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TIIVISTELMÄ PARIISIN SUOMALAISTEN KAKSIKIELISYYS -TUTKIMUKSESTA

HEI PARIISIN SUOMALAISET !

Kiitän  lämpimästi  kaikkia,  jotka  täyttämällä  kyselykaavakkeen,  haastattelujen  kautta  tai 

muuten osallistuivat viime kevään ja kesän aikana tutkimukseen, jonka aiheena oli Pariisin 

seudun  alueella  (vakituisesti)  asuvat  Suomalaiset,  heidän  kaksikielisyytensä  ja  kielen 

siirtyminen sukupolvilta  toisille.  Kiitokseni  myös  tehokkaasta  avusta eri  organisaatioille  ja 

järjestöille  vain  muutamia  mainitakseni  :  Suomen  Suurlähetystölle,  Ranskan  ja  Suomen 

Suomi-Seuroille,  Pariisin  Suomi-koululle,  Suomalaiselle  Osakunnalle  jne.  sekä  erikoiset 

kiitokseni ystävällisille Pariisin Suomi-Koulun lasten vanhemmille. 

Kyseessä oli pienimuotoinen « mémoire » -tutkimus, joka liittyi Master FLE (Français Langue 

Étrangère)  -opiskeluuni  Burgundin  yliopistossa  Dijonissa.  Tutkimukseen  osallistuneiden 

pyynnöstä teen lyhyen yhteenvedon sen tuloksista.

PARIISIN SUOMALAISET 

Tarkkaa  lukumäärää  Pariisin  Suomalaisista  ei  ole,  mutta  heitä  arvellaan  olevan  Pariisin 

alueella noin 3000. Kyselykaavakkeen täytti 37 aikuista suomalaista, joilla vähintään toinen 

vanhemmista  on  Suomalainen.  Osallistujien  pienestä  lukumäärästä  johtuen  tutkimuksen 

tuloksia ei voi yleistää, mutta ne ovat suuntaa antavia. Tulokset on saatu henkilökohtaisten 

havaintojeni, haastattelujen ja kyselykaavakkeen kautta.

Kysymykseen  “ketä  Pariisin  Suomalaiset  ovat”  tutkimus  antoi  seuraavia  tietoja.  Suomea 

puhuvat pariisilaiset ovat useimmiten Suomesta aikuisena työn tai aviopuolison / avopuolison 

perässä  Ranskaan  muuttaneita  suomalaisia,  toisen  vanhemman/vanhempien  mukana 

Ranskaan muuttaneita lapsia tai toisen polven suomalaisia, jotka ovat useimmiten syntyneet 

Ranskassa, joiden äidinkieli on ranska ja joilla on suomalainen äiti.

Pariisin Suomalaiset ovat etupäässä naisia, kyselykaavakkeeseen vastanneista heitä oli 35, 

mukana oli vain 2 miestä. Tilastokeskuksen tiedot varmistavat naisten ylivoiman Ranskaan 

muuttavista  Suomalaisista,  vuonna  2011  naisia  oli  102,  miehiä  86.  Tutkimuksen  35:stä 

naisesta  27  oli  avioliitossa  ja  5  avoliitossa  jonkin  muun  kuin  suomen  kansalaisuuden 

omaavan  miehen  kanssa,  yksi  oli  eronnut  ja  4  henkilöä  elivät  yksin.  Miehistä  toinen  oli 

naimisissa,  toinen  eli  yksin.  Korkeakoulututkinnon  oli  suorittannt  31  henkilöä  37:stä 

osallistujasta ja suurin osa kävi ansiotyössä kodin ulkopuolella, kotiäitejä oli vastaajista 3.

Lapsia,  toisen  sukupolven  edustajia,  tutkimukseen  osallistuneilla  37:llä  Suomalaisella  oli 

yhteensä 66. 
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TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEET SUOMEN KIELTÄ PUHUVAT AIKUISET

Miehiä 2

Naisia 35

Yhteensä                                                                                              37

Alkuperäinen kotimaa Ranska 3

Alkuperäinen kotimaa Suomi 34

Äidinkieli ranska 7

Äidinkieli suomi 30

Vastaajien ikärakenne ja lasten lukumäärä :

IKÄ AIKUISTEN  LUKUMÄÄRÄ 
(ensimmäinen sukupolvi)

LASTEN LUKUMÄÄRÄ 
(toinen sukupolvi)

20 – 30 vuotta 3 0

30 – 40 vuotta 9 19

40 – 50 vuotta 9 16

50 – 60 vuotta 7 14

60 – 70 vuotta 7 16

Yli 70 vuotta 2 3

Yhteensä : 37 aikuista 66 lasta

Tutkimuksen päämääristä ensimmäinen oli selvittää, ovatko Pariisin Suomalaiset säilyttäneet 

suomen kielen taitonsa. Kysymykseen “Millainen on suomen kielen taitosi” ensimmäisen ja 

toisen sukupolven aikuiset vastasivat seuraavasti :

MILLAINEN ON SUOMEN KIELEN TAITOSI

Suomi on äidinkieleni 6

Puhun erittäin hyvää suomea 7

Puhun hyvää suomea 19

Puhun sujuvaa suomea 3

Puhun suomea keskinkertaisesti 1

Ymmärrän ja puhun hyvää suomea, mutta lukeminen ja 
kirjoitus on vaikeaa

1

Yhteensä : 37 henkilöä

Vastaajat  ovat  itse  arvioineet  kielitaitonsa,  joten  voidaan  tietysti  epäillä  vastausten 

todenperäisyyttä.  Havaintojeni  perusteella  ja  tavattuani  useita  vastaajista  sanoisin,  että 

yleisesti ottaen Pariisissa kauankin olleilla Suomalaisilla on vielä hyvä suomen kielen taito. 

Sitä  huolletaan  tietoisesti  jopa  kielenhuoltokursseilla  ja  suurin  osa  vastanneista  yrittää 
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säilyttää kielitaitonsa mahdollisimman hyvänä lukemalla suomalaista kirjallisuutta, katsomalla 

elokuvia, internetin välityksellä, lomailemalla Suomessa jne. Lisäksi mukana oli muutamia, 

jotka jo ehkä ammattinsakin puolesta joutuvat pitämään kielitaitoaan ajan tasalla : kääntäjät, 

opettajat, toimittaja, jne. 

Yllä olevan taulukon “Puhun sujuvaa suomea“ (3 henkilöä) ja “Ymmärrän ja puhun hyvää 

suomea,  mutta  lukeminen  ja  kirjoitus  on  vaikeaa”  (1  henkilö)  -vastaukset  tulevat  toisen 

polven suomalaisilta, joiden äidinkieli on ranska ja joilla on suomalainen äiti. “Puhun suomea 

keskinkertaisesti” - vastauksen antoi henkilö, joka on tullut lapsena Ranskaan. Toisen polven 

suomalaisista löytyy hyviä, varsinkin suullisen kielitaidon omaavia.

MILLAISTA SUOMEN KIELTÄ PUHUU ENSIMMÄINEN SUKUPOLVI PARIISISSA ?  

Kysymykseen  “Puhutteko  mielestänne  nyt  samanlaista  suomen  kieltä  kuin  Suomessa 

ollessanne”  vastattiin  seuraavasti :  9  vastaajaa  sanoi  puhuvansa  samaa,  hyvää  suomen 

kieltä kuin Suomessa ollessaan,  he eivät määrittele kieltä tarkemmin.  4 vastaajaa  puhui 

samaa kirjakieltä  kuin  Suomessa ollessaan.  6 vastaajaa sanoi  puhuvansa samaa, hyvää 

suomen kieltä kuin Suomessa ollessaan, he puhuvat edelleen kotipaikkakuntansa murretta. 

3  vastaajaa  ilmoitti  suomen kielen  puhumisen  vaikeutuneen.  He  eivät  aina  löydä sanoja 

ilmaisemaan itseään suomen kielellä, koska heillä on vain harvoin tilaisuus käyttää sitä. 4 

vastaajaa  sanoi  sekoittavansa  suomalaisiin  lauseisiin  ranskalaisia  sanoja.  Tämä on  aika 

yleistä  pitkään  Ranskassa  olleiden  keskuudessa  varsinkin  silloin,  kun  kyseessä  on 

Ranskassa  opittu  ammattisanasto  tai  nopeasti  uudistuva  tekniikkaa  esim.  tietokoneita, 

puhelinta jne. koskeva sanasto, jota ei ole opittu suomeksi ; nämä sanat korvataan usein 

suomea  puhuttaessa  ranskalaisella  sanalla.  Eräs  vastaaja  sanoi  lisäävänsä  ranskalaisiin 

sanoihin suomen kielen suffiksi-päätteitä.  Joillakin suomen kielen puhe on jäykkää, koska 

sanoja joutuu etsimään ja joskus pitää ottaa elekieli  avuksi.  Suomen kieleen tulee myös 

jatkuvasti uusia sanoja ja sanontoja, joita ei usein ulkomailla asuttaessa tunneta.

Oli  mielenkiintoista todeta, että monet murretta Suomessa kotipaikkakunnallaan puhuneet 

jatkavat murteen puhumista. Osoittaisiko se, että Suomessa murretta ei pidetä virallista kieltä 

alempiarvoisena, josta yritetään päästä eroon ? Ranskassahan eri alueiden “kieliä”, murteita 

(les langues régionales, les dialectes...) on kauan pidetty virallisen ranskan kielen varjossa ja 

alempiarvoisina “kielinä”, joiden puhuminen on usein lopetettava jos havittelee esimerkiksi 

korkeampaa sosiaalista asemaa. Ranskan Kongressi tunnusti virallisesti niiden (les langues 

régionales) olemassaolon Ranskassa vasta vuonna 2008. 

SUOMEN KIELI JA  TOISEN SUKUPOLVEN AIKUISET PARIISILAISET

Tutkimukseen  vastanneet  toisen  sukupolven  aikuiset  Suomalaiset,  jotka  ovat  eläneet 

Ranskassa  ja  joilla  on  useimmiten  ranskan  ja  suomen  kansalaisuus,  ovat  omaksuneet 

suomalaisen  identiteetin  ja  ovat  kiintyneitä  suomen  kieleen.  Se  on  tärkeä  heidän 

elämässään, ja mukana oli erilaisia kommentteja : “Minulla on kaksi kotimaata, koska minulla 

on  kaksi  kieltä  ja  kulttuuria”.  “Olen  aina  ollut  ylpeä  kaksikielisyydestäni,  se  on  rikkaus 
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elämässäni”. “Ranska on vahva kieleni, mutta suomen kieli on tärkeä minulle, tunnen itseni 

ehkä hiukan enemmän suomalaiseksi kuin ranskalaiseksi” jne. He ovat oppineet kielen eri 

tavoin,  toiset  ainostaan  puhumalla  lomilla  sukulaisten  kanssa  Suomessa  ja  lukemalla 

loppuvuoden  Aku  Ankkaa  Pariisissa,  toiset  kotona  puhumalla  äidin  kanssa  tai  käymällä 

Suomi-koulussa. Kieli ja sen mukana suomalainen identiteetti on tullut luonnollisesti osaksi 

heidän elämäänsä.

Osa  toisen  polven  Suomalaisista  puhuu hyvää  suomen kieltä  ;  joillakin  on  ranskalainen 

korostus,  joskus  suomen  sijamuodot  tuottavat  vaikeuksia  samoin  kuin  R-kirjaimen 

lausuminen. Monet selviävät hyvin suullisella kielitaidolla, mutta kirjoitus tuottaa vaikeuksia 

jos kieli on opittu juttelemalla, eikä kirjoitusta ole harjoitultu. Vaikka kielitaito olisi huonokin,  

kaikkien  mielestä  edes  jonkinlainen  suomen  kielen  hallitseminen  on  rikkaus  heidän 

elämässään. Useat toisen polven aikuiset katuvat, jos eivät ole oppineet kieltä lapsena, ja 

yrittävät paikata puutetta myöhemmin, mikä on tietysti vaikeampaa.

SUOMEN KIELI JA  TOISEN SUKUPOLVEN PARIISILAISET LAPSET

Tutkimuksen  toisena  päämääränä  oli  saada  tietoja  siitä  siirtyykö  suomen  kieli  aikuisilta 

lapsille ja miten se tapahtuu. Kyselykaavakkeeseen vastanneista (37 henkilöä) 13 perhettä 

sanoi  puhuvansa kotikielenään ranskaa,  3 suomea, 20 perhettä puhui molempia kieliä  ja 

mukana oli yksi tyhjä vastaus. Voidaan todeta, että suurin osa perheistä puhui kahta kieltä, 

vaikka osa perheenjäsenistä ei usein ymmärrä suomea. Käytännössä äidit puhuvat suomen 

kieltä lapsille ja koko perheen ollessa yhdessä kieli vaihtuu ranskaksi ; tämä käytäntö toimii  

hyvin  useimmissa  perheissä.  Kuitenkin  kielen  opettamisessa  lapsille  vaaditaan  tahtoa  ja 

tiedostettua, säännöllistä työskentelyä koko perheeltä.

Kysymykseen, “tahtovatko lapsenne oppia suomen kieltä” vastattiin seuraavasti : 13 kyllä, 1 

ei ja 11 vastausta joiden mukaan halu vaihtelee iän mukaan. Vanhempien vaikeutena onkin 

osata  motivoida lasta  eri  ikäkausina.  Ensimmäisenä  “vaikeana  paikkana”  pidettiin  lapsen 

lähtöä kouluun 6-vuotiaana (École primaire). Silloin ranskan kielen opiskelu ja käyttö tulee 

tiiviisti jokapäiväiseen elämään ja lapsen arvot ja motiivit muuttuvat. Tuli ilmi tapauksia, joissa 

lapset  eivät  halunneet,  että  heille  puhutaan  suomea  koulutovereiden  ollessa  läsnä  tai 

muutenkaan yleisillä paikoilla, jolloin ihmiset katsovat heitä ihmetellen. 

Kysymykseen, “onko Teistä vanhempana tärkeää,  että  lapsenne oppivat  suomen kielen”,  

annettiin 29 positiivista vastausta, neljä negatiivista vastausta (lapset, joille ei ole puhuttu 

suomea ja jotka löytyvät alla olevasta taulukosta sarakkeesta “olematon”), 4 perhettä antoi 

lapsen valita (he löytyvät taulukosta sarakkeesta “huono”).

LASTEN SUOMEN KIELEN TAITO

HYVÄ KESKINKERTAINEN VÄLTTÄVÄ HUONO OLEMATON

31 18 5 4 4

Mukana 62 lasta (puuttuu 4 vastausta)
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Kun  kyseessä  on  oman  lapsen  kielitaidon  arvioiminen,  vastaus  ei  ehkä  ole  aivan 

objektiivinen, mutta havaintojeni perusteella ja keskusteltuani lasten kanssa Suomi-koululla 

totesin,  että  useat  lapset  puhuvat  hyvää  suomen  kieltä.  Näille  lapsille  kieltä  puhutaan 

säännöllisesti, mutta ei välttämättä aina. Perheiden kokemusten perusteella voidaan sanoa, 

että lapset ovat taitavia eivätkä sekoita kieliä, vaikka äiti käyttäisi molempiakin. Isä käyttää 

useimmiten  vain  ranskan  kieltä,  joka  on  myös  koulun  kieli  ja  esimerkiksi  sukulaiset 

Suomessa vain suomea, mikä auttaa varmasti lasta pitämään kielet erillään.

Kysymykseen  “miksi  suomen  kieltä  ei  perheessänne  opeteta  lapsille”  vastattiin  kahdella 

tavalla  :  kielen  opettaminen  ja  käyttäminen  kotona  on  vaikeaa,  koska  osa  perheestä  ei 

ymmärrä  sitä  (useimmiten isä) ja  toiseksi  syyksi  mainittiin  ajan puute (useat  äidit  käyvät 

töissä kodin ulkopuolella).

“Mikä perheessänne motivoi lapsia oppimaan suomen kieltä” -kysymykseen vastattiin 

seuraavasti :

MIKÄ MOTIVOI LAPSIA SUOMEN KIELEN OPISKELUSSA

  Lomat ja perhe Suomessa 29

  Isovanhemmat 23

  Suomalaiset ystävät 17

  Suomalaisten kulttuuritapojen 

noudattaminen kotona (juhlien 

valmistelu, leipominen, koristelu jne.) 

16

  Suomi-koulu 12

  Osanotto suomalaisiin tapahtumiin 

Pariisissa (esim. joulujuhla)
3

  Muuta motivoivaa :  Kirjat, lehdet, DVD, elokuvat, suomalainen 

televisio, Internet-yhteydet suomalaisiin 

ystäviin...

Voisiko näistä tuloksista sanoa, että lasten suomen kielen opiskelumotivaation ylläpitäminen 

on helpompaa kun he ymmärtävät  miksi  kieltä  opiskellaan.  Suomen kielen taitaminen on 

välttämätöntä  lomilla Suomessa,  koska perhe siellä  (isovanhemmat,  serkut,  tädit,  jne.)  ei 

usein puhu ranskan kieltä.  Yhteyksien pitäminen Suomeen onkin erittäin tärkeää lapselle 

kielen ja kulttuurin oppimisen kannalta.

Kysymykseen  “Luuletteko  että  lapsenne  opettavat  suomen  kielen  lapsilleen” vastattiin 
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seuraavasti : 7 positiivista vastausta, 6 negatiivista vastausta, 19 en tiedä -vastausta ja 5 

tyhjää. Vanhempien on tietysti vaikea tietää miten lapset tulevat toimimaan tulevaisuudessa, 

vaikka  monilla  lapsilla  tuntuu  olevan  mielipide  suomalaisuudesta  ja  suomen  kielestä. 

Kieltävän vastauksen antaneet, toisen polven suomalaiset, jotka puhuvat itse suomea, mutta 

eivät  opeta  sitä  lapsilleen  ovat  tietysti  varmoja  vastauksestaan,  koska lapset  eivät  puhu 

suomea. Mutta on lapsia, jotka ovat sisäistäneet suomen kielen ja kulttuurin niin hyvin, että 

kielitaito vanhempien mielestä tulee menemään eteenpäin seuraavaankin sukupolveen.    

SUOMEN KIELI JA KOLMANNEN SEKÄ NELJÄNNEN SUKUPOLVEN PARIISILAISET

Kolmannen sukupolven aikuisia edustajia tuntuu olevan vähän tai ainakin he ovat vaikeasti 

tavoitettavissa.  Sain  tietoja  vain  viidestä  aikuisesta.  Yksi  heistä  (mies)  asuu  pysyvästi 

perheineen Suomessa,  loput  neljä  kolmannen polven  edustajaa eivät  ole  suomen kielen 

taitoisia.  Kolmatta sukupolvea edustavista lapsista sain tietoja kahdesta alle 3-vuotiaasta. 

Toisen äiti (isä on ranskalainen) opettaa suomen kieltä lapselleen omien vanhempiensa ja 

sisarustensa sekä Suomessa asuvien sukulaistensa tukemana. Toinen toisen sukupolven 

suomalainen  nuori  äiti  ei  suomen  kielen  taidostaan  huolimatta  opeta  kieltä  lapselleen. 

Tavoitin  myös  neljättä  sukupolvea  edustavan  lapsen,  joka  puhui  hyvää  suomea  äitinsä 

opastamana ja opiskeli sitä myös Suomi- koulussa.  

Vastauksista  voi  todeta,  ettei  suomen  kielen  siirtyminen  toista  sukupolvea  pidemmälle 

(kolmannelle  tai  neljännelle  sukupolvelle)  ole  lainkaan  itsestään  selvää.  Eräs  toista 

sukupolvea  edustava  nuori  mietti,  olisiko  esimerkiksi  englannin  opettaminen  lapselle 

tärkeämpää  kuin  suomen  kielen  opettaminen.  Kuitenkin  useampi  nuori  ilmaisi  halunsa 

opettaa suomen kieltä lapsilleen, mutta he epäröivät ja miettivät esimerkiksi sitä, oliko heidän 

oma kielitaitonsa riittävä opettamiseen.  

MITEN SUOMEN KIELTÄ OPITAAN? 

Useat  kyselykaavakkeeseen  vastanneet  samoin  kuin  haastatellut  kertoivat  omista 

kokemuksistaan  suomen  kielen  opettamisessa/opiskelussa.  Yhteinen  mielipide  oli,  että 

edellytys  kielen  oppimiselle  on  hyvät  opiskeluolosuhteet.  Tämä tarkoittaa  sitä,  että  koko 

perheen pitäisi  innostaa lasta  oppimaan kieltä  ja  kielen opiskelua tulisi  arvostaa ja  pitää 

tärkeänä. Molempia kieliä tulisi kunnioittaa tasavertaisina. Lapselle pitäisi antaa hyvä kuva 

kielestä ja suomalaisuudesta, jolloin hänellä olisi myönteinen asenne opiskeluun ja vahva 

motivaatio.  Hänen pitäisi  voida olla  ylpeä siitä,  että hän osaa toista kieltä.  Moni  vastaaja 

mainitsikin tässä yhteydessä sanan “ylpeä” tarkoittaen, että oppimisen kannalta olisi tärkeää, 

että lapsi voisi olla ylpeä toisesta kielestään ja suomalaisesta identiteetistään. Eihän ketään 

voi pakottaa oppimaan, vaan halu oppia pitää olla lapsella itsellään. 

Kokemus on osoittanut, että jos lapsen läheiset eivät pidä kielen oppimista tärkeänä, lapsen 

motivaatio  oppimista  kohtaan  laskee.  Edellä  esitetystä  taulukosta  ilmeni  myös,  että  jos 

vanhemmat  eivät  ottaneet  vakavasti  kielen  oppimista  vaan  antoivat  lasten  päättää 

opiskelusta, tuloksena oli huono kielitaito. Tuli ilmi, että valitettavasti on vielä aviopuolisoita, 
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jotka  eivät  halua,  että  heidän jälkeläisilleen opetetaan  suomen kieltä.  Se on  valitettavaa 

lasten  kannalta  ei  ainoastaan  kielen  suhteen,  mutta  myös  siksi,  että  suhteet  sukulaisiin 

Suomessa  voivat  katketa.  Myös  vanhempien  suhteilla  omaan  kulttuuriinsa  ja  omiin 

vanhempiinsa Suomessa on merkitystä lapsen kielen oppimiselle. Jos lasta ei viedä lomilla 

Suomeen,  kuva  äidin  kotimaasta  jää  kaukaiseksi  ja  epäselväksi  eikä  kieltä  opita 

luonnollisella tavalla arkisen elämän tilanteissa. Lapsen puhe saataa olla jäykkää kirjakieltä, 

josta puuttuu kaikki lapsille tyypilliset ilmaisut.    

Mukana oli  myös kaksi tapausta,  joissa lapsi  itse pyysi äidin lopettamaan suomen kielen 

puhumisen, koska hän ei halunnut sitä enää puhua. Toinen lapsista on jo aikuinen, hän on 

yhä  hyvin  kiinnostunut  Suomesta  ja  suomalaisesta  kulttuurista,  mutta  ei  varsinaisesti 

kielestä.

Millainen  on  suomen  kielen  tulevaisuus  monikulttuurisessa  Pariisissa,  jossa  se  on  kieli 

monien muiden kielten  joukossa ? Pariisin  ensimmäisen  sukupolven Suomalaiset  pitävät 

kiinni  äidinkielestään  ja  kulttuuristaan,  suomalaisesta  identiteetistään.  Tutkimus  osoitti 

kuitenkin, ettei kielen ja kulttuurin siirtyminen seuraaville sukupolville ole itsestäänselvyys, 

vaan  se  vaatii  halua  ja  tietoista  uurastusta  koko  perheeltä.  Tuli  kuitenkin  ilmi,  että  yhä 

useammat  toisen  polven  nuoret  opiskelijat  lähtevät  opiskelemaan  tai  työharjoitteluun 

Suomeen  ja  eräät  ovat  käyneet  rippikoulun  tai  autokoulun  Suomessa.  On  myös  nuoria 

miehiä,  jotka  ovat  suorittaneet  asevelvollisuuden Suomen armeijassa.  Näyttäisi  siltä,  että 

Suomi ja suomen kieli kiinnostavat ainakin osaa nuorisosta. Ehkä jotain olisi tehtävissä, että 

ne seuraavien sukupolvien  nuoret  pariisilaiset,  jotka haluaisivat  opettaa suomen kieltä  ja 

kulttuuria  lapsilleen,  mutta  jostain  syystä  epäröivät,  voisivat  saada  jonkinlasta  tukea 

toiminnalleen.

© Sirkka Belleguie, 2012

7


