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Kielitaidon sosiaalinen eriytyminen  
nyky-Suomessa
Kuka puhuu ja kuinka montaa kieltä?

JAAKKO WAINIKAINEN & SEMI PURHONEN

Vieraiden kielten monipuolinen osaaminen on globalisoituneessa maailmassa  
tärkeä kansallinen ja yksilöllinen resurssi. Sen merkitys korostuu, kun omaa äidin
kieltä puhuvia on vähän. Artikkelissa tarkastellaan kielitaidon sosiaalista eriytymistä  
nykySuomessa kansallisesti edustavan kyselyaineiston avulla. Kielitaitoa tulkitaan 
erityisenä ruumiillistuneena kulttuurisen pääoman muotona, joka muiden pääomien 
ohella ilmentää ja tuottaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta.

English summary at the end of the article

Johdanto

Kyky kommunikoida toisten kanssa jaetun kie-
lijärjestelmän avulla on keskeisimpiä inhimilli-
siä piirteitä. Varsinkin toisen maailmansodan jäl-
keen kiihtyneet sosiaaliset, kulttuuriset ja tekno-
logiset muutokset ovat lisänneet äidinkielen ohel-
la osattujen kielten hallinnan tärkeyttä, sillä muun 
muass a kansainvälinen vuorovaikutus on lisään-
tynyt. Kielitaidon merkitys korostuu erityisesti 
silloin, kun oma kieliperhe on pieni (Paunonen 
2009). Suomessa ihmiset osaavatkin yhä useam-
min äidinkielensä lisäksi myös muita kieliä. Eri-
tyisesti englannin rooli välittäjäkielenä on koros-
tunut myös Suomessa: yhä harvempi pärjää tai ha-
luaa pärjätä nykypäivänä ilman sitä. (Johansson & 
Pyykkö 2005; Sajavaara 2006.)

Vieraiden kielten osaaminen luo yksilöille ja ko-
konaisille yhteisöille mahdollisuuksia ja valinnan 
vapautta sekä kotimaassa että ulkomailla. Valtiot 
ovat tiiviimmässä keskinäisessä vuorovaikutukses-
sa kuin koskaan aikaisemmin. Myös yritykset kil-
pailevat yhä useammin aidosti globaaleilla mark-

kinoilla, joilla organisaation monikielinen osaa-
minen on keskeistä (Elinkeinoelämän keskusliit-
to 2014). Monikielisyys siis korostuu erilaisten 
organisaatioiden ja instituutioiden päivittäises-
sä toiminnassa (esim. Sajavaara 2010; Järlström 
& al. 2011; Gerhards 2012). Yksilötasolla kieli-
taito lisää ammatillisia tai vapaa-aikaan liittyviä 
vaihtoehtoja ja avittaa kansainvälistä liikkuvuutta 
(Phipps 2007; Sajavaara 2010). Vapaa-ajalla kieli-
taito mahdollistaa esimerkiksi vieraskielisten kult-
tuurituotteiden kulutuksen, erilaisiin lomakohtei-
siin suuntautuvia matkoja ja vieraskielisiä harras-
tusyhteisöjä ja ystävyyssuhteita (ks. esim. Sajavaa-
ra 2006; Fligstein 2008; SVT 2014).

Kielillä on ollut tärkeä rooli kansallisvaltioi-
den ja kansallisten identiteettien rakentumisessa 
(Wright 2016). EU-tasolla kielipolitiikan tavoit-
teena on säilyttää Euroopan kielellinen monimuo-
toisuus (Johansson & Pyykkö 2005). Suomessa on 
jo pitkään pyritty koko väestön kielitaidon mo-
nipuolistamiseen (Sajavaara 2006). Myös kieli-
taidosta, sen jakautumisesta ja englannin kielen 
valta-asemasta käytävä keskustelu kertoo kielten 
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ja kielipolitiikan yhteiskunnallisesta merkitykses-
tä. Suomessa alati muutoksessa oleva paikallinen 
historiallinen konteksti on näkynyt muun muassa 
ruotsin kielen asemasta puhuttaessa (esim. Allardt 
& Starck 1981; Heikkilä 2011).

Kielten ja yhteiskunnan suhde on vuorovaikut-
teinen: ne eivät ole muuttumattomia tai toisistaan 
irrallaan olevia elementtejä, vaan kieltä, sen raken-
teita ja käyttöä tutkimalla on mahdollista tehdä 
johtopäätöksiä yhteiskunnasta. Kieli voidaan ym-
märtää yhteiskunnallisesti eriarvoistavaksi teki-
jäksi, joka tuottaa ja järjestää sosiaalisia suhtei-
ta. (Wardhaugh 1992, 10–17.) Tätä taustaa vas-
ten voidaan kysyä, millä tavoin kielitaito kytkey-
tyy osaksi olemassa olevia hierarkkisia rakentei-
ta ylläpitäen yhteiskunnallista kerrostuneisuut-
ta muun muassa erilaisissa organisaatioissa, työ-
markkinoilla sekä arkielämässä. Kansainvälistyväs-
sä maailmassa äidinkielen oikeaoppisen hallitse-
misen ohella vieraista kielistä on tullut yhteiskun-
nallisesti yhä tärkeämpää kielellistä pääomaa (vrt. 
Bourdieu 1991). Tarkastelemalla vieraiden kielten 
hallinnan kasautumista voidaan nähdä, miten kie-
litaito – tai sen puute – osaltaan kytkeytyy yhteis-
kunnalliseen kerrostuneisuuteen.

Analysoimme tässä artikkelissa kielitaidon so-
siaalista eriytymistä Suomessa. Kysymme, kuinka 
montaa ja mitä kieliä suomalaiset osaavat ja mitkä 
sosiaaliset jakolinjat keskeisimmin jäsentävät suo-
malaista kielitaitovarantoa. Tarkastelemme kieli-
taidon jakautumista yhtäältä perinteisten sosiode-
mografisten tekijöiden kautta, mutta analysoitava-
na on myös kansainvälisyyttä kuvaavien elämän-
tyylivalintojen yhteys kielitaitoon.

Kielitaito kulttuuripääomana

Käsitys kielestä yksilön resurssina sekä ymmärrys 
kielen käytön konventioiden tärkeydestä pohjau-
tuvat ranskalaissosiologi Pierre Bourdieun (1977; 
1984; 1991) teoriaan, jonka mukaan ihmisellä on 
käytössään taloudellista, sosiaalista ja kulttuuris-
ta pääomaa. Sosiaalisessa eriytymisessä ja eriarvoi-
suudessa ei hänen mukaansa ole kysymys vain ta-
loudesta ja materiaalisten resurssien epätasaises-
ta jakautumisesta, vaan myös kulttuuriset tekijät 
toimivat yhtenä ihmisten välisiä suhteita määrit-
televänä tekijänä (ks. esim. Purhonen & al. 2014). 
Bourdieun (1984, 1991) ajattelussa kielitaito kyt-
keytyy laajempaan kokonaisuuteen, jossa yksilön 
hallussa olevien pääomien määrä ja muoto hei-

jastelevat yhteiskunnallisia valta-asemia. Pääomat 
ovat niukkoja ja kilpailtuja resursseja, ja niitä py-
ritään monopolisoimaan, tarpeen mukaan vaihta-
maan toisiin pääomien muotoihin tai välittämään 
esimerkiksi sukupolvelta toiselle: pääomien mää-
rä ja laatu määrittävät yksilön asemaa hierarkki-
sesti jäsentyvillä sosiaalisen toiminnan alueilla eli 
kentillä.

Kulttuurisen pääoman ruumiillistuneita muoto-
ja ovat esimerkiksi yksilön tiedot, taidot, (kulttuu-
riset) makutottumukset sekä muut suhteellisen py-
syvät luonteenpiirteet, jotka muotoutuvat kasaan-
tuen hiljalleen elämän aikana. Myös kyky käyttää 
kieltä eri muodoissaan on aina tulos pitkäkestoi-
sesta sosialisaatioprosessista, jossa kielellinen osaa-
minen pääomittuu osaksi ihmisen ruumiillista ole-
musta, habitusta. (Bourdieu 1991, 12–14.) Koska 
ruumiillistuneet pääoman muodot ovat osa kanta-
jansa fyysisiä ja kognitiivisia ominaisuuksia, ne ei-
vät yleensä ole suoraan vaihdettavissa tai ”ulosmi-
tattavissa”, mutta niiden hyödyt kertyvät pitkäjän-
teisesti. Kulttuurinen pääoma voi myös ilmetä ins-
titutionalisoituneessa tai objektivoituneessa muo-
dossaan, kielitaidon kohdalla esimerkiksi kielitai-
totodistuksena tai käännösapplikaationa.

Bourdieulle (1991) kieli ja sen käytänteet kult-
tuurisena resurssina heijastavat ja tuottavat uu-
delleen yhteiskunnassa vallitsevia luokkarakentei-
ta. Bourdieu (1991, 4–10) on kiinnostunut niis-
tä prosesseista, joissa vallitsevat kielen käytön kon-
ventiot ovat muotoutuneet ja saavuttaneet hallit-
sevan asemansa. Huomio kiinnittyy erityisesti kie-
lellisen vuorovaikutuksen kautta tapahtuvaan sosi-
aaliseen erottautumisen. Bourdieu (1991, 17–25, 
38, 44–65) kuvaa toimijoiden ja kenttien välistä 
diskursiivista dynamiikkaa lingvistisen habituksen 
ja lingvististen markkinoiden käsitteillä. Lingvis-
tiseen habitukseen varastoitunutta kielellistä pää-
omaa ovat esimerkiksi kielellisiin lausumiin kyt-
keytyvät sanastot, tyylit, murteet, aksentit, paino-
tukset ja vivahteet. Kielen käyttötapojen, kuten 
tyylin, arvo realisoituu tilannekohtaisesti ja legi-
tiimin kielen tunnusmerkit riippuvat kunkin ling-
vistisen markkinan hallitsevista erityispiirteistä. 
Konkreettisten kielellisten ilmaisujen voidaan siis 
katsoa olevan lingvistisen markkinan ja habituk-
sen vuorovaikutuksesta syntyviä ”tuotteita”. Näin 
yksilön hallussa olevan ja kulloisenkin markkinan 
kannalta oleellisen kielellisen pääoman määrä ar-
vottaa erilaisten lausumien tai ilmaisujen markki-
na-arvoa. Bourdieun (1991, 50) mukaan ylempiin 
yhteiskuntaluokkiin kuuluvat omaavat enemmän 
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sellaisia kielellisen pääoman muotoja, jotka toi-
mivat keskeisillä yhteiskunnallisilla kentillä, kuten 
koulutuksessa, politiikassa tai muissa formaaleissa 
konteksteissa. Näin legitiimi kieli ja hallitsevat dis-
kurssit voivat toimia symbolisena väkivaltana yllä-
pitäen yhteiskunnallisia hierarkioita.

Bourdieu (1991) itse tarkastelee äidinkielen oi-
keaoppista hallintaa, ruumiinkieltä sekä kielen le-
gitiimejä konventioita, murteita ja korostuksia. 
Kielitaitoa kulttuuripääoman muotona ja hyvään 
kulttuuritahtoon liittyvänä tekijänä voidaan kui-
tenkin tulkita joustavasti, sillä ”kulttuuripääoma-
na toimivat asiat (eli kulttuuripääoman ’sisältö’) 
voivat vaihdella kulttuurista ja ajankohdasta toi-
seen” (Purhonen & al. 2014, 18). Bourdieun ling-
vistinen sosiologia ei rajoitukaan pelkkään äidin-
kieleen (Grenfell 2011).

Saksalaissosiologi Jürgen Gerhards (2012; 2014) 
on soveltanut Bourdieun kielellisen pääoman kä-
sitettä koskemaan nimenomaisesti vieraiden kiel-
ten hallintaa. Gerhards (2012, 12) määrittelee vie-
raat kielet kansainväliseksi kielelliseksi pääomak-
si (transnational linguistic capital) eli kyvyksi kom-
munikoida vieraskielisten ihmisten kanssa heidän 
äidinkielellään. Näin äidinkielen ohella osatut kie-
let ymmärretään osaksi yksilön hallinnoimaa kie-
lellistä pääomaa. Gerhards (2012) itse analysoi 
EU-alueen kielitaitovarantoon vaikuttavia tekijöi-
tä neljän kansallisen ja viiden yksilötason muuttu-
jan avulla. Unionin sisäisessä vertailussa kielitai-
don kansallisina vaikuttimina nähdään harjoitettu 
kielipolitiikka, virallisten kielten määrä, virallisten 
kielten levinneisyys sekä valtion koko. Valtioiden 
sisäistä hajontaa selitetään sosiodemografisesti iän, 
luokkataustan, ammatti-aseman, koulutustason 
sekä vanhempien kulttuuritaustan avulla.

Kansainvälistä kielellistä pääomaa voi operatio-
nalisoida kahdesta suunnasta. Yhtäältä kaikkia yk-
silön puhumia kieliä voidaan tarkastella keskenään 
tasavertaisina, jolloin kaikki kielet ovat kielelli-
seltä pääoma-arvoltaan samanarvoisia. Eri kiel-
ten arvoa ja suhdetta toisiinsa voidaan hahmot-
taa myös määrittelemällä kunkin yksittäisen kie-
len kommunikatiivinen arvo. Tällöin kielen kom-
munikatiivinen arvo riippuu kieltä puhuvien ko-
konaismäärästä eli siitä, kuinka monen ihmisen 
kanssa kielellä voi potentiaalisesti kommunikoi-
da. (Gerhards 2012, 15, 49, 127.) Gerhardsin tut-
kimuksessa kunkin kielen kommunikatiivinen ar-
vo määräytyy unionin sisäisessä vertailussa. Nä-
kemys kansainvälisestä kielellisestä pääomasta on 
yhteensopiva Bourdieun lingvististen markkinoi-

den ja habituksen teorian kanssa, jos käyttäjämää-
rän lisäksi huomioidaan myös kielen kenttäkoh-
tainen status ja suhde yhteiskunnallisiin valtahier-
arkioihin. Kielet nimittäin eroavat toisistaan paitsi 
käyttäjämääriltään, myös käyttökonteksteiltaan ja 
symboliselta merkitykseltään (Sapiro 2017). Täl-
löin kielen arvo voi joissain tilanteissa olla käyttä-
jämääräänsä suurempi (vrt. esim. ranskan kielen 
asema diplomatian perinteisenä kielenä).

Tutkimusasetelma

Tutkimuskysymykset
Tässä artikkelissa tarkastelemme keskeisiä kan-
sainvälisen kielellisen pääoman jakolinjoja Suo-
messa sekä analysoimme kielitaidon eriytymi-
seen vaikuttavia tekijöitä. Kansainvälinen kielel-
linen pääoma määritellään osattujen kielten mää-
rän kautta – mitä useampi osattu kieli, sitä enem-
män pääomaa. Kielitaitovarantoa tarkastellaan ky-
symällä, mitä ja kuinka montaa kieltä suomalai-
set osaavat. Lisäksi analysoidaan, miten keskeiset 
taustatekijät selittävät kansainvälisen kielellisen 
pääoman eriytymistä.

Analyysissa käytetään sosiodemografisia tausta-
muuttujia sekä kielitaitoon kytkeytyviä, elämän-
tyyliin ja kulttuuriseen makuun liittyviä muuttu-
jia. Näin tarkennetaan kuvaa sosiodemografisten 
tekijöiden, elämäntyylivalintojen ja kielitaidon vä-
lisistä suhteista. Suorien yhteyksien ohella mielen-
kiinto kohdistuu siihen, miten sosiodemografiset 
ja elämäntyylitekijät yhdessä selittävät kielitaitoa. 
Asetelmalla saadaan selville, missä määrin mui-
ta kielitaitoisempien sosiodemografisten ryhmien 
kielitaito on osa laajempaa, näitä ryhmiä muista 
erottavaa kansainvälistä elämäntyyliorientaatiota, 
ja missä määrin näiden ryhmien kielitaito on kan-
sainvälisestä elämäntyylistä riippumatonta, ”pelk-
kää” kielitaitoa.

Aineisto
Aineistona käytetään Tilastokeskuksen syksyllä 
2007 keräämää, kansallisesti edustavaa Kulttuuri 
ja vapaa-aika Suomessa 2007 -kyselyä (Purhonen 
& Rahkonen 2014). 3 000 suomalaisen satunnais-
otos 18–74-vuotiaasta väestöstä tuotti lopulliseen 
aineistoon 1 388 vastaajaa. Analyyseissa käytettiin 
Tilastokeskuksen laskemaa painokerrointa, jon-
ka avulla on korjattu aineiston edustavuutta su-
kupuolen, iän ja koulutuksen osalta. Kyselyloma-
ke kartoitti varsin laajasti suomalaisten kulttuuris-
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ta makua, tottumuksia sekä käytäntöjä. Aineistoa 
on käytetty useissa aiemmissa kulttuuripääomaa 
koskevissa tutkimuksissa (esim. Purhonen & al. 
2014), mutta sen sisältämää tietoa kielitaidosta ei 
ole aikaisemmin analysoitu.

Menetelmät
Suomen kielitaitovarantoa esittelevän kuvailevan 
osuuden (taulukot 1–3) jälkeen tarkastellaan line-
aarisen regressioanalyysin avulla (taulukko 4), mi-
ten valitut muuttujat yksittäin sekä yhdessä selit-
tävät kansainvälistä kielellistä pääomaa. Näin voi-
daan arvioida selittävien muuttujien selitysvoimaa 
toisiinsa nähden. Keskinäistarkasteluissa havait-
tu suora yhteys voi esimerkiksi hävitä tai heiken-
tyä, kun huomioon otetaan muita tekijöitä. Reg-
ressioanalyysin tukena liitetaulukossa 1 esitetään 
kansainvälisen kielellisen pääoman jakautuminen 
kaikkien selittävien muuttujien luokissa keskiar-
vovertailun avulla (ks. www.julkari.fi).

Muuttujat
Kansainvälisen kielellisen pääoman muuttuja on 
muodostettu kahdesta vieraiden kielten osaamis-
ta mittaavasta kysymyksestä. Oman äidinkielen 
lisäksi vastaajilta on tiedusteltu arviota omasta 
keskustelutaidosta vierailla kielillä (”Osaatko äi-
dinkielesi lisäksi jotakin muuta kieltä siten, että 
voit käydä sillä keskusteluja?”) sekä lukutaidosta 
(”Osaatko äidinkielesi lisäksi jotakin muuta kiel-
tä siten, että voit lukea sillä sanomalehtiä, aika-
kauslehtiä tai kirjoja?”). Vastausvaihtoehdot ovat: 
1. Englanti, 2. Ranska, 3. Saksa, 4. Venäjä, 5. Es-
panja, 6. Ruotsi, 7. Suomi sekä 8. Muu kieli? Täs-
sä tutkimuksessa henkilön tulkitaan olevan kie-
litaitoinen, kun vastaaja on vastannut osaavansa 
sekä keskustella että lukea kullakin kielellä. Seli-
tettävä, kansainvälistä kielellistä pääomaa kuvaa-
va muuttuja saa arvon välillä 0–6, eli aineistosta 
löytyy pelkästään äidinkieltään osaavista yhdestä 
kuuteen vierasta kieltä osaaviin vastaajiin.1 Toinen 
kotimainen kieli on määritelty vieraaksi kieleksi.

1 Havaintomatriisista on poistettu vastaukset, joissa vas-
taaja on merkinnyt osaavansa omaa äidinkieltään myös 
vieraana kielenä. Varsinkin suomen kohdalla näitä ”pääl-
lekkäisiä” vastauksia löytyi varsin runsaasti (keskustelutai-
to N = 228 ja lukutaito N = 196). Päällekkäisyyksien koh-
dalla on oletettu, että vastaaja on merkinnyt oman äidin-
kielensä oikein ja vastannut väärin kysymykseen vierai-
den kielten keskustelutaidosta ja/tai lukutaidosta, vaikka 
lomakkeella on alleviivatusti kysytty ”äidinkielesi lisäksi” 
osattuja kieliä.

Useissa tutkimuksissa (esim. Pietiläinen 2006; 
Gerhards 2012) kielitaito on operationalisoi-
tu käyttäen pelkkää keskustelutaitoa mittaavaa 
muuttujaa. Keskustelua ja lukemista mittaavien 
muuttujien yhdistäminen mahdollistaa kielitai-
don aktiivisen ja passiivisen osa-alueen huomioi-
misen. Jos kielitaito typistetään pelkäksi keskuste-
lutaidoksi, osa tärkeistä kielen käytön elementeistä 
jää tyystin huomioimatta, sillä vieraskielisen teks-
tin lukeminen ja ymmärtäminen ovat keskustelu-
taidon ohella keskeisiä elementtejä kansainvälisis-
tä kielellistä pääomaa tarkasteltaessa.

Vaikka itsearviossa ei ole kyse kielitaitotestin 
kaltaisesta objektiivisesta tavasta mitata kielellis-
tä osaamista, se on osoittautunut suhteellisen luo-
tettavaksi kielitaidon mittariksi (Ross 1998). Kun 
itsearviointeja on kontrolloitu, on huomattu, et-
tä itsearviointi pitää paikkansa sitä paremmin, mi-
tä parempi vastaajan kielitaito on (Sajavaara 2000, 
133). Kielitaidon operationalisointi sekä keskus-
telua että lukemista mittaavilla muuttujilla oletet-
tavasti edelleen parantaa mittarin luotettavuutta.

Selittäviksi muuttujiksi on valittu aiemman tut-
kimuksen perusteella kielitaidon eriytymiseen yh-
teydessä olevia sosiodemografisia muuttujia. Näin 
säilytetään vertailtavuus aiempiin tuloksiin sekä 
pystytään kuvailemaan kielitaitovarantoon vai-
kuttavia tekijöitä kattavasti. Selittävien muuttuji-
en jakaumat on julkaistu aiemmissa tutkimuksis-
sa (esim. Purhonen & al. 2014).

Iän on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu ole-
van yksi keskeisin kielitaitoa selittävä tekijä. To-
teutetun kielipolitiikan sekä yleisen kansainvälis-
tymiskehityksen ansiosta nuoremmat sukupol-
vet osaavat kieliä sekä määrällisesti enemmän et-
tä laadullisesti vanhempiaan paremmin. (Ks. esim. 
Fligstein 2008; Gerhards 2012; SVT 2006; Pieti-
läinen 2006.) Hypoteesina on, että nuori ikä tulee 
olemaan tärkeimpiä kansainvälisen kielellisen pää-
oman kasautumista selittäviä tekijöitä. Niin ikään 
koulutustaustan on luonnollisesti todettu olevan 
vahvassa yhteydessä kielitaitoon. Suomessa kou-
lutuksen vaikutuksen voi nähdä kaksisuuntaisena, 
sillä jo varhain aloitettu koko ikäluokkaa koske-
va kielikoulutus tasaa eroja (esim. Sajavaara 2006; 
Kielilakikomitea 2000), kun pidempi ja korkeam-
pi koulutus taas kasaa pääomaa korkeasti koulute-
tuille (Gerhards 2012, 157; Pyykkö & al. 2007). 
Koulutuksen osalta hypoteesina on, että korkea 
koulutustaso näyttäytyy iän ohella keskeisimpänä 
selittävänä tekijänä yhtenäisestä peruskoulutuk-
sesta huolimatta. Kolmanneksi myös ammattiase-
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man on näytetty olevan yhteydessä kielitaidon ka-
saantumiseen. Varsinkin johtavassa asemassa ole-
vat erottuvat muita kielitaitoisempana ryhmä-
nä. (Ks. esim. Pietiläinen 2006; Gerhards 2012, 
152–156). Samansuuntainen ero näkyy todennä-
köisesti vahvana, joskin oletettavasti ammattiase-
man vaikutusta heikentää varsinkin koulutusta-
son vakioiminen. Neljänneksi kielitaidon kasaan-
tumisessa on havaittu alueellista vaihtelua. Eroja 
on selitetty muun muassa maaseudun ja kaupun-
kien erilaisilla koulutus-, ikä- sekä elinkeinoraken-
teilla (ks. Leppänen & al. 2009). Hypoteesina on-
kin, että mahdolliset asuinalueen mukaiset suorat 
erot selittyvät pois pitkälti sillä, että kaupungeis-
sa asuvat ovat korkeammin koulutettuja, nuorem-
pia sekä työskentelevät kielitaitoa vaativissa am-
mattiasemissa. 

Viidenneksi on mielenkiintoista nähdä, välit-
tyykö sukupuolten välillä naisten hyväksi havaittu 
ero kielitaidossa (ks. SVT 2006) myös silloin, kun 
muut tekijät vakioidaan. Eroa naisten ja miesten 
kielitaidossa on selitetty esimerkiksi poikkeavuuk-
silla perus- ja jatko-opiskeluissa (esim. Sajavaara 
2006). Hypoteesina kuitenkin on, että sukupuo-
len vaikutus jää vakioituna pieneksi. Sen sijaan vii-
meisen muuttujan, oman äidinkielen, yhteys tu-
lee todennäköisesti olemaan selvempi. Gerhards 
(2012, 141–143) on osoittanut laajassa euroop-
palaisessa vertailussa, että vieraita kieliä osataan vi-
rallisesti monikielisissä maissa paremmin kuin yk-
sikielisissä maissa. Lisäksi Suomen virallisten kiel-
ten kommunikatiivinen arvo on kansainvälisesti 
vertailtuna pieni, mikä osaltaan kannustaa ihmi-
siä opettelemaan suomen tai ruotsin lisäksi mui-
takin kieliä. Kansallisesti täytyy kuitenkin ottaa 
huomioon myös se, että ilman kykyä kommuni-
koida suomeksi on nyky-yhteiskunnassakin vai-
kea toimia kokonaisvaltaisesti. Tästä syystä hypo-
teesina on, että muuta kuin suomea äidinkiele-
nään puhuvat ovat suomenkielisiä vastaajia kieli-
taitoisempia.

Sosiodemografisten muuttujien lisäksi otetaan 
huomioon vastaajan elämäntyylin kansainvälisyyt-
tä kuvaavia tekijöitä. Toisin kuin muiden tausta-
muuttujien kanssa, elämäntyylivalintojen ja kieli-
taidon välisiin yhteyksiin ei oleteta selvää kausaali-
suutta, vaan yhteydet ymmärretään kaksisuuntai-
sena. Sekä ulkomaisten uutiskanavien seuraaminen 
televisiosta että kokemukset ulkomaisista kaupunki-
lomista edellyttävät usein vähintään jonkinasteista 
kielenhallintaa, ja kielen parissa vietetty aika edis-
tää kielen osaamista edelleen.

An H. Kuppensin (2010) mukaan omaehtoi-
sen vieraskielisen televisio-ohjelmien katsomisen 
on, muun vieraskielisen median seuraamisen ohel-
la, osoitettu olevan yhteydessä parempaan kieli-
taitoon. Myös pitkäkestoinen tekstitettyjen ohjel-
mien ja elokuvien katselu on Kuppensin omien 
tulosten valossa yhteydessä parempaan englannin 
kielen taitotasoon kouluikäisten lasten kohdalla. 
Nyt käytettävän aineiston ulkomaisia uutiskana-
via koskeva kysymyksenasettelu rajaa tarkastelun 
pääasiallisesti tekstittämättömiin uutiskanaviin. 
Tekstittämättömien vieraskielisten ohjelmien kat-
somisesta voikin tulla tehokas apu oman kielitai-
don kehittämisessä erityisesti silloin, kun katsojal-
la on ennestään hallussaan jonkinlainen minimi-
perussanasto kyseisen ohjelman kielestä (Webb & 
Rodgers 2009). Näihin tuloksiin peilaten hypo-
teesi on, että ulkomaalaisten uutiskanavien seu-
raaminen ennustaa voimakkaasti kasaantuvaa kie-
litaitoa.

Median kulutuksen ohella myös matkailu voi-
daan nähdä kulttuuriseen makuun liittyvänä erot-
tautumismekanismina, ja erityisesti kaupunkilo-
mailu on yhdistetty hyvän kulttuuritahdon osoit-
tamiseen (Purhonen & al. 2014, 272), kielten 
kohtaamiseen ja käyttöön (Leppänen & al. 2009, 
47) sekä niiden opiskeluun (Phipps 2007). Ali-
son Phipps (2007, 61–63) määrittelee kielitaidon 
lingvistiseksi valuutaksi, joka korostaa liikkeen ja 
virtauksen merkitystä kielen arvolle: tarvitaan lii-
kettä (matka), jotta habitukseen kerrytetty pää-
oma saadaan muutettua käyttökelpoiseen muo-
toon. Phippsin mukaan ”luokkahuoneen maail-
man” ulkopuolella tapahtuva kielen omaksumi-
nen (languaging) tapahtuu kokonaisvaltaisesti ai-
dossa vieraskielisessä vuorovaikutuksessa. Tällöin 
keskiöön nousee se, kuinka kielen käyttö (esimer-
kiksi vieraassa kaupungissa) pakottaa omaksu-
maan suoremman ja henkilökohtaisemman suh-
teen kieleen ja siihen sosiaaliseen todellisuuteen, 
jossa sitä käytetään. (Phipps 2007, 11–12.) 

Kulttuuripääoman näkökulmasta ruumiillises-
ti omaksuttu kieli ylipäätään mahdollistaa tai avaa 
monipuolisempia mahdollisuuksia vierailla tai ku-
luttaa ”erotteluvoimaisissa” ja hyvää kulttuurista 
makua osoittavissa kohteissa ja aktiviteeteissa. Var-
sinkin kaupunkikohteessa kielellinen ”valuutta”, 
kuten Phipps (2007, 61–63) kielitaidon ymmär-
tää, avaa ovia, jotka muuten pysyisivät suljettui-
na. Hypoteesina onkin, että kokemus kaupunki-
lomista on ulkomaisten uutiskanavien seuraami-
sen ohella voimakkaassa yhteydessä kasaantuvaan 
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kielelliseen pääomaan. Kaikkiaan voi olettaa, että 
elämäntyylitekijöiden vakioiminen heikentää so-
siodemografisten tekijöiden erottelevuutta, mikä 
viittaisi siihen, että kansainvälinen kielellinen pää-
oma ei ole ”pelkkää” kielitaitoa vaan vahvasti yk-
si osa laajempaa, kansainvälisesti orientoitunut-
ta elämäntyyliä. Käytettyjen muuttujien tarkat sa-
namuodot löytyvät alkuperäisestä kysymyslomak-
keesta, joka on saatavilla Yhteiskuntatieteellises-
tä tietoarkistosta (Purhonen & Rahkonen 2014).

Tulokset

Taulukossa 1 esitetään osattujen kielten prosen-
tuaaliset jakaumat keskustelu- ja lukutaidon sekä 
yhdistetyn kielitaidon mukaan eriteltynä. Yleisesti 
ottaen kielitaitoisten osuudet ovat Tilastokeskuk-
sen (SVT 2006) lukuja matalampia. Esimerkik-
si englantia osaa Tilastokeskuksen mukaan perä-
ti yli 80 prosenttia koko aikuisväestöstä. Erot joh-
tuvat todennäköisesti tämän tutkimuksen kielitai-
don kokonaisvaltaisemmasta operationalisoinnis-
ta, ja tulokset osaltaan kertovat kysymyksenaset-
telun ja operationalisoinnin merkityksestä kieli-
taidon mittaamisessa.2 

Taulukosta havaitaan, että keskustelu- ja luku-
taito asettuvat hyvin lähelle toisiaan ja keskustelu-
taito on saksaa lukuun ottamatta hieman yleisem-
min osattu kielenhallinnan osa-alue. Poikkeukse-
na on englanti, jonka kohdalla keskustelutaito on 

2 Tilastokeskuksen kyselyssä kielitaitoa on mitattu neli-
portaisella taitotasoluokituksella, jonka alin luokka on 
”Ymmärtää vain muutamia sanoja ja fraaseja” (SVT 2006).

huomattavasti lukutaitoa yleisempää. Kun huo-
mioidaan molemmat kielenhallinnan osa-alueet, 
englantia kokee osaavansa vain hieman yli puo-
let vastaajista. Englantia osataan silti noin kaksi 
kertaa yleisemmin kuin ruotsia. Englannin osalta 
tuloksia voi selittää ihmisten arkiseen kokemus-
maailmaan suodattuvien englanninkielisten me-
diasisältöjen ja populaarikulttuuristen ilmiöiden 
vaikutus (Gerhards 2012). Englanninkielinen pu-
he on voinut yhdistyä vastaajien mielissä keskus-
telutilanteessa tarvittavaan kuullun ymmärtämi-
sen taitoon ja siten mielikuvaan paremmasta osaa-
mistasosta. Englannin kuuleminen musiikin, TV-
ohjelmien tai elokuvien kautta on kaikista käyt-
tötavoista (kuunteleminen, lukeminen, puhumi-
nen ja kirjoittaminen) yleisintä (Leppänen & al. 
2009, 112). Myös lomalla tai vieraskielisten ih-
misten kanssa kommunikoidessa keskustelutai-
toa pidetään yllä säännöllisesti (Pietiläinen 2006; 
Fligstein 2008). Englanniksi lukemisen on myös 
todettu olevan huomattavasti kuuntelemista har-
vinaisempi kielen käytön muoto, minkä lisäksi ko-
kemus juuri aikakauslehdistä, sanomalehdistä sekä 
kirjoista oli huomattavasti muita (ja helpompia) 
tekstilajeja vähäisempää. (Leppänen & al. 2009, 
95–96.)

Ruotsin kohdalla noin joka kolmas kokee osaa-
vansa joko keskustella tai lukea ruotsiksi, mut-
ta vain neljäsosa hallitsee nämä molemmat osa-
alueet. Samansuuntainen tiputus havaitaan myös 
englannin kohdalla, missä ero selittyy nimen-
omaisesti lukutaidon heikommalla osaamisella. 
Ruotsin kohdalla samansuuntainen ero taas selit-
tyy tasaisemmin molempien kielenhallinnan ele-
menttien kautta. Myös historiallisesti ja kulttuu-
risesti tärkeiden saksan ja venäjän taitajien osuu-
det heijastelevat aiemman tutkimuksen tuloksia 
(ks. esim. Sajavaara 2006). Huomionarvoista on, 
kuinka nopeasti suomalainen kielitaitovaranto ka-
penee englannin ja ruotsin takana.

Taulukosta 2 nähdään kansainvälisen kielellisen 
pääoman selkeä eriytyminen, kun keskustelua ja 
lukemista mittaavat muuttujat on yhdistetty. Kie-
litaitoluokat jakautuvat karkeasti noin kymmenen 
prosentin välein. Suurin yksittäinen luokka käsit-
tää noin 40 prosenttia vastaajista: he eivät osaa lu-
kea eivätkä keskustella yhdelläkään vieraalla kie-
lellä. Kielitaitoisista vastaajista suurin osa hallitsee 
joko yhden (n. 30 %) tai kaksi (n. 20 %) vieras-
ta kieltä. Kolmea tai useampaa vierasta kieltä osaa 
enää alle 10 prosenttia vastaajista. Kansainvälinen 
kielellinen pääoma siis eriytyy vielä voimakkaam-

Taulukko 1. Vieraiden kielten keskustelu- ja lu-
kutaito sekä yhdistetty kielitaito (%).

Keskustelu Lukeminen Yhdistetty 
kielitaito

Englanti 62,4 54,0 51,9

Ruotsi 33,9 32,0 25,9

Saksa 12,7 12,8 9,0

Suomi 6,3 5,8 5,7

Ranska 3,6 2,8 2,1

Espanja 2,2 2,2 1,5

Venäjä 2,6 1,4 1,1

Muut 3,9 3,4 2,5

N = 1 388
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min kuin aiemmissa tutkimuksissa (ks. Pietiläi-
nen 2006; Gerhards 2012), kun sitä tarkastellaan 
kokonaisvaltaisemmin pelkän keskustelutaidon si-
jaan. Tämä tarjoaa hedelmällisen lähtökohdan jat-
kotarkasteluille.

Taulukosta 3 nähdään, mitä kieliä eri kielitai-
toluokissa osataan. Taulukon riveillä esitetään yk-
sittäisten kielten osuudet ja alaviitteinä yleisim-
mät yhdistelmät kahden ja kolmen kielen osaaji-
en keskuudessa. Englanti muodostaa odotetusti yli 
80 prosenttia yhtä kieltä osaavien ryhmästä. Kah-
ta tai useampaa kieltä osaavista englantia osaavat 
jo lähes kaikki. Kielikokoonpano täydentyy kah-
ta kieltä osaavilla pääasiallisesti ruotsilla (79 %) ja 
edelleen saksalla (64,9 %), kun osattujen kielten 
määrä nousee kolmeen.

Lineaaristen regressioanalyysien tulokset rapor-
toidaan taulukossa 4. Menetelmän vaatimusten 
mukaisesti käytettävät selittävät muuttujat ovat 
joko kaksiluokkaisia tai jatkuvia. Muuttujat ovat 
tarpeen mukaan luokiteltu uudelleen yksittäisten 
selittävien ja selitettävän muuttujien välisten kes-
kinäistarkasteluiden perusteella (ks. liitetaulukko 
1, www.julkari.fi). Keskiarvovertailujen perustella 
toteutettujen muuttujamuunnosten avulla pääs-
tään riittävän tarkkaan ja erottelukykyiseen, mut-
ta silti ekonomiseen analyysiin. Ikä on ainoa mal-
leissa mukana oleva jatkuva muuttuja. Se saa arvo-
ja 18–75 ikävuoden väliltä. Koulutusasteen koh-
dalla verrataan korkeakoulututkinnon suorittanei-
ta ja perus- tai keskiasteen suorittaneita vastaajia. 
Ammattiasemat on luokiteltu niin, että johtavis-
sa asemissa työskenteleviä verrataan muihin am-
mattiasemiin (työntekijäasema, keskiryhmät se-
kä muut-luokka). Asuinalueista kaupunkimaisilla 
(kaupungin keskusta ja esikaupunki) alueilla asu-
via verrataan maaseudulla (maaseudun taajama ja 
muu maaseutu) asuviin. Sukupuoli on käytettävis-
tä muuttujista ainoa valmiiksi dikotominen tekijä. 
Äidinkieleltään ruotsin- tai muunkielisiä verrataan 
suomenkielisiin. Ulkomaalaisten uutiskanavien 
seuraamisessa vastaajat on jaettu vähintään silloin 
tällöin uutiskanavia seuraaviin ja niihin, jotka ei-
vät vastaanota tai seuraa näitä kanavia. Kaupun-
kilomailussa vastaajat jakautuvat niihin, joilla on 
kokemusta ulkomaille suuntautuneesta kaupun-
kilomailusta, ja niihin, joilla ei ole lainkaan koke-
musta ko. lomanviettotavasta. Selitettävän, kan-
sainvälistä kielellistä pääomaa mittaavan muuttu-
jan arvot vaihtelevat nollan ja kuuden osatun vie-
raan kielen välillä. Mielenkiinto kohdistuu paitsi 
yhteyksien suuntaan ja voimakkuuteen, myös ko-

konaisselitysasteen sekä yksittäisten taustatekijöi-
den regressiokertoimien muutoksiin eri mallien 
välillä. Kaikissa analyyseissa käytetään samaa, pa-
kotettua analyysimenetelmää, jossa kaikki selitet-
tävät muuttujat lisätään malliin samanaikaisesti.

Jo mallin 1 suorista yhteyksistä voidaan päätellä, 
että oikeastaan kaikki selittävien muuttujien valin-
taa ohjanneet, aiemman tutkimuksen motivoivat 
hypoteesit todentuvat (ks. myös liitetaulukko 1). 
Kansainvälinen kielellinen pääoma on positiivises-
sa yhteydessä nuoreen ikään, korkeaan koulutuk-
seen, muuhun kuin suomeen äidinkielenä, johta-
vaan ammattiasemaan, kaupungissa asumiseen se-
kä (vähemmässä määrin) naissukupuoleen. Posi-

Taulukko 3. Eri kielten osaaminen kielitaitoisten 
eri luokissa (%).

Taulukko 2. Kansainvälisen kielellisen pääoman 
jakautuminen (%).

% kum. 
%

0 (ei osaa yhtään vierasta kieltä) 42,2 42,2

1 (osaa yhtä vierasta kieltä) 28,5 70,6

2 (osaa kahta vierasta kieltä) 19,7 90,3

3 (osaa kolmea vierasta kieltä) 7,6 97,9

4 (osaa neljää vierasta kieltä) 1,6 99,5

5 (osaa viittä vierasta kieltä) 0,4 99,8

6 (osaa kuutta vierasta kieltä) 0,2 100,0

N = 1 388  100

Yhtä  
vierasta  
kieltä 
osaavat

Kahta  
vierasta  
kieltä 
osaavata

Kolmea 
tai useam-
paa vieras-
ta kieltä 
osaavatb

Englanti 82,1 96,8 98,0

Ruotsi 8,3 80,5 79,8

Suomi 7,0 10,1 17,7

Saksa 1,7 5,5 76,4

Ranska 0,0 1,3 19,1

Espanja 0,0 0,7 14,0

Venäjä 0,5 1,5 7,2

Muut kielet 0,4 3,8 14,3

N 395 273 135

a Kahta vierasta kieltä osaavista vastaajista 79,0 % 
osaa englantia ja ruotsia.

b Vähintään kolmea vierasta kieltä osaavista vas
taajista 64,9 % hallitsee englannin, ruotsin ja sak
san.
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tiivinen yhteys löytyy niin ikään molempien elä-
mäntyylimuuttujien, ulkomaalaisten uutiskanavi-
en seuraamisen ja kaupunkilomakokemusten se-
kä kielellisen pääoman määrän väliltä. Selitysas-
teiden perusteella mallien selitysvoima on verrat-
tain hyvällä tasolla – mikään yksittäinen muuttu-
ja ei pysty toki selittämään ilmiötä tyhjentävästi, 
mutta koulutuksen, iän ja elämäntyylin painoar-
vo korostuu odotetusti.

Mallissa 2 kokonaisselitysaste nousee 27,6 pro-
senttiin, joten kuusi sosiodemografista muuttujaa 
selittävät yhdessä kansainvälisen kielellisen pää-
oman eriytymistä verrattain hyvin. Kaikki taus-
tamuuttujat ovat tilastollisesti merkitseviä, joskin 
regressiokertoimet laskevat odotetusti kautta lin-
jan, kun huomioon otetaan myös muut sosiode-
mografiset muuttujat. Ikä ja koulutus säilyvät sel-
västi tärkeimpinä kielitaitoa selittävinä tekijöinä 
myös vakioituina. Korkea ikä vaikuttaa voimak-
kaan negatiivisesti kielitaidon kasaantumiseen, 
korkean koulutuksen yhteys on miltei samassa 
suhteessa positiivinen. Lähempi tarkastelu kahden 
ensimmäisen mallin välillä kuitenkin osoittaa, että 
koulutuksen vaikutus heikkenee vakioituna huo-
mattavasti ikää enemmän. Tämä kertoo siitä, et-
tä varsinkin ikä selittää osan koulutustason vaiku-
tuksesta (nuorten koulutustason ollessa keskimää-

rin korkeampi kuin vanhemmilla). On hyvä myös 
muistaa, että vastaushetkellä osa nuoremmista vas-
taajista ei ollut vielä suorittanut koulutustaan lop-
puun, joten koulutuksen vaikutus voi todellisuu-
dessa olla suurempi. Kootusti voidaan kuitenkin 
todeta, että sosiodemografisia tekijöitä tarkastel-
lessa nuori ikä ja korkea koulutus ovat keskeisiä 
kasaantuvaa kielitaitoa selittäviä tekijöitä.

Vain äidinkielen regressiokerroin säilyy miltei 
muuttumattomana kahden ensimmäisen mallin 
välillä. Tämä ei ole yllättävää, sillä pitkälti suo-
menkielisessä yhteiskunnassa on pärjätäkseen 
useimmiten osattava ainakin suomea. Näin muut 
opitut kielet usein kasautuvat äidinkielen sekä 
suomen päälle. Varsinkin ruotsinkieliset, mutta 
myös kasvavissa määrin muunkieliset ovat käyneet 
läpi suomalaisen koulujärjestelmän, jossa opitaan 
suomen ja ruotsin lisäksi myös muita kieliä. Par-
haimmassa tapauksessa muuta kuin suomea äidin-
kielenään puhuvilla onkin siis varsin runsas kieli-
varanto käytössään jo peruskoulun jälkeen.

Ammattiaseman sekä asuinalueen yhteydet kan-
sainväliseen kielelliseen pääomaan selittyvät sen si-
jaan pitkälti pois muiden tekijöiden vaikutuksel-
la. Ammattiaseman kohdalla tulokseen voi osal-
taan vaikuttaa karkea mittaustaso, jossa vertailu-
luokassa ovat sekaisin työläiset, keskiluokat sekä 

Taulukko 4. Kansainvälinen kielellinen pääoma sosiodemografisten ja kansainvälistä elämäntyyliä ku-
vaavien tekijöiden mukaan. Regressiokertoimet lineaarisesta regressioanalyysista.

Selittävät muuttujat Malli 1 Malli 2 Malli   3

Ikä (18–75 vuotta) –0,31*** –0,27*** –0,25***

Koulutus (0 = perus tai keskiaste, 1 = korkeaaste) 0,38*** 0,28*** 0,22***

Äidinkieli (0 = suomi, 1 = ruotsi tai muu) 0,20*** 0,19*** 0,18***

Ammatti (0 = muut ammattiasemat, 1 = johtava asema) 0,24*** 0,12*** 0,08**

Sukupuoli (0 = nainen, 1 = mies) –0,08** –0,06** –0,06*

Asuinalue (0 = maaseutu, 1 = kaupunki) 0,20*** 0,11*** 0,05*

Uutiskanavat (0 = ei katso, 1 = katsoo vähintään joskus) 0,29*** – 0,15***

Kaupunkilomat (0 = ei kokemusta, 1 = on kokemusta) 0,35*** – 0,16***

R2 kokonaisselitysaste (%) – 27,6 31,4

F – 87,70*** 70,33***

N – 1 367 1 214

Malli 1: kaikkien muuttujien suorat regressiokertoimet. 

Malli 2: sosiodemografisten tekijöiden vakioidut regressiokertoimet.

Malli 3: sosiodemografisten tekijöiden ja elämäntyylitekijöiden vakioidut regressiokertoimet.

Selitettävä muuttuja: kansainvälinen kielellinen pääoma: (0 = ei osaa yhtään vierasta kieltä, (...),  
6 = osaa kuutta vierasta kieltä).

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
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muissa tehtävissä toimivat. Silti suora regressioker-
roin tippuu miltei puoleen, mikä kertoo etenkin 
johtavissa asemissa työskentelevien korkeasta kou-
lutuksesta. Asuinalueen yhteyden heikkeneminen 
selittyy ennen muuta kaupungin ja maaseudun 
erilaisilla elinkeino- sekä ikärakenteilla. Kaupun-
geissa asuu pääsäätöisesti nuorempia sekä korke-
ammin koulutettuja vastaajia: elinkeinoelämän ja 
hallinnon lisäksi myös korkeakoulut keskittyvät 
poikkeuksetta suuriin tai keskisuuriin kaupunkei-
hin. Sukupuolen yhteys jää varsin heikoksi kaikis-
sa malleissa.

Elämäntyylimuuttujien lisääminen mukaan 
mallissa 3 nostaa selitysasteen 31,4 prosenttiin. 
Myös elämäntyylimuuttujien suorat regressioker-
toimet tippuvat vakioituna noin puoleen. On kui-
tenkin mielenkiintoista huomata, miten elämän-
tyyliin liittyvät tekijät vaikuttavat sosiodemogra-
fisiin tekijöihin. Ensinnäkin kaupunkilomailu ja 
ulkomaalaisten uutiskanavien seuraaminen selit-
tävät merkittävän osan mallissa 2 havaitusta am-
mattiaseman ja etenkin asuinalueen vaikutukses-
ta, näiden yhteyksien muuttuessa voimakkuudel-
taan heikoiksi elämäntyylin kanssa vakioituna. 
Myös korkeakoulutuksen yhteys heikkenee, kun 
elämäntyylivalinnat otetaan huomioon. Sen si-
jaan iän ja äidinkielen selitysvoimaan elämäntyy-
limuuttujilla ei ole juurikaan vaikutusta.

Elämäntyylimuuttujat ovat voimakkaita, äidin-
kieleen rinnastettavia, kielitaitoon vaikuttavia te-
kijöitä: kansainvälisyyttä ilmaisevat kulutusvalin-
nat heikentävät merkittävästi perinteisten, väes-
tötason kielitaitoanalyyseissa käytettyjen tausta-
muuttujien – etenkin asuinalueen, mutta myös 
ammattiaseman ja koulutuksen – yhteyksiä. Saa-
tujen tulosten valossa sosiodemografisten tekijöi-
den yhteys kansainväliseen kielelliseen pääomaan 
kulkee ainakin osittain elämäntyylivalintojen 
kautta; esimerkiksi kaupungissa asuvien ja johta-
vissa asemissa työskentelevien korkea kielellinen 
pääoma liittyy merkittävällä tavalla siihen, että he 
seuraavat maaseudulla asuvia ja alemmissa työn-
tekijäasemissa olevia enemmän vieraskielistä me-
diaa sekä lomailevat ulkomaisissa kaupunkikoh-
teissa. Koska nyt malliin on sisällytetty vain kaksi 
kielitaitoon kytkeytyvää elämäntyyliseikkaa, tulos 
herättää kysymyksiä myös muiden, erilaisten kan-
sainvälistä (vs. kansallista) kulttuuriorientaatiota 
kuvaavien elämäntyylivalintojen suorista ja epä-
suorista välittävistä vaikutusyhteyksistä suhteessa 
perinteisiin sosiodemografisiin taustamuuttujiin.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Tässä artikkelissa on tarkasteltu mitä ja kuinka 
montaa kieltä suomalaiset osaavat. Kielitaito on 
määritelty aiempaa tutkimusta (esim. Gerhards 
2014; Pietiläinen 2006) kokonaisvaltaisemmin 
huomioimalla keskustelutaidon lisäksi myös lu-
kutaito. Aiemman tutkimuksen perusteella tarkas-
teluun on nostettu kielitaitoon keskeisesti yhtey-
dessä olevia sosiodemografisia sekä elämäntyyliin 
liittyviä muuttujia, joiden suoria sekä vakioitu-
ja yhteyksiä on analysoitu regressiomallinnuksen 
avulla.

Vaikka eurooppalaisittain vertailtuna Suomi 
näyttäytyy verrattain korkean kielivarannon maa-
na (Gerhards 2012), tulokset kertovat kansainvä-
lisen kielellisen pääoman voimakkaasta eriytymi-
sestä. 

Kielikoulutuspolitiikan tasa-arvotavoitteis-
ta huolimatta (ks. esim. Sajavaara 2006) selkein 
jakolinja piirtyi kielitaidottomien ja kielitaitois-
ten välille, mutta myös yhtä, kahta ja kolmea tai 
useampaa kieltä hallitsevien osuudet erosivat toi-
sistaan selkeästi. Yksittäisistä kielistä englanti toi-
mi suomalaisten kielitaitovarannon kulmakive-
nä, jonka päälle muut kielet (pääasiallisesti ruotsi, 
sen jälkeen saksa) kumuloituvat. Muiden kielten 
osuudet jäivät verrattain pieniksi. Sosiodemogra-
fisista tekijöistä kielitaidon kasautumiseen vaikut-
tivat vahvimmin nuori ikä sekä korkea koulutusta-
so. Tulokset ovat näiltä osin linjassa aiemman tut-
kimuksen kanssa (ks. esim. Fligstein 2008; Ger-
hards 2012; Pietiläinen 2006). Yhtenäisen kieli-
koulutuksen vaikutus näkyi varsinkin englannin 
osalta asuinalueen ja koulutustaustan merkitystä 
tasaavana mekanismina. Myös äidinkieli, ammat-
tiasema sekä asuinalue olivat eri tavoin yhteydessä 
kielitaidon kumuloitumiseen. Sukupuolen yhte-
ys jäi heikoksi. Kansainvälisestä kulttuuriorientaa-
tiosta kertovat ulkomaalaisten uutiskanavien kat-
sominen ja ulkomaisissa kaupunkikohteissa lo-
mailu toimivat vahvoina itsenäisinä selittäjinä vä-
littäen myös varsinkin kaupunkiasumisen, korke-
an koulutuksen sekä johtavissa asemissa työsken-
telyn vaikutusta kielitaitoon.

Vaikka tulokset monin paikoin tukevatkin ai-
empia havaintoja kielitaidon sosiaalisen eriyty-
misen syistä Suomessa, käytetty tutkimusasetel-
ma herättää kysymyksiä elämäntyylivalintojen ja 
kulttuurisen maun yhteyksistä kielitaitoon. Kiel-
ten hallintaan kytkeytyvät elämäntyylilliset miel-
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tymykset ja kulutusvalinnat voi nähdä itsenäisi-
nä kielitaitoa selittävinä käyttäytymistaipumuksi-
na, mutta laajemmin myös yksilön habitukseen eri 
tavoin kietoutuvina kulttuurisen pääoman muo-
toina (Bourdieu 1984). Ennen muuta kielitaidon 
sosiaalinen eriytyminen on lingvistisen sosiologi-
an perinteestä käsin tulkittuna yksi – usein vähälle 
huomiolle jäänyt – ulottuvuus suomalaisen yhteis-
kunnan rakenteellisesta kerrostuneisuudesta ja eri-
arvoisuudesta (ks.Wardhaugh 1992). Tulosten yh-
teiskunnallista painoarvoa on syytä tulkita useas-
ta suunnasta.

Tulokset kertovat suomalaisten kieliosaami-
sen kapeudesta ja englantikeskeisyydestä. Ne ei-
vät kuitenkaan suoraan kerro mitään kasaantu-
neen kielellisen pääoman merkityksestä ja käytös-
tä yhteiskunnallisesti tärkeillä kentillä. Kielitaidon 
merkityksen on yleisesti nähty korostuneen esi-
merkiksi työmarkkinoilla, joten ei ole samanteke-
vää, keille kansainvälinen kielellinen pääoma ka-
sautuu. Jukka Pietiläinen (2006) esittää, että työ-
elämässä muiden kuin englannin merkitys koros-
tuu, kun lingua francasta tulee itsestäänselvyys, 
jolloin se ei enää toimi aiemman veroisena erot-
tautumiskeinona. Gerhards (2012, 183) taas huo-
mioi englannin dominoivan aseman tieteissä, jos-
sa muilla kielillä julkaiseminen useimmiten vai-
kuttaa haitallisesti sekä tulosten painoarvoon että 
uskottavuuteen. Hän päätyy liputtamaan Euroo-
pan ”yhteisen vieraan kielen” puolesta. Ajatukse-
na on, että laaja-alaisesti hallittu yhteinen kieli tu-
kisi monin tavoin integraatiota ja edistäisi tasa-
arvoa. Keskustelu ilmentää vieraiden kielten ase-
man merkitystä yhteiskunnan keskeisillä kentillä, 
joten erot kielitaidon jakautumisessa eivät ole yh-
dentekeviä.

Kun kielellinen pääoma ymmärretään niukak-
si resurssiksi (Bourdieu 1984; 1991), tuo sen hal-
linnasta käytävä kilpailu yksilöille ja yhteiskun-
taluokille etulyöntiaseman keskeisillä ”kansain-
välistyneillä” lingvistisillä markkinoilla. Suoma-
laiset jakaantuvatkin niihin, jotka pystyvät kie-
litaitonsa myötä hyödyntämään globalisaation 
tarjoamia mahdollisuuksia eri asteisesti sekä nii-
hin, joilla potentiaali törmää kielimuuriin. Ger-
hards (2012, 127) esittää, että vieraiden kielten 
kumuloiminen liittyy pyrkimykseen identifioi-
tua uuteen, muotoutumassa olevaan kansainväli-
seen eliittiin. Nyt saatujen tulosten valossa herää-
kin kysymys siitä, millä tavoin kielitaito välittää 
ja kumuloi ”luokkahuoneen maailman” ulkopuo-
lella tarjoutuvia mahdollisuuksia osana kansain-

välistä kulttuuriorientaatiota: kytkeytyykö, ja mi-
ten, kielitaito (hyvää) kulttuurista makua ilmen-
täviin aktiviteetteihin ja kuluttamisen muotoihin. 
Kysymystä on syytä lähestyä eri tavoin. Tilastolli-
sesti voidaan kartoittaa kokonaisvaltaisesti eri elä-
mänalueisiin kuuluvien aktiviteettien, kulutuksen 
ja kielitaidon yhteyksiä. On myös selvää, että kie-
litaitovaranto on ehtinyt aineiston keruun jälkeen 
myös elää nuorten sukupolvien korvatessa van-
hempia ikäryhmiä. Myös kansainvälistymiskehitys 
vaikuttaa kielimaiseman muutokseen kasvavalla 
nopeudella (vrt. Helsingin kaupungin tilastokes-
kus 2015). Laadullisen menetelmien avulla pääs-
tään sen sijaan paremmin kiinni niihin merkityk-
senantoihin, joita ihmiset kielitaidolle ja eri kiel-
ten osaamiselle itse antavat (vrt. Sistonen 2016). 
Lähestymistapoja yhdistelemällä voidaan ymmär-
tää, millaisissa konteksteissa kieliä käytetään sekä 
minkälaisia symbolisia hyötyjä ja arvoasetelmia ih-
miset itse kieliin liittävät.

Saatujen tulosten avulla voidaan myös tarkentaa 
kuvaa kielten suhteesta muihin pääomiin ja ym-
märtää paremmin kielitaidon kasaantumisen vai-
kuttimia. Bourdieun (1984, 265) mukaan yhteis-
kuntaluokkien sisälläkin on eroja sen mukaan, on-
ko yksilön hallussa pääasiallisesti taloudellisia, so-
siaalisia vai kulttuurisia pääomalaatuja: pääomi-
en kompositio on siis yksi luokka-asemia erotte-
leva periaate. Pääomat myös kertyvät eri reitte-
jä. Jatkossa on syytä analysoida tarkemmin, miten 
kansainvälinen kielellinen pääoma suhteutuu eri-
laisiin pääomakompositioihin: monopolisoivatko 
nuoret ja koulutetut kansainvälistä kielellistä pää-
omaa tasaisesti? Vai kasautuuko kielitaito erityises-
ti juuri talous- tai kulttuurieliitin haltuun? Ja mi-
ten kielitaito hankitaan? Yksittäiset kielet voivat 
myös välittää pääomalajeja toisistaan poikkeavasti 
kenttäkohtaisesti, ja tuleekin kysyä, missä alueel-
lisissa, kulttuurisissa ja sosiaalisissa lokeroissa kun-
kin kielen lingvistinen markkina-arvo realisoituu.

Yksittäisen kielen kommunikatiivinen arvo ei 
tyhjene pelkästään kielen kokonaispuhujamäärän 
kautta (Sapiro 2017; vrt. Gerhards 2012, 141). 
Kieli suhteutuu aina (toisistaan poikkeavien) ling-
vististen markkinoiden hallitseviin erityispiirtei-
siin, jotka kytkeytyvät aikaan ja paikkaan (Bour-
dieu 1991, 17–19, 44–65). Kieliopillisen osaa-
misen lisäksi tilannekohtaisen sanaston, tyylin 
tai aksentin hallitseminen onkin tärkeää. Esimer-
kiksi Liselott Forsman (2000) on havainnut, et-
tä 2000-luvun taitteessa yläasteikäiset suhtautui-
vat positiivisemmin muodikkaaseen amerikan-



YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 83 (2018):3          255

englantiin kuin opetussuunnitelman brittienglan-
tiin. Onko niin, että nykyään varsin yleisesti osa-
tun englannin kohdalla juuri oikeanlaiset, ling-
vistiseen habitukseen varastoituneet kielen käy-
tön muodot tulevat yhä tärkeämmiksi, jos ”pelk-
kä” kielen osaaminen itsessään ei tarjoa enää sa-
manlaista distinktioarvoa. Myös konekääntämi-
sen kehitys muovaa kielten hallintaa. On kuiten-
kin avoin kysymys, tuleeko ”aidosta” kielitaidos-
ta yhä tärkeämpää, jos kommunikointi onnistuu 
myös koneavusteisesti. Vastavuoroisesti automaa-
tio voi edesauttaa Gerhardsin (2012) peräänkuu-
luttaman tasa-arvoistavan ja integroivan yhteisen 
kielen syntyä, jos kynnys vieraskieliseen kommu-
nikointiin madaltuu.

Henkilökohtainen kielellinen kapasiteetti voi 
yhtenä tekijänä selittää suhtautumista monimut-
kaisiin kansainvälisiin sekä ylirajaisiin ilmiöihin, 
kuten Euroopan integraatioon tai maahanmuut-
toon. Sekä amerikkalaissosiologi Neil Fligstein 
(2008, 147–158) että Gerhards (2012, 160–162) 
osoittavat, että kielitaidon määrä on yhteydessä 
sekä Euroopan integraatioon suhtautumiseen et-
tä kansallisen identiteetin kokemiseen. Ylirajaiset 
ilmiöt näyttäytyvätkin varsin erilaisina niille, jot-
ka pystyvät hyödyntämään niiden tarjoamia mah-

dollisuuksia kuin niille, joilta puuttuvat tarvitta-
vat työkalut osallistua. Suomen kielipoliittinen ti-
lanne onkin aina sidoksissa kansainvälisen toimin-
taympäristön muutoksiin. Neuvostoliiton hajoa-
minen käynnisti 1990-luvun alussa keskustelun 
venäjän kielen tarpeesta. 2000-luvulla Euroopan 
ulkopuolelle suuntautuvan taloudellisten sidos-
ten myötä myös aiemmin ”eksoottisempien” kie-
lien asema on korostunut. Hiljattain Pohjois-Eu-
roopan muuttunut turvallisuustilanne on nosta-
nut pohjoismaisen yhteyden ja ruotsin kielen ase-
man uudella tavalla esille.

Tämän tutkimuksen valossa olisi syytä selvittää 
perusteellisemmin, mikä on vieraiden kielten roo-
li osana kansainvälistä kulttuuriorientaatiota – yh-
teen kietoutuneena sosiodemografisten ja laajem-
pien elämäntyylillisten tekijöiden kanssa – mah-
dollistaen tai estäen kansainvälisyyttä ja siten vai-
kuttaen myös ihmisten asenteisiin ja identiteet-
teihin. Luokkahuoneiden ulkopuoliset kohtaami-
set vieraskielisten ihmisten ja tekstien kanssa ovat 
niitä konkreettisia kielen käytön konteksteja, jois-
sa kielen arvo ja merkitys kansainvälisenä kielelli-
senä pääoman syntyy, välittyy ja lopulta kytkey-
tyy osaksi ihmisen identiteettiä, kulutusvalintoja 
ja elämäntyyliä.

Saapunut 18.9.2017 
Hyväksytty 10.1.2018
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ENGLISH SUMMARY
Jaakko Wainikainen & Semi Purhonen: Social 
stratification of foreign language competence in 
contemporary Finland (Kielitaidon sosiaalinen 
eriytyminen nyky-Suomessa: kuka puhuu ja kuinka 
montaa kieltä?)

Foreign language competence is an important 
individual and national resource, especially in Finland 
and other countries with a small language area. This 
article looks at how many and which foreign languages 
Finnish people speak, and explores the degree to which 
foreign language competence in Finland is socially 
stratified. Following Bourdieu, language competence 
is conceptualized as embodied cultural capital, which 
manifests and produces social inequality. Furthermore, 
following Gerhards, foreign language competence is 
understood as ‘transnational cultural capital’, a resource 
that allows people to communicate with foreign language 
speakers. Drawing on nationally representative survey 
data, the article analyses language competence not only 
in terms of major sociodemographic cleavages, but also 
as connected to an internationally oriented lifestyle. 
Using linear regression modelling, the dependent 
variable measuring the number of foreign languages 
known is defined on the basis of both speaking and 
reading. 

The results show that language competence among 
Finns is strongly stratified by sociodemographic 
characteristics. More than 40% of the respondents do 
not have knowledge of any foreign language, and the 
group of multilingual respondents is sharply divided 
by the number of languages known. English is by far 
the most widely known foreign language, followed by 
Swedish (two languages mastered) and German (three 
languages or more). The most prominent determinants 
of cumulative language competence are young age, high 
education and other than Finnish as mother tongue. 
Lifestyle variables mediate the effects of residential 
area, occupational status and education. Cumulative 
language competence can thus not be explained by 
sociodemographic factors alone; language competence is 
part of a broader lifestyle differentiation organized along 
international versus domestic orientation. We conclude 
that both the instrumental and symbolic functions of 
language competence should be approached as resources 
of social practice. The value of each language is defined 
situationally in different social fields – not just in work 
and business, but also in lifestyles and consumption.

Keywords: transnational linguistic capital, 
foreign language competence, cultural capital, social 
stratification, Bourdieu, lifestyle, Finland.


