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1 Johdanto 

 

Myyntineuvottelut ovat vuorovaikutustilanteita, joissa ammattilaiset keskustelevat 

ammattilaisten kanssa ja joissa osallistujat ovat yleensä läsnä sekä yksityishenkilöinä että 

jonkin yrityksen edustajina (Niemi 2015). Paitsi edustamansa yrityksen palveluja, 

osallistujat myyvät myös omaa osaamistaan, ammattitaitoaan ja ammatillista imagoaan. 

Lisäksi Suomen kokoisella talousalueella verkostojen ja henkilökohtaisten kontaktien 

merkitys korostuu ja varsinaisen formaalin myyntipuheen lisäksi epävirallisemmalla 

jutustelulla, vitsailulla ja kuulumisten vaihtamisella on myyntineuvotteluissa oma 

vuorovaikutuksellinen funktionsa. Myyntineuvotteluissa voikin olettaa yhdistyvän sekä 

institutionaalisen että arkikeskustelun piirteitä (ks. Koskinen 2001: 104), ja erityisesti 

keskustelijoiden roolit voivat vaihdella tilanteesta toiseen. 

 Keskustelunanalyysin tutkimusperinteessä on tapana erottaa 

institutionaalinen vuorovaikutus arkikeskustelusta. Peräkylän (1998: 177) mukaan 

institutionaalisella keskustelulla tarkoitetaan puhetta, jonka avulla puhujat suorittavat 

erilaisia institutionaalisia tehtäviä. Raevaaran, Ruusuvuoren ja Haakanan (2001: 13) 

mukaan nämä tehtävät jäsentävät vuorovaikutusta kahdella tavalla: toisaalta tehtäviin 

yhdistyvien, toimintaa ohjaavien mallien ja ihanteiden kautta, toisaalta taas tehtävien 

pohjalta eriytyneiden roolien välityksellä. Oleellista keskustelunanalyysin kannalta on se, 

miten nämä toimintamallit ja roolit tehdään keskustelutilanteessa näkyviksi eli millaisten 

konkreettisten puhekäytänteiden kautta ne toteutuvat keskustelussa (mas. 13). 

Periaatteessa nämä puhekäytänteet ovat samoja, joiden varaan arkikeskustelu rakentuu, 

mutta lisäksi voidaan erottaa joukko erityisesti institutionaaliselle vuorovaikutukselle 

ominaisia piirteitä (Peräkylä 1998: 180). 

 Esimerkkinä institutionaaliselle vuorovaikutukselle tyypillisistä piirteistä 

mainitaan usein   minä-pronominin korvautuminen me-pronominilla itseen viitatessa 

(esim. Drew ja Heritage 1992: 30–31; Raevaara ym. 2001: 18–19). Tällaista itseviitteistä 

tai institutionaalista me-pronominia käytettäessä institutionaalinen rooli ohittaa 

henkilökohtaisen identiteetin ja henkilö puhuu organisaation tai instituution edustajana 

tai sen puolesta (Drew ja Heritage 1992: 30). Kirjallisuudesta löytyy runsaasti 

esimerkkejä institutionaalisen me-pronominin esiintymisestä erilaisissa 

institutionaalisissa vuorovaikutusympäristöissä (esim. Silverman 1987: 58; Whalen, 

Zimmerman ja Whalen 1988: 344; Suchman ja Jordan 1990: 236, 238; Raevaara ym. 
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2001: 18), mutta ilmiötä ei ole toistaiseksi tarkasteltu yksityiskohtaisemmin. Laajin 

tutkimus aiheesta lienee oma kandidaatintutkielmani (Drews 2016), jossa tarkastelin 

minä- ja me-pronominien erilaisten esiintymien yleisyyttä ja funktioita yhdessä 

myyntineuvottelussa keskittyen erityisesti me-pronominin institutionaaliseen käyttöön. 

Tutkimukseni keskeisenä tuloksena totesin, että tutkimusaineistossani institutionaalinen 

me-pronomini oli hyvin yleinen ja monipuolisesti käytetty vuorovaikutuksellinen 

resurssi. Tutkimukseni antoikin viitteitä siitä, että me-pronominin institutionaalinen 

käyttö saattaisi olla erityisesti myyntivuorovaikutukselle ominainen piirre, jonka kautta 

institutionaaliset roolit ja toimintamallit toteutuvat keskustelussa. 

 Tässä tutkimuksessa jatkan kandidaatintutkielmassani aloittamaani työtä ja 

selvitän laajemman ja edustavamman aineiston perusteella itseviitteisten pronominien ja 

muiden ensimmäisen persoonan ilmaisujen käyttöä ja merkitystä vuorovaikutuksellisena 

resurssina myyntineuvotteluissa. Päämielenkiinto on edelleen institutionaalisen monikon 

ensimmäisen persoonan ja yksikön ensimmäisen persoonan vaihtelussa, mutta kiinnitän 

aiempaa enemmän huomiota myös monikon ensimmäisen persoonan muihin käyttöihin. 

Kandidaatintutkielmassani havaitsin lisäksi, että institutionaalista me-pronominia vastaa 

yksikön toisessa persoonassa institutionaalinen te-pronomini, ja tässä tutkimuksessa 

toteutan perusteellisemman analyysin myös toisen persoonan ilmaisujen käytöstä 

myyntineuvotteluissa. 

 Tutkimukseni tavoitteet ovat kahtalaiset. Ensisijaisena tutkimuskohteenani 

ovat myyntineuvottelut, ja tältä kannalta pyrin ennen kaikkea luomaan kokonaiskuvan 

siitä, miten yksi keskeinen vuorovaikutuksen resurssi – persoonapronominit ja muut 

persoonaa ilmaisevat valinnat – ilmenee tässä ympäristössä. Tältä osin tutkimustulokseni 

koskevat siis myyntivuorovaikutusta omana vuorovaikutustyyppinään. Toisaalta 

institutionaalinen vuorovaikutus tapahtuu aina kahdenlaisten instituutioiden 

leikkauspisteessä: keskustelu itsessään on instituutio, ja institutionaalisessa 

vuorovaikutuksessa se kohtaa yhteiskunnan laajemmat instituutiot (Peräkylä 1998: 180). 

Tältä kannalta mitä tahansa erillistä vuorovaikutusympäristöä koskeva tutkimus 

hyödyttää samalla koko keskusteluinstituutiota, siihen liittyviä erityispiirteitä, rakenteita 

ja puhekäytänteitä koskevaa tutkimusta (Raevaara ym. 2001: 33). Tavoitteenani on siten 

laajentaa tietämystä persoonavalinnan merkityksestä vuorovaikutusresurssina 

yleisemminkin. 

 Tutkimusaineiston ja -asetelman esittelen yksityiskohtaisemmin luvussa 3. 

Sitä ennen teen vielä lyhyen katsauksen aiempaan myyntivuorovaikutusta ja 
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institutionaalista me-pronominia käsittelevään tutkimukseen (luku 2). 

 

2 Tutkimuksen teoreettinen tausta 

 

2.1 Myyntineuvottelut institutionaalisena vuorovaikutusympäristönä 

 

Institutionaalisen keskustelun tutkimus on painottunut sellaisiin 

vuorovaikutusympäristöihin, joissa yksityishenkilöt tai maallikot keskustelevat 

instituutioiden edustajien kanssa. Tyypillisiä tutkimuskohteita ovat olleet esimerkiksi 

hätäkeskuspuhelut, luokkahuonevuorovaikutus, oikeussalivuorovaikutus ja keskustelut 

lääkärin vastaanotolla (esim. Heritage ja Clayman 2010).  Huomattavasti vähemmän on 

tutkittu institutionaalisia keskusteluja, joissa molemmat osapuolet edustavat jotakin 

instituutiota. Näin on esimerkiksi juuri myyntineuvotteluissa, joissa kahden yrityksen 

edustajat keskustelevat keskenään. On mahdollista, että tällaisessa kahden instituution 

välisessä vuorovaikutuksessa keskustelun institutionaalisuus rakentuu ainakin osaksi eri 

tavoin kuin tyypillisessä instituutioiden ja maallikoiden välisessä vuorovaikutuksessa. 

 Tässä yhteydessä hyödyllinen on Armisen (2005: 20) esittämä erottelu 

muodollisen ja epämuodollisen institutionaalisen vuorovaikutuksen välillä. 

Muodollisissa vuorovaikutustyypeissä keskustelun rakenne ja puhekäytänteet poikkeavat 

olennaisesti arkikeskustelusta ja ovat ominaisia vain kyseiselle vuorovaikutus-

ympäristölle. Myös epämuodollisessa institutionaalisessa vuorovaikutuksessa on selviä 

eroja arkikeskusteluun, mutta keskustelijat voivat poiketa institutionaalisesta 

viitekehyksestä ja tukeutua arkikeskustelun käytänteisiin. (mp.). Myyntineuvottelut – ja 

ehkä valtaosa muustakin liike-elämän vuorovaikutuksesta – kuuluvat selvästi 

jälkimmäiseen: niissä erilaiset vitsailua, jutustelua ja kuulumisten vaihtamista sisältävät 

arkisemmat jaksot vuorottelevat yleensä varsinaisten institutionaalisten jaksojen kanssa 

(vrt. Zimmerman ja Boden 1991: 13).  

Myyntineuvottelujen luonteesta epämuodollisena institutionaalisena 

vuorovaikutuksena seuraa se, että erot arkikeskusteluun eivät aina ole kovin selviä tai 

kohosteisia. Siksi onkin tärkeää löytää juuri tälle vuorovaikutusympäristölle ominaiset 

piirteet, joiden varaan keskustelun institutionaalisuus rakentuu. Armisen (2005: 17) 

mukaan institutionaalisten keskustelujen analyysissa tehtävä on kaksiosainen. Ensin on 

löydettävä ne piirteet, joiden suhteen tarkasteltu vuorovaikutustyyppi eroaa 
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arkikeskustelusta, ja sitten tunnistettava vuorovaikutukselliset resurssit ja puhekäytänteet, 

joihin nämä poikkeamat perustuvat. 

Myyntineuvotteluja koskevaa keskustelunanalyyttistä tutkimusta ei ole 

aiemmin juuri tehty, mutta muita liike-elämän keskusteluaineistoja on tutkittu jonkin 

verran. Myyntineuvottelujen ominaispiirteitä kannattaakin lähteä hahmottelemaan 

tarkastelemalla muita liike-elämän vuorovaikutusympäristöjä sekä niihin liittyviä 

vuorovaikutustyyppejä käsittelevää tutkimusta. Esimerkiksi Heritagen ja Claymanin 

(2010: 1) mukaan keskustelunanalyyttisen tutkimuksen dramaattinen kasvu 1990-luvulla 

toi mukanaan paljon myös liike-elämän vuorovaikutukseen keskittyvää tutkimusta, 

joskaan he eivät anna esimerkkiä yhdestäkään tällaisesta tutkimuksesta. He mainitsevat 

kuitenkin kokoukset (business meetings) yhtenä keskeisenä tutkimuskohteena; 

periaatteessahan myyntineuvottelut ovat tällaisten kokousten erikoistapaus. 

 Jo 1980-luvulla Cuff ja Sharrock (1985) tutkivat vuorovaikutuksen 

jäsentymistä erilaisissa kokouksissa yleisellä tasolla. Heidän mukaansa erityisesti 

kokousten alkupuolella on tunnistettavissa arkipäiväisemmille kokoontumisille ja 

tapaamisille tyypillisiä toimintoja, esimerkiksi sopivan aloitustavan ja työjärjestyksen 

etsimistä sekä tähän liittyvää epävirallisempaa jutustelua (mas. 151). Kokouksille on 

lisäksi ominaista toimintojen paikallinen jäsentyminen osana vuorovaikutusta sekä 

vastavuoroisuus siten, että valitut toiminnot vaikuttavat muiden toimintojen 

valikoitumiseen (mas. 152). Cuff ja Sharrock (1985: 156–157) käsittelevät lyhyesti myös 

kokouksille tyypillistä vuorottelujäsennystä, joka perustuu heidän mukaansa virallisten 

tai epävirallisten puheen koordinoijien (talk coordinators) toimintaan. 

 Boden (1994) on tarkastellut liike-elämän ja julkishallinnon organisaatioita, 

niiden toimintaa ja rakentumista puheen kautta. Hän käsittelee perusteellisesti myös 

erilaisia kokouksia, joilla on hänen mukaansa keskeinen merkitys organisaatioiden 

jäsentymisessä sosiaalisen toiminnan kautta (mts. 81). Bodenin (1994: 84) määritelmän 

mukaan kokoukset ovat organisaation sisäisiä tai ulkoisia suunniteltuja kokoontumisia, 

joilla on ennalta päätetty aika, paikka, tarkoitus ja funktio, ja joissa osallistujat ovat 

paikalla jossakin roolissa. Tähän selvästi institutionaaliseen määritelmään sopivat myös 

myyntineuvottelut, vaikka Boden (1994) ei niitä erikseen mainitsekaan.  

Boden (1994: 83) jakaa edelleen kokoukset muodollisiin ja epämuodollisiin 

(vrt. Arminen 2005: 20). Muodolliset kokoukset noudattavat ennalta sovittua 

työjärjestystä, niissä on valmiit esityslistat ja organisaatiorakenteen määräämät 

osallistujat. Ne ovat tyypillisesti osallistujamääriltään suuria, ja puheenvuorojen 
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vaihtumista säädellään esimerkiksi puheenjohtajaa käyttämällä. Epämuodollisissa 

kokouksissa sitä vastoin on harvoin ennalta sovittua esityslistaa, niiden osallistujakunta 

vaihtelee ja niissä ei juuri käytetä varsinaista puheenjohtajaa, joskin yleensä joku 

osallistujista on muita hallitsevammassa roolissa keskustelun koordinoimisessa (vrt. Cuff 

ja Sharrock 1985: 157). Keskeinen ero muodollisten ja epämuodollisten kokousten välillä 

on niiden funktioissa: muodolliset kokoukset ovat tyypillisesti informaatio-

orientoituneita, niissä organisaation toiminnalle oleellista tietoa kootaan yhteen, 

työstetään, päivitetään, korjataan ja jaetaan eteenpäin. Epämuodolliset kokoukset sen 

sijaan ovat tehtävä- ja päätösorientoituneita, ja niiden motivaationa onkin yleensä jokin 

yksittäinen, pienemmän mittakaavan teema tai tavoite. (Boden 1994: 83–87). Tämä kuvaa 

hyvin myös myyntineuvotteluja: niiden lähtökohtana on tyypillisesti joko myyjä- tai 

asiakasorganisaation yhteydenotto, jonka pohjalta kokouksissa neuvotellaan esimerkiksi 

yhteistyömahdollisuuksista tai konkreettisista tarjous- ja sopimusvaihtoehdoista.  

 Puheenjohtajan tai epämuodollisemman puheen koordinoijan esiintyminen 

kokouksissa on selvä ero arkikeskusteluun, jossa vuorottelu tapahtuu vapaasti ilman 

rajoituksia. Bodenin (1994: 89–105) mukaan kokousten jäsentymisessä on havaittavissa 

myös muita arkikeskustelusta poikkeavia piirteitä, joiden pohjalta rakentuu kokonaiskuva 

kokouksista omana vuorovaikutustyyppinään. Cuffin ja Sharrockin (1985: 151) tavoin 

Boden (1994: 87) mainitsee kokouksille tyypilliset toistuvat toimintajaksot, kuten 

kokouksen avaaminen ja päättäminen. Hän pohtii myös kokousten kokonaisrakennetta, 

erityisesti sen sosiaalista jäsentymistä, joka peilaa taustalla olevan organisaation 

rakennetta (mts. 89). Toisaalta Boden (1994: 87, 89) kiinnittää huomiota myös kokousten 

epämuodollisiin, arkikeskustelua muistuttaviin jaksoihin – esimerkiksi kokousta 

edeltävään ja sitä seuraavaan jutusteluun (premeeting talk, postmeeting talk) – ja hänen 

mukaansa kokouksille onkin usein leimallista niiden sijoittuminen muiden toimintojen 

lomaan.  

 Myös Koskinen (2001) on tutkinut johtajien kokouspuhetta ja sen 

jäsentymistä työpaikan organisaation ja tekstien kautta. Hänen aineistonsa kokoukset 

noudattivat selkeää, toistuvaa rakennetta, joka jäljensi taustalla olevan organisaation ja 

siihen liittyvien tekstien rakenteen (mas. 116). Koskinen (2001: 112) korostaakin 

suunnitelmien ja tekstien merkitystä kokouspuhetta jäsentävänä intersubjektiivisena 

välineenä. Vaikka johtajien keskeinen työväline kokouksissa oli puhe, kokouksien 

yleinen rakenne tuotettiin teksteillä (mas. 113–118). Koskinen (2001) näkee siis 

organisaation kokousten taustalla olevana rakenteellisena tekijänä, kun taas Boden (1994) 
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hahmottaa asian toisin päin: kokoukset ja kokouspuhe ovat nimenomaan organisaatioiden 

sosiaalisen rakentumisen kanava ja väline.  

 Yhteenvetona edellä referoiduista tutkimuksista voidaan todeta, että 

kokouksia institutionaalisena vuorovaikutuksena erottaa arkikeskustelusta ainakin kolme 

ominaispiirrettä. Ensinnäkin vuorottelu ei kokouksissa yleensä tapahdu täysin vapaasti, 

vaan sitä ohjaa joko puheenjohtaja tai epämuodollisempi puheen koordinoija. Toiseksi  

erilaisissa kokouksissa on havaittu samantyyppisiä, institutionaalisesti orientoituneita 

toimintajaksoja (esimerkiksi kokouksen avaaminen ja päättäminen) ja vastaavasti 

epämuodollisempia, arkikeskustelua muistuttavia jaksoja. Kolmanneksi kokousten 

kokonaisrakenteen on todettu usein perustuvan johonkin vuorovaikutustilanteen 

ulkopuoliseen tekijään, kuten organisaatiorakenteeseen ja siihen liittyviin teksteihin 

(Koskinen 2001).  

Aiemman tutkimustiedon valossa vaikuttaa kaiken kaikkiaan siltä, että 

kokoukset vuorovaikutusympäristönä eivät edusta puhtainta tyyppiesimerkkiä 

institutionaalisesta keskustelusta, vaan pikemminkin ne muistuttavat monelta osin 

arkikeskustelua. Toisaalta tämä johtuu siitäkin, että kokous on varsin laaja yläkäsite, ja 

esimerkiksi Boden (1994) ja Cuff ja Sharrock (1985) eivät juuri puutu eri kokoustyyppien 

välisiin eroihin. Selkeämpiä erottelevia piirteitä voi olettaa löytyvän, jos tarkastellaan 

yksittäisen organisaation sisäisiä kokouksia, kuten Koskisen (2001) tutkimuksessa, tai 

tarkemmin rajattua kokoustyyppiä.  Tämä koskee myös ja ehkä erityisesti 

myyntineuvotteluja, joissa keskustelijat eivät välttämättä tunne toisiaan ja edustavat eri 

organisaatioita ja intressitahoja. Tällöin keskustelun jäsentymistä ohjaavien tekstien, 

rakenteiden ja vakiintuneiden käytänteiden vaikutuksen voi olettaa olevan pienempi kuin 

muodollisemmissa, instituutioiden sisäisissä kokouksissa ja neuvotteluissa. On 

mahdollista, että myyntineuvotteluissa vuorovaikutus jäsentyykin ennemmin paikallisesti 

ja vastavuoroisesti (vrt. Cuff ja Sharrock 1985: 152), jolloin yksittäisten keskustelijoiden 

rooli kokouksen muotoutumisessa ja etenemisessä korostuu. Huomio siirtyy vastaavasti 

laajempien rakenteiden tasolta yksittäisiin vuoroihin ja sanavalintoihin, siis puhtaasti 

leksikaalisten keinojen merkitykseen vuorovaikutuksen jäsentymisessä ja myös sen 

institutionaalisuuden rakentumisessa. 

 Kuten edellä jo totesin, ehkä yleisimmin institutionaaliseen 

vuorovaikutukseen liitetty leksikaalinen keino on ensimmäisen persooonan pronominin 

valinta: minä-pronominin korvautuminen me-pronominilla itseen viitatessa (esim. Drew 

ja Heritage 1992: 30–31; Raevaara ym. 2001: 18–19). minä- ja me-pronominien – tai 
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laajemmin yksikön ja monikon 1. persoonan – käyttö tarjoaakin ehkä aiemman kokouksia 

koskevan tutkimuksen löydöksiä hedelmällisemmän lähtökohdan tarkasteltaessa 

myyntineuvotteluja institutionaalisena vuorovaikutusympäristönä. Seuraavassa 

alaluvussa paneudun lähemmin tähän pronomini- ja persoonavalinnan 

institutionaalisuuteen ilmiönä.  

 

2.2 Pronomini- ja persoonavalinnan institutionaalisuus 

 

2.2.1 Deiksis, pronominit ja persoona 

 

Persoonapronominit ovat deiktisiä ilmauksia, joiden tulkinta on aina kontekstuaalinen 

(ISK 2004: 703). Deiksiksellä tarkoitetaan niitä kieliopillisia ja leksikaalisia keinoja, 

jotka liittävät ilmauksen kontekstiinsa (ISK 2004: 1363). Persoonapronominien ja mui-

den persoonan ilmausten tapauksessa kysymys on ennen kaikkea vuorovaikutustilanteen 

osapuolten identiteettien ja keskinäisten suhteiden jäsentymisestä osana vuorovaikutusta 

(Fillmore 1997: 61). Deiktisyyden voikin katsoa toimivan semanttisena resurssina erilais-

ten ryhmien rakentamiselle, ja erityisesti monikon ensimmäinen persoona toimii teks-

teissä ryhmän ja ryhmään kuuluvuuden rakentajana (Pälli 2003: 98). Vastaavasti deikti-

syys mahdollistaa erilaisten sosiaalisten roolien rakentamisen vuorovaikutuksessa, mistä 

institutionaalisen me-pronominin käyttö on yksi esimerkki. Institutionaalisen me-pro-

nominin vuorovaikutuksellinen perusta on siis persoonan ilmausten deiktisyydessä, siinä 

että niiden viittaussuhde vaihtelee kontekstin mukaan.  

Olen tähän asti puhunut aiemman tutkimuskirjallisuuden käsitteistöä nou-

dattaen nimenomaan institutionaalisesta me-pronominista. Periaatteessa institutionaali-

sessa me-käytössä on kuitenkin kysymys laajemmasta ilmiöstä, institutionaalisesta roo-

lista, jota ilmaistaan eri kielissä eri tavoin. Suomen kielessä ilmisubjekti on valinnainen 

1. ja 2. persoonan verbinmuodon yhteydessä tietyin ehdoin, ja erityisesti kirjoitetussa 

mutta myös puhutussa kielessä 1. tai 2. persoonan pronominisubjekti voi jäädä pois (ISK: 

871). Persoonan valinta ilmenee tällöin verbin persoonapäätteestä, ja institutionaalinen 

rooli voi siten olla läsnä, vaikka varsinainen institutionaalinen pronomini puuttuisikin. 

Lisäksi puhekielessä käytetään yleisesti monikon 1. persoonan mme-päätteisen persoona-
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muodon asemesta passiivimuotoa (ISK: 1221). Tällöin mitkään konkreettiset kielenai-

nekset eivät välttämättä eksplisiittisesti osoita persoonan valintaa, mutta institutionaali-

nen me-rooli voi silti olla kontekstissa ilmeinen.  

Edellä mainituista syistä käsittelen tässä työssä pelkän institutionaalisen 

me-pronominin asemesta laajemmin monikon 1. persoonan käyttöä ilmentämässä institu-

tionaalista roolia. Se voi ilmetä vuorovaikutuksessa paitsi me-pronominin myös verbin 

mme-päätteen tai vastaavan passiivimuodon kautta. Yleisemmin puhun institutionaali-

sesta me-roolista ja me-käytöstä, joka pitää sisällään kaikki kielelliset valinnat, joiden 

kautta institutionaalinen rooli tulee näkyväksi käytännön vuorovaikutuksessa. Kirjalli-

suutta referoidessani pitäydyn luonnollisesti alkuperäisen lähteen käsitteistössä.  

  

2.2.2 Moniviitteinen me 

 

Ison suomen kieliopin (2004: 706) mukaan sekä minä että me kuuluvat 

puheaktipronomineihin, joilla viitataan puhetilanteen osapuoliin; puhujan ja puhuteltavan 

roolit luonnollisesti vaihtuvat vuoron vaihtuessa. 1. persoonan pronomineja pidetään 

yleensä viittaussuhteen kannalta yksiselitteisinä: yksikkö viittaa puhujaan itseensä, ja 

monikossa on mukana muita henkilöitä puhujan lisäksi (Helasvuo 2006: 195). 

Useimmiten yksiköllisen minä-pronominin viittausala onkin puhetilanteessa 

tyhjentävästi määritelty – tosin on myös tapauksia, joissa viittaussuhde on avoin – kun 

taas me-pronominin viittausala on aina pääteltävä kontekstista ja voi jäädä myös 

avoimeksi (mas. 195). me voi tarkoittaa puhujajoukkoa, mutta viittaa yleisemmin 

joukkoon, johon puhuja esittää kuuluvansa ja joka vaihtelee tilanteen mukaan (ISK 2004: 

706). Tällaisen spesifin me-käytön tarkoitteena oleva ryhmä on yksiselitteisesti rajattu ja 

sen jäsenet joko käyvät ilmi kontekstista tai ovat muuten tosiasiallisesti kvalifioitavissa 

(Pälli 2003: 102).  

me-pronomini voi viitata myös esimerkiksi puhujan edustamaan 

kansalliseen tai poliittiseen ryhmän (ISK 2004: 706), jolloin tarkoitteena on spesifiä, 

määräjäsenistä ryhmää abstraktimpi joukko. Pälli (2003) käsittelee väitöskirjassaan 

perusteellisesti tällaista ei-spesifiä me-käyttöä, jossa hänen mukaansa ei ole kyse niinkään 

viittaamisesta ryhmään kuin ryhmän tuottamisesta yhtenäiseksi kategoriaksi osana 

vuorovaikutusta (mts. 101–102). Tällainenkin ryhmä voi olla ainakin teoriassa 
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kvalifioitavissa, kuten esimerkiksi suomalaiset kansallisena ryhmänä. Olennaisempaa on 

kuitenkin ryhmän yhteisyyden ja yhtenäisyyden perusta, esimerkiksi ryhmälle 

implisiittisesti tai suoraan konstruoitu yhteinen mielipide tai toiminta tai taustalla oleva 

laajempi kulttuurinen tulkintamalli (mts. 100). Voidaan ajatella, että me ei tässä 

tapauksessa viittaa yksinomaan tiettyyn ihmisryhmään vaan myös tätä ryhmää 

yhdistäviin sosiaalisiin ja kulttuurisiin konstruktioihin. me on abstraktio, jossa kiteytyy 

kulttuurisia representaatioita, luonnollistumia siitä, että me on ryhmänä toiminnaltaan, 

ajattelutavaltaan ja näkemyksiltään yhtenäinen kategoria (mts. 102).    

Myös Helasvuo (2006) käsittelee artikkelissaan monikon 1. persoonan 

käyttöä tapauksissa, joissa viittaus ei kohdistu spesifiin, määräjäseniseen ryhmään vaan 

jää avoimeksi.  Hän käyttää esimerkkinään keskustelua, jossa puhuja viittaa me-

pronominilla edustamaansa järjestöön ja sen jäseniin (mas. 196). Tällainen me-käyttö 

tulee lähelle pronominin institutionaalista tulkintaa. Keskeinen ero suhteessa Pällin 

(2003) esittelemään ryhmään kategoriana viittaavaan me-käyttöön on siinä, mikä on 

puhujan suhde me-pronominin tarkoitteena olevaan ryhmään. Helasvuon (2006: 196) 

esimerkissä on pelkän ryhmään kuulumisen lisäksi kysymys aseman tai roolin tuomasta 

valtuutuksesta puhua ryhmän puolesta tai sen edustajana. Tällaisen institutionaalisen 

roolin läsnäolohan on perinteisesti institutionaalisen me-käytön keskeinen 

määrittelykriteeri (Drew ja Heritage 1992: 30).  

Käytännössä institutionaalista me-roolia vastaavaa monikon 1. persoonan 

käyttöä sivuaa myös Pälli (2003: 102–103) käsitellessään spesifin ryhmän 

erityistapauksia, joissa konteksti jättää sinänsä määräjäsenisen tarkoitteen hämäräksi. 

Vaikka monikon 1. persoonan viittausalassa olevalle ryhmälle voitaisiin kontekstissaan 

antaa vain epämääräisrajainen kuvaus ’puhuja ja joitakin muita ihmisiä’, tarkoitteena 

oleva joukko voi silti koostua juuri tietyistä henkilöistä, jotka olisivat teoriassa 

lueteltavissa ja kuvailtavissa (mp.). Pälli (2003) käyttää esimerkkiä, jossa me viittaa tietyn 

yrityksen työntekijöihin, ja tarjoaa tällaiselle viittaukselle kaksi mahdollista tulkintaa. 

Ensinnäkin tarkoitteena voidaan ajatella olevan määräjäseninen ryhmä, jonka jäsenet ovat 

tarvittaessa yksilöitävissä. Toisaalta Pällin (2003: 103) mukaan voidaan myös ajatella, 

että me ei tällä tavoin käytettynä ole ensisijaisesti ihmisviitteinen, vaan viittaa 

organisaatioon, joka kuitenkin sisältää inhimillisiä toimijoita. Tällöin olennaiseksi 

merkitysulottuvuudeksi muodostuu asianosaisuus,  jonka merkitys korostuu, kun 

siirrytään pienistä ryhmistä laajempiin yksiköihin (mp.). Pällin (mp.) mukaan 

epämääräisrajaisiin kokonaisuuksiin viittaava me-käyttö näyttäytyykin nimenomaan 
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puhujan valintana, kun taas spesifiin ryhmään viittaaminen voidaan nähdä 

yksiselitteisemmin deiktisenä.  

 Keskustelunanalyyttisessä tutkimusperinteessä jo Sacks (1992) on 1960-

luvulla pitämillään luennoilla pohtinut me-pronominin viittaussuhteita käytännön 

vuorovaikutuksessa. Hänen mukaansa me-pronominin käyttö voidaan jakaa kahteen 

ryhmään. Ensinnäkin me voidaan tulkita ryhmän nimeksi (set name), jolloin se on 

korvattavissa ryhmän jäsenten nimillä (mts. 334). Tämä vastaa käytännössä Pällin (2003) 

spesifiä, määräjäsenistä me-käyttöä. Toisen Sacksin (1992: 334–335) mainitseman 

ryhmän muodostavat tapaukset, joissa me-pronominia käytetään kategoriana. Ryhmän 

jäsenet eivät tällöin ole lueteltavissa vaan me-pronominin voi ajatella viittaavan 

äärettömään populaatioon aivan kuten Pällin (2003) epäspesifissä, ryhmään kategoriana 

viittaavassa me-käytössä tai Helasvuon (2006) me-pronominin avoimissa 

viittaussuhteissa.   

 Edellä kuvattua teoreettista taustaa vasten voidaan ajatella, että monikon 1. 

persoonan institutionaalisessa käytössä yhdistyy kolme keskeistä piirrettä. Ensinnäkin 

viittaussuhde on epäspesifi tai avoin: viittauksen kohteena oleva ryhmä ei ole 

määräjäseninen, sen jäsenet eivät ole tyhjentävästi lueteltavissa tai kvalifioitavissa. 

Toinen relevantti piirre on asianosaisuus: puhujan institutionaalinen rooli tuo hänelle 

valtuutuksen puhua edustamansa instituution puolesta ja jopa sen asemassa (Drew ja 

Heritage 1992: 30). Juuri tämä institutionaalinen rooli erottaa monikon 1. persoonan 

institutionaalisen käytön Ison suomen kieliopin (2004: 706) mainitsemista tapauksista, 

joissa me-pronomini viittaa esimerkiksi puhujan edustamaan kansalliseen tai poliittiseen 

ryhmään. Kolmanneksi institutionaalisessa me-käytössä korostuu sen merkitys valintana: 

se on puhdasta deiktisyyttä monimuotoisempi vuorovaikutuksellinen resurssi, jonka 

avulla keskustelijat voivat vaihdella asentoaan suhteessa keskustelutilanteeseen, 

keskustelukumppaneihinsa ja edustamiinsa organisaatioihin hyvin monitasoisesti (ks. 

lukua 5). Nämä kolme piirrettä ovat ratkaisevassa asemassa, kun luvussa 4 tarkastelen 

monikon 1. persoonan institutionaalista käyttöä suhteessa persoonan muihin käyttöihin. 

Sitä ennen esittelen kuitenkin lyhyesti me- ja te-pronominien institutionaalista käyttöä 

käsittelevää aiempaa keskustelunanalyyttistä tutkimusta. 
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2.2.3 Monikon 1. persoonan institutionaalinen käyttö 

 

Jo Sacks (1992: 713) toteaa klassisissa luennoissaan, että me-pronominia käytetään itse-

viitteisenä pronominina, kun puhutaan jonkin organisaation puolesta tai sen edustajana. 

Drew ja Heritage (1992: 30) käyttävät ilmiöstä nimeä itseviitteinen me; Raevaara ym. 

(2001: 18–19) puolestaan puhuvat me-pronominin institutionaalisesta käytöstä. Kuten 

edellä jo totesin, kysymys on valinnasta ja roolityöstä: käyttäessään institutionaalista me-

pronominia keskustelijat osoittavat puhuvansa roolissaan organisaation tai instituution 

edustajana (Drew ja Heritage 1992: 30). Persoonan valinta toimii siis vuorovaikutuksel-

lisena välineenä, jonka avulla keskustelijat suuntautuvat institutionaaliseen kontekstiin ja 

samalla myös rakentavat tätä kontekstia (mts. 29). 

 Drew’n ja Heritagen (1992: 30) mukaan kirjallisuudesta löytyy lukuisia esi-

merkkejä institutionaalisesta monikon 1. persoonan käytöstä; he itse käsittelevät teokses-

saan kolmea tällaista esimerkkikatkelmaa. Ilmeisesti varhaisin julkaistu konkreettinen 

esimerkki on Silvermanin (1987: 58; suomennos minun) esittämä katkelma lääkärin vas-

taanotolta. Siinä lääkäri suosittelee testiä sydänsairaan lapsen vanhemmille: 

 

Esim. 1 

01   Dr:      Hm (2.0) the the reason for doing the test is, I mean 

    hm       syy testin tekemiselle on se, tarkoitan että 

02    I’m 99 per cent certain that all she’s got is a ductus 

    olen 99-prosenttisen varma että hänellä on vain avoin  

    valtimotiehyt  

03   F:    Hm hm 

    hm hm 

04   M:    I see 

              ymmärrän 

05   Dr:      However the time to find out that we’re wrong is not 

    joka tapauksessa hyvä hetki huomata että olemme  

06            when she’s on the operating table 

    väärässä ei ole se kun hän on jo leikkauspöydällä 

 

Ensimmäisessä vuorossaan (r. 1–2) lääkäri käyttää yksikön 1. persoonan pronominia I 

perustellessaan testin tarpeellisuutta; hän vetoaa omaan ammatilliseen kokemukseensa 

arvioidessaan, että todennäköisesti diagnoosi on avoin valtimotiehyt ja testi on siksi vain 

varotoimenpide. Toisessa vuorossaan (r. 5) lääkäri siirtyy kuitenkin käyttämään institu-

tionaalista monikon 1. persoonan pronominia we ottaessaan esille mahdollisuuden, että 

hän olisikin erehtynyt arviossaan.  Siirtymällä näin puhumaan institutionaalisessa roolis-
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saan sairaalan edustajana lääkäri välttää implisiittisen tulkinnan, että hän itse olisi vää-

rässä ja henkilökohtaisesti vastuussa mahdollisesta virhearviosta (Drew ja Heritage 1992: 

31). Institutionaalinen monikon 1. persoona toimii siis tässä myös välineenä väistää on-

gelmallinen vuoro, lääkärin oman asiantuntijuuden kyseenalaistaminen ja henkilökohtai-

sen vastuun ottaminen.  

 Whalenin ym. (1988: 344; käännös minun) hätäkeskuspuheluita käsittele-

vässä tutkimuksessa on esimerkki, jossa keskustelun molemmat osapuolet käyttävät ins-

titutionaalista monikon 1. persoonaa: 

 

Esim. 2 

01   D:       Hello? What’s thuh problem? 

    hei? mikä  hätänä? 

02   C:       We have an unconscious, uh:, diabetic 

    meillä on täällä tiedoton, uh:, diabeetikko 

03   D:       Are they insiduv a building? 

    ovatko he sisällä rakennuksessa? 

04   C:       Yes they are: 

    kyllä ovat 

05   D:       What building is it 

    mikä rakennus se on  

06   C:       It’s thuh adult bookstore 

    se on aikuisten kirjakauppa 

07   D:       We’ll get somebody there right away 

    lähetämme jonkun sinne heti paikalla 

 

Puhelussa kirjakaupan myyjä soittaa hätäkeskukseen, koska diabeetikkoasiakas on men-

nyt tiedottomaksi liikkeen tiloissa. Hän käyttää institutionaalista monikon 1. persoonaa 

(r. 2) siksi, että soittaa hätäkeskukseen nimenomaan roolissaan kirjakaupan myyjänä ja 

siis liikkeen edustajana. Puheluun vastannut hätäkeskuspäivystäjä käyttää institutionaa-

lista monikon 1. persoonaa samasta syystä (r. 7). Tässä tapauksessa tosin kyseessä voisi 

olla myös spesifi ja määräjäseninen mutta kontekstissaan avoimeksi jäävä me-käyttö, 

koska hätäkeskuspäivystys on tiimityötä (Heritage ja Clayman 2010) ja D saattaa siten 

viitata yhtä hyvin omaan tiimiinsä konkreettisena ryhmänä.  

 Suchmanin ja Jordanin (1990: 238; käännös minun) tutkimushaastatteluja 

käsittelevässä artikkelissa on esimerkkikeskustelu, jossa haastateltava esittää yksikön 1. 

persoonassa omaa epätietoisuuttaan alleviivaavan lisäkysymyksen. Haastattelija sitä vas-

toin käyttää institutionaalista monikon 1. persoonaa vastatessaan tähän haastateltavan tar-

kentavaan kysymykseen: 

 

Esim. 3 

01   Mrs:     Uh huh. I guess the problem I’m having with the  
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    uh huh. luulen että ongelmani tämän kysymyksen  

02            question is, when you say cut down his activities 

    kanssa on se, kun sanot(te) vähentää aktiviteettejaan 

03            does that mean that, that he really, you know,  

    tarkoittaako se että, että hän todella, tiedättehän, 

04            wasn’t:: doing things actively or that he wasn’t  

    ei tehnyt asioita aktiivisesti vai että hän ei 

05            doing what he would normally do:: 

    tehnyt mitä hän normaalisti tekisi 

06   I:       Well we, uh, we take the thing that the person 

    no  me, uh, me tarkoitamme asiaa jota henkilö 

07            would normally do… 

    tekisi normaalisti 

 

 Suomenkielisestä kirjallisuudesta olen löytänyt kaksi konkreettista esi-

merkkiä, joissa institutionaalinen monikon 1. persoona on huomion kohteena. Raevaara 

ym. (2001: 18) analysoivat puhelinkeskustelua, jossa soittaja teeskentelee ystävälleen 

olevansa TV-lupatarkastaja ja jäljittelee puheessaan erilaisia institutionaalisen puheen 

stereotyyppisiä piirteitä. Yksi  näistä on institutionaalisen me-pronominin käyttö: 

 

Esim. 4 

01   Jari:    haloja? 

02   Satu:    .mthh öö telehallintokeskuksesta @hyvää iltapäi[vää@, 

03   Jari:                                                   [no 

04   Jari:    ilt[aa: 

05   Satu:       [.hh ee olisimme tämmösen varmistussoiton tehneet  

06            vaan ku meilä on tiukennettu televisiolupatarkastus. 

07   Jari:    ja[ha? 

08   Satu:      [.hh ja tuota: emme ole saaneet rekisteröintiä että  

09            tästä osotteesta (.) oleisi s- suoritettu maksua. 

10            (.) 

 

Raevaaran ym. (2001) esimerkki havainnollistaa hyvin sitä, miten tyypillinen ja tunnis-

tettava institutionaalisen puheen piirre itseviitteinen me-pronomini on: Satu käyttää sitä 

luontevasti yhtenä vuorovaikutuksellisena keinona pyrkiessään tuottamaan mahdollisim-

man autenttiselta kuulostavaa viranomaispuhetta. 

 Lappalainen (2006) käsittelee yksikön 1. ja 2. persoonan pronominien käyt-

töä Kelan asiointikeskusteluissa, ja hänen artikkelissaan on kaksikin esimerkkikatkelmaa, 

joissa käytetään institutionaalista me-pronominia. Esimerkiksi seuraavassa katkelmassa 

(esim. 5; ks. mas. 284) virkailija näyttäisi hakevan institutionaalisesta roolistaan auktori-

teettia hänen asiantuntijuuttaan epäilevän asiakkaan silmissä: 

 

Esim. 5 

01 V:       joo. (0.2) >mut[ta että< mää en puhukkaan siitä; (0.4) 

02 A:                      [m;  

03          [et te-; (.) mikä on teidän tilan>teenne vaam mä< kerron 
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04 A:       [m;  

05 V:       et miks me ollaan te[htyn    ] näin taas. (0.2) koska  

06 A:                           [ni niin.] 

07 V:       tää on niinkul lakiin perustuvaa toimintaa; .hh 

 

Kiinnostavaa on, että Lappalaisen (mas. 283) mukaan katkelmaa edeltävässä keskuste-

lussa virkailija käyttää yksikön 1. persoonaa kertoessaan itse tehneensä asiakkaan kyseen-

alaistaman päätöksen. Tässä katkelmassa hän kuitenkin siirtyy käyttämään institutionaa-

lista monikon 1. persoonaa, minkä voi nähdä tukeutumisena institutionaaliseen rooliin 

Kelan ja samalla lainmukaisuuden edustajana, mutta toisaalta myös yksilötoimijan häi-

vyttämisenä päätöksen taustalta. Vastuu asiakkaalle epämieluisasta päätöksestä siirtyy 

näin virkailijan edustamalle instituutiolle. Samoin kuin Silvermanin (1987: 58) esimer-

kissä, tässäkin institutionaalisen me-käytön voi nähdä keinona välttää puhujalle epäedul-

linen toiminta, vastuun ottaminen hänen edustamansa instituution päätöksestä. 

 Kaikki tässä lainatut esimerkkikatkelmat ovat lähtökohdiltaan hyvin saman-

tyyppisiä, olkoonkin että esimerkissä 4 kysymys on jäljittelystä eikä todellisesta institu-

tionaalisesta vuorovaikutuksesta. Lääkärin vastaanotto, hätäkeskuspuhelu, tutkimushaas-

tattelu ja (oletettu) tv-lupatarkastajan soitto ovat tyypillisiä institutionaalisia vuorovaiku-

tustilanteita, joissa toinen osapuolista on läsnä instituution edustajana ja toinen yksityis-

henkilönä ja joissa  keskustelijoiden välillä vallitsee tiedollinen tai aseman tuoma epä-

symmetria. Keskustelut noudattavat tiettyä rakennetta ja keskustelijat pysyvät maallikko- 

ja asiantuntijarooleissaan, joita pronomini- ja persoonavalinnat tukevat. Esimerkit ha-

vainnollistavat siten hyvin institutionaalisen monikon 1. persoonan tyypillistä käyttöä, 

mutta eivät kerro mitään ilmiön laajemmasta vaihtelusta tai merkityksestä erilaisissa ins-

titutionaalisissa vuorovaikutusympäristöissä.  

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että institutionaalista me-pronominia käsit-

televä tutkimus on toistaiseksi rajoittunut lähinnä ilmiön toteamiseen, sen havainnollista-

miseen esimerkein sekä sen vuorovaikutuksellisen perustan analysoimiseen. Sen sijaan 

ilmiön yleisyyttä, sen ilmenemistä erilaisissa institutionaalisissa vuorovaikutusympäris-

töissä tai sen sisäistä variaatiota (esimerkiksi institutionaalisen me-käytön sijoittumista 

eri lauseenjäsenasemiin) ei ole tutkittu juuri lainkaan. Lappalaisen (2006) artikkeliin si-

sältyy tosin laskelmia yksikön ja monikon 1. ja 2. persoonan pronominien esiintymistä 

Kelan asiointikeskusteluissa, ja hän tekee näihin laskelmiin perustuen joitakin päätelmiä 

myös institutionaalisen me-pronominin käytöstä. Palaan Lappalaisen (2006) havaintoihin 

lähemmin luvussa 4.2.    
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2.2.4 Monikon 2. persoonan institutionaalinen käyttö 

 

Samoin kuin monikon 1. persoonan pronomini me, myös monikon 2. persoonan pro-

nomini te kuuluu puheaktipronomineihin, ja sillä viitataan puhetilanteen toiseen osapuo-

leen, puhuteltavaan tai vastaanottajaan (ISK 2004: 706). te voi viitata puhuteltaviin jouk-

kona tai vaihtoehtoisesti joukkoon, johon puhuja katsoo puhuteltavan kuuluvan, riippu-

matta siitä, onko tämä joukko puhetilanteessa läsnä vai ei (mp.). Yleistäen voidaan sanoa, 

että te viittaa siihen he-kategorian jäseneen tai jäseniin, jotka ovat puhetilanteessa paikalla 

(Sacks 1992: 166). Periaatteessa tähän yleistykseen sisältyy myös ajatus te-pronominin 

tai laajemmin monikon 2. persoonan institutionaalisesta käytöstä: kysymys on joukon tai 

organisaation puhuttelemisesta läsnä olevien edustajiensa kautta.  

Kirjallisuudesta ei löydy moniakaan mainintoja monikon 2. persoonan ins-

titutionaalisesta käytöstä, mutta ilmiö on tunnettu keskustelunanalyyttisen tutkimusperin-

teen alkuajoista asti. Sacks (1992) ei käsittele institutionaalista monikon 2. persoonaa it-

sessään, mutta mainitsee myös 2. persoonan pronominin you käsitellessään monikon 1. ja 

3. persoonan pronominien käyttöä viitattaessa organisaatioon tai sen henkilökuntaan 

(mts. 391, 713). Schegloff (2007: 146–147; käännös minun) puolestaan käsittelee esi-

merkkiä, jossa esiintyy selvästi institutionaaliseksi tulkittavissa oleva you-pronomini: 

 

Esim. 6 

01          ((no ring or answer recorded)) 

          ((ei nauhoitettu soittoääntä tai vastausta)) 

02 WGN:     (Wh)’t’s goin on out there. I understand y got a robbery. 

03          Mitä siellä on tekeillä. Käsitin että teillä on ryöstö.  

03          (0.8) 

04 Rob:     Uh yes. Who’s this speaking please? 

              Öö joo. Kuka on puhelimessa?  

05 WGN:     doubleyou, gee, en. ((WGN)) 

          ((televisioyhtiön nimen alkukirjaimet)) 

06          (0.8) 

07 Rob:     doubleyou gee en? 

          ((televisioyhtiön nimen alkukirjaimet)) 

08 WGN:     Yessir.  

          Niin. 

09          (0.5) 

10 Rob:     W’ll this’z the robber. 

          No täällä on ryöstäjä. 

11          (0.2)  

 

Esimerkki on katkelma puhelinkeskustelusta, jossa toimittaja soittaa pankkiin keskelle 

pankkiryöstö- ja piiritystilannetta. Pankkiryöstäjä itse on vastannut puhelimeen, mutta 
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soittaja ei aluksi tiedä tätä, ja puhelu on siten kohdistettu pankille. Siten rivin 2 vuorossa 

puhekielisen y-pronominin voidaan ajatella viittaavan pankkiin sen puhelimeen vastan-

neen edustajan kautta (Schegloff 2007: 147). 

 Myös Lappalaisen (2006: 281) Kelan asiointikeskusteluista koostuvassa ai-

neistossa oli institutionaalista käyttöä edustavia te-pronominin esiintymiä. Hänen mu-

kaansa aineiston asiakkaiden monikon 2. persoonan esiintymät olivat lähes aina tulkitta-

vissa siten, että pronomini viittaa Kelaan instituutiona. Esimerkiksi seuraaavassa katkel-

massa on tällainen teil-pronomini, ja virkailijan käyttämä vastaava meille-muoto osoittaa, 

että hän tulkitsee asiakkaan pronominin instituutioon viittaavaksi (mas. 281): 

 

Esim. 7 

01 V:       laitas siihe että #e e# liitteeksi, (.)  

02          peruspäivärahahakemukseen? 

03 A:       @joo-o?@ 

04          (1.0) 

05 A:       minkähällainej jono teil mahtaa nois käsittelyis olla; 

06          (2.2) ((laittaa asiakkaan paperipinon hyllyyn)) 

07 V:       vaikee sanoon näi etukäteem mut: jos: #e# näyttäis siltä 

08          että se viipyy nis sä voit soitellam meillep perästäpäin  

09          että, 

 

Tässä luvussa olen käsitellyt myyntineuvotteluja vuorovaikutusympäristönä sekä pro-

nomini- ja persoonavalinnan institutionaalisuutta käsittelevää aiempaa tutkimuskirjalli-

suuttta. Luvussa 4 paneudun vielä perusteellisemmin monikon 1. persoonan mahdollisiin 

viittaussuhteisiin oman aineistoni valossa, mutta sitä ennen esittelen vielä lyhyesti tutki-

mukseni aineiston ja tutkimuskysymykset (luku 3). 

 

3 Aineisto, metodi ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimusaineistona käytän kahden erillisen myyntineuvottelun videotallenteita, jotka on 

kuvattu ja litteroitu MANIA-tutkimushankkeen yhteydessä. MANIA  on Aalto-yliopis-

ton, Helsingin yliopiston ja Haaga-Helian kaksivuotinen tutkimushanke, jonka tavoit-

teena on tutkia ja kehittää business-to-business-myyntiä monitieteellisin lähestymista-

voin. Tutkimuksen kohteena on mm. myyjä- ja asiakasorganisaatioiden välinen vuoro-

vaikutus yksilö- ja organisaatiotasolla, mihin tämäkin tutkimus liittyy. Myyntineuvottelut 
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on tallennettu ja litteroitu keskustelunanalyysin yleisten käytänteiden mukaisesti. Littte-

rointimerkit on esitetty liitteessä 1. Yksityisyyden suojaamiseksi käytän neuvottelujen 

osallistujista peitenimiä; samoin mahdolliset yritys-, paikan- tai henkilönnimet on esimer-

keissä korvattu peitenimillä.  

Ensimmäinen myyntineuvottelu  (aineisto 1) on noin kahden tunnin mittai-

nen, ja siihen osallistuu neljä henkilöä, kaksi myyjä- ja kaksi asiakasorganisaation edus-

tajaa. Asiakasorganisaationa (firma 1A) on monikansallinen kaivos- ja metalliteollisuu-

den yritys, myyjäorganisaationa (firma 1M) puolestaan suuri suomalainen henkilöstö-

vuokrausalan yritys. Neuvottelun tarkoituksena on ilmeisesti alustava yhteistyömahdolli-

suuksien kartoittaminen, ja aloite tapaamiseen on tullut myyjäorganisaation taholta. Neu-

vottelun osallistujat ovat 

 

• Asko: firmaa 1A edustava keski-ikäinen mieshenkilö 

• Aija: firmaa 1A edustava nuori naishenkilö 

• Mika: firmaa 1M edustava nuori mieshenkilö 

• Mari: firmaa 1M edustava keski-ikäinen naishenkilö 

 

Toinen myyntineuvottelu (aineisto 2) on noin tunnin mittainen, ja siihen  

osallistuu kolme henkilöä, kaksi myyjä- ja yksi asiakasorganisaation edustajaa. Myyjäor-

ganisaatio on sama kuin aineistossa 1 (firma 1M) ja asiakasorganisaationa on kansallinen 

vähittäistavarakaupan yritys (firma 2A). Myös tässä tapaamisessa neuvottelun tarkoituk-

sena näyttää olevan alustava yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen, ja osallistujista 

Aaro ja Mira ovat tavanneet näissä merkeissä jo ainakin kerran aiemmin. Neuvottelun 

osallistujat ovat 

 

• Aaro: firmaa 2A edustava keski-ikäinen mieshenkilö 

• Masi: firmaa 1M edustava keski-ikäinen mieshenkilö 

• Mira: firmaa 1M edustava nuorehko naishenkilö 

 

Tutkimukseni metodina on keskustelunanalyysi. Sen perustajana ja tär- 

keimpänä oppi-isänä pidetään Harvey Sacksia, etnometodologian perustajan Harold Gar-

finkelin oppilasta, joka kuuluisissa luennoissaan v. 1964–1972 hahmotteli tutkimussuun-
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tauksen keskeiset periaatteet ja lähtökohdat. Sacksin keskeinen oivallus oli se, että kes-

kustelu ja vuorovaikutus ovat järjestynyttä ja jäsentynyttä toimintaa. Keskustelunanalyy-

sissä pyritäänkin selvittämään niitä vuorovaikutuksen keinoja, päämääriä ja periaatteita, 

joiden kautta ihmiset saavuttavat intersubjektiivisuuden, kognitiivisen ja sosiaalisen ky-

vyn ymmärtää ja jakaa keskenään subjektiivisten kokemusten sisältöä. (Tieteen termi-

pankki 12.10.2017: Kielitiede: keskustelunanalyysi). Tutkimuskohteena on aina natura-

listinen aineisto, aidoista keskustelutilanteista kerätyt ääni- tai videotallenteet. (esim. Ha-

kulinen 1998: 13–15). 

Koska institutionaalista me-roolia ei ole aiemmin juuri tutkittu, teen tässä 

työssä perusteellisen katsauksen siihen, miten monikon 1. persoonaa aineistoissa käyte-

tään ja mikä on institutionaalisen monikon 1. persoonan suhde toisaalta yksikön 1. per-

soonaan, toisaalta taas monikon 1. persoonan muihin käyttöihin. Lisäksi perehdyn kandi-

daatintutkielmassani (Drews 2016) tekemieni alustavien havaintojen perusteella tarkem-

min monikon 2. persoonan institutionaaliseen käyttöön institutionaalisen monikon 1. per-

soonan rinnakkaisilmiönä. Tutkimuskysymyksiä on kolme: 

 

1. Millaisia viittaussuhteita monikon 1. persoonan käytöllä aineistojen 

myyntineuvotteluissa on, ja millaisia ovat institutionaalisen 

monikon 1. persoonan tulkinnat suhteessa monikon 1. persoonan 

muihin käyttöihin? 

2. Miten yleinen institutionaalinen monikon 1. persoona on suhteessa 

yksikön 1. persoonaan  ja monikon 1. persoonan muihin käyttöihin? 

Miten yleinen institutionaalinen monikon 2. persoona on suhteessa 

yksikön 2. persoonaan? 

3. Millaisia vuorovaikutuksellisia ja muita funktioita monikon 1. ja 2. 

persoonan institutionaalisella käytöllä on aineistojen myyntineuvot-

teluissa? 

 

Tutkimuskysymystä 1 käsittelen luvussa 4.1, tutkimuskysymystä 2 luvuissa 4.2 ja 4.3 ja 

tutkimuskysymystä 3 luvussa 5. 
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4 Monikon 1. ja 2. persoonan viittaussuhteet: tyypittely ja määrällinen tarkastelu 

 

Tässä luvussa tarkastelen monikon 1. persoonan esiintymiä ja viittaussuhteita aineistossa 

(tutkimuskysymykset 1 ja 2). Erityisesti kiinnitän huomiota siihen, millainen on 

institutionaalisen monikon 1. persoonan tulkinta ja yleisyys suhteessa yksikön 1. 

persoonaan ja monikon 1. persoonan muihin käyttöihin. Analyysi oli kaksivaiheinen: 

ensin luokittelin monikon 1. persoonan esiintymät viittaussuhteiden mukaisiin ryhmiin ja 

sitten laskin eri ryhmien frekvenssit aineistossa. Institutionaalisen monikon 1. persoonan 

ohessa tarkastelen sen rinnakkaisilmiötä, institutionaalista monikon 2. persoonaa.  

  

4.1 Monikon 1. persoonan viittaussuhteet aineistossa 

 

Ennen kuin voidaan selvittää institutionaalisen me-käytön yleisyyttä aineistossa, on 

erotettava toisistaan monikon 1. persoonan arkikieliset ja institutionaaliset esiintymät. Jo 

kandidaatintutkielmani (Drews 2016) perusteella kävi selväksi, että persoonan valinta 

institutionaalisuuden osoittimena on paljon minä- ja me-puheen vaihtelua laajempi ilmiö. 

Kaiken kaikkiaan keskustelijat vaihtavat asentoaan suhteessa keskustelutilanteeseen, 

keskustelukumppaneihinsa ja edustamiinsa organisaatioihin hyvin monitasoisesti. 

Persoonavalinnoissa tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten monikon 1. persoonan 

viittausala vaihtelee ja raja joukkoon kuulumisen ja institutionaalisen roolin välillä on 

usein tulkinnanvarainen (vrt. Pälli 2003: 102–103).  

 Monikon 1. persoonan esiintymät aineistossa voidaan jakaa kuuteen 

ryhmään. Kolmessa ensimmäisessä ryhmässä monikon 1. persoonan viittauksen 

tarkoitteena oleva joukko muodostuu puhetilanteessa läsnäolevista henkilöistä, joten 

käyttö on spesifiä ja määräjäsenistä. Näitä ryhmiä käsittelen alla luvussa 4.1.1. Kolme 

muuta ryhmää muodostuvat tapauksista, joissa monikon 1. persoona viittaa osittain tai 

kokonaan puhetilanteen ulkopuolelle ja sen käyttö voi olla kontekstissaan 

tulkinnanvaraista, epäspesifiä tai muuten epämääräisrajaista. Näitä ryhmiä käsittelen 

luvussa 4.1.2; niiden yhteyteen kuuluu myös monikon 1. persoonan institutionaalinen 

käyttö.  
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4.1.1 Puhetilanteeseen rajoittuvat spesifit, määräjäseniset viittaussuhteet 

  

Ensimmäisen ryhmän muodostavat tapaukset, joissa monikon 1. persoonaa käytetään 

viittaamaan läsnäoleviin oman yrityksen edustajiin (meomat). Tämä on yksinkertaisin 

tapaus ja edustaa käytännössä Ison suomen kieliopin (ISK: 62) mainitsemaa 

puhujajoukkoa:    

 

Esim. 8 

01 Mika: [ja me ollaan ↑tosiaan, (.) molemmat edustetaan tätä, 

02   (.) Firma 1M Henkilöstöpalvelu[t,= =eli toi vasen  

03 Asko:                               [joo, 

04 Mika: yläkulma. 

05 Mari: j[oo, 

06 Asko:  [.joo 

 

Katkelmassa Mika esittelee PowerPoint-dian avulla firman 1M organisaatiokaaviota ja 

osoittaa samalla itsensä ja tiimikumppaninsa Marin sijoittumisen tähän kaavioon. Viittaus 

on spesifi ja määräjäseninen, mitä vielä korostaa kahta yksilöä koskevan 

kvanttoripronominin käyttö (r. 1: molemmat edustetaan). Mari lisäksi vahvistaa itse 

dialogipartikkelilla kuulumisensa tämän me-käytön tarkoitteena olevaan joukkoon (r. 4: 

joo). 

 Toisen tulkinnaltaan yksinkertaisen ryhmän muodostavat tapaukset, joissa 

monikon 1. persoona viittaa kaikkiin läsnäolijoihin yhtenä joukkona (mekaikki). Nämä 

esiintymät ovat molemmissa aineistoissa harvinaisia ja painottuvat sekvensseihin, joissa 

neuvotellaan kokouksen kulusta, jatkosuunnitelmista tai muista käytännön asioista: 

 

Esim. 9 

01   Mira:    aiheesta ja; .hhh ja m:ä niinku m:: hahmotan aikataulua. 
02            (.) sii[s en, (.) miten[kää haluu hoput[taa enkä mitää 
03   Aaro:           [joo.           [joo.           [joo. 
04   Mira:    mutta et vähän niinku #ym:[:# tiedän että missä  
05   Aaro:                              [.thhhhhh HHHh               
06   Mira:    vaihee]ssa me, (.) kenties voi[tais istuu sit]te taas  

07   Aaro:          ]                       [j::oo. ehhh   ] 

08   Mira:    uudellee [alas,  

09   Aaro:             [°joo°, 

10            (0.2) 
11   Mira:    ↑tietysti <joku tota>, (.) nyt eletään; (1.0) eletää 
12            helmikuun loppuu joku maaliskuu tietysti ois ihan, 
13            (0.4) 

 

Edeltävässä neuvottelussa on sovittu firmojen 1M ja 2A yhteistyömahdollisuuksien 
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alustavasta kartoittamisesta, ja nyt Mira nostaa esille tarpeen sopia seuraavan tapaamisen 

ajankohta. Hän käyttää me-pronominia viitatessaan itsensä, Masin ja Aaron 

muodostamaan spesifiin, määräjäseniseen joukkoon (r. 6). Koska sanat on osoitettu 

Aarolle, kyseessä saattaisi olla myös viittaus suppeampaan, vain Miran ja Aaron 

käsittävään joukkoon. Konteksti ja edeltävä keskustelu tukevat kuitenkin tulkintaa Miran 

me-käytöstä nimenomaan kaikki läsnäolijat käsittävänä viittauksena.  

 Kolmannen yksiselitteisen ja konkreettisen tapausryhmän muodostavat 

esiintymät, joissa monikon 1. persoonalla viittaa muuhun läsnäolijoista koostuvaan 

joukkoon (meosa). Tällainen me-käyttö rikkoo neuvottelutiimeihin perustuvan ryhmäjaon 

rakentamalla uuden, tilapäisen ryhmän, jonka jäsenten välillä on jokin yleensä 

neuvottelutilanteeseen liittymätön yhdistävä tekijä. Aineistossa 1 nämä esiintymät 

rajoittuvatkin yksinomaan toisensa entuudestaan tuntevien Mikan ja Askon keskinäiseen 

sanailuun: 

 

Esim. 10 

01 Mika: oltu aiemmin[ki ↓Askon kaa, (.) (-)? (.) °e° en tiiä 

02   oliko   

02 Asko:             [mm, 

03 Mika: ↓samaa aikaa s't[te, 

04 Asko:                 [↑ei oltu kyllä, (.) auto(-) samaa 

05   aika[a (et), 

06 Mika:     [nii sä ehit läh[tee pois. 

07 Asko:                     [mä ehi leht- ↓lähtemä: sielt, (.) 

 

Katkelma liittyy neuvottelun alun esittelykierrokseen, jonka yhteydessä Mika kertoo 

tuntevansa Askon ennestään: he ovat olleet saman työnantajan palveluksessa, mutta eri 

aikaan. Myöhemmin keskustelussa käy ilmi, että Mika ja Asko tuntevat toisensa 

työkuvioista muutenkin ja ovat muun muassa käyneet jalkapallo-ottelussa yhdessä. Tässä 

meosa-viittauksen motiivina saattaisikin olla paitsi esittelyyn liittyvä keskinäisten 

suhteiden avaaminen muille läsnäolijoille, myös neuvotteluyhteyden vahvistaminen 

viittaamalla aiempaan yhteistyöhön ja muihin, liike-elämän ulkopuolisiin yhteyksiin. 

 Aineistossa 2 esiintyy puolestaan konkreettisemmin neuvottelun kulkuun 

liittyvä meosa-viittaus:  

 

Esim. 11 

01   Mira:    .thhh et miten: miten teette yhteistyötä meiä ala 

02            yritysten [kanssa ja: ja sitte että onko meillä tämmöstä  

03   Aaro:              [mm? 
04   Mira:    niinku:h yhteistyöpotenti[aalia niin, (.) ole[massa  

05   Aaro:                             [joo.               [kyllä, 
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06   Mira:    .hhhh  sillon viimeks ku tavattiin ni #y:# jotain #m:#    

07            mietittii ja väläyteltii esimerkiks tätä hyllytys:; 

08            (0.2) [#kuvioo ja#. 

09   Aaro:          [mm. 

 

Mira viittaa tässä aiempaan tapaamiseen, jossa Masi ei ollut paikalla. Hänen käyttämänsä  

puhekieliset monikon 1. persoonan muodot (r. 6: tavattiin, mietittii; r. 7: väläyteltii) 

viittaavat ilmeisesti hänen itsensä ja Aaron muodostamaan ryhmään, joka oli paikalla 

edellisessä neuvottelussa ja jonka kesken voidaan palauttaa mieleen edellisessä 

tapaamisessa tapahtuneita asioita. 

 Tässä luvussa käsitellyt kolme ryhmää – meomat, mekaikki, meosa  – 

muodostuvat siis tapauksista, joissa monikon 1. persoona viittaa johonkin läsnäolijoista 

koostuvaan, spesifiin ja määräjäseniseen ryhmään. Seuraavaksi käsittelen tapauksia, 

joissa viittaussuhde jää tai voi jäädä kontekstissaan tavalla tai toisella avoimeksi. Nämä 

tapausryhmät ovat heterogeenisempia, ja niitä kaikkia yhdistävänä tekijänä voidaan pitää 

oikeastaan vain sitä, että niissä monikon 1. persoonan viittaussuhde suuntautuu osittain 

tai kokonaan puhetilanteen ulkopuolelle.  

 

4.1.2 Puhetilanteen ulkopuolelle suuntautuvat viittaussuhteet 

 

Neljännen tapausryhmän muodostaa ilmiö, jossa – niin paradoksaaliselta kuin se 

kuulostaakin – monikon 1. persoonan viittaussuhde suuntautuu kokonaan puhetilanteen 

ulkopuolelle, toisin sanoen puhuja itsekään ei ole mukana monikon 1. persoonan 

viittausalaan kuuluvassa joukossa. Pälli (2003: 104–106) kutsuu ilmiötä referoiduksi me-

käytöksi (meref.). Käytännössä kysymys on suorasta esityksestä: puhuja toistaa paitsi sen, 

mitä joku toinen sanoi, myös sen, miten tämä sen sanoi (mts. 104). Tällöin monikon 1. 

persoonaa ei voi tulkita niin, että puhuja olisi itse mukana sen rajaamassa joukossa. 

Esimerkiksi seuraavassa katkelmassa Mira esittää suoran lainauksen hänelle soittaneen 

henkilön puheesta: 

 

Esim. 12 

01   Mira:    mut tää ↑alennuskampanja niin täähä on se missä m:: 

02            mistä me niinku herättii niinku puhuttiinki sillo et 

03            oli yhet alennuskampanjat tos[sa; 
04   Aaro:                                 [mhm, (.) m[hm, 
05   Mira:                                            [firmassa S? .hh 

06            ja sieltä soitti mulle hen[kilö et ei vit[si et eikö 

07   Aaro:                              [krhm          [joo. 
08   Mira:    me saatas niitä, #y- ö- öm# ketä ov varastos ollu näit 
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09            teiä teiä henkilöitä niinku, .hhh tekemäs  

10            alennuskampanjaa ni jatkamaa tänne tavara[taloo, .hh ja 

11   Aaro:                                             [krhm 

12   Mira:    tota ni, (.) >siis< sehä niinku, (.) ideanaha; (0.2) se  

13            on to[si <loistava>.= 

 

Katkelmassa Mira kertoo tapauksesta, jossa asiakasyrityksen edustaja soitti hänelle 

tiedustellakseen mahdollisuutta saada kausiapulaisina olleita vuokratyöntekijöitä töihin 

pysyvämminkin. Mira referoi ensin puhelinsoiton taustat (r. 1–3) ja kertoo sitten puhelun 

keskeisen asian lainaamalla suoraan hänelle soittaneen henkilön puhetta (r. 6: eikö me 

saatas niitä). Alkuperäisen puhelinkeskustelun viitekehyksessä tämä me on ollut 

todennäköisesti institutionaalinen me-pronomini, jota Miralle soittanut henkilö on 

käyttänyt puhuessaan katkelmassa mainitun (r. 5) firman S edustajana. 

Esimerkkikatkelman keskustelussa kyseinen me on sen sijaan referoitu me-pronomini, 

jota Mira käyttää lainatessaan hänelle soittaneen henkilön puhetta elävöittääkseen 

kertomustaan. Tällaiset kertomukset omista ja muiden ihmisten puheista ovat yleisiä 

arkikeskustelussa (Kalliokoski 2005: 9). Erityisesti suora esitys, jota Mira käyttää 

esimerkissä 9, voi toimia vuorovaikutuksellisena keinona, jonka avulla puhuja luo 

kertomastaan tilanteesta elävän kuvan ja autenttisuuden vaikutelman kuulijalle (Haakana 

2005: 120).   

 Toisaalta referoitu monikon 1. persoona ei aina ole konkreettinen lainattu 

esiintymä, vaan sen käyttö voi olla myös täysin hypoteettista. Esimerkiksi seuraavassa 

katkelmassa Masi käyttää monikon 1. persoonaa havainnollistaessaan työntekijä-

resurssointia vuokratyövoiman avulla:  

 
Esim. 13 

01   Masi:    =et se, (.) niinku ↑mieluumi ↑ostopalveluna ↑ulkoo ja; 

02            (.) ja ja, 
03   Aaro:    mm, 
04   Masi:    sovitaan tietyt rajat mitk- mihi pi[tää mennä ja, .hhhh 
05   Aaro:                                       [joo, 
06   Aaro:    joo, 
07   Masi:    ja ja, (0.4) aikaikkunat et me tilatan teiltä täv verra, 
08            (0.2) henkilöitä ja; 
09   Aaro:    joo. 
10   Masi:    jos ette ↓saa ni, (0.8) mitäs [sitte tehää et sovi[taaks 
11   Mira:                                  [.mmh               [mm. 
12   Aaro:                                                      [joo. 
13   Masi:    me jotai muuta ja. .hhhh tälläsii ni, khm niin nii,  
14            (1.0) .mts ite< ite kyllä niin, (0.2) [nään ton, (.)] 

 

Edeltävässä keskustelussa on puhuttu kaupan alan työntekijäresursoinnin haasteista. Masi 
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käyttää kuvitteellista tilanne-esimerkkiä havainnollistaakseen yhteistyötä 

henkilöstövuokrausfirman kanssa tällaisessa tilanteessa (r. 7–13). Hän käyttää referoituja 

me- ja te-pronomineja (r. 7, 13) ja vastaavia persoonapäätteellisiä ja puhekielisiä 

verbimuotoja (r. 7, 10) esittäessään hypoteettista vuoropuhelua henkilöstövuokraus-

yrityksen ja sen asiakasyrityksen välillä.  

Viidennessä tapausryhmässä monikon 1. persoonan viittaus suuntautuu 

tilanteen ulkopuolelle, mutta yhä spesifiin määräjäseniseen joukkoon. Kysymyksessä 

ovat esiintymät, joissa monikon 1. persoona viittaa johonkin muista kuin läsnäolijoista 

koostuvaan konkreettiseen joukkoon (mejoukko). Tällainen monikon 1. persoonan käyttö 

on aineistossa harvinaista ja usein vaikeasti erotettavissa varsinaisesta institutionaalisesta 

käytöstä. Tämä johtuu Pällinkin (2003: 101–102) mainitsemasta 

epämääräisrajaisuudesta: kun monikon 1. persoonan tarkoitteena olevan joukon 

koostumus ei käy ilmi kontekstista, kyseessä voi olla joko määräjäseninen joukko tai 

sitten abstraktimpi viittaus organisaatioon jäsentensä muodostamana kokonaisuutena. 

Seuraavassa esimerkissä Aaro kuitenkin selvästi viittaa itsensä ja nimeltä mainitun 

työtoverinsa muodostamaan konkreettiseen joukkoon:   

 

Esim. 14 

01   Mira:    mei- meiän puoleta vai käyttekö niinku, .hhh ensin  

02            keskenää [keskusteluja [siitä että,        ] 
03   Aaro:             [mm.          [.thhh no ↑mä voisin] ensin  
04            käydä, krhmmh iha keskenää että joo että mä käyn ton ton  
05            tota, (0.2) Leenan kans joka meillä on niinku tolleen  
06            palkattu tossa nyt niinku hiljattain toi meiä 

07            henkilöstöresurssipäällikkö niin,= 

08   Mira:    =↑okei. 
09   Aaro:    .hhh käydää häne kanssaa niinku voisin käydä keskustelua 
10            vielä siitä että, 
11   Mira:    nii, 
12   Aaro:    et et minkälaista meil on tarvetta ja niinku käytäs iha 
13            tälläne; hhh 
14   Mira:    mm, 
15   Aaro:    keskenäine keskustelu ja sitte mietitää että et [miten 
16   Mira:                                                    [mm, 
17   Aaro:    niinku edetää mutta, (0.4) mut kyllä, (0.4) itse, (.)  
18            itse oon niinku hyvin kiinnostunu tavallaan siitä että. 

 

Katkelmaa edeltävässä keskustelussa on sovittu, että Aaro kartoittaa alustavasti 

yhteistyömahdollisuuksia firmassa 2A. Nyt Mira tiedustelee, tarvitseeko Aaro apua 

ideoiden ajamiseen läpi omassa firmassaan. Aaro kieltäytyy avusta ja kertoo aikovansa 

keskustella yhteistyöideoista firmansa uuden henkilöstöresurssipäällikön kanssa. Aaron 

käyttämät puhekieliset monikon ensimmäisen persoonan muodot (r. 8: käydää häne 

kanssaa; r: 11: käytäs) viittaavat hänen ja mainitun henkilöstöresurssipäällikön 
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muodostamaan spesifiin, määräjäseniseen ryhmään. Sen sijaan Aaron seuraavassa 

lauseessa esiintyvä vastaava verbimuoto (r. 14: mietitää) jää kontekstissaan avoimeksi. 

Se viittaa kyllä selvästi määräjäseniseen ryhmään, mutta epäselväksi jää, tarkoittaako 

Aaro miettivänsä asiaa edelleen henkilöstöresurssipäällikön (mejoukko) vai nyt läsnä 

olevien neuvottelukumppaniensa (mekaikki tai meosa) kanssa.  

 Muista kuin läsnäolijoista koostuvaan joukkoon viittaavan monikon 1. 

persoonan kontekstuaalista epämääräisrajaisuutta kuvaa hyvin myös seuraava esimerkki. 

Se liittyy neuvottelun alun esittelykierrokseen, jonka yhteydessä Masi kertoo vuorollaan 

ammatillisesta taustastaan: 

 

Esim. 15 

01   Masi:    .hh siinä olin <mukana> ja, .hh ja jah, mh °kh°  
02            (0.2) .mts tällä hetkellä niin, (.) niin niin tuolla  
03            kaupungissa X, (0.2) meithän oli seittemänkymmentä  
04            kokoaikasta työntekijää si[ellä, 
05   Aaro:                              [°mm°. 
06   Masi:    ja sit, (.) me ollaan nyt rakennettu, (0.8)  
07            LOPpuvuodesta ja vuode alusta semmost °niinku° osa- 
08            aikast ↑poolii, (0.2) oliks, (.) puhetta ollu <siit>; 
09            (.) 

 

Katkelman alussa Masi on kertomassa omasta toimipaikastaan ja mainitsee sivuhuomiona 

siellä työskennelleiden henkilöiden lukumäärän (r. 3–4: meithän oli seittemänkymmentä 

kokoaikasta työntekijää siellä; keskustelusta ei käy ilmi, miksi Masi puhuu tässä 

imperfektissä). Viittaus on kirjaimellisesti määräjäseninen: Masi puhuu nimenomaan 70 

työntekijän muodostamasta joukosta. Voidaan kuitenkin kysyä, onko viittaus varsinaisesti 

spesifi, koska Masi tuskin tarkoittaa tässä konkreettisesti tietyistä, tiettynä ajankohtana 

tietyssä toimipisteessä työskennelleistä yksilöistä koostunutta joukkoa. Me ei siis 

tässäkään ole ensisijaisesti ihmisviitteinen, vaan viittaa organisaatioon tavallaan sen 

miesvahvuuden kautta (vrt. Pälli 2003: 103). Kun Masi käyttää toistamiseen monikon 1. 

persoonaa seuraavassa vuorossaan (r. 6–8: me ollaan nyt rakennettu), sen voidaan ajatella 

viittaavan joko edellisessä vuorossa mainittuun 70-jäseniseen työntekijäjoukkoon tai 

vaihtoehtoisesti koko yritykseen, jolloin kyse olisi tyypillisestä institutionaalisesta 

monikon 1. persoonan käytöstä. Myös edellisessä tapauksessa monikon 1. persoonan 

tulkinta on lähempänä institutionaalista käyttöä kuin varsinaista spesifiä, määräjäsenistä 

mejoukko-esiintymää. 

 Viimeisen, kuudennen ryhmän muodostaa monikon 1. persoonan 

institutionaalinen käyttö (meinst.) sellaisena kuin se luvussa 2.2.2 määriteltiin. 
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Merkillepantavaa on, miten paljon institutionaalisenkin monikon 1. persoonan viittausala 

vaihtelee aineistossa. Havaitsin ainakin kolme mahdollista tulkintaa institutionaaliselle 

me-käytölle: 1) viittaus koko firmaan, 2) viittaus pienempään ryhmään, esimerkiksi 

osastoon tai toimiyksikköön, firmassa ja 3) viittaus omaan toimialaan yleisemmin. 

Esimerkiksi seuraavassa katkelmassa Asko rakentaa osittain sisäpiirin tasolle jäävän 

vitsin monikon 1. persoonan monitulkintaisuudesta viittaamalla vaihdellen koko firmaan 

1A tai omaan osastoonsa (hankintapuoli) siellä: 

 

Esim. 16 

01 Asko: ↑mehä ei↓, (.) .hhh MEhä ei (komittoiduta) mihinkää 
02   tässä taloss[a. 
03 Mari:             [mm, 

04   (.) 

05 Asko: siis, (.) ↑oo >hankintapuolel[la<. 

06 Aija:                              [mm, 

07 Mari: jo[o. 

08 Aija:   [nfff[ff nff nff nff 

09 Asko:        [hhhekh .hh hh $tuolla myyntipuole$ kyl aika   

10   rajustikki. (.) varmastikkin. hh >e[n tiedä<.   

11 Mari:                                    [hheh .ss   

12 Asko: m[ut TÄÄL:Ä HANKINTAPUOLEL me ei (komit°toiduta°) 

13 Mari:  [<joo>, 

14 Asko: mihinkää, et meillon ↑puitesopimukset,= =sit jos me   

15   <↑tarviimme> ni me otame↓ näillä ehdoilla. 

 

Katkelma on osa Askon monivuoroista ja väistelevää vastausta Marin kysymykseen siitä, 

kuinka monen henkilöstövuokrausfirman kanssa firma 1A tekee yhteistyötä. Katkelman 

alussa (r. 1–2) Asko antaa vaikutelman, että hän kertoo toimintatavoista firma 1A:ssa, 

mutta tarkentaa tauon jälkeen tarkoittaneensa nimenomaan itse edustamaansa 

hankintaosastoa (r. 5). Vastaukseen liittyy selvästi jokin sisäpiirivitsi Aijan kanssa (r. 8–

10). Vitsailevan välisekvenssin jälkeen Asko palaa vielä asiaan toistamalla 

yhteenvedonomaisesti, että nimenomaan firman 1A hankintaosastolla on käytäntönä 

hoitaa vuokratyövoiman rekrytointi yksinomaan puitesopimusten kautta. Asko siis rajaa 

itse käyttämänsä monikon 1. persoonan viittausalan koskemaan pienempää osastoa 

firman sisällä, mutta monikon 1. persoonan käyttö on silti selvästi institutionaalista. 

Esimerkki 13 havainnollistaa hyvin myös ryhmien 5 ja 6 – konkreettiseen 

joukkoon viittaavan (mejoukko) ja institutionaalisen (meinst.) monikon 1. persoonan –  

välistä rajankäyntiä. Aineistossa on jonkin verran epäselviä tapauksia, joita ei voi 

varmuudella luokitella kumpaankaan ryhmään. Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, että 

siirtymä spesifistä, ainakin teoriassa määräjäsenisestä ihmisjoukosta abstraktiin, vain 

muodollisesti joukoksi miellettävään instituutiotoimijaan olisi jollakin tapaa asteittainen. 
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Käsitteellisesti monikon 1. persoonan institutionaalinen käyttö muodostaa aivan oman, 

erillisen kategoriansa, ja epäselvät rajatapaukset selittyvät aineiston tarjoaman 

kontekstuaalisen tiedon puutteella. Esimerkissä 13 nimenomaan kontekstuaaliset seikat 

kertovat, että Asko käyttää monikon 1. persoonaa institutionaalisesti myös riveillä 12–15, 

vaikka teoriassa olisi mahdollista, että hän viittaa hankintapuolella työskenteleviin 

ihmisjoukkona. Viittauksen kohdistuminen pienempään yksikköön instituution – tässä 

firman 1A – sisällä ei siis tyhjennä viittauksen institutionaalisuutta.  

  Toinen ajoittain tulkinnallisesti haasteellinen ryhmä on meomat-tyyppinen 

monikon 1. persoonan käyttö. Sekin tulee usein lähelle institutionaalista me-käyttöä, jopa 

siinä määrin että keskustelijat saattavat leikitellä tällä kaksitulkintaisuudella. Esimerkiksi 

seuraavassa katkelmassa Asko prosessoi lausumaansa eri sekvensseissä edeten alun 

vitsailevasta vastauksesta todelliseen vakavasti otettavaan vastaukseensa; persoonan 

valinta vaihtuu samalla meomat / minä => meinst. 

 

Esim. 17 

01 Mika: nii. (.) lähinnä se ↑et, (.) vois alottaa siit >et    

02   kuinka paljon< [te, 

03 Mari:                [°m:°, 

04   (.) 

05 Mika: ylipäätänsä $Firma 1Msta tiedätte$. 

06    (1.9) 

07 Asko: k[y: ↑me, 

08 Mika:  [(--) ha[hh 

09 Asko:          [>kyl me ↓jon[ku verran<. (.) KYL MÄ JONKU 

10 Aija:                       [diihhih 

11 Asko: verran tiedä ja, (.) tiedän teiän palkatki ku mun o   

12   >veli velje- veljen<poikat, (.) <↑veljenh>, (.) VAIMO   

13   on, (.) >teillä palkanlaskija<,= =no en tied[ä. 

   ((poistettu 25 riviä)) 

14 Asko:                           [KYL ME ↑FIRMA 1MSTA jonkun   

15   verra tiedetää >mut ei me< tietenkää, (0.5) kovin paljon  

16   tiedetä ja, (0.4) sillon ku Mika:ki >ensimmäisen<   

17   kerran tästä <puhui>. 

18   (.) 

   ((poistettu 9 riviä)) 

19 Asko: että:, (.) >se oli< niiku:, (.) ME OLLAA ENEMMÄN PIDETTY 

20   niiku tämmösenä, (1.4) ööö täälä <↑meillä että teiltä   

21   saa niinkun> ädhok <jonkun: tekemään>, h tekemää jotaki   

22   muutamaks päiväks tai, (.) viikoks tai korkeintaa, (.)   

23   muutamaks kuukaudeks, hh JOTAIN t ↑SUPORT hommaa,   

 

Katkelman alussa Mari aloittaa yritysesittelynsä kysymällä, kuinka tuttu firma 1M 

Askolle ja Aijalle ennestään on. Asko vastaa itsensä ja Aijan puolesta käyttäen aluksi 

meomat-rakennetta (r. 7 ja 9), mutta vaihtaa lyhyen tauon jälkeen asiapuheen vitsailuksi; 

samalla persoonan valinta vaihtuu meomat => minä (r. 9 ja 13). Vitsailevan välisekvenssin 

jälkeen Asko palauttaa keskustelun asialinjalle ja jatkaa vastaustaan itsensä ja Aijan 
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puolesta (r. 14 ja 15: meomat). Vastauksensa lopuksi hän vielä siirtyy institutionaaliseen 

rooliin ja laajentaa vastauksensa koko firmaa 1A koskevaksi: tarkentava lisämääre täälä 

meillä (r. 20) osoittaa vuoron me-käytön institutionaaliseksi. Tällainen meomat- ja meinst.-

esiintymien välinen ambivalenssi selittyy myyntineuvottelujen edustuksen 

hierarkkisuudella: Asko ja Aija edustavat neuvottelutilanteessa paitsi firmaa 1A, myös 

yhdessä muodostamaansa työparia tai tiimiä, jonka puolesta he ajoittain puhuvat meomat-

rakenteella. Tällainen monikon 1. persoonan käyttö tulee lähelle institutionaalista me-

käyttöä, kuten esimerkistä 17 nähtiin.   

  Tässä luvussa olen eritellyt ensimmäisen persoonan ilmausten käyttöä, 

viittaussuhteita ja esiintymisympäristöä aineistossa. Aineiston konkreettisten esiintymien 

perusteella jaoin monikon 1. persoonan käytön kuuteen ryhmään, joista viisi ensimmäistä 

(meomat,  mekaikki, meosa , mejoukko ja meref.) vastaavat yksinkertaistaen arkikielistä käyttöä 

(vrt. ISK: 706; Pälli 2003: 97–107) ja kuudes (meinst.) varsinaista institutionaalista 

käyttöä. Tätä luokittelua apuna käyttäen tarkastelen seuraavassa luvussa institutionaalisen 

monikon 1. persoonan yleisyyttä aineistossa suhteessa toisaalta monikon 1. persoonan 

arkikieliseen käyttöön, toisaalta taas yksikön 1. persoonan esiintymiin. 

  

4.2 Yksikön ja monikon 1. persoonan viittausten yleisyys aineistossa 

 

Kuten edellä johdannossa (luku 1) totesin, me-pronominin institutionaalinen käyttö mai-

nitaan useimmissa keskustelunanalyysin yleisesityksissä yhtenä institutionaalisen vuoro-

vaikutuksen tyypillisistä piirteistä (Drew ja Heritage 1992: 31; Raevaara ym. 2001: 21). 

Ilmiön esiintymistä ja merkitystä institutionaalisissa keskusteluaineistoissa ei kuitenkaan 

ole tarkasteltu yksityiskohtaisemmin, ja esimerkiksi tiedot institutionaalisen me-käytön 

yleisyydestä puuttuvat. Joitakin viitteellisiä tietoja on Lappalaisen (2006) tutkimuksessa, 

jossa hän muun muassa on laskenut yksikön ja monikon 1. ja 2. persoonan pronomini-

esiintymät tarkastelemistaan Kelan asiointikeskusteluista. Lappalaisen (mas. 283) mu-

kaan Kelan virkailijoiden käyttämät me-pronominit viittaavat paria poikkeusta lukuun ot-

tamatta Kelaan instituutiona. Virkailijat myös käyttivät monikon 1. persoona pronomi-

neja suhteessa huomattavasti enemmän kuin asiakkaat (mas. 280). Nämä havainnot anta-

vat viitteitä institutionaalisen me-käytön yleisyydestä ainakin tässä institutionaalisessa 

keskusteluympäristössä, vaikka Lappalaisen (2006) tutkimus keskittyikin varsinaisesti 

muihin ilmiöihin.     
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Selvittääkseni institutionaalisen me-käytön yleisyyttä laskin molemmista 

tutkimistani neuvotteluaineistoista yksikön ja monikon 1. persoonan erilaisten esiinty-

mien lukumäärät sekä koko aineiston tasolla että eri osallistujien vuoroissa. Otin lasken-

nassa huomioon me- ja minä-pronominien esiintymät, vastaavat ilmisubjektittomat per-

soonapäätteelliset verbimuodot sekä sellaiset passiivimuodot, jotka ovat kontekstissaan 

tulkittavissa monikon 1. persoonan muodoiksi.  

 Pronominiesiintymien laskemiseen liittyi joitakin ongelmakohtia. Ensinnä-

kin kontekstuaalinen tieto ei aina riittänyt sen ratkaisemiseen, onko kyseessä monikon 1. 

persoonan institutionaalinen vai arkikielinen käyttö. Toisen laskennallisen ongelman ai-

heutti se, että silloin kun passiivimuoto esiintyy ilman monikon 1. persoonan pronominia, 

ei aina ole selvää, onko se passiivin funktiossa vai monikon 1. persoonan verbinmuodon 

puhekielinen variantti. Tällaisten ratkaisemattomien ja muuten ongelmallisten esiinty-

mien vuoksi erotin laskentaa varten jäännöseränä vielä seitsemännen ryhmän (memuut). 

 Laskennan tulokset on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Taulukosta 1 nähdään, että 

aineistossa 1 institutionaalinen monikon 1. persoona hallitsee ensimmäisen persoonan il-

maisua selvästi: meinst.-esiintymiä (653) on lähes kolminkertainen määrä minä-esiinty-

miin (219) verrattuna, ja kaikista ensimmäisen persoonan esiintymistä niiden osuus on 

selvästi suurin, 67 %. Toisena suurena ryhmänä erottuva yksikön 1. persoona käsittää 

vastaavasti 22 % kaikista esiintymistä. Toinen merkillepantava seikka taulukossa 1 onkin 

se, miten vähän monikon 1. persoonan muuta kuin institutionaalista käyttöä aineistossa 1 

on. Jonkin verran muita yleisempinä erottuvat ryhmät meomat (21) – joka myyntivuorovai-

kutuksessa tuleekin usein lähelle meinst.-käyttöä (vrt. esimerkki 17 luvussa 4.1.2) – ja me-

ref. (20), mutta kaiken kaikkiaan monikon 1. persoonan arkikielinen käyttö on aineistossa 

hyvin satunnaista. Luokittelematta jääneiden esiintymien jäännösryhmän memuut (42) 

osuus jäi reiluun 4 %:in, joten tältä osin tuloksia voidaan pitää luotettavina.  

 

Taulukko 1. 1. persoonan viittausten esiintymät aineistossa 1. 

 

 

minä me inst. me omat me osa me kaikki me joukko me ref. me muut Yht.

Asko 75 280 10 1 0 3 20 19 408

Aija 24 8 1 0 0 0 0 0 33

Mika 73 206 4 5 5 0 0 18 311

Mari 47 159 6 0 5 5 0 5 227

Yht. 219 653 21 6 10 8 20 42 979
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 Taulukossa 2 on esitetty vastaavat laskentatulokset aineiston 2 osalta. Täs-

säkin aineistossa institutionaalinen monikon 1. persoona (211) erottui selvästi suurimpana 

ryhmänä, mutta sen osuus jää silti alle puoleen (47 %) kaikista ensimmäisen persoonan 

esiintymistä. Kiinnostavaa on, että yksikön 1. persoonan (120) osuus oli silti samaa suu-

ruusluokkaa kuin aineistossa 1, 27 %. Monikon 1. persoonan arkikielisten esiintymien, 

erityisesti ryhmien mekaikki ja mejoukko, määrät ovatkin vastaavasti aineistossa 2 jonkin ver-

ran aineistoa 1 suurempia, ja lisäksi jäännösluokan memuut osuus on huomattava, peräti 19 

%. Koska näin suuri osuus esiintymistä on jäänyt kokonaan luokittelematta, tuloksia ei 

voi pitää aivan yhtä luotettavina kuin aineiston 1 tapauksessa. Aineistojen väliset erot 

eivät siten välttämättä kuvaa todellisia eroja 1. persoonan ilmaisujen käytössä, vaan saat-

tavat johtua aineiston 2 suuresta jäännösluokasta, jossa eri ryhmät ovat todennäköisesti 

epätasaisesti edustettuina.  

 

Taulukko 2. 1. persoonan viittausten esiintymät aineistossa 2. 

 

  

 

Kuvio 1. 1. persoonan viittausten kokonaismäärät aineistoissa 1 ja 2. 

 

Laskentatuloksien muodostamaa kokonaiskuvaa aineistoon 2 liittyvät epä-

varmuustekijät eivät kuitenkaan muuta. Tätä havainnollistaa kuvio 1, jossa on esitetty 

minä me inst. me omat me osa me kaikki me joukko me ref. me muut Yht.

Aaro 57 98 0 0 6 5 1 39 206

Masi 13 21 1 0 0 2 1 26 64

Mira 50 92 5 2 6 7 1 21 184

Yht. 120 211 6 2 12 14 3 86 454
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molempien aineistojen yhteenlasketut kokonaismäärät eri ryhmissä. Ylivoimaisesti suu-

rimman ryhmän muodostaa institutionaalinen monikon 1. persoona (60 % kaikista esiin-

tymistä). Toiseksi yleisin yksikön 1. persoona jää reilusti alle puoleen tästä (24 %) ja 

jäännösluokankin osuus on koko aineiston tasolla vain 9 %. Muut, monikon 1. persoonan 

arkikielistä käyttöä edustavat ryhmät jäävät kaikki osuudeltaan alle 2 %:n.  

Kannattaa kiinnittää huomiota myös ensimmäisen persoonan suuriin koko-

naismääriin aineistoissa: 971 esiintymää aineistossa 1 ja 454 esiintymää aineistossa 2, 

joka siis on kestoltaan aineistoa 1 puolet lyhyempi. Toki ilman vertailuaineistoa on mah-

dotonta arvioida näiden lukumäärien merkitystä yleisemmällä tasolla, mutta näiden tu-

losten perusteella näyttäisi siltä, että ensimmäisen persoonan ilmauksilla on kaiken kaik-

kiaan hyvin näkyvä rooli vuorovaikutuksen jäsentymisessä myyntineuvotteluissa.  Joka 

tapauksessa tätä taustaa vasten on perusteltua kysyä, minkä verran ensimmäisen persoo-

nan ilmaisuja vuorovaikutuksessa ylipäätään käytetään. Olisiko mahdollista, että myyn-

tivuorovaikutuksessa sekä yksikön 1. persoona että siihen rinnastuva monikon 1. persoo-

nan institutionaalinen käyttö olisivat selvästi yleisempiä kuin arkipuheessa tai jopa 

muissa institutionaalisissa keskustelukonteksteissa? Oman persoonan esilletuominen 

sekä yksikön ensimmäisen persoonan että institutionaalisen me-roolin kautta voisi tällöin 

olla nimenomaan myyntivuorovaikutukselle tyypillinen piirre.  

 

 

Kuvio 2. 1. persoonan viittausten jakauma keskustelijoiden vuoroissa. 

  

Myös neuvottelujen osanottajien välillä on mielenkiintoisia eroja ensim-

mäisen persoonan erilaisten esiintymien jakaumassa. Kuviossa 2 on esitetty eri ryhmien 
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prosentuaalinen jakauma eri keskustelijoiden vuoroissa. Aineistossa 1 Asko, Mika ja 

Mari edustavat keskenään hyvin samantyyppistä jakaumaa, joka vastaa pitkälti edellä esi-

tettyä kokonaiskuvaa: institutionaalinen monikon 1. persoona hallitsee persoonavalintaa 

selvästi, toisen suuren ryhmän muodostaa yksikön 1. persoona ja muiden ryhmien luku-

määrät jäävät marginaalisiksi. Myös aineiston 2 neuvottelijoista Aaro ja Mira noudattavat 

pitkälti samantyyppistä jakaumaa, tosin sillä erotuksella, että memuut-ryhmä on suhteessa 

suurempi ja meinst. vastaavasti pienempi. Masin vuoroissa jäännösluokan memuut osuus on 

erityisen suuri, 41 %, ja minä- sekä erityisesti meinst.-esiintymien osuudet vastaavasti pie-

nempiä. Tosin Masin 1. persoonan ilmaisujen lukumäärät ovat kaiken kaikkiaan huomat-

tavasti alhaisempia kuin hänen keskustelukumppaneillaan (ks. taulukkoa 2), eikä hän yli-

päätään osallistu keskusteluun kovin aktiivisesti.  

 Kuviossa 2 selvimmin muista poikkeaa Aija, jonka vuoroissa yksikön 1. 

persoonan esiintymät (24) ovat institutionaalisia monikon 1. persoonan esiintymiä (8) 

selvästi yleisempiä. Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä tästä ei voi tehdä, koska Ma-

sin tavoin Aija osallistuu keskusteluun varsin passiivisesti ja hänen vuorojensa ja vastaa-

vasti pronominiesiintymien määrä aineistossa on kaiken kaikkiaan vähäinen. Muista kes-

kustelijoista poikkeava yksikön 1. persoonan esiintymien hallitsevuus suhteessa institu-

tionaalisiin monikon 1. persoonan esiintymiin voisi kuitenkin liittyä myös Aijan vuorojen 

sijoittumiseen keskustelussa. Hänen pitemmät, pronomineja sisältävät vuoronsa sijoittu-

vat pääasiassa keskustelun arkisempiin jaksoihin ja toimivat tyypillisesti lyhyinä vastauk-

sina tai tarkentavina kysymyksinä. Aijan vuoroihin ei siten sisälly varsinaista aktiivista 

myyntipuhetta tai siihen reagoimista, joihin näyttäisi aineistossa liittyvän meinst.-esiinty-

mien yleisyys.  

 Yhteenvetona voidaan sanoa, että institutionaalinen monikon 1. persoona 

on aineistossa yleinen, voisi jopa sanoa hallitseva, suhteessa sekä yksikön 1. persoonaan 

että erityisesti monikon 1. persoonan muihin käyttöihin. Lisäksi ensimmäisen persoonan 

käyttö on aineistossa kaiken kaikkiaan hyvin runsasta, mikä selittyy etupäässä juuri ins-

titutionaalisen monikon 1. persoonan taajalla esiintymisellä.  

  

4.3 Institutionaalisen monikon 2. persoonan esiintymät aineistossa 

 

Selvittääkseni institutionaalisen monikon 2. persoonan yleisyyttä laskin sen ja verrokkina 

yksikön 2. persoonan esiintymät aineistossa. Tulokset on esitetty taulukossa 3. Koska en 
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laskenut kaikkia toisen persoonan esiintymiä – esimerkiksi arkikielistä monikon 2. per-

soonan käyttöä – samanlaisia päätelmiä kuin edellä ensimmäisen persoonan esiintymien 

suhteellisista osuuksista ei voida näiden tulosten perusteella tehdä. Tavoitteena ei ollut-

kaan yhtä kokonaisvaltainen analyysi kuin institutionaalisen monikon 1. persoonan ta-

pauksessa, vaan pyrin pikemminkin muodostamaan alustavan katsauksen siihen, miten 

yleinen ilmiö institutionaalinen monikon 2. persoona on. 

 

Taulukko 3. Institutionaalisen monikon 2. persoonan ja yksikön 2. persoonan esiintymät 

aineistoissa 1 ja 2. 

 

 

 Institutionaalisen monikon 2. persoonan osalta tulokset eivät ole yhtä yksi-

selitteiset kuin vastaavan monikon 1. persoonan tapauksessa, ja erityisesti keskustelijoi-

den välinen vaihtelu on suurta. Kolmella keskustelijalla – Aijalla, Aarolla ja Masilla – 

sekä yksikön 2. persoona että institutionaalinen monikon 2. persoona ovat harvinaisia 

jääden lukumääriltään kymmeneen esiintymään tai sen alle (ks. taulukkoa 3). Näistä kol-

mesta Aijalla ja Masilla myös ensimmäisen persoonan esiintymien lukumäärät (ks. edellä 

lukua 4.2) ovat muita keskustelijoita selvästi pienempiä, ja heidän osallistumisensa kes-

kusteluun onkin kaiken kaikkiaan muita passiivisempaa. Erityisesti kysymysvuoroja tai 

muuta aktiivista kontaktin ottamista neuvottelukumppaniin on heidän vuoroissaan hyvin  

vähän, mikä saattaa osaltaan selittää myös toisen persoonan vähäistä käyttöä. Aaro sitä 

vastoin osallistuu aktiivisesti keskusteluun, ja hänellä ensimmäisen persoonan esiinty-

mien lukumäärät ovat samaa suuruusluokkaa kuin samaan neuvotteluun osallistuneella 

Miralla. Hänen tapauksessaan selityksen toisen persoonan vähäiselle käytölle voisi tarjota 

hänen asemansa neuvottelussa: firma 1M pyrkii myymään palveluitaan firmalle 2A, ja 

neuvottelussa Mira ottaa enemmän aktiivisen kysyjän ja Aaro puolestaan vastaajan roo-

lin.  

sinä te inst.

Asko 69 44

Aija 0 6

Mika 20 55

Mari 19 41

Aaro 9 10

Masi 7 5

Mira 42 29

Yht. 166 190
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 Muista keskustelijoista firman 1M edustajilla Mikalla ja Marilla institutio-

naalisen monikon 2. persoonan esiintymiä (Mikalla 55, Marilla 41) on hieman yli kaksin-

kertainen määrä yksikön 2. persoonan esiintymiin (Mikalla 20, Marilla 19) verrattuna. 

Yksikön 2. persoonan esiintymiä on kuitenkin alle puolet yksikön 1. persoonan (Mikalla 

73, Marilla 47) vastaavista, ja verrattaessa institutionaalisia monikon 2. persoonan esiin-

tymiä vastaavaan institutionaaliseen me-käyttöön (Mikalla 206, Marilla 159) erot ovat 

vielä suurempia. Askolla ja Miralla puolestaan toisen persoonan käyttö on samaa suu-

ruusluokkaa kuin Mikalla ja Marilla, mutta heillä yksikön 2. persoona (Askolla 69, Mi-

ralla 42) on institutionaalista monikon 2. persoonaa (Askolla 44, Miralla 29) jonkin verran 

yleisempi. Itse asiassa Askolla ja Miralla yksikön 2. persoona on tässä aineistossa käy-

tännössä yhtä yleinen kuin yksikön 1. persoona (Askolla 75, Miralla 50).  

Askon tapauksessa yksikön toisen persoonan esiintymien suhteellisen suuri 

määrä selittyy hänen taipumuksellaan käyttää referoitua puhetta tyylikeinona. Koska las-

kennassa ei erotettu erityyppisiä yksikön 2. persoonan esiintymiä toisistaan, tuloksissa 

ovat varsinaisten puhuteltavaan viittaavien esiintymien lisäksi mukana myös niin sanot-

tua yleistävää tai avointa yksikön toisen persoonan käyttöä edustavat tapaukset (ISK 707; 

Suomalainen 2015: 60) sekä referoidussa puheessa esiintyvät yksikön 2. persoonan il-

maukset. Askon tapauksessa huomattava osa yksikön 2. persoonan esiintymistä kuuluu 

viimeksi mainittuihin ryhmiin, eivätkä ne siten ole rinnastettavissa institutionaaliseen te-

käyttöön. Askolla myös vastaava referoitu monikon 1. persoonan käyttö on suhteellisen 

yleistä; itse asiassa kaikki aineiston 1 meref.-esiintymät ovat Askon vuoroissa (ks. tauluk-

koa 1 ja kuviota 2). Palaan tähän tuonnempana luvussa 5.3). 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tämän aineiston valossa institutionaa-

linen monikon 2. persoona on myyntineuvotteluissa käytetty, mutta ei läheskään yhtä 

yleinen vuorovaikutuksellinen resurssi kuin institutionaalinen monikon 1. persoona. Tu-

lokset eivät institutionaalisen monikon 2. persoonan ja yksikön 2. persoonan osalta myös-

kään ole yhtä yksiselitteisiä kuin 1. persoonan tapauksessa, ja varsinkin keskustelijoiden 

väliset erot ovat suuria. Toisaalta analyysi ja laskentakaan eivät olleet yhtä yksityiskoh-

taisia ja perusteellisia kuin 1. persoonan kohdalla, ja esimerkiksi institutionaalisen te-

käytön vertaileminen monikon 2. persoonan muihin käyttöihin jäi puuttumaan tästä tar-

kastelusta. 
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5 Institutionaaliset persoonavalinnat vuorovaikutuksessa 

 

Edellisessä luvussa etsin vastauksia kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni. Erit-

telin monikon 1. persoonan ilmausten viittaussuhteita aineistossa sekä erityisesti institu-

tionaalisen monikon 1. persoonan tulkintaa suhteessa monikon 1. persoonan arkikieliseen 

käyttöön (tutkimuskysymys 1). Lisäksi selvitin institutionaalisen monikon 1. ja 2. per-

soonan yleisyyttä laskemalla yksikön ja monikon 1. persoonan, yksikön 2. persoonan ja 

institutionaalisen monikon 2. persoonan esiintymien frekvenssit aineistossa (tutkimusky-

symys 2). Tässä luvussa paneudun kolmanteen tutkimuskysymykseeni ja etsin aineistoni 

perusteella vastauksia siihen, millaisia vuorovaikutuksellisia ja muita funktioita monikon 

1. ja 2. persoonan institutionaalisella käytöllä voi olla.  

 

5.1 Monikon 1. persoona institutionaalisuuden rakentajana 

 

Edellä luvussa 2.2.3 totesin, että persoonavalinta voi toimia  vuorovaikutuksellisena vä-

lineenä, jonka avulla keskustelijat suuntautuvat institutionaaliseen kontekstiin ja samalla 

myös rakentavat tätä kontekstia (Drew ja Heritage 1992: 29). Erityisesti institutionaalisen 

kontekstin rakentuminen persoonavalintojen kautta on kiinnostava, jos kohta myös vai-

keasti lähestyttävä kysymys. Edellisessä luvussa esittämieni tulosten perusteella varsin-

kin monikon 1. persoonan institutionaalinen käyttö näyttäisi olevan hyvin yleinen ja jopa 

hallitseva vuorovaikutuksellinen resurssi myyntineuvotteluissa. Tämän havainnon mer-

kitys korostuu, kun muistetaan, että kokoukset vuorovaikutusympäristönä edustavat epä-

muodollista institutionaalista keskustelua ja muistuttavat monelta osin arkikeskustelua 

(ks. luku 1.1). Tällöin institutionaalinen persoonavalinta voisi toimia yhtenä merkityksel-

lisenä piirteenä, joka erottaa myyntineuvotteluja – ja mahdollisesti muitakin kokoustyyp-

pejä – toisaalta arkikeskustelusta, toisaalta taas muista institutionaalisista konteksteista. 

 Mikä sitten tekee kysymyksestä vaikeasti lähestyttävän? Itse esitin kandi-

daatintutkielmassani kysymyksen, onko institutionaalisten ja arkikielisten pronomini-

esiintymien vaihtelusta löydettävissä yhteyksiä vastaaviin siirtymiin institutionaalisten ja 

arkisempien puhejaksojen välillä (Drews 2016: 6). Olin havaitsevinani jonkinlaista joh-

donmukaisuutta siinä, miten institutionaaliset me-esiintymät painottuvat institutionaali-
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sempiin jaksoihin ja minä-esiintymät vastaavasti arkisempiin jaksoihin (mts. 14). Todel-

lisuudessa tällainen päättely johtaa kuitenkin helposti kehäpäätelmään, koska ensin pitäisi 

joillakin kriteereillä ratkaista, mitkä sekvenssit tai laajemmat jaksot mielletään institutio-

naaliseksi ja mitkä arkikeskusteluksi. Myyntineuvotteluissa tällaisiksi kriteereiksi sopivat 

vuorovaikutuksen piirteet eivät välttämättä ole kovin kohosteisia, ja itse asiassa yksi nä-

kyvimpiä ja leimallisimpia tunnusmerkkejä näyttäisi olevan juuri institutionaalisen mo-

nikon 1. persoonan käyttö.  

 Toinen, ehkä hedelmällisempi tapa lähestyä kysymystä institutionaalisuu-

den rakentumisesta persoonavalinnan kautta onkin juuri päinvastainen: otetaan lähtökoh-

daksi persoonavalinnat, ja tarkastellaan sitä, millaisia laajempia yhtenäisen persoonava-

linnan jaksoja aineistossa on. Erityisesti aineistosta 1 löytyi paljon pitkiä jaksoja, joissa 

institutionaalinen monikon 1. persoona ja vastaava monikon 2. persoona hallitsevat pro-

nominivalintaa lähes täydellisesti: 

 

Esim. 18 

01  Mika:     joo. (.) mut et siinä mielessä n[i (-) ↑tarjotaa  

02  Asko:                                     [nii:.  

03  Mika:     >k[esätyöpaikkoja<, .hhh se mikä meidä etu siin on et ku  
04  Asko:       [(-) 
05  Mika:     me tehää muillekki,  
06            (.) 
07  Asko:     jo[o.  
08  Mika:       [alueen yrityksill[e.  
09  Asko:                         [joo. 
10  Mika:     ni meille tulee niitä, (.) kandidaatteja. (0.6) sit me  
11            saadaan teilt spekkei et te tarviitte vaikka kymmenen, 

12            (0.8) [tietyllä spekillä [olevaa.   
13  Asko:           [°mm°,             [joo.                                                                      
14  Mari:     °mm°, 
15  Mika:     osaajaa. (1.0) ja me, (.) me haalitaan sit niist se  
16            mitä [meille tulee niit hakemuksii mitä me ollaa  

17  Asko:          [°mm°,  
18  Mika:     löydetty, (0.8) ja ehdotetaan tei[lle. (0.6) ja sit  

19  Asko:                                      [°mm°,  
20  Mika:     meillon kiintee summa,= =↓niin sanottu sakses fii et kun  
21  Mika:     se, (.) [henkilö palkkautuu teille, (.) ni:n se maksaa  

22  Asko:             [joo.  
23  Mika:     jo[nku summan.  
24  Asko:       [°joo°.  
25            (0.4)  
26  Asko:     °aiva°. 
27  Mika:     et (.) niin sanotusti hoidetaan se koko, (0.8) kesätyö,  
28  Asko:     °mm°, 
29  Mika:     [kesätyörekrytointi. 
30  Asko:     [prosessi.= 
31  Mari:     =mm, 

 

Katkelmassa Mika kertoo Askolle firman 1A kesätyöntekijänvälitystoiminnasta mahdol-

lisesti firmaa 1M kiinnostavana palveluna. Kaikki persoonaviittaukset ovat monikon 1. 
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tai 2. persoonan muotoja, jotka ovat referenssiltään institutionaalisia. Syntyy suorastaan 

vaikutelma, kuin instituutiot todella keskustelisivat keskenään edustajiensa välityksellä.  

 Toisaalta erityisesti aineistossa 2 on paljon pitkiä jaksoja, joissa institutio-

naalisia persoonavalintoja ei ole lainkaan, vaikka keskustelun fokus on selvästi myynti-

neuvottelun asiasisällöissä ja keskustelua voi pitää ainakin temaattisesti institutionaali-

sena: 

 

Esim. 19 

01  Aaro:     muu ettäh:: kylhä monet logistiikkatoimijat on jo  
02            niinkuh:: tavallaa ymmärtäny firma Y on niinku yks hyvä  
03            esimerkki siitä että °et° perinteinen bis[nes murenee;  
04  Masi:                                    [.nff 
05  Aaro:     (.) vä[hä alta ja. 
06  Mira:           [mhm, 
07            (.) 
08  Mira:     m[m, 
09  Masi:      [mm, 
10  Aaro:     pitää miettiä et: et mitkä ne on uudet, (0.6) uudet  
11            (varmasti kivijalat) heilläki: että. 
12  Mira:     niinpä. (.) nii-i, (.) [kyllä. 
13  Aaro:                            [°niin ni°, 
14            (0.6) 
15  Masi:     .hh eikös se o se niin[ku se, (.) myös a- (0.6) niinkun 
16  Aaro:                           [krhm 
17  Masi:     ehkä jos aattelee näit, (.) ammattiliittoi ni. 
18  Aaro:     mm. 
19  Masi:     niin nin, (0.4) kaupan tessissä; 
20            (0.2) 
21  Aaro:     mm.= 
22  Masi:     =tai kaupan, (0.4) alla se oj jo tavallaa niinku, (.) 
23            vakiintunut käytäntö. 
24            (0.2) 

  

Katkelmassa Aaro, Mira ja Masi keskustelevat kaupan alalla käynnissä olevasta murrok-

sesta. Sen seurauksena Aaron edustamalla firmalla 2A saattaa olla uudenlaisia vuokra-

työvoimatarpeita, joihin Miran ja Masin edustama firma 1M voisi tarjota ratkaisuja. Kat-

kelma on osa pitkää jaksoa, jossa 1. ja 2. persoonan ilmaisuja ei esiinny lainkaan, eikä 

siten myöskään vastaavia institutionaalisia persoonavalintoja. Tosin yksi institutionaali-

nen pronomini katkelmassa on: puhuessaan  firmasta Y Aaro käyttää monikon 3. persoo-

nan pronominia institutionaalisesti (r. 11). Yleisesti ottaen muut kuin institutionaaliset 

persoonavalinnat hallitsevat kuitenkin keskustelua. Keskustelu onkin tässä luonteeltaan 

kuvailevaa, ja sen fokus on yritysten toimintaympäristössä ja sen muutoksissa, ei yrityk-

sissä itsessään. Arkikeskustelun jakso tämä ei kuitenkaan ole, vaan jakso liittyy selvästi 

myyntineuvottelun teemoihin ja keskustelijat puhuvat ammatillisissa rooleissaan, mitä 

osaltaan osoittaa myös yksikön 1. ja 2. persoonan ilmaisujen puuttuminen.  
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 Esimerkkien 18 ja 19 valossa on selvää, että institutionaalisten 

persoonavalintojen läsnäolo tai puuttuminen keskustelusta ei indikoi yksinomaan 

keskustelun institutionaalisuutta. Sen voi nähdä liittyvän spesifimmin siihen, missä 

määrin keskustelijoiden edustamat instituutiot, firmat, ovat läsnä keskustelussa 

keskustelun teemojen, päämäärien tai keskustelijoiden valitsemien roolien kautta. 

Aineistossa 1 merkittävä osa myyntineuvottelusta koostuu Mika ja Marin pitämistä 

PowerPoint-esityksistä, joissa he esittelevät firman 1M toimintaa; välisekvensseissä Asko 

ja Aija esittävät tarkentavia kysymyksiä, jotka usein laajenevat pitemmiksi välijaksoiksi. 

On varsin odotuksenmukaista, että institutionaalisia persoonavalintoja esiintyy paljon 

keskustelussa, jossa firmat 1M ja 1A sekä niiden palvelut ja palvelutarpeet ovat jatkuvasti 

keskustelun keskiössä. Toisaalta aineistossa 2 keskustelu on vapaampaa, ja varsinaisten 

yhteistyömahdollisuuksien lisäksi käsitellään myös yleisiä, firmojen 2A ja 1M 

toimialoihin liittyviä asioita. Tällöin institutionaalisille persoonavalinnoille ei tavallaan 

ole paikkoja keskustelussa, koska institutionaaliset toimijat, firmat, eivät ole keskustelun 

teemoissa läsnä. 

 Esimerkki 19 on siltäkin kannalta kiinnostava, että sen kohdalla voidaan 

perustellusti kysyä, mikä viime kädessä tekee katkelman keskustelusta institutionaalista. 

Koko laajassa jaksossa, josta tässä esitetty katkelma on siis vain pieni osa, ei esiinny 

mitään luvussa 2.1 mainituista kokouskeskusteluille tyypillisistä institutionaalisista 

piirteistä. Vuorottelujäsennys ei poikkea mitenkään arkikeskustelusta, virallista tai 

epävirallista puheen koordinoijaa ei ole, eikä katkelma myöskään liity mihinkään 

formaaliin kokouksen kulkuun liittyvään jaksoon tai edusta itsessään sellaista (vrt. esim. 

Cuff ja Sharrock 1985; Boden 1994). Kärjistäen voidaan sanoa, että sama keskustelu 

saatettaisiin käydä terassilla samalla alalla työskentelevien kaverusten kesken, ja tällöin 

tuskin kukaan pitäisi keskustelua institutionaalisena. Ainoat institutionaalisen 

keskustelun tunnusmerkit tässä katkelmassa ja sen edustamassa laajemmassa jaksossa 

ovat siis sen sijoittuminen osaksi institutionaalista vuorovaikutusympäristöä, 

myyntineuvottelua, ja tähän liittyvä keskustelun teema sekä sitä heijastelevat 

sanavalinnat. Tämä esimerkki havainnollistaa hyvin myyntineuvottelujen kaltaisten 

vuorovaikutustyyppien sijoittumista institutionaalisen keskustelun jatkumon toiseen, 

epämuodolliseen ääripäähän, joka tulee usein lähelle arkikeskustelua. 

 Aineistosta löytyy siis sekä sellaisia institutionaalisesti orientoituneita 

keskustelujaksoja, joissa institutionaalisen monikon 1. persoonan käyttö on runsasta ja 

jopa hallitsevaa, että sellaisia jaksoja, joissa institutionaalista persoonavalintaa ei esiinny 
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lainkaan. Toisaalta aineiston arkikeskustelua edustavissa jaksoissa – esimerkiksi 

kuulumisten vaihtamiseen tai vitsailuun keskittyvissä välisekvensseissä – 

institutionaalista monikon 1. persoonaa ei käytetä käytännössä ollenkaan. Yksi tällainen 

katkelma aineistossa on, ja sitä käsittelen lähemmin seuraavassa luvussa. Joka 

tapauksessa institutionaalisen monikon 1. persoonan lähes johdonmukainen puuttuminen 

arkisemmista keskustelujaksoista tukee sitä havaintoa, että institutionaalisella 

persoonavalinnalla on merkittävä rooli keskustelun institutionaalisuuden rakentumisessa. 

Toisaalta institutionaalisen monikon 1. persoonan puuttuminen joistakin 

institutionaalisesti orientoituneista jaksoista osoittaa, että ainoa institutionaalisuutta 

rakentava piirre institutionaalinen persoonavalinta ei myyntineuvotteluissakaan ole.  

 On myös tärkeää muistaa, että vaikka institutionaalisen monikon 1. 

persoonan käyttö on hallitsevaa monissa institutionaalisesti orientoituneissa 

keskustelujaksoissa, viime kädessä pronominivalinta tehdään aina yksittäisten vuorojen 

ja vuoron rakenneyksiköiden tasolla. Jotkut verbit ja puhetoiminnot (esim. 

asiantuntijuuden osoittaminen, väitteen perusteleminen) näyttäisivät suosivan yksikön 1. 

persoonaa institutionaalisten sekvenssien sisälläkin, kuten seuraavasta katkelmasta 

näkyy: 

 

Esim. 20 

01 Mari:    mut kylhä me todella paljon tehdää myös, .hhhh ää, (.)   

02      ihan puhdasta rekrytointi[a, .mhhh <ja>, (.) ja tota, 

03 Asko:                         [mmm?= 

04 Mari:    mhh (.) viime vuos olih, (.) oli, (.) varmaa niiku   

05      >Firma 1M< historiam ↑paras vuos. (.) °'t ku°, (.) 

06      kuitenki se o aika ↑jännä juttu että, .hhh että puhuttii   

07      siint <taantumasta> j[a usein ku on ↑taantuma, (0.3) 

08 Asko:                         [mmm? 

09 Mari:    ↓nyt mä puhun (tän)↑ pitk(h)äl k[okemuksella,= =ku o[n   

10 Asko:                                    [joo.               [mm, 

11 Mari: <↑taantuma> ni silloha niinku määräaikasia tarvitaa,   

12      .h[h tavallaan sen ↑taantuman, .hhh (0.3) niinku yli 

13 Aija:      [mmm, 

 

Esimerkki 20 on osa laajempaa jaksoa, jossa Mari esittelee firman 1M palveluita. Tällai-

set yritysesittelyjaksot ovat aineistossa 1 tyypillisiä, ja niissä institutionaalinen monikon 

1. persoona on lähes yksinomainen verrattuna muihin 1. persoonan viittauksiin. Tässä 

katkelmassa Mari kuitenkin vaihtaa yksikön 1. persoonaan (r. 9: nyt mä puhun tän pitkäl 

kokemuksella) hakiessaan väitteelleen tukea omasta asiantuntijuudestaan. Voidaan toki 

kysyä, olisiko me-valinta tällaisessa lauseyhteydessä ylipäätään mahdollinen vaihtoehto. 
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Kiinnostavasti aineistosta löytyy kuitenkin samantyyppinen katkelma, jossa institutionaa-

linen monikon 1. persoona on yksinomainen: 

 

Esim. 21 

01 Mika:    joo ja toi on,= =↑toi on se mis[sä↓, 

02 Asko:                                   [mmm. 

03 Mika:    taas ku me tehää niitä↓rekrytointe[i paljo.= =↑meillon 

04 Asko:                                      [nii. 

05 Mika: sitä osaamist[a.= =↑toimialakohtast [myös. .hhh ni 

06 Asko:              [mmm?                  [mmm. 

07 Mika: me koetan >et me<, (.) siinä ollaan ihan, (.) [hyvä 

08 Asko:                                               [.mt joo. 

09 Mika: kumppani, (.) varsinki siin tapauksessa, (.) jossei oo   

10       sitä omaa ↑hooärrää (tu[kena). 

11 Asko:                        [näin o. 

 

Tämäkin katkelma on osa laajempaa yritysesittelyä. Rivillä 7 näkyvässä vuorossaan Mika 

käyttää kokea-verbiä, jonka yhteydessä yksikön 1. persoona tuntuisi odotuksenmukai-

selta. Mika on kuitenkin asettunut institutionaaliseen rooliinsa niin täydellisesti, että va-

linta on tässäkin monikon 1. persoona, ja syntyy suorastaan vaikutelma, että instituutio 

todella puhuu yksilön kautta. Tätä vielä korostaa predikatiivin (r. 7 ja 9: hyvä kumppani) 

yksikkömuotoisuus: se ei siis kongruoi monikollisen me-pronominin kanssa, vaan kuvaa 

monikollisen persoonavalinnan taustalla olevaa yksiköllistä toimijaa, instituutiota. 

 Myös Lappalainen (2006: 283) kiinnittää huomiota siihen, miten Kelan vir-

kailijoiden vuoroissa yksikön ja monikon 1. persoonan muotojen välillä näyttäisi olevan 

työnjako. Vaikka yksikön 1. persoonan muotoja on kaikkiaan enemmän kuin monikon 1. 

persoonan, erilaisia verbilekseemejä niissä esiintyy vähemmän kuin monikossa. Yksikön 

1. persoonassa esiintyvät verbit ilmaisivat tavallisimmin konkreettisia, vuorovaikutusti-

lanteeseen liittyviä toimintoja. me-muodossa esitettyjä erilaisia toimintoja ja sen myötä 

myös verbilekseemejä oli huomattavasti enemmän, ja läheskään aina monikollinen muoto 

ei ollut korvattavissa yksiköllisellä. (Mp.) Kuten edellä mainitsin, myös omassa aineis-

tossani oli havaittavissa jonkin verran tällaista työnjakoa, mutta ei kuitenkaan yhtä sel-

västi ja hallitsevasti kuin Lappalaisella. Tämä selittynee ainakin osaksi vuorovaikutus-

ympäristöjen erilaisuudella: institutionaalisen keskustelun jatkumossa Kelan asiointikes-

kustelut sijoittuvat muodollisempaan ja myyntineuvottelut vastaavasti epämuodollisem-

paan ääripäähän. On odotuksenmukaista, että myyntineuvottelujen epämuodollisem-

massa ja paljolti arkikeskustelua muistuttavassa vuorovaikutustyypissä myös institutio-

naalisen monikon 1. persoonan kaltaisen ilmiön käyttö on vaihtelevampaa.  
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 Esimerkin 20 yhteydessä esille nostamani kysymys siitä, millaiset persoo-

navalinnat ylipäänsä ovat mahdollisia erilaisissa lauseyhteyksissä, ansaitsee vielä lisä-

huomiota. Mitä ilmeisimmin on tilanteita, joissa institutionaalinen persoonavalinta on 

odotuksenmukainen, ja vastaavasti tilanteita, joissa yksikön 1. persoona on luonteva va-

linta. Erityisen kiinnostavia vuorovaikutuksen kannalta ovatkin sellaiset vuorot, joissa 

sekä institutionaalinen monikon 1. persoona että yksikön 1. persoona ovat mahdollisia, 

koska tällöin keskustelijat voivat käyttää persoona- ja vastaavaa roolivalintaa vuorovai-

kutuksellisena resurssina. Viime kädessä kysymys ei olekaan valinnasta yksittäisten pro-

nominien tai persoonamuotojen välillä, vaan kahdesta erilaisesta tavasta puhua. Tämä nä-

kyy kiinnostavasti myös siinä, millaisten kieliopillisten ainesten kautta persoonavalinnat 

ilmenevät ja millaisiin lauseenjäsenasemiin ne sijoittuvat vuorovaikutuksessa. Palaan tä-

hän tuonnempana luvussa 5.3, jossa käsittelen perusteellisemmin institutionaalista per-

soonavalintaa vuorovaikutuksellisena resurssina. Sitä ennen esittelen vielä institutionaa-

lisen persoonavalinnan toisen osapuolen, institutionaalisen monikon 2. persoonan moni-

kon 1. persoonan vastinparina.  

 

 

5.2 Me–te-vastavuoroisuus 

 

Kun ajatellaan institutionaalisen persoonavalinnan roolia keskustelun institutionaalisuu-

den rakentumisessa, institutionaalinen monikon 2. persoona voidaan nähdä tavallaan vas-

tinparina vastaavalle monikon 1. persoonalle. Tällainen institutionaalinen monikon 2. 

persoonan käyttö toimii usein siirtymäkohdissa uuden institutionaalisen jakson käynnis-

täjänä. Esimerkiksi aineistossa 1 institutionaaliset sekvenssit alkavat tyypillisesti myyn-

tiorganisaatiota edustavien Mikan tai Marin esittämillä kysymyksillä tai informaa-

tiopyynnöillä, joihin sisältyvä institutionaalinen monikon 2. persoona kutsuu asiakas-

osapuolta vastaavaan institutionaaliseen pronominivalintaan: 

 

Esim. 22 

01 Mika:    [↑mut, (.) miten paljo teil yleesä, (.) jos miettii   

02      ↓tätäki sai[ttii↑, (.) >teille< tulee viera(a)t kuitenki 

04 Mari:               [mm, 

03 Mika:    aika ajoin.= =[↓mut on[ks ne yleesä niiku, (.) 

04 Mari:                  [mmm. 

05 Asko:                          [mmm. 

06 Mika:    ↓lyhytaikasii.= =päivän kahen, (.) reissui,= =vai, (.)   

07          onks pitempii,= =viikko[i, 

08 Asko:                           [.th[h >kyl:ä meillä< vä[lillä 

09 Mika:                               [kuukausii, 
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10 Aija:                                                   [on:. 

11 Asko:    tulee projekteihin tulee iha >sillai et on< projektin   

12          ajan täällä <näi:>, (0.5) >(meil o)< (tällasii)   

13          yhteisprojekteja saksalaisten kanssa °(si:[s)°, 

14 Mika:                                              [jo[o. 

15 Asko:                                                 [otetaan   

16          ↑ihan, (.) .hhh lähetää sinne @tai ne@ tulee tänne.= =ni   

17          kyl ↑me: itse↓ t:äällä sit hommataa niil:e, (0.5) ↑joku 

18          majotus.= 

19 Aija:    =>joo<.= 

20 Mari:    =↑m[mm. 

21 Mika:       [joo. 

22          (.) 

 

Katkelmaa on edeltänyt jakso, jossa Mari on vastannut Aijan kysymykseen firman 1M 

asunnonvuokraustoimintaan keskittyneestä tytäryhtiöstä. Katkelman alussa Mika tarttuu 

aiheeseen esittämällä Askolle ja Aijalle kysymyksen firma 1A:n ulkomaalaisista vieraista 

ja vierailujen kestoista. Kysymys toimii esisekvenssinä pitemmälle jaksolle, jossa Mika 

ja Mari esittelevät yrityksensä asunnonvuokraustoimintaa firma 1A:lle mahdollisesti so-

pivana palveluna ja yrittävät samalla kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia. Mika käyttää 

kysymyksessään institutionaalista monikon 2. persoonaa (r. 1–2), ja Askon vastauksissa 

näkyy vastaava institutionaalinen monikon 1. persoona (r. 8, 12, 17). Sama malli toistuu 

monissa aineiston kysymys–vastaus-vieruspareissa.  

 Samoin kuin institutionaalinen monikon 1. persoona, myös vastaava moni-

kon 2. persoona käytännössä puuttuu aineistojen arkikeskustelua edustavista jaksoista. 

Tältä kannalta kiinnostava onkin seuraava esimerkki, jossa Mika aloittaa ilmeisesti ke-

vennykseksi aiotun sekvenssin viittaamalla firman 1A parkkipaikkaongelmaan. 

 

Esim. 23 

01 Asko:    ko on ↑sähköt ja lämmitykset ja, (0.5) siivoukset ja 

02          vartioinnit ja, (1.3) ↑sum muut.= 

03 Mari:    =mm[m, 

04 Asko:       [n't tuli vie ruokala toho ja kaikki ni, 

05 Mari:    mm[m. 

06 Mika:      [(eihä ↑auto↓paikasta tarvi °v'l'ttä°), 

07          (.) 

08 Asko:    ni, h[hh hi hihi .hhh[h 

09 Mika:         [ehheh          [$sehä o teillä murheenkr[yyni$, 

10 Aija:                         [mmhh 

11 Asko:                                                  [$<SE O> 

12          [murheenkryyni] joo$, 

13 Aija:    [mhy hy hy hy ] 

14          (.) 

15 Aija:    mhy hy 

16 Asko:    tää o (ni:ku), thh >↑no siihenki 't<, (.) >meiän pitit<,   

17          (.) [palkata nyt <sitte>, (.) lappuliisa:, (.) firma. 

18 Mika:        [khöh 

19          (0.5) 

20 Mika:    okei(hh).= 

21 Asko:    =m[:. 
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22 Mika:      [.thh 

23          (0.6) 

 

Katkelman alussa on kaksi Askon vuoroa, joissa tämä kuvailee firma 1A:n teollisuuskiin-

teistön isännöinnin monia velvoitteita (r. 1–2 ja 4); Mari tuottaa kaksi faattisesti myön-

nyttelevää vuoroa (r. 3 ja 5). Mika puuttuu sivusta keskusteluun tallenteessa epäselvästi 

kuuluvalla vuorollaan (r. 6): vaikka vuorosta ei aivan saa selvää, hän mitä ilmeisimmin 

viittaa autopaikkoihin, joita ei edeltävässä keskustelussa ole mainittu. Mikan hyvin tun-

teva Asko tulkitsee tämän vitsailuksi ja vastaa lyhyen tauon jälkeen myöntävällä ni-par-

tikkelilla ja naurulla (r. 8) Mika naurahtaa myös ja vahvistaa hymyillen tuotetulla vuorolla 

(r. 9: sehä o teillä murheenkryyni) viitanneensa nimenomaan paikoitusongelmaan. Kiin-

nostavaa on, että te-pronominin tässä vuorossa voi tulkita ainakin kahdella tavalla. En-

sinnäkin te voi viitata Askoon ja Aijaan yksityishenkilöinä ja edustamansa firman 1A 

työntekijöinä, jolloin Mikan voisi ajatella tarkoittavan puutteellisen paikoitustilan As-

kolle aiheuttamia ongelmia. Asko tarttuu kuitenkin toiseen vaihtoehtoon, te-pronominin 

institutionaaliseen tulkintaan, ja vastaa Mikan vuoroon vastaavalla institutionaalisella 

me-pronominilla (r. 16), siis nimenomaan institutionaalisessa roolissaan firmansa edusta-

jana – tämä siitä huolimatta, että Mika on merkinnyt vuoronsa kevennykseksi ja vitsai-

luksi. Arkisemmissa keskustelujaksoissa institutionaalinen persoonavalinta on siis ehkä 

epäodotuksenmukainen mutta ei mahdoton vaihtoehto. Tosin on syytä huomata, että 

vaikka sävy on tässä kevyt, topiikki on kuitenkin vahvasti instituutioon liittyvä.  

 Institutionaalinen monikon 2. persoona on tässä aineistossa siltäkin kan-

nalta kiinnostava ilmiö, että se saattaa olla tyypillinen juuri myyntivuorovaikutuksen kal-

taisille tilanteille, joissa organisaatioiden edustajat keskustelevat keskenään eli tavallaan 

instituutio kohtaa instituution. Onkin mahdollista, että me–te-vastavuoroisuus toimii kes-

kustelun rakenteellisena jäsentäjänä ja institutionaalisuutta rakentavana kehikkona juuri 

myyntineuvottelujen kaltaisissa, tavallaan organisaatioiden välisissä keskusteluissa. Toi-

saalta on syytä muistaa, että institutionaalista monikon 2. persoonaa käyttävät myös maal-

likot keskustellessaan instituutioiden edustajien kanssa (Schegloff 2007: 146–147).  

  

5.3 Institutionaalinen persoonavalinta vuorovaikutuksellisena resurssina 

 

Kuten edellisessä luvussa totesin, institutionaalinen monikon 1. persoona on myyntineu-

votteluissa taajaan käytetty ja monin paikoin suorastaan hallitseva persoonavalinta, jonka 
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käyttö on keskustelun institutionaalisessa viitekehyksessä normaalia ja odotuksenmu-

kaista. Erityisesti ensimmäisen persoonan pronominivalinta tarjoaa keskustelijoille myös 

monipuolisen vuorovaikutuksellisen resurssin, jonka avulla he voivat vaihdella asentoaan 

suhteessa keskustelutilanteeseen, keskustelukumppaneihinsa ja edustamiinsa organisaa-

tioihin hyvin monitasoisesti.  Havaitsin aineistossani kolme keskeistä ilmiötä, joissa tämä 

persoonavalinnan hyödyntäminen vuorovaikutuksellisena resurssina näkyy: 1) passiivi-

muotoihin sisältyvä ambivalenssi, 2) institutionaalisen roolin ohitse puhuminen ja 3) 

muut väistävät pronominivalinnat. 

 

5.3.1 Passiivimuotoihin sisältyvä ambivalenssi 

 

Passiivimuotoihin sisältyvällä ambivalenssilla tarkoitan ilmiötä, jossa keskustelija käyt-

tää yksipersoonaista passiivimuotoa siten, että se on keskusteluyhteydessään kaksitulkin-

tainen. Jos tällaisen verbimuodon sisältävästä vuorosta puuttuu subjektia ilmaiseva me-

pronomini, predikaatti voidaan tulkita joko institutionaaliseksi monikon 1. persoonaksi 

tai passiivimuodoksi. Aineistosta 1 löytyy neljä esiintymää, joissa tällaista ambivalenttia 

muotoa käytetään epäsuoran tarjouksen neutraaliin vastaanottamiseen niin, että puhuja ei 

ilmaise eksplisiittisesti tarjouksen hyväksymistä tai hylkäämistä. Esimerkiksi seuraavassa 

katkelmassa Mika ja Mari ovat esitelleet yhtiönsä asunnonvälitystoimintaa firmalle 1A 

mahdollisesti sopivana palveluna. Esittelyyn sisältyy epäsuora tarjous, jonka Askon pitkä, 

monesta vuorosta koostuva vastaus tuntuu merkitsevän ongelmalliseksi. Hän päättää lo-

pulta sekvenssin päällisin puolin preferoidulla mutta itse asian avoimeksi jättävällä, am-

bivalentilla rakenteella: 

Esim. 24 

01   Asko:    =meil ↑ON kyllä, (.) (valm'st'taa)  
02            myös sähköt tähän taloo ni, .h[hhh meilon KYLLÄ, (.)  
03   Mari:                                  [mm, 
04   Asko:    muutamii asuntoja tuol m, (0.8) kaupungilla. 
05   Mari:    mmm.= 
06   Asko:    =lähinä Helsingissä°et missä asuu°, (.) ↓mei[ä väkee mut  
07   Mari:    [mm, 
08   Asko:    (nää) ↑ketkä, .hh onko ne NÄISSÄ sitte missä ne on. (.)  
09            mä >ole [välil< ihmetelly ku tulee, (.) kolme neljä,  
10   Mari:            [n:ii, 
11   Asko:    .hhh eri osottest tule sähkölaskuja ni, (.) noon tota,  
12            (.) varmaa >meiä<, (.) >meiä<, (.) ne voi olla  

13            >näissäki<. 
14            (.) 
15   Aija:    nii. °(ta)°, 
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16   Asko:    (-) omistaa näit, (.) ↓asuntoi, 
17            (.) 
18   Mika:    >joo<. 
19            (0.8) 
20   Asko:    MUTTA:, (.) >selvitetää<. 
21            (.) 
22   Aija:    j[oo.  
23   Mari:     [jo[o. 
24   Mika:        [okei. (.) h[yvä. 
25   Mari:                    [(kyvvä).= 
26   Mika:    =kiitos sii°(tä)°, 
27            (1.0) 

 

Katkelman alussa Asko selittää vielä firmalla 1A olevan kyllä joitakin vuokra-asuntoja, 

joissa ulkomaankomennuksella Suomessa olevat työntekijät voivat asua. Asian esille nos-

taminen on jo itsessään lievästi torjuvaa: Asko ilmaisee, että firmalla 1A on jo olemassa 

ratkaisuja ulkomaalaisten työntekijöiden majoittamiseen, ja firman 1M asunnonvälitys-

palvelut eivät siten ehkä ole tarpeen. Mika kuittaa tämän tiedon nopeasti tuotetulla dialo-

gipartikkelilla, jota seuraa tauko. Tauon jälkeen Asko toteaa loppukaneettina, että asia 

selvitetään. Vastauksen passiivimuotoinen predikaatti, johon ei liity monikon 1. persoo-

nan pronominia, on tässä kontekstissa viittaussuhteiltaan ambivalentti. Sen voi tulkita il-

maisevan myöntymystä ilman sitoutumista. Tällainen passiivimuoto, joka on kontekstis-

saan tulkittavissa institutionaaliseksi monikon 1. persoonan muodoksi, voi toimia keinona 

väistää ongelmallinen tarjous (vrt. Silvermanin 1987: 58 esimerkki luvussa 2.2.3). Vai-

kutelmaa vuoron – ja ehkä koko jakson – ongelmallisuudesta lisää Mikan vastausvuoro, 

jossa hän epäkonventionaalisen tuntuisesti kiittää tästä Askon ambivalentista ja asian 

viime kädessä auki jättävästä selvityslupauksesta.  

 Aivan erilainen vaikutelma syntyy seuraavassa katkelmassa, jossa Mika 

reagoi vastaavalla rakenteella Askon ja Aijan informaatiopyyntöön: 

 

Esim. 25 

01 Mika:    =okei. (.) °(joo)°. (.) .thhh (.) ↑mehä voidaa selvittää   

02          >tota to[st< ↑F:n ((Firman M tytäryhtiö))  puolelt[a. 

03 Mari:            [joo. 

04 Asko:                                                      [mmm. 

05 Mari:    >selvitetään toi<, 

06          (0.6) 

07 Asko:    nii >et onkse:<, (0.3) me, (.) ↑me, (.) kutsutaa sitä   

08          meinaan ↓tommoseks. 

09          (.) 

10 Aija:    mm. 

11 Mika:    oke[i. 

12 Mari:       [.mt $>↑ni se o jännä joskus< noi n-$, (.)  

13          $↑no[i nimet ni:n nin <tota>$, °#mmm#° ↑(ei nyt) >vähä    

14 Asko:        [(↓nii).  

15 Mari:    eri yritykse[t< on eri nimil[lä ja thit (o[likin). (.) 

16 Asko:                [JOO.           [joo,         [kyllä. 
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17 Mari:    toinen. .nfffff 

18          (.) 

19 Mika:    ↑mä selvitän [(ni), 

20 Asko:                 [joo. (.) [(--)          ] 

21 Mika:                           [palataan siihe]n [(asiaan). 

22 Asko:                                             [toi on tota,   

23          (1.5) >meinaa< NÄIT ei oo kovin paljon. (0.4) tämmösi:   

24          ketkä otta ↑isännöitsi↓<palveluita:>, (.) tämmösistä   

25          >teollisuus-<, (.) (0.4) toimistoista ↓(ha[a). 

 

Katkelmaa edeltävässä keskustelussa Aija on keskeyttänyt Marin yritysesittelyn kysy-

mällä, tarjoaako PowerPoint-diassa mainittu firman 1M tytäryhtiö isännöintipalveluja. 

Mari ja Mika eivät ole osanneet suoraan vastata tähän, ja Asko on selventänyt kysymyk-

sen taustaa kertomalla, että firma 1A etsii isännöintipalvelua valmistumassa olevaan kiin-

teistöönsä ja kilpailutuskin on jo käynnissä. Mika lupaa selvittää asian vuorossaan, jossa 

hän käyttää meomat-rakennetta (r. 1: mehä voidaa selvittää); vuoro on kohdistettu myös 

Marille, jonka Mika tavallaan hakee mukaan toimintaehdotukseensa. Mari vahvistaakin 

asian (ja samalla sitoutumisensa Mikan toimintaehdotukseen) aluksi partikkelivuorolla 

joo (r. 3) ja myöhemmin toistamalla Mikan lupauksen (r. 5: selvitetään toi). Lopuksi Mika 

vielä vahvistaa tämän osoittamalla omaa sitoutumistaan asiaan yksikön 1. persoonan käy-

töllä (r. 18: mä selvitän) ja lupaamalla palata asiaan (r. 20: palaan siihen asiaan). Itse 

asiassa Mikan seuraava vuoro (r. 22: palataan siihen asiaan) voi olla tarkoitettu paitsi 

meomat- myös mekaikki-rakenteeksi, jolloin Mika hakisi Askon ja Aijan puolelta myönty-

mystä etenemiselle yhteistyössä. Asko ei kuitenkaan tartu tähän, vaan alkaa selittää sopi-

van isännöintipalvelun löytämisen ongelmallisuutta. 

 Esimerkkien 24 ja 25 välinen kontrasti korostaa monikon 1. persoonan il-

maisujen monitulkintaisuutta ja kontekstisidonnaisuutta, mitä passiivin käyttäminen mo-

nikon 1. persoonan yhteydessä vielä vahvistaa. Siinä missä Askon selvitetään-vuoro esi-

merkissä 24 toimii lähinnä nopeana kuittauksena, jonka avulla sivuutetaan mahdollisesti 

ongelmallinen yhteistyötarjous ilman varsinaista sitoutumista asiaan, Marin vastaava 

vuoro esimerkissä 25 osoittaa kontekstissaan todellista mielenkiintoa ja sitoutumista lu-

paukseen. Toisaalta näiden esimerkkien voi nähdä kuvastavan myyjä- ja asiakasosapuol-

ten välistä epäsymmetriaa yleisemminkin. Myyjäosapuolella on selkeä tavoite edetä neu-

votteluissa ja saada aikaan sopimuksia ja sitoumuksia. Asiakasosapuoli saattaa sen sijaan 

nimenomaan vältellä tällaisia sitoumuksia, varsinkin jos tapaamisen tavoitteena on vain 

alustava yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen. Lisäksi myyjällä on viime kädessä 

ostajaa heikommat mahdollisuudet vaikuttaa sopimusneuvottelujen etenemiseen: Niemen 
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(2015) mukaan myyntineuvotteluissa asiakas määrittelee tapaamisen luonteen ja myyjän 

on mukauduttava tähän. 

 On vielä korostettava, että mikään yleinen ilmiö passiivimuotoisen predi-

kaatin ambivalentti käyttö ei ole edes aineistossa 1, ja aineistossa 2 tällaisia esiintymiä ei 

ole lainkaan. Ilmiö kuvaa kuitenkin hyvin monikon 1. persoonan käytön monitulkintai-

suutta ja sen hyödyntämistä vuorovaikutuksellisena resurssina. 

 

5.3.2 Institutionaalisen roolin ohitse puhuminen 

 

Toinen aineistossa havaitsemani ilmiö, jossa keskustelijat hyödyntävät institutionaalista 

monikon 1. persoonaa vuorovaikutuksellisena resurssina, on institutionaalisen roolin ohi 

puhuminen. Pällin (2003: 101) mukaan monikon 1. persoonan käytössä voidaan tehdä ero 

sen välillä, puhutaanko ryhmästä käsin vai onko monikon 1. persoonan viittauksen tar-

koitteena oleva ryhmä yksilöpuhujan puheen objekti. Aineistoni perusteella näyttää siltä, 

että vastaava ero näkyy myös institutionaalisen monikon 1. persoonan käytössä. Aina ins-

titutionaalinen persoonavalinta ei tarkoita sitä, että puhuttaisiin varsinaisesti institutio-

naalisesta me-roolista käsin, vaan se voi toimia myös konventionaalistuneena keinona 

viitata puhujan edustamaan yritykseen. Jälkimmäisessä tapauksessa institutionaalinen 

monikon 1. persoona sijoittuu yleensä muihin kuin subjektimaisiin lauseenjäsenasemiin, 

jolloin vuorossa jää paikka myös yksilösubjektille. Esimerkiksi seuraavassa katkelmassa 

subjekti on joko yksikön 1. tai 2. persoonassa, ja institutionaalinen monikon 1. persoona 

sijoittuu muihin lauseenjäsenasemiin: 

Esim. 26 

01   Mira:   ↑kerroks sä Masi; (.) <tota ni> kato me ollaan tossa 
02           >ker[ran<; 
03   Aaro:       [>joo<. 
04   Mira:   [kerran tavattu niinku Perälä; (.) ja minä ja, (.) #yöy# 
05   Aaro:   [joo. 
06   Mira:   tota ni hä: ↑kerroks sä vähä itsestäs et°tä°; (.) mitä sä 
07           meillä teet °ja°, 
08           (.) 
09   Masi:   >eli<, (.) Kaislan <Masi> oli nimi ja; 
10   Aaro:   mh. 
11   Masi:   mä vastaan meiän logistiikan tosta rekrytoinni°sta°. 
12   Aaro:   joo. 
13   Masi:   °eli kaikki°, (0.6) vedän ↑sitä meiän tiimii siinä, 
14   Aaro:   joo, 
15   Masi:   siinä mistä lähtee mei↑n työntekijät, 
16   Aaro:   °joo°. 
17   Masi:   tossa, (.) Inexin yhteistyössä niin, .hhhhh niin oon 
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18           VAHvasti mukana. 

 

Katkelma on aivan aineiston 2 neuvottelun alusta, ja siinä Mira pyytää neuvottelussa uu-

tena osanottajana mukana olevaa Masia kertomaan itsestään ja työstään firmassa 1M. Mi-

ran vuorossa (r. 6–7) subjektina on yksikön 2. persoonan pronomini sä, mutta lausumaan 

sisältyy myös institutionaalinen monikon 1. persoonan viittaus meillä, kun Mira viittaa 

Masin työhön firmassa 1M (r. 7: mitä sä meillä teet). Masin vastausvuorossa (r. 11: mä 

vastaan meiän logistiikan tosta rekrytoinnista) on vastaavasti subjektina yksikön 1. per-

soonan pronomini mä ja objektin määritteenä institutionaalisen me-pronominin genetii-

vimuoto meiän. Masi jatkaa vielä vastaustaan seuraavissa vuoroissaan (r. 13 ja 15: vedän 

sitä meiän tiimii siinä, siinä mistä lähtee mein työntekijät), joista ensimmäisessä subjektin 

persoonavalinta näkyy predikaattiverbin vedän yksikön 1. persoonan persoonapäätteestä. 

Lisäksi jälkimmäisessä vuorossa esiintyy jälleen subjektin määritteenä institutionaalisen 

me-pronominin genetiivimuoto mein. Sekä Mira että Masi näyttäisivätkin tässä katkel-

massa puhuvan nimenomaan omista rooleistaan käsin: he viittaavat itseensä yksikön 1. 

persoonassa ja puhuttelevat toisiaan yksikön 2. persoonassa, kun taas institutionaalinen 

me-pronomini sijoittuu muihin lauseenjäsenasemiin.  

Institutionaalisen monikon 1. persoonan käyttö ei siis esimerkissä 26 ole 

erityisen kohosteista tai osallistujaroolia rakentavaa, vaan ennemminkin konventionaalis-

tunutta kielenkäyttöä. Monet arkiset toimintaympäristöt, kuten perhe, koti, työpaikka ja 

koulu, ovat tyypillisiä me-viittauksen kohteeksi vakiintuneita tarkoitealueita, ja niiden 

yhteydessä monikon 1. persoonan merkitysindeksi ’minä yhtenä asianosaisista’ ei välttä-

mättä aina ole relevantti (Pälli 2003: 99). Myös yksilön edustama instituutio – esimerkiksi 

juuri myyntineuvottelijan edustama yritys – on yhdestä näkökulmasta ajateltuna tällainen 

arkinen toimintaympäristö, johon on luonteenomaista viitata monikon 1. persoonalla. 

Voidaan sanoa, että institutionaalinen me-rooli on tällöin ainakin latentisti läsnä, mutta 

keskustelijat puhuvat sen ohi yksilötoimijan rooleissaan. Aivan toisella tavalla institutio-

naalinen rooli on läsnä silloin, kun subjektin persoonavalinta on institutionaalinen moni-

kon 1. persoona, kuten seuraavassa katkelmassa: 

 

Esim. 27 

01   Masi:   .hhhhh et se mikä meiän niinku se ydinosaamine on ni, 
02   Aaro:   mm.= 
03   Masi:   =on se, (1.2) rekrytointi, 
04   Aaro:   joo.= 
05   Masi:   =ja, (.) siin ↑me ollaa. 
06           (0.4) 
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07   Masi:   .h[hhh (0.6) tai £koetaa olla- (h)olevamme£ hyviä. 
08   Aaro:     [joo. 
09           (0.2) 
10   Aaro:   £joo£. 
11   Masi:   °°ja tota°°. 

 

Katkelmassa Masi kuvailee firman 1M toimintoja ja vahvuusalueita Aarolle. Samoin kuin 

Mika edempänä esimerkissä 21 (luku 5.1), Masi käyttää tässä kokea-verbin yhteydessä 

institutionaalista monikon 1. persoonaa (r. 5 ja 7: ja siin me ollaa (…) koetaa olla- ole-

vamme hyviä). Elollista subjektia edellyttävän kokea-verbin yhteydessä yksikön 1. per-

soona tuntuisi odotuksenmukaiselta, mikä tekee institutionaalisen monikon 1. persoonan 

käytöstä kohosteista. Institutionaalinen roolivalinta onkin näissä Masin vuoroissa hyvin 

hallitseva, ja toisin kuin edellä esimerkissä 26, yksilöllistä toimijaa ei näy lainkaan. 

 Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että institutionaalinen monikon 1. per-

soona ei ole mikään homogeeninen ilmiö, joka toimisi keskustelussa yksinomaan institu-

tionaalisen roolin rakentajana. Myös kieliopillisesti institutionaalista monikon 1. persoo-

naa käytetään vuorovaikutuksessa hyvin monipuolisesti, ja itse asiassa tämän aineiston 

valossa näyttäisi siltä, että institutionaalista persoonavalintaa käytetään vuorovaikutuk-

sessa ainakin kahdella varsin erilaisella tavalla. Varsinaisen institutionaalisesta roolista 

käsin puhumisen lisäksi institutionaalista monikon 1. persoonaa käytetään myös paljon 

arkisemmin silloin, kun sillä ilmaistaan määritteinä ja adverbiaaleina esimerkiksi paikkaa 

tai omistajuutta. Tällöin institutionaalisen monikon 1. persoonan tulkinta ei välttämättä 

paljonkaan eroa vastaavasta monikon 1. persoonan arkisesta käytöstä esimerkiksi viitat-

taessa perheeseen tai kotiin (vrt. Pälli 2003: 99).  

 Toisaalta institutionaalisen monikon 1. persoonan käyttäminen erilaisissa 

lauseenjäsenasemissa toimii institutionaalisessa keskustelussa myös vuorovaikutukselli-

sena resurssina. Kun keskustelija sijoittaa institutionaalisen persoonavalinnan muuhun 

lauseenjäsenasemaan kuin subjektiksi, subjektin paikka jää vapaaksi ja antaa keskusteli-

jalle mahdollisuuden puhua yksilöllisestä roolista käsin tavallaan institutionaalisen roolin 

ohi. Tällaiseen oman roolin etualaistamiseen institutionaalisen roolin ohi voidaan käyttää 

myös muita ilmaisuvalintoja, mitä käsittelen seuraavaksi. 
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5.3.3 Muut väistävät pronominivalinnat 

 

Kolmatta keskeistä ilmiötä, jossa institutionaalisen persoonavalinnan hyödyntäminen 

vuorovaikutuksellisena resurssina näkyy, kutsuin kandidaatintutkielmassani muuksi väis-

täväksi pronominiainekseksi (Drews 2016). Havaitsin tutkimuksessani, että monikon 1. 

ja 2. persoonan lisäksi jotkin muutkin pronominit ja pro-sanat ovat aineiston 1 keskuste-

lussa institutionaaliseksi tulkittavassa käytössä. Tällöin kysymys on yleensä samasta il-

miöstä, jota kuvasin edellä luvussa 5.3.2: puhuja asettuu hetkeksi institutionaalisen roo-

linsa ulkopuolelle säilyttäen kuitenkin kollektiivisen toimijan kuvaamansa toiminnan 

taustalla. Puhutaan siis yhä instituution puolesta ja sen edustajana, mutta erotetaan oma 

minä tästä toimijasta. Luvussa 5.3.2 käsittelin tapauksia, joissa institutionaalinen persoo-

navalinta esiintyy subjektin asemesta muissa lauseenjäsenasemissa. Väistävien pronomi-

nivalintojen tapauksessa on puolestaan kysymys siitä, että institutionaalinen persoonava-

linta korvautuu jollakin sellaisella pronominilla tai pro-sanalla, joka säilyttää viittauksen 

institutionaaliseen toimijaan mutta väljentää puhujan edustaman yksilötoimijan sitoutu-

mista tähän viittaukseen.  

Hyvän esimerkin väistävästä pronominivalinnasta tarjoaa seuraava kat-

kelma, jossa Asko selittää Marille vuokratyövoiman käyttöä firmassa 1A: 

 

Esim. 28 

01 Asko:    ↑sem<,= =meillon aika:, (.) tiukat tää nää, 

02      (.) 

03 Mari:    °#joo#°. 

04 Asko:    kriteerit että:, (.) mite sä saat hankkia ja mistä ja   

05          millä rahalla ja [aina, (.) aina pitää hakee, (.) .hhh 

06 Mari:                     [joo, 

07 Asko:    esimiehen, (0.4) >allekirjotukset sun muut<,= =>täällon   

08      niiku täane< hyvä Outokumpu-henki kato,= 

09 Aija:    =nf[ff 

20 Mari:       [joo, 

21 Asko:    semmone, (.) $↑neuvosto↓liittoain[e mein[inki$.   

22 Aija:                                     [nfff 

23 Mika:                                            [ha ha heh 

24      .hh[h 

25 Asko:       [$että: tääl ei saa niiku >↑iha$ mitä tahasa< 

26      t:ehdä. (.) [yksinää,= 

26 Mari:                [nii, 

27 Asko:    =tai ↑oli. 

 

Katkelmassa näkyy, miten Asko siirtyy korrektista institutionaalisesta puheesta sarkasti-

seen vitsailuun, jolloin hän tavallaan asettuu itse hetkeksi edustamansa instituution ulko-
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puolelle; samalla pronomini vaihtuu. Ensimmäisessä vuorossaan Asko käyttää institutio-

naalista me-pronominia ja pro-sanaa täällä (r. 1: meillon tää) kertoessaan firma 1A:n tiu-

koista hankintakriteereistä. Vuoro jatkuu lyhyiden taukojen ja Marin faattisten myönnyt-

telyvuorojen lomassa; sitten Asko lisää nopeammin puhuen sarkastisen jälkihuomautuk-

sen, jossa alun meillon täällä -rakenteesta on jäljellä enää pro-sana täällä (r. 7–8: täällon 

niiku täane hyvä Outokumpu-henki kato). Näin Asko tuo esille paitsi edustamansa yrityk-

sen kannan, myös oman, mahdollisesti poikkeavan suhtautumisensa siihen. Myöhemmin 

Asko selventää vielä vitsailuaan hymyillen tuotetuilla vuoroilla, joista jälkimmäisessä on 

taas pelkkä pro-sana täällä (r. 25–26: että tääl ei saa niiku iha mitä tahasa tehdä yksinää). 

Aija ja Mika osoittavat naurulla tulkinneensa Askon vuoron vitsailuksi (r. 22–23), mutta 

Asko on saanut samalla tuotua esille poikkeavan näkemyksensä joutumatta silti avoimeen 

ristiriitaan roolissaan yrityksensä edustajana.  

 Väistävissä pronominivalinnoissa ei toki ole kysymys samasta ilmiöstä kuin 

institutionaalisen monikon 1. tai 2. persoonan tapauksessa. Pikemminkin voidaan sanoa, 

että sekä institutionaalinen persoonavalinta että monet pronominit ja pro-sanat ovat roo-

lityön välineitä, osa niitä kielellisiä resursseja, joiden kautta keskustelu osaltaan rakentuu 

institutionaaliseksi tai arkiseksi ja puhujat ottavat erilaisia rooleja suhteessa keskusteluti-

lanteeseen tai edustamiinsa instituutioihin. Myyntineuvottelujen kaltaisissa vuorovaiku-

tustilanteissa, joissa keskustelijat ovat läsnä paitsi instituutioiden edustajina myös yksi-

tyishenkilöinä, tällaisella väistävällä pronominiaineksella voikin olla oma merkityksensä 

vuorovaikutusresurssina ja institutionaalisuuden ilmentäjänä – tai joskus, kuten esimer-

kissä 28, sen purkajana. 

 

5.4 Institutionaalinen persoonavalinta osana idiolektia tai rekisteriä 

 

Edellä persoonavalinnan kvantitatiivisen analyysin yhteydessä (luku 4.2) nousi esille yh-

den neuvottelijoista, Askon, taipumus käyttää referoitua puhetta tyylikeinona. Tämä nä-

kyi sekä yksikön toisen persoonan että referoidun monikon 1. persoonan suhteellisena 

yleisyytenä  Askon vuoroissa verrattuna muiden keskustelijoiden vastaaviin esiintymiin. 

Askolle tyypillinen referoidun puheen käyttö näkyy hyvin seuraavassa katkelmassa, jossa 

hän havainnollistaa muille keskustelijoille yhtä mahdollista tapaa tehdä yhteistyötä insi-

nööritoimistojen kanssa: 
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Esim. 29 

01   Asko:    [ENTÄS TOISTA KAUTTA,= =[>oottekste tehny< 
02   Mika:    [nii. 
03   Asko:    minkäännäköst ↑yhteistyötä niinku:, (0.4) ↓otetaa ↓nyt  

04            ↓vaikka ↓joku, (.) ↓joku insinööritoimisto että te ootte  
05            tehny yhteistyötä et me <voidaa ↑myydä teiän kavereita>,  

06            (1.0) [niinkun, (0.4) ↑eteenpäin.  
07            (0.6) 
08   Mika:    mm,= 
09   Asko:    =elik[kä ne olis ↑siirtäny niiku oman, (.) <myynti ja  
10   Mika:         [(-) 
11   Asko:    markkinointinsa teille>.= =että te hoitaisitte sitä m  

12            myyntiä. 
13            (.) 
14   Mika:    ei oo vie,  
15   Asko:    [MEILLO >VIISKYMMENT JÄT[KÄÄ TÄSÄ mut< meil ei oo töitä  

16   Mika:    [(--) 
17   Aija:                            [ähä  
18   Asko:    ku ku kolmell'kymmenelle et >hoida ny näille kah  

19            dell'kymmenelle joku< työpaikka.  
20            (0.4) 
21   Mika:    $tää on siinä mieles[sä$ (--)  
22   Asko:                        [me lainataa sulle ja sä ve(e)t hä   

23            vedät ne eteepäi ja, (0.8) @maksat meille siitä hyvät  
24            hil[lot@,  
25   Mika:       [ssill[on?  
26   Asko:             [@(saat mitäy)@, (0.4) @mitä@, (.) @mitä osaat  

27            ni varastat välistä@. ((katsoo A2:een)) 
28   Aija:    ähhäh [hähhäh häh 
29   Mika:          [hh hh 

 

Katkelmassa Asko tavallaan lavastaa kuvitteellisen vuorovaikutustilanteen, jossa insinöö-

ritoimiston ja henkilöstövuokrausyrityksen edustajat keskustelevat keskenään. Ensin hän 

lainaa Mikan roolia firman 1M edustajana (r. 5: et me voidaa myydä teiän kavereita), 

jolloin referoitu me-pronomini voidaan ajatella siteeratuksi institutionaaliseksi viit-

taukseksi firmaan 1M ja Mikaan sen edustajana. Kehystettyään vielä kuvitteellista kes-

kustelua kahdella selittävällä vuorolla (r. 9–12) Asko siirtyy puhumaan kuvitteellisen in-

sinööritoimiston edustajan roolissa, jolloin referoitu monikon 1. persoona viittaa tähän 

yritykseen instituutiona ja referoitu yksikön 2. persoona puolestaan firman 1M edustajaan 

tässä referoidussa, kuvitteellisessa vuoropuhelussa. Katkelma päättyy Askolle yhtä lailla 

tyypilliseen hyvän maun rajoilla liikkuvaan vitsiin, kun hän vihjaa henkilöstövuokraus-

yrityksen edustajan ottavan pimeästi oman osuutensa välityspalkkioista.  

 Askon tapa käyttää referoitua puhetta ja vastaavasti referoituja persoonava-

lintoja tyylikeinona herättää kysymyksen siitä, voisiko myös institutionaalisia persoona-

valintoja tarkastella puheen tyylillisenä piirteenä ja osana henkilön idiolektia. Idiolektilla 

tarkoitetaan kunkin puhujan omaa tapaa puhua (Alho ja Kauppinen 2009: 15), siis yksilön 

puheen kaikkien piirteiden muodostamaa kokonaisuutta (Tieteen termipankki 
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13.10.2017: Kielitiede: idiolekti). Aineistoni myyntineuvottelijoista varsinkin Mika käyt-

tää institutionaalista monikon 1. persoonaa taajaan ja luontevasti. Usein syntyy vaiku-

telma, että institutionaaliset persoonavalinnat ovat hänelle ennemmin automatisoitunut 

tapa puhua kuin varsinainen vuorovaikutustilanteessa tehtävä valinta tai tietoisen rooli-

työn väline. Päinvastaista tapausta – keskustelijaa, jonka institutionaalisten persoonava-

lintojen käyttö olisi leimallisen vähäistä – aineistosta ei kuitenkaan löydy. Aijan ja Masin 

institutionaalisten persoonavalintojen osuudet ovat tosin selvästi muita keskustelijoita al-

haisempia, mutta tämä selittyy heidän passiivisemmalla roolillaan keskustelussa (ks. lu-

kua 4.2). On silti mahdollista, että institutionaalisilla persoonavalinnoilla on erilainen 

asema eri keskustelijoiden idiolekteissa. 

 Toisaalta on selvää, että Mikankin tapauksessa institutionaaliset persoona-

valinnat ovat kiinteä osa hänen idiolektiaan todennäköisesti ainoastaan ammatillisesti – 

yksityiselämän rooleissaan hän tuskin käyttää monikollista itseviitteistä persoonavalintaa 

sen useammin kuin muutkaan ihmiset. Ehkä idiolektin asemesta pitäisikin puhua rekiste-

ristä. Rekisterillä tarkoitetaan kielimuotoa tai tyyliä, jonka käyttö kytkeytyy tiettyihin ti-

lanteisiin (Tieteen termipankki 13.10.2017: Kielitiede: rekisteri).  Runsas institutionaa-

listen persoonavalintojen käyttö voitaisiin tällöin ajatella osaksi myyntineuvottelujen – 

tai laajemmin myynti- ja markkinointityön – rekisteriä, jonka Mika työnsä puolesta hal-

litsee erityisen hyvin. Tämä ajatus oli esillä jo luvussa 4.2, kun pohdin syitä institutionaa-

lisen monikon 1. persoonan hallitsevaan rooliin aineiston persoonavalinnoissa. Nostin 

esille kysymyksen, olisiko mahdollista, että myyntivuorovaikutuksessa sekä yksikön 1. 

persoona että siihen rinnastuva monikon 1. persoonan institutionaalinen käyttö olisivat 

selvästi yleisempiä kuin arkipuheessa tai muissa institutionaalisen keskustelun ympäris-

töissä. Tällainen oman persoonan esilletuominen sekä yksikön ensimmäisen persoonan 

että institutionaalisen me-roolin kautta voidaan siis nähdä osana myynti- ja markkinoin-

tityön tilanteista rekisteriä, joka edustuu eri yksilöiden idiolekteissa hieman eri tavoin. 

 Institutionaalisen monikon ensimmäisen persoonan käyttö voidaan siis 

nähdä paitsi keskustelun institutionaalisuuden rakentajana ja vuorovaikutuksellisena re-

surssina, myös osana tietylle vuorovaikutusympäristölle ominaista rekisteriä – tai mah-

dollisesti jopa tiettyjen yksilöiden idiolektia. Tämä havainto voi tuntua vain näkökulman 

kääntämiseltä toisin päin ja sellaisena triviaalilta, mutta keskustelunanalyysin ytimessä 

olevalle ajatukselle instituutioiden rakentumisesta kielellisessä vuorovaikutuksessa sillä 

on merkitystä. Institutionaalinen monikon 1. persoona ei ole vain mekaanisesti käytetty 

vuorovaikutuksen väline ja osa stereotyyppistä virkamieskieltä, vaan sillä on dynaaminen 
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rooli kielen vaihtelussa eri vuorovaikutusympäristöjen ja kielimuotojen välillä. Samalla 

rakentuu pelkkää minä- ja me-puheen vaihtelua laajempi näkökulma persoonavalinnan 

institutionaalisuuteen.  

 

6 Johtopäätökset 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää keskustelunalyyttisen aineiston perusteella en-

simmäisen persoonan ilmaisujen käyttöä ja merkitystä vuorovaikutuksellisena resurssina 

myyntineuvotteluissa. Päämielenkiinto oli institutionaalisen monikon ensimmäisen per-

soonan ja yksikön ensimmäisen persoonan vaihtelussa, mutta kiinnitin huomiota myös 

monikon ensimmäisen persoonan muihin käyttöihin. Lisäksi tarkastelin institutionaalista 

monikon 2. persoonaa vastaavan monikon 1. persoonan rinnakkaisilmiönä ja vertailin sen 

käyttöä yksikön 2. persoonan käyttöön.  

 Työn alussa asetin kolme tutkimuskysymystä. Ensimmäisen tarkoituksena 

oli tarkastella sitä, millaisia viittaussuhteita monikon 1. persoonan käytöllä aineistona 

käyttämissäni myyntineuvotteluissa on ja millaisia ovat institutionaalisen monikon 1. per-

soonan tulkinnat suhteessa monikon 1. persoonan muihin käyttöihin. Aiemman tutkimus-

kirjallisuuden perusteella tulin siihen tulokseen, että monikon 1. persoonan institutionaa-

lisessa käytössä yhdistyy kolme keskeistä piirrettä: 1) epäspesifi tai avoin viittaussuhde, 

2) asianosaisuus eli puhujan institutionaalinen rooli sekä 3) merkitys vuorovaikutukselli-

sena valintana. Yhdessä nämä kolme piirrettä erottavat institutionaalisen monikon 1. per-

soonan käytön vastaavasta arkikielisestä käytöstä.  

 Tarkastellessani monikon 1. persoonan esiintymiä aineistossa havaitsin, että 

ne voidaan jakaa kuuteen ryhmään. Kolmessa ensimmäisessä ryhmässä monikon 1. per-

soonan viittauksen tarkoitteena oleva joukko muodostuu puhetilanteessa läsnäolevista 

henkilöistä, joten persoonan käyttö on spesifiä ja määräjäsenistä.  Tällöin monikon 1. 

persoonaa käytetään viittaamaan joko 1) läsnäoleviin oman yrityksen edustajiin, 2) kaik-

kiin läsnäolijoihin yhtenä joukkona tai 3) muuhun läsnäolijoista koostuvaan joukkoon. 

Kolme muuta ryhmää käsittävät tapauksia, joissa monikon 1. persoona viittaa kokonaan 

tai osaksi puhetilanteen ulkopuolelle ja sen käyttö voi olla kontekstissaan tulkinnanva-

raista, epäspesifiä tai muuten epämääräisrajaista. Näihin ryhmiin kuuluvat 4) referoitu 

monikon 1. persoonan käyttö, 5) viittaukset muista kuin läsnäolijoista koostuvaan spe-
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sifiin määräjäseniseen joukkoon ja 6) institutionaalinen monikon 1. persoona. Muista ryh-

mistä erityisesti viittaukset läsnäoleviin oman yrityksen edustajiin tai puhetilanteen ulko-

puoliseen spesifiin määräjäseniseen joukkoon olivat aineistossa ajoittain vaikeasti erotet-

tavissa varsinaisesta institutionaalisesta käytöstä. Käsitteellisesti institutionaalinen moni-

kon 1. persoona muodostaa kuitenkin oman kategoriansa, ja epäselvät rajatapaukset selit-

tyvät aineiston tarjoaman kontekstuaalisen tiedon puutteella.  

 Aineistoni institutionaalisen monikon 1. persoonan käyttöä tarkastellessani 

havaitsin lisäksi, että sekään ei ole täysin yhtenäinen kategoria. Myös institutionaalisen 

käytön viitausala vaihtelee tapauskohtaisesti, ja löysin ainakin kolme mahdollista tulkin-

taa institutionaaliselle monikon 1. persoonalle: 1) viittaus koko firmaan, 2) viittaus pie-

nempään ryhmään, esimerkiksi osastoon tai toimiyksikköön, firmassa ja 3) viittaus omaan 

toimialaan yleisemmin.  

 Toinen tutkimuskysymykseni oli kaksiosainen: tarkoituksena oli selvittää, 

miten yleinen institutionaalinen monikon 1. persoona on suhteessa yksikön 1. persoonaan 

ja monikon 1. persoonan muihin käyttöihin ja vastaavasti miten yleinen institutionaalinen 

monikon 2. persoona on suhteessa yksikön 2. persoonaan. Kahden tutkimani myyntineu-

vottelun välillä on jonkin verran eroja, mutta 1. persoonan osalta laskentatuloksista muo-

dostuva kokonaiskuva on selvä. Institutionaalinen monikon 1. persoona on aineiston 1. 

persoonan viittauksista selvästi yleisin, 60 % kaikista esiintymistä. Toiseksi yleisin yksi-

kön 1. persoona jää reilusti alle puoleen tästä (24 %), ja luokittelematta jääneiden esiin-

tymienkin osuus on vain 9 %. Muut, monikon 1. persoonan arkikielistä käyttöä edustavat 

ryhmät jäävät kaikki osuudeltaan alle 2 %:n. Näiden tulosten perusteella vaikuttaa siltä, 

että institutionaalinen monikon 1. persoonan käyttö on myyntineuvotteluissa yleistä, voisi 

jopa sanoa hallitsevaa, suhteessa sekä yksikön 1. persoonaan että monikon 1. persoonan 

muihin käyttöihin. 

 Tutkimukseni tuloksissa kiinnitti huomiota myös ensimmäisen persoonan 

viittausten suuri kokonaismäärä aineistossa. Ilman vertailuaineistoa ensimmäisen persoo-

nan käytön runsautta suhteessa muihin vuorovaikutusympäristöihin on vaikea arvioida. 

Näiden tulosten perusteella on kuitenkin mahdollista, että myyntivuorovaikutuksessa 

sekä yksikön 1. persoonan että siihen rinnastuva monikon 1. persoonan institutionaalinen 

käyttö olisivat selvästi yleisempiä kuin muissa institutionaalisen keskustelun ympäris-

töissä.  

 Institutionaalisen monikon 2. persoonan osalta tulokset eivät ole yhtä yksi-

selitteisiä kuin monikon 1. persoonan tapauksessa, ja erityisesti keskustelun osallistujien 
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väliset erot ovat huomattavia. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että tämän 

aineiston valossa institutionaalinen monikon 2. persoona on myyntineuvotteluissa käy-

tetty, mutta ei läheskään yhtä yleinen vuorovaikutuksellinen resurssi kuin institutionaali-

nen monikon 1. persoona.  

 Kolmantena tutkimuskysymyksenäni tarkastelin sitä, millaisia vuorovaiku-

tuksellisia ja muita funktioita monikon 1. ja 2. persoonan institutionaalisella käytöllä on 

aineistojen myyntineuvotteluissa. Havaitsin, että monikon 1. persoonan institutionaalinen 

käyttö on aineistossa selvä institutionaalisuuden tunnusmerkki, mutta institutionaalisten 

persoonavalintojen läsnäolo tai puuttuminen ei indikoi yksinomaan keskustelun institu-

tionaalisuutta. Sen voi nähdä liittyvän spesifimmin siihen, missä määrin keskustelijoiden 

edustamat instituutiot, firmat, ovat läsnä keskustelussa keskustelun teemojen, päämäärien 

tai keskustelijoiden valitsemien roolien kautta. Aineistosta löytyykin sekä sellaisia insti-

tutionaalisesti orientoituneita keskustelujaksoja, joissa institutionaalisen monikon 1. per-

soonan käyttö on runsasta, että sellaisia jaksoja, joissa institutionaalista persoonavalintaa 

ei esiinny lainkaan. Toisaalta aineiston arkikeskustelua edustavissa jaksoissa institutio-

naalista monikon 1. persoonaa ei käytetä käytännössä ollenkaan. Tärkeä havainto on 

myös se, että vaikka institutionaalisen monikon 1. persoonan käyttö on monissa aineiston 

institutionaalisesti orientoituneissa keskustelujaksoissa hallitsevaa, viime kädessä per-

soonavalinta tehdään aina yksittäisten vuorojen ja vuoron rakenneyksiköiden tasolla.  

 Institutionaalinen monikon 2. persoona näyttäytyy aineistossani ennen 

kaikkea vastinparina vastaavalle monikon 1. persoonalle. Se toimii siirtymäkohdissa 

usein uuden institutionaalisen jakson käynnistäjänä. Samoin kuin institutionaalinen mo-

nikon 1. persoona, se myös käytännössä puuttuu aineiston arkikeskustelua edustavista 

jaksoista. Erityisen kiinnostava institutionaalinen monikon 2. persoona on sikäli, että ai-

neistoni perusteella se saattaa olla tyypillinen juuri myyntivuorovaikutuksen kaltaisille 

tilanteille, joissa organisaatioiden edustajat keskustelevat keskenään eli tavallaan insti-

tuutio kohtaa instituution. On mahdollista, että me-te-vastavuoroisuus toimii keskustelun 

rakenteellisena jäsentäjänä ja institutionaalisuutta rakentavana kehikkona juuri myynti-

neuvotteluiden kaltaisissa organisaatioiden välisissä keskusteluissa.  

 Valinta yksikön ja monikon ensimmäisen persoonan välillä tarjoaa keskus-

telijoille myös monipuolisen vuorovaikutuksellisen resurssin. Havaitsin aineistossani 

kolme keskeistä ilmiötä, joissa tämä persoonavalinnan hyödyntäminen vuorovaikutuksel-

lisena resurssina näkyy: 1) passiivimuotoihin sisältyvä ambivalenssi, 2) institutionaalisen 

roolin ohitse puhuminen ja 3) muut väistävät pronominivalinnat. 
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 Passiivimuotoihin sisältyvä ambivalenssi perustuu siihen, että yksipersoo-

naista passiivia käytetään suomen puhekielessä myös monikon 1. persoonan ilmaisemi-

seen. Jos tällaisen verbimuodon sisältävässä vuorossa ei ole persoonapronominia, predi-

kaatti voidaan tulkita joko institutionaaliseksi monikon 1. persoonaksi tai passiivimuo-

doksi. Aineistostani löytyy neljä tilannetta, joissa tällaista ambivalenttia muotoa käyte-

tään epäsuoran tarjouksen neutraaliin vastaanottamiseen niin,  että puhuja ei ilmaise eks-

plisiittisesti tarjouksen hyväksymistä tai hylkäämistä. Näissä tilanteissa institutionaalisen 

monikon 1. persoonan voi ajatella toimivan keinona väistää ongelmallinen vuoro, mitä 

vielä korostaa passiivitulkinnan tuoma ambivalenssi. Mikään yleinen ilmiö tämä ei ai-

neistossani ole, mutta sellaisenaankin se kuvaa hyvin monikon 1. persoonan käytön mo-

nitulkintaisuutta ja sen hyödyntämistä vuorovaikutuksellisena resurssina.  

 Institutionaalisen roolin ohitse puhumisella tarkoitan tilanteita, joissa insti-

tutionaalinen persoonamuoto sijoittuu muuhun lauseenjäsenasemaan kuin subjektiksi. 

Tällöin subjektin paikka jää vapaaksi ja keskustelun osallistuja puhuu yksilötoimijan roo-

lista käsin tavallaan institutionaalisen roolin ohi. Aineistoni perusteella tämä on ainakin 

myyntineuvotteluissa varsin yleistä, ja näyttäisikin siltä, että institutionaalista persoona-

valintaa käytetään vuorovaikutuksessa kahdella varsin erilaisella tavalla. Varsinaisen ins-

titutionaalisesta roolista käsin puhumisen lisäksi institutionaalista monikon ensimmäistä 

persoonaa käytetään myös määritteinä ja adverbiaaleina ilmaisemassa esimerkiksi paik-

kaa tai omistajuutta. Tällöin tulkinta ei välttämättä paljonkaan eroa vastaavasta monikon 

1. persoonan arkikielisestä käytöstä viitattaessa esimerkiksi perheeseen tai kotiin.  

 Toisaalta institutionaalisen roolin väistämiseen voidaan käyttää myös muita 

ilmaisuvalintoja. Aineistostani löytyy tilanteita, joissa monikon 1. ja 2. persoonan lisäksi 

myös muut pronominit ja pro-sanat (esim. täällä, tässä talossa) ovat institutionaaliseksi 

tulkittavassa käytössä. Tällöin keskustelija käyttää institutionaalisen persoonavalinnan 

asemesta jotakin sellaista pronominia tai pro-sanaa, joka säilyttää viittauksen institutio-

naaliseen toimijaan mutta väljentää puhujan edustaman yksilötoimijan sitoutumista tähän 

viittaukseen. Tässäkin on kysymys siitä, että puhuja asettuu hetkeksi institutionaalisen 

roolinsa ulkopuolelle säilyttäen kuitenkin institutionaalisen toimijan vuoron taustalla. Pu-

hutaan siis yhä instituution puolesta ja sen edustajana, mutta erotetaan oma minä tästä 

toimijasta. Tällaisilla väistävillä pronominivalinnoilla on selvästi oma merkityksensä 

vuorovaikutusresurssina ja institutionaalisuuden ilmentäjänä tai sen väljentäjänä. 

 Tutkimusaineistoa analysoidessani havaitsin myös, että keskustelijoiden 

välillä on eroja sekä institutionaalisen monikon 1. persoonan että muiden 1. persoonan 
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ilmaisujen käytössä. Osaksi nämä eroavuudet selittyivät keskustelijoiden erilaisella osal-

listumisintensiteetillä ja muilla kontekstuaalisilla seikoilla, mutta lisäksi on mahdollista, 

että institutionaalisilla persoonavalinnoilla on erilainen asema eri keskustelijoiden 

idiolekteissa. Toisaalta runsas institutionaalisten persoonavalintojen käyttö voidaan 

nähdä myös osana myynti- ja markkinointityön rekisteriä, joka edustuu eri yksilöiden 

idiolekteissa hieman eri tavoin.  

 Kaiken kaikkiaan tutkimukseni osoittaa, että institutionaalinen monikon 1. 

persoona on yleisesti käytetty vuorovaikutuksellinen resurssi ja merkittävä institutionaa-

lisuuden rakentaja ja ilmentäjä myyntineuvotteluissa. Jatkotutkimusten kannalta erityisen 

kiinnostava havainto on se, miten monipuolista institutionaalisen monikon 1. persoonan 

käyttö on tässä aineistossa. Olisi hyödyllistä tarkastella lähemmin sitä, millaisten kie-

liopillisten ainesten kautta institutionaaliset persoonavalinnat ilmenevät ja millaisiin lau-

seenjäsenasemiin ne sijoittuvat vuorovaikutuksessa. Samaten lisähuomiota ansaitsee ins-

titutionaalinen monikon 2. persoona, jonka merkitys erityisesti instituutioiden välisissä 

keskusteluissa voi olla keskeinen.   
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Liite 1. Keskusteluntutkimuksen litterointimerkit. 

 

1. SÄVELKULKU 

 Prosodisen kokonaisuuden lopussa: 

 .  laskeva intonaatio 

 ,  tasainen intonaatio  

 ?  nouseva intonaatio 

 Prosodisen kokonaisuuden sisällä tai alussa: 

 ↑  seuraava sana lausuttu ympäristöä 

   korkeammalta 

 ↓  seuraava sana lausuttu ympäristöä  

   matalammalta 

 heti  (alleviivaus) painotus tai  

   sävelkorkeuden nousu muualla kuin 

   sanan alussa 

 

2. PÄÄLLEKKÄISYYDET JA TAUOT 

 [  päällekkäispuhunnan alku 

 ]  päällekkäispuhunnan loppu 

 (.)  mikrotauko: 0.2 sekuntia tai vähemmän 

 (0.4)  mikrotaukoa pitempi tauko; pituus on  

   ilmoitettu sekunnin kymmenesosina 

 =  kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa 

   tauotta 

 

3. PUHENOPEUS JA ÄÄNEN VOIMAKKUUS 

 > <  (sisäänpäin osoittavat nuolet)  

   nopeutettu jakso 

 < >  (ulospäin osoittavat nuolet) 

   hidastettu jakso 

 e::i  (kaksoispisteet) äänteen venytys 

 o  o  ympäristöä vaimeampaa puhetta 

 AHA  (kapiteelit) äänen voimistaminen 

 

4. HENGITYS 

 .hhh  sisäänhengitys; yksi h-kirjain vastaa  

   0.1 sekuntia 

 hhh  uloshengitys 

 .nff  sisäänhengitys nenän kautta tai  
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   niiskaus 

 nff  uloshengitys nenän kautta 

 

5. NAURU 

he he  naurua 

 s(h)ana  suluissa oleva h sanan sisällä kuvaa  

   hengitystä; useimmiten kyse nauraen  

   lausutusta sanasta 

 $  $ / £ £  hymyillen sanottu sana tai jakso 

 

6. MUUTA 

 #  #  nariseva ääni 

 @  @  äänen laadun muutos 

 si-  (tavuviiva) sana jää kesken 

 s'tä  (rivinylinen pilkku) vokaalin kato 

 kiva  (lihavointi) voimakkaasti äännetty  

   klusiili 

 (tai)  sulkeiden sisällä epäselvästi kuultu  

   jakso tai puhuja 

 (-)  sana, josta ei ole saatu selvää 

 (–-)  pitempi jakso, josta ei ole saatu  

   selvää 

 (( ))  kaksoissulkeiden sisällä litteroijan  

   kommentteja ja kuvailuja tilanteesta 

 .mt  maiskautus 

 

Lähde: SEPPÄNEN, EEVA-LEENA 1998: Vuorovaikutus paperilla. Teoksessa 

  Tainio, Liisa (toim.) 1998: Keskustelunanalyysin perusteet 

  s. 22–23. Tampere: Vastapaino 

 

 

 

 

 

 

 


