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Daavidista Goljatiksi 
– 50 vuotta S2-historiaa

Eila Hämäläinen: Suomi vieraana ja toisena 
kielenä Helsingin yliopistossa. Viisi ensim-
mäistä vuosikymmentä. Kakkoskieli 8. Hel-
singin yliopiston suomen kielen, suomalais-
ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja 
kirjallisuuksien laitos. Helsinki. 2017. 101 s. 
+ liitteet 97 s. isbn 978-951-51-3969-6.

Suomi vieraana ja toisena kielenä (S2) 
-alan tutkimusta on käsitelty useissa teok-
sissa. Suni, Latomaa ja Aalto (1996) esit-
televät suomi toisena ja vieraana kie-
lenä -alan julkaisuja 1960–1990-luvuilla. 
Uudempaan tutkimukseen 1990-luvulta 
2000-luvulle voi tutustua Maisa Marti-
nin (2007a) artikkelissa. Suomen kielen 
ja kulttuurin tutkimusta ulkomailla on 
l isäksi esitellyt Kirsti Siitonen (1997), ja 
Siitonen ja PäiviPaukku (1997) ovat koon-
neet listan ulkomaisissa yliopistoissa teh-
dyistä Suomen kielen ja kulttuurin opin-
näytetöistä. S2-opetuksen kehittymisestä 
ja laajenemisesta suomalaisissa yliopis-
toissa ei kuitenkaan ole ollut olemassa 
 samanlaisia laajoja selvityksiä, lukuun ot-
tamatta Martinin (2007b) artikkelia Jy-
väskylän kielikeskuksen S2-opetuksen 
roolista ja kehityksestä. Tätä puutetta 
paikkaa toissa vuonna julkaistu Eila Hä-
mäläisen teos Suomi vieraana ja toisena 
kielenä Helsingin yliopistossa: Viisi ensim-
mäistä vuosikymmentä. 

Hämäläisen teos on selvitys Helsingin 
yliopiston suomi toisena ja vieraana kie-
lenä -opetuksen vaiheista vuodesta 1952 
vuosi tuhannen vaihteeseen saakka. Teok-
sessaan Hämäläinen käyttää nimitystä 
suomen kielen ulkomaalaisopetus, joka 
oli  Helsingin yliopistossa virallisesti käy-
tössä 1990-luvulle asti. Teos alkaa johdan-
nolla, jossa esitellään lyhyesti suomi vie-

raana kielenä -opetuksen alkutaivalta en-
nen S2-opetuksen aloittamista Helsingin 
yliopistossa. Lukijalle selviää, että Turun 
Akatemiassa opetettiin suomea joitain 
vuosia jo 1700-luvulla ja että ensimmäi-
nen suomen kielen lehtoraatti perustet-
tiin Tarttoon vuonna 1803. Teoksen seu-
raavat viisi lukua keskittyvät kuvaamaan 
opetuksen kehitystä Helsingin yliopis-
tossa vuosikymmenittäin 1950-luvulta al-
kaen. Kahdessa viimeisessä luvussa esitel-
lään vielä erikseen suomi vieraana ja toi-
sena kielenä -opetuksen opiskelijamääriä 
ja esiintymistä mediassa vuodesta 1952 
vuosi tuhannen vaihteeseen. Lisäksi teok-
sessa on lähes sata sivua liitteitä, jotka tar-
joavat lukijalle mahdollisuuden tutustua 
Helsingin yliopiston kokousmuistioihin 
ja muihin S2-opetuksen kehitykseen liit-
tyviin dokumentteihin. 

Suomen opetuksen alkutaival

Teoksen toisessa luvussa käsitellään S2-
opetuksen aloittamista Helsingin yliopis-
tossa vuonna 1952. S2-opetusta perustel-
tiin sillä, että kurssien avulla voitiin mai-
nostaa Suomea ulkomaalais opiskelijoille, 
joista voi valmistumisen jälkeen tulla tär-
keitä Suomen edustajia kotimaissaan. S2-
opetuksen alun ajoittuminen olympia-
vuoteen ei ollut sattumaa, sillä historiallis- 
kielitieteellisen osaston kokous muistiossa 
arveltiin tämän lisäävän ulkomaalaisten 
kiinnostusta suomen kieltä kohtaan. FM 
Elsa Maria Vuorinen palkattiin opetta-
maan ensimmäistä suomen kurssia ul-
komaalaisopiskelijoille. Apukielenä käy-
tettiin englantia. Opetusta oli neljä tun-
tia viikossa, ja kurssille osallistui noin 20 
opiskelijaa.
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Kolmannessa luvussa siirrytään 1960- 
luvulle, jolloin suomen kielen kursseja 
alettiin pitää käyttäen myös saksaa apu-
kielenä. Kurssin opettajaksi valittiin eng-
lannin kielen maisteri Marja-Liisa Stei-
ner. Vuorisen tilalle tuli suomea, saksaa 
ja englantia opiskellut filosofian kandi-
daatti Maija-Hellikki Aaltio. Opetusta oli 
nyt 5–6 tuntia viikossa. Aaltio oli aiem-
min opettanut suomea Yhdysvalloissa ja 
laatinut siellä ollessaan oppimateriaaleja. 
Steiner laati ensimmäisen saksankielisen 
oppikirjan Finnish für Sie, joka julkaistiin 
vuonna 1971. 1960-luvulla S2-opiskelijoi-
den määrä Helsingin yliopistossa nousi 
noin 150 opiskelijaan ja opetustuntien 
määrä kohosi muutamalla viikkotunnilla.

Neljännessä luvussa kuvataan suomen 
kielen ulkomaalaisopetuksen laajene-
mista 1970-luvulla. Opiskelijoiden määrä 
oli lisääntynyt huomattavasti, ja tarvittiin 
uusia opettajia. Ensin palkattiin tunti-
opettajaksi Seija Aalto antamaan opetusta 
20 tuntia viikossa. Tämän jälkeen palkat-
tiin Katri Meriö (nyk. Karasma) ja Arto 
Ingervo hoitamaan kumpikin omaa puo-
likastaan suomen kielen yliopistonlehto-
rin määräaikaisesta virasta, jota Aaltio ja 
Steiner olivat aiemmin hoitaneet. Vuonna 
1973 perustettiin alan ensimmäinen va-
kituinen virka. Viran sai Olli Nuutinen, 
mutta hänen poissa ollessaan virkaa hoiti 
Eila Hämäläinen. 

Uusi oppiaine Suomen kieli ja 
kulttuuri syntyy

1970-luvulla suomen kielen ulkomaalais-
opetukseen ilmestyi yhä useampia S2-
alan vaikuttajia, kuten Anneli Lieko, Ma-
ria Vilkuna, Hannele Jönsson (nyk. Jöns-
son-Korhola), Marja-Leena Miettinen ja 
Leena Silfverberg. Suomen kielen laitos 
teki opetusresurssien lisäämiseksi useita 
anomuksia sekä yliopiston johdolle että 
opetusministeriölle; yhdellä suomen kie-
len ulkomaalaiskurssilla saattoi olla jopa 
95 opiskelijaa. Suomen kielen kurssien li-

säksi ulkomaalaisopiskelijoille haluttiin 
tarjota tutkinto-opintoja, minkä seurauk-
sena vuonna 1976 perustettiin uusi oppi-
aine Suomen kieli ja kulttuuri (Skk). Ul-
komaalaisopetus sai omat tilat yliopiston 
päärakennuksen pohjakerroksesta.

Viidennessä luvussa kuvataan 1980- 
luvun tutkinto-uudistuksia, joiden myötä 
suomen ja ruotsin kielen kurssit kuului-
vat kaikille pakollisiin yleisopintoihin. 
Ulkomaalaisopiskelijoille alettiin pitää 
orientaatiokurssia, jonka päätteeksi oli 
diagnos tinen koe. Sen perusteella opiske-
lijat ohjattiin eritasoisille suomen kielen 
kursseille. Tutkintouudistus johti osal-
taan kasvaviin opiskelijamääriin, ja osaa 
suomen kielen kursseista alettiin järjestää 
kielikeskuksessa. Kurssien opiskelijamää-
rät olivat kuitenkin erittäin suuria, jopa 
80 henkeä, ja uusia määrärahoja kurs-
sien jatkamiseen haettiin lukukaudesta 
toiseen. Toiminnan keskittämiseksi suo-
men kielen ulkomaalaisopetus siirrettiin 
vuonna 1987 takaisin suomen kielen lai-
tokselle. Samalla ulkomaalaisopetus sai 
oman toimisto sihteerin. Vuonna 1988 
Suomen kieli ja kulttuuri -oppimäärä laa-
jeni 35 opinto viikon laajuiseksi entisen 15 
opintoviikon sijaan. Oppi aineessa alettiin 
myös tarjota opettajankoulutusta suomi 
toisena ja vieraana kielenä -alalle suun-
tautuville ja sillä jo toimiville. Vuonna 
1989 opiskelijamäärät kasvoivat edelleen, 
ja oppiaine siirtyi suurempiin tiloihin 
päärakennuksen uuden puolen viiden-
teen kerrokseen vuonna 1989.

Kuudennessa ja laajimmassa luvussa 
kuvataan suomen kieli toisena ja vie-
raana kielenä -opetuksen suurta laajene-
mista 1990-luvulla. Euroopan unioniin 
liittymisen myötä yliopiston paine kan-
sainvälistyä vaikutti myös suomen kie-
len opetukseen. Vuonna 1991 käynnistet-
tiin projekti luontoinen yhteistyöhanke 
suomen kielen ulkomaalaisopetuksen 
ja opettajankoulutuksen kehittämiseksi. 
Hankkeen loppuraportin tukemana suo-
men kielen ulkomaalaisopetukseen esi-
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tettiin vuonna perustettavaksi apulais-
professorin ja assistentin virat. Vuonna 
1995 professoriksi valittiin Jyrki Kallio-
koski ja assistentiksi Salla Kurhila. Virat 
vakinaistettiin vuoden 1998 alusta. Jyrki 
Kalliokoski jatkoi professorina, ja assis-
tentiksi valittiin Henna Makkonen-Craig. 
1990-luvulla suomen kielen ulkomaalais-
opetuksessa toimi neljä lehtoria ja kolme 
päätoimista tuntiopettajaa sekä kokopäi-
väinen toimistosihteeri. Suomen kieli ja 
kulttuuri  -oppiaine laajeni syksyllä 1994, 
jolloin opintotarjontaan lisättiin syven-
tävät opinnot. Oppi aineen ensimmäinen 
pro gradu -tutkielma valmistui vuonna 
1996. Nopeasti kohoavan opiskelijamää-
rän vuoksi pidettiin keväällä 1998 ensim-
mäinen valintakoe Suomen kieli ja kult-
tuuri -oppiaineeseen.

Teoksen seitsemännessä luvussa esi-
tellään Helsingin yliopiston ulkomaa-
laisopiskelijoiden määriä. Ulkomaalai-
sia opiskelijoita oli Helsingin yliopis-
tossa vuonna 1965 lähes sata, vuonna 
1975 yli 300, vuonna 1985 lähemmäs 500 
ja vuonna 1995 jo yli 1 200. Suomen pe-
ruskursseilla opiskelijoita oli 1960-luvulla 
parisenkymmentä, 1970-luvulla määrä lä-
henteli neljääkymmentä ja 1980-luvulla 
kuuttakymmentä. Suomen kieli ja kult-
tuuri -oppiaineen opiskelijamäärät ovat 
kasvaneet vuoden 1982 noin 25 opiskeli-
jasta vuoden 2001 580 opiskelijaan. 

Viimeisessä luvussa käsitellään Helsin-
gin yliopiston suomen kielen ulkomaa-
laisopetuksen näkyvyyttä mediassa. Eni-
ten aihetta on Hämäläisen mukaan kä-
sitelty yliopiston sisäisissä medioissa, 
muun muassa Yliopisto- ja University Cir-
cle -lehdissä. Yksittäisten esimerkkien 
kirjo on kuitenkin suuri, Virittäjästä Suo-
men  Kuvalehteen. Lehtiartikkeleiden ai-
heet ovat vaihdelleet suomen kielen hen-
kilöstön ja opintojen esittelystä suomen 
kielen kansainväliseen asemaan Helsin-
gin yliopistossa. S2-tutkimusta on luon-
nollisesti julkaistu laajasti suomalaisissa 
ja  ulkomaalaisissa tiedelehdissä.

Lopuksi

Suosittelen Hämäläisen teosta kaikille, 
jotka ovat kiinnostuneet suomi vieraana 
ja toisena kielenä -alan historiasta ja taus-
toista. Teos toimii hyvin alan eri vuosi-
kymmenten käsikirjana, josta voi halutes-
saan tarkastaa, mitä alalla on tapahtunut. 
Hämäläinen esittelee suomen kielen vai-
heita seikkaperäisesti, pöytäkirja- ja mui-
hin merkintöihin tukeutuen. Vaikka useat 
lainaukset historiallisista dokumenteista 
paikoitellen heikentävät teoksen luetta-
vuutta, perinpohjainen taustamateriaalin 
käyttö ja useat liitteet, joiden kautta lukija 
pääsee itse sukeltamaan historiaan, luovat 
kehykset, joihin Hämäläinen oman koke-
muksensa pohjalta maalaa kiinnostavan 
kuvan suomen kielen ulkomaalaisope-
tuksen 50-vuotisesta taipaleesta. Melkein 
sata sivua liitteitä tarjoaa myös lisätietoja 
Helsingin yliopiston suomen kielen ulko-
maalaisopetuksesta varsinaisen tekstin li-
säksi. Kirjaa lukiessa saa itse elävästi elää 
ne monet vaiheet, anomukset ja selvityk-
set, joita on vaadittu, että suomen kieli 
toisena ja vieraana kielenä -opetus elää 
tänä päivänä vahvana Helsingin yliopis-
tossa. Kirja tarjoaa myös katsauksen sii-
hen, kuka on kukin S2-alalla, vaikkakin 
vain Helsingin yliopiston näkökulmasta.

Leena Maria Heikkola 
l.m.sukunimi@iln.uio.no

Kirjoittaja on tutkijatohtori Senter for fler 
språklighet -huippuyksikössä Oslon yliopistossa. 
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