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Abstrakt: 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia asenteita suomen kieltä 

kohtaan Raaseporin ruotsinkielisillä on. Raasepori on kaksikielinen paikkakunta. 

Kohderyhmänä toimivat vastaajat, joilla on yhteys Raaseporiin. Vastaajien ikä 

vaihtelee siten, että nuorin vastaaja on 15 vuotta vanha ja vanhin 74. 

Tutkimuksen tarkoitus on ottaa selvää, onko kielellisissä asenteissa suomen 

kieltä kohtaan eroa sellaisten yksi- ja kaksikielisten vastaajien välillä, joiden 

äidinkieli on ruotsi. Tarkoitus on myös tarkkailla, missä eri tilanteissa vastaajat 

käyttävät suomea. Kyselytutkimus on tehty sähköisen verkkolomakkeen avulla. 

Näin kerättyjä yksi- ja kaksikielisten vastauksia vertaillaan keskenään. Jako yksi- 

ja kaksikielisiin on tehty sen perusteella, miten vastaajat vastasivat kysymykseen, 

kokevatko he itsensä kaksikielisiksi vai ei.  

 

Hypoteesi oli, että asenteet suomen kieltä kohtaan pääsäännöllisesti ovat 

positiivisia, mutta suomi koetaan vaikeaksi kieleksi, jos sitä ei ole puhuttu kotona 

tai arkipäivässä. Oletan, että suomen kieltä pidetään tärkeänä, ja se on kieli, jota 

vastaajat haluavat osata. Tulosten perusteella voi todeta, että yksi- ja 

kaksikielisten asenteissa oli tilastollisesti merkitseviä eroja. Kaksikieliset 

suhtautuvat suomen kieleen hieman positiivisemmin kuin yksikieliset. 

Yksikielisillä ei kuitenkaan ole kielteisiä asenteita suomen kieltä kohtaan, mutta 

he eivät käytä suomea yhtä paljon kuin kaksikieliset. Suurin osa vastaajista puhuu 

mielellään suomea, vaikka kokevatkin suomen kielen jossain määrin vaikeaksi 

kieleksi. Ylipäänsä suomen kieli koetaan tärkeäksi kieleksi. 

 

Tutkielma on sekä määrällinen että laadullinen tutkimus, mutta 

tutkimusmenetelmä on kuitenkin pääsäännöllisesti toteutettu laadullisella 

tutkimusmenetelmällä. Aineisto kerättiin elektronisen kyselylomakkeen (E-

Lomake) avulla. Elektroninen kyselylomake jaettiin neljään eri Facebook-

ryhmään ja vastaaja pystyi vastaamaan joko suomenkieliseen tai ruotsinkieliseen 

kyselylomakkeeseen. Lopulliseen aineistoon N = 465 valittiin ne hakijat, jotka 

täyttivät valintakriteerit äidinkielen ja asuinpaikan osalta. Lopullisessa 

aineistossa kaikkien vastaajien äidinkieli on ruotsi. Vastaajat jaettiin kahteen eri 

ryhmään: yksikielisiin (n = 240) ja kaksikielisiin (n = 225). Näitä kahta ryhmää 

vertailtiin keskenään. Vastaukset siirrettiin Excel-taulukkoon, jonka jälkeen niitä 

analysointiin IBM SPSS Statistics 25 -ohjelman avulla. Aineistoa rajoitettiin 

siten, että vertailtiin ainoastaan monivalintavastaukset, eikä avoimia vastauksia 

tullut mukaan tulos lukuun. Avoimet vastaukset on kuitenkin käyty läpi ja niiden 

perusteella on tehty joitakin päätelmiä vastausten taustoista pohdintaluvussa.  

Nyckelord: Kieliasenne, asenne-ero, yksikielinen, kaksikielinen, suomen kieli, 

kaksikielinen paikkakunta, kieli-ideologia, elektroninen kyselylomake 
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1 Johdanto 
 

1.1 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia asenteita suomen kieltä 

kohtaan Raaseporin ruotsinkielisillä on. Raasepori on kaksikielinen paikkakunta. 

Tutkin löytyykö yksikielisten ja kaksikielisten asenteissa suomen kieleen eroja. 

Tavoitteena on selvittää, millaisia asenteet ovat ja miten ja missä eri tilanteissa 

vastaajat käyttävät suomen kieltä. Olen kiinnostunut sekä nuorten että vanhempien 

asenteista. Kohderyhmänä toimivat toisin sanoen kaikki ikäryhmät. Tutkittavien 

äidinkieli on ruotsi. Olen jakanut vastaajat yksikielisiin ja kaksikielisiin. Vastaajat 

ovat joko varttuneet Raaseporissa, asuneet Raaseporissa yli 10 vuotta tai asuvat 

siellä tällä hetkellä.  

 

Syy aiheen valitsemiseen on, että olen itse kotoisin Tammisaaresta, joka kuuluu 

Raaseporiin. Olen itse varttunut kaksikielisessä perheessä, jossa olen puhunut 

ruotsia äitini kanssa ja suomea isäni kanssa. Perheen ydinkieli on ruotsin kieli, ja 

ympäristössäni Tammisaaressa olen käyttänyt eniten ruotsin kieltä. Koska olen 

isäni kanssa puhunut suomea, olen saanut suomen kielen kaupan päälle. Kuitenkin, 

kun muistelen omaa lapsuuttani Tammisaaressa, olisin selvinnyt pelkällä ruotsin 

kielellä, mutta varttuessani huomasin, että suomen kielen osaaminen helpottaa. 

Tutkimusryhmäksi olen valinnut koko Raaseporin saadakseni laajempia vastauksia 

eri näkökulmista. Raaseporissa asuu sekä yksikielisiä, jotka puhuvat ainoastaan 

suomea tai ruotsia, että kaksikielisiä ja myös muuta kieltä kuin ruotsia tai suomea 

äidinkielenään puhuvia. Hypoteesini on, että asenteet suomen kieltä kohtaan 

Raaseporissa ovat positiivisia. Uskon, että suomen kieli koetaan vaikeaksi kieleksi, 

jos sitä ei ole puhuttu kotona tai muuten arkipäivässä. Oletan myös, että suomen 

kieli on kieli, jota asukkaat haluavat osata ja jota he pitävät tärkeänä. Tätä lähden 

tutkimaan ja selvittämään kyselylomakkeen avulla.  

 

Aineisto on hankittu verkossa toteutetun lomakkeeseen perustuvan kyselyn avulla. 

Olen jakanut sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen kyselylomakkeen 

Facebookissa. Tästä on syntynyt lumipallometodi. Tällä tarkoittaa, että tutkija on 

lähettänyt lomakkeen muutamalle, ja he ovat saaneet lähettää lomakkeen eteenpäin 
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(Trost & Hultåker 2016: 32). Näin olen toiminut koska jaoin sen Facebookissa, ja 

korostin, että lomaketta saa lähettää eteenpäin muillekin, myös sellaisille, jotka 

eivät käytä Facebookia. Olen aina ollut kiinnostunut kielistä, ja mielestäni on 

tärkeätä osata kieliä. Kuitenkin tiedän, että kielen oppiminen vie aikaa ja kaikki 

kielet eivät ole yhtä helppoja tai vaikeita oppia kaikille. Helppous ja vaikeus voi 

johtua eri asioista: esimerkiksi oma äidinkieli, kasvuympäristössä käytetyt kielet ja 

moni muu asia voi vaikuttaa siihen, kuinka vaivattomasti omaksumme kieliä. Itse 

olen ylpeä, että asumme kaksikielisessä maassa, jossa meillä on kaksi 

kansalliskieltä. Näen kielen osaamisessa plussia, ja koen, että jokainen osattu kieli 

on rikkaus.  

 

Toinen syy, miksi aihe kiinnosti minua ja miksi aineisto voi kiinnostaa muitakin, 

on näkemykseni, että on rikkaus osata kieliä, mutta myös oma äidinkieli on tärkeä 

säilyttää ja kehittää. Jos haluaa oppia uusia kieliä ja kehittää omaa kieltä on tärkeätä, 

että on hyvä oman äidinkielen taito. Myös artikkelissa (Duo 2015) tähdennetään, 

että äidinkielen opetuksen avulla luodaan pohja toimivalle kaksikielisyydelle (Duo 

2015: 5). Suomessa on se rikkaus, että meillä on kaksi virallista kieltä ja Suomi on 

kaksikielinen maa. Kuitenkaan tämä ei turvaa sitä, että kaikki puhuvat molempia 

kieliä tai edes ymmärrä toista kieltä. Tämä ei ole ilmiselvä asia kaikille. On 

tavallista, että joku ei ehkä ymmärrä, etteivät kaikki puhu suomea tai ruotsia. Siksi 

aihe voi olla kiinnostava muillekin kuin ainoastaan minulle, ja siksi päädyin 

tutkimaan tätä yksikielisten ja kaksikielisten näkökulmista.  

 

Suomi on virallisesti kaksikielinen maa, mikä tarkoittaa, että Suomessa on 

perustuslain mukaan kaksi kansalliskieltä: suomi ja ruotsi. Molemmat kielet ovat 

keskenään lain perusteella tasa-arvoisia virallisina kielinä. Lain tarkoitus on 

turvata, että jokaisella on oikeus käyttää joko suomea tai ruotsia tuomioistumisessa 

ja muussa viranomaisessa (Kielilaki 2003/423).  

 

Suomessa asuvien kaksikielisten määrää ei tiedetä, sillä Suomessa voi rekisteröidä 

ainoastaan yhden äidinkielen, vaikka kokisikin itsensä kaksikieliseksi ja olisi 

kaksikielinen. Virallisesti Suomessa voi vain olla yksikielinen, mutta tämä ei 

kuitenkaan tarkoita, ettei voi olla kaksikielinen ja ettei suurin osa suomalaisista osaa 

puhua kahta kieltä. Suomessa kaikilla ihmisillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa 
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äidinkieltään, ja valtio pyrkii tietoisesti ylläpitämään kaksikielisyyttä (Duo 2015: 

4–5).  

 

Kieli on yksilöllistä. Ihminen luo kieltä omalla tavallaan. Ihminen kuulee kieltä 

ympäristössään, jonka avulla hän kehittää omaa kieltään. Ihminen kuulee sanoja ja 

ääniä ja tiedostamatta hän oppii rakentamaan kieltä. Kieltä ei tarjota 

hopealautasella, vaan se kehittyy yksilössä kielellisen ympäristön avulla. Kuitenkin 

kieli on myös kollektiivista, mikä tarkoittaa, että kielen oppiminen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Kielessä on normeja, joita kieliyhteisö 

noudattaa (Lagerholm 2018: 23–24).  

  

Kaikilla on tapana muuttaa kielenkäyttöään sen mukaan, kenen kanssa puhuu, 

millaisessa yhteisössä hän puhuu ja millä tarkoituksella hän puhuu. Puhujana voi 

huomata, että kielen käyttö muuttuu sen mukaan, missä yhteydessä hän puhuu, 

mutta myös kuulijat voivat huomata sen, että puhujan tyyli muuttuu. Tällaiset 

kysymykset, jotka koskevat kielen variaatiota ovat sosiolingvistiikan ydintä 

(Norrby & Håkansson 2010: 11). Sosiolingvistiikka jaetaan kahteen alueeseen. 

Nämä ovat variaatioparadigma (variationsparadigmet) ja vuorovaikutusparadigma 

(interaktionella paradigmet). Variaatioparadigma kuvailee, miten kielijärjestelmä 

esiintyy ryhmien erilaisessa kielenkäytössä. Variaatioparadigma keskittyy 

systemaattiseen muutokseen, miten esimerkiksi ikä, sukupuoli ja yhteiskunnallinen 

ryhmä vaikuttaa puhumiseen. Vuorovaikutusparadigma sen sijaan kuvailee kieltä 

siten, miten kieli esiintyy erilaisissa ryhmissä ja yksilöissä. 

Vuorovaikutusparadigma keskittyy vuorovaikutukseen erilaisissa 

keskustelutilanteissa (Norrby & Håkansson 2010: 26). Ihminen kuuluu johonkin 

sosiaaliseen ryhmään, ja kielen avulla hän voi ilmaista, mihin sosiaaliseen ryhmään 

hän kuuluu. Puhujan ääntämys, sananvalinta ja lauserakenteet osoittavat, mihin 

ryhmään hän kuuluu. Useimmiten ihminen on epätietoinen siitä, miltä kuulostaa, 

mutta joskus ihminen voi tehdä tietoisia valintoja siitä, miten haluaa puhua. Ihmiset 

meidän ympärillämme voivat myös tehdä päätelmiä siitä, millä tavalla puhumme, 

ja sen avulla päätellä, minkälaiseen sosiaaliseen ryhmään kuulumme, olemmeko 

esimerkiksi ruotsalaisia, keskiluokkaisia tai nuoria jne. (Norrby & Håkansson 2010: 

31). Kielellinen asenne on aihe, jota keskustellaan paljon. Kielenpuhujilla on usein 
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ajatuksia ja suorastaan mielipiteitä siitä, miten joku puhuu ja ilmaisee itseään 

kielellisesti (Norrby & Håkansson 2010: 40). 

 

1.2 Tutkimuksen dispositio   

 
Tutkimuksen johdannon osuudessa esittelen tutkimuskysymykseni ja tutkimuksen 

tavoitteet. Toinen luku on teoriaosuus, jossa määrittelen asenteen käsitteen yleisellä 

tasolla ja esittelen, miten kieliasenteita on tutkittu eri tutkimusmenetelmillä. 

Esittelen, miten kieli-ideologia liittyy kieliasenteeseen ja miten yksi- ja 

kaksikielisyys määritellään. Esitän myös taustatietoa Raaseporin kaupungin 

kielellisestä asemasta. Kolmannessa luvussa kerron lyhyesti aiemmista 

tutkimuksista, jotka ovat neljä eri tutkimusta, mitkä koskevat suomen kieltä eri 

näkökulmista. Neljännessä luvussa kerron käyttämästäni tutkimusmenetelmästä 

sekä aineistosta. Tämän osion jälkeen seuraa tulosten esittäminen ja analysointi. 

Kuudennes luku on pohdintaa, ja seitsemännessä luvussa on tutkimuksen tulokset 

kootusti. Lopuksi, seuraa ruotsinkielinen yhteenveto tutkimuksesta.  

2 Teoria  
 
Teoriaosiossa esittelen, miten asenne määritellään, sekä yleisellä tasolla että kielen 

yhteydessä, miten kieliasenteita on tutkittu eri tutkimusmenetelmillä ja miten kieli-

ideologia pohjautuu asenteeseen. Määrittelen mitä yksi- ja kaksikielisyys tarkoittaa. 

Lopuksi esittelen taustatietoa Raaseporin kaupungin kielellisestä asemasta.   

 

2.1 Asenteen määritelmä  

 

”Kieliasenteilla (language attitudes) tarkoitetaan asenteita, joita ihmisillä on joko 

eri kieliä tai saman kielen alueellista tai sosiaalisia murteita tai näiden puhujia (tai 

kirjoittajia) kohtaan.” (Kalaja 1999: 46.) Kieliasenteita ei ole tutkittu kovin kauan, 

vaan tutkimusaihe on melko uusi. Kieliasenteen tutkimus on saanut alkuunsa 1960-

luvulla. Tällöin Lambert kollegoidensa kanssa aloitti selvittämään, miten 

kanadalaiset suhtautuvat sekä ranskan että englannin kieleen, sekä kieliin että 

niiden puhujiin. He osoittivat, että ensivaikutelma ihmisestä vaikuttaa siihen, 

millaisen kuvan hänestä muodostamme (Kalaja 1999: 46). 
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Yleisellä tasolla asenne määritellään ihmisen sisäiseksi tilaksi, joka voi johtua 

jostakin ärsykkeestä, joka jää mieleen ja tämän jälkeen vaikuttaa ihmisen mielessä. 

Loppujen lopuksi tämä ärsyke on syy siihen, miksi ihminen käyttäytyy jollakin 

tavalla. Kieliasenteissa ärsykkeet ovat kielellisiä, joihin ihminen voi vaikuttaa joko 

positiivisesti tai negatiivisesti. Nämä ärsykkeet voivat olla kielellisesti joko puhetta 

tai kirjoittamista. Kalaja (1999) on nostanut esille mentalististen määritelmän 

kieliasenteista eri näkökulmista, jotka voidaan mentalististen mukaan jakaa 

kolmeen eri ryhmään. Nämä ovat kognitiivinen, affektiivinen ja kognatiivinen osa-

alue. Näillä osa-alueilla kuvataan, että eri kielet ja niiden kielen puhujat herättävät 

uusia ajatuksia ja tunteita sen mukaan, mitä kieltä he puhuvat ja johtaa siihen, että 

ihmiset toimivat tietyllä tavalla (Kalaja 1999: 47).  

 

Edwards (1982) nostaa esille, että kieltä tai murretta ei voida kuvata niin, että joku 

kieli voisi olla ”parempi” tai ”huonompi”, ”oikeampi” tai ”väärempi” tai 

”loogisempi” kuin toinen kieli. Kuitenkin kielet voivat erottua toisistaan. On 

tutkittu, että kun tutkittava kuulee vierasta kieltä, joka eroaa omasta kielestään he 

eivät syrjineet kieltä sen perusteella. Tutkimuksissa näkyy kuitenkin ero 

standardikielen ja murteiden välillä. Standardi murretta käytetään yleensä 

yhteiskunnassa, esimerkiksi mediassa kirjoittaessa. Esimerkiksi puhujat, joilla on 

korkea yhteiskunnallinen asema, status tai valtaa käyttävät myös standardikieltä. 

Vaikka joku kielimuoto saa korkeamman aseman yhteiskunnassa, tämä ei tarkoita, 

että se olisi parempi kuin toinen. (Edwards 1982: 21–22).  

 

Jokaisen ihmisen päivittäisessä toiminnassa esiintyy asenteita. Asenteet esiintyvät 

eri tavoin ihmisten elämässä, mutta näkyvät kuitenkin jokaisen ihmisen elämässä 

jollain tavoin. Asenteiden avulla ihminen voi jäsennellä kokemuksia, joita hän 

arkipäivässään kokee, ihminen voi tulkita ympäristöä asenteiden avulla ja ihminen 

voi ohjata käyttäytymistä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa asenteiden avulla. 

Ilman asenteita maailmassa olisi mahdotonta solmia tai jatkaa ihmissuhteita millään 

tavoin (Erwin 2001: 9).  

 

Asenteita on kaikkialla. Kaikilla ihmisillä on asenne tai jopa monia asenteita jotakin 

kohtaan. Yleensä, kun puhutaan asenteesta yksikössä, tarkoitetaan, että asenne 

merkitsee jotakin, mikä yleensä voi olla auktoriteettinen vastustaminen (Erwin 
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2001: 10). Erwin siteeraa Thomasin & Znanieckin yhden varhaisimmista 

määritelmistä, kun asennetta määritellään yksinkertaisesti: ”Yksilön mielentilaksi 

tiettyyn kohteeseen nähden” (Thomas & Znaniecki 1918). Tähän nähden voi 

miettiä mitä mielentila tarkoittaa tässä näkemyksessä. Tätä Erwin siteeraa 

seuraavaksi, mitä Thurstone (1931) myöhemmin on lähtenyt tutkimaan. Thurstone, 

märittelee asenteen ”psykologiseen kohteeseen kohdistuvaksi myönteiseksi tai 

kielteiseksi tunteeksi”. Tässä määritelmässä asenteet kuuluvat psykologisiin 

kohteisiin ja niitä nähdään joko tunteina tai emootioina. Tällöin tunne voi olla joko 

myönteinen tai kielteinen. Tästä on esimerkki ihmisten välillä: ihminen joko pitää 

joistakuista tai ei pidä. Tällöin ihmisten välillä voi esiintyä joko myönteisiä tai 

kielteisiä asenteita.  

 

Asenteita ei pysty mittaamaan suoraan, vaan niitä pitää seurata. Jos haluaa saada 

selville joidenkin ihmisten asenteen jotakin kohtaan heidän käyttäytymistään on 

seurattava. Jos joku esimerkiksi syö suklaapatukan oletamme, että hän pitää 

suklaasta, eli hänellä on myönteinen asenne suklaata kohtaan. Seuraavaksi Erwin 

nostaa esille kuuluisan määritelmän, joka on Gordon Allportin määritelmä: ”Opittu 

taipumus ajatella, tuntea ja käyttäytyä erityisellä tavalla tiettyä kohdetta kohtaan”. 

Sanalla opittu korostetaan, että asenne jotakin kohtaan rakentuu sosiaalisesti, eli 

kokemuksien kautta. Toisin sanoen syntyessään ei ole entisestään päätetty, että 

johonkin kohtaan on joko myönteisiä tai kielteisiä asenteita, vaan asenteet ovat 

kehittyneet sosiaalisesti.  

 

Useimmat teoreetikot väittävät, ja jotkut sosiaalipsykologit ovat samaa mieltä, että 

asenteet olisivat yksinomaan opittuja. Allportin määrityksessä toinen tärkeä sana 

on taipumus, jolla tarkoitetaan taipumusta reagoida tietyllä tavalla, eli joko 

myönteisesti tai kielteisesti. Tällä tarkoitetaan, että asenteille annetaan ohjaavampi 

rooli: asenne määrää, mitä korostetaan, eli mitä nähdään ja mitä ei. Kolmantena 

tärkeänä sanana Allportin määritelmässä esiintyy sana erityisiä, joka tarkoittaa, että 

tieto-, tunne- ja käyttäytymisreaktioilla on yhteys asenteen kohteeseen (Erwin 

2001: 11–14).  
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2.1.1 Kieliasenteita eri tutkimusmenetelmillä  

 

Asenteita eri kieliin on tutkittu monesta eri näkökulmasta. Esimerkiksi sosiologit 

ovat tarkastelleet kieliasenteita yhteisöjen näkökulmasta. He ovat yrittäneet saada 

vastauksia siihen, miten erilaiset kielet esiintyvät erilaisissa asemissa. He ovat 

yrittäneet saada kielestä ja kieliasemasta yhteiskunnassa laajemman kuvan, ja ovat 

esimerkiksi tutkineet ranskan ja englannin kielten asemaa Kanadan Quebecissä. 

Sosiologit ovat myös yrittäneet määritellä, millainen hyvä standardikieli on. 

Esimerkiksi, millaisia kieliopillisia rakenteita ja sanontoja hyväksi koetussa 

kielessä on (Kalaja 1999: 48). 

 

Sosiolingvistit ja sosiaalipsykologit ovat sen sijaan tutkineet kieliasenteita 

yksilöiden tai ihmisryhmien näkökulmasta. He ovat tarkastelleet yksilöiden tai 

ihmisryhmien asenteita eri kieliryhmistä. Näiden tarkoitus on ollut mitata jonkun 

tietyn yksilön tai ryhmän asenteita esimerkiksi jotakin kieltä kohtaan. Näihin 

tutkimuksiin on käytetty joko suoria tai epäsuoria menetelmiä. Suoria menetelmiä 

ovat esimerkiksi kyselyt ja haastattelut. Kyselyiden tai haastattelujen avulla 

voidaan kysyä esimerkiksi suoraan henkilöltä tai ryhmältä, että millaisia asenteita 

heillä on jotakin kieltä kohtaan (Kalaja 1999: 48–49). Epäsuorilla menetelmillä 

käytetään matched guise-tekniikkaa. Siinä koehenkilöiden ensireaktioita tutkitaan 

puhenäytöillä. Tämän tutkielman avulla asenteita on tutkittu paljon. Tämän 

tekniikan mukaan ideana on, että koehenkilö saa kuunnella esimerkiksi jotain kieltä 

äännenäytöllä, ja sen mukaan luokitella, mihin ryhmään tämä kieli kuuluu ja vielä 

sen lisäksi arvioida äänen persoonallisuutta. Esimerkkinä tuloksena on, että jos 

puhuja puhuu englantia, joka käyttää brittienglannin standardiääntämystä, puhujaa 

voi helposti luokitella siten, että hänen on oltava ”paremmista piirteistä”. Aluksi on 

ajateltu, että jos puhujan personallisuutta arvioidaan, se tapahtuu epäsuorasti, toisin 

sanoen kieli on puhujan edustama ryhmä, joka kertoo puhujan personallisuudesta. 

Myöhemmin on myös todettu, että tämä voi tapahtua suoraan, eli kielessä 

arvioidaan ilmenevän suoraan puhujan oma personallisuus. Vaihtoehtoisesti kieli 

voi edustaa koko ryhmän tai henkilön arviointia, milloin kieli edustaa jotakin 

ryhmää (Kalaja 1999: 49–50). Myös Norrby ja Håkansson (2010) nostavat esille 

matched guise -tekniikan. Tämä on klassinen tutkimustapa, jossa tutkitaan 

kieliasenteita. Tämän tutkimustavan sosiaalipsykologi kehitti Wallace Lambert 
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1960-luvulla. Hyvä puoli tässä tutkimustavassa on, että fokus ei ole ainoastaan 

kielessä, vaan tietyt ominaispiirteet pidetään erillään, koska tutkimusta tehdään 

nauhoituksen avulla (Norrby & Håkansson 2010: 40).  

 

Laine (2001) on tutkinut fenomenologisten näkökulmasta, miten kokemusta 

voidaan tutkia. Jokaisella ihmisellä on erilaisia suhteita erilaisiin asioihin. Ihmisten 

suhteet esimerkiksi toisiin ihmisiin, tai sosiaalisiin tapahtumiin, johonkin 

esineeseen tai luonnonilmiöihin vaihtelevat.  Jos esimerkiksi ajattelee 

koulumaailmaa, opettajilla ja oppilailla on erilainen ajatus siitä, miten he kokevat 

luokkatilanteet. Vaikka kaikki ovat samalla paikalla samaan aikaan ihmiset kokevat 

tilanteet eri tavalla.  

 

Miten ihmiset suhtautuvat toisiinsa tai johonkin tapahtumaan on yksilöllistä. Se 

miksi ihmiset kokevat eri tavalla, johtuu yksilön omasta kokemuksestaan ja siitä, 

mistä perspektiivistä hän katsoo maailmaa. Tulokset siitä, miten yksilö reagoi 

johonkin asiaan, johtuvat aiemmista kokemuksista, käsityksistä, arvoista ja 

tuntemisen tavoista. Fenomenologisten mukaan ihmisten kokemusten suhde 

maailmaan on intentionaalinen. Tämä tarkoittaa, että kaikki se, mitä yksilö kokee, 

merkitsee hänelle myös jotain.  Kokemuksia voidaan tutkia, ja niitä tutkitaan 

kokemusten merkityksinä. Oppiminen on esimerkki kokemuksesta, ja siitä voi 

tehdä merkitysanalyysin. Tämän selvityksen tulos on selvitys monesta eri 

merkitysaspektista, johon liittyy monta eri kokemusta, ja esimerkiksi oppimisessa 

on kyse opiskelun sosiaalisista kokemuksista. Yksilön perspektiiviä korostetaan 

fenomenologiassa. Yksilöt ovat yksilöitä yhteiskunnassa. Jokainen kokee 

maailmansa omalla tavallaan, ja vaikka näin kokevatkin, jäsenet, jotka kuuluvat 

samaan yhteisöön näkevät maailmaa samankaltaisesti. Yksilöillä voi olla 

samanlaisia tapoja, miten he kokevat maailmaa. Sekä tutkittavat että tutkija ovat 

osa jotakin merkitysten perinnettä, ja toisin sanoen yksilöiden jokainen kokemus 

paljastaa tutkimukseen jotain yleistä. Kaikki yksilöt ovat kuitenkin erilaisia, ja 

jokaisen yksilön erilaisuus on merkityksellinen (Laine 2001: 23–32).  
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2.1.2 Kieli-ideologia 

 

Kieli-ideologia on ajattelutapa, jota käytetään yhteisössä ja joka tarkoittaa sitä, 

miten kielen avulla voi hahmottaa ja arvottaa koko maailmaa. Kieli-ideologia 

pohjautuu siihen, ettei kieli ainoastaan on oltava rakennejärjestelmä tai pelkkää 

sääntöjä, vaan siihen kuuluu paljon muutakin. Kieli-ideologia on tietoisia ja 

tiedostamattomia asenteita, mielipiteitä, uskomuksia ja teorioita kielestä. Kieli-

ideologiat eivät rajoitu ainoastaan kieleen, vaan ne koskevat myöskin kielen 

ympäristöä (Piippo, Vaattovaara & Voutilainen 2016: 24). Kun puhutaan kieli-

ideologiasta niin sen ohella puhutaan usein samalla kieliasenteista. Kieliasenne 

tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat suhtautua eri kielimuotoon, kielenpiirteisiin tai 

tämän kielen puhujiin eri tavoin. Kun määritellään ideologiaa ja asenteita, 

määritelmät ovat samankaltaisia. Aiemmin ideologiat määriteltiin myös siten, että 

ideologiat ovat tietoisia ja tiedostamattomia asenteita, mielipiteitä, uskomuksia ja 

teorioita jostakin kielestä. Vaikka ideologian määritelmä kuulostaa 

samankaltaiselta kuin asenteen määritelmä näiden lähtökohdat johonkin 

tutkimukseen ovat kuitenkin erilaiset (Piippo ym. 2016: 27).  

 

2.2 Yksi- ja kaksikielisyys 

 
Yksi- ja kaksikielisyys ovat käsitteitä, jotka ovat vaikeita määritellä ja aion siksi 

seuraavassa luvussa määritellä nämä käsitteet erilaisista näkökulmista. Koska 

tutkimuksessani oli vastaajia, jotka ovat yksikielisiä, kaksikielisiä ja jopa vastaajia, 

jotka puhuivat monta kieltä kotona, nämä käsitteet ovat tärkeä määritellä. Nämä 

käsitteet määrittelen seuraavaksi.  

 

2.2.1 Yksikielisyys  

 
Ymmärtääksemme, mitä kaksikielisyys tarkoittaa, on ensiksi tiedettävä, mitä 

yksikielisyys on ja mitä kieli sinänsä tarkoittaa. Mitä kieli tarkoittaa, miksi sitä 

käytetään ja minkälaista olisi ilman kieliä on kysymyksiä, jota Skutnabb-Kangas 

pohtii kirjassaan. Kieli on ihmisten välinen kommunikaatioväline. Kieltä opitaan ja 

käytetään erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa toisten ihmisten kanssa. Erilaisten 

kielten välillä on erilaisuuksia, ja sekä yhteys kielten välillä että myös todellisuus 

vaikuttavat toisiaan (Skutnabb-Kangas 1981: 11–12). Kaikki kielet ovat yhtä 
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arvokkaita, ja kieli on väline, jota käytetään ja tarvitaan, jotta voitaisiin toimia 

maailmassa muiden ihmisten kanssa. Lingvistiikan näkökulmasta ei voi sanoa, että 

yksi kieli olisi ”parempi” tai enemmän ”kehittynyt” kuin joku toinen kieli, vaan 

kaikki kielet ovat yhtä tasavertaisia (Skutnabb-Kangas 1981: 13). Jotta voisi selittää 

miten yksikielisyys, kaksikielisyys ja monikielisyys liittyvät toisiinsa on tärkeätä 

ymmärtää ja selvittää, mitä ”yksikielinen jutustelu” tarkoittaa (Börestam & Huss 

2001: 11).  

 

Tieteen termipankin mukaan yksikielisyys tarkoittaa ”vain yhden kielen (sujuvaa) 

osaamista ja ymmärtämistä”. Yksikielisyys koskee joko yksilöä tai yhteisöä ja, kun 

puhutaan yksilöstä, yksikielisyys tarkoittaa, että yksilö puhuu ainoastaan yhtä 

äidinkieltä (Tieteentermipankki 2014).  

 

Oman äidinkielen nimeäminen on joillekin vaikeaa määritellä, mutta joillekin ei, 

sillä yleensä ihminen ei mieti, mitkä kriteerit oikeasti ovat, kun hänen on 

ilmoitettava äidinkielensä erilaisissa tilanteissa. Äidinkieli voidaan määritellä eri 

tavoin. Yleensä ajatellaan sanaa äidinkieli kirjaimellisesti äidinkielenä, mikä 

ymmärretään ”kieleksi jota äiti puhuu”. Äidin ei tarvitse tässäkään ajattelussa olla 

biologinen äiti vaan se voi olla myös joku muu lapsen hoitaja. Äidinkieli 

määritellään myös kieleksi, jonka lapsi omaksuu ensimmäisenä. Toisesta 

näkökulmasta äidinkielen voi määritellä myös kieleksi, jonka puhuja hallitsee 

parhaiten tai kieleksi, jota hän käyttää eniten. Myös Kielitoimiston sanakirjan 

mukaan äidinkieli kuvaillaan kielenä, jota oppii ensimmäisenä tai osaa parhaiten 

(Kielitoimiston sanakirja 2020.)  

 

Asennenäkökulmasta äidinkieli voi myös olla se kieli, johon henkilö samastuu. 

Tämä on sosiaalipsykologinen määritelmä, ja tarkoittaa tarkemmin, se kieli, jolla 

yksilö sosialisoi ja normien kautta samaistuu johonkin ryhmään. Tällöin ryhmä 

käyttää jotakin kieltä ja kielen kautta samastuu myös kielen käyttäjien kulttuuriin. 

Tällöin yksilö sitoutuu johonkin ryhmään, joka erottuu muista ryhmistä kielen 

käyttäessä. Kieli on ryhmän rajoitusväline (Skutnabb-Kangas 1981: 20–23). Jos 

lapsi varttuu kaksikielisessä perheessä, jossa hän puhuu yhtä kieltä yhden 

vanhemman kanssa ja toista kieltä toisen vanhemman kanssa, ja omaksuu 
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molemmat kielet yhtä hyvin, hänellä voi olla kaksi äidinkieltä (Skutnabb-Kangas 

1981: 27.) 

 

2.2.2 Kaksikielisyys  

 
On vaikeata löytää yksi ainoa määritelmä kaksikielisyydelle. Eri tutkijat ovat 

käyttäneet sanaa eri merkityksessä ja on vaikeata löytää yksi ainoa määritelmä 

(Börestam & Huss 2001: 47). Ensinnäkin Beardsmore (1986) nostaa esille 

luonnollisen kaksikielisyyden (natural bilingual), mikä tarkoittaa, että yksilö on 

luonnollisesti oppinut kahta kieltä ja osaa kääntää näitä kahta kieltä keskenään. 

Natural bilingual on sama asia kuin primääri kaksikielisyys (primary bilingual) 

(Houston 1972) ja viittaa siihen, että kieltä opitaan luonnollisella tavalla, ja 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapsi oppii kieltä kodissaan tai, että esimerkiksi 

vanhempana muuttaa uuteen maahan, jossa henkilö on opittava kieltä ilman, että 

saa mitään virallista opetusta. Toinen on sekundääri kaksikielisyys (secondary 

bilingualism). Sekundääri kaksikielisyys tarkoittaa, että kieltä opitaan 

systemaattisesti, virallisen opetuksen avulla (Beardsmore 1986: 8).  

 

Toinen määritelmä on vastakkaisparit additiivinen ja subtraktiivinen 

kaksikielisyys, jota kaksikielisyystutkija Wallace Lambert on esittänyt. Kun näistä 

puhutaan, korostetaan, miksi kaksikielisyydellä joskus vaikuttaa olevan positiivisia 

tai negatiivisia seurauksia yksilölle. Tyypillinen additiivinen tilanne on, kun yksilö 

oppii toista kieltä äidinkielen lisäksi ilman, että äidinkieli vaarannetaan, että se 

heikkenisi, kun uusi kieli opitaan sen ohella. Subtraktiivinen kaksikielisyys 

tarkoittaa sitä, että uusi kieli opitaan, minkä helposti seuraa siihen, että kieli vaihtuu 

kokonaan (Börestam & Huss 2001: 47–48).  

 

Tieteen termipankin määritelmä kaksikielisyydelle on, että yksilö osaa tai käyttää 

kahta kieltä. Laajemmin kaksikielisyydellä voidaan tarkoittaa, että yksilö tai 

yhteisö käyttää kahta kieltä kielitaidon, omaksumistavasta tai -iästä riippumatta. 

Tiukemman määritelmän mukaan yksilön kielitaidon tulisi olla yhdenvertaisia 

molemmissa kielissä, ja molemmat kielet olisivat omaksuttu samanaikaisesti 

syntymästä lähtien (Tieteen termipankki 2014).  

 



 

 12 

Skutnabb-Kangas (1981) pyrkii määrittelemään kaksikielisyyden tarkasti eri 

näkökulmista. Hän määrittelee kaksikielisyyden neljä eri ryhmän avulla. Nämä 

neljä ryhmää ovat alkuperä (ursprung), pätevyys (kompetens), toiminta (funktion) 

ja asenne (attityd). Alkuperä on ensimmäinen ryhmä, ja tässä Skutnabb-Kangas 

painottaa, että äidinkieli on se kieli, jota on omaksuttu ensimmäiseksi, ja jos on 

omaksuttu kaksi kieltä perheessä varttuessaan tai jos hän on käyttänyt kahta kieltä 

kommunikaatiovälineenä heti alusta, hän on kaksikielinen. Pätevyys tarkoittaa tässä 

ilmauksessa, se mitä hallitsee parhaiten, jos esimerkiksi hallitsee kahta kieltä 

täydellisesti tai yhtä hyvin, kun joku, joka puhuu samaa kieltä äidinkielenään. 

Tähän samaan kategoriaan kuuluu myös he, joilla on jonkinlainen tietoisuus toisen 

kielen kieliopillisesta rakenteesta. Toiminta on se äidinkieli, jota käytetään eniten, 

ja on kaksikielinen, jos käyttää kahta kieltä useimmissa tilanteissa. Asennetta 

kuvaillaan siten, että äidinkieli on se kieli, johon identifioidutaan, ja puhuja on 

kaksikielinen, jos hän identifioi itsensä kaksikieliseksi. Tällöin pitää itsensä 

kaksikielisenä tai että edustaa kahta kulttuuria. Myös jos muut identifioi henkilö 

kaksikieliseksi, hän voi olla (Skutnabb-Kangas 1981: 94).  

 

2.3 Raaseporin kaupunki  

 
Raaseporin kaupunki koostuu kolmesta kunnasta, jotka liitettiin yhteen vuodesta 

1.1.2009 alkaen. Raasepori muodostuu Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan vanhoista 

kunnista. Asukkaita Raaseporissa on noin 28 0001, joista 65,4 % puhuu ruotsia, 

31,2 % puhuu suomea, ja 3,4 % väestöstä puhuu muita kieliä äidinkielenään 

(Raaseporin kaupunki, 2009–2018). Raaseporin väestön kielellinen jakauma on 

Folktingetin vuoden 2010 julkaiseman taulukon mukaan seuraava: Kaiken 

kaikkiaan Raaseporin asukasluku on 28944. Suomenkielisiä on 8989, 

ruotsinkielisiä ovat 19071 ja muunkielisiä 884. Raasepori on kaksikielinen kunta, 

jonka pääkieli on ruotsi (Folktinget 2010: 30). 

 

 

                                                       
1 Sivuston antama asukasluku on päivitetty: 30.9.2019 asukasluku oli noin 29 000 ja 27.10.2020 

asukasluvuksi ilmoitettiin noin 28 000. Suomenkielisten, ruotsinkielisten ja muunkielisten osuudet 

ovat kuitenkin pysyneet samoina. 
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3 Aiempia tutkimuksia 
 

Tässä luvussa kerron aiemmista tutkimuksista, jotka koskevat kieliasenteita. Olen 

valinnut neljä aiempaa tutkimusta, joista kerron, mitä on tutkittu, ja tutkimusten 

tärkeimmät tulokset. Olen valinnut neljä erilaista tutkimusta, jotka koskevat 

suomen kieltä ja sen asemaa. Ensimmäinen tutkimus koskee muun muassa 

Tammisaarta ja selvitys kieliasenteista suomea kohtaan suomenruotsalaisissa 

lukioissa (Valtonen 2010). Toinen tutkimus koskee samanlaista aihetta kuin minun 

tutkimukseni. Tutkimuksessaan Stennabba on tutkinut kuudesluokkalaisten 

kieliasenteita suomen kieltä kohtaan Vaasassa (Stennabba 2012). Kolmas tutkimus 

koskee kieliasenteita Ahvenanmaalla, jossa Keturi on tutkinut kieliasenteita 

sanomalehtien avulla (Keturi 2015). Neljäs tutkimus koskee asenteita suomen kieltä 

kohtaan suomalaisten näkökulmasta, eli oppilaita, jotka puhuvat suomen kieltä 

äidinkielenään (Gustafsson 2005). Olen valinnut neljä aivan erilaista tutkimusta 

osoittaakseni, että asenteita voi tutkia eri tavoin. Esittelen tutkimukset yksi 

kerrallaan. Pohdintaluvussa (Luku 6) vertailen aiempaa tutkimusta omiin tuloksiini, 

ja selvitän, miten aiemmat tutkimukset vastaavat omia tutkimustuloksiani.  

 

3.1 Valtosen (2010) tutkimus 

 

Raaseporissa ei ole aiemmin tehty samanlaista tutkimusta kuin oma tutkimukseni. 

Kuitenkin Tony Valtonen (2010) on tehnyt samantapaisen pro gradu -tutkielman, 

jossa hän tutkii lukiolaisten asenteita suomen kieltä kohtaan muun muassa 

Tammisaaressa. Otsikko on Suomenruotsalaisten lukiolaisten suomen kielen 

oppiminen, opetus ja suulliset suomen kielen taidot: selvitys lukiolaisten asenteista 

Tammisaaressa, Turussa, Kristiinankaupungissa ja Kruunupyyssä. Tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää, miten suomenruotsalaiset koululaiset suhtautuvat suomen 

kielen oppimiseen, suomen kielen opetukseen ja miten oppilaat suhtautuvat omiin 

suullisiin kielen taitoihinsa. Valtonen halusi tutkimuksen avulla muun muassa 

selvittää, haluavatko oppilaat ylipäätään oppia suomen kieltä ja miten he selviävät 

suullisesti suomen kielellä arkipäivässä. Kohderyhmänä Valtosella oli lukio neljällä 

eri paikkakunnalla: Tammisaaressa, Turussa, Kristiinankaupungissa ja 

Kruunupyyssä. Tämän lisäksi Valtonen vertaili näitä neljää paikkakuntaa 

keskenään (Valtonen 2010: 2). Myös Valtonen käytti aineiston keräämisessä 
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kyselylomaketta ja kyselyyn vastasi yhteensä 93 opiskelijaa (2010: 44). 

Yhteenvetona tutkimustulokset osoittivat, että suurin osa oppilaista haluaa oppia 

suomea (Valtonen 2010: 83). Valtosen tutkimus on suunnattu ainoastaan 

opiskelijoille, ja siksi panostus oli enemmän kielen oppimiseen esimerkiksi 

luokkahuoneessa. Kuitenkin lukiolaiset ovat sitä mieltä, että he halusivat käyttää 

enemmän sellaisia suomenkielisiä taitoja, jotka ovat käytännöllisempiä 

arkipäivässä ja tulevissa opinnoissa. He haluavat siis oppia käytännöllistä suomen 

kieltä, mitä he tuntevat tarvitsevansa tulevaisuudessa (Valtonen 2010: 79).  

 

3.2 Stennabban (2012) tutkimus 

 

Toinen valitsemani aiempi tutkimus on Maria Stennabban (2012) pro gradu -

tutkielma, jossa hän tutkii Vaasan ruotsinkielisten kuudesluokkalaisten suomen 

kielen oppimismotivaatio ja asenteet suomen kieltä ja suomen kielen opetusta 

kohtaan. Stennabba haluaa tutkimuksen avulla selvittää minkälaisia asenteita 

suomen kieltä kohtaan, suomalaisiin ja suomen opetukseen kuudesluokkalaisilla on 

Hagan, Gerbyn, Vikingin ja Sundomin kouluissa. Samalla Stennabba haluaa 

selvittää, onko yksikielisten ja kaksikielisten oppilaiden asenteissa eroja. Stennabba 

on tutkimusmenetelmänä käyttänyt kyselylomaketta ja on pitkittäistutkimus, sillä 

hän antoi kyselylomakkeet syksyllä 2011 ja toisen kerran keväällä 2012. Yleisesti 

sanoen tuloksissa näkyi, että oppilaat ovat positiivisia suomen kieltä kohtaan. 

Kuitenkin ero tuli esille yksikielisten ja kaksikielisten välillä, missä näkyi, että 

kaksikieliset olivat positiivisempia suomen kielen suhteen. Stennabba huomauttaa 

myös, että vanhempien asenteet vaikuttavat lasten asenteisiin. Kuudesluokkalaiset 

haluavat oppia suomea, koska he tietävät, että he tulevaisuudessa tulevat 

tarvitsemaan suomen kieltä. Oppilaat pitävät suullisesta kommunikaatiosta, mutta 

kielioppi on sen sijaan heidän mielestään vaikeinta suomen kielessä (Stennabba 

2012: 4).  

 

3.3 Keturin (2015) tutkimus  

 

Kolmas tutkimus on Krista Keturin (2015) tekemä tutkimus, joka koskee asenteita 

suomen kieltä kohtaan ja kieli-identiteettiä Ahvenanmaalla. Tutkimuksen 

otsikkona on Attityder till finska språket och språklig identitet på Åland – en analys 
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av åländska tidningar. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia 

asenteita suomen kieltä kohtaan ahvenanmaalaisissa lehdissä esiintyy, ja 

minkänäköinen ahvenanmaalainen kieli-identiteetti on. Keturi on analysoinut 64 eri 

artikkelia, jotka on julkaistu Nya Ålandissa ja Ålandslehdessä. Tuloksissa esiintyi 

ristiriitaisia asenteita suomen kieltä kohtaan. Keturi tarkasteli asenteita sekä yksilön 

näkökulmasta että argumenttiryhmien näkökulmista. Keturi luokitteli argumentit 

neljään eri ryhmään: kommunikatiiviset, henkilökohtaiset, kansalliset ja 

oikeudelliset argumentit. Henkilökohtaisesta näkökulmasta asenteet olivat Keturin 

mukaan suureksi osaksi positiivisia. Suurin osa oli esimerkiksi sitä mieltä, että 

suomen kieli on tärkeä työelämässä. Vastaavasti muut argumenttiryhmät olivat 

melko kielteisiä suomen kieltä kohtaan. Argumentointiin, että mitä enemmän 

käytetään suomen kieltä, samalla heikennetään Ahvenanmaan ruotsinkielistä 

erityisasemaa. Suomen kielen käyttäminen johtaa siihen, että Ahvenanmaan asema 

yksin ruotsinkielisenä maakuntana voi olla uhattuna. Kaikki kirjoittajat lehdissä 

eivät kuitenkaan väittäneet, että suomen kieli olisi välttämättä uhka ruotsin kielelle, 

ja kirjoittajat väittivät, että joskus kielikeskustelut liioittelevat. Lopuksi Keturi 

mainitsee, että monissa artikkeleissa kielikeskustelu Ahvenanmaalla oli 

samankaltaista kuin kielikeskustelut mantereella. Mantereella on esiintynyt 

samanlaisia argumentteja, kuten esimerkiksi, että kaikilla työpaikoilla ei tarvita 

ruotsin kieltä, ja siksi kaikkien ei tarvitsisi oppia ruotsin kieltä (Keturi 2015: 71–

72).  

 

3.4 Gustafssonin (2005) tutkimus  

 

Minna Gustafsson on pro gradu -tutkielmassaan (2005) selvittänyt nuorten asenteita 

suomen kieltä kohtaan suomenkielisessä koulussa. Kohderyhmänä oli kuudes- ja 

kahdeksasluokkalaisia. Aineisto kerättiin äidinkielen tunneilla. Tehtävä jaettiin 

tunnin alussa oppilaille, joiden tehtävänä oli lukea neljä eri yleisönosastokirjoitusta, 

valita niistä yksi ja kirjoittaa siihen vastine. Oppilaiden piti perustella mielipiteitään 

tekstiä kohtaan ja miettiä, mitä suomen kieli ja muut kielet heille merkitsevät. 

Aineisto koostui 68 kirjoitelmasta, joissa nuoret kertoivat mielipiteensä suomen 

kieltä kohtaan nykytilassa ja tulevaisuudessa, mutta myös muihin kieliin, 

äidinkielen opetukseen ja eri kielimuotoihin. Keskeisenä käsitteenä esiintyi asenne. 

Lopputuloksena todettiin, että nuoret arvostavat suomen kieltä. Se on heidän 
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mielestään tärkeätä ja oma kieli. Suomen kielen tulevaisuuteen oppilaat 

suhtautuivat myönteisesti, mutta kuitenkin todetaan, että suomen kielellä voi olla 

uhkia. Nämä uhat ovat oppilaiden mukaan luultavasti englannin kieli, mutta myös 

suomalaisten oma käyttäytyminen suomen kieltä kohtaan voi olla vaikutus suomen 

kielen tulevaisuuteen (Gustafsson 2005). 

4 Menetelmä ja aineisto 
 
Seuraavassa luvussa kerron tarkemmin määrällisestä ja laadullisesta tutkimuksesta. 

Kerron, millä tutkimusmenetelmillä olen toiminut tutkimuksessani, ja millä tavoin 

tutkimus on määrällinen ja millä tavalla laadullinen. Esittelen myös, millaista 

ainestoa olen kerännyt ja millä tavalla sitä on lähdetty tutkimaan.  

  

4.1 Menetelmä 

 

Pro gradu -tutkielmani on sekä määrällinen tutkimus, eli kvantitatiivinen tutkimus 

että laadullinen tutkimus, eli kvalitatiivinen tutkimus. Pääsäännöllisesti 

tutkimusmenetelmäni on kuitenkin kvantitatiivinen.  

 

Olen pro gradu -tutkielmassani käyttänyt määrällistä tutkimusmenetelmää. Hanna 

Vilkasen (2007:13) mukaan määrällinen tutkimus antaa muuttujien välistä suhteista 

ja eroista yleisen kuvan. Tämä vastaa kysymykseen, että kuinka paljon tai miten 

usein. Tietoa esitetään numeraalisesti, mitä tarkoittaa, että sitä mitä on tutkittu, 

kuvaillaan numeroiden avulla. Tutkija kuvailee miten asiat liittyvät toisiinsa tai 

miten asiat eroavat toisiinsa. Operatinalisointi tarkoittaa miten tietoa 

strukturoidaan niin, että tutkittava ymmärtää miten hän tulee toimia tutkimuksessa, 

tai miten hän esimerkiksi tulee vastata kyselylomakkeessa. Strukturointi sen sijaan 

tarkoittaa sitä, että se mitä tutkitaan, suunnitellaan ja vakioidaan. Sekä 

operatinalisointi että strukturointi tapahtuvat ennen, kun aineistoa on kerätty. Tämä 

prosessi on esimerkiksi kyselylomakkeen tekeminen, niin, että kaikki, jotka 

vastaavat kyselylomakkeeseen ymmärtävät kysymykset samalla tavalla (Vilkka 

2007: 13–17). Tutkimusmenetelmäni on suurimmaksi osaksi kvantitatiivinen. 

Trostin mukaan kvantitatiivinen tutkimus on, kun kyseessä on lukumääriä. 

Lukumäärien laskemisen lisäksi kvantitatiivinen tutkimus voi tarkoittaa myös sitä, 

että on muuntanut tarkasteltavia ilmiöitä laskettavaan muotoon (Trost 2016: 18). 
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Tutkimuksessani olen muuttanut vastaajien monivalintavastaukset numeroiksi, ja 

sen jälkeen analysoinut niitä tilastollisesti, eli tutkimukseni on kvantitatiivinen 

tutkimus.  

 

Trostin (2016: 70) mukaan kyseessä on asennetutkimus, jos kyselylomakkeessa 

esiintyy kysymyksiä, joissa vaihtoehdot yleensä ovat ”aina”, ”joskus”, ”harvoin” 

tai ”ei koskaan” Käytän tällaisia vaihtoehtoja kysymyksissäni, joilla pyritään 

selvittämään asenteita kielen käytön perusteella. Siksi tutkimukseni on myös 

asennetutkimus.  

 

Luvussa 2.2 mainitsin, että sosiolingvistit ja sosiaalipsykologit ovat tutkineet 

kieliasenteita joko suorilla menetelmillä tai epäsuorilla menetelmillä. 

Tutkimusmenetelmäni on suora menetelmä. Kuten Kalaja (1999) mainitsee, suoriin 

menetelmiin käytetään joko kyselyitä tai haastatteluja (Kalaja 49). Aineistoni 

koostuu elektronisesta kyselylomakkeesta ja on siksi suora tutkimusmenetelmä. 

Kyselylomakkeen luomisessa käytin tietokoneohjelmaa nimeltä E-lomake. 

Lomakkeeseen pystyi vastaamaan ainoastaan elektronisesti. Lähetin sekä 

suomenkielisen että ruotsinkielisen lomakkeen Facebookiin. Trostin (2016) 

mukaan ”lumipallometodissa”, tutkija lähettää lomakkeen muutamalle, ja he saavat 

lähettää lomakkeen eteenpäin muille vastaajille. Tämä jatkuu niin kauan, kunnes 

tutkija on tyytyväinen siihen, kuinka monta vastausta hän on saanut 

”lumipallometodin” avulla (Trost 2016: 32). Käytin jossain määrin 

”lumipallometodia” ja odotin vastauksia niin kauan, kunnes itse olin tyytyväinen 

siihen montako vastausta olin saanut. Tutkittavat saivat itse valita, halusivatko he 

vastata suomenkieliseen kyselylomakkeeseen vai ruotsinkieliseen 

kyselylomakkeeseen.  

 

Pro gradu -tutkielmani on myös laadullinen tutkimus, eli kvalitatiivinen tutkimus, 

tämä koska käytän analyysimenetelmänä myös sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi 

on oma metodinsa mutta myös teoreettinen kehys, joka liitetään 

analyysikokonaisuuksiin. Pro gradu -tutkimuksessani analysoin kyselylomakkeesta 

myös muutamia avoimia vastauksia, jossa esimerkiksi sai vastata ”muu”, jos siinä 

oli jotain lisättävää. Laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät liittyvät 

sisällönanalyysiin, jos kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen ilmiöiden sisällön 
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analyysi liittyy teoreettiseen kehykseen (Tuomi, Sarajärvi 2002: 93). Tuomi ja 

Sarajärvi (2002: 93) esittävät askel askelelta, miten jonkun tutkimuksen analyysia 

on toteutettu. Tämä on alkuperäisin tutkijan Timo Laineen (Jyväskylän yliopiston 

filosofian laitos) esittämä kuvaus analyysin toteuttamisesta, mutta hieman 

muokattu.  

 

Ensiksi on tärkeätä päättää, mikä aineistossa kiinnostaa ja mitä haluaa tutkia. Heti 

alussa on tehtävä vahva päätös! Tämän jälkeen on käytävä läpi aineistoa ja siitä 

päätellä, mikä kiinnostaa. Kaikki, mikä ei kiinnosta jää pois tutkimuksesta. Aineisto 

lajitellaan, eli ryhmitellään yhteenkuuluvat asiat yhteen ja erikseen muusta 

aineistosta. Seuraavaksi luokitellaan eri teemoja, tyypitellään aineistoa tms. 

Lopuksi kirjoitetaan kokoava tiivistelmä tuloksista (Tuomi & Sarajärvi 2002: 94).  

 

Kyselylomakkeessa oli 22 kysymystä, joista 8 kysymystä olivat avoimia 

kysymyksiä, eli kysyin, miksi tai miksi ei vastaaja oli vastannut jollakin tavalla. 

Viimeisessä kysymyksessä vastaaja sai kolmella sanalla kuvailla suhteensa suomen 

kieleen. Suuri määrä vastaajista ei ollut ymmärtänyt kysymystä, enkä ole ottanut 

sitä mukaan tutkimukseen. Koska sain ison määrän vastauksia, huomasin 

myöhemmin, että minun oli rajattava aihetta enemmän, koska aineistoni oli iso. 

Siksi päätin jo tässä vaiheessa, että tuloksissa aion analysoida ainoastaan 

monivalintakysymykset, enkä koko aineistoani. Vaikka koko aineisto olisi 

kiinnostanut, oli kuitenkin pakko rajata sitä jollakin tavalla, ja siksi minun oli 

päätettävä, mitä otan mukaan tähän tutkimukseen.   

 

Edellä olen esitellyt laadullisen analyysin askeleet. Laadullisen tutkimuksen 

aineistosta voi löytyä sellaista mitä ei edes aluksi ajatellut tutkia, vaan se selviää 

jälkeenpäin. Tutkijana saa silloin sen tunteen, että haluaisi tutkia ja raportoida 

kaikkea. Tässä vaiheessa on jo tärkeätä todeta, ettei kaikkea voi tutkia yhdessä 

tutkimuksessa. Siksi on tärkeätä rajata tutkimuksen kohdetta ja selvittää kaikki, 

mitä rajatusta aiheesta saa irti (Tuomi & Sarajärvi 2002: 93–94). 

 

Koska tutkimuslomakkeeni koostui muutamasta avoimesta kysymyksestä, jossa 

tutkittavat saivat vastata omin sanoin ja kirjoittaa omia ajatuksiaan, pyrin 

mahdollisimman hyvin ymmärtämään ja analysoimaan vastaukset, ja mitä 
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tutkittavat näillä avoimilla vastauksilla haluavat sanoa. Esittelen näitä vastauksia 

pohdinta luvussa. Samassa luvussa esittelen muutaman vastauksen siitä, miksi 

vastaajat olivat vastanneet jollakin tavalla ja miksi suurin osa vastaajista olivat 

vastanneet jollakin tavalla. Otin myös mukaan kaksi ”muu” vaihtoehtoa, eli toisin 

sanoen vastaajat olivat saaneet vastauksessa lisätä jotain, mitä vastaajien mielestä 

minulla ei ollut vaihtoehdoissa mukana.  Näitä ”muu”-vaihtoehtoja analysoin ja 

ryhmittelin.  

 

Myös Tuomi ja Sarajärvi (2002: 102–103) ovat esittäneet kolme eri 

aineistolähtöistä analyysimallia ja tulkinneet näitä muiden avulla. Näistä 

ensimmäinen esimerkki nostan esille, jota Kyngäs ja Vanhanen (1999) ovat 

esitelleet. Tämä aineistolähteistä analyysimallia tarkoittaa ”aineiston 

pelkistämisestä, ryhmittelystä, alakategorioiden, yläkategorioiden ja yhdistävien 

kategorioiden luomisesta” (Tuomi & Sarajärvi 2002: 102, vrt. Kyngäs & 

Vanhanen). Analyysin ensimmäinen tekninen vaihe lähtee Kyngäksen ja Vanhasen 

mukaan (1999) siitä liikkeelle, että aineiston alkuperäiset ilmaisut yksinkertaistaan. 

Ensiksi erotetaan aineistosta ne asiat, jotka kiinnostavat ja kiinnostavat asiat 

ilmaistaan yksinkertaisella kysymyksellä. Näin erotetaan, mitä oikeastaan ollaan 

tutkimassa. Näin selvitetään aineiston pohjalta, mikä on tämän aineiston perusteella 

mielekäs tutkimuskysymys. Tässä vaiheessa ilmaisut ryhmitellään erilaisiin 

joukkoihin, ilmaisujen perusteella. Ilmaisut, jotka tarkoittavat samaa ja liittyvät 

samaan asiaan yhdistetään samaan ryhmään ja tälle annetaan nimi, jota kuvailee 

sisältöä. Tämä vaihe on tutkijan kriittisin vaihe, sillä tutkijan on itse päätettävä 

tulkintansa mukaan, miksi nämä ilmaisut kuuluvat samaan ryhmään eivätkä toiseen 

ryhmään. Tässä vaiheessa ryhmistä muodostuu yli- ja alaryhmiä, ja ryhmille 

annetaan kuvaavia nimiä, siitä päätellen mihin ryhmään ne kuuluvat. Lopuksi 

kaikki yliryhmät liitetään toisiinsa ja alaryhmät liitetään tosiinsa ja näiden pohjalta 

vastataan tutkimusongelmiin (Kyngäs & Vanhanen 1999: 5–7).  

 

Tutkimuksessani olen käyttänyt niin sanotusta survey-menetelmää. Survey-

tutkimuksia tehdään esimerkiksi erilaisista mielipidekyselyistä, kun haluaa saada 

selville, mitä mieltä joku on jostakin asiasta. Lähes jokaiselle tämän tapainen 

asennetutkimus on tuttu, kun esimerkiksi haluaa selvittää, onko poliittisten 

puolueiden kannatus noussut tai laskenut, tehdään tällainen mielipidekysely. 
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Kysymyksiä voidaan tehdä eri tavoin. Yksi mahdollisuus on antaa valmiita 

vaihtoehtovastauksia, joista vastaaja voi valita yhden tai useamman. Vastaukset 

voivat olla myös avovastauksia, ja vastaaja voi vapaasti kertoa omia ajatuksiaan 

omin sanoin. On todettu, että mitä avoimempia kysymykset ovat, sen vaikeampi 

vastauksia on analysoida. Kuitenkin avovastauksista saadaan rikkaampia ja 

yksityiskohtaisempia vastauksia suhtautumisesta tutkittavaan asiaan. Vastaajien 

ainutkertaisista asenteista saadaan laajempi kuva (Erwin 2001: 73–74). 

Kyselylomakkeessani oli sekä valmiita vaihtoehtoja että avovastauksia. Koska 

kyselylomakkeessani oli enemmän avovastauksia, huomasin jo alkuvaiheessa, että 

nämä vastaukset olivat vaikeimpia analysoida. Avovastauksia oli sekä lyhyitä että 

pitkiä, ja vastauksia oli monta. Siksi päädyin lopulta analysoimaan ainoastaan 

monivalintakysymyksiä ja muutama ”muu”-kysymystä, jota itse oli tulkittava. Olen 

myös käynyt läpi avokysymykset ja pohdintaluvussa pohdin avovastausten 

pohjalta, mihin vastaajien asenteet perustuvat.  

 

4.2 Aineisto 

 

Kuten luvussa 4.1 kerrottiin, aineisto on kerätty elektronisen kyselylomakkeen, 

tietokoneohjelman E-Lomakkeen avulla. Aineisto koostuu niistä vastauksista, jotka 

kerättiin kyselylomakkeen avulla. Kyselylomake koostuu 22 eri kysymyksestä, 

jotka on luokiteltu viiteen eri ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu 

taustakysymyksistä tutkittavasta. Mikä on tutkittavan sukupuoli, ikä, 

syntymäpaikka, missä hän asuu nyt ja onko vastaaja kaksikielinen. Toisessa 

ryhmässä kysytään perheestä. Tässä kysytään, mitä kieltä tai mitä kieliä puhutaan 

tai on puhuttu kotona, ja minkälaisia asenteita suomen kieltä kohtaan 

lapsuudenkodissa on ollut ja minkälaiset asenteet ovat kodissaan. Kolmas ryhmä 

on kouluaika. Tässä kysytään muun muassa, pitikö vastaaja suomen kielestä 

koulussa ja lukiko hän valinnaisia kursseja lukiossa, jos hän kävi lukiota. Neljäs 

ryhmä koostu yleisestä tiedosta. Tässä kysytään kysymyksiä siitä, missä erilaisissa 

tilanteissa tutkittava on yhteydessä suomen kieleen ja kuinka usein, puhuuko 

vastaaja mielellään suomea ja vielä viimeisenä kysymyksenä, miten hän itse 

kuvailee suhteensa suomen kieleen. Viides eli viimeinen ryhmä on vapaaehtoinen, 

mihin sai antaa palautetta minulle. Tutkimuksen lopussa on liite 

kyselylomakkeesta. Alkuperäinen lomake oli suomenkielinen, mutta vastaajat 
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saivat vastata joko suomenkieliseen tai ruotsinkieliseen kyselylomakkeeseen. 

Kysymyksiin pystyi vastata joko kyllä/ei-vastauksilla, monivalintavastauksilla tai 

vapaalla tekstillä. Lomake laadittiin niin, että siihen vastaaminen kesti noin 5–10 

minuuttia. Jaoin kyselylomakkeeni neljään eri paikkaan Facebookissa. Ensinnäkin 

jaoin tämän omalle sivustolleni Facebookissa, niin että kaikki Facebook-kaverini 

pystyivät näkemään sen. Raaseporissa on kolme eri julkista Facebook-ryhmää, 

jotka on suunnattu Raaseporin asukkaille. Nämä ryhmät ovat julkisessa yläpidossa, 

mikä tarkoittaa, että kaikki pystyvät löytämään nämä ryhmät ja ryhmän jäsenet 

pystyvät näkemään ketkä ovat ryhmässä ja nähdä mitä osallistuja ovat kirjoittaneet 

ryhmään. Näihin kolmeen ryhmiin jaoin kyselylomakkeeni: ”Du vet att du är från 

Ekenäs Finland om du…”, ”jonej, sa karisbon” ja ”Elävä Pohja – ett levande Pojo”. 

Tammisaaren ryhmässä on yli 7000 osallistujaa, Karjaan ryhmässä on yli 6000 

osallistujaa ja Pohjan ryhmässä on yli 1000 osallistujaa. Lähettämän julkaisut 

ryhmissä olivat ”julkisessa” ylläpidossa, eli jos joku halusi jakaa tämän, se oli 

mahdollista ja lomakkeen linkin sai lähettää eteenpäin myös niille, joilla ei ollut 

Facebookia. Näin kirjoitin, kun jaoin kyselylomakkeeni: 

 

Hei kaikki raaseporilaiset! (Varttunut tai asut Raaseporissa tällä 

hetkellä) 

Opiskelen aineenopettajaksi Åbo Akademissa ja pääaineeni on 

suomen kieli. Pro gradu -tutkimuksessani haluan tutkia 

raaseporilaisten asenteita suomen kieltä kohtaan. Olisin kiitollinen 

jos vastaisit tähän kyselylomakkeeseen ja auttaisit minua keräämään 

niin monipuolisia vastauksia kuin mahdollista. Kyselylomakkeeseen 

vastaaminen kestää noin 5–10 minuuttia. Saatte myös lähettää 

kyselylomakkeen niille, joilla ei ehkä ole Facebook-tiliä, mutta 

kuitenkin haluavat vastata! 

Kiitos etukäteen, ja jos sinulla on kysyttävää, niin ota minuun 

yhteyttä! :)  

 

Suomenkielinen kyselylomake: 

https://survey.abo.fi/lomakkeet/11855/lomake.html  
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Hej alla raseborgare! (Uppvuxen eller bor i Raseborg just nu) 

Jag studerar till ämneslärare vid Åbo Akademi och mitt huvudämne 

är finska språket. I min pro gradu-avhandling ska jag undersöka 

raseborgares attityder till det finska språket. Jag skulle vara väldigt 

tacksam om du svarade på denna enkät och hjälper mig att få så 

mångsidiga svar som möjligt. Att svara på enkäten tar ca 5–10 

minuter. Ni får även skicka enkäten vidare åt personer som kanske 

inte är med på Facebook, men ändå vill svara! 

Tack på förhand, och har du frågor så är det bara att kontakta mig! 

:) 

 

Svenskspråkiga enkäten: 

https://survey.abo.fi/lomakkeet/11855/lomake.html?rinnakkaislomak

e=Frageformular  

 

Kriteerinä lomakkeeseen vastaamiseen oli, että vastaaja on joko varttunut 

Raaseporissa, asunut siellä yli 10 vuotta tai hän asuu Raaseporissa tällä hetkellä. 

Toisin sanoen hänellä on oltava jonkinlainen yhteys Raaseporiin, tai hän on asunut 

siellä yli kymmenen vuotta. Kuitenkaan iällä ei ollut mitään väliä. 

 

Jaoin kyselylomakkeen Facebook-ryhmiin noin kello 14.30 ja suljin lomakkeen 

noin kello 22.00, eli vastaajilla oli noin kahdeksan ja puoli tuntia aikaa vastata 

lomakkeeseen. Yksi innokas vastaaja otti yhteyttä, ja vastasi myöhemmin 

kyselylomakkeeseen. Kaiken kaikkiaan sain 563 vastausta. Näistä 15 ei täyttänyt 

kriteerejä enkä käyttänyt näitä vastauksia tutkimuksessani. Yksi ei ollut vastannut 

kokonaisilla vastauksilla, 14 ei täyttänyt Raaseporilaisuuteen liittyviä kriteerejä 

syntymäpaikan tai asumisen suhteen. Lopulta minulla oli 548 vastausta.  

 

Tämän jälkeen luokittelin vastaajat kahteen eri ryhmään sen perusteella, kokevatko 

vastaajat itsensä kaksikieliseksi vai ei (tästä oli oma kysymys). Tällöin ei-

kaksikielisiä oli 270 ja kaksikielisiä 275 ja 3, jotka eivät olleet vastanneet 

kysymykseen kokevatko he itsensä kaksikieliseksi vai ei. Näiden perusteella 

luokittelin vastaajat vielä kahteen eri ryhmään, joiden oli täytettävä seuraavat 

kriteerit: vastaaja oli yksikielinen ja äidinkieleltään ruotsinkielinen tai 
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kaksikielinen, ja äidinkieleltään ruotsinkielinen. Muut, jotka olivat yksikielisiä ja 

äidinkieleltään suomenkielisiä oli 30, ja kaksikielisiä, joiden äidinkieli oli suomen 

kieli, vastaajia oli 46, tai joilla oli muu äidinkieli, vastaajia oli 4, eivätkä täyttäneet 

kriteereitä, enkä ottanut heitä mukaan tutkimukseeni. Yksikielisiä, joiden äidinkieli 

oli ruotsin kieli, oli lopulta n = 240 ja kaksikielisiä, joiden äidinkieli oli ruotsin 

kieli, oli lopulta n = 225. Lopullisessa aineistossa esiintyy kaiken kaikkiaan N = 

465 ja näitä lähdettiin analysoimaan. Nuorin vastaaja oli 15 vuotta vanha ja vanhin 

74 vuotta.  

 

Vastaukset keräsin kyselylomakkeella nimeltä E-lomake. Siirsin mukaan otettavat 

vastaukset kahteen Excel-taulukkoon ryhmittelyni perusteella: yksikieliset toiseen 

taulukkoon ja kaksikieliset toiseen. Kriteerit ovat, että on syntynyt/varttunut, asuu 

tällä hetkellä tai on asunut Raaseporissa yli 10 vuotta, ja on yksikielinen tai 

kaksikielinen, mutta äidinkieli on ruotsin kieli.  

 

Muutin Excel-taulukon vastaukset numeroiksi, jotka sain helposti siirretyksi 

käyttämääni tilasto-ohjelmaan SPSS:ään. SPSS:än avulla sain kahden ryhmän 

tunnuslukuja (eli esimerkiksi keskiarvojen ja vastauksien frekvenssejä) ja pystyin 

vertailemaan kahta luokkaa keskenään. IBM SPSS Statistics 25 -ohjelmaa käytin 

saadakseni frekvenssit jokaisesta vastauksesta ja analysoidakseni aineistoani 

deskriptiivisesti.  

 

Ristiintaulukoinnin ja sen merkitsevyyden tarkastelussa tarkastelin Khin neliö -

testin avulla, vastasivatko yksi- ja kaksikieliset eri tavoin jokaiseen kysymykseen. 

Ristiintaulukoinnissa esiin tulleita ryhmien välisten erojen voimakkuutta 

tarkasteltiin Cramérin V-arvojen avulla. Cramérin V:n kohdalla olen käyttänyt niitä 

kriteerejä, jotka Tähtinen, Laakkonen ja Boberg esittävät kirjassaan: jos V-arvo on 

0,3 tai yli, muuttujien välillä on kohtalainen yhteys, jos V-arvo on 0,5 tai yli, siinä 

on melko voimakas yhteys ja jos V-arvo on 0,8 tai yli, siinä on erittäin voimakas 

yhteys (Tähtinen, Laakkonen & Boberg 2011: 139). Tämän lisäksi olen z-testin 

avulla vertailut yksi- ja kaksikielisten erot ja sen avulla tarkistanut, onko kahden 

ryhmän tulosten välillä tilastollinen ero. Tulososuudessa taulukoissa 1 ja 2, olen 

käyttänyt GraphPad Staistics Guiden (1995–2017) ohjeita merkitäkseni 

tilastollisesti merkitsevät erot asteriskilla.  
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Laskiessani prosentit yhteen vastaajien vastauksissa, prosentit ovat olleet joko 99,9 

%, 100,00 % tai 100,1 %. Tämä johtuu yhteenlaskettavien prosenttiosuuksien 

pyöristämisestä yhteen desimaaliin.  

5 Tulosten esittäminen ja analysointi  
 
Kriteerit täyttäneet vastaajat on ryhmitelty kahteen eri ryhmään ja analysoitu 

erikseen. Tämän jälkeen ryhmiä on vertailtu keskenään. Ensimmäisessä ryhmässä 

ovat vastaajat, jotka eivät kokeneet olevansa kaksikielisiä. Toisessa ryhmässä ovat 

vastaajat, jotka kokevat itsensä kaksikielisiksi. Olen siis jakanut vastaajat kahteen 

ryhmään sen perusteella, miten he ovat vastanneet kyselylomakkeen kuudenteen 

kysymykseen, jossa kysyttiin, kokeeko vastaaja itsensä yksikieliseksi vai 

kaksikieliseksi. Kysymys on siis vastaajan omasta kokemuksesta. Vastaajilla on 

kaikilla äidinkielenä ruotsin kieli, mutta en tiedä mikä on vastaajan toinen kieli. 

Oletan, että suurin osa kaksikielisistä vastaajista osaa ruotsia ja suomea ja kokee 

itsensä siksi kaksikielisiksi, mutta toinen kieli voi myös olla jokin muu kieli kuin 

suomen kieli.   

 

Luvussa 5.1.1 esittelen ensimmäiseksi yksikielisten taustatiedot ja luvussa 5.1.2 

kaksikielisten taustatiedot. Olen jakanut taustamuuttujat kahteen ryhmään 

saadakseni yleiskuvan molemmista ryhmistä. Yksikieliset ja kaksikieliset, joilla on 

ruotsin kieli äidinkielenään jakaantuvat melko tasaisesti, sillä yksikielisiä oli n = 

240 ja kaksikielisiä oli n = 225 vastaajaa. Jokaisen taulukon diagrammin yläpuolella 

näkyy vastaajien määrä, eli kuinka monta vastaajaa jokaiseen kysymykseen on 

vastannut.  

 

Alla olevasta taulukosta näkyy prosenteissa, että yksikielisiä ja kaksikielisiä 

vastaajia oli suurin piirtein yhtä paljon: yksikielisiä oli 51,6 %, ja kaksikielisiä oli 

48,4 %. Kaiken kaikkiaan vastaajia oli N = 465, jotka ryhmiteltiin kahteen eri 

ryhmään. Ryhmien jakautuminen ja prosenttiosuudet on esitetty kuvion 1 

ympyräkaaviossa.  
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Kuvio 1. Yksikieliset ja kaksikieliset, joiden äidinkieli on ruotsin kieli 

 

5.1 Vastaajien taustatiedot 

 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen vastaajien taustatiedot. Mikä on vastaajien 

sukupuoli, mihin ikäryhmään vastaajat jakautuvat, missä vastaajat ovat syntyneet 

ja asuvat tällä hetkellä, mikä on vastaajien äidinkieli ja kokevatko he itsensä 

kaksikielisiksi vai ei. Ensimmäinen ryhmä on yksikieliset ja toinen kaksikieliset. 

 

5.1.1 Yksikieliset, joiden äidinkieli on ruotsi 

 
Kaiken kaikkiaan yksikielisiä vastaajia, joiden äidinkieli on ruotsi, oli n = 240. 

Yksikielisten kotikielinä kaikilla oli ruotsin kieli, 21 (8,8 %) vastaajista käytti myös 

suomea kotikielenä. Englantia puhui kotona 7 vastaajista (2,9 %), 2 vastaajista (0,8 

%) puhui saksaa ja yksi (0,4 %) yksikielisistä vastaajista ilmoitti käyttävänsä muuta 

kieltä kotona. Prosenttimäärä on jokaisesta kielestä laskettu kokonaismäärästä, ja 

jotkut vastaajista ovat vastanneet käyttävänsä kahta tai useampaa kieltä kotona. 

Kuitenkin jokainen kieli ja sitä käyttävien vastaajien määrä on laskettu erikseen.  

 

51,6 %
48,4 %

Yksikieliset

Kaksikieliset
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Kuvio 2. Yksikielisten vastaajien sukupuoli  

  

Yllä olevasta kuviosta 2 näkyy, että suurin osa vastaajista oli naisia. 196 (81,7 %) 

vastaajista oli naisia ja muut 44 (18,3 %) oli miehiä.  

 

Kuviosta 3 näkyy miten ikäryhmät jakautuvat. Ikäryhmät ovat jakautuneet 

kahdeksaan eri ikäryhmään 

 

 

Kuvio 3. Yksikielisten vastaajien ikäryhmäjakauma  

 

n = 44

n = 196

Mies Nainen

Sukupuoli

n = 16

n = 65

n = 53
n = 56

n = 39

n = 8

n = 2 n = 1
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Ikä
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Ikäryhmät on luokiteltu seuraavasti: 15–20 vuotiaat, 21–30 vuotiaat, 31–40 

vuotiaat, 41–50 vuotiaat, 51–60 vuotiaat, 61–70 vuotiaat, 71–80 vuotiaat ja yksi, 

joka vastasi olevansa aikuinen, joten hänet luokiteltiin omaan ryhmäänsä. Suurin 

osa vastaajista kuului ikäryhmään 21–30, jossa vastaajia oli 65. Ryhmät 31–40 ja 

41–50 vuotiaat jakaantuvat melko tasaisesti: vastaajia näissä ryhmissä oli 53 ja 56. 

Seuraava iso ryhmä oli 51–60 vuotiaat, jossa vastaajamäärä oli 39. Ikäryhmässä 

15–20-vuotiaat, oli 16 vastaajaa, mutta verrattuna muihin ikäryhmiin tämä ryhmä 

oli pienempi kuin muut. Ikäryhmään 61–70-vuotiaat kuului 8 vastaajaa ja 

ikäryhmään 71–80 vuotiaat ainoastaan 2. Koska kyselylomake julkaistiin eri 

Facebook-ryhmissä, oletan, että ikäryhmissä 21–30, 31–40 ja 41–50 olivat ne 

vastaajat, jotka ovat aktiivisempia Facebookissa, kuin vanhemmat ihmiset.  

 

Kuviosta 4 näkyy millä eri paikkakunnilla vastaajat ovat syntyneet. 

 

 

Kuvio 4. Yksikielisten vastaajien syntymäpaikka  

 

Jaoin ryhmät kuuteen eri ryhmään vastaajien perusteella. Jos vastaaja oli vastannut 

esimerkiksi Tammisaari/Raasepori, vastaaja kuului ryhmään Tammisaari, koska se 

tarkensi tarkemmin, missä osassa Raaseporissa hän on syntynyt. Jos vastaaja oli 

vastannut, että hän on syntynyt Raaseporissa, en voinut tietää tarkemmin, missä 

kylässä Raaseporissa, hän on syntynyt. Tällaisissa tapauksissa luokittelin vastaajan 

ryhmään Muu paikkakunta Raaseporissa. Jos vastaaja oli vastannut, että hän on 

n = 130

n = 23

n = 5

n = 24

n = 55

n = 3

Tammisaari Karjaa Pohja Muu
paikkakunta
Raaseporissa

Muualla
Suomessa

Ulkomailla

Syntymäpaikka
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syntynyt jollakin toisella paikkakunnalla Raaseporissa, esimerkiksi kylässä, joka 

kuuluu Raaseporiin, mutta ei Karjaalla, Pohjassa tai Tammisaaressa hänet 

luokiteltiin ryhmään Muu paikkakunta Raaseporissa. Ja jos joku esimerkiksi oli 

vastannut, että hän on syntynyt Tenholassa/Raaseporissa, olen luokitellut hänet 

ryhmään Muu paikkakunta Raaseporissa, koska se tarkentaa, että vastaaja on 

korostanut omaa kuntaansa tai kyläänsä. Ryhmässä Muualla Suomessa, kuvailee, 

että vastaaja on syntynyt toisella paikkakunnalla Suomessa kuin Raaseporissa. 

Viimeiseen ryhmään kuuluvat ulkomailla syntyneet vastaajat. Oletan, että 

syntymäpaikan tarkoittavan syntymäkotikuntaa. Yksi vastaajista kertoi olevansa 

syntynyt sekä Tammisaaressa että muussa paikassa Suomessa, mutta luokittelin 

hänet ryhmään Tammisaari, koska hän oli kirjoittanut Tammisaari ensimmäiseksi.  

 

Selvästi isoin ryhmä vastaajista on Tammisaaressa syntyneet. Tähän ryhmään 

kuului jopa yli puolet vastaajista, eli 130 vastaajaa (54,2 %). Toiseksi isoin ryhmä 

oli syntynyt toisella paikkakunnalla Suomessa kuin Raaseporissa. Näitä vastaajia 

oli 66 (22,9 %). Muualla paikkakunnalla Raaseporissa vastaajia oli 24 (10,0 %) ja 

23 vastaajista (9,6 %) on syntyneet Karjaalla. Nämä kaksi ryhmää jakautuivat aika 

tasaiset. Pohjassa syntyneet oli 5 vastaajaa (2,1 %) ja vähiten vastaajia oli 

ulkomailla syntyneiden ryhmässä, ainoastaan 3 (1, 3 %).  

 

Kuviosta 5 näkyy, millä eri paikkakunnilla vastaajat asuvat tällä hetkellä. 

Kuvio 5.   Missä yksikielisten vastaajien nykyinen asuinpaikka on 

n = 97

n = 32

n = 3

n = 46
n = 55

n = 7
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Kuviossa 5 on sama jaottelu kuin kuviossa 4. Siinä käytetään asuinpaikan osalta 

samoja kriteereitä kuin taulukossa 4 syntymäpaikan osalta. Tässäkin vastaajien 

isoin ryhmä on Tammisaaressa asuvat. 97 (40,4 %) vastaajista asuu tällä hetkellä 

Tammisaaressa. Toiseksi isoin ryhmä vastaajista asuu tällä hetkellä toisella 

paikkakunnalla Suomessa kuin Raaseporissa, heitä oli 55 vastaajaa (22,9 %). 

Neljänneksi isoin vastaajamäärä on Muu paikkakunta Raaseporissa ja vastaajia oli 

46 (19,2 %). Karjaalla asuvia vastaajia oli 32 (13,3 %). 7 vastaajista (2,9 %) asuu 

ulkomailla ja 3 vastaajista (1,3 %) asuu tällä hetkellä Pohjassa.   

 

5.1.2 Kaksikieliset, joiden äidinkieli on ruotsi  

 
Kaiken kaikkiaan kaksikielisiä, vastaajia, joiden äidinkieli on ruotsi, oli n = 225. 

Kaksikielisistä vastaajista 214 (95,1 %) käytti kotikielenään ruotsia, ja 105 (46,7 

%) vastaajista käytti kotikielenään suomen kieltä. Englantia puhui kotona 7 

vastaajista (3,1 %), 1 vastaaja (0,4 %) puhui saksaa, ja 3 (1,3 %) koko vastaaja 

määrästä ilmoitti käyttävänsä muuta kieltä kotona. Prosenttimäärä on jokaisesta 

kielestä laskettu kokonaismäärästä, ja jotkut vastaajista ovat vastanneet käyttävänsä 

kahta tai useampaa kieltä kotona. Kuitenkin jokainen kieli ja sitä käyttävien 

vastaajien määrä on laskettu erikseen.  

 

Kuviosta 6 näkyy, että myös kaksikielisten jakaumassa suurin osa vastaajista oli 

naisia. Näistä 160 (71,1 %) vastaajaa oli naisia ja 64 (28,4 %) vastaajaa miehiä, ja 

1 (0,4 %) vastaaja oli vastannut muu.  
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Kuvio 6. Kaksikielisten vastaajien sukupuoli  

 

Kuviosta 7 näkyy miten ikäryhmät jakautuvat. Ikäryhmät ovat jakautuneet samalla 

tavalla kuin yksikielisten ikäryhmät. 

 

 

Kuvio 7. Kaksikielisten vastaajien ikäryhmien jakauma 

 

Ikäryhmät on luokiteltu seuraavasti: 15–20 vuotiaat, 21–30 vuotiaat, 31–40 

vuotiaat, 41–50 vuotiaat, 51–60 vuotiaat, 61–70 vuotiaat, 71–80 vuotiaat. 

Ikäryhmät 21–30 ja 41–50 jakautuivat tasaisesti, ja näissä ryhmissä vastaajia oli 48 

kussakin. Ne ovat myös suurimmat ryhmät.  Melko tasaisesti jakautuvat myös 

n = 64
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n = 1
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ikäryhmät 31–40 ja 51–60, joissa vastaajia oli 42 ja 41. 30 vastaajista kuuluu 

ikäryhmään 61–70 vuotiaat ja 13 vastaajista ikäryhmään 15–20. Pienin 

vastaajamäärä on ikäryhmässä 71–80 vuotiaat, jossa vastaajia oli 3. Oletan, että 

vanhimmissa ryhmissä ei ollut kovin paljon vastaajia, koska Facebook ei ole yhtä 

usein käytössä vanhemmilla kuin nuorilla ja nuorilla aikuisilla.  

 

Kuviosta 8 näkyy millä eri syntymäpaikoilla kaksikieliset vastaajat ovat syntyneet. 

 

 

Kuvio 8. Kaksikielisten vastaajien syntymäpaikka  

 

Vastaajien vastaukset jakautuivat seitsemään eri ryhmään. Jos vastaaja oli 

vastannut syntymäpaikakseen esimerkiksi Tammisaari/Raasepori, hänet laskettiin 

ryhmään Tammisaari, koska tämä tarkentaa tarkemmin missä osassa Raaseporia 

hän on syntynyt. Jos vastaaja oli vastannut, että hän on syntynyt jollakin toisella 

paikkakunnalla Raaseporissa, esimerkiksi kylässä, joka kuuluu Raaseporiin, mutta 

ei ollut Karjaa, Pohja tai Tammisaari hänet luokiteltiin ryhmään Muu paikkakunta 

Raaseporissa. Jos joku esimerkiksi oli vastannut, että asuu Pohjassa (Pinjaisissa) 

olen luokitellut hänet ryhmään Muu paikkakunta Raaseporissa, koska se tarkentaa 

tarkemmin, että vastaaja on korostanut omaa kuntaansa tai kyläänsä. Jos vastaaja 

oli vastannut ainoastaan Raasepori, hänet luokiteltiin myös ryhmään Muu 

paikkakunta Raaseporissa. Ryhmä Suomi, kuvailee, että vastaaja on syntynyt 

toisella paikkakunnalla Suomessa kuin Raaseporissa. Viimeiseen ryhmään 
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kuuluvat ulkomailla syntyneet vastaajat. Kaksi oli vastanneet syntymävuotensa, 

niin niistä en tiedä missä he ovat syntyneet. Oletan syntymäpaikan tarkoittavan 

syntymäkotikuntaa.  

 

Tässäkin isoin ryhmä vastaajista on Tammisaaressa syntyneet ja vastaajia oli 80 

(35,6 %). Sitä seuraa vastaajat, jotka ovat syntyneet toisella paikkakunnalla 

Suomessa, kun Raaseporissa, joita oli 71 (31,6 %). Karjaalla syntyneet oli 

kolmanneksi suurin vastaajamäärä, johon kuului 41 (18,2 %). Muu paikkakunta 

Raaseporissa vastaajia oli 23 (10,2 %). Pohjassa syntyneet vastaajia oli 6 (2,7 %). 

Ulkomailla ja he, jotka olivat antaneet syntymävuotensa eikä millä paikkakunnalla 

olivat syntyneet, vastaajia oli 2 (0,9 %) molemmissa ryhmissä.  

 

Kuviosta 9 näkyy millä eri paikkakunnilla kaksikieliset vastaajat asuvat tällä 

hetkellä. 

 

Kuvio 9.   Kaksikielisten vastaajien nykyinen asuinpaikka 

 

Olen tässäkin luokittelussa käyttänyt samoja kriteerejä kuin muissakin 

syntymäpaikkaa ja asuinpaikkaa koskevissa luokitteluissa. Paikkakunnat on 

jaoteltu kuuteen eri ryhmään, joista tässäkin vastaajien isoin ryhmä on 

Tammisaaressa nykyisin asuvat: heitä oli 85 (37,8 %). Toiseksi isoin ryhmä 

vastaajista on Karjaalla asuvat: heitä oli 51 (22,7 %). Muualla paikkakunnalla 

n = 85

n = 51

n = 4

n = 46

n = 31

n = 8

Tammisaari Karjaa Pohja Muu
paikkakunta
Raaseporissa

Muualla
Suomessa

Ulkomailla

Missä asut nyt?



 

 33 

Raaseporissa, oli seuraava iso ryhmä, ja siinä vastaajia oli 46 (20,4 %). 31 (13,8 %) 

vastaajista asuu tällä hetkellä muualla Suomessa. Ulkomailla vastaajista asuu 8 (3,6 

%) ja Pohjassa 4 (1,8 %). 

 

Edellä esitetyissä taulukoissa olen luokitellut yksi- ja kaksikielisten taustamuuttujat 

erikseen. Taustamuuttujien kaksi eri ryhmää nostetaan esille, johon vastaajien 

sukupuoli, äidinkieli, mitä kieltä/kieliä vastaajat puhuvat kotona, ikä, 

syntymäpaikka ja missä he asuvat tällä hetkellä kuuluu. Seuraavassa luvussa 

esittelen yksi- ja kaksikieliset samassa taulukossa ja vertailen näiden vastauksia 

keskenään. Olen luokitellut vastaajien vastaukset kahteen pääryhmään. Toinen 

pääryhmä koskee vastaajien kouluaikaa ja vastaajien suhtautumista suomen kieleen 

koulussa. Toinen pääryhmä käsittelee vastaajien vastauksia yleisesti. Tämä 

jälkimmäinen pääryhmä jakaantuu kahteen osaan: mikä on miten vastaajat 

suhtautuvat yleisesti suomen kieleen ja miten suomen kieli näkyy vastaajien 

arkipäivässä.  

 

5.2 Vastaajien kouluaika 

 
Ensimmäisessä analyysiosiossa kysymykset ja vastaukset käsittelevät vastaajien 

kouluaikaa. Tähän osioon kuuluu kolme kysymystä ja liittyvät kouluaikaan. 

Kyselylomakkeen yhdeksäs kysymys on, pitikö tai pitääkö vastaaja suomen kielestä 

koulussa. Kymmenennessä kysymyksessä kysytään, ottiko vastaaja lukiossa 

enemmän suomenkielisiä kursseja kuin ainoastaan pakolliset. Yhdeksännessätoista 

kysymyksessä kysytään, onko vastaaja ollut tyytymätön siihen, ettei panostanut 

enemmän suomen kielen opiskeluun koulussa.  
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Kuvio 10. Pitävätkö/pitivätkö vastaajat suomen kielestä koulussa 

 

Kysymyksen yhdeksän ”Pidätkö/piditkö suomen kielestä koulussa?” vastauksia 

tarkastelin Khin neliö -testin avulla. Selvitin, vastasivatko yksi- ja kaksikieliset 

kysymykseen eri tavoin. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat 

kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, ja ero oli kohtalaisen suuri (χ² 

(1) = 61,0, p – arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,4 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen 

yksi- ja kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. 

Kaksikieliset kertoivat pitävänsä suomen kielestä koulussa enemmän (65,3 %) kuin 

yksikieliset (29,2 %) (p-arvo < 0,05). Yksikielisiä, jotka eivät pitäneet suomen 

kielestä koulussa, oli myös enemmän (70,8 %) kuin kaksikielisiä (34,7 %) (p-arvo 

< 0,05).  
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Kuvio 11. Ovatko vastaajat ottaneet lukiossa vaadittua enemmän suomenkielisiä 

kursseja 

 

Kymmenennen kysymyksen vastauksia tarkastelin Khin neliö -testin avulla, 

vastasivatko yksi- ja kaksikieliset eri tavoin tähän kysymykseen: ”Oletko ottanut 

lukiossa enemmän suomenkielisiä kursseja kuin ainoastaan pakolliset?”  Tulosten 

mukaan tässä tilanteessa ryhmien välillä ei ollut lainkaan tilastollisesti merkitseviä 

eroja, joten en käsittele tätä kysymystä enempää. 

 

Kuvio 12. Ovatko vastaajat olleet tyytymättömiä siihen, etteivät panostaneet 

enemmän suomen kieleen lukemiseen koulussa 
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Kysymyksen yhdentoista ”Oletko joskus ollut tyytymätön siihen, ettet panostanut 

enemmän suomen kieleen lukemiseen koulussa?” vastauksia tarkastelin Khin neliö 

-testin avulla. Selvitin, vastasivatko yksi- ja kaksikieliset kysymykseen eri tavoin. 

Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat kysymykseen tilastollisesti 

merkitsevästi eri tavalla, ja ero oli kohtalaisen suuri (χ² (1) = 28,7, p – arvo = < 

0,001, Cramérin V = 0,3 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen yksi- ja kaksikielisten 

vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. Yksikieliset kertoivat olevansa 

enemmän tyytymättömiä, etteivät panostaneet enemmän suomen kieleen koulussa 

kuin kaksikieliset. Yksikielisistä 93 vastaajaa (38,8 %) vastasi olevansa 

tyytymättömiä, kun taas 37 vastaajaa (16,4 %) kaksikielisistä (p-arvo < 0,05). 

Kaksikielisistä 188 vastaajaa, ei ollut tyytymättömiä siihen, etteivät panostaneet 

suomen kieleen lukemiseen. Tämä osuus oli isompi (83,6 %) kuin yksikielisten 

ryhmässä, jossa 147 vastaajaa (61,3 %) (p-arvo < 0,05) ei ollut tyytymättömiä 

siihen, etteivät panostaneet suomen kieleen enemmän koulussa.  

 

Seuraavassa analyysiosiossa esitetään vastaajien suomen kielen käyttötavat, kuinka 

usein ja missä eri tilanteissa he käyttävät suomen kieltä. 

  

5.3 Yleistä vastaajien vastauksista   

 
Toinen analyysiosa on luokiteltu kolmeen eri ryhmään. Ensimmäisessä ala-

analyysiosiossa (5.3.1) esitetään vastaajien suomen kielen käyttötavat: kuinka usein 

ja missä eri tilanteissa he käyttävät suomen kieltä. Toisessa ala-analyysiosiossa 

(5.3.2) esitetään, miten vastaajat suhtautuvat yleisesti suomen kieleen: pitivätkö he 

suomen kieltä vaikeana, käyttävätkö he mielellään suomen kieltä, opiskelisivatko 

he sitä vaikkei olisi pakko ja pitävätkö he suomen kieltä tärkeänä kielenä. 

Viimeisessä ala-analyysiosiossa (5.3.3) esitetään kenen kanssa vastaajat puhuvat 

suomea ja miten kieli näkyy arkipäivässä.  
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5.3.1 Kuinka usein vastaajat käyttävät suomen kieltä   

 

 

 
Kuvio 13. Kuinka usein vastaajat puhuvat suomea 

 

Kysymyksen 12 ”Kuinka usein puhut suomea” vastauksia tarkastelin Khin neliö -

testin avulla. Selvitin, vastasivatko yksi- ja kaksikieliset kysymykseen eri tavoin. 

Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat kysymykseen tilastollisesti 

merkitsevästi eri tavalla, ja ero oli kohtalaisen suuri (χ² (3) = 60,8, p – arvo = < 

0,001, Cramérin V = 0,4 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen yksi- ja kaksikielisten 

vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. 170 (75,6 %) kaksikielisistä kertoi 

käyttävänsä suomen kieltä päivittäin kuin taas 100 yksikielisistä vastaajista käyttää 

suomen kieltä päivittäin (41,7 %) (p-arvo < 0,05). Kuitenkin 79 (32,9 %) 

yksikielisistä kertoi käyttävänsä suomen kieltä viikoittain enemmän kuin 

kaksikielisistä. Näin vastanneita kaksikielisiä vastaajia oli 42 (18,7 %) (p-arvo < 

0,05). Yksikielisistä vastaajista kertoi käyttävänsä suomen kieltä joskus 33 (13,8 

%) ja kaksikielisistä 9 (4,0 %) vastaajaa (p-arvo < 0,05). Ainoastaan 4 (1,8 %). 

kaksikielisistä vastaajista kertoi käyttävänsä suomen kieltä ainoastaan, kun on 

pakko. Yksikielisistä isompi osa (11,7 %) käyttää suomen kieltä ainoastaan silloin, 

kun on pakko. Näin vastanneita vastaajia oli 28 (p-arvo < 0,05).  

 

 

41,7 % (n = 100)

75,6 % (n = 170)

32,9 % (n = 79)

18,7 % (n = 42)13,8 % (n = 33)

4,0 % (n = 9)

11,7 % (n = 28)

1,8 % (n = 4)

Yksikieliset Kaksikieliset

Kuinka usein puhut suomea?

Päivittäin Viikoittain Joskus Ainoastaan silloin, kun minun on pakko
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Kuvio 14. Kuinka usein vastaajat kuuntelevat suomenkielistä musiikkia 

 

Kysymyksen 14 ”Kuinka usein kuuntelet suomenkielistä musiikkia?” vastauksia 

tarkastelin Khin neliö -testin avulla. Selvitin, vastasivatko yksi- ja kaksikieliset 

kysymykseen eri tavoin. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat 

kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, ja ero oli kohtalaisen suuri (χ² 

(3) = 49,1, p – arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,3 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen 

yksi- ja kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. 

Kaksikieliset kuuntelevat suomenkielistä musiikkia useimmin kuin yksikieliset. 89 

kaksikielisistä vastaajista kertoi kuuntelevansa suomenkielistä musiikkia päivittäin 

(39,6 %), kun taas 40 yksikielisistä vastaajista kuuntelee päivittäin (16,7 %) (p-arvo 

< 0,05). Myös viikoittain kuuntelijat olivat kaksikielisten ryhmässä isompi (26,2 

%), jossa vastaajia oli 59, kuin yksikielisten (20,0 %), jossa vastaajia oli 48 (p-arvo 

< 0,05). Vastaavasti yksikielisten joskus-kuuntelijat, oli isompi (44,2 %) kuin 

kaksikielisten (28,9) (p-arvo < 0,05). Myös ei koskaan -kuuntelijoiden osuus oli 

yksikielisten ryhmässä isompi (19,2 %, n = 46), kuin kaksikielisten, jossa 12 

vastasi, etteivät koskaan kuuntele suomenkielistä musiikkia (5,3 %) (p-arvo < 

0,05). 

 

16,7 % (n = 40)

39,6 % (n = 89)

20,0 % (n = 48)
26,2 % (n = 59)

44,2 % (n = 106)

28,9 % (n = 65)

19,2 % (n = 46)

5,3 % (n = 12)

Yksikieliset Kaksikieliset

Kuinka usein kuuntelet suomenkielistä 
musiikkia?

Päivittäin Viikoittain Joskus Ei koskaan
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Kuvio 15. Kuinka usein vastaajat katselevat suomenkielisiä sarjoja/tv-kanavia 

 

Kysymyksen 15 ”Kuinka usein katselet suomenkielisiä sarjoja/tv-kanavia?” 

vastauksia tarkastelin Khin neliö -testin avulla. Selvitin, vastasivatko yksi- ja 

kaksikieliset kysymykseen eri tavoin. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset 

vastasivat kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, ja ero oli kohtalaisen 

suuri (χ² (3) = 48,5, p – arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,3 p – arvo < 0,001). Tämän 

jälkeen yksi- ja kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. 

Kaksikieliset katselevat suomenkielisiä sarjoja/tv-kanavia useimmin kuin 

yksikieliset. Kaksi ensimmäistä vastausvaihtoehtoa oli päivittäin ja viikoittain. 

Molemmissa ryhmissä kaksikielisiä vastaajia oli enemmän kuin yksikielisiä. 82 

kaksikielisistä vastaajista kertoi katselevansa suomenkielisiä sarjoja tai tv-kanavia 

päivittäin (36,4 %), kun taas 37 yksikielisistä vastaajista katselee päivittäin (15,4 

%) (p-arvo < 0,05). Myös viikoittain katselijat olivat kaksikielisten ryhmässä 

isompi (27,1 %, n = 61) kuin yksikielisten (20,0 %, n = 48) (p-arvo < 0,05). 

Vastaavasti yksikielisten joskus-katselijoiden osuus oli isompi (40,8 %) kuin 

kaksikielisten (29,8) (p-arvo < 0,05). Myös ei koskaan -katselijoiden osuus oli 

yksikielisten ryhmässä isompi (23,8 %, n = 57) kuin kaksikielistenryhmässä (6,7 

%, n = 15) (p-arvo < 0,05). 

 

15,4 % (n = 37)

36,4 % (n = 82)

20,0 % (n = 48)

27,1 % (n = 61)

40,8 % (n = 98)

29,8 % (n = 67)
23,8 % (n = 57)

6,7 % (n = 15)

Yksikieliset Kaksikieliset

Kuinka usein katselet suomenkielisiä sarjoja/tv-
kanavia?

Päivittäin Viikoittain Joskus Ei koskaan



 

 40 

 
Kuvio 16. Kuinka usein vastaajat lukevat suomenkielisiä kirjoja/lehtiä 

 
Kysymyksen 16 ”Kuinka usein luet suomenkielisiä kirjoja/lehtiä?” vastauksia 

tarkastelin Khin neliö -testin avulla. Selvitin, vastasivatko yksi- ja kaksikieliset 

kysymykseen eri tavoin. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat 

kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, ja ero oli kohtalaisen suuri (χ² 

(3) = 42,3, p – arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,3 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen 

yksi- ja kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. 

Kaksikieliset lukevat suomenkielisiä kirjoja/lehtiä useimmin kuin yksikieliset. 

Kaksi ensimmäistä vastausvaihtoehtoa olivat päivittäin ja viikoittain. Molemmissa 

ryhmissä kaksikielisiä vastaajia oli enemmän kuin yksikielisiä. 85 kaksikielisistä 

vastaajista kertoi lukevansa suomenkielisiä kirjoja/lehtiä päivittäin (37,8 %), kun 

taas 46 yksikielisistä vastaajista lukee päivittäin (19,2 %) (p-arvo < 0,05). Myös 

viikoittain lukijoita oli kaksikielisten ryhmässä enemmän, 57 vastaajaa (25,3 %) 

kuin yksikielisten ryhmässä, jossa 45 vastaajaa (18,8 %) vastasi näin (p-arvo < 

0,05). Vastaavasti yksikielisten joskus -lukijat, oli isompi ryhmä (36,3 %) kuin 

kaksikielisten (29,8) (p-arvo < 0,05). Myös ei koskaan -lukijat olivat yksikielisten 

ryhmässä isompi (25,8 %). Yksikielisistä 62 vastasi ettei koskaan lue 

suomenkielisiä kirjoja tai lehtiä, kun taas kaksikielisistä vain 16 (7,1 %) vastasi näin 

(p-arvo < 0,05). 

 

 

 

19,2 % (n = 46)

37,8 % (n = 85)

18,8 % (n = 45)

25,3 % (n = 57)

36,3 % (n = 87)

29,8 % (n = 67)
25,8 % (n = 62)

7,1 % (n = 16)

Yksikieliset Kaksikieliset

Kuinka usein luet suomenkielisiä kirjoja/lehtiä?

Päivittäin Viikoittain Joskus Ei koskaan
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5.3.2 Miten vastaajat suhtautuvat yleisesti suomen kieleen  

 
Seuraavassa ala-analyysiosiossa käydään läpi, miten vastaajat yleisesti suhtautuvat 

suomen kieleen. Tässä osiossa on neljä eri kysymystä. Näissä kysymyksissä 

selvittiin, miten vastaajat kokevat suomen kielen: onko se vastaajien mielestä 

vaikeata, puhuvatko vastaajat mielellään suomea, opiskelisivatko vastaajat suomea, 

vaikkei heidän olisi pakko ja onko suomen kieli vastaajien mielestä tärkeätä.  

 

 

 
Kuvio 17. Onko suomen kieli vastaajien mielestä vaikeata 

 

Kysymyksen 17 ”Onko suomen kieli mielestäsi vaikea?” vastauksia tarkastelin 

Khin neliö -testin avulla. Selvitin, vastasivatko yksi- ja kaksikieliset kysymykseen 

eri tavoin. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat kysymykseen 

tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, ja ero oli kohtalaisen suuri (χ² (1) = 90,6, p – 

arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,4 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen yksi- ja 

kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. Yksikieliset 

kokevat suomen kieli enemmän vaikeana kielenä (70,8 %) kuin kaksikieliset (26,7 

%) (p-arvo < 0,05). Yksikielisiä, jotka eivät koe suomen kieli vaikeana kielenä oli 

pienempi (29,2 %) kuin kaksikieliset, jotka eivät kokeneet suomen kieli vaikeana 

kielenä (73,3 %) (p-arvo < 0,05).  

 

 

70,8 % (n = 170)

26,7 % (n = 60)
29,2 % (n = 70)

73,3 % (n = 165)

Yksikieliset Kaksikieliset

Onko suomen kieli mielestäsi vaikea? 

Kyllä Ei
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Kuvio 18. Puhuuko vastaaja mielellään suomen kieltä 

 

Kysymyksen 18 ”Puhutko mielelläsi suomen kieltä?” vastauksia tarkastelin Khin 

neliö -testin avulla. Selvitin, vastasivatko yksi- ja kaksikieliset kysymykseen eri 

tavoin. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat kysymykseen 

tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, ja ero oli kohtalaisen suuri (χ² (1) = 54,4, p – 

arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,3 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen yksi- ja 

kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. Kaksikieliset 

puhuvat mieluummin suomen kieltä (83,3 %) kuin yksikieliset (65,4 %) (p-arvo < 

0,05). Kaksikielisistä vastaajista 210 kertoi puhuvansa mielellään suomen kieltä ja 

yksikielisistä 157. Vastaavasti yksikielisiä, jotka eivät mielellään puhu suomen 

kieltä oli myös enemmän (34,6 %) kuin kaksikielisiä, jotka eivät mielellään puhu 

suomea (6,7 %) (p-arvo < 0,05).  

 

 

65,4 % (n = 157)

93,3 % (n = 210)

34,6 % (n = 83)

6,7 % (n = 15)

Yksikieliset Kaksikieliset

Puhutko mielelläsi suomen kieltä? 

Kyllä Ei
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Kuvio 19. Opiskelisiko vastaaja suomen kieltä, vaikkei olisi pakko 

 

Kysymyksen 19 ”Opiskelisitko sinä suomen kieltä, vaikkei sinun olisi pakko?” 

vastauksia tarkastelin Khin neliö -testin avulla. Selvitin, vastasivatko yksi- ja 

kaksikieliset kysymykseen eri tavoin. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset 

vastasivat kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, ja ero oli kohtalaisen 

suuri (χ² (3) = 61,6, p – arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,4 p – arvo < 0,001). Tämän 

jälkeen yksi- ja kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. 198 

yksikielisistä vastaajista kertoi opiskelevansa suomen kieltä, vaikkei olisi pakko 

(82,5 %) ja 150 kaksikielisistä (66,7 %) (p-arvo < 0,05). 56 kaksikielisistä (24,9 %) 

vastasi kysymykseen puhuvansa suomen kieltä kotona, kun taas 3 yksikielisistä (1,3 

%) puhuu kotona suomea (p-arvo < 0,05). Yksikielisiä, jotka eivät opiskelisi 

suomen kieltä oli myös enemmän (15,4 %) kuin kaksikielisiä, jotka eivät opiskelisi 

suomen kieltä (8,4 %) (p-arvo < 0,05). 2 (0,8 %) yksikielisistä ei vastannut 

kysymykseen.  

 

 

82,5 % (n = 198)

66,7 % (n = 150)

15,4 % (n = 37)
8,4 % (n = 19)

1,3 % (n = 3)

24,9 % (n = 56)

0,8 % (n = 2)

Yksikieliset Kaksikieliset

Opiskelisitko sinä suomen kieltä, vaikkei sinun olisi 
pakko?

Kyllä Ei Puhun sitä kotona Ei vastannut kysymykseen
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Kuvio 20. Onko vastaajan mielestä tärkeätä osata suomea 

 

Kysymyksen 20 ”Onko mielestäsi tärkeätä osata suomea?” vastauksia tarkastelin 

Khin neliö -testin avulla. Selvitin, vastasivatko yksi- ja kaksikieliset kysymykseen 

eri tavoin. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat kysymykseen 

tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, mutta ero on pieni (χ² (1) = 4,4, p – arvo = 

0,037, Cramérin V = 0,1 p – arvo = 0,037). Tämän jälkeen yksi- ja kaksikielisten 

vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. 221 kaksikielisistä vastaajista 

kertoi, että on tärkeätä osata suomen kieltä, ja oli prosenttisesti vastaajista enemmän 

(98,2 %) kuin yksikieliset (94,6 %), vaikka vastaajia oli 227 (p-arvo < 0,05). 

Yksikielisiä, jotka eivät pidä suomen kieltä tärkeänä kielenä osata oli 13 vastaajaa, 

ja myös enemmän (5,4 %) kuin kaksikielisiä, jotka eivät pitäneet suomen kieltä 

tärkeänä osata (1,8 %, n = 4), (p-arvo < 0,05).  

 

5.3.3 Miten suomen kieli näkyy vastaajien arkipäivässä 

 
Viimeisessä ala-analyysiosiossa tarkastellaan, miten suomen kieli näkyy vastaajien 

arkipäivässä. Ensimmäisessä taulukossa (taulukko 1) nähdään kenen kanssa 

vastaajat puhuvat suomea ja toisessa taulukossa (taulukko 2) nähdään, miten 

suomen kieli näkyy vastaajien arkipäivässään.  

 

 

 

 

94,6 % (n = 227) 98,2 % (n = 221)

5,4 % (n = 13)
1,8 % (n = 4)

Yksikieliset Kaksikieliset

Onko mielestäsi tärkeätä osata suomea? 

Kyllä Ei
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Taulukko 1. Kenen kanssa vastaajat puhuvat suomea 

 

 Yksikieliset Kaksikieliset p – arvo  

Vanhempieni 

kanssa 

 

0,8 % (n = 2) 

 

29,8 % (n = 67) 

 

< 0,001*** 

Sukulaisen kanssa  

14,2 % (n = 34) 

 

37,8 % (n = 85) 

 

< 0,001*** 

Kavereiden 

kanssa 

 

29,2 % (n = 70) 

 

57,3 % (n =129) 

 

< 0,001*** 

Avo/aviopuolison 

kanssa 

 

6,3 % (n = 15) 

 

23,1 % (n = 52) 

 

< 0,001*** 

Asioidessani 

kaupoissa 

 

52,5 % (n = 126) 

 

51,1 % (n = 115) 

 

= 0,765ns 

Viranomaisten 

kanssa 

 

48,3 % (n = 116) 

 

55,6 % (n = 125) 

 

= 0,119ns 

En kenenkään 

kanssa 

 

2,9 % (n = 7) 

 

0,4 % (n = 1) 

 

= 0,040* 

Muu 67,9 % (n = 163) 45,8 % (n = 103) < 0,001*** 

Selitys: * = Tilastollisesti merkitsevä ero; *** = Tilastollisesti erittäin merkitsevä 

ero; ns = (not significant) ei tilastollisesti merkitsevä ero 

 

Kysymyksen 13 ”Kenen kanssa puhut suomea?” vastauksia tarkastelin Khin neliö 

-testin avulla. Selvitin, vastasivatko yksi- ja kaksikieliset kysymykseen eri tavoin. 

Monivalintakysymyksessä oli kahdeksan vastausvaihtoehtoa. Kahdeksas 

vaihtoehto oli ”muu”, jonka vastaaja saattoi valita, jos hän puhuu suomea jonkun 

muun kuin aiemmissa vaihtoehdoissa mainittujen ihmisten kanssa. Tulosten 

mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat kysymyksiin tilastollisesti 

merkitsevästi eri tavalla kuudessa monivalintakysymyksissä. Tämä näkyy yllä 

olevasta taulukosta 1.  

 

Ensimmäinen monivalintavaihtoehto oli, puhuvatko vastaajat suomea 

vanhempiensa kanssa. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat 

kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla ja ero oli kohtalaisen suuri (χ² 

(1) = 77,0, p – arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,4 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen 

yksi- ja kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. 29,8 % 
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kaksikielisistä ja 0,8 % yksikielisistä kertoi puhuvansa suomea vanhempiensa 

kanssa (p-arvo < 0,05).  

 

Toisessa monivalintavaihtoehdossa kysyttiin, puhuvatko vastaajat suomea jonkun 

sukulaisen kanssa. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat 

kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla ja ero oli kohtalaisen suuri (χ² 

(1) = 34,0, p – arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,3 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen 

yksi- ja kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. 37,8 % 

kaksikielisistä kertoi puhuvansa suomen kieltä sukulaisen kanssa, ja 14,2 % 

yksikielisistä kertoi puhuvansa suomea sukulaisen kanssa (p-arvo < 0,05).  

 

Kolmannessa monivalintavaihtoehdossa kysyttiin, puhuvatko vastaajat suomea 

kavereiden kanssa. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat 

kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla ja ero oli kohtalaisen suuri (χ² 

(1) = 37,6, p – arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,3 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen 

yksi- ja kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. 57,3 % 

kaksikielisistä kertoi puhuvansa suomen kieltä kavereiden kanssa, ja 29,2 % 

yksikielisistä kertoi puhuvansa suomea kavereiden kanssa (p-arvo < 0,05).  

 

Neljännessä monivalintavaihtoehdossa kysyttiin, puhuvatko vastaajat suomea 

avo/aviopuolison kanssa. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat 

kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, mutta ero on pieni (χ² (1) = 

26,8, p – arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,2 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen yksi- 

ja kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. 23,1 % 

kaksikielisistä kertoi puhuvansa suomen kieltä avo/aviopuolison kanssa, ja 6,3 % 

yksikielisistä kertoi puhuvansa suomea avo/aviopuolisonsa kanssa (p-arvo < 0,05).  

 

Viidennessä monivalintavaihtoehdossa kysyttiin puhuvatko vastaajat suomea 

asioidessaan kaupassa, ja kuudennessa, puhuvatko vastaajat suomea viranomaisten 

kanssa. Tulosten mukaan näissä kahdessa tilanteessa ryhmien välillä ei ollut 

lainkaan tilastollisesti merkitseviä eroja, joten en käsittele näitä kysymyksiä 

enempää.  
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Seitsemäs monivalintavaihtoehto oli, että vastaajat eivät puhu suomea kenenkään 

kanssa. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat kysymykseen 

tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, mutta ero on pieni (χ² (1) = 4,2, p – arvo = 

0,040, Cramérin V = 0,1 p – arvo = 0,040). Tämän jälkeen yksi- ja kaksikielisten 

vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. 2,9 % yksikielisistä kertoi, ettei 

puhu suomea kenenkään kanssa, ja 0,4 % kaksikielisistä vastasi, ettei puhu suomea 

kenenkään kanssa (p-arvo < 0,05).  

 

Tulosten mukaan myös muu-vaihtoehtoon yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat 

kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, mutta ero on pieni (χ² (1) = 

23,3, p – arvo < 0,001, Cramérin V = 0,2 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen yksi- ja 

kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. 67,9 % 

yksikielisistä vastasi puhuvansa suomen kieltä jonkun muun kanssa, ja 45,8 % 

kaksikielisistä vastasi puhuvansa suomea jonkun muun kanssa (p-arvo < 0,05). 

 
Vastaajat, jotka olivat vastanneet jotakin muuta kuin monivalintavastaukset, olen 

luokitellut kolmeen eri ryhmään. Isoin ryhmä oli vastaajat, jotka puhuvat suomea 

töissä, toinen ryhmä oli muut tapaukset ja kolmas ryhmä oli vastaajat, jotka olivat 

vastanneet sekä töissä että muissa tapauksissa.  

 

Yksikieliset vastaajat, jotka olivat vastanneet ”muu” jakautuivat seuraavasti: 137 

(57,1 %) oli vastannut puhuvansa suomen kieltä töissä, 24 (10,0 %) vastaajista 

kertoi puhuvansa suomea muissa tapauksissa, ja 5 (2,1 %) vastaajista oli vastannut 

puhuvansa suomea sekä töissä että jossakin toisessa tilanteessa.  

 

Kaksikieliset vastaajat, jotka olivat vastanneet ”muu” jakautuivat seuraavasti: 86 

(38,2 %) oli vastannut puhuvansa suomea työn merkeissä, esimerkiksi 

kollegoidensa tai asiakkaiden kanssa, 15 (6,7 %) vastaajista kertoi puhuvansa 

suomea jonkun muun kanssa ja 4 (1,8 %) vastaajista oli vastannut puhuvansa 

suomea sekä työn merkeissä että muissa tilanteissa.  

 

Yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri 

tavalla, mutta ero on pieni (χ² (3) = 24,3, p – arvo < 0,001, Cramérin V = 0,2 p – 

arvo < 0,001).  
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Kuvio 21. Vastaajat, jotka vastasivat puhuvansa suomea jonkun muun kanssa 

 

Muu-vaihtoehdossa, muutama vastaaja ei ollut merkinnyt ”muu”, mutta kuitenkin 

vastannut jatkokysymykseen ”jos vastasit ”Muu”, kenen kanssa?”, ja jotkut olivat 

merkinneet ”muu”, mutta eivät kertoneet kenen kanssa. Siksi ”Muu”-vaihtoehto ja 

vaihtoehto ”jos vastasit ’Muu’, kenen kanssa?” ovat laskettu erikseen. Olen siis 

ottanut mukaan myös ne, jotka eivät olleet merkinneet ”muu”, mutta kuitenkin 

kertoneet kenen muun kanssa he puhuvat suomen kieltä. 

 

Taulukko 2. Miten suomen kieli näkyy vastaajien arkipäivässä 

 

 Yksikieliset Kaksikieliset p – arvo 

Käytän suomea 

kotona 

 

8,3 % (n = 20) 

 

47,1 % (n = 106) 

 

< 0,001*** 

Käytän suomea 

koulussa 

 

8,8 % (n = 21) 

 

11,1 % (n = 25) 

 

= 0,394ns 

Käytän suomea 

kavereiden kanssa 

 

26,7 % (n =64) 

 

57,3 % (n = 129) 

 

< 0,001*** 

Kuuntelen 

suomenkielistä 

musiikkia 

 

 

32,9 % (n =79) 

 

 

56,9 % (n =128) 

 

 

< 0,001*** 

Katselen 

suomenkielistä 

televisiota 

 

 

50,4 % (n =121) 

 

 

70,2 % (n = 158) 

 

 

< 0,001*** 

Luen suomenkielisiä 

kirjoja/lehtiä 

 

 

47,5 % (n = 114 

 

 

67,6 % (n = 152) 

 

 

< 0,001*** 

57,1 % (n = 137)

38,2 % (n = 86)

10,0 % (n = 24)
6,7 % (n = 15)

2,1 % (n = 5) 1,8 % (n = 4)

Yksikieliset Kaksikieliset

Jos vastasit "muu" kenen kanssa?

Työn merkkeissä Muiden kanssa Työn merkeissä & muiden kanssa
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Käytän suomea 

harrastuksissani 

 

23,8 % (n = 57) 

 

 

40,4 % (n = 91) 

 

 

< 0,001*** 

 

Käyn 

suomenkielisissä 

kulttuuritilaisuuksissa 

 

 

23,8 % (n = 57) 

 

 

25,8 % (n = 58) 

 

 

= 0,170ns 

Muu 59,6 % (n = 143) 34,2 % (n = 77) < 0,001 *** 

Selitys: * = Tilastollisesti merkitsevä ero; *** = Tilastollisesti erittäin merkitsevä 

ero; ns = (not significant) ei tilastollisesti merkitsevä ero 

 
Kysymyksen 21 ”Miten suomen kieli näkyy arkipäivässäsi?” vastauksia tarkastelin 

Khin neliö -testin avulla. Selvitin, vastasivatko yksi- ja kaksikieliset kysymykseen 

eri tavoin. Monivalintakysymyksessä oli yhdeksän vastausvaihtoehtoa. Yhdeksäs 

vaihtoehto oli ”muu”, jonka vastaaja saattoi valita, jos suomen kieli näkyy vastaajan 

arkipäivässään jollakin muulla tavalla kuin aiemmissa vaihtoehdoissa. Tulosten 

mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat kysymyksiin tilastollisesti 

merkitsevästi eri tavalla kuudessa monivalintakysymyksissä. Tämä näkyy yllä 

olevasta taulukosta 2. 

 

Ensimmäisessä monivalintavaihtoehdossa kysyttiin, käyttävätkö vastaajat suomea 

kotona. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat kysymykseen 

tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, ja ero oli kohtalaisen suuri (χ² (1) = 88,4, p – 

arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,4 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen yksi- ja 

kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. Kaksikieliset 

kertoivat käyttävänsä suomen kieltä kotona enemmän (41,7 %) kuin yksikieliset 

(8,3 %) (p-arvo < 0,05).  

 

Toisessa monivalintavaihtoehdossa kysyttiin, käyttävätkö vastaajat suomea 

koulussa. Tulosten mukaan tässä tilanteessa ryhmien välillä ei ollut lainkaan 

tilastollisesti merkitseviä eroja, joten en käsittele tätä kysymystä enempää.  

 

Kolmannessa monivalintavaihtoehdossa kysyttiin, käyttävätkö vastaajat suomea 

kavereiden kanssa. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat 

kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, ja ero oli kohtalaisen suuri (χ² 

(1) = 45,0, p – arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,3 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen 

yksi- ja kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. 
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Kaksikieliset kertoivat käyttävänsä suomen kieltä kavereiden kanssa enemmän 

(57,3 %) kuin yksikieliset (26,7 %) (p-arvo < 0,05).  

 

Neljännessä monivalintavaihtoehdossa kysyttiin, kuuntelevatko vastaajat 

suomenkielistä musiikkia. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat 

kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, mutta ero on pieni (χ² (1) = 

27,0, p – arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,2 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen yksi- 

ja kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. Kaksikieliset 

kertoivat kuuntelevansa suomenkielistä musiikkia enemmän (56,9 %) kuin 

yksikieliset (32,9 %) (p-arvo < 0,05).  

 

Viidennessä monivalintavaihtoehdossa kysyttiin, katselevatko vastaajat 

suomenkielistä televisiota. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat 

kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, mutta ero on pieni (χ² (1) = 

19,0, p – arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,2 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen yksi- 

ja kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. Kaksikieliset 

kertoivat katselevansa suomen kielistä televisiota enemmän (70,2 %) kuin 

yksikieliset (50,4 %) (p-arvo < 0,05).  

 

Kuudennessa monivalintavaihtoehdossa kysyttiin, lukevatko vastaajat 

suomenkielisiä kirjoja tai lehtiä. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset 

vastasivat kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, mutta ero on pieni 

(χ² (1) = 19,1, p – arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,2 p – arvo < 0,001). Tämän 

jälkeen yksi- ja kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. 

Kaksikieliset kertoivat lukevansa suomenkielisiä kirjoja tai lehtiä enemmän (67,6 

%) kuin yksikieliset (47,5 %) (p-arvo < 0,05).  

 

Seitsemännessä monivalintavaihtoehdossa kysyttiin, käyttävätkö vastaajat suomen 

kieltä harrastuksissa. Tulosten mukaan yksikieliset ja kaksikieliset vastasivat 

kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, mutta ero on pieni (χ² (1) = 

14,9, p – arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,2 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen yksi- 

ja kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. Kaksikieliset 

kertoivat käyttävänsä suomen kieltä harrastuksissa enemmän (40,4 %) kuin 

yksikieliset (23,8 %) (p-arvo < 0,05).  
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Kahdeksannessa monivalintavaihtoehdossa kysyttiin, käyvätkö vastaajat 

suomenkielisissä kulttuuritilaisuuksissa. Tulosten mukaan tässä tilanteessa ryhmien 

välillä ei ollut lainkaan tilastollisesti merkitseviä eroja, joten en käsittele tätä 

kysymystä enempää.  

 

Tulosten mukaan myös muu-vaihtoehdon yksikieliset ja kaksikieliset valitsivat 

tilastollisesti merkitsevästi eri tavalla, ja ero oli kohtalaisen suuri (χ² (1) = 30,0, p – 

arvo = < 0,001, Cramérin V = 0,3 p – arvo < 0,001). Tämän jälkeen yksi- ja 

kaksikielisten vastauksia vertailtiin keskenään z-testien avulla. Yksikieliset olivat 

vastanneet puhuvansa suomen kieltä muissa tilanteissa enemmän (59,6 %) kuin 

kaksikieliset (34,2 %) (p-arvo < 0,05). 

 

Vastaajat, jotka olivat vastanneet jotakin muuta kuin monivalintavastaukset, olen 

luokitellut neljään eri ryhmään. Isoin ryhmä oli vastaajat, jotka käyttävät suomea 

töissä, toinen ryhmä oli muissa tapauksissa, kolmas ryhmä oli vastaajat, jotka olivat 

vastanneet sekä töissä että jossakin muussa tilanteessa ja neljäs ryhmä oli vastaajat, 

jotka eivät käytä suomen kieltä.  

 

Yksikieliset vastaajat, jotka olivat vastanneet ”muu” jakautuivat seuraavasti: 109 

(45,4 %) oli vastannut käyttävänsä suomen kieltä töissä, 24 (10,0 %) vastaajaa 

kertoi käyttävänsä suomea muissa tapauksissa, 6 (2,5 %) vastaajaa oli vastannut 

käyttävänsä suomea sekä töissä että muissa tapauksissa ja 5 (2,1 %) ei käytä suomen 

kieltä.  

 

Kaksikieliset vastaajat, jotka olivat vastanneet ”muu” jakautuivat seuraavasti: 73 

(32,4 %) oli vastannut käyttävänsä suomea töissä ja 6 (2,7 %) vastaajaa kertoi 

puhuvansa suomea muissa tapauksissa, 1 (0,4 %) kertoi käyttävänsä suomea 

jossakin muussa tilanteessa ja töissä, ja 1 (0,4 %) ei koskaan käytä suomea.  

 

Kaksikieliset ja yksikieliset vastasivat kysymykseen tilastollisesti merkitsevästi eri 

tavalla, ja ero oli kohtalaisen suuri (χ² (4) = 33,3, p – arvo = < 0,001, Cramérin V 

= 0,3 p – arvo < 0,001). 
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Kuvio 22. Vastaajat, jotka vastasivat käyttävänsä suomen kieltä muissa tapaukissa 

 

Muu-vaihtoehdossa, muutama vastaaja ei ollut merkinnyt ”muu”, mutta kuitenkin 

vastannut jatkokysymykseen ”jos vastasit ”Muu”, miten?”, ja jotkut olivat 

merkinneet ”muu”, mutta eivät olleet kertoneet miten. Siksi ”Muu”-vaihtoehto ja 

vaihtoehto ”jos vastasit ’Muu’, miten?” ovat laskettu erikseen. Olen siis ottanut 

mukaan myös ne, jotka eivät olleet merkinneet ”muu”, mutta kuitenkin kertoneet 

miten suomen kieli näkyy heidän arkipäivässään.  

6 Pohdinta 
 
Tässä tutkimuksessa olen selvittänyt, minkälaisia asenteita suomen kieltä kohtaan 

Raaseporin ruotsinkielisillä on. Kartoitin asenteita kyselylomakkeen ja selvitin 

myös, onko yksi- ja kaksikielisten vastauksissa eroja. Aineiston olen hankkinut 

lähettämällä kyselylomakkeen kolmeen eri Facebook-ryhmään, jotka on suunnattua 

Raaseporin asukkaille, ja lisäksi jakanut liitteen omalle Facebook-sivustolleni. 

Tutkimukseen osallistuneiden kriteerit olivat, että vastaajat ovat joko syntyneet, 

varttuneet tai asuneet Raaseporin paikkakunnalla yli 10 vuotta tai asuvat siellä tällä 

hetkellä. Jaoin vastaajat yksikielisiin ja kaksikielisiin, jotka olivat lomakkeeseen 

merkinneet ruotsin kielen äidinkielekseen. Lopulta vastaajia oli kaiken kaikkiaan N 

= 465. Omieni kokemuksieni perusteella oletin, että mitä yksikielisempi on, sitä 

negatiivisemmin asennetaan suomen kieleen ja mitä kaksikielisempi sen 

avoimempi. Oletin myös, että yksi- ja kaksikielisten vastauksissa löytyisi eroja. 

45,4 % (n = 109)

32,4 % (n = 73)

10,0 % (n = 24)

2,7 % (n = 6)2,5 % (n = 6)

0,4 % (n = 1)
2,1 % (n = 5)

0,4 % (n = 1)

Yksikieliset Kaksikieliset

Jos vastasit "Muu", miten? 

Töissä Muissa tapauksissa Töissä ja muissa tapauksissa En käytä suomen kieltä
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Rajoitin aineistoani siten, että vertailin yksi- ja kaksikielisten 

monivalintavastauksia keskenään, enkä ole analysoinut avoimia vastauksia. Olen 

kuitenkin käynyt läpi avoimet vastaukset, ja olen saanut yleiskuvan siitä, millaiset 

syyt ovat olleet vastausvalintojen takana.  

 
Tulosten mukaan kaksikielisillä on myönteisempi asenne suomen kieltä kohtaan ja 

he käyttävät suomea enemmän kuin yksikieliset. Erot ovat selviä ja tilastollisesti 

merkitseviä. Yksikielisillä ei kuitenkaan ole kielteisiä asenteita suomen kieltä 

kohtaan, mutta he eivät käytä suomea yhtä paljon kuin kaksikieliset.  

 

Tulosten pohdinnassa on mainittava, että olen jaotellut yksi- ja kaksikieliset ja 

vertaillut näitä keskenään. Jako yksi- ja kaksikielisiin on tehty sen perusteella, mitä 

vastaaja on vastannut kysymykseen, onko hän yksikielinen vai kaksikielinen. 

Vastaus kysymykseen on siis vastaajan oma kokemus: kokeeko vastaaja itsensä 

yksikieliseksi vai kaksikieliseksi. Kaikilla on äidinkielenä ruotsin kieli, mutta en 

ole varma, mikä on vastaajan toinen kieli. Oletan, että suurin osa kaksikielisistä 

vastaajista osaa ruotsia ja suomea ja kokee itsensä siksi kaksikielisiksi, mutta toinen 

kieli voi myös olla joku muu kieli kuin suomen kieli.  

 

Kaiken kaikkiaan vastaajat, joita päädyin analysoimaan, jakautuivat melko 

tasaisesti yksi- ja kaksikielisten välillä. Yksikielisten vastaajien määrä oli vähän 

suurempi (51,6 %) kuin kaksikielisten (48,4 %). Myös naiset (n = 356) osallistuivat 

aktiivisemmin kyselylomakkeen vastaamiseen kuin miehet (n = 108) ja muu (n = 

1). Vastaajien iät vaihtelivat paljon: nuorin vastaaja on 15 vuotta vanha ja vanhin 

74 vuotta vanha. Yksi vastaajista on myös vastannut ”aikuinen”, eli häntä en voinut 

luokitella mihinkään erityiseen ikäryhmään. Suurin osa vastaajista on ikäryhmästä 

21–30-vuotiaita (n = 113), toiseksi isoin ryhmä on 41–50-vuotiaat (n = 104), 

kolmanneksi suurin ryhmä on 31–40-vuotiaat (n = 95), neljänneksi 51–60-vuotiaat 

(n = 80), viidenneksi 61–70-vuotiaat (n = 38), kuudenneksi 15–20-vuotiaat (n = 

29), ja pienin ikäryhmä on 71–80-vuotiaat (n = 5). Ikäryhmien jakautumisen 

taustalla on mahdollisesti se, että alle 20- ja yli 60-vuotiaat eivät käytä Facebookia 

yhtä usein kuin 20-60-vuotiaat; tämän tutkimuksen aineiston hankinnassa käytin 

ainoastaan elektronista kyselylomaketta, jota kerättiin Facebook-ryhmien avulla. 
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Vastaajat olisivat ehkä jakautuneet eri tavalla, jos olisi ollut fyysisiä 

kyselylomakkeita. Olen kuitenkin saanut vastauksia monesta eri ikäryhmistä. 

 

Ensimmäinen analyysiosio käsitteli vastaajien kouluaikaa: pitivätkö vastaajat 

suomen kielestä koulussa, ottivatko he lukiossa enemmän suomenkielisiä kursseja 

kuin ainoastaan pakolliset ja ovatko he olleet tyytymättömiä siihen, etteivät 

panostaneet enemmän suomen kieleen lukemiseen koulussa.   

 

Kyselylomakkeen yhdeksännen kysymyksen vastausten perusteella voidaan sanoa, 

että kaksikieliset pitivät suomen kielestä koulussa enemmän kuin yksikieliset. 

Lähes kaksi kolmasosaa (65,3 %) kaksikielisistä vastaajista vastasi pitävänsä 

suomen kielestä koulussa, mutta kuitenkin yli yksi kolmasosa (34,7 %) 

kaksikielisistä vastasi, etteivät pitäneet suomen kielestä koulussa. Vastaavasti 

yksikielisistä alle yksi kolmasosa (29,2 %) vastasi pitävänsä suomen kielestä, kun 

taas reilusti yli kaksi kolmannesta (70,8 %) vastasi, etteivät he pitäneet suomen 

kielen opiskelusta koulussa. Siihen pitääkö jostakin aineesta koulussa tai ei, voi 

kuitenkin olla monta eri syitä. Myös opettaja voi vaikuttaa: jos opettaja on 

inspiroiva tai jos oppilas ei tule toimeen opettajan kanssa, tämä vaikuttaa siihen, 

kuinka oppilas suhtautuu opettajan oppiaineeseen. Jos aine on vaikea, sekin voi olla 

syy siihen, ettei pidä siitä. Avoimien vastauksien perusteella suurin syy siihen, 

miksi yksikieliset eivät pitäneet suomen kielestä koulussa oli se, että oli heidän 

mielestään vaikea kieli ja erityisesti kielioppi oli vaikea. Kaksikielisten mielestä 

opettajat vaikuttivat siihen, etteivät pitäneet suomen kielestä. Sen sijaan suuri osa 

sekä yksi- ja kaksikielisistä pitivät suomen kielestä, koska se oli heidän mielestään 

melko helppoa.  

 

Kyselylomakkeen kymmenennessä kysymyksessä selvitettiin, oliko vastaaja 

ottanut enemmän suomenkielisiä kursseja kuin ainoastaan pakolliset. Tässä 

kysymyksessä ei ollut lainkaan tilastollisesti merkitseviä eroja, enkä ole käsitellyt 

tätä kysymystä enempää.  

  

Yhdestoista kysymys selvitti, olivatko vastaajat olleet tyytymättömiä siihen, 

etteivät panostaneet enemmän suomen kieleen lukemiseen koulussa. Vastausten 

perusteella yksikieliset (38,8 %) olivat tyytymättömämpiä kuin kaksikieliset (16,4 
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%). Kuitenkin suurin osa molemmissa ryhmissä oli vastannut, etteivät olleet 

tyytymättömiä siihen, etteivät panostaneet enemmän. Yksikielisistä 61,3 % ja 

kaksikielisistä 83,6 % eivät olleet tyytymättömiä. Avoimiin kysymyksiin 

annettujen vastausten perusteella yksikielisten syy siihen, miksi ovat olleet 

tyytymättömiä, etteivät panostaneet enemmän suomen kieleen on se, että he 

haluaisivat osata suomea paremmin kuin osaavat. Kuitenkin vastaajien määrästä 

näkee, että suurin osa ei ollut tyytymättömiä siihen, etteivät panostaneet suomen 

kieleen lukemiseen enemmän koulussa.  

 

Toisessa analyysiosiossa esitettiin yleistä vastaajien vastauksista: Kuinka usein ja 

missä eri tilanteissa he käyttävät suomen kieltä ja miten he suhtautuvat suomen 

kieleen.  

 

Kaksikieliset puhuvat selkeästi useimmin suomen kieltä kuin yksikieliset. Valtaosa 

kaksikielisistä puhuu suomea päivittäin (75,6 %), kun taas alle puolet yksikielisistä 

(41,7 %) puhuu suomea päivittäin. Yksikielisistä suurempi osa (32,9 %) puhuu 

viikoittain kuin kaksikielisistä (18,7 %), mutta tulos voi myös johtua siitä, että 

vastaava määrä kaksikielisiä on vastannut puhuvansa suomea päivittäin. Sekä 

yksikielisissä että kaksikielisissä vastauksissa oli myös vastaajia, jotka vastasivat 

käyttävänsä suomea joskus tai ainoastaan silloin, kun minun on pakko. Myös 

kaksikielisistä 1,8 % kertoi käyttävänsä suomea ainoastaan silloin, kun minun on 

pakko. Tämä voi liittyä siihen, missä ympäristössä asuu ja onko kontaktissa suomen 

kieleen.  

 

Seuraavat kolme kysymystä käsittelevät tunnearvokysymyksiä ja liittyvät 

suomenkieliseen musiikkiin, sarjoihin ja kirjoihin. Kysymyksissä selvitettiin, 

kuinka usein vastaajat kuuntelevat suomenkielistä musiikkia, katselevat 

suomenkielisiä sarjoja tai tv-kanavia ja lukevat suomenkielisiä kirjoja tai lehtiä. 

Vastausvaihtoehtoina oli päivittäin, viikoittain, joskus tai ei koskaan. Nämä 

kysymykset olivat mukana kyselylomakkeessa, jotta saataisiin yleiskuvan 

vastaajien suomen kielen käyttötavoista ja tunnearvosta, ja siitä jos suomen kieli 

näkyy heidän arkipäivässään muilla tavoilla kuin ainoastaan puhetilanteissa. 

Kysymyksillä haettiin tietoa vastaajien yksilöllisestä suomen kielen käytöstä.  
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Kaksikieliset kuuntelevat päivittäin suomen kielistä musiikkia enemmän (39,6 %) 

kuin yksikieliset (16,7 %). Suurin osa yksikielisistä kuuntelee suomenkielistä 

musiikkia joskus (44,2 %). Yksikielisistä 19,2 % vastasi, etteivät kuuntele 

suomenkielistä musiikkia koskaan. Kaksikielisistä vastaajista 5,3 % ei kuuntele 

lainkaan suomen kielistä musiikkia. Tämä kysymys on mielipidekysymys siitä, 

mistä vastaaja pitää ja mistä ei. Vastauksia ei suoraan voi päätellä vastaajan 

asennetta suomen kieltä kohtaan. Ehkä vastaaja ei kuuntele minkäänlaista 

musiikkia, ja se voi myös olla syy siihen, ettei kuuntele myöskään suomenkielisestä 

musiikkia.  

 

Kaksikieliset (36,4 %) katselevat myös päivittäin suomenkielisiä sarjoja tai tv-

kanavia enemmän kuin yksikieliset (15,4 %). Kuitenkin jopa 6,7 % kaksikielisistä 

vastasivat, etteivät katsele suomenkielisiä sarjoja/tv-kanavia koskaan. Melko suuri 

osa yksikielisistä (23,8 %) vastaajista eivät koskaan katso suomenkielisiä sarjoja tai 

tv-kanavia. Syitä miksi ei katso suomenkielisiä sarjoja tai tv-kanavia voi olla 

monenlaisia eikä kaikilla vastaajilla kieli ole ongelma. Ehkä ohjelmat eivät 

kiinnosta sisältönsä puolesta tai katseluun ei ole aikaa.  

 

Kaksikieliset (37,8 %) lukevat suomenkielisiä kirjoja tai lehtiä myös useimmin kuin 

yksikieliset (19,2 %). Suurin osa yksikielisistä (36,3 %) vastaajista vastasi 

lukevansa suomenkielisiä kirjoja tai lehtiä joskus. Noin yksi neljäsosa yksikielisistä 

(25,8 %) vastasi ettei koskaan lue suomenkielisiä kirjoja tai lehtiä. Tämä oli 

mielestäni aika suuri osuus, mutta myös vastaavasti kaksikielisistä (7,1 %) vastasi 

ettei koskaan lue suomenkielisiä kirjoja tai lehtiä.  

 

Kolmannessa analyysiosiossa kysymykset koskevat vastaajien yleiseen 

suuntautumiseen suomen kieleen eri kysymysten perusteella. Tulosten perusteella 

voidaan todeta, että suurin osa yksikielisistä (70,8 %) pitää suomen kieltä vaikeana 

kielenä, kun taas vajaa kolmannes (29,2 %) yksikielisistä ei koe suomen kieltä 

vaikeaksi. Reilu yksi neljäsosa (26,7 %) kaksikielisistä pitää suomen kieltä 

vaikeana kielenä, mutta kuitenkin suurin osa (73,3 %) ei koe suomen kieltä 

vaikeaksi. Seuraavaksi olen vertailut keskenään kysymyksiä ”Onko suomen kieli 

mielestäsi vaikea?” ja ”Puhutko mielelläsi suomen kieltä?”. Vaikka 70,8 % 

yksikielisistä kokee suomen kielen vaikeaksi kieleksi peräti 65,4 % yksikielisistä 
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puhuu mielellään suomen kieltä.  Tämä osoittaa sitä, että vaikka suomen kieltä 

pidetään vaikeana, sitä halutaan kuitenkin käyttää ja oppia. Kuten aiemmin jo 

mainitsin 29,2 % yksikielisistä ei pidä suomen kieli vaikeana kielenä, mutta 

kuitenkin 34,6 % vastasi, ettei mielellään puhu suomen kieltä. Kaksikielisistä lähes 

kaikki (93,3 %) vastaajat puhuvat mielellään suomea, mutta kuitenkin 6,7 % 

vastasi, ettei puhu suomen kieltä mielellään.  

 

Edellä olevan pohdinnan voi tiivistää niin, että vaikka suurin osa yksikielisistä 

kokee suomen kielen vaikeaksi kieleksi, suurin osa yksikielisistä kuitenkin 

mielellään puhuu suomen kieltä. Myös kaksikielisistä 26,7 % kokee suomen kielen 

vaikeaksi kieleksi, mutta myös heistä suurin osa puhuu sitä mielellään. Avoimien 

vastauksien perusteella sekä yksi- että kaksikieliset puhuvat suomea mielellään 

siksi, että he haluavat joko parantaa tai ylläpitää suomen kielen taitojaan. Sekä yksi- 

että kaksikielisten osalta suurin syy pitää suomen kieltä vaikeana on se, että he 

kokevat kieliopin vaikeaksi. Suurin osa yksikielisistä kokevat suomen kieliopin 

vaikeaksi, ja heitä pelottaa esimerkiksi tehdä kielioppivirhe tai he eivät ole 

yhteydessä suomen kieleen. Kuten myös monet kaksikieliset pitävät suomen 

kielioppia vaikeana, mutta tämä johtuu siitä, että suomen kielioppi on erilainen kuin 

muissa kielissä.  

 

Stennabban tutkimuksessa (2012) oppilaat totesivat, että vaikeinta suomen kielessä 

on kielioppi. He pitävät suullisesta kommunikaatiosta, mutta kielioppi koetaan 

vaikeaksi (Stennabba 2012: 4). Myös Valtosen tutkimuksessa (2010) tulokset 

osoittivat, että oppilaat haluavat oppia käytännöllistä suomen kieltä, jota he 

arvelevat tarvitsevansa tulevaisuudessa (Valtonen 2010: 79). Tämä vastaa myös 

omia tutkimustuloksiani: vaikka suurin osa yksikielisistä pitää suomen kieltä 

vaikeana kielenä, he pitävät sitä myös tärkeänä. Tämän tutkimuksen tulokset 

tukevat aiempien tutkimusten näkemystä: syy siihen, miksi suomen kieli koetaan 

vaikeaksi kieleksi, on kielioppi, ja että vaikeudesta huolimatta suomen kieli koetaan 

kuitenkin tärkeäksi.  

 

Seuraava kysymys oli, opiskelisiko vastaaja suomen kieltä, vaikkei hänen olisi 

pakko. Näin jälkeenpäin voin todeta, että tämä kysymys voi olla tulkinnanvarainen 

sillä jotkut ehkä ymmärsivät sen tarkoittavan suomen kielen opiskelua koulussa 
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(ala-asteella, yläasteella, lukiossa tai ammattikoulussa). Kuitenkin tämän 

kysymyksen voi myös tulkita tarkoittavan suomen kielen opiskelua koulunajan 

jälkeen, esimerkiksi yliopistossa. Kysymystä laatiessani ajattelin sen koskevan 

nimenomaan ala-astetta, yläastetta, lukiota tai ammattikoulua, mutta huomasin, että 

jotkut vastaajat olivat ymmärtäneet tämän toisin. Olen kuitenkin analysoinut 

ainoastaan monivalintavastaukset ja olen saanut vastaukset niiden perusteella. 

Yksikielisistä vastaajista 2 (0,8 %) ei vastannut kysymykseen. Vastausvaihtoehtona 

oli myös, että puhun sitä kotona, ja tällä vastausvaihtoehtona oletin, että jos sitä 

puhuu kotona, niin silloin ei ole valinnanvaraa, oppiako kieltä vai ei. Kaksikielisistä 

24,9 % vastasi puhuvansa suomea kotona ja yksikielisistä 1,3 %. Sekä yksikieliset 

(82,5 %) että kaksikieliset (77,7 %) opiskelisivat suomea vaikkei niiden olisi pakko.  

 

Avoimien kysymysten perusteella isoin syy opiskella suomea on se, että vastaaja 

asuu Suomessa ja Suomessa suomen kieltä tarvitaan. Muutama yksikielisistä totesi 

myös, että he eivät olisi opiskelleet sitä, kun he olivat nuorempia, mutta 

vanhempana he ymmärtävät miten tärkeätä se on. Tämä oli mielestäni hyvin 

sanottu, ja on jäänyt mieleen avoimia kysymyksiä lukiessani. Yksi- ja 

kaksikielisissä oli myös vastaajia, jotka eivät opiskelisi suomen kieltä. Näistä 

yksikielisiä oli 15,4 % ja kaksikielisiä oli 8,4 %. Yksikielisten suurin syy siihen, 

miksi he eivät opiskelisi suomen kieltä oli, että he jo osaavat suomea riittävän 

hyvin. Joidenkin vastaajien mielestä puolestaan suomen kieli oli liian vaikeata, ja 

siksi he eivät opiskelisi sitäkään. Myös kaksikielisten vastauksissa oli vastaajia, 

jotka eivät opiskelisi suomea, jos siitä ei olisi pakko opiskella. Tähän oli monta eri 

syytä, mutta myös tähän muutama vastasi, että osasi suomea jo.  

 

Viimeinen kysymys tähän yleiseen osioon oli ”Onko mielestäsi tärkeätä osata 

suomea?” Tämän kysymyksen vastausten perusteella sekä yksikielisten (94,6 %) 

että kaksikielisten (98,2 %) mielestä on tärkeätä osata suomea. Sekä yksi- että 

kaksikieliset vastaajat näkevät suomen kielen tärkeänä kielenä. Myös Valtosen 

(2010) tutkimuksessa tutkimustulokset osoittivat, että suurin osa oppilaista halusi 

oppia suomea ja oli motivoituneita oppimaan suomen kieltä (Valtonen 2010: 83). 

Oman tutkimukseni vastauksien perusteella 5,4 % yksikielisten vastaajien mielestä 

ei ole tärkeätä osata suomea. Myös 1,8 % kaksikielisten vastaajien perusteella ei 

ollut tärkeätä osata suomea. Valtaosa sekä yksi- että kaksikielisistä vastaajista piti 
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kuitenkin suomen kieli tärkeänä kielenä. Suurin osa vastaajista, sekä yksi- että 

kaksikielisten näki suomen kieli tärkeänä kielenä, koska asumme kaksikielisessä 

maassa, jossa molemmat kielet ovat tärkeitä osata. Suomessa valtakieli on suomen 

kieli ja Suomessa suomen kieltä on osattava tai ainakin hyvä osata.  

 

Viimeinen analyysiosio oli kertaus siitä, miten suomen kieli näkyy vastaajien 

arkipäivässä, eli kenen kanssa he puhuvat ja missä eri tilanteissa he puhuvat suomen 

kieltä. Analyysiosiossa yksi- ja kaksikielisten vastaajien suomen kielen käyttöä 

vertailtiin keskenään kahdessa eri taulukossa. Ensiksi selvitettiin, kenen kanssa 

vastaajat puhuvat suomea ja toiseksi, miten suomen kieli näkyy vastaajien 

arkipäivässä. Yksi- ja kaksikielisten vastauksien vertailusta näkyy, että yleisesti 

ottaen kaksikieliset puhuvat suomea enemmän ja useammanlaisissa tilanteissa kuin 

yksikieliset. Viimeinen vaihtoehto oli, että käyttää suomea muissa tilanteissa. 

Yksikieliset valinneet tämän vastausvaihtoehdon useimmin (67,9 %) kuin 

kaksikieliset (45,8 %).  

 

Myös kysymyksessä, miten suomen kieli näkyy vastaajien arkipäivässä, 

yksikieliset olivat valinneet ”muu”-vastausvaihtoehdon useammin (59,6 %) kuin 

kaksikieliset (34,2 %). Suurin osa näin vastanneista oli tarkentanut, että käyttävät 

suomen kieltä töissä.  

 

Molemmissa edellä mainituissa kysymyksissä oli antanut esimerkkejä siitä, keiden 

kanssa ja missä eri tilanteissa voi puhua suomea. Koska tutkimus oli suunnattua 

kaikille ikäryhmille, olisi jälkeenpäin ajateltuna ollut hyvä sisällyttä mukaan 

vaihtoehto, että käytän suomea töissä. Myös Keturin tutkimuksessa (2015) suurin 

osa henkilökohtaisesta näkökulmasta ovat sitä mieltä, että suomen kieli on tärkeätä 

työelämässä (Keturi 2015: 71). Koska niin moni vastaajista minun tutkimuksessani 

oli lisännyt, että he käyttävät suomea työelämässä kyselyni vahvisti sen, että moni 

tarvitsee suomen kieltä töissä. 

 

Tulosten perusteella yksi- ja kaksikielisten vastauksissa oli tilastollisesti 

merkitseviä eroja. Oletin, että kaksikieliset puhuvat enemmän suomea ja 

suhtautuvat suomen kieleen positiivisemmin kuin yksikieliset. Tulokset vahvistavat 

tämän hypoteesin, sillä kaksikieliset käyttävät suomea enemmän ja suhtautuvat 



 

 60 

vähän positiivisemmin suomen kieleen kuin yksikieliset. Suomen kieli koetaan 

jossakin määrin vaikeaksi kieleksi, mutta suurin osa puhuu suomea kuitenkin 

mielellään. Vastausten perusteella suomen kieli koetaan tärkeäksi kieleksi. 

 

Alun perin tutkimuksen tarkoitus oli selvittää yksi- ja kaksikielisten vastaajien 

asenne-eroja suomen kielen käyttöä kohtaan. Ajatuksena oli selvittää 

monivalintakysymysten pohjalta tilastollisesti erilaisten vastausvaihtoehtojen 

valintaa. Tämän jälkeen avoimien kysymysten perusteella olisin selvittänyt syitä 

vastausvaihtoehtojen jakautumiseen. Koska aineistoni oli melko suuri, päädyin 

kuitenkin analysoimaan ainoastaan monivalintakysymykset, ja vertailin yksi- ja 

kaksikielisten vastauksia keskenään. Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista 

selvittää tarkemmin syitä yksi- ja kaksikielisten vastauksiin. Aineisto antaa 

mahdollisuuden selvittää yksi- ja kaksikielisten suomen kielen käyttöä monesta eri 

näkökulmasta.  

 

Lopuksi haluan vielä tähdentää, että koska aineistoni oli melko suuri (N = 465) 

joitakin päätelmiä voi sen perusteella tehdä. Kuitenkaan en voi tämän tutkimuksen 

pohjalta tehdä hyvin vahvoja päätelmiä koko Raaseporin osalta, sillä Raaseporissa 

asuu noin 28 000 asukasta, ja tämän tutkimuksen pohjana on käytetty Facebook-

sivustojen kautta hankittua aineistoa, joka ei välttämättä edusta koko Raaseporin 

väestöä.   

7 Kokoavaa tarkastelua 

 
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää asenteita suomen kieltä kohtaan 

kaksikielisellä paikkakunnalla, Raaseporissa. Aineistoni tähän tutkimukseen 

hankitiin kyselylomakkeen avulla. Vastaajia kyselylomakkeeseen oli 563, joista N 

= 465 täyttivät lopulliset kriteerit. Tutkimuksessa vertailtiin yksi- ja kaksikielisten 

vastauksia monivalintakysymyksiin. Monissa kohdin erot olivat selviä ja 

tilastollisesti merkitseviä. En ole analysoinut niitä vastauksia, joissa erot eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä.  

 

Kyselylomakkeessa oli sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. 

Päädyin rajaamaan aineistoani siten, että analysoin ainoastaan 
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monivalintakysymykset. Aineistoni oli laaja, ja lähes jokaiseen 

monivalintakysymykseen oli jatkokysymyksensä, miksi vastaaja oli vastannut kyllä 

tai ei. Vastauksia näihin jatkokysymyksiin en kuitenkaan tarkastellut sen enempää 

tässä tutkimuksessa, koska tutkimus oli laajentunut näin liiaksi. Jatkotutkimuksissa 

olisi kuitenkin kiinnostavaa tutkia vastaajien antamia syitä vastauksilleen.  

 

Päädyin vertailemaan yksi- ja kaksikielisten vastauksia keskenään, mutta aineiston 

pohjalta olisi voinut vertailua tehdä monesta eri näkökulmasta. Mielestäni oli 

todella mielenkiintoista tutkia yksi- ja kaksikielisten asenteita suomen kieltä 

kohtaan ja eroaako yksi- ja kaksikielisten suomen kielen käyttö.  

 

Sain laajan ja ison aineiston, koska kyselylomakkeeseen tuli nopeassa tahdissa 

monta vastaajaa. Siksi minun oli rajata aineistoani valtavasti, mutta keräämäni 

aineistoa voi jatkossa tutkia monesta eri näkökulmasta. Olen oppinut paljon työtä 

laatiessani, ja olen myös kiitollinen siitä, että sain paljon palautetta esimerkiksi 

kyselylomakkeesta, sillä palautteet ovat olleet hyödyksi työlleni.  

 

Tulkinnat tässä tutkimuksessa ovat omia päätelmiäni sekä 

monivalintakysymyksistä että avoimista kysymyksistä. Kävin avoimet kysymykset 

huolellisesti läpi, vaikka en tehnyt niistä systemaattista analyysia.  

 

Olen tyytyväinen aiheen valintaan ja olen oppinut kirjoitusprosessin aikana paljon 

enemmän aiheesta ja kyselyn laatimisesta. Uskon, että tutkielmani tulokset ovat 

hyödyksi, kun pyritään paremmin ymmärtämään kieliasenteita Suomessa. 
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Svensk sammanfattning  
 
Undersökning om hur attityder till det finska språket mellan en- och tvåspråkiga 

med svenska som modersmål skiljer sig i en tvåspråkig kommun 

 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hurudana attityder det finns till 

det finska språket bland raseborgare med svenska som modersmål. Jag är 

intresserad av om det finns skillnader mellan de en- och tvåspråkigas svar. Målet är 

att undersöka hurudana attityderna är till det finska språket samt hur och i vilka 

situationer deltagarna använder det finska språket. Som målgrupp fungerar alla 

åldersgrupper. De undersöktas modersmål är svenska. Deltagarna är indelade i 

enspråkiga som har svenska som modersmål och tvåspråkiga som har svenska som 

modersmål. Deltagarna i studien har även en anknytning till Raseborg. Hypotesen 

för studien är att attityderna till det finska språket i Raseborg allmänt är positiva, 

att finska språket kan anses vara svårt om man inte pratat det hemma eller överlag 

i sin vardag och att finskan är ett språk som invånarna vill kunna och som de anser 

vara viktigt.  

 

Undersökningen består av en teoretisk del och min egen undersökning där jag 

analyserar och presenterar mina resultat. I teoridelen förklaras bland annat 

begreppet attityd på en allmän nivå och hur attityder kan synas i samband med 

språk. På ett allmänt plan definieras attityd som individens inre tillstånd och kan 

bero på någon stimulans som blir i minnet och hädanefter påverkar individen. I 

språkattityder är stimulanserna språkliga, som individen kan påverka antingen 

positivt eller negativt (Kalaja 1999: 47). Attityder förekommer överallt. Alla 

individer har attityder eller rentav flera attityder gentemot någonting (Erwin 2001: 

10).  

 

I den andra delen presenteras vilka metoder som använts i undersökningen och hur 

insamlingen av materialet gick till. Materialet för studien samlades in via det 

elektroniska frågeformuläret E-Lomake. Frågeformuläret bestod av 22 frågor som 

var indelade i fem olika delar. Den första delen bestod av bakgrundsinformation om 

deltagaren, den andra delen av vilka språk det talats inom familjen, den tredje delen 

behandlade deltagarens tid i skolan, den fjärde delen innehöll frågor om finska 
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överlag och den femte delen var frivillig där deltagaren kunde ge feedback. 

Deltagaren fick bestämma om hen svarade på det finska eller det svenska 

frågeformuläret. För att rekrytera deltagare för studien delades frågeformuläret på 

fyra olika Facebooksidor. Frågeformuläret delades på min egen Facebooksida och 

till tre andra offentliga Facebookgrupper som är riktade till raseborgare. Av 

frågeformulärets slutgiltiga deltagarantal (563) var det N = 465 svar som uppfyllde 

kriterierna för studien. Av dessa N = 465 svar delades deltagarna in i två olika 

grupper på basis av om de upplevde sig som tvåspråkiga eller inte. Så här bildades 

den enspråkiga gruppen med svenska som modersmål (n = 240) och den tvåspråkiga 

med svenska som modersmål (n = 225). Dessa två grupper jämfördes därefter 

sinsemellan. De två olika grupperna delades in i varsin Excel-tabell som sedan 

omformades till siffror och överfördes till IBM SPSS Statistics 25-programet som 

användes för att analysera och jämföra de två olika gruppernas svar.  

 

I resultatdelen framkommer att de tvåspråkiga tyckte mer om finska i skolan än de 

enspråkiga. Över hälften (65,3%) av de tvåspråkiga tyckte om finskan i skolan 

medan ungefär en tredjedel (34,7%) av de tvåspråkiga inte gjorde det. I motsats 

svarade under en tredjedel (29,2%) av de enspråkiga att de tyckte om finska som 

skolämne medan långt över två tredjedelar (70,8%) inte gjorde det. På frågan som 

behandlade huruvida deltagarna varit missnöjda över att de inte satsat mer på finska 

språket under sin skoltid, svarade de enspråkiga (38,8%) att de varit en aning mer 

missnöjda än de tvåspråkiga (16,4%). Dock kan konstateras att största delen av 

deltagarna ändå inte var missnöjda över att de inte satsat mer på det finska språket.  

 

Den andra resultatdelen visar att de tvåspråkiga talar betydligt oftare finska i sin 

vardag än de enspråkiga. De tvåspråkiga (39,6%) lyssnar även dagligen mer på 

finsk musik än de enspråkiga (16,7%). De tvåspråkiga (36,4%) tittar också mer på 

finska serier eller tv-kanaler än de enspråkiga (15,4%). Även i de tvåspråkigas svar 

(37,8%) visade att de läser mer finska böcker eller tidningar än de enspråkiga 

(19,2%).  

 

Resultaten visar att största delen av de enspråkiga (70,8%) tycker att finska är svårt 

medan resten av de enspråkiga (29,2%) inte ser finskan som svår. En dryg fjärdedel 

(26,7%) av de tvåspråkiga anser finskan vara svår medan största delen av de 
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tvåspråkiga (73,3%) inte gör det. Intressant att märka var sambandet mellan 

frågorna ”Är finska språket svårt enligt dig?” och ”Pratar du gärna finska?”. Trots 

att 70,8% av de enspråkiga upplever finskan som svår svarade trots allt 65,4% av 

de enspråkiga att de gärna talar finska. Av de tvåspråkiga (93,3%) talar nästan alla 

gärna finska medan ändå 6,7% svarade att de ogärna talar finska. Den sista frågan 

tyder på att både de enspråkiga (94,6%) och de tvåspråkiga (98,2%) tycker att det 

är viktigt att kunna finska.  

 

Med hjälp av resultaten kan konstateras att de en- och tvåspråkigas svar hade 

statistiskt signifikanta skillnader. På basen av resultaten från studien stämde 

hypotesen, eftersom det visade sig att de tvåspråkiga använder mera finska och 

förhåller sig en aning mer positivt till finskan än de enspråkiga. Bland deltagarna 

anses det finska språket till viss mån vara svårt även om största delen gärna talar 

finska. Baserat på svaren kan man se att finskan upplevs som ett viktigt språk.  

 

Slutligen kan konstateras att eftersom undersökningsgruppen var rätt stor (N = 465) 

kan några slutsatser dras med hjälp av undersökningen. Några större slutsatser går 

dock inte att dra för hela Raseborgs del, eftersom Raseborg har ca 28 000 invånare 

och även insamlingen av materialet skedde via Facebook, som nödvändigtvis inte 

representerar hela Raseborg.  

 

I ett tidigt skede märkte jag att jag kommer att behöva begränsa mitt material och 

endast analysera flervalsfrågorna. I fortsatta forskningar skulle det vara intressant 

att ta med de öppna frågorna för att få en bredare bild om varför deltagarna var av 

någon åsikt i fråga. Tolkningarna i undersökningen är mina egna slutsatser av såväl 

flervalsfrågorna som de öppna frågorna. Jag gick grundligt igenom de öppna 

frågorna även om jag inte använde dem i resultatdelen. Slutsatserna i 

diskussionsdelen har jag dragit med hjälp av egna erfarenheter, svaren av de öppna 

frågorna, med hjälp av teori samt på basen av tidigare forskning.  
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Liitteet  

Liite 1. Suomenkielinen elektroninen kyselylomake (alkuperäinen kyselylomake)  

Suostumus osallistua tutkimukseen. 

Tässä tutkimuksessa tutkin raaseporilaisten asennetta suomen kieltä kohtaan. 

Lomakkeilla kerättävää tietoa käytetään minun pro gradu -tutkimuksessani suomen 

kielessä Åbo Akademissa. Tutkimukseni on täysin anonyymi, mutta vastaamalla 

tähän kyselylomakkeeseen hyväksyt, että vastauksesi tallennetaan ja käytetään pro 

gradu -tutkielmassani ja mahdollisissa näiden pohjalta tehtävissä 

jatkotutkimuksissa. Vastaan mielelläni mahdollisiin kyselylomaketta koskeviin 

kysymyksiin: ohognabb@abo.fi. 

Laittamalla hiiren kysymysmerkin päälle saat lisätietoa kysymyksestä.  

 
Taustakysymyksiä 

 

1. Sukupuoli? (Valitse yksi vaihtoehto)  
 

o Mies 

o Nainen 

o Muu 

 

 

2. Ikä? (Kerro ikäsi) 

 

3. Syntymäpaikka? (Kerro missä kaupungissa olet syntynyt) 

 

4. Missä asut nyt? (Kerro missä kaupungissa asut nyt) 

 

5. Äidinkieli? (Kerro mikä äidinkielesi on) 
 

o Suomi 

o Ruotsi  

o Muu 

 

 Jos vastasit "Muu", mikä? 
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6. Oletko kaksikielinen? (Jos koet itsesi kaksikieliseksi)  
 

o Kyllä 

o Ei 

 

 

Perhe 

 

7. Mitä kieltä/kieliä puhut kotona? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 

o Ruotsi 

o Suomi 

o Englanti 

o Ranska 

o Saksa 

o Muu 

 Jos vastasit "Muu", mikä? 

 

8. Minkälainen asenne suomen kielen suhteen kotonasi on nykyisin ja on ollut 

lapsuudenkodissasi? (Kerro lyhyesti, minkälainen suhteesi suomen kieleen on) 

 

Kouluaika 

 

9. Minä pidän/pidin suomen kielestä koulussa?  
 

o Kyllä 

o Ei 

 

 Miksi/miksi ei? (Jos vastasit ”kyllä”, kerro miksi pidät/pidit suomen 

 kielestä. Jos  vastasit ”ei”, kerro miksi et pidä/pitänyt suomen 

 kielestä) 

 

 

10. Oletko ottanut lukiossa enemmän suomenkielisiä kursseja kuin ainoastaan 

pakolliset? 
 

o Kyllä 
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o Ei 

o En muista 

o En käynyt lukiota 

 Miksi/miksi ei? (Jos vastasit ”kyllä”, kerro miksi et lukenut 

 enemmän suomenkielisiä  kursseja. Jos  vastasit ”ei”, kerro miksi et) 

 

 

11. Oletko joskus ollut tyytymätön siihen, ettet panostanut enemmän suomen 

kielen lukemiseen koulussa? 
 

o Kyllä 

o Ei 

 

 Jos vastasit "Kyllä", kerro miksi olet ollut tyytymätön? 

Yleistä 

 

12. Kuinka usein puhut suomea? (Valitse yksi vaihtoehto) 
 

o Päivittäin 

o Viikoittain 

o Joskus 

o Ainoastaan silloin, kun minun on pakko 

 

 

13. Kenen kanssa puhut suomea? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 

o Vanhempieni kanssa 

o Jonkun sukulaisen kanssa 

o Kavereiden kanssa 

o Avo/aviopuolison kanssa 

o Asioidessani kaupoissa 

o Viranomaisten kanssa 

o En kenenkään kanssa 

o Muu 

 Jos vastasit "Muu", kenen kanssa? 

 

14. Kuinka usein kuuntelet suomenkielistä musiikkia? (Valitse yksi vaihtoehto) 
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o Päivittäin 

o Viikoittain 

o Joskus 

o Ei koskaan 

 

 

15. Kuinka usein katselet suomenkielisiä sarjoja/tv-kanavia? (Valitse yksi 

vaihtoehto) 
 

o Päivittäin 

o Viikoittain 

o Joskus 

o Ei koskaan 

 

 

16. Kuinka usein luet suomenkielisiä kirjoja/lehtiä? (Valitse yksi vaihtoehto) 
 

o Päivittäin 

o Viikoittain 

o Joskus 

o Ei koskaan 

 

 

17. Onko suomen kieli mielestäsi vaikeaa? 
 

o Kyllä 

o Ei 

 

 Miksi? (Jos vastasit ”kyllä”, kerro miksi se on mielestäsi vaikea) 

 

18. Puhutko mielelläsi suomen kieltä? 
 

o Kyllä  

o Ei 

 

 Miksi/miksi ei? (Jos vastasit ”kyllä”, kerro miksi mielelläsi puhut 

 suomen kieltä. Jos vastasit ”ei”, kerro miksi et mielelläsi puhu 

 suomen kieltä) 
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19. Opiskelisitko sinä suomen kieltä, vaikkei sinun olisi pakko? (Valitse yksi 

vaihtoehto) 
 

o Kyllä 

o Ei 

o Puhun sitä kotona 

 Miksi/miksi ei? (Jos vastasit ”kyllä”, kerro miksi oppisit suomen 

 kieltä. Jos vastasit ”ei”, kerro miksi et haluaisi oppia suomen kieltä) 

 

20. Onko mielestäsi tärkeätä osata suomea? 
 

o Kyllä 

o Ei 

 

 Miksi/miksi ei? (Jos vastasit ”kyllä”, kerro miksi se on mielestäsi 

 tärkeätä. Jos  vastasit ”ei”, kerro miksi se ei ole tärkeätä) 

 

21. Miten suomen kieli näkyy arkipäivässäsi? (Voit valita useamman 

vaihtoehdon) (Kerro missä erilaisissa tilanteissa käytät suomen kieltä) 

o Käytän suomea kotona 

o Käytän suomea koulussa 

o Käytän suomea kavereiden kanssa 

o Kuuntelen suomenkielistä musiikkia 

o Katson suomenkielistä televisiota 

o Luen suomenkielisiä kirjoja/lehtiä 

o Käytän suomea harrastuksissa 

o Käyn suomenkielisissä kulttuuritilaisuuksissa 

o Muu 

 Jos vastasit "Muu", miten? 

 

22. Kerro kolmella sanalla, mitkä kuvailevat sinua ja suhteesi suomen kieleen. 

Esim. Hyvä, harrastus, tärkeä.  

 

Vapaaehtoista 

 

Haluatko antaa kyselystä palautetta tai lisätä jotain. 
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Kiitos vastauksistasi! 

Liite 2: Ruotsinkielinen elektroninen kyselylomake (rinnakkaislomake) 

 
Ditt samtycke att delta i denna forskning.  

 

I denna forskning undersöker jag raseborgares attityder till det finska språket. 

Svaren jag får från detta frågeformulär kommer att användas i min pro gradu -

avhandling i finska språket vid Åbo Akademi. Min forskning är anonym, men 

genom att svara på detta frågeformulär godkänner du att dina svar sparas och 

används i min pro gradu-avhandling och i möjliga kommande forskningar. Jag 

svarar gärna på eventuella frågor angående mitt frågeformulär: ohognabb@abo.fi. 

 

Genom att lägga musen på frågetecknet får du tilläggsinformation om varje fråga. 

 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Kön (Välj ett alternativ) 

o Man 

o Kvinna 

o Annat 

o  

2. Ålder (Berätta hur gammal du är) 

 

3. Födelseort (Berätta i vilken stad du är född)  

 

4. Var bor du nu? (Berätta i vilken stad du nu bor) 

 

5. Modersmål (Berätta vilket språk som är ditt modersmål) 

o Finska  

o Svenska 

o Annat 

 Om du svarade ”Annat”, vilket? 

 

6. Är du tvåspråkig? (Du ser dig själv som tvåspråkig) 
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o Ja 

o Nej 

 

Familj 

 

7. Vilket (vilka) språk pratar du hemma? (Du får välja flera alternativ) 

o Svenska 

o Finska 

o Engelska 

o Franska 

o Tyska 

o Annat 

 Om du svarade "Annat", vilket/vilka? 

 

8. Hurudan är attityden till det finska språket hemma hos dig och hurudana var 

attityderna i ditt barndomshem? (Berätta kort hurudana attityderna är eller har 

varit hemma hos dig, under din uppväxt) 

 

Skoltiden 

 

9. Jag tycker/tyckte om finska språket i skolan? (Välj ett alternativ) 

o Ja 

o Nej 

 Varför/Varför inte? (Om du svarade "Ja" berätta varför du 

 tycker/tyckte om finska lektionerna. Om du svarade "Nej", berätta 

 varför inte) 

 

10. Har du i gymnasiet läst valbara kurser i finska språket?  

o Ja 

o Nej 

o Jag minns inte 

o Jag gick inte i gymnasiet 
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 Varför/Varför inte? (Om du svarade "Ja, berätta varför du läste flera 

 kurser. Om du svarade "Nej" berätta varför du inte läste flera finska 

 kurser) 

 

11. Har du någon gång varit missnöjd över att du inte lade ner mera tid på att läsa 

finska i skolan? 

o Ja 

o Nej 

 Om du svarade "Ja", varför har du varit missnöjd? 

 

Allmänt 

 

12. Hur ofta pratar du finska? (Välj ett alternativ) 

o Dagligen 

o Varje vecka 

o Ibland 

o Endast då jag är tvungen 

 

13. Med vem pratar du finska? (Du får välja flera alternativ) 

o Med mina föräldrar 

o Med någon släkting 

o Med kompisar 

o Med min partner 

o Då jag handlar 

o Med myndigheterna 

o Inte med någon alls 

o Någon annan 

 Om du svarade "Någon annan", vem? 

 

14. Hur ofta lyssnar du på finsk musik? (Välj ett alternativ) 

o Varje dag 

o Varje vecka 

o Ibland 

o Aldrig 
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15. Hur ofta tittar du på finskspråkiga serier/tv-kanaler? (Välj ett alternativ) 

o Dagligen 

o Varje vecka 

o Ibland 

o Aldrig 

 

16. Hur ofta läser du finska böcker/tidningar? (Välj ett alternativ) 

o Dagligen 

o Varje vecka 

o Ibland 

o Aldrig 

 

17. Är finska språket svårt enligt dig?  

o Ja 

o Nej 

 Varför? (Om du svarade "Ja", varför är finska språket svårt enligt 

 dig) 

 

18. Pratar du gärna finska? (Välj ett alternativ) 

o Ja  

o Nej 

 Varför/Varför inte? (Om du svarade "Ja" berätta varför du gärna 

 pratar finska. Om du svarade "nej" berätta varför inte) 

 

19. Skulle du läsa det finska språket även om det inte vore obligatoriskt? (Välj ett 

alternativ) 

o Ja  

o Nej 

o Jag pratar finska hemma 

 Varför/Varför inte? (Om du svarade "Ja" berätta varför du ändå 

 skulle läsa språket. Om du svarade "Nej" berätta varför inte) 

 

20. Tycker du det är viktigt att kunna finska? 
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o Ja 

o Nej 

 Varför/Varför inte? (Om du svarade "Ja" berätta varför finska 

 språket är viktigt. Om du svarade "Nej" berätta varför det inte är 

 viktigt att kunna finska) 

 

21. På vilket sätt syns det finska språket i din vardag? (Du får välja flera 

alternativ) 

o Jag använder finska hemma 

o Jag använder finska i skolan 

o Jag använder finska med mina kompisar 

o Jag lyssnar på finsk musik 

o Jag tittar på finsk tv 

o Jag läser finska böcker/tidningar 

o Jag använder finska i mina hobbyer  

o Jag går på finskspråkiga kulturevenemang 

o Annat 

 Om du svarade "Annat", på vilket sätt? 

 

22. Berätta med tre ord, på vilket sätt orden beskriver dig och din relation till det 

finska språket. T.ex. Bra, hobby, viktigt. (Berätta kort) 

 

Frivilligt 

 

Feedback åt mig. 

 

Tack för dina svar! 

 

 

 


