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ABSTRACT 

Ahola, Sari 
Barely passing the test task – NCLP Finnish raters’ beliefs about language assess-
ment and spoken language skills 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2022, 145 p. 
(JYU Dissertations 
ISSN 2489-9003; 489) 
ISBN 978-951-39-9005-3 (PDF) 
 
The number of immigrants in Finland has more than doubled in the last 15 years. 
For that reason, more Finnish learners need to demonstrate their language skills 
in Finnish for citizenship, work, or study purposes. The Finnish intermediate 
level test of the National Certificate of Language Proficiency (NCLP) is the com-
monly used way to prove language skills by learners.  In the rating process of test 
systems raters play a key role because they make decisions about learners’ skills.  
Statistical analyses provide information on raters’ severity, leniency, and con-
sistency, but they do not provide any information on how and on what grounds 
raters make their decisions about learners’ proficiency. 

This study aims at investigating the Finnish raters’ beliefs about language 
assessment and spoken language skills and at exploring how these beliefs impact 
their rating behavior. This study adopts a contextual approach to beliefs, in-
formed in particular by sociocultural research. The research is a quantitative re-
search consisting of four sub-studies, each focusing on different aspect of raters’ 
language and assessment beliefs. Sub-studies are based on a thematic interview, 
written comments on learners’ oral test performances and short questionnaire 
with open-ended questions. Data is analyzed by using content and discourse 
analysis. 

The findings show that despite the same rater training and rating criteria, 
in their final decisions, the raters are putting more weight one or two assessment 
criteria, such as grammatical accuracy, pronunciation, fluency and comprehensi-
bility. The emphasis on certain linguistic features is related to the learners’ lan-
guage proficiency and on how raters value these linguistic features. Satisfactory 
language proficiency was defined through comprehensibility and it was linked 
especially to language requirements for Finnish citizenship. Good language skills, 
in turn, required interaction with native language speakers. The findings suggest 
that raters have different interpretations of candidates’ performances and that L1 
recognition affects their rating. Beliefs about spoken language vary according to 
learners and are mostly influenced by raters’ previous experiences of different 
learners. Beliefs about language assessment and each rater’s rating behavior are 
influenced by rating experience, rating training and community of practice that 
are relevant to the rater identity. 

Keywords: raters, rating behavior, language beliefs, beliefs about assess-
ment, language testing, language assessment, Finnish as a second language, test 
takers, sociocultural theory 



TIIVISTELMÄ 

Ahola, Sari 
Rimaa hipoen selviää tilanteesta – Yleisten kielitutkintojen suomen kielen arvioijien käsi-
tyksiä kielitaidon arvioinnista ja suullisesta kielitaidosta 
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2022, 145 s. 
(JYU Dissertations 
ISSN 2489-9003; 489) 
ISBN 978-951-39-9005-3 (PDF) 

Suomessa tarpeet osoittaa suomen kielen taito sekä kansalaisuuden että työ- ja opiske-
lupaikan saamiseksi ovat lisääntyneet maahanmuuton kasvaessa. Yleiset kielitutkinnot 
(YKI) on kansallinen kielitaidon arviointijärjestelmä, jonka tutkintotodistuksella voi 
osoittaa virallisesti kielitaitonsa. Tässä neljästä artikkelista koostuvassa väitöstutkimuk-
sessa tarkastellaan Yleisten kielitutkintojen suomen kielen arvioijien käsityksiä kielitai-
don arvioinnista ja suullisesta kielitaidosta. Kielitaitoa mitattaessa arvioijat ovat yksi ar-
viointiprosessin keskeisimmistä ryhmistä, koska he tekevät päätöksen tutkintoon osal-
listuvan kielitaidon tasosta. Vaikka arviointikäyttäytymistä – ankaruutta ja lempeyttä 
sekä johdonmukaisuutta – seurataan tutkintojärjestelmässä tilastollisten analyysien 
avulla, arviointiprosessin taustalla vaikuttavat myös tekijät, joita ei voida tilastollisesti 
mitata. Näillä tekijöillä on kuitenkin merkitystä arviointikäyttäytymiselle.  

Tutkimuksessa kuvataan sitä, millaisia käsityksiä suomen kielen arvioijilla on kie-
litaidon arvioinnista ja itsestään arvioijina ja kuinka tutkintojärjestelmän sisäiset ja ulko-
puoliset tekijät ohjaavat heidän arviointiansa. Lisäksi analysoidaan sitä, millaisia käsi-
tyksiä arvioijilla on suullisesta kielitaidosta, eli mitä kielen piirteitä arvioijat arvostavat 
suullisessa kielitaidossa, millainen kielitaito on heistä riittävä ja hyvä ja mitkä tekijät vai-
kuttavat arvioijien käsityksiin suullisesta kielitaidosta. Tutkimuksen teoreettisena viite-
kehyksenä on sosiokulttuurinen lähestymistapa käsityksiin. Tutkimusaineisto koostuu 
haastatteluista, kyselytutkimuksesta ja internetpohjaisesta arviointialustalla kootusta ar-
viointiaineistosta. Aineisto on analysoitu kolmessa artikkelissa sisällönanalyysin ja yh-
dessä diskurssianalyysin keinoin.   

Tutkimustulokset osoittavat, että käsityksiin arvioinnista ja omasta arviointilin-
jasta vaikuttavat arviointikokemus ja -koulutus sekä muut arvioijat, jotka ovat merki-
tyksellisiä arvioijaidentiteetin syntymiselle. Yhtäläisestä arviointikoulutuksesta ja tu-
tuista arviointikriteereistä huolimatta arvioijat painottavat arvioinnissaan tiettyjä kielen 
piirteitä, kuten rakenteiden tarkkuutta, ääntämistä ja fonologista hallintaa sekä suju-
vuutta ja ymmärrettävyyttä. Myös käsitykset riittävästä ja hyvästä suullisesta kielitai-
dosta vaihtelevat. Riittävässä kielitaidossa keskeistä on ymmärrettävyys, kun taas hy-
vässä kielitaidossa arvostetaan sujuvuutta ja kohdekielenomaista kielenkäyttöä. Arvioi-
jien käsitykset sekä kielitaidon arvioinnista että suullisesta kielitaidosta ovat vaihtelevia 
ja tilanteisia, ja niihin vaikuttavat muun muassa oppijoiden ensikieli, kokemukset erilai-
sista oppijoista ja ympäröivä kulttuuri ja yhteiskunta.  

Avainsanat: arvioijat, arviointikäyttäytyminen, kielitaitokäsitykset, arviointikäsitykset, 
kielitaidon testaus, kielitaidon arviointi, suomi toisena kielenä, suomenoppijat, sosio-
kulttuurinen teoria 
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ESIPUHE 

Tutkimuksen kirjoittaminen on ollut minulle pitkä mutta mielenkiintoinen 
matka. Olen saanut tutkia omaa työtäni, ja siksi tutkimuksen teko on ollut moti-
voivaa ja palkitsevaa, vaikka se onkin edistynyt hitaasti päivätyön rinnalla. Tut-
kimuksen teko on ollut käsitysten tavoin monipolvinen prosessi, jonka eri vai-
heissa eri ihmiset ovat vaikuttaneet siihen. Nyt on vihdoin aika kiittää näitä ih-
misiä, jotka ovat vuosien myötä kulkeneet rinnallani ja puskeneet minua eteen-
päin tutkimuksen teossa.  

Matkalleni sain oppaakseni kolme parasta asiantuntijaa, joita ilman en olisi 
päässyt tähän pisteeseen. Suurin kiitos kuuluu ehdottomasti pääohjaajalleni pro-
fessori Mirja Tarnaselle, joka on ollut minulle mentori matkalla arviointialan mie-
lenkiintoiseen maailmaan ja esikuva Yleisten kielitutkintojen tutkimuskoordi-
naattorin tehtävässä. Olen voinut aina kääntyä asiassa kuin asiassa Mirjan puo-
leen, mistä olen hänelle tosi kiitollinen. Myös yhteiset keskustelut junamatkoilla 
ovat olleet voima arkisessa työssä. Kiitos Mirja!  

Toinen merkittävä henkilö matkallani on ollut toinen ohjaajani, professori 
Tarja Nikula-Jäntti, joka tutkimuksen aloittamisen aikana toimi Soveltavan kie-
lentutkimuksen keskuksen johtajana. Tarjalta sain tukea sekä tutkimuksen aloit-
tamiseen että myös Ykin tutkimuskoordinaattorina toimimiseen. Kiitos Tarja, 
että tuupit minua tutkimuksen tekoon ja että annoit tutkimuksen eri vaiheessa 
asiantuntevia kommentteja, joiden avulla tutkimus on edennyt oikeaan suuntaan. 

Ratkaiseva sysäys väitöskirjan etenemiselle oli tutkimustyön aloittaminen 
Suomen Akatemian Rikkinäistä suomea: Aksenttien arviointi yhteiskunnallisena por-
tinvartijana -hankkeessa eli tuttavallisemmin ”Aksussa”. Hankkeen johtajasta do-
sentti Mia Halosesta tuli hankkeen myötä kolmas ohjaajani. Mia, kiitos sinulle 
hankkeen hyvästä organisoinnista ja mielenkiintoisesta tutkimusaineistosta, jota 
olen voinut hyödyntää tutkimuksessani. Lisäksi olen Mialle äärettömän kiitolli-
nen siitä, että hän on huolehtinut työni etenemisestä aikatauluttamalla kirjoitus-
prosessia ja jaksanut kärsivällisesti vastata kysymystulvaani. Kiitos! 

Tutkimukseni esitarkastajina toimivat kielikeskusjohtaja, dosentti Taina 
Juurakko-Paavolaa ja dosentti Inkeri Lehtimaja. Kiitän teitä kumpaakin tutki-
mukseeni perehtymisisestä ja saamistani asiantuntevista ja rakentavista kom-
menteista. Niiden pohjalta oli hyvä muokata tutkimusta paremmaksi. Olen erit-
täin iloinen, että Taina Juurakko-Paavola suostui myös vastaväittelijäkseni. 

Tutkimusta ei olisi ikinä syntynyt, jos en olisi syksyllä 2005 päässyt töihin 
Yleisiin kielitutkintoihin. Vuodesta 2007 olen työskennellyt suomen kielen tut-
kinnon ja tutkimuskohteena olevien suomen arvioijien kanssa. Mukavat koulu-
tustilaisuudet ja yhteiset ruokailu- ja kahvihetket ovat olleet yksi työni antoisim-
mista asioita. On ollut ilo työskennellä asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat niin 
sitoutuneita Ykin arviointi- ja kehittämistyöhön. Kiitos arvioijat, että olette lu-
pautuneet olla mukana tässä tutkimuksessa. Ilman teitä ei olisi tätä tutkimusta. 

Tutkimukseni tekstit syntyivät pienissä pätkissä, kun tutkimuskoordinaat-
torin työstä oli aikaa kirjoittaa. Tutkimus ei olisi edistynyt, jos tukenani ei olisi 



ollut työlleen omistautunutta ja omatoimista YKI-tiimiä. Testivihkot tulivat koos-
tettua ja suoritukset arvioitua, vaikka tutkimuskoordinaattorin ajatukset leijaili-
vat välillä jossain muualla kuin tutkintoasioissa. Kiitos Ari, Jarkko, Juulia, Mari, 
Minna, Reeta, Tuija, Sadia, Samuel, Sari ja Suci sekä jo eläkkeelle siirtyneet 
Sirkka-Leena ja Henna! Yhteiset viikkopalaverit, lounaat, ”pikkujoulut” ja kehit-
tämispäivät ovat olleet merkityksellisiä omalle asiantuntijuudelleni ja myös 
työssä jaksamiselleni.  

Oman työn lukeminen tuntui loppuvaiheessa raskaalta, minkä vuoksi pyy-
sin Henna Tossavaista lukemaan tutkimukseni. Henna auttoi minua viimeistele-
mään tutkimukseni tekemällä kielenhuoltoa ja korjaamalla englanninkieliset 
tekstit. Kiitos Henna avustasi ja ystävyydestäsi! Olet ollut minulle hyvä työkaveri, 
jonka kanssa olen kokenut hauskoja konferenssimatkoja, keskusteluhetkiä ja yh-
teisisiä kirjoitussessioista. Toivottavasti ystävyytemme jatkuu vielä pitkään! 

”Aksu”-hankkeessa puurtavat Mia, Ari, Tuija, Reeta, Riikka ja Sari, kiitän 
teitä kaikkia mielenkiintoisista keskusteluista ja yhteistyöstä. Reetalle ja Tuijalle 
erityiskiitos tilastollisista analyyseista, joita olen voinut hyödyntää tutkimukses-
sani. Lämpimät kiitokset ansaitsee myös hankkeessa mukana oleva esimieheni, 
laitoksen johtaja professori Ari Huhta, jonka arviointialan tuntemukseen on aina 
voinut tukeutua. Olen myös kiitollinen Arille tuesta, jota olen saanut esimiesteh-
täviin liittyvissä asioissa. Kiitos myös entiselle laitoksen johtajalle professori 
Taina Saariselle ja laitoksen varajohtajalle professori Sari Pöyhöselle, jotka ovat 
vuosien aikana tukeneet minua monenlaisissa asioissa. Solki on ollut hyvä työ-
ympäristö ja solkilaiset innostavia ja mukavia työkavereita. Kiitos solkilaiset! 

Tutkimuksen kirjoittamisen aikana elämässä on ollut tapahtumia, jotka 
ovat muistuttaneet elämän tärkeysjärjestyksestä. Näistä keskeisin oli isän pitkä 
sairastelu ja lopulta poismeno syksyllä 2020. Vaikka isä ei ehtinyt nähdä tutki-
mukseni valmistumista, olen kuitenkin varma, että hän olisi ylpeä tyttärestään. 
Kiitos vanhemmilleni, että he ovat aina tukeneet minua oppimisen tiellä ja las-
tenhoidossa. Vanhempani ovat olleet minulle myös esikuvia siitä, kuinka ahke-
ruudella pääsee eteenpäin. Kiitän myös veljiäni, Sampoa ja Samia, vierellä kul-
kemisesta lapsuudesta aikuisuuteen.  

Tämä tutkimus on yksi tärkeä saavutus ja oppimisen paikka elämässäni, 
mutta kaikista tärkein, vaikein ja samalla rakkain tehtävä on kuitenkin olla äiti 
kolmelle lapselle. Kiitos Ilari, Ilmari ja Aada, että olette pitäneet äitinne jalat tu-
kevasti maanpinnalla ja ajatukset muuallakin kuin työasioissa ja tutkimuksen 
kirjoittamisessa. Toivottavasti voisin olla teille esikuva siitä, kuinka sinnikkyy-
dellä voi saavuttaa jotain. 

Lopuksi haluaisin vielä kiittää järjen ääntä ja maailman kärsivällisintä 
miestä, Jania. Olen kiitollinen, että elämässäni on sinunkaltainen ihminen tu-
kenani. Kiitos Jani ja jälkikasvu Kantola että olette olemassa. 

Omistan tämän kirjan Ilarille, Ilmarille ja Aadalle. 

Jyväskylässä tammikuussa 2022 
Sari Ahola 



KUVIOT 

KUVIO 1  Osatutkimukset ja tutkimuskysymykset .......................................... 29 

KUVIO 2 Käsitystutkimusten lähestymistavat (Barcelos 2000) ....................... 36 

KUVIO 3 Lähestymistapoja kieleen ja kielenkäyttöön ..................................... 42 

KUVIO 4 Kommunikatiivinen kompetenssi (Canale ja Swain 1980; Canale 
1983) ........................................................................................................ 48 

KUVIO 5 Kielellisen tiedon alueet (Bachman & Palmer 1996, 68) .................. 49 

KUVIO 6 Viitekehyksen kommunikatiivinen kompetenssi (Euroopan 
neuvosto 2003, 33–34) ........................................................................... 51 

TAULUKOT 

TAULUKKO 1  Formalistisen ja funktionaalisen kielitaitokäsitysten piirteitä 
(Lin 2002, 6; Luukka 2000, 142; Givon 1995, 9) .......................... 44 

TAULUKKO 2  Osatutkimukset ja analyysimenetelmät ..................................... 62 

TABLE  3  Summary if research data and methods .................................. 108 



SISÄLLYS 

ABSTRACT 
ESIPUHE 
KUVIOT JA TAULUKOT 
SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ........................................................................................................ 11 
1.1 Kielitaidon arvioinnin merkitys yhteiskunnassa ................................. 11 
1.2 Kielitaidon arvioinnin laadukkaat piirteet............................................ 13 
1.3 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus ............................................................. 18 

1.3.1 Tutkimuksen lähtökohdat, tavoitteet ja sijoittuminen 
tutkimuskentälle ........................................................................... 18 

1.3.2 Tutkintojärjestelmä Yleiset kielitutkinnot ................................. 21 
1.3.2.1 Suomen kielen keskitason tutkinto 22 
1.3.2.2 Suomen kielen tutkinnon osallistujat 23 

1.3.3 Arvioijana toimiminen Yleisissä kielitutkinnoissa ................... 25 
1.4 Tutkimuksen rakenne ja tutkimuskysymykset .................................... 28 

2 KIELITAITOKÄSITYKSET JA NIIDEN ROOLI ARVIOINNISSA ............. 31 
2.1 Käsitykset ilmiönä ja käsityksiä lähellä olevat käsitteet ..................... 31 
2.2 Lähestymistapoja käsitysten tutkimiseen ............................................. 35 
2.3 Opettaja-arvioijien toimintaa ohjaavat käsitykset ............................... 39 
2.4 Kielenopetukseen liittyvät käsitykset .................................................... 41 
2.5 Yleisiä kielitutkintoja ohjaava käsitys kielitaidosta ............................. 47 

2.5.1 Canale ja Swainin kielitaitomalli ................................................ 48 
2.5.2 Bachmanin ja Palmerin kielitaitomalli ....................................... 49 
2.5.3 Eurooppalaisen viitekehyksen näkemys vieraan kielen 

oppimisesta ................................................................................... 50 

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS........................................................................... 53 
3.1 Tutkimusaineiston keruu ja osallistujat osatutkimuksittain .............. 54 

3.1.1 Osatutkimus I ................................................................................ 54 
3.1.2 Osatutkimus II ............................................................................... 56 
3.1.3 Osatutkimukset III ja IV ............................................................... 57 

3.2 Eettiset kysymykset ja tutkijan rooli ...................................................... 59 
3.3 Aineiston analyysi .................................................................................... 61 

4 OSATUTKIMUSTEN TULOKSET ................................................................... 66 
4.1 Osatutkimus I: Puhetta arvioinnista ...................................................... 66 
4.2 Osatutkimus II: Helppoa vai vaikeaa arvioida? ................................... 68 
4.3 Osatutkimus III: Sujuvaa mutta viron kielen vaikutusta .................... 70 
4.4 Osatutkimus IV: Käsityksiä thainkieliseksi tunnistettujen suullisesta 

taidosta ....................................................................................................... 72 



5 POHDINTA JA PÄÄTELMÄT ......................................................................... 75 
5.1 Käsitykset kielitaidon arvioinnista ......................................................... 75 

5.1.1 Arvioijien käsitykset itsestään arvioijina ja omasta 
arviointikäyttäytymisestään ....................................................... 75 

5.1.2 Tutkintojärjestelmän sisäiset toiminnot ja arvioinnin 
ulkopuoliset tekijät arviointikäsitysten muokkaajina ............. 77 

5.2 Käsitykset suullisesta kielitaidosta......................................................... 80 
5.2.1 Käsitykset suullisen kielitaidon eri piirteiden tärkeydestä ja 

merkityksestä ................................................................................ 80 
5.2.2 Käsityksiä riittävästä ja hyvästä suullisesta kielitaidosta ....... 91 
5.2.3 Kielitaitokäsityksiin vaikuttavat tekijät ..................................... 95 

5.3 Tulosten merkitys ..................................................................................... 97 
5.4 Tutkimuksen arviointi ............................................................................. 98 
5.5  Jatkotutkimuksen aiheita ....................................................................... 104 

SUMMARY ................................................................................................................. 107 

LÄHTEET ................................................................................................................... 121 

ALKUPERÄISET JULKAISUT 



1.1 Kielitaidon arvioinnin merkitys yhteiskunnassa 

Suomessa asui vuoden 2020 lopussa noin 433 000 vieraskielistä, joiden ensikieli 
on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame (SVT 2021a). Näistä vieraskielistä suu-
rin osa on opiskellut tai opiskelee suomea ja käyttää sitä arjessaan. Tästä syystä 
saatamme kuulla ympäristössämme suomen kieltä, jossa on vieraskielisiä vaikut-
teita, kuten vieraalta kuulostavia sanoja ja rakenteita, suomen kielestä poikkeavia 
prosodisia piirteitä tai puutteita tiettyjen yksittäisten äänteiden tuottamisessa. 
Usein kiinnitämmekin puheen sisällön sijaan huomiota kielen muotoon tai oppi-
jan ääntämiseen, kun puhe kuulostaa meistä vieraalta tai siinä on epätarkkuuksia. 
Vieras tapa puhua ja kirjoittaa suomea vaatii harjaantumista, jotta voimme ym-
märtää, mitä taustaltaan vieraskieliset suomenoppijat tahtovat meille viestiä. 
Suomea toisena kielenä puhuvat tunnistetaan tavallisesti juuri ääntämisen ja ak-
sentin perusteella (Aho, Toivola, Karlsson & Lennes 2016; Ikävalko 2013; Toivola 
2011), mutta vieraskielisyys tunnistetaan myös kirjoitetusta tekstistä (Ahola & 
Tossavainen 2016). Vierasperäisyydet aiheuttavat pääosin ymmärtämisvaikeuk-
sia, mutta ne voivat aiheuttaa muunlaisiakin ongelmia vuorovaikutustilanteissa. 
Kieltä oppivaan voi kohdistua asenteita ja stereotypioita, jotka voivat vaikuttaa 
sosiaalisiin tilanteisiin ja äärimmäisissä tilanteissa jopa vaikeuttaa puhujan integ-
roitumista uuteen maahan (esim. Bloigu 2014; Jaakkola 2009; Kokkonen 2007).  

Suomen kielen taidosta on tullut Suomessa yhä tärkeämpi kansalaisuus-
taito, ja sen hallinta näyttäytyy monien ihmisten elämässä ratkaisevana avaintai-
tona. Kielitaito on yksi kansalaisuuden saamisen edellytyksistä, mutta se vaikut-
taa myös työllistymiseen ja koulutuksen hankkimiseen sekä laajemmin suoma-
laiseen yhteiskuntaan sopeutumiseen (Tarnanen & Pöyhönen 2011). Kun kielitai-
don merkitys kansalaistaitona on kasvanut, on kielitaidon testiarviointi saanut 
entistä keskeisemmän roolin yhteiskunnassa, mikä taas luo tarpeita tarkastella 
arviointiin liittyviä tekijöitä niin testattavan kuin testaajankin näkökulmasta. 

1 JOHDANTO 
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Tässä tutkimuksessa tarkastelen yleiskielitaitoa mittaavan valtakunnallisen tut-
kintojärjestelmän, Yleisten kielitutkintojen, arviointia. Yleisten kielitutkintojen 
todistuksia käytetään, kun halutaan osoittaa kielitaito haettaessa kansalaisuutta, 
työpaikkaa tai opiskelupaikkaa. Arvioinnilla on täten suuri merkitys tutkintoon 
osallistuvien nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Tutkimukseni keskiössä ovat suo-
men kielen arvioijat, jotka ovat tutkintojärjestelmässä keskeisiä kielitaidosta teh-
tävien päätösten tekijöitä. Vaikka arvioijat eivät tiedä, keitä tutkintoon osallistu-
vat ovat ja mihin oppijat kielitaitotodistustaan käyttävät, antamiensa arvioiden 
kautta he ottavat kantaa kielitaidon riittävyyteen. Näin he toimivat jopa erään-
laisina portinvartijoina yhteiskunnassa. 

Suomen virallisen maahanmuuttopolitiikan tavoitteena on kotouttaa maa-
hanmuuttaja, ja yhtenä kotoutumisen keskeisenä edellytyksenä pidetään hyvää 
suomen tai ruotsin kielen taitoa (esim. Martikainen 2019; Nikulin 2019; Saukko-
nen 2013; Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010). Kieli on osa ihmisen suh-
detta ympäristöönsä, ja jos hän ei hallitse maan kieltä, ei integroituminen ja osal-
lisuus yhteiskunnassa tapahdu ongelmitta (Tarnanen, Pöyhönen & Rynkänen 
2015; Shohamy 2009, 2006). Kieli ei ole vain sanoja, lauseita ja äänteitä, vaan sillä 
on aina myös sosiaalinen merkitys, joka tulee esiin kommunikaationa ihmisten 
välillä. Kielen avulla identifioidutaan ympärillä olevaan sosiaaliseen yhteisöön 
ja se yhdistää ihmisiä, mutta se voi olla myös ihmisiä erottava tekijä. (Wei 2000, 
12.) Kielen oppiminen ei kuitenkaan etene kaikilla samanlaisen polun kautta, 
vaan siihen vaikuttavat oppijan erilaiset taustamuuttujat, kuten maahanmuuton 
syyt, koulutustausta, sosioekonominen tilanne ja oppijan omat kiinnostuksen 
kohteet sekä motivaatio oppia uutta kieltä. Yhteiskunnallista osallisuutta ja työ-
elämän kielitaitovaatimuksia pyritään edistämään kielikoulutuksella, lähinnä 
kotoutumiskoulutuksen avulla. Kotoutumiskoulutuksessa on asetettu kielitai-
dolle tavoitetaso, joka tällä hetkellä on Eurooppalaisen viitekehyksen (tässä tut-
kimuksessa EVK tai viitekehys) taitotaso B1.1 eli toimivan peruskielitaidon taso 
(Euroopan neuvosto 2003). Tätä toiminnallisen kielitaidon tasoa pidetään kotou-
tumisen näkökulmasta riittävänä, koska se on hyvä lähtökohta lisäkoulutukselle 
ja työelämän tarpeille sekä yhteiskunnassa toimimiselle. (Pöyhönen, Suni & Tar-
nanen 2019, 263–270.) 

Puutteellinen kielitaito on osoittautunut usein vieraskielisten työllistymi-
sen esteeksi (Stenman 2015), joten oppijan taito tuottaa päivittäisissä kielenkäyt-
tötilanteissa ymmärrettävää ja sujuvaa kieltä on myös osa ammattitaitoa. Työ-
markkinoilla työntekijän kielitaitoa pidetään hyödykkeenä, jolloin se on olennai-
nen osa tuotantoprosessia, ja jopa itse tuote. Työpaikkailmoituksissa kielitaito 
mainitaankin tavallisesti yhtenä vaatimuksena työnsaannille ja sen hallinnasta 
vaaditaan todisteita. Suomessa myös kaksikielisyys asettaa tietyt vaatimukset 
kielitaidolle, mutta lisäksi muutamilla ammattialoilla (esim. terveydenhuolto- ja 
opetusala) vaaditaan tietylle taitotasolle määriteltyä kielitaitoa, jotta työntekijällä 
on oikeus harjoittaa ammattiaan. (Virtanen & Raitanen 2019, 232–235.) Kielitaito-
vaatimukset on usein kirjattu lakiin, kuten esimerkiksi terveydenhuollon ammat-
tihenkilöiden kielitaitovaatimukset (L 559/1994). Sosiaali- ja terveysministeriön 
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alaisena toimiva keskusvirasto Valvira katsoo terveydenhuollon ammattihenki-
löiden kielitaitovaatimuksella olevan merkitystä ennen kaikkea potilasturvalli-
suudelle. Ammattihenkilön riittävä kielitaito on potilaan oikeus, ja myös tervey-
denhuollon ammattihenkilön velvollisuus. (Anttila 2014, 44.) 

Kansalaisuuden kielitaitovaatimukset määriteltiin vuonna 2003 voimaan 
tulleessa kansalaisuuslaissa (L 359/2003), jossa kansalaisuuden edellytykseksi 
kirjattiin suomen tai ruotsin kielestä tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kie-
litaidon osoittamisesta tarkennettiin vielä vuonna 2011 (L 579/2011), koska kas-
vava maahanmuuttajien määrä toi vaatimuksia tarkentaa tapoja, joilla voidaan 
osoittaa riittävä kielitaito. (Soramäki 2014, 38.) Ennen vuotta 2011 Yleisissä kieli-
tutkinnoissa oli viisi osakoetta (tekstin ja puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen, 
puhuminen ja sanasto ja rakenteet), ja tällöin todistukseen merkittiin lisäksi näi-
den osakokeiden perusteella annettava yleistaitotasoarvio, josta vähintään taito-
taso 3 (B1) vastasi kansalaisuuden edellytyksenä olevaa kielitaitoa. Sanasto ja ra-
kenteet -osakokeen poistuttua tutkintojärjestelmästä vuoden 2012 alussa kielitai-
tovaatimukset määriteltiin uudelleen. Muutoksen jälkeen kansalaisuutta hake-
van on saavutettava yhdestä osakoeyhdistelmästä vähintään taitotasot 3 (B1). 
Hyväksyttäviä osakoeyhdistelmiä ovat kirjoittaminen ja puhuminen, kirjoittami-
nen ja puheen ymmärtäminen sekä puhuminen ja tekstin ymmärtäminen. (Maa-
hanmuuttovirasto 2021.) 

Edellä esitetyt tiedot kuvastavat sitä, miten tärkeää suomenoppijan on saa-
vuttaa tietyntasoinen kielitaito suomalaisessa yhteiskunnassa ja todentaa kieli-
taitonsa kokeiden, testien ja tutkintojen avulla. Yhteiskunnasta kumpuavat kieli-
taitovaatimukset luovat samalla vaatimuksia tarkastella arvioinnin laatua, jotta 
pystytään antamaan luotettava arvio oppijan taidosta ja ennustamaan hänen sel-
viytymistään erilaisissa kielenkäyttöä vaativissa tilanteissa. Arvioinnin on nou-
datettava laadukkaan arvioinnin piirteitä, joita kuvaan lyhyesti seuraavassa ala-
luvussa. 

1.2 Kielitaidon arvioinnin laadukkaat piirteet 

Tutkimukseni käsittelee testiarviointia, joka muodostuu kahdesta käsitteestä: 
testi ja arviointi. Testi on termien koe ja tentti synonyymi. Nämä kolme termiä viit-
taavat arviointimenetelmiin tai -tapoihin, joiden avulla esimerkiksi kielitaidosta 
hankitaan tietoa tarkasti määritellyissä olosuhteissa (Huhta & Hildén 2016). Ni-
mitysten käytössä on eri järjestelmissä vakiintuneita käytäntöjä; kouluissa ja yli-
oppilastutkinnon osiin viitattaessa puhutaan kokeista, ja myös Yleisissä kielitut-
kinnoissa osataitoihin liittyvistä testeistä käytetään nimitystä osakoe. Korkea-as-
teen oppilaitoksissa ei yleensä käytetä kumpaakaan näistä nimityksistä, vaan ar-
vioinnin välineenä käytetään tenttiä. Testi-nimitys on Yleisten kielitutkintojen 
osallistujien keskuudessa vakiintuneempi sana kuin tutkinto, vaikka testi on 
usein painoarvoltaan pienempi kuin tutkinto. Tutkinto on testiä virallisempi ja 
sen suorittaneet saavat virallisen todistuksen taidostaan. Lisäksi tutkinto on laa-
jempi, koska se tavallisesti koostuu useammasta osatestistä tai -kokeesta. (Huhta 
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& Ahola 2019; Huhta & Hildén 2016, 2013.) Tästä syystä käytän tässä tutkimuk-
sessa viitatessani Yleisiin kielitutkintoihin käsitteitä tutkintojärjestelmä ja suomen 
kielen tutkinto, mutta suomen kielen tutkintoon kuuluvista eri osataitojen testeistä 
käytän vakiintunutta nimitystä osakoe (esim. puhumisen osakoe). Viitatessani 
yleisesti testiarviointiin käytän nimityksiä testi, testijärjestelmä ja testaus. Nämä 
käsitteet liittyvät tavallisesti testiarviointiin, joka on erotettavissa opetukseen liit-
tyvästä arvioinnista (ks. 1.3.1.1).  

Arviointi (assessment) on kattotermi, joka Brian Lychin (2001, 358) mukaan 
sisältää mittaamisen (measurement) ja testaamisen (testing). Arviointi viittaa osaa-
misen laadusta ja määrästä eri tavoin hankittuihin todisteisiin ja tietoon, joiden 
kautta voidaan saada informaatiota oppimisesta ja opetuksesta mutta myös eri 
organisaatioiden tai koulutusjärjestelmien toiminnasta (Tarnanen 2002, 11; 
Lynch 2001, 358). Tietoa voidaan hankkia erilaisilla keinoilla, esimerkiksi käyttä-
mällä testejä tai kokeita, mutta arviointia tapahtuu myös epävirallisesti, esimer-
kiksi työpaikkahaastatteluissa haastattelijan havainnoidessa (arvioidessa) haki-
jan kielitaitoa (esim. Kokkonen 2007). Huolimatta siitä, kuinka tieto on hankittu, 
arvioinnissa tulee noudattaa laadukkaan arvioinnin periaatteita. Jotta arvioinnin 
kautta saatua tietoa voidaan pitää todenperäisenä ja käyttökelpoisena, on arvi-
oinnin luotettavuus varmistettava ja tarjottava kaikille arvioitaville yhdenvertai-
set mahdollisuudet osoittaa kielitaitonsa. (Huhta & Ahola 2019, 293; Huhta & 
Hildén 2016, 2013; Bachman & Palmer 1996, 2010.) 

Arvioinnin laadukkuuteen vaikuttaa se, miten osuvasti kaikki arviointipro-
sessiin liittyvät tekijät, kuten testitehtävät, arviointikriteerit ja arvioijat täyttävät 
niille asetetut vaatimukset (Tarnanen 2014, 115). Käytetyimmät arviointia ohjaa-
vat peruskriteerit ovat validius, reliaabelius, eettisyys, vaikuttavuus, käytettävyys ja 
vuorovaikutuksellisuus sekä autenttisuus (Weir 2005; Messick 1998, 1996; Bachman 
& Palmer 1996). Tässä tutkimuksessa neljä ensimmäistä laadukkaan arvioinnin 
piirrettä ovat keskeisiä, koska ne liittyvät kiinteästi arviointikäyttäytymiseen ja 
sen testattavalle aiheuttamiin vaikutuksiin. Käytettävyys, vuorovaikutukselli-
suus ja autenttisuus ovat taas yhteydessä enemmän testin laadintaan ja sen käy-
tännön toteutukseen. Käytettävyydellä viitataan testin laajuuteen ja testiproses-
siin liittyvään ajankäyttöön, yleisesti arviointiin käytettäviin henkisiin ja talou-
dellisisiin voimavaroihin. Autenttisuus ja vuorovaikutuksellisuus yhdistyvät 
puolestaan testisuorituksen edustavuuteen; miten testitehtävät ja -tilanne simu-
loivat arkielämän todellisia kielenkäyttötilanteita. (Huhta & Hildén 2013; Weir 
1993.) 

Miten sitten käytännössä arvioinnin validius, reliaabelius, eettisyys ja vai-
kuttavuus näyttäytyvät arvioijana toimimisessa? Arvioinnissa validiteettia pide-
tään reliabiliteetin rinnalla tärkeimpänä laadukkaan arvioinnin piirteenä. Tes-
tiarvioinnissa validiutta eli arvioinnin pätevyyttä voidaan tarkastella ensinnäkin 
testimateriaalin ja testikäytänteiden näkökulmasta; mittaavatko käytettävät teh-
tävät ja testauskeinot arvioinnin kohteena olevaa taitoa. Jos validiutta lähesty-
tään taas arviointiprosessin kautta, siihen vaikuttaa erityisesti se, miten arvioijien 
testattaville antamat arvioit ovat yhdenmukaiset arvioinnin mittareiden eli arvi-
ointikriteereiden kuvausten ja tehtäväkohtaisten kriteereiden kanssa. Validiteetti 
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ei kuitenkaan rajaudu pelkästään arvioijan toimintaan tai testin sisältöihin ja mit-
tareihin, vaan se voidaan nähdä myös laajempana ilmiönä, johon liittyvät testi-
tulokset, niiden osuvuus ja pätevyys sekä merkitys testiin osallistuneelle. (Tarna-
nen 2002; Messick 1996). Validiudessa on kyse siis tutkintojärjestelmän kokonais-
valtaisesta toiminnasta, jossa arvioinnin välineenä käytetyt testitehtävät, arvioi-
jat sekä arviointitilanne ja -menetelmät tuottavat tuloksia, joiden pohjalta voi-
daan tehdä oikeaan osuvia päätelmiä oppijan taidosta. Vaikka arviointi ei kos-
kaan ole täysin absoluuttisesti validia, on testijärjestelmissä validoinnin oltava 
jatkuvaa, koko arviointiprosessin läpäisevää toimintaa (Bachman & Palmer 1996, 
22). Yleisten kielitutkintojen kohdalla validius on myös yhteydessä tutkinnon 
taustalta löytyviin teoreettisiin viitekehyksiin, joiden noudattaminen tutkintojen 
sisällöissä ja arviointia ohjaavissa mittareissa on keskeinen validiteetin lähtö-
kohta.  

Tyypillistä on, että tutkintoon osallistuneilla oppijoilla on testitulosten pe-
rusteella erilainen kielitaitoprofiili. Jos oppijoiden väliset erot kielitaitoprofiilissa 
ovat lähtöisin testausmenetelmistä tai arvioijien toiminnasta, arvioinnin validiu-
dessa on ongelmia. Erot voivat olla seurausta siitä, että arvioijat eivät tulkitse yh-
denmukaisesti arviointikriteereitä. Jos kriteereiden tulkinnoissa ja sitä kautta op-
pijoiden saamissa arvioissa on ristiriitaisuuksia, arviointi ei ole johdonmukaista, 
ja arvioijien välillä on eroja lempeydessä ja ankaruudessa. Syynä edellä mainit-
tuihin ongelmiin ovat yleensä epätarkat kriteerit tai sisällöltään jopa liian laajat 
kuvaukset kielitaidosta. Jos kriteerit eivät kuvaa kielitaitoa tarpeeksi tarkasti, ar-
vioija saattaa tukeutua arvioinnissaan kriteereiden ulkopuolisiin piirteisiin. Jos 
kriteerit ovat taas liian laajat, oppijan tuotoksesta ei löydetä kaikkia kriteereissä 
kuvattuja piirteitä, jolloin arvioija joutuu päättämään, mitä kriteereitä hän pai-
nottaa. Tämä voi johtaa siihen, että arvioija painottaa eri oppijoiden kohdalla eri 
kriteereitä. Arvioijat voivat lisäksi ymmärtää sanalliset kriteerit eri tavoin, minkä 
vuoksi kahden arvioijan käsitykset oppijan kielitaidon tasosta saattavat olla eri-
laiset. (Bachman & Palmer 1996, 208–221.) Validius on yhteydessä myös tämän 
tutkimuksen keskiössä oleviin kielitaitokäsityksiin. Arvioija voi painottaa tiettyä 
kriteeriä, koska hän pitää jotain yksittäistä kielen piirrettä muita piirteitä tärke-
ämpänä kielitaidossa. 

Reliabiliteetti on läheisessä yhteydessä validiteettiin, koska se myös liittyy 
arvioinnissa käytettäviin mittareihin ja arvioijien toimintaan arvioinnin aikana. 
Testiarvioinnissa on tärkeää, että testikerrasta toiseen arviointimenetelmät ja tes-
timateriaali mittaavat taitoa samalla tavalla. Tästä syystä reliabiliteettiin vaikut-
taa se, miten johdonmukaisesti ja luotettavasti arvioijat noudattavat arviointia 
ohjaavia kriteereitä ja miten samankaltaisena heidän arviointilinjansa pysyy eri 
testikerroilla osallistujien erilaisuudesta huolimatta. Reliaabeliutta heikentävät 
samat seikat kuin validiteettia. Arviointikriteereiden sisältöihin ja tulkintaan liit-
tyvien vaikeuksien lisäksi muun muassa oppijoiden taustamuuttujat ja persoona 
voivat olla syynä erilaisiin näkemyksiin oppijan taidosta. (Tarnanen 2002, 56; 
Bachman & Palmer 1996, 23, 64–65.)  

Vaikka arvioinnissa pyritään luotettavuuteen, johdonmukaisuuteen ja arvi-
oinnin pätevyyteen, arvioinnissa on aina mukana ripaus subjektiivisuutta, mikä 
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voi aiheuttaa eroja arvioijien antamien taitotasoarvioiden välille.  Subjektiivisuus 
liittyy ennen kaikkea arvioinnin vuorovaikutukselliseen luonteeseen. Arvioinnin 
piirteenä vuorovaikutuksellisuus yleensä viittaa testattavan valmiuksiin selviy-
tyä testitehtävistä, mitä pyritään edesauttamaan testitehtävien autenttisuudella 
(Bachman & Palmer 1996). Testitilanne ei kuitenkaan koskaan ole täysin autent-
tinen tilanne, vaan se on institutionaalinen tilanne, jossa kielenkäyttö on keinote-
koista verrattuna jokapäiväisen elämän autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin 
(Sandlund, Sundqvist & Nyroos 2016). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tes-
titilanteessa vuorovaikutuksella ei olisi merkitystä. Vaikka tutkimukseni keski-
össä olevassa Yleisten kielitutkintojen keskitason tutkinnon puhumisen osako-
keessa ei ole kasvokkaista vuorovaikutusta, osallistuja on kuitenkin testitehtä-
vien kautta vuorovaikutuksessa arvioijan kanssa. Testiarvioinnissa vuorovaiku-
tus arvioijan ja arvioitavan välillä ei ole yhtä intensiivistä ja monipuolista kuin 
opetukseen liittyvässä arvioinnissa, jossa arviointi on osa luokkahuonevuorovai-
kutusta (esim. Opetushallitus 2014, 50). On tärkeää, että luokkahuonearvioin-
nissa opettaja kykenee arviointitilanteessa asettamaan henkilökohtaisten mielty-
mystensä edelle tuntemiensa oppijoiden lähtötason, oppimiselle asetetut tavoit-
teet sekä muutokset oppimisprosessissa (Tarnanen 2014, 115). Testikontekstissa 
arviointia helpottaa se, että arvioija ei tunne arvioitavaa, mutta se ei poista arvi-
ointitilanteen vuorovaikutuksellisuutta. Oppijan antama suullinen tai kirjallinen 
näyte kielitaidosta herättää arvioijissa erilaisia käsityksiä oppijasta, millä voi olla 
merkitystä myös kielitaidosta annettavaan arvioon.  

Arvioinnin subjektiivisuus on yhteydessä arvioijan sisäiseen johdonmukai-
suuteen, johon vaikuttavat yhteisten arviointikriteereiden ja arvioinnin periaat-
teiden lisäksi arvioinnin ulkopuoliset tekijät, kuten arvioijan henkilökohtaiset 
mieltymykset, arvioijan vireystila, arvioijan fyysinen ja psyykkinen olotila sekä 
arvioijan erilaiset kokemukset oppijoista ja arvioinnista (Tarnanen 2014, 116–119; 
Kang & Rubin 2012; Tarnanen 2002, 117; Lumley & McNamara 1995; Hamp-Ly-
ons & Condon 1993). Ideaalitilanteessa eri arvioijien antamat arvioit perustuvat 
systemaattisesti samoihin arviointikriteereihin, ja arvioijat säilyttävät arvioinnis-
saan oman ankaruus–lempeys-linjansa, mutta arvioinnin vuorovaikutukselli-
suus ja arviointikäyttäytymiseen vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät voivat 
tuoda vaihtelua sisäiseen johdonmukaisuuteen. Etenkin tuottamistaitojen arvi-
oinnissa vaihtelua tuo usein se, että oppijan suoritukseen sekoittuvat myös hä-
nen persoonapiirteensä (Kang & Rubin 2012, 2009). 

Laadukkaan arvioinnin piirteistä eettisyys yhdistyy edellä mainittuihin re-
liabiliteettiin ja validiteettiin, koska eettisyys liittyy erityisesti siihen, kuinka luo-
tettavan prosessin tuloksena testitulokset syntyvät. Eettisyydellä voidaankin vii-
tata siis tutkintojärjestelmän sisäisiin toimintoihin, joilla varmistetaan testien oi-
keudenmukaisuus, tasa-arvoisuus ja tasalaatuisuus.  Laajemmin tarkasteltuna 
eettisyys taas linkittyy testitulosten käyttöön ja niiden vaikutuksiin yksilön ja yh-
teiskunnan näkökulmasta (Tossavainen 2016, 28–29; McNamara 2000). Arvioin-
nin eettisyyttä voidaan tutkintojärjestelmässä tarkastella tilastollisin keinoin, joi-
den kautta saadaan tietoa siitä, suosivatko arvioijat esimerkiksi joitain testattavia 
tai oppijaryhmiä. Tilastollisten analyysien avulla voidaan saada selville myös se, 
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vaikuttavatko testattavien ikä, ensikieli, etninen tausta tai koulutus annettuihin 
arvioihin (Tossavainen 2016, 30).  

Yleisissä kielitutkinnoissa saadaan tilastollisin menetelmin tarkkaa tietoa 
arvioijien lempeydestä ja ankaruudesta sekä arvioinnin johdonmukaisuudesta, 
mutta analyysien avulla ei saada tietoa siitä, miksi arvioijat kunkin osallistujan 
kohdalla lopulta päätyvät tiettyyn arvioon. Näitä kahta toimintoa voidaan pitää 
myös erillisinä toimintoina, arvioijakäyttäytymisenä ja arviointikäyttäytymisenä. Ar-
vioijakäyttäytymisellä (rater behaviour) viittaan yleensä arvioijien lempeyteen, an-
karuuteen ja johdonmukaisuuteen vaikuttavaan käyttäytymiseen (esim. Kim 
2015). Arviointikäyttäytymisellä (rating behaviour) taas tavallisesti tarkoitetaan 
sitä, miten arvioija toimii arviointiprosessin aikana, esimerkiksi miten hän käyt-
tää ja tulkitsee arviointia ohjaavia kriteereitä arviointipäätöstensä tukena, ja tällä 
käyttäytymisellä on vaikutusta arviointilinjaan (esim. Knoch 2009). Näiden kah-
den ero on hyvin häilyvä ja käsitteitä käytetään usein limittäin. Tutkimuksessani 
käytän selvyyden vuoksi käsitettä arviointikäyttäytyminen. Mielestäni tämä 
sana kuvaa laajemmin arviointiin liittyviä toimintoja ja tekijöitä, kuten käsityksiä 
kielitaidosta ja arvioinnista, joilla on vaikutusta itse toiminnan lisäksi yksittäisen 
arvioijan arviointilinjaan. Arviointikäyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä 
on vaikea havainnoida, koska Yleisissä kielitutkinnoissa arviointipäätöstä ei pe-
rustella kirjallisesti tai suullisesti. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että ilmiötä tut-
kitaan ja näin syvennetään ymmärrystä sen kytkeytymisestä arviointiprosessiin.  

Arvioinnin yhteydessä mainitaan usein arvioinnin takaisinvaikutus 
(washback) opetukseen. Vaikutus voi olla negatiivista tai positiivista: arviointi voi 
kehittää opetusta, mutta se voi lisäksi ohjata sitä, mitä opetetaan. (Huhta & Ahola 
2019, 306–307; Messick 1996, 2). Arvioinnilla ei ole takaisinvaikutusta ainoastaan 
opetuksen sisältöihin ja opettajien toimintaan, vaan myös opetussuunnitelmiin 
ja koulutuksesta päättäviin instituutioihin (Shohamy 2009, 2006). Koulutuspoli-
tiikan ohessa arvioinnin vaikuttuvuus näkyy aiemmin esittelemissäni tilanteissa, 
jolloin poliittisiin ja yhteiskunnallisiin päätöksiin yhdistyy kielitaidon arviointi 
(esim. kansalaisuus, työpaikat). Näihin päätöksiin voi liittyä negatiivisia vaiku-
tuksia, jos arviointia käytetään välineenä estää ”ei-toivottujen” henkilöiden kan-
salaisuuden saaminen tai pääsy työmarkkinoille. Pahimmassa tapauksessa arvi-
ointia voidaan siis käyttää rajana meidän ja muiden välillä. (Piller 2001.) Jos arvi-
ointia kuitenkin käytetään yhteiskunnassa portinvartijana, on arviointia tekevien 
tärkeä tiedostaa tekijät, jotka vaikuttavat heidän omaan arviointikäyttäytymi-
seensä. Tietoisuus omasta arviointikäyttäytymisestä auttaa arvioijaa kehittä-
mään arviointitaitoaan, mikä vaikuttaa myös arvioinnin laadukkuuteen.  
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1.3 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

1.3.1 Tutkimuksen lähtökohdat, tavoitteet ja sijoittuminen tutkimuskentälle 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa arvioinnin taustalla vaikuttavista kie-
litaitokäsityksistä ja arviointiin liittyvistä käsityksistä. Tutkimuksen kautta saa-
tua tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä ennen kaikkea arvioijien koulutusta, 
mutta arvioijien toimintaan keskittyvää tutkimusta voidaan käyttää myös koko 
tutkintojärjestelmän arviointiprosessin kehittämisessä ja arvioinnin luotettavuu-
den ja läpinäkyvyyden lisäämisessä. Lisäksi arvioinnin alalle tämä tutkimus tuot-
taa lisätietoa arvioijana toimimisesta ja arviointikäyttäytymisestä. 

Tutkimus liittyy ensisijaisesti kielitaidon arvioinnin alaan, mutta se linkit-
tyy myös käsitystutkimuksiin ja suomi toisena kielenä -tutkimuksiin. Arvioinnin 
ja käsitysten yhdistäminen tutkimuksessa ei ole mikään uusi ilmiö suomalaisessa 
tutkimuskentässä, mutta käsitysten tutkiminen testiarvioinnin kontekstissa on 
varsin vähän tutkittu alue. Syynä tähän on se, että Suomessa on vain muutamia 
tutkintojärjestelmiä; Yleisten kielitutkintojen rinnalla vain Valtionhallinnon kie-
litutkinto, ylioppilastutkinto ja auktorisoidun kääntäjän tutkinto. Lisäksi tutki-
musjulkaisujen määrään vaikuttaa se, että tutkintojärjestelmien sisällä tehtävää 
tutkimusperustaista kehittämistyötä säätelee usein testisalaisuus.  
 Laajin kielitaitokäsityksiin ja testiarviointiin liittyvä tutkimus Suomessa on 
Mirja Tarnasen vuonna 2002 julkaistu väitöskirja, jossa hän tarkastelee arvioijien 
johdonmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta sekä arvioijien käsityksiä kirjoittami-
sen taidosta. Tutkimuksen tulosten mukaan arvioijilla oli yhdenmukainen käsi-
tys kirjoittamisen taidosta, ja he tarkastelivat kirjoittamisen suorituksia holisti-
sesti. Mutta vaikka arvioijilla oli samansuuntaisia käsityksiä kirjoittamisen tai-
dosta ja he arvioivat suorituksen yhdenmukaisesti, arvioijien sisäisessä johdon-
mukaisuudessa oli poikkeamia. Arvioijat jakaantuivat johdonmukaisuudessa 
kahteen ryhmään sen mukaan, kuinka he käyttivät arviointia ohjaavaa asteikkoa 
ja kuinka sen käyttö vaikutti heidän sisäiseen johdonmukaisuuteensa. Vaikka ar-
vioijat arvioivat holistisesti, Tarnanen havaitsi arvioijien painottavan arvioinnis-
saan omia, henkilökohtaisia kriteereitään ja enemmän tiettyjä arviointikuvaimien 
kriteereitä, kuten rakenteiden hallintaa. Lisäksi arvioijien kirjoittamiskäsitys oli 
tutkimuksen mukaan suppeampi heidän arvottaessaan tekstejä kuin oli heidän 
käsityksensä kirjoittamisen taidosta yleensä. Tutkimus toi myös esiin sen, että 
arviointia ohjaavien kriteereiden soveltaminen ei ole ongelmatonta, vaikka nii-
den kuvaus taidosta on samansuuntainen kuin arvioijan oma käsitys, koska osal-
listujan suoritus on aina jotakin enemmän kuin kriteerit pystyvät kuvaamaan. 
(Tarnanen 2002.) 

Tarnasen lisäksi Minna Martikainen (2019) on tarkastellut väitöskirjassaan 
testiarviointia, mutta Martikaisen tutkimuksen lähtökohta poikkeaa hieman Tar-
nasen tutkimuksesta ja nyt kyseessä olevasta Yleisten kielitutkintojen arvioijiin 
liittyvästä tutkimuksesta. Martikaisen tutkimus ei liity tutkintojärjestelmän sisäi-
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siin prosesseihin, vaan keskiössä on tutkinnon vaikuttavuus. Martikainen keskit-
tyy impact-tutkimuksessaan kuvaamaan vuosina 2003–2016 käytössä olleen, in-
keriläisille maahanmuuttajille suunnatun digitaalisen kielitutkinnon Dipakin 
(myös Ipaki), vaikutusta opetukseen ja oppimiseen sekä arvioimaan tutkinnon ta-
voitteiden toteutumista käytännössä.  

Kansainvälisesti arvioijia ja heidän käsityksiänsä arvioinnista ja kielitai-
dosta on tutkittu testiarvioinnin kontekstissa monista eri lähtökohdista: arvioin-
tikriteereiden käyttö (mm. Barkaoui 2010; Knoch 2009; Eckes 2009; Vaughan 
1991), arviointiprosessi (mm. Davies 2016; Brown 2006; Orr 2002, Lumleys 1998), 
arviointikäyttäytyminen eri osataidoissa (Kim 2020; Kim 2015; Sato 2011; Eckes 
2008; Pollitt & Murray 1996, Hamps-Lyons & Condon 1993), arviointikoulutus 
(Lumley & McNamara 1995) ja arviointikokemus (Lim 2011). Laajin tutkimus on 
kuitenkin Tom Lumleyn (2001, julkaistu kirjana 2005) väitöskirja, jossa hän tar-
kasteli kirjoittamisen arviointia arvioijan näkökulmasta. Lumley käytti ää-
neenajattelu-menetelmää tutkiessaan, miten neljä arvioijaa kahden eri arviointi-
kerran aikana kielensivät arviointiperusteitaan ja kuinka he käyttivät arviointi-
kriteereitä arvioidessaan kirjoittamisen suorituksia.  

Lumleyn (2005) tutkimuksen mukaan arvioijat toimivat arviointiprosessin 
aikana pääsääntöisesti samalla tavalla, ja muutamia poikkeuksia lukuun otta-
matta he tulkitsivat arviointikriteerit samansuuntaisesti. Tämä liittyy Lumleyn 
havaintojen mukaan siihen, että arviointi on sääntöihin sidottua toimintaa, joka 
pohjautuu arviointikriteereihin ja jota tuetaan arviointikoulutuksella. Ongelmia 
arviointiprosessiin tuo se, että toimintaa ohjaavat viitekehykset eivät kata kaikkia 
arvioinnin aikana eteen tulevia tilanteita, esimerkiksi oppijan suoritus voi olla 
paljon enemmän kuin kriteeri pystyy kuvaamaan tai oppijan tuotosta on muuten 
vaikea asettaa taitotasolle (ks. myös Tarnanen 2002). Tästä syystä arvioijat välillä 
turvautuvat intuitiiviseen ensivaikutelmaansa tuotoksesta ja ratkaisevat oppijan 
taidon hieman epämääräistenkin perusteiden kautta. Lumleyn tutkimus nosti 
esiin arviointikoulutuksen merkityksellisyyden arvioinnin validiudelle, mutta 
myös arvioijana toimimiselle. Koulutuksen tulee olla jatkuvaa ja tarvitaan kou-
lutusta joka kerta ennen arvioinnin aloittamista. Lisäksi on tärkeää, että arvioijat 
voivat arvioinnin aikana palata koulutusmateriaaleihin. Lumley toteaa tutki-
muksessaan lisäksi, että arviointitilanne on erilaisia jännitteitä sisältävä prosessi, 
jossa arvioijan omat henkilökohtaiset käsitykset kohtaavat instituutionaaliset 
vaatimukset, minkä vuoksi päätökset eivät välttämättä ole aina tyydyttäviä.  

Kielitaitokäsityksiin ja kouluarviointikontekstiin liittyviä suomalaisia tutki-
muksia on julkaistu useita (mm. Ilola 2018; Pollari 2017; Wewer 2014). Näiden 
tutkimusten tavoitteena on ollut tuottaa lisätietoa oppimisesta ja kehittää arvi-
ointia ja kielten opettamista. Oppimiseen ja opettamiseen liittyvien käsitysten 
tutkiminen onkin noussut kiinnostavaksi tutkimuskohteeksi juuri siksi, että tut-
kimuksilla on nähty olevan vaikutusta opetuksen kehittämiseen ja opetuksen 
vaikuttavuuden arviointiin (Dufva 1995, 38). Kielitaitokäsitykset yleensä joko 
edistävät tai estävät oppimista (Barcelos & Kalaja 2011, 281; Pajares 1992, 307), 
joten tutkimukset opettajien kielitaitokäsityksistä ovat tärkeitä, jos halutaan tie-
tää, mitä opetuksessa ja arvioinnissa tapahtuu ja mitä niissä painotetaan (esim. 
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Honko 2017; Bovellan 2014; Ruohotie-Lyhty 2011; Karlsson-Fält 2012; Niemi 
2008). Opetuksen taustalla vaikuttavat kielitaitokäsitykset tulevat esiin myös 
opetussuunnitelmissa ja oppimateriaaleissa, jotka muokkaavat opettajan käsi-
tyksiä kielitaidon piirteiden tärkeydestä (Varis 2012; Salo 2011; Kauppinen 2007; 
Salo 2006). 

Opettajien käsitysten lisäksi on pidetty tärkeänä selvittää oppijoiden näke-
myksiä kielenoppimisesta (esim. Lilja 2018; Koivistoinen 2016; Aro 2009; Dufva, 
Alanen, Kalaja & Surakka 2007; Elsinen 2000), koska käsityksiin vaikuttavien me-
takognitiivisten tietojen tunnistaminen on tärkeässä roolissa kielen oppimisessa 
ja opettamisessa (Dufva, Kalaja, Alanen 2007, 129). Myös ammatillisen kielitai-
don tutkimuksissa on oltu kiinnostuneita kielitaitokäsityksistä, koska kielitaito 
on nähty enenevässä määrin keskeisenä osana ammattitaitoa ja koska kielitaito-
käsityksillä on vaikutusta käsityksiin työtekijän ammatillisesta osaamisesta (mm. 
Virtanen 2011; Virtanen & Suni 2011). 
 Oma kiinnostukseni tutkia Yleisten kielitutkintojen arvioijien kielitaitokäsi-
tyksiä ja arviointiin liittyviä käsityksiä on yhteydessä työhistoriaani kielitaidon 
arvioinnin alalla. Olen työskennellyt yli 15 vuotta Yleisissä kielitutkinnoissa, ja 
yhtenä työtehtävistäni on ollut ohjata ja kouluttaa tutkintosuorituksia arvioivia 
opettaja-arvioijia. Koulutustilaisuuksissa ennen varsinaisen arvioinnin aloitta-
mista arvioijat kuulevat ja lukevat koulutusnäytteitä, joiden avulla pyritään yh-
denmukaistamaan arviointia ja luomaan yhteiset pelisäännöt tehtävien ja arvi-
ointikriteereiden tulkintaan. Koulutukset perustuvat yhteisiin keskusteluihin, ja 
keskusteluja seuranneena olen havainnut, miten eri tavalla arvioijat analysoivat 
koulutusnäytteinä olevia oppijoiden suorituksia ja miten he lausumissaan tuovat 
esiin varsin erilaisia käsityksiä oppijoiden kielitaidosta. Keskustelut ovat herät-
täneet hypoteesin siitä, että vaikka arvioijat ovat koulutukseltaan hyvin ho-
mogeeninen ryhmä suomen ja/tai suomi toisena kielenä opettajia, heillä on eri-
laisia käsityksiä kielitaidosta. Koulutuksen yhteydessä käytävissä keskusteluissa 
myös toistuvat käsitteet riittävä ja ei-riittävä kielitaito, koska usean tutkintoon 
osallistuvan kielitaito on taitotasojen 2 (A2) ja 3 (B1) rajalla. Monet osallistujat 
pääsevätkin arvioijien ilmaisuja lainaten ”rimaa hipoen” tutkinnosta läpi tai jää-
vät juuri ja juuri ”riman” alle. Tämä johtuu siitä, että osallistujat tulevat tavalli-
sesti varsin aikaisessa kielenoppimisen vaiheessa tutkintoon (1–3 vuotta), mikä 
ei kaikille oppijoille ole riittävä aika saavuttaa taitotasolla 3 (B1) oleva kielitaito. 
Tällaiset kielitaidoltaan kahden taitotason välillä olevat ”rajatapaukset” tulevat 
esiin arviointiprosessin jälkeen, kun tutkintoon osallistuneiden saamia arvioita 
verrataan ensimmäisen ja toisen arvioijan välillä. Arvioijien käsitykset kielitai-
don riittävyydestä ns. rajatapausten kohdalla saattavat erota toisistaan, minkä 
vuoksi suoritukset arvioi vielä kolmas arvioija, jotta saadaan luotettava arvio 
osallistujan taidosta. Arviointien eroavaisuuksilla saattaa olla merkittäväkin vai-
kutus oppijan tulevaisuudelle, jos hänen tavoitteenaan on esimerkiksi saavuttaa 
kansalaisuuden edellytyksenä oleva Yleisten kielitutkintojen taitotaso 3. Arvioi-
tavan kannalta on tärkeää, että arvioijat määrittelevät riittävän kielitaidon mah-
dollisimman samankaltaisesti tilanteessa kuin tilanteessa. 
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 Kiinnostukseni tutkia arvioijien kielitaitokäsityksiä ja yleensä arviointiin 
liittyviä käsityksiä herätti myös oma aikaisempi lisensiaatin tutkimukseni (Ahola 
2012), jossa tarkastelin Yleisten kielitutkintojen testitehtävien laadintaprosessia 
ja tehtäviä laativien opettajien käsityksiä kielitaidosta. Lisensiaattityöni tulokset 
osoittivat, että laatijat olivat omaksuneet Yleisten kielitutkintojen toiminnallisen 
kielitaitokäsityksen, mutta kantoivat myös muita käsityksiä kielitaidosta. Tutki-
muksen perusteella laatijat voitiin jakaa erilaisiin laatijatyyppeihin kielitaitokäsi-
tysten perusteella. Osa laatijoista koki kielitaitokäsitystensä muuttuneen vuosien 
myötä selkeästi funktionaalisempaan suuntaan, toisilla taas käsitykset kielestä 
eivät rajoittuneet tiukasti yhteen näkökulmaan, vaan vaihtelivat tilanteiden mu-
kaan hyvin normatiivisesta käsityksestä funktionaalisempaan näkökulmaan kie-
litaidosta. Lisäksi joukossa oli sellaisia laatijoita, jotka laatijana toimimisen ja 
opettajauransa alkuvaiheessa selkeästi vielä pohtivat kielitaidon eri piirteiden 
merkitystä kielen hallinnalle ja oppimiselle. Kaikilla laatijoilla käsitykset kielitai-
dosta kuitenkin vaikuttivat olevan hyvin tilanteisia ja muuttuvia, vaikka he myös 
ilmaisivat lausumissaan arvostavansa tiettyjen kielellisten piirteiden, kuten ra-
kenteiden ja sanaston, hyvää hallintaa kielitaidossa.  

Suomen kielen arvioijat valitsin tutkimuskohteeksi siksi, että suomen kielen 
tutkinnon käyttötarkoitukset ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja tutkintoon 
osallistuvan saamalla tutkintotodistuksella voi olla ratkaisevakin merkitys sille, 
miten hänen elämänsä rakentuu Suomessa. Arvioijien rooli on merkittävä siinä, 
miten standardoitujen testitehtävien avulla tehdään tulkintoja tutkintoon osallis-
tuvien kielitaidosta ja miten kielitaidon riittävyys määritellään kansalaisuuden, 
työelämän ja opintojen tarpeisiin. Lisäksi valintaan vaikutti se, että suomen kie-
len arvioijilla on muihin tutkintokielten arvioijiin verrattuna enemmän koke-
musta kielitaidon arvioinnista. Suomen kielen tutkintoja järjestetään vuodessa 
kuusi kertaa, ja osallistujamäärät ovat muiden tutkintokielten osallistujamääriä 
huomattavasti suuremmat. Suurten osallistujamäärien lisäksi arvioijat työsken-
televät varsin heterogeenisen osallistujajoukon kanssa, koska suomen tutkintoon 
osallistuvien oppijoiden taustamuuttujat ovat varsin monenlaiset. Osallistujien 
erilaiset taustamuuttujat vaikuttavat heidän tuottamaansa suomen kieleen, millä 
todennäköisesti on myös vaikutusta arvioijien käsityksiin heidän kielitaidostaan. 
Tutkimuksen yhtenä tavoitteena onkin saada esiin sellaista tietoa arvioijana toi-
mimisesta, joka hyödyntää arvioijia työssään ja saa heidät itse pohtimaan ja ref-
lektoimaan omia käsityksiään kielitaidosta ja arvioinnista, ja sitä kautta kehittä-
mään omaa ammatillista kasvuaan ja arvioijaidentiteettiään.  

 Seuraavaksi esittelen tarkemmin tutkimuksen taustakontekstia, eli Yleisten 
kielitutkinnon tutkintojärjestelmän, siihen kuuluvan suomen kielen tutkinnon, 
suomen tutkintoon osallistuvat ja suomen kielen arvioijat. Tutkintojärjestelmän 
tunteminen edesauttaa ymmärtämään arvioijana toimimista, arviointiprosessiin 
liittyviä tekijöitä ja arviointitoiminnan monimuotoista luonnetta. 

1.3.2 Tutkintojärjestelmä Yleiset kielitutkinnot 

Tutkimukseni liittyy Yleisten kielitutkintojen (Yki) suomi toisena ja vieraana kie-
lenä tutkintoon. Tutkinto on tarkoitettu aikuisille kielenoppijoille, jotka haluavat 
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saada virallisen todistuksen tai vain palautetta kielitaidostaan. Tutkintojen ra-
kenne, sisällöt ja arviointi sekä aihealueet ja kielenkäyttötarkoitukset on kuvattu 
Yleisten kielitutkintojen perusteissa (Opetushallitus 2011). Tutkinnoissa mita-
taan toiminnallista kielitaitoa, eli jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteiden 
hallintaa, neljässä eri osataidossa (tekstin ja puheen ymmärtäminen, kirjoittami-
nen ja puhuminen) kolmella tutkintotasolla (perus- ja keskitaso sekä ylin taso). 
Perustason tutkinnossa testataan taitotasoja 1−2 (~A1−A2), keskitason tutkin-
nossa taitotasoja 3−4 (~B1−B2) ja ylimmän tason tutkinnossa taitotasoja 5−6 
(~C1−C2). Nämä taitotasot linkittyvät EVK:n (Euroopan neuvosto 2003) taitota-
soille A1−C2, ja arviointikriteerit ovat yhteismitalliset viitekehyksen kuvausas-
teikkojen kanssa. Arviointi on kriteeriviitteistä, mikä tarkoittaa sitä, että osallis-
tujan taitoa ei verrata muihin osallistujiin vaan kirjallisiin kuvauksiin kielitai-
dosta. Oppija saa tutkinnosta todistuksen, jossa on merkitty erillinen arvio kus-
takin neljästä osakokeesta. Jos oppijan taito ei vastaa kyseiselle tutkintotasolle 
asetettuja vaatimuksia, hän voi saada tutkintotasosta riippuen tutkintotodistuk-
seensa arvioit alle 1, alle 3 ja alle 5. (Opetushallitus 2011.) 

1.3.2.1 Suomen kielen keskitason tutkinto 

Tämän tutkimuksen keskiössä on suomen kielen keskitason tutkinto, jolla testa-
taan taitotasoja 3 ja 4 (B1 ja B2). Tasot ovat itsenäisen kielenkäyttäjän (Euroopan 
neuvosto 2003) taitotasoja, joita monet viralliset instituutiot ja oppilaitokset käyt-
tävät kielitaitovaatimustensa rajana. Keskitason kielitaidon saavuttanut kie-
lenoppija pystyy toimimaan kielitaitonsa avulla ymmärrettävästi ja melko suju-
vasti tutuissa ja vähän oudommissakin jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilan-
teissa (Euroopan neuvosto 2003).  

Suomen kielen keskitason tutkintoja järjestetään ympäri Suomea (59 oppi-
laitosta) kuusi kertaa vuodessa, ja tutkinto kestää yhteensä noin kolme tuntia. 
Tutkinnossa testataan oppijan taitoa ymmärtää (tekstin ja puheen ymmärtämi-
nen) ja tuottaa (puhuminen ja kirjoittaminen) suomen kieltä. Tutkinto on ns. yk-
sikielinen tutkinto, mikä tarkoittaa sitä, että testattava suorittaa tutkinnon koko-
naan suomen kielellä, eli sekä tehtäväohjeet että varsinaiset testitehtävät ovat 
suomeksi. Tutkinnot pyritään laatimaan siten, että testikokonaisuudessa aihealu-
eet ja kielenkäyttötarkoitukset vaihtelevat, jotta saadaan mahdollisimman moni-
puolinen kuva tutkintoon osallistuvien kielitaidosta.  

Tutkintojen suorittaminen ei edellytä mitään tiettyä opintomäärää testatta-
vasta kielestä, vaan osallistuja valitsee itse tutkintotason, jonka haluaa suorittaa. 
Koska kyseessä on testiarviointi, arvioinnissa mitataan oppijan senhetkistä kieli-
taitoa annettujen näytteiden perusteella. Testiarviointi eroaakin tässä suhteessa 
opetukseen liittyvästä arvioinnista: arvioinnin tarkoituksena ei ole kouluarvioin-
nin tavoin tukea opetusta ja oppimista (Opetushallitus 2014, 46), vaan mitata kie-
lenoppijan senhetkistä osaamisen tasoa. Jos opetukseen liittyvässä arvioinnissa 
oppija voi saada erilaista ja eriaikaista palautetta taidostaan, esimerkiksi opetuk-
sen alkaessa (diagnostinen), opetuksen aikana (formatiivinen) ja päättöarviointina 
opetuksen lopussa (summatiivinen) (esim. Jakku-Sihvonen 2013), testiarvioinnissa 
päätelmät oppijan taidosta tehdään varsin rajoitetun näytteen perusteella. Tämän 
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vuoksi arvioinnissa on käytettävä sellaisia tehtäviä ja menetelmiä, joiden avulla 
saadaan riittävästi ja monipuolisesti näyttöä oppijan taidosta, jotta hänen osaa-
misensa voidaan arvioida luotettavasti. (Ks. Davidson ja Lynch 2002; Brindley, 
Hood, McNaught & Wigglesworth 1997.)  

Tutkinnon tekstin ja puheen ymmärtämisen osakokeet ovat kynä ja paperi 
-testejä. Osakokeiden tehtävät ovat pisteytettäviä monivalintatehtäviä tai avoi-
mia kysymyksiä, ja tutkintoon osallistuneiden tehtävistä saamat kokonaispiste-
määrät muutetaan taitotasoarvioiksi. Taitotasojen pisterajat (cut scores) määritel-
lään standardointiprosessin (standard setting) avulla, ja lisäksi prosessissa hyö-
dynnetään tietoa tehtäväosioiden ja koko osakokeen vaikeustasoista (Härmälä, 
Neittaanmäki, Hirvelä & Huhta 2014).  

Tämä tutkimus liittyy tuottamisen osakokeisiin, ennen kaikkea puhumi-
seen. Tuottamisen suoritukset arvioidaan suoraan taitotasoille kuusiportaisten 
arviointikriteereiden avulla (Opetushallitus 2011). Tutkintoon osallistuva saa 
molemmista tuottamisen taidoista todistukseensa yhden arvion tuotoksen yleis-
vaikutelmasta. Arviointi pohjautuu arviointikriteereihin, joissa kielitaidon kehit-
tyminen taitotasolta toiselle on kuvattu holistisen yleiskriteerin lisäksi kuuden 
analyyttisen kriteerin avulla (ks. Yleisten kielitutkintojen arviointikriteerit 2003). 
Sekä puhumisessa että kirjoittamisessa osallistujat suorittavat useampia  todelli-
sen elämän kielenkäyttötilanteita mukailevia tehtäviä, joista kaikista arvioijat an-
tavat erillisen arvion käyttämällä arvioita <3, 3 tai 4. Tutkintoon osallistuvan lo-
pullinen puhumisen ja kirjoittamisen arvio määräytyy tehtävistä saatujen arvioi-
den keskiarvon mukaan. 

1.3.2.2 Suomen kielen tutkinnon osallistujat 

Yleisten kielitutkintojen tutkintoihin osallistuu vuosittain noin 9000 osallistujaa, 
joista suurin osa suomen kielen keskitason tutkintoon (n. 8000). Tutkinto on 
suunnattu oppijoille, joille suomen kieli on joko toinen tai vieras kieli. Pääosa 
osallistujista on suomi toisena kielenä -oppijoita, jos toinen kieli määritellään si-
ten, että se on käyttökieli oppijan ympäristössä (Sajavaara 1999, 75). Yleisten kie-
litutkintojen taustatietojen mukaan vuosina 2012−2017 (N=34 228) lähes 99 % 
osallistuneista asui Suomessa. Ainoastaan 1,1 % (N=365) osallistujista ilmoitti ko-
tiosoitteekseen osoitteen ulkomailla, lähinnä Venäjällä tai Virossa.  

Tietoa tutkintoihin osallistuvien taustoista saadaan ilmoittautumisen yh-
teydessä (mm. ikä, kotipaikka ja kansalaisuus). Näiden tietojen lisäksi tutkinto-
järjestelmässä kerätään ennen tutkintopäivää osallistujille lähetettävän taustatie-
tolomakkeen avulla lisätietoa osallistujien taustoista, esim. koulutuksesta, sosio-
ekonomisesta taustasta, ammattialasta ja myös tutkintokielen opiskeluun ja käyt-
töön liittyvistä seikoista sekä syistä osallistua tutkintoon. Lomakkeen tarkoituk-
sena on saada tietoa tutkintoon osallistuneista, jotta tutkintoja voidaan kehittää 
paremmin osallistujajoukkoa ja heidän tarpeitaan vastaaviksi. Lomake lähete-
tään osallistujille ennen tutkintopäivää verkkopohjaisen kysely- ja raportointiso-
velluksen (Webropol) kautta sähköpostilla. Kyselyyn vastaaminen on vapaaeh-
toista, minkä vuoksi kaikilta osallistujilta ei saada vastauksia. Vain kolmannes 
tutkintoihin osallistuvista vastaa kyselyyn. Tämä on hyvä huomioida tulkittaessa 
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taustatietokyselyn kautta saatuja tietoja. Lisäksi vastauksia tulkittaessa täytyy 
huomioida se, että osallistujien antamien tietojen oikeellisuudesta ei voida olla 
täysin varmoja, koska osallistujat saavat itse vapaasti täyttää lomakkeen. Esimer-
kiksi taustatietolomakkeen kohdassa ”koulutus” osallistuja voi valita useamman 
vaihtoehdon (peruskoulu, lukio, ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulu, 
yliopisto), joten vastausten perusteella ei esimerkiksi voida varmasti tietää, mitä 
koulutusta osallistuja itse pitää kaikkein keskeisimpänä oman elämänsä näkö-
kulmasta. 

Vuosina 2012−2017 kerätyn taustatietoaineiston (N= 32 419) mukaan tut-
kintoon osallistujista 80 % oli iältään 25–45-vuotiaita aikuisia, joista yli 40 % il-
moitti olevansa joko työssä tai yrittäjänä. Työttömiä oli viidennes ja opiskelijasta-
tuksella olevia noin 30 % (sisältää myös työvoimapoliittisessa koulutuksessa ole-
vat). Loput osallistujista oli joko eläkkeellä tai kotiäitinä/-isänä.  Sukupuolija-
kauma osallistujien keskuudessa oli varsin tasainen: miehiä 49 % ja naisia 51 %. 

 Osallistujien heterogeenisyydestä kertoo se, että osallistujajoukko koostuu 
eri ensikieltä puhuvista suomenoppijoista. Tarkkaa lukua tutkintoihin osallistu-
neiden ensikielten määrästä on vaikea antaa, koska osallistujat ovat itse ilmoitta-
neet ensikielensä. Osa mainituista kielistä saattaa olla jonkin virallisen kielen 
murteita. Kaiken kaikkiaan tutkintoihin osallistuneet ilmoittivat yli 200 omaksi 
kielekseen tunnistettua ensikieltä. Suurimman tutkintoihin osallistuneiden ensi-
kieliryhmän vuosina 2012–2017 muodostivat venäjää ensikielenään puhuvat 
(23 %), jonka jälkeen isoimmat ensikieliryhmät muodostivat arabiaa (7 %), kurdia 
(7 %) ja englantia (7 %) ensikielenään puhuvat osallistujat. Muita tyypillisiä osal-
listujien ensikieliä olivat viro, turkki, albania, somali, kiina ja dari.  

Suurin osa osallistujista oli hyvin koulutettuja, sillä korkea-asteen (yliopisto, 
ammattikorkeakoulu) tutkinnon suorittaneita oli yli puolet osallistujista. Seuraa-
vaksi eniten oli toisen asteen käyneitä (27 %) ja pelkän peruskoulun suorittaneita 
oli viidennes osallistujista. Ilman koulutusta olevia ei osallistujien oman ilmoi-
tuksen mukaan ollut kuin 3 % kaikista osallistujista, joten käytännössä kaikilla 
osallistujilla oli jonkinlainen peruskoulutus tutkintoon tullessaan. Tässä yhtey-
dessä on kuitenkin hyvä huomioida se, että vastaamatta jättäneissä on todennä-
köisesti paljon sellaisia, jotka eivät esimerkiksi heikon kielitaidon vuoksi ole voi-
neet vastata lomakkeen kysymyksiin. Heistä useat saattavat olla juuri vähemmän 
koulutettuja suomenoppijoita.  

Yleisten kielitutkintojen yhteiskunnallista merkitystä kuvastaa se, että lähes 
80 % osallistujista ilmoitti tarvitsevansa suomen keskitason tutkinnon todistusta 
osoittaakseen sen avulla kielitaitonsa kansalaisuutta varten. Koska lomakkeessa 
voi valita tähän kysymykseen useampia vaihtoehtoja, kolmannes osallistujista 
myös ilmoitti tarvitsevansa todistusta työtä varten ja viidennes opiskelua varten. 

Jos tarkastellaan tutkintoon osallistuneiden kielitaidon tasoa tulosten pe-
rusteella, heidän ymmärtämisen taitonsa olivat tuottamistaitoja paremmat. Noin 
70 % oppijoista saavutti jommastakummasta ymmärtämisen taidosta joko taito-
tason 3 (B1) tai taitotason 4 (B2). Tuottamisen taidoissa usealla osallistujalla taas 
oli ongelmia, sillä noin 35 % osallistujista ei vielä saavuttanut keskitasolle asetet-
tuja kriteereitä kirjoittamisessa ja puhumisessa. Tätä selittää osittain se, että yli 
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70 % osallistujista oli opiskellut suomea oman ilmoituksensa mukaan alle kolme 
vuotta, lähinnä kotoutumiskoulutuksissa, ja lisäksi useat osallistujat kertoivat 
käyttävänsä arjessaan varsin vähän suomea. Lähes kaikilla osallistujilla oli kui-
tenkin suoritettuna jonkin verran suomen opintoja, sillä ainoastaan 3 % osallistu-
jista ilmoitti, että he eivät olleet opiskelleet lainkaan suomea. Tulosten perusteella 
vaikuttaa siltä, että monet ymmärtävät suomen kieltä melko hyvin, mutta eivät 
osaa sitä tuottaa. 

1.3.3 Arvioijana toimiminen Yleisissä kielitutkinnoissa 

Tämän tutkimuksen varsinaisena kohderyhmänä ovat arviointia Yleisissä kieli-
tutkinnoissa tekevät arvioijat. Vuonna 2021 Yleisten kielitutkintojen tutkintojär-
jestelmään kuuluvissa yhdeksässä kielessä on yhteensä 162 arvioijaa, joista 101 
toimii suomen kielen arvioijana. Yleisten kielitutkintojen arvioijana toimiminen 
on säädetty asetuksella (A 1163/2004). Asetuksen mukaan arvioijana toimivalla 
täytyy olla tutkintokielen opinnot ja/tai yliopiston ja ammattikorkeakoulun 
opettajalta vaadittu kelpoisuus tutkintokielestä. Oikeus arvioida perus-, keski- 
tai ylimmän tason suorituksia riippuu arvioijan tutkintokielen opintojen laajuu-
desta. Perus- ja keskitason arviointioikeus edellyttää tutkintokielen perus- ja ai-
neopintoja, kun taas ylintä tasoa voi arvioida syventävät opinnot suorittanut 
henkilö. Arviointioikeuden voi myös saada, jos arvioijalla on jonkin korkeakou-
lututkinnon ohella tutkintokieli äidinkielenään ja sen ohessa kokemusta kielen 
opettamisesta ja kielitaidon arvioinnista. Laissa määriteltyjen edellytysten lisäksi 
arvioijien tulee aina suorittaa Opetushallituksen hyväksymä koulutus, jonka jär-
jestää Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Koulutusta 
järjestävänä tahona Soveltavan kielentutkimuksen keskus on arvioijia valites-
saan lisäksi ottanut huomioon opetuskokemuksen testattavien kaltaisten oppi-
joiden opettamisesta, koska sellaisen on nähty edesauttavan arviointityötä 
(Ahola & Tossavainen 2014). 

Suomen kielen arvioijille lähetettiin vuonna 2019 Webropol-kysely, johon 
vastasi 90 arvioijaa. Lomakkeessa kysyttiin arvioijilta heidän koulutuksestaan ja 
työkokemuksestaan sekä kokemuksestaan erilaisista S2-oppijoista. Kyselyn pe-
rusteella suurin osa arvioijista oli ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 
(90 %) ja lopuilla vastanneista oli alempi korkeakoulututkinto. Muutamaa arvioi-
jaa lukuun ottamatta arvioijat olivat suorittaneet opettajan pedagogiset opinnot 
(98 %). Iältään he olivat 30–70-vuotiaita, ja suurimmalla osalla heistä (95 %) oli 
opetuskokemusta vähintään 10 vuotta. Kyselyyn vastatessaan he työskentelivät 
suomen/S2 -opettajina eri puolella Suomea korkeakouluissa (32 %), toisella as-
teella (23 %), perusopetuksessa (9 %), vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (13 %), 
kotoutumiskoulutuksessa (44 %) tai valmentavissa koulutuksissa (20 %). He oli-
vat myös toimineet usean vuoden ajan Yleisten kielitutkintojen arvioijina, sillä 
56 % arvioijista mainitsi olleensa arvioijana Yleisissä kielitutkinnoissa yli 10 
vuotta, osa jopa tutkintojärjestelmän perustamisesta (1994) alkaen. Vasta arvioin-
nin aloittaneita joukossa oli alle 10 %. Keskimäärin vastanneilla oli kyselyn pe-
rusteella noin 10 vuoden kokemus arvioijana toimimisesta. 
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Arviointityön suunnittelemisen kannalta on hyvä tietää opetuskokemuk-

sen pituus ja opetettavien taitotaso. Tästä syystä arvioijia pyydettiin myös mää-
rittelemään Likert-asteikon avulla (vähän−melko paljon−erittäin paljon), miten pal-
jon heillä oli opetus- ja arviointikokemusta eri taitotasoilla olevista oppijoista. 
Vastausten perusteella arvioijilla oli kokemusta joko melko paljon tai erittäin pal-
jon A1−A2-tasoisista kielenoppijoista (91 %) ja seuraavaksi eniten B1−B2-tasoilla 
olevista suomenoppijoista (89 %). Sen sijaan C1−C2 kielitaidon tasoilla olevista 
oppijoista vain puolella arvioijista oli joko melko tai erittäin paljon kokemusta. 
Arviointikokemusta oli sen sijaan eniten B1−B2-tasoilla olevista oppijoista, mikä 
ei ollut yllättävää, koska 80 % suomen tutkintoihin osallistuvista on keskitason 
tutkintoon osallistuvia.   

Arviointityö edellyttää aina kouluttautumista arvioijaksi. Soveltavan kie-
lentutkimuksen keskus vastaa arvioijien peruskoulutuksesta, joka koostuu kah-
desta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa päämääränä on perehdyttää uudet 
koulutettavat Yleisten kielitutkintojen tutkintojärjestelmään ja standardoidun ar-
vioinnin erityispiirteisiin, käytettyihin testitehtäviin, arviointimenetelmiin, arvi-
oitaviin taitoihin ja taitotasoihin sekä myös tutustuttaa koulutettavat arviointiin 
eritasoisten suoritusnäytteiden avulla. (Ahola & Tossavainen 2014.) Binhong 
Wang (2010), joka on tutkinut arviointiin vaikuttavia tekijöitä ja arvioijien välisiä 
eroja arvioinnissa, pitää yhtenä arvioijien välisiä eroja vähentävänä tekijänä sitä, 
että uudet arvioijat koulutetaan yhdessä kokeneempien arvioijien kanssa ja että 
koulutukseen kuuluu keskustelua sekä analyyttisista että holistisista kriteereistä 
ja ”ääneen ajattelua” omista arviointiperusteista.  

Koulutuksen toisessa vaiheessa on käytännön harjoittelua, jossa koulutetta-
vat osallistuvat suomen tutkinnon jälkeen järjestettävään arviointitilaisuuteen ja 
-koulutukseen yhdessä kokeneempien arvioijien kanssa. Koulutuksen jälkeen 
koulutettavat harjoittelevat arviointia arvioimalla 7–8 kokonaista tutkintosuori-
tusta (esim. puhumisen osakokeen koko suoritus), jotka edustavat eritasoisia 
suorituksia. Näiden tutkintosuoritusten arvioinnista he saavat sekä suullista että 
kirjallista palautetta. Koulutus on suoritettu hyväksyttävästi, jos toisessa koulu-
tusvaiheessa arvioidut suoritukset osoittavat koulutettavien arviointilinjan pysy-
vän tiettyjen kriteeriarvojen rajoissa ja olevan yhdenmukainen muiden arvioijien 
ja ns. kriteeriarvioinnin kanssa. Hyväksytyn koulutuksen jälkeen arvioijakoulu-
tukseen osallistuneille lähetetään todistus arviointikoulutuksesta, ja he voivat 
pyytää arvioijaksi rekisteröintiä Opetushallitukselta. Opetushallituksen merkit-
tyä heidät arvioijarekisteriin heistä tulee virallisia Yleisten kielitutkintojen arvioi-
jia; he saavat arvioijatunnuksen ja voivat seuraavat viisi vuotta toimia arvioijina 
ja osallistua arviointitilaisuuksiin. Arviointioikeus tarkistetaan viiden vuoden 
välein, ja arvioijarekisterissä pysyminen edellyttää aktiivista arviointitilaisuuk-
siin osallistumista. (Ahola & Tossavainen 2014.) 

Suomen kielessä, jossa osallistujamäärät ovat suuret ja tutkintokertoja on 
usein, arvioijilla on mahdollisuus saada arviointikokemusta eri osataidoista ja eri 
taitotason suoritusten arvioinnista. Pitkittäistutkimuksen vasta-alkaneiden ja ko-
keneiden arvioijien eroista tehnyt Gad S. Lim (2011) pitää arviointikokemusta ja 
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asiantuntijuutta tärkeinä taustamuuttujina pyrittäessä arvioinnin luotettavuu-
teen. Kokemus ja asiantuntijuus eivät Limin (2011) mukaan kuitenkaan välttä-
mättä korreloi keskenään, vaan kokemus liittyy arviointikertojen ja arvioitujen 
suoritusten määrään ja asiantuntijuus arviointilinjan johdonmukaisuuteen. Li-
min määritelmän mukaan suomen kielen arvioijia voidaan pitää sekä kokeneina 
että asiantuntijoina, koska suurin osa arvioijista osallistuu vuosittain useampaan 
arviointitilaisuuteen ja on arvioinnissaan myös johdonmukainen. Yleisissä kieli-
tutkinnoissa suomen arvioijien ankaruutta/lempeyttä sekä johdonmukaisuutta 
tarkastellaan jokaisella arviointikerralla, ja tilastolliset analyysit osoittavat, että 
arvioijien välillä on eroja ankaruuden ja lempeyden suhteen, mutta he ovat arvi-
oinnissaan johdonmukaisia.  

Kuten aiemmin alaluvussa 1.3.2.1 mainitsin, tuottamisen suorituksia – pu-
humista ja kirjoittamista – arvioidessaan arvioijat voivat käyttää hyväkseen sekä 
holistista yleiskriteeriä että analyyttisia kriteereitä, mutta lopulliseksi arvioksi 
kustakin tehtävästä oppijalle annetaan yksi arvio: yleisvaikutelma. Analyytti-
sissa arviointikriteereissä osataidon eri piirteille (esim. sujuvuus, joustavuus, 
ääntäminen, ilmaisun tarkkuus, laajuus ja idiomaattisuus, rakenteiden hallinta ja 
tarkkuus, koherenssi ja sidosteisuus) on omat kuvauksensa, joita arvioijat voivat 
käyttää hyväkseen määritellessään suoritusten taitotasoa. Analyyttisten kritee-
reiden kautta arvioijia ohjataan tarkastelemaan suorituksia mahdollisimman mo-
nen eri kielen piirteen avulla. Arvioinnin tavoitteena voidaankin pitää sitä, että 
oppijan saama lopullinen taitotaso on näiden kaikkien piirteiden keskiarvo.  

Ennen arviointitilaisuutta järjestettävällä koulutuksella on todettu olevan 
merkitystä sille, kuinka laajasti arvioijat käyttävät arviointikriteereitä. Lim (2011) 
on havainnut, että kokeneemmat arvioijat käyttävät arviointia ohjaavia kritee-
reitä laajemmin ja perustelevat arviointinsa niiden perusteella. Arvioijien on kui-
tenkin todettu painottavan kielen eri piirteitä tuotoksissa (esim. Lumley 2005, 
2002; Orr 2002). Tällä ei välttämättä ole merkitystä arvioitavan saamaan loppu-
arvioon, jos kyseessä on holistinen arviointi, koska arvioijat usein päätyvät pai-
notuksista huolimatta samaan lopulliseen arvioon (Wang 2010; Lumley 2005; Orr 
2002). Oletettavaa on, että erilaisten painotusten taustalla on usean muun arvi-
ointiin vaikuttavan seikan (esim. vireystila, halo-efekti) lisäksi myös se, mitä piir-
teitä arvioijat arvostavat kielitaidossa ja miten he niitä painottavat arvioinnissaan 
(Kim 2020). Tarnasen tutkimustulosten mukaan (2014, 121) koulutuksella voi-
daan myös lisätä arvioijien tietoisuutta heidän oman kielitaitokäsityksensä ja tes-
tijärjestelmän kielitaitokäsityksen eroista. 

Vaikka arviointikriteereillä pyritään ohjaamaan arvioijia tarkastelemaan 
kielitaitoa laajemmin, arviointi on usein henkilökohtaista arvottamista. Arviointi 
voi perustua johonkin arvioijalle tärkeään yksittäiseen piirteeseen, tai siihen voi 
vaikuttaa ratkaisevasti jopa joku arvioinnin ulkopuolinen kriteeri, esimerkiksi 
käsiala tai puheääni (Sato 2011; Vaughan 1991). Arviointi saattaa olla siis vain 
tiettyjen valittujen piirteiden nostamista muiden edelle ja niiden painottamista. 
Arvioitavaa ajatellen tällainen kuulostaa epäoikeudenmukaiselta ja arviointijär-
jestelmän kannalta epäluotettavalta. Näiden edellä mainittujen tekijöiden vaiku-
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tusten vähentämiseksi tarvitaan arviointia ohjaavia standardeja ja arvioinnin luo-
tettavuutta edistäviä käytänteitä, kuten koulutusta ja tilastotietoa niin tehtävistä, 
osallistujista kuin arvioijistakin.  

1.4 Tutkimuksen rakenne ja tutkimuskysymykset 

Tämä tutkimus jakautuu viiteen päälukuun. Tutkimuksen alussa (Luku 1) tar-
kastelen kielitaidon arvioinnin merkitystä yhteiskunnallisesta näkökulmasta 
sekä kuvailen laadukkaan kielitaidon arvioinnin piirteitä. Tämän jälkeen esitte-
len tutkimuksen taustan ja tarkoituksen sekä tutkimuskontekstin: Yleiset kieli-
tutkinnot tutkintojärjestelmänä, suomen keskitason tutkinnon ja osallistujat sekä 
suomen kielen arvioijat ja arviointikoulutuksen. Lisäksi luvussa 1 esittelen tutki-
musta ohjaavat tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rakenteen. 

Koska tutkimuksen keskiössä ovat suulliseen kielitaitoon ja kielitaidon ar-
viointiin liittyvät käsitykset, luvussa 2 ensin tarkennan ilmiön ”käsitys” merki-
tystä vertaamalla sitä muihin, hyvin lähellä oleviin käsitteisiin ja esittelen lyhy-
esti erilaisia lähestymistapoja käsityksiin. Käsitysten tutkimiseen liittyvistä lä-
hestymistavoista kuvailen tarkemmin kontekstuaalisiin käsitystutkimuksiin 
kuuluvan sosiokulttuurisen lähestymistavan, joka on tämän tutkimuksen teo-
reettinen viitekehys. Lisäksi luvussa 2 esittelen lyhyesti opettaja-arvioijien toi-
mintaa ohjaavat käsitykset ja Yleisiä kielitutkintoja ohjaavat teoreettiset mallit, 
joihin tutkintojen sisällöt ja arviointi pohjautuvat. Tarkastelen luvussa 2 myös 
kahta kielitaitokäsitystä, formalistista ja funktionaalista lähestymistapaa kielitai-
toon. Nämä kaksi kielikäsitystä ovat vaikuttaneet – ja vaikuttavat edelleen – kie-
lenopetukseen, ja näiden kahden lähestymistavan erojen kuvaaminen auttaa pa-
remmin ymmärtämään tutkintojärjestelmässä toimivien arvioijien kielitaitokäsi-
tyksiä. 

Luvussa 3 kuvailen sitä, kuinka tutkimus on toteutettu, millainen tutki-
muksen aineisto on, keitä tutkimukseen osallistujat ovat ja miten aineistoa on 
analysoitu. Lisäksi pohdin tutkimuksen eettisiä kysymyksiä ja omaa rooliani tut-
kijana. Tutkimuksen ytimen muodostavat neljä artikkelia tai osatutkimusta (ks. 
KUVIO 1), jotka esittelen luvussa 4 lyhyesti. Itse osatutkimukset ovat luettavissa 
kokonaisuudessaan liitteenä tutkimuksen lopussa. Päätösluvussa eli viidennessä 
luvussa vedän yhteen osatutkimuksieni tulokset peilaten niitä alaluvussa 1.4 esit-
tämiini tutkimuskysymyksiin. Pohdinnan ja päätelmien rinnalla analysoin tulos-
ten merkitystä ja kuvailen tutkimukseni rajoitteita. Lopuksi esitän muutamia jat-
kotutkimusnäkymiä, jotka antavat tälle tutkimukselle lisäarvoa ja tuottavat lisä-
tietoa kielitaidon arviointiin kytkeytyvistä käsityksistä ja myös arvioijien arvioin-
tikäyttäytymisestä. 

Tämä väitöskirjatutkimus on laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena on ku-
vata ja ymmärtää, mikä merkitys kielitaitokäsityksillä on kielitaidon arvioinnissa. 
Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan sitä, mitkä asiat vaikuttavat arviointiproses-
siin ja arviointikäyttäytymiseen. Olen jakanut tutkimuskysymykseni kahteen 
pääkysymykseen, joiden alla on pääkysymyksiä tarkentavat alakysymykset. 
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1) Millaisia käsityksiä arvioijilla on kielitaidon arvioinnista? 
• Mitä käsityksiä arvioijilla on itsestään arvioijina ja omasta arviointi-

käyttäytymisestään?  
• Mitkä tutkintojärjestelmän sisäiset toiminnot ja mitkä arvioinnin ul-

kopuoliset tekijät ohjaavat arviointia? 

2) Millaisia käsityksiä arvioijilla on suullisesta kielitaidosta? 
• Mitä kielen piirteitä arvioijat arvostavat suullisessa kielitaidossa? 
• Millainen suullinen kielitaito on riittävä ja hyvä? 
• Mitkä asiat vaikuttavat arvioijien kielitaitokäsityksiin? 

 
Seuraavassa kuviossa 1 on esitetty tutkimuskysymykset ja osatutkimukset, ja 
kuinka ne linkittyvät toisiinsa. 

 

 

 

 

KUVIO 1   Osatutkimukset ja tutkimuskysymykset 

Tutkimus koostuu neljästä osatutkimuksesta (KUVIO 1). Tutkimuskysymys 1 
tarkastelee kielitaidon arviointiin ja arviointikäyttäytymiseen liittyviä käsityksiä. 
Arviointikäyttäytymistä ohjaavat tutkintojärjestelmän arviointikriteerit, koulu-
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Yleisten kielitutkin-
tojen arvioijien käsi-
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joiden suullisesta 
kielitaidosta 
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Tutkimuskysymys 2. Arvioijien käsitykset suullisesta kielitaidosta 
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tus ja tutkinnoissa käytettävät tehtävät. Lisäksi tutkimuskysymyksessä 2 tarkas-
telun kohteena olevat kielitaitokäsitykset voivat vaikuttaa käsityksiin arvioin-
nista ja arvioijien käsityksiin itsestään arvioijana. Esimerkiksi, jos arvioija painot-
taa tiettyä yksittäistä, tärkeänä pitämäänsä kielen piirrettä arvioinnissaan, hän 
saattaa näyttäytyä arvioijana muita lempeämpänä tai ankarampana. Tällä on 
merkitystä arvioijan käsitykseen itsestään arvioijana ja myös yleensä käsityksiin 
siitä, mikä kielitaidon arvioinnissa on keskeistä. Tutkimustulosten avulla saa-
daan lisäksi tietoa siitä, kuinka Yleisten kielitutkintojen toimijat ovat sisäistäneet 
tutkintojärjestelmää ohjaavan kielitaitokäsityksen ja arviointia ohjaavien mitta-
reiden merkityksen arviointiprosessissa.  

Toisen tutkimuskysymyksen ja sitä tarkentavien lisäkysymysten avulla et-
sin vastauksia siihen, millaisia käsityksiä arvioijilla on suullisesta kielitaidosta, 
mitä kielen piirteitä he arvostavat kielitaidossa ja miten käsitykset kielitaidosta 
näkyvät arvioinnissa. Lisäksi pyrin myös saamaan vastauksen siihen, mistä koos-
tuu hyvä ja ennen kaikkea riittävä kielitaito, jolla oppija selviää arkipäivän tilan-
teissa Suomen kansalaisena, työntekijänä ja työnhakijana Suomen työmarkki-
noilla sekä opiskelijana suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Kielitaitokäsitys-
ten tarkastelussa tutkimukseni nojautuu sosiokulttuuriseen näkemykseen, jonka 
mukaan käsitykset syntyvät vuorovaikutuksessa sosiaalisessa ja kulttuurisessa 
ympäristössä (ks. esim. Woods 2003; Alanen 2003). Tämän takia tutkimuksessa 
myös kuvaillaan sitä, mitkä tekijät ja ilmiöt luonnehtivat arvioijien käsityksiin 
kielitaidosta.  

 



2.1 Käsitykset ilmiönä ja käsityksiä lähellä olevat käsitteet 

Käsityksemme ovat henkilökohtaisia ilmiöitä, mutta niillä on sosiaalinen luonne, 
mistä syystä niitä on hyvä peilata kontekstiin, jossa ne ilmenevät (Barcelos 2003a; 
Woods 2003). Jokapäiväisessä elämässä käsitykset ohjaavat tavalla tai toisella va-
lintojamme ja toimintojamme. Vaatekaupassa valintaamme ohjaavat omat käsi-
tyksemme tiettyjen vaatemerkkien laadukkuudesta, jotka ovat syntyneet usean 
eri tekijän yhteistuloksena. Tuotteesta luomamme käsityksen taustalla voi olla 
onnistunut tuotteen mainonta, brändin yleinen maine koti- ja/tai ulkomailla, 
oma kokemuksemme tai ympärillä olevien ihmisten kokemukset, tai käsitys voi 
olla kotoa opittu ”perinne”. Mahdollisesti olemme lukeneet tuotteesta arvoste-
luja ja kirjoituksia, joiden kautta olemme saaneet tuotteesta tietoa, mikä on saa-
nut meidät vakuuttuneeksi tuotteen erinomaisuudesta. Tämä arkipäivän esi-
merkki kuvastaa sitä, miten monista tekijöistä käsitykset muodostuvat ja miten 
ne vaikuttavat meidän käyttäytymiseemme. Esimerkin tavoin myös kielitaitoon 
liittyviä käsityksiä muovaavat useat eri tekijät. Tässä alaluvussa kuvaankin tar-
kemmin, mitä ylipäätään ovat käsitykset ja mistä ne syntyvät sekä miten ne vai-
kuttavat yksilön käyttäytymiseen. 

Englanninkielisissä käsitystutkimuksissa käsityksistä käytetään sanaa be-
liefs, joka muodostetaan verbistä to believe. Kyseinen verbi voi ilmaista sekä epä-
varmuutta (luulla, uskoa) että varmuutta (pitää jotakin totena) (Barcelos 2000, 31). 
Sama sana viittaa myös uskomukset-käsitteeseen, jota käytetään usein rinnakkai-
sena käsitteenä. Käsityksiin viitatessa voidaan käyttää lisäksi sanaa perceptions, 
mutta tutkimuskirjallisuudessa perceptions ymmärretään suppeampana käsit-
teenä kuin beliefs. Esimerkiksi tutkittaessa oppijoiden käsityksiä oppimisesta, per-
ceptions-käsitteen alla olevat tutkimukset tarkastelevat oppijoiden tiettyjä oppi-

2 KIELITAITOKÄSITYKSET JA NIIDEN ROOLI 
ARVIOINNISSA 
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miskokemuksia, kun taas beliefs-käsitteen alle liittyvissä tutkimuksissa näkö-
kulma on laajempi: mitä oppijat ajattelevat itsestään oppijoina, oppimisen kon-
tekstista ja oppimisyhteisöstä. (Wesely 2012.)  

Kasvatusfilosofi James Deweyn (1933, 6) määritelmän mukaan käsitykset 
ovat ajattelun muotoja, joiden totuudesta emme ole täysin varmoja, mutta joihin 
kykenemme vaikuttamaan ja jotka kuitenkin hyväksymme totena. Käsitykset 
ovat osa meidän kokemusmaailmaamme, mutta koska käsityksiin liittyy epävar-
muustekijöitä totuudesta, kyseenalaistamme ja muutamme niitä silloin, kun ne 
ovat ristiriidassa kokemustemme kanssa. Tämän takia käsitykset voivat olla sa-
manaikaisesti joko tietoa estäviä tai tietoa edistäviä. Estävät käsitykset eivät vält-
tämättä pohjaudu tiedolle vaan mielipiteisiin, traditioihin ja tottumuksiin, jolloin 
niitä ei voida pitää kovin loogisina. Mutta ne voivat kuitenkin olla sysäys reflek-
tiolle, uuden tiedon konstruoinnille. (Barcelos 2000, 32–34.) 

Käsitystutkimuksissa yksi ongelmallisin asia on se, milloin kyse on käsityk-
sestä ja milloin sen lähellä olevasta ilmiöstä. Esimerkiksi käsitys ja tieto ovat mo-
nella tapaa rinnakkaisia ilmiöitä, ja on vaikea asettaa tarkkaa rajaa sille, missä 
tieto loppuu ja mistä käsitykset alkavat. (Richardson 1996.) Tutkimusta työstäes-
säni pohdinkin usein, missä raja käsitysten ja sen lähikäsitteiden välillä menee. 
Onko esimerkiksi arvioijan näkemys suomen kielen oppimisen vaikeuksista ja 
helppouksista käsitys vai mielipide? Entä jos arvioija kokee, että tietyn ensikielen 
omaavien oppijoiden on mahdotonta oppia suomen kielen selkeä ääntämys, 
onko kyse käsityksestä vai ehkä opettajan asenteesta kyseisiä ensikielen oppijoita 
kohtaan? Ja onko kyse kokemukseen perustuvasta tavasta, jos arvioija koulutuk-
sesta ja arviointikokemuksesta huolimatta perustelee oppijan kielitaitotason tie-
tyn kieliopillisen rakenteen hallinnan kautta, vai onko sittenkin kyseessä käsitys 
siitä, missä kielitaidon kehittymisen vaiheessa tietyt kieliopilliset rakenteet halli-
taan? Pohdintani eivät ole epätyypillisiä käsitystutkimusta tekevälle, koska käsi-
tysten erottaminen useista käsitteistä, kuten tiedosta, asenteista, arvoista, mieli-
piteistä, ideologioista, havainnoista ja näkökulmista on vaikeaa (Pajares 1992, 
309). Tutkittaessa käsityksiä tutkijan ensimmäinen tehtävä onkin määritellä, 
kuinka hän itse ymmärtää käsitykset suhteessa muihin lähikäsitteisiin. Kielen 
oppimiseen liittyviä käsityksiä tutkineet Eva Bernat ja Inna Gvozdenko (2005) 
tosin toteavat, että käsityksen määrittelyä tavallisesti ohjaa se, miten se sopii kun-
kin tutkijan empiiriseen viitekehykseen ja kuinka se edustaa tutkijan ideologista 
näkökantaa. Edellä mainittujen syiden vuoksi näenkin tarpeellisena lyhyesti sel-
ventää, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä käsityksillä on suhteessa asenteisiin, mielipi-
teisiin, kokemuksiin, uskomuksiin ja tietoon, jotta on helpompi ymmärtää, mitä 
tutkimuksessani tarkoitan käsityksillä, miten ne syntyvät ja mikä merkitys niillä 
on arvioijana toimimiselle. 

Asenteiden ja käsitysten ero on yhteydessä arvottamiseen ja emootioihin. 
Asenteet ilmaisevat joko kielteistä tai myönteistä ajattelua, tuntemista, reagointia 
tai suhtautumista johonkin asiaan, ihmiseen tai ympäristöön. Ne ovat luonteel-
taan opittuja ja eri vahvuisia ja ne voivat muuttua kaavamaisiksi ja sisäistyneiksi 
stereotypioiksi (Kynkäänniemi 2000, 208; Oskamp 1991). Sekä käsitykset että 
asenteet muotoutuvat vuorovaikutuksessa, mutta asenteisiin liittyy käsityksiin 
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verrattuna enemmän tilanteen tulkintaa, jossa ovat vahvasti mukana yksilön 
omat affektiiviset (positiiviset ja negatiiviset tunteet), kognitiiviset (uskomukset ja 
ajatukset) ja konatiiviset (aktiiviset aikomukset ja taipumukset) ulottuvuudet 
ja/tai yhteisön tai yhteiskunnan yleinen asenne. Erona on myös se, että asenteilla 
saattaa olla suora tai välillinen vaikutus yksilön käyttäytymiseen, kun taas käsi-
tykset ovat enemmän yhteydessä ajattelu- ja tietorakenteisiimme. (Oskamp 1991, 
6–11.)  

Mielipide on lähellä käsityksiä ilmiönä, mutta mielipiteet eroavat käsityk-
sistä ennen kaikkea siten, että ne muuttuvat hyvinkin nopeasti mukaillen tilan-
teita ja ihmisiä. Jos ihminen on epävarma jostain, hän saattaa helpostikin muuttaa 
mielipidettään suuntaan tai toiseen. Käsitykset myös muuttuvat, mutta niiden 
muuttuminen on syvällisempi kognitiivinen prosessi. Käsityksissä on kyse yksi-
lön ja maailman/ympäristön välisestä suhteesta ja tietyn ilmiön laajemmasta ym-
märryksestä; mitä jokin ilmiö tarkoittaa yksilölle ja miten hän ilmiön ymmärtää. 
(Huusko & Paloniemi 2006; Paloniemi 2004; Uljens 1996.) 

Fenomenografista lähestymistapaa käsityksiin edustava Ference Marton 
(esim. 1986, myös Marton 2005; Marton & Booth 1997) on määritellyt käsitykset 
tavaksi kokea tai ymmärtää todellisuutta ja ilmiöitä, millä hän haluaa korostaa 
ajattelun merkitystä käsitysten muodostumisessa sekä eroa käsityksen ja koke-
musten välillä. Hän pitää käsitysten ja kokemusten erottamista toisistaan ongel-
mallisena, koska nämä kaksi ilmiötä ovat läheisiä toisilleen. Hänestä niiden vä-
lillä on kuitenkin eroja, ja ero liittyy lopputulokseen: käsitys on yleistetty ajatus 
jostakin ilmiöstä, jonka olemme kokeneet, kun taas kokemus on konkreettinen, 
eletty tapahtuma. Timo Laine (2001, 36) artikkelissaan Miten kokemusta voidaan 
tutkia toteaa kokemusten olevan aina omakohtaisia, mutta käsitykset eivät aina 
ole omien kokemusten pohjalta syntyviä, vaan ne ovat muotoutuneet yhteisössä 
ja kertovat usein yhteisön tyypillisistä ja perinteisistä tavoista ajatella. Käsitykset 
syntyvät, kun koetuista asioista muodostetaan mielikuvia, joita sitten verrataan 
jo olemassa oleviin käsityksiin asiasta. (Huusko & Paloniemi 2006; Uljens 1996.)  

Kuten aiemmin mainitsin, uskomuksista käytetään myös englanninkielistä 
termiä beliefs, minkä vuoksi käsityksiä ja uskomuksia voidaan pitää jopa samana 
ilmiönä. Jos lähestytään käsitteitä suomen kielen kautta, uskomus määritellään 
Nykysuomen sanakirjassa (1989) uskoon tai luuloon perustuvaksi (tavallisesti 
yliluonnolliseksi) käsitykseksi jostakin asiasta, kun taas käsitys on havaintoon, 
kokemukseen tai ajatteluun perustuva mielikuva tai tieto. Uskomukset voidaan-
kin nähdä henkilökohtaisina oletuksina asioista, jotka muodostuvat käsitysten 
tavoin kokemuksista. Yksilö pitää uskomuksiaan totena, mutta hän saattaa ky-
seenalaistaa ja muuttaa ne myöhemmin. (Pajares 1992; Dewey 1933.) Muuttami-
sen helppous ja vaikeus ovat yhteydessä myös uskomusten vahvuuteen, eli 
kuinka tärkeitä tai paikkaansa pitäviä ne yksilön mielestä ovat. Uskomukset ovat 
yksilöllisiä rakennelmia, eivätkä ole välttämättä käsitysten tapaan sosiaalisesti 
rakennettuja eivätkä aina pohjaudu tietoon tai kokemukseen. Lisäksi yleensä yk-
silöt tiedostavat omat uskomuksensa ja ovat tietoisia siitä, että muut ajattelevat 
asioista tai ilmiöistä eri tavoin. Käsitykset sen sijaan voivat olla jopa tiedostamat-
tomia. (Furinghetti ja Pehkonen 2002; Nespor 1987.)  
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Käsitysten ja tiedon (knowledge) erottaminen toisistaan on vaikeaa siksi, että 

käsitysten taustalla on tavallisesti tietoa. Tästä syystä kaikki tutkijat eivät pidä 
niiden erottamista edes tarpeellisena. Esimerkiksi Devon Woods (1996) toteaa 
tiedon, uskomusten ja käsitysten olevan ilmiöinä niin lähellä toisiaan, että niiden 
erottaminen on turhaa, ja hän käsittelee niitä yhtenä kokonaisuutena (BAK= Be-
liefs, Assumptions, Knowledge). M. Frank Pajares (1992, 314) jakaa osittain Woodsin 
näkemyksen, mutta hänestä käsitysjärjestelmään vaikuttavat lisäksi yksilön 
asenteet ja arvot, jotka nivoutuvat tiedon kanssa erottamattomasti yhteen. Paja-
res pitää tietoa enemmän objektiiviseen faktaan perustuvana, kun taas käsitykset 
pohjautuvat affektiivisiin tekijöihin ja arvottamiseen. Myös Patricia Alexander ja 
Filip Dochy (1995, 425) ovat todenneet, että tieto voidaan jollain objektiivisella 
tavalla aina todistaa, mutta käsityksissä on mukana joitain subjektiivisia, henki-
lökohtaisia ja ei-todistettavissa olevia piirteitä. Myös Dewey (1933, 84) erottaa 
käsitykset ja tiedon toisistaan, mutta hän ei pidä Woodsin tavoin näiden kahden 
erottamista tärkeänä, koska molemmat vaikuttavat toinen toisiinsa. Hänestä kä-
sitykset ovat subjektiivisia ja yhteydessä yksilön kokemuksiin, mutta tieto on 
käytettävissä etsittäessä ratkaisuja jokapäiväisen elämän ongelmiin.  

Jan Nespor (1987, 318–321; myös Aro 2009; Pajares 1992) mainitsee neljä 
syytä, jotka hänen mielestään erottavat käsitykset tiedosta. Ensinnäkin käsitykset 
sisältävät aina oletuksia olemassa olevista tai jopa olemattomista ilmiöistä, jotka 
ovat kiistämättömiä jokaisen henkilökohtaisia totuuksia (existential presumptions). 
Tällaiset eksistentiaaliset oletukset ovat syvästi henkilökohtaisia ja niihin ei voida 
vaikuttaa edes suostuttelulla. Ne ovat voineet syntyä voimakkaan kokemuksen 
tai onnistuneen tapahtuman tuloksena ja sisältävät ”tiedon” siitä, mitä yksilö itse 
on ja mitä muut hänestä ovat. (Pajares 1992.) Esimerkiksi arvioijalla voi olla käsi-
tys omasta itsestään varsin holistisena arvioijana, mutta todellisuudessa hän kui-
tenkin painottaa tiettyä yksittäistä kielellistä piirrettä arvioinnissaan, mistä irti 
pääseminen voi olla vaikeaa.  

Toisena käsitysten ja tiedon eroavaisuutena Nespor mainitsee (ks. myös Pa-
jares 1992) käsityksiä leimaavan vaihtoehtoisuuden (alternativity). Yksilöillä saat-
taa olla ihanteita, jotka eivät välttämättä vastaa todellisuutta. Arvioijan kohdalla 
tällainen tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, että hän pyrkii välttämään virhe-
keskeistä arviointia toiminnassaan, mutta jotkut kieliopilliset puutteet saattavat 
olla hänestä niin häiritseviä, että ne vaikuttavat arvioon laskevasti.  

Kolmantena käsitykset tiedosta erottavana piirteenä Nespor (1987) mainit-
see affektiiviset ja arvottavat komponentit (affective and evaluative loading). Käsi-
tykset yhdistyvät subjektiivisiin ja henkilökohtaisiin tunteisiin ja arvostuksiin, 
kun taas tieto on läheisemmin yhteydessä kognitioon. Kielitaidon arviointiin liit-
tyy sädekehävaikutus (halo effect), eli arvioitavalla saattaa olla arvioijissa positii-
visia tunteita herättäviä ominaisuuksia, joilla ei välttämättä ole varsinaista teke-
mistä kielitaidon kanssa tai joita ei ole mainittu arviointikriteereissä (esim. Kim 
2020). Osallistujalla voi olla esimerkiksi miellyttävä ja selkeä puheääni, josta ar-
vioija ”palkitsee” osallistujaa henkilökohtaisten mieltymystensä perusteella, 
vaikka tuotos ei kielellisesti ja arviointia ohjaavien kriteereiden mukaan yllä ar-
vioijan määrittämälle taitotasolle. (Tarnanen 2014, 117.)  
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Viimeisenä eli neljäntenä erottavana tekijänä Nespor (1987) mainitsee käsi-
tysten episodimaisen rakenteen (episodic structure). Tieto on varastoitunut muis-
tiin semanttisina verkostoina, mutta käsitykset koostuvat episodisesti varastoi-
tuneesta kokemusperäisestä materiaalista. Kokemusperäisyys on yhteydessä 
henkilökohtaisiin kokemuksiin, kulttuuriseen ja institutionaaliseen tietoon, 
minkä takia käsitykset totuudesta vaihtelevat yksilöittäin. Kyse on ilmiöistä, joita 
yksilö pitää totena, vaikka objektiivisesti tarkasteltuna kaikki käsitykset eivät pe-
rustu faktatietoihin.  Käsitykset edellyttävät aina havainnointia ja tulkintaa ym-
päröivistä ilmiöistä ja niille merkitysten antamista sekä näiden merkitysten liit-
tämistä laajempaan kokonaisuuteen. Käsityksiä tulkittaessa on hyvä myös huo-
mioida, että jokaisen yksilön omassa kulttuurissa on ns. ”kulttuurisia malleja”, 
jotka ovat yhteisöllisesti jaettuja tulkintoja todellisuudesta ja joiden avulla pyri-
tään ymmärtämään todellisuutta. (Quinn & Holland 1987, 4.)  

Lopuksi vielä tiivistän tutkimustani ohjaavan näkemyksen käsityksiin ver-
rattuna sitä lähellä oleviin käsitteisiin. Ymmärrän käsitykset ilmiönä, jotka ovat 
sekä henkilökohtaisia että sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä muodos-
tuneita ajattelua ja toimintaa ohjaavia malleja. Henkilökohtaisia ne ovat siksi, että 
käsitykset muotoutuvat yksilön kokemusmaailmasta, tiedoista, havainnoista ja 
tulkinnoista sekä tunteista, minkä vuoksi ne eivät ole samanlaisia eri yksilöillä. 
Mutta henkilökohtaisen tason lisäksi niihin vaikuttavat voimakkaasti muut ih-
miset ja ympäristö, jonka vuoksi käsityksiin liittyy esimerkiksi paljon perinteisiä 
ja kulttuurisia ajattelutapoja. Hyvin juurtuneetkin käsitykset voivat muuttua, 
mutta niiden muuttamiseen tarvitaan ajattelua ja ilmiön reflektointia. Koska ym-
märrykseni mukaan käsitykset ovat tiiviisti yhteydessä sosiaaliseen vuorovaiku-
tukseen, teoreettiseksi viitekehykseksi valikoitui sosiokulttuurinen lähestymis-
tapa, jonka esittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. 

2.2 Lähestymistapoja käsitysten tutkimiseen 

Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä on sosiokulttuuriseen oppimiskäsi-
tykseen pohjautuva lähestymistapa käsityksiin, jossa oppiminen ja tiedon raken-
taminen tapahtuvat kielellisen toiminnan kautta sosiaalisissa tilanteissa ja jossa 
oppija on osa kulttuurista, historiallista ja instituutionaalista ympäristöä 
(Wertsch 1998). Sosiokulttuurinen lähestymistapa on vain yksi näkökulma tar-
kastella käsityksiä, koska käsitystutkimusten piirissä vaikuttaa useita eri suun-
tauksia. Tavallisesti käsitystutkimukset jaetaan kolmeen lähestymistapaan: nor-
matiivinen, metakognitiivinen ja kontekstuaalinen. Jako perustuu siihen, mitä meto-
dia tutkimuksissa käytetään ja kuinka termi käsitys on niissä määritelty sekä 
mitkä tekijät vaikuttavat käsitysten muodostumiseen. (Barcelos 2003a, 7, 11.) Li-
säksi käsitystutkimukset voidaan jakaa tavanomaisiin ja diskursiivisiin käsitystut-
kimuksiin. Tavanomaisilla tutkimuksilla viitaan kognitiivisiin, ihmisen tiedolli-
siin prosesseihin perustuviin käsitystutkimuksiin, ja diskursiivisilla tutkimus-
suuntauksilla puolestaan tarkoitetaan tutkimuksia, joissa käsitysten tutkimuksen 
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lähtökohtana on kieli ja sen taustalla olevan sosiaalisen vuorovaikutuksen suhde. 
(Kalaja 2003; Bernat & Gvozdenko 2005.) 

Tässä tutkimuksessa esittelen käsitykset Ferreira Barceloksen (2000) esittä-
män jaottelun mukaan. Seuraavassa kuviossa (KUVIO 2) olen tiivistänyt käsitys-
ten tutkimiseen liittyvien kolmen lähestymistavan pääpiirteet. 

 

 

KUVIO 2  Käsitystutkimusten lähestymistavat (Barcelos 2000) 

Tutkimukseni liittyy kontekstuaaliseen käsitystutkimukseen. Dufva ym. (2007, 
130) jakavat kontekstuaalisen käsitystutkimuksen neljään alaluokkaan erilaisten 
teoreettisten lähestymistapojensa vuoksi: diskursiivinen, pragmatistinen/deweylai-
nen, sosiokulttuurinen ja dialoginen. Lisäksi Bernat & Gvozdenko (2005, 6) lisäävät 
vielä tähän listaan fenomenografisen tutkimussuuntauksen. Yhteistä näille kon-
tekstuaalisille käsitystutkimussuuntauksille on samankaltainen näkemys siitä, 
että käsitykset muotoutuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja että niillä on yh-
teys jokapäiväisen elämän diskursseihin. Koska kontekstuaalisen näkemyksen 
mukaan käsitykset muokkautuvat vuorovaikutuksessa, niitä ei normatiivisen ja 
metakognitiivisen lähestymistavan mukaan pidetä pelkästään muuttumatto-
mina ja pysyvinä, vaan käsitykset voivat olla myös tilanteisia ja kontekstisidon-
naisia. Yksilön käsitykset saattavat vaihdella eri aikoina jopa samankaltaisissa ti-
lanteissa ja olla hyvinkin ristiriitaisia ja kompleksisia. Ne ovat yksilölle henkilö-
kohtaisesti merkitseviä, pysyviä, vakaita ja yleistettäviä mutta myös luonteeltaan 
aivan vastakkaisia eli dynaamisia, muuttuvia, yhteisössä syntyviä ja tilanteisia. 
Vaihtelua aiheuttaa erityisesti käsitysten sosiaalinen luonne, jolloin niihin vai-
kuttavat toiset ihmiset, mikro- ja makropoliittinen konteksti, tunteet ja minäkuva. 
(Barcelos & Kalaja 2011; Peng 2011; Woods 2003.) Kielenoppijoiden ja -opettajien 
kielitaitokäsityksiä tutkineet Peter I. De Costa (2011) ja Lin Pan ja David Block 

•Normatiivinen lähestymistapa
•Pohjautuvat yleensä kyselytutkimuksiin.
•Käsitykset syntyvät syy-seuraussuhteista.

•Metakognitiivinen lähestymistapa
•Tutkimusaineistona ovat tavallisesti haastattelut tai 

henkilökohtaiset raportit.
•Käsitykset syntyvät prosessoinnin ja havainnoinnin 

tuloksena.

Käsitykset ovat muuttumattomia 
ja pysyviä

•Kontekstuaalinen lähestymistapa
•Käytetään monipuolisia tutkimusmetodeja, mm. 

haastattelut, päiväkirjat, kertomukset, seuranta, 
havainnointi ym.

•Käsityksillä on sosiaalinen luonne ja ne syntyvät 
vuorovaikutuksessa.

Käsitykset ovat muuttuvia ja 
tilannesidonnaisia
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(2011) pitävät käsityksiä jopa historian ja politiikan tuotteina, jotka ovat laajasti 
yhteydessä yhteiskunnan sosio-poliittiseen kontekstiin. 

Kontekstuaalisen lähtökohdan mukaan käsitykset vaikuttavat yksilön toi-
mintaan, mutta myös toiminta muokkaa yksilön käsityksiä (Barcelos & Kalaja 
2011, 285). Yksilö ei edes välttämättä ole tietoinen omista käsityksistään, ennen 
kuin hän joutuu kielentämään niitä (Dufva 2003, 144). Kielen rooli tutkimuksissa 
ja kielen tuottamien ilmaisujen lähtökohdat erottavat kontekstuaalisen lähesty-
mistavan sisällä olevia tutkimussuuntauksia. Diskursiivisissa käsitystutkimuk-
sissa (esim. Kalaja 2016, 2003; Aragão 2011; De Costa 2011) ytimenä on diskurs-
sien tarkastelu; kuinka käsitykset sanallistetaan ja missä yhteydessä niitä käyte-
tään puheessa ja kirjoituksessa. Jonathan Potterin ja Margaret Wetherellin (1987) 
kirjoitukset (Discourse and Social Psychology) diskurssista ja sen eri vaiheiden ana-
lyysista (The Discursive Action Model, DAM) ovat olleet lähtökohtana diskursiivi-
selle suuntaukselle, jossa kielen tehtävänä pidetään sosiaalisen maailman raken-
tamista ja kuvaamista. Käsitykset ovat osa arkipäivän kielellistä toimintaa, dis-
kurssikäytänteitä, jotka syntyvät aina kirjoitetussa tai puhutussa kontekstissa. 
Kielen avulla ilmiötä voidaan kuitenkin kuvata monin eri tavoin, ja jokainen dis-
kurssi rakentaa omaa totuuttaan ilmiöstä, minkä vuoksi diskursseja on hyvä tar-
kastella kontekstin kautta huomioiden niiden funktio (syyt ja seuraukset) ja nii-
den rakenne (käytetyt sanat, rakenteet, tyyli, metaforat). (Kalaja 2016, 2003; Heik-
kinen & Kalaja 2001.) 

Pragmaattisessa eli John Deweyn filosofiaan perustuvassa lähestymistavassa 
kokemus on keskeinen tutkimuksen kohde ja myös tekijä käsityksiä muodostet-
taessa; yksilön aikaisemmat kokemukset ovat vuorovaikutuksessa tulevien ko-
kemusten kanssa (the principle of continuity) ja kokemukset muokkaantuvat yksi-
lön ollessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja/tai ympäristön kanssa (the 
principle of interaction). (Barcelos 2003b.)  

Dialogiseen viitekehykseen perustuvat käsitystutkimukset (esim. Dufva & 
Aro 2015; Aro 2009; Dufva 2006, 2003, 2000) pohjautuvat Mihail Bahtinin (1895–
1975) filosofiaan, jossa ajattelu nähdään ihmisen sisäisenä puheena. Kieli on pe-
rustaltaan dynaamista, mukautuvaa ja sosiaalista, koska yksilön kaikissa kielel-
lisissä ilmauksissa on mukana vuorovaikutuksesta ja kontekstista omaksuttuja 
lausumia. Toistamme toisilta omaksuttuja lausumia, ja yksi ilmaus voikin kantaa 
useampia ääniä eri lähteistä. Lausumien merkitykset ovat yhteydessä siihen, 
kuka puhuu ja kenelle puhe on suunnattu. Jotta yksilö omaksuu lausuman, hä-
nen täytyy tuntea se sisäisesti vakuuttavaksi, kiinnostavaksi ja koskettavaksi. 
Lausuma voi toisaalta myös tulla joltain ”arvovaltaiselta” taholta (esim. poliitti-
set, moraaliset tai uskonnolliset auktoriteetit), jonka lausumat hänen on joko hy-
väksyttävä tai ainakin toistettava sellaisena kuin ne ovat. (Aro 2016, 28; Pöyhö-
nen & Raappana 2004, 78; Woods 2003, 207; Dufva; Lähteenmäki & Isoherranen 
1996, 35–36.) 

Sosiokulttuurisissa käsitystutkimuksissa taustalla vaikuttaa Lev Semjonovitš 
Vygotskin (1896–1934) näkemykset siitä, kuinka yksilön ajattelu muotoutuu ja 
siirtyy kielen avulla yksilöiden välisen tason ilmiöstä (intersubjektiivinen) yksilön 
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sisäisen tason ilmiöiksi (intrasubjektiviinen) (Alanen 2000, 96–97). Kieli on kult-
tuurinen työkalu, jonka avulla toimitaan sosiaalisessa maailmassa, muokataan 
todellisuutta, säädellään suhdetta muihin ihmisiin, rakennetaan ja siirretään kä-
sityksiä yksilöltä toiselle (mediation) sekä omaksutaan ja sisäistetään (internaliza-
tion) käsityksiä. Esimerkiksi kulttuuriset käsitykset ovat sellaisia, joita kukin su-
kupolvi muovaa itselleen sopiviksi. Kieli ei vain toimi ajatusten välittäjän roo-
lissa vaan se lisäksi tuottaa ja muovaa niitä. (Lantolf & Thorne 2006; Lantolf 2000.)  

Oppiminen – ja myös käsitysten muodostuminen − nähdään rakentuvan 
sosiaalisissa suhteissa yhteiskunnan, kulttuurin ja traditioiden pohjalta, ja koko 
prosessin päämääränä on yksilön sosiaalistuminen ja oman itsensä paikantami-
nen (positioning) (De Costa 2011). Sosiokulttuuriset käsitystutkimukset (esim. 
Peng 2011; Woods & Çakır 2011; Yang & Kim 2010, 2011; Alanen 2003;) nojautu-
vatkin sosiokognitiiviseen näkemykseen, jonka mukaan käsitykset ovat sosiaali-
sesti jaettuja. Se, miten ihminen asemoi itsensä vuorovaikutustilanteessa, vaikut-
taa käsityksiimme (De Costa 2011). Käsityksiämme muokkaavat kussakin yhtei-
sössä vallitsevat totutut ja hyväksytyt tavat, koska olemme vahvasti sidottuja 
omaan kulttuuriseen ja historialliseen ympäristöömme (Vygotsky 1978, 40, 55). 
Omaksumme toimintaympäristössämme toisilta ihmisiltä käsityksiä (belief appro-
pritation) ja korjaamme aikaisempia käsityksiämme (remediation) sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa (Yang & Kim 2011; Peng 2011; Navarro & Thornton 2011).  

Vaikka oppiminen on sosiaalista luonteeltaan, yksilöllä on kyky säädellä ja 
ohjata omaa toimintaansa (Alanen 2006, 15–17; Vygotsky 1978). Toiminnan sää-
tely nähdään kolmivaiheisena joko peräkkäisenä tai rinnakkaisena prosessina, 
jossa yksilön toimintaa ohjaa tilanne (object-regulation), toiset ihmiset (other-regu-
lation) ja oppija itse (self-regulation) (Lantolf, Thorne & Poehner 2015, 210; Wertsch 
1998). James P. Lantolfin, Steve L. Thornen ja Matthew E. Poehnerin esittämä kol-
mivaiheinen näkemys oppimisesta kuvaa mielestäni arvioijien käsitysten muo-
dostumista. Arviointiprosessi on vaihteleva ja muuttuva tilanne, joka muotoutuu 
ainutlaatuiseksi tilanteeksi erilaisten arvioitavien ja myös arvioijan omien psyyk-
kisten ja fyysisten olosuhteiden vuoksi. Lisäksi arviointikäyttäytymiseen vaikut-
tavat muut arvioijat ja arviointikoulutuksia pitävä kouluttaja. Sisäistämällä (in-
ternalization) näitä edellä mainituista lähteistä kumpuavia käsityksiä, arvioija 
muokkaa omia käsityksiään lisäämällä ne omaan aikaisempaan käsitysverk-
koonsa. Käsityksiin siis vaikuttaa voimakkaasti muut ihmiset ja arvioijaa ympä-
röivä konteksti. Omina pidettyihin käsityksiin vaikuttavat muiden ihmisten kä-
sitykset, mutta niiden muuttuminen omiksi käsityksiksi edellyttää aina niiden 
sisäistämistä. Käsityksiä voidaan pitää sekä yksilöllisinä että sosiaalisina ilmiöinä, 
koska ne esiintyvät yksilön mentaalisella tasolla ja myös sosiaalisella tasolla. Kä-
sitykset ovat välineitä, joiden avulla selvitään erilaisissa ongelmanratkaisutilan-
teissa, koska ne säätelevät yksilöiden ajattelua. (Alanen 2003.) 

Käsitykset muokkaantuvat vuorovaikutuksessa ja niitä voi pyrkiä muutta-
maan, vaikka niiden muuttaminen on joskus monimutkainen ja monivivahteinen 
prosessi. Vaikka käsitysten sanotaan olevan dynaamisia ja muuttuvia, ne ovat 
kuitenkin ankkuroituneita kokemuksiin, sosiaalisiin tilanteisiin, tärkeisiin ihmi-
siin ja tapahtumiin (Dufva 2003, 143). Jokaisella ihmisellä on oma ainutlaatuinen 



39 
 
henkilöhistoriansa, joten kukaan muu ei voi jakaa tismalleen samanlaisia koke-
muksia, vaikka heillä olisi samankaltainen kulttuurinen ja sosiaalinen yhteisö. 
Huolimatta käsitysten sosiaalisesta luonteesta kaikissa käsityksissä on siis mu-
kana jotain hyvin henkilökohtaista. (Aro 2016, 28.) Joidenkin käsitysten muutta-
minen on helppoa, mutta tunteisiin ja ihmisen identiteettiin ja minäkuvaan liit-
tyvät käsitykset ovat vaikeimmin muutettavissa. Muutos ei tapahdu ilman ref-
lektiota, vaan käsitysten muuttaminen vaatii aina omien käsitysten tarkastelua ja 
niiden kielentämistä. Kun yksilö sanallistaa omat tietonsa ja tulee niistä tie-
toiseksi, hän samalla henkilökohtaistaa ne omien kokemustensa kautta ja voi 
myös muuttaa tai tarkentaa käsityksiään. (Aragaõ 2011; Mercer 2011; Woods & 
Çakir 2011; Navarro & Thornton 2011.)  

2.3 Opettaja-arvioijien toimintaa ohjaavat käsitykset 

Opettajana toimivien arvioijien käsityksiin kielitaidosta vaikuttaa heidän teoreet-
tinen koulutuksensa, mutta myös heidän ammatillinen taustansa, työnsä opetta-
jana ja kokemuksensa oppimisesta (Kagan 1992). Opettaja on sosiaalinen toimija, 
joka toimiessaan reagoi oppimisympäristöön ja saa ärsykkeitä siitä ja ympäröi-
västä kulttuurihistoriallisesta kontekstista (Cross 2010, 437). Ulkoapäin tulevien 
ärsykkeiden lisäksi merkittäviä käsityksiä muokkaavia tekijöitä ovat opettaja-ar-
vioijien henkilökohtaiset muuttujat, kuten kokemukset erilaisista ilmiöistä, ihmi-
sistä ja asioista sekä epäviralliset ja viralliset sosiaaliset kontaktit (Choy & Cheah 
2009). Opettajien toimintaa ohjaavat opettamiseen liittyvät normit ja olosuhteet, 
viranomaiset ja ympäristön odotukset. Tällaisissa tilanteissa yksilö tavallisesti 
valikoi informaatiota ja tekee samanaikaisesti hypoteeseja siitä, mitä tilanteessa 
tapahtuu muokaten samalla omaa käsitysjärjestelmäänsä. Näin syntyneet käsi-
tykset eivät vaikuta ainoastaan opettajan opetusmenetelmiin, vaan myös opetta-
jan ammatilliseen identiteettiin ja motivaatioon työskennellä opettajana. (Barce-
los 2016.)  

Kasvatustieteessä käsityksiä nimitetään käyttöteoriaksi (practical theory) 
(esim. Kettle & Sellars 1996; Handal & Lauvas 1987) tai käytännölliseksi tiedoksi 
(practical knowledge) (esim. Calderhead 1989; Elbaz 1981) tai henkilökohtaiseksi 
käytännön tiedoksi (personal practical knowledge) (esim. Swart, de Graaff, Onstenk 
& Knezic 2018; Golombek 2012; Cladinin & Conelly 1986) tai toimintaan sidotuksi 
tiedoksi (knowing-in-action) (Schön 1992). Näiden edellä mainittujen termien on 
nähty kuvaavan opettajan toiminnan taustalla vaikuttavia ilmiöitä. Vaikka ter-
mejä on useita, niillä viitataan kuitenkin varsin samankaltaiseen toimintaan, 
jossa opettajan käsityksiin vaikuttavat koulutuksen kautta saadun teoreettisen 
tiedon lisäksi sisäistetty tieto. Sisäistetty tieto on tilannesidonnaista, henkilökoh-
taista, sosiaalista ja kokemusperäistä tietoa, joka on muodostunut työkokemuk-
sesta ja opettajan ympäristössä vaikuttavista perinteistä. (Elbaz 1981.)  

D. Jean Clandinin ja F. Michael Connelly (1986, ks. myös 1996) toteavat 
opettajan käyttöteoriaan kuuluvan moraalista ja tunteisiin liittyvää tietoa, koska 
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työ on luonteeltaan yhteisöllistä ja sosiaalista. Opettajien tieto ja toiminta ei vai-
kuta ainoastaan heihin itseensä vaan myös heidän kanssaan toimiviin, koska he 
eivät yksistään välitä tietoa, vaan heidän toiminnallaan on lisäksi moraalisia ja 
affektiivisia seurauksia yhteisössä toimiville (Golombek 1998). Opettaja-arvioi-
jien toiminnassa on merkitystä muilla arvioijaprosessiin osallistuvilla (arvioita-
vat, muut arvioijat ja kouluttajat). Ryhmä arvioijia voi saada yksittäisen arvioijan 
vakuuttumaan omista arviointiperusteistaan koulutuksessa, mutta yksittäinen 
arvioijakin voi koulutustilanteessa vaikuttaa muiden arvioijien arviointipäätök-
siin. Käsitykset eivät tästä huolimatta kuitenkaan ole koskaan identtisiä, koska 
käyttöteoria muotoutuu erilaisten kokemusten kautta ja henkilökohtaisissa ko-
kemuksissa on aina vaihtelua. Samankaltaisesta koulutuksesta huolimatta opet-
taja-arvioijilla on yksilöllinen käsitys kielitaidon yleisestä olemuksesta, mikä tuo 
vaihtelua arviointitilanteessa sen mukaan, mitkä tekijät käyttöteoriassa kunkin 
opettaja-arvioijan kohdalla painottuvat. (Tarnanen 2003, 145–146.) 

Karen F. Osterman ja Robert B. Kottkamp (2004, 9) näkevät tarpeellisena 
jakaa opettajien käyttöteorian kahteen alalajiin sen mukaan, miten tietoisesti 
opettajan tiedot vaikuttavat hänen toimintaansa ja kuinka helppoa näiden käsi-
tysten muuttaminen on. He käyttävät nimitystä kannatettu tieto viitatessaan tie-
dostettuun ja opittuun tietoon. Tällaista tietoa opettaja-arvioijille kertyy opetta-
jankoulutuksen ja oppiaineen opintojen kautta sekä myös Yleisten kielitutkinto-
jen arviointikoulutuksissa, joissa opettaja-arvioijat saavat teoreettista tietoa esi-
merkiksi kielitaidon tasoista ja arviointikriteereiden sisällöistä. Näiden tietojen 
muuttaminen ja uusien näkökulmien omaksuminen onnistuvat suhteellisen hel-
posti, koska tietojen sanallistaminen on mahdollista. Persoonalliset toimintatavat 
puolestaan ovat yleensä tiedostamattomia käsityksiä ja niiden muuttaminen on 
vaikeaa. Niissä on aina mukana persoonallinen kokemus, välitetty tieto, arvot ja 
tunteet, jotka ovat syntyneet sosio-kulttuurisessa ympäristössä sosiaalisen oppi-
misen kautta. (Osterman & Kottkamp 2004, 9.)  

Lisäksi Osterman ja Kottkamp (2004, 9) erottavat omaksi tiedokseen ns. vä-
litetyn tiedon, jolla he viittaavat käsitteisiin, teoriaan, yleisiin uskomuksiin ja tois-
ten kokemuksiin. Tällainen pitkällisenkin kulttuurikehityksen ja sosiaalisen op-
pimisen tuloksena syntynyt tieto on syvästi juurtunutta ja sitä on vaikea perus-
tella tai selittää, koska siihen vaikuttavat niin monet tekijät. Jos yksilö kohtaa täl-
laisten juurtuneiden käsitysten vastaisia todisteita, hänellä on taipumus kääntää 
ne tukemaan jo olemassa olevia käsityksiään (Pajares 1992). Yksilöt myös pitävät 
tiettyjä käsityksiä tärkeämpinä, minkä vuoksi ne saattavat jopa estää käsitysten 
muokkaamisen tai muuttamisen (Alanen 2003). Opettajien käyttöteoriat sisältä-
vätkin hyvin erilaajuisia ja -tasoisia käsityksiä, jotka ovat syntyneet erilaisissa 
konteksteissa ja vuorovaikutustilanteissa.  

Opettajuuteen kuuluu asiantuntijuus, joka auktorisoi kuvaa kielestä ja kie-
litaidosta. Asiantuntijuuden taustalta löytyvät tieteenalat vaikuttavat käsityksiin 
kielestä, jota koulu instituutiona vahvistaa oppikirjojen, opetussuunnitelmien ja 
opetusmateriaalin kautta. Koulun perinteiset kieleen liittyvät arvotukset ovat ta-
vallisesti yhteydessä kirjalliseen kulttuuriin, kirjoitettuun kieleen, yleiskieleen ja 
kielenkäytön yhtenäistämiseen sekä oikeellisuuden hallintaan, jotka opettajat 



41 
 
saattavat tiedostomatta omaksua. (Dufva, Alanen & Aro. 2003, 305.) Asiantunti-
juuteen vaikuttaa myös se, millaista pedagogiikkaa yhteiskunnassa arvostetaan, 
koska kielenopetukseen ja yleensä kielipolitiikkaan kuuluvat kieli-ideologiat vai-
kuttavat sekä yksilön että yhteisön tasolla kieleen ja kielenkäyttöön liittyviin ar-
vostuksiin, asenteisiin ja kielikäsityksiin (Saarinen, Kauppinen & Kangasvieri 
2019, 134).  

Pitkään työelämässä olleet opettaja-arvioijat ovat uransa aikana nähneet 
erilaisia painotuksia kielenoppimisessa ja -opetuksessa (mm. Saarinen ym. 2019). 
1900-luvulla koulumaailmassa vallitsi strukturalistinen kielikäsitys, jossa oppi-
misen ja opetuksen keskiössä olivat normitetut kielelliset rakenteet ja lingvistiset 
järjestelmät. Kieli nähtiin enemmän stabiilina järjestelmänä, joka pysyy kasassa 
ennen kaikkea kielen rakenteiden avulla. Tämän vuoksi rakenteiden hallinta oli-
kin opetuksessa se keskeisin, koska rakenteiden hallinnan nähtiin helpottavan 
lauseen struktuurin hahmottamista. Lisäksi kielitaito jaettiin tarkkarajaisesti eri 
osataitoihin, joihin liittyi myös erilaisia arvostuksia. Esimerkiksi vieraan kielen 
opetuksessa painotus oli pääasiassa ymmärtämisessä. Kirjoittamisessa hyvä ra-
kenne auttoi virheettömien suoritusten tuottamisessa. 2000-luvulle saavuttaessa 
opetuksen suuntaa pyrittiin muuttamaan enemmän funktionaalisen kielikäsityk-
sen suuntaisiksi. Opetuksessa tuli painottaa kielen toiminnallisuutta ja viestin-
nällisyyttä. Funktionaalisessa kielikäsityksessä kieltä pidetään tilanteisena ja so-
siaalisissa tilanteissa varioivana. Kielenkäyttö on yhteydessä kielenkäyttäjiin, 
käyttöympäristöön ja kielenkäyttötarkoituksiin. (Saarinen ym. 2019; Honko 2017; 
Vaattovaara 2016.)  

Seuraavassa alaluvussa esittelen edellä mainitut kielikäsitykset tarkemmin. 
Pidän näiden kahden, strukturalistisen eli formalistisen ja funktionaalisen, kieli-
käsityksen tarkempaa kuvausta tärkeänä, koska ne ohjaavat opetusmaailmassa 
opetusta ja arviointia. Siten ne vaikuttavat myös opettajina toimivien arvioijien 
kielitaitokäsityksiin. Lisäksi funktionaalinen kielitaitokäsitys ohjaa Yleisten kie-
litutkintojen arviointia (Opetushallitus 2011). 

2.4 Kielenopetukseen liittyvät käsitykset 

Kielenopetuksen parissa työskentelevien keskuudessa vallitsee erilaisia käsityk-
siä siitä, mitkä kielen piirteet ja tekijät edesauttavat parhaiten kielitaidon kehit-
tymistä. Kielenopetus oli pitkään keskittynyt korostamaan pelkästään morfolo-
giaa ja kielen rakenteellisen puolen hallintaa, koska ajateltiin, että kielitaidon 
muut osa-alueet voidaan oppia hallitsemaan vasta sitten, kun kielen rakenteista 
ja morfologiasta on opittu keskeiset asiat. (Lauranto 1996, 83.) Nykyinen kielen-
opetus taas pitää kielen oppimisen kannalta vuorovaikutusta keskeisenä oppi-
mista edistävänä tekijänä, koska kieltä opitaan ja omaksutaan parhaiten todelli-
sissa kielenkäyttötilanteissa ja virheitä pidetään luonnollisena osana kielitaidon 
oppimisprosessia (Aalto, Mustonen & Tukia 2009, 407).  

Jack C. Richards ja Theodore S. Rodgers (1986, 17) jakavat kielenoppimisen 
käsitykset strukturaaliseen, funktionaaliseen ja interaktionaaliseen näkemykseen. 
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Strukturaalisesta lähestymistavasta voidaan käyttää myös nimitystä formalistinen lä-
hestymistapa, jota käytän tässä tutkimuksessa. Funktionaalinen eli toiminnallinen 
lähestymistapa on yhteydessä Richardsin ja Rogersin mainitsemaan interaktionaa-
liseen kielen lähestymistapaa. Interaktionaalinen lähestymistapa linkittyy sosio-
kulttuuriseen teoriaan korostaen funktionaalisen kielitaitokäsityksen tavoin 
myös kielen kommunikatiivista luonnetta ja kielen roolia sosiaalisessa vuorovai-
kutuksessa. Tästä syystä yhdistän interaktionaalisen lähestymistavan tässä tutki-
muksessa funktionaaliseen kielitaitokäsitykseen. Kuviossa 3 tiivistän lyhyesti, 
mitä piirteitä ja lähestymistapoja näihin kahteen, funktionaalis-kommunikatiivi-
seen sekä strukturaalis-formatiiviseen, suuntaukseen kuuluu.  
 

 

KUVIO 3  Lähestymistapoja kieleen ja kielenkäyttöön  

Ratkaisevin ero näiden kahden lähestymistavan välillä liittyy käsityksiin siitä, 
mikä merkitys kielellä on kielenkäytössä. Kieltä voidaan kuvata monologisesta tai 
dialogisesta lähtökohdista. Monologinen tapa kuvata kieltä linkittyy formalisti-
seen ja strukturalistiseen lähestymistapaan, jossa kieltä tarkastellaan fonologis-
ten, rakenteellisten ja leksikaalisten yksiköiden avulla rakentuvana järjestelmänä. 
Kielenkäyttö edellyttää näiden yksiköiden tai koodien hallintaa, koska tieto kul-
kee vastaanottajalta toiselle, muodosta merkitykseen ja onnistunut kommunikaa-
tio edellyttää koodin hallintaa. (Vaattovaara 2016.)  

Funktionaalisessa lähestymistavassa puolestaan lähtökohta on lähes päin-
vastainen, koska siinä korostetaan kielen semanttisia ja kommunikatiivisia ulot-
tuvuuksia ja viestinnän lähtökohtana on luoda merkityksiä, ja muodon nähdään 
muodostuvan ja muokkaantuvan kielenkäytössä. Kielenkäyttö on monologisen 
lähestymistavan sijaan dialogista, koska merkitykset syntyvät sosiaalisissa ja 
kulttuurisissa konteksteissa merkitysneuvottelujen tuloksena. (Vaattovaara 2016; 
Richards & Rogers 1986.) 

Kieltä voidaan tarkastella myös kognitiivisen lähestymistavan kautta. Kog-
nitiivinen viitekehys näkee kielenoppimisen lähtökohtana muistiin ja ajatteluun 
liittyvän kielen prosessoinnin. Oppiminen edellyttää erilaisia mieleen painami-
seen, muistamiseen ja sisältöjen jäsentämiseen kuuluvia toimintoja, ja siten oppi-
minen on vahvasti sidoksissa formaaliin oppimiseen informaalin oppimisen si-
jaan. Kognitiivisen lähestymistavan mukaan ei ainoastaan oppiminen, vaan 

•dialoginen
•diskursiivinen
•holistinen
•deskriptiivinen

Funtionaalinen, 
kommunikatiivinen 

lähestymistapa:

•monologinen
•kognitiivinen
•atomistinen
•normatiivinen

Strukturaalinen, 
formalistinen 

lähestymistapa:

KIELENKÄYTTÖ 
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myös käsitykset ovat varsin henkilökohtaisia ja stabiileja ilmiöitä, koska ne ovat 
yhteydessä yksilön mieleen ja ajatteluun eikä prosessissa nähdä kielen sosiaali-
sella luonteella olevan merkitystä. (Honko 2017; Salo 2006; Mitchell & Myles 2004; 
Martin 2003, 79–80.) Sosiaalista luonnetta taas painottavat diskursiiviset lähesty-
mistavat, joiden mukaan oppiminen ja kielikäsitykset ovat kollektiivisia. Kollek-
tiivisuus syntyy yhteisössä, ja sitä voidaan pyrkiä ohjaamaan myös virallisten ta-
hojen kautta. Esimerkkinä tällaisesta ohjauksesta ovat opetussuunnitelmat, joi-
den kautta opetusta pyritään ohjamaan tietyn kielitaitokäsityksen mukaiseksi, 
mutta samalla tavoitteena on vaikuttaa opettajien henkilökohtaisiin kielitaitokä-
sityksiin. (Honko 2017, Varis 2012, Kauppinen 2007.) 

Kieltä voidaan tarkastella myös atomistisesti tai holistisesti. Nämä kaksi liit-
tyvät kuitenkin enemmän oppimisstrategioihin ja opetusmenetelmiin kuin kieli-
taitokäsityksiin, mutta niillä on yhteys edellä esitettyihin kielenoppimiseen kuu-
luviin lähestymistapoihin. Atomistinen lähestymistapa sisältää erilaisten sanalis-
tojen ja irrallisten kielioppiasioiden ulkoa opettelun. (Honko 2017; Salo 2006.) 
Kyse on pintatason oppimisesta (surface learning), jossa pyritään jonkun tavoit-
teen vuoksi (esim. koe) painamaan yksityiskohtia mekaanisesti mieleen (Floyd, 
Harrington & Santiago 2009). Holistinen lähestymistapa puolestaan tarkastelee 
kieltä enemmän kokonaisuutena, jossa merkitykset syntyvät vuorovaikutuk-
sessa merkitysneuvotteluiden tuloksena (Salo 2006). Olli-Pekka Salon (2009) mu-
kaan oppimiskäsitys voi olla holistinen vain, jos huomioidaan myös oppijoiden 
emootioiden merkitys oppimisprosessissa. Tällaisessa syvätason (deep learning) 
induktiivisessa oppimisessa oppija keskittyy ymmärtämään opittavan aineksen 
periaatteet ja rakenteet sekä toimii aktiivisesti rakentaen tietoa omien kokemus-
tensa kautta (Floyd ym. 2009; Marton & Säljö 1976).  

Jos kielitaitoa lähestytään kielen oikeellisuuden näkökulmasta, voidaan pu-
hua myös normatiivisesta eli preskriptiivisestä lähestymistavasta kieleen. Normatii-
visuus yhdistetään strukturaaliseen ja formatiiviseen käsitykseen kielestä, koska 
siinä korostetaan kielioppia ja kieleen liittyviä säännönmukaisuuksia ja korrekti-
uutta. Kielen rakenteen atomistinen tarkastelu on nähtävissä useissa oppikir-
joissa, joissa kieliopilliset säännöt ilmaistaan luettelomaisina ulkoa opeteltavina 
taulukoina, jolloin ne esitetään oppijoille irrotettuina todellisesta kielenkäytöstä. 
(Salo 2006; Linell 2005.) Michael Uljens ja Rose, M. Ylimaki (2017, 39) näkevät 
normatiivisuuden linkittyvän arvosidonnaisuuteen, koska opetus on aina yhtey-
dessä joihinkin ennalta kirjoitettuihin raameihin, kuten opetussuunnitelmiin tai 
muihin opetusta ohjaaviin ohjeisiin. 

Normatiivisen lähestymistavan vastakohtana pidetään deskriptiivistä lähes-
tymistapaa, joka kuvaa kieltä sellaisena kuin se ilmenee kielenkäytössä. (Salo 
2006.) Deskriptiivinen näkemys linkittyy funktionaaliseen kielitaitokäsitykseen, 
koska siinä kontekstuaalisuus ja kielenkäyttö ovat oppimisen keskeisiä tekijöitä. 
Opetuksessa käsitteet normatiivinen ja deskriptiivinen liittyvät usein lisäksi kie-
liopin opetukseen. Deskriptiivinen kielioppi eroaa normatiivisesta siten, että se 
pyrkii neutraaliuteen antamatta kielestä tai kielenkäytöstä suosituksia, vaan ku-
vaa kielen sellaisena kuin se ilmenee sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Honko 
2017; Salo 2006; Penttinen 2005, 62.) 
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Seuraavassa taulukossa (TAULUKKO 1) kokoan vielä formalistisen ja funk-

tionaalisen kielitaitokäsitysten erot, koska nämä kaksi muodostavat tyypillisim-
män ja useimmin käytetyn kielitaitokäsitysten jaottelun. Lisäksi nämä lähesty-
mistavat ovat keskeisiä tässä tutkimuksessa. Funktionaalisessa suuntauksessa 
kielen ytimenä on semantiikka (Lin 2002), jonka mukaan kieli ei ole vain sanoja, 
lauseita ja rakenteita, vaan sen tehtävä on rakentaa merkityksiä ja vaihtaa merki-
tyksiä yksilöiden kesken (Halliday 1978, 1–2). Formalistinen näkemys taas kuvaa 
kieltä sisäisenä sääntöjärjestelmänä ja merkitykset opitaan muodon kautta 
(Dufva, Aro, Suni & Salo 2011). 

Esittämäni jako taulukossa 1 on hyvin tiukkarajainen ja keskittyy lähinnä 
näiden kahden lähestymistavan välisiin eroihin. Tutkimuksen lähtökohtaa aja-
tellen arvioijien kielitaitokäsitysten jakaminen näin tiukkarajaisiin raameihin tus-
kin vastaa todellisuutta, koska todennäköisesti heidän kielitaitokäsityksistään 
löytyy piirteitä molemmista lähestymistavoista. Tutkimuksen kannalta pidän 
kuitenkin tarpeellisena avata käsitteet, koska käytän niitä myös osatutkimuksis-
sani ja näiden kahden kielitaitokäsityksen kautta voidaan tarkastella arvioijien 
kielitaitokäsityksiä. 

 

TAULUKKO 1  Formalistisen ja funktionaalisen kielitaitokäsitysten piirteitä (Lin 2002, 6; 
Luukka 2000, 142; Givon 1995, 9) 

Formalistinen  Funktionaalinen  
Mentaalinen ja individuaalinen Sosiaalinen ja yhteisöllinen 
Syntaksi on kontekstista riippumaton, auto-
nominen järjestelmä. 

Kielioppiin liittyvät kielen semanttiset ja 
pragmaattiset piirteet ja sen hallintaa tulee 
tarkastella aina kontekstista käsin. 

Syntaksi ei ole kommunikointia varten. Se on 
yhteydessä kykyyn käyttää ja muodostaa 
kielellisiä yksiköitä. 

Kielioppia ja kieltä käytetään merkitysten vä-
littämiseen. 
 

Yksilöiden kyky käyttää kieltä on geneetti-
sesti ja biologisesti rakentuva taito. 
 

Kielen omaksuminen noudattaa yleisiä oppi-
misen periaatteita, ei tarvita mitään erityisiä 
kognitiivisia ominaisuuksia. 

Universaalikielioppi sisältyy kaikkiin puhut-
tuihin kieliin. Eri kielissä on vain muunnok-
sia samasta perusrakenteesta. 

Kaikki kielet ovat pohjimmiltaan erilaisia. Ai-
noastaan ne yhteiset kielelliset piirteet, jotka 
esiintyvät kielissä toistuvasti, ovat universaa-
leja. 

Syntaksiin liittyvät rakenteet. Syntaksi on 
erotettavissa merkityksestä ja semantiikasta 
sekä myös leksikaalisista yksiköistä. 

Kielioppi ja kielen rakenne ovat jaettavissa 
muotoon ja merkitykseen. 
 

Syntaksiin liittyvät hierarkkiset rakenteet. Kielioppi mukautuu, se ei ole jäykkä sys-
teemi, vaan säännöistä voidaan myös poi-
keta. 

 
Formalistinen suuntaus korostaa kielen abstraktin muotojärjestelmän ja sen osien 
välisten suhteiden merkitystä. Näkemyksen taustalla vaikuttavat Noam Choms-
kyn (generatiivinen kielioppi; esim. Chomsky 2010) ajatukset kielen autonomi-
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suudesta ja sen geneettisestä luonteesta. Kielitaito on synnynnäinen taito, jota oh-
jaa geneettisesti saatu kielielin, joka sisältää yksityiskohtaista tietoa kielen raken-
neperiaatteista. Kieli nähdään omana yksikkönään, erillään muusta kognitiosta. 
Ympäristöllä ei Chomskyn näkemyksen mukaan ole suurta vaikutusta kielen 
omaksumiselle, vaan kyse on enemmän synnynnäisestä taidosta, jolla on yhteys 
äidinkielen hallintaan. Kaikilla kielillä on samankaltaiset ”matemaattiset sään-
nöt”– perusrakenne (Universal Grammar, UG), jonka hallitsemalla yksilö voi hal-
lita kielen kuin kielen. Chomsky erottelee toisistaan abstraktin kielikyvyn (kom-
petenssi) ja konkreettisen kielenkäytön. Kielikyvyllä hän viittaa mentaaliseen ja 
autonomiseen tietoon kieliopillisista rakenteista, jotka ilmentyvät konkreettisena 
kielenkäyttönä. (Chomsky 2010; Leiwo 2002; Luukka 2000.) 

Funktionaalinen näkökulma taas näkee kielellä olevan sosiaalisen ja yhtei-
söllisen luonteen. Funktionaalinen kieliteoria nojautuu Michael Hallidayn sys-
teemisfunktionaaliseen teoriaan (esim. Halliday 1978), jossa kielen funktioita pi-
detään koko kielisysteemiin vaikuttavana ominaisuutena ja jossa kielenkäyttö on 
aina sidoksissa kontekstiin eikä kieltä voi kuvata irrallaan sen käyttötarkoituk-
sesta. (Luukka 2002.) Christopher S. Butler (2005, 4–5) tiivistää funktionaalisuu-
den merkitsevän yksilöiden kommunikaatiota sosiokulttuurisessa ja psykologi-
sessa kontekstissa. Kieli on vuorovaikutuksen väline, ja sen takia siihen liittyy 
variaatio ja monitulkintaisuus. Kielisysteemi kokonaisuudessaan on yhteydessä 
ulkoisiin tekijöihin ja se muotoutuu ja muokkaantuu erilaisten tekijöiden vaiku-
tuksesta. Ilmauksilla voi olla useita merkityksiä ja funktioita, koska merkitykset 
eivät ole sidoksissa sanaan vaan tilanteeseen ja siihen kuuluvaan kielenkäyttöön. 
(myös Luukka 2000; Halliday 1978.)  

Formalistisen näkökulman mukaan kielen yksiköitä, fonologiaa, morfolo-
giaa, syntaksia ja leksikkoa, voidaan tarkastella irti merkityksistä ja kontekstista 
(Luukka 2000, 139). Funktionaalisen lähtökohdan päämääränä taas on merkitys-
ten tuottaminen, ja siksi lähestymistavassa korostetaan kielen semanttisia ja kom-
munikatiivisia ulottuvuuksia. Kiinnostuksen kohde on suorittamisessa (perfor-
mance) eli siinä, kuinka kieltä käytetään todellisissa kielenkäyttötilanteissa ja sii-
hen liittyvässä kyvyssä (competence) sekä miten hyvin kielenkäyttäjä selviytyy ti-
lanteesta. Tarkastelun keskiössä on erityisesti se, kuinka kielelliset vuorovaiku-
tustilanteet rakentuvat ja miten vuorovaikutus toimii. Kielen tarkoituksena on 
palvella kielenkäyttöä ja ennen kaikkea kommunikaatiota. (Mitchell & Myles 
2004; Luukka 2000.) Chienjer Charles Lin (2003, 7) kuitenkin kyseenalaistaa kom-
munikaation korostuksen funktionaalisessa näkemyksessä: käytämme kyllä 
kieltä kommunikaatioon, mutta onko kieli olemassa vain kommunikaatiota var-
ten.  

Funktionalistit pitävät todellista kielellistä materiaalia ja oppijan omaa oi-
vallusta parhaana lähtökohtana kielenoppimiselle. Lähestymistapa oppimiseen 
on holistinen ja deskriptiivinen. Kieli on kokonaisuus, joka opitaan parhaiten 
kieltä käyttämällä, koska merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa merkitys-
neuvotteluiden tuloksena. Kielen oikeellisuus ei ole keskiössä, vaan vuorovaiku-
tustilanteissa keskitytään kielenkäyttöön. (Salo 2006.) Hannele Dufvan (2014) 
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mukaan funktionaalisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kieleen sisältyviin sään-
nönmukaisuuksiin ja normeihin ei saa kiinnittää lainkaan huomiota. Kielen-
käyttö ei koskaan ole sattumanvaraista, vaan kielellinen tieto yhdistyy kieleen ja 
sen käyttämiseen. Kielen normit liittyvät hänestä perinteisesti etenkin kirjoitet-
tuun kieleen, ja jos kieltä halutaan tarkastella funktionaalisesta näkökulmasta, 
tulee kielitiedon olla opetuksen tukena ja ymmärtämisen työkaluna, ei oppimi-
sen pääasiallisena kohteena. 

Formalistit korostavat vieraan kielen taidon syntyvän lähinnä oppimisen 
kautta, ja oppiminen nähdään samankaltaisena prosessina kaikkien kielten osalta. 
Kieltä lähestytään rakenteiden avulla muodostuvana järjestelmänä, jossa pää-
määränä on tiettyjen kielellisten taitojen ja piirteiden (lähinnä rakenteiden) hal-
linta opetuksen ja ohjauksen kautta. (DeKeyser 2006, 48–49; Mitchell & Myles 
2004, 102–105.) Opetusta ohjaa käsitys siitä, mikä kielessä on helppoa ja mikä vai-
keaa. Tähän ajatteluun pohjautuvat useat kielten oppikirjat, joissa opetettavat 
asiat on pyritty järjestämään helpoimmasta vaikeimpaan. (Salo 2006; Richards & 
Rodgers 1986.) Opetus myös usein pohjautuu aiemmin mainitsemaani atomisti-
seen lähestymistapaan, jossa keskeistä on rakenteiden ja sanojen ulkoa opettelu 
ilman opetettavan aineksen sitomista konkreettiseen kielenkäyttöön (Salo 2006, 
239–240). 

Funktionaaliseen näkemykseen liittyy läheisesti kielen omaksuminen (ac-
quisition). Todellinen kielenkäyttöympäristö on luonnollisin ympäristö oppia 
kieltä. Tällöin oppimisen lähtökohtana ovat pragmatiikka ja todellinen tarve il-
maista kielellisiä merkityksiä. (Sajavaara 1999, 75.) Kielenoppija muodostaa itse 
oman kuvan kieliopista sen mukaan, mitä hänen kielenkäyttöönsä kullakin het-
kellä kuuluu. Tällaista ei-formaalia ja tiedostamatonta implisiittistä oppimista ei 
ole helppo todentaa tai määritellä, mutta se edellyttää aina sitä, että yksilö altis-
tuu kielen oppimiseen ja kieleen linkittyviin kommunikatiivisiin ja sosiaalisiin 
taitoihin (Poletiek 2002). 

Funktionaalinen lähtökohta kielitaitoon kytkeytyy tutkimukseni viiteke-
hykseen, sosiokulttuuriseen näkemykseen oppimisesta. Lev Vygotskyn (1978, 
85–86) mukaan ennen yksilötason oppimista tarvitaan sosiaalista vuorovaiku-
tusta: tietoja, taitoja ja ajattelutapoja omaksutaan kielellisen toiminnan kautta so-
siaalisessa vuorovaikutuksessa instituutionaalisessa, kulttuurisessa ja historialli-
sessa kontekstissa. Yksilö ei kuitenkaan ole suoraan suhteessa ympäristöönsä, 
vaan oppiminen ja ajattelu edellyttävät sitä, että yksilöiden välisen tason ilmiöt 
(intersubjektiivinen) siirtyvät sisäisen tason (intrasubjektiivinen) ilmiöiksi. Tämä 
prosessi voi tapahtua kielellä, joka toimii välittäjänä (mediation) prosessissa. (Ala-
nen 2000, 97; Wertsch 1998.)   

Halliday (1978, 139, 213–214) on puolestaan todennut, että kielellä on sosi-
aalisen vuorovaikutuksen lisäksi rooli kulttuuristen merkitysten välittäjänä ja 
muokkaajana. Kieliyhteisö määrittelee, mitkä ovat hyväksyttävät tavat käyttää 
kielen sanoja ja rakenteita. Kieli ei siis ainoastaan kuvasta ympäröivää maailmaa, 
vaan sen avulla myös aktiivisesti muokataan ja rakennetaan maailmankuvaa. Mi-
hail Bahtin (1895–1975) ja Valentin Voloshinov (1895–1936) pitävät kieltä muut-
tuvana järjestelmänä, jossa erilaiset tekijät (historialliset, sosiaaliset, alueelliset ja 
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erilaiset jokapäiväisen elämän tilanteet) vaikuttavat kielenkäyttöön, eikä kieli ole 
teoreettisen tiedon varaan rakentuva järjestelmä vaan vuorovaikutuksen väline 
(Lähteenmäki 1995). Mika Lähteenmäki (1995, 98) on lisäksi todennut tutkiessaan 
kieltä ja sen käyttöön liittyviä arkikäsityksiä, että kielestä puhuessaan ihmiset 
kiinnittävät enemmän huomiota viestin merkitykseen kuin viestin muotoon. 
Kommunikaation onnistuminen vaikuttaakin olevan keskeisempää kuin se, mi-
ten sanoman sisältämät formaaliset koodit täyttyvät. 

Yleisten kielitutkintojen sisältöjä ohjaavissa perusteissa (2011) on määritelty 
tutkintojen kielitaitokäsitys. Perusteissa todetaan tutkintojärjestelmän nojautu-
van toiminnalliseen ja kommunikatiiviseen kielitaitokäsitykseen. Seuraavassa 
alaluvussa esittelen tutkintojärjestelmän taustalta löytyvät kielitaitomallit, jotka 
ovat vaikuttaneet tutkintojärjestelmän kielitaitokäsitykseen ja jotka ohjaavat tut-
kintojen sisältöjä ja arviointia sekä sitä kautta myös arvioijien toimintaa. 

2.5 Yleisiä kielitutkintoja ohjaava käsitys kielitaidosta 

Yleisten kielitutkintojen arviointiin ovat vaikuttaneet erilaiset kielitaidon arvi-
ointiin ja kielitieteen teoreettisiin malleihin liittyvät kehityslinjat. Varhaisempana 
kielitaidon arvioinnin teoreettisena lähtökohtana voidaan pitää 1960-luvulle 
saakka vaikuttanutta strukturalistista kielitiedettä, jonka mukaan kieli koostui 
erilaisista elementeistä, joita voitiin opettaa ja arvioida erillisinä makrotaidoista 
koostuvana kokonaisuutena. Varhaisemmat kielitaidon mallit (Lado 1961; Car-
roll 1961) koostuivat neljästä osataidosta (kuunteleminen, puhuminen, lukemi-
nen ja kirjoittaminen) ja neljästä tietokomponentista (kielioppi, sanasto, ääntämi-
nen ja oikeinkirjoitus). Vaikka malleissa tunnustettiin integraatio taitojen välillä, 
ei niissä kuitenkaan vielä otettu huomioon edellä mainittujen taitojen ja tietojen 
yhteyttä toisiinsa tai kielenkäytön kontekstia. (Huhta & Hildén 2013; Sajavaara 
2002; Huhta & Takala 1999; Bachman 1990.)  

1970-luvulla sosiolingvistinen kompetenssi (Halliday 1973; Hymes 1972) 
nosti kielenkäytön ja viestinnällisyyden merkittäväksi osaksi kielitaitoa. Dell Hy-
mesin neljästä kompetenssista muodostuneessa mallissa korostui sosiolingvisti-
sen tietämyksen tärkeys, ja Michael. A. K. Hallidayn systeemis-funktionaalisen 
teorian mukaan kielenkäyttö oli funktionaalista; kielen tehtävä on rakentaa mer-
kityksiä (Luukka 2002; Huhta & Takala 1999.) Näiden mallien pohjalta kielitai-
don määrittelyssä alettiin kiinnittää lingvistisen kompetenssin lisäksi myös huo-
miota kommunikatiiviseen kompetenssiin. Kielenkäyttö nähtiin dynaamisena 
prosessina, joka ei ollut enää irrallinen taito vaan kontekstiin ja sosiaaliseen vuo-
rovaikutukseen liittyvä ilmiö. (Larsen-Freeman & Long 1991, 38–39; Bachman 
1990, 82–83.) 

Edellä esitetyt varhaiset kielitaitomallit loivat pohjan Canalen ja Swainin 
(1980) sekä Bachmanin ja Palmerin (1996) teoreettisille malleille, joihin Yleiset 
kielitutkinnot perustuvat. Näissä malleissa kielitaitoa ei pilkota yksittäisiksi ja ir-
rallisiksi osataidoiksi, vaan kielitaito nähdään monipuolisena kokonaisuutena, 
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jossa kielen eri osataidot ovat monin tavoin yhteydessä toisiinsa. Osataitojen li-
säksi malleissa kiinnitetään enemmän huomiota sellaisiin kielitaitoon liittyviin 
piirteisiin, jotka vaikuttavat kielen käyttämiseen eri viestintätarkoituksissa. Kie-
len tehtävä on olla kielenkäytön väline, joka vaihtelee eri kontekstien ja kielen-
käyttötilanteiden mukaan. (Bachman 1990, 82–83.) Seuraavaksi esittelen nämä 
kaksi mallia, koska ne muodostavat Yleisten kielitutkintojen teoreettisen mallin 
ja ovat vaikuttaneet tutkintojärjestelmän kielitaitokäsitykseen. 

2.5.1 Canale ja Swainin kielitaitomalli 

Michael Canalen ja Merrill Swainin (1980) kommunikatiivisen kompetenssin 
mallissa keskeisiä käsitteitä ovat kommunikaatio (actual communication), tiedot 
(knowledge) ja taidot (skills). Mallin mukaan kommunikaatiossa tärkein tekijä on 
yksilö, joka viestii, kuuntelee, lukee, kirjoittaa ja ottaa osaa viestintäprosessiin. 
Kommunikaation tuotoksella, sisällöllä ja ominaisuudella on merkitystä, koska 
ne määrittävät yksilön kielitaidon. Tiedot puolestaan määrittävät sen, mitä yksilö 
tietää kielestä ja siitä, kuinka kieltä ja muita keinoja käytetään kommunikaatiossa. 
Tähän vaikuttavat luonnollisesti yksilön maailmantieto ja kohdekielen kulttuu-
rin tuntemus, unohtamatta erilaisia muita tekijöitä, kuten kommunikaation ai-
hetta, yksilön sosiaalista statusta, kommunikatiivisen tilanteen tarkoitusta, syytä 
ja seurausta. Taidot liittyvät tietoihin, ja uuden tiedon hankkiminen riippuu aina 
sen hetkisestä kielitaidosta. (Canale 1983, 5–6.)  

Canalen ja Swainin kommunikatiivinen kompetenssi koostuu neljästä 
osasta (KUVIO 4), jotka eivät jaottelusta huolimatta ole irrallisia komponentteja, 
koska aitoon kommunikaatioon tarvitaan näitä kaikkia.  

 

 

KUVIO 4  Kommunikatiivinen kompetenssi (Canale ja Swain 1980; Canale 1983) 

Kommunikatiivisen kompetenssin mukaan kielenkäyttäjä tarvitsee tietoa sanas-
tosta ja kielen rakenteesta (kieliopillinen kompetenssi), mutta myös ymmärrystä eri-
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laisten sosiaalisten tilanteiden vaatimasta kielenkäytöstä (sosiolingvistinen kompe-
tenssi) voidakseen muodostaa järkeviä ja ymmärrettäviä puhuttuja ja kirjoitettuja 
tekstejä (diskurssikompetenssi). Strategista kompetenssia ei lueta kielellisiin taitoi-
hin, mutta sen avulla voidaan paikata kielelliset puutteet. Mitä rajoittuneempi 
kielitaito on, sitä enemmän myös tarvitaan erilaisia kielellisiä strategioita ja ei-
kielellisiä keinoja selvitä vuorovaikutustilanteista (strateginen kompetenssi). 
(Huhta & Takala 1999, 185; Canale 1983, 339.)  

2.5.2 Bachmanin ja Palmerin kielitaitomalli 

Lyle. F.  Bachmanin ja Adrian. S. Palmerin mallissa (KUVIO 5) kielitaito määri-
tellään kompetenssien sijasta kyvyksi (communicative language ability) (ks. Bach-
man & Palmer 1996, 66; Bachman 1991, 683). Bachmanin ja Palmerin malli on Ca-
nale ja Swainin malliin verrattuna paljon yksityiskohtaisempi, koska siinä kom-
ponentit on jaettu pienemmiksi yksiköiksi.  
 

 

KUVIO 5  Kielellisen tiedon alueet (Bachman & Palmer 1996, 68) 

Kielitaidon perustana on kaksi pääkomponenttia: kielitieto (language knowledge) ja 
strateginen kompetenssi (strategic competence). Kielitieto sisältää yksilön muistissa 
olevan kielen ja sen käyttöön liittyvää tietoa, jota hyödynnetään tuotettaessa ja 
tulkitessa diskurssia. Kielitieto jaetaan organisatoriseen (organizational knowledge) 
ja pragmaattiseen (pragmatic knowledge) tietoon. Organisatorisen tiedon alakate-
goriat kieliopillinen ja tekstuaalinen tieto ovat yhteydessä kielenkäyttäjän tietoihin 
ja taitoihin sanastosta, ääntämyksestä, lauseopista ja oikeinkirjoituksesta sekä sii-
hen, kuinka hyvin kielenkäyttäjä osaa yhdistellä näitä taitoja saadakseen ai-
kaiseksi koherenttia ja sidosteista tuotosta. Pragmaattinen tieto puolestaan jaetaan 
funktionaaliseen ja sosiolingvistiseen tietoon. Nämä kaksi kuvaavat sitä, kuinka kie-
lenkäyttäjä kykenee sovittamaan sopivalla tavalla kielelliset tavoitteensa erilai-
sissa kielenkäyttö- ja vuorovaikutustilanteissa. Kielenoppijan ja -käyttäjän sosi-
aalinen ja kulttuurinen konteksti vaikuttaa suuresti hänen pragmaattisiin tie-
toihinsa ja taitoihinsa sekä niiden kehittymiseen. (Huhta & Takala 1999, 186–187; 
Bachman & Palmer 1996, 68–70.)  

Kielitiedon lisäksi Bachmanin ja Palmerin (1996, 70) malliin kuuluu Canalen 
ja Swainin mallin tavoin strateginen kompetenssi (strategic competence), jota voidaan 
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pitää enemmän kognitiivisena ominaisuutena kuin kielellisenä kykynä. Strategi-
nen kompetenssi muodostuu metakognitiivisista komponenteista, joiden avulla 
paikataan kielellisen kompetenssin puutteita. 

2.5.3 Eurooppalaisen viitekehyksen näkemys vieraan kielen oppimisesta 

Edellä esitettyjen teoreettisten kielitaitomallien lisäksi Yleisten kielitutkintojen 
kielitaitokäsitys linkittyy vuonna 2001 julkaistuun yleiseurooppalaiseen kielten 
oppimisen, opetuksen ja arvioinnin viitekehykseen (EVK) ja sen näkemykseen 
kielitaidon kehittymisestä. Yhteys viitekehykseen tulee esiin ennen kaikkea siinä, 
että Yleisten kielitutkintojen arviointikriteerit on linkitetty viitekehykseen.   

Viitekehyksellä on kaksi ulottuvuutta: vertikaalinen ja horisontaalinen. Ver-
tikaalinen ulottuvuus viittaa siihen, että viitekehys määrittelee ja kuvaa kielitaitoa 
kuuden taitotasoasteikon avulla. Kuusiportaisessa asteikossa taitotasot etenevät 
peruskäyttäjätasolta taitavaan kielenkäyttäjään asteikolla A1–A2, B1–B2 ja C1–
C2. (Euroopan neuvosto 2003, 2020) Viitekehyksen näkemys kielitaidon kehitty-
misestä on ollut mallina myös Yleisissä kielitutkinnoissa, koska tutkintojärjestel-
män arviointia ohjaava taitotasoasteikko on yhteismitallinen viitekehyksen taito-
tasojen kanssa (Yki vs. EVK: 1~A1, 2~A2, 3~B1, 4~B2, 5~C1 ja 6~C2) (Opetushal-
litus 2011).  

Horisontaalinen ulottuvuus puolestaan liittyy siihen, että EVK pyrkii ole-
maan kattava, läpinäkyvä ja johdonmukainen malli kielenoppijoille, opettajille ja 
ylipäänsä kaikille kielten opetuksen ja arvioinnin kanssa tekemisissä oleville. 
Kattavuudella tarkoitetaan sitä, että viitekehys pyrkii määrittelemään kielitiedon, 
kielen osataidot ja kielenkäyttötilanteet mahdollisimman laajasti. EVK ei kuiten-
kaan voi ottaa huomioon kaikkia yksittäisiä kielenkäyttötilanteita vaan tarjoaa 
kuvauksia, joiden avulla voidaan arvioida kielitaitoa eri tilanteissa. Viitekehyk-
sen läpinäkyvyys puolestaan on yhteydessä ymmärrettävyyteen ja johdonmu-
kaisuus siihen, että EVK ei ole sisällöltään ristiriitainen, vaan se etenee johdon-
mukaisesti vaiheittain, tarpeiden tunnistamisesta arviointiin. (Euroopan neu-
vosto 2003, 19, 26–27, 40–41; Huhta 2010, 33–34.) 

EVK on laadittu kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yleiseksi ke-
hykseksi, joka ei tarjoa mitään oppimisen teoreettista teoriaa, vaan pyrkii ole-
maan avoin, neutraali ja dynaaminen kehys, jota voidaan muutella käyttötarkoi-
tusten mukaan (Euroopan neuvosto 2003, 19, 40–41.) Viitekehyksestä löytyy mai-
ninta, että se on epädogmaattinen, eli se ei edusta mitään yksittäistä kielenopetus-
metodia tai kielen omaksumisen/oppimisen teoriaa, mutta kieli kuitenkin näh-
dään vahvasti kommunikaation välineenä ja kielenkäyttö sidotaan kulttuuriseen 
kontekstiin. Täten taustalla on kommunikatiivinen kielitaitokäsitys, jonka EVK 
yhdistää kriteeriviitteiseen arviointiin. (Euroopan neuvosto 2003, 27, 46–69.) 

Viitekehys sopii hyvin Yleisten kielitutkintojen lähtökohdaksi, koska tut-
kinnoissa arvioidaan toiminnallista ja kommunikatiivista kielitaitoa, jolloin arvi-
ointi kohdistuu siihen, kuinka luontevasti ja sujuvasti tutkintoon osallistuva suo-
riutuu jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista (Opetushallitus 2011). Viitekehyk-
sen arviointia ohjaavat taitotasoasteikot ovat sovellettavissa muuhunkin tarkoi-



51 
 
tukseen kuin viralliseen kielitaidon testaukseen, kuten opetukseen ja kouluarvi-
ointiin. Lisäksi esimerkiksi oppijat voivat käyttää sitä myös itsearviointiin ja 
saada tietoa oman kielitaitonsa vahvuuksista ja kehittämistarpeista.  

Viitekehyksen kommunikatiivisen kompetenssin näkemys on yhteydessä 
edellä esitettyjen Canalen ja Swainin (1980) ja Bachmanin ja Palmerin (1996) mal-
leihin, mutta nojautuu myös Brian Northin (1994) ja Jan van Ekin (1986) näke-
myksiin kommunikatiivisuuden merkityksellisyydestä kielenkäytössä. Northin 
ja van Ekin näkemykset kommunikatiivisesta kompetenssista laajentavat kom-
munikatiivista kielitaitokäsitystä sitomalla kielenkäytön kulttuuriseen konteks-
tiin, jossa kommunikaatiotaito nostetaan keskeiseksi kompetenssin kriteeriksi. 
Kieli on ajattelun, itseilmaisun ja kommunikaation väline, jonka käyttäminen eri-
laisissa kielenkäytön konteksteissa edellyttää erilaisia taitoja. Tästä syystä viite-
kehys myös nostaa keskeisiksi kielen oppimisen tekijöiksi tiedot ja taidot siitä, 
kuinka opitaan oppimaan (metakognitiiviset taidot ja taidot sekä metakieli), ja 
toisaalta taas oppimisympäristön merkityksen kielitaidon kehittymiselle. (Hut-
tunen 2000.) 

Viitekehyksen näkemys kommunikatiivisesta kielikompetenssista jaetaan 
kielelliseen, sosiolingvistiseen ja pragmaattiseen komponenttiin (ks. KUVIO 6).  

 

 

KUVIO 6  Viitekehyksen kommunikatiivinen kompetenssi (Euroopan neuvosto 2003, 33–
34) 

Kielellinen komponentti ei sisällä ainoastaan kielenkäyttötilanteen suoriutumisen 
kannalta oleellista deklaratiivista tietoa sanastosta, fonologiasta ja syntaksista, 
vaan siihen liittyy lisäksi tietojen jäsentyminen ja tavat, joilla nämä tiedot on pai-
nettu mieleen. Kielenkäyttäjä pystyy aikaisempien kokemustensa avulla aktivoi-
maan ja jäsentelemään tietonsa ja taitonsa viestintätilanteessa. Sosiolingvistinen 
komponentti on taas yhteydessä kieliyhteisön kulttuuriin. Kieli on sidoksissa kus-
sakin yhteiskunnassa vallitseviin sosiaalisiin käytänteisiin, ja kielellistä vuoro-
vaikutusta säätelevät kulttuurikohtaiset normit ja kielelliset konventiot. Prag-
maattisen komponentin hallinta puolestaan edellyttää kielenkäyttäjältä viestintäti-
lanteessa taitoa rakentaa, jäsentää ja yhdistää sanottavansa tilanteen edellyttä-
män vuorovaikutus- ja asiointiskeemojen mukaisesti. (Euroopan neuvosto 2003, 
33–34, 173.) Lisäksi kielelliseen viestintätaitoon ja sen oppimiseen liittyvät yksi-
lön yleiset valmiudet (eksistentiaalinen kompetenssi), jotka ovat kielenkäyttäjän yk-
silöllisiä ominaisuuksia ja persoonallisuuden piirteitä (esimerkiksi asenteet, mo-
tivaatio, näkemys itsestä kielenkäyttäjänä). Myös maailmantieto vaikuttaa kielel-
liseen suoriutumiseen, minkä vuoksi kielenkäyttö edellyttää aina deklaratiivista 
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tietoa: yleistietoa maailmasta, sosiokulttuurista tietoa ja kulttuurienvälistä tietoi-
suutta. (Euroopan neuvosto 2003, 30–33; Huttunen 2000, 83.) 



Tässä luvussa esittelen, miten tutkimus on toteutettu: keitä ovat tutkimuksen 
osallistujat, mistä tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu ja mitä tutkimukseen 
kuuluvat osatutkimukset sisältävät. Kaikki osatutkimukset ovat laadullisia tut-
kimuksia, vaikka kahdessa osatutkimuksessa (III ja IV) laadullisten analyysien 
pohjana on hyödynnetty myös määrällistä aineistoa. Kyse ei ole monimenetel-
mäisestä tutkimuksesta, vaan näissä kahdessa osatutkimuksessa käytetty kvan-
titatiivinen aineisto on osa isompaa tutkimushanketta (Rikkinäistä suomea: Aksent-
tien arviointi yhteiskunnallisena portinvartijana). Tutkimukseeni kuuluvissa osatut-
kimuksissa määrällistä aineistoa käytetään pelkästään tausta-aineistona. Osatut-
kimusten keskiössä ovat arvioijien äänet − kirjallisena ja/tai suullisena – ja niitä 
analysoidaan laadullisten menetelmien avulla.  

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston kokoon ja kattavuuteen tulee tutki-
muksen suunnitteluvaiheessa kiinnittää huomiota, jotta tutkimusaineisto on tar-
peeksi edustava ja jotta sen avulla voidaan rakentaa teoreettisesti kestäviä näkö-
kulmia ja ymmärrystä tutkittavasta asiasta. Koska aineisto ei laadullisissa tutki-
muksissa ole yleensä suuri, aineiston tieteellisyyden kriteerinä voidaan pitää 
määrän sijasta laatua. Aineistossa tärkeämpää on, että sen avulla voidaan keskit-
tyä ihmisten kokemusten kuvaamiseen ja ymmärtämiseen sekä saavuttamaan sy-
vällinen ymmärrys yksilöistä tai tutkittavista ilmiöistä (Miyahara 2019). Laadul-
lisessa tutkimuksessa aineiston yhteydessä puhutaan harkinnanvaraisesta, teo-
reettisesta ja tarkoituksenmukaisesta poiminnasta tai harkinnanvaraisesta näyt-
teestä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 58–60; Eskola & Suoranta 1999, 61). Erotuksena 
tilastollisiin otantamenetelmiin laadullisissa tutkimuksissa kyse on siis tarkkaan 
valituista näytteistä otosten sijaan. Koska näytteitä on otoksia vähemmän, har-
kinnanvaraisten näytteiden valinnan tulee perustua teoreettiselle pohjalle ja teo-
rian tulee ohjata tutkimusaineiston hankintaa. (Miyahara 2019.) 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen osatutkimusten aineiston ja osallistujat. 
Osatutkimuksissa tutkimuksen painopiste vaihtelee, mikä myös vaikuttaa siihen, 
millaista aineistoa tutkimuksissa on käytetty ja keiden tai minkä asioiden kautta 
arvioijien käsityksiä kielitaidon arvioinnista ja suullisesta kielitaidosta tarkastel-
laan. 

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
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3.1 Tutkimusaineiston keruu ja osallistujat osatutkimuksittain 

3.1.1 Osatutkimus I  

Ensimmäinen osatutkimus keskittyi ennen kaikkea arvioijien käsityksiin kielitai-
don arvioinnista. Tutkimuksen avulla pyrin selvittämään, millaisia käsityksiä ar-
vioijilla on omasta arviointilinjastaan ja arviointikäyttäytymisestään sekä mitkä 
tekijät arvioinnin taustalla vaikuttavat heidän arviointikäyttäytymiseensä. Ai-
neisto koostui vuosina 2015–2016 kerätyistä avoimista teemahaastatteluista. 
Haasteltavia arvioijia oli 19. Ennen tutkimuksen aloittamista (vuonna 2013) Ylei-
sissä kielitutkinnoissa oli tehty taustatietokysely Webropol-kyselytyökalulla ar-
vioijille, koska tutkintojärjestelmässä tarvittiin tietoa siitä, minkä tasoisista kie-
lenoppijoista arvioijilla on kokemusta ja miten arvioijat ovat alueellisesti jakau-
tuneet Suomessa. Tässä yhteydessä arvioijilta tiedusteltiin henkilötietojen (ikä, 
kotipaikka) lisäksi opetuskokemuksesta ja kielitaidon arviointiin liittyvästä ko-
kemuksesta. Kyselystä saatujen vastausten perusteella valitsin haastatteluun ar-
vioijia, joilla tietyt taustamuuttujat vaihtelivat: ikä, opetuskokemus ja kokemus 
eritasoisista oppijoista. Haastateltavat poikkesivat toisistaan myös arviointikoke-
muksen osalta. Osa heistä oli toiminut arvioijana tutkintojärjestelmän perusta-
misvuodesta 1994 lähtien. Toiset taas olivat vasta uransa alussa, eikä heillä vielä 
ollut kovin montaa arviointikertaa takanaan. Haastattelut olivat yksilöllisiä ja 
kaikki tallennettiin haastattelunauhurilla. Ennen analyysia litteroin haastattelut 
mahdollisimman sanatarkasti kirjalliseen muotoon. Ei-sanallisista viesteistä, ku-
ten tauoista, äännähdyksistä ja naurahduksista en litteroinnin aikana tehnyt mer-
kintöjä, koska tutkimuksessa keskityin lähinnä haastateltavien lausumien sisäl-
töihin ja siihen, mihin kontekstiin ilmaisut liittyvät.  

Päädyin haastatteluaineistoon, koska tutkimuskohteena olivat arvioijien 
varsin henkilökohtaiset kokemukset. Haastattelututkimusta pidetäänkin sopi-
vana etenkin silloin, kun tutkitaan yksilöiden kokemuksia, käsityksiä tai suhtau-
tumista johonkin tiettyyn ilmiöön (Braun & Clarke 2013). Haastattelu mielestäni 
sopi hyvin käsitysten tutkimiseen, koska kasvokkaisessa vuorovaikutustilan-
teessa haastateltava on merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli. Ilmiöiden ja asi-
oiden kirjallinen kuvaaminen saattaa jäädä suullista ilmaisua niukemmaksi, ja 
tutkimusaiheesta ei välttämättä saada niin laajaa näytettä kuin haastateltavan 
kanssa kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimuksessani haastattelun käy-
tön perusteena oli lisäksi aineistonkeruumenetelmän joustavuus. Haastattelun 
aikana oli mahdollisuus toistaa kysymyksiä, oikaista epäselviä ilmaisuja ja pyy-
tää tarkennuksia sekä käydä vuorovaikutuksellista keskustelua aiheesta. (Tuomi 
& Sarajärvi 2004, 75–77; Hirsjärvi & Hurme 2001, 41.) 

Osatutkimuksen haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. 
Puolistrukturoidusta haastattelusta käytetään myös nimitystä fokusoitu tai puo-
listandardoitu haastattelu. Tällaisessa haastattelussa kysymykset ovat kohden-
nettuja ja haastattelussa fokusoidaan tiettyihin teemoihin (focused interview). (Rol-
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land, Dewaele & Costa 2019; Braun & Clarke 2013; Hirsjärvi & Hurme 2001; Mar-
ton & Booth 1997, 131.) Tutkimuksessani haastattelujen teema-alueet liittyivät kä-
sityksiin kielitaidosta ja kielitaidon osataidoista sekä käsityksiin arvioinnista, ar-
vioijana toimimisesta ja yleensä toimijuudesta Yleisissä kielitutkinnoissa. Teema-
haastattelujen etuna pidetäänkin yleisesti juuri sitä, että oikeiden ja osuvien ky-
symysten avulla voidaan löytää merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoi-
tuksen ja tutkimuskysymysten mukaisesti (Rolland ym. 2019; Braun & Clarke 
2013; Tuomi & Sarajärvi 2004, 75).  

Ennakkoon mietityt, kaikille haastateltaville samanlaisina toistuvat kysy-
mykset takasivat tutkimusasetelmaan liittyvän rakenteen haastatteluille, mikä li-
säksi helpotti aineiston käsittelyä. Samankaltaisella kysymysten järjestyksellä oli 
merkitystä sille, että tutkimuksen ilmiöistä sain yhtenevää informaatiota. Saman-
kaltaisella kysymysten järjestyksellä varmistetaan yleensä lisäksi se, että haasta-
teltavat keskittyvät haastattelussa samaan ilmiöön (Bowden 2005, 14). Vaikka 
olin miettinyt haastattelukysymykset ennakkoon, haastattelutilanteessa jokaisen 
haastateltavan kanssa edettiin hyvin yksilöllisesti sen mukaan, mitkä asiat kun-
kin arvioijan kohdalla nousivat keskeisiksi teemoiksi. Pyrin myös haastattelussa 
esittämään tarkentavia jatkokysymyksiä ja tarkennuspyyntöjä, koska tutkimuk-
sen tulosten näkökulmasta niistä saatu informaatio on usein hedelmällistä (Åker-
lind 2005, 65). Teemahaastattelussa on kuitenkin tärkeää varmistaa, että kaikki 
ennalta suunnitellut teemat käsitellään jokaisen haastateltavan kanssa, vaikkakin 
kysymysten sanamuoto tai järjestys saattaa vaihdella (Tuomi & Sarajärvi 2004, 
77).  

Marton (1986, 41) pitää haastattelun onnistumisen kannalta samaa aloitus-
kysymystä tärkeänä. Hän perustelee tätä sillä, että näin varmistetaan se, että 
haastateltavat alkavat kuvata käsityksiään samanlaisesta lähtökohdasta. Tästä 
syystä aloitin haastattelut aina samalla tavoin kuuntelemalla haastateltavan 
kanssa suomea toisena kielenä puhuvan kielenoppijan puhetta. Virikemateriaa-
lina olleen puhenäytteen tarkoituksena oli Martonin mainitseman samanlaisen 
lähtökohdan lisäksi tuoda kielitaidon käsite konkreettisesti haastateltaville lä-
helle ja aktivoida heidät keskustelemaan kielitaitoon liittyvistä piirteistä ja arvi-
ointikriteereistä.  

Kysymysten muotoilussa pyrin varmistamaan sen, että kysymykset olivat 
tarpeeksi avoimia, jotta yksilölliset käsitykset ja mahdolliset kontekstin tai tilan-
teen aiheuttamat näkökulman muutokset voitiin saada esiin. Näin haastateltava 
pystyi nojautumaan omiin kokemuksiinsa ja käsityksiinsä sekä vastaamaan ky-
symyksiini omin sanoin. Pyrin minimoimaan myös oman roolini merkityksen 
haastattelutilanteessa, jotta en liiaksi olisi ohjannut haastattelua ja arvioijan vas-
tauksia. Haastattelijan on hyvä pyrkiä haastattelutilanteessa toimimaan lähinnä 
keskustelun ohjaajana, joka kannustaa haastateltavaa vastaamaan eikä tuo esiin 
omia olettamuksia, ennakkoluuloja tai mielipiteitä (Rolland ym. 2019). Haastat-
telun suorittavan tutkijan on lisäksi muistettava tiedostaa sekä haastattelutilan-
teessa että analyysivaiheessa omat käsityksensä ilmiöstä ja arvioida niiden mah-
dollinen vaikutus tuloksiin (Braun & Clarke 2013; Metsämuuronen 2005; Tuomi 
& Sarajärvi 2004, 78). 
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Haastateltavien henkilökohtaiset ominaisuudet ja haastattelutilanne vai-

kuttivat siihen, että haastattelujen pituudet ja sisällön laajuus vaihtelivat. Haas-
tattelujen kestoaika vaihteli 35 minuutista 1 tuntiin 15 minuuttiin, mutta keski-
määräinen haastattelu kesti noin 50 minuuttia. Jokainen haastattelu muotoutui 
viime kädessä haastateltavien omien mielipiteiden ja keskustelun kulun mukaan. 
Osa haastateltavista halusi kertoa tutkittavasta ongelmasta laajemmin, ja he ker-
toivatkin useita esimerkkejä omakohtaisista kokemuksista. Metodologisesti 
haastatteluissa on tärkeää saada haastateltavien tulkinnat tutkimuksen kohteena 
olevasta ilmiöstä, ymmärtää heidän ilmiölle antamat merkitykset sekä ymmärtää 
vuorovaikutuksen merkitys tulkintojen syntymiselle (Hirsjärvi & Hurme 2001, 
48).  

Haastattelutilaisuuden paikka vaihteli. Osa haastatteluista tehtiin haastatel-
tavan omassa työympäristössä tai haastattelijan työhuoneessa, osa taas epäviral-
lisemmassa tilassa, kuten kahvilassa. Haastattelupaikka ja -aika sovittiin haasta-
teltavan kanssa siten, että heillä oli tarpeeksi aikaa haastattelulle. He saivat myös 
itse päättää haastattelupaikan. Eskolan ja Suorannan (1999, 92) mukaan haastat-
telun onnistumisen kannalta haastateltavalle on hyvä antaa mahdollisuus valita 
itselleen mieluinen paikka.  

3.1.2 Osatutkimus II 

Osatutkimus II on yhteisartikkeli Henna Tossavaisen kanssa. Tutkimuksen ai-
neisto keskittyi viroa ensikielenään puhuvien oppijoiden arviointiin liittyviin 
vaikeuksiin ja helppouksiin. Vironkieliset valittiin aineistoksi, koska ennen Yleis-
ten kielitutkintojen arviointia järjestettävissä koulutuksissa arvioijat kertoivat 
usein vironkielisten arviointiin liittyvistä ongelmista, jotka johtuivat pääosin siitä, 
että viron kieli on lähellä suomen kieltä ja oppijat käyttävät tutkinnossa suomen 
kielen rinnalla lähdekieltä. Koulutuksissa arvioijia askarruttikin se, miten suh-
tautua arvioinnissa siihen, että tuotokset ovat lähdekielen käytöstä huolimatta 
ymmärrettäviä. Halusimme selvittää, mitkä tekijät aiheuttavat vironkielisten ar-
vioinnissa vaikeuksia ja mitkä taas tekevät heidän tuotostensa arvioinnista help-
poa.  

Tutkimusaineisto koostui kyselystä, joka lähetettiin sähköpostitse arvioijille. 
Vironkieliset ovat yksi suurimmista Yleisten kielitutkintojen osallistujaryhmistä, 
joten on hyvin todennäköistä, että kaikki arvioijat ovat arvioineet viroa ensikie-
lenään puhuvien suorituksia. Halusimme kuitenkin varmistaa sen, että kyselyyn 
vastaavilla arvioijilla oli varmasti kokemusta vironkielisten arvioinnista ja lähe-
timme kyselyn valikoidulle arvioijajoukolle. Valitsimme vastaajiksi arvioijat, 
jotka olivat toimineet Yleisten kielitutkintojen arvioijina vähintään 5 vuotta ja 
osallistuneet arviointitilaisuuksiin aktiivisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Lisäksi valinnassa huomioitiin se, että kyseiset arvioijat toimivat opettajina, jotta 
heillä oli todennäköisesti myös oman päivätyönsä kautta kokemusta vironkieli-
sistä suomenoppijoista.  

Kysely lähetettiin sähköpostitse 30 arvioijalle ja määräaikaan mennessä 
saimme 27 arvioijalta vastauksen kyselyyn. Kysymykset lähetettiin sähköpostilla, 
koska siten saimme vastaukset nopeasti. Arvioijalle vastaaminen oli helppoa, ja 
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kynnys vastata oli ehkä matalampi kuin virallisiin internetpohjaisiin kyselyihin 
vastaaminen. Tällaisten kyselytutkimusten etuna onkin yleensä ajan ja vaivan 
säästyminen sekä tutkijalta että vastaajalta (esim. Iwaniec 2019). Koska halu-
simme saada vastaukset ennalta mietittyihin tutkimuskysymyksiin, päädyimme 
asettamaan kyselyyn vain kaksi avointa kysymystä, joihin kukin arvioija sai vas-
tata haluamallaan tavalla. Arvioijia pyydettiin vastaamaan kysymyksiin: 1. Mikä 
on helppoa vironkielisten puhumisen/kirjoittamisen arvioinnissa? ja 2. Mikä on 
vaikeaa vironkielisten puhumisen/kirjoittamisen arvioinnissa? Kysymysten 
määrä haluttiin pitää vähäisenä, jotta saataisiin mahdollisimman paljon omakoh-
taisia vastauksia ja arvioijat keskittyisivät pohtimaan vain näitä fokusoituja ky-
symyksiä omassa arviointikäyttäytymisessään. Pyrimme kielentämään kysy-
mykset selkeästi, jotta arvioijat ymmärtäisivät kysymyksemme oikein ja samalla 
tavoin. (esim. Iwaniec 2019.)  

Vastaukset kyselyymme olivat hyvin erilaisia; osa oli kirjoittanut pitkiä ja 
analyyttisia kuvauksia arvioinnista ja vironkielisten kielitaidosta, kun taas osa oli 
vastannut vain muutamalla rivillä luetellen ranskalaisilla viivoilla esiintuomansa 
asiat. Merkittävää oli kuitenkin se, että kaikki olivat pystyneet nimeämään sekä 
vaikeita että helppoja asioita, jotka vaikuttivat heidän arviointiinsa. Vaikka vas-
tausten pituudet vaihtelivat, vastauksista löytyi paljon samankaltaisia vastaussi-
sältöjä ja myös jonkun verran toisistaan poikkeavia vastauksia, mikä helpotti ai-
neiston analyysia. 

3.1.3 Osatutkimukset III ja IV 

Osatutkimuksien III ja IV aineistot olivat samasta Suomen Akatemian rahoitta-
masta (2018–2022) Rikkinäistä suomea: Aksenttien arviointi yhteiskunnallisena portin-
vartijana -tutkimushankkeesta, jossa tarkastellaan, miten suullisessa kielitaidossa 
aksentti vaikuttaa kielitaidosta tehtäviin arvioihin. Tutkimushankkeeseen osal-
listui 44 suomen kielen arvioijaa, jotka arvioivat viiden eri ensikielen oppijan pu-
hesuorituksia (thai, viro, arabia, venäjä ja suomenruotsi). Osatutkimuksista III 
liittyi vironkielisten oppijoiden arviointiin ja osatutkimus IV taas thaikielisten 
suomenoppijoiden arviointiin. Oppijat olivat osallistuneet Yleisten kielitutkinto-
jen suomen keskitason tutkintoon joko vuonna 2015 tai 2016, ja tutkimushanketta 
varten valittiin puhumisen osakokeesta ensimmäisen tehtävän suoritus tutki-
musaineistoksi. Tehtävässä oppijat kertoivat asumiseen liittyvästä aiheesta 1½ 
minuuttia.  

Jokaisesta viidestä ensikielen ryhmästä tutkimushankkeeseen valittiin 10 
osallistujaa (paitsi suomenruotsin osallistujia oli yhdeksän), ja valinnassa pyrit-
tiin huomioimaan sukupuolijakauma siten, että noin puolet informanteista oli 
miehiä ja puolet naisia. Thainkielisten osalta sukupuolijakauma oli erilainen kuin 
muissa ensikielen ryhmissä (kaksi miestä−kahdeksan naista), koska suurin osa 
tutkintoon osallistuneista on naisia.  

 Nämä viisi ensikieliryhmää valittiin hankkeeseen, koska näiden ensikielten 
puhujiin Suomessa kohdistuu vahvoja stereotypioita, asenteita ja ennakkoluuloja. 
Arabiankieliset kohtaavat usein ennakkoluuloja, jotka ovat yhteydessä islamin 
uskoon ja sitä kautta terrorismiin ja väkivaltaan (Jaakkola 2009). Thainkieliset 
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taas yhdistetään avioliittojen kautta Suomeen tulleiksi, suomalaista miestään pal-
jon nuoremmiksi naisiksi tai kausitöihin Suomeen saapuneiksi marjanpoimi-
joiksi (Säävälä & Miettinen 2014). Venäläisiä kohtaan suhtautumiseen taas vai-
kuttaa sota Neuvostoliittoa vastaan ja toisaalta isot maahanmuuttajaryhmät, 
mutta myös Venäjällä eri aikoina harjoitettu politiikka ja yhteiskunnallinen ti-
lanne (esim. Jaakkola 2009; Kynkäänniemi 2000). Minnaleena Toivola (2011) ja 
Marja Kokkonen (2007) ovat tutkimuksissaan mm. todenneet, että venäjänkieli-
syys tunnistetaan helposti, mikä nostaa pintaan käsityksiä venäjänkielisistä 
(myös Dufva & Halonen 2016).  Suomenruotsalaisuuteen taas yhdistyy käsitys 
etuoikeutetusta eliitistä, joka halveksii suomenkielisiä ja eristäytyy omaksi ryh-
mäkseen koulujen ja eri instituutioiden avulla (Saukkonen 2011). Neuvostohisto-
riaa pitkään kantanutta Viroa taas on pidetty Suomen ”pikkuveljenä”, mutta 
viime vuosina Suomen asema ”isoveljenä” on rapistunut; pikkuveli on muuttu-
nut monissa asioissa Suomen kilpailijaksi, kun virolaiset ovat tulleet kilpaile-
maan työpaikoista Suomen työmarkkinoille ja verotuksen vuoksi suomalaisia 
yrityksiä on siirtynyt Viroon. (Raittila 2004). 

Kaikki informantit (n=49) olivat vastanneet ennen tutkintopäivää osallistu-
jille lähetettävään Yleisten kielitutkintojen taustatietolomakkeeseen (ks. luku 
1.3.2.2). Demografisilta taustamuuttujiltaan informantit edustivat keskimääräistä 
Yleisten kielitutkintojen suomen kielen tutkintojen osallistujajoukkoa (ks.  luku 
1.3.2.2) He olivat pääosin 20–50-vuotiaita aikuisia ja varsin hyvin koulutettuja. 
Informanteista 45 % oli korkeasti koulutettuja, 32 % oli käynyt toisen asteen kou-
lutuksen ja lopuilla oli peruskoulutausta. Vaikka suurin osa oli hyvin koulutet-
tuja, ensikieliryhmien välillä oli eroja. Esimerkiksi thainkielisistä suurimmalla 
osalla (n=7/10) oli vain peruskoulu käytynä.  

Informanteista vajaa 40 % oli työssäkäyviä, työttömiä oli 29 %, opiskelijoita 
24 % ja loput olivat kotiäitejä tai yrittäjiä. Kaikilla oli suomen kielen opiskeluja 
taustalla; suurin osa (43 %) oli opiskellut 1–3 vuotta suomea. Alle vuoden suomea 
opiskelleita oli 16 %, mikä hieman poikkesi keskimääräisestä Yleisten kielitutkin-
tojen osallistujajoukosta (ks. 1.3.2.2). Vähän suomea opiskelluista suurin osa oli 
arabiaa ensikielenään puhuvia. Loput 30 % oppijoista oli opiskellut suomea use-
amman vuoden, mitä selittää se, että suomenruotsalaisista lähes kaikki olivat 
opiskelleet suomea yli 10 vuotta. 

Informanttien suorituksia tutkimushankkeessa arvioi 44 suomen kielen ar-
vioijaa. Myös arvioijien taustamuuttujat muodostivat pienoiskuvan koko suo-
men kielen arvioijajoukosta (ks. luku 1.3.3). Mukana oli sekä pitkän kokemuksen 
omaavia että vasta aloittaneita arvioijia, jotka olivat iältään 31–69-vuotiaita. Suu-
rin osa heistä oli vielä työelämässä (85 %), loput äskettäin eläkkeelle jääneitä. 
Yhtä arvioijaa lukuun ottamatta kaikilla arvioijalla oli oman ilmoituksensa mu-
kaan joko paljon tai erittäin paljon kokemusta informanttien kaltaisten keskita-
solla olevien kielenoppijoiden opettamisesta. Mutta kaikilla oli varsin paljon ope-
tuskokemusta (8–46 vuotta). Kolmannes tutkimukseen osallistuneista opetti tut-
kimuksen aikana suomea toisena kielenä kotoutumiskoulutuksissa, korkea-as-
teella ja toisella asteella opettavia oli toinen kolmannes ja loput opettivat valmis-
tavassa opetuksessa, perusopetuksessa tai vapaan sivistystyön koulutuksissa.  
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Arviointiaineisto kerättiin hanketta varten kehitetyn digitaalisen verkko-
pohjaisen alustan kautta, jossa arvioijien tehtävänä oli antaa arvionsa oppijoiden 
puhesuorituksille. Aineisto kerättiin kolmen eri arviointierän kautta, ja arvioin-
timäärät vaihtelivat kerroittain (14+10+25, N=49). Normaalisti arvioidessaan tut-
kintosuorituksia arvioijat antavat kustakin tehtävästä osallistujalle vain yhden 
holistisen arvioin (yleisvaikutelma). Tutkimushankkeessa arvioijien tuli kuiten-
kin yleisvaikutelman ohessa antaa alasvetovalikon avulla myös erilliset taitoar-
viot käyttäen koko Yki:n arviointiasteikkoa (tasot 1–6) jokaisesta arviointikritee-
reissä kuvatusta analyyttisesta kriteeristä (yleiskriteeri, sujuvuus, joustavuus, kohe-
renssi/sidoisteisuus, ilmaisun tarkkuus/laajuus/idiomaattisuus, ääntäminen ja fonologi-
nen hallinta sekä rakenteiden tarkkuus). Arviointiskaalan 1–6 lisäksi oli mahdolli-
suus valita vaihtoehdot: En käyttänyt kriteeriä tai Kriteeriä ei voinut käyttää. Arvioi-
jia pyydettiin myös laittamaan kriteerin alla olevaan Erityisen merkittävä -laatik-
koon rasti, jos kyseinen analyyttinen kriteeri oli heidän mielestään erityisen mer-
kittävä yleisvaikutelman määrittelyssä. Tämän jälkeen arvioijilla oli vielä mah-
dollisuus kirjallisesti kommentoida puhujaa tai puhujalle antamiaan arvioita. 
Tämä kirjallinen aineisto on keskiössä osatutkimuksissani III ja IV. Kirjallisen ai-
neiston avulla tarkastelin arvioijien kriteereiden käyttöä ja myös kielen piirteitä 
ja oppijan ominaisuuksia, joita arvioijat nostivat esiin vastauksissaan. 

Taitotasoarvioijien lisäksi arvioijilta pyydettiin arvioita oppijoiden ensikie-
lestä. Ensikielen tunnistamiseen liittyvissä kysymyksissä arvioijat ensin vastasi-
vat avokysymykseen, jossa haluttiin saada selville, minkä kielen arvioijat oletti-
vat olevan suorittajan ensikieli/lähtökieli. Tämän jälkeen arvioijat valitsivat alas-
vetovalikosta sopivan vaihtoehdon sille, kuinka varmoja he olivat oletuksestaan 
(erittäin epävarma, epävarma, varma, erittäin varma). Lisäksi arvioijien oli mahdolli-
suus kirjoittaa perustelunsa, miksi he olivat olettaneet juuri tämän kielen olevan 
puhujan ensikieli/lähtökieli. Tämä kysymys oli osatutkimusteni kannalta tärkeä, 
koska kysymykseen saatujen vastausten avulla analysoin ensinnäkin, mitkä pu-
hujan piirteet suullisessa tuotoksessa olivat arvioijista tyypillisiä lähdekielisiä 
piirteitä kohdekielessä. Lisäksi vastausten perusteella oli mahdollisuus saada 
kuva siitä, mitä kielen piirteitä arvioijat havainnoivat puheesta. 

3.2 Eettiset kysymykset ja tutkijan rooli 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on määritellyt tieteellisen tutkimuk-
sen tieteelliset käytännöt. Yksi keskeisistä eettisen tutkimuksen piirteistä on se, 
että tutkimukseen osallistuvilta on pyydetty lupa tutkimusta varten (Tutkimus-
eettinen neuvottelukunta 2012, 6). Osatutkimuksissa 1 otin yhteyttä arvioijiin 
sähköpostitse ja kysyin heiltä henkilökohtaisesti kiinnostusta osallistua tutki-
mukseen ja lupaa haastatteluun. Tässä yhteydessä kerroin haastateltaville, mihin 
käytän haastatteluista keräämääni aineistoa, mitä asioita haastattelukysymykset 
käsittelevät (kielitaito ja arviointi) ja millä perusteella olin valinnut pyytämäni 
arvioijan haastatteluun (ikä, työkokemus, koulutustausta). Lisäksi kerroin kulle-
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kin arvioijalle, että tutkimus raportoidaan siten, että heitä ei voida tunnistaa. Tut-
kimukseen osallistuneet nimesin pseudonyymeillä, koska käytin osatutkimuk-
sessa arvioijien haastattelussa ilmaisemista lausumista suoria lainauksia. Näistä 
lainauksista poistin kaikki sellaiset yksityiskohdat (esimerkiksi oppilaitosten ni-
met), joista arvioijan henkilöllisyys voisi olla tunnistettavissa. 

Osatutkimuksessa II lähestyimme Henna Tossavaisen kanssa arvioijia säh-
köpostitse ja pyysimme heiltä vastausta kysymyksiimme. Vastaaminen oli va-
paaehtoista ja viestissä kerrottiin, mihin kysymyksiä käytetään (suullinen esi-
telmä ja artikkeli). Lisäksi viestissä korostettiin sitä, että vastauksia käsitellään 
luottamuksellisesti ja raportointi tapahtuu siten, että siitä ei voi tunnistaa kenen-
kään henkilöllisyyttä. Myös tässä osatutkimuksessa arvioijat saivat pseudonyy-
mit, jotta tutkimuksen raportoinnista ei heitä voinut tunnistaa.  

Rikkinäistä suomea -hankkeessa, johon osatutkimukset III ja IV liittyvät, kir-
jalliset tutkimusluvat pyydettiin sekä arvioijilta että tutkimusaineistona olevilta 
suomenoppijoilta. Oppijoille lähetettiin suomen keskitason tutkinnon jälkeen 
suomeksi ja englanniksi tutkimuslupakysely, jossa pyydettiin kirjallinen lupa 
käyttää tutkintosuoristusta tutkimuksessa ilman oppijan nimeä ja henkilötietoja. 
Oppijat olivat myös aiemmin varsinaisena tutkintopäivänä antaneet luvan käyt-
tää tutkintosuoritustaan tutkimuksissa ilman nimeä ja muita henkilötietoja. Tut-
kimuslupaa kysytään jokaiselta Yleiseen kielitutkintoon osallistuneelta ymmär-
tämisen osakokeiden vastauslomakkeen yhteydessä. 

Tutkimukseen osallistuneilta arvioijilta kysyttiin sähköpostilla kiinnostusta 
osallistua Yleisten kielitutkintojen arviointijärjestelmän kehittämiseen liittyvään 
tutkimukseen. Tutkimuksen kohdetta ei määritelty tätä tarkemmin, koska näin 
pyrittiin estämään se, että tieto joistakin tutkimuskohteista (esimerkiksi aksentit) 
ohjaisi arvioijia vastaamisessa. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja 
tutkimuksesta kiinnostuneet arvioijat kirjautuivat verkkopohjaiseen arviointijär-
jestelmään. Kirjautumalla järjestelmään ja vastaamalla kysymyksiin he antoivat 
luvan käyttää vastauksiaan tutkimusaineistona. Hankkeen puolesta sitouduttiin 
siihen, että tutkimuksen raportoinnin yhteydessä ei voida tunnistaa yksittäisiä 
arvioijia tai tutkintoon osallistuneita.  

Tutkimuksen keskeisin eettinen haaste liittyi omaan positiooni sekä tutki-
jana että arvioijien kouluttajana. Tutkimusta tehdessäni olen pyrkinyt olemaan 
tutkija, en Yleisissä kielitutkinnoissa työskentelevä tutkimuskoordinaattori, joka 
kouluttaa tutkimuksen kohteena olevia suomen kielen arvioijia. Tämä on edel-
lyttänyt oman roolini kriittistä arviointia ja omien käsitysteni reflektointia. Kari 
Kiviniemi (2001, 75) pitää laadullista tutkimusta oppimisprosessina, jossa koko 
tutkimuksen ajan pyritään lisäämään tutkijan tietoisuutta tarkasteltavana ole-
vasta ilmiöstä ja sitä ohjailevista tekijöistä. Tutkijaa voidaan pitää jopa yhtenä 
pääasiallisena tutkimusvälineenä, jonka avulla tietoa tutkimuskohteesta kertyy.  

Koska tämä tutkimus kytkeytyy läheisesti omaan työhöni Yleisissä kielitut-
kinnoissa, koen tutkimuksen annin itselleni tutkijana etenkin ammatillisesti ke-
hittävänä. Tutkimuksen teko onkin ollut motivoivaa, koska tutkimuksen koh-
teena on ilmiö, jota olen pitänyt itselleni merkityksellisenä. Myös Mauri Åhlberg 
(2004) on todennut artikkelissaan, että laadullisen tutkimuksen on hyvä liittyä 
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todelliseen ongelmaan, jonka arvon ja merkityksen tutkija pystyy määrittele-
mään perustellessaan syitä tutkimuskohteen valinnalle. 

Koska kyseessä on laadullinen tutkimus, tutkimuksen luotettavuuden arvi-
oinnissa ei voida käyttää tilastollisia todentamisia. Tästä syystä tutkijan täytyy 
itse kantaa vastuu tutkimuksensa validiteetista ja reliabiliteetista. Tähän tutkija 
voi vaikuttaa koodaamalla ja kategorisoimalla tutkimusaineiston tarkkaan ja 
analysoimalla aineiston huolellisesti. Keskeistä on myös se, että tutkija arvioi tut-
kimusaineistoa ja tuloksia kriittisesti koko tutkimusprosessin ajan. Laadullinen 
tutkimus perustuukin tutkijan ymmärrykseen ja vähittäin kehittyvään tulkintaan. 
(Nassaji 2020; Heikkinen & Syrjälä 2006.) Tämän takia olen koko tutkimuksen 
ajan reflektoinut omaa rooliani. Lisäksi olen pyrkinyt huomioimaan sen, että tut-
kimusasetelma, haastattelukonteksti ja kysymystenasettelu voivat vaikuttaa sii-
hen, että tutkittavat esittävät samasta ilmiöstä erilaisia näkemyksiä ja voivat jopa 
muuttaa tai strukturoida käsityksiään haastattelun aikana. Mutta tämä ilmiö 
kuuluu myös käsitysten luonteeseen; ne saattavat muuttua tai olla ristiriitaisia 
samanaikaisesti.  

3.3 Aineiston analyysi 

Tutkimukseni on laadullista tutkimusta, jossa ei pyritä tilastollisten analyysien 
kautta yleistyksiin, vaan pyritään kuvaamaan arvioijien käsityksiä, ymmärtä-
mään käsitysten taustalla olevia ilmiöitä ja niiden vaikutusta arvioijien toimin-
taan ja arviointiin sekä antamaan teoreettinen tulkinta tutkimuskysymysten ra-
jaamasta tutkimuskohteesta. Tutkimukseni analyysivaiheet myötäilevät tyypil-
listä laadullisen tutkimuksen analyysirakennetta. Analyysi etenee aineiston poh-
jalta tehtyjen havaintojen kautta johtopäätöksiin ja tulkintoihin. Analyysin lop-
putuloksena on arvoituksen ratkaiseminen, tulosten merkitystulkinta. Sitä ennen 
tapahtuvassa havaintojen pelkistämisvaiheessa aineistoa tarkastellaan tietystä 
teoreettis-metodologisesta näkökulmasta ja huomio kiinnittyy vain niihin asioi-
hin, jotka ovat tutkimuksen kannalta olennaisia ja keskeisiä. Tämän jälkeen ha-
vaintoja yhdistetään ja niistä muodostetaan erilaisia merkitysjoukkoja yhteisten 
piirteiden, nimittäjien tai sääntöjen perusteella. Näin saatuja merkitysjoukkoja 
tulkitaan ja tulokset selitetään ymmärrettävästi viitaten muuhun alan tutkimuk-
seen ja teoreettiseen viitekehykseen. (Selvi 2019; Mayring 2014; Krippendorff 
2004.)  

Tutkimukseni sisältää erilaisia lähtökohtia aineiston analyysille, koska osa-
tutkimuksissa olen käsitellyt aineistoja hieman eri tavoin. Alla olevassa taulu-
kossa 2 olen tiivistäen esittänyt kussakin osatutkimuksessa käytetyn aineiston ja 
sen analyysia ohjaavat menetelmät. 
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TAULUKKO 2  Osatutkimukset ja analyysimenetelmät 

Osatutkimus Aineisto Analyysimenetelmä  
Osatutkimus I 
Puhetta arvioinnista -Yleisten 
kielitutkintojen arvioijien käsi-
tyksiä arvioinnista 

- haastattelut - teoriaohjaava sisällönana-
lyysi 

Osatutkimus II 
Helppoa vai vaikeaa arvioida? 
Yleisten kielitutkintojen suomen 
kielen arvioijien käsityksiä vi-
ronkielisten arvioinnista  

- kyselytutkimus - teoriaohjaava sisällönana-
lyysi 

Osatutkimus III 
Sujuvaa, mutta viron kielen 
vaikutusta – Yleisten kielitut-
kintojen arvioijien käsityksiä vi-
ronkielisten suomenoppijoiden 
suullisesta taidosta 

- arvioijien kirjalliset huo-
miot puhumisen suorituk-
sista ja ensikielestä 
- tilastolliset tiedot Rikki-
näistä suomea -aineistosta  

- diskurssianalyysi 
 
- tilastolliset analyysit Facets 

Osatutkimus IV 
Yleisten kielitutkintojen arvioi-
jien käsityksiä thainkieliseksi 
tunnistettujen oppijoiden suul-
lisesta kielitaidosta 

- arvioijien kirjalliset huo-
miot puhumisen suorituk-
sista ja ensikielestä 
- tilastolliset tiedot Rikki-
näistä suomea -aineistosta  

- teoriaohjaava sisällönana-
lyysi 
 
- tilastolliset analyysit Facets 

 
Osatutkimuksissa I, II ja IV tutkimusaineistojen analyyseissa käytin laadullista 
sisällönanalyysia. Sisällönanalyysin valitsin analyysimenetelmäksi, koska sen 
avulla voi muodostaa tiivistetyn kuvauksen tutkittavasta ilmiöstä. Lisäksi mene-
telmää hyödyntämällä on mahdollista tehdä toistettavia ja luotettavia johtopää-
telmiä. Sisällönanalyysi voidaan toteuttaa induktiivisesti eli aineistolähtöisesti, 
deduktiivisesti eli teorialähtöisesti tai abduktiivisesti eli teoriaohjaavasti (Krippen-
dorff 2004, 18). Osatutkimukseni edustavat mielestäni teoriaohjaavaa sisäl-
lönanalyysia, koska kussakin osatutkimuksessa kerätyn tutkimusaineiston li-
säksi teorioiden pohjalta muodostettu taustaymmärrys arviointialasta ja kielitai-
tokäsityksiin liittyvistä ilmiöistä auttoi aineiston analyysissa ja aineiston katego-
risoinnissa. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin tavoin analyysini päämääränä oli-
kin yhdistää aineisto siihen kytkeytyvään teoriaan loogisesti kestävällä tavalla 
(esim. Krippendorff 2004, 85). Aikaisemman tiedon merkitys ei kuitenkaan ollut 
teoriaa testaavaa tai uutta teoriaa tuottavaa, vaan ennemminkin analyysin kautta 
saatujen tulosten pyrkimyksenä oli tuoda uusia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön 
(ks. Schreier 2014; Mayring 2014). 

 Sisällönanalyysin eri vaiheet ja niiden lukumäärät vaihtelevat eri teoreeti-
koiden jaotteluissa. Yksinkertaisin jaottelumalli on Ian Deyllä (1993, 27), jonka 
mukaan sisällönanalyysissä on kolme vaihetta: kuvailu, luokittelu ja yhteyksien te-
keminen. Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven (2002, 95–122) malli vastaa Deyn 
mallia, mutta he käyttävät vaiheista nimitystä redusointi, klusterointi ja abstrahointi. 
Krippendorffin (2004, 83) mukaan sisällönanalyysi taas on monisäikeisempi pro-
sessi ja se sisältää kuusi vaihetta: aineiston yksiköittäminen (unitizing) → tutki-
musilmiölle keskeisten otosten valinta (sampling) → aineiston luokitteleminen 
(coding) → aineiston redusointi (reducing) eli pelkistäminen → abduktiivinen 
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päättely ja johtopäätösten tekeminen (abductively inferring) → tutkimuskysymyk-
siin vastaaminen (narrating). Tutkimuksessa tarkastelen sisällönanalyysia Klaus 
Krippendorffin luokittelun mukaan, mutta niiden lisäksi analyysissani yksi kes-
keinen työvaihe on myös Tuomen ja Sarajärven mainitsema klusterointi eli aineis-
ton luokittelu. 

Yksiköittämisessä on kyse tekstimuotoisen aineiston tekstiosien, lauseiden 
ja ajatusyksikköjen erottelusta toisistaan. Otosten valinnalla taas aineistosta ero-
tellaan tutkimuskysymysten kannalta keskeiset sisällöt. (Krippendorff 2004, 83–
86.) Osatutkimuksessani I, II ja IV yksiköittäminen ja otosten valinta edellyttivät 
ensin analyysin kohteena olevien tekstien huolellista lukemista moneen kertaan. 
Tutkittavan ilmiön kannalta keskeisten lauseiden ja ajatusyksiköiden etsiminen 
oli osatutkimuksissa I ja II helppoa, koska haastattelua ja kyselyjä ohjasivat sel-
keät kysymykset, ja arvioijien vastaukset olivat kysymysten kautta alustavasti 
lajiteltu erilaisiin luokittelurunkoihin. Mutta tästä huolimatta aineistoista oli et-
sittävä analyysiyksiköt, joiden sisällöt edustivat tutkittavaa ilmiötä. Osatutki-
muksessa IV aineisto koottiin verkkopohjaisen kyselylomakkeen kautta. Arvioi-
jien vastaukset ensikielen tunnistamisesta ja oppijan suoritukseen liittyvistä huo-
mioista siirrettiin Excel-taulukkoon. Taulukkomuodossa olevan aineiston käsit-
tely vaati enemmän työtä; huolellisen lukemisen jälkeen etsin tutkimuksen kan-
nalta keskeiset sanat, lauseet ja ajatusyksiköt, erottelin ne tutkimusaineistosta ja 
lajittelin alustaviin alaluokkiin. 

 Koodauksen tehtävänä on luoda silta yksiköitettyjen tekstien ja tulkintojen 
välille. Koodausta kaikki teoreetikot eivät pidä Krippendorffin tavoin puhtaasti 
erillisenä prosessina analyysissa, vaan esimerkiksi Tuomi ja Sarajärvi (2004) liit-
tävät yksiköittämisen ja koodauksen yhteen, kun taas Jari Eskola ja Juha Suoranta 
(1999, 155–160) yhdistävät koodauksen aineiston pelkistämiseen. Osatutkimuk-
sissa I, II ja IV kuitenkin pidin tärkeänä erottaa koodauksen omaksi vaiheekseen, 
koska tarkka koodaus helpotti aineistojen ryhmittelyä ja merkitysyksikköjen 
koostamista. Lisäksi koodauksen avulla oli helpompi löytää arvioijien käsityk-
sistä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Luokittelun jälkeen vielä redusoin 
kutakin aineistoa poistamalla niistä tutkimuskysymysten kannalta epäolennaiset 
osat. Onnistuakseen sisällönanalyysi edellyttääkin sitä, että tiedot voidaan supis-
taa parhaiten tutkimusilmiötä kuvaaviin luokkiin. (Schreier 2014; Mayring 2014; 
Krippendorff 2004.) 

Koodatun ja redusoidun aineiston klusteroinnin ensimmäisessä vaiheessa 
merkitysyksikköjä syntyi runsaasti. Esimerkiksi osatutkimuksessa I Atlas.ti-oh-
jelmalla koodattuja kategorioita oli aluksi 45 (esim. riittävä/hyvä kielitaito, Yki päi-
vätyössä, kehittyminen arvioijana, ymmärrettävyys, sujuvuus, joustavuus, rakenteet, sa-
nasto, tuotoksen sisältö, arvioinnissa vaikeaa/helppoa, helppo oppia suomeksi jne.). Tästä 
syystä merkitysluokkien määrää oli rajattava ja aineisto luokiteltava sisällöllisesti 
laajempien pääteemojen alle (mm. arvioijakokemus ja -koulutus, työkokemus, arvi-
ointikriteerit, -koulutus ja -linja, arvioitavan persoonalliset piirteet ja muut arviointiin 
vaikuttavat piirteet) ja luotava niiden alle alakategorioita (mm. arviointikriteerit, 
joustavuus, sujuvuus, ymmärrettävyys, rakenteet).  
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Samoin osatutkimuksen IV merkitysyksikköjä syntyi paljon, koska arvioijat 

saattoivat kiinnittää huomiota tutkittavien ensikielen perusteluissa ja informan-
tin kielitaidossa moneen eri piirteeseen (esimerkiksi eri rakenteellisiin ja fonolo-
gisiin piirteisiin oppijan tuotoksessa), joten koodaukseen, aineiston redusointiin 
ja merkitysluokkiin ryhmittely veivät paljon aikaa, ennen kuin aineistosta voitiin 
tehdä johtopäätöksiä. Lopullista ryhmittelyä ohjasivat Yleisten kielitutkintojen 
puhumisen arviointikriteerit, joiden perusteella lähdin tarkastelemaan arvioijien 
käsityksiä thainkielisten suullisesta kielitaidosta. Lisäksi tilastollisten analyysien 
(Facets) avulla saadut tiedot kriteerien painotuksista arvioinnin aikana ohjasivat 
kirjallisten huomioiden luokittelua. Pääkategorioiden sisälle muodostui selkeitä 
alaluokkia, esimerkiksi ääntämisen kategoriaan arvioijien huomioista nousi sel-
keitä alaluokkia: yksittäisiin äänteisiin liittyvät vaikeudet, aksentti, intonaatio, puhe-
rytmi ja äänenkorkeus. 

Osatutkimuksen II aineisto taas koostui kyselytutkimuksesta saaduista kir-
jallisista vastauksista. Aineiston käsittely oli selkeää, koska kysymyksiä oli vain 
kaksi ja niiden perusteella oli helppo luokitella vastaukset merkitysluokkiin: mikä 
on helppoa ja mikä vaikeaa vironkielisten puhumisen/kirjoittamisen arvioinnissa. Lopul-
lisia pääkategorioita oli neljä: helppoudet puhumisessa, helppoudet kirjoittamisessa, 
vaikeudet puhumisessa ja vaikeudet kirjoittamisessa. Näiden alle muodostui useam-
pia alakategorioita, esim. helppous: testitekniset taidot, kokemus kielitesteistä, kulttuu-
rin läheisyys, ensikielen merkitys.  

Osatutkimuksessa III ja osatutkimuksessa IV aineiston käsittelyn tukena 
olivat Rikkinäistä suomea -tutkimushankkeesta saadut tilastolliset tiedot, joiden 
pohjalta lähdin tarkastelemaan laadullista aineistoa. Aineiston tilastollisessa ana-
lyysissa käytettiin Facets-ohjelmaa (Linacre 2021), joka on Raschin mallin laajen-
nus, MFRM-malli (Many-Facets Rasch Measurement). Analyysissa tarkasteltiin 
skaalamuuttujamallilla (Rating scale model) saatuja bias-analyyseja, jotka antoivat 
tietoa oppijan ensikielen tunnistamisen vaikutuksesta arviointikriteereiden käy-
tössä. Tätä tietoa hyödynsin taustatietona tarkastellessani arviointikäyttäyty-
mistä ja eri kielen piirteisiin liittyvää arvottamista. 

Luokittelun jälkeen analyysissa oli työvaiheena päättely ja johtopäätösten 
tekeminen. Tätä analyysivaihetta ohjasivat teoreettinen ymmärrys tutkittavasta 
aiheesta ja havainnot tutkittavasta ilmiöstä, joiden välillä tutkijana kävin vuoro-
puhelua. Teoreettisten näkökulmien hyödyntäminen näkyi erityisesti tutkimus-
kysymysten asettelussa, joissa hyödynsin aikaisempia teoreettisia näkökulmia ja 
myös omia teoreettisia lähtöoletuksiani. 

Osatutkimuksessa III aineiston analyysissä käytin diskurssianalyysia. Dis-
kurssien tutkimus keskittyy siihen, miten ihmiset kielenkäytössään sosiaalisina 
olentoina ilmaisevat itseään, olemistaan ja maailmaansa sekä näiden kautta käsi-
tyksiään eri ilmiöistä. Vaikka tutkija tarkastelee tutkimushetkellä kielenkäyttöä 
ja sen vaikutuksia ja seurauksia mikrotasolla, ne kuitenkin heijastelevat makro-
tason kielenkäyttöä: miten käytämme kieltä ajassa ja paikassa ja miten raken-
namme omaa sosiaalista todellisuuttamme. Diskurssianalyysin valitsin tutki-
musmenetelmäkseni siksi, että se avasi näkökulmia kieleen funktionaalisena, 
kontekstisidonnaisena ja dynaamisena resurssina, joiden vuoksi samaa ilmiötä 
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voidaan kuvata eri tavoin. (Pietikäinen & Mäntynen 2019.) Lähestymistapa mie-
lestäni sopii hyvin käsitysten tutkimiseen, koska myös käsitykset ovat konteks-
tiin ja vuorovaikutukseen liittyviä sekä tavallisesti dynaamisia luonteeltaan.  

Laadullisen tutkimuksen mukaisesti analyysin tarkoituksena oli ymmärtää 
arvioijien käyttäytymistä ja hahmottaa heidän kommenttiensa taustalla olevia 
tulkintoja ja merkityksiä. Diskurssitutkimuksen avulla pyrin ennen kaikkea ha-
vainnoimaan ja kielentämään heidän kirjallisten huomioidensa takana olevia 
merkityksiä: mitä käsityksiä arvioijat kantavat vironkielisten suomenoppijoiden 
suullisesta taidosta sekä miten ja millä perusteella nämä käsitykset voidaan pää-
tellä. 

Aineiston analyysi eteni varsin samankaltaisesti kuin sisällönanalyysissa-
kin. Analyysiprosessin aloittaminen edellyttää aina aineiston kartoitusta ja järjes-
tämistä sekä sen huolellista lukemista. Aineiston tarkka teemoittelu ja ryhmittely 
helpottaa sen käsittelyä. (Pietikäinen & Mäntynen 2019.) Teemoittelun, luokitte-
lun ja järjestämisen tein Excelillä, koska aineisto oli siirretty Excel-tiedostoon 
verkkopohjaisesta kyselystä. Excelissä merkitsin eri väreillä tutkimuskysymys-
ten kannalta tärkeimmät havainnot. Excelissä oli helppo hakutoiminnolla etsiä 
tiettyjä käsitteitä (esim. sujuvuus, rakenteet, sanasto, ymmärrettävyys jne.) ar-
vioijien kommenteista. Aineiston käsittelyn jälkeen syntyi erilaisia luokkia, esi-
merkiksi oppijoiden ensikielen tunnistamisen taustalta löytyi kuusi tyypillistä 
luokkaa: intonaatio, puherytmi, sanasto, rakenteet, vokaalien ääntyminen ja konsonant-
tien esiintyminen. Arvioinnissa käytetyistä kriteereistä taas tietyt kriteerit, kuten 
sujuvuus ja ilmaisun tarkkuus olivat muita kriteereitä yleisimpiä maininnoissa, 
mutta huomioista löytyi myös kriteereiden ulkopuolisia luokkia, jotka liittyivät 
oppijan henkilökohtaisiin tapoihin puhua kieltä tai viittauksia heidän elämäänsä 
Suomessa (esim. miten kauan ovat asuneet Suomessa, missä työskentelevät). 

Aineiston käsittelyn jälkeen oli helpompi keskittyä aineiston kannalta kes-
keisiin ja usein toistuviin ilmiöihin arvioijien huomioissa. Analyysissa syvennyin 
tutkimuskysymyksiini liittyviin piirteisiin eli arvioijien kielitaitokäsityksiin ja vi-
ronkielisten kielitaitoon kuuluviin piirteisiin. Näitä pyrin jäsentämään aikaisem-
pien tutkimusten ja teoreettisten käsitteiden avulla. Aineiston abstrahointi yksit-
täisistä havainnoista laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja näiden havaintojen jäsen-
täminen teoreettisen tiedon avulla käsitteellistää havainnot yleiselle tasolle ja 
kytkee ne tutkimuskenttään ja aiempiin tutkimuksiin sekä laajempaan yhteis-
kunnalliseen kontekstiin ja toimintaan (Pietikäinen & Mäntynen 2019). Tästä 
syystä analyysin aikana pyrin käymään keskustelua aineiston kanssa.  Näin pys-
tyin tulkitsemaan luotettavasti arvioijien taustalla vaikuttavia käsityksiä ja sito-
maan ne laajempaan intertekstuaaliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin.  
  



Tässä luvussa esittelen lyhyesti tutkimukseeni liittyvien osatutkimusten tutki-
muskysymykset, tutkimusasetelman ja päätulokset. Osatutkimuksista ensim-
mäinen (osatutkimus I) keskittyy kielitaidon arviointiin kytkeytyviin käsityk-
siin. Osatutkimuksessa II käsitellään sekä kielitaidon arviointiin että suulliseen 
kielitaitoon liittyviä käsityksiä, ja kahden viimeisen osatutkimuksen (osatutki-
mukset III ja IV) keskiössä ovat pääasiassa suulliseen kielitaitoon vaikuttavat 
käsitykset. 

4.1 Osatutkimus I: Puhetta arvioinnista 

Ahola, S. 2016. Puhetta arvioinnista – Yleisten kielitutkintojen arvioijien käsityk-
siä arvioinnista. Teoksessa Huhta, A. & R. Hildén (toim.), Kielitaidon arviointitut-
kimus 2000-luvun Suomessa. AFinLA-e. Soveltavan 
kielitieteen tutkimuksia 2016 / n:o 9. 89–109. 

Suomen kielen arvioijien haastatteluista (N=19) koostuvassa ensimmäisessä osa-
tutkimuksessani keskityin arvioijina toimivien käsityksiin omasta arviointilinjas-
taan: miten arviointi-identiteetti syntyy ja mikä merkitys sen syntymiselle on ar-
vioijan taustatekijöillä, kuten arviointikoulutuksella ja työkokemuksella sekä ar-
viointikokemuksella. Lisäksi tutkimuksessani tarkastelin sitä, miten arviointia 
ohjaavat mittarit, arviointikriteerit, vaikuttavat arvioijana toimimiseen sekä 
mitkä arviointikriteereiden ulkopuoliset tekijät vaikuttavat arviointipäätöksiin ja 
arviointikäyttäytymiseen. Pohdin myös arviointikoulutuksen merkitystä arvi-
ointitoiminnassa ja yleensä arvioija-opettajana toimimisessa sekä pyrin valaise-
maan sitä, mitkä asiat ja tekijät ohjaavat arviointia ja millaisia käsityksiä arvioin-
tiin liittyy. 

Yleisten kielitutkintojen arvioijana toimimisella ja tutkintojärjestelmän tar-
joamalla koulutuksella oli merkitystä arvioijien arvioijaidentiteetille ja käsityk-

4 OSATUTKIMUSTEN TULOKSET 
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sille arvioinnista. Arvioijille oli heidän oman kertomansa mukaan syntynyt käsi-
tys siitä, millainen heidän arviointilinjansa oli. Arvioijat olivat saaneet arviointi-
linjastaan tietoa tutkintojärjestelmän tuottamien henkilökohtaisten arviointipa-
lautteiden kautta, mutta käsityksiä omasta arviointikäyttäytymisestään he loivat 
lisäksi vertaamalla omaa arviointilinjaansa muiden arvioijien kanssa koulutusti-
laisuuksissa. Koulutuksen aikaisissa keskusteluissa arvioijat kommentoivat kou-
lutusnäytteitä, ja keskustelut toivat usein esiin eroja arviointilinjoissa. 

Arviointityöstä saadulla kokemuksella koettiin olevan merkitystä sekä ar-
viointityössä että arvioijana kehittymiselle, ja se antoi varmuutta arviointiin 
myös omassa päivätyössä opettajana. Arvioijakokemus tosin voidaan ymmärtää 
kahdella eri tavalla: kokeneena arvioijana voidaan pitää sellaista arvioijaa, joka 
on toiminut pitkään arvioijana tutkintojärjestelmässä, mutta lisäksi sellaista ar-
vioijaa, joka on määrällisesti arvioinut paljon (Lim 2011). Pääosaa suomen arvioi-
jista voidaan pitää Limin määritelmän mukaisesti varsin kokeneina arvioijina, 
koska arviointimäärät ovat olleet suuret arviointikerroittain ja useat arvioijat 
ovat toimineet useita vuosia arvioijina. Arvioijat pitivät etenkin arviointimäärien 
merkitystä keskeisenä tekijänä arvioijana kehittymiselle, koska omassa työssä ar-
viointimäärät ovat olleet pieniä. Yleisissä kielitutkinnoissa tehty arviointityö ja 
koulutukset olivat arvioijien mukaan auttaneet heitä hahmottamaan eri taitotasot 
paremmin, mikä on vaikuttanut oman arviointilinjan rakentumiseen. Kokemus 
toi mukanaan arviointiin varmuutta, vaikkakin arviointiin nähtiin liittyvän aina 
epävarmuutta. Epävarmuutta loi erityisesti arvioitavien suoritusten epätasai-
suus. Epätasaisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että oppijan suorituk-
sessa oli piirteitä useammalta taitotasolta, mistä syystä suoritusten asettaminen 
arviointiasteikolle oli joskus vaikeaa. Kokemuksen muuttumista rutiiniksi ei kui-
tenkaan pidetty hyvänä, koska liika rutiininomaisuus saattaa johtaa siihen, että 
arvioinnissa painottuvat vain tietyt arviointikriteerit. Arviointikokemuksen näh-
tiin kuitenkin vaikuttavan siihen, että kielitaitoa tarkasteltiin aikaisempaa holis-
tisemmin. 

Arviointikokemuksen ja -koulutuksen merkitystä arviointilinjan muodos-
tumiselle on tutkittu paljon (esim. Barkaoui 2010; Eckes 2005; Schoonen, Veeger 
& Eiting 1997; Cumming 1990). Tutkimusten perusteella kokemus (esim. Lim 
2011; Eckes 2008) tuo ensinnäkin varmuutta arviointikriteereiden käyttöön ja vai-
kuttaa niiden monipuolisempaan hyödyntämiseen arviointitilanteessa (esim. 
Barkaoui 2011). Lisäksi kokemuksella on merkitystä sille, että arviointilinja muo-
dostuu johdonmukaisemmaksi ja että arvioijat löytävät paremmin tasapainon 
oman ankaruus–lempeys-linjansa suhteen. Monet Yleisten kielitutkintojen ar-
vioijat kokivat, että heidän arviointilinjansa oli muuttunut lempeämmäksi koke-
muksen myötä. Vastaavan havainnon teki Sara Cushing Weigle (1999) kirjoitta-
misen arviointiin keskittyvässä tutkimuksessaan. Weigle (1999) havaitsi, että 
vasta uransa alussa olevat arvioijat olivat kokeneita arvioijia tiukempia, mutta 
kokemuksen myötä arviointilinja muuttui lempeämmäksi. Kokemukset lempey-
destä liittyivät osatutkimukseni mukaan siihen, että sallivuus virheitä kohtaan 
oli kokemuksen myötä lisääntynyt ja että arviointikriteereiden tullessa tutuksi 
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arvioijat tarkastelivat kieltä enemmän holistisesti kuin yksittäisten analyyttisten 
kriteereiden kautta. 

Osatutkimukseni tulosten mukaan arviointikoulutukset vahvistivat käsi-
tyksiä kielitaidon kehittymisestä, koska koulutusnäytteiden ja keskustelujen 
avulla saatiin tukea omille käsityksille kielitaidon tasoista ja arviointikriteereiden 
sisällöistä. Koulutusten merkitystä arvioijan toiminnalle on tutkittu paljon, ja 
siitä on saatu hieman ristiriitaisia tuloksia. Esimerkiksi Weigle (1998; myös Orr 
2002 ja Papajohn 2002) ei nähnyt koulutuksella olevan pitkäaikaista merkitystä 
arviointikäyttäytymiselle, mutta toisissa tutkimuksissa (esim. Davies 2016; Lim 
2011; Fulcher 2003) taas koulutuksen nähtiin vaikuttavan arvioijien sisäiseen joh-
donmukaisuuteen, ja myös arvioijien väliseen johdonmukaisuuteen. Osatutki-
muksessani Yleisten kielitutkintojen arvioijien mielestä koulutus kehitti heitä 
ammatillisesti, mikä auttoi heitä sekä arviointityössä että opetustyössä. Keskus-
telut arvioinnista eivät ole tavallisia opetustyössä, vaikka arviointi on osa opet-
tajan työnkuvaa. Siksi Yleisten kielitutkintojen koulutuksessa käydyt yhteiset 
keskustelut muiden opettajien kanssa koettiin hedelmällisiksi oman ammattitai-
donkin näkökulmasta. 

Arviointia ohjaavat sanalliset arviointikriteerit. Arviointikriteereihin ar-
vioijat kertoivat tukeutuvansa etenkin silloin, kun oppijan taito oli taitotasojen 
rajalla tai kun hänen suorituksensa oli epätasainen. Vaikka arviointikriteereitä 
pidettiin tärkeänä työkaluna arviointiprosessissa, niihin liittyi myös ongelmia. 
Arvioijat pitivät kriteereitä monitulkintaisina, mistä syystä tulkinnat kriteereiden 
sisällöistä vaihtelevat arvioijittain. Sanallisten kriteereiden hankaluus onkin juuri 
siinä, että niiden lopullisesta tulkinnasta päättää aina arvioija itse (Lumley 2002). 
Lisäksi ongelmia aiheutti se, että arvioijat eivät aina pystyneet löytämään kritee-
reistä selvää kuvausta oppijan kielitaidosta. Tällaisissa tapauksissa arvioijat tu-
keutuivat ulkopuolisiin kriteereihin, esimerkiksi vertaamalla oppijan taitoa 
omien opiskelijoidensa taitoon. Arviointikriteereiden ulkopuolisten kriteereiden 
käyttö saattaa olla joissain tapauksissa käyttökelpoista, mutta jos arviointi koh-
distuu osallistujan persoonallisiin piirteisiin, oppijan puhetapaan tai käsialaan, 
heikentävät tällaiset kriteerit arvioinnin luotettavuutta. Haastatellut arvioijat 
myös kiinnittivät huomiota joihinkin kielen ulkopuolisiin tekijöihin ja reflektoi-
vat niiden merkitystä arviointiprosessin aikana. Reflektointi auttaakin oman ar-
viointikäyttäytymisen ja yleensä arviointiin liittyvien käsitysten tunnistamisessa. 

4.2 Osatutkimus II: Helppoa vai vaikeaa arvioida? 

Ahola, S. & Tossavainen, H. 2016. Helppoa vai vaikeaa arvioida?: Yleisten 
kielitutkintojen suomen kielen arvioijien käsityksiä vironkielisten arvioinnista. 
Lähivõrdlusi/Lähivertailuja, 26, 27–53. doi:10.5128/LV26.01. 
 
Osatutkimus II oli Henna Tossavaisen kanssa kirjoitettu yhteisartikkeli, jossa 
oma osuuteni liittyi erityisesti kyselyaineiston analyysiin ja sen raportointiin. Ar-
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tikkelissa tarkastelimme kyselytutkimuksen avulla arviointiin kuuluvia help-
pouksia ja vaikeuksia. Vironkieliset valittiin tutkimuksen kohteeksi, koska he 
ovat lukumääräisesti yksi suurimmista osallistujajoukoista Yleisissä kielitutkin-
noissa. Lisäksi syynä oli viron ja suomen lähikielisyys, joka aiheutti arvioijien 
mukaan arviointiongelmia, vaikka osallistujien suomen kielen taito on testitulos-
ten perusteella ollut hyvä. Vironkielisten kohdalla arvioijat joutuivat usein poh-
timaan sitä, yltääkö oppijan suoritus taitotasolle 4 (B2) vai onko suorituksessa 
jotain sellaisia piirteitä, jotka jättävät sen vielä taitotasolle 3 (B1), kun monen 
muun osallistujaryhmän kohdalla vastaavat pohdinnat liittyivät tavallisesti tai-
totasojen 2 (A2) ja 3 (B1) rajalle.  

Testitilanteessa ns. testiteknisillä taidoilla on kielitaidon rinnalla merkitystä 
tutkinnosta suoriutumiselle. Arvioijien mielestä vironkielisillä oli etua lähikieli-
syydestä moneen muuhun osallistujaryhmään verrattuna, koska heillä on ohjei-
den ymmärtämistä helpottavat hyvät ymmärtämisen taidot ja itse tutkinnon suo-
rittamiseen liittyviä testiteknisiä taitoja. Saatuihin taitotasoarvioihin vaikutti ar-
vioijien mukaan se, miten hyvin oppijat ymmärtävät kirjoitetut tehtävänannot ja 
ohjeet. Tehtävänantojen hyvä ymmärtäminen vaikuttaa myös suoritusten sisäl-
töön. Arvioijat kokivatkin voivansa keskittyä vironkielisten arvioinnissa pelkäs-
tään kielelliseen tuotokseen, koska tehtävänanto oli yleensä tulkittu oikein. Teh-
tävänantojen tulkinnassa arvioijien mukaan vironkielisiä auttoi lisäksi samankal-
tainen kulttuuri ja ajattelutapa. Näiden syiden vuoksi arvioijista monet tutkin-
noissa käytetyt aihepiirit ja kielenkäyttötilanteet olivat vironkielisille tuttuja 
oman kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan kautta. 

Arvioijat pitivät kielten typologisia yhtäläisyyksiä, maantieteellistä ja kult-
tuurillista läheisyyttä kielenoppimista ja sitä kautta testin suorittamista helpotta-
vina tekijöinä, mutta arviointiin lähikielisyys toi myös omat vaikeutensa. Vaikeu-
det vironkielisten arvioinnissa liittyivät tutkinnon toiminnalliseen ja kommuni-
katiiviseen luonteeseen. Jokapäiväisen elämän kielenkäyttö on yhteydessä ym-
märrettävyyteen (comprenhesibility) (Isaacs, Trofimovich & Foote 2018). Ymmär-
rettävyyden näkökulmasta vironkielisten puutteet suomen kielessä olivat arvioi-
jista vähäisiä, koska tuotokset olivat sujuvia ja ääntäminen sekä kirjoitusasu oli-
vat selkeitä. Arvioinnissa he joutuivat ottamaan kantaa siihen, miten paljon tuo-
toksissa sallitaan vieraan kielen vaikutusta. Vironkieliset sanat ja rakenteet ovat 
suomalaisille usein ymmärrettäviä, minkä takia arvioinnissa ymmärrettävyyden 
määrittely arviointiprosessin aikana oli vaikeaa. Yksi arvioija totesikin, että vai-
keinta on tasapainoilla arvioinnin aikana sen kanssa, missä menevät kielten rajat 
ja minne ne piirretään. 

Ääntäminen on tärkeä kielen piirre arvioitaessa suullista kielitaitoa, koska 
kyky ääntää suomea on yhteydessä juuri ymmärrettävyyteen. Ääntämisen 
kautta syntyy myös vaikutelma tuotoksen sujuvuudesta tai sen sujumattomuu-
desta. Vierasperäinen korostus puheessa tunnistetaan yleensä jo varsin vähäi-
sestä puhenäytteestä, mikä voi vaikuttaa käsityksiin puheen hyvyydestä tai huo-
noudesta. (Munro & Derwing 1995.) Vironkielisten ääntämistä arvioijat pitivät 
tunnistettavana, mutta kohdekielisenä. Koska kieli kuulosti hyvin helposti tuo-
tetulta ja sujuvalta, sen sisältämät puutteellisuudet peittyivät sujuvuuden alle. 
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Osaamista kuvattiin välillä pintaosaamisena, jolloin puhe kuulosti sujuvalta, 
mutta oppija puhui viroa ja suomea sekaisin, ja lauseissa oli puutteita sanaston 
ja rakenteiden tarkkuudessa. 

Vironkielisten arvioinnin yhteydessä arvioijat pohtivat lisäksi kielitaidon 
arvioinnin oikeudenmukaisuutta. Heitä askarruttivat tyypillinen arviointipro-
sessiin liittyvä kysymys: ovatko he arvioissansa liian lempeitä vai liian ankaria 
suhteessa suorittajien taitoon. Vironkielisten kohdalla heitä myös mietitytti se, 
vaikuttaako heidän arviointipäätöksiinsä tieto oppijan kulttuurisesta taustasta ja 
asettavatko he sen vuoksi tuotoksille liian korkeita tai liian matalia taitotasovaa-
timuksia. Tällaiset pohdinnat kuvastavat sitä, miten arvioijat reflektoivat arvi-
ointiprosessin aikana omaa linjaansa, mutta myös havainnoivat oppijoiden taus-
tamuuttujia. 

4.3 Osatutkimus III: Sujuvaa mutta viron kielen vaikutusta 

Ahola, S. 2020. Sujuvaa, mutta viron kielen vaikutusta – Yleisten kielitutkintojen 
arvioijien käsityksiä vironkielisten suomenoppijoiden suullisesta taidosta. Virit-
täjä, 124(2), 217–242. https://doi.org/10.23982/vir.79831. 

 
Osatutkimuksessa III tarkastelin arvioijien kielitaitokäsityksiä vironkielisten op-
pijoiden kautta. Lisäksi kuvasin artikkelissa sitä, mikä merkitys oppijan ensikie-
len tunnistamisella on arviointikäyttäytymiseen. Tutkimus liittyy Suomen Aka-
temian hankkeeseen Rikkinäistä Suomea – Aksenttien arviointi yhteiskunnallisena 
portinvartijana, jossa tarkastellaan vironkielisten ohessa ensikielenään arabiaa, 
venäjää, suomenruotsia ja thaita puhuvien oppijoiden aksentin vaikutusta suul-
lisesta kielitaidosta annettaviin arvioihin. Vironkieliset valitsin tarkastelun koh-
teeksi osatutkimukseeni, koska he edustavat ensikielen ryhmää, joita arvioijat 
yleensä pitävät hyvinä suomen kielen taitajina. Myös tutkintotulosten perus-
teella he menestyvät hyvin suomen kielen tutkinnossa.  

Koska arvioijien käsityksissä vironkieliset hallitsivat hyvin suomen kieltä, 
tutkimuskysymykset olivat yhteydessä hyvään kielitaitoon. Ensinnäkin halusin 
saada selville, mistä piirteistä hyvä suullinen kielitaito koostuu. Lisäksi osatutki-
muksessa pyrin vastaamaan kysymyksiin, mitä käsityksiä vironkielisten suo-
menoppijoiden suulliseen kielitaitoon liittyy ja miten oppijoiden ensikielen tun-
nistaminen vaikuttaa käsityksiin kielitaidosta. Tiedot oppijoiden ensikielen tun-
nistamisesta ja sen vaikutuksesta arviointikriteereiden käyttöön olivat osa tutki-
mushankkeen määrällistä aineistoa, jota käytin pohjatietona analysoidessani laa-
dullisesti arvioijien kirjoittamia huomioita oppijoiden ensikielestä ja kielitaitota-
soista sekä yleensä suorituksesta. 

Arvioijat tunnistivat tuotosten perusteella helposti vironkieliset oppijat ja 
osasivat mainita useita erilaisia kielellisiä piirteitä, joista tunnistivat oppijoiden 
ensikielen. Hyvin tarkatkin kuvaukset lähdekielisistä piirteistä kohdekielessä 
kertoivat siitä, että arvioijat kantoivat mukanaan käsityksiä puutteista, jotka hei-
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dän mielestään olivat tyypillisiä vironkielisille suomenoppijoille. Oppijoiden kie-
litaito yhdistettiin hyvään kielitaitoon, mitä korostettiin nimittämällä kielitai-
dossa havaittuja puutteita lipsahduksiksi. Tunnistamisella vaikutti vironkielis-
ten oppijoiden kohdalla olevan merkitystä arviointikäyttäytymiselle, mikä tuli 
esiin siten, että tunnistettuaan puhujat vironkielisiksi arvioijat odottivat heiltä 
varsin hyvää suomen kielen taitoa. 

Vironkielisten tuotoksissa arvioijat kiinnittivät huomionsa tiettyihin kielen 
piirteisiin. Yleisesti he kuvailivat tuotoksia sujuviksi, mutta tarkasteltaessa suju-
vuus-kriteerin käyttöä suhteessa muihin kriteereihin, sujuvuus ei näyttäytynyt 
muita kriteereitä merkittävämpänä mittarina määriteltäessä kielitaidon tasoa. 
Tämä antaa viitteitä siitä, että sujuvuus on arvioijille monisyinen kriteeri ja yh-
distyy moneen kielitaidon piirteeseen, kuten rakenteiden tarkkuuteen ja sanas-
ton hallintaan ja laajuuteen sekä hyvään kohdekielen ääntämykseen että myös 
puhenopeuteen ja tuottamisen helppouteen sekä yhtäjaksoiseen ja spontaaniin 
puheeseen. Sujuvuus yhdistyi sekä oppijan tapaan tuottaa, helppouteen kuun-
nella ja ymmärtää puhetta. Vaikka sujuvuuteen liittyi ymmärrettävyys, se ei ollut 
hyvän kielitaidon yhteydessä enää niin merkittävä tekijä, vaan sen sijaan arvi-
oinnissa selkeästi painotettiin rakenteiden tarkkuutta ja ilmaisun tarkkuutta, laa-
juutta ja idiomaattisuutta sekä kohdekielistä ääntämistä ja fonologista hallintaa.  

Ilmaisun (sanaston) tarkkuuden, laajuuden ja idiomaattisuuden, rakentei-
den tarkkuuden sekä ääntämisen ja fonologisen hallinnan painottaminen arvi-
oinnissa oli yhteydessä oppijoiden kielitaidon tasoon, mutta lisäksi oppijan ensi-
kielen tunnistamiseen. Kun oppijan ensikieli tunnistettiin viroksi, oppijoita pal-
kittiin ilmaisun tarkkuudesta, laajuudesta ja idiomaattisuudesta sekä rakentei-
den hallinnasta. Ääntämiseen ja fonologiseen hallintaan tunnistaminen taas vai-
kutti negatiivisesti: vironkieliseksi tunnistetut saivat ääntämisestä heikompia ar-
vioita verrattuna ei-tunnistettuihin. 

Rakenteiden ja ilmaisun tarkkuuden korostuminen arvioinnissa kytkeytyi 
oppijoiden hyvään kielitaidon tasoon, koska kielitaidon ylemmillä taitotasoilla 
tarkkuuden vaatimukset näissä kielen piirteissä lisääntyvät (Eckes 2008; Euroo-
pan neuvosto 2003; Pollitt & Murray 1996). Rakenteiden ja sanaston painottumi-
nen arvioinnissa viittasi lisäksi näiden piirteiden arvostamiseen kielitaidossa. 
Piirteiden ahkera havainnointi oli yhteydessä arvioijien kantamiin käsityksiin 
siitä, miten viron kieli vaikuttaa suomen kielen sanastoon ja rakenteeseen. Tästä 
syystä he ehkä keskittyivät arvioinnissaan tarkkailemaan näitä piirteitä. Sanaston 
ja rakenteiden hyvä hallinta vaikutti lisäksi siihen, että oppijoiden suorituksia 
kuvailtiin sujuviksi, koska sujuvuuteen liittyvät rakenteiden tarkkuus ja ilmai-
sun monipuolisuus ja kompleksisuus (esim. Chambers 1997).  

Vaikka vironkielisten tuotoksia kuvattiin sujuviksi ja usein luonteviksi, hei-
dän ääntämisensä ja fonologinen hallintansa arvioitiin heikoimmaksi piirteeksi 
kielitaidossa. Tulos oli yhteydessä oppijoiden ensikielen tunnistamiseen, koska 
maininnat vironkielisestä intonaatiosta, puherytmistä ja aksentista kielennettiin 
kielitaidossa puutteiksi, vaikka muuten kielitaitoa pidettiinkin hyvänä ja jopa 
kohdekielenomaisena. Lisäksi ääntämiseen ja fonologiseen hallintaan liitettiin 
oppijan persoonallinen tapa puhua, kuten puhujan äänenkorkeus, äänen sävy ja 
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puhenopeus. Arviointiprosessiin selkeästi vaikuttivat ensikielen tunnistamisen 
ja oppijan tuottaman sisällön kautta heränneet mielikuvat, käsitykset ja stereoty-
piat oppijoista. Näillä piirteillä on todettu myös aikaisempien tutkimusten mu-
kaan (esim. Kang 2008) olevan vaikutusta ennen kaikkea ääntämisestä annetta-
viin arvioihin. 

Tutkimus osoitti, että arvioijien taustamuuttujat, etenkin työkokemus ja ko-
kemukset erilaisista S2-oppijoista, vaikuttavat arviointikäyttäytymiseen ja käsi-
tyksiin tiettyjen oppijoiden taidosta. Kokemus luo käsityksiä siitä, mitkä asiat 
ovat helppoja ja vaikeita tietyn kielitaustan omaaville oppijoille ja missä järjes-
tyksessä kielen eri piirteet suomen kielessä opitaan. Lisäksi arvioijat kantavat kä-
sityksiä, jotka kumpuavat ympäröivästä yhteiskunnasta ja kulttuurista. Tällaisia 
käsityksiä olivat muun muassa odotukset liittyen vironkielisten suomen kielen 
oppimisen helppouteen.  

4.4 Osatutkimus IV: Käsityksiä thainkieliseksi tunnistettujen 
suullisesta taidosta 

Ahola, S. 2020. Yleisten kielitutkintojen arvioijien käsityksiä thainkieliseksi tun-
nistettujen suomenoppijoiden suullisesta taidosta, Puhe ja kieli, 40(4), 203–224. 
https://doi.org/10.23997/pk.103307. 
 
Osatutkimus IV tarkasteli thainkielisten oppijoiden suulliseen suomen taitoon 
liittyviä kielitaitokäsityksiä ja sitä, mistä arvioijat tunnistavat thainkieliset oppijat. 
Thainkieliset valitsin tutkimuskohteeksi, koska thainkieliset olivat yksi ensikie-
len ryhmä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Rikkinäistä Suomea – 
Aksenttien arviointi yhteiskunnallisena portinvartijana (ks. osatutkimus III). Lisäksi 
valintaan vaikutti se, että thainkieliset ovat yksi suurimmista Suomessa asuvista 
ensikielen ryhmittymistä ja maahanmuuttajayhdyskunnista (SVT 2018). Heihin 
myös liitetään suomalaisessa yhteiskunnassa erilaisia stereotyyppisiä käsityksiä, 
kuten nuoret thaivaimot ja marjanpoimijat. Isoloivaan kieliryhmään kuuluva 
thai on hyvin erilainen morfologiselta typologialtaan kuin agglutinoiviin kieliin 
kuuluva suomi, minkä vuoksi suomen kielen oppiminen vaatii usein ponniste-
luja oppijoilta. Myöskin ääntämistä pidetään haastavana taitona thainkielisille, 
koska thaista puuttuu suomen kielen vokaaleita ja konsonantteja muistuttavat 
äänteet. Lisäksi thainkieliset tuovat lähdekielestään suomen kieleen poikkeavan 
sävelkulun, koska thaissa sävelkorkeudella ilmaistaan merkityksiä (Aho, Toivola, 
Karlsson & Lennes 2016). 

Tutkimukseen osallistuneet kymmenen ensikielenään thaita puhuvaa oppi-
jaa tunnistettiin hyvin juuri ääntämiseen liittyvien heikkouksien ja puutteiden 
takia. Parhaiten tunnistetut thainkieliset olivat naisia, joiden tunnistaminen oli 
arvioijille todennäköisesti siksi helpompaa, että he olivat sekä opettaneet thain-
kielisiä naisopiskelijoita että arvioineet thainkielisten naisoppijoiden tutkinto-
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suorituksia. Tästä syystä he osasivat varsin hyvin nimetä tyypillisiä, lähinnä fo-
nologiaan kuuluvia piirteitä, perustellessaan tunnistamiseen johtavia syitä. On-
gelmat tiettyjen äänteiden tuottamisessa, kohdekielestä poikkeava puherytmi ja 
intonaatio paljastivatkin usein puhujan thainkieliseksi. Tunnistaminen vaikutti 
annettuihin taitotasoarvioihin, koska ääntämistä ja fonologista hallintaa pidettiin 
oppijoiden heikoimpana piirteenä kielitaidossa. Arvioijien mukaan ääntämison-
gelmien vuoksi puhetta oli välillä vaikea ymmärtää, ja samoin puheen tuottami-
nen vaikutti olevan ongelmien vuoksi raskasta itse oppijallekin. Arvioijat myös 
toivat esiin käsityksiä siitä, että thainkielisillä suomenoppijoille vaikeudet ääntää 
suomea ovat tyypillisiä ja ne johtuvat lähtö- ja kohdekielen eroista. Ääntämisen 
vuoksi thainkielisten ymmärtäminen vaati arvioijien mukaan totuttelua, koska 
ymmärtäminen edellytti usein puhujan viestin tulkintaa. 

Tunnistamiseen vaikutti arvioijien kantama tieto siitä, keitä thainkieliset 
oppijat Suomessa ovat. Suurin osa Suomessa asuvista thainkielisistä on naisia 
(SVT 2018), ja tästä syystä arvioijat tunnistivat naiset hyvin, mutta kahta thain-
kielistä miestä he eivät tunnistaneet. Nuorten thaimiesten puheesta he eivät löy-
täneet samoja lähdekielestä johtuvia piirteitä kuin naisten tuotoksista, minkä 
vuoksi heitä ei yhdistetty thainkielisiksi. Ensikielen tunnistaminen tapahtuu ta-
vallisesti jo varsin vähäisten kielellisten vihjeiden avulla (Flege 1988). Tämänkin 
tutkimuksen perusteella muutamat kielelliset vihjeet synnyttivät erilaisia mieli-
kuvia ja käsityksiä oppijoista ja heidän ensikielestään ja näiden kautta kielitai-
dosta arviointiprosessin aikana. 

Oppijoilla oli arvioijien mielestä ääntämisen ja fonologisen hallinnan lisäksi 
paljon haasteista suomen kielen rakenteiden tarkkuudessa. Arvioijista heikko ra-
kenteiden hallinta vaikutti ymmärrettävyyteen ja viestin perillemenoon. Osasta 
arvioijia heikkoon rakenteiden hallintaan vaikutti se, että kieltä on opittu arki-
päivän kielenkäyttötilanteissa puhumalla ja kuuntelemalla, ja näin opittu kieli ei 
kehitä rakenteellista osaamista yhtä hyvin kuin formaali kielenoppiminen. Ra-
kenteisiin liittyvät huomiot olivat myös yhteydessä siihen, että opettajina he oli-
vat tottuneita tarkkailemaan puutteita juuri rakenteiden hallinnassa, minkä 
vuoksi niitä todennäköisesti kommentoitiin muita kriteereitä useammin. 

Tuotoksissa havaitut puutteet ääntämisessä ja rakenteissa sekä ymmärtä-
misvaikeudet voivat tehdä tuotoksesta epäsujuvan, mutta thainkielisten koh-
dalla heidän kielitaitonsa vahvuutena pidettiin sujuvuutta. Sujuvuus yhdistyi 
ennen kaikkea aktiivisuuteen tuottaa puhetta ja täyttää annettu puheaika tuotok-
sella. Sujuvuuden lisäksi arvioijat perustivat thainkielisille annettavan kielitaito-
arvionsa yleiskriteeriin. Tämä oli mielenkiintoinen havainto, koska yleiskriteeri 
sisältää piirteitä kaikista analyyttisistä kriteereistä, ja kirjallisten huomioiden pe-
rusteella useammassa kielen piirteessä havaittiin puutteita. Syynä yleiskriteerin 
merkittävyyteen arvioinnissa oli se, että arvioijat yhdistivät tuotoksen ymmär-
rettävyyden yleiskriteeriin, mikä määritteli oppijan kielitaidon tason. Jos tuotos 
oli arvioijasta ymmärrettävää, oppijaa palkittiin taitotasolla 3 kielitaidon ollessa 
perus- ja keskitason rajalla. Jos tuotos taas ei ollut heistä ymmärrettävää, oppijan 
taito ei vielä täyttänyt keskitason kriteereitä. Ymmärrettävyys ei ole oma analyyt-
tinen kriteeri Yleisten kielitutkintojen arviointia ohjaavissa kriteereissä, mutta se 



74 
 

sisältyy useampaan analyyttiseen kriteeriin. Osatutkimukseni mukaan arvioijat 
kuitenkin käyttävät ymmärrettävyyttä hyvin paljon määritellessään oppijoiden 
kielitaidon tasoa. 

Osatutkimus vahvisti osatutkimuksen III tuloksia: oppijan ensikielen tun-
nistaminen vaikuttaa arviointiin. Olettamus ensikielestä herättää käsityksiä op-
pijan taidoista, ja tuotoksista löydetään ja myös etsitään tyypillisiä tiettyyn ensi-
kieleen liittyviä piirteitä. Näin tapahtui niissäkin tapauksissa, kun oletettu ensi-
kieli ei ollut oikea. Huonosti tunnistettujen miespuolisten thainpuhujien suori-
tuksista kuultiin tyypillisiä arabian-, somali- ja venäjänkielisten suomenoppijoi-
den piirteitä. Lisäksi tunnistaminen herätti tunteita puhujia kohtaan, millä vai-
kutti olevan myös vaikutusta arviointiin. Suomen oppimista pidettiin thainkieli-
sille vaikeana, mistä syystä heidän kielitaitonsa arvioitiin yleiskriteerin kautta 
paremmaksi kuin mitä yksittäisten analyyttisten kriteereiden arviot kertoivat op-
pijoiden kielitaidosta.  

 



Tässä sosiokulttuuriseen viitekehykseen tukeutuvassa käsitystutkimuksessani 
olen tutkinut Yleisten kielitutkintojen suomen kielen arvioijien käsityksiä kieli-
taidon arvioinnista ja suullisesta kielitaidosta. Tutkimukseni viimeisessä luvussa 
pohdin vielä tarkemmin arvioijien käsityksiä ja vedän yhteen edellisessä luvussa 
esittämieni osatutkimusten tulokset sekä vastaan tutkimuksen alussa esittämiini 
tutkimuskysymyksiin. Sen jälkeen tarkastelen, mikä on tämän tutkimuksen mer-
kitys käsitystutkimusten ja kielitaidon arvioinnin näkökulmista. Sitten analysoin 
tutkimuksen käytännöllistä hyötyä ja sen soveltamista Yleisten kielitutkintojen 
tutkintojärjestelmän kehittämistyössä. Lopuksi arvioin vielä tutkimukseni vah-
vuuksia ja heikkouksia sekä pohdin jatkotutkimuskohteita. 

5.1 Käsitykset kielitaidon arvioinnista 

Kielitaidon arviointiin liittyviä käsityksiä muokkaavat etenkin tutkintojärjestel-
män sisäiset toiminnot ja mittarit, kuten arvioijakoulutus ja testitehtävät, arvioi-
jille annettava palaute sekä arviointia ohjaavat viitekehykset. Käsityksiä muovaa-
vat myös arviointikriteerien ulkopuoliset tekijät, joita ovat mm. oppijan tausta-
muuttujat ja persoona, arvioijan omat fyysiset ja psyykkiset tekijät sekä henkilö-
kohtaiset mieltymykset ja ympäristön kautta omaksutut käsitykset ja arvostukset. 
Näiden ilmiöiden merkitystä arvioinnissa pyrin kuvaamaan vastatessani ensim-
mäiseen tutkimuskysymykseeni.  

5.1.1 Arvioijien käsitykset itsestään arvioijina ja omasta arviointikäyttäyty-
misestään 

Kielitaidon arviointiin liittyvät käsitykset ovat yhteydessä arvioijien omiin arvi-
ointikokemuksiin. Osatutkimukset I ja II osoittavat, että arvioinnin taustalla vai-
kuttaa arvioijan oma käsitys itsestään joko lempeänä tai ankarana arvioijana. 

5 POHDINTA JA PÄÄTELMÄT 
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Näiden käsitysten taustalla oli Yleisissä kielitutkinnoissa annettava IRT-pohjai-
siin (Item Response Theory) analyyseihin perustuva arvioijapalaute, mutta käsityk-
siä muokkasivat myös muut arvioijat ja arviointikoulutustilaisuudet. Lisäksi 
lempeys ja ankaruus yhdistyvät usein arvioijien henkilökohtaisiin temperament-
tipiirteisiin (myös Zhu, Fung, Tse & Hsieh 2017). Tom Lumleyn (1998) mukaan 
arvioijien lempeys ja ankaruus ovat henkilökohtaisia piirteitä. Osa tutkijoista pi-
tää lempeyttä ja ankaruutta jopa varsin stabiilina ominaisuutena (Lim 2011; Lum-
ley 2005). Arviointikoulutuksella voidaan pienentää arvioijien välistä eroa (mm. 
Fahim & Bijami 2011), mutta koulutuksella on todettu olevan eniten vaikutusta 
vasta-alkaneiden ja hyvin ankarien arvioijien arviointilinjaan (Davies 2016; 
Weigle 1998). Missään tutkimuksissa ei ole kuitenkaan voitu todistaa, että kou-
lutus yksistään muuttaisi pysyvästi arviointilinjaa, vaan muutos on aina moni-
mutkaisempi ja pidempi prosessi.  

Arvioijien käsityksiin omasta lempeydestään tai ankaruudestaan liittyi 
henkilökohtaista arvottamista, joilla oli yhteyksiä omiin arviointikokemuksiin ja 
kielitaitokäsityksiin. Arvottaminen ilmeni arvioijien omasta arviointilinjastaan 
käyttämistä nimityksistä, kuten lepsu, lepsuhko, kiltti, tiukkapipoinen, tiukkis. Tä-
män tutkimuksen aineistolla ei voida osoittaa, kumpaa ääripäätä – ankaruutta 
vai lempeyttä – arvioijat arvostavat enemmän, mutta näiden arvioijien käyttä-
mien nimitysten perusteella lempeyttä ei nähty ehkä yhtä toivottuna käyttäyty-
mismallina kuin ankaruutta.  

Arviointikokemus vaikutti siihen, että arvioijat tunsivat olevansa varmem-
pia arvioijina, mutta samalla he myös kokivat lempeyden lisääntyneen arvioin-
nissa vuosien aikana (osatutkimus I). Vaikka joidenkin aikaisempien tutkimus-
ten mukaan (esim. Kim 2011; Lim 2011; Knoch 2010; Eckes 2008) arvioijat pitävät 
arviointilinjastaan tiukasti kiinni, tämä tutkimus kuitenkin osoittaa, että arvioin-
tilinjassa ja -tavoissa arvioida tapahtuu muutoksia. Arvioijat kokivat, että arvi-
ointikriteereiden tuttuus ja arviointikokemus auttoivat heitä tarkastelemaan tuo-
toksia holistisemmin (esim. Barkaoui 2010), millä todennäköisesti oli yhteys sii-
hen, että monet kokeneet arvioijat pitivät arviointilinjaansa aikaisempaa lem-
peämpänä (esim. Weigle 1998).  

Kokemus toi mukanaan varmuutta tarkastella tuotosta yksittäisten analyyt-
tisten kriteereiden sijaan holistisemmin (osatutkimus I). Tämän takia arvioijat 
käyttivät mielellään arvioinnissaan yleiskriteeriä (osatutkimus III) määritelles-
sään oppijan taitotasoa, vaikkakin tietyillä yksittäisillä kielellisillä piirteillä oli ar-
vioijakohtaista merkitystä (osatutkimukset III ja IV). Khaled Barkaoui (2011) ha-
vaitsi myös vertaillessaan kokeneiden ja uusien arvioijien analyyttisten ja holis-
tisten arviointikriteereiden käyttöä, että kokeneet arvioijat suosivat holistisia ar-
viointikriteereitä, mutta hänestä niiden käyttö myös edellyttää kokemusta arvi-
oinnista. Holististen arviointikriteereiden käyttö vaatii sitä, että arvioija osaa pai-
nottaa ja yhdistellä eri kielen piirteitä päätyäkseen luotettavaan yleisvaikutel-
maan oppijan taidosta (Barkaoui 2010). Holistinen arviointi onnistuu parhaiten, 
kun arvioijalla on hyvä arviointikriteereiden tuntemus, mikä yleensä kehittyy 
vasta aikojen kuluessa, kun arvioijat tulevat tutuiksi taitotasojen ja arviointikri-
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teereiden kanssa (Davies 2016). Vaikka osatutkimuksessa I arvioijat totesivat ar-
viointikoulutusten ja -kriteereiden auttavan heitä havainnoimaan kielitaitoa laa-
jemmasta perspektiivistä, näissä käsityksissä arvioijat kuitenkin osin lausuivat 
enemmän toiveitaan kuin käytäntöön siirtyneitä toimintamalleja, koska arvioin-
titilanteessa usein painotettiin tiettyjä kielen piirteitä (osatutkimukset III ja IV). 
Mutta tutkimukseni mukaan arviointikäyttäytymisessä kokemus, holistisuus ja 
lempeytyminen vaikuttavat kuitenkin kulkevan käsi kädessä samalla muuttaen 
arvioijien kielitaitokäsityksiä funktionaalisempaan suuntaan. 

Käsityksiin omasta arviointilinjastaan arvioijat saivat vahvistusta sosiaali-
sessa vuorovaikutuksessa muiden arvioijien kanssa vertailemalla omia taitotaso-
arvioitaan muiden arviointeihin ja peilaamalla toisten arvioinneista antamia pe-
rusteluja omiin perusteluihinsa (osatutkimus I). Arviointiprosessi ei ole ainoas-
taan kriteereiden kautta tapahtuvaa suoritusten tarkkailua, vaan lisäksi arvioijat 
tarkkailevat omaa ja muiden arviointitoimintaa ja pohtivat omien arviointiensa 
eettisyyttä. Arvioijat muodostavatkin arviointiyhteisön (community of practice), 
jossa he syventävät omaa arviointituntemustaan, ei ainoastaan virallisten koulu-
tusten aikana vaan myös informaaleissa kanssakäymisissä toisten arvioijien 
kanssa. Yleisten kielitutkintojen kaltainen arviointi vaikuttaakin olevan arvioi-
jien käsitysten mukaan varsin yhteisöllistä luonteeltaan, vaikka kukin arvioija te-
kee arviointityötä itsenäisesti. Lisäksi yhteisöllä on varsin merkittävä rooli arvi-
ointikäsitysten syntymiselle, mistä syystä arvioijien käsitykset ovat sosiaalisesti 
jaettuja ja niihin vaikuttavat heitä ympäröivä sosiaalinen ympäristö. 

Yhteisön merkitys on myös tunnustettu kielitaidon arviointialan tutkimuk-
sissa (esim. Lamprianou, Tsagari & Kyriakou 2021; Herbert, Joyce & Hassal 2014.). 
Tutkimuksissa yhteisöllä nähdään olevan merkitystä yksittäisen arvioijan arvi-
ointi-identiteetille ja arviointikäyttäytymiselle. Toisen arvioijan tai toisten arvioi-
jien ulkoinen sosiaalinen puhe (external social speech) muovaa yksittäisen arvioijan 
omaa puhetta (private speech), joka prosessoinnin ja pitkällisen ajattelun tuloksena 
muuttuu arvioijan omaksi sisäiseksi puheeksi (inner speech) tuoden arviointiin ja 
kielitaitoon liittyviin käsityksiin uusia piirteitä (Vygotsky 1978). Mutta käsitysten 
muutos tai niiden tarkentaminen edellyttävät aina oman arviointityön reflektoin-
tia, jonka kautta arvioija ohjaa ja muuttaa omaa arviointikäyttäytymistään. (Ara-
gaõ 2011; Mercer 2011; Woods & Çakir 2011; Navarro & Thornton 2011; Barcelos 
2000.) Koulutukset ovat havaintojeni mukaan tilaisuuksia, joissa arvioijat reflek-
toivat omaa arviointilinjaansa ja vertaavat itseään muihin. Reflektointiin kuuluu 
lisäksi syvempiä aspekteja, jotka liittyvät oman arviointilinjan reiluuden ja eetti-
syyden reflektointiin (osatutkimus II).  
 

5.1.2 Tutkintojärjestelmän sisäiset toiminnot ja arvioinnin ulkopuoliset teki-
jät arviointikäsitysten muokkaajina 

Arvioijat arvostivat tutkintojärjestelmän tarjoamia arviointikoulutuksia, koska 
he kokivat niiden auttavan heitä hahmottamaan paremmin taitotasot. Koulutuk-
set muokkasivat myös heidän käsityksiään kielitaidosta. Lisäksi koulutustilai-
suudet antoivat heille viitteitä eroista ja yhtäläisyyksistä omassa arviointilinjassa 
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suhteessa muihin arvioijiin (osatutkimus I). Kuten aiemmin mainitsin, koulu-
tusta ei pidetä kovin merkittävänä arviointikäyttäytymiselle (esim. Lim 2011; 
Lumley & McNamara 1995), mutta osatutkimukseni (osatutkimus I) mukaan 
koulutuksella oli merkitystä ennen kaikkea arvioijaidentiteetille – ja arvioijat 
myös itse kokivat koulutuksen tarpeellisena omalle arviointitoiminnalleen. Kou-
lutus auttoi arvioijia tarkastelemaan oppijan suorituksesta arvioinnin kannalta 
keskeisiä seikkoja, esimerkiksi tehtävänannon ja tiettyjen arviointikriteereiden 
täyttymistä (myös Fulcher 2003), mutta lisäksi se poisti arviointiin kuuluvaa epä-
varmuutta. Arviointikäsityksiin liittyy epävarmuus, mutta kokemuksen myötä 
kasvaa kyky sietää epävarmuutta ja hallita sitä (osatutkimus I ja II).  

Yleisten kielitutkintojen arvioinnissa oppijan suoritusta verrataan taitota-
sojen kuvauksiin, ei muihin arvioitaviin. Arvioijat kuitenkin viestivät vertaa-
vansa arvioinnin aikana suorituksia etenkin omien opiskelijoidensa taitoon tai 
toisiin arvioitaviin, mikä heistä helpotti taitotasojen hahmottamista (osatutkimus 
I ja IV). Vastaavan havainnon on tehnyt myös Michael Orr (2002) tutkiessaan 
englannin kielen puhumisen arviointiin liittyvien kirjallisten arviointipäätösten 
sisältöjä. Orr havaitsi, että arvioijat vertasivat oppijoita toinen toisiinsa kritee-
reistä huolimatta. Vertaaminen oli Orrin tutkimuksen mukaan melko tavallista, 
koska lähes puolet (N=14/32) arvioijista kertoi vertaavansa kriteereistä huoli-
matta osallistujia toisiinsa. Tämä herättää tutkimukseni yhteydessä kysymyksen 
siitä, miten paljon todellisuudessa arvioijat tukeutuvat arvioinneissaan omiin 
opiskelijoihinsa tai samalla arviointikerralla tutkintoon osallistuneiden oppijoi-
den suorituksiin. 

Vertaamisesta omiin opiskelijoihin todistaa lisäksi se, että arvioijat löysivät 
osallistujien tuotoksista itselleen tuttuja piirteitä ja tapoja tuottaa suomea (osa-
tutkimukset I, II, III, IV). Tällainen tuttuus voi olla helpottava tekijä arvioinnissa, 
mutta tuttuus voi myös vääristää arviointia. Puhumisen osakokeessa tuttu ak-
sentti yleensä vaikuttaa positiivisesti annettuihin arviointeihin (Rubin 1992; Ca-
rey ym. 2011). Kirjoittamisessa tuttuudella on myös merkitystä, koska esimer-
kiksi Cynthia S. Wiseman (2012) havaitsi kirjoittamisen arvioijien arviointikäyt-
täytymisessä muutoksia, kun arvioija koki tuntevansa arvioitavan tai arvioitavan 
kaltaisen oppijan. Tuttuuden tunne herättää halun ymmärtää osallistujaa, mikä 
myötävaikuttaa tuotokseen tulkintaan ja ilmenee arvioinnissa usein lempeytenä 
(esim. Kang 2008; Derwing & Munro 1997; Gas & Varonis 1984). Tuttuuden ne-
gatiivinen vaikutus ilmenee puolestaan siten, että oppija voi tulla arvioijan nega-
tiivisten stereotyyppisten käsitysten ja mielikuvien vuoksi lokeroiduksi esimer-
kiksi tietyn ensikielen puhujaksi, jolloin arviointia saattavat ohjata (negatiiviset 
tai positiiviset) kokemukset oletetun ensikielen oppijoista (osatutkimus IV) 
(Kang 2008). Lokerointi vaikuttaa lisäksi siihen, että oppijan tuotoksesta havain-
noidaan vain sellaisia piirteitä, joita arvioijat pitävät olettamansa ensikielen op-
pijoille tyypillisinä piirteinä (Kang & Rubin 2009).  

Vaikka arviointia pyritään tutkintojärjestelmässä ohjaamaan koulutuksella 
ja varmistamaan arvioinnin yhdenmukaisuutta arvioinnissa käytettävien kritee-
reiden yhtenäisellä tulkinnalla, arvioijien erot ankaruus–lempeys-akselilla vies-
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tivät erilaisten kielitaitokäsitysten lisäksi eroista tulkita arviointikriteereitä. Ar-
vioijilla on ensinnäkin todettu olevan erilaisia strategioita lukea ja tulkita kritee-
reitä, jonka vuoksi he usein päätyvät erilaiseen käsitykseen sanallisten kriteerei-
den sisällöistä (Smith 2000). Toiseksi arvioijat eivät käytä yhtä sisäistä tapaa tai 
metodia arvioidessaan, vaan heillä on lisäksi omia strategioita lähestyä suori-
tusta, ja välttämättä arviointiperusteina eivät aina ole arviointikriteereihin kirjoi-
tetut piirteet (Vaughan 1991).  

Arviointikriteereiden kuvaukset eivät arvioijien mielestä kuvanneet kaik-
kien oppijoiden taitoa tarpeeksi selkeästi, jos suoritus oli epätasainen ja eri kielen 
piirteiden kehittymisessä oli eroja (osatutkimus I). Tällöin arviointiin herkästi lii-
tettiin kriteereiden ulkopuolisia tekijöitä (myös Tarnanen 2002). Kriteereiden ul-
kopuolisten tekijöiden onkin todettu vaikuttavan arviointikäyttäytymiseen (Orr 
2002; Brown 2007; Pollitt & Murray 1996). Esimerkiksi Hui Teng Ang-Aw ja 
Christine Chuen Meh Goh (2011) havaitsivat arviointikäyttäytymiseen liittyvässä 
tutkimuksessaan arvioijien nostavan merkityksellisimmäksi kriteeriksi tuotok-
sen sisällön. He mainitsivat arvioijien usein kommentoivan tuotosten sopivuutta 
tehtävänantoon tai tuotoksen sisällön hyvyyttä ja selkeyttä. Myös tutkimukseni 
perusteella oppijan puheen sisällöllä oli merkitystä arvioinnissa. Esimerkiksi osa-
tutkimuksissa (I, III ja IV) arvioijat kertoivat arvostavansa tuotoksissa sisällön 
runsautta ja toisaalta taas oppijoiden kykyä tuottaa ymmärrettävää ja kulttuuril-
lisesti kontekstiin sopivaa tuotosta. Vironkielisten arvioinnin yhteydessä nostet-
tiin esiin virolaisten kulttuurillinen läheisyys suomalaisten kanssa ja sen vaiku-
tus tuotosten arvioinnin helppouteen ja sisällön sopivuuteen suhteessa testiteh-
täviin (osatutkimus II). Nämä havainnot vahvistavat sitä, että arvioijilla on arvi-
ointitilanteessa odotuksia tuotosten sisältöä kohtaan.  

Arvioijien käsitysten mukaan (osatutkimus II) kielitaito ei ole yksistään rat-
kaiseva tekijä testiarvioinnissa, vaan oppijan testiteknisillä taidoilla on myös 
merkitystä kielitutkinnoissa suoriutumiselle. Koska testiarviointi perustuu vain 
senhetkiseen suoritukseen, ei ole merkityksetöntä, millä tavoin tutkintoon osal-
listuva osaa toimia testitilanteessa ja kuinka hyvin hän ymmärtää tehtävien oh-
jeet ja sisällön. Arviointiin liittyvissä huomioissaan arvioijat pitivätkin hyviä tes-
titeknisiä taitoja ja kokemusta kielitesteistä avaintaitoina hyville taitotasoarvi-
oille. Testiteknisten taitojen lisäksi arvioijien mielestä tutkinnosta selvitäkseen 
suomenoppijan oli tunnettava kielen taustalla vaikuttava kulttuuri. Tutkintoteh-
tävät edellyttivät heistä suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta ja 
maailmantietoa. Nämä vaatimukset suosivat arvioijien mielestä oppijoita, jotka 
ovat koulutustaustansa kautta kerryttäneet testikokokemusta ja maailmantietoa, 
mutta myös oppijoita, joiden ensikieli on lähellä suomea tai joiden kulttuurinen 
ja yhteiskunnallinen konteksti ja ajattelutapa muistuttavat Suomen kulttuuria ja 
yhteiskuntaa. Nämä vaatimukset voivat tuntua oppijan näkökulmasta haasta-
vilta, mutta jos mietitään tämän tutkimuksen alussa esitettyjä Yleisten kielitut-
kintojen todistusten käyttötarkoituksia, tutkinnon kontekstualisointi suomalai-
seen yhteiskuntaan ja kulttuuriin on kuitenkin perusteltua. Kieltä ei voida erottaa 
sitä ympäröivästä yhteiskunnasta ja kulttuurista. 
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Arviointia on pyritty viime vuosina opetussektorilla viemään enemmän 

opetusta tukevaan ja oppilasta kannustavaan suuntaan (Opetushallitus 2014), 
mutta punakynä ja virheiden etsintä elävät tiukkaan vielä tänä päivänäkin. Ar-
vioinnin lähtökohtana ovat usein virheet, joita raportoidaan yleensä onnistumi-
sia enemmän. Tutkimukseni kuitenkin todistaa, että arvioijat pystyvät myös tar-
kastelemaan arviointitilanteessa oppijoiden suorituksia siitä näkökulmasta, mitä 
oppija osaa, hallitsee ja pystyy tekemään kielitaidollaan. Tästä todisteena ovat ar-
vioijien kirjalliset huomiot, joissa he varsin runsassanaisesti analysoivat oppijoi-
den kielitaidon puutteita mutta mainitsivat lisäksi onnistumisia. Eurooppalaisen 
viitekehyksen myötä käsitykset arvioinnista ovat muuttuneet. Jos 1900-luvun 
alussa kiertokoulussa arvioitava saattoi saada arvioksi oikein mitätön, mitätön, mi-
tätöntä parempi, tänä päivänä arvioinnissa pyritään antamaan oppijalle sellaista 
palautetta, jonka avulla hän pystyy kehittämään omaa kielitaitoaan saamiensa 
arvioiden avulla. 

5.2 Käsitykset suullisesta kielitaidosta 

Toinen tutkimuskysymykseni käsitteli arvioijien kielitaitokäsityksiä: Millaisia 
käsityksiä arvioijilla on suullisesta kielitaidosta ja millainen suullinen kielitaito 
on riittävää ja hyvää sekä mitkä asiat vaikuttavat näihin arvioijien kielentämiin 
käsityksiin. Seuraavassa alaluvussa tarkastelen kielitaidon piirteitä, jotka vaikut-
tivat olevan arvioijille tärkeitä, ja myös kriteereitä, jotka arviointiprosessin aikana 
olivat heille vähemmän tärkeitä. Nojautuminen yksittäisiin kriteereihin arvioin-
nissa kertoo arvioijien kielitaitoon liittyvistä arvostuksista, mikä saattoi johtaa 
tiettyjen kriteereiden korostumiseen arviointipäätöksissä. Arviointipäätöksiä 
tehdessään arvioijat usein kielensivät oppijoiden tuotoksia viittaamalla kielitai-
don riittävyyteen ja hyvyyteen.  Alaluvussa analysoin myös sitä, mitä käsitykset 
riittävästä ja hyvästä kielitaidosta pitävät sisällään. Kuvaan sitä, millaiset kielel-
liset piirteet liittyivät arvioijien käsitysten mukaan riittävään suulliseen kielitai-
toon, ja lisäksi esittelen sitä, miten riittävä suullinen kielitaito eroaa hyvästä suul-
lisesta kielitaidosta. Pohdintojeni tukena käytän arviointia ohjaavia kriteereitä ja 
niissä kuvattuja kielellisiä piirteitä. Käsitykset riittävästä ja hyvästä suullisesta 
kielitaidosta ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä ilmiöitä, koska nämä kaksi käsitettä 
ovat kiinteästi yhteydessä todistusten käyttötarkoituksiin ja kielitaidolle asetet-
tuihin vaatimuksiin yhteiskunnassa. Lisäksi pohdin päätelmässäni sitä, mistä ar-
vioijien käsitykset suullisesta kielitaidosta mahdollisesti kumpuavat ja miten ne 
kuvastavat sosiokulttuurista näkemystä käsityksistä. 

5.2.1 Käsitykset suullisen kielitaidon eri piirteiden tärkeydestä ja merkityk-
sestä 

Vertailtaessa arviointikriteereiden käyttöä osatutkimuksissa III ja IV voidaan ha-
vaita tiettyjen kielen piirteiden painotusta suullisen kielitaidon arvioinnissa. Vas-
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taavasti taas oli kriteereitä, joilla ei vaikuttanut olevan suurta merkitystä arvioin-
tipäätöstä tehtäessä. Haastatellessani arvioijia osatutkimusta I varten osa arvioi-
jista kertoi tunnistavansa omassa arviointitoiminnassaan tiettyjen piirteiden ar-
vottamista (esimerkiksi sanasto). Osatutkimuksissa III ja IV puolestaan tilastolli-
set analyysit osoittivat, että arvioijat palkitsivat tai rankaisivat oppijoita ennen 
kaikkea ansioista tai puutteista rakenteiden tarkkuudessa ja onnistumisesta tai 
ongelmista ääntämisessä ja fonologisessa hallinnassa. Lisäksi kirjallisissa huomi-
oissa arvioijat usein perustelivat rakenteiden tarkkuus -kriteerin ohella arvioi-
taan sujuvuuden ja ilmaisun tarkkuuden, laajuuden ja idiomaattisuuden kritee-
reillä. Joustavuus ja koherenssi ja sidosteisuus sen sijaan jäivät kaikissa osatutki-
muksissa vähemmälle huomiolle. 

Tulokset myötäilevät aikaisempia tutkimuksia siten, että arvioijien välillä 
kriteereiden painotus vaihtelee. Arvioijat eroavat toisistaan siinä, mitä he painot-
tavat arvioinnissaan, ja tästä syystä oppijan saama arvioi ei kerro siitä, mistä ar-
vio on syntynyt (Gamaroff 2000). Arviointipäätöstä tehdessään arvioijat toden-
näköisesti havainnoivat useita kielen piirteitä, mutta usein perustivat arvionsa 
yhteen tai kahteen kriteeriin (myös Ang-Aw & Goh 2011). Yhtenä syynä suppe-
aan kriteereiden käyttöön ja tiettyjen piirteiden arvostukseen on yleensä oppijoi-
den kielitaitotaso. Tyypillisesti kielen alemmilla taitotasoilla kielelliset piirteet, 
kuten sanasto, rakenteet ja ääntäminen olivat arvioinnin kohteena, kun taas kie-
litaidon kehittyessä ongelmat näiden kielen piirteiden kanssa vähenevät, ja kie-
litaidossa tarkastellaan enemmän tyylillisiä piirteitä ja sujuvuutta sekä tuotoksen 
sisältöä. (Sato 2011; Brown, Iwashita & McNamara 2005; Pollitt & Murray 1996; 
De Jong & Van Ginkel 1992.) Miksi sitten jotkut kriteerit olivat tämän tutkimuk-
sen valossa toisia kriteereitä merkittävämpiä ja miksi taas muutama kriteeri jäi 
arvioijilta lähes huomioimatta? Oliko merkittävyyden/ei-merkittävyyden taus-
talla pelkästään oppijan kielitaidon taso vai sisältyykö kriteereiden käyttöön jo-
tain syvempää, mikä voi paljastaa arvioijien taustalta löytyviä kielitaitokäsityksiä?  

 Kriteereistä joustavuus ja koherenssi ja sidosteisuus eivät nousseet tilastol-
lisissa analyyseissa eivätkä arvioijien kirjallisissa huomioissa merkitseviksi arvi-
ointikriteereiksi (osatutkimukset III ja IV). Tulos oli mielestäni siinä mielessä yl-
lättävä, että näissä osatutkimuksissa arviot ja kirjalliset huomiot kielitaidosta pe-
rustuivat 1½ minuuttia kestävään monologiin, jossa oppijan on osattava sovittaa 
sanottavansa annettuun aiheeseen ja pyrkiä saamaan aikaiseksi johdonmukai-
sesti etenevä yhtenäinen tuotos. Nämä kaksi kriteeriä ovat siis merkittäviä tuo-
toksen kokonaisuuden kannalta, mutta arvioijille ne eivät vaikuttaneet olevan 
merkittäviä kriteereitä arviointiprosessin aikana. 

Joustavuus-kriteerin huomiotta jättäminen todennäköisesti liittyi siihen, 
että kriteerin merkitys vaikuttaa olevan arvioijille varsin suppea; se liitetään pel-
kästään muodollisen ja epämuodollisen rekisterin hallintaan keskustelutilan-
teissa (Yleiset kielitutkinnot 2003), mitä tutkimukseen liittyvässä tehtävässä ei 
testattu. Joustavuuden kriteeri on kuitenkin paljon laajempi merkitykseltään, 
koska se liitetään viitekehyksessä (Euroopan neuvosto 2003, 173) pragmaattisiin 
tietoihin ja taitoihin, etenkin diskurssikompetenssiin. Joustavuus on keskeinen 
kriteeri silloin, kun arvioidaan oppijan taitoa hyödyntää osaamiensa ilmausten 
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käyttöä kielenkäyttötilanteissa ja kykyä sovittaa ja mukauttaa sanottavansa pu-
hetilanteissa. Ylemmillä kielitaitotasoilla (B2<) joustavuuden hallinta edellyttää 
lisäksi kielen variointia ja kykyä painottaa ja tyylillisesti ilmaista sanottavansa. 
Kielen alemmilla tasoilla (<B2) joustavuus tulee esiin siinä, miten oppija pystyy 
soveltamaan oppimiaan fraaseja ja ilmauksia tilanteessa sekä hyödyntämään 
omaa osaamistaan joustavasti ja monipuolisesti.  Lyhyesti: joustavuus on kykyä 
käyttää erilaisia kielellisiä resursseja sanastollisella, syntaktisella ja diskursiivi-
sella tasolla. (Qin & Uccelli 2020.) Arvioijien joustavuus-kriteerin vähäinen 
käyttö olikin todennäköisesti yhteydessä juuri sen yksipuoliseen kuvaukseen 
Yleisten kielitutkintojen arviointikriteereissä, mutta myös epäselvyydet ja tietä-
mättömyys kriteerin sisällöstä vaikuttivat sen huomioitta jättämiseen.  

Koherenssi ja sidosteisuus -kriteeri puolestaan linkittyi arvioijien käsityk-
sissä voimakkaasti kriteereihin sujuvuus, ilmaisun tarkkuus, laajuus ja idiomaat-
tisuus sekä rakenteiden tarkkuus, mikä vuoksi se omana kriteerinään jäi arvioin-
titilanteessa näiden kriteereiden varjoon. Koherenssin ja sidosteisuuden liittämi-
nen edellä mainittuihin kriteereihin ei ole yllättävää, koska joissakin testijärjes-
telmissä koherenssi ja sidosteisuus usein sisällytetään näiden edellä mainittujen 
kriteerien kanssa yhdeksi ja samaksi kriteeriksi, kuten esimerkiksi sujuvuus ja 
koherenssi -kriteeri (esim. IELTS, Brown 2006). Toinen mahdollinen syy kriteerin 
vähäiseen huomioimiseen liittyi todennäköisesti siihen, että puhumisessa kohe-
renssi ja sidosteisuus eivät ole yhtä merkittäviä piirteitä ja yhtä helposti havait-
tavissa kuin kirjoittamisen tuotoksissa, koska puhuminen on usein suunnittele-
matonta ja suullinen tuotos saattaa muodostua keskeneräisistä lauseista ja epä-
spesifeistä ilmauksista (mm. Bygate 1987). 

Sidosteisuus ymmärretään yleensä samana ilmiönä kuin koheesio, joka on 
yhteydessä tekstin kieliopillisiin (esim. konjunktiot, sidesanat) ja sanastollisiin ai-
neksiin (esim. toistot, synonyymit, kollokaatiot). Näiden aineksien avulla tekstiosien 
välille luodaan yhteyksiä. Koherenssi taas syntyy puhujan ja kuuntelijan väli-
sessä vuorovaikutuksessa ja se on eräänlainen kuuntelijan yleisvaikutelma siitä, 
onko tuotos muodoltaan sidosteista ja onko tuotoksen välittämä tieto johdonmu-
kaista ja yhtenäistä. (Tanskanen 2006.) Myös sujuvuus syntyy kyvystä puhua joh-
donmukaisesti, yhtenäisesti ja perustellusti (Fillmore 1979, 93), joten ei ole yllät-
tävää, että arvioijat yhdistivät koherenssi ja sidosteisuus -kriteerin sujuvuuden-
kriteeriin.  Koherenssi ja sidosteisuus -kriteeri vaikuttaa edellä esiteltyjen määri-
telmien vuoksi olevan kuitenkin keskeinen taito etenkin sellaisissa puhetilan-
teissa, joissa oppija puhuu itsenäisesti pidemmän aikaa. Tästä syystä mielestäni 
oli yllättävää, että arvioijat eivät kiinnittäneet enempää huomiota oppijoiden tuo-
toksissa koherenssiin ja sidosteisteisuuteen.  

 Lisäksi koherenssi ja sidosteisuus -kriteeri jäi todennäköisesti vähemmälle 
huomiolle siksi, että arvioijat yhdistivät puhesuoritusten ymmärrettävyyden 
pääasiassa rakenteiden ja sanaston hallintaan eikä tuotoksen johdonmukaiseen 
etenemiseen ja yhtenäisyyteen. Rakenteiden tarkkuus ja ilmaisun tarkkuus, laa-
juus ja idiomaattisuus -kriteerit liittyvät kiinteästi koherenssiin ja sidosteisuuteen. 
Jos oppijalla on rakenteiden ja sanaston hallinnassa suuria ongelmia, tuotos ei 
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välttämättä ole ymmärrettävää. Tämän vuoksi kuulijan saattaa olla vaikea seu-
rata oppijan puhetta sekä ymmärtää hänen tarkoitusperiään, jolloin myös tuo-
toksen koherenssi ja sidosteisuus väistämättä kärsivät. (Esim. Isaacs & Trofi-
movich 2012.)  

Rakenteiden tarkkuuden nouseminen varsin merkittävään roolin arvioin-
nissa ei ollut yllättävää, koska perinteisesti opetusmaailmassa rakenteiden hal-
lintaa on pidetty sanaston hallinnan rinnalla tärkeänä piirteenä kielitaidossa 
(esim. Saarinen ym. 2019; Honko 2017). Rakenteiden tarkkuus näyttäytyi tutki-
muksessa merkittävänä arviointia ohjaavana kriteerinä, ja myös arvioijien kirjal-
lisissa huomioissa rakenteelliset puutteet ja ansiot olivat keskeisessä roolissa. On 
ehkä liian yleistävää kuitenkin sanoa, että arvioijat arvostavat rakenteita muita 
kielen piirteitä enemmän, mutta niiden hallinnalla vaikuttaa olevan useille ar-
vioijille merkitystä määriteltäessä oppijan taitoa.  

Rakenteiden tarkkuuden näkyvä rooli on mielestäni yhteydessä siihen, että 
rakenteellisten puutteiden havainnointi on helppoa, ja opettajina arvioijat ovat 
tottuneet tarkkailemaan puutteita ja ansioita rakenteiden hallinnassa. Tätä pää-
telmää tukee Tarnasen (2002, 261–262) tutkimus, jossa hän havaitsi arvioijien pai-
nottavan kirjoitussuoritusten arvioinnissa etenkin rakenteiden tarkkuutta. Ra-
kenteiden painottaminen yhdistyi hänestä rakenteiden konkreettisuuteen ja tut-
tuuteen, joihin opettajina toimivat arvioijat pystyvät tukeutumaan arviointitilan-
teessa.  

Vaikka opetusmaailmassa on pyritty siirtymään pois rakennekeskeisyy-
destä ja monologisesta kielinäkemyksestä kohti viestinnällistä, toiminnallista ja 
dialogista kielitaitokäsitystä (Honko 2017), rakenteilla vaikutti olevan tutkimuk-
seni perusteella vahva rooli niin opettamisessa kuin arvioinnissakin. Tällaisten 
kielitaitokäsitysten taustalla vaikuttivat ennen kaikkea arvioijien omat kokemuk-
set opettamisesta ja oma kielenoppiminen koulu- ja opiskeluaikana (myös Paja-
res 1992). Arvioijien käsityksissä oli kuitenkin ristiriitaisuuksia: he olivat tietoisia 
tutkintojärjestelmän kielitaitokäsityksestä ja opetusmaailmassa valitsevista pyr-
kimyksistä lähestyä kieltä merkitysten kautta, mutta omat kokemukset kieliopin 
merkityksellisyydestä ja oma oppimis- ja opetuskonteksti vaikuttivat käytännön 
tasolla. Tätä havaintoa tukee Devon Woodsin ja Hamide Çakirin (2011) kommu-
nikatiiviseen kielenopetukseen liittyvä tutkimus. Heidän mukaansa opettaja-ar-
vioijilla on teoreettisen tiedon kautta tietoa erilaista lähestymistavoista kieleen, 
mutta teoreettisen tiedon muuttuminen käytännölliseksi tiedoksi vaatii aina ko-
kemuksia ja oman toiminnan reflektointia. 

Rakenteiden painottumista arvioinnissa ei mielestäni voida yksistään pe-
rustella niiden konkreettisuudella ja tuttuudella. Rakenteiden hallinnan arvos-
tuksen taustalla vaikutti olevan myös käsityksiä siitä, mitkä rakenteet pitää osata 
tietyllä taitotasolla ja missä järjestyksessä rakenteet suomen kielessä opitaan. 
Tämä tuli esiin siten, että osatutkimusten III ja IV aineistossa (ja ylipäänsä arvi-
oinnissaan) arvioijat käyttivät usein ilmaisua perusrakenteet perustellessaan oppi-
joiden suullista kielitaitoa:  

Perusrakenteissakin puutteita runsaasti (taitotaso 3); Erittäin idiomaattista ja sujuvaa puhetta., 
mutta kuitenkin pari sellaista perusrakenteiden virhettä (taitotaso 5); Rakenteet olivat kyllä kaikki 
kunnossa, mutta toisaalta tehtävästä selviytyi hienosti ihan perusrakenteilla (taitotaso 4); Pysyttelee 
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perusrakenteissa ja ilmauksissa (taitotaso 3); Perusrakenteessa ongelmia jo niin paljon, että haittaa 
paikoin jo ymmärtämistä (taitotaso 2); Jatkuvasti virheitä perusrakenteissa kuten verbien preesens-
taivutuksessa (taitotaso 2).  

Esimerkit osoittavat sen, että arvioijat perustelevat rakenteiden puutteita viittaa-
malla perusrakenteisiin, vaikka kyseessä olisi kielitaidollisesti eri taitotasoilla 
olevat oppijat. Yleisten kielitutkintojen puhumisen arviointia ohjaavissa kritee-
reissä ilmaisua ”perusrakenteet” käytetään vain kerran taitotasolla 2, mutta 
muilla taitotasoilla sitä ei mainita. Sen vuoksi on vaikea tietää, mitä arvioijat pe-
rusrakenteilla kullakin taitotasolla tarkoittavat. Esimerkit kuitenkin mielestäni 
antavat viitteitä siitä, että arvioijilla on todennäköisesti erilaisia ja ehkä ristiriitai-
siakin käsityksiä siitä, mitä rakenteita oppijan on eri taitotasoilla hallittava.  
 Mistä käsitykset perusrakenteista sitten kumpuavat? Viitekehyksessä (Eu-
roopan neuvosto 2003, 161) ja Yleisten kielitutkintojen arviointikriteereissä (2003) 
rakenteiden yhteydessä A2 tasolla mainitaan perusrakenteet: tekee systemaattisesti 
virheitä perusrakenteissa. Tämä kyseinen lause oli varsin yleinen ilmaisu myös ar-
vioijien huomioissa oppijoiden kielitaidosta, ja he käyttivät sitä usein juuri taito-
tason 2 (A2) yhteydessä. Viitekehyksen ja Yleisten kielitutkintojen kriteerit jättä-
vät kuitenkin määrittelemättä tarkemmin, mitä perusrakenteet tai ylemmillä tai-
totasoilla mainitut kompleksiset rakenteet tarkoittavat. Arvioijien käsityksiin pe-
rusrakenteiden merkityksestä ovat todennäköisesti voimakkaimmin vaikutta-
neet heidän käyttämänsä oppimateriaalit ja esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen 
sisällöt. Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden yhteydessä 
olevassa kielitaidon kuvausasteikossa (Opetushallitus 2012, 43–52) peruskie-
lioppi mainitaan usein, ja mm. taitotasolla A2.1. keskeisinä peruskieliopin raken-
teina mainitaan menneen ajan muodot ja konjunktiot. Taitotasolla A2.2. puoles-
taan oppijan tulee kuvausasteikon mukaan hallita aikamuodot ja B1.1. tasolla 
taas artikkelit ja päätteet. Todennäköisesti käsitykset perusrakenteesta juontavat-
kin juurensa tutkintojärjestelmän ulkopuolelle, koska Yleisten kielitutkintojen 
kriteereissä ei oteta kantaa rakenteiden oppimisjärjestykseen – tai ainakaan op-
pimisjärjestystä ei nähdä kognitiivisen prosessoinnin määrittelemänä.  

Oppimisjärjestystä ei myöskään pidetä keskeisenä lähtökohtana toisen ja 
vieraan kielen oppijoiden kielitaidon kehittymistä tarkastelleen CEFLING-hank-
keen (2007–2009) tutkimustulosten perusteella (esim. Mustonen 2015; Seilonen 
2013; Kajander 2013; Martin, Mustonen, Reiman & Seilonen 2010). Tutkimustu-
losten mukaan kielitaidon alkuvaiheessa oppijalla voi olla jo käytössään lähes-
tulkoon kaikki lingvistiset rakenteet eikä oppimisjärjestys etene rakenteiden 
kompleksisuusjärjestyksessä. Rakenteiden hallinta on yhteydessä enemmän sii-
hen, millaisista käyttötilanteista oppiminen lähtee liikkeelle ja kuinka konstruk-
tiot varioivat ja laajenevat kommunikatiivisen kielitaidon kehittyessä. Myös 
Minna Suni (2008) on todennut väitöskirjassaan, että toisen kielen oppimisessa 
oppimisjärjestystä ohjaa ns. spontaani oppimisjärjestys; kysynnän ja tarjonnan 
laki. Oppijat poimivat kieliympäristöstä käyttöönsä ne asiat, jotka hänelle ovat 
tositilanteissa tarpeellisia ja toistuvia. 

Osatutkimuksen I yhteydessä tehdyissä haastatteluissa muutamat arvioijat 
totesivat, että rakenteellisia puutteita ei saa ohittaa funktionaalisen kielitaitokä-
sityksen varjolla, koska virheistä saattaa tulla maneereita, joista on myöhemmin 
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vaikea päästä eroon. Tämän vuoksi osalle arvioijista virheiden havainnointi ja 
korjaus ovat todennäköisesti tärkeä osa kielenoppimista, ja niiden avulla pyri-
tään tukemaan oppijan taidon kehittymistä. Yleisten kielitutkintojen arviointia 
ohjaava funktionaalinen lähestymistapa kieleen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
rakenteisiin ei saisi kiinnittää mitään huomiota. Rakenteiden hallintaa on tarkas-
teltava siitä lähtökohdasta, miten rakenteissa olevat puutteet vaikeuttavat ym-
märretyksi tulemista tai millaisia vääriä tulkintoja ne tuottavat oppijan tarkoitta-
mista merkityksistä (esim. Dufva 2014). Rakenteita ei siis tule täysin ohittaa funk-
tionaalisessa lähestymistavassa, koska tuotoksen ymmärrettävyydessä rakentei-
den tarkkuudella on merkittävä rooli ääntämisen ja sanaston hallinnan rinnalla 
(esim. Saito, Trofimovich & Isaacs 2016). Myös sujuvuus on yhteydessä siihen, 
millaiset sanastolliset ja rakenteelliset taidot oppijalla ovat (De Jong ym. 2015; 
Kormos 2006). Rakenteiden merkityksellisyys arvioijien lausumissa voi tästä 
syystä liittyä heidän arvioinnissansa painottamaansa ymmärrettävyyden kritee-
riin.  

Arvioijien käsitykset rakenteiden merkityksellisyydestä eivät ole uusi ilmiö 
kielitaidon arviointialan tutkimuksissa. Lingvistisiin piirteisiin, ennen kaikkea 
rakenteisiin, kiinnitetään huomiota, jos kielitaitoa arvioiva on taustaltaan opet-
taja (esim. Ang-Aw & Goh 2011; Hadden 1991), mutta tutkimukset osoittavat 
myös vastakkaisia tuloksia, joiden mukaan opettaja-arvioijat ovat hyvin suvait-
sevaisia rakenteellisia virheitä kohtaan (esim. Lumley 1998). Tasapainoilu raken-
teiden riittävän hallinnan ja kommunikatiivisuuden välillä on arviointitilanteissa 
usein hankalaa, ja arvioijat joutuvat ottamaan kantaa siihen, miten paljon raken-
teellisia virheitä sallitaan, että ne eivät vaikuta viestin perille menoon ja vuoro-
vaikutukseen. Tästä syystä tutkimuksessani arvioijat usein perustelivat rakentei-
den painottamista arvioinnissaan sillä, että virheet vaikuttivat negatiivisesti mer-
kitysten ymmärtämiseen (myös Smith 2000; Milanovic, Saville & Shuhong 1996). 

Ääntämisen ja fonologisen hallinnan kriteeri nousi rakenteiden hallinnan 
lisäksi osatutkimuksissa III ja IV merkittäväksi (myös osatutkimus II). Syynä tä-
hän voi olla tutkimushankkeen tutkimusasetelma, jossa aineistoa kerättäessä ar-
vioijia pyydettiin mainitsemaan oppijan ensikieli. Tämän vuoksi he luonnolli-
sesti kiinnittivät tavallista enemmän huomiota oppijoiden ääntämiseen ja fonolo-
giseen hallintaan. Ääntäminen on kuitenkin varsin tyypillinen piirre, johon suul-
lisessa tuotoksessa kiinnitetään huomiota, joten tutkimusasetelmasta huolimatta 
myös normaalissa arviointitilanteessa arvioijat kiinnittävät huomiota oppijan en-
sikieleen ja ääntämisen puutteisiin kielitaidossa (esim. Munro & Derwing 1995; 
Carey, Mannell & Dunn 2011).  

Arvioijien käsityksissä ääntämisen taito linkittyi kielitaidon alkuvaiheessa 
etenkin aiemmin mainittuun ymmärrettävyyteen. Ymmärrettävyys vaikutti ar-
vioijien käsitysten mukaan olevan yhteydessä oppijan ensikieleen ja kykyyn op-
pia suomen kielen fonologia. Yhteydet tulivat esiin osatutkimuksissa III ja IV, 
joissa tarkastelun kohteena olevien vironkielisten ja thainkielisten suomenoppi-
joiden ääntämistä kommentoitiin varsin eri tavoin. Vironkielisten ääntämystä pi-
dettiin kohdekielisenä, kun taas thainkielisille suomen kielen ääntämisen oppi-
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mista pidettiin jopa mahdottomana tai ainakin hyvin vaikeana. Tällaiset käsityk-
set kumpuavat todennäköisesti ennen kaikkea arvioijien koulutuksesta, mutta 
myös työkokemuksesta. Viron lähikielisyys ja tuttuus olivat tekijöitä, jotka aut-
toivat suomen kielen ääntämisen oppimisessa, kun taas thainkielisten ääntämyk-
sen puutteet yhdistettiin lähdekielen hyvin erilaiseen äännejärjestelmään ja pro-
sodiaan.  

Ääntäminen kielen piirteenä vaikutti olevan tutkimukseni perusteella kie-
lellinen piirre, jossa hyvin herkästi huomataan puutteita. Vaikka arvioijien mie-
lestä vironkieliset hallitsivat ensikielensä perusteella hyvin suomen fonologian ja 
ylipäänsä suomen kielen, vironkielisten ääntämistä pidettiin kuitenkin heikoim-
pana piirteenä heidän kielitaidossaan. Vieraskieliset vaikutteet ääntämisessä 
saattavatkin antaa kielitaidosta heikomman kuvan, mitä kielitaito muilta osin oi-
keasti on. Syynä tähän on se, että ääntämisen mallina pidetään koulutettujen syn-
typeräisten käyttämää kieltä (Lintunen & Dufva 2019). Odotukset natiivien kal-
taisesta ääntämisestä ovat suomenoppijoiden kannalta ikäviä, koska monen toi-
sen kielen oppijan on vaikea päästä eroon vieraskielisestä aksentista (Mora & 
Darcy 2017), vaikka muut kielitaidon piirteet ovat vahvasti hallinnassa. Lisäksi 
kaikki oppijat eivät edes halua päästä eroon vieraskielisestä aksentistaan, koska 
osa oppijoista haluaa tuoda esiin aksentin kautta oman kielellisen identiteettinsä. 
Vieras aksentti voi toimia vuorovaikutustilanteissa myös eräänlaisena suoja-
muurina, jotta oppijalta ei vielä odotetakaan täydellistä kohdekielen hallintaa. 
(Lintunen & Dufva 2019; Nikula 2000.) 

Arviointiprosessin aikana arvioijat eivät ainoastaan tukeutuneet arviointi-
kriteereihin, vaan arvioinnissa vaikuttivat arvioijan omat, henkilökohtaiset kri-
teerit, joiden perusteella he muodostivat oppijoista monenlaisia päätelmiä arvi-
ointiprosessin aikana (myös Kang 2008). Suullisessa kielitaidossa ääntäminen 
(Sato 2011; Orr 2002) ja kirjoittamisessa käsiala (esim. Vaughan 1991) ovat teki-
jöitä, joiden perusteella oppijoiden ensikieli (tai oletettu ensikieli) tunnistetaan 
(esim. Kang & Rubin 2009), ja tunnistamisella on merkitystä arviointiprosessissa. 
Vieras aksentti on hyvin tunnistettava piirre, vaikka vaikutelma aksentista on 
varsin subjektiivinen havainto ja voidaan kokea eriasteisena voimakkuudeltaan. 
(Aho ym. 2016.)  Oppijan kategorisointi erilaisten kielellisten vihjeiden perus-
teella tietyn ensikielitaustaiseksi voi herättää arvioijissa odotuksia oppijan kieli-
taidosta, mikä tuli esiin osatutkimuksissani (II, III, IV). Suomenruotsalaisiin, vi-
ronkielisiin ja venäläisiin oppijoihin liittyi odotuksia hyvästä kielitaidosta, kun 
taas esimerkiksi thainkielisten oppijoiden kielitaidolle asetettiin matalampia vaa-
timuksia. Kielitaitokäsitykset vaikuttavatkin linkittyvän oppijan ensikieleen, 
joka ohjaa, mitä kielen piirteitä arvioinnissa painotetaan ja tarkkaillaan. Arvioi-
jilla on tutkimukseni perusteella käsityksiä siitä, mitkä asiat tietyn ensikielen 
taustaisille oppijoille ovat vaikeita ja mitkä taas helppoja. Tällaiset käsitykset yh-
distyvät arvioijien omiin kokemuksiin eri kielitaustaisista oppijoista, mutta myös 
arviointitilaisuuksien kautta kertyneisiin kokemuksiin eri kielitaustaisista oppi-
joista.  
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Lisäksi odotuksilla vaikutti tutkimukseni mukaan olevan yhteys siihen, mi-
ten ankarasti tai lempeästi arvioitaviin suhtaudutaan. Jos verrataan osatutkimus-
ten III ja IV oppijoihin kohdistuvaa arviointia, voidaan havaita merkkejä siitä, 
että arvioijat asettavat vironkielisten suomen kielen taidolle korkeimpia vaati-
muksia kuin thainkielisten oppijoiden kielitaidolle.  Tämän huomion osa arvioi-
jista nosti itse esiin osatutkimuksessa II pohtimalla, nouseeko oman arviointilin-
jan rima liian korkealle hyvin suomea taitavien vironkielisten oppijoiden koh-
dalla. Mutta toisaalta osa arvioijista taas pohti sitä, suhtautuvatko he liian lem-
peästi siihen, että vironkieliset turvautuvat omaan ensikieleensä suomen kielen 
tutkinnossa. Tällaiset pohdinnat kuvastavat mielestäni sitä, että arvioijat havain-
noivat oppijan ensikieltä arvioinnin aikana ja se vaikuttaa taustalla muodostetta-
essa käsitystä oppijan taidosta.  

Ensikieleen liittyvä reflektointi herätti arvioijissa myös erilaisia tunteita op-
pijoita kohtaan. Osatutkimuksessa IV thainkielisten arviointiin vaikuttivat emoo-
tiot, joita kielennettiin eri tavoin viittaamalla thainkielisten ponnisteluihin suo-
men kielen kanssa ja vaikeuksiin oppia suomea. Lisäksi arvioijat ilmaisivat kieli-
taidosta tekemiensä huomioiden yhteydessä sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta 
kontekstista nousevia käsityksiään thainkielisistä ja heidän elämästään Suo-
messa (mm. thainkieliset ovat nuoria naisia ja ovat tulleet Suomeen avioliiton 
kautta). Tällaisilla joskus jopa hyvin stereotyyppisilläkin tunnetasolla vaikutta-
villa käsityksillä oli merkitystä arviointiprosessissa (myös Kang 2008). Kielitai-
toon liittyvät tunneperäiset käsitykset oppijoista vaikuttivatkin todennäköisesti 
siihen, että vaikka arvioijat havaitsivat thainkielisten suorituksissa paljon puut-
teita ja antoivat useista analyyttisesta kriteeristä heille heikon taitotasoarvion, he 
kuitenkin palkitsivat thainkielisiä holistisen yleiskriteerin kautta. Tämä on siten 
merkittävä havainto, että analyyttiset kriteerit sisältyvät yleiskriteeriin ja yleensä 
analyyttisten kriteereiden ja yleiskriteereiden arviot vastaavat toisiaan. Tällainen 
arviointikäyttäytyminen mielestäni viittaa siihen, että todennäköisesti arviointi-
päätöksiin vaikuttivat arviointikriteereiden lisäksi ulkopuoliset tekijät, lähinnä 
tunteet. Tätä päätelmää vahvistavat aikaisemmat arviointitutkimukset. Esimer-
kiksi Barkaoui (2010) on havainnut, että holististen yleiskriteeriä käytettäessä ar-
vioijat voivat helpommin palkita ja rangaista arvioitavaa. Tyypillistä on lisäksi 
se, että holistisessa arvioinnissa yleisvaikutelma on ratkaiseva, jolloin arvioijat 
helposti vertaavat suoritusta johonkin muuhun kuin arviointikriteereihin (Pollitt 
& Murray 1996). Arviointikriteereiden ulkoisiin tekijöihin taas usein liittyy inhi-
millisiä ja subjektiivisia piirteitä, jotka ovat yhteydessä arvioijien henkilökohtai-
siin mieltymyksiin ja emootioihin sekä eri tekijöistä muodostuneisiin käsityksiin 
oppijoista. Voimakkaat affektiiviset piirteet, kuten tunteet ja stereotypioita sisäl-
tävät käsitykset, ovat arvioinnin näkökulmasta ongelmallisia ja niiden muutta-
minen on vaikeaa (Aragão 2011), mutta ne vaikuttavat olevan kiinteä osa arvi-
ointikäyttäytymistä. 

Sujuvuus-kriteeri toistui arvioijien kirjallisissa huomioissa hyvin usein op-
pijan kielitaidon taitotasosta riippumatta, vaikka yleensä arviointikirjallisuu-
dessa sujuvuus yhdistetään pääasiassa hyvään kielitaitoon (mm. Sato 2011; 
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Brown ym. 2005; Pollitt & Murray 1996). Mielenkiintoista sujuvuus-kriteerin käy-
tössä olikin juuri se, että vaikka esimerkiksi osatutkimuksessa III sujuvuus mai-
nittiin lähes jokaisen vironkielisen oppijan kohdalla arvioijien kirjallisissa huo-
mioissa, analyyttisena arviointikriteerinä se ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 
Osatutkimuksessa IV puolestaan sujuvuus nousi tilastollisestikin merkittäväksi 
kriteeriksi arvioinnissa, kun kielitaidollisesti vironkielisiä heikompia thainkieli-
siä oppijoita kiiteltiin puheen sujuvuudesta.  

Tutkiessaan englannin kielen suullista taitoa ja opettaja-arvioijien kriteerei-
den käyttämistä Takanori Sato (2011) havaitsi, että sujuvuus oli useimmin mai-
nittu kriteeri ja että sillä oli erityistä painoarvoa arvioitavien kielitaidon tasoa 
määriteltäessä tilanteissa, joissa opettajat arvioivat oppijoita holistisesti (ks. myös 
Iwashita, Brown, McNamara & O’Hagan 2008). Sujuvuus nähdään usein vasta-
kohtana lingvistiselle kompleksisuudelle ja kieliopilliselle tarkkuudelle, koska 
kommunikatiivisia opetusmenetelmiä käyttävien opettajien on todettu kiinnittä-
vän huomiota oppijoiden puheessa ennen kaikkea sujuvuuteen kieliopillisen ja 
sanastollisen tarkkuuden sijaan (Sato 2011; Iwashita & Grove 2003). Saton, 
Iwashitan ja Groven havainnot selittävät ainakin osittain tutkimukseni tuloksia. 
Arvioijat todennäköisesti tarkastelivat etenkin thainkielisten suorituksia holisti-
sesti. Lisäksi he palkitsivat oppijoita sujuvuudesta, vaikka kirjallisten huomioi-
den mukaan arvioijat kiinnittivät usein huomiota rakenteellisiin ja myös sanas-
tollisiin puutteisiin. 

 Havaintojeni mukaan sujuvuus oli yhteydessä tavallisiin sujuvuudesta 
käytettyihin määritelmiin: taukojen vähäisyys (breakdown fluency) ja hyvä puhe-
nopeus (speed fluency) (esim. Révész, Ekiert & Torgersen 2016; Kahng 2014; De 
Jong & Groenhout, Schoonen & Hulstijn 2015). Esimerkiksi osatutkimuksessa IV 
arvioijat ilmaisivat arvostavansa thainkielisten oppijoiden kykyä puhua tauotta 
hyvällä puhetemmolla. Kirjallisten huomioiden perusteella thainkielisten ym-
märtäminen vaati kuitenkin usein ponnisteluja. Tästä syystä sujuvuus ei voinut 
yhdistyä ainoastaan oppijan kykyyn puhua tauotta ymmärrettävää tuotosta eikä 
kykyyn käyttää kieltä koherentisti yhdistelemällä sanoja ja fraaseja sekä ääntää 
ne siten, että sana- ja lausepainot ja intonaatio ovat selkeitä. Puhenopeuden ja 
puheen tauottomuuden lisäksi arvioijat ilmeisesti liittivät sujuvuuteen oppijoi-
den taidon täyttää annettu aika puheella. Opettaja-arvioinnissa yhdeksi sujuvuu-
den mittariksi onkin mainittu se, että osallistuja täyttää annetun ajan sopivan 
tempoisella puheella (Kormos & Dénes 2004).  

Sujuvuus oli kuitenkin arvioijille näitä edellä esitettyjä piirteitä laajempi 
merkitykseltään. Arvioijat yhdistivät sujuvuuteen myös aktiivisuuden ja yritte-
liäisyyden tuottaa puhetta (esim. May 2006; Lumley 1998). Tämä tuli esiin arvioi-
jien kirjallisissa huomioissa (osatutkimus IV), joissa arvioijat mainitsivat usein 
thainkielisten aktiivisuuden puhua ja yritteliäisyyden tuottaa, vaikka heidän kie-
litaitonsa ei vielä ollut kovin hyvä. Thainkielisten aktiivisuus ja yritteliäisyys 
ovat esimerkkejä siitä, miten kielitaidon arvioinnissa oppijan henkilökohtaisilla 
ominaisuuksilla on merkitystä. Tutkimukseni mukaan yritteliäisyys ja aktiivi-
suus vaikuttivat positiivisesti käsityksiin oppijan kielitaidosta. Myös aikaisem-
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pien tutkimusten mukaan (Ockey 2009; Liski & Puntanen 1983) oppijan aktiivi-
suus ja yritteliäisyys puhua vaikuttavat positiivisesti kielitaidosta annettaviin ar-
vioihin, kun taas ujous, harvasanaisuus ja passiivisuus vaikuttavat negatiivisesti 
käsityksiin oppijan taidosta. Yleisten kielitutkintojen suomen arvioijat selkeästi 
arvostivat oppijoiden aktiivisuutta ja yritteliäisyyttä, ja niiden avulla oppijat pys-
tyivät kompensoimaan muita kielitaitonsa puutteita testitilanteessa. Aktiivisuu-
den ja yritteliäisyyden arvostaminen juontaa juurensa todennäköisesti arvioijien 
päivätyöhön, koska opetukseen liittyvässä arvioinnissa aktivisuutta, yritteliäi-
syyttä ja osallistumista opetukseen arvostetaan, ja niillä voi vaikuttaa oppiai-
neesta saatavaan arvosanaan (esim. Opetushallitus 2014). 

Vironkielisten kohdalla sujuvuus yhdistettiin tavallisesti puheen luonte-
vuuteen ja tuottamisen helppouteen (osatutkimukset II ja III). Nämä piirteet kuu-
luvat perinteisiin sujuvuuden määritelmiin (esim. Chambers 1997), mutta näiden 
piirteiden rinnalla arvioijat rinnastivat sujuvuuden hyvään kielitaitoon (overall 
global proficiency) (esim. De Jong ym. 2015; Luoma 2004; Chambers 1997).  Suju-
vuuden kriteerin yleisyys arvioijien kirjallisissa ja suullisissa huomioissa herättää 
lisäksi kysymyksen siitä, onko sujuvuus-kriteeri myös eräänlainen ”yleiskriteeri”, 
jota käytetään ilmaisemassa ensivaikutelman kautta luotua kuvaa oppijan tuo-
toksesta. Tätä olettamusta tukevat Caroline Vaughanin (1991) ja David Smithin 
(2000) tutkimukset. Vaughan ja Smith tutkiessaan arvioijien käyttäytymistä kir-
joittamisen arvioinnissa havaitsivat, että yksi ryhmä arvioijista perusti arvionsa 
ensivaikutelmaan (first-impression-dominates-style), ja huomion keskipisteenä oli 
tällöin sujuvuus (Pollitt & Murray 1996). Ari Huhta (1993, 158–159) on myös to-
dennut, että sujuvuudella ei viitata läheskään aina kielelliseen piirteeseen tai 
ominaisuuteen, vaan ylipäänsä kielitaidosta saatuun vaikutelmaan. Havaintojeni 
perusteella sujuvuus oli arvioijille laajempi merkitykseltään kuin Yleisten kieli-
tutkintojen analyyttisen kriteerin kuvaukset sujuvuudesta. Sujuvuus merkitsi ar-
vioijille yleisten sujuvuuden määritelmien rinnalla hyvää kielitaitoa, aktiivi-
suutta ja yritteliäisyyttä tuottaa puhetta ja yleisvaikutelman kautta mudostu-
nutta kuvaa oppijan kielitaidosta. Sujuvuus ei siis ollut ainoastaan oppijan kykyä 
tuottaa puhetta sujuvasti, vaivattomasti ja hyvällä nopeudella (utterance fluency), 
vaan kyse oli lisäksi kuulijan (arvioijan) tulkinnasta puhetuotoksen piirteistä 
(perceived fluency) (Segalowitz 2010; Lennon 1990). 
 Ilmaisun tarkkuus, laajuus ja idiomaattisuus yhdistyvät arvioijien käsityk-
sissä sanaston hallintaan, sanavaraston kokoon ja kohdekielen mukaiseen kielen-
käyttöön. Tämä kriteeri nousi tilastollisesti merkitseväksi piirteeksi rakenteiden 
tarkkuuden rinnalla osatutkimuksessa III, jossa arvioijat tunnistivat vironkieliset 
oppijat sanastosta ja rakenteista. Vironkielisten suomen kielen taitoon liittyi 
aiemmin mainitsemiani odotuksia, jotka kohdistuivat etenkin vaatimuksiin ra-
kenteellisesta ja sanastollisesta tarkkuudesta. Jos sanastollisia puutteita havaittiin, 
arvioijat takertuivat niihin herkästi.  
 Ilmaisun tarkkuuden vaatimukset olivat yhteydessä kielitaidon tasoon, 
koska vaatimus kielen tarkkuudesta kasvaa kielitaidon ylimmille tasoille siirryt-
täessä (ks. Euroopan neuvosto 2003, 2011). Mutta lisäksi taustalla vaikuttivat ar-
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vioijien käsitykset siitä, että lähikielisyyden vuoksi vironkieliset oppivat ja hal-
litsevat suomen sanaston paremmin kuin monet muut eri kielitaustaiset oppijat 
(osatutkimukset II ja III). Kielten samankaltaisuus voi kuitenkin vaikuttaa kielen-
käyttöön sekä myönteisesti että kielteisesti, koska samankaltainen sana lähdekie-
lessä ei välttämättä kanna samanlaisia merkityksiä kohdekielessä. Suomalaisten 
ja virolaisten välisessä vuorovaikutuksessa sanaston yhtäläisyydet voivat siis toi-
mia kielenoppijan resursseina tuottaa melko hyvää kieltä, mutta ne saattavat ai-
heuttaa myös väärinkäsityksiä vuorovaikutustilanteissa. Todennäköisesti oppi-
jat viljelevät tuotoksissaan näitä tuttuja ja heille helppoja elementtejä luodakseen 
yhteisen vuorovaikutuskoodin. On kuitenkin hyvä huomioida, että lähdekieli 
vaikuttaa enemmän kielen vastaanottamiseen ja ymmärtämiseen kuin tuottami-
seen, joten myös vironkielisille suomen kielen sanastollinen taito edellyttää op-
pimista ja omaksumista. (Kaivapalu & Muikku-Werner 2010.) 

Vaikka arvioijat arvostivat vironkielisten oppijoiden sanastollista osaamista, 
kirjallisissa huomioissa he viittasivat ansioita enemmän sanastossa ilmenneisiin 
puutteisiin. Näitä puutteita olivat tavallisesti ilmaisujen epäidiomaattisuus, 
puutteet perussanastossa tai suomalaisten sanojen korvaaminen vironkielisellä 
sanastolla. Lisäksi sanaston laajuus tai sen suppeus olivat usein toistuvia mää-
reitä, joilla arvioijat luonnehtivat oppijoiden sanavaraston kokoa. Arvioijien huo-
miot sanaston puutteista eivät ole yllättäviä, koska sanaston hallintaa tavallisesti 
lähestytään juuri puutteiden kautta: sana joko osataan tai sitä ei osata. Myöskin 
sanavaraston kokoon liittyvät huomiot ovat varsin tyypillisiä arvioinnissa ja toi-
sen kielen oppimisessa, joissa sanastoa usein lähestytään sanaston laajuuden 
kautta. (mm. Milton 2010; Vermeer 2001.) James Miltonin (2010) mukaan etenkin 
sanavaraston koko on yhteydessä oppijan kykyyn kommunikoida. Sanaston hal-
lintaa ei voida kuitenkaan lähestyä pelkästään sanavaraston koon tai sanojen 
muodon ja/tai merkitysten tunnistamisen kautta. Sanaston hallinnassa on huo-
mioitava näiden lisäksi sanojen käyttö, mikä on riippuvainen kielenkäyttötilan-
teista. Mitä pidemmälle kielitaito kehittyy, sitä tärkeämpää oppijan on hallita sa-
nojen käyttö sekä tutuissa että vieraammissa kielenkäyttötilanteissa. Lisäksi hä-
nen on kyettävä hallitsemaan sanojen sivumerkitykset ja sanaston varioivuus 
sekä tyyli ja rekisteri. (Euroopan Neuvosto 2003.) Näiden sanastollisten tietojen 
hallintaa arvioijat tutkimukseni mukaan myös odottivat hyvin suomea hallitse-
vilta vironkielisiltä oppijoilta.  
 Ilmaisun tarkkuus, laajuus ja idiomaattisuus -kriteeri ei tilastollisten ana-
lyysien mukaan noussut osatutkimuksessa IV suureen rooliin, vaikka thainkie-
listen sanastollisista puutteista löytyi useita huomioita arvioijien kirjallisissa 
kommenteissa, esimerkiksi:  

Sanasto ja ilmaisun tarkkuus perustasoa; Melko yksinkertaista sanastoa ja niukkaa; Tekee vielä vir-
heitä perussanastossa; Sanasto niukka ja puhuja pitäytyä niihin sanoihin, mitä sai tehtävänannosta; 
Sanavarasto vaikuttaa suppealta, mikä rajaa ilmaisua; Joidenkin sanojen merkitystä pitää arvailla, 
muuten pääsääntöisesti ymmärrettävää.  

Viimeinen kommentti mielestäni on vastaus siihen, miksi sanasto ei noussut ko-
vin merkittävään rooliin arvioinnissa. Puheen sisältö oli arvioijista ymmärrettä-
vää, vaikka ilmaisussa ja sanavarastossa oli puutteita. Lisäksi thainkielisillä oli 



91 
 
arvioijien mielestä selkeästi taito paikata sanastollisia puutteita aktiivisella tuot-
tamisella: Puhujalla oli kuitenkin tahto puhua ja tulla ymmärretyksi, koska hän ei pitä-
nyt taukoja eikä jäänyt korjailemaan puhumaansa; Hakee ilmaisuja ja sanoja, mutta aloit-
teellinen puhuja; Sanastossa merkittäviä puutteita, mutta hän muodostaa kuitenkin ym-
märrettäviä lauseita suht’ sujuvasti. 
 Arvioijat yhdistävät tutkimukseni mukaan ilmaisun laajuuden myös tuo-
toksen sisältöön. He mainitsivat sisällön usein kirjallisissa huomioissaan viitaten 
joko sen niukkuuteen, runsauteen tai riittävyyteen. Arviointikriteereissä ei tuo-
toksen sisältöä kuvata tarkasti, vaan viittaukset sisältöön ovat varsin niukkoja. 
Esimerkiksi Yleisten kielitutkintojen arviointikriteereissä (2003) sisältö mainitaan 
vain selvennettäessä kahden eri taitotason välistä eroa: sisällön abstraktiotaso on 
korkea (tasot 5–6); sisällön abstraktiotaso on korkeampi (tasot 3–4) ja puheessa on enem-
män sisältöä (tasot 1–2). Kielitaidon ylemmillä tasoilla olevien vironkielisten op-
pijoiden kohdalla arvioijat huomioivat usein sisällön abstraktiotason puutteen 
tai sen riittävyyden, mikä tulee arvioijien kielenkäyttöön edellä mainituista lau-
seista arviointikriteereissä. Arviointialan tutkimuksissa (esim. Eckes 2009; Brown 
2007; Brown ym. 2005; Milanovic ym. 1996) sisällöllä on todettu olevan merki-
tystä taitotasoa määriteltäessä, mutta sen vaikutusta lopulliseen arviointiin ei tar-
kalleen tiedetä. Tämänkään tutkimuksen perusteella ei voida antaa luotettavaa 
tietoa siitä, mikä merkitys sisällöllä loppujen lopuksi oli arviointipäätöksiä teh-
täessä. Se kuitenkin voidaan todeta, että arvioijien kirjallisten huomioiden perus-
teella he kiinnittivät usein huomiota oppijan tuotoksen sisältöön kielellisten piir-
teiden rinnalla. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä huomioida se, että arviointia 
ohjaavat testitehtävät. Tehtävät voivat määrittää tarkastikin sen, mitä asioita tuo-
toksessa on käsiteltävä, ja ne myös vaikuttavat arvioijien sisällön tarkkailuun ar-
viointiprosessin aikana. 

5.2.2 Käsityksiä riittävästä ja hyvästä suullisesta kielitaidosta 

Vaikka arvioijat eivät tee ratkaisevaa päätöstä siitä, kenen kielitaito riittää Suo-
men kansalaisuuteen, jatko-opintoihin tai työtehtäviin, he kuitenkin vaikuttavat 
näihin päätöksiin antamiensa taitotasoarvioiden kautta. Keskitason tutkinnon 
taitotaso 3 (B1) on useissa kielitaitoa vaativissa instituutioissa kynnystaso, johon 
liitetään tavallisesti määritelmä riittävä kielitaito. Mutta miten arvioijat määritte-
levät suullisen kielitaidon riittävyyden, mitä tarkoittaa riittävä kielitaito ja mitä 
taas tarkoitetaan hyvällä kielitaidolla?   

Käsitykset riittävyydestä vaihtelivat arvioijien keskuudessa, koska arvioijat 
eroavat toisistaan ankaruudessa ja lempeydessä. Jos arvioijat sijoitettaisiin janalle, 
jossa toisessa päässä ovat lempeät ja toisessa päässä ankarat arvioijat, todennä-
köisesti janan ääripäissä olevien arvioijien käsitykset riittävästä kielitaidosta oli-
sivat erilaiset. Erot lempeydessä ja ankaruudessa tulivat esiin myös arvioijien kir-
jallisissa huomioissa, joissa saman oppijan suorituksesta käsitykset tuotoksen 
ymmärrettävyydestä ja riittävyydestä vaihtelivat (osatutkimus IV). Osa piti tuo-
tosta ymmärrettävänä ja riittävänä arkipäivän kielenkäyttötilanteista selviämi-
seen, osasta taas tuotoksen seuraaminen vaati liikaa ponnisteluja, ja oppijan 
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viesti ei välittynyt eikä tuotos täyttänyt keskitason arviointikriteereiden vaati-
muksia. Michael Orr (2002) havaitsi puhumisen arviointia käsittelevässä tutki-
muksessaan arvioijien käyttäytymisessä samankaltaisia piirteitä. Arvioijat kom-
mentoivat samoja suorituksia eri tavoin, vaikka eivät aina päätyneetkään eri ar-
vioon. Orrin mukaan arvioijat kiinnittävät oppijoiden suorituksissa eri piirteisiin 
huomiota etenkin, jos kriteerit olivat epäselvät tai ne eivät olleet tarpeeksi yksi-
tyiskohtaiset (myös Brown 2007; Lumley & McNamara 1995). 

Miten arvioijat sitten kielentävät riittävää suullista kielitaitoa? Riittävyyden 
määritelmään liittyi arvioijien käsityksissä vahvasti se, että oppijan kielitaito on 
tavalla tai toisella ”rajalla”. Riittävyys nousi esiin erityisesti osatutkimuksessa IV, 
jossa arvioijat pohtivat thainkielisten kielitaidon riittävyyttä. Riittävyyden raja 
linkittyi arvioijien käsityksissä ennen kaikkea suomen keskitason tutkinnon tai-
totasoon 3, koska he tiedostivat suurimman osan oppijoista olevan tutkinnossa 
kansalaisuuden edellytyksenä olevan kielitaitovaatimuksen takia. Alle taitotason 
3 jäävät suoritukset eivät vielä arvioijien mukaan edustaneet riittävää kielitaitoa. 
Toki osatutkimuksen I haastatteluissa monet arvioijat totesivat haastattelukysy-
mykseeni riittävästä kielitaidosta, että riittävyys on oppijakohtaista. Jokaisella 
oppijalla on omat kielitaidolleen asetetut tavoitteensa, ja toisaalta kielitaito ei 
koskaan ole universaali, että se riittäisi kaikkeen. Riittävyyttä ei arvioijien mu-
kaan myöskään välttämättä voida perustella arkipäivän kielenkäyttötilanteilla, 
koska arkipäivässä voi selvitä täysin ilman suomen kielen taitoa. Esimerkiksi 
kaupassa selviää hyvin, vaikka ei osaisi sanoa kuin Kiitos!.  

Riittävyys vaikuttaisi yhdistyvän arvioijien käsityksissä voimakkaasti ulko-
päin kielitaidolle asetettuihin vaatimuksiin, kuten kansalaisuuteen ja terveyden-
huolta-alan sekä opiskelun edellyttämiin kielitaitovaatimuksiin. Arvioijat olivat 
näistä tietoisia, ja näillä vaatimuksilla oli merkitystä arviointiprosessissa. Tätä 
havaintoa tukee Barkaouin (2010) tutkimus, jonka mukaan arviointiskaalat ja kie-
litaidolle asetetut vaatimukset ovat tavallisesti yhteydessä ulkoapäin tuleviin ar-
voihin ja instituutionaalisiin käytäntöihin. Ne vaikuttavat siihen, millaista kieli-
taitoa meistä kukin arvostaa. Kielitesteillä on aina vaikutuksensa opettajien ja yli-
päänsä arviointia tekevien käsityksiin kielitaidosta, mutta lisäksi itse testit ohjaa-
vat sitä, mikä tieto on riittävää. Kielitestit voivat jopa määritellä sen, millainen 
kielitaito on yhteiskunnassa riittävää osallistumisen ja kansalaisuuden näkökul-
mista. (myös Shohamy 2009.) 

Kielitaidon riittävyyteen arvioijat rinnastivat etenkin aikaisemmin mainit-
semani tuotoksen ymmärrettävyyden (mm. osatutkimukset II ja IV). Vaikka ym-
märrettävyys ei ole erillinen analyyttinen kriteeri, se mainitaan Yleisten kielitut-
kintojen arviointikriteereissä esimerkiksi taitotasolla 3. Puhumisen kriteereissä 
taitotasolla 3 ymmärtäminen on liitetty sujuvuuden, ilmaisun tarkkuuden, laa-
juuden ja idiomaattisuuden sekä ääntämisen ja fonologisen hallinnan kriteerei-
hin. (Ks. Yleiset kielitutkinnot 2003.) Puheen ymmärrettävyys jaetaan yleensä 
kahden käsitteen alle: intelligibility ja comprehensibility. Intelligibility viittaa kuun-
telijoiden todelliseen ymmärrykseen toisen kielen oppijan puheesta, eli siihen, 
mikä on oikein tuotettujen sanojen osuus puheesta ja siihen, miten viesti ymmär-
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retään puhujan tarkoittamassa merkityksessä. Comprehensibility taas on yhtey-
dessä siihen, miten paljon kuuntelijan on ponnisteltava ymmärtääkseen oppijaa. 
Kyse on siis enemmän kuulijan omista käsityksistä siitä, miten helppo tai vaikea 
on ymmärtää oppijaa. (Isaacs ym. 2018; Derwing & Munro 1997; Munro & Der-
wing 1995.) Arvioijien viittasivat kirjallisissa huomioissaan sekä comprehensibi-
lity- että intelligibility-tyyppiseen ymmärtämiseen. Heidän huomionsa olivat kui-
tenkin usein varsin ristiriitaisia, ja näiden ristiriitaisuuksien taustalla olivat to-
dennäköisesti erilaiset kokemukset eri ensikielen taustaisista oppijoista (esim. 
osatutkimus IV). 

Testiarvioinnin näkökulmasta ymmärrettävyyden määrittelyssä on ongel-
mana se, kenelle puhe on ymmärrettävää: tavalliselle kadunmiehelle vai opetta-
jina toimiville arvioijille, joilla on kokemusta erilaisista tavoista tuottaa suomea. 
Vieraalla korostuksella tuotettu puhe tai virheitä vilisevä kirjoitus voi olla hyvin-
kin ei-ymmärrettävää sellaiselle, joka ei ole tottunut kuulemaan tai lukemaan 
monin eri tavoin tuotettua suomea. Arvioijat joutuvatkin ottamaan arvioinnis-
saan kantaa kielitaidon piirteeseen, joka on hyvin kuulijakohtaista. Arviointipro-
sessin aikana he usein pohtivat sitä, miten oppija selviää jokapäiväisessä elä-
mässä vähemmän harjaantuneiden kuulijoiden kanssa (osatutkimukset I ja II). 
Ymmärtäminen edellyttää tavallisesti harjaantumista oppijan tapaan puhua ja 
vaatii aluksi ponnisteluja sekä kuuntelijalta että kieltä tuottavalta (esim. Carey 
ym. 2011; Gass & Varonis 1984). Ymmärrettävyys onkin hyvin subjektiivinen ja 
henkilökohtainen arviointiperuste; yhdelle ymmärrettävä ei välttämättä ole toi-
selle ymmärrettävä (Ang-Aw & Goh 2011). Tästä syystä ymmärrettävyys ei mie-
lestäni voi olla ainoa peruste testiarvioinnissa, vaan arvioinnissa tulee tarkastella 
oppijan taitoa useamman piirteen kautta. 

Arvioijat liittivät kielitaidon riittävyyteen myös piirteitä, jotka eivät ole var-
sinaisesti kielen piirteitä vaan enemmän oppijan persoonallisuuden piirteitä 
(osatutkimus IV). Esimerkiksi aktiivisuus ja yritteliäisyys tuottaa puhetta olivat 
piirteitä, joilla oli yhteys kielitaidon riittävyyteen. Kielelliset puutteet voitiin 
kompensoida tuottamalla aktiivisesti, ja yritteliäisyys johti lopulta ymmärretyksi 
tulemiseen.  

Ymmärrettävyys oli arvioijille kriteeri, johon kiinnitettiin huomiota pääasi-
assa silloin, kun siinä havaittiin puutteita (myös Brown 2003). Tästä syystä ym-
märrettävyys oli keskeinen arviointiperuste kielitaidon alkuvaiheessa olevien 
oppijoiden arvioinnissa, mutta sillä ei ollut enää suurta merkitystä edistyneem-
pien suomenoppijoiden kohdalla. Hyvän kielitaidon yhteydessä arvioijat luon-
nehtivat (osatutkimus III) ymmärrettävyyttä siten, että oppijan tuotoksessa ole-
vat puutteet ilmaisun tarkkuudessa, laajuudessa ja idiomaattisuudessa sekä ra-
kenteiden tarkkuudessa olivat vähäisiä ymmärrettävyyden näkökulmasta. Esi-
merkiksi vironkielisten oppijoiden kohdalla arvioijat havaitsivat puutteita raken-
teiden ja sanaston hallinnassa, mutta suomen kieleen kuulumattomien muotojen 
ja ilmaisujen käyttö ei häirinnyt kokonaisuutta, ja näitä puutteita pidettiin satun-
naisina lipsahduksina. Se, että vironkieliset korvasivat puuttuvia suomen kielen 
sanoja ja rakenteita omankielisillä vastineilla, aiheutti kuitenkin arvioijissa poh-
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dintoja siitä, kuinka funktionaaliseen kielitaitokäsitykseen nojautuvassa tutkin-
tojärjestelmässä suhtaudutaan tuotoksiin, jotka ovat kahden sukulaiskielen seka-
kieltä mutta siitä huolimatta viestinnällisiä ja vuorovaikutuksellisia (osatutkimus 
II). Testiarvioinnissa tällaiset tilanteet ovat haastavia, koska arviointiprosessin ai-
kana arvioijat joutuvat päättämään, missä menee hyväksyttävyyden raja omaan 
kieleen tukeutumisessa ja milloin se vaikuttaa häiritsevästi vuorovaikutukseen.  

Hyvä suullinen kielitaito oli arvioijien huomioiden perusteella kohdekie-
lenomaisesta kielenkäyttöä. Vaatimukset kohdekielen tasoisesta kielenkäytöstä 
tulivat esiin erityisesti ääntämisessä ja fonologisessa hallinnassa (osatutkimus III). 
Lisäksi arvioijat odottivat oppijoilta taitoa tuottaa idiomaattista ja tarkkuudel-
taan kohdekielen mukaista tuotosta. Tällainen kielitaito edellytti arvioijista kui-
tenkin riittävästi altistusta kohdekielelle, koska heidän mukaansa hyvä kielitaito 
saavutetaan aktiivisen kielenkäytön ja syntyperäisten kohdekielisten kanssa 
vuorovaikutuksessa. Tällaiset käsitykset olivat todennäköisesti lähtöisin opetta-
jina toimivien arvioijien teoreettisesta koulutuksesta ja opetusta ohjaavista viite-
kehyksistä, mutta ne ovat myös varsin yleisiä kielenoppimiseen liittyviä käsityk-
siä suomalaisessa yhteiskunnassa nykypäivänä. Pelkkä oleskelu kohdekielisessä 
maassa ei kuitenkaan vaikuta kielitaidon kehittymiseen, vaan tarvitaan aina mo-
nipuolista ja aktiivista kielenkäyttöä (mm. Ahola & Hirvelä 2016). Mielenkiin-
toista arvioijien oppimiskontekstiin liittyvissä käsityksissä oli se, että thainkielis-
ten kielitaidon kehittymisessä formaalin opetuksen merkitystä painotettiin, kun 
taas hyvien vironkielisten suomenoppijoiden yhteydessä informaali oppiminen 
nähtiin tärkeänä kielitaitoa kehittävänä keinona. Onko siis niin, että tyydyttävä 
kielitaito saavutetaan formaalin oppimisen kautta, mutta hyvän kielitaidon saa-
vuttaminen edellyttää informaalia oppimista?  

Sujuvuus ja luontevuus olivat keskeisiä piirteitä, jotka arvioijat liittävät hy-
vään kielitaitoon. Sujuvuuden merkitys yleensä korostuukin, kun kielitaito on 
hyvä (Sato 2011). Hyvä kielitaito edellyttää sujuvuuden näkökulmasta monien 
kielen eri piirteiden hallintaa ja riittävän määrän tuotosta. Hidas ja rauhallinen 
puhetapa sekä harvasanaisuus vaikuttivat tutkimukseni mukaan siihen, että 
puhe koettiin epäsujuvana, vaikka tuotos oli muuten hyvin kohdekielistä. Viron-
kielisten miesten kohdalla tapaa puhua lavertelematta, jurosti ja rauhallisesti pi-
dettiin kuitenkin luonnollisena, koska arvioijista suomalaiset miehetkin puhuvat 
samalla tavoin. Naisosallistujien kohdalla tauot ja hidas puhetempo yhdistettiin 
epäsujuvuuteen, millä oli myös merkitystä suullisesta kielitaidosta annetulle 
yleisvaikutelmalle. Tällaiset kulttuurisesti ja sosiaalisesti muodostuneet käsityk-
set mies- ja naispuhujien eroista olivat mielenkiintoisia yksityiskohtia arvioijien 
kirjallisissa huomioissa. 

Miten käsitykset riittävästä ja hyvästä kielitaidosta asettuvat sitten taito-
tasoasteikoille? Jos vertaan arvioijien huomioita kielitaidosta ja taitotasoasteik-
koja, riittävän kielitaidon raja asettuu taitotasolle 3 (B1). Riittävyys yhdistyy voi-
makkaasti kielitaidon käyttötarkoituksiin, ennen kaikkea kansalaisuuteen liitty-
viin kielitaitovaatimuksiin. Hyvää kielitaitoa taas on vaikeampi asettaa taitota-
soille, koska arvioijien kirjallisista huomioista ei löytynyt yhtä selkeää hyvän kie-



95 
 
litaidon piirrettä, kuten oli ymmärrettävyys riittävän kielitaidon yhteydessä. Hy-
vään kielitaitoon yhdistyi varsin voimakkaasti sujuvuus, samoin kuin kielen 
luontevuus sekä hyvä ääntämys ja rakenteellinen ja sanastollinen tarkkuus. 
Kaikki nämä kaikki piirteet ovat sisäänkirjoitettuja ylimmän tason kielitaitoku-
vauksiin, lähinnä taitotasoon 5 (C1). Tällä taitotasolla oppijan kuvataan puhuvan 
sujuvasti hakematta enää ilmauksia sekä hallitsevan yleisiä aihepiirejä koskevan 
sanaston ja kaikki rakenteet lähes virheettömästi (Yleiset kielitutkinnot 2003). 

5.2.3 Kielitaitokäsityksiin vaikuttavat tekijät  

Mitä edellä esittämäni kuvaukset eri kielen piirteiden merkittävyydestä arvioin-
nissa ja käsitykset riittävästä ja hyvästä suullisesta kielitaidosta kertovat Yleisten 
kielitutkintojen suomen arvioijien kielitaitokäsityksistä ja mistä käsitykset kum-
puavat? Ensinnäkin arvioijien käsitykset myötäilevät sosiokulttuurista näke-
mystä käsityksistä (esim. Alanen 2003, 68–69). Heidän käsityksensä suullisesta 
kielitaidosta ovat dynaamisia ja tilannesidonnaisia, koska niihin vaikuttavat op-
pijoiden erilaiset ominaisuudet, heidän kielelliset taitonsa mutta myös oppijoi-
den persoonalliset piirteet ja tapa tuottaa kieltä. Käsitykset kielestä voivat siis 
vaihdella osallistujittain ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten arvioijien 
kanssa. Mutta osa arvioijien käsityksistä on stabiileja ja muuttumattomia, mikä 
tuli esiin rakenteiden tarkkuuden painotuksena arvioinnissa. Rakenteiden mer-
kityksellisyydestä kielenhallinnalle on tullut selkeästi osa arvioijien tietoreserviä. 
Käsitykset rakenteiden merkityksestä yhtenä kielitaitoa määrittävänä piirteenä 
ovat lisäksi yhteydessä opetuksen ja arvioinnin traditioihin, joissa korostettiin 
tietoa kielestä taidon sijaan (Nikula 2010). Tästä traditiosta on vaikea irrottautua, 
ja toisaalta opettajan tehtävänä on perinteisesti ollut puuttua virheisiin ja siten 
pyrkiä auttamaan oppijaa korjaamaan taitoaan. 

Arvioijien mieltymykset havainnoida rakenteiden puutteita ja ansioita ar-
viointiprosessin aikana ei mielestäni kuitenkaan tarkoita sitä, että he yksipuoli-
sesti tarkastelevat kielitaitoa formalististen lasien lävitse. Heidän käsityksissänsä 
on paljon funktionaaliseen lähestymistapaan viittaavia piirteitä. Arviointitilan-
teessa suorituksia lähestyttiin usein holistisesti, ja arvioijat pystyivät havainnoi-
maan oppijoiden taitoa rakenteellisten ja sanastollisten puutteiden yli keskitty-
mällä tuotosten sujuvuuteen ja ymmärrettävyyteen. Arvioijat ovatkin mielestäni 
omaksuneet Yleisten kielitutkintojen kielitaitokäsityksen, ja he myös kielentävät 
arviointiperustelujaan usein Yleisten kielitutkintojen arviointikriteereiden kautta. 
Koulutukset ja tottumus kielitaidon kehittymistä kuvaaviin arviointikriteereihin 
ovat muokanneet arvioijien käsitystä kielitaidon kehittymisestä ja kehittymiseen 
kuuluvista piirteistä.  

Kielitaitokäsityksiin vaikuttavat tutkimukseni mukaan etenkin arvioijien 
aikaisemmat kokemukset eritaustaisista oppijoista, työkokemus ja kokemus ar-
vioinnista (mm. Bonk & Ockey 2003). Mutta näiden ohessa arviointia ohjaavat 
arvioijien henkilökohtaiset käsitykset hyvästä ja huonosta suorituksesta (myös 
Lumley 1998; Pollitt & Murray 1996). Näitä henkilökohtaisia käsityksiä huonosta 
ja hyvästä suorituksesta muokkaavat oppijoiden ja työkokemuksen lisäksi arvioi-
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jayhteisö (community of practice) ja Yleisten kielitutkintojen koulutukset. Arvioi-
jilla on syntynyt näiden edellä mainittujen tekijöiden vaikutuksesta käsityksiä eri 
taustaisten oppijoiden kyvystä oppia suomea ja käsityksiä siitä, mitkä kielen piir-
teet ovat heille vaikeita ja mitkä helppoja. Lisäksi käsityksiin vaikuttavat yhteis-
kunnasta kumpuavat kielitaitovaatimukset. Koska käsityksiä muokkaavat mo-
net tekijät, ne ovat luonteeltaan tilanteisia ja arvioijakohtaisia.  

Arvioijilla on lisäksi eri medioiden kautta muodostunut käsityksiä siitä, 
millaisia maahanmuuttajaryhmiä Suomessa on ja miksi he asuvat Suomessa. Yh-
teiskunnallinen ja sosiaalinen konteksti vaikuttaa arvioijien käsityksiin, ja näistä 
käsityksistä he eivät välttämättä ole itse tietoisia. Esimerkiksi osatutkimuksessa 
IV eräs arvioija määritteli thainkieliset suomenoppijat nuoriksi thainaisiksi, 
koska suomalaisilla miehillä on paljon nuoria thai-vaimoja. Arvioijan kirjoittama 
lause kuvaa todellista thainkielisten yhteisöä Suomessa, koska suurin osa thain-
kielisistä on avioliiton kautta Suomeen muuttaneita naisia (n. 85 %). Suomalais-
ten miesten avioliitot thainaisten kanssa olivat vuonna 2020 venäläisnaisten jäl-
keen toiseksi yleisin kansainvälisten avioliittojen tyyppi (SVT 2021b). Lisäksi yli 
puolessa thainaisen ja suomalaismiehen avioliitossa mies on yli 10 vuotta vaimo-
aan vanhempi (Säävälä & Miettinen 2014). Arvioijien viittaukset nuoreen thai-
vaimoon ja yleensä thainkielisistä naispuolisina kertovat ensinnäkin siitä, että ar-
viointiin sekoittuu oppijoiden persoonaan ja taustaan liitettyjä piirteitä. Käsitys-
tutkimuksessa tämä viestii myös siitä, että yhteiskunnasta nousevat tiedot ja kä-
sitykset vaikuttavat meidän mielikuviimme oppijoiden sukupuolijakaumasta, 
iästä ja syistä asua Suomessa.  

Vastaavia oppijoiden persoonaan ja taustaan liittyviä huomioita mainittiin 
myös vironkielisten oppijoiden kohdalla. Vironkieliset ovat kautta aikojen olleet 
Suomessa haluttua työvoimaa. Suomessa vakituisesti asuvien n. 50 000 vironkie-
lisen (SVT 2021c) lisäksi Suomessa käy kotimaastaan töissä useita kymmeniä tu-
hansia virolaisia. Näiden kahden maan välillä sukkuloivien tarkkaa lukumäärää 
ei tiedetä, mutta vironkielisten kokonaismäärä Suomessa saattaa olla jopa sata 
tuhatta (Praakli 2017, 12). Yleisten kielitutkintojen taustatietoaineiston (2012–
2017) mukaan suurin osa vironkielisistä työskentelee rakennus- tai kuljetusalalla 
tai terveys- ja sosiaalipalveluissa. Nämä edellä mainitut tiedot vironkielisistä 
Suomessa tulivat esiin myös vironkielisiin oppijoihin kohdistuvissa huomioissa. 
Arvioijat viittasivat kielenoppimiseen työpaikalla ja ”duunareiden” kielitaitoon, 
mikä viestii siitä, että arvioijat yhdistivät vironkieliset oppijat työskentelyyn Suo-
messa ja että heidän kielitaitotarpeensa liittyivät pääasiassa työelämään.  

Onko tämän kaltaisilla tiedoilla sitten merkitystä arvioinnissa? Arvioijat ei-
vät ehkä tietoisesti mieti näitä asioita arvioinnin aikana, mutta eri kautta muo-
dostuneet käsitykset oppijoiden koulutustasosta ja kielitaidon käyttötarkoituk-
sista vaikuttavat taustalla määriteltäessä etenkin kielitaidon riittävyyttä. Oppi-
joiden kautta arviointiin sekoittuu tunteita, oppijan kuviteltuja henkilökohtaisia 
ominaisuuksia ja stereotyyppisiäkin käsityksiä koko oppijaryhmästä. Tämä voi 
johtaa siihen, että kielitaitovaatimukset ovat eri oppijaryhmille lähtökohtaisesti 
erilaiset. Jos tarkastellaan stereotyyppisesti näiden kahden tutkimukseeni osal-
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listuneen ryhmän kielitaitoon liittyviä huomioita, nousee väistämättä esiin kysy-
mys: edellytämmekö saman tutkintotasolle osallistuvilta suomalaisen miehen 
vaimoina maassa olevilta thaikielisiltä naisilta vaatimattomampaa kielitaidon ta-
soa kuin suomalaisessa työelämässä toimivilta vironkielisiltä?   

5.3 Tulosten merkitys 

Tulosten suurin merkitys on siinä, että vaikka Yleisten kielitutkintojen arvioijien 
toimintaa seurataan määrällisten aineistojen kautta, ennen tätä tutkimusta ei ole 
ollut tutkittua tietoa siitä, mitä arvioijat oikeasti ajattelevat arvioinnista ja millai-
set käsitykset kielitaidosta vaikuttavat heidän arviointiensa taustalla. Näitä tie-
toja pystytään varmasti hyödyntämään tulevaisuudessa arviointikoulutusten ja 
arviointipalautteen kehittämisessä. Lisäksi tutkimus nosti esiin tarpeen tarkentaa 
arviointikriteereitä. Arviointikriteereiden uudistamisessa ja tarkentamisessa ar-
vioijien huomioista on varmasti myös hyötyä. 

Vaikka koulutuksella pyritään vaikuttamaan arviointikriteereiden käyt-
töön ja niiden tulkinnan yhdenmukaisuuteen, tutkimus osoitti sen, että itse arvi-
ointitilanteessa arviointikriteereiden tulkinnassa on eroja ja että arviointipäätök-
sessä tietyt yksittäiset kielen piirteet saattavat korostua. Lisäksi arviointipäätök-
siin vaikuttavat arvioijien omat henkilökohtaiset mieltymykset ja arvioitavien ti-
lanteeseen tuomat kriteereiden ulkopuoliset ominaisuudet. Tutkintojärjestel-
mässä onkin pohdittava, miten voidaan entistä paremmin ohjata arvioijia tarkas-
telemaan oppijoiden suorituksissa laajemmin eri kielen piirteitä ja miten oppijoi-
den persoonan tai ensikielen aiheuttamat mahdolliset vääristymät voidaan estää. 
Tämä edellyttää ensinnäkin arviointikriteereiden kriittistä tarkastelua: ovatko ne 
tarpeeksi yksiselitteiset ja tulevatko esimerkiksi eri taitotasojen väliset erot selke-
ästi esiin sekä ovatko kaikki analyyttiset kriteerit kielennetty siten, että arvioijat 
voivat ymmärtää ja tulkita ne samankaltaisesti. Toiseksi arviointikoulutusta on 
hyvä viedä sellaiseen suuntaan, että arvioijat itse reflektoivat entistä enemmän 
omaa arviointikäyttäytymistään ja käsityksiään eritaustaisista oppijoista. 

Ääntäminen on suullisessa kielitaidossa varsin keskeinen taito, joka luo eri-
laisia mielikuvia oppijoista, ja se on yleensä ensimmäinen piirre, joka suullista 
kielitaitoa arvioitaessa havaitaan. Jos kuulijalla ei ole kokemusta erilaisista ta-
voista ääntää suomea, sisällön ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Tästä syystä ar-
viointikoulutuksiin kannattaa valita aikaisempaa monipuolisempia esimerkkejä 
erilaisista puhujista, jotta kaikki arvioijat saavat kokemusta erilaisista aksenteista 
ja tavoista tuottaa suomea. Lisäksi on tarpeellista käydä keskusteluja arvioijien 
kanssa näiden piirteiden vaikutuksesta arvioinnissa. Tutkimukseni toi esiin sen, 
miten tärkeää ääntämisen harjoittelu ja opettaminen on. Suomenoppijat hyötyvät 
hyvästä suomen fonologian hallinnasta. Taito ääntää kieltä vaikuttaa kuulijoiden 
käsityksiin kielitaidon hyvyydestä tai huonoudesta, mutta lisäksi hyvä suomen 
ääntäminen auttaa tekemään puheesta ymmärrettävän. 
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Tutkimus tuo uutta tietoa, ja vahvistaa aikaisempien tutkimusten tuloksia 

siitä, mistä käsitykset syntyvät ja millaisia ne ovat luonteeltaan. Arviointikritee-
reiden ulkopuolisena tekijänä oppijan persoona ja hänen taustatekijänsä nousivat 
ehkä yllättävänkin merkittävään rooliin arviointitilanteessa. Arviointi vaikuttaa-
kin olevan käsitysten tavoin tilannekohtaista, jossa arvioijan mieltymykset, ste-
reotyyppiset ajattelumallit ja käsitykset kielen piirteiden tärkeydestä vaihtelevat 
oppijakohtaisesti ja tilannekohtaisesti. Myös Congdon ja McQueen (2000) ovat 
havainneet arviointikäyttäytymistä tutkiessaan, että arvioijat voivat toimia eri 
päivinä ja jopa saman päivän aikana eri tavoin. Tämä havainto vahvistaa syntee-
siäni siitä, että sosiokulttuurisen lähestymistavan kautta tarkasteltuna arvioijien 
käsitykset kielestä sekä käsitykset arvioinnista ja arvioitavista ovat alttiita sosi-
aalisen ympäristön vaikutuksille. Arviointiprosessi ei ole stabiili tilanne, vaan 
dynaaminen prosessi, johon vaikuttavat monet muuttujat, kuten toiset arvioijat, 
arviointikoulutuksesta vastaavat henkilöt, arviointikriteerit ja arvioijan omat 
persoonalliset piirteet ja mieltymykset sekä arvioitavan oppijan henkilökohtai-
setkin piirteet. 

5.4 Tutkimuksen arviointi  

Omaan työhön liittyvä tutkimus on ollut palkitsevaa mutta haastavaa. Palkitse-
vaa se on ollut sen takia, että Yleisten kielitutkintojen arvioijien toimintaa on tut-
kittu varsin vähän, vaikka arvioinnin vaikutus yhteiskunnallisesti on merkityk-
sellinen. Tutkimus on tuonut uusia avauksia niin arviointiprosessista kuin arvi-
ointikäyttäytymisestä, joiden huomioiminen sekä arviointia tekevien että tutkin-
tojärjestelmissä arviointia ohjaavien on hyvä tiedostaa. Haastavinta tutkimuksen 
tekemisessä on taas ollut oma kaksoisroolini: roolini tutkijana ja arvioijien kanssa 
työskentelevänä Yleisten kielitutkintojen tutkimuskoordinaattorina. Tästä syystä 
tutkimuksen lopuksi onkin tärkeä tarkastella lähemmin sitä, mitkä ovat tutki-
mukseni rajoitteet ja kuinka tutkimus täyttää laadullisen tutkimuksen arviointi-
kriteerit.  

Tutkimuksen arvioinnissa käytetään usein käsitteitä reliabiliteetti ja validi-
teetti, mutta niiden sopivuutta laadulliseen tutkimukseen on kyseenalaistettu, 
koska laadullisen tutkimuksen havaintoyksiköt eivät perustu tilastotieteen 
avulla johdettuihin määriin. Nämä kaksi termiä onkin pyritty korvaamaan 
muilla termeillä, joista tavallisin ja käytetyin validiteetin korvaava käsite on 
Yvonna S. Lincolnin ja Egon G. Gubanin (1985) käyttämä credibility l. uskottavuus, 
joka viittaa löydettyjen havaintojen ja koko tutkimuskontekstin luotettavuuteen, 
totuuteen ja tarkkuuteen. Uskottavuus yhdistyy ennen kaikkea siihen, missä 
määrin tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä voidaan pitää uskottavina ja miten to-
dellisia havainnot tutkittavasta ilmiöstä ovat (Nassaji 2020). Reliabiliteetista puo-
lestaan käytetään useimmiten termiä dependability l. luotettavuus. Luotettavuus 
on yhteydessä tutkimusprosessin johdonmukaiseen toteuttamiseen ja tutkimus-
metodeihin liittyvien sääntöjen ja käytänteiden noudattamiseen. (Guest, 
MacQueen & Namey 2014.) Uskottavuuden ja luotettavuuden lisäksi laadullisen 
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tutkimuksen arvioinnissa käytetään käsitteitä transferability l. siirrettävyys ja con-
firmability l. vahvistettavuus (Lincoln & Guba 1985). Näiden käsitteiden avulla 
tarkastelen seuraavaksi tämän tutkimuksen rajoitteita ja puutteita, mutta myös 
onnistumisia ja pyrkimyksiä hyviin tutkimuskäytänteisiin.  
 
Uskottavuus 
 
Tutkimuksen validiutta eli uskottavuutta pidetään laadullisessa tutkimuksessa 
keskeisenä arviointikriteerinä, koska siinä tarkastelu kohdistuu tutkimuksen tu-
loksiin. Koska keskiössä ovat tulokset, uskottavuus on yhteydessä etenkin tutki-
jan toimintaan ja havaintoihin. Tutkija on ikään kuin ”instrumentti” tutkittavien, 
tutkittavan ilmiön ja tutkimusta ohjaavan teoreettisen tiedon välillä. (Patton 
2015.)  Tässä tutkimuksessa vastausten saaminen tutkimuskysymyksiin edellytti 
tutkimuksen huolellista suunnittelua, tarkkaa tutkimusaineiston analyysia ja tul-
kintaa sekä tutustumista tutkimusta ohjaavaan teoreettiseen tietoon. Uskotta-
vuuden näkökulmasta tärkeää onkin se, että tutkija käyttää aineistoa ja tukeutuu 
siihen ja tutkimusta ohjaavaan teoreettiseen kontekstiin tehdessään havaintoja ja 
päätelmiä aineistosta (Nowell, Norris, White & Moules 2017). Lisäksi on tärkeää, 
että tutkija myös tunnistaa oman roolinsa ja sen, että tutkijan omat henkilökoh-
taiset kokemukset ja näkemykset voivat vaikuttaa tulkittaessa aineistoa (Noble 
& Smith 2015). 

Olen pyrkinyt tutkimuksessani kuvaamaan arvioijien käsityksiä mahdolli-
simman objektiivisesti välttämällä käsitysten arvottamista tai johtopäätösten yli-
tulkintaa. Käyttämäni aineistot ovat tukeneet tutkimukseni pääkysymyksiä, ja 
aineiston avulla on ollut mahdollisuus saada tutkimusmenetelmiä käyttäen us-
kottavaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Mutta analyysia ja tuloksia kirjoittaessani 
havaitsin, että käsitysten tutkiminen on aina jollain tavalla subjektiivista, koska 
oli vaikea tietää tutkittavien suullisten ja kirjallisten vastausten todellisia tarkoi-
tusperiä. Arvioijat tuntevat hyvin tutkimuksen kontekstin, Yleisten kielitutkinto-
jen kielitaitokäsityksen ja testiarvioinnin, mikä saattoi ohjata jonkin verran hei-
dän vastaamistaan. Etenkin osatutkimuksessa III ja IV jouduin pohtimaan sitä, 
vaikuttiko arviointialustalla ollut kysymys oppijan ensikielestä siihen, että ar-
vioijat näyttivät kiinnittävän normaalia enemmän huomioita arvioinnissaan op-
pijan ääntämiseen ja fonologiseen hallintaan. Mutta tutkimukseni ja myös arvi-
ointikoulutuksesta saadun kokemuksen kautta tällaisten asioiden havainnointi 
ja huomioonottaminen ovat tyypillisiä normaaleissa arviointitilanteissakin. Tut-
kimuksen tuloksia arvioitaessa on kuitenkin hyvä huomioida se, että tulkin-
noissa on kyse tutkijan ymmärryksestä ja johtopäätöksistä. Virheellisiä tulkintoja 
olen pyrkinyt minimoimaan tukeutumalla tiukasti tutkimusaineistoon ja sieltä 
nouseviin lausumiin, joita olen tuonut sitaattien muodossa mukaan osatutki-
muksiini. 

Oma asemani tutkijana ja arvioijien kanssa läheisesti työskentelevänä tut-
kimuskoordinaattorina on ollut sekä etu että haitta tutkimusta tehdessä. Tutki-
musta heikentävänä tekijänä se on ollut siksi, että minulla on ollut ennakkokäsi-
tyksiä arvioijien arviointiin ja kielitaitoon liittyvistä käsityksistä. Oman työni 
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kautta olen ennen arviointien aloittamista pidettävissä koulutuksissa kuullut ar-
vioijien keskusteluja ja tunnen heidän ankaruus–lempeys-linjansa arviointien jäl-
keen tehtävien tilastollisten analyysien kautta. Tämän vuoksi on vaikea todentaa, 
miten ja kuinka laajasti nämä tiedot ovat vaikuttaneet tutkimukseeni, mutta tä-
män tutkimuksen kaltaiseen hermeneuttiseen tutkimukseen kuuluvat myös en-
nakkokäsitykset, etenkin kun tutkitaan omaa työtä. Hermeneuttiselle tutkimuk-
selle on tyypillistä se, että sen lähtökohtana ovat juuri esiymmärrykset tutkitta-
vasta ilmiöstä, mikä ohjaa tutkittavan ilmiön tulkintaa ja ymmärrystä siitä. Tut-
kimus on dialektista vuorovaikutusta, jossa tutkimuksen aikana saadut havain-
not laittavat tutkijan tarkastelemaan esiymmärrystään ilmiöstä ja muuttamaan, 
vahvistamaan tai tarkentamaan havaintojaan. Koko prosessin päämääränä on 
saada esiin se, mitä tutkittavien sanojen taustalta todellisuudessa löytyy mutta 
myös muuttaa tutkijana omaa kokemusta ilmiöstä. (Kaakkori & Huttunen 2010.) 
Näin mielestäni tapahtui itselleni prosessin aikana. Omat ennakkokäsitykseni ar-
vioijien käsityksistä saivat vahvistusta, mutta lisäksi ne osoittautuivat paljon mo-
nipolvisemmiksi ja dynaamisemmiksi kuin tutkimusta aloittaessani kuvittelin 
niiden olevan.  

Mitä etuja omasta kaksoisroolista sitten on ollut tutkimuksen aikana? Suu-
rin etu on mielestäni ollut siinä, että tutkijan tuttuus on tuonut mukanaan luot-
tamusta tutkijan ja tutkittavien välille. Tutulle tutkijalle on helppo kertoa asioita, 
koska arviointikonteksti ja -prosessi ovat tuttuja. Oma arviointikokemukseni aut-
taa lisäksi paremmin ymmärtämään arvioijien kuvailemia arviointiin liittyviä ti-
lanteita ja luonnehdintoja erilaisten oppijoiden kielitaidosta. Joskus arvioijakou-
lutusten vapaamuotoisissa kahvipöytäkeskusteluissa ilmaan on heitetty käsite 
Yki-talk, mikä tarkoittaa sitä, että arviointikeskustelujen ymmärtäminen vaatii 
tutkintojärjestelmän tuntemusta ja myös arviointialan sanaston hallintaa. Tämä 
Yki-talkin ymmärtäminen on helpottanut tutkijana arvioijien lausumien tulkintaa 
ja ymmärtämistä. 

 
Luotettavuus 
 
Tutkimuksen reliaabelius tai luotettavuus (dependability) viittaa siihen, miten luo-
tettavasti ja toistettavasti käytetyt tutkimusmenetelmät mittaavat tutkittavaa il-
miötä. Tutkija on vastuussa tutkimusprosessin aikana siitä, että tutkimus on sys-
temaattisesti suunniteltu ja johdonmukaisesti toteutettu ja että koko tutkimus-
prosessi on läpinäkyvä, mikä sisältää sekä tutkijan toiminnan että aineistojen ke-
räämisen ja niiden dokumentoinnin. (Nassaji 2020; Guest ym. 2014.)  

Tutkimuksessani olen pyrkinyt kuvaamaan kunkin osatutkimuksen tutki-
musprosessin eri vaiheet mahdollisemman tarkasti, jotta lukijalle tulee selväksi 
se, miksi tutkijana olen päätynyt tiettyihin valintoihin aineistoja valitessani, 
miksi olen valinnut tietyn tutkimusmetodin aineiston analyysiin ja mitä kautta 
tutkimustulokseni ovat syntyneet. Se, että lukija pystyy seuraamaan tutkijan pol-
kua tutkimuksen alusta kohti johtopäätöksiä ja että analyysissa käytetyt luokit-
teluperusteet ja siihen liittyvät vaiheet esitetään tarkasti, ovat mielestäni osa tut-
kimuksen arvioitavuutta ja toistettavuutta.  
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Tutkimuskysymykset ovat keskeisin tutkimusta ohjaava tekijä, ja ne olen 
pyrkinyt tuomaan selkeästi esiin tarkentamalla niitä lisäkysymyksin. Tutkimus-
kysymysten rajaaminen ei kuitenkaan tapahtunut ongelmitta ja oli ajallisesti 
pitkä prosessi.  Olin päättänyt ensimmäistä tutkimusaineistoa kootessani, että 
tutkimukseni fokuksessa on pelkästään arviointiin liittyvät käsitykset. Havaitsin 
kuitenkin varsin pian aineistoa käsitellessäni, että haastatteluissa arvioijat sanot-
tivat arviointiin kytkeytyvien käsitysten lisäksi usein myös omia kielitaitokäsi-
tyksiään. Arviointiin ja suulliseen kielitaitoon liittyvien käsitysten erottaminen 
olikin koko tutkimusprosessin aikana vaikeaa, koska ne linkittyvät niin tiukasti 
toinen toisiinsa. Lopullisia tutkimuskysymyksiä asetellessani olin huolestunut 
siitä, voiko näitä kahta ilmiötä tarkastella saman tutkimuksen sisällä, mutta tut-
kimuksen aikana havaitsin, että niitä on jopa hyvä tarkastella rinnakkain, koska 
ne ovat molemmat keskeisiä tekijöitä arviointikäyttäytymisessä. Tästä syystä tut-
kimus koostuu neljästä osatutkimuksesta, joista ensimmäinen keskittyy pääasi-
assa kielitaidon arviointiin liittyviin käsityksiin ja kahdessa viimeisessä tarkas-
tellaan käsityksiä suullisesta kielitaidosta. Osatutkimuksessa II käsitellään sekä 
arviointiin että suulliseen kielitaitoon kytkeytyviä käsityksiä. Vaikka näiden kah-
den tutkittavan ilmiön erottaminen omiksi yksiköikseen onkin ollut koko tutki-
musprosessin ajan haastavaa, osatutkimusten kautta niiden erottaminen on ollut 
mahdollista, ja tutkimuksessani olen pyrkinyt kuvaamaan näihin kahteen ilmi-
öön liittyviä eroja ja samankaltaisuuksia. 

Osatutkimusta I varten keräsin varsin laajan haastatteluaineiston, koska 
ajatuksena oli tuolloin vielä kirjoittaa monografiaväitöskirja, mutta havaitsin var-
sin pian, että artikkeliväitöskirja on parempi vaihtoehto päivätyön rinnalla kir-
joitettavaksi. Tästä syystä osatutkimuksessa I keräämääni haastatteluaineiston 
hyödyntäminen ei ollut tehokasta ja käytin aineistosta vain pienen osan. Vaikka 
aineistosta jäi käyttämättä paljon, se kuitenkin antoi hyvän perustan tuleville osa-
tutkimuksille, koska sen pohjalta nousi uusia tutkimusaiheita ja myös esiymmär-
rys tutkittavia ilmiöitä kohtaan kasvoi.   

Osatutkimuksessa II halusimme Henna Tossavaisen kanssa keskittyä tutki-
muskysymyksissämme vironkielisiin suomenoppijoihin ja päädyimme matalalla 
kynnyksellä keräämään aineiston sähköpostitse. Laajempi kyselytutkimus kai-
kille arvioijille olisi ehkä antanut enemmän tietoa tutkittavasta ilmiöstä, mutta 
laajoihin kyselyihin liittyy myös ongelmia. Vaikka Yleisten kielitutkintojen ar-
vioijat mielellään vastaavat kyselyihin ja auttavat tutkintojärjestelmää tutkimus-
perustaisessa kehittämistyössä, etenkin suomen arvioijilta pyydetään varsin 
usein tutkintojärjestelmän puolelta osallistumista erilaisiin kyselyihin ja tutki-
muksiin. Tästä syystä emme lähteneet tekemään mitään laajempaa kyselyä, vaan 
pyrimme pitämään kyselyn varsin kevyenä ja vastaajia vähemmän kuormitta-
vana ja varmistamaan näin, että saamme vastauksia kysymyksiin. Tiukasti raja-
tuilla kysymyksillä saimme arvioijilta täsmävastauksia, joiden avulla oli mahdol-
lisuus saada monipuolinen kuva vironkielisten arviointiin liittyvistä helppouk-
sista ja vaikeuksista. 

Osatutkimuksissa III ja IV aineiston kerääminen ei ollut ongelma, koska 
pääsin ns. syömään valmiista pöydästä ja hyödyntämään Suomen Akatemian 
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hankkeeseen kerättyä tutkimusaineistoa. Ongelmat osatutkimuksissa III ja IV 
liittyivätkin enemmän tutkimuskysymysten määrittämiseen ja niiden rajaami-
seen. Tutkimusaineisto oli kerätty suullisen kielitaidon arvioinnin yhteydessä, ja 
tästä syystä pohdin useaan otteeseen sitä, miten rajaan tutkimukseni; ovatko ar-
vioijien käsitykset samankaltaisia suullisessa ja kirjallisessa taidossa. Lopulta ra-
jasin kysymykset koskettamaan vain käsityksiä suullisesta kielitaidosta eikä ylei-
sesti arvioijien käsityksiä kielitaidosta. Tutkimuksellani ei voida osoittaa, että ar-
vioijien käsitykset kielitaidosta sekä kirjoittamisessa että puhumisessa ovat sa-
mankaltaisia, mutta todennäköisesti arvioijien käsitykset kirjallisista taidoista 
muistuttavat joiltain osin käsityksiä suullisesta kielitaidosta. Tätä perustelen sillä, 
että Mirja Tarnasen (2002) kirjoittamisen arviointiin liittyvässä tutkimustulok-
sissa oli tämän tutkimuksen kanssa hyvin paljon samankaltaisia tuloksia, esimer-
kiksi rakenteiden tarkkuuden painottuminen arvioinnissa. Mutta pidemmälle 
tehdyt johtopäätökset vaativat aina oman tutkimuksen aiheesta. 

Lisäksi osatutkimusten III ja IV tutkimuskysymysten asettamisessa oli haas-
teena se, että aineisto linkittyi vahvasti siihen, tunnistavatko arvioijat oppijan en-
sikielen vai ei. Jouduin ottamaan kantaa siihen, mistä näkökulmasta tarkastelen 
arviointikäyttäytymistä ja kielitaitokäsityksiä; otanko lähtökohdaksi oppijoiden 
tunnistamisen vai sen, että he eivät tunnista oppijoiden ensikieltä. Osatutkimuk-
sessa III päädyin tarkastelemaan yksittäisten oppijoiden kautta molempia lähtö-
kohtia, mutta osatutkimuksessa IV fokusoin tutkimuskysymykseni tunnistami-
seen ja sen vaikutuksiin arvioijien kielitaitokäsityksissä. 

Tutkimuskysymysten ja aineiston lisäksi sopivan tutkimusmenetelmän va-
litseminen oli haasteellista, minkä vuoksi osatutkimuksissa menetelmät vaihte-
levat. Sisällönanalyysi oli mielestäni sopivin tutkimuksiini, mutta koin sen välillä 
riittämättömäksi, koska arvioijat sanottivat käsityksiään siten, että niistä oli myös 
löydettävissä sivumerkityksiä, joiden tutkimiseen taas diskurssianalyysi oli so-
pivampi lähtökohta. Tästä syystä yhdessä tutkimuksessani päädyin menetel-
mien osalta diskurssianalyysiin. Olen pyrkinyt tutkimuksessani kuitenkin perus-
telemaan sen, miksi olen kussakin osatutkimuksessa päätynyt tiettyyn menetel-
mään. Olen myös pyrkinyt kuvaamaan käyttämäni menetelmät ja analyysivai-
heet tarkasti varmistaakseni osatutkimusteni läpinäkyvyyden ja avoimuuden. 

 
Siirrettävyys 
 
Tulkinnoista tehtävät yleistykset ovat yhteydessä tutkimuksen ulkoiseen vali-
diuteen eli siirrettävyyteen (transferability), jolla viitataan siihen, miten hyvin ja 
millä tavoin tutkimuksen tulokset ovat siirrettävissä toiseen samanlaiseen kon-
tekstiin. Havaintojen yleistäminen on ongelmallista laadullisessa tutkimuksessa, 
koska aineisto perustuu yleensä pieneen otokseen, eikä määrällisen tutkimuksen 
tavoin ilmiön kuvantamiseen ja tulkintaan tilastollisten tietojen ja numeroiden 
avulla. (Nassaji 2020.) Tutkimuksissa riittävyys pyritään saavuttamaan tavalli-
sesti saturaation (data saturation), aineiston kyllääntymisen, avulla. Kyllääntymi-
nen tapahtuu pisteessä, jossa uudet tapaukset eivät tuo aineistoon enää mitään 
uutta tietoa. Kyllääntyneisyyttä tavoitellaan tavallisesti aineistotriangulaatiolla 
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(data triangulation), jossa yhdistetään erilaisia aineistoja keskenään, jotta saadaan 
tarkasteltua ja kuvattua tutkimusilmiötä mahdollisimman usealta tasolta ja nä-
kökulmasta. (Fusch & Ness 2015.)   

Aineiston riittävyyden kriteeri mielestäni täyttyi tutkimuksessani siten, että 
arvioijien haastatteluissa ja kirjallisissa vastauksissa löytyi paljon samankaltai-
suuksia ja tietyt vastaukset toistuivat, minkä perusteella oli mahdollista tehdä 
yleistyksiä arvioijien käsityksistä. On kuitenkin hyvä tuloksia arvioidessa huo-
mioida, että käsitykset ovat muuttuvia, ja samankaltaisuuksista huolimatta ar-
vioijien käsityksissä oli myös eroja. Tutkimus koostui erilaisista aineistoista, joi-
den avulla pyrin varmistamaan sen, että tutkimusongelmaa lähestyttiin eri nä-
kökulmista. Kaikissa osatutkimuksissa tutkimuksen kohteet, arvioijat, osallistui-
vat hyvin aktiivisesti tutkimukseen ja keskittyivät niin kirjallisissa kuin suullisis-
sakin vastauksissa tarkastelun kohteena olevan ilmiön kuvaamiseen, mikä hel-
potti havaintojen tekoa. Laadullisessa tutkimuksessa ratkaisevaa ei kuitenkaan 
ole aineiston koko, vaan juuri havaintojen ja tulkintojen kestävyys ja syvyys (Es-
kola & Suoranta 1999, 68). Yleistykset tehdään tutkimuksesta nousevista havain-
noista, ja tästä syystä tutkittavia valitessani pyrin myös huomiomaan sen, että 
tutkimukseen osallistuvilla on tutkimusongelmasta kaipaamaani tietoa. 

Aineiston monipuolisuus ja koko auttoivat saamaan monipuolisen kuvan 
sekä arviointiin että suulliseen kielitaitoon liittyvistä käsityksistä. Tutkimukseni 
kautta saatuja tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää tutkintojärjestelmän 
sisäisessä kehittämistyössä, kuten arvioijakoulutuksessa, arvioijapalautteessa ja 
arviointikriteereiden uudistamisessa. Tutkimustulokset linkittyvät aikuisten 
suomenoppijoiden suulliseen kielitaitoon, kriteeriviitteiseen arviointiin ja testiar-
viointiin, mikä on huomioitava tutkimustuloksia siirrettäessä. Tästä syystä tulos-
ten yleistäminen ei mielestäni ole täysin ongelmatonta, jos arviointitavat ja -me-
netelmät ja arvioitavat oppijat eroavat kovasti Yleisten kielitutkintojen toimin-
taympäristöstä. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa joiltain osin testiarvioinnin 
ulkopuolisissa arviointikonteksteissa, koska todennäköisesti opettaja-arvioijat 
kantavat samankaltaisia käsityksiä arvioinnista ja suullisesta kielitaidosta myös 
muissa kielitaitoa mittaavissa arviointikonteksteissa. Mutta jos tuloksia lähde-
tään soveltamaan laajemmin, on hyvä huomioida, että tutkimuksen tuloksia tu-
lee tarkastella aina tutkimukseen liittyvästä toimintaympäristöstä käsin. Siksi ar-
viointikontekstin, jonne tuloksia siirretään, tulee olla mahdollisimman saman-
kaltainen kuin tutkimuksen alkuperäinen toimintaympäristö. (Saaranen-Kaup-
pinen & Puusniekka 2016.) 

 
Vahvistettavuus 
 
Tutkimuksen vahvistettavuutta (confirmability) voidaan tukea aiemmin maini-
tulla aineistotriangulaatiolla, mutta vahvistettavuutta voidaan tarkastella myös 
siitä näkökulmasta, miten hyvin tai huonosti tutkimuksen tulokset saavat tukea 
aiemmista tutkimuksista ja tutkimuksen teoreettisesta taustasta. Nassaji (2020) 
pitää vahvistettavuutta rinnakkaisensa kriteerinä objektiivisuuden kanssa, jonka 
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yhtenä tavoitteena on korostaa tutkijan aktiivista ja objektiivista osallisuutta tut-
kimuksessa. Objektiivisuuteen pyrkiessä tutkijan on pystyttävä osoittamaan, mi-
hin hän on nojautunut tehdessään johtopäätöksiä ja kuinka hän on päätynyt tiet-
tyihin tulkintoihin tutkittavasta ilmiöstä (Nowell ym. 2017).  

Tutkimuksen aikana tutkija joutuu palaamaan usein kysymykseen Miksi?. 
Tutkimuksessa on tärkeää selittää ja perustella eksplisiittisesti ja yksityiskohtai-
sesti, miksi on tutkijana päätynyt tutkimuksen eri vaiheissa esittämiinsä ratkai-
suihin. Tutkimuksessani olen pyrkinyt joka vaiheessa perustelemaan ja kuvaile-
maan mahdollisimman tarkasti tutkimuksen kontekstin, rakenteen, tutkimusky-
symykset ja tutkimuksen teoreettisen taustan. Olen sitonut omat havaintoni ja 
pohdintani teoreettiseen tietoon ja aikaisempiin tutkimuksiin saadakseni niistä 
vahvistusta ja tukea omille tulkinnoilleni ja havainnoilleni. Aikaisemmat tutki-
mukset tukevat omia havaintojani, ja ne ovat auttaneet minua tutkijana pyrki-
myksissäni tutkimuksessani kohti objektiivisuutta. 

Tutkijan ja tutkittavien välistä suhdetta pohdin jo aiemmin uskottavuuden 
yhteydessä, mutta johtopäätösten objektiivisuuteen olen pyrkinyt myös käsitte-
lemällä aineistoa nimettömänä. Osatutkimuksessa I nimettömyys oli ongelmal-
lista, koska tunnistin arvioijien lausumat haastattelutilanteen ja litteroinnin 
kautta. Tästä syystä koodasin analyysivaiheessa haastattelut Atlas.ti-ohjelmalla, 
jonka avulla lauseet oli mahdollista lajitella ja luokitella siten, että niiden käsittely 
anonyymisti oli helpompaa. Lisäksi annoin arvioijille pseudonyymit, jotta sain 
häivytettyä tiedot arvioijista. Muissa osatutkimuksissa poistin arvioijien nimet 
aineistoista, jotta arvioijan tunnistaminen ei vaikuttanut omiin havaintoihini ja 
päätelmiin. Erityisesti osatutkimusten raportoinnissa olen käyttänyt paljon ar-
vioijien haastatteluista ja kirjallisista vastauksista poimittuja suoria lainauksia, 
koska suorat lainaukset ovat auttaneet tuomaan arvioijien omat äänet ja lausu-
mat esiin. Oma roolini on ollut näiden lausumien tulkitsija, ja näin on ollut myös 
helpompi keskittyä tutkittavien näkökulmaan tutkittavasta ilmiöstä. 

5.5  Jatkotutkimuksen aiheita 

Tämä tutkimus on nostanut esiin monia kiinnostavia jatkotutkimusaineita. Yksi 
keskeinen tutkintojärjestelmän kehittämistä, ja myös laajemmin arviointialaa, 
palveleva tutkimuskohde on etäarvioinnin vaikutus arviointikäyttäytymiseen ja 
yleensä arvioinnin luotettavuuteen. Yleisissä kielitutkinnoissa arviointi on ta-
pahtunut vuosikymmenien ajan varsin valvotuissa olosuhteissa ns. keskitetyissä 
arviointitilaisuuksissa, jonne arvioijat ympäri Suomea ovat kokoontuneet yhtei-
seen arviointikoulutukseen ja sen jälkeen arvioimaan tutkintosuorituksia. Nyky-
ään tutkintojärjestelmässä esimerkiksi puhumisen arviointi tapahtuu täysin 
etäarviointina, mikä on muuttanut sekä yksittäisen arvioijan että tutkintojärjes-
telmän arviointirutiineja. Todennäköisesti se on lisäksi vaikuttanut jollain tasolla 
arvioijien yhteisöllisyyteen (community of practise). Uusia käytänteitä ja etäarvi-
ointia tulisikin tarkastella tutkimuksellisesti, jotta tiedetään, mikä vaikutus näillä 
muutoksilla on arvioijien toimintaan ja laajemmin koko tutkintojärjestelmään. 
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Arviointikäyttäytymistä voitaisiin tutkia etäarviointien yhteydessä kerättävän 
päiväkirjatyyppisen aineiston avulla tai erilaisten äänenajatteluun perustuvien 
tutkimusmenetelmien avulla. Tällä tavoin kerättyä laadullista aineistoa on mah-
dollista yhdistää tilastollisesti kerättyyn tietoon arvioijakäyttäytymisestä (lem-
peys, ankaruus ja johdonmukaisuus). Tietoa arvioinnin aikana tapahtuneista asi-
oista ja arvioijia askarruttaneista suorituksista voidaan hyödyntää lisäksi arvioi-
japalautteen antamisessa, koska arviointipäätöksiin vaikuttaa myös arvioijan 
psyykkinen ja fyysinen olotila arviointihetkellä. Tällaisen tutkimuksen kautta on 
mahdollista päästä vielä tätäkin tutkimusta syvemmälle siihen, mitä arvioijat 
miettivät arviointiprosessin aikana ja miten arvioijayhteisön osittainen puuttu-
minen vaikuttaa arviointiin.  

Arviointikriteerit nousivat tässä tutkimuksessa usein esiin: sanalliset kritee-
riviitteiset arviointikuvaimet ovat hyvä tapa arvioida tuottamisen taitoja, mutta 
niiden tulkinta ei ole yhdenmukaista. Eurooppalaisessa viitekehyksessä, ja myös 
Yleisten kielitutkintojen arviointikriteereissä, käytetään paljon määrää ja tapaa 
ilmaisevia adjektiiveja ja adverbiaaleja, kuten melko hyvin, erittäin hyvin, vain har-
voin, lähes kaikki, suhteellisen hyvin, melko yksityiskohtaisesti jne. Nämä ilmaisut ar-
vioijat hyvin suurella todennäköisyydellä määrittelevät ja ymmärtävät eri tavoin. 
Yleisten kielitutkintojen vuonna 2003 laaditut arviointikriteerit kaipaavat päivit-
tämistä, ja siinä yhteydessä on hyvä ottaa arvioijat mukaan kriteerien validointi-
työhön. On tärkeä saada lisää tutkimuksellista tietoa siitä, miten arvioijat ym-
märtävät eri analyyttiset kriteerit ja miten he tulkitsevat eri kriteereiden lausu-
mat ja sisällöt. Tätä kautta voidaan saada selville lisäksi tutkimuksessa esiin nos-
tamieni käsitteiden taustat ja merkitykset: mitä tarkoittavat perusrakenteet ja pe-
russanasto ja mitä käsite sujuva pitää sisällään. Arvioijien mukaan ottaminen ar-
viointikriteereiden tutkimusperäiseen validointityöhön tulee varmasti vaikutta-
maan kriteereiden tulkinnan helppouteen ja niiden yhtäläiseen tulkintaan, mutta 
sillä on varmasti lisäksi merkitystä kriteereiden laajemmalle käytölle. Tämän tut-
kimuksen tulosten perusteella arvioijat käyttävät joskus varsin suppeasti kritee-
reitä ja perustavat arvionsa usein vain muutamaan keskeiseen analyyttiseen kri-
teeriin.  

Tutkimus toi myös esiin tarpeita tutkia suomi toisena kielenä -oppijoiden 
kielitaidon kehittymistä. Suomi toisena kielenä -oppijoiden kirjo suomalaisessa 
yhteiskunnassa on monimuotoisempi kuin koskaan aikaisemmin. Suomessa tar-
vitaankin lisää tietoa eri kielitaustaisten oppijoiden helppouksista ja vaikeuksista 
oppia suomea. Tällainen tieto auttaa suuntamaan opetusta paremmin siihen 
suuntaan, missä oppijat tarvitsevat tukea. Arvioijina toimivilla opettajilla vaikut-
taa olevan paljon henkilökohtaista tietoa siitä, mitkä asiat eri ensikieliryhmitty-
mille ovat suomen kielessä haastavia tai helppoja. Näistä asioista tarvittaisiin li-
sää tutkimuksellista tietoa, jota voitaisiin hyödyntää käytännön opetuksessa. En-
nen kaikkea suurempien kieliryhmittymien kielitaidon kehittymisestä on hyvä 
tietää enemmän, koska näin voidaan paremmin tukea heidän suomen kielen op-
pimistaan.  
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Lisäksi tarvitaan Yleisten kielitutkintojen vaikuttavuuteen (impact) liittyvää 

tutkimusta. Tutkimuksessani nousi usein esiin Yleisten kielitutkintojen todistuk-
sen merkitys kansalaisuuden, työelämän ja opintojen näkökulmasta, mutta tut-
kintojärjestelmästä puuttuu tieto siitä, miten hyvin arvioijien antamat taitotaso-
arviot oikeasti ennustavat oppijoiden selviytymistä suomen kielellä jokapäiväi-
sessä elämässä Suomen kansalaisena, työntekijänä tai opiskelijana. Tällainen tut-
kimus ei palvelisi pelkästään tutkintojärjestelmää, vaan myös laajemmin yhteis-
kuntaa ja erityisesti kielitaitovaatimuksista päättäviä tahoja. Tämän rinnalla olisi 
tärkeää tutkia sitäkin, miten esimerkiksi kielitaidosta saadut arvioit ovat vaikut-
taneet yksittäisen suomenoppijan elämään; onko kielitaito helpottanut elämää 
uudessa maassa ja onko sillä ollut vaikutusta integroitumiseen.  

Tutkimuksessani mainitsin, että testeillä on takaisvaikutusta opetukseen 
(washback). Esimerkiksi Minna Suni väitöskirjassaan (2008) totesi, että Yleisillä 
kielitutkinnoilla on ollut vaikutusta opetukseen ja opettajien kielitaitokäsityksiin. 
Kielitutkintojen ansiosta sekä kielenoppijat että -opettajat kiinnittävät enemmän 
huomiota kielenkäyttötilanteisiin ja -tarkoituksiin ja kielitaidon eri osa-alueiden 
tasapuolisempaan vahvistamiseen. Sunin toteamus viittaa siihen, että Yleisten 
kielitutkintojen suomen tutkinnolla on takaisvaikutusta, mutta Washback-tyyppi-
siä tutkimuksia liittyen Yleisiin kielitutkintoihin ei ole tehty lainkaan. Yleisesti-
kin takaisvaikutukseen keskittyvää tutkimusta on tehty Suomessa varsin vähän, 
vaikka todennäköisesti esimerkiksi Yleisillä kielitutkinnoilla ja ylioppilastutkin-
nolla on vaikutusta siihen, mitä kielitaidon hallinnassa arvostetaan kouluissa ja 
oppilaitoksissa. Tämän kaltaisen tutkimuksen kautta olisi myös mahdollisuus 
saada tietoa siitä, miten paljon opetusta (esim. kotoutumiskoulutusta) ylipäänsä 
ohjaavat tutkintojen ja testien sisällöt ja muut ulkopäin, lähinnä yhteiskunnasta, 
kumpuavat vaatimukset kielitaidosta.  
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SUMMARY 

This qualitative study Just barely managing the task – NCLP Finnish raters’ beliefs 
about language assessment and spoken language skills is positioned in the field of Ap-
plied Linguistics. The context of the study is an official language proficiency test 
system in Finland, the National Certificate of Language Proficiency (NCLP, in 
Finnish YKI). NCLP tests are intended for adult language learners who wish to 
get an official certificate of or just feedback on their language skills. The structure, 
contents, test items and language proficiency scale as well topic categories and 
language functions are described in the framework of NCLP. The system consists 
of three levels of testing (basic, intermediate, advanced) and assessments are 
done using a 6-point proficiency scale which is linked with the levels of the Com-
mon European Framework. (Opetushallitus 2011.) The focus of this study is on 
the speaking test of Finnish at intermediate levels 3 and 4, which correspond to 
CEFR levels B1 and B2. 

The study connects three research areas: language testing, Finnish as a sec-
ond language and research on beliefs. Even though combining beliefs and lan-
guage testing is not a new phenomenon in the field of Applied Linguistics (e.g. 
Tarnanen 2002), it is still a relatively little studied area in Finland. The reason for 
this is that Finland has only few official test systems. In addition to NCLP, there 
are only three official exams: the Public Administration Language Examination, 
the Finnish Matriculation Examination and Examination for Authorized Trans-
lators. The number of research publications is further affected by the fact that 
these exams have the obligation to maintain confidentiality. 

Nowadays, language skills play an increasingly important role in Finnish 
society. Mastering the Finnish language is a key skill when foreigners apply for 
Finnish citizenship, a job or post, or a study place. An NCLP intermediate level 
certificate is one way to demonstrate the required language skills, which puts a 
great strain on test validity and reliability in the test system. With the help of 
statistical analyses, it is possible to obtain information on rater severity, leniency, 
and consistency. However, these data do not give any information on what raters’ 
perceptions and what language traits they stress in the test takers’ performance 
during the assessment process. The reason for choosing Finnish language raters 
as the research topic is related to the social significance of the Finnish language 
tests. The NCLP certificate can be a crucial factor in deciding the course of a par-
ticipant’s life will in Finland.  

The aim of the study is to provide information on underlying beliefs about 
language assessment and spoken language during the assessment process. The 
findings of this research can be used to develop rater training, and to further de-
velop the entire assessment process of the NCLP test system, aiming to make it 
more trustworthy, reliable and transparent. Additionally, to the field of language 
testing research, this study provides additional information about the role of 
raters and rating behavior. 
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Research questions 
 
The study aims to describe and understand NCLP Finnish raters’ beliefs about 
language assessment and spoken language, and how these beliefs influence their 
rating behavior. More specifically, the research questions of this study are: 
 
RQ1. What beliefs do the raters have about language assessment? 

• What beliefs do the raters have themselves as a rater and about their 
own rating behavior? 

• What internal and external functions guide assessment in the test sys-
tem? 

RQ2. What beliefs do the raters have about spoken language skills?  
• What language features do raters value in spoken language skills? 
• What are satisfactory language skills and good language skills like? 
• What issues affect raters' beliefs about spoken language skills? 
 

Data and methods  
 
The present study is based on four sub-studies. In the table below, I have sum-
marized the data and methods that guide the analyses of each sub-study. 
 

TABLE  3  Summary if research data and methods 

Sub-study Data Methods 
Sub-study I 
Speech on evaluation – 
NCLP raters’ beliefs about 
assessment 

- interviews (N=19) - theory driven content ana-
lysis 

Sub-study II 
Fluent but influenced by 
Estonian: Rater perceptions 
of the spoken Finnish skills 
of L1 Estonian speakers in 
NC exams 

-survey (N=27) - theory driven content ana-
lysis 

Sub-study III 
Fluent but influenced by 
Estonian: Rater perceptions 
of the spoken Finnish skills 
of L1 Estonian speakers in 
NC exams 

- raters ’written comments 
on speaking performance 
and first language (raters: 
N=44, learners N=10) 
- statistical data from the 
project Broken Finnish  
 

- discourse analysis 
 
- statistical Analysis (Facets) 

Sub-study IV 
The National Certificates 
Finnish raters’ perceptions 
of L1 Thai speakers’ spoken 
Finnish skills 

raters ’written comments 
on speaking performance 
and first language (raters: 
N=44, learners N=10) 
- statistical data from the 
project Broken Finnish  

theory driven content anal-
ysis 
 
statistical Analysis (Facets) 
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Context and participants 
 
NCLP Finnish language raters 
 
There are 101 Finnish language assessors/raters in the NCLP (in 2021). Rater 
qualification is regulated by legislation (Act 1163/2004). According to the act, 
raters are qualified if they have a university degree in Finnish or Finnish as a 
second language and have taken the basic assessment training offered by the 
Centre for Applied Language Studies (CALS). As a provider of this training, 
CALS also stresses the importance of teaching experience in the choice of raters, 
as such experience has been seen to contribute to assessment quality (Ahola & 
Tossavainen 2014). When raters pass the basic training phase, they are added to 
the rater register administered by the Finnish National Agency for Education 
(FNAE). Only registered raters are allowed to assess NCLP performances.  

In 2019 a Webropol survey was sent to Finnish language raters to gather 
background information on them. According to the survey, most raters have 
Master’s Degree (90%), and the remainder are with Bachelor's Degree. Most 
raters have also completed teacher’s pedagogical studies (98%). Their ages range 
from 30 to 70 years, and most of them (95%) have at least 10 years of teaching 
experience. They work as Finnish / Finnish as L2 teachers in various learning 
institutions: in higher education (32%), upper secondary education (23%), basic 
education (9%), liberal adult education (13%), offering integration training for 
migrants (44%) or preparatory education for vocational training (20%). They 
have the most experience in teaching language learners at levels A1–A2 (91%) 
with the second most learners at levels B1–B2 (89%). Thus only half the raters had 
experience in learners at levels C1–C2. Experience in teaching learners at levels 
B1–B2 is especially important because most NCLP participants (80%) take the in-
termediate level test (NCLP levels 3–4~ CERF levels B1–B2).  

Most raters know the test system well. Fifty-six percent of the raters men-
tioned that they have practiced as an NCLP rater for more than 10 years, some 
even from the beginning of the test system (1994). Less than 10 percent of them 
had just started to assess in the test system. On average, raters had about 10 years 
of experience in assessment work in the test system.  

 
Finnish intermediate level exam and participants 
 
The Finnish intermediate level test is held across Finland (59 organizers) six times 
a year. The tests measure learners’ ability to understand (reading and listening 
comprehension) and produce (speaking and writing) the Finnish language. Test 
participation does not have any curriculum or language course requirements, 
and the participants can themselves choose the test level they wish to complete. 
Since this is test assessment (versus classroom assessment), the test is designed 
to measure the learners’ current language skills by means of carefully selected 
tasks.  
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This study is related to the speaking test which consists of four different 

task types (telling, conversations, short speaking situations and opinion). Rec-
orded speaking performances are rated by using seven criteria for speaking. One 
is a general criterion (a holistic criterion covering the other six) and the other six 
are analytical criteria: fluency, flexibility, coherence and cohesion, propositional 
precision, accuracy and idiomaticity, pronunciation and phonological control, 
and grammatical accuracy. Participants receive one holistic assessment of each 
task and the average of the task assessments determines the eventual proficiency 
level for speaking. In the certificate, participants are assigned with one profi-
ciency level: <3 (less than B1) or 3 (~B1) or 4 (~B2). Level <3 means that the par-
ticipant’s speaking skills are not yet at the intermediate level. (Opetushallitus 
2011.)  

Every year approximately 9,000 test takers participate in the NCLP exams; 
most candidates take the Finnish intermediate level test (approx. 8,000). The test 
is aimed at learners for whom Finnish is either a second or a foreign language. 
The majority of participants are learners of Finnish as a second language when 
the second language is defined as the language of use in the learners’ living en-
vironment (Sajavaara 1999, 75). According to the background data, in 2012−2017 
(N=34,228) almost 99 percent of the participants lived in Finland. Only 1.1 per-
cent (N=365) of the participants had a home address in Russia or Estonia.  

Eighty percent of the participants were adults between 25 and 45 years of 
age. More than 40 percent reported being either employed or self-employed; one-
fifth were unemployed and about 30 percent were students. The rest of the par-
ticipants were either retired or stay-at-homes. The gender distribution among 
participants was quite even: 49 percent of men and 51 percent of women.  

Test participants have diverse language backgrounds. It is difficult to give 
an exact number of first languages, as the participants define their first language 
themselves. For this reason some of these languages may be dialects or accents of 
some official languages. So far in total, there are more than 200 identifiable first 
languages reported by the test takers. The largest group of first-language speak-
ers was that of Russian (23%), followed by Arabic (7%), Kurdish (7%) and English 
(7%).  

Most participants were well educated, as more than half of the participants 
had a higher education degree (university, polytechnic). The second highest 
number of participants had upper secondary education (27%) and one-fifth had 
completed only basic education; three percent were uneducated. The social sig-
nificance of the Finnish intermediate level test can be verified by the fact that 
almost 80 percent of the participants take the test to demonstrate their language 
skills for Finnish citizenship purposes. Other purposes for the use of the certifi-
cate were working and studying.  

Test results (2012−2017, N=34,228) indicate that the participants’ compre-
hension skills were better than productive skills: In reading and listening, about 
70 percent of the learners achieved either proficiency level 3 (B1) or proficiency 
level 4 (B2). By contrast, several participants had problems in production skills, 
as about 35 percent of them did not fill the intermediate criteria for writing and 
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speaking. This is partly explained by the fact that more than 70 percent of the 
participants reported having studied Finnish for less than three years, mainly in 
integration training, and also, several participants said that they used Finnish 
very little in their daily lives.  

 
 

Sub-studies 
 

Sub-study I: Speech on assessment – NCLP raters’ beliefs about assessment (2016) 
 
The focus of the first sub-study was on raters’ beliefs about assessment: how as-
sessment identity develops and what meanings the raters’ background factors, 
such as rater training, work experience, and rating experience have for the raters’ 
assessment identity. In addition, the article examined how the assessment criteria, 
rater training and factors outside the assessment criteria affect the raters’ deci-
sions and rating behavior. The study consisted of 19 interviews, which were an-
alysed by using content analysis. 

Working as a rater and rater training were crucial factors in defining the 
raters’ assessment identity and beliefs.  The raters were aware of their rating be-
havior (severity, leniency, and consistency). They received information about 
their rating behavior through personal rater feedback, but beliefs about their rat-
ing behavior were also formed by comparing their own ratings with other raters’ 
assessments during the rater training sessions. During these trainings, raters 
commented on training samples, and these discussions often revealed differences 
in the raters’ rating behavior. 

To act and develop as a rater, rating experience was regarded as important. 
In addition, experience also provided certainty in assessment in their everyday 
work as teachers. Rating experience can be understood in two different ways: 
raters can be experienced when they have acted as raters for a long time, and 
when they have assessed many performances (Lim 2011). In the light of this def-
inition, most Finnish raters can be considered experienced, since the number of 
assessed performances is high during every test round, and many have acted as 
raters for several years. In particular, the interviewed raters held a large number 
of assessed performances the key factor in rater development. Acting as a rater 
has helped them better perceive the different proficiency levels.  

Experience has brought certainty to assessment, although language assess-
ment is always associated with some uncertainty. In this sub-study, uncertainty 
was mainly caused by uneven performances, which were not easy to place on the 
rating scale. However, rating experience contributed to a more holistic approach 
to language. Many raters felt that they had become more lenient over the years 
(also Weigle 1999). Their knowledge of lesser severity was related to their rating 
experience because along with experience, the tolerance of errors increased, the 
assessment criteria had become more familiar, and the raters observed language 
more holistically than merely in terms of one analytical criterion. 

In this sub-study, the rater training sessions strengthened raters’ under-
standing of the development of language skills. Samples of performances and 
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discussions with other raters confirmed views of the proficiency levels and the 
contents of the assessment criteria. In the raters’ opinion, rater training developed 
them professionally, which also supported their work as Finnish teachers. Dis-
cussions about assessment are not common in teaching, although assessment is 
part of a teacher’s job. Therefore, the discussions with other raters in the rating 
meetings were perceived as fruitful for the teacher-raters’ own professional skills. 

The raters said that they referred to the verbal assessment criteria, especially 
when the learner’s skill was on the borderline of two proficiency levels, or when 
the performance was uneven. Although the assessment criteria were regarded as 
an important tool in the rating process, the use of the criteria was not without 
problems. The raters found the assessment criteria too ambiguous. The final in-
terpretation is always decided by the raters themselves, and too ambiguous cri-
teria can cause different interpretations of the meaning content of the criteria 
(Lumley 2002). In addition, problems were caused by difficulties in finding a 
clear description of the learner's language skills in the criteria. In such cases, 
raters relied on external criteria, such as comparing the learner’s skill to the skills 
of their own students.  

 
Sub-study II: Finnish raters’ beliefs about assessing Estonian speakers in a Finnish lan-
guage test: easy or difficult (2016) 
 
Sub-study II was an article co-authored with Henna Tossavainen. In the article, 
the ease and difficulty of assessing L1 Estonian speakers were studied with the 
help of a survey (N=27). Estonian-speaking people were chosen for the study be-
cause they are one of the largest participant groups in the NCLP. The main reason, 
however, was the closeness of Estonian and Finnish languages, which, according 
to the raters, caused assessment problems. For the raters, it was sometimes diffi-
cult to identify if the participants were speaking Finnish or Estonian. The raters 
pointed out that Estonian participants have an advantage over other participant 
groups in the Finnish test because Estonians typically have good comprehension 
skills, which helps them understand the tasks and instructions well. Due to the 
closeness of the languages and education culture, also their test-taking skills are 
at a very good level. A fair understanding of the tasks and instructions also 
helped them produce correctly interpreted performance content. According to 
the raters, similarities in cultures and ways of thinking also helped with the pro-
duction of culturally satisfactory performances. Many of the topics and language 
use situations included in the exams seemed to be familiar to Estonian test takers 
through their own language, culture, and society. For these reasons, Estonians' 
language skills in Finnish are usually at a good level. When rating Finnish learn-
ers with L1 Estonian, the raters normally had to decide whether the learner’s spo-
ken language skills were at level 4 (B2) or 3 (B1), while for many Finnish learners 
with other first languages, assessment decisions are made between levels less 
than 3 (<B1) and 3 (B1).  

The raters found that the typological similarities of the languages, and the 
geographical and cultural closeness make Finnish learning easy. At the same time, 
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the closeness of the languages also has disadvantages. The use of language in 
everyday life is related to comprehensibility (Isaacs, Trofimovich & Foote 2018), 
and the shortcomings of Estonians’ use of Finnish were considered insignificant 
and did not affect comprehensibility. The performances were usually fluent, and 
the pronunciation and spelling were clear, but the raters found it difficult to de-
fine how much foreign influence could be allowed in the performances. Estonian 
words and structures are often comprehensible to Finnish speakers, and for this 
reason, it was difficult to define intelligibility during the rating process.  

Pronunciation is an important feature of language when assessing oral lan-
guage skills. The ability to pronounce is related to intelligibility, but it also creates 
an impression of fluency or non-fluency. Additionally, foreign accent can usually 
be identified from a very small sample of speech, which may affect perceptions 
of the strengths or weaknesses in speaking ability (Munro & Derwing 1995.) The 
raters could easily recognize the accent of Estonians speaking Finnish, but the 
learners’ Finnish was produced with ease and sounded fluent. Fluency was 
sometimes described as superficial fluency, by which the raters meant that the 
speech sounded fluent and similar to the target language. Yet, careful listening 
also made them noticed that the learners mixed Estonian and Finnish and that 
there were shortcomings in the accuracy of vocabulary and structures in each 
sentence. 

While assessing the performances of Estonian speakers, the raters often con-
sidered fairness in their assessment: Am I too lenient or too severe with regard to 
the participant’s language skills? They also reflected on whether their ratings 
were influenced by knowledge of the learner's language background, and 
whether this knowledge raised expectations for the learners’ Finnish skills. These 
rater comments indicate how raters reflect on their rating behavior during the 
rating process, and also how they observe the background variables of the par-
ticipants. 

 
Sub-study III: Fluent but influenced by Estonian: Rater perceptions of the spoken Finnish 
skills of L1 Estonian speakers in NC exams. (2020) 

 
Sub-study III presents raters' beliefs of oral language skills based on L1 Estonian 
Finnish language learners. The article also describes how the recognition of learn-
ers’ first language affects raters’ beliefs about the learners’ language skills. The 
study is related to the research project Broken Finnish: Accent Perceptions in Societal 
Gatekeeping funded by the Academy of Finland. The research project examines 
the impact of learners' accents on assessing Finnish speaking skills. The focus in 
the project is on rating the speech of five migrant groups, Arabic, Estonian, Rus-
sian, and Thai, and one Finnish minority group, Finland Swedish. Estonian Finn-
ish language learners were chosen for the sub-study because they represent a 
group of first language speakers who are generally regarded by raters as good 
speakers of the Finnish language - and they also perform well on the basis of test 
results. For these reasons, one of the research questions was: what are raters’ 
views on the characteristics of good oral language skills.  
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In the research project the data were collected through an online platform 

in 2015 and 2016. Altogether 50 (10 for each L1) examinees’ speaking perfor-
mances were rated by 44 certified raters. In addition to proficiency levels, the 
raters were asked to write comments on the speakers’ L1, and to describe the 
speaker, the performance, and their assumptions of the L1. This sub-study was 
mainly based on qualitative data, i.e. the raters’ written comments on the learners’ 
first language, proficiency level, and performance in general. 

The raters could easily recognize L1 Estonian Finnish learners and were 
able to mention several different linguistic features on which they based the 
learners’ first language recognition. Very detailed descriptions of source lan-
guage features in the target language indicated what kind of beliefs the raters 
had of the shortcomings typical of Estonian Finnish learners. The learners were 
considered to have good language skills, which was emphasized by naming the 
shortcomings as “slips”. This recognition seemed to influence rating behavior, as 
it had implications for the perceptions of the learners’ language skills. The raters 
expected Estonian learners to have a good command of the Finnish language. 

In written comments on learners’ language skills, the raters very often men-
tioned fluency, even though fluency was not a significant criterion when defining 
the learners’ language proficiency. This indicates that fluency is a multifaceted 
criterion for raters, and associates with many other language features, such as 
grammatical accuracy, vocabulary precision and range, good target language 
pronunciation, and also speech rate, ease of production, and continuous and 
spontaneous speech. Fluency was related to the learners’ way of producing the 
language and also to the ease of listening, following and comprehending speech. 
Instead of fluency, the raters gave weight to grammatical accuracy, propositional 
precision, range and idiomaticity, as well pronunciation and phonological con-
trol. 

 
Sub-study IV: The National Certificates Finnish raters’ perceptions of L1 Thai speakers’ 
spoken Finnish skills (2020) 
 
Sub-study IV examined the raters’ beliefs about L1 Thai learners’ spoken skills in 
Finnish, and whether the raters recognized the learners as speakers of Thai. Fe-
male Thai speakers were well recognized on the basis of weaknesses and short-
comings in their Finnish pronunciation, because the raters had experience in Thai 
women’s Finnish; the raters had taught and assessed female Thai speakers. For 
this reason, they were able to name typical, mainly phonological, characteristics, 
when reasoning their identification. Indeed, problems in producing certain 
sounds, different speech rhythm, and patterns of intonation often revealed that 
the speaker was Thai. This recognition affected the given proficiency level as pro-
nunciation was considered the weakest feature of the Thai learners’ language 
skills. According to the raters, due to problems in pronunciation, it was some-
times difficult to understand the learners’ talk, and accordingly, it sounded diffi-
cult for the learners to produce Finnish, too. The raters expressed their belief that 
the difficulties in pronouncing Finnish were typical for Thai speaking learners, 
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the reason rising from the differences between the source and target languages. 
Because of pronunciation, understanding the L1 Thai Finnish learners required 
an interpretation of the speaker’s message.  

The ease of identification was influenced by common knowledge regarding 
Thai-speaking Finns. Most of the Thai in Finland are women (SVT 2018), and for 
this reason, the raters easily recognized women, but did not recognize the two 
Thai-speaking men in the data. In the young Thai men’s speech, the same source 
language features as in the women’s performances could not be identified by the 
raters.  

In addition to pronunciation and phonological control, the learners had 
many challenges with grammatical accuracy. Among the raters, poor grammati-
cal accuracy appeared to affect comprehensibility. Some raters regarded gram-
mar difficulties as being caused by limited Finnish studies. The learners had, ac-
cording to some raters, learnt Finnish in everyday language situations by speak-
ing and listening which does not develop grammatical skills as efficiently as for-
mal language learning would.  

Fluency was considered the strength in Thai learners’ language skills. Flu-
ency was primarily associated with activity in speech production and filling the 
given speaking time with speech. In addition to fluency, the raters based their 
ratings on a general criterion. This was an interesting finding because the general 
criterion contains features of all the analytical criteria, and on the grounds of the 
written comments, learners had shortcomings in several of the language features 
mentioned in these criteria. The reason for the importance of the general criterion 
in the assessments was that the raters linked comprehending the performances 
to the general criterion, thus defining the learners’ oral language skills on the 
basis of comprehensibility. If the rater did not find the performance comprehen-
sible, the learner's skill did not meet any of the intermediate level criteria. Com-
prehensibility is not an analytical criterion of its own in the set of NCLP assess-
ment criteria. Instead, it is included in three different analytical criteria. Despite 
these, in this this study, raters use comprehensibility very often to determine the 
language proficiency of learners.  

This sub-study confirmed the results of sub-study III: recognizing the learn-
er's first language affects their ratings. Assumptions of the speakers’ first lan-
guage thus evoke perceptions of the learner’s skills and typical features related 
to supposed first language speakers are found in the performances. Poorly rec-
ognized L1 Thai men were thought of as learners of Finnish with Arabic, Somali, 
and Russian as L1; the raters also found in the Thai men’s performances “typical” 
shortcomings connected with the three L1 speakers’ Finnish.  

In addition, identification aroused emotions towards the speakers. One rea-
son why the raters weighted the general criterion in their ratings was emotions, 
above all pity. This was indicated by the raters commenting on the Thai women’s 
status in Finland (e.g., young Thai wives of old Finnish husbands, stay-at-home 
mothers, poor educational background) and the Thai speakers’ difficulties in 
learning Finnish. Although the separate analytical criteria indicated quite poor 
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spoken language skills, raters nevertheless “rewarded” the Thai women by em-
phasizing the general criterion in their ratings.  

 
RESULTS 
 
RQ 1.  Beliefs about language assessment 
 
The findings indicate that beliefs about assessment are related to the raters' as-
sessment experience. The raters’ beliefs about themselves as either lenient or se-
vere, appear to influence the rating process. These beliefs can be connected to the 
feedback, based on the IRT (Item Response Theory) analyses given by NCLP but 
beliefs were also affected by fellow raters and rater training sessions. The raters' 
beliefs about their leniency or severity also involve personal value judgements, 
which have connections to their assessment experiences and to their language 
beliefs. Experience helped the raters build more rating confidence, but at the 
same time they also felt that they have become more lenient over the years. Leni-
ency was connected to the familiarity of the assessment criteria and to rating ex-
perience which helped raters to observe performances more holistically (e.g., 
Barkaoui 2010).  

Raters’ beliefs of their own rating behavior were confirmed in social inter-
action with other raters by comparing their own ratings and reasons for ratings 
with those of other raters. This shows that the rating process is not only monitor-
ing the performance through criteria, but also monitoring one’s own and other 
raters’ ratings. Raters form a community of practice (Lamprianou, Tsagari & Kyr-
iakou 2021) in which they deepen their own assessment knowledge, not only 
during formal training but also in informal interactions with other raters.  

The raters appreciated rating training provided by the NCLP because they 
felt it helped them better understand proficiency levels; and training also modi-
fied their beliefs about language. Training helped raters to observe learner skills 
more broadly and it also removed uncertainty in assessment. Even though beliefs 
about assessment are often associated with uncertainty, rating experience 
strengthened the ability to tolerate uncertainty. Although the raters needed to 
compare learners’ performances to the descriptions of proficiency levels, accord-
ing to their written comments they also compared the participants with each 
other or to their own students during the rating process. The raters also found 
familiar features and ways of producing Finnish in the participants' perfor-
mances, which can also be considered a sign of comparison. Relying on these 
external factors was a result of uneven learner performances; if the participant’s 
performance is uneven and a rater cannot find a suitable description of their skills, 
raters easily use external factors as the basic of their ratings.   

This study indicates that speech content is also an important factor in   as-
sessment. The raters explained that they value content richness and the ability of 
learners to produce comprehensible and culturally relevant outputs. Addition-
ally, according to the raters, language skills alone are not a crucial factor in test 
assessment because the learners’ test-technical skills are also important means of 
passing the exam.  
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RQ 2. Beliefs about spoken language 

 
Raters differ in the way they weight a criterion or criteria in their assessment. 
When raters make a rating decision, they observe several language features but 
often base their decision on one or two criteria (see also Ang-Aw & Goh 2011). 
One of the reasons for the limited use of criteria is the proficiency level of the test 
participants. Typically, at lower language proficiency levels, linguistic features 
such as vocabulary, grammar, and pronunciation are important criteria, while at 
the higher proficiency levels stylistic features, fluency and content are more im-
portant features. (also Harvest 2011; Brown, Iwashita & McNamara 2005; Pollitt 
& Murray 1996; De Jong & Van Ginkel 1992.)  

In the light of this study, coherence and cohesion, and flexibility were not 
significant assessment criteria. The result was surprising in the sense that in two 
sub-studies (III, IV) the ratings were based on a 1½ minute monologue, in which 
the learners had to be able to produce, from a given topic, a coherent output. 
These two criteria are relevant to the overall output, but for the raters they did 
not appear to be significant during the rating process. In the study about raters’ 
beliefs, flexibility was linked only to the formal and informal registers in discus-
sion situations, which were not tested in the research-related task. The low use 
of the flexibility feature is probably also related to its one-sided description in the 
NLCP assessment criteria, and ambiguity and unawareness about the content of 
the criterion also influenced this disregard. Coherence and cohesion, on the other 
hand, seemed to be strongly linked with the criteria of fluency, propositional pre-
cision, range and idiomaticity, and grammatical accuracy, which is why this cri-
terion was overshadowed by these four criteria in the rating process. Another 
possible reason for disregarding coherence and cohesion was probably the fact 
that coherence and cohesion in speech are not as important and as noticeable as 
in writing as speech is often unplanned and oral output may consist of incom-
plete sentences and non-specific expressions (e.g., Bygate 1987). 

Grammatical accuracy had a significant role in assessment, which was not 
surprising because traditionally in the educational context, grammar has been 
considered an important feature in language skills (e.g., Saarinen et al. 2019; 
Honko 2017). Even if it is perhaps too general to say, that raters value grammar 
more than other features of language, its mastery seems to be important to many 
raters when they define learners’ skills. The importance of grammar is connected 
to the raters’ work as teachers: it is easy to notice grammatical mistakes, and 
teachers are attuned to observe merits and flaws in learners’ performances be-
cause of the concreteness and familiarity of these features. The raters in the study 
seem to have conflicting views about the meaning of grammar: they are aware of 
the functional approach to language offered in the NCLP specifications but their 
personal experiences of the importance of grammar and their own learning and 
teaching contexts influence practice. 

Furthermore, the appreciation of grammatical accuracy was also related to 
beliefs about the structures which need to be mastered at a certain skill level and 
the order in which the structures are learnt in Finnish. Raters often mentioned 
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the expression “basic grammar” when describing learners’ grammatical skills. 
Beliefs about “basic grammar” had their roots outside the NCLP because the 
NCLP rating criteria do not define in what order structures are learnt. These be-
liefs likely relate to textbooks, work experience and the syllabus of integration 
education. 

In addition to grammatical control, pronunciation and phonological control 
seem to be an important criterion for raters. The ability to pronounce at the lower 
proficiency levels, is primarily linked with comprehensibility, as mentioned ear-
lier. Pronunciation is a linguistic feature in which shortcomings are very easily 
noticed. Although the Estonian-speaking learners had a good command of Finn-
ish phonology and the Finnish language in general, their pronunciation was con-
sidered the weakest feature of their language skills. Foreign language influence 
in pronunciation may give a poorer picture of what the language skills really are. 
The reason for this is that pronunciation models are those of educated native lan-
guage users (Lintunen & Dufva 2019).  

During the assessment process, raters not only rely on assessment criteria 
as assessment is also influenced by the raters’ own, personal criteria. On these 
grounds, the raters draw a wide range of observations about learners during the 
rating process (e.g., Kang 2008). Categorizing a learner on the grounds of differ-
ent linguistic cues into a certain first language background can raise expectations 
of the learner's language skills. Based on this study, raters have beliefs of which 
linguistic features are difficult and which are easy for learners with a particular 
first language background. The study confirms that assessment has human and 
subjective features, which are related to the raters' personal preferences and emo-
tions as well as the perceptions of learners formed by various factors.  

Fluency was repeated very often in the raters' written comments, regardless 
of the learner's proficiency level, although fluency is generally associated with 
good language proficiency (e.g., Sato 2011; Brown et al. 2005; Pollitt & Murray 
1996). Fluency seemed to have more importance for the raters than suggested by 
its description as a NCLP analytical criterion. First, fluency was associated with 
the usual definitions: breakdown fluency and good speed (e.g., Révész, Ekiert & 
Torgersen 2016; Kahng 2014; De Jong & Groenhout, Schoonen & Hulstijn 2015). 
In addition to speech speed and non-stop speech, raters also seemed to associate 
fluency with speaking activity and initiative to produce speech and fill a given 
time with speech (see also Kormos & Dénes 2004). The valuation of active speak-
ing can be related to the raters’ work as teachers because in the classroom, using 
language in an active manner and participation in teaching are valued and can 
affect the learners’ grade. The prevalence of the fluency criterion in the raters' 
written and oral observations raises the question of whether fluency is a kind of 
“general criterion” used to express the first impression of the learners’ output. 
Ari Huhta (1993, 158–159) has also stated that fluency does not always refer to a 
linguistic feature or characteristic but rather to the impression about language 
skills in general. 
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Propositional precision, and range and idiomaticity were connected above 
all with sufficient vocabulary and vocabulary size. In the raters’ written com-
ments, the vocabulary shortcomings were the most often mentioned drawbacks. 
These mistakes and shortcomings were usually inadequate vocabulary, shortage 
of the basic vocabulary, or replacement of Finnish words with source language 
vocabulary. In the context of vocabulary assessment, it is quite typical that its 
mastery is approached through shortcomings: the word is either known or not 
known.  

Raters often associate propositional range with performance content. The 
assessment criteria do not actually take a position on the content of the output, 
yet content was clearly important to the raters. Especially with learners at higher 
levels of language proficiency, the shortcomings related to the contents’ abstrac-
tion level were often mentioned in the written comments. The concept of abstrac-
tion level comes from the NCLP rating criteria (2003). In general, the content 
plays a significant role in defining proficiency levels (e.g. Eckes 2009; Brown 2007; 
Brown et al. 2005; Milanovic et al. 1996). Content significance is generally identi-
fied but its effect on final assessment is not exactly known. In this study, no reli-
able information can be provided about this but based on the written observa-
tions of the raters, attention is paid to the learner’s output alongside the linguistic 
features. Naturally, test tasks always guide participants’ performances and con-
trol the output, and tasks also influence raters' observations during the rating 
process. 

 
Perceptions of satisfactory and good oral language skills 
 
Although the raters do not make decisions about whose language skills are sat-
isfactory for the Finnish citizenship, studies, or work, they do influence these de-
cisions through their assessments. Beliefs about satisfactory spoken skills vary 
among the raters because raters differ in severity and leniency, and therefore the 
beliefs about the comprehensibility and sufficiency of the same learner’s output 
varied.  

The definition of ‘satisfactory’ was strongly related to the fact that the learn-
er's language skills are one way or another on the “borderline” between two pro-
ficiency levels. In the raters’ beliefs, satisfactory language skills were above all 
linked to Finnish intermediate proficiency level 3 (B1), reflecting raters’ 
knowledge of most of the learners taking the test because they want to demon-
strate their language skills for Finnish citizenship purposes. The ‘less than 3’ per-
formances did not yet represent satisfactory language skills for the raters. Satis-
factory language skills seem to be strongly associated with external language skill 
requirements, such as the citizenship and the language skills required for work 
and study. Raters are aware of these and observe the learners' language skills in 
terms of these requirements. Above all, the comprehensibility of the performance 
was strongly equated with satisfactory language skills. 
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Based on the raters' written comments, good spoken skills included features 

of the target language, and raters expected learners to be able to produce idio-
matic and appropriate target language output. Good language skills were quite 
strongly associated with fluency, natural language use, good pronunciation, and 
grammatical and vocabulary accuracy. These features are mainly included in the 
descriptions of proficiency level 5 (C1).  

 
Factors influencing beliefs about language assessment and spoken language skills  
 
Beliefs about spoken language and assessment are primarily influenced by the 
raters' previous experiences of learners from different backgrounds and by work 
experience as well as experience in assessment (e.g., Bonk & Ockey 2003). In ad-
dition to these, assessment is guided by the raters ’personal beliefs of good and 
poor performances (also Lumley 1998; Pollitt & Murray 1996). These personal 
beliefs of poor and good performances are shaped by the community of practice, 
NCLP assessment training and language proficiency requirements. As a result of 
the different factors mentioned above, the raters also have beliefs about the abil-
ity of learners from different backgrounds to learn Finnish, and beliefs about the 
knowledge of what features are difficult and easy for them. The raters also have 
beliefs about different immigrant groups in Finland and about their reasons to 
move to Finland. These beliefs are influenced by the social and societal context 
and Finnish media. Beliefs are therefore very situational and not necessarily very 
organized and consistent, and they vary from rater to rater. 

The relevance of grammatical accuracy has clearly become a part of the 
raters' data reserve. The beliefs of the importance of grammar are related to the 
traditions of teaching and assessment (Nikula 2010). It is difficult to get rid of this 
tradition and on the other hand, it has traditionally been a teacher's job to correct 
mistakes and in that way try to help the learners improve their skills. However, 
I do not think that the raters' preference for grammar in their assessment means 
that they unilaterally observe language skills “through formalist glasses”. There 
are also many features in their beliefs that refer to a functional approach. In the 
rating process, performances were often approached holistically and raters were 
also able to focus on fluency and comprehensibility. In my opinion, the raters 
have adopted the concept of the NCLP approach to language, which has clearly 
had an impact on their beliefs about language. Assessment training and familiar-
ity with the assessment criteria have shaped the raters' beliefs of the development 
of language and its features.  
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1 Johdanto

Artikkelin aineisto ja sisältö liittyvät jatkotutkimukseeni, jossa tutkin arvioijien käsityk-
siä kielitaidosta ja arvioinnista. Esittelen artikkelissa, miten arvioijina toimivien käsityk-
set omasta arviointilinjasta ja arviointi-identiteetistä syntyvät ja mikä merkitys arvioi-
jan taustatekijöillä (arviointi- ja työkokemus) on niiden syntymiselle. Lisäksi tarkastelen 
sitä, mikä merkitys arviointikoulutuksella ja arvioinnissa käytettävillä kriteereillä on 
arviointiprosessissa ja mitkä arvioinnin ”ulkopuoliset tekijät” vaikuttavat arviointiin. 
Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa lisätietoa arviointiin vaikuttavista tekijöistä ja 
arvioijien toiminnasta. Tietoa voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä Yleisten kielitutkin-
tojen arviointiprosessia ja arvioijien koulutusta, sillä arvioijat ovat keskeisiä toimijoita 
testiarvioinnissa määriteltäessä testiin osallistuneiden kielitaidon tasoa.
 Käsitykset arvioinnista ovat usein kiinteästi yhteydessä omiin arviointikokemuk-
siimme, sillä meillä jokaisella on kokemusta siitä, kuinka on tullut arvioiduksi tai kuinka 
itse on arvioinut jotain henkilöä tai tapahtumaa. Tyypillisimmin arviointi yhdistetään 
kuitenkin opetustyötä tekeviin, joiden työhön usein olennaisena osana kuuluu arvi-
ointi. Tässä artikkelissa tarkastelen lähemmin valtakunnallisen kielitutkinnon, Yleisten 
kielitutkintojen, suomen kielen arvioijia ja heidän käsityksiään arvioinnista, sillä testi-
järjestelmässä toimivilla arvioijilla on kielitaidon arvioinnista varsin laaja kokemus. Ar-
vioijat toimivat päivätyössään opettajina, joten opetukseen liittyvä arviointi on osa hei-
dän jokapäiväistä työtänsä, ja Yleisten kielitutkintojen arvioijina he taas ovat saaneet 
kokemusta testiarvioinnista. Näissä kahdessa arviointitapahtumassa on paljon yhteis-
tä, mutta niissä on myös eroavaisuuksia. Suurin ero liittyy siihen, että testiarviointi on 
kertaluonteinen tapahtuma, jossa kielenkäyttäjän taidoista tehdään päätelmiä valikoi-
tujen testitehtävien avulla, kun taas opetukseen liittyvässä arvioinnissa opettajalla on 
tavallisesti mahdollisuuksia seurata arvioitavan taitoja jatkuvasti erilaisin menetelmin. 
(Esim. Tarnanen 2014.)
 Koska testiarvioinnissa arvio perustuu suhteellisen pieneen näytteeseen, vaa-
ditaan arvioijalta hyvää näkemystä kielitaidon kehittymisestä ja perehtyneisyyttä 
käytettävissä oleviin arviointikriteereihin sekä pyrkimystä objektiivisuuteen erilaisista 
arvioitavista huolimatta. Pyrkimystä objektiivisuuteen toki helpottaa se, että arvioijat 
eivät tunne arvioitavia, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että testiarviointi on täysin 
objektiivista arviointia. Arvioinnissa on aina ripaus subjektiivisuutta, koska kyse on in-
himillisestä toiminnasta, jossa arvioijan omat tuntemukset, mieltymykset, kokemukset 
ja käsitykset vaikuttavat arvioinnin taustalla. Näiden tekijöiden havainnointi arviointi-
prosessin aikana on kuitenkin vaikeaa sillä se, mitä arvioija ajattelee arviointihetkellä 
ja minkä asioiden perusteella hän tekee kielitaidosta päätelmiä, eivät välttämättä ole 
tiedostettuja arvioijalle itsellekään.
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2 Tutkimusaineisto ja tutkimuskysymykset 

Artikkelissa käyttämäni aineisto on kerätty vuosina 2015–2016, ja se koostuu 19 pseu-
donyymein nimetyn arvioijan avoimesta teemahaastattelusta. Haastattelujen runkona 
toimivat ennalta mietityt kysymykset, mutta haastatteluissa edettiin kuitenkin pääosin 
sen mukaan, mistä asioista haastateltavalla itsellään oli sanottavaa. (Ks.  teemahaastat-
telu: Metsämuuronen 2005; Hirsjärvi & Hurme 1985.) Haastatellut arvioijat toimivat ak-
tiivisesti Yleisten kielitutkintojen suomen kielen arvioijina, ja he kaikki ovat opettaneet 
tai opettavat aikuisille kielenoppijoille suomea toisena kielenä. Tutkimukseen valittujen 
arvioijien opiskelutausta oli varsin samankaltainen, sillä heillä kaikilla oli opintoja suo-
men kielestä joko äidinkielenä tai/ja toisena ja vieraana kielenä. Muissa taustamuut-
tujissa oli eroja, sillä aineiston keruussa huomioitiin se, että haastateltaviksi valikoitui 
eri-ikäisiä (30–70-vuotiaita) ja eri koulutusasteilla (kotoutumiskoulutus, aikuiskoulutus, 
toinen aste ja korkea-aste) toimivia opettajia, joilla oli eripituinen kokemus ajallisesti 
sekä opettamisesta (7–yli 25 vuotta) että Yleisten kielitutkintojen arvioijana toimimi-
sesta (1–20 vuotta). Tällä tavoin saatiin mahdollisimman kattava otos erilaisista Yleisten 
kielitutkintojen suomen kielen arvioijista, joita tällä hetkellä Opetushallituksen ylläpi-
tämässä arvioijarekisterissä on yli 100. Arviointityö edellyttää aina Opetushallituksen 
arvioijakoulutuksen suorittamista ja rekisteröintiä, sillä arvioijana toimiminen ja arvioi-
jalle edelletyt vaatimukset on säädetty asetuksella (1163/2004). (Ks. Ahola & Tossavai-
nen 2014.)
 Litteroitujen haastattelujen analysoinnissa käytettiin laadullisten aineistojen 
systemaattista analyysia tukevaa Atlas.ti-ohjelmaa, jonka avulla aineisto tyypiteltiin ja 
luokiteltiin sisällön perusteella useisiin eri luokkiin (esim. arvioijakokemus, työkokemus, 
arvioitavan persoonalliset piirteet, arviointikriteerit, arviointikoulutus, arviointilinja). 
Näiden luokkien perusteella aineistosta saatiin eroteltua arvioijien arviointiin liittyvät 
käsitykset. Lähtökohtana analyysissa oli teoriaohjaava sisällönanalyysi, sillä haastatte-
luaineiston rinnalla analyysia ohjasivat olemassa oleva tutkimustieto arvioinnista ja ar-
vioijana toimimisesta. (Ks. sisällönanalyysista: Tuomi & Sarajärvi 2004.)  

3 Käsitykset omasta arviointilinjasta ja arvioija-                 
identiteetistä

Arvioinnissa ankaruus ja lempeys voidaan kuvata janana, jonka toisessa ääripäässä on 
ankara arvioija ja vastakkaisessa päässä lempeä arvioija. Siihen, kuinka ankarana tai 
lempeänä arviointia tekevä pitää itseään ja mihin kohtaan hän itsensä tällä janalla si-
joittaa, ei välttämättä ole olemassa yhtä syytä, sillä käsitykset omasta ankaruudesta/
lempeydestä muodostuvat tavallisesti useiden eri tekijöiden lopputuloksena. Yhtenä 
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tekijänä esimerkiksi voivat olla muiden ihmisten arviot ja käsitykset henkilön ankaruu-
desta/lempeydestä.

(1) Mä oon kuullut joskus, että mä olisin lempeä. Mä ehkä sanoisin, että mä olen lempe-
ämpi. (Erika)

Arvioijien käsitys omasta arviointilinjastaan muodostui haastattelujen perusteella ta-
vallisimmin kahdella eri tavalla. Käsitys itsestään lempeänä tai ankarana arvioijana oli 
lähtöisin usein joko oman arviointilinjan vertailuista muiden arvioijien linjaan tai testi-
järjestelmästä saadun henkilökohtaisen arvioijapalautteen pohjalta tehdyistä päätel-
mistä. Tyypillisimmin oman arviointilinjan vertailu toisten arvioijien linjaan tapahtui 
ennen varsinaista arviointia pidettävässä arviointikoulutuksessa, jossa eritasoisten 
koulutusnäytteiden avulla pyritään löytämään yhdenmukainen käsitys arviointikritee-
reistä, tehtävien tulkinnasta ja koulutusnäytteinä olevista suorituksista. Arviointikou-
lutuksessa käydyn keskustelun aikana arvioijat kertoivat vertailevansa omia arvioitaan 
muiden arvioijien antamiin arvioihin.

(2) Sanosinko, että ehkä mä olen löytänyt itsestäni joskus, kun ollaan oltu niissä keskus-
teluissa, että mä oon ollut pikkusen jopa lepsuhko, että se on pikkusen niinku menny 
sinne puolelle. (Heljä)

Koulutusten aikana tehdyt päätelmät eivät välttämättä kuitenkaan kerro totuutta todel-
lisesta arviointilinjasta, vaan testijärjestelmän näkökulmasta tarvitaan luotettavampaa 
tilastollista tietoa arvioijien toiminnasta. Tästä syystä arviointilinjaa ja johdonmukai-
suutta tarkkaillaan joka arviointikerran jälkeen kaksoisarviointien kautta1. Tilastolliset 
analyysit edellyttävät aina tietyn määrän arvioituja suorituksia ja myös tietyn määrän 
muita arvioijia, joihin yksittäistä arvioijaa voidaan verrata. Tällaisten psykometriikassa 
kehitettyjen IRT (Item Response Theory) -pohjaisten mallien avulla voidaan tarkastella 
testin kannalta kolmea keskeistä ulottuvuutta samanaikaisesti: tehtäväosioiden vai-
keustasoa ja suorittajien osaamisen tasoa sekä arvioijien ankaruutta ja lempeyttä. Mal-
lin kautta syntyneen numeerisen tiedon avulla arvioijille annetaan palautetta heidän 
henkilökohtaisesta arviointilinjastaan. Malli mahdollistaa lisäksi arvioijien vertailun kes-
kenään, ja siten saadaan myös tietoa siitä, kuinka arvioijat sijoittuvat suhteessa toisiinsa 
asteikolla lempeä–ankara. (Esim. Raschin malli: Wright & Stone 1979; Törmäkangas & 
Törmäkangas 2009.) Näihin tilastollisiin tietoihin myös haastatellut arvioijat usein viit-
tasivat määritellessään omaa arviointilinjaansa.

1 Kaksi arvioijaa arvioi saman suorituksen. Arvioijat linkittyvät toisiinsa kaksoisarvion avulla mikä mahdol-
listaa heidän vertailunsa.
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(3) Mä olin sieltä tiukimmasta päästä arvioijia. Mä olin aivan hämmästynyt, koska mä 
olen mielestäni lempeä ja kiltti ja lepsu. Nyt mä oon sitten ruvennut omaksumaan 
sitä tiukan roolia. (Anneli)

(4) Tietenkin pitää olla selkee linja, ja mähän oon sieltä yki-arvioijista ankarammalla 
puolella. Mä aina pelkään sitä, että mä olen maailman tiukkapipoisin enkä ikinä pääs-
täis koskaan mistään läpi, sillä ainahan siellä on jotain pientä viilattavaa, mutt sitten 
mä yritän hillitä sitä. (Maarit)

Tilastollinen tieto antaa testijärjestelmälle kvantitatiivista tietoa arvioijien toiminnasta, 
mutta testijärjestelmää kehitettäessä tarvitaan myös laadullista tietoa siitä, millaisina 
arvioijina arvioijat pitävät itseään ja mitkä asiat vaikuttavat heidän käsityksiinsä arvioin-
nista. Seuraavaksi tarkastelen tarkemmin muutamia arvioijien haastattelussa esiin nos-
tamia tekijöitä, joilla on heidän mielestään ollut vaikutusta arvioijana kehittymiseen, 
oman arvioijaidentiteetin syntymiseen ja arviointilinjaan.

4 Arviointi- ja työkokemus tukemassa arvioijaksi             
kasvamista

Kokemukset arvioinnista ovat yhteydessä siihen, millainen arviointilinja kunkin arvioi-
jan kohdalle muodostuu (Shahomy, Gordon & Kraemer 1992). Kokemus nähdään yh-
tenä arvioijaa luonnehtivana tekijänä, mutta se voidaan määritellä kahdella eri tavalla. 
Kokeneena voidaan pitää joko sellaista arvioijaa, joka on toiminut ajallisesti kauan ar-
vioijina, tai sellaista arvioijaa, joka on määrällisesti arvioinut paljon (Lim 2011). Tämän 
määritelmän perusteella Yleisten kielitutkintojen suomen kielen arvioijia voidaan pitää 
varsin kokeneina, sillä arviointikertoja on useita vuodessa ja arvioitavien suoritusten 
määrä arviointikerroilla on varsin suuri. Haastatellut arvioijat arvostivat työssään ennen 
kaikkea arvioitavien suoritusten suurta määrää, sillä heistä juuri se kehitti heidän arvi-
ointitaitoaan.

(5) Tulee kerralla niin paljon arvioitavaa. Niin sitten se on kehittävää sillä tavalla, että ei 
ole mikään kahenkymmenen oppilaan testi vaan sadan. (Erika)

(6) On saanut niin paljon arviointikokemusta. Sitten kuitenkin omassa työssä se arviointi 
on tietysti vähän erilaista – sitä tapahtuu koko ajan ja sitten kurssien päätteeks, mut-
ta ykissä sitä saa kertaheitolla paljon. (Martta)

Lim (2011) on myös tutkimuksissaan tullut siihen johtopäätökseen, että arviointityön 
säännöllisyys ja/tai riittävä määrä arvioitavia suorituksia ovat arvioinnin laatua paran-
tavia tekijöitä ja että ongelmat johdonmukaisuudessa ovat yhteydessä tavallisesti liian 



94 PUHETTA ARVIOINNISTA – YLEISTEN KIELITUTKINTOJEN ARVIOIJIEN KÄSITYKSIÄ ARVIOINNISTA

vähäiseen arviointimäärään. Arviointi edellyttää arviointivuosien tueksi siis aina riittä-
vää määrää arvioitavia suorituksia. 
 Schoonen, Vergeer ja Eiting (1997: 158) pitävät lisäksi arvioijien kokemusta ja 
tietoa arvioinnista keskeisinä tekijöinä arvioinnin reliabiliteetille ja validiudelle. Koke-
neita ja vähän aikaa arvioineita on tutkittu paljon (mm. Cumming 1990; Weigle 1999; 
Barkaoui 2010, 2011), etenkin kirjoittamisen arviointiin liittyen. Näiden tutkimusten 
perusteella kokemus tuo eroja ennen kaikkea arviointiprosessiin. Arviointityötä vasta 
vähän aikaa tehneet arvioijat turvautuvat usein päätöstä tehdessään muutamaan hel-
posti tunnistettavaan arviointikriteeriin, ja heillä on puutteita kirjoitelmien lukemisessa 
käytettävissä strategioissa. Kokeneiden arvioijien taas on havaittu käyttävän monipuo-
lisemmin arviointikriteereitä ja hallitsevan hyvin lukemisessa tarvittavat taidot. Lisäksi 
heille on kehittynyt taito kontrolloida omia arviointitaitojaan. (Cumming 1990.)
 Vaikka tutkimuksissa arviointikokemusta yleisesti pidetään arviointia helpotta-
vana tekijänä, haastateltujen arvioijien mukaan kokemuksen vaikutus omaan arviointi-
työhön nähtiin myös negatiivisena. Kokemus muuttuu rutiiniksi, ja sitä ei pidetty arvi-
oinnin luotettavuutta edistävänä asiana.

(7) Kun sä oot tehnyt sitä esimerkiksi oikein paljon, sä luotat siihen, niin kyllä siitä sitten 
tulee rutiininomaisempaa. Tietyllä tavalla se rutiini on hyvä juttu, mutta toisaalta se 
voi olla myös mun mielestä huono juttu, että jos sä rutinoidut taas liikaa. (Reetta)

Kokemuksen myötä syntynyt rutiini voi olla arvioinnin näkökulmasta ongelmallinen te-
kijä, jos se perustuu tiukasti arvioijien omiin luutuneisiin käsityksiin kielitaidosta. Tällöin 
arvioija esimerkiksi painottaa arvioinnissaan vain yhtä tiettyä kriteeriä, jota hän pitää 
tärkeänä oman kielitaitokäsityksensä perusteella. Koska rutiini liittyy kokemukseen, 
se ei arvioijien kohdalla välttämättä ole huono asia, sillä kokeneille arvioijille arvioin-
tikriteerit ovat tuttuja ja heille on syntynyt rutiineita käyttää niitä arvioinnissa laajasti 
hyväkseen (esim. Barkaoui 2010; Cumming 1990; Eckes 2008). Lisäksi kokeneiden ja 
rutinoituneiden arvioijien on todettu olevan arvioinnissaan vasta-alkajia johdonmukai-
sempia (mm. Barkaoui 2010; Lumley 2005; Cumming 1990; Wolfe 2006). Johdonmu-
kaisuutta arvioijien saattaa olla itse vaikea tunnistaa, mutta haastattelujen perusteella 
arvioijat kokivat tunnistavansa lempeyden ja ankaruuden.

(8) Musta on tullu paljon lempeempi. Mä olin sillon vielä paljon paljon tiukempi, ku mä 
tulin. Se johtuu siitä, että kun mä tulin sellasesta maailmasta missä vaaditaan paljon 
enemmän – jos on yksiki kirjain väärin niinku sanassa, niin se on niinku virhe tai se on 
nolla pistettä. (Maisa)

(9) Niin mä oon varmaan aika lempee nykyisin. Musta tuntuu, että tuun sitä löysemmäks 
mitä enemmän mä oon niitä tehnyt, katsonut ihmisten kamppailuja kielen oppimi-
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sen kentällä. Kyllä mä varmaan enemmän osaan kattoa enemmän niitä eri puolia 
kuin ennen kielitaidosta. Nyt huomaan niitä ja osaa arvostaa niitä. (Ritva)

Käsitykset lempeyden lisääntymisestä olivat todennäköisesti yhteydessä siihen, että 
arvioijista heidän käsityksensä kielitaidosta oli muuttunut arviointi- ja työkokemuksen 
myötä. He eivät enää omasta mielestään antaneet arvioinnissaan niin paljon painoar-
voa yksittäisille kielen piirteille, vaan kielitaitoa tarkasteltiin alkuaikoja holistisemmin. 
Arviointityön alussa vaikeiksi koetut taitotasojen kuvaukset ja tasojen väliset erot olivat 
arviointikokemuksen myötä selkeytyneet, ja sitä kautta varmuus arvioijana oli löytynyt. 
Tämä kuitenkin saattoi aiheuttaa arvioijalle mielikuvan, että hänen arviointilinjansa oli 
muuttunut lempeämmäksi.

(10) Mä oon varmaan ollu aika tiukka arvioija aikasemmin ja sitten kun on tullu se holis-
tisempi näkemys siihen kielitaitoon, niin sitten se on tarkottanu ehkä myös sitä, että 
sitten on hiukan niinku lempeämpi arvioija. Ei aseta niitä kriteerejä joka piirteessä 
niin korkeelle. (Pirkko)

(11) Martta on löysämielinen… Kyllä mulla on nykyisin semmonen olo arvioitaessa, että 
kyllä mä tiedän, että minkä tasonen joku on. Mulla on selkeempi kuva siitä, että mikä 
on alle kolmonen, mikä on kolmonen ja mikä on nelonen. (Martta)

Vaikka haastatellut arvioijat kokivat suvaitsevaisuuden ja lempeyden lisääntyneen ko-
kemuksen myötä, arvioijien lempeydestä ja ankaruudesta tehdyt tutkimukset eivät ole 
vahvistaneet sitä, että kokemuksella on vaikutusta lempeyden tai ankaruuden lisään-
tymiseen. Tutkimuksissa (esim. Leckie & Baird 2011) on lähinnä todettu kokemuksen 
vaikuttaneen lempeyttä/ankaruutta enemmän arvioijien keskinäiseen yhdenmukai-
suuteen. Weiglen (1999) tutkimustulokset kuitenkin tukevat arvioijien käsityksiä lem-
peyden lisääntymisestä, sillä kirjoittamisen arvioijia tutkiessaan hän huomasi aloit-
televien arvioijien olevan kokeneita arvioijia tiukempia, mutta arviointikokemuksen 
kartuttua ja oman arviointilinjan löydyttyä heidän arviointilinjansa muuttui lempeäm-
mäksi. 
 Yleisten kielitutkintojen arviointikokemuksen lisäksi arvioijat mainitsivat myös 
päivätyöstä saadun arviointi- ja työkokemuksen vaikuttaneen heidän arviointilinjaansa 
ja arvioija-identiteetin syntymiseen. Haastateltavat kertoivat usein vertaavansa testiin 
osallistujia omiin opiskelijoihinsa ja omaa arviointilinjaansa työkollegoiden arviointilin-
jaan.

(12) Meillä on näitä hyvän kielitaidon omaavia paljon ja me oltas tiukkoja sen B1:n alara-
jan kanssa. Mä oon huomannut, että ykissä mä saan palautteessa, että mä oon tiu-
kemmasta päästä, mikä varmaan täytyy liittyä tähän omaan työhön. (Anneli) 
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(13) Tässä työyhteisössä ja näissä muissa oppilaitoksissa on mun mielestä ollu semmonen 
ankarampi linja ja jotenkin niinku pihdataan niitä arvioita. Kaikki ei arvio kovin paljon 
ja ei ole kokemusta kaikista tasoista, että sitten sokeutuu siihen yhteen tasoon ja sit-
ten se, että jotenkin se, että ei vain nähdä, että niitä tasoja on vain niin paljon. (Henni)

(14) Esimerkiksi meidän kouluttaja, kun mä ajattelen mikä on se B1 meidän kielitaitota-
voitetaso, niin mä koen, että sitä pidetään aivan liian ylhäällä, kun ajattelen sitä mitä 
minä ajattelen, mikä on B1. (Heljä)

Bonk ja Ockey (2003) pitävät arvioijien ammatillista työkokemusta tai henkilökohtaista 
kokemusta arvioitavista tärkeänä tekijänä arvioijana kehittymiselle. Positiivinen vaiku-
tus toimii myös haastattelujen mukaan toisinpäin, sillä arvioijien päivätyön näkökul-
masta laaja kokemus arvioinnista eri kielitaidon tasolla olevista oppijoista auttoi arvioi-
jia opetustyössä, sillä se laajensi näkemystä kielitaidon kehittymisestä.

(15) Tää tuo varmuutta siihen omaan työhön, lisäkoulutusta siihen, koska koen että me 
ollaan niin kovasti erilaisia saman koulun sisällä ja koulun välinen eroavuus se on 
ihan järkyttävää. (Sanni)

(16) Saa niinku laajemman kuvan siitä ja laajemmasta ihmismäärästä. Että omat opiskeli-
jat ovat aika homogeenista porukkaa loppujen lopuksi sitten. (Martta)

Kokemus arvioinnista vaikutti myös tutkimukseni mukaan siihen, että Yleisten kielitut-
kintojen arvioijat eivät enää nähneet arviointia erillisenä osana omassa työssään. Arvi-
ointi oli heistä osa jokapäiväistä työtä: osa opettamista ja osa oppimista. 

(17) Kyllä mä olen sellanen kokoaikainen arvioija.  Mä haluan, että opiskelija näkee siinä 
oman edistymisen ett mitä tapahtuu ja toisaalta mä näen sen sitten, että mitä täytyy 
tehdä lisää tai mikä täytyy tehdä toisin. (Susanna)

5 Arviointikoulutuksen merkitys arvioijien käsityksille 
arvioinnista

Tyypillisesti arviointikoulutukset ovat ajallisesti suhteellisen lyhyitä tilaisuuksia, joissa 
tutustutaan itse arviointiin liittyviin käytänteisiin, harjoitellaan arviointia ja keskustel-
laan arviointikriteereistä, tehtävistä ja suorituksista sekä saadaan mahdollisesti palau-
tetta arvioinneista (Lane & Stone; Congdon & McQueen 2000; Weigle 1998). Arvioin-
tikoulutukset on nähty tärkeäksi prosessiksi arvioinnin validiuden näkökulmasta, sillä 
koulutuksilla on paljon myönteisiä vaikutuksia arvioijien toimintaan, etenkin arvioijien 
yhdenmukaisuuteen ja kriteereiden yhtenäisen tulkintaan (mm. Weigle 1994, 1998; 
Shohamy, Gordon ja Kraemer 1992; Fulcher 2003). 
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 Yleisissä kielitutkinnoissa arvioijille järjestetään koulutus aina ennen varsinaisen 
arvioinnin aloittamista. Koulutuksessa arvioijat käyvät keskustelua ennalta valituista 
suoritusnäytteistä arviointia ohjaavien kriteereiden avulla. Haastattelujen perusteella 
koulutuksissa arvioijat saivat vahvistusta omille tulkinnoilleen suorituksista ja niiden 
taitotasoista. Lisäksi koulutukset auttoivat heitä hahmottamaan taitotasoja paremmin 
ja myös antoivat arvioijille viitteitä siitä, miten lähellä omat käsitykset taitotasoista oli-
vat muiden arvioijien käsityksiä. 

(18) Kun keskustellaan, onko tämä vaikka kolmosta tai onko tää nyt nelosta. Ja sitten kun 
näkee, että se mielipidejakauma voi olla tosi iso, niin tavallaan sellainen tietynlainen 
armollisuus siihen arviointiin ja että se ei oo niin mustavalkoinen asia ja sillä lailla niin 
helposti ratkaistavissa oleva asia. (Heljä)

(19) Mä tykkään hirveesti niistä meiän koulutuksista, koska niissä sillein päivittyy aina sit 
omakin osaamine. Ja voi myös ihmetellä sitä, että miten niinku eri ihmisten linjat 
poikkee niin paljon toisistaan. Että tota joskus tietysti ite on niinku no väärässä tai 
oikeessa mutta että se on vaan niinku niin iso se hajonta sitten kuitenkin. (Maisa)

Koulutuksen myönteisistä vaikutuksista huolimatta tyypillisiä tilanteita koulutuksissa 
olivat myös arvioija Heljän ja arvioija Maisan yllä kertomat tilanteet, joissa arvioijat ovat 
eri mieltä suorituksesta. Tähän on syynä se, että koulutuksella ei voida välttämättä vai-
kuttaa arvioijien ankaruuteen/lempeyteen, vaan arvioijat pitävät omasta arviointilin-
jastaan yleensä tiukasti kiinni (Lumley & McNamara 1995; Weigle 1998; Lim 2011). 
 Koulutuksen merkitystä tutkineet Shohamy, Gordon ja Kraemer (1992) vertasi-
vat koulutettujen ja kouluttamattomien arvioijien arviointeja keskenään ja tulivat sii-
hen johtopäätökseen, että arvioijat hyötyvät koulutuksesta, sillä koulutettujen arvioi-
jien antamat arviot olivat luotettavampia ja arvioijien välinen reliabiliteetti oli korkea. 
Davis (2016) tuli tutkimuksissaan hyvin samankaltaiseen tulokseen, sillä hänestä arvi-
oinnin johdonmukaisuus ja yhteisymmärrys arvioista liittyvät koulutettujen arvioijien 
piirteisiin. Hänestä koulutuksen ansiosta arvioijat kykenevät antamaan tarkempia arvi-
oita suorituksista ja arvioijien keskinäinen yhdenmukaisuus paranee. 
 Koulutuksella on siis tutkimusten mukaan vaikutusta arvioijille, mutta tulokset 
ovat varsin ristiriitaisia siinä suhteessa, millaisille arvioijille koulutuksesta on eniten 
hyötyä ja miten koulutus vaikuttaa arvioijiin. Weigle (1998) esimerkiksi ei nähnyt kou-
lutuksen vaikuttavan kokeneiden arvioijien arviointilinjaan, vaan suurin etu saavute-
taan kokemattomien arvioijien tai sellaisten arvioijien kohdalla, jotka ovat äärimmäisen 
ankaria tai lempeitä (ks. myös Lim 2011; Engelhard 1992). Orrin (2002) ja Papajohnin 
(2002) tutkimukset arviointikoulutuksen merkityksestä arvioijille tukevat Weiglen tut-
kimusta, sillä myöskään heistä koulutuksella ei ollut vaikutusta kokeneiden arvioijien 
käyttäytymiseen, koska he toimivat varsin samankaltaisesti arviointikerrasta toiseen. 
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 Vaikka tutkimuksissa on päädytty erilaisiin tulkintoihin koulutuksen merkityk-
sestä arvioijien toiminnassa, koulutuksella näyttää kuitenkin jokaisessa tutkimuksessa 
olevan jonkinlaisia positiivisia vaikutuksia arviointiin. Limin (2011) tutkimusten perus-
teella molemmat arvioijaryhmät, sekä kokeneet että vasta uransa alussa olevat arvioi-
jat, hyötyvät koulutuksesta. Hänestä kokeneiden arvioijien kohdalla koulutus vaikuttaa 
niin arvioijan sisäiseen kuin arvioijien väliseen johdonmukaisuuteen, kun taas koke-
mattomien arvioijien arviointilinja lähestyy koulutuksen avulla luotettavuudeltaan 
kokeneiden arvioijien kaltaista arviointilinjaa tai jopa saavuttaa sen. Myös haastatellut 
arvioijat näkivät koulutuksen ja kokemuksen vaikuttaneen heidän kehitykseensä arvi-
oijana.

(20) Se on jonkinlainen semmonen epävarmuus, niin se on kyllä vähentynyt, että sillaan 
luottaa, jos sitä voi sanoa kehittymiseksi niin luottaa siihen omaan linjaansa, että 
näin se on. (Kaija)

(21) Se taito, jos sitä nyt on, niin se on ihan ykin ansiota, kun siellä on käynyt ja siellä on 
kokemusta tullut. Aina on sitä koulutusta ja kaikki uudet asiat kuulee siellä ja koko 
tämä kenttä tulee tutuksi sitä kautta. Että en mä usko, että mä muuten olisi näin ke-
hittynyt kuin nyt. (Henni)

(22) Taitotasot vahvistuneet, etenkin se kolmosen raja. Ne on hyviä ne koulutukset siellä 
arvioinnin alussa että siinä aina vähän palautuu maanpinnalle. (Maarit)

Arvioijat kokivat koulutuksesta olevan heille apua, ei ainoastaan arvioijina vaan myös 
opettajina. Opettaja on opetusmaailmassa usein yksin vastuussa arvioinnista, eivätkä 
keskustelut arvioinnista ja sen perusteista ole työpaikalla kovin yleisiä. Arvioijat näki-
vätkin koulutusten kehittävän heitä myös ammatillisesti.

(23) Jos aattelee tuota opetuspuolen hommaa niin vaikuttaa myös, kun itse tekee arvi-
oitavia tehtäviä sun muita, niin on tää tavallaan koulutusta. Ja kyllä sitä on paljon, 
sillä lailla jäsentänyt kun ajattelee, mitä arviointi ylipäätään on ja missä kohtaa sitä 
tapahtuu ja mikä on oleellista ja mitä tarkoitusta varten. (Ritva)

(24) Se on itelle ammatillisesti tärkee. Niin kun saa sen käsityksen siitä, että saa niinku 
isossa porukassa miettiä sitä, mikä se on se B1 ja mitä se on se B2. (Niina)

Yhteiset koulutushetket ja keskustelut arviointipäivinä toisten kollegoiden kanssa ke-
hittivät arviointitaitoa, mutta niihin liittyi keskeisenä tekijänä myös yhteisöllisyys, sillä 
tilaisuuksissa saatiin kollegiaalista tukea omaan työhön suomi toisena ja vieraana kie-
lenä -opettajana.

(25) Ne on minusta ihan älyttömän hyviä ne koulutukset. Mä mietin niitä keskusteluja, se 
kollegiaalinen keskustelu, että siihen ei niinku pääse työelämässä, siihen ei oikeas-
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taan oo aikaakaan ja sitten että siellä saa sen tuen sille omalle työlleen, et kun luottaa 
siihen systeemiin oikeesti mitä siinä on taustalla. (Heljä)

(26) Mä oon oppinu sen EVK:n mukaisen taitotasoluokittelun ja oppinu arvioimaan kri-
teeripohjaisesti, ja se on tosi tärkee ollu omassa työssä. Ja sitten se, että täällä tapaa 
kollegoja eri puolilta maata ilman että olis mitään työyhteisöpaineita niissä kokoon-
tumisissa. Että hirveen opettavaista tämä on ollut. (Hannele)

6 Arviointikriteerit arvioinnin tukena ja kielikäsitysten 
muokkaajina

Haastatellut arvioijat pitivät arviointikriteereitä tärkeänä työkaluna arvioinnin aikana, 
sillä niiden olemassaolo toi varmuutta arviointitilanteissa, jolloin tarvittiin apua pää-
töksenteossa. 

(27) Mä tarkkailen nykyään enemmän kriteerejä. Että mä haen sellaisia kriteerejä, sem-
mosia perusteita että miksi. (Sanni)

Testiin osallistuneiden tuotoksia ei kuitenkaan aina voida suoraan sijoittaa arviointi-
skaalalle, vaan arvioijien täytyy usein soveltaa ja tulkita arviointiskaalaa suoritusten 
kohdalla. Jos arviointikriteereissä esimerkiksi todetaan, että puhumisessa arvioitava 
pystyy ilmaisemaan itseään ymmärrettävästi, arvioijilla saattaa olla toisistaan poikkea-
via käsityksiä siitä, miten ymmärrettävää tuotos oli. Arvioinnin luotettavuuden kannal-
ta onkin tärkeää tietää, kuinka yksittäinen arvioija tulkitsee kriteerit (Pollitt & Murray 
1996) ja mikä hänen mielestään on esimerkiksi ”sujuvaa puhetta”. Arviointikriteerit ovat 
työkalu, jonka tulkinnan suunnasta päättää aina arvioija itse (Lumley 2002: 266), mutta 
testin validiuden vuoksi arviointikriteereiden tulkinnassa on pyrittävä arvioijien väli-
seen yhdenmukaisuuteen. 
 Arviointiin vaikuttaa myös se, millaista arviointiskaalaa arvioijat käyttävät: ana-
lyyttista vai holistista. Analyyttisessa arvioinnissa kieltä tarkastellaan pienempinä ko-
konaisuuksina, jolloin eri piirteille (esim. sujuvuus, johdonmukaisuus, tarkkuus, kohe-
renssi, idiomaattisuus) on jokaiselle oma kuvauksensa ja jokainen kuvaus tai kriteeri 
otetaan arvioinnissa huomioon (Huhta 1993: 153). Holistisessa arvioinnissa kielitaidon 
tasokuvaus ei taas ole niin yksityiskohtainen, kuten katkelma Yleisten kielitutkintojen 
taitotason 3 arviointikriteeristä osoittaa:

Puhe voi olla melko hidasta, mutta epäluontevia katkoja ei esiinny kovin paljon. Tulee 
ymmärretyksi siitä huolimatta, että siirtää äidinkielen tai muiden kielten rakenteita ja sa-
nastoa kohdekieleen ja ääntäminen saattaa olla selvästi ei-kohdekielenomaista.
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Tällaisesta kuvauksesta arvioijan tulee valita ne piirteet, jotka hänestä parhaiten kuvaa-
vat arvioitavan taitoa. Kuvaus ei välttämättä kokonaisuudessaan vastaa arvioitavan tai-
toa, sillä kielitaidon piirteet eivät kehity yhtäaikaisesti (Huhta 1993: 151–152).
 Analyyttisen arviointitavan on nähty soveltuvan arviointiuraansa alkaville, kos-
ka arvioinnissa voi keskittyä tiettyihin kielitaidon piirteisiin (Ks. Huot 1993; Cumming 
1990; Barkaoui 2010.) Holistinen arviointi sopii taas paremmin kokeneille arvioijille, 
vaikkakin se mahdollistaa eri painotukset yksittäisten arviointikriteereissä olevien kom-
ponenttien kohdalla (Lumley 2005). Pollitt ja Murray (1996) ovat huomanneet, että vaik-
ka lopullinen arvio suorituksesta onkin sama, arvioijat tekevät päätökset varsin erilaisen 
prosessin kautta, ja tämä tuottaa erilaisia käsityksiä suorituksesta. 
 Testijärjestelmässä arviointikoulutuksen tehtävänä onkin edellä mainituiden 
syiden vuoksi suunnata arvioijien huomio kriteereihin mahdollisimman monesta nä-
kökulmasta ja opettaa heitä käyttämään kriteereitä kattavasti, jotta pystytään varmista-
maan arvioinnin keskittyvän testijärjestelmän kielitaitonäkemyksen kannalta keskeisiin 
asioihin (Weigle 2002; Fulcher 2003). Jos arvioija käyttää selkeästi vain tiettyjä kritee-
reitä arviota tehdessään, hän todennäköisesti kiinnittää huomionsa myös vain pieneen 
osaan osallistujan tuotoksesta (Shohamy 1995; Reed & Cohen 2001). Tästä syystä arvi-
ointikriteereiden merkitystä arvioinnissa on hyvä painottaa ja koulutuksen avulla pyr-
kiä vaikuttamaan liian yksipuolisesti kriteereitä käyttävien arvioijien toimintaan (Eckes 
2008).
 Myös haastatellut arvioijat kertoivat arviointiuran alussa pyrkineensä helpotta-
maan epävarmuutta tukeutumalla tiukasti analyyttisiin arviointikriteereihin. Kokemuk-
sen myötä arviointikriteereiden tuntemus heistä selkeästi parani ja käsitys kielitaidosta 
laajeni sekä sitä myöten tarve tukeutua yksittäisiin kielen piirteitä kuvaaviin arviointikri-
teereihin väheni. 

(28) On oppinut tosi paljon laajemmin sitä, että mitä arvioit ja se että mihin asioihin kiin-
nitetään huomiota ja mihin kannattais ehkä kiinnittää huomiota. (Heljä)

(29) Ei voi keskittyä yhteen asiaan, kriteeristö on kuitenkin aika laaja, että siinä täytyy pyö-
rittää sitä koko palettia eikä nimenomaa, että tuijottaa sitä yhtä. Jos mä ajattelen 
ihan niitä alkuaikoja, niin sehän on ollut semmosta sirpaleista, että joku osaa tämän, 
tätä se ei osaa ja tämän se osaa. Nimenomaa kehittynyt siihen holistiseen suuntaan. 
(Susanna)

Jos arvioija ei pysty löytämään arviointikriteereistä selvää kuvausta suorituksesta tai 
arviointia ohjaavat kriteerit ovat liian monitulkintaisia, etenkin kokenut arvioija saattaa 
käyttää arvioinnissa omia ulkopuolisia kriteereitään (Orr 2002; Sato 2012). Ulkopuolis-
ten kriteereiden käyttö on ongelmallista sellaisissa tapauksissa, kun arvioijan omat kä-
sitykset, stereotypiat ja ennakko-odotukset osallistujan taidosta vaikuttavat arviointiin. 
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Ulkopuoliset kriteerit eivät aina kuitenkaan ole välttämättä arviointiin negatiivisesti 
vaikuttavia, vaan ne saattavat olla hyvinkin käyttökelpoisia, mutta arvioinnin luotetta-
vuuden näkökulmasta arvioijien on oltava niistä tietoisia. (Barkaoui 2010; Leckie & Baird 
2011.) Tämä tietoisuus voidaan saavuttaa omaa toimintaa reflektoimalla, ja tietoisuutta 
voidaan lisätä myös arvioinnista saatavan palautteen avulla. Arvioinnin luotettavuuden 
takia testijärjestelmän on kuitenkin hyvä varmistaa, että arvioijilla on yhteinen käsitys 
siitä, mitä arvioidaan ja miten arvioidaan, jotta arvioinnin ulkopuoliset seikat eivät vai-
kuta arviointiin negatiivisesti (Gamaroff 2000). 

7 Muut arviointiin ja käsityksiin vaikuttavat tekijät

7.1 Osallistujan persoonalliset piirteet

Arvioijan henkilökohtaiset ominaisuudet, koulutustausta ja työkokemus sekä paino-
tukset kriteereissä ovat suhteellisen helposti tutkittavissa olevia asioita arviointiproses-
sissa. Näiden lisäksi arvioinnin taustalta löytyy tekijöitä, joiden havainnointi on puo-
lestaan vaikeaa. Tällaisia ovat mm. arvioijan henkilökohtaiset mieltymykset, asenteet 
ja stereotypiat, joiden tunnistaminen myös arvioijalle itselleen saattaa olla vaikeaa. Jos 
arvioija kuitenkin tunnistaa ne, se auttaa häntä pyrkimyksissä objektiivisuuteen arvi-
oinnissa. 

(30) Totta kai ne jotain vaikuttaa varmasti aina alitajuisesti, että jos ihminen tekee jonkun 
positiivisen vaikutelman, niin ehkä siinä voi olla vaara, että sille antaa yhden pisteen 
enemmän kuin jollekin toiselle. Tietoisesti sitä koitetaan välttää. (Maarit)

Ymmärtämisen osakokeissa testiin osallistujan persoonalliset piirteet eivät ole niin 
hallitsevia testiarvioinnin näkökulmasta kuin tuottamisen taidoissa. Puhumisessa ja 
kirjoittamisessa testattavan persoona tulee herkemmin esiin positiivisella tai negatiivi-
sella tavalla. Puhumisessa arvioitavan puheääni, sen voimakkuus, korkeus, laatu ja sävy 
ovat läsnä arvioinnissa, mutta myös puhujan mielipiteet käsiteltävästä asiasta tai hänen 
asenteensa testitilanteeseen saattavat vaikuttaa arviointiprosessissa. 

(31 Jos joku puhuu hirveen hiljaa tai hirveen monotonisesti tai epäluontevasti tai kimit-
tää, se ärsyttää suunnattomasti. Ja tyyppi joka on luonteeltaan sellanen saarnaava, 
mutta sitten kuitenkin puhuu ihan väärin ja paistaa läpi, että on omasta mielestään 
tosi hyvä. Niin nää on sellaisia ärsyttäviä tekijöitä. Huumorin läpituominen on myös 
tärkeä osa kielitaitoa. Mutta tietysti jos joku on hauska, niin eihän se välttämättä tar-
kota sitä, että sen kielitaito ois parempi tai että voi antaa pisteitä siitä, että oma huu-
morintaju osuu yksiin jonkun arvioitavan huumorintajun kanssa. (Martta)
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Haastatellut arvioijat kertoivatkin pohtivansa usein, arvioivatko he kielitaitoa vai henki-
lön persoonaa. Hitaasti puhuvan ja sanojaan harkitsevan henkilön tuotos herätti usein 
mielikuvan kielellisistä ongelmista, vaikka taustalla oli ehkä puhujan persoonallinen 
tapa toimia tilanteissa tai hänellä oli mahdollisesti jokin tuottamiseen liittyvä fysiologi-
nen ongelma. Kirjoittamisessa puolestaan henkilön persoonallinen tapa viestiä saattoi 
ilmetä niukkasanaisena tuotoksena. Arvioijat joutuivat näissä tilanteissa ottamaan kan-
taa siihen, riittävätkö vähäiset lauseet kielitaidon osoittamiseen.

(32) Just puhumisessa tai kirjoittamisessa on enemmän siihen ihmiseen, tai kun sitä ar-
vioi, niin sitä miettii sujuvuuttakin, mikä liittyy siihen persoonaan, että ihminen on 
vaan hiljainen ja harkitseva. (Heljä)

(33) Että kun alkaa kuuntelemaan ja alkaa miettiä, että onkohan hänellä ihan oikeesti 
joku puhevika, että mikä on sitä kielitaitoo ja mikä on jotain fyysistä vammaa. (Han-
nele)

Testitilanteessa tuotoksen määrällä oli kuitenkin arvioijista merkitystä, sillä jos näyttöä 
on hirveen vähän, niin aika hankala siitä on paljon sanoa mitään (Ritva). Osallistuja, joka 
tuottaa paljon ja on aktiivinen vuorovaikutusta vaativissa tehtävissä, antaa arvioijista 
yleensä positiivisen kuvan taidostaan. 

(34) Sen mä oon huomannu et mua helposti kyllä voi hämätä semmosella niinku puhe-
tulvalla. (Milja)

Aktiivisuuden ja tuotteliaisuuden lisäksi arvioitavan tuotokseen voi liittyä vielä näen-
näinen sujuvuus. Näennäisellä sujuvuudella viittaan tuotoksiin, joissa kielenkäyttäjällä 
on kyky käyttää kieltä sujuvan oloisesti yksittäisissä, hänelle hyvin tutuissa tilanteissa, 
mutta vieraammissa tilanteissa hän ei enää selviäkään oppimillaan fraaseilla. Myös vi-
rolaisten puhuma suomi saattaa kuulostaa meistä varsin sujuvalta, mutta lähemmin 
tarkasteltuna tuotoksessa saattaa olla paljon ei-suomalaisia sanoja ja rakenteita (Ahola 
& Tossavainen 2016). Etenkin tällaisten sujuvalta kuulostavien, mutta tarkkuudessa ja 
idiomaattisuudessa puutteellisten suoritusten taitotason määrittelyn arvioijat kokivat 
vaikeaksi.

(35) Ihmisellä on asiaa, on monenlaista sanottavaa, mutta sitten se niinku peittyy. Yksi 
ylimmän tason puhuja, jolle sattui haastattelutehtävä omalta alalta, se tiesi siitä kai-
ken sanastollisesti. Mutt sitten kuitenkin tavallaan se tuotos ei vaikka sitä sisältöä sillä 
oli enemmän kuin kellään, mutta sit kuitenkin ne rakenteen heikkoudet. (Anneli)  

(36) On tämmösiä niin kuin ehkä sosiaalisia tyyppejä, joiden se puhumisen taito on pa-
rempi kuin muut osa-alueet. Joka ehkä myöskin liittyy enemmän siihen, että ne on 
taitavia viestijöitä  kuin että niiden kielitaito tukis niiden puhumista paljon. (Martta)
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Vähäisen tuottamisen tai runsaan tuottamisen taustalla saattaa olla yhtenä tekijänä 
persoonallisten piirteiden lisäksi osallistujan kulttuuritausta. Kulttuuri voi ilmetä mm. 
siten, että osallistujan on vaikea tuottaa vapaasti virheiden pelon vuoksi. Esimerkkinä 
tästä arvioijat mainitsivat usein venäläistaustaiset korkeastikoulutetut osallistujat, joi-
den kielitaito oli heistä tavallisesti kirjallisissa taidoissa hyvä, mutta jotka arastelivat pu-
humista, koska pyrkimyksenä oli tuottaa kieliopillisesti korrekti suoritus.

(37) Semmonen akateeminen tyyppi, joka on vaan tottunut kynän kanssa opiskelemaan 
niin se oppii ne rakenteet niin kuin venäläiset. Ne oppii ne päätteet, mutta sitten kun 
pitäs sitä käytäntöön siirtää, niin sittenhän se ei taho mennä. Vaikee avata suunsa, jos 
siinä tulee kielioppivirhe. Kyllähän se riippuu siitä, mistä päin maailmaa tulee. (Anne-
li)

(38) He (venäläiset) ovat siinä kynässä ja paperissa kiinni mutta heillä voi olla osalla sel-
lainen että he eivät uskallakaan päästää sieltä suustaan mitään ennen kuin heillä on 
sellainen olo ett he varmasti osaa sen sataprosenttisesti. (Reetta)

Kulttuuri myös vaikuttaa ihmisen tyyliin puhua ja viestiä (esim. Salo-Lee 1996). Jos pu-
hetyyli vaikuttaa negatiiviselta tai kielenkäyttö ei sovi viestintätilanteeseen, se saattaa 
arvioijista vaikuttaa koko tuotoksen ymmärrettävyyteen, ja sitä kautta myös arvioon 
viestijän taidoista. 

(39) Tahaton epäkohteliaisuus tai sitten ollaan niinku liian korrekteja, että ollaan opittu 
käyttämään konditionaalia. Sitten ne käyttää sitä ja sitten se ei kuulostakaan yhtään 
niin kohteliaalta vaan se kuulostaa jotenkin käskevältä. (Erika)

(40) Jos joku on vähän aggressiivinen niin sille antaa yhden pisteen vähemmän, vaikka 
se osaisikin kun vaikuttaa se tyyli. Että ihan semmosia henkilökohtaisia puhetapoja, 
miten niitä sitten arvioidaan mikä on hyvä mikä huono. (Maarit)

Lisäksi arvioijista meidän suomalaisten on usein helpompi ymmärtää kulttuurillisesti 
meitä lähellä olevia osallistujia.

(41) Tietyllä tavalla erottuu kuitenkin, että siellä on esim. eurooppalaistaustaiset joille ne 
asiat on selviä että on jonkilainen yhteinen tietokanta että mistä puhutaan. Ja sitten 
taas nämä jotka ovat lähteneet ei vain opiskelemaan kieltä vaan myös sen kulttuurin 
sen takana, niin se teettää enemmän töitä. (Susanna)

6.2 Ääntämisen ja käsialan vaikutus arviointiin

Yksittäisistä arviointiin vaikuttavista kielellisistä piirteistä arvioijat usein mainitsivat 
osallistujan taidon ääntää suomea, sillä ääntäminen on persoonakohtaista tai äidinkie-
likohtaista tai kuulijakohtaista tai että minkälaista on tottunut kuulemaan ja mitä haluaa 
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kuulla (Milja). Ääntämisessä etenkin aksentti oli heistä merkityksellinen, sillä se vaikutti 
ymmärrettävyyteen mutta myös osallistujasta syntyvään mielikuvaan (lisää aksentin 
merkityksestä: Anderson-Hsieh & Koehler 1988; Flege, Munro & MacKay 1995; Piske, 
MacKay & Flege 2001.) Tuttu aksentti helpotti arviointia, sillä vastaavien puhetapojen 
kuuntelemiseen harjaantuu ja harjaantuminen voi tapahtua myös tosi nopeesti (Milja). 
Aksentti aiheutti joskus negatiivisia tunteitakin, sillä jos puhujan aksentti oli hyvin voi-
makas tai samankaltainen aksentti toistui samalla arviointikerralla useiden arvioitavien 
kohdalla, se myös ärsytti arvioijia.

(42) Kun tulee kolmaskymmenes venäläinen nainen, jolla on liudennukset, niin ei sais vai-
kuttaa paljon, sitten kun se alkaa ärsyttää se piirre. (Hannele)

(43) Jos on voimakas aksentti, saattaa ärsyttää, vaikka ei haluaisikaan sen antaa vaikuttaa. 
(Henni)

Arvioijat kuitenkin suhtautuivat puheessa kuuluvaan aksenttiin vakavasti, sillä sen vai-
kutus omaan arviointiin tunnistettiin ja sen vaikutusta pyrittiin minimoimaan arviointi-
tilanteessa. Aksenttia pidettiin osana osallistujan persoonallisuutta, josta eroon pääse-
minen ei ollut arvioijista helppoa. Kielenoppijalla itsellään ei myöskään ehkä ole edes 
tarvetta päästä eroon aksentista, jos henkilö on puhunut samalla tavoin usean vuoden 
ajan ja on tullut siitä huolimatta hyvin ymmärretyksi. 

(44) Ihmisen on kyllä aksentistaan tosi vaikee päästä, jos se on voimakas. Milloin on se 
raja ylittynyt, että nyt tää on liikaa ja mikä vielä menee. Tämä on hirmu henkilökoh-
tainen asia minusta sekä sille puhujalle, että arvioijalle. (Maarit)

Vaikeudet ääntämyksessä ja vieraan aksentin vaikutus ymmärrettävyyteen kuitenkin 
askarruttivat arvioijia. Useat heistä pohtivat, kuinka paljon enemmän he opettajina ym-
märtävät kuin harvoin suomea vieraalla korostuksella puhuvien kielenkäyttäjien kanssa 
tekemisissä olevat. 

(45) Me ollaan tottuneita siihen, me ymmärretään ehkä enemmän kuin tavallinen vas-
taantulija, mutta kannattais ehkä kiinnittää kuitenkin enemmän huomiota siihen 
ääntämisen opetukseen, että se olis selkeä, koska mä luulen, että se herättää sem-
mosen torjuntareaktion, että vastaanottaja ei välttämättä jaksa keskittyä ja paneutua 
siihen, että mitä tämä tarkoittaa. (Susanna)

Tottumus ja tuttuus vaikuttavat arviointiin, sillä tutkimuksissa on todettu maahan-
muuttajien puhetta tottuneiden kuuntelijoiden hyväksyvän enemmän virheitä ja anta-
van aksentista lievempiä arvioita kuin kielen kuunteluun vähemmän tottuneet arvioijat 
(Thompson 1991). 
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 Tutkimukseeni osallistuneet suomen arvioijat mainitsivat haastatteluissa lisäksi 
tunnistavansa varsin helposti tietyt ensikielet arvioitavansa ääntämisestä. 

(46) Kyllä sen kuulee ihan ensimmäisestä lauseesta, se on se ääntäminen ja aksentti ja 
intonaatio. (Maarit) 

Ensikielen tunnistaminen aiheutti joskus myös odotuksia osallistujien taitoja kohtaan. 
Odotukset liittyivät etenkin tiettyjä ensikieliä puhuvien osallistujien suorituksiin: esi-
merkiksi suomalaisilta ruotsinkielisiltä odotettiin hyvää suoritusta, mutta myös viroa 
ensikielenään puhuvilta odotettiin lähikielisyydestä johtuen hyvää taitoa puhua ja kir-
joittaa suomen kieltä (Ks. myös Ahola & Tossavainen 2016). Jos odotukset eivät olete-
tusta kielitaidosta täyttyneetkään, se saattoi aiheuttaa arvioijalle pettymyksen.

(47) Se suomenruotsalainen, joka puhuu niin huolitellusti ja kauniisti, niin siitäkään ei sit-
ten taas voi sitten taas heti antaa nelosta vaan että pitää kuunnella kunnolla. (Linnea)

(48) Että nimistä kattoo että mistä päin ja että minkälaista aksenttia mutta sitä täytyy 
niinku vaan yrittää päästä eroon. Sitten voi tulla kauhee pettymys että jollakin on 
vironkielinen nimi, ja sitten se onkin kauheen vaikee koska se puhuu puoliks viroa. 
(Hillevi) 

Arviointi on luonteeltaan hyvin tilanneherkkää, ja tästä syystä myös mieltymykset 
osallistujan tuotosta kohtaan olivat hyvin tilannekohtaisia ja arvioijakohtaisia. Arvioi-
ja Reetasta sitä vain toisilta jotenkin suodattaa vähemmän ja toisilta taas sitten odottaa 
enemmän. Odotukset liittyivät usein siihen, että arvioidessaan arvioijat luovat suoritus-
ta arvioidessaan oman mielikuvansa osallistujasta ja hänen taustastaan.

(49) Jotenkin kun sitä kuulee minkälainen herrahenkilö tai minkälainen tyttönen siellä 
on, sitä yrittää että se ei saa vaikuttaa, että hyvä ihminen se on varmaan, kaksvitonen 
ja Venäjältä just Suomeen muuttanut. (Linnea)

Puhumisen osakokeessa ääntäminen synnytti mielikuvia arvioitavista, mutta kirjoitta-
misessa puolestaan arvioitavan käsiala herätti tuntemuksia, samoin kuin monet muut 
kirjoittamiseen liittyvät taidot. Arvioijat mainitsivat esimerkiksi että osallistujan kyky 
kirjoittaa jäsenneltyä tekstiä ja käyttää välimerkkejä sekä hallita kirjoittamiseen liittyvät 
tekniset asiat, kuten kirjoittaminen tekstin viivan yläpuolelle (ei viivan päälle), vaikutti-
vat mielikuvaan kirjoittajan taidoista. 

(50) Esimerkiksi se käsiala, niin tietyillä ihmisillä on niin kamala käsiala, että musta tuntuu 
ennen kuin mä alan sitä lukemaan, että ai kauheeta nyt tää tulee, mä en ymmärrä täs-
tä kuitenkaan mitään ja sitten pitää oikein skarpata, että nyt luet oikeesti ja kunnolla. 
Kyllähän sieltä niitä lauseita löytyy, mutta se käsialakin voi olla niin luotaantyöntävä. 
(Reetta)
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(51) Kirjottamisessa aina joutuu miettii sitä että minkä verran rankaisee käsialasta. Sitä-
hän ei kuuluisi mutta kun se aina vaikuttaa kirjottamisessa, että onko se kirjotettu 
riville, minkälaisilla kirjaimilla ja onko isot alkukirjaimet ja välimerkit. (Hannele)

(52) Jos on tosi vaikee saada selvää kirjottamisesta niin kyllä se väistämättä vaikuttaa. On 
tiettyjä jotka kirjottaa esimerkiks viivojen päälle, niin että se on työlästä sen tekstin 
lukeminen vaikka se ois sisällöllisesti ja niinku kielellisesti hyvää. (Milja) 

Hyvä käsiala on tutkimusten mukaan (esim. Hammerschmidt & Sudsawad 2004: 188–
189) opettajana toimiville erittäin tärkeä tekijä kirjoittamisen taidossa. Jos käsiala ei ole 
luettava tai jos kirjoitussääntöjen hallinnassa on puutteita, kirjallinen tuotos arvioidaan 
huonommaksi kuin sisältö edellyttäisi. Yksistään käsialan perusteella saatetaan luoda 
mielikuva osallistujasta jo ennen varsinaisen tekstin lukemista, ja siitä tunnistetaan 
myös kirjoittajan ensikieli.

(53) Ja mä en voi sille mitään että siellä taustalla on se että mua ärsyttää ne tietyt kansa-
laisuudet tai tietyt tyypit ja se tulee heti siitä käsialasta, ahaa tää on taas näitä, siitä 
on vaikee päästä eroon. (Hannele)

(54) Harvoin tulee sillein eteen kirjotettua tekstiä, että ei tietäis. Oikeestaan melkeen aina 
tietää että mistä se teksti tulee. (Hillevi)

7 Lopuksi

Arvioijat näkivät arviointityöstä saadulla kokemuksella ja Yleisten kielitutkintojen arvi-
ointikoulutuksella olevan merkitystä heidän käsityksilleen arvioinnista ja kehittymisel-
leen arvioijana. Arviointikertojen ja arvioitavien suoritusten suuri määrä auttoivat heitä 
hahmottamaan taitotasot ja löytämään oman arviointilinjan. Oma arvioijaidentiteetti 
muokkaantui kokemuksen myötä, ja se muodostui epävarmuuden sietämisestä ja eri-
laisten kielenkäyttäjien piirteiden hyväksymisestä sekä omien arvioitaviin liittyvien ste-
reotypioiden ja ennakko-odotusten tunnistamisesta. 
 Kokemus arvioinnista toi varmuutta arviointiin, mutta se ei poistanut sitä tosi-
asiaa, että arviointiin liittyy aina epävarmuus. Arvioitavien suoritukset olivat arvioijis-
ta usein epätasaisia, eikä niiden sijoittaminen arviointiasteikolle ollut helppoa, vaikka 
arvioinnista oli paljon kokemusta. Kun arvioitavien kielitaito ei kaikilta osin vastannut 
kriteereissä esitettyjä kuvauksia, arvointikriteerit ja oma tausta osallistujien kaltaisten 
oppijoiden opettamisesta auttoivat taitotason määrittelyssä. 
 Arviointikoulutukset olivat tärkeä osa arvioijaksi kasvamista, sillä ne muokka-
sivat arvioijina toimivien käsitystä itsestään arvioijana, mutta ne antoivat heille myös 
eväitä omaan päivätyöhön S2-opettajana. Koulutukset nähtiin eräänlaisina vertaisarvi-
ointitilaisuuksina, joissa arvioijat saivat välitöntä palautetta omasta arviointilinjastaan 
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ja pystyivät vertailemaan omaa tulkintaansa arviointikriteereistä muiden arvioijien tul-
kintaan. Koulutuksen avulla arvioijat kokivat saaneensa aiempaa selkeämmän ja laa-
jemman käsityksen kielitaidon kehittymisestä ja eri taitotasojen piirteistä.
 Koulutusten ja kokemuksen myötä arvioijat kertoivat sallivuuden virheille li-
sääntyneen arvioinnissaan. Lempeyden lisääntyminen oli kuitenkin tyypillisimmin 
yhteydessä siihen, että arviointikriteerit olivat tulleet tutummiksi ja niitä käytettiin 
laajemmin hyväksi eikä arvioinnissa enää turvauduttu niin voimakkaasti yksittäisiin 
analyyttisiin kriteereihin. Arviointi oli holistisempaa, ja tästä syystä arvioijat kokivat 
myös kielitaitokäsityksensä muuttuneen holistisempaan suuntaan. 
 Arvioijan toimintaan vaikuttavat haastattelujen perusteella lisäksi monet arvioi-
tavan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja piirteisiin liittyvät tekijät. Nämä tekijät, ku-
ten puhetyyli ja käsiala, eivät välttämättä liity suoranaisesti kielitaitoon, mutta ne ovat 
kuitenkin läsnä arviointiprosessissa. Vaikka arviointiprosessissa pyritäänkin poistamaan 
arviointiin vaikuttavat ulkoiset tekijät luotettavuuden varmistamiseksi, arviointi on kui-
tenkin inhimillistä toimintaa, jossa monet arvioitavan henkilökohtaiset ominaisuudet, 
mielipiteet ja tavat sekä tiedot saattavat vaikuttaa arvioijan toimintaan. Jotta voidaan 
turvata arvioitavien yhtäläinen kohtelu arviointitilanteessa, tulee testijärjestelmän huo-
lehtia siitä, että arvioijat ovat tietoisia myös näiden tekijöiden vaikutuksesta arviointi-
prosessissa. Omien arviointipäätösten reflektointi ja arviointikriteereiden merkityksen 
korostaminen päätöksenteossa auttavat myös arvioijaa itseään pyrkimyksissä objektii-
visuuteen arvioinnissa.
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Helppoa vai vaikeaa arvioida? 
Yleisten kielitutkintojen suomen 
kielen arvioijien käsityksiä 
vironkielisten arvioinnista

S A R I  A H O L A ,  H E N N A  T O S S A V A I N E N
Jyväskylän yliopisto 

Tiivistelmä. Tarkastelemme tässä artikkelissa Yleisten kielitut-
kintojen suomen kielen arvioijien käsityksiä vironkielisten testiin 
osallistujien arvioinnin helppoudesta ja vaikeudesta. Tutkimus 
perustuu arvioijilta saatuihin kirjallisiin vastauksiin, jotka on 
analysoitu käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysia, jonka 
mukaisesti arvioijien vastaukset kategorisoitiin arviointia hel-
pottaviin ja vaikeuttaviin näkemyksiin. Arviointia helpottavana 
asiana arvioijat pitivät vironkielisten hyviä testiteknisiä taitoja ja 
kykyä ymmärtää tehtävänannot sekä selkeää ääntämystä ja suju-
vaa puheen ja kirjoittamisen tuottamista. Vironkieliset osasivat 
arvioijien mielestä valita tutkintotasonsa oikein, mikä helpottaa 
suoritusten sijoittamista arviointiasteikolle. Vaikeuksia arvioin-
nissa aiheutti erityisesti kielten samankaltaisuus. Arvioijien oli 
välillä vaikea määrittää kielten väliset rajat, mistä syystä arvioijat 
nostivat vastauksissa esiin, onko tärkein arviointikriteeri ymmär-
rettävyys vai onko arvioinnissa keskityttävä tunnistettaviin viron-
kielisiin ‘virheisiin’. 

Avainsanat: kielitaidon arvioinnin validius, käsitys kielitaidosta, 
suomi toisena ja vieraana kielenä, viron kieli



2 8

S A R I  A H O L A ,  H E N N A  T O S S A V A I N E N

1. Johdanto 

Viron ja suomen kielten sukukielisyys on rikkaus, mutta myös ymmär-
tämisongelmien aiheuttaja ja jopa huumorin lähde. Näillä melko yleisillä 
käsityksillä voi olla merkitystä sille, miten viroa äidinkielenään puhu-
vien suomen kielen käyttöön suhtaudutaan yksityisesti, mutta niillä voi 
olla myös laajempia ammatillisia vaikutuksia. Syntyperäiset kielenpuhu-
jat ovat herkkiä huomaamaan niin puheesta kuin kirjoituksestakin, että 
puhuja tai kirjoittaja ei ole äidinkielinen. Toivola (2011) on esi merkiksi 
todennut tutkiessaan vierasperäisen aksentin arviointia suomen kie-
lessä, että vieraalla aksentilla on merkitystä sosiaalisissa tilanteissa. Sillä 
on merkitystä kommunikaation sujumiseen silloinkin, kun puhe on täy-
sin ymmärrettävää. Kielellä on sosiaalista voimaa, ja se pystyy välittä-
mään paljon muutakin kuin yksittäisiä tiedon murusia. Kuulijat voivat 
käsittää kielen lingvistisen ja paralingvistisen vaihtelun tuottamat erilai-
set ilmentymät sekä ihmisen omaksi että sosiaaliseksi piirteeksi (Cargile 
ym. 2010: 61). 

Kielitaidon arvioinnin alueella tunnustetaan se tosiasia, että myös 
arvioijilla on omat periaatteensa ja uskomuksensa, jotka voivat vaikut-
taa arvioinnin taustalla (Hamp-Lyons 2000: 31). Vaikka puhumisen 
ja kirjoittamisen arvioinnissa pidetään tärkeänä noudattaa teoreetti-
sesti perusteltuja ja käytännössä hyväksi koettuja arviointikriteereitä 
mahdollisimman tarkkaan, arviointia toteuttavat kuitenkin ihmiset 
ja inhimillisen elämän mukanaan tuomia käsityksiä ei subjektiivi-
sessa arvioinnissa voida välttää. Arvioinnin luotettavuuden vaatimus-
ten mukaan on hyvä pitäytyä tietyissä eksplisiittisissä ammatillisissa 
standardeissa, mutta arvioinnin validiuden ja oikeudenmukaisuuden 
näkökulmasta myös pyrkiä tuomaan esiin sellaiset käsitykset, jotka 
implisiittisesti kulkevat arvioijien mukana ja saattavat vaikuttaa arvi-
oinnin lopputulokseen. Kysymykseen tulevat sellaiset testin konstruk-
tiin alun perin kuulumattomat muuttujat, jotka saattavat aiheuttaa 
testitulosten kontrolloimatonta vaihtelua. (Fulcher & Davidson 2010:  
254, 270.) 
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Arviointitilanteessa arvioijat usein tunnistavat kielenkäyttäjän taus-
talta löytyvän ensikielen, joka voi herättää erilaisia käsityksiä kielenpu-
hujasta ja odotuksia hänen selviytymisestään kielellisissä tilanteissa. Kyse 
on ns. sädekehävaikutuksesta, jolloin arvioija kiinnittää arviointiastei-
kon sijaan huomioita myös muihin tekijöihin, joita ohjaavat hänen omat 
henkilökohtaiset mieltymyksensä tai arvotuksensa (esim. Tarnanen 
2014). Näiden käsitysten ja odotusten tunnistaminen on tärkeää myös 
arvioijalle itselleen, sillä oman arvioinnin re!ektointi tuo varmuutta 
ja luotettavuutta arviointitilanteeseen. Erityisesti suurten testijärjestel-
mien tutkinnoissa, joissa testituloksilla on huomattavaa merkitystä arvi-
oitavan elämälle (ns. high-stakes assessment), on tärkeää, että arvioijat 
mieltävät laatukriteerit tarpeeksi samansuuntaisina, jotta arviointi olisi 
mahdollisimman yhdenmukaista (esim. Attali 2016: 99). 

Tarkastelemme tässä artikkelissa Yleisten kielitutkintojen suomen 
kielen arvioijina (n = 27) toimivien käsityksiä siitä, mikä arvioinnissa on 
vaikeaa ja mikä helppoa silloin, kun arvioitavana ovat vironkieliset osallis-
tujat. Yleisten kielitutkintojen suoritusten arviointia ohjaa kuusiportainen 
kielitaidon kehittymistä kuvaava asteikko, joka on linkitetty Eurooppalai-
seen viitekehykseen. Vaikka arviointi on kriteeriviitteistä ja arvioinnissa 
pyritään koulutusten ja arvioijien toiminnan seuraamisen kautta yhden-
mukaiseen käsitykseen taidosta, arvioijat toimivat kuitenkin yksilöinä, 
jolloin arvioinnissa ei voida välttyä heidän yksilöllisten käsitystensä vai-
kutuksista. Arvioinnin taustalla vaikuttavat muun muassa ns. kannatetun 
tiedon (esim. Osterman & Kottkamp 2004) eli tiedostetun ja opitun tiedon 
lisäksi arvioijan persoonalliset toimintatavat. Persoonallisiin toiminta-
tapoihin lukeutuvat henkilökohtaiset kokemukset, käsitykset ja yleiset 
uskomukset sekä toisten ihmisten kokemukset. Näin syntyneet käsitykset 
ovat usein pitkällisen kulttuurikehityksen ja sosiaalisen oppimisen kautta 
omaksuttuja tietoja ja arvoja. Arvioijien käsitysten tutkiminen on tärkeä 
osa arvioinnin luotettavuuden ja validiuden laadullista seurantaa. Yleis-
ten kielitutkintojen kaltaisessa testi järjestelmässä, jossa osallistujilla on 
varsin erilaiset taustamuuttujat, arvioijien käsitysten tutkiminen liittyy 
oleellisena osana tutkintojen jatkuvan kehittämisen periaatteeseen. 
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2. Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmä

Artikkelissa käytettävä aineisto perustuu Yleisten kielitutkintojen suo-
men kielen arvioijien vastauksiin vironkielisten testiin osallistujien 
arviointiin liittyvistä helppouksista ja vaikeuksista. Artikkelin tutki-
musaineisto kerättiin syksyllä 2015 kyselyn avulla. Kysely lähetettiin 30 
kokeneelle Yleisten kielitutkintojen arvioijalle, joiden tiedettiin varmasti 
arvioineen vironkielisten osallistujien suorituksia kirjoittamisen ja 
puhumisen osakokeessa. Näillä arvioijilla on myös ollut useiden vuosien 
kokemus suomi toisena ja vieraana kielenä opettamisesta. Arvioijia pyy-
dettiin vastaamaan lyhyesti seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä on helppoa vironkielisten puhumisen/kirjoittamisen arvi-
oinnissa?

2. Mikä on vaikeaa vironkielisten puhumisen/kirjoittamisen arvi-
oinnissa?

Kyselyyn vastasi 27 arvioijaa, joiden vastaukset kerättiin yhteen ja analy-
soitiin sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysi on sanallista sisällön 
kuvaamista, jossa tutkittavia tekstejä analysoidaan merkityksiä tuotta-
vina. Jos analysoitavat tekstit ovat lyhyitä, niiden lukeminen ja tulkinta 
pyritään tekemään syvällisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) Sisällönanalyy-
sissa aineistoa tarkastellaan tekstiin sisältyvien ilmaisujen ja sanojen 
perusteella ja niiden pohjalta luodaan merkityksiä, synteesejä ja johto-
päätöksiä. Tulkinnallisuus liittyy sisällönanalyysiin ja tulkinnan kautta 
saadut merkitykset ovat aina tutkijoiden omiin näkemyksiin perustuvia 
havaintoja. (Grönfors 1982.)

Sisällönanalyysia voidaan tehdä laadullisesti aineistosta niin aineisto-
lähtöisesti, teoriaohjaavasti kuin teorialähtöisestikin (Tuomi & Sarajärvi 
2009). Tutkimuksellisena lähtökohtana tässä tutkimuksessa on teoria-
ohjaava sisällönanalyysi, jossa analyysiin vaikuttavat taustalla olemassa 
oleva tutkimustieto sekä teoriat arvioinnista ja kielitaitokäsityksistä; 
analyysin lähtökohtana on kuitenkin arvioijilta kerätty kirjallinen 
aineisto. Arvioijien kirjoitetuista vastauksista eriteltiin samankaltaiset, 
mutta myös toisistaan eroavat käsitykset, jotka sitten kategorisoitiin ja 
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luokiteltiin sisällön perusteella. Näin syntyneiden luokkien perusteella 
voitiin tehdä vironkielisten arviointiin liittyvistä helpoista ja vaikeista 
asioista päätelmiä ja kuvauksia aiempaan tutkimustietoon tukeutuen. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009.) 

3. Yleisten kielitutkintojen suomen kielen tutkinto

Yleiset kielitutkinnot (YKI) on kansallinen lakiin ja asetuksiin perus-
tuva toisen ja vieraan kielen testijärjestelmä, jossa tutkintoja tarjotaan 
yhdeksässä eri kielessä. Suomen kielen tutkinto on tutkintojärjestelmän 
suosituin tutkintokieli, sillä vuodesta 2003 Suomen kansalaisuuden 
edellytyksenä olevan kielitaitovaatimuksen (suomi tai ruotsi) on voinut 
osoittaa suorittamalla Yleisten kielitutkintojen keskitason tutkinnon. 
Tutkinto on siis monelle osallistujalle portti suomalaiseen yhteiskuntaan 
ja työelämään ja sikäli tutkinnon tulos on osallistujille merkityksellinen. 
Tutkintojärjestelmän alkuajoista – vuodesta 1994 – lähtien tutkinnot 
on rakennettu siten, että niiden suorittaminen ei ole sidottu mihinkään 
opetussuunnitelmaan tai -ohjelmaan, vaan niitä ohjaa Yleisten kielitut-
kintojen perusteet (viimeisin vuodelta 2011), joissa tutkintojen rakenne 
ja sisällöt määritellään. Vuodesta 2003 tutkinto on ollut linkitettynä 
Eurooppalaiseen viitekehykseen (EVK), jonka kuusiportaiseen taito-
tasoasteikkoon rakentuvat suurelta osin myös tutkintojärjestelmässä 
 käytettävät arviointikriteerit.

4. Arvioijana toimiminen Yleisissä kielitutkinnoissa

Yleisten kielitutkintojen arvioijana voi toimia vain henkilö, joka on 
merkitty Opetushallituksen ylläpitämään arvioijarekisteriin. Arvioijaksi 
edetään käymällä Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen 
keskuksen tarjoama arvioijakoulutus, johon osallistuvalta edellytetään 
maisteritason opintoja suomen kielestä, nykyisin mieluiten S2-suuntau-
tuneita. Arvioijalta edellytetään myös kokemusta S2-opettajana toimi-
misesta. Useilla arvioijiksi kouluttautuneilla opettajilla on taustallaan 
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suomen sukukielten opintoja, koska ne kuuluvat suomen maisteritason 
opintoihin. Näin ollen arvioijat ovat yleensä suorittaneet ainakin viron 
kielen alkeisopinnot, jotkut jopa perehtyneet kieleen syvemmin. On 
mahdollista sanoa, että viron ja suomen kielen erot ja yhtäläisyydet ovat 
arvioijille jonkin verran tuttuja, samoin kuin esimerkiksi tyypilliset viro-
laisten suomen kielen käyttäjien ääntämistavat. 

Arvioijaoikeuden saamisen jälkeen arvioijalta edellytetään osallistu-
mista tutkintojen arviointitilaisuuksiin ja niitä edeltäviin arviointikou-
lutuksiin. Tällä arvioijakoulutuksella pyritään sekä arvioijien väliseen 
yhdenmukaisuuteen että yksittäisten arvioijien johdonmukaisuuteen 
arviointikriteerien tulkinnassa. Arvioijan toiminta kansallisessa kieli-
tutkinnossa ei ole vain arvioijan itsensä toiminnan varassa, vaan myös 
testi järjestelmän vastuulla, joten testijärjestelmällä on käytössään eri-
laisia tilastollisia menetelmiä arvioijan johdonmukaisuuden ja yhden-
mukaisuuden tarkastelemiseksi. Johdonmukaisuutta voidaan tarkastella 
paitsi arvioijan sisäisenä myös arvioijien keskinäisenä toimintana. Myös 
arvioijien ankaruutta ja lempeyttä voidaan seurata tilastollisesti. (Ks. 
Tossavainen & Ahola 2014.) 

Koulutusta pidetään tärkeänä osana arvioijien toimintaa, koska se 
mahdollistaa avoimen keskustelun arviointikriteereistä ja niiden tulkin-
nasta sekä antaa tietoa yksittäisten arvioijien käsityksistä. Kirjoittamisen 
ja puhumisen arviointi on subjektiivista toimintaa, ja samasta suorituk-
sesta saattavat eri arvioijat antaa eri arvosanan. Koulutuksella voidaan 
jonkin verran vaikuttaa arvioijien tulosten yhtenäisyyteen, mutta var-
sinaisessa arvioinnissa arvioija on käsityksineen yksin, joten yksittäisen 
arvioijan näkemykset ja käsitykset ovat tärkeitä tarkasteltavia testiarvi-
ointien yhteydessä. (Fulcher & Davidson 2010.)

5. Virolaiset osallistujat Yleisissä kielitutkinnoissa

Tutkintoon osallistuneista saadaan tietoa ennen tutkintoa täytettävän 
taustatietolomakkeen avulla. Lomakkeen täyttäminen on vapaaeh-
toista, mutta esimerkiksi 92 % virolaisista osallistujista täytti lomakkeen 
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tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä vuosina 2012–2014 ja keväällä 
2015. Taustatietolomakkeen kysymykset ovat suurimmaksi osaksi ras-
titettavia, ja osallistuja voi valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. 
Lomakkeessa kysytään osallistujan sukupuoli, ikä, äidinkieli, koulutus-
tausta, ammattiala, kohdekielen opiskelupaikka ja -aika, kohdekielen 
käytön taajuus kotona, työssä, vapaa-aikana ja opinnoissa sekä osal-
listujan oma arvio tutkintokielen hallinnasta. Näiden lisäksi kysytään, 
millaisiin tarkoituksiin osallistuja aikoo tutkintotodistusta käyttää (mm. 
hakeakseen Suomen kansalaisuutta, työnhakuun, osoittaakseen kielitai-
tonsa nykyiselle työnantajalle, opiskeluun, saadakseen palautetta kieli-
taidosta).

Virolaisista suurin osa suorittaa yleensä suomen keskitason tut-
kinnon (B1, B2), koska keskitason kielitaitoa pidetään työelämän kan-
nalta riittävänä ja se on myös tärkeä Suomen kansalaisuutta hakiessa. 
Esimerkiksi vuosien 2012–2014 ja kevään 2015 aikana suomen keski-
tason tutkintoon osallistui 1033 virolaista, mikä on kaikista tutkin-
toon osallistuneista noin 6  % (n  =  21  697). Virolaisista 63  % ilmoitti 
taustatieto lomakkeessa tarvitsevansa todistusta hakeakseen Suomen 
kansalaisuutta. Työhakua varten todistusta kertoi käyttävänsä 43  % ja 
opiskeluun 34  % virolaista tutkintoon osallistujaa. Muissa tutkintota-
soissa osallistujamäärä on huomattavasti keskitasoa pienempi. Keväällä 
ja syksyllä järjestettävillä tutkintokerroilla perustason tutkintoon (A1, 
A2) osallistuneita on tavallisesti vain muutama virolainen ja ylimmän 
tason (C1, C2) tutkinnossa on testikerralla n. 12–15 virolaista osallistu-
jaa, jotka tarvitsevat todistusta lähinnä työelämää varten. 

Tutkintotulosten perusteella virolaiset menestyvät hyvin. Hyvien 
tutkintotulosten taustalla vaikuttavat usein osallistujien hyvä koulu-
tustausta ja kohdekielen käytön taajuus. Taustatietolomakkeesta saatu-
jen tietojen mukaan virolaiset muodostavat hyvin koulutetun joukon 
pää osin nuorehkoja henkilöitä, joista enemmistö on naisia (75  %). 
Suurimmalla osalla osallistujista on joko yliopisto- (27 %) tai ammatil-
linen (28 %) koulutus ja he toimivat työelämässä (40 %), mutta useat 
ovat myös työttömänä (20  %) tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa 
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(19 %). Omasta mielestään nämä osallistujat sekä puhuvat, kirjoittavat 
että ymmärtävät suomea melko hyvin tai hyvin1. Tätä vahvistaa tieto, 
että virolaiset osallistujat käyttävät arjessaan paljon suomen kieltä, sillä 
heistä 57 % kertoi lähes päivittäin käyttävänsä suomea ystävien ja tut-
tavien kanssa ja seuraavansa suomenkielistä mediaa (78  %). Suomea 
käytettiin päivittäin myös työssä (71 %) ja jokapäiväisten asioiden hoi-
tamisessa (73 %).

Tarkasteltaessa virolaisten tutkintotuloksia on tarpeellista huomi-
oida osallistujien ensikieli, sillä oletettavasti vironkielisille on testin suo-
rittaminen viron ja suomen kielisukulaisuuden vuoksi helpompaa kuin 
venäjää äidinkielenään puhuville virolaisille. 

Vuosina 2012–2014 ja keväällä 2015 suomen keskitason testiin osal-
listuneista 1033 virolaisesta 364 henkilöä ilmoitti äidinkielekseen venä-
jän ja 669 henkilöä kertoi puhuvansa äidinkielenään viroa. Jos verrataan 
virolaisten testituloksia äidinkielen perusteella, äidinkieleltään vironkie-
liset menestyvät suomen keskitason tutkinnossa2 selvästi venäjänkielisiä 
paremmin. Tämä näkyy jokaisessa tutkinnon osataidossa, sillä viron-
kieliset saavuttavat ymmärtämisen taidoissa helposti taitotason 4 (~B2). 
Tekstin ymmärtämisestä n. 80 % vironkielisistä sai todistukseensa taito-
tasoarvion 4 ja puheen ymmärtämisestä 69 %. Venäjänkieliset menestyi-
vät myös hyvin ymmärtämisen osataidoissa, sillä useat heistä saavuttivat 
tekstin ymmärtämisessä taitotason 4 (53 %), mutta puheen ymmärtä-
misessä suurimman osan (63  %) taidot arvioitiin taitotasolle 3 (~B1). 
Tuottamisen taidoissa lähisukukielen merkitys näkyi ymmärtämisiä 
selvimmin. Puhumisen osakokeesta vironkielisistä jopa 70 % sai taito-
tasoarvioiksi 4, kun venäjänkielisistä 33 % ylsi tälle taitotasolle. Pääosa 
saavutti tutkinnon läpäisytason 3 (58 %), joten kokonaisuudessaan viro-
laisten testiin osallistuneiden suomen kielen puhumisen taito on hyvä, 
on taustalla sitten äidinkielenä joko venäjä tai viro. Kirjoittaminen on 
osoittautunut Yleisissä kielitutkinnoissa viime vuosina varsin vaikeaksi 

1 Asteikko: huonosti / melko huonosti / melko hyvin / hyvin.
2 Keskitasolla suorituksista voi saada arvioin < 3 (ei vielä saavuttanut keskitason 
vaatimuksia), 3 (~B1) ja 4 (~B2).
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taidoksi verrattuna muihin osataitoihin. Vironkielisistä vajaa 50 % saa-
vutti kirjoittamisessa taitotason 4 ja 48 % taitotason 3. Venäjänkielisistä 
taas 24 % ylsi taitotasolle 4 ja taitotasolle 3 yltäneitä oli 70 %. Kirjoit-
tamista myös osallistujat itse pitivät itselleen vaikeimpana taitona, sillä 
heistä neljännes arvioi kirjoittavansa melko huonosti suomea. He myös 
kertoivat kirjoittavansa vähän suomeksi; enemmistö heistä ilmoitti kir-
joittavansa suomeksi vain kerran kuussa tai harvemmin (23 %) tai ker-
ran tai pari kertaa viikossa (37 %). Kuitenkin verrattuna muihin testiin 
osallistujiin virolaiset saavuttivat keskitason kriteerit hyvin kirjoittami-
sen osakokeessa. 

Virolaisten ja vironkielisten osallistujien kielitaito vastaa hyvin 
tutkintotasolla vaadittuja vähimmäiskriteereitä, ja arvioijien mukaan 
ongelmana onkin lähinnä se, jääkö arvosana 3:en vai mennäänkö jo nelo-
sen puolelle (Kristiina). Arvioija Kristiinan lauseesta tulee lisäksi hyvin 
esiin se, että arvioijat peilaavat omia arviointikokemuksiaan mielellään 
keskitason suorituksiin. Kaikilla suomen arvioijilla on paljon kokemusta 
keskitason suoritusten arvioinnista, sillä keskitason arviointitilaisuuksia 
järjestetään vuosittain kahdeksan kertaa. Tästä syystä myös seuraavissa 
arvioinnin helpoissa ja vaikeissa asioissa arvioijat usein viittaavat juuri 
keskitason tutkintoon osallistuneisiin vironkielisiin.

6. Helpot asiat vironkielisten arvioinnissa

6.1. Hyvät testitekniset taidot ja kokemus kielitesteistä

Testitilanteessa monet asiat vaikuttavat osallistujan suoritukseen. Tut-
kinnon suorittaminen edellyttää aina tehtäväohjeiden huolellista luke-
mista ja ymmärtämistä, sillä testiarvioinnissa evidenssi kielitaidosta 
ilmenee ainoastaan tehtävien avulla. Verrattuna luokkahuonearviointiin 
osallistuja ei voi todistaa kielitaitoaan esim. tuntiaktiivisuudella, vaan 
testiarviointi on ainutlaatuinen tilanne, jossa mitataan vain juuri senhet-
kistä kielitaitoa. Sillä, kuinka osallistuja tulkitsee ja ymmärtää tehtäviin 
liittyvät ohjeet ja osaa toimia testitilanteessa, on merkitystä tutkinto-
suorituksen onnistumiselle. Yksikielisessä testissä, jollainen suomen 
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kielen tutkinto on, kaikki ohjeet ja tehtävänannot ovat kohdekielellä, 
joten päästäkseen testistä läpi on osallistujalla oltava hallussaan jo jon-
kin verran testiteknistäkin sanastoa. Tekstiteknisen sanaston ja tehtävien 
sisällön ymmärtäminen on tärkeää, sillä tehtävän avulla määritellään se, 
mistä osallistujan halutaan puhuvan tai kirjoittavan. Samoin testitilanne 
on sitä helpompi, mitä enemmän osallistujalla on kokemusta vastaavista 
testi- tai koetilanteista.

Arvioijien vastausten perusteella vironkieliset ymmärtävät hyvin 
suomeksi kirjoitetut tehtävänannot ja testissä annetut ohjeet. Heidän 
suorituksiaan arvioidessa arvioija voi keskittyä suorituksen kielelliseen 
tuotokseen eikä hänen tarvitse miettiä, miten oikein tai väärin tehtävän-
anto on tulkittu ja kuinka tämä vaikuttaa lopulliseen taitotasoarvioon. 
Vironkielisten osallistujien suomen kielen ymmärtämisen taito on tässä 
suhteessa moniin muihin osallistujiin verrattuna hyvä ja osittain tästä 
syystä he onnistuvat lähes poikkeuksetta tehtävien suorittamisessa. 

(1) Vironkielinen osallistuja ymmärtää usein tehtävän ja ohjeet. Vastaus/
vastaukset ovat  suoraan aiheesta ja tehtävänannoista. (Aili)

(2) Arvioinnissa on yleensä helppoa se, että tehtävänannon väärinymmär-
ryksiä on  suhteellisen vähän. (Hille)

(3) Haastattelutilanteessa vironkielinen ymmärtää vaikeuksitta vaikeatkin 
kysymykset ja  vastaa niihin. Yleisvaikutelmaksi jää, että vaikeista asi-
oista pystyttiin puhumaan ihan sujuvasti. (Maria)

Tutkintoon osallistuminen edellyttää sopivan testitason valintaa, ja 
vironkieliset yleensä onnistuvat hyvin valitsemaan kielitaidollisesti 
heille oikean tutkintotason. Kuten luvussa 5 esitetyistä tuloksista käy 
ilmi, vironkieliset saavuttavat hyvin keskitasolle vaaditut kriteerit eri tai-
doissa. Arvioijien mukaan myös vironkielisten sijoittaminen keskitason 
kriteereille onnistuu yleensä vaivatta.

(4) Yleensä osaavat suomea tosi hyvin, joten keskitasoa arvioitaessa on 
helppo lätkäistä nelonen sen ihmeempiä miettimättä. (Liisi)

(5) Helppoa on se, että monet vironkieliset osaavat suomea hyvin ja ovat ns. 
varmoja/selviä kolmosia tai nelosia. (Ursula)
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Arviointitilanne on arvioijan näkökulmasta kognitiivisesti raskasta. 
Arviointipäivänä arvioidaan useita suorituksia, ja arviointi vaatii 
monesti tekstien uudelleenlukua tai puhetuotosten uusintakuuntelua, 
jotta lopullinen arvio suorituksesta on mahdollista antaa. Vironkielisten 
arviointia pidetään tässä mielessä helppona, sillä lopullisen taitotason 
päättäminen selkeän ja jäsennellyn näytteen jälkeen on helpompaa kuin 
tuotoksen, joka edellyttää arvioijalta paljon arvaamista, omaa tulkintaa 
ja uudelleenkuuntelua/-lukemista.

(6) Joskus kun arvioinnissa vireystila on päässyt laskemaan monen epäsel-
vän ja alkeellisen näytteen takia, kaivan pinosta usein jonkun virolaisen, 
koska tiedän, että voin hengähtää välillä eikä arvioiminen ole niin työ-
lästä. (Monika)

6.2. Samankaltainen kulttuuri ja ajattelutapa

Yleiset kielitutkinnot on kansallinen kielitutkinto, jossa kielitaitoa testa-
taan suomalaisessa kontekstissa. Kielitaitoon osallistuminen edellyttää 
siis aina jonkin verran myös suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tun-
temusta, vaikka testitehtävät pyritään laatimaan siten, että ne eivät sisällä 
kulttuurispesi#siä elementtejä ja käsitteitä. Vironkielisten tietämys Suo-
mesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta on monella tapaa parempi kuin 
sellaisilla tutkintoon osallistuneilla, joiden lähtömaa maantieteellisesti 
on kaukana Suomesta ja joiden kulttuuri poikkeaa suomalaisesta kult-
tuurista. Typologiselta rakenteeltaan suomen kaltainen kieli ja kulttuu-
risesti Suomen kulttuurin kanssa läheinen kulttuuri helpottavat suomen 
kielen oppimista, vaikkakaan virolaisilla ei välttämättä olisi taustalla 
yhtä paljon suomen opiskelua kuin muilla testiin osallistujilla (Martin 
1999: 168; Suni 1996). Useat testitehtävissä käytettävät kielenkäyttötilan-
teet ja aihepiirit ovat vironkielisille tuttuja oman kielen kautta ja käsi-
tys ympäröivästä yhteiskunnasta, sen ilmiöistä ja ongelmista on varsin 
samankaltainen kuin suomalaisilla. 

(7) On helpompi ymmärtää sukulaiskieltä ja sukulaiskansan edustajan esi-
tystä asioista, koska asioiden kuvaaminen ja  perusteleminen – tapa 
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ajatella asioita –  on meille tutumpaa kuin vaikkapa "aimaasta tai 
Gambiasta tulevien. (Alina) 

(8) Keskitason virolaista puhujaa on yleensä helppo ja mukavakin arvioida; 
hän osaa rakentaa tuotoksensa tehtävänannon mukaisesti ja kulttuuri-
sesti sopivaksi. (Annika)

Ymmärtämisen taustalla vaikuttavat tehtävän kontekstin ymmärtäminen 
sekä tehtävässä tarvitun maailmantiedon määrä (mm. Alderson 2000). 
Jos testiin osallistuvalta puuttuu tehtävän vaatima maailmantieto tai se 
poikkeaa kovasti yleisestä, kulttuurissa vallalla olevasta ajattelutavasta, 
se saattaa vaikuttaa osallistujan testitulokseen. Esimerkiksi kirjoittami-
sessa tuotetaan tavallisesti sellaisia tekstejä, jotka ovat omalle kulttuurille 
luonnollisia mutta jotka eivät välttämättä ole lukijalle tuttuja. Vaikka asi-
oita voidaan kuvata ja esittää neutraalisti ja jopa universaalisti, aihepii-
rin ja kielenkäyttötilanteen perusteella oppija saattaa kokeessa törmätä 
uusiin sosiaalisiin käytänteisiin ja tietoihin aihepiiristä ja kielenkäyttö-
tilanteesta riippuen. (Eskey 2005: 570.) 

6.3. Arviointia ohjaavien kriteereiden täyttyminen

Yleisten kielitutkintojen tutkinnot nojautuvat toiminnalliseen ja kom-
munikatiiviseen kielitaitokäsitykseen, jossa kielenkäyttö nähdään 
osana yksilön normaalia jokapäiväistä elämää. Selviäminen edellyttää 
kielenkäyttötilanteessa ymmärretyksi tulemista, ja tästä syystä myös 
arvioinnissa “ymmärrettävyys” on tärkeä kriteeri määriteltäessä kieli-
taidon tasoa. Ymmärrettävyyteen (engl. intelligibility ja comprehensibi-
lity) vaikuttavat monet asiat, kuten puheessa ääntäminen tai aksentti, 
kirjoittamisessa taas käsiala tai puutteellinen koherenssi. Ymmärrettä-
vyyden taustalla ovat usein lisäksi kielenoppijan sanastolliset tai raken-
teelliset puutteet, jotka laajuudesta riippuen voivat haitata tai jopa estää 
ymmärretyksi tulemista. Arvioijien vastausten perusteella vironkielisten 
tuotoksissa virheet eivät ole yleensä asian merkitystä haittaavia, vaan 
virheet ovat vähäisiä ymmärrettävyyden näkökulmasta.
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(9) Kokemukseni mukaan vironkieliset saavat asiansa helposti perille 
omalla taitotasollaan, vaikka saattavat tehdä paljon kielioppivirheitä, 
sillä heidän virheensä eivät ole niin usein merkitystä muuttavia. (Virve)

(10) Puhetta on helppo kuunnella ja asia tulee kohtalaisen helposti ymmär-
retyksi, vaikka siellä olisikin viron ilmaisuja tai sanoja tai intonaatio, 
nuotti poikkeaa suomesta. (Maire)

Toinen yleinen kriteeri etenkin puhumisen arvioinnissa on sujuvuus (engl. 
#uency). Sujuvuudella on taidosta riippuen useita määritelmiä. Puheessa 
sujuvuus viittaa yleensä puheen kieliopin tai ääntämisen virheettömyy-
teen tai nopeuteen (Ullakonoja 2011: 23–29), mutta siihen usein liitetään 
myös käsitteet jatkuvuus ja helppous (Toivola 2011: 14). Lisäksi taukojen 
määrä puheessa yhdistetään sujuvuuteen, sillä puheessa on kyse reaali-
aikaisesta kielen tuottamisesta, jossa turhat tauot ja epäröinti sekä hidas 
puhenopeus ovat usein merkkejä kielitaidon puutteesta tai tarpeesta pro-
sessoida vierasta kieltä (Ellis & Barkhuizen 2005: 139; Piske ym. 2001). 

Kirjoittamisessa sujuvuuden on nähty myös olevan yhteydessä tuot-
tamisen nopeuteen (Ellis & Barkhuizen 2005: 157; Chenoweth & Hayes 
2001). Testitilanteessa osallistujalle annetaan tietty aika kirjoittamisen 
tehtävien suorittamiseen, joten ajalla on merkitystä testattaessa kirjoit-
tamisen taitoa. Yleisten kielitutkintojen kirjoittamisen testissä tuotos-
ten pituudella ei ole niin suurta merkitystä kuin kielellisillä seikoilla ja 
tehtävän funktion täyttymisellä. Tästä syystä sujuvuus testitilanteessa 
on ennemminkin sitä, miten ymmärrettävää, sidosteista ja koherent-
tia tekstiä osallistuja pystyy tuottamaan annetussa ajassa määritellystä 
aiheesta. Nopeus on enemmän yhteydessä tekstin lukijaan: jos teksti on 
sujuvaa, on sen lukeminen myös nopeaa eikä lukijalta katkea lukurytmi 
tekstiä lukiessaan. 

Arvioijista vironkielisten tuotokset ovat yleensä sujuvia ja helppoja 
sekä lukea että kuunnella eikä niiden arviointi vaadi arvioijalta ylimää-
räisiä ponnistuksia.

(11) Puheen että kirjoittamisen sujuvuus yleensä todella hyvä, hyvät tuotta-
misvalmiudet. Melko luontevaa heikommallakin kielitaidolla. (Siiri)
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(12) Helppoa on yleensä sujuvuus: sanat ja lauseet soljuvat yleensä normaa-
litempossa, eikä ajatuksen pysäyttäviä katkoja ei ole paljon. (Helja)

(13) Ei tarvitse arvailla merkityksiä. Puhe ja kirjoitus sujuvaa, sujuvampaa 
kuin sillä taitotasolla yleensä. (Tuuli)

Ääntäminen vaikuttaa niin ymmärrettävyyteen kuin sujuvuuteenkin 
(Aho 2004: 11; Munro & Derwing 1995). Ääntämisen selkeys ja tuttuus 
ovat ennen kaikkea yhteydessä ymmärrettävyyteen, mutta ääntäminen 
kantaa mukanaan myös paljon sosiaalista tietoa itse puhujasta. Kun kuu-
lemme erilaisia variaatioita kielestä, kiinnitämme huomiota niin kie-
lellisiin kuin kielen ulkoisiinkin seikkoihin ja teemme niiden pohjalta 
päätelmiä puhujan henkilökohtaisista ja sosiaalisista ominaisuuksista. 
(Lippi-Green 1997; Cargile ym. 2010: 61; Street & Hopper 1982: 175.) 
Taustalla vaikuttavat kuuntelijan kokemukset ja ajatukset sekä asenteet 
puhujan edustamasta sosiaalisesta ryhmästä (Cargile & Giles 1997: 196). 
Nämä saattavat synnyttää erilaisia stereotypioita tai herättää tunteita, 
jotka ilmenevät mieltymyksenä tai vastenmielisyytenä jotain ääntämys-
tapaa kohtaan. Vierasperäinen korostus on usein helppo tunnistaa jo 
varsin vähäisestä puhemateriaalista. Syntyperäinen kielenpuhuja kuulee 
ensisijaisesti poikkeavan intonaation, ja prosodisten piirteiden perus-
teella syntyperäinen kuulija myös usein arvioi puhujan kielitaitoa kes-
kittymättä niinkään kielioppivirheisiin tai yksittäisiin äännevirheisiin. 
(Anderson-Hsieh ym. 1992.) Arvioijat tunnistavat hyvin helposti viron-
kielisen suomen puhujan intonaatiosta, äng-äänteen puuttumisesta sekä 
soinnillisista konsonanteista: d:n ääntäminen paljastaa virolaisen aina 
(Siiri). Tunnistettavuudesta ja ääntämisen puutteista huolimatta arvioi-
jat pitivät vironkielisten suomen kielen ääntämystä hyvänä.

(14) Ääntäminen, vaikka olisi kuin virolainen intonaatio, ei ole tuskaisaa 
kuunneltavaa, koska se on tuttua ja muistuttaa omaamme. (Alina)

(15) Eestin intonaatio on tuttua ja antaa suomen kielen käyttämisestä sula-
van vaikutelman, vaikkei täysin virheetöntä olisikaan. (Pille)

Viron kielessä on piirteitä, joiden vuoksi vironkielisen puhe saatetaan 
yhdistää jopa murteelliseen suomeen, lähinnä lounaismurteisiin, jotka 
ovatkin suomen murteista viroa lähimpänä.
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(16) Ei juurikaan aksenttia, puhe kuulostaa suomelta pienin maustein. 
(Siiri)

(17) Helppoa, helpon tuntuista on soljuva, kotoinen puheen lauserytmi antaa 
vaikutelman, että olisi kuuntelemassa jotain suomen murretta. (Ulla)

Koska kielet ovat lähellä toisiaan, vironkielisten ääntämys ei aiheuta 
samankaltaisia ongelmia kuin esimerkiksi sellaisten puhujien, joille jot-
kin suomen äänteet (mm. r, ä ja ö) tuottavat hankaluuksia.

(18) Monesti myös ääntämys on hyvin virolaista, ei kohdekielimäistä. Se ei 
vaikuta ymmärrykseen niin paljon kuin esim. kiinalaisen puhujan ään-
tämysvirheet, mutta ei kuitenkaan ole suomea. (Kristiina)

Toisessa tuottamisen taidossa, kirjoittamisessa, kirjoittajan ensikieli voi-
daan tunnistaa usein käsialasta tai tekstin asettelusta paperille. Osalle 
tutkintoon osallistuneille saattaa olla jopa vierasta kirjoittaa viivan ylä-
puolelle eikä kirjoittamisen kulttuuri ole niin tuttua kuin meille länsi-
maisen koulutuksen saaneille. Vironkielisten tutkintoon osallistuneiden 
kirjoittamisen suorituksia on helppo arvioida, sillä heillä on koulutuk-
sen tuomat taidot kirjoittaa jäsenneltyä tekstiä.

(19) Kirjoitetaan lauseita, isot ja pienet alkukirjaimet ovat kohdallaan ja 
kirjoitus on aseteltu paperille tehtävänannon mukaisesti. Pidemmissä 
teksteissä on usein jaksotusta yms. Nämä ovat asioita, jotka nousevat 
positiivisina esiin, koska ne niin usein näytteistä puuttuvat. (Monika)

(20) Käsiala ei yleensä tuota virolaisilla ymmärtämisvaikeuksia ja heillä on 
koulutuksen ansiosta kyky tuottaa tekstimäisiä tuotoksia. (Ursula)

Kirjoittaminen on tuottamisen taidoista sikäli puhumista haastavampi, 
että puheessa tehdyt virheet eivät jää näkyviin, mutta kirjoittamisessa 
vironkielisille tyypilliset virheet kuitenkin tulevat usein esiin, vaikka nii-
den ei katsottu haittaavan viestin perillemenoa ja ymmärtämistä.

(21) Oikeinkirjoitusvirheet ovat ennustettavia, eivätkä ne aiheuttaisi toden-
näköisesti ymmärtämisvaikeuksia edes suomenkieliselle, jolla ei ole 
yhtään tietoa viron kielestä. (Helja)
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(22) Vironkielisten puhumisen arvioiminen tuntuu ylipäätään helpommalta 
kuin kirjoittamisen. Johtunee siitä, että puheessa “virolaisuudet” eivät 
häiritse samalla tavalla kuin kirjoituksessa. (Maria)

(23) Myös kirjoittamisessa klusiilien erottaminen vaikeaa. Lauserakenteet 
usein virolaisia, esim. terminatiivin käyttö. (Siiri)

Koska kielet ovat rakenteellisesti, sanastoltaan ja funktionaalisesti 
saman kaltaisia, samankaltaisuudella on paljon positiivisia vaikutuksia 
(esim. Martin 2006: 46). Kuitenkin samankaltaisuus saattaa aiheuttaa 
myös negatiivisia vaikutuksia, interferenssiä, kuten Kaivapalu (2009: 
385) on vironkielisten opiskelijoiden suomen oppijakielestä havainnut. 
Seuraavassa kappaleessa nostamme esiin arvioijien mainitsemia asi-
oita, jotka he kokivat vaikeiksi arvioidessaan viron kieltä äidinkielenään 
puhuvien suorituksia.

7. Vironkielisten arvioinnissa vaikeuksia  
aiheuttavat asiat

7.1. Kielten samankaltaisuus

Suurin osa arvioijien mainitsemista vaikeuksista arvioida vironkielisten 
suorituksia liittyi niin suomen ja viron kielten rakenteiden ja sanaston 
kuin kielten funktioidenkin samankaltaisuuteen (esim. Hassinen 2002; 
Kaivapalu 2005; Martin 2006; Nissilä 2011). Pääasiassahan lähisuku-
kielen vaikutukset ovat positiivisia arvioinnin näkökulmasta, mutta 
samankaltaisuudet aiheuttavat epävarmuutta arviointitilanteessa. Näin 
erityisesti kielitaidon kehittyessä pidemmälle, jossa kielenkäyttäjältä jo 
odotetaan varsin tarkkaa ja idiomaattista kielen osaamista. Edistyneillä 
vironkielisillä suomen kielen oppijoilla on tutkimusten mukaan haas-
teita sekä rakenteiden että sanaston hallinnassa (Nissilä 2011). Nämä vai-
keudet ovat usein yhteydessä sellaisiin seikkoihin, joissa oma äidinkieli 
eroaa suomesta rakenteeltaan ja sanastoltaan (Martin 1999: 162–163). 
Kielitesteissä vironkieliset tukeutuvat omaan äidinkieleensä tilanteissa, 
joissa suomen kielen taito puuttuu. 
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(24) Ikuisuuskysymys on, kuinka paljon voi “antaa anteeksi” viron kielen 
vaikutusta tai jopa suoraan virolaisia muotoja (sekä rakenteissa että 
sanastossa), jos viesti tulee kuitenkin ymmärretyksi - tulee mieleen, että 
on “oikeaa osaamista”, jos osaa jotain, mikä on sama tai melkein sama 
omalla kielellä - ja sitten taas toisaalta, miksi se ei olisi?! (Maria)

Kielten lähisukulaisuus ja rakenteellinen samankaltaisuus usein johta-
vat siihen, että virolaisista rakenteista ja sanoista huolimatta tuotos on 
ymmärrettävä. 

(25) Kun puhuja käyttää sanoja, jotka eivät ole ihan korrektia suomea, on 
vaikea pysyä arvioinnissa objektiivisena, koska ymmärtää kuitenkin 
yleensä, mitä hän sanoo/kirjoittaa. (Pille)

(26) Tietyt viron kielen piirteet ovat hyvinkin tunnettuja Suomessa ja merki-
tysten arvattavuus ei välttämättä vaikeuta kommunikaatiota syntype-
räisten suomalaisten kanssa niin paljon, kun puristinen tulkinta antaisi 
odottaa. (Helja)

Arvioijia kuitenkin mietitytti se, millä tavalla tällainen “sekakieli” on 
ymmärrettävää jokapäiväisessä elämässä. Opettajana he ovat tottuneet 
kuuntelemaan virheellistä suomea, jossa saattaa olla vaikutteita kielen-
käyttäjän omasta äidinkielestä, mutta arvioinnissa täytyy aina ajatella 
myös sitä, miten testistä annettu arvio ennustaa osallistujan selviyty-
mistä vastaavissa tilanteissa jokapäiväisessä elämässä.

(27) Arvioinnissa ärsyttää se, että viron erottaminen suomen kielestä on 
vaikeaa ja vaatii tarkkuutta; arvioija joutuu pysähtymään ja kieltäy-
tymään ymmärtämästä ja hyväksymästä tuotosta, jonka ymmärtää, 
koska on verrattava kadunmieheen, joka ei hallitse viron kieltä. (Alina)

Koska viron kieli on hyvinkin tuttu monelle suomalaiselle, tietyt viron-
kielisyydet puheessa eivät välttämättä herätä samanlaisia tuntemuksia 
kuin jonkin muun kielen sanat. Puhutussa kielessä ne saatetaan hyväk-
syä autenttiseen puheeseen kuuluvina “täytesanoina”, joiden avulla täy-
tetään taukoja suunniteltaessa sanottavaa.

(28) Kun venäläinen puhuja toistaa: nu, nu, tak, nu tak on arvioijana hel-
pompi ajatella, että puhuja tuo selvästi oman kielen sanastoa puhee-
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seensa, joten ei kelpaa, mutta kun virolainen sanoo  oman kielensä 
sanoja: kas, kus, ise, töö, milline, selline, midagi, aga, ne luovat usein 
hilpeyttä, kuulostavat hauskoilta, mistä seuraa se, että joutuu raviste-
lemaan itseään olemaan hyväksymättä viron kieltä suomen kielen tes-
tissä. (Hannele)

7.2. Testin toiminnallinen luonne

Funktionaalisessa tutkinnossa kieltä katsotaan ymmärrettävyyden 
näkökulmasta. Arvioitaessa vironkielisten suorituksia usein väistämättä 
kuitenkin törmätään kysymykseen, kuinka suhtautua tuotokseen, joka 
on ymmärrettävää, mutta ei suomen kieltä. 

(29) Tasapainoilu, joka tuntuu ideologiselta: missä ovat kielten rajat, ja onko 
niitä syytä piirtää? (vrt. “Kieli on murre, jolla on oma armeija ja lai-
vasto”) Jos mitataan kommunikatiivista kielitaitoa, tämä on minusta 
vaikea kysymys. (Laura)

Arvioinnissa kyse on suomen kielen osaamisen määrittelystä, joten tuo-
toksissa on myös huomioitava, missä määrin osallistuja voi tukeutua 
omaan äidinkieleensä. Ongelmia taitotason määrittämiselle aiheuttaa se, 
että suurimmalle osalle arvioijista viron kieli on enemmän tai vähemmän 
tuttu ja arviointitilanteessa arvioijalla itsellään myös kielten raja hälvenee. 

(30) Joutuu miettimään, mikä puheessa on suomea ja mikä viroa, kun 
sanoma tulee suhteellisen helposti ymmärretyksi. Kuulijana ymmärrän 
“liian” hyvin ja hankalien ilmaisujen kohdalla haen päästäni viron kie-
len ilmaisua. (Maire)

(31) Arvioinnissa on vaikeaa ennen kaikkea suomen ja viron kielen läheisyys 
- ja lisäksi se, että osaan itsekin viroa. Näin ollen mun on välillä vaikeaa 
tietoisesti erottaa, onko puhujan käyttämä sana suomea vai viroa ja 
miten mun tulisi kyseistä seikkaa näin ollen arvioida. (Jaana)

Arvioinnin kannalta arvioijat pitivät ongelmallisena vironkielisten koh-
dalla sitä, miten paljon tunnistettavissa olevia korrektin viron mukaisia 
ilmauksia, jotka suomen kielen mukaan ovat virheellisiä, voidaan hyväk-
syä ja kuinka niistä pitää osallistujaa rangaista. 
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(32) Kuinka paljon pitäisi “rokottaa” rakenteellisista virheistä, joista tietää, 
että se on suoraan viron kielestä? (Kristiina)

(33) Miten suhtautua esimerkiksi sananvalintavirheisiin (riskisanat), kvan-
titeettiin, sijojen käyttöön vaikkapa verbien rektioiden yhteydessä, 
astevaihteluun tai vokaalisointuun. Kun nämä eivät aiheuta väärin-
käsityksiä ja kun ymmärrän puhujaa, nämä eivät ole ongelmia keski-
tasolla. (Annika)

Arvioija Monikan mielestä funktionaalinen testi antaa luvan tehdä vir-
heitä ja tärkeintä on onnistua kielenkäyttötilanteissa, joissa virolaiset 
onnistuvat tavallisesti keskitason vaatimusten mukaisesti.

(34) Virolaiset pärjäävät luultavasti yleensä hyvin ykissä ainakin keski-
tasolla, koska mitataan kielenkäyttötaitoja, ei oikeellisuutta. (Monika)

Funktionaalinen kielitaitokäsityksessä kieli nähdään osana sosiaalista 
toimintaa ja vuorovaikutuksen välineenä (EVK 2003), jossa kielenkäy-
tön tärkein tehtävä on luoda merkityksiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että osallistujan ei tarvitse hallita kielen rakenteita. Rakenteet ovat 
aina sidoksissa kielenkäyttöön, ja tieto kielen rakenteista on yksi kielen-
käyttäjän tarvitsemista kompetensseista. Kielitaidon puutteet ja virheel-
lisyydet kuuluvat olennaisena osana kielitaidon arviointiin samoin kuin 
äidinkielen vaikutus. Virheellisten piirteiden huomaaminen on usein 
helpompaa, ja niihin saatetaan takertua liiaksikin. Yleisten kielitutkin-
tojen arvioinnissa ei kuitenkaan keskiössä ole yksittäisten virheiden 
löytäminen ja niistä rankaiseminen, vaan oleellisempaa on tuotoksen 
kokonaisuus ja sen ymmärrettävyys. 

7.3. Kielen käytön rajoitteet

Suurin osa arvioijista piti virolaisten suomen kielen ääntämistä hyvänä, 
mutta heidän tuotoksessaan ääntämys kuitenkin usein paljasti puhujan 
alkuperän. Viro on äänteellisesti lähellä suomea, joten virolaisilla osal-
listujilla ei ole tarvetta välttämättä kovasti kiinnittää huomiota suomen 
kielen ääntämiseen. Tässä kuitenkin saattaa piillä ongelmia arvioinnin 
näkökulmasta.
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(35) Puheen nopea rytmi ja lauseintonaatio tuottavat vaikeuksia, ja arvioin-
tia varten puhetta joutuu kuuntelemaan uudelleen; virolainen puhuja 
olettaa helpommin kuin joku muun kielen puhuja, että vaikka hän tuo 
puheeseensa puhtaasi virolaisia ilmauksia, kuulija ymmärtää häntä, 
mistä johtuu, ettei hän tauota, anna aikaa ja tilaa kuulijan ymmärtä-
miselle. Virolaiset ovat tottuneet siihen, että he selviävät suomalaisten 
kanssa jotenkuten omalla kielellään. (Alina)

Vieraskielinen ääntämys voi toisaalta olla puhujalle myös suojamuuri, 
että hänen ei tarvitse osata kieltä täydellisesti ja vihje kuuntelijalle myös 
siitä, että puhuja ei vielä välttämättä hallitse kaikkia kohdekielen prag-
maattisia periaatteita (Nikula 2000: 350–351). 

Aivan kuten ääntäminen, nähtiin myös sujuvuus sekä positiivisena 
että negatiivisena piirteenä. Vironkielisten tuotoksia pidettiin yleensä 
sujuvina, mutta joissain tapauksessa sujuvuuden mainittiin peittävän 
muut puutteet kielitaidossa.

(36) Virolainen puhuu “sujuvasti”, mutta tarkemmalla kuuntelulla osaa-
minen voi olla pintaosaamista, ei osaa esim. rektioita, puhuu viroa ja 
suomea sekaisin. Siis virolainen voi puhua suhteellisen sujuvasti (nope-
asti), mutta on vaikea antaa esim. nelosta, jos jokaisessa lauseessa on 
tarkkuusvirheitä. (Elli)

(37) Vaikeata on se, että vironkielisten osallistujien puheessa ja teksteissä on 
usein sujuvuutta mutta toisaalta interferenssiä, mikä tekee arvioinnin 
vaikeaksi eli pitäisikö vironkielisistä sanoista “rokottaa”. (Hille)

Arvioijat käyttivät sujuvuudesta nimitystä pintasujuvuus. Puhe voi 
olla hyvin sujuvalta kuulostavaa ja virheetöntäkin, mutta kyse on vielä 
pinta tason oppimisesta. Kieli kehittyy kahtena ulottuvuutena: pintasu-
juvuutena ja ajattelun kielenä. Kielitaidon alkuvaiheessa pintasujuvuus 
usein riittää arkipäiväisissä kielenkäyttötilanteissa käsiteltäessä varsin 
konkreettisia asioita. (Skutnabb-Kangas 1989.) Varsinkin kielitaidon 
alkuvaiheessa kielenoppija voi selvitä ulkoa opittujen fraasien perus-
teella tutuissa tilanteissa. Ajattelukieli taas liittyy enemmän miettimistä 
vaativiin tilannesidonnaisiin ongelmaratkaisutilanteisiin, jolloin kielen 
tehtävänä on antaa tai välittää tietoa. (Skutnabb-Kangas 1988: 77.)
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7.4. Kielen tuttuus vs. oma arviointilinja

Laadukkaan arvioinnin yksi kriteereistä on eettisyys, jolla viitataan 
siihen, että arviointi tukee osallistujan minäkäsitystä lannistamatta tai 
liioittelematta. (Huhta & Takala 1999; Tarnanen 1998.) Eettisyys on 
yhteydessä myös epävarmuuteen arviointihetkellä. Arvioija pyörit-
telee usein mielessään kysymystä, mikä on oikea arvio tuotoksesta tai 
onko oma arvio oikeudenmukainen arvio suorituksesta. Vironkielisiä 
osallistujia arvioidessaan arvioijat kertoivat vastauksissaan miettivänsä 
useinkin omaa arviointilinjaansa. Käsitykset omasta arviointikäyttäyty-
misestä olivat kuitenkin kaksitahoisia. Osa koki, että he suhtautuvat liian 
lempeästi vironkielisten suorituksiin ja ovat kielen samankaltaisuuksien 
vuoksi hyväksyneet heiltä enemmän puutteita kuin muilta. 

(38) Vironkieliset sitä vastoin voivat olla hyvinkin sujuvia -eikä arvioija lop-
pujen lopuksi ole varma, kuunteliko suomea vai viroa :). Virolaiset siis 
saattavat onnistua kielikokeessa paremmin kuin heidän kielitaitonsa 
itse asiassa edellyttäisi. (Monika)

(39) Muilla kuin vironkielisillä arvioitavilla tämä kielten toisistaan erottami-
nen on paljon helpompaa, koska muut kielet eroavat yleensä suomesta 
selvästi. Joskus olen jäänyt jopa miettimään sitä, ymmärränkö vironkie-
listen suomea (tai suomi-viro-sekoitusta) liian hyvin ja arvioinko heitä 
siksi liian lempeästi. (Jaana)

Osa taas pohti, suhtautuvatko he puolestaan liian kriittisesti vironkie-
listen suorituksiin ja nouseeko taitotasojen rima korkeammaksi heidän 
kohdallaan. Vironkielisiä pidetään yleisesti hyvinä suomen taitajina ja 
taito tasovaatimukset saatettiin siitä syystä nostaa tavallista korkeammalle.

(40) Toisaalta arvioinnissa saatan suhtautua muita kieliä kriittisemmin 
vironkielisten suomesta poikkeavaan ääntämykseen ja ilmaisuihin. Ja 
sitten pitää tarkkailla omaa kritiikkiä. (Maire)

(41) Vironkielisiä kuunnellessa on joskus vaikea päättää, millainen määrä 
viroa on hyväksyttävää suomen kielen suorituksessa. Hyväksynkö viron 
kielen vaikutuksen esim. ääntämyksessä ja muoto-opillisissa jutuissa 
helpommin kuin vastaavanlaiset “puutteet” vaikkapa venäjää/arabiaa 
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äidinkielenään puhuvan suorituksessa? Arvioinko liian löysästi tai liian 
tiukasti? (Irja)

8. Pohdintaa

Arvioijien antamat vastaukset kuvastavat, että vironkielisten suoritus-
ten arviointi ei ole suoraviivaista arviointikriteerien konemaista toistoa, 
vaan arvioijat usein re!ektoivat arviointiaan ja oman toimintansa oikeu-
tusta. Tällainen esimerkkien kaltainen oman arviointityön re!ektointi 
on tärkeä osa arvioijana toimimista ja arvioinnin luotettavuuden paran-
tamista. Itsere!ektion kautta arvioijalle kehittyy kyky ohjata ja vaikuttaa 
omaan arviointiprosessiinsa (Tarnanen 2014: 122). Onnistunut arviointi 
ei ole vain standardien ja sääntöjen noudattamista, vaan tarvitaan myös 
sensitiivisyyttä yksittäisen osallistujan suoritusta kohtaan (Attali 2016: 
108). Tällöin on hyvä tunnistaa ne käsitykset, joita meistä itse kukin kan-
taa mukanaan ja jotka vaikuttavat esimerkiksi siihen, millainen kirjoi-
telma tai puhetuotos on “hyvää kieltä” ja millaisin ennakko-odotuksin 
me arvioimme suorituksia. 

Kielitaidon arvioinnin kannalta tärkeä kysymys oikeudenmukaisuu-
desta heijastuu selvästi arvioijien kommenttien taustalta.

(42) Suhtautua myötämielisesti arvioitavaan tekstiin (jos siis tietää kansalai-
suuden). Toisaalta pettymyskin voi olla karvas. Molemmissa tapauksissa 
tietenkin on vaarana lipsua ammattiarvioijuudesta eli pyrkimyksestä 
minimoida ulkoiset tekijät arvioinnissa. (Virve)

Oikeudenmukaisuuden merkitystä on arvioinnissa korostettu viime 
vuosi kymmeninä. Asia on kuitenkin ongelmallinen, koska käsitykset 
oikeuden mukaisuudesta vaihtelevat ajassa ja paikassa. Hamp-Lyons 
(2000) puhuukin oikeudenmukaisuudesta monikollisena käsitteenä 
(engl. fairnesses). Oikeudenmukaisuuteen kuuluu esimerkiksi se, että 
emme anna testiin kuulumattomien asioiden johtaa arviointia. Tällaisia 
ovat esimerkiksi testiin osallistujan ikä, sukupuoli ja etninen tausta. On 
syytä kuitenkin muistaa, että arviointi on asiantuntijuutta, johon kuuluu 
luonnollisena osana epävarmuus ja emootiot, koska se on inhimillistä 
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toimintaa (Tarnanen 2014). Testijärjestelmän tehtävänä on pyrkiä erilaisin 
keinon viemään arviointia mahdollisimman luotettavaan suuntaan. Tämä 
edellyttää jatkuvaa kaksoisarvioinnin avulla tehtävää arvioijien sisäisen 
johdonmukaisuuden ja arvioijien välisen yhdenmukaisuuden tarkkailua 
sekä arvioijien työtä kehittävän palautejärjestelmän kehittämistä. 

Lähteet
Aho, Eija 2004. Prosodian aseman toisen ja vieraan kielen opetuksessa. Suomen 

kielen prosodian opettamisen ja oppimisen kysymyksiä. – B.  Straszer, 
A. Brown (Toim.), Kakkoskieli 5. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen 
kielen laitos, 9–94.

Alderson, J. Charles 2000. Assessing Reading. Cambridge: Cambridge University 
Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511732935 

Anderson-Hsieh, Janet, Ruth Johnson, Kenneth Koehler 1992. $e relationship 
between native speaker judgments of pronunciation and deviance in seg-
mental, prosody and syllable structure. – Language Learning 42 (4), 529–
555. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-1770.1992.tb01043.x 

Attali, Yigal 2016. A comparison of newly-trained and experienced raters on a 
standardized writing assessment. – Language Testing 33 (1), 99–115. 
http://dx.doi.org/10.1177/0265532215582283 

Cargile, Aaron Castellan, Howard Giles 1997. Understanding language attitudes: 
Exploring listener a%ect and identity. – Language and Communication 17 
(3), 195–217. http://dx.doi.org/10.1016/S0271-5309(97)00016-5 

Cargile, Aaron Castellan, Eriko Maeda, Jose Rodriguez, Marc Rich 2010. “Oh, you 
speak English so well!”. U.S. American listeners’ perceptions of “foreign-
ness” among nonnative speakers. – Journal of Asian American Studies 13 
(1), 59–79. http://dx.doi.org/10.1353/jaas.0.0062 

Chenoweth, N. Ann, John R. Hayes 2001. Fluency in writing: Generating text in 
L1 and L2. – Written Communication 18 (1), 80–98. http://dx.doi.org/10.1
177/0741088301018001004 

Ellis, Rod, Gary Barkhuizen 2005. Analysing accuracy, complexity, and !uency. – 
R.  Ellis, G.  Barkhuizen (Eds.), Analysing Learner Language. Oxford: 
Oxford University Press, 139–164.

Eskey, David E. 2005. Reading in a second language. – E. Hinkel (Ed.), Handbook 
of Research in Second Language Teaching and Learning. Mahwah, NJ: Erl-
baum Associates, 563–579. 



5 0

S A R I  A H O L A ,  H E N N A  T O S S A V A I N E N

EVK 2003 = Eurooppalainen viitekehys: Kielten oppimisen, opettamisen ja arvi-
oinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys. Porvoo: WS Bookwell. 

Fulcher, Glenn, Fred Davidson 2010. Language Testing and Assessment. London: 
Routledge Applied Linguistics. 

Grönfors, Martti 1982. Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Helsinki: WSOY.
Hamp-Lyons, Liz 2000. Fairnesses in language testing. – A. J. Kunnan (Ed.), Fair-

ness and Validation in Language Assessment. Selected Papers from the 
19th Language Testing Colloquium Orlando, Fla. Cambridge: Cambridge 
University Press, 30–35.

Hassinen, Sirje 2002. Simultaaninen kaksikielisyys. Läheiset sukukielet viro ja 
suomi rinnakkain [‘Simultaneous bilingualism. Closely related langu-
ages Estonian and Finnish side by side’]. Acta Universitatis Ouluensis. B, 
Humaniora. Oulu: Oulun yliopisto. http://urn.#/urn:isbn:951426648X

Huhta, Ari, Sauli Takala 1999. Kielitaidon arviointi. – K. Sajavaara, A. Piirainen-
Marsh (Toim.), Kielenoppimisen kysymyksiä. Jyväskylä: Jyväskylän yli-
opistopaino, 179–228. 

Kaivapalu, Annekatrin 2005. Lähdekieli kielenoppimisen apuna [‘Contribution L1 
to foreign language acquisition’]. Jyväskylä studies in humanities 44. Jyväs-
kylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.#/URN:ISBN:951-39-2391-6

Kaivapalu, Annekatrin 2009. Vironkielisen suomenoppijan äidinkieli – ongelma, 
haaste vai voimavara? [’Estonian as the #rst language of a learner of Fin-
nish: Problem, challenge or resource?’] – Virittäjä 3, 382–401.

Lippi-Green, Rosina 1997. English with an Accent. Language, ideology, and disc-
rimination in the United States. London: Routledge.

Martin, Maisa 1999. Suomi toisena ja vieraana kielenä [‘Finnish as a second and 
foreign language’]. – K. Sajavaara, A. Piirainen-Marsh (Toim.), Kielenoppi-
misen kysymyksiä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino, 157–178. 

Martin, Maisa 2006. Suomi ja viro oppijan mielessä. Näkökulmia taivutusmuo-
tojen prosessointiin. – Annekatrin Kaivapalu, Külvi Pruuli (Toim.), Lähi-
vertailuja 17. Jyväskylä Studies in Humanities 53. Jyväskylä: Jyväskylän 
yliopisto, 43–60.

Munro, Murray J., Tracey M. Derwing 1995. Foreign accent,  comprehensibility 
and illegibility in the speech of second language learners. – Language 
Learning 45 (1), 73–97. 

Nikula, Tarja 2000. Pragmaattinen näkökulma kieleen. – K. Sajavaara, A. Piirai-
nen-Marsh (Toim.), Kieli, diskurssi & yhteisö. Soveltavan kielentutkimuk-
sen teoriaa ja käytäntöä. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 
Jyväskylän yliopisto, 331–358. 



5 1

H E L P P O A  V A I  V A I K E A A  A R V I O I D A ?

Nissilä, Leena 2011. Viron kielen vaikutus suomen kielen verbien ja niiden rek-
tioiden oppimiseen [’Impact of the Estonian language on the learning of 
Finnish verbs and their rections’]. Acta Universitatis Ouluensis. B, Huma-
niora. Oulu: University of Oulu. http://urn.#/urn:isbn:9789514296161 

Osterman, Karen F., Robert B. Kottkamp 2004. Re!ective Practice for Educators. 
Professional Development to Improve Student Learning. $ousand Oaks, 
Ca: Corwin Press. 

Piske, $orsten, Ian R. A. MacKay, James Emil Flege 2001. Factors a%ecting degree 
of foreign accent in and L2: A review. – Journal of Phonetics 29 (2), 191–
215. http://dx.doi.org/10.1006/jpho.2001.0134 

Skutnabb-Kangas, Tove 1988. Vähemmistö, kieli ja rasismi. Helsinki: Gaudeamus.
Street, Richard L., Robert Hopper 1982. A model of speech style evaluation. – 

E. Bouchard Ryan, H. Giles (Eds.), Attitudes towards Language Variation. 
Social and Applied Contexts. London: Edward Arnold.

Suni, Minna 1996. Maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen taito peruskoulun 
päättövaiheessa. Opetushallitus. Moniste 11/1996. 

Tarnanen, Mirja 1998. Ymmärtämisen arvioinnin monet kasvot. – Tempus 7, 
13–15.

Tarnanen, Mirja 2014. Arvioija taidon arvottajana. – T.  Leblay, T.  Lammervo, 
M.  Tarnanen (Toim.), Yleiset Kielitutkinnot 20 vuotta. Opetushallitus. 
Raportit ja selvitykset 16, 115–124.

Toivola, Minnaleena 2011. Vieraan aksentin arviointi ja mittaaminen Suomessa. 
Väitöskirja. Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos. http://urn.#/
URN:ISBN:978-952-10-7217-8 

Tossavainen, Henna, Sari Ahola 2014. Yleisten kielitutkintojen arvioijakoulutus. – 
T. Leblay, T. Lammervo,  M. Tarnanen (Toim.), Yleiset Kielitutkinnot 20 
vuotta. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 16, 125–134.

Tuomi, Jouni, Anneli Sarajärvi 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 
Tammi.

Ullakonoja, Riikka 2011. Da. Eto Vopros! Prosodic development of Finnish 
students’ read-aloud Russian during study in Russia. Jyväskylä Stu-
dies in Humanities 151. Jyväskylä: University of Jyväskylä. http://urn.#/
URN:ISBN:978-951-39-4209-0 

Yleisten kielitutkintojen perusteet 2011. Määräys 24/011/2011. Opetushallitus.



5 2

Finnish raters’ beliefs about assessing Estonian 
speakers in a Finnish language test: easy or difficult?

S A R I  A H O L A ,  H E N N A  T O S S A V A I N E N
University of Jyväskylä

$is paper aims to contribute to our understanding on rater beliefs and views 
and to promote transparency in rater’s work in the form of re!ection. $e paper 
focuses on professional Finnish raters’ beliefs and views of assessing L1 Estonian 
speakers in the criteria-referenced Finnish language test of the National Certi#-
cates of Language Pro#ciency test system. Finnish raters (N = 27) were asked via 
email to shortly re!ect on what they #nd easy and what di&cult in rating Esto-
nian speakers’ writing and speaking skills in the Finnish language test. $e rat-
ers re!ected on many issues which may or may not have direct in!uence in their 
rating thus bringing about assessment issues relating to reliability and validity: 
rating in!uenced by views and beliefs outside the established CEFR-based crite-
ria. Content analysis was used to classify and organize the answers. Rater views 
highlighted the closeness of Estonian and Finnish cultures and language rela-
tions, which had both positive and negative impact on their attitudes. $e raters 
regarded this closeness as a merit in that the test tasks and instructions were 
o'en easily understandable by the candidates and that the candidates appeared 
to be trained to taking tests, i.e. had considerable test-taking skills compared to 
candidates from more distant cultures. As the two languages are closely related, 
there is also considerable overlap between them, hence the raters pointed out 
that it was at times di&cult to identify whether the candidates were speaking 
or writing Finnish or Estonian and more importantly whether this in!uences 
and should in!uence their assessment or not. $ere was negative interference in 
particular in words, idioms and grammar but in general mistakes made by these 
candidates were o'en minor and did not impede understanding. An unsolved 
issue from the rating perspective was the fact that raters could understand the 
candidates even though it was not clear which of the two languages was in use. 
While at the same time individual mistakes were not the focus in assessment but 
rather understanding the candidate product, the raters wished to point out this 
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fairness issue in rating the skills in a language. $e raters generally considered 
the candidate products easy to read and listen to, thus a common assessment 
criterion, !uency was usually ful#lled. 

Keywords: validity in language assessment, rater beliefs, Finnish as L2, Estonian
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Sujuvaa mutta viron kielen vaikutusta 

Yleisten kielitutkintojen arvioijien käsityksiä  
vironkielisten suomenoppijoiden suullisesta taidosta 

Sari Ahola

1 Johdanto

Yleisten kielitutkintojen (Ykin) tutkintotodistus on merkityksellinen testiin osallis-
tuville, koska sitä käytetään paitsi niin työelämässä kuin opiskelussa tarvittavan kieli-
taidon todistamiseen myös Suomen kansalaisuuden edellytyksenä olevan kielitaidon 
osoittamiseen (Neittaanmäki & Hirvelä 2014: 50; Soramäki 2014: 40−41). Todistuksen 
merkityksellisyyden vuoksi on tärkeää, että osallistujien saamat arviot ovat luotettavia ja 
että arvioijat toimivat testijärjestelmän viitekehyksen ja kielitaitokäsityksen mukaisesti. 

Arviointi on kuitenkin inhimillistä toimintaa, jossa arvioijan omat tuntemukset ja 
käsitykset vaikuttavat taustalla. Luotettava arviointi edellyttääkin sitä, että arvioija tu-
lee tietoiseksi työhönsä vaikuttavista subjektiivista tekijöistä (Tarnanen 2014: 122). Li-
säksi arvioijat kiinnittävät usein huomiota sellaisiin kielitaidon piirteisiin, joiden hal-
lintaa he pitävät arvossa (Varis 2012; Honko 2017). Tästä syystä tietyt kielen piirteet 
voivat saada muita piirteitä merkittävämmän aseman arvioinnissa. Jotta osallistujien 
saamat arviot olisivat mahdollisimman osuvia, on tärkeää seurata eri tavoin arvioijien 
toimintaa ja heidän arviointikäyttäytymistään. Jos emme tiedä, mitä he ajattelevat ja 
tekevät arvioinnin aikana, emme myöskään voi tietää, mitä heidän arvionsa tarkoitta-
vat (Connor-Linton 1995: 763; Johnson & Lim 2009: 486).

Tässä artikkelissa tarkastelen Ykin suomen kielen arvioijien käsityksiä viron-
kielisten suomenoppijoiden suullisesta kielitaidosta. Vironkieliset suomenoppijat valit-
sin tutkimuskohteeksi siksi, että he edustavat Ykin osallistujajoukossa määrältään mer-
kittävää ensikielen ryhmää, mutta myös siksi, että arvioijat pitävät heitä hyvinä suo-
men kielen taitajina. Arvioijien käsityksiä vironkielisten hyvästä kielitaidosta tukevat 
lisäksi Ykin tutkintotulokset; noin 97 % vironkielisistä saavuttaa suomen kielen keski-
tason tutkinnon kaikista osataidoista (tekstin ja puheen ymmärtäminen, puhuminen 
ja kirjoittaminen) vähintään taitotason 3 (≈B1) (ks. Eurooppalainen viitekehys 2003). 
Tutkimuskysymykseni onkin, mistä piirteistä arvioijien käsitysten mukaan hyvä suul-
linen kielitaito koostuu ja mitä käsityksiä ylipäätään vironkielisten suomen oppijoiden 
suulliseen kielitaitoon liittyy. Koska arvioijat myös tunnistavat vironkieliset oppijat hy-
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vin, kuvailen artikkelissa lisäksi sitä, mistä arvioijat heidät tunnistavat ja miten tunnis-
taminen vaikuttaa kielitaitoa koskeviin käsityksiin. 

2 Arviointi ja vironkieliset oppijat tarkastelun kohteena

Arviointi liitetään osaksi opettajan ammattitaitoa, minkä vuoksi sen oikeellisuutta ja 
luotettavuutta ei lähdetä kovin herkästi kyseenlaistamaan, vaikka arvioinnilla on usein 
merkitystä arvioitavien elämälle. Opetukseen liittyvässä arvioinnissa opettaja voi tu-
keutua jatkuvaan ja useista suorituksista koostuvaan näyttöön oppijan taidosta, mutta 
testiarvioinnissa arviointi kohdistuu oppijan senhetkiseen taitoon ja taitoa mitataan 
tarkasti valikoitujen testitehtävien avulla. Tällainen arviointi edellyttää sitä tekeviltä 
selkeää näkemystä arvioitavasta taidosta ja arviointikriteereistä mutta myös hyvää 
päätöksenteko kykyä. (Ks. Tarnanen 2002: 48−52.) Artikkelini tavoitteena onkin tuot-
taa lisätietoa testiarvioinnin parissa toimivien arvioijien arviointikäyttäytymisestä ja 
arviointiin vaikuttavista tekijöistä.

Vaikka arviointia tehdään yhteiskunnassa joka puolella, Suomessa on varsin vähän 
Ykin kaltaisia kielitaidon arviointiin keskittyviä testijärjestelmiä. Tästä syystä testi-
arviointiin liittyvä tutkimus on ollut vähäistä (ks. Huhta 1993; Huhta & Suontausta 
1993; Hildén 2000). Myöskään arvioijien arviointikäyttäytymiseen liittyviä tutkimuk-
sia on Mirja Tarnasen väitöskirjaa (2002) lukuun ottamatta julkaistu vain muutamia 
(Ahola 2016; Ahola & Tossavainen 2016). Kotimaiset käsitystutkimukset puolestaan 
ovat pääosin keskittyneet vieraan ja toisen kielen oppimisen kontekstiin (esim. Nikula 
2010; Ilola 2018) tai opettajien käsityksiin kielitaidosta (esim. Jaakkola 1997; Salo 2010), 
eivät arviointia tekevien opettajien arviointikäyttäytymiseen.

Useat vironkielisiin suomenoppijoihin liittyvät tutkimukset ovat tarkastelleet 
lähde kielen vaikutusta kohdekieleen (esim. Kaivapalu 2005, 2009; Nissilä 2011; Sii-
velt & Mustonen 2013), koska kielten välisten erojen ja samankaltaisuuksien tunnista-
misen on todettu edesauttavan kielenoppimista. Oppimista edistää oppijan tietoisuus 
siitä, milloin lähdekielen malli johtaa kohdekieliseen tuotokseen ja milloin se taas tuo 
 ei-kohdekielen omaisia piirteitä mukanaan (Kaivapalu 2005: 27; 2009: 397). Oppimi-
sessa on siis kyse oppijan omista käsityksistä ja kokemuksista sekä niiden havainnoin-
nista. Tässä artikkelissa ei kuitenkaan suoranaisesti tarkastella lähdekielen piirteiden 
vaikutuksia kohdekieleen, vaan painopiste on siinä, miten lähdekielen tunnistettavat 
piirteet vaikuttavat käsityksiin oppijan kohdekielen taidosta. 

Testiarvioinnin parissa toimivat arvioijat usein tunnistavat puhujan ensikielen 
suullista tuotosta arvioidessaan, mutta tunnistamisen vaikutusta arviointeihin ei ole 
aikaisemmin Suomessa tutkittu. Sen sijaan englannin kielen arviointiin liittyvissä 
tutkimuksissa on todettu puheäänellä ja äänensävyllä sekä käsialalla olevan merki-
tystä kieli taidosta tehtävään arvioon (Orr 2002; Hammerschmidt & Sudsawad 2004: 
188−189; Sato 2011). Lisäksi on havaittu, että ääntämisen (aksentin) perusteella tehdään 
päätelmiä jopa oppijoiden sosiaalisesta taustasta ja heidän henkilökohtaisista ominai-
suuksistaan, kuten ystävällisyydestä ja miellyttävyydestä (Brennan & Brennan 1981; 
Nesdale & Rooney 1996; Lindemann 2005). Myös oppijan aksentin tuttuus (Rubin 
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1992; Carey, Mannell & Dunn 2010) vaikuttaa positiivisesti hänen saamiinsa arvioi hin. 
Aikaisempien tutkimuksien perusteella voidaan siis olettaa, että oppijan ensi kieleen 
liittyvät positiiviset ja negatiiviset käsitykset ja arvioijan kokemukset kyseisen ensi-
kielen oppijoista vaikuttavat arviointiin. 

3 Aineisto ja menetelmät

Artikkelissa käyttämäni aineisto liittyy Rikkinäistä suomea: Aksenttien arviointi 
yhteis kunnallisena portinvartijana -tutkimushankkeeseen (2018−2022)1, jossa tarkas-
tellaan viiden ensikielen (arabia, thai, venäjä, suomenruotsi ja viro) kautta vieraan 
aksentin vaikutusta suullisesta suomen kielen taidosta annettaviin arvioihin. Kuta-
kin ensi kieltä aineistossa edustaa kymmenen Ykin suomen kielen keskitason (tasot 3 
ja 4) tutkintoon osallistunutta, joiden puhesuoritukset 44 arvioijaa arvioi Ykin taito-
tasoasteikolle 1−6. Ykin kuusiportainen taitotasoasteikko vastaa Eurooppalaisen viite-
kehyksen (EVK) taitotaso asteikkoa A1−C2 (Eurooppalainen viitekehys 2003). Keski-
tason puhumisen osakokeessa on neljä tehtävää, joista yksi valittiin tutkimukseen. 
Tässä tehtävässä osallistujat puhuivat 1½ minuutin ajan ohjattujen kysymysten avulla 
asumiseen liittyvästä aiheesta. 

Hankkeen tutkimusaineisto kerättiin internetpohjaisella arviointialustalla ja arvioin-
nissa käytettiin Ykin puhumisen arviointikriteereitä (ks. Yki). Arviointikriteereissä pu-
humisen taito on kuvattu yleistaitoa kuvaavan kriteerin lisäksi kuudella analyyttisella 
kriteerillä: sujuvuus, joustavuus, ilmaisun tarkkuus/laajuus/idiomaattisuus, rakenteiden 
tarkkuus, ääntäminen ja fonologinen hallinta sekä koherenssi/sidosteisuus. Puhumi-
sen suoritusta arvioidessaan arvioijat hyödyntävät analyyttisia kriteereitä, mutta anta-
vat suorituksesta vain yhden holistisen arvioin. Annettu arvio pohjautuu yleensä niihin 
kielen piirteisiin, jotka arvioijista parhaiten kuvaavat arvioitavan taitoa (Lumley 2005). 
Tutkimushankkeessa arvioijia pyydettiin holistisen yleiskriteerin ohessa antamaan ar-
viot myös eri analyyttisista kriteereistä. Lisäksi arvioijilla oli mahdollisuus kirjoittaa pe-
rusteluja ja huomioita oppijoiden suorituksista ja antamistaan taitotasoarvioista. 

Hankkeessa tutkimuksen keskiössä ovat osallistujan ensikielen tunnistaminen ja 
sen vaikutus puhumisen arviointiin. Tästä syystä arviointialustalla arvioijia pyydet-
tiin nimeämään oppijan ensikieli. Lisäksi heidän tuli määritellä Likert-asteikon avulla, 
kuinka varmoja he olivat ensikielen tunnistamisesta sekä kirjoittaa perustelu sille, mi-
ten he päätyivät juuri tähän ensikieleen. Ensikielen tunnistaminen on myös tämän ar-
tikkelin kannalta keskeinen muuttuja, koska sen avulla voi tarkastella vironkielisiin 
suomenoppijoihin liittyviä käsityksiä ja sitä, miten tunnistaminen vaikuttaa kielitaitoa 
koskeviin käsityksiin. 

Artikkelini tukena ovat tutkimushankkeen kautta saadut tilastolliset tiedot siitä, 
kuinka hyvin arvioijat ovat tunnistaneet oppijoiden ensikielen. Pääosassa on kuitenkin 
laadullinen aineisto, joka pohjautuu arvioijien kirjallisiin huomioihin suorituksista. 
Ennen laadullista analyysia lähestyin aineistoa tematisoinnin kautta etsimällä arvioi-

1.  Suomen Akatemian hanke 315581.
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jien kirjallisissa huomioissa usein esiintyviä aiheita ja tutkimuskysymyksieni kannalta 
keskeisiä kuvauksia vironkielisten suullisesta taidosta. (Esim. Eskola & Suoranta 1998: 
175–179.) 

Analysoin tematisoituja aineistokokoelmia syvemmin diskurssianalyysin avulla 
edeten tekstuaaliselta ja lingvistiseltä tasolta tulkinnan kautta analyysiin. Diskurssi-
analyysi sopii tutkimukseeni hyvin, koska arvioijien käyttämät sanat ja ilmaisut kan-
tavat erilaisia merkityksiä ympäröivästä yhteiskunnasta, kulttuurista ja aikakaudesta 
sekä arvioijia ympäröivistä konteksteista (esim. Pietikäinen & Mäntynen 2009: 11−14). 
Analyysissa nämä kirjalliset kommentit asetetaan tilanteiseen, intertekstuaaliseen ja 
yhteiskunnalliseen kontekstiinsa, jotta ilmaisujen kantamat merkitykset voidaan tul-
kita. Tässä artikkelissa teen tulkitsevaa analyysia, jossa käyn keskustelua aineiston 
kanssa ja sitä kautta kuvaan ja selitän arvioinnin taustalla vaikuttavia käsityksiä. (Ks. 
Siltaoja & Vehkaperä 2011: 213–218.)

Näkökulmani kielitaitokäsityksiin nojautuu kontekstuaaliseen käsitystutkimukseen 
(Barcelos 2003: 19−25), jossa käsitykset nähdään tilanteisina ja vuorovaikutuksessa 
muotoutuvina ja jonka mukaan käsityksiin vaikuttavat toiset ihmiset, yhteiskunta, ym-
päröivä kulttuuri, tunteet ja yksilön oma minäkuva (Peng 2011: 321; Barcelos & Kalaja 
2011: 285). Vaikka käsitykset nähdäänkin muuttuvina, monitahoisina ja dynaamisina 
ja joskus jopa ristiriitaisina (Negueruela-Azarola 2011: 360−361), osa niistä muodos-
taa pysyvämmän käsitysverkoston, jonka muuttaminen ja muokkaantuminen vaatii ai-
kaa (Pajares 1992: 317−318; Woods 2003: 217−218, 226−227). Näkemykseni kielitaito-
käsityksistä linkittyy ennen kaikkea sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen (Vygotsky 
1978; Lantolf & Appell 1994), jossa käsityksiä pidetään sosiaalisesti ja kulttuurillisesti 
välittyneinä (Negueruela- Azarola 2011: 361). Joskus käsitykset voivat olla jopa ideologi-
sesti värittyneitä, jolloin ne liittyvät kiinteästi kieli-ideologioihin (De Costa 2011: 352). 

4 Arvioijana toimiminen

Yleisten kielitutkintojen arvioijat ovat kielten opettajia, joiden käsityksiin vaikutta-
vat opettajan substanssi- ja pedagogisen tiedon muodostama teoreettinen tieto ja sekä 
käytännön että kokemuksen kautta saatu tieto (Clandinin & Connelly 1986: 386; Sakui 
& Gaies 2003: 154). Käytännöllinen ja kokemuksellinen tieto sisältää myös uskomuk-
sia ja käsityksiä (Golombek 1998: 448), jotka voivat liittyä esimerkiksi kielen luontee-
seen, lingvististen piirteiden arvoon ja hierarkiaan (Mercer 2011: 343). Lisäksi arvioi-
jien kielitaito käsityksiä muokkaavat Ykin arviointikoulutukset ja kokemukset erilais-
ten testiin osallistujien arvioinnista. Käsityksiä muokkaavat myös muiden arvioijien 
käsitykset, joista arvioijat tulevat tietoiseksi arviointikoulutuksissa. Arvioijan käsityk-
siin kielitaidosta, kielitaidon kehittymisestä ja taitotasoista vaikuttavat siis useat tekijät. 

Erilaiset käsitykset saattavat näkyä erilaisina arvioina, koska käsitystensä ohjaa-
mina arvioijat voivat tulkita arviointia ohjaavat tehtävät ja arviointikriteerit eri ta-
voin kuin kollegansa (Orr 2002: 151−153). Arvioijien toimintaan liittyvät tutkimukset 
(Lim 2011: 550–552; Ang-Av & Goh 2011: 32; Davis 2016: 132) ovat osoittaneet arvioi-
jien eroavan toisistaan lempeyden ja ankaruuden suhteen, mutta arviointikoulutuksen 
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ja  -kokemuksen, selkeiden arviointikriteereiden sekä tietoisuuden omasta arviointi-
linjasta on todettu tukevan arvioijien yhdenmukaista toimintaa (Barkaoui 2010: 67; 
Kim 2015: 255). Lisäksi arvioi tavan ominaisuudet voivat herättää erilaisia tunnetiloja 
tai jopa stereo typioita ja arvottamista (Brennan & Brennan 1981; Nesdale & Rooney 
1996). Tällaiset affektiiviset tekijät ovat usein lähtöisin arvioijan subjektiivisista koke-
muksista, ja ne saattavat olla hänelle itselleenkin tiedostamattomia. Affektiivisten teki-
jöiden merkitys ja voimakkuus vaihtelevat sen mukaan, miten ne ovat toiminnallisesti 
linkittyneet käsityksiin. (Pajares 1992: 318; Barcelos & Kalaja 2011: 285–287.) 

Arvioijien toimintaan pyritään vaikuttamaan tutkintojärjestelmissä eri tavoin, jotta 
laadukkaan arvioinnin (ks. Bachman 1990: 241; Weir 1990: 32; Brown 2004: 21−22) peri-
aatteet toteutuvat. Arvioijien toiminnan yhdenmukaisuutta tuetaan arviointi koulutusten 
avulla (esim. Weigle 1994; Lim 2011; Attali 2016), selkeillä arviointi kriteereillä ja nii-
den yhtenäisellä tulkinnalla (esim. Lumley 2002, 2005; Barkaoui 2010) ja arvioinnissa 
käytettävien tehtävien standardoinnilla (esim. Cizek & Bunch 2007) sekä seuraamalla 
ar vioijien ankaruutta tai lempeyttä ja johdonmukaisuutta (esim. Lumley 2005; Eckes 
2008; Lim 2011). Tilastollisten menetelmien, kuten bias-analyysin, avulla voidaan lisäksi 
tarkastella arvioijien toimintaa suhteessa erilaisiin osallistujaryhmiin (esim. yhteinen 
ensi kieli) tai jopa suhteessa yksittäisiin osallistujiin (Myford & Wolfe 2003, 2004). 

5 Arvioijien käsityksiä vironkielisten suomenoppijoiden suullisesta 
kielitaidosta

Tämä luku rakentuu seuraavasti: Alaluvussa 5.1 kuvaan ensin sitä, mistä arvioijat tun-
nistivat oppijoiden ensikielen ja millaisista käsityksistä arvioijien kommentit viestivät. 
En tarkastele artikkelissa ensikielen tunnistamiseen liittyviä perusteluja laajemmin fo-
nologian, morfologian, semantiikan, syntaksin tai leksikologian näkökulmista enkä ota 
kantaa siihen, ovatko tuotoksiin liittyvät havainnot oikein tai väärin, vaan keskityn 
siihen, mitä kielenpiirteisiin liittyvät huomiot kertovat arvioijien kielitaito käsityksistä. 
Alaluvussa 5.2 puolestaan esittelen tarkemmin neljä vironkielistä osallistujaa, joiden 
kautta syvennän analyysia niistä arvioijien käsityksistä, jotka liittyvät suulliseen kieli-
taitoon ja hyvän kielitaidon piirteisiin sekä siihen, miten ensikielen tunnistaminen 
vaikuttaa kielitaitoa koskeviin käsityksiin. Nämä neljä osallistujaa valitsin tarkastelun 
kohteeksi siitä syystä, että heistä kaksi lähes kaikki arvioijat tunnistivat vironkielisiksi, 
kun taas kahta muuta kaikki eivät tunnistaneet viroa ensikielenään puhuviksi.

5.1 Vironkielisten suomenoppijoiden ensikielen tunnistaminen ja käsitykset kieli-
taidosta

Kaiken kaikkiaan arvioijat tunnistivat hyvin Rikkinäistä suomea -hankkeeseen osallis-
tuneiden kymmenen vironkielisen ensikielen. Vastausten perusteella 76 % arvioijista 
tunnisti joko varmasti tai melko varmasti heidät vironkielisiksi. Asetelmassa 1 on esi-
telty tyypillisimpiä arvioijien mainitsemia kielenpiirteitä, joihin he kertovat tunnista-
misen perustuneen.
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Asetelma 1. 
Vironkielisten oppijoiden tunnistaminen.

Intonaatio •  Puhenuotti on hieman laulavampi kuin meillä ja siis melko 
 virolainen 

• Kohdekielenomainen intonaatio viittaisi viroon
• Intonaatio erittäin virolainen –laulavampi

Puherytmi • Rytmi kuulostaa virolaiselta
•  Luulen puhujan olevan vironkielinen, vaikka hän puhuukin melkein 

virheetöntä kieltä. Jotkut vokaalit, konsonantit ja sanavalinnat, rytmi 
tuovat mieleen viron. 

• Puheen rytmi yhdistettynä suomen hyvään osaamiseen 
• Hyvin luontevaa rytmiltään ja sanapainoiltaan

Sanasto • Vironkielinen sana joukossa
• Selvästi viron kielen sanastoa
• Sanat jotka menevät suomen kanssa sekaisin
•  Luulen puhujan käyttäneen jopa vironkielisiä sanoja puheessaan, 

mitä vironpuhujat tekevät usein kompensoidakseen puutteellista 
sana varastoaan

• Lyhennetyt sanat: kui, et, ei siit mitä, emänt, pihal
•  Paljon sanastollista interferenssiä (kui ’kun’, võtan ’otan’, sööma ’syö-

mään’)
Rakenteet • Rakenteissa on viron piirteitä

•  Puheessa on joitakin rakenteita, jotka todennäköisesti virolle tyypil-
lisiä.

• Virolaiset pronominit ja konjunktiot ja mm. verbin taivutus
•  Virolaisia rakenteita, mm. genetiivi ilman n-tunnusta, partitiivin 

tunnuksena lyhyt vokaali
• Korjaa virolaisia rakenteita suomen rakenteisiin (itsekin > itsekään)
• On mukana rakenteita: käin, lastele

Vokaalien  
ääntyminen

• Sanan toisessa vokaalissa lyhentymää
• Vokaalien kestot
•  Vokaalisointu oli hukassa joissakin sellaisissa sanoissa, jotka ovat 

 virossa muuten samoja kuin meillä, mutta ilman vokaalisointua
• Jälkitavujen vokaalit jäävät välillä lyhyiksi
• Pitkät vokaalit on lyhyempiä
• Vokaali(yhtymien) laveneminen
• Vokaalisoinnun puuttuminen
• Diftongien oikeneminen
• Loppuheitto
• Vokaalien putoaminen sanan lopusta

Konsonanttien 
ääntyminen

• Paikoin konsonanttien ääntämistä lievästi pidempänä
• Liudentuneet konsonantit
• Aavistuksen horjuntaa kestoissa (pitkät konsonantit lyhempiä)
• Konsonanttivaihtelun ”virheet” kuulostavat virolaiselta
• Kaksoiskonsonanttien pituus
• t, d ja l äänne
• Geminaattojen lyheneminen, esim. parvekkeela, niile
• Virolainen äng-äänne (kenengän = kenenkään)
• k-äänne on joskus liian ”pehmeä”
• Liudentunut l
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Edellä esitetyistä huomioista on havaittavissa, että arvioijat löysivät oppijoiden pu-
heesta useita vironkielisyyteen viittaavia vihjeitä. Tunnistaminen tapahtui yleensä yk-
sittäisten kielellisten vihjeiden perusteella (ks. esim. 1–3), kuten vironkielisen sanan, 
suomen kielestä poikkeavan rakennemuodon tai ääntämisessä havaitun vieras peräisen 
piirteen perusteella.

(1) Siellä oli kerran -kin kun olisi pitänyt olla -kaan.

(2) Ei mitään kovin selviä virolaisuuksia mutta oli siellä ”tegemisiä” ja ”terve” 
kuulosti alussa kovin virolaiselta.

(3) d:n ääntyminen hieman t:n kaltaisena kuitenkin viittaisi etelänaapuriimme.

Arvioijien mainitsemat vironkielisyyteen viittaavat piirteet ovat tyypillisiä viron-
kielisten oppijoiden vaikeuksia suomen kielessä. Esimerkiksi Kaivapalu (2005, 2009) 
on havainnut vironkielisten kielenkäytössä vastaavia piirteitä tutkiessaan viron vai-
kutusta suomen oppimiseen. Arvioijien tekemät havainnot ovat myös saman kaltaisia 
kuin Jääskeläisen (2002) tutkimuksessa, jossa tarkastellaan vironkielisten äänne-
variaatiota puhesuomessa. 

Vaikka lähdekielen vaikutuksesta aiheutuneet piirteet olivat varsin mitättömiä 
vuoro vaikutuksen ja kielen toiminnallisuuden näkökulmasta, arvioijat löysivät niitä lä-
hes kaikkien vironkielisten tuotoksista. Arvioijien varsin tarkat kuvaukset lähde kielen 
vaikutuksesta kertovat lähdekielen piirteiden tunnistamisen helppoudesta, ja he käytti-
vätkin huomioissaan usein vahvaan tunnistamiseen liittyviä ilmaisuja: melko virolaista, 
erittäin virolainen intonaatio, helppo tunnistaa virolaiseksi, melko paljon vironomaista 
siirtovaikutusta, vahva viron kielen vaikutus. Tunnistaminen on yhteydessä siihen, että 
useat arvioijat ovat suomen opintojen yhteydessä opiskelleet viroa ja siten osasivat yh-
distää tietyt kielenpiirteet vironkielisiin oppijoihin. Huomioissaan arvioijat ilmaisivat 
teoreettisten opintojensa ja myös työkokemuksensa kautta muodostuneita käsityk-
siään, jotka usein muokkaantuvat henkilökohtaisiksi käsityksiksi omien kokemusten 
ja tietorakenteiden kautta (Woods & Çakir 2011: 387−389). 

Arvioijat nimittivät usein vironkielisten tuotoksissa ilmenneitä puutteita lipsahduk-
siksi. Lipsahduksilla viitattiin yksittäisiin puutteisiin tuotoksissa, mutta viittauksilla 
lipsahduksiin myös korostettiin vironkielisten hyvää suomen taitoa. Jos kieli taidon 
taso ei vastannut odotuksia, tämä oli yllätys − ja jopa pettymys, kuten seuraavista esi-
merkeistä voi havaita.

(4) Sanavaraston luulisin olevan laajempi. Mietin, että enhän anna liian hyvää 
arvosanaa siksi, että virolainen oppii ehkä nopeammin suomea.

(5) Heikko suoritus virolaiselta, viesti tulee kuitenkin ymmärretyksi.

(6) Virolaisen arviointi on hankalaa, koska virolaisuuksista ei haluaisi rangaista, 
jos on ymmärrettävää.
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Arvioijien huomiot viestivät kielitaidon tasoon liittyvistä odotuksista, jotka ovat yhtey-
dessä kielten geneettiseen ja typologiseen läheisyyteen ja siihen liittyvään kielen-
hallinnan helppouteen. Lähde- ja kohdekielen typologiset yhtäläisyydet eivät aina 
kuitenkaan tarkoita kielen oppimisen helppoutta. (Kaivapalu 2005: 26; Sulkala 1996.) 
Vironkieliset toki hallitsevat ensikielensä perusteella monia suomen kielen piirteitä, 
mutta lähisukukielisyydestä on enemmän hyötyä kielen vastaanottamisessa ja ymmär-
tämisessä kuin tuottamisessa (Kaivapalu mp.). 

Ensikielen tunnistamisella näyttää edellä esitettyjen huomioiden valossa olevan yh-
teyksiä käsityksiin kielitaidosta. Huomioita tukevat Rikkinäistä suomea -hankkeessa 
tehdyt tilastolliset analyysit (kuvio 1). Analyyseissa tutkittiin kolmen tekijän (äidin-
kieli, tunnistaminen ja arviointikriteerit) yhdysvaikutusta Facets-ohjelman MFRM-
mallin (Many-Facets Rasch Measurement) avulla (ks. Linacre 2009). Kuviossa on mer-
kitty yhtenäisillä mustilla viivoilla välille raja-arvot (2 ja -2), joiden ylä- tai alapuolelle 
jäävät kriteerit ovat tilastollisesti merkitseviä. 
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Kuvio 1. 
Ensikielen tunnistamisen vaikutus kielen piirteiden taitotasoarvioihin.

Kuviosta 1 on havaittavissa, että vironkieliseksi tunnistetut saivat tunnistamattomia 
hieman paremmat arviot ilmaisun tarkkuudesta, laajuudesta ja idiomaattisuudesta (sa-
nasto) sekä rakenteiden tarkkuudesta mutta huonommat arviot ääntämisen ja fono-
logian hallinnasta. Näiden yksittäisten kriteereiden arvioilla ei ollut vaikutusta oppi-
joiden saamaan kielitaidon yleistaitotasoarvioon. Tulokset viittaavat kuitenkin siihen, 
että arviointitilanteessa tunnistaminen vaikuttaa arvioijien käsityksiin joidenkin yksit-
täisten kielen piirteiden osalta. 

Yksi selitys siihen, miksi vironkieliseksi tunnistettuja palkittiin rakenteiden ja sanas-
ton hallinnasta, on oppijoiden kielitaidon taso. Eckes (2008: 180; ks. myös  Pollitt & Mur-
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ray 1996) on havainnut oppijan kielitaitotason ohjaavan arviointia. Taitotaso vaikuttaa sii-
hen, mihin kielen piirteisiin arvioijat keskittyvät oppijoiden tuotoksissa. Koska ylemmillä 
taitotasoilla ilmaisun (sanaston) tarkkuus, laajuus ja idiomaattisuus sekä rakenteiden 
tarkkuus korostuvat (Eurooppalainen viitekehys 2003), myös ar vioinnissa näihin piirtei-
siin kiinnitetään enemmän huomiota. Lisäksi taustalla voivat vaikuttaa arvioijien käsityk-
set sanaston ja rakenteiden hallinnan tärkeydestä, jolloin he herkästi perustavat arvionsa 
näiden piirteiden hallintaan (Brown, Iwashita &  McNamara 2005; Bøhn 2015: 8).

Ilmaisun tarkkuuden, laajuuden ja idiomaattisuuden sekä rakenteen tarkkuuden 
hyviä taitotasoarvioita tukivat arvioijien huomiot sujuvista ja luontevista tuotoksista. 
Sujuvuus yhdistyy usein kielen tuottamisen helppouteen, mutta se liitetään myös sa-
naston ja rakenteiden monipuolisuuteen ja kompleksisuuteen (Chambers 1997: 535, 
543). Vironkielisten puhuma suomi kuulostaa usein varsin kohdekielenomaiselta, 
vaikka oppijan tuotoksessa olisikin paljon oman lähdekielen vaikutusta. Tuotosten su-
juvuus vahvistaa vaikutelmaa hyvästä kielitaidosta, ja sitä kautta se voi vaikuttaa käsi-
tyksiin sanaston ja rakenteiden hyvästä hallinnasta.  

Arvioijien mukaan oppijoiden satunnaiset puutteet eivät heikentäneet tuotoksen 
ymmärrettävyyttä. Ymmärrettävyys on kuitenkin varsin monisyinen ilmiö, koska sii-
hen vaikuttavat kielen eri piirteiden lisäksi muiden muassa tehtävän aihepiiri ja oppi-
jan ensikielen tuttuus. Usein hyvään ymmärrettävyyteen yhdistetään sanastollinen ja 
rakenteellinen tarkkuus (Isaacs & Trofimovich 2012: 484, 491, 497), mikä arvioijien kir-
jallisten huomioidenkin perusteella vahvisti vironkielisten oppijoiden tuotosten ym-
märrettävyyttä. Tämä yhteys näkyi myös oppijoille annetuissa taitotasoarvioissa. 

Vironkielisten oppijoiden ääntämisen ja fonologian hallinta arvioitiin muita ana-
lyyttisia kriteereitä heikommaksi (ks. kuviota 1). Tulos on yllättävä, koska ensikielen 
tuttuus on yleensä yhteydessä parempiin arvioihin ääntämisestä (Carey ym. 2010: 215). 
Lisäksi kirjalliset huomiot eivät tukeneet annettuja arvioita, koska niissä arvioijat ku-
vailivat vironkielisten ääntämistä usein kohdekielenomaiseksi ja heidän taitoaan ver-
rattiin jopa natiivikielenpuhujiin.

Arvioijien mielestä ääntämisen ja fonologian hallinnan arviointia vaikeuttivat Ykin 
arviointikriteerit, jotka eivät ole tämän kriteerin osalta tarpeeksi yksityiskohtaiset kieli-
taidon ylemmillä taitotasoilla. Ehkä tämän vuoksi he kuvasivat fonologisten ansioi-
den ja puutteiden rinnalla myös monia muita tuotoksissa esiintyviä piirteitä: puheessa 
esiintyviä taukoja, epäselvää puhetapaa, puheen hitautta, äänenkorkeutta ja suomen 
kielen murteelta kuulostavaa kieltä. Edellä mainitut piirteet liittyvät enemmän oppijan 
persoonaan ja puhumisen tapoihin kuin ääntämisen ja fonologian hallintaan, mutta 
näillä vaikutti olevan merkitystä määriteltäessä tämän taitoa ääntää suomea.

Käsitykset ääntämisen hyvyydestä ja heikkoudesta sekä ymmärrettävyydestä ovat 
hyvin henkilökohtaisia (ks. Munro & Derwing 1995). Lisäksi jos oppijan ensikieli tun-
nistetaan, se herättää kuulijoissa erilaisia mielikuvia ja stereotypioita, jotka vaikutta-
vat kielitaidosta tehtyihin arvioihin, ennen kaikkea ääntämisen arvioihin (Kang 2008: 
186). Arvioijien huomiot tunnistettavista vironkielisistä piirteistä ääntämisessä, ku-
ten vironkielisestä intonaatiosta, puherytmistä ja aksentista, kielennettiin puutteiksi, 
vaikka muuten oppijoiden tuotoksia kiiteltiin. Oppijat tunnistettiin yleensä juuri ääntä-
misestä vieraskielisiksi, mikä todennäköisesti vaikutti käsityksiin ääntämisen heikkou-
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desta verrattuna muihin kielitaidon piirteisiin. Nämä löydökset viittaavat edellä mai-
nittujen tutkimusten ohella siihen, että lähdekielen tunnistaminen vaikuttaa arvioin-
tiin ja kieli taidosta tehtäviin päätelmiin.

5.2 Neljän vironkielisen oppijan suomen kielen taito

Seuraavaksi esittelen neljä vironkielistä oppijaa tarkemmin: kaksi parhaiten ja kaksi 
heikoiten vironkieliseksi tunnistettua. Olen antanut heille seuraavat pseudonyymit: 
kaksi parhaiten tunnistettua vironkielistä ovat miehiä, Mati ja Heiki, ja kaksi heikoiten 
tunnistettua puolestaan naisia, Maria ja Julia.2 

Taulukossa 1 on esitetty, kuinka monta prosenttia arvioijista tunnisti Matin ja Heikin 
vironkieliseksi ja mille taitotasolle (1−6) he määrittelivät näiden kieli taidon (yleistaito-
taso = holistinen arvio suorituksesta). Lisäksi taulukossa on muutamia lainauksia ar-
vioijien kirjoittamista huomioista. Annetut taitotasoarviot linkittyvät Eurooppalaiseen 
viitekehykseen seuraavasti: 1 ≈ A1, 2 ≈ A2, 3 ≈ B1, 4 ≈ B2, 5 ≈ C1 ja 6 ≈ C2.

Matin paljasti vironkieliseksi kaksi sanaa: työkaveri, joka kuultiin sanana töö kaveri, 
ja sanalipsahdus sõbrad, jonka hän korjasi varsin pian suomenkieliseksi sanaksi (ks. 
liite). Lisäksi arvioijat raportoivat hänellä olevan liian liudentunut (palatalisoitunut) 
 l-äänne sanassa kalja, jotta hänen ensikielensä voisi olla suomi. Kuten alla olevista ar-
vioijien huomioista on havaittavissa, arvioijat kuitenkin pitivät Matin suomen kieltä 
varsin sujuvana, luontevana ja lähes äidinkielen omaisena.

(7) On käyttänyt varmaan suomea jo kauan arkielämässä.

(8) Lausepainossa omaksunut suomalaisen duunarin elkeitä.

(9) On ehkä lapsena kuullut/puhunut suomea. 

(10) Puhuja on ollut pitkään työssä Suomessa, koska perhekin on täällä.

Arvioijien kielitaidon kuvailuihin liittyi myös arviointikriteereiden ulkopuolisia te-
kijöitä. Matin kielitaidon taitotaso kertoi arvioijien mielestä pidempiaikaisesta oleske-
lusta ja asumisesta kohdekielisessä ympäristössä sekä suomen kielen käytöstä koti- ja 
työkielenä. Nämä arvioijien varsin pitkälle viedyt tulkinnat oppijan kielitaidon taustalta 
löytyvistä tekijöistä ovat yhteydessä Matin tuotoksen sisältöön: pari kaverii joka kene 
kanssa kat me yleensä kat niinku viikonloppuna saunottaan tai jotai semmost (.) pari työ-
kaveria vielt kenen kanssa kato otetaa muutama kalja joskus (.) kylässä jutellaan kat ihan 
mistä vaan kat. Huomioillaan arvioijat viestivät koulutuksen ja työn kautta omaksut-
tuja kielenoppimiseen liittyviä käsityksiään: hyvä kielitaito saavutetaan kohde kielisessä 
ympäristössä, ja aktiivinen kielenkäyttö ja vuorovaikutustilanteet kohde kielisten kanssa 
edistävät kielen oppimista. Lisäksi arvioijat viittasivat työskentelyyn Suomessa, millä 
korostettiin työssä tarvittavan kielenkäytön merkitystä kieli taidon kehittymisessä. 

2. Näiden oppijoiden tuotokset ovat liitteessä.



227virittäjä 2/2020

Ahola Sujuvaa mutta viron kielen vaikutusta

Taulukko 1. 
Vironkieliseksi tunnistetut oppijat.

Oppijan 
pseudo-
nyymi

Tunnistaneiden 
arvioijien osuus

Yleistaitotaso
(osuus 
arvioijista)

Huomioita suorituksesta

Mati 86 % 3 (5 %)
4 (43 %)
5 (34 %)
6 (18 %)

•  Puhuu sujuvasti, luontevasti ja spon-
taanisti, tosin eräänlaista kait-kieltä, 
kun joka toinen sana on kait/kat.

•  Hyvin sujuva, aiheen käsittely moni-
puolinen, ääntäminen hyvä, rakenteet 
hallussa, melko lailla jo idiomaattista-
kin.

•  Puhuu sujuvasti. Puheessa häiritsee 
joka sanan loppuun tuleva -ka(t), voi 
olla rakenteellinen puheen häiriö tai 
viron -ga vaikkei se joka sanaan siellä 
tule. Erittäin sujuvaa ja monipuolista 
jokapäivän puhetta.

•  Kuulee kyllä hienon hienosti, että hä-
nen äidinkielensä ei ole suomi, mutta 
puhe on hyvin luontevaa ja sujuvaa.

•  Harkitsin ylempääkin arvosanaa, 
mutta äidinkielen käyttäminen toistu-
vasti apuna (yleiskriteerit), vaikuttaa 
siihen, että päädyin kolmoseen.

Heiki 92 % 3 (5 %)
4 (41 %)
5 (46 %)
6 (9 %)

•  Hienoa sanastoa ja idiomaattista tuo-
tosta.

•  Puhe on todella idiomaattista, su-
juva ja vahvasti puhekielistä; annoin 
4- tason, koska epäilen, että puhuja ei 
pystyisi varioimaan puhettaan tilan-
teen mukaan.

• Ääntäminen hyvin suomalaista.
•  Vaikea arvioitava virolaisten piirteiden 

vuoksi. Koska niitä vain kohtuullisesti, 
annan viisi. Niitä ei myöskään ole sa-
naston tasolla vaan esimerkiksi loppu-
heittoina ja intonaatiossa.

• On se niin lähellä suomea...
•  On hyvä, mutta vähän vironkielistä. 

lipsuilua, ja siksi en anna kuutosta.
•  Ilmaisu on luontevaa, sujuvaa ja spon-

taanin tuntuista. Laaja sanasto, into-
naatio ja lausepaino kohdallaan, ra-
kenteet virheettömiä.

Matin kielitaidon vahvuudeksi mainittiin ennen kaikkea sujuvuus. Tuotoksen yleis-
taitotasoa kuitenkin laski lauseiden lopussa kuuluva -kat:

(11) Erikoinen täytesana ’kat’ ’kät’ häiritsee ymmärrettävyyttä. Muuten idiomaat-
tinen, luonteva puhuja.
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(12) Se kat siellä välissä häiritsi, mutta niinkutteli, kuten monet suomalaisetkin.

(13) Selkeä, mutta häiritsevänä kait-tyyppinen lisäys lähes jokaisen lauseen lo-
pussa.

(14) Joka väliin tunkee ”kait”-ilmaisun? Voisi olla ylintäkin tasoa, jos tuo välisana 
jäisi pois.

(15) Olisi voinut antaa kutosenkin, mutta siinä on kuitenkin tuo epäsuomalainen 
”kat”.

Arvioijat yhdistivät sanan viron kielen komitatiiviin -ga, mutta se kuultiin puheesta 
varsin eri tavoin, esimerkiksi kat, kät, kait, köt, kato, gat, kayt, et. Tällainen yllättävä ja 
outo aines suullisessa tuotoksessa häiritsi arvioijia, ja sen vuoksi he näkivät tuotoksessa 
puutteita ilmaisun ja rakenteiden tarkkuudessa. 

Heikin puolestaan paljasti vironkieliseksi intonaation ja loppuheittojen lisäksi se, 
että hän äänsi t:n puolipitkänä (86-vuottinen) ja käytti konjunktion kun sijaan viron-
kielistä vastinetta kui. Kuten seuraavista kommenteista voi havaita, edellä mainituista 
syistä miehen puhe kuulosti arvioijista lounaismurteelta.

(16) Turun seudulla korvakuulolta suomen oppinut virolainen.

(17) Äidinkielinen länsisuomalainen puhuu samaan tapaan.

(18) Voisi olla myös Suomen murretta, varsinaissuomalaista murretta.

(19) Varsinais-Suomalaisen korviin oikein tuttua murretta.

(20) Lounaismurteisuus vahvaa.

(21) Menisi melkein suomalaisesta lounaismurteita puhuvasta henkilöstä.

Puhetta luonnehdittiin hyvin suomalaiseksi, vaikkakin murteelliseksi. Yleensä mur-
teen käyttäminen on merkki jo varsin hyvästä kielitaidosta ja myös siitä, että oppija on 
kielellisesti integroitunut murrealueelle ja että hän hallitsee puhekielen hyvin. Arvioijat 
kuitenkin pitivät murteellisia muotoja ”virheinä” ja oppijan kielitaidon heikkouksina. 
Vaikka puhekielen hallintaa pidetään tärkeänä jokapäiväisen elämän kielenkäyttö-
tilanteissa, arvioijien huomioista välittyy yleiskielen arvostus. Yleiskielen arvostus on 
yhteydessä kirjoittamisen taidon arvostukseen, koska hyvää kirjoittamisen taitoa pi-
detään yleensä hyvän kielitaidon mittarina ja yleiskielen normit sisäistäneitä kielen-
käyttäjiä kielellisesti lahjakkaita. (Dufva, Alanen & Aro 2003: 309.)

Vertaaminen äidinkielisten kielitaitoon kuvastaa sitä, että arvioijat pitivät äidin-
kielisyyttä tavoitetasona. Taitotason 6 (≈ C2) saavuttaminen edellyttää huomioiden 
perusteella oppijoilta sujuvan, luontevan ja suomalaisen puhetavan lisäksi selkeiden 
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vieraskielisten piirteiden puuttumista. Ääntämisen ja fonologian hallinnan kriteerissä 
vaatimustaso tuntui nousevan, kun oppijalla oli hyvä kielitaito. Tällöin arvioijat usein 
vertasivat oppijan suullista tuotosta ja ääntämistä äidinkielisten puhujien tuotoksiin 
(vrt. esim. Carey ym. 2010: 204; ks. myös Best, McRoberts & Goodwell 2001). Viittauk-
set äidinkielisyyteen ovat yllättäviä siksi, että arviointia ohjaavien kriteereiden ja Eu-
rooppalaisen viitekehyksen ylimmällä taitotasollakin (Yki 6 ≈ EVK C2) kuvataan toi-
sen ja vieraan kielen oppijan taitoa, ei syntyperäisen kielitaitoa (Eurooppalainen viite-
kehys 2003: 47, 63). 

Heikiin liittyvissä huomioissaan arvioijat kuvasivat myös miehen persoonaa ja ta-
paa puhua (esim. 22–24). Hänen puhetapaansa luonnehdittiin rauhalliseksi, ja häntä 
pidettiin hitaana puhujana ja harvasanaisena. Nämä edellä mainitut piirteet yhdistet-
tiin huomioissa suomalaisten miesten tapaan puhua.

(22) Mies, joka sanoo vain tarpeellisen lavertelematta.

(23) Tämä voisi olla hämäläissyntyinen mies, hidas ja juro, mutta mukava.

(24) Puhuu kuin suomalainen, rauhallinen puhuja.

Käsityksiin kielitaidosta vaikuttaa kytkeytyvän oppijoiden henkilökohtaisia ominai-
suuksia, kuten tapa puhua ja ääntää suomea. Arvioijien kielentämät huomiot ovat esi-
merkkejä myös siitä, että affektiivisilla tekijöillä on merkitystä kielitaitokäsityksissä. 
Hitaasti puhuvat suomalaismiehet yhdistyivät arvioijien omiin subjektiivisiin käsityk-
siin suomalaisten miesten tavoista puhua, mutta samalla huomioissa on nähtävissä 
historial lisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti muodostuneita käsityksiä suomalaisten 
miesten kommunikointitavoista.

Taulukossa 2 (seur. sivulla) on esitelty kaksi vironkielistä naista, jotka tunnistettiin 
vironkielisiksi huonoiten. Vain vähän yli puolet (52 %) arvioijista tunnisti heidän ensi-
kielensä. Marian ensikieleksi ehdotettiin espanjaa tai venäjää. Hänen ensikielensä tun-
nistamista vaikeutti se, että hänen ääntämisensä oli selkeää ja kohdekielenomaista eikä 
siinä ollut selviä merkkejä lähtökielestä. Eräs arvioija totesikin, että ”äännerakenne on 
melko lähellä suomea, koska ei ollut mitään selkeitä ääntämisvirheitä”. Julian lähtö-
kieltä ei puolestaan osattu mainita lainkaan tai sitten hänen arveltiin olevan venäjän-
kielinen tai taustaltaan inkerinsuomalainen.

Ne arvioijat, jotka tunnistivat Marian vironkieliseksi, totesivat tunnistaneensa ensi-
kielen intonaatiosta ja pehmeästä l-äänteestä sekä siitä, että hän käytti yhdessä sanassa 
d-äänteen sijasta t:tä (vaihtamme). Vaikka Marian ääntämistä pidettiin hyvänä ja tuo-
tosta sujuvana, hänen kielitaitonsa sijoitettiin taitotasolle 4 (≈ B2). Oppijan kieli taidon 
puutteina pidettiin liian konkreettista ja suppeaa sanastoa ja lisäksi tavallisempien ra-
kenteiden hallinnassa havaittiin puutteita. Osalla arvioijista oli  kuitenkin myös vastak-
kaisia käsityksiä oppijan taidosta: ”puhuu suhteellisen sujuvasti ja hallitsee rakenteet”, 
”sujuva ja monipuolinen ilmaisu, laaja sanasto”, ”riittävä sanasto, joten ilmaisee sanot-
tavansa melko tarkasti ja yksityiskohtaisesti”.
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Taulukko 2. 
Ei-vironkieliseksi tunnistetut oppijat.

Oppijan 
pseudo-
nyymi

Tunnistaneiden 
arvioijien osuus

Yleistaitotaso
(osuus 
arvioijista)

Huomioita suorituksesta

Maria 52 % 2 (2 %)
3 (11 %)
4 (68 %)
5 (18 %) 

•  Sujuva ja melko laajasti aihetta käsit-
televä tuotos. Pitkät tauot harvinaisia, 
mutta rakenteissa jonkin verran pie-
niä puutteita.

•  Puheessa oli korkeammankin tason 
piirteitä, mutta tässä näytteessä sa-
nasto oli melko yksinkertaista.

•  Sanasto on melko niukka.
•  Pieniä epätarkkuuksia perus-

sanastossa eikä paljon variaatiota 
 rakenteissa.

•  Rakenteissa on horjuntaa sen ver-
ran, etten kuitenkaan rohkene antaa 
enempää.

•  Sujuvaa mutta rakenteet haparoivaa.
•  Sujuva ja luonteva, mutta ilmaisun 

tarkkuus ja rakenteet ovat kuitenkin 
vielä keskitasoa.

Julia 52 % 2 (5 %)
3 (52 %)
4 (34 %)
5 (7 %)
6 (2 %)

•  Puhujaa on hankala arvioida, koska 
puheenvuoro on epäyhtenäinen ja 
tauot tosi pitkiä.

•  Pitkien taukojen jälkeen tuotetut lau-
seet olivat kuitenkin yllättävän moni-
puolisia sekä rakenteeltaan että sa-
nastoltaan.

•  Kohdekielenomaista, mutta 
suppeah ko tuotos. Vähäisiä raken-
teellisia puutoksia. Hetkittäin to-
della idiomaattista. Todella hankala 
arvioi da.

•  Hidas puherytmi alensi arviointia, 
paikoin tarkka.

•  Paljon pitkiä taukoja, mutta ne eivät 
vaikuta johtuvan puheen muotoiluun 
liittyvistä ongelmista.

•  Minusta melko hyvä esimerkki niu-
kahkosta kolmosesta: vähän, luettelo-
maista asiaa.

Arvioijien ristiriitaiset näkemykset Marian sanaston riittävyydestä ja laajuudesta 
ja rakenteiden hallinnasta viestivät erilaisista käsityksistä siitä, mitkä piirteet suulli-
sessa kieli taidossa – tai yleensä kielitaidossa – ovat keskeisiä, mikä sanaston ja raken-
teiden oppimis järjestys on ja kuinka arviointia ohjaavat kriteerit tulkitaan. Arvioijien 
keskuudesta voidaan löytää erilaisia arvioijatyyppejä sen mukaan, mitä kriteereitä he 
käyttävät arvioinneissaan. Esimerkiksi Eckes (2008: 177−178) löysi arvioijien toimin-
taa tutkiessaan arvioijatyyppejä, jotka perustivat arviointinsa pääasiassa yhteen kritee-
riin tai jotka jättivät tietyn kriteerin arvioinnissaan kokonaan huomioimatta. Eckesin 
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tutkimus tulokset vahvistavat käsityksiä siitä, että eri kielenpiirteiden arvostus ohjaa ar-
vioijien toimintaa arviointitilanteessa ja että arvioinnin taustalla vaikuttavat yksilölliset 
ja suhteellisen pysyvätkin käsitykset kielitaidosta.

Ristiriitaisuuksia arvioinnissa selittävät myös erilaiset tulkinnat arviointi kriteereiden 
sisällöistä (Barkaoui 2010: 55). Arviointikriteereissä mainittujen määritelmien, kuten 
jokseenkin luontevasti ja sujuvasti tai suhteellisen sujuvasti, välinen ero on usein hiuksen-
hieno. Arvioijat käyttivät huomioissaan näitä määritelmiä, mutta toden näköisesti nii-
den merkityksissä oli arvioijakohtaista vaihtelua. Lisäksi arvioijien kommenteista voi 
päätellä, että heillä on käsityksiä siitä, mitkä suomen kielen sanat ja rakenteet on hallit-
tava tietyillä taitotasoilla: ”liian vähän variaatiota rakenteissa, rakenteet ovat vielä keski-
tasoa ja epätarkkuuksia perussanastolla”. Huomioissaan arvioijat toistavat niin sano-
tussa asiantuntijakontekstissa omaksumiaan käsitteitä ja arvostuksia, jotka pohjautuvat 
oppikirjojen, opetusmateriaalin ja opetussuunnitelman sekä muiden opettajien käsityk-
siin oppimisjärjestyksestä (Dufva ym. 2003: 305). Etenkin rakenteita ja sanastoa usein 
lähestytään oppikirjojen perusteella rakennettujen käsitysten kautta ja erotellaan helpot 
ja vaikeat rakenteet tai yleiset ja harvinaiset sanat. (Esim. Gass & Selinker 2001: 311−315; 
Salo 2006: 238−240.)   

Marian tavoin Julian tunnisti vironkieliseksi 52 % arvioijista. Yksittäiset kohdat pu-
heessa paljastivat hänen olevan vironkielinen: naine ja en ma koskaan mitää pyytä. Toi-
saalta tarkkaan kuunnelleet arvioijat olivat myös havainneet puheessa ”tyypillisiä virolai-
suuksia”, kuten pitkien vokaalien (tavatan) ja geminaattojen (parvekkeela) lyhenemistä.

Julian tuotoksen arviointi koettiin vaikeaksi. Tuotosta pidettiin hyvin epätasaisena, 
koska kielen eri piirteiden taitotaso vaihteli. Julia hallitsi hyvin ääntämisen, ja tuotos 
oli rakenteellisesti tarkkaa, mutta puheenvuorossa oli pitkiä taukoja eikä tuotosta ollut 
paljon. Tämän vuoksi arvioijat antoivat hänelle koherenssista, sujuvuudesta ja jousta-
vuudesta muita kriteereitä heikommat taitotasoarviot. 

Sujuvuus oli varsin tyypillinen ja usein käytetty ilmaisu, jolla vironkielisten suo-
rituksia kuvattiin. Vaikka arvioijien käsitykset oppijoiden kielitaidon tasosta vaihteli-
vat, kirjallisissa huomioissa vironkielisten tuotoksia kuitenkin kuvailtiin ”melko suju-
viksi” tai ”sujuviksi” tai jopa ”hyvin sujuviksi”. Sujuvuudella arvioijien huomioissa vii-
tattiin tavallisesti puhe nopeuteen, tuottamisen helppouteen tai ääntämisen selkeyteen, 
mutta se liittyi myös kielen luontevaan käyttöön (Chambers 1997: 535−538). Arvioijat 
yhdistivät sujuvuuteen kielen luontevuuden ja tuottamisen helppouden etenkin silloin, 
kun oppijan kieli taito oli hyvä (esim. Heiki ja Mati). Jos kielitaidossa nähtiin kuitenkin 
puutteita, sujuvuuden määritelmään vaikuttivat muut piirteet. Marian kohdalla arvioi-
jat viittasivat usein tuottamisen helppouteen: ”puhetta oli helppo seurata ja ymmärtää 
ja sujuvaa ja vaivattomalta kuulostavaa suomea”, mutta sujuvuutta häiritsivät puutteet 
sanastossa ja rakenteissa. Juliaa taas kiiteltiin ääntämisen ja sanaston sekä rakenteiden 
tarkkuuden hallinnasta, mutta tuotosta ei pidetty kovin sujuvana puhejakson aikana 
ilmenneiden taukojen vuoksi: 

(25) Irrallisia ajatuksia kuin mietelauseita. Rakenteet oikein.

(26) Puhuu vain irrallisia pätkiä, jotka kuitenkin erillisinä kuulostavat hyviltä.
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Suullisessa tuotoksessa tauot yleensä huomataan helposti, ja niiden määrä ja pituus vai-
kuttavat siihen, milloin puhe määritellään sujuvaksi tai epäsujuvaksi. Erilainen puhe-
nopeus ja tauot kuuluvat myös äidinkieliseen puheeseen, mutta sujuvuuteen tauot vai-
kuttavat häiritsevästi, jos ne eivät ole kielen rakenteen kannalta luonnollisissa kohdissa 
tai niitä esiintyy usein. (Chambers 1997: 539.) Julian puheessa oli paljon pitkiäkin tau-
koja yksittäisten lauseiden sisällä. Tästä syystä sujuvuuteen yhdistyivät puutteet kohe-
renssissa, koska tuotos ei kuulostanut arvioijista yhtenäiseltä kokonaisuudelta, vaikka-
kin kielellisesti lauseet olivat varsin luontevia ja kohdekielen mukaisia. Yksi arvioija to-
tesikin, että ”puhuja pitää hiukan liian pitkiä taukoja, joten puhe ei tunnu kovin sidos-
teiselta, vaikka todellisuudessa puhuja kyllä hallitsee ja käyttää erilaisia sidos keinoja 
ihan oikein. Kaiken kaikkiaan puhe kuitenkin luontevaa ja vaivattoman tuntuista”.

6 Pohdintaa

Ensikielen tunnistamisella näyttää olevan merkitystä arviointikäyttäytymiseen. Ensi-
kieleen liittyvät kokemukset ja kohdekielen oppijoihin liittyvät subjektiivisetkin kä-
sitykset ohjaavat arvioijien toimintaa ainakin jossain määrin. Vironkielisten suomen-
oppijoiden kielitaitoon liittyy odotuksia, jotka aktivoituvat arvioijan tunnistaessa pu-
hujan ensikielen. Kielitaidon taitotason odotetaan olevan jo varsin hyvällä tasolla ja 
oppijoiden hallitsevan vaivatta oman lähdekielensä kautta kohdekielen sanaston ja ra-
kenteet.

Vironkielisten kielitaidon arvioihin liittyy vahvasti sujuvuuden käsite. Tämä ha-
vainto on yhteydessä siihen, että arvioitaessa taitotasoltaan hyvien oppijoiden kieli-
taitoa sujuvuuden kriteerin merkitys yleensä korostuu (esim. Sato 2011: 237). Mielen-
kiintoista käsitysten näkökulmasta kuitenkin on se, että vaikka arvioijat mainitsivat 
sujuvuuden usein, analyyttisten kriteereiden taitotasoarvioissa sujuvuus ei näyttäyty-
nyt muita kriteereitä merkitsevämpänä. Tästä syystä voidaankin olettaa, että arvioi jille 
sujuvuuden kriteeri on merkitykseltään paljon laajempi kuin Ykin arviointi kriteereissä 
kuvattu sujuvuuden kriteeri. Viron kielisten oppijoiden kohdalla sujuvuus liitettiin 
useaan muuhun arviointi kriteeriin, erityisesti ilmaisun tarkkuuteen, laajuuteen ja 
idiomaattisuuteen sekä rakenteiden tarkkuuteen. Näiden kriteereiden lisäksi arvioi-
jat yhdistivät sujuvuuden myös moneen muuhun piirteeseen, kuten tuotoksen puhe-
kielisyyteen, kielen luontevuuteen, vaivattomuuteen kuunnella ja ymmärtää, selkeään 
ääntämiseen, hyvään puherytmiin, spontaaniin ja idiomaattiseen kielenkäyttöön sekä 
kohdekielenomaiseen rakenteeseen ja sanastoon. Sujuvuuteen taas vaikuttivat heiken-
tävästi ilmaisun ja rakenteiden epä tarkkuudet, hidas puherytmi, vähäinen tuotos ja 
tauot puheessa. 

Vaikka arviointia ohjaaviin arviointikriteereihin kuuluu yleiskriteerin lisäksi kuusi 
analyyttista kriteeriä, arvioijat kiinnittivät tuotoksissa huomionsa pääosin vain kol-
meen analyyttiseen kriteeriin: ilmaisun tarkkuuteen, laajuuteen ja idiomaattisuuteen, 
rakenteiden tarkkuuteen sekä sujuvuuteen. Esimerkiksi joustavuuden ja sidosteisuu-
den ja koherenssin kriteereihin viittaavia huomioita oli vähän. Ilmaisun tarkkuus, laa-
juus ja idiomaattisuus sekä rakenteiden tarkkuus nousivat pääosaan toden näköisesti 
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siksi, että nämä kriteerit ovat opettajina toimiville arvioijille helpoiten taito tasoille 
määriteltävissä olevia kielenpiirteitä ja että he ovat myös tottuneet tarkkailemaan juuri 
näiden piirteiden hallintaa oppijoiden tuotoksista. Lisäksi arvioijat osasivat analysoida 
ennen kaikkea näissä kielen piirteissä ilmenneitä puutteita, ja usein näiden puutteiden 
syyksi mainittiin lähdekielen negatiivinen siirtovaikutus. Koulutuksen ja opetustyön 
kautta heille on selvästi muotoutunut käsitys siitä, miten viron kieli vaikuttaa suomen 
kielen sanaston ja rakenteiden hallintaan. Löydökset kuitenkin antavat viitteitä myös 
siitä, että Ykin arvioijien käsitysten taustalla on eri kielitaidon piirteiden arvottamista. 

Arviointiin liittyy usein se, että oppijoiden tuotoksista etsitään puutteita, vaikka 
esimerkiksi Eurooppalaisen viitekehyksen lähtökohtana on, mitä oppija osaa ja mitä 
hän hallitsee. Virhelähtöisyyttä pidetään tavallisesti hieman vanhakantaisena näkö-
kulmana kielitaidon arvioinnissa ja itse virhe-sanan käyttöä vältellään, mutta käytän-
nössä usein juuri kohdekielestä poikkeavat piirteet huomataan helpoiten. Arvioijien-
kin huomiois sa pääosassa olivat puutteet, mutta he nostivat oppijoiden suorituksista 
esiin myös piirteitä, joissa nämä onnistuivat hyvin: ”sujuvuudessa on puutteita, raken-
teissa myös puutteita, mutta ne ei todellakaan haittaa ymmärrettävyyttä”. 

Ymmärrettävyys vaikuttaa olevan varsin yleinen peruste arvioille, koska kielen 
puutteita usein tarkasteltiin juuri suhteessa ymmärrettävyyteen. Se ei kuitenkaan ole 
oma kriteerinsä Ykin arviointiperusteissa. Arvioijat ovat oman työkokemuksensa ja 
koulutuksen sekä Ykissä saadun arviointikokemuksen kautta tottuneet havainnoimaan 
ei-kohdekielisiä piirteitä siitä näkökulmasta, mikä merkitys niillä on tuotoksen ym-
märrettävyyteen. 

Arvioijat ilmaisivat myös usein käsityksiään siitä, kuinka helppoa vironkielisyys oli 
tunnistaa oppijoiden tuotoksista: ”Aksentti on helppo tunnistaa virolaiseksi.” Tunnis-
tamisen helppouden vuoksi lähdekielen vaikutus annettuihin taitotasoarvioihin tulee 
esiin ennen kaikkea ääntämisen ja fonologian hallinnassa. Ei-kohdekieliset piirteet, 
kuten vironkielinen intonaatio, puherytmi tai aksentti, yhdistyivät käsityksissä mieli-
kuvaan heikosta ääntämisen ja fonologian hallinnasta. Lisäksi arvioinnin subjektiivi-
set piirteet vaikuttivat ääntämisestä ja fonologian hallinnasta annettuihin taitotaso-
arvioihin, sillä oppijan tapa puhua ja ääntää suomea sekä suullisen tuotoksen sisältö 
herättivät arvioijissa tunteita ja jopa stereotypioita.

Ääntämisen ja fonologian hallinnan merkitys ja sisältö selvästi myös muuttuvat 
taito tasojen mukaan. Ymmärrettävyyden merkitys väheni kielitaitotason noustessa, ja 
vaatimukset kohdekielen kaltaiseen ääntämiseen lisääntyivät. Tätä havaintoa tukevat 
aiemmat tutkimukset (esim. Iwashita, Brown, McNamara & O’Hagan 2008: 44; Sato 
2011: 235−236), joiden mukaan ylemmillä taitotasoilla ääntäminen ei enää vaikuta pu-
heen ymmärrettävyyteen, mutta oppijan odotetaan hallitsevan jo varsin luontevan ja 
kohdekielenomaisen ääntämyksen. Vaatimukset kohdekielenomaisesta ääntämyksestä 
asettavat kielenoppimiselle haasteita, koska hyvinkin suomea hallitsevalle oppijalle 
saattaa olla vaikea päästä eroon vieraskielisestä aksentista.

Arvioijien käsityksissä kuvastuu sosiokulttuurinen näkökulma oppimiseen ja kä-
sitysten muotoutumiseen. Ensinnäkin arvioijien koulutus tausta, työkokemus ja koke-
mukset erilaisista S2-oppijoista vaikuttavat heidän käsityksiinsä suomen kielen leksi-
kaalisiin, morfologisiin, syntaktisiin ja fonologisiin piirteisiin liittyvistä vaikeuksista 
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ja helppouksista sekä oppimis järjestyksestä. Lisäksi he kantavat mukanaan käsityksiä, 
jotka puolestaan kumpuavat ympäröivästä yhteiskunnasta ja kulttuuritaustasta. Täl-
laisia ovat esimerkiksi suomen oppimisen helppous lähisukukielisyyden vuoksi, vi-
ronkielisten oppijoiden kieli taidon tasoon liittyvät odotukset sekä työ- ja arkielämässä 
käytetyn kielenkäytön merkitys kielenoppimiselle. Arvioijien kielitaitokäsityksiin liit-
tyy myös affektiivisia piirteitä, jotka ovat yhteydessä ennen kaikkea oppijoiden ääntä-
miseen ja tapaan puhua sekä oppijan tuotoksen sisältöön. 

Käsitysten tilanteisuus, monitahoisuus ja ristiriitaisuus tulevat esiin arvioijien 
arviointi käyttäytymisessä. Arvioijien kirjalliset huomiot oppijoiden tuotoksista ei-
vät aina vastanneet heidän antamiaan numeerisia arvioita kielitaidosta. Kirjalliset 
viittauk set sujuvaan, luontevaan ja kohdekielenomaiseen tuotokseen viittasivat pa-
rempaan kieli taitoon kuin mitä heidän antamansa taitotasoarviot olivat, ja vaikka ar-
vioijat sanallistivat suorituksia varsin samankaltaisesti, heidän käsityksensä kielitaidon 
tasoista kuitenkin vaihtelivat. Ristiriitaisuudet kertovat siitä, että yksittäisen arvioijan 
arviointi käyttäytymisen taustalla on henkilökohtaisia, toisten arvioijien käsityksistä 
poikkeavia käsityksiä kielitaidon keskeisistä piirteitä ja erilaisia tulkintoja arviointia 
ohjaavista kriteereistä. Myös suullista tuotosta arvioitaessa kielitaitoon vaikuttaa yhdis-
tyvän kieli taidon ulkoisia tekijöitä (esim. oppijan persoonaan liittyviä piirteitä), joilla 
on arviointitilanteessa merkitystä.

Arvioijien arviointikäyttäytymiseen ja yleensä arviointiin vaikuttavat monet teki-
jät, mutta tulkittaessa havaintoja on hyvä huomioida myös tähän tutkimukseen liitty-
vät heikkoudet ja puutteet. Tutkimusasetelmassa käytetty puhumistehtävä oli arvioi-
jille tuttu, keskitason tutkinnossa (taitotasot 3−4) käytetty tehtävä. Tämä saattoi ohjata 
osaa arvioijista taitotasojen asettelussa, vaikkakin heitä ohjeistettiin käyttämään koko 
arviointiskaalaa (1−6), koska oppijan kielitaito voi analyyttisten kriteereiden osalta olla 
testitasosta huolimatta parempi tai huonompi. Osa arvioijista piti myös tehtävän aihe-
piiriä liian konkreettisena, minkä vuoksi tuotosten sisältö ei heistä voinut saavuttaa 
ylempien taitotasojen edellyttämää abstraktiotasoa. Tuottamistehtävissä oppija voi kui-
tenkin itse vaikuttaa abstraktiotasoon, koska kertomistehtävien otsikko ja ohjatut ky-
symykset mahdollistavat monenlaiset tuotokset pyydetystä aiheesta. Lisäksi on mah-
dollista, että ensikielen tunnistaminen kohdisti arvioijien huomion tavallista enem-
män tuotosten vieraskielisiin piirteisiin, joskin myös normaalissa arviointi tilanteessa 
arvioijat kiinnittävät huomiota oppijan ensikieleen ja sen aiheuttamiin puutteisiin 
kieli taidossa (ks. Munro & Derwing 1995; Carey ym. 2010). 

Artikkeli tuo esiin useita asioita, joita voidaan hyödyntää arvioijien ohjeistuksessa. 
Vaikka koulutuksissa korostetaan arviointikriteereiden merkitystä, tulee koulutusten 
sisältöjen ohjata arvioijia entistä vahvemmin käyttämään kriteereitä arviointi päätöstä 
tehdessään. Lisäksi tarvitaan keskustelua siitä, mitä eri kielenpiirteillä tarkoitetaan ja 
miten arviointikriteereissä mainitut käsitteet tulkitaan, jotta voidaan tukea arvioijien 
yhdenmukaista kriteereiden käyttöä. Arvioijien saama palaute arviointilinjasta ja sen 
johdon mukaisuudesta auttaa heitä työssään, mutta arvioinnin luotettavuuden varmis-
tamiseksi he tarvitsevat myös lisää tietoa omasta arviointikäyttäytymisestään. Vain 
siten voidaan minimoida esimerkiksi ensikielen tunnistamisen vaikutus annettaviin 
taitotaso arvioihin. Kun arvioija tulee tietoiseksi omien arviointiensa taustalla vaikutta-
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vista tekijöistä ja käsityksistä, hän voi tarkkailla omaa arviointikäyttäytymistään ja sitä 
kautta myös vaikuttaa siihen.
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Liite

( . ) = tauko

Mati:
emmä nyt (.) n-niin kovin usein käy kylässä käy. (.) koska (.) krhm (.) asuttaan kat 
aika pienessä kaupungissa kat ja ja ei mulla oo (.) niinku (.) monta so- prat- (.) kaveria 
siellä (käytymä) eikä (.) enemmän kait vaimolla niinkö. (.) ja (.) on siel pari kaverii 
joka (.) kene (.) kanssa kait me (.) yleensä kait niinku viikonloppuna saunottaan. (.) 
tai jotai semmosta (känt). (.) krhm (.) pari työkaveria vielt kenen kanssa kato otetaa 
muutama kalja joskus (.) silloi tällöi ket (.) ja semmosta juttuu. (.) joss (.) jos täällä 
tulee kait niinku vierait kait no (.) see riippuu nyt mitä tarjotaan et et (.) onks se joku 
(.) kahvikutsut tai illalliskutsut et see niinku (.) tarjotaankos me jotai pikkupurtavaa 
kait suolasta, tai (.) jotain (.) kakkua kat, (.) tai sit (.) laitetaan (.) kunno illalline kat (.) 
ruokinee juominee kaikkinee. (.) krhm (.) yleensä köt (.) jos mä ota- (.) meen kylään 
köt (.) kyl mä otan jotain, (.) jotain mukaan köt. (.) kyl se saat- saattaa olla köt ihan, (.) 
ihan mitä vaan köt. (.) pari piirakkaa kat tai (.) pari kakkupalaa kat tai (.) pari kaljaa 
kat. (.) kylässä jutellaan kat (.) ihan mistä vaan kat.



240 virittäjä 2/2020

Heiki:
öö naapuriks on meillä semmonen vanhempi pariskunta, öö emäntä on talossa .hhh 
kaheksankymmentneljävuottine ja isäntä on kaheksankuusvuottine.(.) me tapaamme 
yleensä (.) joka viikko kerran ainaki, (.) ja yleensä pihal tavata kui he ovat pihal tai mää 
oon sitte taas pihal tekemäs omii hommii. (.).hhh puhumme kaikennäkösist asioist 
et (.) mitä tarvi tehä, ja nurmikoist ja perunoist ja kaikista.(.) teemme yleensä välillä 
yhteistyötäki kui mää käyn heitä auttamas ruohonleikkaamises ja (.) ja kaikenlaises 
tommosis pihahommis. (.) naapurit on aika hyvät et ei siin mitää erikoista enää toivo 
että (.) ne on aika hyvät, semmone vanhempi pariskunta että. (.) ettei oo huonoi 
naapureita ja (.) eikä haluu semmosii huonoi naapureit kui (.) kaverit kyl välillä sanoo 
et heil on huonot naapurit mutta (.) mmä olen aika tyytyväine ja tykkään heist.

Maria:
minulla on tosi hyvä naapureita, (.) hyviä naapureita. minun naapurin nimeni on kaira 
ja hän on tosi ystävällinen (.) ja hän on tosi hyvää leipoja. (.) me tapaamme usein öö 
saunassa tai pihalla,(.)  ehkä (.) pari tai kolme kertaa viikossa.(.) mee (.) meillä on öö (.) 
talon lenkkisauna, ja me tapaamme useinn (.) siellä. (.) me puhumme paljon lapsista, 
koska meillä molemmilla on (.) lapset. (.) jooo (.) myös meitän lapset tykkäävät 
leikkiä (.) yhtensä (.) yht- (.) yhtensä. (.) me puhumme paljon lapsista, mitennn, (.) o- 
millainen on hyvää ruokaa, (.) mite- mistä lapset tykkäävät, (.) öö käymme (.) myös 
uimahallissa, leikkipuistoissa, (.) öö, leipomme (.) leivomme kakkuja, (.) jaa myös- 
m- myöss pyöräilemme metsässä. (.) öö kesäin mee menemme joskus grillamaan (.) 
meren (.) rannalle, (.) jaa (.) mee (.) ollaan paljon yhtessä. hhh (.) mä toivon, (.) ettää 
(.) että me molemmat asui-asuisimme siellä vielä kauan, koska (.) kun minä laitan 
ruokaa ja hän laittaa ruokaa, me vaihtamme ja maistamme (.) meidän ruoki

Julia:
mies ja naine avopari (.) tavatan käytävällä,(.) hississä (.) hhh sillon tällön. (.) 
keskustelemme säästä (.) ja muita kuulumisia. (.) joskus (.) keskustelemme 
parvekkeella kukkasten kastelemisesta (.) ja muuta (.) kivaa. (.) emmä koskaan mitää 
pyytä niilt mutta (.) mutta jos ne tarvitsevat apua mä aina (.) olen ystävällinen niille. (.) 
hyvä naapuri on aina hiljanen ja (.) mäkin toivon olla (.) niille hyvä. (.) huono naapuri 
minulla ei ole mä en tiedä sellaisii. (.) ehkä huono naapuri olis sillanen(.) mitää tota 
no en tiedä sillasta.
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Fluent but influenced by Estonian: Rater perceptions 
of the spoken Finnish skills of L1 Estonian speakers  

in National Certificate exams

This paper studies the perception of National Certificate (NC) raters (N=44) of the 
spoken Finnish of L1 Estonian speakers. The paper further describes ways to identify 
the learners’ L1 and what effect this identification has on the perception of their lan-
guage skills. The approach relies on contextualised conceptual research. 

The data is gathered from the research project ‘Broken Finnish: Accent Perceptions 
in Societal Gatekeeping’, funded by the Academy of Finland. Concentrating on five dif-
ferent L1 languages, the project examines the influence of foreign accent on assessing 
spoken Finnish. This article focuses on the spoken products of L1 Estonian speakers 
(N=10) who were assessed using the NC assessment criteria by granting each learner 
separate proficiency levels on the basis of both a general holistic criterion and six ana-
lytical criteria. In addition, the raters were asked to write up their comments regard-
ing the learner’s product, to name their L1, and to give reasons for these assumptions. 
These comments have been analysed from the perspective of discourse analysis.

Educational background, work experience, and experience of different L2 learn-
ers as well as surrounding societal and cultural factors are all reflected in the raters’ 
perceptions. L1 Estonian was readily identified and this identification had clear im-
plications for the perceptions of the learner’s skills. The impact of the learner’s source 
language was often commented upon, and there were certain expectations regarding 
their proficiency level due to the proximity of the two languages. The products were 
described as fluent, natural and understandable, but these concepts were related to dif-
ferent analytical criteria and their significance varied from rater to rater. Assessments 
focused on accuracy and range as well as grammatical control, and better assessments 
were granted to those identified as Estonians than those who were not. As the Esto-
nians were identified from their pronunciation, the raters found several shortcomings 
with respect to pronunciation control and phonology. In addition to pronunciation, 
the learner’s manner of speaking and speech content were extrapolated to form wider 
assumptions regarding their skill levels.  

summary
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Sujuvaa, mutta viron kielen vaikutusta:  
Yleisten kielitutkintojen arvioijien käsityksiä  

vironkielisten suomenoppijoiden suullisesta taidosta 

Artikkelissa tarkastellaan Yleisten kielitutkintojen (Yki) arvioijien (N = 44) käsityk-
siä vironkielisten suomenoppijoiden suullisesta kielitaidosta. Lisäksi artikkelissa ku-
vataan, mistä oppijoiden ensikieli tunnistetaan ja kuinka tunnistaminen vaikuttaa kä-
sityksiin kielitaidosta. Näkökulma kielitaitokäsityksiin perustuu kontekstuaaliseen 
käsitys tutkimukseen.

Artikkeli on osa Suomen Akatemian Rikkinäistä suomea – Aksenttien arviointi 
yhteis kunnallisena portinvartijana -tutkimushanketta, jossa tarkastellaan viiden ensi-
kielen kautta vieraan aksentin vaikutusta suomen kielen taidosta annettaviin arvioi-
hin. Tässä artikkelissa keskitytään vironkielisiin oppijoihin (N = 10), joiden puhe-
suorituksille arvioijat antoivat Ykin arviointikriteereiden avulla erilliset taitotasoarviot 
sekä holistisesta yleiskriteeristä että kuudesta analyyttisestä kriteeristä. Lisäksi arvioijia 
pyydettiin kirjoittamaan huomioita suorituksesta, nimeämään oppijoiden ensikieli ja 
perustelemaan oletuksensa. Artikkelissa keskitytään arvioijien kirjallisiin huomioihin, 
joita analysoidaan diskurssianalyysin avulla.

Analyysi osoittaa, että koulutustausta, työkokemus ja kokemukset erilaisista S2- 
oppijoista sekä ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri kuvastuvat arvioijien kielitaito-
käsityksissä. Viro ensikielenä tunnistettiin hyvin, ja tunnistamisella oli yhteyksiä kä-
sityksiin oppijan taidosta. Lähdekielen vaikutusta kommentoitiin usein, ja kielitaidon 
tasoon näytti liittyvän odotuksia lähisukukielisyyden vuoksi. Suorituksia kuvailtiin su-
juviksi, luonteviksi ja ymmärrettäviksi, mutta ne yhdistettiin eri analyyttisiin kritee-
reihin, ja niiden merkitys vaihteli arvioijien kesken. Arvioinnissa keskityttiin ilmaisun 
tarkkuuteen ja laajuuteen sekä rakenteiden hallintaan, joista vironkieliseksi tunnistetut 
saivat ei-tunnistettuja oppijoita paremmat arviot. Sen sijaan ääntämisen ja fonologian 
hallinnassa vironkieliseksi tunnistetuilla nähtiin paljon puutteita, koska lähdekieli tun-
nistettiin juuri ääntämisestä. Ääntämisen lisäksi puhetavalla ja tuotoksen sisällöllä oli 
yhteyksiä käsityksiin oppijan taidosta. 
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Sari Ahola, Jyväskylän yliopisto,  
Soveltavan kielentutkimuksen keskus 

Artikkelissa tarkastellaan sitä, miten thainkielisten suomenoppijoiden 
(N=10) ensikielen tunnistaminen vaikuttaa Yleisten kielitutkintojen (YKI) 
suomen arvioijien (N=44) käsityksiin kielitaidosta ja millaisia käsityksiä 
arvioijilla on thainkielisten suullisesta kielitaidosta. Artikkelin aineisto liittyy 
Rikkinäistä suomea-hankkeeseen, jossa thainkieliset oli yksi tutkimukseen 
osallistuneesta ensikielen ryhmittymästä. Artikkelissa määrällisen 
aineiston avulla tarkastellaan tunnistamista ja arvioinnissa käytettyjen 
kuuden analyyttisen arviointikriteerin käyttöä. Laadullinen aineisto koostuu 
arvioijien kirjoittamista ensikielen tunnistamiseen ja oppijoiden kielitaitoon 
liittyvistä huomioista, joiden analyysissä hyödynnetään teoriaohjaavaa 
sisällönanalyysia.

Arvioijat tunnistivat hyvin naiset (N=8) thainkielisiksi, mutta miesten (N=2) 
ensikieltä ei tunnistettu. Tunnistamisella oli vaikutusta taitotasoarvioihin: 
tunnistetut saivat huonompia arvioita ääntämisestä ja rakenteiden 
tarkkuudesta, mutta heitä palkittiin sujuvuudesta ja yleiskriteerin 
hallinnasta. Arvioijista thainkielisten oli vaikea oppia ensikielensä vuoksi 
kohdekielinen ääntäminen. Rakenteelliset puutteet taas olivat seurausta 
formaalin opetuksen puutteesta. Thainkielisten kielitaidon vahvuutena 
pidettiin sujuvuutta, johon liittyi aktiivisuus tuottaa puhetta. Yleiskriteerin 
arviot olivat yhteydessä oppijan tuotoksen ymmärrettävyyteen. Käsityksiin 
oppijoiden taidosta vaikuttivat myös tiedot thainkielisten elämästä Suomessa 
ja erityisesti naisiin liittyvät stereotyyppiset ajattelumallit.

Avainsanat: arvioijat, kielitaidon arviointi, kielitaitokäsitykset, suomenoppijat, 
suullinen kielitaito, thainkieliset
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1  JOHDANTO

Tässä artikkelissa tarkastelen sitä, miten hyvin 
Yleisten kielitutkintojen (Yki) suomen kielen 
arvioijat tunnistavat thainkieliset S2-oppijat 
ja mikä merkitys tunnistamisella on heidän 
käsityksiinsä thainkielisten suomen kielen 
taidosta. Tunnistamisen kautta pyrin löytä-
mään vastauksen myös laajempaan kysymyk-
seen: millaisia käsityksiä Yleisten kielitutkin-
tojen arvioijilla on thainkielisten oppijoiden 
suomen kielen suullisesta taidosta. Artikkelin 
tavoitteena on tuottaa lisätietoa arvioinnin 
taustalla vaikuttavista kielitaitokäsityksistä, 
ja sitä kautta tehdä arvioijat tietoiseksi omista 
arviointiin liittyvistä käsityksistään (ks. Tar-
nanen, 2002). 

Yleisissä kielitutkinnoissa arvioidaan testi-
suorituksia, mikä tarkoittaa sitä, että päinvas-
toin kuin esimerkiksi oppimisen arvioinnissa 
koulussa arvioijat eivät tunne arvioitavia eikä 
heillä ole muuta tietoa arvioitavan taidosta 
kuin hänen antamansa näyttö testitilantees-
sa. Tätä näyttöä verrataan arviointitilanteessa 
sanallisiin kuvauksiin kielitaidon tasoista. Ar-
viointikäyttäytymistä seurataan Yleisissä kie-
litutkinnoissa tilastollisten analyysien avulla, 
mutta tilastollisilla analyyseillä ei saada selville 
käyttäytymisen syitä. Koska testiarvioinnil-
la on merkittävä rooli yhteiskunnassa (esim. 
kansalaisuuden edellytyksenä olevan kieli-
taidon osoittaminen, työnhaku ja opiskelu) 
tarvitaan arvioinnin luotettavuuden paran-
tamiseksi myös tietoa arvioijien kielitaitokä-
sityksistä ja arviointipäätöksiin vaikuttavista 
tekijöistä. 

Aikaisemmat kielitaitokäsityksiin liitty-
vät tutkimukset Suomessa ovat keskittyneet 
pääasiassa opettajien ja oppijoiden kielitaito-
käsityksiin (esim. Honko, 2017; Ilola, 2018), 
mutta testijärjestelmissä toimivien arvioijien 
kielitaitokäsityksiin liittyvää tutkimusta on 
julkaistu vain muutama. Tarnanen (2002) 
tutki väitöskirjassaan, millaisia käsityksiä ar-

vioijilla on kirjoittamisen taidosta ja arvioin-
nista sekä mitkä konstruktit ohjaavat arvioin-
tia. Aholan (2012; 2016; 2020) ja Aholan ja 
Tossavaisen (2016) Yleisiin kielitutkintoihin 
liittyvissä tutkimuksissa on tarkasteltu arvioi-
jien ja tehtävän laatijoiden käsityksiä arvioin-
nista, tehtävien laadinnasta ja vironkielisten 
oppijoiden arviointiin ja kielitaitoon liittyviä 
käsityksiä. Näiden aikaisempien tutkimusten 
perusteella arvioijien toimintaa ohjaavat käsi-
tykset tiettyjen kielitaidon piirteiden, kuten 
rakenteiden ja sanaston, tärkeydestä. Tässä ar-
tikkelissa pyrin lisäämään tietoa siitä, miten 
puhumisen arvioinnissa oppijan ensikielen 
tunnistaminen vaikuttaa arviointikäyttäyty-
miseen ja arvioijien käsityksiin oppijoiden 
kielitaidosta. Lisäksi kiinnostus tutkia ar-
viointikäyttäytymiseen liittyviä kielitaito-
käsityksiä nousee myös omasta positiostani 
arvioijien kouluttajana; kokemukset koulu-
tustilaisuuksista antavat viitteitä siihen, että 
arvioijien toimintaa ohjaavat tiettyjen kritee-
reiden arvostamisen lisäksi myös kriteereiden 
ulkopuoliset, oppijan ensikieleen ja persoo-
naan liittyvät tekijät.

Thainkieliset valitsin artikkelini tutkimus-
kohteeksi, koska artikkelini liittyy Suomen 
Akatemian rahoittamaan (2018−2022) Rik-
kinäistä suomea –Aksenttien arviointi yhteis-
kunnallisena portinvartijana -tutkimushank-
keeseen (ks. luku 4). Hankkeessa tutkitaan 
aksentin vaikutusta puhumisen arvioinnissa, 
ja thainkieliset ovat hankkeessa yksi tutki-
mukseen osallistuneesta viidestä ensikielen 
ryhmästä.  Thainkieliset valittiin hankkee-
seen, koska suomen prosodia tuottaa heille 
vaikeuksia (Aho, Toivola, Karlsson & Len-
nes, 2016) ja se on yhteydessä ensikielen tun-
nistamiseen. Lisäksi he muodostavat yhden 
Ykin suurimmista ensikielen ryhmittymistä 
ja myös Suomessa yhden suurimmista maa-
hanmuuttajaryhmistä (SVT, 2018). Valin-
taan vaikuttivat myös thainkielisiin liittyvät 
stereotypiat, esimerkiksi nuoret thaivaimot ja 
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thaimaalaiset marjanpoimija (Lumio, 2014; 
Shinyela, 2012; Sirkkilä, 2005), koska stereo-
typioiden on todettu vaikuttavan käsityksiin 
oppijan taidosta. Leinonen (2015) on aiem-
min todennut tutkiessaan nuorten käsityksiä 
vieraalla aksentilla tuotetusta suomesta, että 
erilaisilla stereotyyppisillä käsityksillä on vai-
kutusta arviointiin. Vierasperäinen aksentti ei 
ainoastaan vaikuta puhujan kielitaidosta teh-
tävään arvioon, vaan arvioihin linkittyvät ar-
vioijan oma arvomaailma ja omat kokemukset 
kieltenoppijoista (Leinonen, 2015).

Vaikka thainkieliset ovat lukumäärältään 
merkittävä toisen kielen oppijaryhmä Suo-
messa, heidän suomen oppimiseensa ja kieli-
taitoonsa liittyvä tutkimus on ollut vähäistä. 
Mustonen (2005) tarkasteli pro gradussaan, 
miten thain kielen merkitysten muodosta-
minen eroaa suomen kielestä ja kuinka thain-
kieliset suomenoppijat käyttävät näitä kahta 
kieltä hyväkseen luodessaan merkityksiä. Ni-
konen (2012) taas tutki pro gradussaan thain-
kielisten S2-oppijoiden kysymisen keinoja 
prosodian näkökulmasta. Hänen mukaansa 
thainkielisille haastavaa suomen kielessä ovat 
ennen kaikkea intonaatio ja lauserakenteet, 
joiden oppimisesta he hyötyisivät eniten ta-
voitellessaan kohdekielenomaista ääntämystä. 

Koska tämän artikkelin keskiössä on en-
sikielen tunnistamisen vaikutus arvioijien 
käsityksiin suomen oppijoiden kielitaidos-
ta, Ahon ym. (2016) tekemä aikuisten maa-
hanmuuttajien suomen ääntämiseen liittyvä 
tutkimus antaa hyödyllistä tutkimustietoa 
thainkielisten suomen kielen fonologian hal-
lintaan liittyvistä vaikeuksista. Thai ja suomi 
eroavat kielinä toisistaan hyvin paljon morfo-
logiselta typologialtaan ja ne edustavat kahta 
erilaista kieliryhmittymää. Thai on isoloiva eli 
analyyttinen kieli ja suomi puolestaan edus-
taa agglutinoivaa kieliryhmää. Analyyttisissä 
kielissä kieliopilliset suhteet ilmaistaan sana-
järjestyksen ja itsenäisten sanojen avulla, kun 
taas suomen kaltaisissa agglutinoivissa kielissä 

sanojen vartaloon liitettyjen taivutuspäättei-
den avulla ilmaistaan kieliopillisia funktioita. 
Rakenteellisten ja sanastollisten erilaisuuksi-
en lisäksi suomen kielen ääntäminen vaatii 
thainkielisiltä muita suomenoppijaryhmiä 
enemmän harjoittelua, koska thain kielestä 
puuttuvat suomen kielen sanoissa esiinty-
vät keskeiset etuvokaalit y, ä ja ö, ja suomen 
konsonantit l, v, h ja n taas äännetään eri ta-
voin kuin omassa ensikielessä. Thai on myös 
toonikieli, jossa sävelkorkeudella ilmaistaan 
sanojen merkityksiä. Tunnistettava aksentti 
syntyykin siitä, että thainkieliset siirtävät en-
sikielestään suomen kieleen poikkeavan sävel-
kulun. (Aho ym., 2016.)

2  SUULLISEN KIELITAIDON 
ARVIOINTIIN VAIKUTTAVAT 
KÄSITYKSET 

Yleisissä kielitutkinnoissa puhumisen arvi-
ointia ohjaavat 6-portaiset arviointikriteerit, 
joissa on sanallisesti kuvattu arvioitavan tai-
don piirteet. Suullisen kielitaidon arviointia 
ohjaavat kriteerit rakentuvat monien eri piir-
teiden kuvauksista; sujuvuudesta, joustavuu-
desta1, ilmaisun ja rakenteiden tarkkuudesta, 
ääntämisestä ja sidosteisuudesta/koherenssis-
ta. Arvioinnin yksi haasteista onkin, kuinka 
saada arvioijat huomioimaan kaikki suulliseen 
kielitaitoon liittyvät piirteet arviointiproses-
sin aikana ja tulkitsemaan kriteereiden sisäl-
löt samalla tavoin (Eckes, 2005; Orr, 2002). 
Ennen arviointia järjestettävä koulutus, jossa 
arvioijat tutustuvat arviointikriteereihin, pu-
humisen maamerkkinäytteisiin ja tehtäviin, 
edistää yhdenmukaisuutta ja kriteereiden 
monipuolista käyttöä, mutta koulutuksesta 
huolimatta arvioijat usein pyrkivät pitämään 
varsin tiukasti kiinni kielitaitoon liittyvistä 

1  joustavuus = kyky sovittaa sanottavansa tekstilajin, 
tarkoituksen, vastaanottajan ja tilanteen mukaan (Ykin 
kriteerit 2003)
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käsityksistään (esim. Ang-Aw & Goh, 2011; 
Attali, 2015; Eckes, 2008; Lumley & McNa-
mara, 1995). 

Eri kielen piirteiden arvottaminen näkyy 
arvioinnissa siten, että jos arvioija pitää esi-
merkiksi rakennetta kielitaidon selkäranka-
na, hän todennäköisesti kiinnittää huomionsa 
myös oppijan tuotoksessa rakenteiden tark-
kuuteen ja perustaa arvionsa tämän kriteerin 
hallintaan. Tarnanen (2002, s. 265) havaitsi 
tutkiessaan Ykin arvioijien käsityksiä kirjoit-
tamisen taidosta, että yksittäisten kielen piir-
teiden painotus näkyi arvioinnissa etenkin 
silloin, kun arvioijan oli vaikea tehdä päätöstä 
tai kun arvioitava suoritus oli kahden taitota-
son rajalla. Tällöin yksittäinen kielen piirre 
ohjasi arvioijaa suuntaamaan arvionsa joko 
ylös- tai alaspäin. 

Arvioijien käsityksiä siitä, mistä piirteis-
tä suullinen kielitaito koostuu, muokkaavat 
heidän opintonsa ja kokemuksensa erilaisista 
oppijoista sekä arviointikokemus (ks. esim. 
Kim, 2015). Myös muunlaiset taustatekijät 
vaikuttavat käsityksiin oppijan suullista kie-
litaidosta. Nämä tekijät liittyvät usein oppi-
jan ensikieleen (esim. Winke, Gass & Myford, 
2013), joka voi ilmetä kohdekielessä esimer-
kiksi vierasperäisenä aksenttina, rakenteina 
ja sanastona. Myös arvioijan omalla ensikie-
lellä ja puhujan lähtökielen tuttuudella on 
merkitystä kielitaidosta tehtäviin arvioihin. 
Tutkimusten mukaan (esim. Johnson & Lim, 
2009; Kim, 2009; Shi, 2001) äidinkielisten ja 
ei-äidinkielisten arvioijien arviointilinjat ero-
avat toisistaan, koska taustaltaan eri äidinkie-
liset arvioijat painottavat arvioinnissaan eri 
kielen piirteitä (esim. Kim, 2009). Mitä pie-
nempi etäisyys oppijan lähtökielellä ja koh-
dekielellä tai arvioijan äidinkielellä on, sitä 
todennäköisemmin se vaikuttaa arviointiin 
positiivisesti (Hamp-Lyons & Davies, 2008). 
Kuulijalle tutulla aksentilla tuotettua puhetta 
on helpompi kuunnella ja ymmärtää, koska 
vieras aksentti vaatii kuuntelijalta totuttautu-

mista oppijan tapaan puhua (Carey, Mannel 
& Dunn, 2011; Gass & Varonis, 1984). Lisäk-
si on todettu arviointia ohjaavan myös arvi-
ointikriteereiden ulkopuoliset tekijät, kuten 
oppijan ääni tai puhetuotoksen sisältö (May 
2006; Orr, 2002; Sato 2011).

Vaikka arvioijien toimintaa ohjaavat va-
kiintuneetkin käsitykset kielitaidon kannalta 
keskeisistä piirteistä, edellä esitetyt tutkimus-
tulokset kuvastavat hyvin arviointiprosessin 
monisäkeistä ja vuorovaikutuksellista luon-
netta. Arviointiin liittyvät kielitaitokäsityk-
set ovatkin tavallisesti enemmän dynaamisia, 
muuttuvia ja kontekstuaalisia kuin stabiileja 
ja pysyviä (Barcelos & Kalaja, 2011; Kalaja 
& Barcelos, 2003; Mercer, 2011). Tästä syystä 
on tärkeää, että arvioija myös itse tarkkailee 
omaa arviointikäyttäytymistään ja tulee siitä 
tietoiseksi reflektoimalla (Woods & �akir, 
2011). Oman ajattelun, käsitysten kielentä-
misen ja toiminnan suhde ei kuitenkaan ole 
yksinkertainen ja suoraviivainen prosessi (Ne-
gueruela-Azarola, 2011), sillä vaikka yksilö 
itse tiedostaa omat käsityksensä, hän saattaa 
kuitenkin toimia niiden vastaisesti (Woods, 
2003, s. 207.) Tämä johtuu siitä, että käsi-
tykset muodostavat monimutkaisen järjestel-
män, joiden syntyyn ja muokkaantumiseen 
osallistuvat muut ihmiset, sosiokulttuurinen 
ympäristö ja yksilön henkilökohtaiset koke-
mukset ja historia (Barcelos, 2003; Mercer, 
2011; Peng, 2011). 

Arvioinnin näkökulmasta ongelmallisia 
ovat käsitykset, joista emme ole tietoisia 
(Salo, 2009) ja joihin liittyy voimakkaita af-
fektiivisia piirteitä, tunteita ja arvottamista 
(Aragão, 2011). Arviointiprosessin aikana 
voi olla vaikea tunnistaa arviointiin vaikut-
tavia tunteita tai stereotyyppisiä käsityksiä 
erilaisista oppijoista. Oppijan tapa puhua 
kohdekieltä tai tunnistettava aksentti voivat 
vaikuttaa siihen, miten sujuvasti ja ymmär-
rettävästi oppija meistä tuottaa kohdekieltä. 
Oppijan ensikieleen linkittyy kielitaidon li-
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säksi muitakin käsityksiä oppijasta (Munro 
& Derwing, 1995, s. 91), koska kielitaidon 
sosiaalisen luonteen vuoksi aksentti herättää 
kuulijassa myös assosiaatioita puhujan kuulu-
misesta tiettyyn sukupuoleen ja etniseen tai 
sosiaaliseen ryhmään (Giles & Rakić, 2014).

3  PUHUJAN ENSIKIELEN 
TUTTUUDEN VAIKUTUS 
SUULLISEN KIELITAIDON 
ARVIOINTIIN

Suullinen kielitaito voi paljastaa oppijan en-
sikielen, sillä vain harvat toisen kielen oppi-
jat saavuttavat kohdekielisen ääntämisen ja 
puhetavan. Vierasperäisyyden tunnistaa pu-
heesta vielä useiden vuosien jälkeen, vaikka 
oppijat olisivatkin käyttäneet kohdekieltä ak-
tiivisesti päivittäin. (Mora & Darcy, 2017.) 
Ykin arvioijat ovat kokeneina S2-opettajina 
tottuneet ymmärtämään eri aksentilla tuo-
tettua suomea, mutta heidän kokemuksensa 
eri ensikielen puhujista vaihtelevat. Arvioijat 
asuvat eri puolilla Suomea, ja Suomessa asu-
vien vieraskielisten sijoittuminen Suomessa 
vaihtelee alueittain (SVT, 2018). Arvioijan 
asuinpaikalla onkin merkitystä sille, mitkä 
ensikielen ryhmät ovat arvioijille tuttuja.

Arvioijan kokemus erilaista oppijoista on 
merkittävä tekijä määriteltäessä oppijan kie-
litaitoa (esim. Gass & Varonis, 1984; Winke 
ym., 2013). Mitä tutumpi aksentti ja puhe-
tapa oppijalla on, sitä todennäköisemmin 
hän saa parempia arvioita kielitaidostaan 
kuin sellainen oppija, jota arvioija ei ole tot-
tunut kuuntelemaan. Tuttuuden on todettu 
vaikuttavan ennen kaikkea ääntämisestä ja 
rakenteellisesta tarkkuudesta annettaviin ar-
vioihin (Carey ym., 2011; Gass & Varonis, 
1984). Kun oppijan puhetapa on tuttu, ar-
vioija ei pidä puheen aksenttia niin vahvana 
kuin sellainen, jolle puhujan aksentti on vieras 
(Kang & Rubin, 2009). Myös jos arvioijalla 
on tietoa kohdekielen morfologiasta, hänen 

on helpompi ymmärtää oppijan tuotoksessa 
olevia puutteita (Ahola, 2020).

Tuttuus vaikuttaa arviointiin ennen kaikkea 
tuotoksen ymmärrettävyyden kautta (esim. 
Browne & Fulcher, 2017, s. 38), mutta ym-
märrettävyys kielen piirteenä on varsin moni-
syinen, ja siihen yhdistyvät useat muut kielen 
piirteet. Ymmärrettävyys on usein linkittynyt 
sujuvuuteen (Derwing & Munro, 1997), ja 
sujuvuus taas muodostuu useista eri kielen 
piirteistä, kuten rakenteiden ja sanaston hal-
linnasta ja koherenssista sekä ääntämisestä 
(Kormos & Dénes, 2004). Vieraskieliseen 
aksenttiin tottuminen on suhteellisen nopea 
prosessi ja sitä voidaan opetella, minkä jälkeen 
aksentti ei enää aiheuta suuria ongelmia 
kielellisessä vuorovaikutuksessa (Ballard & 
Winke, 2017; Leinonen, 2015). Puheen ym-
märrettävyyttä helpottaa myös se, jos kuulijal-
le ovat puheenaihe ja puhetilanteen konteksti 
tuttuja (Kennedy & Trofimovich, 2008; Gass 
& Varonis, 1984).

Yleensä tuttuus yhdistetään positiivisiin 
käsityksiin oppijan taidosta, mutta tuttuus 
voi herättää negatiivisiakin tuntemuksia ja 
mielikuvia puhujista sen mukaan, millaisia 
kokemuksia arvioijilla on kyseisen kielen 
edustajista (Browne & Fulcher, 2017; Linde-
mann, 2017). Kieliin yhdistyy arvottamista 
ja stereotyyppisiä käsityksiä kielen puhujista 
(Major, Fitzmaurice, Bunta & Balasubrama-
nian, 2002). Tietyt kielelliset piirteet ovat 
usein puheessa varsin vakiintuneita saman 
kielen puhujien keskuudessa ja niiden perus-
tella oppijat määritellään myös usein kuulu-
vaksi tiettyyn kieliryhmään. Tämänkaltaiset 
stereotyyppiset käsitykset voivat olla jopa 
niin voimakkaita, että kun puhetta arvioivalle 
kerrotaan puhujan edustavan tiettyä ensikiel-
tä, arvioija myös kuulee tämän ensikielen piir-
teitä puheesta, vaikka ensikieli olisikin jokin 
muu.(Kang & Rubin, 2009).
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4  AINEISTO JA MENETELMÄT

Tämä thainkielisiin suomenoppijoihin liit-
tyvä artikkeli kuuluu Rikkinäistä suomea 
–Aksenttien arviointi yhteiskunnallisena por-
tinvartijana -tutkimushankkeeseen, jossa 
tutkitaan viiden ensikielen puhujaryhmän 
(venäjä, arabia, suomenruotsi, viro ja thai) 
vieraskielisen aksentin vaikutusta suomen kie-
len suullisesta taidosta annettaviin arvioihin. 
Thainkielisiä hankkeeseen osallistui kymme-
nen henkilöä, joista miehiä oli kaksi ja loput 
kahdeksan naisia. Thainkielisten sukupuoli-
jakauma poikkesi muista tutkimukseen osal-
listuneista ensikieliryhmistä, joissa miehiä ja 
naisia oli saman verran (5 miestä ja 5 naista). 
Thainkielisistä suurin osa oli naisia (8 naista 
ja 2 mistä), koska pääosa Yleisten kielitut-
kintojen testiin osallistuneista thainkielisistä 
on myös naisia (96 % vuosina 2012−2017). 
Tutkimusluvan antaneet thainkieliset osallis-
tuivat Ykin suomen kielen tutkintoon vuon-
na 2015, ja tutkimukseen valittiin ensikielen 
edustajiksi sellaiset henkilöt, jotka saivat 
puhumisen suorituksesta joko taitotason 3 
(~B1) tai 4 (~B1). Keskitason testistä voi 
saada myös arvion <3 (alle 3), mutta tämän 
arvion saaneet jätettiin tutkimuksen ulko-
puolelle, koska arvio <3 voi tarkoittaa taito-
tasoa 2 (~A2) tai taitotasoa 1 (~A1). Kieli-
taitotason rajaamisella varmistettiin myös se, 
että tutkimukseen osallistuneiden kielitaito 
oli sellaisella taitotasolla, että oppijat kykeni-
vät itsenäisesti tuottamaan riittävästi puhetta 
arviointia varten.

Oppijoiden 1½ minuuttia kestävän puhe-
suorituksen arvioi 44 vapaaehtoisesti tutki-
mukseen osallistunutta Ykin suomen kielen 
arvioijaa, jotka on merkitty Opetushallituk-
sen viralliseen Ykin arvioijarekisteriin (Fin-
lex, 2004). Rekisteröinti edellyttää arvioijilta 
opintoja arvioitavasta kielestä, joten kaikilla 
arvioijilla oli yliopistotutkinto suomen kieles-
tä tai/ja suomi toisena ja vieraana kielenä op-

piaineesta. Tutkimukseen osallistuneet arvi-
oijat olivat eri-ikäisiä (31−68 v.) S2-opettajia, 
jotka olivat toimineet opettajina 8−40 vuotta 
ja työskentelivät kotoutumiskoulutusta tarjo-
avassa oppilaitoksessa (30 %), ammattioppi-
laitoksessa tai lukiossa (16 %), korkeakoulu-
jen kielikeskuksessa (16 %), valmentavassa 
koulutuksessa (14 %), perusopetuksessa (9 
%) tai vapaan sivistystyön oppilaitoksessa (9 
%). Heidän kokemuksensa arvioinnista Ylei-
sissä kielitutkinnoissa vaihteli; osa arvioijista 
on ollut mukana Ykin alkuajoista, vuodesta 
1994 lähtien, ja vähiten kokemusta omaavat 
olivat toimineet arvioijina vasta vuoden. 

Arviointiasteikkona käytettiin arvioijille 
tuttua Ykin 6-portaista arviointiasteikkoa 
(1−6), joka on linkitetty yleiseurooppalaiseen 
viitekehykseen seuraavasti: 1~A1, 2~A2, 
3~B1, 4~B2, 5~C1, 6~C2. Kukin oppija sai 
suorituksestaan arvion holistisesti (kokonais-
valtaisesti) kielitaitoa kuvaavan yleiskriteerin 
lisäksi kuudesta eri kielen piirteistä koostuvas-
ta analyyttisista kriteereistä: sujuvuus, jousta-
vuus, koherenssi/sidosteisuus, ilmaisun tark-
kuus/laajuus/idiomaattisuus, ääntäminen/
fonologinen hallinta ja rakenteiden tarkkuus. 

Suoritukset arvioitiin kotona sitä varten laa-
ditun sähköisen verkkolomakkeen avulla, jos-
sa kullekin oppijalle annettiin yleiskriteeristä 
ja jokaisesta kuudesta analyyttisesta kriteeristä 
taitotasoarvio asteikolla 1−6 (A1−C1). Ar-
vioijien oli myös mahdollisuus halutessaan 
kirjoittaa arviointien alla olevaan tekstilaatik-
koon perustelunsa antamalleen taitotasoar-
vioille tai muut huomionsa oppijasta. Lisäksi 
lomakkeessa pyydettiin arvioijia vastaamaan 
kirjallisesti kysymykseen: minkä oletat ole-
van puhujan ensi-/lähtökieli ja valitsemaan 
neliportaisesta Likert-asteikosta (melko epä-
varma – epävarma – varma  – melko varma) 
ensikielen tunnistamisen varmuusaste sekä 
kirjoittamaan tekstilaatikkoon perustelunsa 
oletukselleen oppijan ensi-/lähtökielestä.
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Artikkelini aineisto koostuu siis sekä mää-
rällisestä että laadullisesta aineistosta, mutta 
se on pääosin laadullista: arvioijien kirjoitta-
mia oppijan ensikielen tunnistamiseen ja tai-
totasoarvioihin tai yleensä puhujaan liittyviä 
huomioita. Laadullisen aineiston analyysissa 
hyödynsin teoriaohjautuvaa sisällönanalyysia, 
jonka avulla aineisto oli mahdollista saada tii-
vistettyä sellaiseen muotoon, että tutkittava 
ilmiötä voitiin kuvailla lyhyesti ja yleistävästi 
ja etsiä selityksiä tutkittavien ilmiöiden vä-
lille. Analyysi eteni osin aineistolähtöisesti 
ja osin aiempien tutkimusten ja kirjallisuu-
den pohjalta muodostuneiden ajattelumal-
lien avulla. Aineiston luokittelun ja tee-
moittelun lähtökohtana oli etsiä aineistosta 
samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia 
arvioijien kielitaitoon liittyvistä huomioista. 
Sitä kautta oli mahdollista käsitteellistää 
löydetyt teemat, yhdistää ne teoreettiseen 
tietoon ja aikaisempiin tutkimuksiin sekä 
keskusteluttaa aineistoa arvioijia ympäröivi-
en diskurssien kanssa, jotka linkittyivät yh-
teiskunnallisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin ja 
historiallisiin konteksteihin. (Mayring 2014; 
Schreier, 2014; Tuomi & Sarajärvi, 2009.) 

Ensikielen tunnistamiseen liittyvä mää-
rällinen aineisto on analysoitu Rikkinäistä 
suomea-hankkeessa2. Analyyseissa tarkastel-
tiin oppijan ensikielen, sen tunnistamisen ja 
eri kielellisten piirteiden yhdysvaikutusta. 
Analyysissa käytettiin Facets-ohjelmaa (Li-
nacre, 2009), joka perustuu Raschin mallin 
laajennukselle, MFRM-mallille (Many-Facets 
Rasch Measurement). Analyyseissä hyödyn-
nettiin skaalamuuttujamallilla (Rating scale 
model) saatuja bias-analyyseja, joiden avulla 
tarkasteltiin, vaikuttiko arviointikriteereiden 
käyttöön oppijan ensikieli ja sen tunnistami-
nen (ks. KUVIO 1). 

2 Rikkinäistä suomea -
 -tutkimushankkeen ti-

lastolliset analyysit Reeta Neittaanmäki
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5  TULOKSET

Rikkinäistä suomea – Aksenttien arviointi yh-
teiskunnallisena portinvartijana -tutkimus-
hankkeessa tehtyjen tilastollisten analyysien 
perusteella (KUVIO 1) arvioijakäyttäyty-
minen vaihteli, kun arvioijat tunnistivat op-
pijan ensikielen. Tämä näkyi siten, että arvi-
oijat käyttivät arviointikriteereitä eri tavalla 
tunnistettujen ja ei-tunnistettujen kohdalla. 

Kuviossa 1 on kuvattu arvioijakäyttäytymi-
seen liittyvää biasia, jonka suuruutta testataan 
t-testillä: nollaa suuremmat t-arvot kertovat 
siitä, että havaitut arvot ovat suurempia kuin 
malli odottaa (viittaavat arvioijien lempey-
teen), ja vastaavasti nollaa pienemmät arvot 
ovat matalampia kuin malli odottaa (viittaa-
vat arvioijien ankaruuteen). 
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KUVIO 1. Arviointikriteereiden käyttö arvioitaessa ei-tunnistettuja ja tunnistettuja.

Tilastollisesti t-arvot ovat merkitseviä (mer-
kitsevyystasolla 0.05), jos ne ylittävät tai alit-
tavat raja-arvot -2−2 (mustat poikkiviivat). 
Näiden raja-arvojen sisäpuolelle jääneitä 
kriteereitä arvioijat käyttivät samalla tavalla 
riippumatta siitä, tunnistivatko he oppijan en-
sikielen vai ei, mutta raja-arvojen ulkopuolel-
le jääneet kriteerit näyttäytyvät tilastollisesti 
merkitsevinä. Tulosten mukaan arviointi-
käyttäytymisessä oli poikkeamaa kolmen ana-
lyyttisen kriteerin kohdalla, jotka jäivät joko 
raja-arvojen ylä- tai alapuolelle. Ääntämisen 
ja fonologisen hallinnan (t = -2,2; p = 0,03; 
d.f = 246) taitotasoarvioihin tunnistaminen 
vaikutti taitotasoarvioita alentavasti, kun taas 

sujuvuudesta (t = 2,5; p = 0,01; d.f = 242) ja 
yleiskriteeristä (t = 2,3; p = 0,02; d.f = 236) 
arvioijat palkitsivat thainkieliseksi tunnistet-
tuja. Myös rakenteiden tarkkuuden arvioihin 
tunnistaminen vaikutti alentavasti, vaikkakin 
sen t-arvo jää hieman alle merkitsevyysrajan (t 
= -1,9 p = 0,06; d.f =246).

5. 1 Thainkielisten oppijoiden vaikeudet 
suomen kielessä 

Aiemmin jo mainittiin, että tuttuus (esim. 
Carey ym., 2011; Gass & Varonius, 1984) 
vaikuttaa yleensä positiivisesti ääntämisen ja 
fonologisen hallinnan kriteeristä annettavaan 
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taitotasoarvioon. Thainkielisten kohdalla tu-
lokset kuitenkin olivat erilaisia, sillä kuten ku-
viosta 1. on havaittavissa, thainkieliseksi tun-
nistetuilla ääntämistä ja fonologista hallintaa 
pidettiin heikoimpana taitona. 

Thainkielisiä osallistuu Ykin suomen kie-
len tutkintoihin vuosittain n.100 henkilöä, 
joten usealla arvioijalla on karttunut koke-
musta thainkielisten arvioinnista. Aksentin 
tuttuutta tukee myös se, että arvioijat tun-
nistivat oppijoiden ensikielen varsin hyvin; 
yli 70% arvioijista tunnisti tutkimukseen 
osallistuneiden thainkielisten naisten (n=8) 
ensikielen, vain miehet (n=2) tunnistettiin 
heikosti. Kirjallisissa huomioissaan arvioijat 
analysoivat varsin monisanaisesti thainkielis-
ten oppijoiden ääntämiseen liittyviä piirteitä. 
Yksittäisistä äänteistä arvioijat pitivät helpoi-
ten tunnistettavana piirteenä suomen kielen 
r-äännettä, jota pidettiin suomalaiseksi liian 
pehmeänä tai välillä se jätettiin kokonaan 
ääntämättä tai se korvattiin l-äänteellä (esim. 
ruokaa = ”luokaa”). Lisäksi thainkieliset tun-
nistettiin vaikeuksista ääntää konsonanttiyh-
tymät -ts- ja -st- (kutsu =”kussu”, itse= ”isse”, 
keskustella= ”keskuttella”, matkustaminen= 
”matkuttamine”). Muutamat arvioijat olivat 
myös huomioineet sananloppuisen s-äänteen 
poisjäämisen tai sen korvaamisen t-äänteellä 
(joskus= ”josku”, ”joskut”) ja suomalaisen v-
äänteen korvaamisen thain puolivokaalilla w 
(”kiwa”, ”juttelewat”,”wiikossa”). Vokaaleista 
arvioijat mainitsivat vokaalit y, u ja ä, joiden 
ääntäminen ei arvioijista aina onnistunut 
kohdekielen mukaisesti. Nämä samat edellä 
mainitut fonologiset vaikeudet ovat myös 
Aho ym. (2016) maininneet tyypillisinä on-
gelmina thainkielisille suomen oppijoille, kun 
he kuvailivat thain kielen vaikutusta suomen 
kielen fonologiaa (ks. sivu 3).

Thainkielisten tunnistaminen kertoi siitä, 
että usealla arvioijalla oli joko opetuksen tai 
Ykin arvioijana toimimisen kautta käsityksiä 
thainkielisten suomen ääntämiseen liittyvistä 

piirteistä. Yksittäisten äänteiden lisäksi koh-
dekielestä poikkeava prosodia usein paljastaa 
oppijan ensikielen (Anderson-Hsieh, John-
son & Koehler, 1992; Giles & Rakić, 2014), 
ja myös arvioijat tunnistivat thainkieliset 
suomen kielestä poikkeavasta puherytmistä 
ja intonaatiosta:

 (1) Puhe on nasaalimaista ja venytettyä.

 (2) ”Naukuva” nuotti, intonaatio.

 (3) Nasaalimainen, korkea ja etenkin jäl-
kitavuja venyttävä sävelkulku.

 (4) Intonaatio, puherytmi ja tauotus tun-
tuvat aasialaiselta.

 (5) Puheen rytmi, intonaatio ja fonologia 
kauttaaltaan kuulostaa aasialaiselta. 

Thainaisten puhetta kuvailtiin ilmaisulla 
”naukuva”, joka suomen kielessä voi jossain 
yhteydessä kantaa negatiivista merkitystäkin. 
Ilmaisulla arvioijat kuitenkin viittasivat pu-
heen intonaatioon ja nasaaliin äänenlaatuun; 
puheessa oli ”notkuva” aasialainen intonaa-
tio”, jota korosti ”aasialaisen korkealla tasol-
la” oleva äänenkorkeus. Huomiossa tällainen 
puhetyyli yhdistettiin myös lapsen tai nuoren 
tapaan puhua. Kuten seuraavista esimerkeistä 
on havaittavissa, arvioijien kirjoittamiin huo-
mioihin liittyy myös arvottavaa sävyä, ja lisäk-
si puhe yhdistettiin tiettyyn etniseen taustaan 
ja stereotyyppisiin mielikuviin puhujien fyy-
sisistä ominaisuuksista ja iästä (esim. Bent & 
Holt, 2017).

 (6) Tyttömäinen tapa ja intonaatio muis-
tuttavat thainmaalaisia puhujia.

 (7) Ääntäminen on myös naiivin kuulois-
ta, kuin pikkulapsen puhetta.

 (8) Lapsellisen kuuloista.

 (9) Puhuja kuulostaa pienikokoiselta ja 
jopa vähän lapsekkaalta.
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Äänenkorkeus ja siihen liittyvät käsitykset 
ovat varsin kulttuurisidonnaisia, koska eri 
kulttuureissa äänen korkeuteen liittyy erilaisia 
arvostuksia ja stereotypioita. Suomessa naisil-
la on tavallisesti matalampi puheääni kuin esi-
merkiksi aasialaisilla naisilla, ja matalaa ääntä 
pidetään meillä tavallisesti miellyttävämpänä 
ja sosiokulttuurisesti tavoiteltavampana omi-
naisuutena kuin liian korkeaa puheääntä. Aa-
siassa puolestaan korkea puheääni on liitetty 
naisen kulttuurisiin ominaisuuksiin (Ketolai-
nen, Laakso & Simberg, 2017; Leino, Lauk-
kanen, Ilomäki & Mäki, 2008). Arvioijien 
mainitsema äänenkorkeus on ehkä yleisesti-
kin tyypillisin piirre, johon suomalaiset kiin-
nittävät huomiota kuullessaan thainkielisten 
tai yleensä aasialaisten puhuvan. 

Arvioijien viittaukset lapsenomaisuuteen 
olivat todennäköisesti yhteydessä siihen, 
että thainkielisten useat foneettiset piirteet 
suomessa ovat lapsen kielen kaltaisia, esimer-
kiksi vaikeudet ääntää apikaalinen r-äänne. 
Mutta huomioissa arvioijat toivat myös esiin 
työkokemuksensa ja yhteiskunnassa käytyjen 
keskustelujen kautta kertynyttä tietämystään 
siitä, keitä thainkieliset oppijat Suomessa 
ovat: nuoria naisia, jotka ovat tulleet Suo-
meen avioliiton kautta.

 (10) Suomalaisilla miehillä on paljon 
nuoria thai-vaimoja. 

 (11) Thaimaalaisia puolisoita on Suomes-
sa aika paljon, ja kuulostaa suomalaisen 
puolison vaimolta (käy kalastamassa, sau-
nassa ym.)

 (12) Voisi olla suomalaismiehen thaimaa-
laisvaimo.

Arvioijien käsityksiä thaimaalaisista nuo-
rina naisina tukevat viralliset väestötilastot 
Suomessa. Kaikista thainkielisistä naisten 
osuus on 83 % ja suurin osa thainaisista on 
alle 45-vuotiaita naisia (70 %) (SVT, 2018).  
Thainkielisyyden liittämistä ennen kaikkea 

naispuolisiin puhujiin tuki myös thainkie-
listen miesten heikko tunnistaminen, sillä 
kahta tutkimukseen osallistunutta thaimies-
tä arvioijat eivät tunnistaneet thainkielisiksi. 
Ensimmäistä miestä ei kukaan tunnistanut 
thainkieliseksi ja toisen miehen kohdalla n. 7 
% arvioijista osasi mainita oikean ensikielen. 
Yksi syy heikkoon tunnistamiseen oli mah-
dollisesti se, että arvioijilla ei ollut kokemus-
ta nuorten, alle 25-vuotiaiden thainkielisten 
miesten opettamisesta ja he eivät olleet kuul-
leet thainkielisten miesten puhuvan suomea. 
Kokemuksen puutetta tukee myös se, että 
arvioijat opettavat pääasiassa aikuisia maa-
hanmuuttajia ja taas Suomessa thainkielisistä 
miehistä (N=1600) yli 60 % on alle 25-vuo-
tiaita nuoria ja lapsia (SVT, 2018). 

Toinen syy tunnistamisvaikeuksiin liittyy 
miesten kielitaitoon, ennen kaikkea ääntä-
miseen ja fonologiseen hallintaan. Arvioijien 
mielestä thaimiehillä oli varsin kohdekielinen 
ääntäminen, vaikka muuten heidän tuotoksis-
saan esiintyi paljon puutteita. Hyvän ääntä-
misen takia arvioijat eivät selvästikään osan-
neet yhdistää heitä thainkieliseksi, ja he eivät 
myöskään huomioineet tuotoksissa heille 
tuttuja thainkielisten oppijoiden lähdekielisiä 
piirteitä. Arvioijista thaimiesten tuotoksista 
oli ”hyvin vaikea tunnistaa mitään tiettyä läh-
tökieltä puheen taustalta”, koska puhujat olivat 
heistä nuoria: ”tämä nuori on asunut kauan 
suomen kielen alueella ja käynyt kouluaan 
täällä ja hänellä on kavereita, joiden kanssa 
hän on tottunut puhumaan sujuvasti suomea”. 
Käsitykset iän merkityksestä kieltenoppimi-
seen ovat yhteydessä arvioijien koulutuksen ja 
työkokemuksen kautta omaksuttuun tietoon 
siitä, että yleensä lapset ja nuoret oppivat kie-
len helpommin, ja arvioijien mielestä se nä-
kyi näiden miesten kohdalla ennen kaikkea 
hyvänä kohdekielisenä ääntämisenä. Mitä 
myöhemmällä iällä toisen kielen oppiminen 
on aloitettu, sitä voimakkaampina nähdään 
myös ensikielen vaikutukset toisessa kielessä 
(Bent & Holt, 2017).
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Molemmilla miehillä oli arvioijien huo-
mioiden perusteella hyvin ”liudentunut l”, ja 
tästä syystä heidän ensikieleksi ehdotettiin 
venäjää. Venäjän ohessa arvioijat yhdistivät 
puhujat usein myös ensikielenään somalia tai 
arabiaa puhuviin, mikä on ehkä yhteydessä sii-
hen, että arvioijat tietävät arabian- ja somalin-
kielisiä osallistujia olevan paljon Yki-testeissä 
ja suurin osa heistä on miehiä: ”Näitä kieliä on 
ykiläisten äidinkielenä paljon, siksi helppo ar-
vata (arabia)”; ” En ole itse koskaan opettanut 
somaleita enkä tunne kieltä, mutta jotenkin 
tämä kuulosti siltä”. Huomiot liudentunees-
ta l-äänteestä ja viittaukset Ykin osallistujien 
taustojen tuntemisesta kuvastavat sitä, miten 
suullisessa kielitaidossa käsityksiin oppijan 
ensikielestä vaikuttavat pienetkin kielelliset 
vihjeet ja taustatiedot, joiden avulla oppijat 
assosioidaan jonkin kieliryhmittymän edus-
tajaksi (Kang & Rubin, 2009). 

Ensikielen tunnistaminen yhdistyi arvioiji-
en huomioissa käsityksiin thainkielisten hei-
kosta ääntämisen ja fonologian hallinnasta ja 
vaikeuksista oppia ääntämään suomea.

 (13) Thainmaalaisilla puheen tuottami-
nen tuntuu olevan raskasta. Paino on 
usein joka sanalla tai yksittäisissä sanoissa 
ja taukoja sanojen välissä.

 (14) Lähtökieli kuuluu ääntämisessä vah-
vasti. Vaatii kuulijalta tarkkaavaisuutta ja 
kärsivällisyyttä ja puhujalta varmasti tois-
toa, jotta tulee arkipäivänä ymmärretyksi.

 (15) Aasialaisten ääntäminen on tosi 
erilainen ja heidän on niin kovin vaikea 
oppia meidän kielemme ääntämistä.

 (16) Intonaatio, puherytmi ja tauotus 
tuntuvat aasialaiselta: Puherytmi ja mo-
notoninen intonaatio sekä jatkuva sano-
jen ja tavujen painotus alkavat ahdistaa. 

Thainkielisten suomen ääntämisen oppi-
mista pidettiin vaikeana lähtökielen vuoksi. 
Mutta ääntämisen vaikeudet eivät kosket-
taneet vain oppijoita, vaan thainkielisten 
ääntäminen vaati myös arvioijista kuunteli-
jalta ponnisteluja. 

Käsityksiä thainkielisten yleisestä heikosta 
ääntämisen ja fonologian hallinnasta tuotiin 
esiin myös päinvastaisissa tapauksissa, joissa 
oppijan ääntämys oli thainkielisyydestä huo-
limatta arvioijista ymmärrettävää ja siinä oli 
löydettävissä kohdekielenomaisia piirteitä. 
Hyvää ääntämystä kuvattiin yllättävänä piir-
teenä kielitaidossa, vaikka selkeästi puhujan 
ongelmat rakenteiden tarkkuudessa ja tietty-
jen äänteiden ääntämisessä viittasivat aasia-
laistaustaiseen puhujaan.

 (17) Puhujan ääntäminen on yllättävän 
hyvä, mutta rakenteet todella puutteelli-
sia ja ilmaisun tarkkuus ja koherenssikin 
alhaisia.

 (18) Yllättävästi asiasta saa selvää, vaikka 
sekä rakenteissa, sanastossa että ääntämi-
sessä on selvästi puutteita.

 (19) Selkeä ääntämys vaikka aasialaisuu-
den kuulee.

Ääntämisen ja fonologisen hallinnan lisäk-
si tunnistamisella oli vaikutusta rakenteiden 
tarkkuuden arvioihin (ks. KUVIO 1, s. 9). 
Vaikka rakenteiden tarkkuus jäi juuri ja juuri 
t-arvon -2 alle (-1.9), kirjallisissa huomioissa 
rakenteiden puutteita kuvailtiin usein. Op-
pijat tekivät arvioijien mukaan liikaa raken-
teellisia virheitä ja hallitsivat vain yksinker-
taisia rakenteita, minkä vuoksi heidän taito-
tasoarvionsa rakenteiden tarkkuudesta eivät 
yltäneet taitotasolle 3 (~B1). Rakenteiden 
tarkkuudella oli myös vaikutusta viestin välit-
tymiseen tai ongelmiin viestin välittymisessä. 
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 (20) Systemaattisia virheitä perusraken-
teissa, viesti kuitenkin tulee selväksi.

 (21) Rakenteissa runsaasti puutteita, 
mutta viesti tulee ihmeen helposti ym-
märretyksi.

 (22) Puhuu ”sanoja peräkkäin”. Viesti me-
nee huonosti perille.

Rakenteiden merkitystä osana hyvää kie-
litaitoa korostivat myös ne arvioijat, jotka 
yhdistivät heikon rakenteiden tarkkuuden ja 
informaalin kielen oppimisen toisiinsa. 

 (23) Kuuntelemalla ja puhumalla kielen 
oppinut henkilö. Yksinkertaisissakin 
lauserakenteissa isoa vaihtelua, samoin 
morfologiassa.

 (24) Tuottaa puhetta koko ajan, raken-
teissa puutteita. On oppinut kuuntele-
malla.

 (25) Tyypillinen ko. kielialueen puhuja, 
joka ei kiinnitä huomiota rakenteisiin 
yms., mutta on oppinut jonkinlaisen 
käytännön kielitaidon pääosin arkielä-
mässään.

Huomioillaan arvioijat ilmaisivat arvos-
tustaan formaalia kielenoppimista kohtaan. 
Ilman formaalia oppimista ”kielenoppiminen 
taitaa olla hidasta ja vaatii paljon aikaa. Kou-
lutustausta?”. Arvioijien mukaan puhumalla 
ja kuuntelemalla hankittu kielitaito riittää 
arkipäivän kielenkäyttötilanteissa, mutta pa-
rempi kielitaito saavutetaan opiskelemalla, 
mikä vaatii aina työtä ja ponnisteluja. Eten-
kin rakenteiden tarkkuus paljasti arvioijista 
sen, miten oppija on kielen oppinut: ”Puhuja 
vaikuttaa siltä, että hän on opiskellut suomen 
kieltä ja perehtynyt sen kielioppiin. Kuvailee 
suuntaa, käyttää postpositioita ja yrittää perus-
tella”; ”On selvästi opiskellut ja opetellut suo-
men kieltä kurssilla”. Tämänkaltaiset huomiot 

viittaavat varsin perinteiseen käsitykseen kie-
lenoppimisesta, joka rakentuu formaalista op-
pimisesta ja jossa hyvä rakenteiden tarkkuus 
kertoo kielitaidon hyvyydestä ja heikkoudesta 
(Saarinen, Kauppinen & Kangasvieri 2019). 
Tällaiset käsitykset voivat johtaa myös siihen, 
että arvioinnissaan arvioijat painottavat ra-
kenteiden tarkkuutta.

5.2 Thainkielisten oppijoiden vahvuudet 
suomen kielessä

Arvioijat palkitsivat thainkielisiä ennen kaik-
kea sujuvuuden hallinnasta (ks. KUVIO 1, 
s. 9). Sujuvuus yhdistetään tavallisesti oppi-
jan varsin vaivattoman tuntuisesti ja hyvällä 
tahdilla tuotettuun puheeseen, jossa ei ole lii-
aksi häiritseviä taukoja ja korjauksia. Lisäksi 
sujuva tuotos on rakenteellisesti ja sanastol-
lisesti helposti ymmärrettävää ja sisällöltään 
koherenttia (esim. Kormos & Dénes, 2004; 
Olkkonen & Peltonen, 2017; myös Yleiset 
kielitutkinnot, 2003.) Vertailtaessa tätä su-
juvuuden kuvausta arvioijien aikaisempiin 
huomioihin thainkielisten rakenteiden ja ään-
tämisen puutteista, sujuvuuden arvioissaan 
he huomioiden perusteella painottivat kykyä 
tuottaa puhetta aktiivisesti ja täyttää annet-
tu puheaika tuotoksella. Arvioijien mielestä 
thainkieliset tuottivat paljon puhetta, mikä 
antoi ehkä positiivisemman kuvan kielitaidos-
ta kuin se tarkemmin tarkasteltuna olikaan. 

 (26) Puhe on sujuvaa ja tuotosta syntyy 
suht paljon. Hakee sanoja jonkin verran 
ja puhe on osittain luettelomaista.

 (27) Pintasujuva eli tuottaa runsaasti pu-
hetta, vaikka ei ehkä sano kovin paljon, 
toistoa siis.

 (28) Tuottaa runsaasti sisältöä. Vaikea 
arvioida - sujuvuuden vaikutelma, mutta 
paljon horjuntaa.
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 (29) Rakenne puutteellinen ja morfolo-
gia puuttui lähes kokonaan. Puhujalla oli 
kuitenkin tahto puhua ja tulla ymmärre-
tyksi, koska hän ei pitänyt taukoja eikä 
jäänyt korjailemaan puhettaan.

 
Tuotoksen määrä on yksi sujuvuuden piir-

teistä, sillä esimerkiksi Fillmore (1979) on to-
dennut sujuvuuden olevan yhteydessä tuotok-
sen määrään ja siihen, että puhuja täyttää an-
netun ajan puheella. Sujuvuuden vaikutelmaa 
thainkielisten tuotoksissa korosti myös se, 
että heidän todettiin tuottavan puhetta var-
sin hyvällä puhenopeudella. Kormos ja Dénes 
(2004) havaitsivat tutkiessaan äidinkielisten 
ja ei-äidinkielisten kieltenopettajien käsityk-
siä sujuvuudesta, että opettajat kielitaustasta 
huolimatta pitivät puhenopeutta ja puheajan 
täyttämistä yhtenä tärkeimpänä sujuvuuden 
merkkinä, kun taas esimerkiksi sanaston ja ra-
kenteiden tarkkuus ja taukojen määrän merki-
tys sujuvuudelle vaihteli opettajakohtaisesti. 
Arvioijien mielestä thainkieliset olivat yrit-
teliäitä, jotka pyrkivät puhumaan aktiivisesti 
kielitaidon puutteista huolimatta, vaikkakin 
puhe muodostui lauseista, joissa sanat olivat 
perusmuodossa ja tauot lauseiden ja ajatusjak-
sojen väliltä puuttuivat.

 (30) Paljon puhetta yhteen pötköön. 
Puhe vähän rakenteellisesti pomppivaa.

 (31) Verbi puuttuu usein ja ilmaisut ra-
kentuvat peräkkäin pannuista sanoista.

 (32) Puhuu yhteen pötköön, tauottamat-
ta asioita loogisiksi kokonaisuuksiksi.

 (33) Sanoja peräkkäin perusmuodossa, 
asia tulee selväksi.

”Yhteen putkeen” tuotettu puhe ei anna 
hyvää vaikutelmaa kielitaidosta, mutta kirjal-
listen huomioiden perusteella thainkielisiä 
palkittiin siitä, että he pyrkivät tuottamaan 
aina jotain heikosta kielitaidosta huolimatta. 

Arvioijien mielestä aktiivisuus riitti joissain 
tapauksissa kielitaidon osoittamiseen, vaikka 
oppijoilla oli muissa kielitaidon osa-alueilla 
vielä puutteita (myös Ang-Aw & Goh, 2011; 
May, 2006). Vaikka arvioijista tuotokset koos-
tuivat usein irrallisista sanoista, heidän mie-
lestään oppijat ”selviytyvät ilman tarkkuutta 
ja heikoillakin kielen rakenteilla” ja vaikka 
”perusrakenteet olivat erittäin puutteelliset, 
puhuja tulee ymmärretyksi tästä aiheesta, vain 
puhujan asuinpaikka piti arvata!”. Aktiivisuus 
selkeästi houkutteli arvioijia antamaan pa-
rempia arvioita, ja ilman oman arviointikäyt-
täytymisen tarkkailua se vaikutti positiivisesti 
käsityksiin oppijan taidosta: ”puhuja yrittää 
niin pontevasti, että tekisi mieli antaa kolmo-
nenkin, mutta kriteerien perusteella en pysty”. 

Sujuvuuden lisäksi arvioijat painotti-
vat thainkieliseksi tunnistettujen kohdalla 
yleiskriteeriä (KUVIO 1, s 10). Tämä oli 
mielenkiintoinen tulos, koska arvioijien yksit-
täisistä analyyttistä kriteereistä antamat arviot 
viittasivat vielä varsin heikkoon kielitaitoon, 
mutta yleiskriteerillä (sisältää analyyttiset 
kriteerit) he kuitenkin palkitsivat thainkie-
lisiä. Yleiskriteerin arvio yhdistyi osalla ar-
vioijilla tuotoksen ymmärrettävyyteen, sillä 
muutamat arvioijat mainitsivat perusteina 
arviolleen ymmärrettävyyden tai sen puut-
teen. Ymmärrettävyyttä pidettiin ikään kuin 
rajapyykkinä perus- ja keskitason kielitaidolle, 
mutta arvioijat tulkitsivat ymmärrettävyyden 
eri tavoin. Esimerkkinä tästä alla saman pu-
hujan tuotokseen liittyvät huomiot (suluissa 
annettu taitotasoarvio). 

 (34) Paljon epävarmuutta sanastossa ja 
rakenteissa; sisältö on kuitenkin suurim-
maksi osaksi ymmärrettävä. (3)

 (35) Tulee ymmärretyksi, vaatii kuulijalta 
kärsivällisyyttä. (3)

 (36) Puhuja yrittää kertoa, mutta kuuli-
jan on vaikea ymmärtää. (<3)
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 (37) Puheessa esiintyy paljon virheitä, 
mutta se on myös sujuva ja hyvin ymmär-
rettävä. (3) 

 (38) Kokonaisuus selviää toisella kuunte-
lemisella. (<3) 

 (39) Ymmärrettävääkin, mutta kuulijan 
on vaikea hahmottaa puhetta ensikuule-
malta. (<3)

Arvioijien mielestä thainkielisten puheen 
ymmärtäminen vaati harjaantumista ja to-
tuttautumista, koska rakenteiden ja sanaston 
puutteet sekä ääntäminen vaikeuttivat ym-
märtämistä. Puheen seuraaminen oli raskasta: 
”paikoitellen raskasta kuunneltavaa”, ”puhujaa 
on melko raskasta kuunnella”. Vierasperäisellä 
korostuksella tuotettua kieltä on usein väsyt-
tävää kuunnella, jos sen ymmärtäminen vaa-
tii enemmän puheen prosessointia (Munro & 
Derwing, 1995). 

Ymmärrettävyyden korostuminen tasoar-
vioissa on mielenkiintoista, koska ymmärret-
tävyys ei ole oma kriteerinsä Ykin arviointia 
ohjaavissa kriteereissä, vaan se sisältyy useaan 
muuhun kriteeriin. Gass ja Varonis (1982) 
yhdistävät ymmärrettävyyteen ennen kaikkea 
oppijan ääntämisen ja rakenteellisen tarkkuu-
den, mutta myös esimerkiksi sanastolla ja su-
juvuudella sekä koherenssilla on merkitystä 
ymmärrettävyyteen (Isaacs & Trofimovich, 
2012; Saito, Trofimovich, Isaacs & Webb, 
2017). Arvioijista ymmärrettävyys taas oli 
huomioiden perusteella yhteydessä ennen 
kaikkea arkipäiväisissä tilanteissa selviytymi-
seen: ”ymmärrettävä, arkipäivän selviytymis-
taito”; ”Sanasto on suppeaa, konkreettisiin ja 
jokapäiväisiin tarpeisiin liittyvää, tuotos on 
kuitenkin ymmärrettävää”. 

Arkipäivän kielenkäyttötilanteissa selviy-
tymisen rinnalla ymmärrettävyyteen yhdistyi 
vaikutelma tuotosten sujuvuudesta ja tuotok-
sen määrä. Useat arvioijat pohtivatkin huomi-
oissaan, voiko thainkielisten hyvin ei-kohde-

kielistä puhetta ymmärtää, jos ei ole tottunut 
heidän puhumaansa suomen kieleen. 

 (40) Ymmärrän suurimman osan puheen 
sisällöstä, mutta en ole varma, ymmärtäi-
sikö sellainen henkilö, joka ei ole tottunut 
kuuntelemaan S2-oppijoiden puhetta.

 (41) Puhetta olisi ehkä täysin mahdoton 
ymmärtää, jollei itsellä olisi ollut thai-
opiskelijoita.

Opettajina he olivat tottuneita ymmärtä-
mään oppijoita pientenkin kielellisten vih-
jeiden perusteella, mutta arvioidessaan he 
joutuivat huomioimaan myös sen, ymmärtä-
vätkö ”tavalliset suomalaiset” epätäydellisesti 
tuotettua suomea. Eräs arvioija tosin totesi, 
että nykypäivänä tarvitsee ymmärtää yleis-
suomesta poikkeavaakin suomea: tämä on 
minusta sitä uussuomea, joka meidän on vain 
hyväksyttävä arkipäivässä. Rineyn, Tagakin ja 
Inutsukan (2005) mukaan ymmärrettävyys 
on kuulijakohtaista ja puhujakohtaista, vaik-
kakin tietyt kielelliset ongelmat ja aksentin 
piirteet ovat varsin samankaltaisia samasta 
kieliyhteisöstä tulevien oppijoiden kesken. 
Kuulijan ymmärtämistä kuitenkin edesauttaa 
totuttautuminen oppijan puhetyyliin, mutta 
se edellyttää ajallisesti ja määrällisesti riittä-
västi tuotosta (Bradlow & Bent, 2008, s.708). 

Hyviä sujuvuuden ja yleiskriteerin taitota-
soarvioita on kuitenkin vaikea perustella yk-
sinomaan arviointia ohjaavien kriteereiden 
perustella, ja tästä syystä arviointiin ehkä vai-
kuttivat myös kriteerin ulkopuoliset tekijät, 
kuten emootiot. Emootiot liittyvät usein op-
pijan aksenttiin, jonka kautta hänet yhdiste-
tään tiettyyn ensikielenryhmään, ja ensikielen 
tunnistaminen voi laukaista joko positiivisia 
tai negatiivisia stereotypioita oppijoita koh-
taan (Cargile & Giles, 1997). Thainkieliseksi 
tunnistaminen herätti muutamissa arvioijis-
sa myötätuntoa: ”Näiden kielten puhujien on 
niin vaikea oppia, että he eivät ehkä koskaan 
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saa nostettua tasoaan ylemmäksi. Tulee sääli”; 
”Sympaattinen, mutta tolkkua ei oikein ole”. 
Tunteiden lisäksi omat kokemukset thainkie-
lisistä oppijoista herättivät mielikuvia puhu-
jista ja heidän taidostaan: ”Äänenväri on he-
leä, kuten kaikilla sieltä olevilla opiskelijoilla-
ni”; ”Tähän tapaan aasialaiset naisopiskelijani 
puhuvat”, ”Muistuttaa niin täydellisesti tällä 
hetkellä luokassani istuvaa opiskelijaa”. Varsin 
tyypillistä kielitaidon arvioinnissa näyttääkin 
olevan se, että arvioijat vertaavat suorituksia 
omiin kokemuksiinsa vastaavista oppijoista.

Kriteereiden ulkopuoliset tekijät olivat 
merkityksellisiä myös tilanteissa, kun oppi-
jan kielitaito oli taitotasojen rajalla. Syntyi 
vaikutelma siitä, että tällöin arvioijat herkästi 
nostivat thainkielisten yleiskriteerin taitota-
soa ylöspäin, vaikka he havaitsivat suuriakin 
puutteita oppijan tuotoksessa.

 (42) Hän selviytyy kertomuksestaan, 
joten siksi annan (heikon) kolmosen, 
vaikka tuotoksessa on paljon ”kauneus-
virheitä”. (arvio 3)

 (43) Kakkosen ja kolmosen rajalla, suju-
vaa ja aiheessa pysyvää, mutta ääntämi-
nen ja rakenteiden hallinta vielä enem-
män kakkosen puolella (arvio 3).

 (44) Äänteelliset ongelmat ja toistuvat 
rakenteet tässä vetäisivät alle kolmosen. 
(arvio 3)

Vaikuttaakin siltä, että arvioijien käsitykset 
ensikielen vaikutuksista suomen oppimiseen 
ovat yhteydessä arviointikäyttäytymiseen. 
Koska suomen oppimista pidetään thain-
kielisille hyvin vaikeana, ei heidän kielitai-
dolleen aseteta yhtä suuria vaatimuksia kuin 
esimerkiksi vironkielisille, joiden kielitaidolle 
asetettiin selkeästi korkeammat vaatimukset 
lähikielisyyden vuoksi (Ahola, 2020). 

6  LOPUKSI

Arvioijat tunnistivat thainkielisten naisten 
ensikielen helposti, mutta thainkielisten 
miesten ensikieli tunnistettiin huonosti. Tun-
nistamisella oli yhteys annettuihin taitotaso-
arvioihin, ja se näkyi ennen kaikkea tiettyjen 
yksittäisten analyyttisen arviointikriteereiden 
kohdalla. Thainkielisiksi tunnistettujen kie-
litaidon heikkouksina arvioijat mainitsivat 
ennen kaikkea vaikeudet ääntää suomea ja 
puutteet rakenteiden käytössä. Kielitaidon 
vahvuuksina taas pidettiin sujuvuutta ja sel-
viämistä heikollakin kielitaidolla ymmärret-
tävästi arkipäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, 
mikä vaikutti yleiskriteeristä annettuihin tai-
totasoarvioihin.

Thainkieliseksi tunnistettujen kielitaitoon 
liittyvistä käsityksistä vahvimpana nousi esiin 
suomen kielen ääntämisen ja fonologian heik-
ko hallinta. Arvioijat tunnistivat thainkieliset 
ääntämisen puutteista, mikä kertoo siitä, että 
arvioijilla on oman opetuskokemuksen tai 
Ykin arviointikokemuksen kautta muodos-
tuneita käsityksiä thainkielisille oppijoille vai-
keuksia tuottavista piirteistä suomen kielen 
ääntämisessä. Syitä ääntämisvaikeuksiin et-
sittiin lähtö- ja kohdekielen eroista, jotka nä-
kyivät etenkin ongelmina tiettyjen äänteiden 
tuottamisessa, mutta myös kohdekielestä 
poikkeavana puherytminä ja intonaationa. 
Ääntämisvaikeuksien takia thainkielisten 
puheen ymmärtäminen edellytti arvioijista 
tottumusta aasialaisella aksentilla tuotetusta 
puheesta. Lisäksi he pitivät thainkielisten 
tuotosten kuuntelemista raskaana, koska ym-
märtäminen vaati paljon tulkintaa. Arvioijien 
käsityksissä suomen kohdekielinen ääntämi-
nen oli thainkielisille taito, jonka saavuttami-
nen vaatii oppijoilta suuria ponnisteluja. 

Rakenteiden tarkkuuden arvostus kieli-
taidossa näkyi kirjallisissa huomioissa, sillä 
arvioijat viittasivat niissä usein rakenteisiin 
liittyviin puutteisiin. Käsitykset rakenteiden 
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tarkkuuden tärkeydestä kielitaidossa ovat 
todennäköisesti yhteydessä arvioijien päivä-
työhön, jossa he opettajina ovat tottuneita 
huomioimaan tuotoksissa esiintyviä puuttei-
ta. Puutteet rakenteissa vaikuttivat arvioijista 
ennen kaikkea tuotoksen viestittävyyteen ja 
ymmärrettävyyteen. Rakenteiden hallintaan 
liittyi myös käsityksiä siitä, miten kieltä opi-
taan parhaiten. Arkipäivässä puhumalla tai 
kuuntelemalla opittu kieli ei arvioijista aina 
kehity rakenteelliselta tarkkuudeltaan samalle 
tasolle kuin formaalin kielenoppimisen avulla 
omaksuttu kielitaito.

Arvioijien kirjallisissa huomioissa nousi 
esiin myös thainkielisten yritteliäisyys pu-
hua suomea, mikä näkyi etenkin hyvinä su-
juvuuden kriteerin taitotasoarvioina. Vaikka 
sujuvuuteen vaikuttavat eri kielen piirteiden 
hallinta, arvioijien käsityksissä sujuvuuden 
kriteeri yhdistyi ennen kaikkea thainkielisten 
tapa tuottaa puhetta ilman taukoja ja täyttää 
annettu puheaika puheella. Arvioijat huomi-
oivat thainkielisten kielitaidon heikkoudet, 
mutta heidän aktiivisuutensa tuottaa puhetta 
loi mielikuvan puhujista, jotka pärjäävät arki-
päivän kielenkäyttötilanteissa puutteellisella-
kin kielitaidolla. 

Yleiskriteerin kohdalla ymmärrettävyys 
nousi tärkeäksi kielitaidon piirteeksi. Ymmär-
rettävyyttä pidettiin eräänlaisena kriteerinä 
riittävälle ja ei-riittävälle kielitaidolle, vaikka 
tuotosten ymmärrettävyydestä arvioijat eivät 
olleet aina samaa mieltä. Tämä todistaa sitä, 
että ymmärtäminen on hyvin kuulijakohtaista 
ja tilanteesta riippuvaa. Yleiskriteerin käyttö 
viesti myös siitä, että arviointiin liittyi sub-
jektiivisia, kriteereiden ulkopuolisia tekijöitä. 
Etenkin oppijan taidon ollessa kahden taito-
tason rajalla, arvioijat ”palkitsivat” oppijaa 
analyyttisia kriteereitä paremmalla yleiskri-
teerin taitotasoarviolla. Arviointikäyttäyty-
miseen vaikuttivat tällöin todennäköisesti 
työ- tai arviointikokemuksen kautta muodos-
tuneet tunneperäiset kokemukset thainkie-

lisistä suomen kielen käyttäjinä ja oppijoina 
ja ympäröivästä yhteiskunnasta kumpuavat 
käsitykset thainkielisistä Suomessa. 

Kriteereiden ulkopuolisten tekijöiden 
merkitystä arvioinnissa vahvistavat myös 
arvioijien ei-tunnistettuihin thaimiehiin liit-
tyvät huomiot. Arvioijat tulkitsivat heidän 
olevan arabian-, somali- ja venäjänkielisiä 
oppijoita, ja tästä syystä he myös kuulivat 
näille ensikielelle tyypillisiä piirteitä oppijoi-
den puheessa. Tämä antaa viitteitä siitä, että 
arvioinnissa pienilläkin kielellisillä vihjeillä 
on merkitystä sille, millaisia käsityksiä arvi-
ointitilanteessa oppijasta ja oppijan kielitai-
dosta muodostetaan. Arvioijakoulutuksessa 
ja arvioijille annettavassa palautteessa onkin 
tärkeä saada arvioijat tunnistamaan omat eri 
ensikielitaustaisiin oppijoihin liittyvät käsi-
tykset ja stereotyyppiset ajattelumallit, kos-
ka tietoisuus auttaa arvioijia havainnoimaan 
omaa arviointikäyttäytymistään. 

Artikkeli osoittaa, että ensikielen tunnista-
minen herättää arvioijissa työ- ja opiskeluko-
kemuksen sekä sosiokulttuurisen ympäristön 
ja yhteiskunnan kautta muodostuneita kä-
sityksiä oppijoista ja heidän kielitaidostaan. 
Tuloksia tulkittaessa on kuitenkin hyvä 
huomioida tutkimusasetelma, jossa arvioijia 
pyydettiin tunnistamaan oppijoiden ensikieli. 
Tunnistamisen vaatimuksella oli merkitystä 
sille, että arvioijat huomioivat oppijoiden 
ei-kohdekieliset piirteet ja puutteet kielitai-
dossa, mutta myös aidossa arviointitilanteessa 
arvioijien on todettu havainnoivan näitä sa-
moja piirteitä tuotoksista ja tunnistavan usein 
oppijan ensikielen (Carey ym. 2010; Munro& 
Derwing 1995). 

Tutkimusasetelman lisäksi oma asemani 
arvioijien kouluttajana on edellyttänyt tul-
kintojen reflektointia. Olen pyrkinyt tulosten 
analyysissa ja tulkinnassa objektiivisuuteen 
teemoittelemalla aineistoa ja tukeutumalla 
laadullisen aineiston raportoinnissa määräl-
liseen aineiston kautta saatuihin tuloksiin. 
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Lisäksi olen suorien lainausten avulla tuonut 
esiin arvioijien omat äänet tulosten rapor-
toinnissa. Käsityksiä tutkittaessa on myös 
hyvä muistaa niiden muuttuva ja kontekstu-
aalinen luonne (Barcelos & Kalaja, 2011): ar-
vioijien kirjoittamien huomioiden taustalta 
löytyi samankaltaisen käsitysten lisäksi myös 
ristiriitaisia ja toisistaan poikkeavia käsityksiä, 
mikä on hyvä huomioida tuloksia yleistettä-
essä.
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THE NATIONAL CERTIFICATES FINNISH RATERS’ PERCEPTIONS OF L1 THAI 
SPEAKERS’ SPOKEN FINNISH SKILLS  
Sari Ahola, University of Jyväskylä, Centre for Applied Language Studies

This article examines how the recognition of the L1 of Finnish learners of Thai origin (N=10) 
affects the National Certificates Finnish raters’ (N=44) perceptions of language skills and 
what perceptions the raters have on Thai speakers’ oral proficiency. The data comes from the 
project ‘Broken Finnish’ in which Thai speakers form one of the researched migrant groups. 
By means of quantitative data, the article examines L1 recognition and the use of the six 
analytic criteria for assessment. The qualitative data consist of observations of recognising 
L1 and the learners’ language skills, which the raters wrote down during assessment. These 
were analysed using theory driven content analysis.   

The raters could easily recognise the women (N=8) as L1 Thai speakers, but not the men 
(N=2). The recognition clearly had an effect on rating the proficiency levels: the recognised 
speakers got lower marks on pronunciation and grammatical accuracy but were rewarded 
for fluency and the control of the general criterion. The raters considered it difficult for the 
Thai speakers to learn the pronunciation of the target language because of L1. Grammatical 
problems were regarded as a consequence of shortcomings in formal education. Fluency, 
connected with active speech production, was considered the strength of L1 Thai speakers’ 
language proficiency. The ratings of the general criterion (covers all criteria) were linked with 
understanding the learner product. The perceptions of the learners’ skills were further affected 
by the raters’ knowledge of Thai speakers’ life in Finland and, in particular, by stereotypical 
thinking patterns connected to women.

Keywords: Finnish L2 learners, language assessment, language beliefs, raters, speaking 
skills, Thai speakers
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