tilanteissa. B.1.1tason kielitaito 
on myös Suomen kansalaisuuden vaatimus. 

Uuden kielen oppiminen vaatii kielen käyttämistä vuorovaikutuksessa. Samalla 
kun ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa on lisääntynyt, myös Suomen kieli
maisema on muuttunut. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla palveluita tarjotaan en
tistä enemmän englanniksi ja suomalaiset puhuvat mielellään englantia. Olen työs
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kennellyt kotoutumis koulutuksessa suomen kielen opettajana sekä työelämä opettajana 
ja olen huomannut kotoutumiskoulutuksen päättyvän suomen kielen käyttämisen 
kannalta kriittiseen hetkeen: osa opiskelijoista saavuttaa rohkeuden käyttää suomea 
vuorovaikutus tilanteissa, mutta osa välttelee puhumista suomeksi ja pyrkii käyttämään 
englantia suomalaisten kanssa.

Väitöskirjani tavoitteena oli selvittää korkeakoulutettuna Suomeen muuttaneiden 
kokemuksia suomen kielen käyttämisestä luokan ulkopuolella arkielämän tilanteissa ja 
sitä, mitkä tekijät edistävät ja rajoittavat suomenkielistä vuorovaikutusta. Lisäksi tut
kin, mitä tapahtuu suomen kielen käyttämiselle kotoutumiskoulutuksen päätyttyä.

Valitsin tutkimukseni kohderyhmäksi korkeakoulutetut, sillä useimmat heistä osaa
vat englantia, eli heillä on mahdollisuus valita, mitä kieltä he puhuvat vuorovaikutus
tilanteissa Suomessa. Lisäksi Tilastokeskuksen vuonna 2015 julkaiseman tutkimuk
sen mukaan Suomeen muuttaneista henkilöistä nimenomaan korkea koulutetut osaa
vat suomea heikoimmin (Nieminen & Larja 2015). Englantia käytetään monissa 
 työ tehtävissä ja opiskelupaikoissa, ja englanti valikoituu helposti yhteiseksi kieleksi 
suomalaisen keskustelukumppanin kanssa. Yhteiskunnan näkökulmasta korkea
koulutettujen tutkiminen on tärkeää, sillä Suomeen muuttaneet korkeakoulutetut tuo
vat työmarkkinoille erityisosaamista ilman suomalaisen yhteiskunnan merkittävää pa
nostusta koulutukseen. 

Soveltavassa kielitieteessä kiinnostus luokan ulkopuolella tapahtuvaan kielen
oppimiseen on kasvanut kuluneen kymmenen vuoden aikana. Korkeakoulutettuja 
maahanmuuttajia on tutkittu kuitenkin vain vähän paitsi Suomessa myös kansain
välisesti. Suomalaiset tutkimukset ovat keskittyneet pääasiassa ammatillisen kieli taidon 
kehittymiseen (ks. esim. Kela & Komppa 2011; Kurhila & Lehtimaja 2019;  Strömmer 
2017; Virtanen 2017), ja tietoa korkeakoulutettujen suomen kielen käytöstä esimerkiksi 
asiointitilanteissa ja vuorovaikutussuhteissa on niukasti. Ammattikieli muodostaa kui
tenkin vain osan kielitaidosta, eikä rajan vetäminen ammatillisen ja yleisen kielitaidon 
välille ole ongelmatonta, minkä vuoksi on tärkeä tutkia myös työ tehtävien ulko puolista 
kielenkäyttöä.

Kuten sanottu, uuden kielen oppiminen edellyttää aktiivista kielen käyttämistä 
arki elämän tilanteissa. Koska englantia puhutaan Suomessa nykyään entistä enem
män, englannintaitoiselta suomen kielen oppijalta vaaditaan aloitteellisuutta ja sin
nikkyyttä eli toimijuutta, jotta hän pystyy käyttämään suomea. Toimijuus onkin tässä 
väitös kirjassa keskeinen käsite. Toimijuudesta on monia luonnehdintoja, mutta tut
kimuksessani olen hyödyntänyt Sarah Mercerin (2012) määritelmää, jonka mukaan 
toimijuudessa on kaksi ulottuvuutta: Ensinnäkin on kielenkäyttäjän tunne toimijuu
desta, joka tarkoittaa sitä, kuinka toiminnalliseksi henkilö tuntee itsensä sekä yleisesti 
että suhteessa johonkin tiettyyn tilanteeseen. Lisäksi toimijuuden tunne tarkoittaa 
tunnetta siitä, että ylipäätään pystyy vaikuttamaan omaan oppimiseensa. Toimijuu
den tunteen  lisäksi toimijuuteen kuuluu toiminnallinen käyttäytyminen eli se,  miten 
henkilö ilmentää toimijuuttaan osallistumisen ja toiminnan kautta. Vaikka kielen
käyttäjällä olisi toimijuuden tunne, se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että hän 
hyödyntäisi mahdollisuutta käyttää suomea, vaan joku tekijä saattaa estää toimijuuden 
toteuttamisen.
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Tutkimuksessani olen tarkastellut erityisesti sitä, millainen rooli tunteilla ja käsi
tyksillä on kielenkäyttäjän toimijuudessa. Suomalaisissa soveltavan kielitieteen tutki
muksissa käsityksiä on tutkittu aiemminkin, mutta tunteiden merkitys kielenoppimis
prosessissa on jäänyt erittäin vähälle huomiolle. Tämä on yksi keskeinen soveltavan 
kielitieteen alan tutkimusaukko, jota pyrin väitöskirjallani paikkaamaan. 

Tutkimukseni viitekehys on ekologissosiokulttuurinen. Viitekehys pohjautuu 
van Lierin 2000luvun alkupuolella muotoilemaan ekologiseen näkemykseen kielen
oppimisesta sekä sosiokulttuuriseen teoriaan, jonka juuret ovat venäläisen, noin sata 
vuotta sitten eläneen Vygotskyn kirjoituksissa. Ekologissosiokulttuurisista lähtö
kohdista tarkasteltuna toimijuus ei ole vain yksilön ominaisuus, vaan sosio kulttuurinen 
ympäristö voi sekä tukea että rajoittaa toimijuutta ja suomen kielen käyttämistä (van 
Lier 2004). Tässä väitöskirjassa tarkastelenkin myös sitä, miten ympäristö vaikuttaa 
kielenkäyttäjän toimijuuteen. 

Väitöskirjani aineisto koostui eri menetelmin hankituista laadullisesta aineistosta. 
Tutkimushaastattelut toteutin kahdessa vaiheessa: Ensimmäinen haastattelukierros oli 
kotoutumiskoulutuksen loppupuolella, ja tällöin haastattelin 18 osallistujaa. Toinen 
haastattelukierros oli vuoden kuluttua kotoutumiskoulutuksen päättymisestä, ja siinä 
oli mukana 11 haastateltavaa. Toisen keskeisen aineiston muodostivat visuaaliset nar
ratiivit eli osallistujien tekemät piirrokset selityksineen. Yhteensä 59 korkea koulutettua 
kotoutumiskoulutuksen opiskelijaa piirsi kaksi kuvaa itsestään suomen kielen käyt
täjänä. Toinen kuvista sijoittui nykyhetkeen ja toinen tulevaisuuteen. Muu aineisto 
muodostui kyselystä (n = 77), kirjoitustehtävästä (n = 55), tallennetuista kokemuksista 
(n = 11) ja sähköpostikyselystä (n = 14). Analysoin aineiston pääasiassa teoriaohjaavan 
sisällön analyysin avulla. Lisäksi visuaalisten narratiivien analyysissä käytin Kressin ja 
van Leeuwenin (2006) mallia kuvien tulkinnasta ja toisessa osatutkimuksessa hyödyn
sin positioanalyysia (van Langenhove & Harré 1999). 

Väitöskirja sisältää kolme osatutkimusta eli kolme julkaistua artikkelia ja yhteenveto 
osion. Ensimmäisessä osatutkimuksessa (Scotson 2018b) keskityin 102 visuaaliseen nar
ratiiviin eli opiskelijoiden piirroksiin ja niistä kirjoitettuihin selityksiin ja tutkin niissä 
esiintyvää toimijuutta. Selvitin, millaista toimintaa ja tunnetta sekä esineitä, ihmisiä 
ja paikkoja visuaalisissa narratiiveissa on kuvattu. Toisessa osa tutkimuksessa (Scot
son 2018a) tarkastelin 17 haastatellun henkilön kokemuksia kielivalinnoista vuoro
vaikutuksessa ja sitä, mitkä tekijät kielivalintoihin vaikuttivat. Kolmas osatutkimus 
(Scotson 2019) käsitteli suomen kielen käyttämiseen kytkeytyviä tunteita sekä sitä, miten 
tunteet ja käsitykset ovat yhteydessä osallistujien toimijuuteen. Tutkin myös, miten tun
teet, käsitykset ja toimijuus muuttuivat kotoutumiskoulutusta seuraavan vuoden aikana.

Väitöskirjani tulokset osoittavat, että kielenkäyttäjän tunteilla ja käsityksillä on kes
keinen merkitys toimijuudelle ja suomen kielen käyttämiselle. Eniten tunteita aiheut
tivat suulliset kielenkäyttötilanteet luokan ulkopuolella. Aineistossa ilmeni negatiivi
sia tunteita kuten pelkoa, huolta ja hermostuneisuutta, joita voidaan pitää niin kutsut
tuna kieliahdistuksena. Negatiiviset tunteet koskivat sekä oman puheen tuottamista että 
puhe kumppanin puheen ymmärtämistä. Kielteiset tunteet rajoittivat toimijuutta ja suo
men kielen käyttämistä. Osallistujat kyllä havaitsivat tilaisuuksia käyttää suomea, mutta 
he välttelivät puhumista suomeksi ja turvautuivat englantiin vuorovaikutus tilanteissa. 
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Keskeinen toimijuutta ja suullista vuorovaikutusta rajoittava tekijä oli virheiden te
kemisen pelko, ja siinä tunteet ja käsitykset kietoutuivat toisiinsa. Virheitä pelkäävän 
osallistujan oppimis ja kielikäsitys oli formaalinen, eli hän ei nähnyt virheitä luon
nollisena osana oppimista, vaan henkilökohtaisena epäonnistumisena. Kielteiset tun
teet kytkeytyivät osallistujien käsityksiin itsestä ja omasta kielitaidosta. Esimerkiksi 
kolmannessa osatutkimuksessa tarkastelin tuloksia kahden avainosallistujan osalta, ja 
heillä molemmilla oli käsitys itsestään perfektionistina. Perfektionismiin liitetyt piir
teet, kuten omaan suoritukseen kohdistuvat korkeat tavoitteet, omien virheiden mu
rehtiminen ja huoli muiden mielipiteistä, aiheuttivat kielteisiä tunteita ja rajoittivat 
osallistujien suomenkielistä vuorovaikutusta. Osallistujat eivät uskaltaneet puhua suo
mea, koska pelkäsivät negatiivista arvostelua ja sitä, että virheet vaikuttavat muiden 
mielikuvaan itsestä. Virheiden pelon taustalla ilmeni myös käsitys oman kielitaidon 
riittämättömyydestä. Oman kehittyvän kielitaidon vertaaminen natiivipuhujan suo
ritukseen aiheutti epärealistisia tavoitteita ja heikensi itsetuntoa. Negatiivisia tunteita 
vuorovaikutustilanteissa synnytti myös se, että osallistujat eivät kyenneet ilmaisemaan 
todellista minäänsä kehittyvällä suomen kielellään ja tunsivat itsensä tyhmäksi. Esi
merkiksi piirrosaineistossa ilmaisuvaikeudet ilmenivät siten, että yksi osallistuja oli 
piirtänyt itsensä lapseksi ja kaksi muuta koiraksi.

Väitöstutkimukseni tekee näkyväksi sen, että toimijuus ei ole vain yksilön henkilö
kohtainen ominaisuus, vaan puhekumppanin toiminnalla ja tilannetekijöillä, kuten 
kiireellä tai tilanteen vaativuudella, on merkittävä vaikutus kielenoppijan mahdolli
suuksiin tai haluun käyttää suomen kieltä. Esimerkiksi viranomaiskontakteissa osallis
tujat käyttivät pääsääntöisesti englantia ja monet halusivat työharjoittelussa tuoda esiin 
ammatillista osaamistaan englanniksi. Myös kielenkäyttäjän kokemat tunteet ovat mo
nin tavoin riippuvaisia sosiaalisesta ympäristöstä, esimerkiksi puhekumppanin suhtau
tumisesta ja käyttäytymisestä. Meidän suomen kieltä puhuvien kannalta merkille pan
tavaa on, että puhekumppanin toiminta voi olla kielenkäyttäjän toimijuutta tukevaa tai 
rajoittavaa. Hyvin tyypillisiä olivat kokemukset, joissa kielenoppija kertoi aloittaneensa 
keskustelun suomeksi, mutta puhekumppani vastasi englanniksi. Vaikka tarkoitus olisi 
ollut ystävällisesti helpottaa vuorovaikutusta, englanniksi vastaaminen saattoi synnyt
tää kieltä opettelevassa kielteisiä tunteita ja vaikuttaa negatiivisesti käsitykseen omasta 
kielitaidosta. Kokemuksista ilmeni, että jos puhekumppani vaihtoi kielen englanniksi, 
keskustelu yleensä jatkui silloin englanniksi. Kielen oppijalta vaadittiin paljon päättä
väisyyttä jatkaa keskustelua suomeksi kielen vaihtumisesta huolimatta. 

Kielenkäyttäjän tunteet ja käsitykset ovat yhteydessä aiempiin kokemuksiin. Epä
onnistuneet kokemukset suomen kielen käyttämisestä voivat johtaa siihen, ettei 
 tulevissa kohtaamisissa edes yritä puhua suomeksi. Toisaalta onnistuneet kielenkäyttö
kokemukset ja niihin liittyvät positiiviset tunteet, kuten ilo ja ylpeys, vaikuttivat myön
teisesti itsetuntoon ja kannustivat käyttämään suomea. Tärkein ympäristöstä johtuva 
toimijuutta edistävä seikka oli puhekumppanin tarjoama oikeaaikainen tuki, joka 
mahdollisti suomen kielen oppimisen vuorovaikutuksessa. Kielenoppimista edistävät 
puhekumppanin ystävällisyys, kärsivällisyys, puheen hidastaminen ja sanotun toista
minen sekä kannustava palaute. Tuloksista käy ilmi, että huomaavaisen, oikea aikaista 
tukea tarjoavan puhekumppanin avulla myös lähtökohtaisesti ahdistunut kielen
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käyttäjä voi selviytyä tilanteesta suomeksi. Myönteiset kokemukset vaikuttivat käsi
tyksiin omasta kielitaidosta, antoivat itseluottamusta ja vahvistivat osallistujien toi
mijuuden tunnetta. Koska sosiaalisella ympäristöllä on keskeinen merkitys kielen
oppimisessa, suomalaiset eivät ole sivustakatsojia kielikysymyksissä, vaan jokainen 
meistä suomea puhuvista voi edesauttaa maahan muuttaneen kielenoppimista.

Kolmannessa osatutkimuksessa tarkastelin kahden avainosallistujan kautta, mi
ten suomen kielen käyttäminen jatkui kotoutumiskoulutuksen loputtua. Keskeinen 
tutkimus tulos oli, että vuoden kuluessa osallistujien toimijuus suomen kielen käyttä
jänä kehittyi eri suuntiin. Kotoutumiskoulutuksen lopussa molemmat osallistujat koki
vat negatiivisia tunteita suomenkielistä vuorovaikutusta kohtaan. Vuoden kuluttua to
teutetussa haastattelussa ilmeni, että toisen avainosallistujan puhumisen pelko oli niin 
voimakas, että hän ei kotoutumiskoulutusta seuranneen vuoden aikana käyttänyt lain
kaan suomea vuorovaikutustilanteissa, vaan keskittyi oman ammatillisen uransa edis
tämiseen englanniksi. Sen sijaan toisen avainosallistujan suomen kielellä puhumiseen 
liittyvät tunteet ja käsitykset muuttuivat, sillä hän joutui jatkuvasti tilanteisiin, joissa 
hänen oli pakko puhua suomea. Onnistuneet kielenkäyttökokemukset, oma kokemus 
edistymisestä ja positiivinen palaute vahvistivat hänen toimijuuttaan, itse tuntoaan ja 
käsitystä omasta osaamisesta. Vuoden kuluttua osallistuja ei enää juurikaan kokenut 
negatiivisia tunteita käyttäessään suomen kieltä eikä pelännyt virheitään. Toisessa haas
tattelussa hän totesi: ”Nyt minä ymmärrän, joskus parempi puhua virhien kanssa kuin 
ei puhua suomea ollenkaan.” Omien käsitysten, kokemusten ja tunteiden reflektointi 
auttoi osallistujaa ymmärtämään virheiden tekemisen pelon olevan yhteydessä hänen 
omiin käsityksiinsä itsestä täydellisenä opiskelijana. Kielenkäyttötilanteessa koettujen 
tunteiden ja käsitysten tietoinen jäsentely voi siis edistää kielenoppimis prosessia. Sen 
vuoksi tunteiden ja käsitysten merkitys kielenoppimisessa olisi syytä huomioida myös 
kielenopetuksessa sekä kieltenopettajien koulutuksessa.  

Vaikka väitöskirjassani painottuivat negatiiviset, toimijuutta rajoittavat tunteet, tär
keä positiivinen tunne oli toivo, joka ilmeni ennen kaikkea visuaalisissa narratiiveissa, 
kun osallistujat kuvasivat itseään kielenkäyttäjänä tulevaisuudessa. Tulevaisuuteen täh
täävistä piirroksista ilmeni, että osallistujien käsitys omasta toimijuudestaan suomen 
kielen käyttäjänä tulevaisuudessa oli hyvin myönteinen: monet osallistujat kuvasivat it
sensä puhumassa sujuvasti suomea työpaikoillaan. Lopuksi haluankin todeta, että jotta 
tämä piirroksissa kuvattu visio toteutuisi, se vaatii meitä kaikkia suomea puhuvia poh
timaan omaa käyttäytymistämme ja kielenkäyttöämme vuorovaikutustilanteessa, jossa 
kohtaamme suomea opettelevan henkilön.
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