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Tutkimuksen tarkoituksena oli systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla tarkastella, millaisia aiheita kieli-
kylvystä on tutkittu Suomessa ja Kanadassa aikavälillä 2015–2020 sekä selvittää, millaista tutkimusevidenssiä 
toiminnallisen kaksikielisyyden saavuttamisesta kielikylvyn avulla on. Kielikylvyn tavoitteena on toiminnallisen 
kaksikielisyyden saavuttaminen niin, että oppiaineiden sisältöjen oppiminen ei kärsi kielen käytöstä oppimisen 
välineenä. Sekä Suomessa että Kanadassa kahdella virallisella kielellä on samankaltainen asema, jossa toi-
nen kielistä on suurimmalla osalla alueista vähemmistökieli toisen toimiessa enemmistökielenä ja kummassa-
kin maassa noudatetaan samantyylistä kielikylpyohjelmaa. 

Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2020 kolmesta eri artikkelitietokannasta ja se koostui 18 tutkimusartik-
kelista, jotka olivat mikrotason tutkimuksia keskittyen kielikylpyoppilaisiin tai -opettajiin. Tutkimusaineistoa ana-
lysoitiin sisällönanalyysin avulla. 

Tutkimusaineiston perusteella kielikylpytutkimuksen tutkitut aiheet vuosina 2015-2020 voidaan jakaa nel-
jään pääluokkaan, jotka ovat kognitiot ja yhteys ensikieleen, näkemyksiä kielikylvystä, mallioppiminen sekä 
taustatekijöiden yhteys kielitaitoon. Tutkimusaineistossa on jonkinlaista tutkimusevidenssiä toiminnallisen kak-
sikielisyyden saavuttamisesta kielikylvyn avulla, mutta evidenssi ei ole suurilta osin vahvaa ja kielikylpytutki-
muksen kentällä on aukkoja. Etenkin kielikylpyoppilaiden kirjoitustaitoa ja kielikylpykielen ymmärtämistä tutki-
via tutkimuksia vaadittaisiin, jotta olisi mahdollista tarkastella toiminnallisen kaksikielisyyden saavuttamista ko-
konaisvaltaisesti. Lisäksi laajempaa tutkimusta oppiaineiden sisältöjen oppimisesta kielikylpykielellä sekä jo 
kielikylpyohjelmansa päättäneiden entisten kielikylpyoppilaiden kielitaidosta ja arjen kielten käytöstä olisi tar-
peellista tehdä, jotta niistä saataisiin luotettavampaa tietoa. 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan tutkimuksia kielikylvystä (engl. language im-

mersion) Suomessa ja Kanadassa sekä kielikylvyn tavoitteen eli toiminnallisen 

kaksikielisyyden tavoittamista kielikylvyssä. Kielikylpytutkimuksen tarkastelu sys-

temaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla viimeisen viiden vuoden ajalta (kirjoi-

tushetkellä vuosi 2020) on tarpeellista, sillä sen avulla saadaan ajankohtaista ja 

tuoretta tutkimustietoa siitä, mitä kielikylpykentällä tapahtuu tällä hetkellä ja mihin 

siellä tulisi kiinnittää huomiota sen kehittämiseksi. Sen avulla voidaan paikantaa 

tutkimuksellisia puutteita kielikylpytutkimuksesta, minkä avulla kielikylpyä voi-

daan jatkossa tutkia entistä kokonaisvaltaisemmin. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (jatkossa Vasu), esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (jatkossa EsiOPS) sekä perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteiden (jatkossa POPS) mukaan varhaiskasvatusta, esi-

opetusta ja perusopetusta voidaan järjestää kotimaisten kielten kielikylpyopetuk-

sena. Kielikylpytoiminta tarkoittaa äidinkielenään eli ensikielenään suomea puhu-

vien lasten varhaiskasvatusta ruotsin kielellä. Samalla kaavalla äidinkielenään 

ruotsinkieliset lapset voivat osallistua suomenkieliseen kielikylpyyn. Kielikylpyoh-

jelma aloitetaan 3–6 vuoden iässä ja se jatkuu peruskoulun loppuun asti. (Vasu 

2018, 51; EsiOPS 2014, 40; POPS 2014, 89.) Saamenkielistä toimintaa kutsu-

taan varhaiskasvatuksessa kielipesätoiminnaksi (Vasu 2018, 52). Lisäksi var-

haiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta voidaan järjestää vieraskielisenä 

opetuksena, mikä käytännössä tarkoittaa opetusta muilla, kuin kotimaisilla tai 

saamen kielellä. (Vasu 2018, 51–52; EsiOPS 2014, 40–41; POPS 2014, 92.) 

Suomalaisen kielikylpyohjelman juuret ovat Kanadassa, jossa kielikylpytoi-

minta aloitetiin 1960-luvulla. Suomalaisessa kielikylpyohjelmassa on sovellettu 

Kanadassa järjestettävää ohjelmaa ja siksi ohjelmissa on paljon yhteneväisyyk-

siä. (Bergroth 2015, 26.) Kielikylpytoimintaa on Suomessa järjestetty vuodesta 

1987 (Björklund, Mård-Miettinen & Turpeinen 2007, 14) eli yli 30 vuotta. Vuonna 

1987 kielikylpytoiminta aloitettiin pilottiohjelmana Vaasassa (Björklund ym. 2011, 
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14) ja nykyään kotimaisten kielten kielikylpyä järjestetään noin 20 eri kunnassa 

(Sjöberg, Mård-Miettinen, Peltoniemi & Skinnari 2017, 27). Suomen ja Kanadan 

lisäksi monessa muussa maassa, muun muussa Espanjan Kataloniassa, järjes-

tetään kielikylpytoimintaa (Björklund ym. 10–11). 

Tutkielmassani määrittelen kielikylvyn Bergrothin (2015) mallin mukaan, 

jossa kielikylpyohjelmista on tunnistettavissa kymmenen peruspilaria, joiden va-

raan ohjelma rakentuu ja joiden tulee toteutua, jotta ohjelmaa voidaan kutsua 

kielikylvyksi. Peruspilareiden lisäksi kielikylpyohjelmissa on muuttuvia tekijöitä, 

joita Bergroth (2015) kutsuu rakenteelliseksi liikkumavaraksi, jotka tekevät ohjel-

mista erilaisia. Kielikylvyn määrittelyn jälkeen käsittelen kielten omaksumista 

sekä esittelen kaksi teoreettista lähestymistapaa, joista tarkastellen kielikylpyä on 

tyypillisesti tutkittu. 

Teoriaa käsittelevien lukujen jälkeen esittelen tutkimukseni tutkimuskysy-

mykset, tutkimusmenetelmän, tutkimusaineistoni sekä kerron sen analysoinnista. 

Tämän jälkeen kuvailen tutkimukseni tuloksia ja viimeisessä luvussa selostan 

pohdintaa ja johtopäätöksiä tuloksistani sekä tarkastelen tutkimukseni eettisyyttä 

ja luotettavuutta. 
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2 KIELIKYLVYN MÄÄRITTELY 

2.1 Peruspilarit  

Kielikylvylle ei ole yhtä täysin vakiintunutta määritelmää. Bergroth (2015, 1–4) on 

muodostanut kielikylvylle kiinteät peruspilarit, joiden tulee täyttyä, jotta ohjelmaa 

voidaan kutsua kielikylvyksi ja erottaa muusta vieraskielisestä opetuksesta. Li-

säksi kielikylpyohjelmissa on rakenteellista liikkumavaraa, jossa ohjelmien välillä 

voi olla eroja muun muassa kielikylvyn aloitusajankohdassa sekä kielikylpykie-

lellä annetun opetuksen määrässä (Bergroth 2015, 4). Kielikylvyn peruspilarit 

ovat: 

TAULUKKO 1. Kielikylvyn peruspilarit 

Koulujärjestelmäsidonnaisuus 

Koulujärjestelmäsidonnaisuudella tarkoitetaan sitä, että kielikylpyohjelma käsittää 

lapsen koulupolun varhaiskasvatuksesta peruskoulun loppuun asti. Perhe sitoutuu 

ohjelman käymiseen loppuun asti, millä taataan tarpeeksi suuret ryhmäkoot toiminnan 

jatkamiselle. 

Kielikylpykielen ja lasten ensikielen asema yhteiskunnassa 

Usein kielikylpykieli on alueen vähemmistökieli, jolla on kuitenkin arvostettu asema, 

ja lasten ensikieli on lähiympäristön enemmistökieli. On kuitenkin mahdollista, että 

kielikylpykieli ei ole lähiympäristössä näkyvä kieli ja kielikylpyä voidaan myös järjestää 

alkuperäiskielten virvoittamiseen, Suomessa saamen kielen. 

Kielikylpyoppilaan kulttuuri-identiteetin tukeminen 

Vaikka kielikylvyssä opetellaan maan tai alueen toista kieltä, ei lasten omaa kulttuuri-

identiteetin kehittymistä tule häiritä. Esimerkiksi Suomessa ei lapsista pyritä ”kasvat-

tamaan suomenruotsalaisia” vaan tuetaan heidän suomalaista kulttuuri-identiteetti-

ään. 

Kielikylpyoppilaiden kielellinen tausta 

Lapset, jotka aloittavat varhaisessa täydellisessä kielikylvyssä varhaiskasvatusikäi-

sinä, eivät yleensä osaa kieltä lainkaan entuudestaan ja aloittavat kaikki kielen oppi-

misen samalta tasolta. 
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Kielikylvyn vapaavalintaisuus ja mahdollisuus osallistua 

Lapselta, joka osallistuu kielikylpyyn ei vaadita mitään erityisiä taitoja tai valmiuksia 

ja kielikylpyyn osallistumisesta saavat perheet päättää itse, sillä se on täysin vapaa-

valintaista. 

Kaksikieliset kielikylpyopettajat 

Kielikylpyopettajilla tulee olla hyvät taidot sekä kielikylpykielestä että lasten ensikieltä. 

He kommunikoivat lasten kanssa ainoastaan kielikylpykielellä, mutta heidän täytyy 

silti ymmärtää myös lasten ensikieltä ja usein sitä käytetään vanhempien kanssa kom-

munikointiin. 

Suuri kielikylpykielisen opetuksen määrä 

Jotta ohjelmaa voidaan kutsua kielikylvyksi, tulisi opetusta antaa vähintään 50 % kie-

likylpykielellä. 

Sisältöpainotteisuus 

Opetuksessa ja arvioinnissa painottuvat oppiaineiden tavoitteet, ei kieli, ja kielikylpy-

ohjelmissa noudatetaan paikallista opetussuunnitelmaa. Kielikylpyoppilaiden tulee 

saavuttaa samat oppiaineiden sisällölliset tavoitteet kuin yksikieliseen opetukseenkin 

osallistuvien vertaistensa. 

Opetuskielten pito erillään 

Yleisesti kielikylvyssä vaalitaan yksi henkilö – yksi kieli -periaatetta, joka tarkoittaa 

sitä, että samat opettajat opettavat kielikylpyoppilaita johdonmukaisesti vain yhdellä 

kielellä toisten opettaessa kielikylpy- ja toisten koulun opetuskielellä. 

Kielet opetuksen välineenä ja kohteena 

Kielten avulla opitaan oppiaineiden sisältöjä, mutta myös itse kielten oppimiseen on 

suunnattava huomiota. Kielikylvyssä kielikylpykieltä ja oppilaiden ensikieltä tulee tu-

kea, jotta vaikeampien ja abstraktien sisältöjen ja käsitteiden oppiminen on mahdol-

lista. Kielikylpyoppilaita kannustetaan monipuolisiin vuorovaikutustilanteisiin, jossa he 

oppivat kieltä huomaamattaankin. 

(Bergroth 2015, 1–4; Wright & Baker 2017, 68.) 

Mikäli nämä edellä mainitut kymmenen peruspilarin piirteet eivät täyty, ei opetuk-

sesta voida tällöin puhua kielikylpynä. Kaksikielistä opetusta voidaan luonnolli-

sesti tarjota, mutta silloin sitä kutsutaan eri nimellä, kuten CLIL- (content and lan-

guage integrated learning) tai vieraskieliseksi opetukseksi. 
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2.2 Muuttuvat tekijät kielikylpyohjelmissa 

Kymmenen peruspilarin pysyessä samana kielikylpyohjelmasta toiseen, voivat 

jotkin tekijät varioida maasta, kulttuurista ja tilanteesta johtuen. Nämä tekijät ovat 

aloitusajankohta, kielikylpykielellä annetun opetuksen määrä, kielikylvyn yksi- tai 

kaksisuuntaisuus sekä monikielisyys. (Bergroth 2015, 4.) 

Kielikylpyä voidaan luokitella sen mukaan, minkä ikäisenä se aloitetaan ja 

ne jaetaan kolmeen luokkaan: varhaiseen, viivästettyyn ja myöhäiseen kielikyl-

pyyn. Näistä yleisimpiä ovat varhainen ja myöhäinen kielikylpy. Päiväkoti-ikäi-

senä, 3–6 -vuotiaana, aloitettua kielikylpyä kutsutaan varhaiseksi kielikylvyksi 

(Bergroth 2015, 4). Kielikylpyä ei suositella aloitettavan ennen kolmatta ikävuotta, 

sillä näin voidaan taata lapsen ensikielen kehittyminen tarpeeksi pitkälle. Ensikie-

len kehittyminen on tärkeää, jotta se voi säilyttää asemansa ensisijaisena koko 

kielikylvyn ajan. (Bergroth 2015, 16.) Viivästetty kielikylpy aloitetaan alakoulun 

viimeisillä luokilla ja myöhäinen yläkoulussa. Koska myöhäinen kielikylpy aloite-

taan lasten oltua koulussa jo useita vuosia, edeltää sen aloitusta usein kielikylpy-

kielen intensiivinen opettaminen. (Bergroth 2015, 4; Sjöberg ym. 2017, 15; Dicks 

& Genesee 2017, 456.)  

Kielikylpyä voidaan järjestää osittaisena tai täydellisenä riippuen siitä, 

kuinka paljon opetusta annetaan kielikylpykielellä. Osittainen kielikylpy tarkoittaa, 

että opetusta on sekä kielikylpykielellä että koulun opetuskielellä, joka tavallisesti 

on lasten ensikieli. (Bergroth 2015, 4.) Täydellinen kielikylpy sen sijaan tarkoittaa, 

että kaikki opetus annetaan kielikylpykielellä. On tyypillistä, että kielikylpy aloite-

taan täydellisenä ja vähitellen koulun opetuskielen määrää lisätään oppilaiden 

siirtyessä korkeammille luokka-asteille. (Sjöberg ym. 2017, 15.) 

Yleisin tapa järjestää kielikylpyä on yksisuuntainen kielikylpy, mutta sitä voi-

daan tarjota myös kaksisuuntaisena. Yksisuuntainen kielikylpy on ohjelma, jossa 

kaikki lapset opettelevat samaa kieltä eli yleensä kaikilla lapsilla on myös sama 

ensikieli ja enemmistökieliset oppilaat opettelevat vähemmistökieltä. (Bergroth 

2015, 4.) Kuitenkin muun muassa Yhdysvalloissa järjestetään kaksisuuntaista 

kielikylpyä, johon osallistuvat sekä englanninkieliset että espanjankieliset lapset, 

jolloin opetus on kaikille välillä omalla äidinkielellä, välillä kielikylpykielellä. Tä-

mäntyyppisessä kaksisuuntaisessa kielikylvyssä lapset eivät saa mallia ja tukea 
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opeteltavaan kieleen ainoastaan opettajaltaan, vaan myös vertaisiltaan. (May 

2017, 88.) 

Oppilaat eivät kielikylvyssä ollessaan opettele aina pelkästään kielikylpy-

kieltä. Esimerkiksi Suomessa oppilaiden tulee valita jokin vieras kieli alakoulussa 

ja heillä on mahdollisuus myös valinnaisten kielten opiskeluun. Vieraiden kielten 

opetus saattaa vaikuttaa kielikylpykielellä ja koulun opetuskielellä annetun ope-

tuksen määrään ja se tulee huomioida kielikylpyohjelman suunnittelussa. (Ber-

groth 2015, 4.) 

Näiden tekijöiden varioidessa; aloitusajankohta, kielikylpykielellä annettu 

opetuksen määrä, yksi- ja kaksisuuntaisuus sekä monikielisyys, hyvinkin erilaiset 

kombinaatiot ovat mahdollisia ja täten kielikylpyä voidaan toteuttaa monella ta-

valla. Suomessa käytetyn Kanadan mallin esittelen luvussa 2.3. 

2.3 Kanadan malli ja suomalainen kielikylpyohjelma 

Suomalaisessa kielikylpyohjelmassa sovelletaan niin kutsuttua Kanadan mallia. 

Kanada, kuten Suomi, on kaksikielinen maa, jossa tiettyjä alueita lukuun otta-

matta suurin osa väestöstä puhuu yhtä kieltä, jolloin toisen virallisen kielen asema 

on vähemmistökieli. (Laurén 1991, 19–20.) Kielikylpyä on Kanadassa järjestetty 

1960-luvulta asti ja se on saavuttanut maassa suuren suosion (Dicks & Genesee 

2017, 454–455). Kielikylpyohjelman perustamisen taustalla oli ranskan kielen 

aseman vahvistaminen sekä ranskankielisessä Quebecin provinssissa että koko 

Kanadassa. Ensimmäiseen kielikylpyyn osallistuivat englantia äidinkielenään pu-

huvat lapset, jotka asuivat ranskankielisellä alueella. (Dicks & Genesee 2017, 

455.) 

Suomessa käytetyssä Kanadan kielikylpymallin muodossa varhaiskasva-

tuksessa ja ensimmäisillä luokilla koulussa opetus tapahtuu kokonaan tai lähes 

kokonaan kielikylpykielellä eli täydellisenä kielikylpynä. Myöhemmin kielikylpy-

kielen määrä opetuksessa vähenee asteittain, jolloin opetusta on enemmän myös 

koulun opetuskielellä. Lopulta opetusta on noin 50 % kummallakin kielellä, jolloin 

kyse on osittaisesta kielikylvystä. (Dicks & Genesee 2017, 456; Cummins 2007a, 

159.) 



 

10 
 

Suomessa toteutettava kielikylpy on yksisuuntaista ja sen suosituimmassa 

muodossa äidinkielenään suomea puhuvat lapset kylpevät ruotsin kielessä (Sjö-

berg ym. 2017, 62). Lisäksi Suomen kielikylvyissä kuvaan astuu myös muita ope-

teltavia kieliä kuten englanti, jota lapset alkavat opiskella alakoulussa (Bergroth 

2015, 7). 

2.4 Kielikylvyn tavoitteet 

Kielikylvyssä tavoitellaan toiminnallista kaksikielisyyttä, mikä tarkoittaa pelkistet-

tynä sitä, että kielikylpyohjelman läpikäynyt kykenee toimimaan sujuvasti sekä 

omalla äidinkielellään että kielikylpykielellä (Bergroth 2015, 60). Toiminnallisesti 

kaksikielinen ihminen puhuu, kirjoittaa ja ymmärtää ongelmitta kummallakin kie-

lellä (Dicks & Genesee 2017, 456). 

Kieltä halutaan kielikylvyssä opettaa niin että sillä ei kuitenkaan ole negatii-

vista vaikutusta lasten ensikieleen. Kyseessä on tällöin rikastava kaksikielisyys 

(engl. additive bilingualism). (May 2017, 83.) Kun kieli lisätään lapsen ensikielen 

rinnalle ja kielikylpy aloitetaan tyypillisesti 4–6 -vuotiaana, voidaan puhua myös 

perättäisestä kaksikielisyydestä (Bergroth 2015, 16). Oppilaista ei kuitenkaan tule 

samalla tavalla kaksikielisiä kuin lapsista, joiden elämään on kuulunut kaksi kieltä 

syntymästä asti. Lasten äidinkieltä tuetaan ja arvostetaan myös kielikylpyopetuk-

sessa eikä lapsia kielletä käyttämästä ensikieltään kielikylvyssä, varsinkaan oh-

jelman ensimmäisten vuosien aikana. (Bergroth 2015, 3, 21.) 

Vaikka kieli toimii kielikylvyssä oppimisen välineenä, millä tarkoitetaan sitä, 

että opeteltavalla kielellä opetellaan muiden oppiaineiden oppisisältöjä, ei uuden 

kielen opettelu saa vaikuttaa oppiaineiden oppimistavoitteiden saavuttamiseen 

tai akateemisiin kykyihin (Dicks & Genesee 2017, 456).  Opiskelu vieraalla kie-

lellä saattaa varsinkin alussa hidastaa opiskelua, mutta ajan kanssa sillä on myös 

kognitiivisia hyötyjä.  

Kielikylpyoppilaiden ensikielellä on suuri merkitys toisen kielen oppimisessa 

ja he tulkitsevat uutta kieltä aluksi ensikielensä kautta (Savijärvi 2011, 117). Kog-

nitiivisten etujen saavuttaminen vaatii myös lasten ensikielen tukemista. (Dicks & 

Genesee 2017, 456; Bergroth 2017, 10, 15.) Kielikylpyoppilaat saavat tukea en-

sikieleensä tyypillisesti etenkin muualta kuin kouluympäristöstään. Oppilaiden 
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perheet ovat tavallisesti yksikielisiä ja he elävät ympäristössä, jossa heidän ensi-

kielensä toimii enemmistökielenä ja täten kuulevat sitä jatkuvasti. (Bergroth 2015, 

2.) Myös vanhemmilla on suuri rooli ensikielen tukemisessa. Myöhemmillä 

luokka-asteilla, kun osa opetuksesta annetaan ensikielellä, tuetaan ensikielen ja 

oppilaiden akateemisten taitojen kehittymistä opetuksessa kummallakin kielellä. 

(Bergroth 2015, 8.) 

Kielikylvyn tavoitteena on siis saavuttaa toiminnallinen kaksikielisyys, kui-

tenkin niin, että toisen kielen oppiminen ei vaikuta negatiivisesti lasten ensikielen 

osaamiseen eikä heikennä oppilaiden oppimistuloksia (Dicks & Genesee 2017, 

454–456; Laurén 1991, 19). Tavoitteisiin päästään tukemalla lasten molempien 

kielten, ensikielen ja kielikylpykielen, kehitystä. 
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3 NÄKÖKULMIA KIELTEN 

OMAKSUMISEEN 

3.1 Kielen omaksuminen 

Kielikylpyopetuksessa kielen oppimisessa kyse on käytännössä kielen omaksu-

misesta (engl. language acquisition), sillä siinä ei pyritä niinkään opettamaan 

kieltä, vaan kieli opitaan ikään kuin sivutuotteena. Kieli toimii varhaiskasvatuk-

sessa arjen toimintojen kommunikointivälineenä ja myöhemmin opetuksessa op-

piaineiden sisältöjen oppimisen välineenä (Bergroth 2015, 11). Kielen omaksu-

minen on pienille lapsille ominainen tapa oppia käyttämään kieltä, ensimmäisenä 

he omaksuvat oman äidinkielensä eli ensikielensä (Bergroth 2015, 16). 

Altistuttuaan kielelle, lapsi omaksuu kielen ja osaa käyttää sitä oikein osaa-

matta sanallistaa sitä, miksi esimerkiksi sanat taipuvat hänen kielessään kuten 

taipuvat. Tieto kielestä ja taito käyttää sitä ovat niin sanotusti implisiittisiä ja tie-

dostamattomia, mikä mahdollistaa kielen käyttämisen spontaaneissa kommuni-

kaatiotilanteissa, joissa ei tyypillisesti ole aikaa pohtia kielioppisääntöjä. Ekspli-

siittinen tieto koostuu sen sijaan muun muassa ulkoa opetelluista sanamuodoista 

ja muusta vastaavasta tiedosta, jota on vaikeaa palauttaa nopeasti ja luonnolli-

sesti mieleen kesken keskustelun. (Loewen & Sato 2017, 4–5.) Kielen osaaminen 

voi olla samaan aikaan implisiittistä sekä eksplisiittistä ja kieltä voi samaan aikaan 

sekä oppia että omaksua kummankin johtaen parempaan kielitaitoon (Loewen & 

Sato 2017, 4). 

Kielikylpyä ja toisen kielen omaksumista (engl. Second Language Acqui-

sition, SLA) on tutkittu tyypillisesti joko kognitiivisesta tai sosiokulttuurisesta nä-

kökulmasta, kognitiivisen ollessa perinteisempi ja sosiokulttuurisen uudempi tar-

kastelukulma (Bergroth 2015, 11–12). Teorioilla on sekä yhtäläisyyksiä, että 

eroja, mutta kognitiivinen näkökulma painottaa oppilaan sisäisiä prosesseja kie-

len omaksumisessa, kun taas sosiokulttuurinen ympäristön ja vuorovaikutuksen 
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roolia. Seuraavissa kahdessa alaluvussa perehdyn tarkemmin kumpaankin nä-

kökulmaan. 

3.2  Kognitiivinen näkökulma 

Kognitiivisen näkökulman mukaan oppiminen, ja samalla myös kielen omaksu-

minen, on ensisijaisesti kognitiivinen eli ajatteluun liittyvä sisäinen prosessi (Ber-

groth 2015, 10) eikä niinkään vuorovaikutuksellinen ilmiö, vaikka kieltä kommu-

nikointiin tarvitaankin (Atkinson 2011, 1). Kognitivismissa ei oteta huomioon so-

siaalisia vaikutuksia, vaan näiden prosessien nähdään tapahtuvan samalla ta-

valla kaikkialla (Bergroth 2015, 14). 

Kognitiivisen teorian mukaan mieli on kuin tietokone, joka vastaanottaa syö-

tettä, prosessoi ja tuottaa tietoa, jota säilötään mielessä abstrakteina käsitteinä 

ja sisäisinä representaatioina. Oppiminen on ympäristöstä tehtyjen havaintojen 

muuttamista sisäisiksi representaatioiksi ja kieli toimii tässä prosessissa väli-

neenä. (Atkinson 2011, 4; Bergroth 2015, 12.) Kielen oppimisen näkökulmasta 

tämä tarkoittaa sitä, että ympäristöstä saatu ärsyke, eli esimerkiksi puhe, dekoo-

dataan sisäisiksi representaatioiksi ja vastausta varten representaatiot täytyy 

koodata uudestaan puheeksi (Bergroth 2015, 14; Atkinson 2011, 4). Myös kieli 

itsessään on varastoitu mieleen sisäisiksi malleiksi, tiedoksi kielen säännöistä ja 

osa-alueista kuten morfologiasta ja fonologiasta (Atkinson 2011, 4–5). 

Cummins (2007b) esittää analogian, jonka mukaan kielellinen tietoisuus on 

kuin jäävuori: eri kielet eivät ole varastoitu eri paikkoihin mielessä, vaan niillä on 

keskinäinen riippuvuus toisistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka kaksi kieltä, 

esimerkiksi ensikieli ja kielikylpykieli, ovat näennäisesti pinnalla eri huippuja, yh-

distyvät ne pinnan alla yhteiseksi kielelliseksi tietoudeksi. (Cummins 2007b, 232; 

Bergroth 2015, 15.) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kielikylpykielen opet-

telu edistää luonnollisesti kielikylpykielen taitoja, mutta myös kehittää kommuni-

katiivista kompetenssia yleisesti, mikä voi johtaa ensikielen taitojen parantumi-

seen (Cummins 2007b, 232). Kaksikielisillä lapsilla on tyypillisesti paremmat tai-

dot kielen analysointiin kuin yksikielisillä (Cummins 2007a, 161). 

Tarvittavat termit opittuaan kielikylpyoppilaan ei tarvitse opetella samaa 

asiaa sekä kielikylpykielellä että ensikielellä, vaan hän voi siirtää tietoaan kielestä 
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toiseen (Bergroth 2015, 15). Kielten rajoja ylittäviä siirtovaikutuksia on Cummin-

sin mukaan viisi erilaista; konseptien ja käsitteiden ymmärtäminen, metakognitii-

visten ja metalingvististen strategioiden käyttö, kielen pragmaattinen käyttö, tark-

kojen lingvististen elementtien käyttö sekä fonologinen tietoisuus eli ymmärrys 

siitä, että kieli muodostuu tietyistä äänteistä. Jotta tiedon siirtäminen kielestä toi-

seen on mahdollista, on kummankin kielen kehitystä tuettava ja kiinnitettävä huo-

miota kielten yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin laajemman ymmärryksen mahdol-

listamiseksi. (Cummins 2007b, 233.) 

3.1 Sosiokulttuurinen näkökulma 

Kielen omaksumiseen sosiokulttuurisesta näkökulmasta kuuluu Lev Vygotskin 

1900-luvun alkupuolen ajatuksiin pohjautuva sosiokulttuurinen teoria. Teorian 

mukaan oppiminen, sisältäen myös kielen omaksumisen, tapahtuu vuorovaiku-

tuksessa ja se korostaa nimensä mukaisesti oppimisen sosiaalista ja kulttuurista 

aspektia sekä niiden vaikutusta yksilöön (Vygotski 1978). 

Sosiokulttuurisen teorian mukaan ihmisten toiminta vaatii siirtymistä konk-

reettiselta tasolta symboliselle tasolle. Puhe on konkreettista, vuorovaikutuksen 

ja ajattelun väline. (Lantolf 2011, 26.) Lapsi ymmärtää ulkoisen rakenteen aiem-

min kuin sisäisen, tarkoittaen konkreettista tasoa ennen symbolista (Vygotski 

1982, 103), joten lapsi ymmärtää muiden puhumaa kieltä ennen kuin kykenee 

itse sitä tuottamaan. Käytännössä puhe opitaan siis mallista. 

Vygotskin (1982, 104) mukaan ajattelu ja kieli kehittyvät pienellä lapsella 

aikanaan erikseen, mutta nämä kehityslinjat risteävät lopulta, minkä seurauksena 

lapsi kykenee kielelliseen ajatteluun. Kieli on siis hänen mukaansa ajattelun vä-

line, täten tulee kieli hallita, jotta kykenee ajattelemaan älyllisesti. Sisäinen puhe 

eli kielellinen ajattelu kehittyy ulkoa päin, vuorovaikutuksesta ja sosiokulttuuri-

sesta kokemuksesta. (Vygotski 1982, 104.)  

Vygotskin teoriaan liittyy olennaisesti lähikehityksen vyöhykkeen käsite. Lä-

hikehityksen vyöhykkeellä tarkoitetaan etäisyyttä lapsen todellisen ja potentiaali-

sen kehitystason välillä. Todellisella tasolla tarkoitetaan sitä, minkä tasoisia teh-

täviä lapsi kykenee ratkaisemaan itsenäisesti ja potentiaalisella taas sitä, minkä 

tasoisia hänen on mahdollista ratkaista osaavamman henkilön tuella ja yhteis-
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työssä muiden kanssa.  Osaavampi henkilö voi olla esimerkiksi vanhempi, opet-

taja tai vertainen, kielikylpyoppilaiden tapauksessa toinen oppilas. Potentiaalinen 

taso ei kuitenkaan ole rajaton ja lapsen on kehitystasonsa mukaan mahdollista 

ratkaista vain tiettyyn pisteeseen asti tehtäviä edes muiden tuella. Tämän yhteis-

työn seurauksena lapsi voi oppia ratkaisemaan omaa, aiempaa todellista tasoaan 

vaikeampia tehtäviä itsenäisesti opittuaan ensin tekemään niitä lähikehityksen 

vyöhykkeellään yhteistyössä.  (Vygotski 1978, 85–87; Vygotski 1982, 185.) Kie-

len oppimisen kontekstissa tämä tarkoittaa sitä, että vuorovaikutuksessa lapsi ky-

kenee käyttämään ja ymmärtämään kielellisiä toimintoja ennen kuin pystyy niitä 

tuottamaan itse ajattelussaan. 

Käsitteestä näkyy Vygotskin teorian sosiaalinen luonne. Vuorovaikutuk-

sessa muiden kanssa on mahdollista oppia kieli, jolla voi ajatella ja saavuttaa 

asioita, joihin ei vielä itsenäisesti kykene. Jatkossa älyllinen ajattelu on mahdol-

lista ja kyseinen opittu asia on saavutettavissa myös todellisella tasolla. 

Kielikylvyssä, jonka tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys, kieli toimii 

oppimisen välineenä eikä niinkään sen kohteena ja oppiaineiden sisältöjen oppi-

misen ei tulisi jäädä vertaisten, yksikielisten oppilaiden oppimisesta jälkeen. Kie-

likylpyyn liittyvien aiempien teorioiden valossa yhden kielen opetteleminen lisää 

tietoisuutta kielistä mielessä kielten yhteisessä kommunikatiivisessa kompetens-

sissa. Toisaalta toisen teorian mukaan kieltä opitaan vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa osaavampien avustuksella. Näiden tekijöiden varjolla on tärkeää tarkas-

tella, millaista tutkimusevidenssiä toiminnallisen kaksikielisyyden saavuttami-

sesta tällä hetkellä käytössä olevien kielikylpyohjelmien avulla on olemassa. Par-

haan kuvan tämän päivän kielikylpyohjelmista saadaan tarkastelemalla tuoreim-

pia tutkimuksia kielikylvystä. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimuksen tavoitteena on systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla tarkas-

tella sekä mitä kielikylvystä on tutkittu 2010-luvun loppupuolella Suomessa ja Ka-

nadassa että millaista tutkimusevidenssiä toiminnallisen kaksikielisyyden tavoit-

tamisesta on tutkimusaineiston valossa löydettävissä. 

Olen asettanut tutkimukselleni kaksi tutkimuskysymystä, jotka ovat: 

1. Millaisia aiheita Suomen ja Kanadan kielikylpytutkimuksen kentällä on 

tutkittu 2015–2020? 

2. Millaista tutkimusevidenssiä toiminnallisen kaksikielisyyden saavuttami-

sesta kielikylvyn avulla on tällä hetkellä olemassa? 

a. Millaisin tutkimusmenetelmin kielikylpyä on Suomessa ja Kana-

dassa vuosina 2015–2020 tutkittu? 

b. Mitä toiminnallisen kaksikielisyyden osa-alueita tutkimusaineisto 

tavoittaa? 

4.2 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

4.2.1 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteet 

Asettamiini tutkimuskysymyksiin hain vastauksia systemaattisen kirjallisuuskat-

sauksen avulla ja tutkimukseni tarkoituksena on tarjota yhteenveto uusimmasta 

suomalaisesta ja kanadalaisesta kielikylpytutkimuksesta aikavälillä 2015–2020. 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tutkimusta olemassa olevista tutkimuksista 

(Aveyard 2014, 2). Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan saada 

tietoa tutkimusalueista, joista tiedetään jo paljon, sekä niistä, joista tiedetään vain 

vähän (Petticrew & Roberts 2006, 2).  
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Systemaattista kirjallisuuskatsausta ohjaa ennalta asetettu tutkimuskysy-

mys, joka määrittää, minkälaisia tutkimuksia sisällytetään katsaukseen ja millai-

set jätetään pois, jotta kysymykseen voidaan ylipäätään vastata (Petticrew & Ro-

berts 2006, 57; Aveyard 2014 10–11). Kysymyksen asettamisen jälkeen ennen 

tiedonhakua tulee tehdä tarkka tutkimusstrategia, joka tulee dokumentoida pe-

rusteellisesti, jotta tutkimusta voidaan pitää tieteellisesti pätevänä. Strategia tulee 

avata niin läpinäkyvästi, että muiden on mahdollista se toistaa ja saada sama 

tulos.  (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 50.) 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tulisi olla monipuolisesti erilaisia 

hakusanoja ja -termejä, jotta voidaan tavoittaa mahdollisimman laajasti aiheesta 

olemassa olevia tutkimuksia (Aveyard 2014, 83–84). Hakustrategiassa on olen-

naista määritellä hakusanojen lisäksi tarkasti, millä kriteereillä tuloksiksi saadut 

tutkimukset valitaan aineistoksi. Hakutuloksia ei jätetä pois esimerkiksi tutkijan 

oman mielenkiinnon mukaan. (Aveyard 2014, 10–11; Petticrew & Roberts 2006, 

9.) Jos hakukriteerien asettamisen ja hakuprosessin tekee huolimattomasti, koko 

tutkimus voi antaa vinoutuneen kuvan ja epäonnistua luotettavana tutkimuksena 

(Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 49). Aineiston sisäänottokriteerit tulee eritellä sys-

temaattisen kirjallisuuskatsauksen raportoinnissa selkeästi (Petticrew & Roberts 

2006, 57, 61).  

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa hakutuloksia voi tulla todella pal-

jon, mutta jokainen niistä tulee käydä läpi. Todennäköistä on, että läheskään 

kaikki eivät vastaa katsauksen tutkimuskysymyksiin eikä niitä tällöin oteta mu-

kaan tutkimukseen. Hakutulokset käydään läpi, ja otsikoiden sekä abstraktien pe-

rusteella päätetään, tutustutaanko aineistoon lisää vai jätetäänkö se pois. (Pu-

das-Tähkä & Axelin 2007, 51.)  

Aineiston keräämisen jälkeen systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tu-

lee perehtyä aineistoon huolellisesti ja tarkastella sitä kriittisesti (Petticrew & Ro-

berts 2006, 125; Aveyard 2014, 134). Aiheeltaan sopivien tutkimusten löytämisen 

jälkeen niiden laatua tulee vielä arvioida, sillä huonolaatuinen tutkimus voi luoda 

merkittävän harhan kirjallisuuskatsauksen tuloksiin (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 

52). 
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Laadukkaaksi arvioidusta aineistosta luodaan synteesi, jolla pyritään vas-

taamaan systemaattiselle kirjallisuuskatsaukselle asetettuun tutkimuskysymyk-

seen. Aineistosta ei ainoastaan tiivistetä tutkimuksia vaan niitä myös tulkitaan 

suhteessa toisiinsa. (Aveyard 2014, 139.) 

4.2.2 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen haasteita 

Kirjallisuuskatsauksen haasteiksi lukeutuvat muun muassa aineiston vinoumiin 

liittyvät seikat. Näihin lukeutuvat esimerkiksi tutkimuksen julkaisun, julkaisun kie-

len ja saman tutkimuksen julkaisun useampaan kertaan tuomat vinoumat sekä 

tutkimusartikkelien jääminen ulkopuolelle elektronisista tietokannoista. (Petticrew 

& Roberts 2006, 233–234.) Vinoumat johtavat pahimmillaan siihen, että syste-

maattisen kirjallisuuskatsauksen tulokset eivät ole luotettavia (Pudas-Tähkä & 

Axelin 2007, 49) ja täten koko katsauksella ei ole tieteellistä arvoa. 

Petticrew’n ja Robertsin (2006, 233) mukaan tutkimukset, jotka ovat tilastol-

lisesti merkittäviä, julkaistaan useammin kuin sellaiset, jotka eivät ole. Samoin 

positiivisena nähdyt tutkimustulokset julkaistaan useammin englanniksi ja näin 

saavat mahdollisesti laajemman, kansainvälisen lukijakunnan, kuin negatiiviset, 

joista saatetaan raportoida ainoastaan tutkijan kotimaassa. Merkittäviä löydöksiä 

tuottanutta tutkimusta usein käsitellään useassa artikkelissa eikä aina ole selvää, 

onko kyse samasta tutkimuksesta vai ei ja täten sama tutkimus saattaa päätyä 

samaan kirjallisuuskatsaukseen kahdesti. (Petticrew & Roberts 2006, 233–234.) 

Näiden vinoumien vuoksi osa aineistosta saattaa jäädä tutkijan ulottumattomiin 

tai tietynlaisten tulosten merkitys näyttäytyä suurempana kuin se todellisuudessa 

onkaan. 

Lisäksi, kuten aiemmin on mainittu, voivat systemaattisen kirjallisuuskat-

sauksen haasteita olla myös tutkimusstrategian tekeminen sekä huonolaatuiset 

tutkimukset aineistona, jotka voivat johtaa vinoumaan kirjallisuuskatsauksen tut-

kimustuloksissa. Huonolaatuiset tutkimukset aineistona eivät ole luotettavaa ai-

neistoa ja täten on tärkeää aineistoa kerätessä arvioida tutkimuksen luotetta-

vuutta ja sulkea ne pois aineistosta (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 53–54). Tutki-

musstrategia taas tulee suunnitella huolellisesti ja toteuttaa tarkasti sen mukaan, 

jotta tutkimuksesta voi tulla luotettava (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 49). 
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4.3 Tutkimusaineisto 

Noudatan tutkielmani teossa Petticrew’n ja Robertsin (2006, 27) kaavaa syste-

maattisen kirjallisuuskatsauksen tekoon. Siinä kirjallisuuskatsaus toteutetaan 

seuraamalla seuraavaa seitsemää askelta: 

1. Selkeän tutkimuskysymyksen tai hypoteesin asettaminen 

2. Sen tyyppisten tutkimusten määrittäminen, joilla saadaan vastaus tutki-
muskysymykseen 

3. Kattavan kirjallisuushaun tekeminen artikkelien löytämiseksi 

4. Haun tulosten läpikäyminen ja sopivalta vaikuttavien artikkelien valinta 

5. Sopivien artikkelien kriittinen arviointi ja lopullisen aineiston valinta 

6. Synteesin tekeminen aineistosta 

7. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulosten julkistaminen 

(Petticrew & Roberts 2006, 27.) 

Käytin kirjallisuushakuihini hakukoneita ProQuest Education Collection, 

Ebsco Education Research Complete sekä kansallinen Finna. Hakukoneet vali-

koituivat mukaan sen takia, että ProQuestin ja Ebscon tietokannoista on laajalti 

löydettävissä englannin- ja ranskankielisiä kansainvälisesti julkaistuja artikke-

leita. Finnassa sen sijaan on ruotsin- ja suomenkielisiä tutkimuksia. 

TAULUKKO 2. Hakukriteerit eri hakukoneissa 

Hakukone Kansallinen 

Finna 

ProQuest Education  

Collection 

Ebsco Education Research 

Complete 

Hakusanat kielikylpy 

språkbad 

(immersion AND Canada) 

OR 

“swedish immersion” OR  

(immersion AND Finland) 

 

(immersion AND Canada) OR 

“swedish immersion” OR 

(immersion AND Finland) 

Aikarajaus 2015–2020 2015–2020 2015–2020 

Kielet suomi 

ruotsi 

englanti 

ranska 

englanti 

ranska 
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Verkossa saata-

villa/full text 

available 

kyllä kyllä kyllä 

Vertaisarvioitu  kyllä kyllä 

Aineistotyyppi väitöskirja 

artikkeli 

e-artikkeli 

kirja 

  

Sijainti  Canada OR  

Montreal Quebec Canada OR  

Ontario Canada OR  

Quebec Canada OR  

British Columbia Canada OR  

Saskatchewan Canada OR  

Manitoba Canada OR  

Alberta Canada OR  

Calgary Alberta Canada OR  

Nova Scotia Canada OR  

Toronto Ontario Canada OR 

 Canada (Toronto) OR  

Nunavik Quebec Canada OR  

Ottawa Ontario Canada OR  

Prince Edward Island Canada OR 

Quebec City Quebec Canada OR 

Finland 

 

 

Petticrew’n ja Robertsin (2006, 27) mallin mukaan seuraavaksi tulee käydä sys-

temaattisesti läpi kaikki hakutulokset ja arvioida, soveltuvatko ne omaan tutki-

mukseen. Luin artikkelien otsikot sekä abstraktit, ja arvioin niiden perusteella, va-

litsenko kyseiset artikkelit mukaan (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 51). Valintakri-

teerini olivat, että tutkimuksen tulee olla empiirinen alkuperäistutkimus, joka on 

tehty joko Suomessa tai Kanadassa vuosien 2015 ja 2020 välillä ja kohdistua 

ainoastaan kielikylpyyn. Suomen ja Kanadan kielikylpyohjelmat valittiin tutkimuk-

sen kohteiksi sen takia, että niissä noudatetaan suurin piirtein samanlaista kieli-

kylpyohjelmaa ja kummassakin maassa kahdella kielellä on samankaltainen 

asema. 

Lisäksi tutkimuksen täytyy kohdistua itse kielikylpyoppilaisiin tai siellä opet-

taviin opettajiin, eli sen tuli olla mikrotason tutkimus. En myöskään sisällyttänyt 

kirjallisuuskatsaukseeni alkuperäiskielten kielikylpyyn liittyviä tutkimuksia, sillä 

niitä kutsutaan usein varhaiskasvatuksen piirissä kielipesätoiminnaksi. Keskityn 
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tässä tutkimuksessa valtioiden kahden virallisen kielen kielikylpytoimintaan. Kun-

tatasoisten tutkimusten en nähnyt kykenevän vastaamaan toiseen tutkimuskysy-

myksistäni. Jättämällä pois kuntatasoiset sekä alkuperäiskieliin kohdistuvat tutki-

mukset, vältin aineiston kasvamisen liian suureksi. 

Viidennen vaiheen jälkeen tutkimusaineisto oli kerätty ja tutkittaviksi valikoi-

tuivat seuraavat artikkelit: 

TAULUKKO 3. Tutkimukseen valikoituneet artikkelit, niiden asiasisältö sekä 
maa, jossa tutkimus on toteutettu 

Kirjoittaja(t) ja ilmesty-

misvuosi 

Artikkelin nimi Aihe Tutkimuksen 

toteutusmaa 

Björklund, S., 

Pakarinen, S. & 

Mård-Miettinen, K.  

2016. 

 

Är jag flerspråkig? Språkbadse-

levers uppfattningar om sin fler-

språkighet. 

14–16 -vuotiaiden kielikylpyoppilaiden 

identifioituminen kielenkäyttäjinä 

Suomi 

Chung, S.,  

Chen, X. & 

Deacon, S.  

2018. 

The Relation Between Ortho-

graphic Processing and Spelling 

in Grade 1  

French Immersion  

Children. 

 

6–7 -vuotiaiden kielikylpyoppilaiden 

ranskan ja englannin kielen ortografisen 

prosessoinnin ja kirjoitustaidon yhteys 

Kanada 

Culligan, K. & Wagner, 

D.  

2015. 

Mathematics, Language and De-

gree of Certainty: Bilingual Stu-

dents’  

Mathematical Communication 

and  

Probability. 

 

8–9 -vuotiaiden kielikylpyoppilaiden 

ranskan kielen ja matematiikan sanava-

rasto 

Kanada 

Culligan, K.  

2015. 

 

Student and Teacher Percep-

tions of First Language Use in  

Secondary French Immersion  

Mathematics Classrooms. 

 

Kielikylpyopettajien ja 16–17  

-vuotiaiden kielikylpyoppilaiden näke-

myksiä ensikielen käytöstä matematii-

kantunneilla 

Kanada 

D’Angelo, N. &  

Chen, X.  

2017. 

Language Profiles of Poor  

Comprehenders in English and 

French. 

10–11 -vuotiaiden heikompien kielellis-

ten valmiuksien ryhmään luokiteltujen 

kielikylpyoppilaiden menestys kielites-

teissä keskitasoon ja hyviin taitoihin luo-

kiteltuihin oppilaisiin verrattuna. 

 

Kanada 

Lam, K. &  

Chen, X.  

2018. 

 

The Crossover Effects of  

Morphological Awareness on  

Vocabulary Development among  

Children in French Immersion. 

6–7 -vuotiaiden kielikylpyoppilaiden mor-

fologisen tietoisuuden ja sanavaraston 

kehittyminen vuoden aikana 

Kanada 

Mady, C. &  

Seiling, A.  

2017. 

The Coupling of Second  

Language Learning Motivation 

and Achievement According to  

Gender. 

Sukupuolen vaikutus kielten oppimismo-

tivaatioon ja menestykseen kielitesteissä 

11–12 -vuotiailla kielikylpyoppilailla 

Kanada 
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Mady, C.  

2016. 

French Immersion for English 

Language Learners?:  

Kindergarten Teachers’  

Perspectives. 

 

Varhaiskasvatusopettajien näkemyksiä 

siitä, soveltuuko ranskan kielikylpy eng-

lantia opetteleville lapsille 

Kanada 

Marshall, K. &  

Bokhorst-Heng, W.  

2018. 

”I wouldn’t want to impose!”  

Intercultural Mediation in French 

Immersion. 

 

Kielikylpyopettajien näkemyksiä roolis-

taan kielen ja kulttuurin välittäjinä 

Kanada 

Mård-Miettinen, K. & 

Björklund, S.  

2018. 

”Yhes lausees saattaa olla iha 

helposti kolmee kieltä” Kurkistus 

kielikylpyoppilaiden kielimaail-

maan. 

Peruskouluikäisten kielikylpyoppilaiden 

kielimaailma ja monikielisyys 

Suomi 

Nadasdi, T. & 

Vickerman, A.  

2017 

Opening up to Native Speaker 

Norms: The Use of /i/ in the 

Speech of Canadian French Im-

mersion Students. 

 

/i/-äänteen ääntämisen ero 14–17 -vuoti-

ailla kielikylpyoppilailla verrattuna natii-

veihin kanadanranskan puhujiin 

Kanada 

Netelenbos, N., Li, F. &  

Rosen, N.  

2016. 

Stop Consonant Production of 

French Immersion Students in 

Western Canada:  

A Study of Voice onset Time. 

 

6–7-, 8–9- ja 10–11 -vuotiaiden kielikyl-

pyoppilaiden klusiiliäänteiden ääntämi-

nen englanniksi ja ranskaksi 

Kanada 

Nevasaari, E.  

2015. 

Bakom orden – språkbadsele-

vers kontextuella begrepps-

strukturering. 

9–10 -, 12–13 -,15–16 -vuotiaiden kieli-

kylpyoppilaiden käsiterakenteet ja käsit-

teiden kielellistäminen 

Suomi 

Nissilä, N.  

2016. 
”Snö är lite som vatten, men det 

är vit” 

Käsitteet kielikylpyoppilaiden ja 

L1-oppilaiden kirjoitelmissa. 

9.-luokkalaisten kielikylpyoppilaiden kä-

sitteiden kuvaus kirjoitelmassa 

Suomi 

Pellerin, M.  

2017. 

L’usage des technologies numé-

riques pour le développement de 

compétences multimodales en 

littératie au 21ème siècle.  

Digitaalisen teknologian käytön vaikutuk-

set monilukutaidon kehittymiseen 6–10 - 

ja 12–14 -vuotiaiden kielikylpyoppilaiden 

opetuksessa 

Kanada 

Sabatier, C.  

2019. 

Compétence d’interaction et né-

gociation du sens dans une acti-

vité de littératie entre pairs en 

immersion française en Colom-

bie-Britannique (Canada). 

 

10–11 -vuotiaiden kielikylpyoppilaiden 

keskinäisen vuorovaikutuksen muodos-

tuminen kirjallista ryhmätyötehtävää teh-

dessä 

Kanada 

Sjöberg, S. & 

 West, M. 

2017. 

Kielikylpy on osa minua. Aiem-

pien kielikylpyoppilaiden käsityk-

set kielistään.  

Entisten kielikylpyoppilaiden asenteet 

kielikylpyä ja ruotsin kieltä kohtaan sekä 

näkemykset omasta kielitaidostaan 

Suomi 

Wise, N.,  

D’Angelo, N. & 

Chen, X.  

2015. 

A School-Based Phonological 

Awareness Intervention for 

Struggling Readers in Early 

French Immersion. 

Mahdollisten tulevien lukemisvaikeuk-

sien riskiryhmään sijoitettujen 6–7 -vuoti-

aiden kielikylpyoppilaiden ranskaksi lu-

kemaan oppimisen edistäminen fonolo-

gista tietoisuutta tai sanastoa englan-

niksi kehittävien harjoitusten avulla 

Kanada 
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4.4 Sisällönanalyysi 

Lopullisen aineiston valikoimisen jälkeen seurasi kuudes vaihe eli synteesin te-

keminen aineistosta (Petticrew & Roberts 2006, 27). Synteesin tekeminen vaatii 

aineiston analysointia ja sisällönanalyysi voidaan nähdä kvalitatiivisen analyysin 

perustyökaluna. Sisällönanalyysia voidaan tehdä lähes mistä tahansa kirjalli-

sessa muodossa tai kirjalliseen muotoon muutettavissa olevasta aineistosta. (Sil-

vasti 2014, 33, 36.) Sisällönanalyysi jaetaan tyypillisesti kolmeen luokkaan, ai-

neistolähtöiseen, teoriaohjautuvaan ja teorialähtöiseen analyysiin (Tuomi & Sa-

rajärvi 2018, 82; Silvasti 2014, 39).  

Omaa tutkimusaineistoani analysoin sekä aineistolähtöisen että teoriaoh-

jaavan sisällönanalyysin avulla. Teoriaohjaavaa analyysiä käytin, sillä siinä tutki-

jaa eivät rajoita liikaa teoreettiset luokittelut vaan hän saa vapaasti analysoida 

aineistoa, mutta voi silti ohjata analyysiään aiemmilla tiedoillaan ja ennakko-ole-

tuksillaan aiheesta (Silvasti 2014, 43). Teoriaohjaavan analyysin tekemiseen ei 

ole tarkkoja sääntöjä ja sen toteutus on tutkijan itse valittavissa. Pääsääntöisesti 

aineiston analysointi aloitetaan kuitenkin aineistolähtöisen analyysin tapaan, 

mutta teoria tuodaan mukaan tutkijan valitsemaan aikaan, minkä avulla luodaan 

lopputulos. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 84.) Aineistolähtöistä analyysia käytin toi-

seen tutkimuskysymykseeni vastatakseni, sillä käytössäni ei ollut analyysiin so-

veltuvaa teoriaa. Sisällönanalyysi aloitetaan koodaamalla aineistoa eli luokittele-

malla ja järjestämällä aineistoa (Silvasti 2014, 40). Tästä seuraava vaihe on ai-

neiston teemoittelu. Teemoittelussa pilkotaan aineistoa ja ryhmitellään aihepiirei-

hin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 79.)  

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastauksen saamiseksi analysoin 

kaikkia tutkimukseen valikoituneita artikkeleita, jotka on esitetty taulukossa 2 (ks. 

s. 20–21). Aloitin analyysini aineistolähtöisen analyysin tapaan redusoimalla ai-

neistoa eli tutkimusten aiheita ja luomalla niistä alaluokkia, minkä jälkeen otin 

mukaan myös aiempaa teoriaa kielikylpytutkimuksesta. Teorian avulla loin neljä 

pääluokkaa, joiden avulla käsittelen aineistoa. 

Toista tutkimuskysymystäni varten kävin aineiston vielä uudestaan tarkasti 

läpi ja perehdyin analysoimaan niitä artikkeleita, joiden avulla kysymykseen voi-

daan vastata.  Päädyin jättämään seitsemän artikkelia koko tutkimusaineistostani 
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pois, sillä ne eivät tarjonneet kysymykseeni vastausta, joten lopulliseksi aineis-

toksi tämän tutkimuskysymyksen analyysiin jäi 11 tutkimusta, jotka esittelen lu-

vussa 6 (ks. Taulukko 7).  

Analyysin aloitin käymällä aineiston uudestaan läpi ja etsimällä ilmauksia, 

jotka liittyivät tutkimuskysymykseeni. Tämän jälkeen toimin kuten ensimmäisen-

kin tutkimuskysymyksen kohdalla ja redusoin ilmauksia, loin niistä alaluokkia, 

jotka yhdistin myöhemmin pääluokiksi eli teemoiksi. Analyysin lopputuotoksen eli 

tutkimukseni tulokset esittelen tutkimuskysymys kerrallaan luvuissa 5 ja 6. 
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5 KIELIKYLPYTUTKIMUKSEN AIHEET 

SUOMESSA JA KANADASSA 

VUOSINA 2015–2020 

5.1 Aiheiden jakaminen pääluokkiin 

Sisäänottokriteereihini sopivia artikkeleita löysin yhteensä 18 kappaletta, viisi 

Suomesta ja 13 Kanadasta. Kaikki artikkelit tutkivat maan enemmistökielisten 

osallistumista vähemmistökieliseen kielikylpyyn, eli Suomessa suomenkieliset 

lapset ruotsinkielisessä kielikylvyssä ja Kanadassa vastaavasti englanninkieliset 

lapset ranskankielisessä, täten aineistosta puuttuivat kokonaan valtioiden enem-

mistökielen kielikylvyt. Aineistoa luokitellessani otin analysoinnin loppuvaiheessa 

aiemmin käsittelemääni teoriaa avuksi pääluokkien muodostamiseen. Muodostin 

pääluokkia myös teorian ulkopuolelta, mutta sitä silti mielessä pitäen. Artikkelin 

sijoittaminen yhteen pääluokkaan aiheensa puolesta ei kuitenkaan silti tarkoita 

sitä, että kyseisessä tutkimuksessa olisi tarkasteltu aihetta ainoastaan tästä nä-

kökulmasta.  

Pääluokkia muodostui neljä, joista kaksi sisältävät suurimman osan artikke-

leista ja kaksi pienempää vain muutaman. En kyennyt luokittelemaan niitä perus-

tellusti kumpaankaan suuremmista luokista tai samaan luokkaan keskenään, jo-

ten päädyin ratkaisuun kahdesta pienestä pääluokasta. Muodostetut pääluokat 

ovat kognitiot ja yhteys ensikieleen, näkemyksiä ensikielestä, taustatekijöiden yh-

teys kielen osaamiseen sekä kommunikaatio ja ääntäminen. Seuraavissa alalu-

vuissa käsittelen pääluokkia omina alalukuinaan. 

5.2 Kognitiot ja yhteys ensikieleen 

Kognitioita ja yhteyttä ensikieleen tutkivia tutkimuksia ovat seuraavat 10 artikke-

lia: 
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TAULUKKO 4. Kognitiot ja yhteys ensikieleen -pääluokan alaluokat ja niihin si-
sältyvät artikkelit 

Tutkimuksen nimi ja kirjoittaja(t) sekä julkaisuvuosi Alaluokka 

Chung ym. 2018. 

The Relation Between Orthographic Processing and Spelling 

in Grade 1 French Immersion Children 

kommunikatiivisen kompetenssin osa-alueiden yhteydet 

 

Culligan & Wagner 2015. 

Mathematics, Language and Degree of Certainty: Bilingual 

Students’ Mathematical Communication and Probability. Crit-

ical Responses to Enduring Challenges in Mathematics Edu-

cation 

 

käsitteet ja kokonaisuudet 

D’Angelo & Chen 2017. 

Language Profiles of Poor Comprehenders in English and 

French 

 

kommunikatiivisen kompetenssin osa-alueiden yhteydet 

Lam & Chen 2018. 

The Crossover Effects of Morphological Awareness on Vo-

cabulary Development among Children in French Immersion 

kommunikatiivisen kompetenssin osa-alueiden yhteydet 

  

Nadasdi & Vickerman 2017. 

Opening up to Native Speaker Norms: The Use of /i/ in the 

Speech of Canadian French Immersion Students 

kommunikatiivisen kompetenssin osa-alueiden yhteydet, 

ääntäminen 

 

Netelenbos ym. 2016. 

Stop Consonant Production of French Immersion Students in 

Western Canada: A Study of Voice Onset Time 

 

 

kommunikatiivisen kompetenssin osa-alueiden yhteydet, 

ääntäminen 

Nevasaari 2015. 

Bakom orden – språkbadselevers kontextuella begrepps-

struktuering 

 

käsitteet ja kokonaisuudet 

Nissilä 2016. 

”Snö är lite som vatten, men det är vit” Käsitteet kielikylpyop-

pilaiden ja L1-oppilaiden kirjoitelmissa 

 

käsitteet ja kokonaisuudet 

Pellerin 2017. 

L’usage des technologies numériques pour le développe-

ment de compétences multimodales en littératie au 21ème 

siècle 

 

kommunikatiivisen kompetenssin osa-alueiden yhteydet, 

monilukutaito 

Wise ym. 2015. 

A School-based Phonological Awareness Intervention for 

Struggling Readers in Early French Immersion 

kommunikatiivisen kompetenssin osa-alueiden yhteydet 

 

Tämän pääluokan ja sen alaluokkien muodostuksessa käytin apunani luvussa 

3.2 esittelemääni teoriaa kielikylpytutkimuksen kognitiivisesta näkökulmasta ja 
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kielten oppimisen vaikutukseen kielille yhteisen kommunikatiivisen kompetenssin 

kehittymisestä. Alaluokkia syntyi kaksi, käsitteitä ja kokonaisuuksia sekä kommu-

nikatiivisen kompetenssin osa-alueiden yhteyksiä käsittelevät artikkelit. 

Käsitteitä ja kokonaisuuksia tutkivat artikkelit pitävät sisällään kaksi suoma-

laista tutkimusta ja yhden kanadalaisen. Suomalaiset tutkimukset ovat osa sa-

maa hanketta, jossa selvitettiin ruotsin kielikylpyoppilaiden käsiterakenteita ja nii-

den kielellistämistä (Nevasaari 2015; Nissilä 2016). Kanadalaisessa tutkimuk-

sessa tarkasteltiin tutkittavien kykyä ratkaista todennäköisyystehtäviä ranskan 

kielikylvyssä, mikä vaati todennäköisyyksien ymmärtämistä ja sekä matematiikan 

että ranskan sanavarastoa (Culligan & Wagner 2015). 

Kaikki kommunikatiivisen kompetenssin osa-alueiden yhteyden alaluok-

kaan sijoitetuista artikkeleista ovat kanadalaisia ja niissä tutkittiin jonkin kielellisen 

alueen, kuten morfologisen tietoisuuden, tukemisen vaikutuksia muihin alueisiin 

kuten lukutaitoon tai oikeinkirjoitukseen. Artikkeleissa tutkittiin myös englannin, 

lasten ensikielen, yhteyksiä ranskan kieleen. (Chung ym. 2018; D’Angelo & Chen 

2017; Lam & Chen 2018; Wise ym. 2015.) Monilukutaitoa tutkiva artikkeli on si-

joitettu myös tähän alaluokkaan, sillä sen kehittäminen yhdellä kielellä on nähtä-

vissä hyödynnettäväksi myös toisella (Pellerin 2015). 

Kahdessa artikkelissa tarkasteltiin kielikylpyoppilaiden ääntämistä verrat-

tuna natiiveihin kanadanranskanpuhujiin sekä ensikielen vaikutusta tähän ääntä-

miseen (Nadasdi & Vickerman 2017; Netelenbos ym. 2016). Tutkimuksissa tar-

kasteltiin sekä kielikylpyoppilaiden ääntämistä verrattuna natiiveihin kielikylpy-

kielenpuhujiin että heidän ensi- ja kielikylpykielensä yhteyttä, eli sitä, miten ensi-

kielen ääntäminen vaikuttaa kielikylpykielen ääntämiseen. Nämä ääntämistä kos-

kevat tutkimukset ovat sijoitettavissa myös vuorovaikutusta käsitteleviin tutkimuk-

siin. 
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5.3 Näkemyksiä kielikylvystä 

Näkemyksiä kielikylvystä tarkastelevia tutkimuksia ovat seuraavat kuusi artikke-

lia: 

TAULUKKO 5. Näkemyksiä kielikylvystä -pääluokan alaluokat ja niihin sisältyvät 
artikkelit 

Tutkimuksen nimi, kirjoittaja(t) ja julkaisuvuosi Alaluokka 

Björklund ym. 2016. 

Är jag flerspråkig? Språkbadselevers uppfattningar om sin flerspråkighet 

 

Oppilaiden näkemyksiä 

Culligan 2015. 

Student and Teacher Perceptions of First Language Use in Secondary French 

Immersion Mathematics Classrooms 

Oppilaiden ja opettajien 

näkemyksiä 

 

Mady 2016. 

French Immersion for English Language Learners?: Kindergarten Teachers’ Per-

spectives 

 

Opettajien näkemyksiä 

 

Marshall & Bokhorst-Heng 2018. 

”I Wouldn’t Want to Impose!” Intercultural Mediation in French Immersion 

 

Opettajien näkemyksiä 

 

Mård-Miettinen & Björklund 2018. 

”Yhes lausees saattaa olla iha helposti kolmee kieltä” Kurkistus kielikylpyoppilai-

den kielimaailmaan 

 

 

Oppilaiden näkemyksiä 

Sjöberg & West 2017. 

Kielikylpy on osa minua. Aiempien kielikylpyoppilaiden käsitykset kielistään 

Oppilaiden näkemyksiä 

 

Tässä pääluokassa näkemyksiä kielikylvystä tarkasteltiin sekä oppilaiden että 

opettajien näkökulmasta. Oppilaiden näkökulmasta selvitettiin senhetkisten tai 

entisten kielikylpyoppilaiden ajatuksia kielikylvystä, kielitaidostaan sekä kielen-

käytöstään. Tutkimuksissa yhtenä vallitsevana teemana oli monikielisyys. Niissä 

ei käsitelty ainoastaan kaksikielisyyttä vaan tutkittavien muiden kielten, kuten 

englannin, käyttöä ja näkemyksiä kielen osaamisen tasosta. (Björklund ym. 2016; 

Mård-Miettinen & Björklund 2018; Sjöberg & West 2017.) 

Opettajien näkemyksiä kielikylvystä tässä pääluokassa tarkasteltiin erilai-

sista näkökulmista. Culliganin (2015) tutkimuksessa oli haastateltu myös oppi-

laita ja tutkittiin sekä opettajien että oppilaiden näkemyksiä ensikielen käytöstä 



 

29 
 

matematiikan oppitunnilla kielikylpyopetuksessa. Ensikieltä käsiteltiin sekä oppi-

mista helpottavana resurssina että opettajien ristiriitaisia kokemuksia herättävänä 

aiheena. Opettajien näkemyksiä selviteltiin Marshallin ja Bokhorst-Wengin (2018) 

tutkimuksessa heidän roolinsa näkökulmasta Kanadassa välillä vaikeaksikin näh-

dyn ranskan- ja englanninkielisten kulttuurien välittäjänä. Varhaiskasvatuksen 

opettajien mielipiteitä ranskan kielen kielikylvyn soveltuvuudesta maahanmuutta-

jataustaisille, englantia toisena kielenä opettaville lapsille selvitettiin Madyn 

(2016) tutkimuksessa. 

5.4 Mallioppiminen 

Mallioppimista käsittelevään luokkaan sijoitin kolme artikkelia. Mallioppimisen 

pääluokkaan kuuluvat artikkelit: 

TAULUKKO 6. Mallioppimisen pääluokan alaluokat ja niihin sisältyvät artikkelit 

Tutkimuksen nimi, kirjoittaja (t) ja julkaisuvuosi Alaluokka 

Sabatier 2019 

Compétence d’interaction et négociation du sens dans une activité de littératie 

entre pairs en immersion  

française en Colombie-Britannique (Canada) 

 

Vuorovaikutuksen muodostumi-

nen 

Nadasdi & Vickerman 2017. 

Opening up to Native Speaker Norms: The Use of /i/ in the Speech of Canadian 

French Immersion Students 

Ääntäminen 

 

Netelenbos ym. 2016. 

Stop Consonant Production of French Immersion  

Students in Western Canada: A Study of Voice Onset Time 

 

Ääntäminen 

 

Vuorovaikutuksen muodostumisen alaluokkaan sisältyi yksi tutkimusartikkeli. 

Siinä tarkasteltiin lasten keskinäistä toimintaa ja roolien ottamista, toistensa tu-

kemista sekä yhdessä oppimista tarinallista tehtävää tehdessä (Sabatier 2019). 

Kognitiot ja yhteys ensikieleen -pääluokkaan sijoitetut tutkimukset ääntämi-

sestä voidaan myös sijoittaa tähän mallioppimista tutkivien tutkimusten luokkaan. 

Vaikka ensikielellä on vaikutusta tapaan ääntää kielikylpykieltä, myös osaavim-

milta kuultu ääntämisen malli on tärkeä osa ääntämään oppimista (Nadasdi & 

Vickerman 2017; Netelenbos ym. 201). 



 

30 
 

5.5 Taustatekijöiden yhteys kielen osaamiseen 

TAULUKKO 7. Taustatekijöiden yhteys kielen osaamiseen -pääluokan artikkeli 

Tutkimuksen nimi, kirjoittajat ja julkaisuvuosi 

Mady & Seiling 2017. 

The Coupling of Second Language Learning Motivation and Achievement According to Gender 

 

Tutkimus sukupuolen yhteydestä kielitaitoon ja kielten oppimisen motivaatioon 

(Mady & Seiling 2017) on pääluokkansa ainut, mutta silti tutkimuskysymykseeni 

vastatakseni koen sen esittelyn olennaiseksi. Tämä artikkeli ei oltu perustelta-

vasti sijoitettavissa muihin pääluokkiin, sillä siinä keskityttiin nimenomaan tausta-

tekijöiden yhteyteen kielitestissä menestymiseen. 

Sukupuolen yhteydestä kielen osaamiseen ja kielten oppimisen motivaati-

oon raportoivassa tutkimusartikkelissa verrattiin kielikylpyoppilaiden sukupuolta 

ja heidän täyttämäänsä kyselyä kielten oppimisen motivaatiosta. Näitä taustatie-

toja hyväksi käyttäen tutkijat selvittivät, voiko sukupuoli ennustaa parempaa me-

nestystä kielitesteissä ja täten parempaa kielitaitoa. 
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6 TOIMINNALLISEN 

KAKSIKIELISYYDEN 

SAAVUTTAMINEN KIELIKYLVYN 

AVULLA 

6.1 Tutkimusmenetelmät aineistossa 

Jotta voidaan tarkastella toiminnallisen kaksikielisyyden saavuttamista kielikylvyn 

avulla, tulee tutkia kielikylvystä tehtyä tutkimusta. Lisäksi on pohdittava, mitä tut-

kimuksista voidaan todellisuudessa päätellä arvioimalla niissä käytettyjä tutki-

musmenetelmiä ja tietoa, jota kyseisillä menetelmillä voidaan tuottaa. Pelkästään 

tutkimuksen tuloksia tarkastelemalla ei vielä saada kokonaisvaltaista ja luotetta-

vaa kuvaa kielikylvyn tavoitteen saavuttamisesta. 

Koko tutkimusaineistosta valikoin 11 tutkimusta analyysiin toista tutkimus-

kysymystä varten. Aineiston perusteella kielikylpyä on tutkittu monipuolisesti eri-

laisin metodein. Kuusi tutkimusta aineistosta ovat kvantitatiivisia ja viisi kvalitatii-

visia. Aineistoksi valikoituivat seuraavat artikkelit: 

TAULUKKO 8. Toista tutkimuskysymystä varten analysoidut tutkimukset sekä 
kuvaus niiden tutkimusmenetelmistä 

Tutkimuksen kirjoittaja(t) sekä ilmestymisvuosi ja tutkimuk-

sen nimi 

Käytetty tutkimusmenetelmä  

Björklund ym. 2016. 

Är jag flerspråkig? Språkbadselevers uppfattningar om sin fler-

språkighet. 

 

aineisto kyselystä sekä pari- tai ryhmähaastatteluista 

kvalitatiivinen tutkimus 

Culligan & Wagner 2015. 

Mathematics, Language and Degree of Certainty: Bilingual Stu-

dents’ Mathematical Communication and Probability. 

videoaineisto sekä pelitilanteista että haastatteluista 

kvalitatiivinen tutkimus 

Culligan 2015. 

Student and Teacher Perceptions of First Language Use in Sec-

ondary French Immersion Mathematics Classrooms. 

aineisto puolistrukturoiduista haastatteluista 

kvalitatiivinen tutkimus 
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Mård-Miettinen & Björklund 2018. 

”Yhes lausees saattaa olla iha helposti kolmee kieltä” Kurkistus 

kielikylpyoppilaiden kielimaailmaan. 

aineisto tutkittavien tuottamasta visuaalisesta aineistosta 

kielten käytön tilanteista sekä aineistopohjaisesta haas-

tattelusta 

kvalitatiivinen tutkimus 

 

Sabatier 2019. 

Compétence d’interaction et négociation du sens dans une activité 

de littératie entre pairs en immersion française en Colombie-Bri-

tannique (Canada). 

 

aineisto äänitetyistä ryhmätyötilanteista 

kvalitatiivinen tutkimus 

Mady & Seiling 2017. 

The Coupling of Second Language Learning Motivation and 

Achievement according to Gender. 

 

aineisto kielten oppimisen motivaatio -kyselystä sekä tu-

lokset DELF A2 junior -kielen osaamista mittaavasta tes-

tistä 

kvantitatiivinen tutkimus 

 

Nadasdi & Vickerman 2017. 

Opening up to Native Speaker Norms: The Use of /i/ in the Speech 

of Canadian French Immersion Students. 

 

aineisto äänitetyistä haastatteluista kerätyistä äänteistä 

kvantitatiivinen tutkimus 

Netelenbos ym. 2016. 

Stop Consonant Production of French Immersion Students in  

Western Canada: A study of Voice onset Time. 

aineisto äänitetyistä sanoista, joissa esiintyy klusiiliään-

teitä 

kvantitatiivinen tutkimus 

 

Nevasaari 2015. 

Bakom orden – språkbadselevers kontextuella  

begreppsstruktuering. 

 

aineisto kielikylpyoppilaiden tuottamista kirjoitelmista 

kvantitatiivinen tutkimus 

Nissilä 2016. 

”Snö är lite som vatten, men det är vit” Käsitteet kielikylpyoppilai-

den ja L1-oppilaiden kirjoitelmissa. 

aineisto kielikylpyoppilaiden tuottamista kirjoitelmista 

kvantitatiivinen tutkimus 

  

Sjöberg & West 2017. 

Kielikylpy on osa minua. Aiempien kielikylpyoppilaiden käsitykset 

kielistään. 

aineisto kyselystä 

kvantitatiivinen tutkimus 

 

Artikkelien tutkimusaineistoa oli kerätty monin eri menetelmin, kuten kyselyiden, 

haastatteluiden ja videohavainnointiaineiston avulla. Monissa tutkimuksissa oli 

myös kerätty aineistoa useammalla eri tavalla, mikä tekee aineistosta vielä mo-

nipuolisemman.  

Kaikki aineiston tutkimukset olivat kuitenkin poikittaistutkimuksia, jolloin yh-

dessäkään tutkimuksessa ei oltu tarkasteltu pidemmän aikavälin muutoksia sa-

moissa tutkittavissa. Tutkimusaineiston perusteella ei siis voitu seurata toiminnal-

lisen kaksikielisyyden kehittymistä kielikylvyn aikana. Lisäksi monissa tutkimus-

aineiston artikkeleissa tutkittiin alakouluikäisiä kielikylpyoppilaita. Nämä seikat tu-

lee pitää mielessä toiminnallisen kaksikielisyyden saavuttamista tarkasteltaessa, 
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sillä kielikylpyoppilaiden kielitaito kehittyy läpi koko kielikylpyohjelman. Tällöin ei 

voida sanoa suoraan, että kielikylvyn avulla ei voida saavuttaa toiminnallista kak-

sikielisyyttä, kun oppilailla on vielä paljon opittavaa eikä heidän kehitystään ole 

tutkimusmielessä seurattu. 

Monipuolisen ja eri näkökulmista kielikylpyä tarkastelevien tutkimusten 

avulla voitaneen sanoa, että aineistoni tutkimukset antavat laajan kuvan kielikyl-

vystä ja täten niiden valossa voidaan tarkastella toiminnallisen kaksikielisyyden 

saavuttamista kielikylvyn avulla, pitäen kuitenkin mielessä tutkittujen iät. Koska 

tutkimusaineistossa on tutkimuksia kahdesta eri maasta kahdelta eri mantereelta, 

on myös mahdollista, että osa tutkimustuloksista ei pidä paikkaansa toisessa 

maassa. Tutkimusten väliltä oli kuitenkin löydettävissä yhtäläisyyksiä ja ottaen 

huomioon kielikylpyohjelmien samankaltaisuudet, suurimman osan tuloksista 

voidaan nähdä soveltuvan tarkasteltavaksi kummassakin kielikylpymaassa. Pit-

kittäistutkimusten puuttuessa aineistosta, ei kuitenkaan voida tarkastella yksit-

täisten tutkittavien kehitystä, vaan toiminnallista kaksikielisyyttä voidaan pohtia 

ainoastaan tutkittujen senhetkisen tason näkökulmasta. 

6.2 Toiminnallisen kaksikielisyyden osa-alueiden jakaminen teemoi-
hin 

Analysoimieni tutkimusten perusteella saadaan myönteisiä todisteita siihen suun-

taan, että kielikylvyn avulla on mahdollista saavuttaa toiminnallinen kaksikielisyys 

kielikylpykielellä. Kuitenkin tutkimusevidenssi ei ole kaikilta osin vahvaa ja kieli-

kylpytutkimuksessa on aukkoja, eikä täten voida täysin varmasti sanoa toiminnal-

lisen kaksikielisyyden saavuttamisen puolesta tai sitä vastaan. 

Toiseen tutkimuskysymykseeni perustuen aineistosta paikantui kolme kieli-

kylvyn osa-alueiksi nimettävää teemaa, jotka ovat sisältöjen oppiminen ja opetus 

kielikylvyssä, vuorovaikutus ja puheen tuottaminen kielikylpykielellä sekä kielikyl-

vystä saatu kielitaito ja kielten käyttö arjessa. Seuraavat alaluvut esittelevät kun-

kin teeman yksi kerrallaan. 

Paikannettujen teemojen lisäksi aineistosta puuttui ymmärtämistä ja kirjoit-

tamista laajemmassa mittakaavassa kartoittavat tutkimukset. Kielikylpyoppilai-

den kielikylpykielen ymmärtämistä ja kirjoitustaitoa tutkittiin vain yhdessä tutki-
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muksessa (Mady & Seiling 2017) ja siinäkin ainoastaan sukupuolten välisten ero-

jen vertailumielessä, eikä toiminnallisen kaksikielisyyden näkökulmasta. Toimin-

nallisen kaksikielisyyden saavuttamisen arvioimiseksi tulisi olla tutkimusta sekä 

oppilaiden ymmärtämisen, puhumisen että kirjoittamisen taidoista. 

6.3 Sisältöjen oppiminen ja opetus kielikylvyssä 

Tutkimusaineiston perusteella kielikylpykielisellä opetuksella ei ollut merkittävää 

vaikutusta oppiaineiden sisältöjen oppimiseen, mikä on yksi kielikylvyn tavoit-

teista. Tässä tulee kuitenkin huomioida, että tutkimusevidenssi ei ollut tältä osa-

alueelta kaikilta osin vahvaa ja esimerkiksi yhdestäkään oppiaineesta ei oltu tehty 

laajaa tutkimusta, jossa olisi tarkasteltu todella kielikylpyoppilaiden oppiaineiden 

sisältöjen oppimista ja opetuskielen yhteyttä oppimiselle. 

Kielikylvyssä usein kielen oppiminen yhdessä toisten oppiaineiden, kuten 

esimerkiksi matematiikan kanssa, tapahtuu yhteydessä toinen toiseensa (Culli-

gan & Wagner 2015, 1027). Esimerkkinä toimiva katkelma aineistosta näyttää, 

että kielikylpyoppilaiden ja -opettajien mielestä matematiikan oppimisen ei nähty 

kärsivän kielikylpykielisestä (L1 = ensikieli, L2 = kielikylpykieli) opetuksesta: 

In sum, many of the participants stated that it made no difference when the 
mathematics teacher used the L1 versus the L2. (Culligan 2015, 11.) 

Kuitenkin edellisessä näytteessä on kyse kielikylpyopettajien ja -oppilaiden mie-

lipiteestä, eikä kattavaa tutkimusta aiheesta ole tehty. Tällöin tutkimusevidenssi 

matematiikan oppimisesta yhtä hyvin opetuskielestä riippumatta, on kohtalaisen 

heikkoa. 

Tutkimuksissa, joissa oli verrattu kielikylpyoppilaita saman ikäiseen verrok-

kiryhmään, oli eroja havaittavissa esimerkiksi käsiterakenteissa, mutta ne eivät 

olleet suuria. Erot ovat selitettävissä muun muassa sillä, että kielikylpyoppilaat 

ovat oppineet sanastonsa ainoastaan kouluympäristöstä, eivätkä täten tunne 

kaikkia arkisempia ilmauksia (Nissilä 2016, 49). Käsitteitä ja kokonaisuuksia ope-

tettaessa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että asia ymmärretään koko-

naan, ja tässä voi mahdollisesti myös oppilaiden ensikielen käyttö tukea oppi-

mista (Nevasaari 2015, 216). Käsitteitä ja kokonaisuuksia tutkineissa tutkimuk-

sissa oli verrattu kielikylpyoppilaiden kirjoitelmia verrokkiryhmien kirjoitelmiin, 
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mutta vain yhden aihealueen kautta, jolloin kielikylpyoppilaiden käsiterakenteiden 

muodostamista ei voida suoraan laajentaa koskemaan kaikkien oppiaineiden kä-

sitteiden sanallistamista. Tutkittuja oli toisessa ryhmässä yhteensä 175 ja toi-

sessa 444, jolloin tutkimusevidenssin voidaan näiden tutkimusten osalta sanoa 

olevan riittävän vahvaa. 

Aineistosta on nostettavissa merkkejä siitä, että opettaja voi omilla toimil-

laan opetuksessa niin edistää kuin haitata sekä kielen että sisältöjen oppimista. 

Kahdessa tutkimuksessa todettiin naispuolisten oppilaiden olevan sosiolingvisti-

sesti kehittyneempiä ja saavan parempia tuloksia kielen osaamisen testeissä. 

Myös oppilaan perheen kuuluminen keskiluokkaan nähtiin parempaa kielitaitoa 

ennustavana tekijänä. (Mady & Seiling 2016, 1156; Nadasdi & Vickerman 2017, 

26.) 

Lisäksi, koska kielikylvyssä keskitytään sisältöjen oppimiseen eikä niinkään 

itse kieleen, on aineiston mukaan virheiden ”fossiloituminen” mahdollista (Nete-

lenbos ym. 2016, 354). Kyse voi olla minkälaisesta virheestä tahansa kuten ään-

tämisessä tai lauserakenteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilas voi toistaa jota-

kin virhettä kieltä tuottaessaan tietämättä sen olevan virhe, ja jos häntä ei korjata, 

käyttää hän tätä virhettä puheessaan jatkuvasti. Aina ei ainoastaan opettajan tar-

joama oikea malli riitä huomaamaan virheitä omassa kielenkäytössä.  

Etenkin ääntämiseen liittyvät pysyvät virheet syntyvät aineiston perusteella 

siitä, että korkeammilla luokka-asteilla keskitytään korkeamman tason kielitoimin-

toihin ääntämisen harjoittelun jäädessä taka-alalle. Opettaja voi valinnoillaan 

opetuksessa myös tarjota enemmän tai vähemmän mahdollisuuksia harjoitella 

puhumista, ääntämistä ja vuorovaikutusta. (Netelenbos ym. 2016, 354.) Tätä ai-

hetta käsitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 

6.4 Vuorovaikutus ja puheen tuottaminen kielikylpykielellä 

Aineiston perusteella osa-alue, jolla kielikylpyoppilaat menestyvät huonoiten, on 

kielen tuottaminen puheena. Toisaalta puheen tuottamista oli tutkittu eniten ai-

neistossa, eikä kattavaa tutkimusta kielikylpyoppilaiden kirjoittamisesta tai ym-

märtämisestä ole edes tehty. Vaikka puheen tuottaminen on heikoin osa-alue, ei 

se kuitenkaan aina tarkoita, että kielikylpyohjelmaan osallistuvat ja osallistuneet 

eivät kykenisi keskustelemaan ja tuottamaan puhetta sujuvasti. Alaluvussa 6.5 
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kerrotaan kielikylpykielestä tulleen joillekin kielikylpyoppilaille osa arkea ja vuoro-

vaikutuksen kielellä olevan sujuvaa. 

Tutkimusaineistosta voidaan havaita kielikylpyoppilaiden vaihtavan keskus-

telun kielikylpyoppitunnilla omalle ensikielelleen. Oppilaat mainitsevat syiksi koo-

dinvaihdolle, eli kommunikointikielen vaihtamiselle, vaikeudet ilmaista itseään 

kielikylpykielellä. Toinen mainittu syy koodinvaihdolle on kielikylpykielen käyttä-

misen epäluonnollisuus tilanteissa, esimerkiksi sellaisissa, joissa keskustellaan 

luokkatoverien kanssa. (Culligan 2015, 9–10.) 

Tutkimuksissa haastateltujen opettajien ja entisten sekä nykyisten oppilai-

den mukaan opettajien tulisi tarjota mahdollisimman paljon mahdollisuuksia har-

joitella kielikylpyopetuksessa puhumista, jonka määrän ei aineiston perusteella 

nähty olevan riittävä (esim. Culligan 2015, 9; Sjöberg & West 2017, 70). Aineiston 

mukaan kielikylpyoppilaiden puhumisen harjoittelu rajoittuu kielikylpykielisille op-

pitunneille, joissa he saattavat vaihtaa keskustelemaan ensikielellään, etenkin 

toisten oppilaiden kanssa, mikä vähentää tilaisuuksia kielikylpykielen puhumi-

selle entisestään (Sabatier 2019; Culligan 2015, 9). 

Edellä mainitut syyt johtavat koodinvaihtoon ja keskusteluun ensikielellä, 

vaikka oppilaat samalla haluaisivat harjoitella kielikylpykielen käyttöä. Oppilaat 

toivat myös itse haastatteluissaan esille ajatuksia, joiden mukaan he kokevat, 

että heidän tulisi puhua enemmän kielikylpykieltä, mutta edellä mainituista syistä 

johtuen eivät sitä aina tehneet (Culligan 2015, 9). 

Puheen tuottamiseen liittyy myös kielen ääntäminen ja kielikylpyoppilaiden 

ääntämistä tutkittiin kahdessa tutkimuksessa. Kummassakin tutkimuksessa to-

dettiin, että kielikylpyoppilaiden ääntäminen ei ole natiivien normien mukaista 

(Nadasdi & Vickerman 2017, 20–21, 28; Netelenbos ym. 2016, 354). Sekä Na-

dasdin ja Vickermanin (2017) että Netelenbosin ym. (2016) tutkimuksissa oli tar-

kasteltu äänityksiä kielikylpyoppilaiden puheesta ja analysoitu heidän ääntämis-

tään, minkä jälkeen niitä oli verrattu verrokkiryhmien natiivitasoisiin kielikylpy-

kielen puhujien ääntämykseen. Otanta tutkimuksiin ei ollut valtavan suuri, toi-

sessa 41 ja toisessa 56 tutkittavaa, mutta tutkimukset oli toteutettu eri alueilla 

Kanadassa ja niiden tuloksissa oli samankaltaisuuksia, joten niiden perusteella 

voitaneen todeta yhtäläisyyksiä olevan kielikylpyohjelmissa Kanadassa. Tästä 

syystä näiden tutkimusten näytön kielikylpyoppilaiden ääntämistavasta voidaan 

nähdä olevan kohtalaisen vahvaa. 
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Syitä näille ääntämisen eroille voivat olla puute altistuksesta natiivitasoiselle 

malliääntämiselle, aiemmin esitelty ”fossiloitunut” virhe ääntämisessä sekä tietoi-

nen paikallisen ääntämistavan vastainen ääntäminen (Nadasdi & Vickerman 

2017, 20, 28; Netelenbos ym. 2016, 354). Toisaalta Sjöbergin ym. (2017, 81) 

tutkimuksessa tutkittu kertoo menneensä naimisiin ruotsinkielisen kanssa, ja ny-

kyään ihmiset yllättyvät, kun hän kertoo että ei ole syntyjään ruotsinkielinen. Kui-

tenkin Nadasdin ja Vickermanin (2017) ja Netelenbosin ym. (2016) tutkimuksissa 

on tutkittu vielä kielikylvyssä olevia oppilaita Sjöbergin ym. (2017) tutkiessa jo 

kielikylpynsä päättäneitä, entisiä kielikylpyoppilaita. Lisäksi tämä kyseinen tie-

donantaja kuulee päivittäin natiivistasoista kieltä, josta hän on väistämättäkin 

saanut mallia, mikä on vaikuttanut hänen tapaansa puhua. 

6.5 Kielikylvystä saatu kielitaito ja kielten käyttö arjessa 

Vaikka edellisissä alaluvuissa on esitelty asioita, joiden voidaan ajatella näyttä-

vän kielikylpyä huonommassa valossa, on silti aineistosta poimittavissa kielikyl-

pyoppilaiden yleisesti positiivinen suhtautuminen kielikylpyyn ennemmin kuin ne-

gatiivinen ja kielikylvystä saadusta kielitaidosta hyötyminen arjessa. Osasta tut-

kimuksista käy ilmi, että kielikylpykielestä on tullut osa tutkittavien arkea, kieltä 

käytetään muun muassa harrastuksissa, töissä sekä kielikylpykieliseen viihtee-

seen kuten lukemiseen ja televisio-ohjelmien katseluun (Sjöberg & West 2017; 

Björklund ym. 2016; Mård-Miettinen & Björklund 2018).  

Näissä tutkimuksissa on kerätty aineistoa haastatteluin sekä kyselyjen 

avulla suoraan kielikylpyoppilailta. Tutkimusevidenssi oppilaiden kielitaidosta ja 

kielten käytöstä arjessa on jokseenkin vahvaa, sillä he ovat parhaita tiedonantajia 

omaan elämäänsä ja kokemuksiinsa liittyvissä asioissa. Kuitenkaan tarkempaa 

tutkimusta ja dokumentaatiota kielten todellisesta käytöstä arjessa ei ole, joten 

on mahdollista, että tutkittavat ovat antaneet paremman kuvan kielitaidostaan ja 

kielten käytöstä, kuin miten asia todellisuudessa on. 

Kielikylpykielen avulla osa tutkituista on tutustunut uuteen kieleen, esimer-

kiksi ruotsin kielen pohjalta kielikylpyoppilaat ymmärtävät myös norjaa ja ovat 

saaneet norjankielisiä ystäviä. Tutkimuksista käy myös ilmi tutkittujen kokemus 

siitä, että heidän kykynsä oppia kieliä on vahvistunut kielikylvyn myötä (Mård-
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Miettinen & Björklund 2018). Tästä ei kuitenkaan ole myöskään tutkimusaineis-

tossa tutkimusevidenssiä ja todisteita siitä, että heidän kykynsä oppia kieliä to-

della olisi vahvistunut, vaan ainoastaan heidän näkemyksensä asiasta. 

 Aineiston perusteella tutkittujen elämä näyttäytyy kaksi- ja monikielisenä, 

ja monet kertovat myös kokevansa itsensä monikieliseksi. Omaa kaksi- ja moni-

kielisyyttä perustellaan sillä, että puhuu sujuvasti kyseistä kieltä, ymmärtää ky-

seistä kieltä ongelmitta tai jopa ajattelee kyseisellä kielellä. (Mård-Miettinen & 

Björklund 2018 5–6, Sjöberg & West 2017, 110; Björklund ym. 2018, 163.) 

Kielikylvyn tavoitellessa toiminnallista kaksikielisyyttä tutkimukseni aineis-

ton perusteella sen saavuttamisen voidaan nähdä olevan mahdollista, vaikka kai-

ken kattavaa tutkimusta aiheesta ei ole. Mård-Miettisen ja Björklundin (2018) tut-

kimuksessa 8.-luokkalainen kielikylpyoppilas kiteyttää toiminnallisen kaksikieli-

syyden ja kielikylvyn tavoitteen ja toteaa seuraavaa: 

”Et mä pystyn toimimaan monella kielellä ihan normaalisti.” (Mård-Miettinen 
& Björklund 2018, 10.) 
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7 POHDINTA 

7.1 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, mitä aiheita kielikylpykentällä on tutkittu 

Suomessa ja Kanadassa vuosina 2015–2020 sekä tarkastella, millaista tutki-

musevidenssiä toiminnallisen kaksikielisyyden saavuttamisesta on tutkimusai-

neiston perusteella. Tutkimusaineistona toimivat 18 mikrotason tutkimusta, jotka 

oli toteutettu joko Suomessa tai Kanadassa ja julkaistu vuosina 2015–2020. 

Kaikki aineiston tutkimukset olivat tutkineet valtion vähemmistökielen eli ruotsin 

tai ranskan kielikylpyä, eikä mukana ollut yhtäkään suomen tai englannin kielen 

kielikylvyn tutkimusta. Tutkimusaineistoa analysoin sisällönanalyysillä löytääk-

seni vastauksia asettamiini tutkimuskysymyksiin. 

Kotimaisella ja Kanadan kielikylpykentällä on tutkittu viimeisten viiden vuo-

den aikana aiheita, jotka ovat jaettavissa neljään pääluokkaan, kognitioihin ja en-

sikielen yhteyteen, näkemyksiin kielikylvystä, mallioppimiseen sekä sukupuolen 

yhteyteen kielitaidossa. Osa tutkimuksista oli myös sijoitettavissa kahteen pää-

luokkaan, ja pääluokkien rajat eivät olleet täten äärimmäisen tiukat. 

Kognitiot ja yhteys ensikieleen -pääluokan tutkimuksissa voidaan nähdä 

Cumminsin (2007b, 232) teoriaa käytännössä. Tutkimuksissa oli tutkittu niin kie-

likylpykielen osa-alueiden yhteyksiä toisiinsa kuin ensikielen tukemisen yhteyksiä 

kielikylpykieleen. Tässä voidaan palata kielikylvyn tavoitteen, toiminnallisen kak-

sikielisyyden, saavuttamisen ehtoon eli molempien kielten tukemisen tärkeyteen 

(Bergroth 2015, 3; May 2017, 84). Jotta voidaan saavuttaa perättäinen, rikastava 

kaksikielisyys sekä siirtää tietoa ja ymmärrystä yli kielirajojen, on ensiarvoisen 

tärkeää tukea myös kielikylpyoppilaan ensikielen kehitystä (Cummins 2007b, 

233). 

Toisen suuren pääluokan, eli näkemyksiä kielikylvystä, tutkimuksia oli yllät-

tävän paljon. Suomalaisissa tutkimuksissa keskityttiin kielikylpyoppilaiden näke-

myksiin ja vallitseva teema niissä oli monikielisyys, minkä myös Bergroth (2015, 
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54) kertoo olevan vallalla oleva linjaus suomalaisessa kielikylpytutkimuksessa. 

Opettajien näkemyksiä tarkastelevista tutkimuksista ei sen sijaan ollut löydettä-

vissä samankaltaista yhteistä linjaa kuin oppilaiden näkemyksiä tutkivista. 

Mallioppimisen pääluokkaan kuuluvissa tutkimuksissa korostuivat vuorovai-

kutuksen ja mallioppimisen merkitys. Kun kielikylpyoppilaat kuulevat mallia tie-

tystä tavasta käyttää kieltä, tässä tapauksessa oikeaoppisesta ääntämistavasta, 

he ensin ymmärtävät sitä ja oltuaan vuorovaikutuksessa tarpeeksi kauan kyseistä 

malliääntämistä tarjoavan opettajan kanssa, oppivat myös itse tuottamaan ky-

seistä ääntämistapaa (Nadasdi & Vickerman 2017; Netelenbos. ym 2016). Sa-

malla tapaa kommunikoidessaan vertaistensa kanssa ryhmätyötilanteessa oppi-

laat voivat oppia myös vertaisiltaan kuten lasten yhteistä tarinan suunnittelua ja 

kirjoittamista tutkitussa tutkimuksessa todetaan (Sabatier 2019). 

Sukupuolen yhteyttä kielten oppimisen motivaatioon ja menestykseen kieli-

testeissä tarkasteleva tutkimus (Mady & Seiling 2017) jäi pääluokkansa ainoaksi. 

Kuitenkin Nadasdin ja Vickermanin (2017, 26) tutkimuksessa todettiin sukupuo-

len olevan yhteydessä sosiolingvistiseen kompetenssiin, joten aihetta ei oltu täy-

sin sivuutettu muissa tutkimuksessa, vaikka siihen erityisesti ei keskitytty. Koska 

tutkimuksissa havaittiin eroja sukupuolten välillä kielitaidossa, tulisi tämän tiedon 

perusteella kielikylpyopettajien kehittää opetustaan niin, että siitä voivat hyötyä 

kaikki eikä se tarjoa parempia mahdollisuuksia vain osalle luokasta. (Mady & Sei-

ling 2016, 1156.) 

Jonkinlaista tutkimusevidenssiä toiminnallisen kaksikielisyyden saavuttami-

sesta löytyi kolmelta osa-alueelta: sisältöjen oppimisesta, kielikylpykielen käy-

töstä vuorovaikutuksessa sekä kielikylvystä saadun kielitaidon hyödyntämisestä 

arjessa. Kuitenkaan kaikilta osin evidenssi ei ollut kovin vahvaa ja aineistosta oli 

paikannettavissa aukkoja kielikylpytutkimuksessa sekä tarvetta laajemmalle ja 

kattavammalle tutkimukselle. Aineistosta on nostettavissa myös seikkoja, jotka 

heikentävät kielen oppimista sekä parannusehdotuksia kielikylvylle, joiden avulla 

mahdollisuudet toiminnallisen kaksikielisyyden saavuttamiselle paranisivat. 

Dicksin ja Geneseen (2017, 456) mukaan toiminnallisesti kaksikielinen ih-

minen kykenee kirjoittamaan, puhumaan ja ymmärtämään kahdella kielellä suju-

vasti ja ongelmitta. Tutkimusaineistoni perusteella ei kuitenkaan viimeisen viiden 

vuoden aikana ole tutkittu laajassa mittakaavassa kielikylpyoppilaiden kirjoitta-

mista tai ymmärtämistä, joten näiden kohdalla on kielikylpytutkimuksessa aukko, 
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eikä täten tutkimusaineistoni perusteella voida todeta toiminnallisen kaksikielisyy-

den saavuttamisen olevan kielikylvyn avulla täysin varmaa. Lisäksi tutkimusten 

keskittyessä ainoastaan vähemmistökielten kielikylpyyn ja pitkittäistutkimusten 

puuttuessa aineistosta, ei enemmistökielten kielikylvystä tai kielikylpyoppilaiden 

kehittymisestä voida sanoa mitään. 

Tutkimusaineistostani oli havaittavissa kielikylpyoppilaiden ja -opettajien ko-

kevan mahdollisuuksien kielikylpykielen puhumisen harjoitteluun olevan usein 

liian vähäisiä. Kielikylpykielellä puhumisen harjoittelutilanteiden vähyys on tun-

nistettu ainakin Kanadassa, mutta se vaikuttaisi tutkimukseni perusteella olevan 

edelleen läsnä kielikylvyssä (Cummins 2007a, 158–159).  

Aineistoni opettajien ja oppilaiden haastattelujen ja kyselyiden perusteella 

kielikylpyoppilaiden oppiaineiden sisältöjen oppiminen ei kärsinyt kielikylpykieli-

sestä opetuksesta, mikä on yksi kielikylvyn tavoitteista (Bergroth 2015, 15). Tästä 

ei kuitenkaan ollut tutkimusaineistossani vahvaa evidenssiä ja laajempi tutkimus 

sisältöjen oppimisesta kielikylvyssä puuttuu.  

Tutkimusevidenssi kielikylpyoppilaiden ääntämisen puutteista verrattuna 

natiiveihin puhujiin oli kohtalaisen vahvaa. Tutkimusaineiston mukaan kielikylpy-

oppilaat eivät saa välttämättä kuulla tarpeeksi natiivitasoista mallia kielikylpy-

kielestä, minkä seurauksena ääntämiseen voi jäädä pysyviä virheitä (Nadasdi & 

Vickerman 2017, 20). Toisaalta osa kielikylpyoppilaista kertoi saavansa pa-

lautetta, että hän puhuu kuin natiivi (Sjöberg & West 2017, 80), joten suoraan ei 

voida tutkimusaineistoni perusteella sanoa, kuinka kauas natiivitasoisesta kom-

munikoinnista kielikylpyoppilaat keskimäärin jäävät. 

Huolimatta tutkimusaineistostani nostetuista kehityskohteista kielikylpyä 

kohtaan, on kielikylpykielestä tullut osalle kielikylpyoppilaista osa arkea (Sjöberg 

& West 2017). He kokevat osaavansa sujuvasti kielikylpykieltään, mikä voi olla 

osoitus toiminnallisen kaksikielisyyden saavuttamisesta. He ovat kertoneet myös 

kokevansa kielikylvyn parantaneen heidän valmiuksiaan opetella uusia kieliä, 

mikä on linjassa Cumminsin (2007b, 232–233) teorian kanssa kommunikatiivisen 

kompetenssin vahvistamisen seurauksesta. Kuitenkin tästäkään ei ole tutkimus-

aineistossani vahvaa tutkimusevidenssiä, sillä Sjöbergin ja Westin (2017) tutki-

muksessa tutkittavat ovat täyttäneet kyselyn ja tulokset perustuvat tutkittujen 

omiin kokemuksiin sekä arvioihin, eikä heidän kielitaitoaan tai todellista kielten 

arkikäyttöä ole mitattu mitenkään. 
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Tutkimukseni tuloksia voidaan käyttää kielikylpyopetuksen reflektointiin ja 

se sisältää ehdotuksia, joilla kielikylpyä voidaan kehittää. Lisäksi siinä on paikan-

nettu aukkoja kielikylpytutkimuksen kentällä, joista olisi tärkeää saada lisää tie-

toa, jotta toiminnallisen kaksikielisyyden saavuttamista kielikylvyn avulla voitaisiin 

arvioida tarkemmin. Toiminnallisen kaksikielisyyden saavuttamisen kokonaisval-

taiseen arviointiin vaadittaisiin kielikylpyoppilaiden kirjoittamista ja ymmärtämistä 

tarkastelevia tutkimuksia. Lisäksi tarvittaisiin laajempaa tutkimusta sekä perus-

koulunsa päättävien kielikylpyoppilaiden kielitaidosta että oppiaineiden sisältöjen 

oppimisesta luotettavamman tiedon saamiseksi. 

7.2 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimusta tehdessä on noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä ja näin toimit-

tiin tätäkin tutkimusta tehtäessä. Tämän tutkimuksen kohdalla se tarkoittaa sitä, 

että olen tutkimustani tehdessä toiminut rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti kai-

kissa tutkimuksen vaiheissa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) 

Sillä tutkimuksessani en kerää mitään aineistoa suoraan tutkittavilta, esi-

merkiksi tutkittavien anonymiteetin säilyttämiseen liittyvät asiat eivät koske tutki-

mustani ja eettisen pohdintani kohteeksi jäävät tutkijan oma toiminta sekä kirjal-

lisuuden käyttö. Kuten kaikessa tutkimuksen tekemisessä, etenkin kandidaatin-

tutkielmani tyyppisessä tutkimuksessa, jossa aineistona toimivat muiden tutkijoi-

den tutkimukset, on ensisijaisen tärkeää kunnioittaa heidän tekemäänsä työtä ja 

merkitä lähdeviitteet huolellisesti. Näin heidän työnsä saa sille kuuluvan arvos-

tuksen. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) 

Tekemällä huolellisesti lähdeviittaukset vältytään myös plagioinnilta eli toi-

sen tekemän tekstin, suoraan tai mukaillen, esittämiseltä omana (Tutkimuseetti-

nen neuvottelukunta 2012, 9). Lisäksi valmis tutkielma tarkastetaan Turnitin-pla-

giaatintunnistusohjelmalla, jolla voidaan varmistaa tekstin olevan minun tuotta-

maani. 
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7.3 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusideat 

Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on pidettävä mielessä, että tutkimusai-

neisto koostui tutkimuksista ainoastaan viiden vuoden ajalta, joten se ei kata kaik-

kea kielikylpytutkimusta. Aineistoni koostui kahdesta eri maasta kerätystä kieli-

kylpytutkimuksesta, mutta sitä analysoitaessa ei juurikaan eroteltu maita toisis-

taan. On mahdollista, että kielikylpy toimii toisessa maassa toista paremmin, ja 

maiden välisillä kielikylpyohjelmilla on eroavaisuuksia esimerkiksi ohjelman kes-

keyttämisprosentin osalta (Cummins 2007a). 

Lisäksi etenkin toisen tutkimuskysymyksen aineistosta puuttuneiden pitkit-

täistutkimusten puuttuminen jättää aukon yhdelle näkökulmalle kielikylpytutki-

muksesta, jota en päässyt tämän tutkimuksen yhteydessä analysoimaan. Pitkit-

täistutkimusten suorittamiseen kuluu paljon aikaa, joten luonnollisesti niitä ei val-

mistu usein, ja täten tähän tutkimukseen ei sisältynyt yhtäkään kyseisenlaista tut-

kimusta. 

Tutkimusaineistoni tutkimusartikkeleissa oli käytetty monenlaisia erilaisia 

menetelmiä aineistonkeruuseen ja analyysiin. Monipuolisten tutkimusmenetel-

mien avulla kielikylpyä voidaan tarkastella eri näkökulmista, mutta samalla mah-

dollisuus vinoumaan aineistossa on olemassa. En voinut vertailla montaakaan 

samantyylistä tutkimusta keskenään, jolloin tutkimustulosten ristiriitaisuus olisi 

voinut paljastua. 

Tutkijana olen raportoinut tutkimukseni vaiheista tarkasti ja kattavasti. Olen 

selostanut analysointivaihettani ja esittänyt, kuinka olen päässyt lopputuloksiini 

ja lisäksi olen pohtinut tutkimukseni eettisyyttä. Nämä seikat tulee ottaa huomi-

oon tutkimuksen luotettavuutta pohtiessa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122). 

Tutkimuksessani olen paikantanut aukkoja kielikylpytutkimuksesta, ja eten-

kin kielikylpyoppilaiden kirjoitustaitoa ja ymmärtämistä tulisi tutkia lisää. Jatkotut-

kimuksena voisi kirjallisuuskatsauksena olla mielenkiintoista tutkia tämän tutki-

muksen ulkopuolelle jätettyjä alkuperäiskielten kielikylpyjä ja -pesiä sekä verrata 

niitä tässä tutkimuksessa käsiteltyihin virallisten kielten kielikylpyihin. 
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