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1 Johdanto 

 

Kielitoimiston sanakirja (s.v. työ) määrittelee työ-sanan yhden merkityksen näin:  

”ansio-, palkkatyö, toimi, virka.” Määritelmä on tiivis ja yksinkertainen, toisin kuin 

työhön ja sen muutoksiin liittyvä keskustelu. Työelämä on muuttunut rajusti viime 

vuosikymmenten aikana: työsuhteet ovat aiempaa epävarmempia, työpaikat ovat 

palvelualoilla lisääntyneet, mutta teollisuudessa ja alkutuotannossa vähentyneet, 

globalisaatio on tuonut monille aloille niin uusia mahdollisuuksia kuin haasteitakin ja 

tekniikan kehitys sekä digitalisaatio ovat muuttaneet työvälineitä ja -kanavia. (Ks. esim. 

Julkunen 2010.) 

Yksi työelämän merkittävimmistä muutoksista koskee kieltä. Kielen osuutta työssä 

voidaan kuvata jatkumona, jonka toisessa päässä ovat ammatit, joissa kieli on työn 

keskipisteenä. Tällaisia ovat esimerkiksi kääntäjän ja kieltenopettajien työt. Toista 

ääripäätä edustavat ammatit, joissa kielellä ei ole työssä juuri minkäänlaista sijaa. 

Esimerkiksi tehdastyöläinen on voinut aiemmin pärjätä työssään liki kokonaan ilman 

kieltä. Nykypäivänä on kuitenkin mahdotonta keksiä ammattia, jossa kielen rooli olisi 

olematon; myös tehdastyöläinen raportoi työstään jollain tavalla – todennäköisesti kielen 

avulla. Kahden ääripään väliin jää runsaasti ammatteja, joissa kieli on eri tavoin läsnä, 

vaikkei sitä välttämättä tulisi ajatelleeksi. Esimerkiksi kampaaja ei tarvitse kieltä 

varsinaisen työtehtävänsä suorittamiseen eli hiusten käsittelemiseen, mutta lopputulos 

voisi aiheuttaa harmaita hiuksia, jos kampaajalla ei olisi vuorovaikutustaitoja, joita 

käyttämällä selvittää asiakkaan toiveet. Myös smalltalk eli jutustelu on keskeisessä osassa 

tämäntyyppisissä ammateissa. (Ks. Coleman 1989: 125–126.) 

Monia nykyajan työtehtäviä kuvaa hyvin tietotyö-termi. Sillä tarkoitetaan työtä, 

jossa tuotetaan, käsitellään ja välitetään tietoa. Sen keskiössä on siis kielellinen toiminta, 

joka edellyttää tekijöiltään monia taitoja, jotka liittyvät esimerkiksi tiedonhankintaan ja -

hallintaan, vuorovaikutukseen, ongelmanratkaisuun sekä digitaalisuuden mukanaan 

tuomiin muutoksiin. Kielellä ei silti useinkaan hahmoteta olevan keskeistä roolia 

työtehtävissä, vaan sitä pidetään itsestäänselvyytenä. (Johansson, Nuolijärvi & Pyykkö 

2011b: 11–12.) Hiidenmaa (2003: 135) kuitenkin huomauttaa osuvasti, että myös 

käsitellessämme näennäisesti muita työhön liittyviä asioita, kuten hallintoa, opetusta tai 

tiedonvälitystä, työskentelemme itse asiassa kielen kanssa.  
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1.1 Työn tavoite ja tutkimuskysymykset  

 

Pro gradu -tutkielmani keskiössä ovat eri-ikäisten kielenkäyttäjien kommentit 

työelämässä käytetystä kielestä haastattelukontekstissa. Analysoin siis kielenkäyttäjien 

metakieltä1 eli puhetta kielestä. Tutkimusotteeni on kvalitatiivinen. Teoreettisena 

taustana käytän sosiolingvististä variaationtutkimusta sekä kieli-ideologioiden ja 

kieliasenteiden tutkimusta. Lähestyn aineistoani diskurssianalyyttisesti. Olen 

kiinnostunut siitä, miten tutkimani yksilöt puhuvat työelämässä käyttämästään ja 

kuulemastaan kielestä sekä millaisia asenteita ja ideologioita he kuvauksissaan 

ilmentävät. Lähestyn aineistoani seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 

 

1. Miten informantit kuvailevat työssään käyttämäänsä kieltä ja sen tilanteista 

vaihtelua? 

2. Millaisia kieli-ideologioita ja -asenteita kuvauksista heijastuu? 

 

Informantit ovat sekä johdannossa mainitun tietotyön tekijöitä että muiden ammattien 

edustajia. Analysoin heidän kommenttejaan työelämän kielestä kolmen haastatteluissa 

esiin nousseen teeman kautta. Ensimmäinen teema on kielen vaihtelu työelämän eri 

tilanteissa. Miten informantit kuvailevat kielensä vaihtelevan ensinnäkin suhteessa 

arkikieleen ja toiseksi suhteessa siihen, onko keskustelussa mukana kollegoja vai 

työpaikan ulkopuolisia? Koska moni tutkimistani yksilöistä on muuttaja, esiin nousee 

myös kielen alueellinen variaatio eli murteet ja niiden käyttö työssä. Voiko esimerkiksi 

toimittaja puhua työssään murteella, vai tulisiko hänen käyttää haastattelutilanteissa 

yleiskieltä? Toinen teema on puhuttelu, joka on herättänyt ja herättää edelleen pohdintaa 

monissa vuorovaikutustilanteissa. Tuleeko esimerkiksi asiakkaita sinutella, teititellä vai 

valita sopiva muoto tilanteen mukaan? Analyysin loppupuolella, kolmantena teemana, 

laajennan näkökulmaa suomen kielestä myös muihin työssä käytettyihin kieliin, 

erityisesti englantiin. Globalisaation myötä sen rooli on yhä suurempi: joissain yrityksissä 

englanti on jopa korvannut suomen kielen kokonaan. Miten informantit suhtautuvat tähän 

muutokseen, ja miten he kokevat pärjäävänsä englannin kielen taidollaan?  

                                                
 
1 Niedzielskin ja Prestonin mukaan (2000: 302–314) puhe kielestä voidaan jakaa kahtia: metakieli 1 koskee 
itse kieltä ja kielellisiä elementtejä (esim. konsonantit tuplataan), metakieli 2 sen sijaan ennemminkin 
kielenkäyttäjiä (esim. kiero murre). Tutkielmani informanttien kommenteissa esiintyy molempia tasoja. 
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1.2 Työn eteneminen 

 

Olen jakanut tutkielmani viiteen lukuun. Luvussa 1 olen johdatellut työn aiheeseen sekä 

esitellyt tutkimuskysymykseni. Luvussa 2 kuvaan tutkimukseni teoreettisen taustan. 

Luvussa 3 esittelen ensin aineistoni ja informanttini (3.1 ja 3.2) ja kuvailen 

diskurssianalyysiä menetelmänä (3.3). Luku 4 on aineiston analyysiluku: siinä tarkastelen 

yksityiskohtaisesti aihe aiheelta haastateltujen kommentteja työelämän kielestä ja pohdin, 

minkälaisia asenteita ja ideologioita niistä heijastuu. Viimeisenä, luvussa 5, teen ensin 

päätelmiä analyysin pohjalta (5.1), pohdin sitten tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä 

kysymyksiä (5.2) ja päätän tutkielmani miettimällä mahdollisia jatkotutkimusaiheita 

(5.3). 

 

 

2 Teoreettinen tausta  

 

Tässä luvussa kuvailen ensin kielen sosiaalista ja tilanteista vaihtelua ja siihen vaikuttavia 

seikkoja (2.1). Tämän jälkeen kerron Suomen työelämästä, sen kohtaamista muutoksista 

(2.2) ja siinä tällä hetkellä toimivista sukupolvista (2.3). Alaluvussa 2.4 ja sen alaluvuissa 

yhdistän työelämän tarkasteluun kieliaspektin eli kerron, miten työtä voidaan lähestyä 

kielen kannalta erilaisten teemojen kautta. Alaluvussa 2.5 ja sen alaluvuissa pohdin 

suhtautumista kieleen erityisesti kieli-ideologian ja kieliasenteen käsitteiden avulla. 

 

2.1 Suomen kielen sosiaalinen ja tilanteinen vaihtelu 

 

Sosiolingvistiikassa kielen vaihtelua on perinteisesti tarkasteltu erilaisten 

taustamuuttujien pohjalta. Muuttujia ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli sekä sosiaalinen 

tausta (Chambers 2009: 7–8, 10). Tällöin kysymys on siitä, mitä kieli kertoo 

käyttäjästään, eli millaisia yhteyksiä on kielellisellä variaatiolla ja kieliyhteisön 

sosiaalisella rakenteella. Toinen kysymys puolestaan koskee tilanteen vaikutusta 

kielenkäyttöön: miten tietty sosiaalinen tilanne, siinä vaikuttavat roolisuhteet sekä 

vuorovaikutuksen luonne vaikuttavat kielenkäyttäjien puheeseen. (Paunonen 1982: 35.) 

Tässä tutkielmassa olen kiinnostunut ennen kaikkea jälkimmäisestä eli tilanteen 

vaikutuksesta kielenkäyttäjän puheeseen. Otan kuitenkin huomioon myös muiden 

taustamuuttujien, erityisesti iän ja ammatin, vaikutuksen, sillä tilanteista ja sosiaalista 
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vaihtelua ei ole mahdollista eikä tarpeellista erottaa toisistaan (ks. esim. Lappalainen 

2004: 42). Tässä yhteydessä haluan korostaa, ettei tutkielmani tarkastelun kohteena ole 

informanttien kielen todellinen tilanteinen vaihtelu, vaan se, miten he itse kertovat siitä.  

Kielen tilanteista vaihtelua aiheuttavista seikoista on esitetty monenlaisia 

näkemyksiä (ks. esim. Labov 2001; Hymes 1986 [1972]). Lappalainen (2004: 46–49) 

nostaa esiin kolme muuttujaa, jotka yhdistävät eri tutkimuksia: osallistujat, topiikin eli 

puheenaiheen sekä puhetilanteen puitteet. Usein tilanteista vaihtelua tarkastellaan 

sellaisten äänne- ja muotopiirteiden kautta, jotka vaihtelevat puhe- ja kirjakielen välillä. 

Vaihtelua voi esiintyä kielen kaikilla tasoilla, esimerkiksi äänne- ja muotopiirteissä (esim. 

persoonapronominien vaihtelu mä/mää/minä tai monikon 1. persoonan verbimuodon 

vaihtelu me mennään / me menemme), sanastossa (esim. slangin käyttö) ja prosodisissa 

piirteissä (puhenopeus ym.). (Esim. Lappalainen 2008: 86–89.)  

Tilanteista vaihtelua on tutkittu sosiolingvistiikassa melko vähän. Joitakin 

tutkimuksia on kuitenkin tehty esimerkiksi muuttajien kielestä (esim. Nuolijärvi 1986; 

Rouhikoski 2009). On myös käynyt ilmi, että jo lapset osaavat hyödyntää erilaisia 

rekistereitä esimerkiksi leikkiessään (P. Korhonen 2001). Työelämän kielen tilanteinen 

vaihtelu on puolestaan tullut esiin opettajien puhetta koskevissa tutkimuksissa (esim. 

Pässilä 1997; Tahvanainen 2004) sekä toimittajien murteen käyttöön liittyen (Stenberg-

Sirén 2016). Lisäksi Lappalainen (2004) teki väitöskirjassaan havaintoja myös työhön 

liittyen. Hän tutki 20–30-vuotiaiden kieltä eri tilanteissa. Informanttien puhe vaihteli 

huomattavan vähän erityisesti arkikeskusteluiden ja työtilanteiden välillä: puhekieli oli 

liki kaikilla voimakkaasti läsnä (mts. 210–211, 345). Tämä voi Lappalaisen (2008: 88–

89) mukaan johtua esimerkiksi siitä, että hänen tutkimansa nuoret aikuiset eivät osaa 

puhua muulla tavalla tai siitä, että puhekieltä yksinkertaisesti pidetään sopivana 

rekisterinä monissa tilanteissa. Jälkimmäistä päätelmää tukee se, että puhekielen käyttö 

on viime vuosikymmeninä lisääntynyt eri sektoreilla (mp. ja siinä mainitut lähteet). 

Kansanlingvistiikan parissa on kartoitettu kielenkäyttäjien havaintoja puheen 

tilannekohtaisesta vaihtelusta samalla, kun heiltä on kyselty eri kielimuotoja ja heidän 

omaa kielenkäyttöään koskevia käsityksiä (esim. Arve 2002; Mielikäinen & Palander 

2014a). Kun maallikoilta2 on kysytty heidän kielensä tilanteisesta ja sosiaalisesta 

                                                
 

2 Maallikko-termiä käytetään usein kansanlingvistiikassa viitattaessa ei-arvottavasti kielenkäyttäjiin, 
joilla ei ole kielitieteellistä koulutusta (mm. Niedzielski & Preston 2000: VIII). Tässä tutkielmassa en ole 
rajannut informantteja sen perusteella, joten puhun heistä kielenkäyttäjinä.  
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vaihtelusta, kuvauksissa ovat toistuneet tietyt ilmaukset. Murteellisen tai puhekielisen 

puheen vastakohtana käytetään tyypillisesti ilmauksia asiallinen ja asiakieli. 

Asiallisuuteen vaikuttavat sekä tilanne, esimerkiksi työpaikalla tapahtuva keskustelu, että 

keskustelukumppani ja esimerkiksi hänen ikänsä. Usein toistuvia ilmauksia ovat myös 

huolellinen, huoliteltu, täsmällinen ja virallinen sekä selvä, selkeä ja selväkielinen. Edellä 

mainittujen ohella ilmenee myös arvottavampia adjektiiveja ja niitä vastaavia verbejä, 

esimerkiksi siisti, siivo ja siistiä, siistiytyä. Näihin kaikkiin liittyy samoja piirteitä kuin 

asialliseen kielenkäyttöön: tietyissä tilanteissa esimerkiksi murteellisia ilmauksia 

käytetään vähemmän. Myös sivistynyt-adjektiivilla voidaan viitata tähän. Se liittyy 

kuitenkin myös kuvauksiin, jotka koskevat koulutettujen, kaupunkilaisten ja vanhempien 

ihmisten kielenkäyttöä. (Mts. 231–236.)  

Virallisimpien tilanteiden puhekieltä verrataan yleensä omaan, jokapäiväiseen 

puhekieleen tai murteeseen. Sen vuoksi useat tilannekohtaista kieltä koskevat kuvaukset 

konkretisoituvat sti-adverbeina sekä näiden komparaatiomuotoina, esimerkiksi puhua 

siististi tai siistimmin. Kielen vaihtelua kuvataan myös erilaisen mukauttamisen kautta: 

omaa kieltä fiksataan tilanteen tai keskustelukumppanin mukaan. (Mts. 232, 236–237.)  

 

2.2 Työelämän murros 

 

Työelämän luonne on muuttunut viime vuosikymmenten aikana. Murros on muuttanut 

käsitystä paitsi ammateista, palkasta ja työn fyysisestä sijainnista myös itse työstä ja sen 

tekemisestä. Muutosten taustalla ovat vaikuttaneet ennen kaikkea globaali talous sekä 

Euroopan integraatio. Niiden myötä kansainvälisyys on läsnä monessa työssä, mikä 

näkyy sekä monikielisen viestinnän lisääntymisenä että erilaisten työkäytänteiden 

nopeana maailmanlaajuisena leviämisenä. Edellä kuvatut muutokset tavataan kiteyttää 

käsitteellä uusi työ. (Johansson ym. 2011b: 10, 12.) 

Keskusteluissa ja tutkimuksissa uusi työ kontrastoidaan usein vanhaan 

vastakkainasetteluiden avulla. Tällaisia ovat muun muassa seuraavat (viivan vasemmalla 

puolella vanha työ, oikealla uusi): kansallinen – kansainvälinen/globaali, kollektiivinen 

– yksilöllinen, säännelty – sääntelemätön, teollinen – jälkiteollinen, kasvoton – 

henkilöitynyt, ruumiillinen/manuaalinen – tietoistunut/kognitiivinen, rutinoitunut – 

joustava sekä paikallaan pysyvä – liikkuva. (Julkunen 2010: 18–19.) Edellä mainittuja 

luonnehdintoja ei tietenkään voida yleistää kaikentyyppiseen työhön ja jokaiseen alaan, 

mutta mielestäni ne kuvaavat hyvin työelämän muutoksen tendenssejä. 
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Yksi murrosilmiö koskee työn painottumista erilaisille ammattialoille kuin ennen: 

työpaikkoja on nykyään vähemmän alkutuotannon ja teollisuuden aloilla, kun taas 

palvelualoilla niiden määrä on lisääntynyt entisestään (Johansson ym. 2011b: 10; 

Julkunen 2010: 57). Lisäksi puhutaan paljon työsuhteiden muuttumisesta epävakaiksi. 

Julkisessa keskustelussa työelämän rakenteissa tapahtuneista muutoksista annetaan 

kuitenkin usein radikaalimpi ja kokonaisvaltaisempi kuva kuin alan tutkimuksissa. 

Jatkuva kokoaikainen palkkatyö ei ole suinkaan väistymässä osa-aikaisen työn tieltä vaan 

on edelleen selkeästi yleisin työnteon muoto. Osa-aikaisen työn määrä on lievästi 

kasvanut, mutta kasvu on 2000-luvulla taittunut. Myös määräaikaisten työsuhteiden 

lukumäärä oli 1990-luvun lopulla suurimmillaan, minkä jälkeen niiden osuus työsuhteista 

kääntyi laskuun. (Nätti & Pyöriä 2017: 38.) 

Tieto- ja viestintäteknologian kehitys lienee viime vuosikymmenten 

merkittävimpiä muutoksia, eikä sen vaikutuksia työelämään voida kiistää. Kehityksen 

myötä työ on immateriaalistunut ja siitä on tullut virtuaalisempaa. Nykyään tietotyö ei 

koske ainoastaan akateemisia ammatteja vaan hyvin monissa muissakin ammateissa 

ollaan tekemisissä tiedon tuottamisen, käsittelemisen ja välittämisen kanssa. Tämä 

luonnollisesti edellyttää työntekijöiltä monenlaista osaamista: esimerkiksi viestintä- ja 

vuorovaikutustaidot, kielitaito, tiedonhankinta- ja hallintataidot sekä digitaalinen luku- ja 

kirjoitustaito ovat uudessa työssä avainasemassa. (Johansson ym. 2011b: 11–12.) Näitä 

kaikkia taitoja yhdistää kielellinen toiminta, ja alaluvussa 2.4 kuvaan tarkemmin työn ja 

kielen suhdetta. 

 

2.3 Suomalaisen työelämän sukupolvet 

 

Sukupolvi voidaan käsittää kahdella eri tavalla. Ensinnäkin puhutaan perhesukupolvesta, 

joka määräytyy sukulaisuussuhteiden mukaan; toisaalta käytetään sosiologista käsitettä 

yhteiskunnallinen sukupolvi, jolla viitataan samaan aikaan samassa paikassa 

kasvaneeseen kohorttiin eli ikäryhmään. (Järvinen, Ojala, Pyöriä & Saari 2017: 83.) Tässä 

tutkimuksessa viittaan luonnollisesti jälkimmäiseen. Pidän sukupolven käsitettä työni 

kannalta merkittävänä, sillä tällä hetkellä Suomen työelämässä toimivat sukupolvet ovat 

syntyneet varsin erilaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin. Tutkielmani 

yksilöt edustavat 1940–1950-luvuilla syntyneitä sekä 1980-luvulla syntyneitä, joten 

nämä sukupolvet ovat tämän luvun fokuksessa. 
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Yhteiskunnallista sukupolvea ei voida määritellä pelkästään iän perusteella. 

Kriteereinä on pidetty esimerkiksi ikäryhmän samankaltaista elämäntapaa ja 

järjestäytynyttä toimintaa yhteisten tavoitteiden eteen (ks. esim. Mannheim 1952). 

Suomessa sotavuodet, väestön jakautuminen maaseutu–kaupunki-akselille sekä 1990-

luvun lama ovat olleet avainkokemuksia, jotka yhdistivät aikansa nuoria. Nuorempiin 

ikäluokkiin ei kuitenkaan päde samankaltainen ihmisten yhtenäinen järjestäytyminen 

kuin vaikkapa sotavuosina syntyneisiin. Niinpä nykytutkijat pitävät yleensä sukupolven 

määrittelyn riittävänä kriteerinä yhteistä kokemusmaailmaa. (Järvinen ym. 2017: 84.) 

Suomen tämänhetkinen työelämä koostuu sukupolvista, jotka ovat aloittaneet 

työnteon varsin erilaisissa yhteiskunnallisissa oloissa. Vuosina 1945–1950 syntynyt 

suurten ikäluokkien sukupolvi on pääosin siirtynyt jo eläkkeelle; 1950–1960-luvuilla 

syntyneet ovat sen sijaan yhä työelämässä. Heidän elämänsä yhteiskunnallisia 

avainkokemuksia ovat muun muassa kaupungistuminen, hyvinvointivaltion nousu ja 

elinkeinorakenteen muutos maa- ja metsätaloudesta kohti jälkiteollista palvelutaloutta. 

(Järvinen ym. 2017: 84.) He kohtasivat työelämänsä puolivälissä suuren muutoksen, kun 

tietotekniikka ja automaatio astuivat kuvaan. Heidän oli tuolloin hyväksyttävä ja 

omaksuttava uudenlaiset työvälineet ja työskentelytavat. (Järvensivu & Nikkanen 2014: 

177.)  

Toinen tutkielmani kannata merkityksellinen sukupolvi tunnetaan nimellä Y-

sukupolvi. Sillä viitataan 1980-luvulla syntyneisiin, jotka omaksuivat jo nuorena 

tietotekniset taidot. Tästä syystä heitä kuvataan myös diginatiivien sukupolveksi. Y-

sukupolven asema työelämän murroskohdassa ei ole yksinkertainen: heidän on todettu 

asemoituvan erilaisten työelämämallien välille. He ovat kokeneet työelämässään 

erityisesti globalisaation seuraukset niin hyvässä kuin pahassakin. (Järvensivu & 

Nikkanen 2014: 199–201.) 

Olen tietoisesti valinnut aineistooni eri sukupolvien edustajia. Oletan sukupolvien 

avainkokemusten vaikuttavan paitsi siihen, miten informantit suhtautuvat työelämään, 

myös siihen, millaisia kielikäsityksiä ja -asenteita heillä on. 

 

2.4 Työ ja kieli 

 

Tässä luvussa käsittelen työn ja kielen yhdistäviä teemoja, jotka nousivat haastatteluissa 

esiin. Kuten totesin tutkielmani johdannossa, kieli on läsnä liki työssä kuin työssä. Sen 

rooli kuitenkin vaihtelee ammattikohtaisesti. Työelämän kielitilanteita ja erityisesti 
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kielenkäyttäjien suhtautumista työssä käytettyihin kieliin on Suomessa tutkittu 

toistaiseksi melko vähän. Tutkimukset keskittyvät usein sellaisiin töihin, joissa kielen 

rooli on suuri. Esimerkiksi kielestä asiantuntijatyössä ovat kirjoittaneet toimittamassaan 

kirjassa Kieli työssä. Asiantuntijatyön kielelliset käytännöt muun muassa Marjut 

Johansson, Pirkko Nuolijärvi ja Riitta Pyykkö (2011a). Virkakieleen ovat sen sijaan 

paneutuneet Vesa Heikkinen, Pirjo, Hiidenmaa ja Ulla Tiililä toimittamassaan teoksessa 

Teksti työnä, virka kielenä (2001). Myös institutionaalisen vuorovaikutuksen 

tutkimuksen piirissä on analysoitu työelämän tilanteita kielen kannalta: tutkimus 

keskittyy esimerkiksi siihen, miten keskustelun eri osapuolet rakentavat roolejaan 

vuorovaikutuksessa, miten valtaa käytetään työpalavereissa tai miten vaikkapa 

direktiivejä rakennetaan asiakaspalvelutilanteissa (ks. esim. Ruusuvuori, Haakana & 

Raevaara 2001; Stevanovic 2010; Rouhikoski 2015). 

 

2.4.1 Työn ja kielen suhde 

 

Työn ja kielen suhde on muuttunut yhteiskunnallisten muutosten myötä. Coleman (1989: 

123–124) jakaa muutoksen osiin sen mukaan, millainen yhteiskuntarakenne on kulloinkin 

ollut kyseessä. Esiteollisissa yhteiskunnissa työ ei ollut selkeästi irrallaan vapaa-ajasta, 

joten tuolloin käytettiin samankaltaista kieltä niin töissä kuin vapaallakin. Sen sijaan 

teollistumisen myötä työ ja vapaa-aika eriytyivät, mikä vaikutti myös kielenkäyttöön: 

työtilanteiden kieli alkoi erkaantua muualla käytetystä. (Mp.) Tällä hetkellä elämme 

jälkiteollisessa yhteiskunnassa, jossa työ ja sosiaalinen elämä jälleen limittyvät, tosin 

uudella tavalla. Tähän vaikuttavat muun muassa etätyö sekä uudenlaiset palvelu- ja 

tietoammatit. Myös erilaiset vapaa-ajan aktiviteetit saattavat muuntua työksi, minkä 

myötä kielelliset rajat hämärtyvät entisestään. (Hiidenmaa 2001: 27.) 

Työn ja kielen suhdetta voidaan jäsentää eri tavoilla. Jos asiaa lähestytään 

työlähtöisesti, voidaan suhde muotoilla esimerkiksi näin: 1. työtä varten käytetty kieli, 

esim. työntekijöiden keskenään käyttämä kieli, joka liittyy työntekoon; 2. työtä koskeva 

kieli, esim. työntekijän käyttämä kieli asiakkaan kanssa; 3. kieli työnä, esim. kääntäjien 

käyttämä kieli ja 4. kieli reaktiona työhön, esim. työntekijöiden keskustelut työstressistä 

kahvitauolla. (Coleman 1989: 124.) Niin kuin jo aiemmin kerroin, tutkimukseni fokus on 

informanttien metakielessä eli puheessa (työelämässä käytetystä) kielestä. Tutkimieni 

kielenkäyttäjien kommentit käsittävät edellä mainitut kohdat 1–3.  
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Toinen tapa hahmottaa työn ja kielen suhdetta on kielilähtöinen. Ensimmäinen 

kielilähtöinen kategoria käsittää työt, joiden luonnetta kieli määrittää vahvasti. Tähän 

kuuluvat luonnollisesti ammatit, joille ei ilman kieltä olisi tarvetta – esimerkiksi kielten 

opettajan ja kääntäjän työt – sekä ammatit, joiden suorittaminen olisi mahdotonta ilman 

kieltä – esimerkiksi puhelinmarkkinointi ja journalismi. Tämän kategorian töissä kielen 

merkitys on siis suuri ja ammatit vastaavat osittain edellisessä kappaleessa mainitun 3. 

kategorian töitä. Toinen kielilähtöinen luokka käsittää työt, joissa kielellä on tärkeä 

asema, mutta se ei kuitenkaan lähtökohtaisesti määritä työtä. Tällaisesta sopii esimerkiksi 

lääkärin ammatti: kieli on olennaisessa osassa sekä lääkärin ja potilaan kanssakäymisessä 

että lääkärin raporteissa ja saneluissa; se ei kuitenkaan ole pääroolissa. Tähän kategoriaan 

sijoittaisin myös johdannossa mainitsemani kampaajan ammatin. Kolmas kategoria 

sisältää työt, joissa kieli on erittäin marginaalisessa osassa tai sitä ei työssä tarvita 

lainkaan. Tällaisia ammatteja on vähän. Esimerkiksi tehdastyöntekijät voidaan luokitella 

kolmanteen kategoriaan, mutta myös tehtaissa kielen rooli on joissakin työtehtävissä 

tärkeämpi kuin muissa. Onkin vaikeaa kuvitella ammatteja, joissa kielellä ei olisi 

minkäänlaista sijaa. (Coleman 1989: 125–126.) Nykyään kolmas kategoria pitää varmasti 

sisällään vielä vähemmän töitä kuin 30 vuotta sitten, jolloin Coleman (1989) esitteli 

edellä kuvatun luokittelun. 

 

2.4.2 Kielipolitiikka 

 

Kielipolitiikalla tarkoitetaan ”tietoisia toimia, joilla kielen tai kielten ja yhteiskunnan 

suhteita järjestetään”. Usein kielipolitiikan synonyyminä käytetään myös ilmausta 

kielensuunnittelu, joka tarkoittaa erilaisten kielipoliittisten toimien suunnittelemista ja 

järjestämistä. (Sorjonen, Vilkuna & Lappalainen 2010: 11.) 

Kielipolitiikasta voidaan puhua myös yritysten kielivalintoihin ja -ohjeistuksiin 

liittyen. Se on kuitenkin käsitteenä suomalaisissa yrityksissä melko harvinainen – vain 

harvalla suomalaisyrityksellä on kirjallinen ohjeistus siitä, millaisia suuntaviivoja ja 

käytännön menettelytapoja yrityksessä toteutetaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän 

parantamiseksi. Jotkin yritykset ovat toki ottaneet myös kieliasiat huomioon esimerkiksi 

liiketoimintastrategiassaan, mutta varsinaiset ohjeet kielen käytöstä ovat kuitenkin väljiä. 

(Kangasharju, Piekkari & Säntti 2010: 137.) 

Yritysten kielipolitiikkaa on tutkittu lähinnä yhteisen yrityskielen valinnan 

kannalta, ja siinä on keskitytty etenkin kielipolitiikan vaikutusten tarkasteluun (ks. esim. 
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Säntti 2001; Björkman & Piekkari 2009). Kangasharju ym. (2010) tarkastelivat kirjallista 

kielipolitiikkaa kuudelta yritykseltä: Itellalta, Nokialta, Nokia Siemens Networksiltä, 

Nordealta, Outokummulta ja Oxfam Internationalilta. Näistä kaikilla Oxfam 

Internationalia lukuun ottamatta on englanti virallisena konsernikielenä. Kirjallisen 

politiikan pituus vaihteli yrityksillä puolesta sivusta kuuteen sivuun. Tutkimuksessa kävi 

ilmi, että yrityksillä oli erilaisia syitä laatia kirjallinen kieliohjeistus: osa halusi saada 

toimivan yhteiskielen yritykselle, osa ottaa paremmin huomioon eri sidosryhmien tarpeet, 

osa säädellä kääntämisestä aiheutuvia kustannuksia ja osa laati ohjeistuksen 

kielikoulutusta varten. Yrityksistä ainoastaan Nokiassa päähuomio oli kielivalinnan 

sijasta tavassa ja tyylissä (”Nokia tone of voice”), jolla asiat tulee ilmaista. Varsinaisen 

kielipolitiikan lisäksi Nokialla oli myös erillinen kirjoitus- ja tyyliopas. Kaiken kaikkiaan 

tutkittujen yritysten kielipolitiikoista kävi ilmi, että ne kaikki ohjasivat yksikielisyyden 

sijasta myös rinnakkaiskielisyyteen tai monikielisyyteen. (Mas. 146, 151–152.) 

Yritysten lisäksi myös yliopistomaailmassa tehdään koko ajan kielipoliittisia 

ratkaisuja. Silti ensimmäinen yliopiston kielipoliittinen ohjelma julkistettiin Suomessa, 

Jyväskylän yliopistossa, vasta vuonna 2004. (Hakulinen ym. 2009: 103.) Helsingin 

yliopistossa puolestaan laadittiin kymmenen vuotta myöhemmin Helsingin yliopiston 

kieliperiaatteet (2014). Niissä toisaalta korostetaan Suomen kansalliskielten asemaa 

yliopistossa ja toisaalta painotetaan kansainvälisyyden merkitystä (mts. 5). Erityisesti 

englannin vahvistunut asema tieteen kielenä on herättänyt paljon keskustelua (ks. esim. 

Hiidenmaa 2003, 2010; Hakulinen ym. 2009).  

Tutkielmassani kielipolitiikka nousee esiin muutamissa esimerkkikatkelmissa. 

Vaikka analyysiosiossa ei ole erillistä lukua kielipolitiikalle, on mielestäni tärkeää 

tiedostaa, että kaikilla työpaikoilla tehdään jonkinlaisia kielipoliittisia ratkaisuja (liittyen 

esimerkiksi monikielisyyteen tai vaikkapa asiakkaiden puhutteluun), vaikkei kirjallista 

ohjeistusta olisikaan laadittu.  

 

2.4.3 Puhuttelu 

 

Iso suomen kielioppi määrittelee puhuttelun tarkoittavan ”sen osoittamista, kenelle 

sanottu on suunnattu". Osoittaminen voidaan tehdä erilaisin keinoin, esimerkiksi 

käyttämällä puhutteluilmausta (Lähetätkö Antti minulle sen sähköpostin?), viittaamalla 

puhuteltavaan pronominilla (Haluaisitko sä ostaa muovipussin?) tai päätteellä (Viestinne 

on vastaanotettu.) (VISK, määritelmät s.v. puhuttelu.) VISK:n määritelmä kertoo 
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kuitenkin vain puhuttelun yhden funktion. Todellisuudessa puhuttelun rooli onnistuneen 

vuorovaikutuksen rakentamisessa on laajempi. Puhuttelumuotoihin sisältyy puheen 

osoittamisen lisäksi vahvoja sosiaalisia merkityksiä, sillä muodot rakentavat 

keskustelukumppanien keskinäisiä suhteita. Ne kertovat yhtä lailla puhujasta kuin 

puhuteltavasta. Niiden avulla voidaan ilmaista valtasuhteita, asennoitumista tai 

esimerkiksi ottaa keskustelukumppaniin etäisyyttä. Ne voivat myös pitää sisällään 

erilaisia pragmaattisia merkityksiä, kuten ironiaa. (Braun 1988: 24–29.)  

Sinuttelu on ollut Suomessa pääasiallisena puhuttelumuotona monta 

vuosikymmentä. On kuitenkin tiettyjä tilanteita, joissa suositaan teitittelyä: sitä esiintyy 

muun muassa institutionaalisessa vuorovaikutuksessa sekä keskusteluissa vanhusten 

kanssa. (Lappalainen 2015a: 75.) 1900-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alussa on 

myös havaittu teitittelyn jopa jossain määrin lisääntyneen (ks. esim. Noponen 1999; vrt. 

Nuolijärvi & Tiittula 2001). Tämä saattaa olla laajemman moniarvoistumisen seurausta 

tai jälleen muiden maiden vaikutusta: esimerkiksi Keski- ja Etelä-Euroopassa teitittely on 

tyypillisesti yleisempää, ja tapaa mahdollisesti halutaan jäljitellä myös Suomessa 

(Lappalainen 2015a: 76). Puhuttelukäytänteet ja niihin suhtautuminen ovat siis yhä 

ajankohtaisia kysymyksiä. 

Puhuttelun tutkimus on jaettavissa karkeasti kahteen kategoriaan: käytänteitä 

voidaan tarkastella autenttisissa vuorovaikutustilanteissa tai huomio voidaan kiinnittää 

asenteisiin ja käsityksiin, joita puhutteluun liittyy. Autenttiset vuorovaikutustilanteet 

voivat olla joko kirjallisia tai suullisia, esimerkiksi institutionaalisia keskusteluja tai 

sosiaalisen median kommenttiketjuja. Asenteita ja käsityksiä sen sijaan tutkitaan usein 

käyttämällä kyselylomake- tai haastattelumenetelmää. Kyselylomakkeen etuna on 

suuremman aineiston saavuttaminen, mutta haastattelututkimuksella päästään 

syvällisemmin asenteisiin käsiksi. Puhutteluun liittyvät kommentit syntyvät tällöin 

haastateltavalta spontaanisti, tai tutkijat johdattelevat haastateltavan puhutteluteemaan. 

(Isosävi & Lappalainen 2015: 14–17.) 

Kotikielen Seura toteutti vuonna 1976 puhuttelua koskevan asennetutkimuksen, 

johon tuli yli 30 000 vastausta. Suurin osa vastaajista oli alle 30-vuotiaita. 

Kyselytutkimuksen tulokset osoittivat, että puhuttelutavan valintaan vaikuttivat eniten 

ikä ja tuttuus. Sekä vastaajan iällä että puhuteltavan iällä oli tutkimuksen mukaan 

merkitystä: vanhemmat vastaajat kertoivat nuoria useammin teitittelevänsä 

puhekumppaneitaan. Tutumpien kohdalla suosittiin sinuttelua. Tutkimuksen mukaan 

sukupuolella ja alueellisella taustalla oli sen sijaan vähemmän merkitystä. Myöskään 
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puhuteltavan sukupuoli ei ollut merkityksellinen, vaikkakin naiset tuntuivat teitittelevän 

hieman miehiä enemmän. Tutkimuksessa kysyttiin puhuttelukäytänteitä myös liittyen eri 

ammattiryhmiin. Kävi ilmi, että valtaosa teititteli paitsi pappia ja lääkäriä myös 

postivirkailijaa ja kaupan myyjää. Lisäksi uutta työtoveria pääosin teititeltiin, kun taas 

tutun kanssa sinuttelun osuus oli melkein 100 %. (Paunonen 2010: 337–348, 349–361.)  

Työelämän puhuttelukäytänteet ovat nousseet esiin myös Kelan virkailijoiden tekemiä 

puhutteluvalintoja koskevassa tutkimuksessa. Havainnot olivat sikäli linjassa aiemman 

tutkimuksen kanssa, että virkailijat valitsivat puhuttelumuodon pääosin asiakkaan iän 

perusteella. Toisaalta erityisesti keski-ikäisiä asiakkaita puhutellessaan virkailijat 

saattoivat sinutella ja teititellä jopa saman asiointitilanteen aikana. Tämänkaltainen 

vaihtelu voi liittyä esimerkiksi toiminnon tai näkökulman muutokseen tai etäisyyden 

ottamiseen. (Lappalainen 2006: 279–280.) 

1990- ja 2000-luvulla toteutettujen tutkimusten tulokset ovat osoittautuneet 

samansuuntaisiksi 1970-luvulla tehdyn kyselytutkimuksen tulosten kanssa. Sinuttelu on 

yleistynyt, ja siihen suhtaudutaan pääosin positiivisesti. Teitittelyä kuitenkin käytetään 

yhä, erityisesti kun puhuteltava on puhujaa huomattavasti vanhempi. Myös konteksti on 

osoittautunut merkitykselliseksi: asiakaspalvelutilanteissa teitittelyä esiintyy myös 

silloin, kun keskustelukumppanien ikäero ei ole suuri. (Ks. esim. Noponen 1999.) Tämä 

tuli esiin myös vuonna 2013 tehdyssä laajassa asennekyselyssä: 

asiakaspalvelutilanteeseen viitattiin usein tyypillisenä teitittelykontekstina. Puhuteltavan 

korkea ikä ja tuntemattomuus, usein molemmat yhdessä, olivat merkittävimmät syyt 

teitittelyyn. Lisäksi vastaajat nostivat esiin puhuttelumuodon valintaan vaikuttavista 

seikoista puhuteltavan olemuksen ja tyylin. (R. Korhonen & Lappalainen 2013a, 2013b.) 

Omassa tutkimuksessani huomio on haastatteluissa esiin tulleissa asenteissa ja 

käsityksissä. Puhuttelun osalta keskityn siihen, miten haastateltavat kommentoivat 

sinuttelua ja teitittelyä työelämän erilaisissa tilanteissa. Puhutteluteema oli esillä joissakin 

haastattelukysymyksissä eksplisiittisesti (esim. Miten suomen kieli on muuttunut elämäsi 

aikana vaikkapa puhuttelun osalta?), toisissa kysymyksissä siihen ei viitattu suoraan 

(esim. työelämään liittyvät kysymykset), mutta haastateltavat nostivat sen esiin 

vastauksissaan. 
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2.4.4 Kielitaito ja monikielisyys 

 

Suomalainen yhteiskunta on monikielistynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. 

Erityisesti englannin kielen merkitys on kasvanut. Syitä on monia: yhteiskunnan 

modernisoituminen, kaupungistuminen, kaupan ja liike-elämän entistä globaalimmat 

toimintatavat, työelämän kansainvälistyminen, maahanmuuttovirrat, kielikoulutus sekä 

informaatio- ja viestintäteknologioiden kehityksen myötä syntyneet uudenlaiset 

viestintäkanavat. Muun muassa näiden seikkojen johdosta englanti on suomalaisten 

parhaiten osaama vieras kieli. (Leppänen & Nikula 2008: 16–19.)  

Englannin kielen taito on tarpeen paitsi vapaa-ajalla myös työelämässä. 2000-

luvulla globalisaation ja liike-elämän keskittymisen myötä syntyi kansainvälisiä yhtiöitä 

ja englannin kielen käyttö liike-elämän lingua francana lisääntyi. Tuolloin myös osa 

suomalaisista yrityksistä, esimerkiksi Nokia ja Nordea, otti englannin sisäiseksi 

kielekseen. (Leppänen & Nikula 2008: 19; ks. myös tämän tutkielman luku 2.4.2 

kielipolitiikasta.) Elinkeinoelämän keskusliiton henkilö- ja koulutustiedustelun (EK 

2010) mukaan vieraista kielistä englannin merkitys on myös rekrytointitilanteessa 

ehdottomasti suurin: 88 % yrityksistä painotti englannin osaamista. Ruotsin kielen taitoa 

pidettiin seuraavaksi tärkeimpänä (50 % yrityksistä), mutta sen merkitys oli vähentynyt 

selvästi vuoden 2005 tutkimuksesta, jolloin sen koki tärkeäksi 65 % yrityksistä (EK 2005: 

29–30; EK 2010: 6). Venäjän kielen taito tuli seuraavaksi ohittaen aiemmin kolmantena 

olleen saksan. Raportissa korostetaan, että erilaisissa työtehtävissä vaaditaan myös 

erilaista kielitaitoa; jotkut ovat vieraan kielen kanssa tekemisissä hyvin satunnaisesti, kun 

taas joissain töissä tarve on päivittäinen. Kielitaidon tarve kasvaa työtehtävien 

vaativuuden mukaan. Usein olennaista on kuitenkin ennemminkin rohkeus käyttää 

vierasta kieltä kuin kielen täydellinen osaaminen. (EK 2010: 9.)  

Kaikista eniten englannin osaamista korostettiin teollisuusaloilla (93 % yrityksistä). 

Palvelualoilla osuus oli 80 % ja rakennusalalla 70 %. Asiantuntijatyössä englannin kielen 

taito kuuluu työntekijän yleisvalmiuksiin, ja EK:n kyselyssä sitä painotti 83 % yrityksistä. 

(EK 2010: 11–12.) Esimerkiksi Helsingin yliopistossa englanti vaikuttaa olevan suomen 

kielen jälkeen tärkein kieli. Sen asemaa kansainvälisenä kielenä korostetaan, ja 

englanninkielistä opetusta on yhä enemmän erityisesti syventävissä opinnoissa ja jatko-

opinnoissa. (Saari 2010: 83–84.)  

Englannin kielen kasvaneen merkityksen myötä on herännyt kysymyksiä myös 

siitä, miten ihmiset suhtautuvat tähän muutokseen. Kysymyksiin on myös pyritty 
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vastaamaan: englantia koskevia kieliasenteita ovat kartoittaneet diskursiivisesti muun 

muassa Hyrkstedt (1997) ja Hyrkstedt ja Kalaja (1998; ks. myös Kalaja & Hyrkstedt 

2000), ja englannin käyttöä Suomessa on käsitelty teoksessa Kolmas kotimainen: 

Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa (Leppänen, Nikula & Kääntä 2008) sekä sen 

seurauksena syntyneessä laajassa kyselytutkimuksessa (Leppänen ym. 2009). Teemaa on 

pohdittu työelämän kannalta myös useissa pro gradu -tutkielmissa (ks. kooste Virkkula 

2008: 387).  

Kyselytutkimuksen (Leppänen ym. 2009) perusteella voidaan sanoa, että englannin 

kielen käyttöön yrityksissä suhtaudutaan pääosin positiivisesti: 60 % vastaajista piti 

ilmiötä myönteisenä, ja vain 22 % suhtautui siihen kielteisesti. Merkittävin 

taustamuuttuja oli ikä: myönteisintä kantaa edustivat 25–44-vuotiaat, kun taas vähiten 

kannatusta se sai 65–79-vuotiailta. Erittäin myönteisesti suhtautuvien osuus kasvoi 

koulutustaustan ja ammattialakohtaisen tason kasvun myötä. (Mts. 60.) Myös englannin 

kielen merkityksen kokeminen vaihteli ikäryhmittäin: nuorille vastaajille englanti oli 

selvästi tärkeämpää kuin vanhemmille. Koulutustason noustessa myös englannin kielen 

taidon tärkeäksi kokeminen kasvoi, ja englannin merkitys koettiin suuremmaksi töissä, 

joihin vaaditaan korkein koulutustaso (esim. asiantuntijat ja esimiehet) kuin alemman 

koulutustason aloilla. (Mts. 49–50.) Ikä ja koulutustaso vaikuttivat myös siihen, 

millaisena omaa kielitaitoa pidettiin: vanhemmat kertoivat nuoria useammin häpeävänsä 

kielitaitoaan, ja korkeimmin koulutetut suhtautuivat omaan osaamiseensa 

positiivisimmin. Kaiken kaikkiaan suomalaiset arvioivat oman englannin kielen taitonsa 

melko hyväksi. Siitä huolimatta suuri osa kyselytutkimukseen vastanneista koki joissakin 

kielenkäyttötilanteissa riittämättömyyttä ja lähes kaikki halusivat oppia lisää englantia. 

(Mts. 83–86.) 

On tärkeää ottaa huomioon, että kielitaito voi joissain tilanteissa toimia myös 

syrjäyttävänä tekijänä. Rekrytointivaiheessa englantia heikommin osaava on 

altavastaajan asemassa, ja työelämässä hän voi joutua välttelemään tilanteita, josta ei 

puutteellisen kielitaitonsa vuoksi selviytyisi. (Virkkula 2008: 415.) Heikosti englantia 

osaavien kielenkäyttöä ja kieliasenteita työelämässä tutkinut Bergroth (2007) toteaa pro 

gradu -tutkielmassaan, että haastateltavat pärjäsivät työssään myös kansainvälisissä 

yrityksissä, vaikka heidän kielitaidossaan oli puutteita. Osa haastateltavista kuitenkin 

kohtasi työssään viestintäongelmia, ja osa kommentoi uralla etenemisen pysähtyneen 

heikon kielitaidon vuoksi. (Mts. 104, 106.) 
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2.5 Suhtautuminen kieleen 

 

Tässä alaluvussa käsittelen tapoja, joilla voidaan tutkia kielenkäyttäjien suhtautumista 

kieleen ja siihen liittyviin ilmiöihin, sekä käsitteitä, jotka auttavat jäsentämään erilaisia 

suhtautumistapoja. Kerron ensin kieli-ideologioista ja niiden tutkimuksesta, minkä 

jälkeen esittelen kieliasennetutkimuksesta. Päädyin tähän järjestykseen, sillä kieli-

ideologioiden on nähty vaikuttavan asenteiden taustalla laajempina ilmiöinä (esim. 

Wingstedt 1998: 19). 

 

2.5.1 Kieli-ideologiat 

Kieli-ideologiat ovat käsityksiä, uskomuksia ja arvostuksia, joita liitetään kieliin ja 

kielenkäyttäjiin (Pietikäinen 2012: 410). Käsite juontaa juurensa lingvistisen 

antropologin Michael Silversteinin esitelmään vuoteen 1979. Silverstein (mts. 193) 

määritteli esitelmässään kieli-ideologiat seuraavasti:  

 

Sets of beliefs about language articulated by users as a rationalization or 

justification of perceived language structure and use.  

 

Määritelmän lähtökohtana ovat siis kielenkäyttäjien näkemykset ja uskomukset, joiden 

avulla he perustelevat havaintojaan kielen rakenteesta ja käytöstä. Mäntynen, Halonen, 

Pietikäinen ja Solin (2012: 327) kommentoivat, että Silverstein painottaa kuvauksessaan 

erityisesti kielenkäytön ruohonjuuritasoa, sitä että ideologioiden merkitys on suuri 

nimenomaan jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa. Ideologioiden tarkastelussa 

kiinnostavaa on myös se, että niissä on aina läsnä sekä mikro- että makrotaso: yksittäisen 

kielenkäyttäjän kielikäytänteitä voidaan peilata yhteisön suhteelliseen pysyviin, yhteisiin 

näkemyksiin kielestä (Mäntynen ym. 2012: 328). Toisaalta juuri tämä aiheuttaa myös 

haasteita: on löydettävä sellaisia tutkimusmenetelmiä, joiden avulla voidaan saavuttaa 

molemmat tasot.  

Kieli-ideologioita on tutkittu muun muassa lingvistisen antropologian, 

sosiolingvistiikan ja diskurssintutkimuksen aloilla. Suomalaisessa kielentutkimuksessa 

kieli-ideologiat ovat olleet erityisesti esillä esimerkiksi monikielisyyteen sekä 

vähemmistökieliin liittyen (esim. Kunnas 2006; Pietikäinen 2012; Lehto 2018). Ne ovat 

olleet implisiittisesti läsnä myös monessa kieliasennetutkimuksessa (esim. Mielikäinen 
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1981; Mielikäinen & Palander 2002; Nupponen 2011). Tutkimuskenttä on varsin laaja, 

sillä esimerkiksi kielen olemus, rajat ja erilaiset kielipoliittiset valinnat ovat kaikki kieli-

ideologisia kysymyksiä (Mäntynen ym. 2012: 325–326). Pohjaan oman käsitykseni 

ideologioista esimerkiksi Cameronin (1995) ja Mäntysen (1996: 506) ajatukseen, että 

oikeastaan kaikenlainen kielen kuvaaminen, nimeäminen ja luonnehdinta on 

lähtökohdiltaan ideologista. 

Kieli-ideologioita tutkitaan tyypillisesti tarkastelemalla metakieltä tai 

metalingvististä diskurssia (Woolard 1998: 9). Ideologioita voidaan myös löytää muualta 

kielenkäytöstä: esimerkiksi tiettyjen kielellisten valintojen toistaminen vaikuttaa normien 

luonnollistumiseen, mikä puolestaan kertoo siitä, minkälaista kieltä pidetään ”hyvänä” 

(Mäntynen ym. 2012). Ideologiat ilmenevät usein erilaisina kieleen liittyvinä 

käsitteistyksinä ja vakiintuneina käytänteitä. Esimerkiksi keskustelut englannin kielen 

käytöstä ja tarpeellisuudesta työelämässä (vrt. luku 2.4.2 ja 2.4.4) ovat taustaltaan kieli-

ideologisia. Lisäksi on määritelty joitakin yleisiä kieleen liittyviä ideologioita. 

Standardiuden ideologian mukaan kielen tulee olla mahdollisimman yhdenmukainen ja 

pysyvä tilanteesta riippumatta. Standardin mukainen kieli nähdään niin sanottuna hyvänä 

kielenä, ja siihen verrataan muita kielimuotoja. (Mas. 328.) Tähän voidaan yhdistää myös 

kansanlingvistissä tutkimuksissa havaittu maallikoiden ”oikean kielen ideologia” (ks. 

esim. Vaattovaara & Soininen–Stojanov 2006: 225–226). Sen jonkinlaisena vastakohtana 

voidaan nähdä sopivuuden ideologia, jonka mukaan kielen eri varieteetit sopivat eri 

tilanteisiin; esimerkiksi virallisen standardin mukaista kielimuotoa suositaan virallisissa 

yhteyksissä. Heteroglossinen ideologia puolestaan korostaa kielen moninaisuutta, 

muutosta ja hybridisyyttä – kieli nähdään tilanteisena prosessina ja kielenkäyttäjien 

välisenä suhteena. Tätä edustaa esimerkiksi mainoksissa usein esiintyvä erilaisilla 

kielellisillä resursseilla leikittely. Eri kieli-ideologiat voivat myös olla käytössä yhtä 

aikaa; rinnakkaiset, vastakkaiset ja päällekkäiset ideologiat kohtaavat esimerkiksi 

tilanteissa, joissa kieli tai kieliyhteisö kokee muutoksia. (Mäntynen ym. 2012: 328–330.) 

 Normin käsite on varsin läheinen ideologian käsitteen kanssa. Kieli-ideologiat 

näkyvät konkreettisesti normeina. Niistä kuitenkin neuvotellaan jatkuvasti: tämä 

tarkoittaa esimerkiksi sen määrittelyä, mikä on hyväksyttävää kieltä missäkin tilanteessa. 

(Mäntynen ym. 2012: 331.) Normeja voidaan jaotella eri tavoin. Ne voidaan esimerkiksi 

nähdä jatkumona, jonka toisessa päässä ovat kielenhuollon normit eli preskriptiiviset 

oikeakielisyysnormit. Nämä koskevat lähinnä muodollista, kirjoitettua kieltä. Toiseen 

päähän sijoittuu ei-muodollinen puhekieli, johon normien ei yleensä katsota ulottuvan. 
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(Mäntynen 1996: 54.) Ensin mainittujen ohella kielentutkimuksessa käytetään käsitettä 

luonnolliset normit, jolla viitataan puhuttuun kieleen, ennen kaikkea niin sanottuun 

arkipuheeseen (Karlsson 1995: 163). Karlsson (mts. 164) huomauttaa, että arkista 

kielenkäyttöä tilanteisesti ohjaavia normeja on loppujen lopuksi huomattavasti enemmän 

kuin oikeakielisyysnormeja, vaikka yleensä kuvitellaan käsitteen viittaavan juuri 

preskriptiivisiin normeihin. Kolmantena voidaan vielä nähdä sosiaaliset normit, jotka 

ovat yhteisön jäsenten ylläpitämiä käyttäytymissääntöjä (Allardt 1983: 58–59). 

Kielenkäytön ja kieli-ideologioiden vaikutus on kaksisuuntainen, eli kieltä 

käytetään jonkin ideologian mukaisesti, mutta toisaalta myös kielenkäyttö itsessään 

rakentaa ideologioita (ks. esim. Pietikäinen 2012: 411–412; Mäntynen ym. 2012: 329). 

Tässä tutkielmassa teen informanttieni kommenttien pohjalta havaintoja mahdollisista 

ideologisista taustoista, jotka vaikuttavat heidän kieliasenteisiinsa ja -käsityksiinsä. Otan 

huomioon paitsi metakielellisiä kommentteja myös sellaisia kielellisiä rakenteita ja 

valintoja, jotka voivat kertoa ideologioista. Ideologioiden syvällinen analysointi ei tämän 

tutkielman puitteissa ole mahdollista, mutta uskon havaintojen antavan viitteitä 

mahdollisia jatkotutkimuksia varten. 

  

2.5.2 Kieliasenteet 

 

Kieli-ideologian tavoin myös kieliasenteen määrittely on monimuotoista. Myös asenteen 

ja ideologian suhde on herättänyt paljon keskustelua (ks. esim. Piippo, Vaattovaara & 

Voutilainen 2016). Peter Garrettin (2010: 20) mukaan kieliasenne voidaan määritellä 

seuraavasti:  

 

An attitude is an evaluative orientation to a social object of some sort,  

whether it is a language, or a new government policy, etc. And, as a 

‘disposition’, an attitude can be seen as having a degree of stability  

that allows it to be identified. 

 

Nostan esiin Garrettin määritelmästä kaksi seikkaa. Näistä ensimmäinen tiivistää 

asenteen ydinmerkityksen, joka yhdistää eri tutkimussuuntia: asenne on jollakin tapaa 

arvottava suhtautumistapa, joka voi koskea esimerkiksi kieltä. Toinen seikka on sen 

sijaan jakanut asennetutkijoita: Garrettin mukaan asenne on ainakin jonkinasteisesti 

pysyvä, ei siis ainoastaan tilanteessa muovautuva. (2010: 20.) Tämä on lähempänä 
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perinteistä kognitiivis-behavioristisen koulukunnan näkemystä, jonka mukaan asenne on 

yksilön sisäinen, kognitiivinen ominaisuus. Konstruktivistinen suuntaus puolestaan 

mieltää asenteen vuorovaikutuksessa rakentuvaksi sosiaaliseksi ilmiöksi. (Pälli 1999: 

127–128; Hyrkstedt & Kalaja 1998: 346–347.)  

Konstruktivistisiin suuntauksiin kuuluu esimerkiksi sosiaalipsykologinen 

asennetutkimus, joka lähestyy kieltä aiempia tutkimuksia diskursiivisemmin. Asenteita 

ei siis nähdä vakaina ja pysyvinä, vaan niiden nähdään elävän jopa yhden tilanteen sisällä. 

Tutkimusmetodina käytetään ennen kaikkea arkipäiväisiä keskusteluja sekä 

mahdollisimman avoimia haastatteluja, joissa vältetään polaarisia kysymyksiä. (Ks. esim. 

Kalaja & Hyrkstedt 2000: 371–373.) Kieliasenteita ovat lähestyneet diskursiivisesti 

esimerkiksi Grit Liebscher ja Jennifer Dailey-O’Cain (2009). Kuvatessani 

diskurssianalyysin käyttöä työssäni (luku 3.3) kerron tarkemmin heidän tutkimuksestaan.  

Nykysosiolingvistiikassa asenteella voidaan tarkoittaa sekä suhtautumistapaa 

(attitude) tai laajempaa käsitettä stance, joka voidaan suomentaa ’asennoituminen’ (ks. 

esim. Jaffe 2009; Piippo ym. 2016: 29). Pysyvyyden sijasta asenne nähdään tällöin 

dynaamisena: asennoitumisella tarkoitetaan keinoja, joilla kielenkäyttäjä (joko 

puhuessaan tai kirjoittaessaan) asemoi itsensä suhteessa itseensä ja muihin, ympäristöön 

sekä kielellisiin ja sosiaalisin ideologioihin. Neutraalia asennoitumista ei oikeastaan ole 

olemassa, sillä jo neutraali suhtautuminen on asennoitumista sinänsä (Jaffe 2009: 3–4). 

Asennoituminen on myös selkeän dialogista: kielenkäyttäjä rakentaa sitä 

kommunikaatiossa toisten kanssa suhteessa siihen, millaista asennoitumista toiset 

ilmentävät (mts. 8–9). 

Tässä tutkielmassa käytän käsitettä kieliasenne ennen kaikkea siksi, etten 

systemaattisesti tarkastele informanttien asennoitumista tilanteeseen ja haastattelijaan. 

Pohdin kuitenkin, miten he asemoivat itsensä ja oman kielensä suhteessa työpaikan 

kielikäytänteisiin. Tiedostan myös, että haastateltavan puhe on reaktiota haastattelijan 

kysymykseen, joten asenteet rakentuvat yhteistyössä. En siis sulje pois sitä 

mahdollisuutta, että informanttien asenteet saattoivat haastattelun myötä ainakin hieman 

muovautua esimerkiksi haastattelijan eli kielenammattilaisen läsnäolon tai kysymysten 

muotoilun vaikutuksesta.  
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3 Aineisto ja menetelmä 

 

Tässä luvussa kerron tarkemmin kielielämäkertahankkeesta ja esittelen informantit. 

Lisäksi kuvaan keskeisimpiä diskurssianalyysin välineitä, joita hyödynnän aineistoni 

analyysissä luvussa 4. 

 

3.1 Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hanke 

Tutkielmani aineisto käsittää osan Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen 

haastatteluista. Hanke on käynnistynyt Helsingin yliopistossa kesäkuussa 2017. Sen 

päämääränä on kerätä vähintään sadan suomalaisen kielellinen elämäkerta ja tutkia 

aineistoa kielitieteen, kansatieteen, folkloristiikan ja sosiaalipolitiikan menetelmin. 

Huomattava osa haastatteluista on kerätty opiskelijavoimin lukuvuonna 2017–18 

järjestetyillä kursseilla Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. 

Aineistoa on täydennetty etupäässä tutkimusavustajien työpanoksella. Kaikki haastattelut 

on tallennettu, ja suurin osa niistä on myös videoitu. Jokainen opiskelija on litteroinut 

oman haastattelunsa. Olen itse tehnyt ja litteroinut kaksi haastattelua sekä tarkentanut 

muiden tekemiä litteraatteja tutkielmaani varten. Lisätietoa hankkeesta löytyy 

verkkosivustolta osoitteesta blogs.helsinki.fi/100suomalaista/. Litteraattien 

merkintätavat on avattu liitteessä 2. 

Hankkeen haastateltavat ovat iältään noin 7–100-vuotiaita miehiä ja naisia eri 

sosiaaliryhmistä. He edustavat sekä suomen ja ruotsin kielimuotoja että muun kielisiä 

väestöryhmiä. Kyseessä on teemahaastattelu, eli haastatteluissa on käyty läpi ennalta 

määriteltyjä teemoja. Teemahaastattelu on tyypillisesti ns. puolistrukturoitu, mikä 

tarkoittaa, että teemat ovat kaikille samat, mutta yksityiskohtaisia kysymyksiä ei ole 

suunniteltu (Hirsjärvi & Hurme 2015: 48). Hankkeen haastattelu on astetta 

strukturoidumpi, sillä kaikille haastateltaville on esitetty suurin piirtein samat 

kysymykset. Haastattelujen teemat liittyvät henkilön asuinhistoriaan, perheeseen ja 

elämänvaiheisiin, niihin liittyvään kielimaisemaan, kieli- ja kielitaitokäsityksiin sekä eri 

kieliin ja kielimuotoihin liittyviin asenteisiin.  

Tutkielmassani keskityn haastatteluosioon, joka koskee työelämän kielenkäyttöä. 

Olen kuitenkin tutustunut haastatteluihin kokonaisuudessaan, sillä työelämän kielen 

kannalta relevantteja kommentteja on luonnollisesti noussut esiin muissakin kohdissa. 

Työelämän kieltä koskeva osio koostuu seuraavista kysymyksistä: 
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 Mitä kieliä käytät ja kuulet töissä?  

 Mistä työkaverisi ovat kotoisin?  

 Millaisia kielenkäyttötilanteita työhösi kuuluu?  

 Minkälaista puhekieltä töissä käytetään?  

 Miten puhut itse työkavereiden/asiakkaiden kanssa?  

 Oletko kokenut työpaikallasi kielellisiä paineita?  

 Onko työurallasi tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet 

työpaikan kielenkäyttöön?  

 Millaisena näet tulevaisuutesi työelämässä? 

 

3.2 Informanttien esittely 

Olen valinnut tutkielmaani seitsemän kielenkäyttäjää: neljä naista ja kolme miestä. 

Kaikkien äidinkieli on suomi. Ikäjakaumaltaan he edustavat kahta ryhmää: 1940–1950-

luvuilla syntyneitä, joihin kuuluvat esimerkiksi suuret ikäluokat, sekä 1980–1990-

luvuilla syntyneitä eli ns. Y-sukupolvea (ks. alalukua 2.3). Valitsin informantit erityisesti 

iän (eri ikäryhmien) sekä erilaisten työympäristöjen perusteella. Lisäksi valintaan vaikutti 

luonnollisesti se, että heidän haastatteluissaan työelämän kieliteemoja käsiteltiin melko 

kattavasti. Viittaan esimerkeissä haastattelijaan koodilla H ja jokaiseen informanttiin 

koodilla, joka perustuu tämän sukupuoleen (M=mies ja N=nainen) sekä syntymävuoteen: 

vuonna 1986 syntynyt nainen esiteltäisiin siis koodilla N86. Kaksi samana vuonna 

syntynyttä on eritelty kirjaimilla a ja b. Esittelen seuraavaksi informantit vanhimmasta 

nuorimpaan. 

 

Informantti M48 on vuonna 1948 syntynyt mies, eli haastatteluhetkellä hän oli 69-

vuotias. Hän on kolmannen polven helsinkiläinen ja asunut Helsingissä koko ikänsä. M48 

on työskennellyt koko aikuisuutensa asiakaspalvelualalla ja toiminut myyjän sekä 

myyntiedustajan tehtävissä monta vuosikymmentä. Hänen ylin koulutusasteensa on 

kansakoulu, eli työnsä hän on oppinut käytännössä eri yritysten palveluksessa. M48 

käyttää työssään pääasiassa suomea, mutta on aiemmalla työpaikallaan kommunikoinut 

esimiehensä kanssa ainoastaan englanniksi.  

M48 jäi jo kerran työstään eläkkeelle, mutta palasi vuoden 2017 alussa työelämään. 

Hän työskentelee kaupallisessa rakennusalan yrityksessä myyntiedustajana. Yrityksessä 

on hänen lisäkseen kaksi noin 50-vuotiasta miestä. Asiakkaat ovat pieniä rakennusalan 
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yrityksiä, joiden kanssa kommunikoidaan enimmäkseen kasvotusten. M48 kuuluu työnsä 

puolesta Colemanin ensimmäiseen kategoriaan: ilman kieltä myyntityötä olisi 

mahdotonta suorittaa.  

 

Informantti M54 on helsinkiläismies, joka oli haastatteluhetkellä 63-vuotias. Hän on 

syntynyt Helsingin Kalliossa ja asunut Helsingissä koko ikänsä. Hänellä on saksalainen 

vaimo, jonka kanssa hän kommunikoi suomeksi.  

M54:llä on tohtorintutkinto, ja hän työskentelee yliopistossa. Hän käyttää työssään 

suomen ohella englantia ja toisinaan myös ruotsia. Työssään M54 kommunikoi 

yliopistokollegoidensa ja opiskelijoiden kanssa sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän pitää 

luentokursseja sekä muun muassa pro gradu -seminaareja. Lisäksi hän on kirjoittanut 

tieteellisiä artikkeleita ja kirjoja. Myös M54 kuuluu nähdäkseni Colemanin ensimmäiseen 

kategoriaan, sillä kieli määrittää kaikkea, mitä hän työssään tekee. 

 

Informantti N57a on kotoisin pohjoispohjalaiselta maalaispaikkakunnalta. Hän oli 

haastatteluhetkellä 60-vuotias. Informantti on asunut Pohjanmaan lisäksi Oulussa, 

Vaasassa ja Hämeenlinnassa sekä vuodesta 1987 lähtien Pirkkalassa ja Tampereella. 

Ammatiltaan N57a on tietotekniikan diplomi-insinööri sekä lehtori. Hän on työskennellyt 

insinöörinä muun muassa Nokia Networksillä sekä opetustehtävissä 

ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.  

N57a on käyttänyt työurallaan lähinnä suomea ja englantia. Nokia Networksillä 

työkieli oli englanti, ja suomea N57a käytti ainoastaan vapaamuotoisissa 

kommunikointitilanteissa suomalaisten kollegoidensa kanssa. Myös opetustyössä 

informantti käyttää suomen ohella paljon englantia, sillä hän opettaa ulkomaalaisia 

opiskelijaryhmiä ja tutustuu usein alansa englanninkielisiin artikkeleihin. N57a sijoittuu 

siis ensimmäisen ja toisen kategorian välimaastoon: insinöörin työssä kielellä ei ole 

pääroolia, mutta opetustehtävissä sen merkitys on suuri. 

 

Informantti N57b on kotoisin pieneltä paikkakunnalta Etelä-Pohjanmaalta, jossa hän on 

viettänyt koko elämänsä. Hän oli haastattelua tehtäessä 60-vuotias. N57b on 

koulutukseltaan merkonomi ja työskentelee pankissa. Hän on tehnyt koko työuransa 

saman pankin eri maakuntakonttoreissa. Työhön kuuluu paljon erilaisia 

asiakaspalvelutilanteita, esimerkiksi laina- ja säästämisneuvotteluja. Osan asiakkaista 

informantti tapaa kasvotusten, osan kanssa hän käy neuvotteluja puhelimitse. Soittajat 
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voivat asua missä päin Suomea tahansa. Lisäksi N57b kirjoittaa työssään suomeksi 

lähinnä asiakkaille suunnattuja tekstejä.  

N57b:n työssä kielellä on merkittävä rooli, sillä se on läsnä kaikissa 

asiakaskohtaamisissa sekä puhelimitse että kasvotusten. Pankkityö voidaan nähdäkseni 

sijoittaa Colemanin toiseen ryhmään, sillä työhön kuuluu myös paljon muuta kuin 

kielellistä kommunikaatiota. 

 

Informantti N80 on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta Kauhajoelta, mutta hän on asunut 

Joensuussa vuodesta 2008. N80 oli haastatteluhetkellä 37-vuotias. Hän on korkeimmalta 

koulutukseltaan bioanalyytikko ja työskentelee kemian laboratoriossa. Suomen lisäksi 

N80 puhuu englantia. Hän on tutkittavieni joukossa sikäli poikkeus, että hänen työnsä 

voidaan nähdäkseni sijoittaa Colemanin kategorioista kolmanteen: kielen rooli on työssä 

varsin vähäinen. Hän ei juurikaan kirjoita työssään, mutta kommunikoi päivittäin 

asiakkaiden kanssa näytteenottotilanteissa. Asiakaskohtaamiset ovat melko lyhyitä, ja 

suurin osa työpäivistä koostuu näytteiden analysoinnista.  

 

Informantti M84 on Tampereella asuva mies, joka oli haastattelun aikaan 33-vuotias. 

M84 on kotoisin Oulaisista Pohjois-Pohjanmaalta. Hän on muuttanut Tampereelle 

opiskelujen perässä vuonna 2004. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri 

ja työskentelee tällä hetkellä verkkotoimituksessa talousuutisten parissa. Hän on toiminut 

journalistina eri lehdissä. Työ on vienyt hänet usein kesäisin eri paikkakunnalle, muun 

muassa Helsinkiin ja Kokkolaan. Tällä hetkellä M84 suorittaa suomen kielen 

maisteriopintoja tarkoituksenaan tehdä tulevaisuudessa toimittajan työn ohella suomi 

toisena kielenä -opettajan töitä. 

M84 käyttää työssään kieltä joka tilanteessa: hän muun muassa kirjoittaa 

lehtiartikkeleita ja lukee eri lehtien artikkeleita sekä uutisia, haastattelee ihmisiä juttuihin 

sekä neuvottelee esimiestensä ja kollegoidensa kanssa jutun aiheista ja tekstin 

rakenteesta. Kommunikointi tapahtuu sekä kasvotusten että sähköisesti pääosin 

suomeksi. Toisinaan M84 tekee haastatteluja myös englanniksi. Colemanin 

kielilähtöisistä kategorioista hän sijoittuu selkeästi ensimmäiseen ryhmään, sillä ilman 

kieltä journalismin harjoittaminen olisi mahdotonta.  

 

Informantti N87 on kotoisin Helsingistä ja asuu siellä myös tällä hetkellä. Hän oli 

haastatteluhetkellä 30-vuotias. Isänsä työn vuoksi N87 vietti lapsuudessaan eripituisia 
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jaksoja ulkomailla Israelissa, Keniassa ja Bosniassa. Viimeisten kymmenen vuoden 

aikana hän on asunut Suomen lisäksi Ranskassa, Italiassa ja Sloveniassa. Hän on 

koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja työskennellyt muun muassa pankissa. Tällä 

hetkellä hän on töissä start-up-yrityksessä, jossa on varsin nuorekas ja kansainvälinen 

työyhteisö: N87:n mukaan työntekijöistä on ulkomaalaisia noin puolet. Tämän vuoksi 

työkielenä käytetään suomen ohella englantia. Informantti osaa näiden kielten lisäksi 

ruotsia, ranskaa, saksaa, hepreaa ja italiaa.  

N87:n työ koostuu tällä hetkellä pääosin asiakaspalvelusta. Aiemmin hän on 

laatinut työssä muun muassa uutiskirjeitä ja kehittänyt markkinointikampanjoita. 

Yrityksen sisäinen viestintä on harvoin kasvokkaista, sillä monet työntekijät tekevät 

etätöitä. Tämän vuoksi yrityksessä käytetään paljon sähköisiä viestintäkanavia, kuten 

pikaviestinpalvelu Whatsappia ja chatteja. Tulkitsen informantin kertoman perusteella 

kielen kuuluvan työhön varsin keskeisesti, sillä hän käyttää päivänsä kommunikoimalla 

sekä asiakkaiden että kollegoidensa kanssa. Työ voidaan siis luokitella Colemanin 

ensimmäiseen kategoriaan. 

  

Edellä olevista kuvauksista ilmenee, että informantit edustavat pääosin eri 

ammattiryhmiä. Heistä kaksi, M54 ja N57a, kuitenkin toimii tällä hetkellä 

korkeakouluopettajana, ja myös M84 valmistuu pian opettajaksi. Seitsemästä kahdella, 

M48:lla ja N57b:llä, ei ole korkeakoulututkintoa. Kolme on asunut koko ikänsä 

synnyinpaikkakunnallaan: M48 ja M54 Helsingissä ja N57b pienellä paikkakunnalla 

Etelä-Pohjanmaalla. Neljä muuta informanttia ovat siis muuttajia: M84 ja N57a ovat 

molemmat muuttaneet Pohjois-Pohjanmaalta Tampereelle, N80 puolestaan Etelä-

Pohjanmaalta Joensuuhun, ja N87 on asunut Helsingin lisäksi eri paikoissa ulkomailla.  

 

3.3 Diskurssianalyysi 

 

Lähestyn aineistoani diskurssianalyysin menetelmin. Menetelmän taustalla, laajempana 

tutkimuksellisena viitekehyksenä, on sosiaalinen konstruktionismi. Sen perusajatus on, 

että kieli rakentaa sosiaalista todellisuutta. Tästä seuraa, että todellisuutta voidaan kuvata 

kielen avulla eri tavoin – ei ole olemassa absoluuttisia totuuksia, vaan kieltä 

muokkaamalla ja käyttämällä saadaan aikaan erilaisia lopputuloksia. Kielenkäyttöön 

liittyy aina tiettyjä käyttökontekstin luomia rajoituksia: esimerkiksi viestintätilanteen ja 

yhteiskunnan normit ja arvot, tilanteen institutionaalisuus sekä muut osallistujat 
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vaikuttavat merkittävästi kielellisiin valintoihin. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 12, 17–

18.) Konstruktiivisuus ulottuu myös tutkijan ja tutkimuskohteen suhteeseen: tutkija ei 

vain kuvaa tutkimustulostensa kautta sosiaalista todellisuutta vaan myös rakentaa sitä 

omilla kielellisillä valinnoillaan (Jokinen 2002a: 41). Tätä olen tutkielmassani pohtinut 

ennen kaikkea sen kannalta, miten haastattelijoiden omat kielelliset valinnat ovat voineet 

vaikuttaa haastateltavan vastauksiin.  

Diskurssianalyysi on tutkimusmenetelmänä moninainen, ja sitä voidaan oikeastaan 

pitää ennemminkin lähestymistapana, jossa on erilaisia traditioita ja painopisteitä. Siksi 

sen määritteleminen yksiselitteisesti on haasteellista. Olennaista analyysissä kuitenkin 

on, että sen avulla tarkastellaan yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta 

tuotetaan sosiaalisten käytäntöjen avulla. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 9–10.) 

Analyysissä keskitytään esimerkiksi siihen, millä eri tavoilla puhutussa tai kirjoitetussa 

kielessä kuvataan ja nimetään asioita, tapahtumia ja osallistujia (esim. Pietikäinen & 

Mäntynen 2009: 16–17). Ennen kaikkea tutkija keskittyy merkityksiin: siihen, millaisia 

merkityksiä tutkittava ilmiö aineistossa saa, miten merkitykset muuttuvat (esim. eri 

tilanteissa) ja puuttuvatko jotkin merkitykset kokonaan (mts. 167).  

Kuten kerroin luvussa 2.5.2, diskurssianalyyttistä lähestymistapaa kieliasenteisiin 

ovat kehitelleet esimerkiksi Grit Liebscher ja Jennifer Dailey-O’Cain (2009). Heidän 

mukaansa kieliasenteita voidaan tutkia diskurssianalyysin avulla kolmella eri tasolla. 

Näistä ensimmäinen on sisällönanalyysi, jossa keskitytään ennen kaikkea aineiston 

kvantitatiiviseen esittämiseen jaottelemalla lausumia positiivisiin ja negatiivisiin. Toinen 

taso, semanttis-pragmaattinen analyysi, menee astetta syvemmälle, aineiston 

kvalitatiiviseen käsittelyyn. Se pitää sisällään erilaisten kielenpiirteiden analysoimista 

yhden vuoron sisällä. Analyysin avulla voidaan päästä käsiksi sellaisiin asenteisiin, joita 

kielenkäyttäjä ei tuo suoraan esiin vuoroissaan. Huomiota kiinnitetään muun muassa 

sanoihin, lauserakenteisiin ja muihin lingvistisiin piirteisiin. Esimerkiksi modaaliset 

ilmaukset, kuten modaaliverbit tai partikkelit, sekä niiden kontekstista tulkittavat 

merkitykset ovat semanttis-pragmaattisen analyysin piirissä. Analyysissä voidaan ottaa 

huomioon myös vuorojen sisäisiä vertauksia ja rinnastuksia, väitteitä, presuppositioita ja 

erilaisia päättelyn, havainnoinnin ja käsittämisen ilmauksia. (Liebscher & Dailey-O’Cain 

2009: 197–199.) 

Analyysin kolmannella tasolla siirrytään yksittäisistä vuoroista vuorovaikutuksen 

tarkasteluun: siinä merkityksellistä on, miten asenteita rakennetaan vuorovaikutuksessa 

keskustelun muiden osapuolten kanssa. Analyysissä otetaan huomioon esimerkiksi 



 

25 

osanottajien reaktiot edellisiin vuoroihin, vuorojen väliset tauot, päällekkäispuhunta sekä 

prosodiset seikat, kuten intonaatio. (Liebscher & Dailey-O’Cain 2009: 199–200.)  

Tässä tutkimuksessa keskityn ennen kaikkea toiseen tasoon eli semanttis-

pragmaattiseen analyysiin. Tätä ennen olen toki jaotellut kommentteja temaattisesti eri 

ryhmiin. Varsinaista luokittelua positiivisiin ja negatiivisiin kategorioihin en kuitenkaan 

tehnyt, sillä se ei mielestäni ollut tämänkokoisen aineiston kannalta relevanttia. Myös 

vuorovaikutuksellinen taso on tutkielmani kannalta toissijainen, sillä haastattelutilanne 

on sikäli epäsymmetrinen, että ainoastaan toinen osapuoli, haastateltava, ilmaisee omia 

käsityksiään mielipiteitään ja asenteitaan. Haastattelijan läsnäolo, asema 

kieliasiantuntijana sekä kysymysten asettelu voivat toki vaikuttaa haastateltavan 

kielenkäyttöön ja asenteisiin. Olen analyysissäni pyrkinyt kiinnittämään huomiota 

sellaisiin kohtiin, joissa jonkinlaista vaikutusta on havaittavissa, ja pohtimaan sen 

merkitystä haastateltavan asenteelle. 

 

 

4 Kieli työelämässä informanttien silmin 

 

Tässä luvussa tutkin informanttieni kommentteja työelämän kielestä. Alaluvussa 4.1 

kuvailen heidän työpaikkojaan kielellisinä ympäristöinä ja pohdin, millaisia 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia heidän ammattiensa välillä ilmenee kielen kannalta. 

Luvussa 4.2 analysoin, miten he kommentoivat toisaalta omaa kielenkäyttöään ja 

toisaalta työpaikan yleisiä kielellisiä käytänteitä. Vertailen kuvauksia keskenään ja 

pohdin, onko tutkittavien oma kieli linjassa työpaikan kielikäytänteiden kanssa vai 

ilmeneekö näiden välillä ristiriitoja. Lisäksi tarkastelen, miten informantit kuvaavat 

työkieltään suhteessa arjessa käyttämäänsä kieleen ja miten he toisaalta kommentoivat 

kielensä vaihtelua suhteessa siihen, onko keskustelukumppanina kollega vai joku 

työpaikan ulkopuolinen toimija, esimerkiksi asiakas.  

Alaluvussa 4.3 analysoin haastateltujen kuvauksia puhuttelusta ja siihen liittyvistä 

asenteista. Otan huomioon sekä puhuttelua koskevat kommentit, jotka liittyvät 

informanttien työhön, että heidän yleisempiä puhuttelukäsityksiään. Tämä on mielestäni 

perusteltua, koska analyysi pureutuu tutkittavien kieliasenteisiin ja nämä tulevat esiin 

haastattelussa kokonaisvaltaisemmin kuin ainoastaan työelämää koskevien kysymysten 

yhteydessä. Viimeisessä alaluvussa (4.4) siirrän fokusta suomen kielestä kohti 

informanttien kielitaitoa ja käsityksiä eri kielten käytöstä työelämässä. Keskityn 
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erityisesti heidän englannin kielen osaamiseensa sekä tarkastelen sitä, miten he itse 

kokevat pärjäävänsä kielitaidollaan työelämässä.  

 

4.1 Informanttien työpaikat kielellisinä ympäristöinä 

 

Aineistoni kaikki seitsemän informanttia työskentelevät keskenään erilaisissa 

ympäristöissä. Työpaikoista on kuitenkin löydettävissä myös yhtymäkohtia. Kaksi heistä 

opettaa korkeakoulussa, M54 yliopistossa ja N57a ammattikorkeakoulussa ja 

yliopistossa. Korkeakoulu luo jo instituutiona tietynlaisia vaatimuksia kielenkäytölle. 

Yliopistojen tulee esimerkiksi noudattaa hallintolakia, jonka osana on myös hyvän 

kielenkäytön vaatimus: kielen on oltava asiallista, selkeää ja ymmärrettävää 

(Hallintolaki 2003/434 § 9). Opettamisen ohella sekä M54 että N57a kirjoittavat 

tieteellisiä artikkeleita oman alansa julkaisuihin. Tämä puoli heidän työssään muistuttaa 

hieman M84:n toimittajan ammattia, vaikkakin yleisö on erilainen: tieteellisissä 

julkaisuissa lukijoilta voidaan odottaa jonkinlaista ammattisanaston tuntemista, kun taas 

toimittaja joutuu artikkelien kielessä ottamaan huomioon laajemman yleisön ja 

käyttämään yleistajuisempia ilmauksia.  

N57a:n entisessä työpaikassa, Nokia Networksissä, on puolestaan kielellisiä 

samankaltaisuuksia N87:n työpaikan eli kansainvälisen start-up-yrityksen, kanssa: 

molemmissa yrityksissä käytetään pääkielenä englantia. N87 kertoo kuitenkin 

käyttävänsä pääosin suomea esimerkiksi sähköposteissa ja asiakkaiden kanssa 

kommunikoidessaan, kun taas N57a:n mukaan Nokialla englanti hallitsi liki kaikkea 

kommunikointia sähköposteista raportteihin ja kokouksiin. On tutkittu, että yleensä juuri 

sähköpostiviestintä tapahtuu monikielisissä yrityksissä englanniksi – sitä käytetään 

erityisesti ulkomaalaisten kollegoiden ja asiakkaiden kanssa, mutta joskus myös 

suomenkielisten välillä (Virkkula 2008: 389).  

Aineistossani perinteisimpiä asiakaspalvelutöitä edustaa kaksi informanttia: 

myyntiedustaja M48 ja pankkivirkailija N57b. Heidän molempien työpäivät koostuvat 

suurelta osin asiakkaiden kohtaamisesta. Kohtaamiset eroavat kuitenkin toisistaan 

esimerkiksi tavoitteiltaan. Myyntiedustajan työssä vuorovaikutuksen tavoite on selvästi 

kaupallinen: M48 pyrkii myymään asiakkaalle edustamansa yrityksen tuotteita 

tavoitteenaan saada yritykselle voittoa. Pankkivirkailija sen sijaan kohtaa asiakkaita myös 

muussa kuin suoranaisen kaupallisessa mielessä: N57b voi esimerkiksi auttaa 

asiakkaitaan laina-asioissa tai tilien avaamisessa. Myyntitaidot ovat kuitenkin tarpeen 
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myös pankkialalla, sillä työ pitää sisällään muun muassa rahoitus- ja vakuutustuotteiden 

sekä erilaisten palveluiden myyntiä.  

Niin kuin mainitsin jo informanttien esittelyvaiheessa (ks. alalukua 3.2), N80:n työ 

bioanalyytikkona eroaa kielellisesti melko paljon muiden haastateltavien töistä, sillä työ 

koostuu pääosin muusta kuin kielellisestä vuorovaikutuksesta. Näytteenottotilanteet 

edellyttävät kuitenkin potilaan kohtaamista, ja potilas on oikeastaan koko työn 

lähtökohta. Asiakaspalvelutaidot ovat siis tarpeen myös N80:n työssä. 

Edellä olevat kuvaukset paljastavat, että aineistoni kaikkien informanttien työssä 

on ainakin yksi yhdistävä piirre: vuorovaikutus. Sen määrä toki vaihtelee työstä riippuen, 

ja keskustelukumppaneina voi olla kollegoiden ohella asiakkaita, potilaita, oppilaita tai 

haastateltavia. Kyse on joka tapauksessa institutionaalisista vuorovaikutustilanteista, 

joiden perusedellytykset ovat kaikissa ammateissa samat: keskustelulla on päämäärä tai 

tavoite, siihen osallistumista säätelevät erilaiset rajoitteet verrattuna arkikeskusteluun ja 

keskustelussa käytetään instituutioille tyypillisiä tulkintakehyksiä. Keskustelun 

osallistujilla on myös tietynlaiset roolit, tyypillisesti esimerkiksi ammattilaisen ja 

asiakkaan rooli. Nämä kaikki seikat vaikuttavat myös kielenkäyttöön. (Esim. Drew & 

Heritage 1992; Ruusuvuori ym. 2001.) 

 

4.2 Kielimuotojen vaihtelu 

 

Aineistoni seitsemästä haastateltavasta neljä on kotoisin Pohjanmaalta: M84 ja N57a 

Pohjois-Pohjanmaalta, N80 ja N57b Etelä-Pohjanmaalta. Alueellinen tausta kuuluu 

heidän kaikkien puheessa, mutta murteen rooli töissä kuitenkin vaihtelee. Vaihtelu on 

yhdistettävissä työn luonteeseen sekä työpaikalla yleisesti puhuttuun kielimuotoon.  

Tarkastelen ensin M84:n, Tampereella asuvan toimittajan, kommentteja. Hän on 

aiemmin kertonut säilyttäneensä Oulaisten murteensa melko hyvin muutettuaan 

Tampereelle. Seuraavassa esimerkissä haastattelija kysyy M84:ltä, onko tämän 

murteellinen puhetapa muuttunut lainkaan muuton jälkeen. Haastateltava pohtii murteen 

käyttöalan kaventuneen ja nostaa esimerkiksi työnsä.  

 

1) H:   onks Tam-, Tampere-vuodet kuitenkaa, muuttanu sitä  

  yhtää. 

M84:   öö, s-si-sillä lailla että öö, ko on tekemisissä eri 

  murretta puhuvien ihmisten kans niin paljo, nii, nii 

  nii,  
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H:   mm.  

M84:   sitä jotenkii, ommaa, murretta, jotenkin feidaa,  

  sitte, hyvin, niinku, paljo että, et tota, en tiiä  

  näkkyykö ((naurahtaen)) se mutta, tai kuuluuko se  

  mutta, mutta niin, jos, äh öö, se-, sö- sitä ehkä  

  niinku, ja sama-, samala, mitä mä oon tehny,  

  toimittajan töitä nii, ei sielä pysty ihan täysin  

  ommaa murretta tietenkään puhumaan. vähän ylipäätään 

  se että, tässä aikuisiällä sitten niinku, pitäny,  

  pitänykki vähentää sitä sitte (-) murteen käyttöä, sit 

  julkisissa paikoissa, julkisissa tilaisuuksissa, 

H:   ((naurahtaa)) 

M84:   muide ihmisten kesken. 

 

M84 kertoo esimerkissä, että hän häivyttää, feidaa, omaa murrettaan. Hän selittää tätä 

sillä, että on tekemisissä eri murretta puhuvien ihmisten kanssa. Informantti ei 

eksplisiittisesti ilmaise, viittaako hän näillä ihmisillä esimerkiksi kollegoihinsa, 

haastateltaviin vai ystäviinsä. Havainto on joka tapauksessa mielenkiintoinen. On 

tutkittu, että runsas vuorovaikutus eri ihmisten kanssa ei aina johda oman murteen 

vähenemiseen: se voi päinvastoin vahvistaa omaa murteellista identiteettiä, kun puhuja 

havaitsee oman kielimuotonsa olevan tasavertainen muiden kielimuotojen kanssa 

(Nuolijärvi 1986: 77–78, 162). Kokonaan M84 ei ole murrettaan häivyttänyt: 

haastattelutilanteessa hänen puheessaan esiintyy toistuvasti esimerkiksi 

yleisgeminaatiota (ks. Nahkola 1987), kuten esimerkissä 3 muun muassa mukkaan ja 

näkkyykö. M84 nostaa esiin murteen vähäisen käytön työroolissa: ei sielä pysty ihan 

täysin ommaa murretta tietenkään puhumaan. Hän käyttää modaaliverbiä pystyä, jonka 

tulkitsen tässä yhteydessä deonttiseksi: se liittyy enemmän puheyhteisön (työpaikan tai 

esimerkiksi yleisön tai lukijakunnan) normeihin kuin informantin kykyyn käyttää 

murretta (VISK § 1554). Hän myös korostaa adverbillä tietenkään pitävänsä 

itsestäänselvyytenä, ettei toimittaja voi työssään juuri käyttää murretta. Kommentin 

lopussa M84 mainitsee vähentäneensä murteen käyttöä aikuisiällä erityisesti julkisissa 

tilanteissa. Kommentti on ainakin osittain humoristiseen sävyyn lausuttu, ja haastattelija 

hieman naurahtaakin viimeiselle lausumalle. Haastateltava ei eksplisiittisesti ilmaise, 

millaista kieltä hänen kollegansa käyttävät työpaikalla, mutta antaa ymmärtää, että 

yleinen kielimuoto ei ole ainakaan mikään selvästi erottuva murre. 
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Seuraavassa esimerkissä haastattelija pyytää M84:ää kuvailemaan kielensä 

tilanteista vaihtelua työpaikalla. Olen jakanut esimerkin kahtia. Ensin (esim. 2) hän 

kommentoi, että puhetapa vaihtelee sen mukaan, kenen kanssa keskustelee. Hän kertoo 

uudelleen, ettei käytä työssään (eikä opinnoissaan) juurikaan murretta. Sen sijaan kotona 

hän sanoo puhuvansa murteellisesti. Hän myös kertoo koomisesta tapauksesta, joka on 

seurannut siitä, kun hän on käyttänyt murrettaan työympäristössä.  

 

2) H:   mitenkäs, kuvailisit, nykystä, puhe-, tapaasi ja,  

  etenkin niinkun siltä kannalta että, muutatko sitä  

  jotenki, tietosesti, joskus. 

M84:   mää muutan ö si- siis mä mä siis sehä riippuu riippuu 

  siitä että kenen kaa puhuu että minkälaista kieltä  

  käyttää. ni nyt tosa, tosa äsken sanoin ku,  

  työpaikalla en mää voi käyttää, ihan semmosta murretta 

  normaalisti kun, mitä mä kotona puhun ja, ja opin-, 

  opinnoissa vähä sama homma. aika rennosti mää puhun 

  kyllä ylleensä murretta että, et tota, niin niin iha 

  ajatuksissaanki et. mul oli tämmönen tilanne vaik öö 

  kerra Aamulehessä olin töissä ni, jottai, jot-  

  jonku takaoven kaotta olttiin menossa sinne,  

  toimitukseen ni, kyssyin työkaverilta että otikkonää 

  avvaimet mukkaa? mitää? ((Imitoi työkaveriaan))  

H:   ((naureskelee))  

M84:   otikkonää avvaimet mukkaa? mitä sää sanot, mä en  

  ymmärrä mittää. ((Imitoi työkaveriaan))  

H:   ((naureskelee)) 

M84:   otitko sinä avaimet mukaan. ai avaimet. ((Imitoi  

  työkaveriaan)) joo, sillee, vähä, vähä niinku, mitä-, 

  mitä tutummaks tullee, sitä enemmän sitä tullee  

  puhuttua vahingossa tämmöstä murretta niinku mitä ei 

  välttämättä, niinko ei tajuais että toine ei, heti  

  niinku, hoksaa. niinku että voi, voi olla ees vaikeus- 

  vaikeeselkosta että et tota, joo. kotona puhun,  

  tietenki enemmän murretta ja, ja tota, öö, sit muualla 

  sitte, muualla sitte vähemmän. sitte mulla on paljo 

  täälä Oolu-, tai no useita, oulaistelaisia kavereita 

  tääl Tampereella edelleenki ja aina ku tulee niitten 

  kans puhuttua sitte aika, vahvaa murretta iha  

  varmasti. – – 
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M84 kertoo esimerkin alussa, että hänen kielensä vaihtelee sen mukaan, kenen kanssa 

hän keskustelee. Hän käyttää lausumassa nollapersoonaa (että kenen kaa 0 puhuu että 

minkälaista kieltä 0 käyttää). Se viittaa tyypillisesti puhetilanteen osallistujaan – joko 

puhujaan, kuulijaan tai puheenaiheensa olevaan kolmanteen osapuoleen (Helasvuo & 

Vilkuna 2008: 233). Se on siis usein samanaikaisesti sekä geneerinen että puheaktin 

osallistujan näkökulman huomioon ottava (mp.). Vilkunan (1996: 141) mukaan 

”nollapersoonalauseet ovat enemmän tai vähemmän yleistäviä eli geneerisiä”. M84 

esittää siis todennäköisesti huomion yleisempänä totuutena kuin vain omalta kannaltaan. 

Hän kertoo myös puhuneensa vahingossa murretta kollegalleen ja joutuneensa toistamaan 

saman yleiskielellä. Vahingossa implikoi, että informantti joutuu eri tavalla keskittymään 

yleiskieliseen ilmaisuun kuin murteen käyttöön. M84 pyrkii siis puhumaan yleiskielisesti 

myös kollegoilleen – ei ainoastaan työpaikan ulkopuolisille henkilöille, kuten 

haastateltavilleen. On merkille pantavaa, että M84 kertoo puhuvansa murretta aika 

rennosti, minkä tulkitsen tässä tarkoittavan sitä, että hän käyttää murretta melko vapaasti 

eri tilanteissa. Toisaalta hän kuitenkin kontrastoi tilanteet, joissa ei voi puhua murretta 

(työ ja opinnot), sekä tilanteet, joissa käyttää murretta (koti ja kaverit samalta 

kotiseudulta). Hän korostaa adverbillä tietenki pitävänsä jonkinlaisena 

itsestäänselvyytenä sitä, että puhuu kotonaan murteellisesti. Myös kavereidensa kanssa 

käyttämäänsä kielimuotoa informantti vahvistaa sekä adjektiivilla (vahvaa) että 

adverbillä (iha varmasti): tulee niitten kans puhuttua sitte aika, vahvaa murretta iha 

varmasti. 

Esimerkki 3 on suoraa jatkoa edelliselle. Tässä M84 kertoo pyrkivänsä välttämään 

murteen käyttöä kommunikoidessaan haastateltavan kanssa. Hän nostaa esimerkiksi 

tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja viittaa myös viestintävälineiden vaikutukseen. 

3) M84:   - - joo, mutta ts- tietosesti mun-, öö, en tiiä kuin 

  tietosta se aina on sitte, se että se jotenki, ku se 

  automaattisesti, öö, sitä niinku jotenki, nii ni,  

  rupiaa sitä, murteen puhumista vähä vähentää  

  puhummaan, hieman, yleiskielisemmin niinku,  

H:   mm.  

M84:   vähä vaihtelee myös varmmaan tilantee mukkaan, jos on 

  joku, niinku siis jopa työpaikalla sillee ettei, ei 

  se pysy se, yks moodi paikallaa että, vähä niinku,  

  tietenki, töissä että jos mää, haastattelen Sauli  

  Niinistöä siinä ohimennen niin, en mää pysty murretta 
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  kovin paljo vääntämmään siinä, varsinkin jos siin on 

  jotain, muita kameroita vieresä, kyyläämäsä että, nii 

  nii, oma ääni saattaa vahingosa lipsahtaa johonki,  

  johonki, teeveelähetykseenki ehkä siinä niin, parempi 

  olla puhumatta murtteita kauhheesti. tai sitte  

  radiotoimittajan töissä ei todellakaan, murretta tullu 

  puhe-, puhuttua siinä joo. 

 

Esimerkissä M84 kertoo muuttavansa puhettaan töissä automaattisesti 

yleiskielisemmäksi. Hän kommentoi, että puhetapa vaihtelee todennäköisesti työpäivän 

aikana tilanteen mukaan. Hän ei käyttäisi murretta esimerkiksi presidenttiä 

haastatellessaan, varsinkin jos haastattelu näytettäisiin televisiossa. Esimerkin lopussa 

hän myös huomauttaa, ettei puhunut murteellisesti työskennellessään radiotoimittajana ja 

vielä vahvistaa lausumaansa adverbilla todellakaan. Kommentillaan hän mahdollisesti 

orientoituu siihen, millaista kieltä yleisö eli kuuntelijat haluavat kuulla radiossa (vrt. 

esim. 1). Esimerkiksi Paanasen (1996) tutkimuksessa, jossa selvitettiin kuulijoiden 

asenteita radiossa käytettävää kieltä kohtaan, kävi ilmi, että kuuntelijoista valtaosa suosi 

kirjakieltä uutisissa ja asiaohjelmissa, mutta koki puhekielen käytön sopivaksi 

epämuodollisemmissa ohjelmissa, esimerkiksi kevyen musiikin ohjelmissa. 

Suhtautuminen vaihteli vastaajien iän mukaan: 40–50-vuotiaita vanhemmat suosivat 

kirjakieltä, kun taas tätä nuoremmat olivat puhekielen kannalla ja liittivät kirjakielen vain 

hyvin muodollisiin tilanteisiin (mts. 532–533.) On otettava huomioon, että Paanasen 

tutkimuksesta on yli 30 vuotta aikaa, joten asennoituminen on voinut muuttua. 

Samankaltaisia tuloksia on kuitenkin saatu myös myöhemmin, muun muassa vuonna 

2013 toteutetussa laajassa asennetutkimuksessa. Sen mukaan esimerkiksi asiaohjelmissa 

suhtauduttiin suopeasti vieraiden puhekielen käyttöön, mutta toimittajilta toivottiin 

yleiskielen käyttöä. (Ks. R. Korhonen & Lappalainen 2013a, 2013b.) 

M84:n huomiot ovat ainakin osittain samankaltaisia kuin Stenberg-Sirénin (2016) 

tutkimien toimittajien kommentit suomenruotsalaisten radio- ja tv-ohjelmien kielestä. 

Tutkimuksessa radio- ja tv-juontajat kertoivat käyttävänsä työssään huomattavasti 

enemmän yleiskielisiä ilmaisuja kuin vapaa-ajallaan, mutta suhtautuivat alueellisten 

varianttien käyttöön pääosin positiivisesti erityisesti epämuodollisissa ohjelmissa. 

Silloinkin kielenkäytön tulisi Stenberg-Sirénin informanttien mukaan kuitenkin sisältää 

oikeakielisiä ja korrekteja ilmauksia. Uutisiin alueelliset variantit eivät haastateltavien 

mukaan kuitenkaan sovi. (Mts. 57, 68–70.) 
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Olen jakanut seuraavan katkelman kahtia. Ensimmäisessä osassa (esimerkki 4) 

haastattelija tiedustelee M84:ltä, onko tämä kokenut epävarmuutta oman puhe- tai 

kirjoitustapansa vuoksi. Haastateltava vastaa pohtineensa asiaa erityisesti kielen 

ymmärrettävyyden kannalta. 

 

4) H:   entä ootko joskus, kokenu epävarmuutta omasta  

  puhetavasta tai, kirjotustavasta. 

M84:   aika paljoki. ((nauraa))  

H:   ((naurahtaa))  

M84:   öö, toimittaja-ammatissa, ai-, aina niinku miettii 

  sitä että, et, nii niin, ö, ylipäätäänki öö  

  kirjottaako asiat oikein ja ymmärrettävästi ja nin, 

  ja onko ymmärtänyt asiat nii et ne saa kirjotettua 

  sillee, oikee. - -  

 

M84 kommentoi kokeneensa työssään aika paljoki epävarmuutta oman puhe- tai 

kirjoitustapansa vuoksi. Tämä on odotuksenmukaista, sillä toimittajan työssä on erityisen 

merkittävää saada asiat esitettyä selkeästi ja ymmärrettävästi. M84 nostaa 

ymmärrettävyyden esiin kahdelta kannalta: Ensinnäkin hän pohtii, kirjoittaako asiat 

oikein ja ymmärrettävästi. Tämän jälkeen hän oikeastaan ottaa prosessissa askeleen 

taaksepäin ja huomauttaa, että tähän vaikuttaa se, onko itse lähtökohtaisesti ymmärtänyt 

kaiken oikein. Seuraavaksi M84 miettii, onko hänen murteellinen puhetapansa 

aiheuttanut epävarmuutta. Katkelma on suoraa jatkoa edelliselle. 

 

5) M84:   - - s- tavallaa sen murteellisuuen kannalta, nii 

  niin, sii- ei yleensä se ei oo ongelma, et sen  

  pystyy aika paljo, häivyttää sen murteen, et  

  semmosta, kirjotetusta tekstistä kyllä. et se ei oo, 

  se ei o, sii-, siinä mielessä ongelma. mut sitta 

  tota, ku olin radiossa töissä nii mietin et,  

  kuuluuko, kuuluuko äänestä se että, et, niinku, mm, 

  miltä murrealueelta mä oon, mutta se on, sen verran,  

H:   mm. 

M84:   pieni ja se, öö, sen verra vähä häiritsevä haitta, 

  jos tullee jotain painotuksia, ku se, semmosia, 

  yleispuhekieleen, josta voi, voi joku tulkita  

  murtteen nii et se on, iha sa-, iha sivuseikka, iha 



 

33 

  sama. et se ei oo tuntunu niin, epävarma-, mutta 

  ehkä tommosissa, mmh, semmosissa misä oon pitäny 

  esitelmää, nii mää oon miettiny että häiritteekö toi 

  jos, jos, mää puhun, puhun murretta ja, öö, tuleeko 

  siitä jotain miinuspisteitä tai, eh, tai tota, ööh, 

  kuulostaako se jonku mielestä, tyhymältä tai  

  hassulta mutta, ne o ollu vaan sem- ohimennee  

  ajatuksia että, mä oon yleensä aatellu että iha 

  sama. että ei se,  

H:   mm. 

M84:   se on, se on nykyaikaa että saa puhua murteita. 

 

M84 kertoo, ettei ole nähnyt murteellisuutta ongelmana kirjoitetun kielen kannalta, koska 

pystyy kirjoittaessaan jättämään murteelliset ilmaukset pois. Hän nostaa jälleen esiin 

radiossa työskentelyn ja murteen käytön. Kommentista voi poimia useita olennaisia 

seikkoja: ensinnä M84 kertoo miettineensä, voiko hänen puhekielestään päätellä jotain 

hänen alueellisesta taustastaan (ku olin radiossa töissä nii mietin et, kuuluuko, kuuluuko 

äänestä se että, et, niinku, mm, miltä murrealueelta mä oon) ja tulee siihen tulokseen, että 

jos se prosodiasta kuuluukin, se ei juurikaan häiritse, sillä kyseessä on sen verra vähä 

häiritsevä haitta. Kommentti siis pitää sisällään oletuksen, että murteella puhuminen 

radiossa on joka tapauksessa jonkinasteinen haitta. Tulkitsen M84:n kuitenkin 

orientoituvan myös tässä esimerkissä siihen, millaista kieltä kuulijat haluavat kuulla. 

 Seuraavaksi M84 kuvailee tilannetta, jossa on pitänyt esitelmää, ja kertoo 

pohtineensa, onko hänen murteellinen puhetapansa häirinnyt kuulijoita. Lopulta hän 

päättää kommentin lausumaan se on nykyaikaa että saa puhua murteita. Tämän voi 

tulkita ainakin osittain ristiriitaiseksi edellä sanotun kanssa. Lausumasta saattaa myös 

heijastua näkemys, että murteiden käyttöön tulee nykyään oletusarvoisesti suhtautua 

positiivisesti. Lisäksi haastattelija puhuu melko murteellisesti, millä voi myös olla 

vaikutusta. Toisaalta lausuma tukee tulkintaa, että institutionaalisessa roolissa 

(toimittajana) ollessaan M84 miettii asiaa tarkemmin myös kuulijoiden näkökulmasta, 

kun taas yleisesti ottaen hän pitää murteiden käyttöä sallittuna ja nykyaikaisena. 

Jonkinlainen normiristiriita on joka tapauksessa havaittavissa eri lausumien välillä. 

Seuraavaksi käsittelen bioanalyytikkona työskentelevän N80:n kommentteja. 

Hänen taustansa muistuttaa M84:n taustaa sikäli, että he molemmat ovat muuttajia: M84 

on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta ja asunut vuodesta 2004 Tampereella; N80 on 

puolestaan lähtöisin Etelä-Pohjanmaalta ja asunut vuodesta 2008 Joensuussa. N80 on 
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aiemmin haastattelussa maininnut puhuvansa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan 

murteita sekaisin. Seuraavassa esimerkissä haastattelija pyytää N80:tä kuvailemaan 

tarkemmin puhettaan ja tämä kertoo käyttävänsä työssään pääosin nykyisen 

asuinalueensa Pohjois-Karjalan murretta eli itäisiä savolaismurteita (ks. Rapola 1961: 

137).  

 

6) H:   no sitte käsitystä omasta kielestä ja sen käytöstä. 

  eli miten luonnehtisit nykystä puhetapaasi. sanoit 

  että siinä on sekasin molempia murteita vähä mutta 

  että osaatko muuta sannoo sitte. 

N80:   no, sanotaanko että, puhun, ar- arkena töissä, aika 

  lailla pääsääntösesti jo varmaan niinku, Pohjois-

  Karjalan murretta. ainaki eh. on tietysti sanoja 

  jokka ei m-, ei mun puheessa väänny. tai ne on niin 

  voimakkaana se Pohjanmaan.  

H:   mm. 

N80:   on sanoja ja semmosia. mutta sitte, välillä mä  

  huomaan et mä kesk- jos mä keskityn ni mä pystyn 

  puhuu niinku Pohjanmaata, pelkästään. tai sitte just 

  sit se on sitä sekotusta. kumpaakin. mut esimerkiksi 

  jos mä meen Pohjanmaalle, ja näen niinku, siellä 

  ystäviä, nii mä yritän olla puhumatta, Karjalan 

  murteella. ((naurahdus)) 

 

N80 on kertomansa mukaan sopeutunut kielellisesti Pohjois-Karjalaan varsin hyvin. Hän 

kuitenkin huomauttaa, että kaikki sanat eivät hänen puheessaan väänny, sillä Etelä-

Pohjanmaan murre on yhä taustalla voimakkaana. Vääntää-verbi johdoksineen 

(vääntäminen, väännös, vääntö, väännytys, väännellä) on yleisimpiä maallikkotermejä 

murteisiin liittyen (Mielikäinen & Palander 2014a: 137). Sillä on monia merkityksiä: se 

voi tarkoittaa yleisesti jonkin kielimuodon puhumista (esim. vääntää Turun murretta), 

sillä voidaan viitata sanoihin (kuten edellisessä esimerkissä on tietysti sanoja jokka ei m-

, ei mun puheessa väänny) ja kuvata yleisiä alueellisia eroja, tai sillä voidaan viitata 

johonkin yksittäiseen murrepiirteeseen, vaikka jonkin vokaalin tai konsonantin 

muutokseen (mts. 137–138). Tyypillisimmin sillä viitataan savolaismurteisiin (mp.). N80 

on kuitenkin etääntynyt Etelä-Pohjanmaan murteesta sen verran, että hänen mukaansa 

pelkästään sen puhuminen vaatii keskittymistä. Hän kuvaileekin puhuvansa usein 

murteiden sekotusta. Tämä on tyypillistä muuttajille esimerkiksi Nuolijärven (1986) 
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tutkimuksen mukaan: suuri osa tutkimuksen Helsinkiin 1960–1970-luvulla muualta 

muuttaneista kuvaili omaa kieltään sanalla sekakieli (mts. 82–83). Myös useissa 

kansanlingvistisissä tutkimuksissa on havaittu monien kuvailevan omaa puhekieltään 

sekakieleksi, sekamurteeksi tai sekoitukseksi tarkoittaen kielimuotoa, joka käsittää 

piirteitä eri murteista, murteista ja slangista tai murteesta ja kirjakielestä (esim. 

Mielikäinen & Palander 2002: 92, 2014b: s.v. sekakieli; Arve 2002: 9, 16). Huomion 

kiinnittää myös N80:n viimeinen lausuma: hän kommentoi ainakin osittain 

humoristisesti, että yrittää olla puhumatta Pohjois-Karjalan murretta vieraillessaan 

kotiseudullaan Pohjanmaalla. 

Seuraavassa esimerkissä haastattelija kysyy, muuttuuko N80:n puhetapa joskus 

automaattisesti. Haastateltava kertoo näin tapahtuvan erityisesti hänen vieraillessaan 

Pohjanmaalla tai keskustellessaan äitinsä kanssa puhelimitse. 

 

7) H:   no, muuttuuko se sitte automaattisesti. sanoit että 

  pitää keskittyä jos aiot puhua vaikka pelkästään,  

  Pohjanmaan murretta. mutta sitte et jos sä et keskity 

  siihe ni. 

N80:   kyl se muuttuu niinku, esim, kesällä jos on viikon  

  kaks, kakski viikkoo jos on Pohjanmaalla, ni se a-  

  jotenki sillee se automaattisesti, muuttuu. ja sit se 

  on pitkään vielä kun tulee takas Joensuuhunki niin. 

  tai jos mä oon puhunu, puhelinmaratoonin äitin kans. 

H:   mm. 

N80:   niin pari tuntii vaikka tai kolme tuntii putkeen nii, 

  kyllähän se niinkun, se tarttuu sit se takasi  

  tavallaan se Pohjanmaan murre että. se mitä kuulee, 

  ni se muuttuu vähä sen mukaan, ja täällähän sitte ku 

  ei kuule ku Karjalan murretta nii se, se on jotenki 

  luonnollisempaakin puhua vähä samalla tyylillä kun  

  muut. vaikka toisillahan se ei varmaan muutu, ikinä, 

  vaikka muuttas mihin mutta,  

H:   mm. 

N80:   mä oon tämmöne. 

 

N80 kuvaa katkelmassa, että hänen puhetapansa vaihtuu automaattisesti ympäristön 

mukaan. Hänen mukaansa on luonnollisempaa sopeuttaa puhettaan ympäristöönsä. 

Vaikka informantti kuvailee puhuvansa murteiden sekoitusta (mikä on havaittavissa 
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myös hänen puheestaan, ks. esim. 8 erikoisgeminaatio murtteella), hän on tietoisesti 

pyrkinyt muokkaamaan puhettaan itäisten savolaismurteiden suuntaan. Esimerkissä hän 

myös tuo esiin, että kaikilla muuttajilla tämänkaltaista muutosta ei varmaankaan tapahdu, 

mutta päättää esimerkin lausumaan mä oon tämmöne. Päättelen kommentin sävystä, että 

N80 ainakin olettaa, että olisi jollain tavalla parempi, jos keskustelukumppaneiden ei 

antaisi vaikuttaa omaan puhetapaansa. Onkin todettu, että puhekumppanien vaikutusta 

usein vähätellään (Nuolijärvi 1986: 75–76) – mahdollisesti siksi, että moni kokee 

puhetavan valinnan jonkinlaiseksi perusoikeudeksi, ja jos sen tunnustaa muuttuvan 

toisten vaikutuksesta, kertoo samalla olevansa jollain tasolla muiden vietävissä (mp.). 

Aiemmin sanomansa perusteella N80 vaikuttaa kykenevän tietoisesti valitsemaan 

omasta repertuaaristaan kuhunkin ympäristöön sopivan kielimuodon ja sopeutuvansa 

näin ympäristöön. Tämä ei ole kuitenkaan tapahtunut ongelmitta. Seuraavassa 

esimerkissä N80 kuvailee tuntemuksiaan, kun hän oli vasta muuttanut Pohjois-Karjalaan. 

Olen poistanut esimerkistä tarkemman kuvauksen pienestä kylästä, jossa N80 työskenteli 

muutettuaan seudulle. 

 

8) H:   no kiinnititkö huomiota kieleen. 

N80:   no todellakin koska aluksi en ymmärtänyt juuri yhtään 

  mitään. ((naurua)) että piti ihan niinku keskittyä  

  kuuntelee ja, niin paljon outoja sanoja ja ja. että 

  niinku varsinki niinku, mun miehen, isä. ym et varmaan 

  puoleen vuoteen tajunnu, juuri mitään. hänen 

  puheestaan että. se oli aika, iso. ja samoin sitte, 

  töihin menin. (-) heti Joensuuhun muut-, ku muutin ni 

  tota. se oli vielä tuolla - - jossain tässä kumminki 

  suht lähellä.  

H:   mm. 

N80:   ni siellähän oli niinku semmosia just semmosia viis-

  kuuskymppisii miehii jokka puhu oikkee murtteella. ni 

  oli kyllä, suuria vaikeuksia, ymmärtää se mun työnikin 

  esimerkiksi et mitä mun pitää niinku tehä täällä kun, 

  ei tajunnu puoliakaan mistä ne puhu. ((naurua)) että. 

  oli aikamoinen sokki. 

 

N80 kertoo kiinnittäneensä muutettuaan huomiota kieleen ennen kaikkea siksi, että 

hänellä oli vaikeuksia ymmärtää paikallisten puhumaa murretta. Hän nostaa esimerkiksi 

työnsä terveyskeskuksen laboratoriossa ja kertoo nauraen, ettei meinannut ymmärtää 
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työtehtäviään murteen vuoksi. Informantti käyttää verbiä keskittyä (kuuntelee) 

kuvatessaan, että joutui näkemään vaivaa ymmärtääkseen paikallista puhetta. 

Esimerkissä 6 sama verbi esiintyi N80:n viitatessa lähtömurteeseensa (jos mä keskityn ni 

mä pystyn puhuu niinku Pohjanmaata, pelkästään). Tämä kuvastaa mielestäni hänen 

kielellisen sopeutumisensa edenneen niin pitkälle, että murteiden roolit ovat kääntyneet 

hänen repertuaarissaan päinvastaisiksi: 10 vuotta sitten vaikeaselkoiselta tuntunut 

Pohjois-Karjalan murre onkin alkanut tuntua luontaiselta kielimuodolta. Nuolijärvi 

(1986: 168) painottaa tutkimuksessaan muuttajien murteen käytöstä, että uuteen 

kielelliseen ympäristöön sopeutuminen on usein aktiivista toimintaa, kielenkäyttäjän 

tietoinen valinta. Oman kielen sopeuttaminen ympäristöön voi olla merkki siitä, että 

haluaa osoittaa kuuluvansa uudelle kotipaikkakunnalleen (mts. 168). 

Seuraavassa esimerkissä N80 kuvailee työpaikallaan yleisesti käytettyä puhekieltä. 

 

9) H:   no minkälaista puhekieltä töissä käytetään. 

N80:   no kyllähän ne murtteella siellä puhhuu. niinkun,  

  suurin, suurin osa. et ainoastaan ehkä meidän kemisti 

  ei puhu niin murteella.  

H:   mm. 

N80:   mutta tuota. (-) niinkun muuten kyllä, puhuvat. 

 

Esimerkissä informantti ei eksplisiittisesti ilmaise, että työpaikalla puhutaan juuri 

Pohjois-Karjalan murretta. Se on kuitenkin pääteltävissä muista kommenteista, joissa 

N80 vertaa omaa kieltään työpaikallaan puhuttuun kieleen (ks. esim. esimerkin 7 

täällähän sitte ku ei kuule ku Karjalan murretta – –). Esimerkistä on kuitenkin 

havaittavissa mielenkiintoinen seikka: informantti vastaa haastattelijan kysymykseen 

käyttäen monikon 3. persoonaa: ne puhhuu/puhuvat (vrt. me puhutaan/puhumme). Hän ei 

siis ainakaan suoraan sisällytä itseään tämän murteen puhujien joukkoon mahdollisesti 

juuri siksi, että kertoo murteiden jonkin verran sekoittuvan omassa puheessaan. Samassa 

kohdassa hänellä kuitenkin tulevat selvästi esiin Pohjois-Karjalan murteelle tyypilliset 

itämurteiden erikoisgeminaatio (murtteella) sekä yleisgeminaatio (puhhuu) 

(erikoisgeminaatiosta esim. Palander 1987: 9, 11; yleisgeminaatiosta esim. Nahkola 

1987).  

Seuraavassa esimerkissä N80 kertoo, miten kielenkäyttö vaihtelee hänen 

työpaikallaan sen mukaan, puhutaanko työkavereiden kesken vai onko paikalla 

asiakkaita.  
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10) H:   no sitte työelämästä vielä. elikkä tuota, millaisia 

  kielenkäyttötilanteita työhösi kuuluu. ollaanko 

  niinku asiakkaitten kanssa tekemisissä vai onko se  

  sitte työkavereitten kanssa pelkästään vai onko  

  työkavereita vai. ((naurahdus))  

N80:   no siis, työkavereitten kanssa puhutaan paljon. pystyy 

  puhua työn lomassa, niinkun, omistakin asioista. et 

  semmosta ihan rentookin, jutustelua. ja sitten  

  tietysti asiakaspalvelutilanteissa puhutaan sitten 

  sillä lailla vähän virallisemmin. aika lyhyitä on  

  asiakaskontaktit meijän työssä mutta. semmosta  

  peruskohteliasta. riippuu vähä omasta päivästä miten 

  juttutuulella on mutta. ja tietysti asiakkaastaki  

  että, joittenki kans tulee juttua enemmän ja. 

 

N80 kertoo keskustelevansa paljon kollegoidensa kanssa. Keskustelut liittyvät hänen 

mukaansa myös muuhun kuin työasioihin. Hän kontrastoi työkavereiden kanssa käytetyn 

kielen (rentoo jutustelua) asiakkaiden kanssa puhuttuun kieleen (virallisempaa, 

peruskohteliasta). Hän korostaa adverbillä tietysti pitävänsä itsestäänselvyytenä, että 

asiakaspalvelutilanteissa puhe on virallisempaa. Myös myöhemmin haastattelussa hän 

painottaa tätä: no kyllä se aiva selkee ero on että, asiakkaalle puhutaan sillä lailla, 

virallisemmin. (H: mm.) kun sitten työkavereille. 

Seuraavaksi käsittelen N57b:n kielimuotoa hänen työpaikallaan pankissa. Hän 

antaa esimerkin tilanteesta, jossa asiakas on nauraen osoittanut, että hänen puheensa on 

herättänyt huomion. 

 

11) H:   no tuata niin niin, siirrytään sitte sun omaan  

  käsitykseen, sun kielestä ja kielenkäytöstä? eli,  

  ootko sä koskaan, kiinnittäny, huomiota sun omaan  

  puhetapaan tai, mitenkä sä luonnehtisit sun, nykyistä 

  puhetapaa. 

N57b:  oon kiinnittäny huamiota mä huamaan sen, tuas nytte 

  asiakkaitten kanski olles ku niitä yhtäkkiä voi ruveta 

  vähä naurattamahan, mä heti arvaan että jaha mun  

  puhetyyli? nii yk- ykski miäs kerran sano ei mitää on 

  vaan, harvinaasta ku kuuloo nuata sanoja, ku mä puhun 

  mä- ((takeltelua))  
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H:   okei joo. 

N57b:  että ku- kyllä mä noteeraan että mä puhun vähä eri  

  lailla. 

 

Katkelmassa N57b ei oikeastaan vastaa haastattelijan toiseen kysymykseen (mitenkä sä 

luonnehtisit sun, nykyistä puhetapaa) vaan kuvaa omaa puhetapaansa ainoastaan sen 

kautta, että joku ulkopuolinen, tässä tapauksessa asiakas, on kiinnittänyt siihen huomiota. 

Hän kommentoi tiedostavansa, että puhuu vähä eri lailla, muttei eksplisiittisesti 

täsmennä, mitä tällä tarkoittaa, kertoo vain asiakkaan kommentoineen nuata sanoja. 

Ilmauksen tulkinta avautuu kuitenkin muun haastattelun perusteella: informantti 

tarkoittaa vahvan murteellista puhetapaansa. Hän kertoo puhuvansa päivittäin 

puhelimessa eri puolilla Suomea asuvien asiakkaiden kanssa ja saavansa heiltä paljon 

palautetta puhetavastaan. Hän tuo ilmi, että puhe herättää asiakkaissa huvittuneisuutta. 

Seuraavassa esimerkissä N57b nostaa esiin paikkakunnan, jolla hänen työpaikkansa 

sijaitsee, ja alkaa verrata siellä puhuttua murretta hänen omaansa.  

 

12) H:   no entäs sitte, nyt töis. mitä kiältä sä, töis käytät 

  ja minkälaasia kiäliä sä t- kuulet, töis. 

N57b:  no nythän mä oon töis [paikkakunnalla X]? ja, mä en 

  tiärä onko [työpaikkakunnalla] ny se- sen kummemmin 

  erilaanen murre onk siä hoo-kirijaanta siinä välis  

  mutta, kyllä mä puhun, tätä omaa, murrettani siäläkin. 

  ja, m- myös, työntekijööt- niinku kavereitten kans ja 

  sitte, asiakkaatten kans. mut sitte tosiaan jos ny  

  tulee joku ulukomaalaanen niin kyllä mä sitte, yritän 

  puhua, kirjakiältä. että hän ymmärtää mua. ellei hän 

  sitte puhu jo täysin suamia niin se on eri asia mutta, 

  muuten pirän, puhetapani. 

 

N57b pohtii vastauksensa alussa, eroaako työpaikkakunnalla käytetty murre 

mahdollisesti h-äänteen osalta hänen omastaan. Hän ei oikeastaan vastaa kysymykseen, 

mutta tulee siihen lopputulokseen, että puhuu työssään joka tapauksessa omaa 

murrettaan. Poikkeuksena hän esittää tilanteen, jossa kommunikoi ulkomaalaisen 

asiakkaan kanssa: silloin N57b yrittää puhua kirjakieltä. Yrittää-verbi kertoo, että 

informantin tarkoituksena on puhua kirjakielisesti, mutta hän ei välttämättä saavuta tätä 

tavoitetta. Lopussa hän vielä vahvistaa, että hän pitää murteellisen puhetapansa 

oikeastaan kaikissa muissa tilanteissa. Kaiken kaikkiaan N57b luo kontrastin toisaalta 
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oman murteensa ja kirjakielen välille, toisaalta oman murteensa ja kollegoidensa murteen 

välille. Jälkimmäinen kontrasti on tosin melko pieni, sillä jää epäselväksi, onko eroa 

todellisuudessa olemassa. Murteellisuus on joka tapauksessa läsnä N57b:n työpaikalla, 

eikä siellä yleisesti käytetty murre poikkea suuresti hänen omasta murteestaan, eli hänen 

käyttämänsä kielimuoto on ainakin siltä osin linjassa työpaikan kielen kanssa. Toisaalta 

asiakkaiden huvittuneet reaktiot (esim. 11) osoittavat, että he pitävät N57b:n puhetapaa 

jollain tavalla odotuksenvastaisena.  

Seuraavassa esimerkissä haastattelija kysyy N57b:ltä, millaisissa tilanteissa tämä 

kirjoittaa suomen kielellä ja vaihteleeko kirjoitustapa tilanteen mukaan. 

 

13) H:   joo. no entäs, millaasissa tilanteissa, sä, niin,  

  kirjootat suomen kieltä. ja, vaihtelooko sun  

  kirjootustapa sitte. 

N57b:  nohh, töis mä jourun kirjoottamaan toki suamia  

  hyvinkin paljo mutta kyllä mä sillo- siinä kirjootan 

  kirja- kirjakiältä, en käytä murretta.  

H:   joo. 

N57b:  taikka pyrin ainaki siihen että siin ei olisi murretta 

  koska, mä oletan et se pitää olla, fiksusti  

  kirjootettu ettei murteella. koska se on kumminki  

  asiakkaitt- kirjootettua postia. 

 

N57b kontrastoi katkelmassa murteen ja fiksun kielen. Tulkitsen hänen viittaavan tässä 

fiksulla ennen kaikkea asialliseen kieleen, joka esiintyy usein maallikoiden kuvauksissa 

(ks. Mielikäinen & Palander 2014a: 232, 234). Kansanlingvistisessä sanakirjassa 

maallikoiden esimerkit fiksu-sanan käytöstä viittaavat muun muassa kirjakieleen ja 

siistimmin puhumiseen, jolloin ei käytetä kirosanoja (Mielikäinen & Palander 2014b: s.v. 

fiksu). N57b käyttää samaa adjektiivia puhekielestään kahdessa muussa haastattelun 

kohdassa: ensinnäkin kertoessaan puhelusta ulkomailla pitkään asuneen sukulaisensa 

kanssa (tää on justiin se sellaanen taas kerta että nyt oli pakko yrittää vähä fiksummin 

puhua että ymmärrettääs) ja toiseksi kertoessaan työmatkastaan Vaasaan, jossa osa 

työntekijöistä on ruotsinkielisiä (pitääs yrittää, puhua vähä fiksummin). Näissä 

esimerkeissä fiksuun puheeseen tuntuu liittyvän ennen kaikkea kielen selkeys ja 

ymmärrettävyys. Molempien esimerkkien verbivalinnat (pyrin, pakko yrittää, pitääs 

yrittää) implikoivat, että lopputulos ei ole varma vaan jää epäselväksi, tavoittaako 

informantti haluamansa kielimuodon.  
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Haastattelun loppupuolella N57b vielä tiivistää havaintojaan omasta puhetavastaan. 

Hän kertoo yrittävänsä puhua omaa murrettaan pääosin joka paikassa. Kommentti 

esitetään erillisenä pohdintana tauon jälkeen, eli haastattelija ei ole juuri ennen tätä 

esittänyt mitään kysymystä. 

 

14) N57b:  täs huamaa ny ku sä oot, nuata kysymyksiä teheny  

  että kyllä mä aika ykstoikkoosen, öö niinku, y-,  

  yritän vain pitää sen oman murteeni joka paikas. että 

  jos ei muut-, mä en käännä ittiäni jos ei että,  

  niinkun, toiset saa kääntää kyllä mun suuntahan mutta 

  mä en käännä. ((nauraa)) tää on minä. väättyri  

  ((kuiskaten)). 

H:   mistä, luuleks sä että tälle on joku syy että sulle 

  on tuallaanen, asenne tullu vai? 

N57b:  emmä tiärä ehkä mä oon vaan niin ylypiä siitä, että, 

  mul on murre, ja mä saan sitä puhua. se on varmahan 

  sitä vain. eikä täkää varmahan tää oo mikää sellaanen, 

  aito pohojalaanen murre se on sekamelska, uskoosin. 

  mutt siltikin, olen ylypiä siitä. 

 

Esimerkin alussa N57b kommentoi, että hän yrittää pitää oman murteensa eri tilanteissa. 

Hänen puheessaan jo aiemmin usein toistunut verbi yrittää implikoi jälleen, että tämä on 

ainakin informantin pyrkimys – lopputulos jää epäselväksi. Hän myös toteaa, ettei 

omaehtoisesti käännä puhettaan (todennäköisesti yleiskieleksi), vaan vitsailee, että 

puhekumppanit saavat kääntää omaa puhettaan hänelle. Erityisesti N57b:n viimeinen 

lausuma kiinnittää huomion: hän identifioi itsensä vahvasti eteläpohjalaisen murteen 

puhujaksi käyttämällä itsestään murteellista adjektiivia väättyri. Tämä tarkoittaa 

yleiskielellä ’uppiniskainen, itsepäinen, sisukas’ (Karhu 1998: 131). 

Esimerkissä haastattelija kysyy N57b:ltä, mistä tämä on omaksunut asenteensa. 

Haastateltava vastaa, ettei oikeastaan tiedä, mutta uskoo sen juontavan juurensa siihen, 

että hän on ylpeä omasta murteestaan sekä siitä, että saa käyttää sitä. Tähän voi liittyä 

myös se, että informantti kuulee usein työssään positiivista palautetta puhetavastaan. Hän 

kuitenkin nostaa esimerkkikatkelman lopussa esiin, ettei hänen käyttämänsä kielimuoto 

suinkaan ole aito pohojalaanen murre, vaan sekamelska. Viimeinen lausuma vielä 

vahvistaa N57b:n pitävän sekamelskaa vähemmän arvossa kuin aitoa pohjalaista 

murretta: hän kommentoi olevansa siltikin ylpeä murteestaan, vaikkei se aitoa olekaan. 
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Aito esiintyy usein maallikoiden kielikuvauksissa yhdessä puhtaan kanssa (Mielikäinen 

& Palander 2014a: 86–87, 2014b: s.v. aito). Sillä on eri aikoina viitattu eri asioihin: 

esimerkiksi murteeseen, jossa ei ole vaikutteita kirjakielestä, eri murteiden vahvuuteen 

tai alkuperäiseen murteeseen (mp.). Tässä yhteydessä N57b tarkoittanee sillä alkuperäistä 

murretta, jossa ei ole vaikutteita muista murteista.  

Myös opettajana työskentelevä N57a kommentoi murteiden käyttöä kuvaillessaan 

omaa puhettaan. Kuten N80 ja N57b edellä myös N57a tiivistää puhetapansa koostuvan 

eri murteiden ja kirjakielen sekoituksesta. Haastateltava on jo aiemmin haastattelussa 

viitannut omaan puhetapaansa. 

 

15) H:   tähän sä oot ehkä jo vähän, vastannukki mutta miten 

  sää luonnehtisit sun nykyistä puhetapaa. 

N57a:  no se on sekasotkua. ((molemmat naurahtavat)) se on 

  kirjakieltä, se on varmaan joku sana tulee, Tampereen, 

  kielestä, ja sitte se on, Oulun tai   

  [pohjoispohjalaisen pikkupaikkakunnan] murretta.  

H:   joo. 

N57a:  se on hyvi paljon seka- sekaista, se ei oo puhtaasti 

  mitään j- se ei oo puhtaasti kirjakieltä, toki sitten 

  kun minä ammatillisesti, ku mä oon opettaja, niin,  

  ehkä sitten jossain opetustilanteessa pyrin käyttään 

  kirjakieltä, muutta kyllä sieltä tulee Oulu-murretta 

  välissä. 

 

Myös N57a kuvailee puhetapaansa ilmauksella sekasotku. Hän tarkentaa sen tarkoittavan, 

että puhe ei ole puhtaasti mitään vaan koostuu sekä Tampereen, Oulun tai 

pohjoispohjalaisen pikkupaikkakunnan murteesta että kirjakielestä. Pyrkimys yleiskielen 

käyttöön opettajan ammatissa on tullut esiin aiemmissa tutkimuksessa (esim. Nuolijärvi 

1986; Tahvanainen 2004; Marjamäki 1996): opettajan työn tärkeimpiä elementtejä on 

tiedon välittyminen oppilaalle, joten ymmärrettävyyden varmistamiseksi opettajat usein 

karsivat tietoisesti murteellisia ilmauksia puhekielestään. N57a muotoilee kiinnostavasti, 

miten puhuu opetustilanteissa: hän kertoo ensin yksikön 1. persoonaa käyttäen 

tavoitteestaan puhua kirjakielisesti (pyrin käyttään kirjakieltä), mutta kontrastoi tätä 

mutta-konjunktiolla alkavassa eksistentiaalilauseessa toteamalla, että kyllä sieltä tulee 

Oulu-murretta välissä. Toisin kuin kirjakielestä puhuessaan hän ei siis ilmennä olevansa 

itse subjektina tai aktiivisena toimijana murretta käyttäessään – murre tulee ikään kuin 
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automaattisesti, hänen tahdostaan riippumatta. Samankaltaisia huomioita eri 

haastatteluaineistosta on tehnyt myös Lappalainen (2015b: 419): monet asettuvat 

metalingvistisissä keskusteluissa nimenomaan kokijan rooliin ja kertovat omasta 

puhetavastaan osin ei-tahdonalaisena toimintana. N57a ei kommentissaan tuo ilmi, 

puhuvatko muut hänen työpaikallaan murretta. 

Murteen käytön ohella N57a on kiinnittänyt huomiota muihinkin piirteisiin 

korkeakoulussa käytetyssä kielessä. Seuraavassa esimerkissä haastattelija kysyy, onko 

N57a havainnut eroja kielenkäytössä eri puhujaryhmien välillä. Informantti kommentoi 

vastauksessaan, että ainakin koulutustausta voi näkyä kielessä, ja kuvailee esimerkkinä 

omaa työpaikkaansa kielellisenä ympäristönä. Olen poistanut esimerkin keskeltä jakson, 

jossa N57a kertoo puolisonsa kielenkäytöstä. 

 

16) H:   noo huomaaks sää eroja eri, ääm, ihmisryhmie välillä 

  vaikka eri ikäryhmät tai, miehet ja naiset tai eri 

  sosiaaliryhmät, niin, kielenkäytössä. huomaatko 

  eroja. 

N57a:  no tota, kyllähän se saattaa näkyä sellasessa että  

  huomaa sen koulutustaustan? siinä miten sä puhut, mitä 

  termejä sä käytät, ja yliopistomaailmassa niin, niin 

  hyvi herkästi, puhutaa sitä omaa yliopistokieltä sitä 

  ammattikieltä, sanastoa, ja jopa jopa niinkö ihan  

  päivittäisessä kanssakäymisessä, ja varsinki siinä  

  kommunikoinnissa sähköpostiviesteissä niin se on se 

  oma, oma kielellinen maailmansa, elikkä siinä, voi  

  olla että se, vaikuttaa se hyvin pitkälle se että o-, 

  et mitä sä ot opiskellu oksä opiskellu, – – mutta kyl 

  se näyttäytyy sillä tavalla että tuolla,   

  tiedemaailmassa ja, yliopistomaailmassa niin se,  

  käytettävä kieli, on sitä, niin sanottua   

  yliopistokieltä.  

H:   mm. joo. 

N57a:  mitä se ikinä sitte merkitseekää. 

 

N57a kertoo, että yliopistolla vallitsee jonkinlainen oma kielellinen maailmansa. Se 

ilmenee hänen mukaansa päivittäisessä kommunikoinnissa, on tyypillistä erityisesti 

kirjoitetulle sähköpostiviestinnälle ja pitää sisällään termejä sekä ammattisanastoa. Hän 

kertoo havainnoistaan käyttäen avointa yksikön toista persoonaa (miten sä puhut, mitä 
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termejä sä käytät) ja passiivia (hyvi herkästi puhutaa sitä omaa yliopistokieltä). Avoin 

yksikön toinen persoona ilmaisee asian yleistävästi: puhuja yleensä kertoo asian oman 

kokemuksensa pohjalta, mutta tarjoaa sitä myös muita koskettavaksi (Helasvuo 2008: 

191; ks. myös Suomalainen 2015). Passiivi sen sijaan esittää tilanteen ilmaisematta 

tekijää tai muuta subjektia, mutta verbin valenssiin kuitenkin kuuluu subjektiargumentti 

(VISK § 1315). Sen identiteetti voidaan joissain tapauksissa päätellä kontekstista (mp.): 

tässä yhteydessä esimerkin puhutaa viittaa todennäköisesti N57a:n kollegoihin. On 

huomionarvoista, ettei N57a tässä ota suoraan kantaa siihen, miten hän itse yliopistossa 

puhuu. Katkelman lopussa hän nimeää kuvailemansa kielen: se on hänen mukaansa sitä, 

niin sanottua yliopistokieltä. Se-demonstratiivipronominin sekä niin sanottua -ilmauksen 

käyttö viittaavat siihen, että informantin mukaan on olemassa jokin tunnistettava, 

yliopistoympäristölle tyypillinen kieli, jonka olemassaolosta myös kuulija on 

todennäköisesti tietoinen. N57a kuitenkin täsmentää viimeisessä lausumassaan, ettei 

oikein itsekään tiedä, mitä tällaisella kielellä tarkoitetaan.  

Olen jakanut seuraavan esimerkin kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa 

haastattelija kysyy N57a:lta eksplisiittisesti tämän työpaikan puhekielestä. Toisin kuin 

edellisessä katkelmassa tässä informantti ottaa kantaa myös omaan puhetapaansa ja 

vertaa sitä työpaikan yleisiin kielikäytänteisiin. 

 

17) H:   no minkälaista puhekieltä sielä töissä käytetään. 

N57a:  no se on sitä, ehkä sitä, tyypillistä semmosta,  

  kasvatustieteellistä. termejä käytetään, mä oon itse 

  niissä hirvee huono? mä oon huono niitä käyttämään? 

  ää, mä oon sen verran, jotenkin, semmonen  

  käytännönläheine ihminen että, että mä tykkään että, 

  sillon ku puhutaan pedakokiikasta? nii sitte pitää  

  puhua niinkö, niinkö sillä arkikielellä mitä me  

  käytetään et jos me aletaan, puhumaan sillä,  

  kasvatustieteellisellä jarkonialla nii sitte, saattaa 

  olla että osalta porukkaa mennee ohi korvien, tai  

  sanotaanko ettei iha ymmärrä? - - 

 

Ensin N57a kommentoi työpaikkansa puhekielen olevan sitä tyypillistä semmosta 

kasvatustieteellistä ja nostaa jälleen esiin termien käytön. Myös tässä se-pronomini sekä 

tyypillinen-adjektiivi implikoivat, että informantti puhuu jonkinlaisesta yleisesti 

tunnistettavasta kielimuodosta, jota käytetään kasvatustieteessä. Tämän jälkeen hän 
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siirtyy kertomaan aiheesta omasta näkökulmastaan: hän toteaa olevansa hirveen huono 

käyttämään termejä, mitä hän perustelee käytännönläheisyydellään. Informantti 

kontrastoi katkelmassa arkikielen ja kasvatustieteellisen jarkonin. Jargon voidaan 

määritellä seuraavasti: ”saman ammattikunnan jäsenten tai muiden niihin verrattavien 

sosiaaliryhmien erityiskieli, varsinkin ilmaukset, joiden avulla asianomaiset tietoisesti 

pyrkivät eristäytymään ryhmään kuulumattomista” (Hakulinen & Ojanen 1993: 71). 

Siihen liittyy usein arkikielessä varsin affektinen sävy (esim. poliittinen jargon, ks. KS 

s.v. jargon). Myös tässä yhteydessä informantti käyttää termiä selkeän 

negatiivissävytteisesti, sillä hän epäilee kasvatustieteellisen jargonin voivan aiheuttaa 

ymmärrysvaikeuksia ainakin joidenkin kuulijoiden parissa. Kommentoidessaan, miten 

pedagogiikasta tulisi hänen mielestään puhua, hän käyttää passiivia puhutaan sekä 

nollapersoonaa ja nesessiiviverbiä pitää (sillon ku puhutaan pedakokiikasta? nii sitte 

pitää puhua niinkö, niinkö sillä arkikielellä). Näin informantti yleistää, että 

kasvatustieteen parissa tulisi ottaa käyttöön enemmän arkikielisiä ilmauksia. 

Esimerkkikatkelmasta käy ilmi, että hänen oma kielenkäyttönsä ei ole aivan linjassa 

hänen työpaikkansa kielikäytänteiden kanssa: hän ei itse juurikaan käytä 

ammattisanastoon kuuluvia termejä ja peräänkuuluttaa arkikielen käyttöä myös töissä. 

Katkelman rakenne on kiinnostava, sillä ensin N57a kommentoi olevansa huono 

käyttämään termejä, mutta katkelman lopussa käy ilmi, että näennäinen huonous onkin 

itse asiassa hänen mukaansa hyvä asia. 

Seuraava esimerkki on suoraa jatkoa edelliselle. Katkelmassa N57a kertoo ensin, 

että hänen työpaikallaan ei juuri puhuta vapaa-ajan asioista. Hän myös kommentoi, että 

kieli vaihtelee esimerkiksi sen mukaan, mistä työtehtävästä tai hankkeesta on kyse. 

Lopussa hän nostaa esiin, mitä kielimuotoa käyttää ollessaan opiskelijaryhmän kanssa. 

 

18) N57a:  - - mutta se että työyhteisössä puhutaan aika lailla 

  sitä, työyhteisö on hyvin paljo niinku,   

  työorientoitunutta. että oikestan, vapaa-ajan  

  asioista ei puhuta koskaan mäkän en, en tiedä,  

  kenenkään työkaverin juurikaan esimerkiks perheestä, 

  mitää. koska me ei puhuta perheestä me puhutaan aina 

  työasioista. ja se on tietysti se kieli mitä käytetään 

  niin se on sen työ-, ää, sen työtehtävän, mukainen, 

  kieli et jos me ollaa jossai hankkeessa niin puhutaan 

  sen hankkeen kieltä, ja jos me, jos, jos mää oon sitte 

  taas esmes opiskelijaryhmän kanssa nii se on se  
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  opiskelijaryhmän kanssa aina se, kieli, ja ne termit 

  mitä mitä si- siitä aiheesta riippuu et mitä juuri  

  sillo opiskellaa. 

 

Esimerkissä N57a kertoo, että hänen työpaikallaan ei juurikaan keskustella muusta kuin 

työasioista. Hän myös korostaa, että kieli vaihtelee ennen kaikkea työtehtävän mukaan: 

eri hankkeissa puhutaan eri tavalla ja esimerkiksi opiskelijaryhmän kanssa käytetään 

sellaista kieltä ja sellaisia termejä, jotka ovat aiheen kannalta relevantteja. Informantti ei 

siis esimerkiksi vertaa opiskelijaryhmän kanssa käyttämäänsä kieltä kollegoidensa kanssa 

käyttämäänsä kieleen, vaan kommentoi, että puheenaihe on suurin vaikuttaja. Useissa 

tutkimuksissa onkin todettu, että topiikilla eli puheenaiheella on vaikutusta siihen, mitä 

kielimuotoa käytetään (Lappalainen 2004: 47–48 ja siinä mainitut lähteet). N57a:n työssä 

lienee myös luontevaa, että hänen kielensä ei vaihtele kovin paljoa sen mukaan, onko 

keskustelussa kollegoita vai opiskelijoita, sillä hänen opiskelijansa ovat enimmäkseen 

aikuisia ja itsekin työelämässä. 

Seuraavaksi tarkastelen toisen yliopistossa työskentelevän informantin, M54:n, 

kommentteja työpaikkansa kielenkäytöstä. Katkelmista käy ilmi, että myös M54 

tunnistaa joitakin yleisiä piirteitä yliopistolla puhutusta kielestä. Seuraavassa esimerkissä 

hän kuvailee, miten itse puhuu työpaikallaan. 

 

19) H:   no millasta puhekieltä teillä töissä käytetään tai oot 

  sä huomannu että on jotain eroa siinä että kenen kanssa 

  asioi siel töissä työelämässä että miten puhuu? 

M54:   no mitä mä oon niinku lä- omasta itestäni ni niin  

  tota, pikkusen huolitempaa huolitellumpaa kieltä  

  käytän tiettyjen ihmisten kanssa.  

H:   joo. 

M54:   joidenki toisten kanssa puhun samaan tapaan kun puhun 

  normaalistikin niin tota tai kotiolois tai noin, 

H:   joo, joo. 

M54:  mutta mutta totta kai pikkusen huolitellummin pyrkii 

  puhumaan se jotenki niinku on selkärangas täällä,  

  täällä että tota, vaan, tällä lailla. 

 

M54 kertoo puhuvansa työpaikallaan joidenkin ihmisten kanssa pikkusen huolitellumpaa 

kieltä kuin kotioloissa. Kielitoimiston sanakirja määrittelee huolitellun näin: ”hyvin 

viimeistelty, siisti; korrekti, virheetön, moitteeton” (KS s.v. huoliteltu). Informantti siis 
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kiinnittää huomiota siihen, että käyttää töissä mahdollisimman viimeisteltyä kieltä, muttei 

kuitenkaan täsmennä, tarkoittaako hän tällä esimerkiksi sanastollisia vai kieliopillisia 

seikkoja. Joidenkuiden kanssa hän sen sijaan kertoo kommunikoivansa samalla tavalla 

kuin kotioloissa. Hän ei täsmennä, mistä variaatio johtuu ja vaihteleeko kieli esimerkiksi 

sen mukaan, onko keskustelukumppani kollega vai opiskelija. Katkelman lopussa M54 

vielä toistaa pyrkivänsä puhumaan töissä pikkusen huolitellummin. Totta kai -adverbillä 

hän korostaa sen olevan itsestäänselvyys ja tulevan häneltä vaistomaisesti, selkärangasta. 

Seuraavassa katkelmassa haastattelija pyytää M54:ää kuvaamaan työelämän 

kommunikointitilanteita. Haastateltava jatkaa oman puhetapansa kuvailua ja päätyy 

toteamaan, että yliopistolla puhutaan hieman eri lailla kuin arjessa. 

 

20) H:   millasia tilanteita ne on tai millasia? 

M54:   ihan yleensä kun jutellaan et tota keskustelua vaikka 

  jonku kolmannen henkilön töistä opinnoista tai muusta 

  ylipäätään ku on kanssakäymisessä niin tota,  

H:   m. 

M54:   niin niin juttelee sil tapaa pikkusen hal-  

  hallitummin,  

H:  joo. 

M54:  siistimmin. 

H:   joo.  

M54:   tää on ehkä väärä sana siistimmin kyl mä normaalistiki 

  puhun, ((nauraen)) mielestäni aika siististi mutta  

  tota, ettei synny vääriä käsityksiä että kiroileeks 

  tuo päivät pitkät puhettakaan siitä mut siis tolla  

  lailla nyt että, et niinku mä nyt tässä sanon sulle 

  et tolla lailla noin niin niin saatan   

  puhua hieman hitaammin ja ja ja,  

H:   mm. 

M54:  silleen että ihan turhaa oikeastaan koska ne on hyviä 

  tyyppejä samanlaisia ihmisiä ku minäkin että tota, mut 

  jotenki vaan sitte tuntuu siltä että täällä täällä nyt 

  pikkusen puhutaan, 

H:   joo, nii just. 

M54:   pikkusen eri tavalla kun normaalisti. 

 

Esimerkissä M54 kuvailee, miten hän puhuu kollegansa kanssa. Hän käyttää 

komparaatioadverbejä hallitummin ja siistimmin. Komparaatiolla informantti vertaa 
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työssään käyttämäänsä kieltä arkipuheeseen (normaalistiki puhun). Komparaatio-

adverbejä edeltävät myös määrää tarkentavat adverbit pikkusen ja hieman – ne kertovat, 

että M54:n työssä käyttämän kielimuodon ero arkikieleen ei ole hänen mukaansa suuri. 

Todettuaan puhuvansa siistimmin M54 esittää omaan kieleensä liittyvän metakommentin: 

hän täsmentää, ettei suinkaan kontrastoi siistimmin puhumista kiroilun kanssa – ja haluaa 

näin selventää, ettei kiroile töissä eikä vapaa-ajallaan. Siisti puhekieli viittaa usein 

asialliseen, murteettomaan puheeseen (Mielikäinen & Palander 2014b: s.v. siisti). M54 

liittää oman kielensä kuvaukseen vielä yhden komparaatioadverbin: hitaammin. Myös 

tätä edeltää pientä määrää ilmaiseva pikkusen. Tämän jälkeen hän esittää kiinnostavan 

kommentin: hitaammin puhumiselle ei hänen mukaansa oikeastaan olisi tarvetta, sillä 

hänen työkaverinsa ovat samankaltaisia hyviä tyyppejä kuin hän itse (ihan turhaa 

oikeestaan koska ne on hyviä tyyppejä samanlaisia ku minäkin). Tulkitsen tämän niin, 

että M54:lle hitaammin puhuminen on jonkinlaista etäisyyden ja formaaliuden 

korostamista, jota hän ei oikeastaan kollegoidensa kanssa tarvitsisi, sillä nämä ovat hyviä 

tyyppejä ja välit heihin ovat suhteellisen tuttavalliset ja epäviralliset.  

Toisin kuin N57a M54 ei kontrastoi omaa puhettaan yliopistolla käytettyyn kieleen, 

mistä päättelen, että hän näkee oman kielenkäyttönsä olevan ainakin suurin piirtein 

linjassa yliopiston kielikäytänteiden kanssa. Tätä tulkintaa tukee myös se, että lopussa 

M54 ikään kuin tiivistää aiemmin sanomansa yleisemmäksi huomioksi työpaikan 

kielestä: täällä nyt pikkusen puhutaan, pikkusen eri tavalla kun normaalisti. 

Kommentillaan hän ilmaisee implisiittisemmin saman kuin N57a: yliopistolla on hänen 

mukaansa nähtävissä jonkinlainen oma kielellinen ympäristö, mutta se eroaa vain hieman 

M54:n arkikielestä. 

 Seuraavassa esimerkissä M54 kuvailee puhetapansa muutosta suhteessa 

arkikieleen ja kiinnittää huomionsa ennen kaikkea puheen tempoon, johon hän viittasi jo 

esimerkissä 20. Olen merkinnyt kulmamerkeillä (< >) kohdan, jossa informantti hidastaa 

puhettaan. 

 

21) H:  joo eli kiinnität huomiota siihen puhetapaan, joo. 

M54:   no kyl siihen jotenki, tai ei siihen ehkä kiinnitä  

  huomiotakaan mut se on niinku menny tonne jonneki  

  tonne jonneki niinku tajuntaan et automaattisesti  

  pistää niinku sellasen, juhlavaihteen päälle kun menee 

  ovesta sisään et terve, 

H:   nii just. 
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M54:   ja ruvetaan juttelee ja sit siihen mä kiinnitän  

  huomiota ku mä olen ((narinaa)) mä puhun kauheen  

  nopeesti kosk mä olen hyväl tuulel ja innoissani  

  niinku nyt tässäki mä pläträtän koko ajan tässä että 

  tota, 

H:   joo. 

M54:   siellä nyt pikkusen niinku jarruttelee ja, sillä  

  lailla että  

H:   ((naurua)) joo. 

M54:   <niin mitäs mieltä olet hänen tutkimuksestaan> että, 

  ku tässä voi sanoo mitä sä tykkäät sen, duuneist että,  

H:   nii just. 

M54:   että tämmösiä nyt tämmöstä eroo niinku siinä nyt on 

  mutta että, 

H:   joo semmost muodollisuutta. 

M54:   joo’o. 

 

Kiinnitän M54:n vastauksen alussa huomion siihen, miten konkreettisesti hän kuvaa 

kielenkäyttönsä muuttuvan hänen astuessaan yliopiston ovesta sisään. M54:n aiempien 

esimerkkien perusteella olisin olettanut muutoksen olevan sidoksissa työkielen 

formaaliuteen suhteessa arkikieleen. Tähän viittaavat esimerkkien adverbit 

huolitellummin, hallitummin ja siistimmin (esimerkeissä 19 ja 20). Tässä M54 nostaa 

kuitenkin esiin uuden aspektin: hän puhuu juhlavaihteesta, jonka laittaa automaattisesti 

päälle yliopistolle saapuessaan. Myös edellä mainitut komparaatioadverbit sopivat linjaan 

juhlavaihde-käsitteen kanssa, mutta käsite vie ajatuksen vielä pidemmälle. Enemmän 

kuin varsinaiseen juhlallisuuteen tulkitsen informantin viittaavan ilmauksella 

jonkinlaiseen arvokkuuteen, jota yliopisto instituutiona välittää. Kuten esimerkeissä 20 ja 

21 myös tässä M54 toteaa hidastavansa puhettaan työroolissa (siellä nyt pikkusen niinku 

jarruttelee) verrattuna siihen, miten puhuu arkena. M54:n antaa konkreettisen esimerkin 

puheensa muutoksesta lausuen hitaasti niin mitäs mieltä olet hänen tutkimuksestaan. 

Esimerkin perusteella kyse ei ole kuitenkaan ainoastaan hidastumisesta, vaan puhe myös 

selkeästi yleiskielistyy: mitä sä tykkäät sen duuneist vs. mitäs mieltä olet hänen 

tutkimuksestaan. Tämä on linjassa myös aiemman tutkimuksen kanssa (ks. esim. 

Tahvanainen 2004; Marjamäki 1996). 

Seuraavaksi käsittelen M48:n kuvausta työpaikkansa, pienen rakennusalan 

yrityksen, kielenkäytöstä. Ensimmäisessä ja toisessa kysymyksessään haastattelija pyytää 

M48:aa kertomaan yleisesti omasta puhetavastaan. Haastateltavalla on vaikeuksia vastata 
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näin abstraktiin kysymykseen, joten haastattelija nostaa tarkentavassa kysymyksessään 

esiin yleiskielen ja slangi-ilmaukset, joihin hän pyytää M48:aa vertaamaan omaa kieltään. 

 

22) H:   oot sä joskus, kiinnittäny huomiota sun omaan  

  puhetapaan. miten sä puhut mielestäsi. 

M48:   ähhh, pitäs siihen varmaan enemmän kiinnittää siihe 

  huomiota mut en mä oo viime aikoina kiinnittäny. mutta 

  sillon sä niinku tsemppaat nyt jos me ollaan niinku 

  työelämässä ni, sillon mä kiinnitän kyllä siihen,  

  pyrin tottakai puhumaan selko-  

H:  mm. 

M48:   selvästi ja, nii että vastaanottaja ymmärtää sen asian 

  mut,  

H:   mm.  

M48:   emmä oo kiinnittäny siihen - sen kummemmi  

H:  okei. 

M48:  huomiota en, en. 

H:   no nyt jo kiinnität niin tota miten miten sä  

  luonnehtisit sun omaa puhetapaa. 

M48:   ai hitsi voi, on niinku on niin vaikee kuule.  

H:   ((naurua)) se o vaikee. 

M48:   en mä tiedä. 

H:   jos mietitää vaikka ihan niinku, yleiskieltä tai,  

  käytät sä paljon slangi-ilmasuja vai. 

M48:   nii. käytän kai mä käytän vieläki mut en eihän ei ei 

  kai niin paljo kun, et kyl mä nyt uskosin et mun  

  puheesta niinku tolkun saa ja sehän nyt pitäs riittää 

H:  mm. se on se pääasia. 

M48:   et ku sä niinku jolleki puhut nii pääasia et saa niinku 

  tolkun siitä,  

H:   mm.  

M48:   mun kans niinku, juttelet ja keskustelet ja näin pois 

  päin ni, täytys nyt tulla ymmärretyks.  

 

M48 aloittaa toteamalla, että hänen varmaankin tulisi kiinnittää omaan kielenkäyttöönsä 

enemmän huomiota kuin hän tällä hetkellä tekee. Kommentti kertoo normatiivisesta 

suhtautumisesta kieleen: M48 olettaa, että hänen tulisi tarkastella enemmän 

kielenkäyttöään ja mahdollisesti kehittää sitä jonkinlaisen ”paremman” kielen suuntaan. 

Kommenttiin voi vaikuttaa myös haastattelijan, kieliammattilaisen, läsnäolo – 
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haastateltava saattaa orientoitua oletettuihin normeihin. Informantti ei kuitenkaan 

eksplisiittisesti ilmaise, miten ja mihin kielenkäytön piirteisiin huomiota olisi hänen 

mukaansa kiinnitettävä. Jotain voi kuitenkin päätellä seuraavasta, työelämän kieltä 

koskevasta lausumasta: avoimen yksikön 2. persoonan käyttö (ks. esim. VISK § 1365) 

implikoi, että työelämässä tulee M48:n mukaan pyrkiä tietoisesti tuottamaan tietynlaista, 

selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Myös tsempata-verbi on mielenkiintoinen valinta: 

Kielitoimiston määritelmän mukaan se on arkiseen kieleen kuuluva ilmaus, joka 

tarkoittaa ”kamppailla, otella; ponnistella” (KS s.v. tsempata). Verbivalinta pitää siis 

sisällään oletuksen, että työelämässä täytyy M48:n mukaan nähdä enemmän vaivaa 

kielenkäytön kanssa, ponnistella enemmän kuin vapaa-ajalla.  

M48 alkaa esimerkissä ensin kuvata työkieltään selko-alkuisella sanalla viitaten 

mahdollisesti selkokieliseen puheeseen, mutta päätyy vaihtamaan sen adverbiin selkeästi. 

M48 siis korostaa kielen ymmärrettävyyden ja viestin perille menemisen merkitystä. 

Totta kai -adverbillä hän vielä vahvistaa, että pitää itsestään selvänä selkeän puheen 

tuottamista työelämässä. Selkeä ja selvä ovat adjektiiveja, jotka kuvaavat varsin 

yksiselitteisesti ”hyvää kieltä” myös Mäntysen (2003) tutkimissa asiantuntijoiden 

kirjoittamissa kielijutuissa (mts. 166). Selkeä kieli on metafora, jonka lähdealueena on 

aistiminen. Selkeyden ihanne perustuu siihen, että selkeä teksti on ymmärrettävää ja 

yleensä muodoltaan sekä sanastoltaan yksinkertaista. (mts. 144–145.) On merkille 

pantavaa, että juuri M48 korostaa kommenteissaan kielen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. 

Kuten aiemmin kerroin, yliopistoja koskevaan hallintolakiin (2003/434 § 9) on kirjattu 

hyvän kielenkäytön vaatimukset, joihin kuuluvat kielen asiallisuuden lisäksi juuri selkeys 

ja ymmärrettävyys. Olisi ollut odotuksenmukaisempaa, että nämä piirteet olisivat 

korostuneet ennemmin yliopistolla työskentelevien haastatteluissa kuin 

rakennusyrityksen työntekijän kommenteissa. Sikäli ne voivat toki tulla esille kenen 

tahansa puheessa, että ymmärrettävyys on toimivan vuorovaikutuksen lähtökohtia.  

 Esimerkin 22 seuraavassa kysymyksessä haastattelija pyytää M48:aa 

täsmentämään, miten tämä kuvailisi omaa puhekieltään esimerkiksi yleiskielen ja slangi-

ilmausten osalta. Haastateltava vastaa käyttävänsä yhä jonkin verran slangia puheessaan, 

muttei kuitenkaan niin paljon kuin aiemmin. M48 asettaa jälleen puhekielensä 

minimivaatimukseksi sen, että keskustelukumppani ymmärtää, saa tolkun, hänen 

puheestaan. Informantti käyttää nesessiiviverbejä pitää ja täytyä. Ne voidaan tulkita tässä 

deonttisiksi eli puhujan tahdon välittäjiksi (Kauppinen 1998: 103–109). Hän käyttää 

myös toistuvasti konditionaalia (uskosin, pitäs, täytys). Konditionaali implikoi tässä 
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mielestäni jonkinasteista tilan antamista myös mahdolliselle toisenlaiselle mielipiteelle 

(kyl mä nyt uskosin et mun puheesta niinku tolkun saa ja sehän nyt pitäs riittää vs. uskon 

et mun puheesta niinku tolkun saa ja senhän pitää riittää) (konditionaalin moninaisista 

merkityksistä ks. Kauppinen 1998). Ilmaukset jättävät avoimeksi, riittääkö tämä 

kuitenkaan ja tuleeko hän ymmärretyksi.  

 Seuraavassa esimerkissä M48 kuvailee oman työpaikkansa kielenkäyttöä ja 

nostaa esiin kiroilun. Hän myös kommentoi puhekielen vaihtelua sen mukaan, onko 

paikalla asiakkaita. 

 

23) H:   mites tota mm, pystytkö erittelemään jotenki että  

  minkälaista puhekieltä, teillä niinku töissä käytetään 

  jos vertaat vaikka siihen miten sä puhut vapaa-ajalla 

  puhut sä eri, tavalla. 

M48:   ei no joo, ei kyl si- no sillon tietenkin jos kun  

  asiakkaita on, ku niitten kans kuitenki päivittäin  

  ollaan ni mehä, pyritään siihen että puhutaan ihan  

  normik- normitavalla mutta,  

H:   mm. 

M48:   sit ku keskenään nää nää mun työkaverit ne on kuitenki 

  tota, vähän päälle viidenkymmenen ja mää oon sit tässä 

  himpu verran kalliim- tota vanhempi nii, niin kyl se 

  kielenkäyttö on aika kovaa ja räävitöntä.  

H:   okei. 

M48:   kiroillaan kyl tulee siellä kiroillaan tosi paljo.  

H:   mut se on niinku työkavereiden kesken.  

M48:   kavereiden kesken joo, kyllä.  

H:   eli kaikki semmoset sitte, 

M48:   et en mä tiedä onks se tätä päivää sitten mutta sellast 

  se nyt vaa on et mä oon kiinnittäny huomiota et voi 

  hitto tätä touhuu.  

H:   ((nauraa)) 

M48:   mut ei ei tietenkää asiakkaitten kuullen ei ei  

  jokainen nyt osaa käyttäytyy ihan normaalil tavalla 

  eihän siitä mitään tuu muuten. 

H:   niin nii. 

M48:   ei ei tietenkään voi tullakkaa. 

 

Haastattelija kysyy M48:lta tämän työpaikan puhekielestä ja pyytää tätä vertaamaan 

kieltä esimerkiksi vapaa-ajalla puhuttuun kieleen. Informantti päätyy kuitenkin 
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vastauksessaan vertaamaan puhetta riippuen siitä, keskustellaanko asiakkaiden vai 

työkavereiden kanssa. Hän kertoo, että asiakkaiden kanssa pyritään keskustelemaan 

normitavalla: samoin kuin edellisessä esimerkissä myös tässä lopputulos jää hämäräksi. 

Seuraavaksi M48 kuvaa kollegoiden kesken käytettyä kieltä lausumalla kyl se 

kielenkäyttö on aika kovaa ja räävitöntä. Lausumassa tekijä häivytetään taka-alalle (vrt. 

esim. meidän kielenkäyttö tai me puhumme kovaa ja räävitöntä kieltä) eikä siitä käy ilmi, 

lukeeko informantti itsensä osaksi tätä kovan ja räävittömän kielenkäyttäjien joukkoa. 

Erityisesti räävitön on vahvasti arvottava adjektiivi, jonka Kielitoimiston sanakirja 

määrittelee seuraavasti: ”hävytön, loukkaava, rivo(suinen), ruokoton, sopimaton, törkeä, 

räävi” (KS s.v. räävitön). M48 perustelee kielenkäyttöä iällä: hän kertoo kollegoidensa 

olevan iältään hieman yli viisikymmentävuotiaita, kun taas hän itse on näitä vähän 

vanhempi. Tästä maininnasta voi päätellä, että ikä selittäisi kovan ja räävittömän kielen, 

ja hän antaa ymmärtää, että se on erityisesti häntä nuorempien miesten tapa. Myös 

seuraava lausuma (kiroillaan kyl tulee siellä kiroillaan tosi paljon) on linjassa edellä 

mainitun kuvauksen kanssa. Lausumassa informantti käyttää passiivia (kiroillaan). Tässä 

yhteydessä tulkitsen passiivin toimivan tarkoituksella etäännyttävänä keinona (ks. esim. 

Helasvuo 2006; Hakulinen 2001 [1987]; Riionheimo, Kolehmainen & Meriläinen 2014), 

sillä kyseessä on yleisesti paheksuttava tapa. Myös siellä-adverbin käyttö osaltaan 

etäännyttää ilmauksen aktiivisia toimijoita (vrt. esim. meillä kiroillaan). Lopussa 

informantti toistaa useasti, että kiroilu kuuluu ainoastaan työntekijöiden keskinäiseen 

kielenkäyttöön – asiakkaiden kanssa sen sijaan käyttäydytään normaalil tavalla. Kielen 

tavallisuus ja normaalius liitetään usein itsestään selvästi hyvään kieleen (Mäntynen 

2003: 165). Toisin sanoen hyvä kieli on tavallista – sellaista kieltä, jota kuulee ja näkee 

paljon (mp.). 

Molemmat aineistoni vanhempia ikäluokkia edustavat miehet, M48 ja M54, 

nostavat kiroilun eksplisiittisesti esiin vastauksissaan. Esimerkissä 20 M54 kommentoi, 

ettei kiroile töissä ollessaan, ja korostaa, ettei se kuulu hänen tapoihinsa myöskään vapaa-

ajalla. M48:n suhtautuminen kiroiluun on hieman toisenlainen: hän osoittaa 

paheksuvansa sitä (mä oon kiinnittäny huomiota et voi hitto tätä touhuu), mutta jättää 

avoimeksi, kiroileeko hän itsekin samaan tapaan kuin työkaverinsa. M48 ja M54 ovat 

suurin piirtein samanikäisiä ja asuneet Helsingissä koko ikänsä. Heidän kommenttiensa 

perusteella esitän varovaisen arvion, että heidän koulutustaustallaan (M48 kansakoulu, 

M54 tohtorin tutkinto) ja työpaikkojen luonteella (M48 rakennusala, M54 yliopisto) voi 

olla merkitystä kiroilun kannalta. M48 työskentelee miehisellä rakennusalalla 
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yrityksessä, jossa on hänen lisäkseen vain muutama häntä hieman nuorempi työntekijä. 

Työntekijöiden väliset suhteet lienevät pienessä yrityksessä melko epämuodolliset. M54 

sen sijaan työskentelee tuhansia ihmisiä työllistävässä yliopistossa, joka jo itsessään 

instituutiona edellyttää muodollisempaa käytöstä ja kielenkäyttöä. Myös M54:n 

auktoriteettiasema hänen työssään vaikuttaa varmasti kielenkäyttöön. 

 

4.3 Puhuttelu 

 

Seuraavaksi käsittelen puhuttelua informanttien kommenttien pohjalta. 

Haastattelukysymyksissä teemaa lähestyttiin muun muassa puhuttelutapojen muutosten 

näkökulmasta. Se nousi usein esiin myös kysymyksissä, jotka käsittelivät laajemmin 

asiakaspalvelutilanteiden kohteliaisuutta, ja lisäksi osa haastateltavista kommentoi sitä 

oman työroolinsa kautta. Keskityn analyysissäni työhön liittyviin kommentteihin, mutta 

olen ottanut huomioon myös muita osa-alueita, sillä suhtautuminen puhuttelumuotoihin 

voi vaihdella sen mukaan, onko henkilö itse työroolissa vai esimerkiksi asiakkaana 

kaupassa (ks. esim. Lappalainen 2016).  

Aloitan puhutteluanalyysin myyntiedustaja M48:n kommenteista. Ensimmäisessä 

esimerkissä pohtii sinuttelun yleistyneen.  

 

24) H:   entäs tota tos aiemmin vähän puhuttiinki noista  

  sinuttelu- teitittelytavoista ni ootko huomannu siinä 

  mitään semmosta yleistä, et vaikka asiakaspalvelu- 

  tilanteissa että? 

M48:   no onhan se muuttunu, sinutellaan ihan älyttömästi  

  nykyään ennen vanhaan teititeltiin, ilman muuta  

  enempi, jos et sä tuntenu se se teitittely lähti  

  puhelimessa ilman muuta se on selvä asia. – - 

 

Katkelman alussa M48 kertoo huomanneensa, että sinuttelu on yleistynyt. Hän ilmaisee 

mielipiteensä vahvasti yleistäen: käyttää passiivimuotoa (sinutellaan), avointa 2. 

persoonaa (jos sä et tuntenu) eikä käytä puheessaan rakenteita, jotka ilmaisisivat, että 

kyseessä on hänen subjektiivinen mielipiteensä (esim. mun mielestä / mielestäni, vrt. 

N57a:n päinvastainen huomio esimerkissä 29). M48:n kommentissa esiintyy myös 

adverbi (ihan) älyttömästi. Se voi toisaalta ilmaista tässä vain sinuttelun suurta määrää, 

mutta tässä kontekstissa sen sävy voi myös olla affektinen: se saattaa implikoida, että 
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sinuttelu on ikään kuin ”lähtenyt käsistä”. M48 vertaa tilannetta aiempaan (jos et sä 

tuntenut se se teitittely lähti puhelimessa ilman muuta se on selvä asia). Siinä adverbi 

ilman muuta edustaa episteemistä modaalisuutta (VISK §1601) ja kertoo puhujan pitävän 

itsestään selvänä, että ennen tuntemattomia teititeltiin aina. Tätä korostaa vielä 

lausumalla se on selvä asia. Hän tarkentaa myös vuorovaikutustilannetta (puhelimessa). 

Tämä voi kertoa siitä, että hänen mukaansa teitittely on ollut turvallisempi vaihtoehto, 

kun ei ole voinut päätellä henkilön ulkomuodosta esimerkiksi tämän ikää, tai siitä, että 

informantti on itse esimerkiksi työssään keskustellut asiakkaiden kanssa paljon 

puhelimessa. 

M48:n mukaan sinuttelu ei nykyäänkään sovi joka tilanteeseen. Seuraava esimerkki 

on suoraa jatkoa edelliselle. Siinä hän nostaa esiin vanhemmat ihmiset, jotka hänen 

mukaansa pitävät teitittelystä. Hän kertoo myös sinuttelevansa aina itseään nuorempia 

ihmisiä. Olen poistanut M48:n kommentin keskeltä pohdinnan siitä, että sinuttelu on 

tullut Suomeen Ruotsin kautta.  

 

25) M48:   - - kyl edelleenki, ei kaikkee voi sinutella,  

H:   mm. 

M48:   totta kai vanhemmat vanhemmat ihmiset niin, niin tota 

  tykkää että niit teititellään ettei heti tulla niinku 

  silmille ja heti olla niinku kaveripohjalta.  

H:   mm. 

M48:   s-, n-, öö, se o vaa. – – se pitää osaa tietää koska 

  sä ketäki sinuttelet et, sanotaan niin et mua  

  nuorempia ni kyl mä nyt ihan sinuttelen iha  

  järjestään, en mä nyt lähe niitä, teititteleen se  

  tuntuu jotenki oudolta oli mikä mikä ihminen tahasa.  

 

Myös tässä kommentissaan M48 ilmaisee mielipiteensä yleistäen: hän käyttää 

nollapersoonaa (ei kaikkee voi sinutella) ja korostaa totta kai -adverbillä väitteen 

varmuutta ja itsestäänselvyyttä. Hänen mukaansa on parempi, että vanhempia teititellään, 

jotta he eivät kokisi puhujan tulevan silmille. Idiomaattisempi ilmaus hyppiä silmille 

tarkoittaa ”käyttäytymistä röyhkeästi tai hävyttömästi” (KS s.v. hyppiä silmille). Tulla 

silmille voi tosin näin vahvasti affektisen merkityksen sijasta viitata tässä yhteydessä 

enemmän kohteliaan etäisyyden säilyttämiseen tuntemattomien kanssa, sillä M48 

täsmentää lausuman lopussa, että teitittelyllä voidaan välttää liian tuttavalliselta 

vaikuttaminen. Tämän jälkeen M48 kertoo sinuttelevansa nuorempiaan joka tilanteessa – 
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keskustelukumppanin ikä ja keskusteluun osallistuvien välinen ikäero vaikuttaa siis 

olevan hänen kohdallaan merkittävimpiä puhuttelumuodon valintaan vaikuttavia 

tekijöitä. Hän kommentoi, että nuorempien teitittely tuntuu jotenkin oudolta. Mäntynen 

(2003: 161–163) toteaa, että myös asiantuntijoiden kielijutuissa aistihavaintoverbien 

tuntuu ja kuulostaa yhteydessä ilmenevät usein adjektiivit outo ja kummallinen. 

Kielijutuissa oudolla voidaan tarkoittaa sekä ’tuntematonta’ että ’erikoista’, ja se esiintyy 

yksinomaan kielteisessä evaluoinnissa (mp.). Tässä yhteydessä tulkitsen adjektiivin 

tarkoittavan ennen kaikkea ’vierasta’.  

Kuten totesin jo aiemmin, puhuttelua koskevissa tutkimuksissa (ks. esim. 

Lappalainen 2016) on havaittu, että se, miten kielenkäyttäjä itse puhuttelee muita, ei 

välttämättä ole linjassa sen kanssa, miten hän haluaa itseään puhuteltavan. Näin on myös 

M48:n kohdalla:  

 

26) H:   no miten sä ite haluut sä et, sinua, teititellään. 

M48:   ei ei ei tarvii, ei ei tarvii ei ei ei. en mä oo siihen 

  kiinnittäny huomiota, jotkut voi olla et joo mä oon, 

  mä oon vähä jossai mieles mä oon vähä vanhanaikane mut 

  ei ei, ei tarvii.  

 

Kiinnitän edeltävässä esimerkissä huomion kahteen asiaan: haastattelijan ja informantin 

verbivalintoihin (haluta vrt. tarvita) sekä informantin kuvaukseen itsestään. Haastattelija 

käyttää kysymyksessään haluta-verbiä, joka viittaa puhujan tahtoon. Tähän M48 vastaa 

nesessiiviverbillä tarvita. Hän ei siis eksplisiittisesti ilmaise, ettei halua häntä teititeltävän 

vaan ennemminkin, että se ei ole välttämätöntä. Vastauksessa huomio kiinnittyy myös 

kieltoverbin toistoon. Tulkitsen sen tarkoittavan vakuuttelua: M48 saattaa olettaa, että 

haastattelija kuvittelisi hänen toivovan teitittelyä myös omalla kohdallaan, erityisesti 

aiempien kommenttiensa sekä ikänsä puolesta. Näin ei kuitenkaan ole, joten hän 

vahvistaa tämän ei-verbin toistolla. Myös informantin kommentti esimerkin lopussa (mä 

oon vähä jossai mieles mä oon vähä vanhanaikane mut ei ei, ei tarvii) on kiinnostava: 

hän nähdäkseni yhdistää tässä vanhanaikaisuuden ja teitittelyn, sillä hän kertoo olevansa 

joissain asioissa vähä vanhanaikane, mutta hyväksyvänsä silti sen, että häntä sinutellaan 

(mut ei ei, ei tarvii). 

Työroolissaan myyjänä ja asiakaspalvelijana M48 valitsee puhuttelumuodon 

jonkinlaisen vaiston tai intuition ja keskustelukumppanin muodollisuuden asteen 

mukaan.  
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27) H:   mites asiakkaiden kanssa niin öö onks teillä, ihan  

  sinuttelu teitittely. 

M48:   se pitää se pitää vaan niinku itse haistaa sä soitat 

  jollekki tai näät ensimmäisen kerran ni se täytyy vaan 

  ymmärtää et ketä voi teititellä, ketä sinutella,  

H:   joo. mm.  

M48:   mutta kuitenki nää kenen kanssa niinku sitä kauppaa, 

  kauppaa käydään ni se on semmosta rentoo porukkaa et 

  melkein voi lähtee heti et moi.  

H:   okei, aiva. 

M48:   siltä tasolta, nii. 

 

M48 käyttää edeltävässä katkelmassa yleistävää nollapersoonaa ja nesessiiviverbejä pitää 

ja täytyä, joilla ilmaistaan deonttista modaalisuutta (VISK § 1554). Hänen mukaansa 

sinuttelu tai teitittely on siis selkeä valinta, joka kielenkäyttäjän tulee osata tehdä. 

Valinnan voi tehdä keskustelukumppania lukemalla eli kuvainnollisesti haistamalla. 

Toinen, varsin mielenkiintoinen huomio on katkelman lopussa. Informantti 

todennäköisesti pääosin sinuttelee asiakkaitaan, sillä hän kontrastoi edellisen 

kommenttinsa (se täytyy vaan ymmärtää et ketä voi teititellä, ketä sinutella) omiin 

asiakkaisiinsa (mutta kuitenkin nää kenen kanssa niinku sitä kauppaa käydään), joita hän 

kuvailee ilmauksella rentoo porukkaa. Tulkitsen, että rennon vastakohdaksi aktivoituu 

siis tässä jäykkä (vrt. Mäntynen 1996: 508) ja että informantti viittaa sillä asiakkaiden 

epämuodollisuuteen. 

Seuraavaksi tarkastelen N57b:n suhtautumista puhutteluun. Hänen 

pankkivirkailijan työssään on samankaltaisuuksia M48:n työn kanssa, sillä myös N57b 

palvelee asiakkaita päivittäin. Myös lähestymistapa puhuttelukäytänteisiin muistuttaa 

M48:n kommentteja: N57b on havainnut sinuttelun yleistyneen, muttei itse ole 

kuitenkaan kokonaan siirtynyt siihen. N57b kuvailee vaihdellen yleistä muutosta ja omaa 

suhtautumistaan puhutteluun. Olen eritellyt kommentin jaksoihin (a–d) sen mukaan, 

kenen näkökulmasta informantti asiaa käsittelee.  

 

28) H:   ootko sä, huomannu sellasia muutoksia sitte  

  esimerkiksi murteiden käytössä tai, tällääsis,  

  ihmisten puhuttelutavoissa esimerkiks vaikka  

  sinuttelus ja teitittelys ja tällääsis niin. 

N57b:  niinkun mun puhetyylis vai nii. 
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H:   niin tai muiden ihmisten puhetyylis ylipäätään niinku, 

  huomannu sellaasia muutoksia tai, 

N57b:  a) no harvemmin teititellään kyllä nykypäivänä,  

  sinutellahan aika, helepolla, | b) ja esimerkiksi  

  minä, niin tuata vaistomaasesti, niinkun käytän  

  kolomatta muatoa vanhemmasta ihimisestä. ennen, ellei 

  hän sitte sano että sinuttele vain. et se on se se  

  kunniootuskysymys sitte et siinä vaihees, siinä  

  vaihees vasta sinutellahan kun annetahan lupa. mut  

  emmä, emmä muuten t- yllä- | c) nykypäivänä  

  sinutellaan hyvin, heleposti. ja saaki sinutella. | 

  d) tiätysti jos on joku kunnia-arvoonen, justiin o- 

  tasavallan resitentti tulis etehen niin, en ehkä  

  sinuttelisi. ((nauraa)) 

A-jaksossa informantti esittää huomion, että hänen mukaansa teitittely on nykyään 

huomattavasti harvinaisempaa kuin sinuttelu. Heti b-jaksossa hän siirtyy kertomaan 

omista puhuttelutavoistaan: hän ei viittaa teitittelyyn, vaikka haastattelija sitä 

eksplisiittisesti kysyykin, vaan kertoo käyttävänsä vaistomaisesti kolmatta muotoa 

vanhemmasta ihmisestä. 3. persoonassa puhuttelu on nykyään melko harvinaista, mutta 

sitä kuitenkin esiintyy (ks. esim. Lappalainen 2015a: 86). Vastakohtaa ei kuitenkaan tässä 

ilmennetä kontrastoivalla mutta-konjunktiolla vaan rinnastavalla ja-konjunktiolla: 

kuulija voisikin oikeastaan olettaa, että informantti jatkaisi kertomalla, että hän itsekin 

sinuttelee paljon. Adverbi vaistomaisesti implikoi, että N57b tekee valinnan vanhempien 

ihmisten kanssa automaattisesti (ks. KS s.v. vaistomainen). Ehtona tälle hän pitää sitä, 

että keskustelukumppani antaa luvan sinutella itseään. Tällä hän ilmaisee 

vuorovaikutussuhteen epäsymmetriaa: vanhemmalla ihmisellä on valta päättää 

puhuttelutavasta. Valtasuhteiden ilmentäminen puhuttelun avulla onkin ollut keskeisiä 

tekijöitä eurooppalaisten puhuttelutapojen valinnassa: vanhemmalla henkilöllä on ollut 

oikeus sinutella nuorempaansa, mutta nuoren on pitänyt teititellä itseään vanhempaa. 

(Paunonen 2010: 326–327.) 

C-jaksossa N57b palaa toistamaan saman huomion kuin ensimmäisessä jaksossa, 

mutta ilmentää sen perään omaa suhtautumistaan muutokseen: ja saaki sinutella. Tällä 

hän ikään kuin pehmentää edellisessä jaksossa esittämiään huomioita omista 

puhuttelutottumuksistaan: hän hyväksyy sinuttelun, vaikkei itse täysin olekaan siihen 

siirtynyt. Samankaltaista suhtautumista on havaittu esimerkiksi 1970-luvulla tehdyssä 

puhuttelukyselyssä (Paunonen 2010: 358–359). Viimeisessä jaksossa informantti palaa 
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jälleen omaan näkemykseensä ja huomauttaa humoristisesti, ettei hän sinuttelisi kaikkia 

ihmisiä. Hän antaa esimerkiksi kunnianarvoisen henkilön, tasavallan presidentin. 

Tulkitsen kommentin (en ehkä sinuttelis) ainakin osin yleistävänä ohjeena, vaikka hän 

käyttääkin 1. persoonan muotoa (ks. avoimesta yksikön 1. persoonasta Helasvuo 2008). 

Kommentti ilmentää Larjavaaran (1999) mukaan Suomessa usein esiintyvää 

statuskohteliaisuutta, jolla ilmaistaan ”ylemmän kunnioittamista”.  

Seuraavassa esimerkissä N57a kuvailee huomioitaan puhuttelukulttuurin 

muutoksiin liittyen. Tilankäytöllisistä syistä olen poistanut informantin vastauksen alusta 

pitkän pohdinnan hänen isoäitinsä syntymävuodesta ja sukunsa puhuttelukäytänteistä. 

Olen jakanut myös N57a:n kommentin pystyviivalla viiteen jaksoon (a–e) sen mukaan, 

mistä näkökulmasta hän lähestyy puhuttelua. Katkelmassa haastattelijan kommentit ovat 

sulkeissa luettavuuden parantamiseksi.  

 

29) H:   no entä oot sä huomannu muutoksia puhuttelutavoissa 

  vaikka sinuttelussa ja teitittelyssä. 

N57a:  a) - - mun mielestä tää on jotenkin menny niin että, 

  tai sitten, mä oon väärässä. mut mun mielestä tänä  

  päivänä nuoret, on uudestaa ottanu semmosen kohteliaan 

  puhuttelutavan elikkä nuoret, teitittelee hyvi  

  helposti. kaupassa esimerkiks kassat teitittelee.|  

  b) mutta, mutta taas minä muistan niinku nuorempana 

  että mää herkästi ja mää herkästi sinuttelen niinku 

  vanhempiaki ihmisiä että, että, en mä osaa s-  

  teititellä mä en oo koskaa osannu teititellä ketään?| 
  c) mut sitte nyt on, on semmonen kulttuuri et nyt on 
  ilmeisesti nuoret alkanu niinku, ikään kuin  

  kunnioittaa sitä vanhempaa sukupolvea ajatellen et  

  sanoo teiksi. | d) et periaatteessaha mullaki on  

  samanlaine ikä-, ää, tavallaa ero ollu, niinku taas 

  minun omiin, vanhemman sukupolven ni mä en oo koskaa 

  osannu heitä teititellä. | e) eli on on täss on niinku 

  tämmöstä tavallaa tämmöstä jännää, (H: mm.) muutosta 

  ja, mä en tiedä, onko se hyvä vai huono asia, jotkut 

  vanhemmat, sanotaanko vaikka seittemän–kaheksan-

  kymppiset he saattaa jopa tykätä huonoo ku heitä  

  sinutellaan tai he saattaa tykätä hyvää että heitä  

  sinutellaan, se on niin persoonast kiinni.  
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A-jaksossa informantti kertoo yleisestä havainnostaan: nuoret ovat hänen mukaansa 

palanneet teitittelyyn, jota hän kuvaa kohteliaana puhuttelutapana. Se, että hänen 

mukaansa mukaan nuoret ovat uudestaan ottanu tällasen kohteliaan puhuttelutavan pitää 

sisällään oletuksen, että ennen tätä nuoret ovat sinutelleet enemmän. Mahdollisesta 

teitittelyn yleistymisestä on tehnyt huomioita esimerkiksi Lappalainen (2015a, 2016). A-

jaksossa informantti liittää teitittelyyn ainoastaan kohteliaisuuden ja puhujan iän – hän ei 

kuitenkaan viittaa siihen, minkä ikäisiä puhuteltavat ovat. Rakenteet, joilla hän 

havaintoaan kuvaa, implikoivat, että hän olettaa aiheesta olevan myös muunlaisia 

näkemyksiä, joko yleisesti tai haastattelijalla. Tähän viittaavat konstruktiot mun mielestä 

ja tai sitten mä oon väärässä; informantti osoittaa näin eksplisiittisesti, että kyse on hänen 

mielipiteestään ja että hän voi myös olla väärässä. Tähän voi vaikuttaa haastattelijan, 

kieliammattilaisen, läsnäolo: N57a saattaa ilmauksilla orientoitua siihen, että 

haastattelijalla on asiasta enemmän tietoa, joka voisi kumota hänen havaintonsa. Hän 

nostaa esiin kaupan asiakaspalvelutilanteet ja kertoo, että on huomannut kauppojen 

kassojen teitittelevän.  

Seuraavassa jaksossa N57a vertaa tekemäänsä huomiota omiin 

puhuttelutottumuksiinsa. Jakson aloittava mutta on kontrastiivinen rinnastuskonjunktio 

(VISK: § 1121). Se esittää siis tässä jonkinlaisen vastakohdan suhteessa edelliseen: 

informantti korostaa, ettei itse ole juuri teititellyt ketään, ei edes vanhempia ihmisiä. Hän 

käyttää vanhempien yhteydessä fokuspartikkelia -kin. Sillä voidaan jopa-partikkelin 

tavoin nostaa esiin asteikon ääripää (VISK: § 839). N57a käyttää myös osata-verbiä 

toistuvasti kieltoverbin kanssa (en mä osaa / en oo koskaan osannu teititellä). Sitä ei 

kuitenkaan mielestäni käytetä prototyyppisessä merkityksessä ”olla oppinut jtak, hallita 

jk asia, tietää, taitaa; ymmärtää, älytä” (KS s.v. osata), vaan ennemminkin se on 

tulkittavissa niin, ettei teitittely ole tullut informantilta luontaisesti. Kommentissa 

esiintyvät myös ilmaukset koskaan ja ketään, jotka Pomerantz (1986: 219) on määritellyt 

polaarisiksi ääri-ilmauksiksi. Niillä voidaan muun muassa antaa jostain asiasta 

vastaansanomaton kuva ja minimoida tai maksimoida asian piirteitä niin että siitä tulee 

kiistämättömästi totta (Jokinen 2002b: 150–152). 

C-jaksossa N57a palaa jälleen puhumaan yleisellä tasolla käyttäen mutta-

lausumapartikkelia samassa merkityksessä kuin edellisessä jaksossa. Tässä hän yhdistää 

nuorten yleistyneen teitittelyn ja kunnioituksen vanhempaa sukupolvea kohtaan. Nuoret 

ovat alkaneet ikään kuin kunnioittaa implikoi, että vanhempien kunnioitus on siis ollut 

aiemmin vähäisempää, mutta nykyään sitä on enemmän – ja se ilmenee informantin 
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mukaan esimerkiksi teitittelynä. Myös tässä jaksossa hän käyttää kuitenkin modaalista 

adverbiä ilmeisesti. Se edustaa episteemistä modaalisuutta eli ilmaisee puhujan 

varmuuden astetta (VISK § 667). N57a vaikuttaa siis kommenttinsa perusteella pitävänsä 

havaintoaan todennäköisenä, muttei kuitenkaan täysin varmana.  

D-jaksossa N57a palaa jälleen omiin kokemuksiinsa yhdistäen jakson edelliseen 

yleiskonjunktiolla että. N57a ilmaisee jaksossa, että aiemmin sanotun perusteella 

hänenkin olisi ikään kuin kuulunut teititellä itseään vanhempia, mutta hän ei ole 

kuitenkaan näin tehnyt. 

Viides jakso alkaa rinnastuskonjunktiolla eli. Konjunktio aloittaa jakson, jossa 

N57a tekee päätelmän (ks. VISK § 1031) edellisistä jaksoista: hän toteaa, että muutosta 

on ilmassa, mutta ei ota kantaa siihen, onko suunta hyvä vai huono. Hän viittaa jaksossa 

erityisesti iäkkäiden ihmisten suhtautumiseen (vaikka seittemän–kaheksankymppiset), 

kun heitä sinutellaan, mutta päätyy toteamaan, että on loppujen lopuksi pitkälti 

persoonasta kiinni, miten puhutteluun suhtautuu. Myös Lappalainen (2016: 47) on tehnyt 

samansuuntaisia havaintoja: jotkut iäkkäämmät kokevat teitittelyn korostavan heidän 

ikäänsä epämiellyttävästi. Osa sen sijaan pitää sinuttelua liian tuttavallisena ja 

tungettelevana puhuttelumuotona, eli suhtautuminen on vaihtelevaa (mp.). 

Esitin edellä sekä N57b:n että N57a:n vastaukset jaettuna jaksoihin. Molemmat 

tarkastelivat puhuttelua toisaalta omasta näkökulmastaan, toisaalta yleisten 

puhuttelukäytänteiden muutoksista käsin. Informantit tekivät varsin eri tyyppisiä – liki 

vastakkaisia – huomioita molemmista näkökulmista: N57b on havainnut sinuttelun 

yleistyneen; N57a sen sijaan kertoo havainneensa nuorten palanneen teitittelyyn; N57b 

sanoo teitittelevänsä luonnostaan vanhempia ihmisiä; N57a taas kommentoi, ettei itse ole 

oikeastaan koskaan teititellyt edes vanhempia ihmisiä. 

Korkeakoulussa työskentelevä M54 ei haastattelussa nosta puhuttelua lainkaan 

esiin työn näkökulmasta, joten olen jättänyt pois kommenttien tarkemman analysoinnin. 

M54 kertoo haastattelussa yleisesti havainneensa sinuttelun yleistyneen ja suhtautuvansa 

tähän myönteisesti.  

Seuraavaksi tarkastelen kolmen 1980-luvulla syntyneen haastateltavan huomioita 

puhuttelusta. Ensimmäisenä kommenttejaan esittää N80, joka työskentelee 

bioanalyytikkona. Hän nostaa seuraavassa esimerkissä esiin oman työnsä ja pohtii, minkä 

ikäisiä kuuluu sinutella ja minkä ikäisiä sen sijaan teititellä. 

 



 

62 

30) H:   no ootko huomannu sitte muutoksia, puhuttelutavoissa, 

  esim. niinku sinuttelussa ja teitittelyssä. 

N80:   joo. no se on kyllä ehkä. tai siihen pitää niinkun, 

  ehkä omassa ammatissaki, kun pitää miettiä et kelle 

  sä nyt sanot että, teitittelet ja ettet liian nuorta 

  teitittele, koska ne loukkaantuu sit siitä. et jos  

  sanot jolleki neli-viiskymppiselle, niin saattavat  

  loukkaantua. et se on muuttunu varmaan siitä. ennen, 

  kaikkia vanhempia ihmisiä piti teititellä,  

H:   mm. 

N80:   omassa lapsuudessa. mutta nykyään tuntuu, että jopa 

  aika iäkkäitäkään ei saa, saisi. että he nopeesti sit 

  sanoo et sanot vain, niinku sinä ja. tai sillä tavalla 

  että.  

H:   mm. 

N80:   että (-) on muuttunu kyllä. ehkä kaikin puolin  

  muutenki se semmonen, van- vanhanaikanen jäykkyys.  

  tietyllä tavalla. 

 

N80 kommentoi joutuneensa pohtimaan puhuttelumuodon valintaa esimerkiksi 

työroolissaan bioanalyytikkona. Hän nostaa esiin iän yhtenä teitittelykriteerinä ja 

huomauttaa, että jos teitittelee liian nuorta, tämä loukkaantuu. Hän esittää mielipiteen 

väitelauseena (koska ne loukkaantuu sit siitä) ilman modaalisia ilmauksia (esim. 

saattaa/voi loukkaantua) eli olettaa nuorten suhtautuvan teitittelyyn lähinnä 

negatiivisesti. Sen sijaan neli–viiskymppisten kohdalla N80 käyttää modaaliverbiä 

saattavat (loukkaantua), mikä implikoi, että hän näkee loukkaantumisen mahdollisena, 

mutta ei ehdottomana reaktiona. Mainitsin luvussa 2.4.3, että Lappalainen (2006: 278) on 

Kelan virkailijoiden puhuttelua tutkiessaan havainnut, että juuri 40–50-vuotiaita 

puhutellaan varsin vaihtelevasti, välillä sinutellen ja välillä teititellen. Tämän ikäryhmän 

puhuttelu siis vaikuttaa herättävän kysymyksiä. N80:n mukaan iäkkäämpiäkään ei 

nykyään saisi teititellä, vaan he saattavat pyytää vaihtamaan sinutteluun. On 

mielenkiintoista, että myös N57b nostaa esimerkissä 28 esiin sinutteluun siirtymisen, ns. 

sinunkaupat, mutta eri näkökulmasta: hänen mukaansa vanhempi henkilö antaa tällöin 

luvan siirtyä sinutteluun, mikä on ikään kuin luonnollinen siirtymä vuorovaikutuksessa, 

kun taas N80 tulkitsee asian pikemminkin niin, ettei henkilö olisi alun perinkään halunnut 

häntä teititeltävän. Hän myös yhdistää lopussa teitittelyn laajemmin vanhanaikaiseen 

jäykkyyteen, ei esimerkiksi kunnioitukseen tai etäisyyden ottamiseen.  
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Toimittaja M84 on työnsä puolesta joutunut usein pohtimaan puhutteluvalintoja. 

Hän kertoo suhtautuvansa teitittelyyn ristiriitaisesti: toisaalta hän vierastaa sitä, toisaalta 

se toimii hänen mukaansa asiakaspalvelussa sopivan etäisyyden ottamisessa. 

 

31) H:   entäs, tämmösissä asiakaspalvelutilanteissa?  

  minkälaista, kohteliaisuutta arvostat. niissä. 

M84:   mää, ite vierastan, teitittelyä kyllä, en o tottunu 

  siihe. nii nin, semmone, semmonen, semmosta renttoo 

  ja maanläheistä, nii nin, nii nin, yleensä. kuitenki 

  semmosta, seki pitää tehä sillee niinku asiakasta  

  kunnioittaen, et tota, et, tavallaa, tavallaan, öö, 

  se teitittely ei oo ennää niinku semmone   

  välttämättömyys, mutta kuitenki että, ollaan niinku 

  siinä rajoilla, rajoilla, jos-, jossain määrin  

  tavallaan että, että, tarvittaesa s- niinku joku  

  tilane tulee niinku, pystyttäs kuitenki vaihttaa  

  siihe, moodiin taas jotenki että, 

H:   mm.  

M84:   et tota, ei mennä ihan liian tuttavalliseksi  

  kuitenkkaan, mun mielestä asiakaspalvelutilantteisiin 

  kuuluu semmone että, voi olla rento, nii nin, mutta 

  ei liia rento. 

 

Heti kommentin alussa M84 kertoo vierastavansa teitittelyä. Hän esittää syyksi sen, ettei 

ole tottunut siihen. Hänen mukaansa kohtelias asiakaspalvelu on rentoa, maanläheistä ja 

se tehdään asiakasta kunnioittaen. Hän kuitenkin huomauttaa myös, ettei asiakaspalvelija 

saisi käyttäytyä liian tuttavallisesti tai rennosti. Verrattuna N80:n puhutteluhuomioihin 

M84 vaikuttaa suhtautuvan teitittelyyn joustavammin, sillä hän esittää, että 

asiakaspalvelijan tulisi hallita sekä sinuttelu että teitittely ja osata vaihtaa tiettyyn moodiin 

eli toimintatapaan tilanteen mukaan. Teitittely toimii myös tutkimusten mukaan 

asiakaspalvelutilanteissa etäisyyden rakentajana esimerkiksi silloin, kun asiakas on liian 

tuttavallinen ja asiakaspalvelija haluaa korostaa institutionaalista rooliaan (Lappalainen 

2006: 278, 2016: 47).   

Seuraavaksi M84 kuvailee omia puhuttelutottumuksiaan ollessaan työroolissaan 

toimittajana. Hän nostaa esiin mahdollisen valta-asetelman, jota teitittelyllä voidaan 

ilmentää. Olen jakanut esimerkin kahtia. 
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32) H:   entäs ootko huomannu, siun eliniän aikana muutoksia, 

  murteiden käytössä, tai sitte esimerkiks, ää,  

  puhuttelutavoissa. sinuttelussa, teitittelyssä, 

  tälla-, ootko sellasia, 

M84:   nii nii, niin, joo, joo. joo, siis kyllähän tuo  

  teitittely varmasti on vähentyny ja, ja tota, ite,  

  töissäki jos ihmisiä rupiaa haastattelemmaa  

  teitittelemällä ni, nii ni jotku vähä niinku,  

  puhelimessakin sen kuullee et tavallaan niinku, että, 

  joku vähä niinku tuntuu ihmettelevän sitä et nyt mua 

  teititellään, että saattaa sannoo suoraanki että ei 

  tarvi teititellä, jos alkaa, et se on parempi,  

H:   mm. 

M84:   parempi yleensä, että, ei aleta edes niinku jotain  

  korkkeita poliitikkoja, teitittelemmään, kaikki sujuu 

  sitte helpommi ja paremmi ja tasa-arvosemmi sillee  

  että niinku, on se, ei oo semmosta valta-asetelmmaa 

  siinä haastattelussakaa sitte välttämättä että. nii 

  nin, se tota, se o, se o ehkä semmone oikeestiki iso 

  muutos. muutos joka on tapahtunu.  

H:   mm. – – 

 

Vastauksensa alussa informantti kuvailee havaitsemaansa yleistä muutosta: hän käyttää 

episteemistä modaalisuutta ilmaisevaa adverbiä varmasti, jolla hän osoittaa olevansa 

vakuuttunut siitä, että teitittely todellakin on vähentynyt. Sen jälkeen hän vielä vahvistaa 

väittämää yhdistämällä tähän ja-rinnastuskonjunktiolla omakohtaisen esimerkin 

työelämästään (ite, töissäki). Hän perustelee sinuttelua sillä, että se on helpompaa ja tasa-

arvoisempaa ja että silloin haastattelutilanteessa ei ole teitittelyn aiheuttamaa valta-

asetelmaa. On mielenkiintoista, että M84 nostaa tässä yhteydessä teitittelyn esille valta-

asetelman näkökulmasta: sinuttelemalla haastattelija ja haastateltava ovat ikään kuin 

samalla tasolla, joka on M84:n mukaan tavoiteltava tilanne. Hänestä teitittely asettaa siis 

haastattelutilanteessa haastateltavan ja haastattelijan eriarvoisiin asemiin. Toisin sanoen 

hän suosii epämuodollista symmetristä puhuttelua (ks. esim. Paunonen 2010: 327) 

ollessaan haastattelijana. Seuraavassa esimerkissä informantti jatkaa kuvailemalla, missä 

tilanteessa hän kuitenkin teitittelee haastateltavaansa: 

 

33) M84:   – – mä en ossaa sannoo et kuin paljo se on muuttunu 

  tässä elinaikana, mut kyllä mäki, määki nyt, jos  
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  vaikka nyt, presidenttiä, pittää, jututtaa niin  

  kyllähän sitä täytyy teititellä joo. ööh, ministeri, 

  ministeri o vähä siinä rajoilla, vähä riippuu  

  tilanteesta, ((nauraa)) riippuu tilanteesta.  

H:   mm. 

M84:   mut se o varmmaa semmonen muutos, ettäh, nii nii, emmä 

  tiiä oisko ennen tullu, kuulonkaa että ministeriä ei 

  teititellä. nii niin, ehkä, ehkä, jos ois semmone  

  esiinty-, julkinen tilaisuus että muitte ihmisten nähe 

  haastatellaan, et on, jotai niinku, tämmöstä,  

  korkkeeta poliitikkoa niin sitten on, tarkotuksena  

  ylleesä, tai et niinku, tarkotuksenmukasta tai  

  jotenkin sopivvaa, sopivvaa sillon teititellä, joo. 

  se, se on ehkä se muutos kyllä, joo.  

 

Esimerkissä M84 kertoo, että jos hän päätyisi haastattelemaan presidenttiä, hän teitittelisi 

tätä. Tässä teitittely ei kuitenkaan näyttäydy informantin omana valintana vaan 

ennemminkin yleisten normien mukaisena toimintana. Kommentissa nesessiiviverbi 

täytyy edustaa deonttista modaalisuutta, johon ”sisältyy puhujan tahtoa tai puheyhteisön 

normeja ilmaiseva lupa ja velvollisuus” (VISK § 1554). Tulkitsen verbin ilmaisevan tässä 

ulkoapäin, puheyhteisöstä ja instituutiosta tulevaa velvollisuutta. Presidentin lisäksi 

informantti kommentoi ministerien puhuttelua. Hän asettaa poliitikot humoristisesti 

jatkumolle, jonka ääripäässä eli teitittelyä edellyttävässä päässä on tasavallan presidentti. 

Sen sijaan ministeriä tai muuta korkea-arvoista poliitikkoa M84 teitittelisi lähinnä 

julkisessa tilaisuudessa (että muitte ihmisten nähe haastatellaan): myös tässä tapauksessa 

siis muiden ihmisten läsnäololla ja sen kautta puheyhteisössä elävillä normeilla on 

merkitystä. Sinuttelu on viime vuosina lisääntynyt esimerkiksi televisiossa, mutta 

teitittely ja titteleiden käyttö elävät yhä esimerkiksi pääuutislähetyksissä (Lappalainen 

2016: 46). Myös television vaalikeskusteluissa toimittajat ja vieraat ovat tyypillisesti 

teititelleet toisiaan (Nuolijärvi & Tiittula 2001: 586). Sen sijaan presidenttikeskusteluissa 

sekä sinutellaan että teititellään (mp.). Vaikuttaa kuitenkin siltä, että sinuttelu olisi 

yleistymässä myös vaalikonteksteissa: vuoden 2018 presidentinvaalikeskusteluissa myös 

istuvaa presidenttiä sinuteltiin. 

Seuraavaksi käsittelen aineistoni nuorimman haastateltavan, start-up-yrityksessä 

työskentelevän N87:n, puhuttelukokemuksia. Hän kommentoi esimerkissä 34, että on 

havainnut puhuttelukäytänteiden muuttuneen Suomessa erityisesti yritysmaailmassa.  
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34) H:   no oot sä nähny muutosta puhuttelutavoissa vaikka  

  sinuttelu ja teitittely.  

N87:   joo, siinä mielessä et yritysmaailmassa, nyt  

  kehotetaan kovasti sinuttelemaan.  

H:   mm. 

N87:   et se on mulle ainakin aika, outo tapa. joka kerta kun 

  mä kirjotan tuntemattomalle asiakkaalle että, et sinä, 

  niin, must se tuntuu oudolta,  

H:   mm, joo. 

N87:   vaik meit on neuvottu tekemään niin. 

H:   nii justiin. vanhoista tavoista on vaikee, tai niinku, 

  semmosist. 

N87:   joo, mut sit tavallaan kuitenki siinä varsinki joutuu 

  solmuun jos alkaa teititellä ja, sitte, seuraava  

  viesti onki sit johonki muuhun sävyyn ja,  

H:   mm. nii. 

N87:   se on niin vaikee maailma, sekin.  

 

N87 toteaa, että yritysmaailmassa, nyt kehotetaan kovasti sinuttelemaan. Kielitoimiston 

sanakirja määrittelee kehottaa-verbin seuraavasti: ”koettaa suostuttaa, taivuttaa, 

kannustaa jkta jhk, tekemään jtak, neuvoa, pyytää, käskeä, rohkaista, suosittaa” (KS s.v. 

kehottaa). Kommentti implikoi, että informantin mukaan aiemmin on ollut toisin, sillä 

hän ensinnäkin vastaa kysymykseen, jossa tiedustellaan muutosta puhuttelutavoissa ja 

vielä ankkuroi kommentin nykyhetkeen adverbillä nyt. Hän käyttää passiivia 

(kehotetaan), eli kommentin voi nähdä koskevan yleisesti yritysmaailmaa. Seuraavaksi 

N87 siirtyy kuitenkin kertomaan oman mielipiteensä asiasta: hänen mukaansa se on outo 

tapa. Hän jatkaa antamalla esimerkin omasta työstään. Ensimmäiseksi esimerkissä 

kiinnittää huomiota, että informantti viittaa puhutun kielen sijasta kirjoitettuun kieleen 

(joka kerta kun mä kirjotan). Hän on tutkimistani yksilöistä ainoa, joka viittaa teitittelyyn 

kirjoitetussa tekstissä – muut ovat kommentoineet sitä ainoastaan puhutussa kielessä. N87 

myös kohdentaa huomionsa koskemaan asiakasta, jota ei tunne. Tuntemattomuus oli 

yleisimpiä perusteluita teitittelyn valinnalle myös vuoden 2013 asennetutkimuksessa (R. 

Korhonen & Lappalainen 2013a, 2013b; ks. myös tämän tutkielman alalukua 2.4.3). 

Kommentissaan N87 vielä toistaa, että hänestä sinuttelu tuntuu oudolta. Kuten 

esimerkissä 25 myös tässä tulkitsen oudon tarkoittavan ’vierasta’. N87 kontrastoi 

lausuman vaikka-konjunktiolla huomioon, että sinuttelusuositus on tullut ylemmältä 
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taholta eli yritykseltä. Hän siis antaa ymmärtää, että sinuttelun ikään kuin kuuluisi tuntua 

sopivalta, koska siihen on annettu ohjeistus ylempää eli se on norminmukaista (vrt. 

Mäntynen 2003: 162), mutta ei silti itse pidä sitä luontevana. Hän ei kuitenkaan perustele 

näkemystään. 

Esimerkissä 37 N87 vielä problematisoi tilanteita, joissa puhuttelumuoto vaihtuu 

kesken vuorovaikutuksen. Hän kommentoi, että siinä varsinki joutuu solmuun eli antaa 

ymmärtää, ettei ole lainkaan yksiselitteistä siirtyä teitittelystä sinutteluun esimerkiksi 

sähköpostikeskustelun keskellä. Tämänkaltaista variaatiota esiintyy jokapäiväisissä 

keskusteluissa, mutta asennetutkimuksissa se on usein tulkittu jonkinlaiseksi 

harjaantumattomuudeksi, minkä vuoksi sitä pyritään välttämään (Lappalainen 2015a: 

95). Puhuttelumuotojen vaihtelu saman keskustelun sisällä voi kuitenkin johtua myös 

esimerkiksi tulkinta- tai ymmärrysongelmasta tai roolien vaihtelusta 

asiakaspalvelutilanteessa (mts. 96–98).  

Olen edellä tarkastellut haastateltavien suhtautumista puhutteluun. 

Puhuttelukäytänteistä muodostuu informanttien kommenttien perusteella moninainen 

kuva. Merkittävin tekijä puhutteluvalinnoissa on aineiston perusteella puhuteltavan ikä. 

Tämä on linjassa aiemman tutkimuksen kanssa (ks. esim. Noponen 1999; Lappalainen 

2006; Paunonen 2010). Eroja kuitenkin ilmenee siinä, mihin ikärajoja vedetään. Valintoja 

ohjaavat toisaalta puhujan omat asenteet ja kokemukset, toisaalta ylempää tulevat 

odotukset. Nämä odotukset voivat näyttäytyä eksplisiittisesti yrityksen kielipolitiikan 

ohjaamina suosituksina (kuten N87, esim. 34) tai implisiittisemmin yhteiskunnan 

asettamina käyttäytymisnormeina (M84, esim. 33) tai ainakin kielenkäyttäjien olettamina 

normeina. Myös oma rooli voi vaikuttaa: ollessaan työroolissa suurin osa tutkittavista 

käyttää sinuttelun ohella teitittelyä, muttei silti halua itseään teititeltävän 

asiakaspalvelutilanteessa. 

Tutkimani kielenkäyttäjät kommentoivat teitittelyä lähinnä puhutun kielen 

kannalta. Tämä voi johtua monesta seikasta: Ensinnäkin puhuttelu nousee usein 

haastatteluissa esiin sellaisten kysymysten yhteydessä, jotka koskevat 

asiakaspalvelutilanteita. Näistä suuri osa on puhuttuja, joten lienee luonnollista, että ne 

tulevat informanteille ensimmäisenä mieleen. Asiakaspalvelutilanteet ovat myös 

tutkimusten mukaan tyypillisimpiä konteksteja, joissa puhutteluvalintoja joudutaan 

miettimään (ks. esim. Lappalainen 2015a: 99). Kirjoitetussa kielessä teitittelyä on 

esiintynyt muun muassa viranomaisviestinnässä, mutta siinäkin on siirrytty sinutteluun 

2000-luvulta alkaen (Laaksonen 2014: 19–20). Sinuttelu sopii esimerkiksi arkaluontoisia 
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aiheita käsitteleviin kirjeisiin, sillä sen avulla tekstiin voidaan luoda ystävällinen ja 

läheinen tunnelma, ja asiakas kohdataan näin yksilöllisemmin (mts. 20). Sen sijaan 

vaihtelevia puhuttelukäytäntöjä esiintyy esimerkiksi yritysten kirjallisten 

hylkäyskirjeiden muodossa: Laihanen (2017) ja Keckmann (2017) ovat molemmat 

todenneet, että yritysten työnhakijoille lähettämissä hylkäyskirjeissä pyritään pääosin 

sinuttelemaan, mutta puhuttelumuodot kuitenkin vaihtelevat tekstissä usein.  

Oletin, että nuoremmat informantit suhtautuisivat sinutteluun vanhempia 

suopeammin, sillä he ovat eläneet koko ikänsä yhteiskunnassa, jossa sinuttelu on ottanut 

koko ajan enemmän sijaa teitittelyltä. Näin selkeää eroa ikäryhmien välille ei kuitenkaan 

aineistoni perusteella voida vetää. Vaikuttaa siltä, että niin nuoret kuin vanhemmatkin 

suhtautuvat sinutteluun pääosin myönteisesti, vaikkakin mahdollisesti eri syistä: 

aineistoni nuoret pitävät sitä nykyaikaisena, tasa-arvoisena puhuttelumuotona, 

vanhemmat sen sijaan vaikuttavat suhtautuvan siihen muutoksena, johon on ollut pakko 

sopeutua. Tämäkään ero ei tosin ole yksiselitteinen: haastatelluista N57a kertoo (esim. 

29), ettei ole koskaan teititellyt vaan on aina suosinut sinuttelua, kun taas N87 

kommentoi, että pitää yritysmaailman sinuttelusuosituksia outona tapana (esim. 34). 

Tähän voi tutkimieni henkilöiden kohdalla vaikuttaa muun muassa erilainen 

elämänhistoria: N57a on viettänyt koko elämänsä Suomessa, kun taas N87 on asunut 

esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa, joiden kulttuureissa teitittely on huomattavasti 

yleisempää kuin Suomessa (ks. Isosävi 2015; Suomela-Härmä 2015). Tämäntyyppinen 

variaatio on linjassa aiemman tutkimuksen kanssa: suhtautumisessa puhutteluun on 

paljon myös yksilöllisiä eroja, ja saman sukupuolen ja sukupolven edustajilla voi olla 

puhuttelukäytänteistä jopa vastakkaiset näkemykset (ks. esim. Yli-Vakkuri 1989: 65; 

Lappalainen 2015a: 100, 2016: 47).  

 

4.4 Kielitaito ja monikielisyys 

 

Tässä luvussa lähden liikkeelle informanttien kielitaidosta ja heidän suhtautumisestaan 

eri kielten käyttöön työtilanteissa. Erityisesti keskityn englannin kieleen, sillä kaikki 

seitsemän haastateltavaa ilmoittavat osaavansa suomen lisäksi vähintään englantia. 

Englanti on myös tutkimusten mukaan vieras kieli, jota suomalaiset osaavat parhaiten, ja 

sen asema on vahvistunut entisestään viime vuosikymmenten aikana (esim. Leppänen & 

Nikula 2008: 19–20; Leppänen ym. 2009: 15). Informanteista viisi (M54, N57a, N57b, 

M84 ja N87) käyttää englannin ohella jonkin verran myös ruotsia, ja näistä neljä (edellä 
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mainitut N57b:tä lukuun ottamatta) puhuu myös saksaa. M84 kertoo lisäksi osaavansa 

ranskan ja viron alkeet; ja N87 puhuu puolestaan ranskaa, hepreaa ja osaa italian alkeet.  

Aloitan analyysin kahdesta informantista, joilla on kokemusta työpaikasta, jossa 

toimitaan pääosin englannin kielellä: Nokia Networksillä työskennelleestä N57a:sta ja 

kansainvälisessä start-up-yrityksessä työskentelevästä N87:stä. N57a kommentoi 

seuraavassa esimerkissä englannin kielen käyttöä edellisellä työpaikallaan Nokia 

Networksillä. Hän kertoo, että englanti oli tuolloin pääkielenä työasioissa. 

 

35) H:   noo onko sun työuralla tapahtunu jotain sellasia  

  muutoksia jotka on vaikuttanu työpaikan kielenkäyttöö 

  jotenki. 

N57a:  joo sillon ku olin Nokia Netvööksillä ni siel oli ihan 

  tota sähköpostikieli oli siihe aikaa käytettiin  

  sähköpostia niin, sähköpostikieli oli englannin kieli, 

  kaaikki tekstit mitä kirjotettiin kaikki artikkelit 

  kaikki, tuotokset kaikki raportit kirjotettii  

  englannin kielel. se oli aika jännä, jännä vaikka, mä 

  koen sillai että mää en oo mitenkään, koskaan, ollut 

  niinku, englannin kielellä, englannin, jotenki mulla 

  on aina ollu se, niinku haastavaa se e- englannin  

  kielellä puhumine ja kirjottamine, ((nauraen)) et mä 

  oon aina kokenu enemmän et mä osaan matikkaa enemmän 

  ku kieliä ja se varmaan pitää paikkansa, - - 

 

N57a kuvailee esimerkissä, että Nokialla käytettiin englannin kieltä erityisesti 

kirjallisissa tilanteissa; erilaiset tekstit ja raportit tuotettiin englanniksi, ja se oli myös 

sähköpostiviestinnän kieli. Hän kertoo kokeneensa aina sekä suullisen että kirjallisen 

englannin kielen käytön haastavaksi ja kommentoi pitävänsä itseään ennemmin 

matemaattisesti kuin kielellisesti lahjakkaana. Hän korostaa kriittistä suhtautumistaan 

omaan osaamiseensa adverbillä aina sekä polaarisilla ääri-ilmauksilla mitenkään ja 

koskaan (ks. Pomerantz 1986: 219). Kommentissa on huomionarvoista myös tapa, jolla 

informantti kertoo omasta kielitaidostaan: hän merkitsee naurulla lausuman jotenki mulla 

on aina ollu se, niinku haastavaa se e- englannin kielellä puhumine ja kirjottamine. 

Erityisesti keskustelunanalyyttisissä tutkimuksissa naurulla on todettu humorististen 

funktioiden lisäksi olevan muitakin merkityksiä: sillä voidaan esimerkiksi merkitä jonkin 

vuoron tai lausuman arkaluontoisuutta (esim. Haakana 2001). Tulkitsen naurun viittavan 

tässä yhteydessä siihen, että informantti saattaa tuntea jonkinlaista häpeää tai 
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nolostumista huomiostaan. Tätä tulkintaa tukee se, että N57a nauraa myös muissa 

kohdissa, joissa hän kertoo kriittisesti englannin kielen taidostaan. Kommenteista välittyy 

siis melko epävarma suhtautuminen omaan kielitaitoon. Samankaltaista suhtautumista on 

havaittu tutkimuksissa, jotka ovat käsitelleet englannin kielen käyttöä yrityksissä (esim. 

Lehtonen 2004; Virkkula 2008: 404–405). Uskomus oman kielitaidon heikkoudesta 

vaikuttaa selvästi siihen, millaisia tuntemuksia kielenkäyttö herättää: puhuja voi kokea 

stressiä, jännittyneisyyttä ja häpeää, jos kokee osaavansa kieltä huonosti (Virkkula 2008: 

404–405). 

Seuraava esimerkki on suoraa jatkoa edelliselle. Esimerkissä N57a kertoo 

muutoksesta, joka hänen suhtautumisessaan tapahtui hänen työskenneltyään Nokialla. 

Lisäksi hän kommentoi, että suomen kielellä oli oma roolinsa organisaatiossa, sillä sitä 

käytettiin epävirallisissa kommunikointitilanteissa.  

 

36) N57a:  - - nii siitä huolimatta niin, k-, kun mää niinko  

  jotenkin totuin sielä että sielä Nokialla puhuttiin, 

  englantia tai siis sie- sielä jopa puhuttiin englantia 

  koska siel oli työkavereita englanti- englantia mut, 

  totta kai niinku, epävirallisisa tilanteissa ni  

  puhuttiin suomeks mut siel oli kaikki, tilaisuudet  

  esimerkiks englannin kielellä kalvot tehtiin englannin 

  kielellä puhuttiin englannin kielellä, sähköpostit  

  tosiaa englannin kielellä kaikki tuotokset tehtii  

  englannin kielellä. nii se oli jotenkin aika jännä  

  sillai että sitte ku mä, lähdin sieltä pois, mul oli 

  iha vaikeuksia, et hetkinen pitäks mun kirjottaa  

  suomeks en mä osaa kirjottaa suomeks, ja vai- semmonen 

  ihminen joka niinku koko ajan koki niinku jotenki  

  sillai että, että, että, et on niinku riittämättömät 

  taidot siihen englannin kieleen nii siitä huolimatta 

  se oli niinku, ihan, tosi iso kulttuurisokki se, et 

  nyt ku mun pitää kirjottaa suomeks ehä mä osaa  

  kirjottaa suomeks, mut se on meidä aivot jokka  

  ajattelee tietyllä tavalla. se ei oo se todellisuus, 

  tietenkää. 

 

N57a kertoo esimerkissä tottuneensa englannin kielen käyttöön, koska sen rooli oli suuri 

eri työtilanteissa. Tästä voitaneen päätellä, että englannin kielen käyttö muuttui ajan 

myötä N57a:lle luontevammaksi. Tällainen looginen tendenssi on havaittu myös 
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aiemmissa tutkimuksissa (ks. esim. Lehtonen, 2004: 68). N57a kommentoi englannin ja 

suomen kielen roolien kääntyneen lopulta liki päinvastaisiksi: lopetettuaan työt Nokialla 

hän piti suomenkielisen tekstin kirjoittamista vaikeana. Esimerkin loppupuolella hän 

toteaa, että mut se on meidän aivot jokka ajattelee tietyllä tavalla. Hän siis ikään kuin 

ulkoistaa aivot esittämällä ne agentiivisena toimijana, subjektin paikalla (vrt. me 

ajattelemme / minä ajattelen). Tulkitsen informantin tarkoittavan lausumalla, että hän on 

toki osannut koko ajan kirjoittaa myös suomeksi, mutta on kokenut sen ajoittain 

vaikeaksi. Hän vielä merkitsee viimeisen lausumansa se ei oo se todellisuus itsestään 

selväksi adverbillä tietenkään. 

N57a kommentoi käyttävänsä englannin kieltä paljon myös nykyisessä työssään 

korkeakouluopettajana. Hän muun muassa puhuu sitä erimaalaisten kollegoidensa 

kanssa, vetää englanninkielisiä koulutuksia sekä opettaa joitakin ryhmiä englanniksi. Hän 

myös lukee paljon englanninkielisiä artikkeleita. Seuraavassa esimerkissä hän vastaa 

haastattelijan kysymykseen työssään kokemistaan kielellisistä paineista.  

 

37) H:   joo. ookei. no ok sää kokenu työpaikalla kielellisiä 

  paineita. 

N57a:  no, englantia sais osata paremmi. ((hymyilee/nauraa 

  äänettömästi)) et sen takia opiskelen koko ajan sitä.  

H:   joo. 

 

Myös tässä vastauksessa N57a nostaa esiin englannin kielen taitonsa: se on hänen 

mielestään jollain tavalla puutteellinen, ja hän kokee kielitaidon puutteen aiheuttaneen 

hänelle paineita työelämässä. Samoin kuin esimerkissä 35 tässäkin N57a naurahtaa 

kertoessaan englannin kielen osaamisestaan. Tulkitsen naurun merkitsevän tässä samaa 

kuin aiemmassa esimerkissä, eli informantti mahdollisesti näkee epävarmuutensa 

arkaluontoisena tai jopa häpeällisenä – ehkä juuri sen vuoksi, että on viettänyt paljon 

aikaa englanninkielisessä ympäristössä, joten siinä mielessä voisi olla 

odotuksenmukaista, että hän pitäisi kielitaitoaan riittävänä. 

Seuraavaksi käsittelen toisen kaksikielisessä ympäristössä työskentelevän 

informantin, N87:n, kommentteja. N87 asennoituu englannin kieleen jo lähtökohtaisesti 

hieman eri lailla kuin N57a, koska hän kävi englantilaista koulua kolmannesta luokasta 

lähtien ylioppilaaksi saakka. Hän kuvaileekin itse kielitaitoaan sanalla erinomainen – 

osaaminen ei hänen mukaansa ole täysin äidinkielen tasolla, mutta melko lähellä sitä. N87 

kertoo, että hänen työpaikallaan kansainvälisessä start-up-yrityksessä työntekijöistä noin 
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puolet on ulkomaalaisia, lähtöisin muun muassa Tanskasta, Englannista, Espanjasta, 

Intiasta, Brasiliasta. Ulkomaalaisten kollegoidensa kanssa N87 puhuu englantia. Suomi 

on kuitenkin läsnä suomenkielisten kollegoiden kanssa silloin, kun ulkomaalaisia ei ole 

paikalla. Myös N87:n asiakkaat ovat pääosin suomalaisia, joten heidän kanssaan hän 

viestii suomeksi.  

N87:n läheinen suhde englannin kieleen näkyy ennen kaikkea siinä, että hän ei 

kommenteissaan juurikaan nosta esiin minkäänlaisia kieleen liittyviä haasteita. N87:n 

haastattelussa ilmenee kuitenkin eräs mielenkiintoinen seikka liittyen hänen 

kielitaitoonsa: hän kokee olevansa englannin kielellä vahvimmillaan virallisemmissa 

tilanteissa. Se ilmenee seuraavasta esimerkistä. Olen poistanut vastauksen alusta jakson, 

jossa N87 kuvailee, kuinka oppi hepreaa asuessaan lapsena Israelissa. 

 

38) H:   no. öää, millon ja miten sä oot siis oppinu näitä,  

  kieliä sä oot, jos voit? no, käydääks vaikka kieli  

  kerrallaa läpi? 

N87:   - - Suomessa, alotin ensin tavallisen koulun mutta, 

  sit me lähettiin sinne Keniaan ja, siirryin tosi  

  äkkii, kotiopetukseen, ja sitte mä tulin, tänne  

  Suomeen, toiselle luokalle kielikylpyluokalle? jja. 

  pikkusen muistelen et se oli hankala alku koska mun 

  englannin kielen taito perustu vaan siihen  

  ympäristöön, mis mä olin asunu ja, kuullu vaikka  

  videolta? ja, noista Disneyn elokuvista sitä  

  englantia?  

H:   mm. 

N87:   ettei ollu muuta taustaa, mutta, sen jälkeen mä menin 

  sit kolmannelle luokalle englantilaiseen kouluun?  

  josta mä kirjotin ylioppilaakski? niin. siellä sitte, 

  opin sen englannin. ja, mä oon aika, en mielestäni  

  mikää rento puhumaan sitäkään vaikka, kaveriporukassa, 

  ja vitsailemaan sil kielellä, mut et melkeen noi  

  akateemisten tekstien kirjotukset ja, sel- sen  

  sellaset hoituu englanniks paremmin? 

 

Esimerkkikatkelmassa N87 muistelee, että hänellä oli kielikylpyluokalla alussa 

vaikeuksia englannin kielen kanssa, sillä hän ei ollut opiskellut kieltä aiemmin vaan 

lähinnä oppinut sitä käytännön kautta ulkomailla asuessaan. Erityisesti kommentin 

loppuosio on mielenkiintoinen: informantti kertoo, ettei edelleenkään ole omasta 
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mielestään mikään rento puhumaan englantia epävirallisissa tilanteissa, kuten kavereiden 

kesken vitsaillessaan. Kommentin lopun (mut et melkeen noi akateemisten tekstien 

kirjotukset ja, sel- sen sellaset hoituu englanniks paremmin) voi tulkita kahdella tavalla: 

N87 joko kokee olevansa omimmillaan kirjoittaessaan englannin kielellä jotain 

virallisempaa, esimerkiksi akateemisia tekstejä, tai sitten sitten hän tarkoittaa, että 

akateemisten tekstien kirjoittaminen sujuu häneltä paremmin englanniksi kuin suomeksi. 

Tulkitsen kommentin tässä kontekstissa ensin mainitulla tavalla, koska N87 esittää sen 

heti kerrottuaan, ettei koe luontevaksi englannin kielellä vitsailua. Hän ei myöskään 

kontrastoi sitä suomen kieleen (vrt. paremmin englanniks ku(in) suomeks). 

Samoin kuin N57a myös N87 tuo ilmi, että englannin kielen käytöstä on tullut 

hänelle niin luontevaa opiskelujen ja työn kautta, että hän joutuu miettimään, jos haluaa 

olla käyttämättä englanninkielisiä ilmauksia. Hän kertoo, että joutuu tietoisesti jättämään 

ilmauksia pois puheestaan tavatessaan esimerkiksi kavereitaan, jotka eivät osaa englantia.  

Myös M48 on aiemmin työskennellyt yrityksessä, jossa hän on käyttänyt englantia 

päivittäin, sillä hänen esimiehensä ei puhunut suomea. Seuraavassa esimerkissä M48 

kuvailee, että kielenkäyttö tuotti hänelle tuolloin haasteita, ja vertaa edellistä 

työpaikkaansa kielellisenä ympäristönä nykyiseen työhönsä. Olen poistanut esimerkin 

keskeltä jakson, jossa informantti kertoo esimiehensä etu- ja sukunimen. 

 

39) M48:   Kyllä mä tuolla edellises työpaikas et siellähän oli 

  meiän pomo tota hän puhu pelkästään englantia eikä  

  mitään muuta [esimiehen nimi] ni hän puhu vaan  

  englantii pelkästään. Siin oli vaan pakko ymmärtää. 

  Kuitenki tämmönen joka minä joka en oo kouluja käyny 

  sillä tavalla ni on vaikeeta ollu, mut se on vaan  

  pakko ollu opetella. Mut nykyäänhän [tämänhetkisellä 

  työpaikalla] sitä ei tarvii käyttää, jos ei halua, mut 

  näissä [entisissä] työpaikois on koska meil oli  

  edustuksia, niin ne oli ulkolaisia edustuksia,  

  Saksasta, Englannista, ympäri maailmaa. Ja firman  

  päämiehiihän meil on käyny sillon, et eihän siinä  

  muulla, englannin kielellähän siinä mennään sitte, et 

  joko ymmärrät tai sit et. 

 

Katkelmassa M48 käyttää englannin kieleen liittyen useaan otteeseen 

nesessiivirakennetta on pakko. Se on VISK:n (§ 1581) mukaan ”dynaaminen, joko 
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ulkoisen tai sisäisen pakon ilmaisin – –”. Informantin kuvaamassa tilanteessa pakko on 

todennäköisesti tullut ulkoapäin, sillä voidakseen työskennellä kyseisessä yrityksessä 

hänen on ollut välttämätöntä puhua ja myös ymmärtää englantia. Myös verratessaan 

tilannetta nykyiseen työpaikkaansa hän käyttää nesessiiviverbiä (ei) tarvitse, josta 

kuvastuu tyytyväisyyttä siihen, ettei hän joudu enää käyttämään englantia päivittäin. M48 

kommentoi puheenvuorossaan englannin käytön olleen vaikeaa ja perustelee tätä sillä, 

ettei ole juurikaan kouluja käyny. Hänen ylin koulutusasteensa on kansakoulu. Hän on 

oppinut englantia lähinnä käyttämällä sitä, kuten seuraavasta esimerkistä ilmenee:  

 

40) M48:   Kyllä, käytön kautta ja käytännön kautta, et sitä  

  kautta se on tullu. Mutta tota, se ei oo kovin kummosta 

  kyllä, mun englannin kielen taito, mut sillä  

  semmosella rallienglannilla on menty. 

 

M48:n englannin osaamiseen liittyvät kuvaukset edeltävissä esimerkeissä ovat 

negatiivissävytteisiä. Esimerkissä 45 hän kommentoi ensin kielitaitoaan ilmauksella se ei 

oo kovin kummosta kyllä ja täsmentää lopussa kuvaustaan rallienglanti-termillä, joka 

liitetään usein huonoon ääntämiseen (ks. esim. Kivistö 2016: 1). Toisaalla haastattelussa 

hän käyttää yhtä lailla arvottavaa ilmausta tankeroenglanti ja ilmaisee yrittävänsä pärjätä 

kielitaidollaan. Kuvaukset paljastavat, että hän joutuu näkemään vaivaa käyttäessään 

englantia ja pitää omaa kielitaitoaan melko huonona.  

M54 kertoo käyttävänsä työssään korkeakouluopettajana ja -tutkijana pääosin 

suomen kieltä, sillä hänen tutkimuskohteensa koskevat Suomea. Hän mainitsee 

tutkineensa jonkin verran myös ruotsinkielisiä aineistoja ja kertoo, että olisi toisinaan 

hyötynyt venäjän kielen taidosta. Haastattelijan kysyessä informantilta eksplisiittisesti, 

mitä kieliä tämä kuulee töissä, hän ei nosta esiin lainkaan englannin kieltä. Se astuu kyllä 

keskusteluun eri yhteydessä, kun haastattelija kysyy, ovatko informantin kaikki kollegat 

suomalaisia.  

 

41) H:   onks sulla työyhteisössä sitte onks siellä kaikki  

  suomalaisia tai jos onks? 

M54:   siinä meidän laitoksella tai siis et [tiedekunta] on 

  muuttunu sellaseks et on vaan kaks laitosta mutta  

  meidän oppiaineessa niin kaikki on suomenkielisiä  

  mutta kaikki toimii tilanteen mukaan  

H:   mm. 
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M54:   suomeks tai ruotsiks tai englanniks.  

H:   nii just, joo, joo. 

M54:   tai siis onhan meilläki ulkomaalasia opiskelijoita, 

  niin gradun tekijöissä kun väitöskirjan tekijöissä ja, 

  heidän kanssaan keskustellaan englanniks. 

 
M54 kertoo esimerkissä, että kaikki (työntekijät) ovat hänen oppiaineessaan 

suomenkielisiä, mutta jokainen käyttää tarpeen mukaan suomea, ruotsia tai englantia. 

Informantti ei eksplisiittisesti ilmaise suhtautumistaan englannin kielen käyttöön, mutta 

jotain voidaan päätellä siitä, millaisista aineksista ja rakenteista hän kommenttinsa 

rakentaa. Ensin hän kertoo, että hänen työpaikallaan kaikki toimii tilanteen mukaan 

suomeks tai ruotsiks tai englanniks, ja kommentin loppupuolella hän viittaa 

ulkomaalaisiin opiskelijoihin mainitessaan, että heidän kanssaan keskustellaan 

englanniks. Molemmat lauseet ovat sävyltään melko neutraaleja, toteavia väitelauseita; 

niissä ei ole esimerkiksi minkäänlaisia modaalisia ilmauksia (vrt. esim. nesessiiviverbit 

M48:n esimerkissä 39), eikä informantti esitä niiden jälkeen kommentteja omasta 

kielitaidostaan (vrt. N57a:n esimerkkeihin 35 ja 36). Esitän varovaisen päätelmän, että 

tämä voi johtua siitä, että M54 suhtautuu englannin kielen käyttöön työssään neutraalisti, 

pitää sen käyttöä melko itsestään selvänä, eikä koe ainakaan suuria paineita osaamisensa 

suhteen. Tätä tulkintaa tukee myös se, että englannin kieltä koskevia asenteita tutkittaessa 

on todettu, että englantia eniten kohtaavana ääripäänä ovat asiantuntijatyötä tekevät 

(kuten M54): he kuulevat englantia keskimääräistä enemmän eri ympäristöissä 

(Leppänen ym. 2009: 54). 

M84 kertoo käyttävänsä englantia ja ruotsia verrattain vähän tämänhetkisessä 

työssään talouslehden verkkotoimittajana. Hän muistelee tehneensä yksittäisiä 

haastatteluja ja gallupkyselyitä englanniksi, mutta toteaa kommunikoivansa sekä 

kollegoidensa että haastateltaviensa kanssa pääosin suomeksi nykyisessä työssään. 

Vapaa-ajallaan hän sen sijaan lukee ja kirjoittaa englanniksi.  

Myös N57b käyttää pankkivirkailijan työssään enimmäkseen suomea. 

Haastattelussa tulee kuitenkin useassa kohdassa esiin, että hän kohtaa työssään jonkin 

verran myös ulkomaalaisia asiakkaita. Hän analysoi oman kielensä vaihtelua 

ulkomaalaisten kanssa asioidessaan lähinnä sen kautta, että pyrkii yleiskielistämään 

omaa, murteellista puhettaan. Informantin kommenttien perusteella vaikuttaa siltä, että 

hän puhuu lähtökohtaisesti suomea myös ulkomaalaisten kanssa ja vaihtaa kielen 

englanniksi vasta siinä vaiheessa, jos keskustelukumppanin suomen kielen taito ei riitä. 
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Tästä hän kertoi jo esimerkissä 12: – – mut sitte tosiaan jos ny tulee joku ulukomaalaanen 

niin kyllä mä sitte, yritän puhua, kirjakiältä. että hän ymmärtää mua. Seuraavassa 

kommentissa hän kuitenkin toteaa, että englantia käytetään hänen työpaikallaan 

ulkomaalaisten kanssa: 

 

42) H:   mutta suamen kielellä pärjää. 

N57b:  pärjää pärjää kyllä, ja tietysti nyt sitte kun näitä, 

  ulukomaalaisia on siälä niin englanti, noo, aika vähä 

  ruattia mutta pääosin sitte on englanti se mikä  

  otetahan, toisena kiälenä siälä. 

 

N57b:n kommentin viimeinen lausuma on varsin neutraali, eli siitä ei ilmene erityistä 

asennoitumista englannin kielen käyttöä kohtaan. Se implikoi myös yleistä tapaa toimia 

työpaikalla: informantti käyttää passiivia (otetahan) ja adverbiä siälä, ei siis viittaa 

esimerkiksi suoraan omaan toimintaansa (vrt. otan). 

N80 ei kommentoi haastattelussa lainkaan englannin kielen käyttöä 

työympäristössä. Sen sijaan kielitaitoaan hän kommentoi seuraavasti: sillä lailla osaan 

englantia semmosta perus. en mikään huippu ole mutta. N80 myös kertoo puhuvansa 

englantia sukulaisensa kanssa ja sanoo tämän vaikuttaneen positiivisesti hänen 

kielitaitoonsa.  

Aineistoni informanteista kaksi, M48 ja N57a, ilmaisee selkeästi pitävänsä omaa 

kielitaitoaan jollain tavalla puutteellisena. Toisaalta myös englanniksi koulunsa käynyt 

N87 suhtautuu omaan osaamiseensa sikäli varsin kriittisesti, että kertoo pitävänsä 

hankalana englanniksi jutustelua ja vitsailua. M54 sen sijaan vaikuttaa pitävänsä 

englannin kielen käyttöä työssään jo niin itsestään selvänä, ettei edes ota sitä suoraan 

esiin. N57b ja M84 kertovat kyllä käyttävänsä englantia työssään ainakin satunnaisesti, 

mutta eivät tuo esiin suhtautumistaan omaan osaamiseensa. N80 puolestaan kommentoi 

englannin kielen taitoaan yleisesti, muttei tuo esiin, käyttääkö englantia töissä.  

Kaiken kaikkiaan kommenteissa on kiinnostavaa, että epävarmuutta oman 

osaamisensa suhteen kokevat myös informantit, jotka ovat käyttäneet englantia paljon ja 

eri tilanteissa. Suomalaisten jonkinasteinen epävarmuus englannin suhteen on tullut esiin 

myös aiemmissa tutkimuksissa (ks. esim. Leppänen ym. 2009: 114–115). Erityisesti 

naiset, vanhemmat ikäryhmät, vähemmän koulutetut, maaseudulla asuvat sekä 

asiantuntijat ja hoitotyön tekijät kertoivat kielenkäytön herättävän epävarmuuden 

tunteita. Sen sijaan korkeakoulutetut, johtajat ja suurten kaupunkien asukkaat 



 

77 

suhtautuivat positiivisemmin omaan osaamiseensa. (Mp.) Omasta analyysistäni tuskin 

voi pitkälle vietyjä johtopäätöksiä tehdä, mutta on mielestäni huomion arvoista, että iän 

ja koulutuksen rooli taustamuuttujina ei vaikuttaisi tutkimieni yksilöiden kohdalla 

relevantilta heidän omaan kielitaitoonsa suhtautumisen osalta.  

Englannin kielen käyttö nousee esiin haastatteluissa myös kohdassa, jossa kysytään 

suomen kielen tulevaisuudesta. Useat informantit kommentoivat englannin käytön 

lisääntyneen nimenomaan työ- ja opiskelumaailmassa – haastateltavat katsovat erityisesti 

työelämän kielivalinnoilla olevan vaikutusta suomen kielen tulevaisuuden kannalta. Sillä 

on myös monissa tutkimuksissa todettu olevan englannin kielen leviämisen kannalta 

merkittävä rooli yhdessä median ja koulutuksen kanssa (ks. esim. Leppänen & Nikula 

2008: 11; House 1999). Englannin kielen lisääntyminen eri osa-alueilla on joissain 

tutkimuksissa (ks. esim. R. Korhonen & Lappalainen 2013a, 2013b) koettu suurimmaksi 

uhaksi suomen kielen kannalta. Suomen kielen aseman ja monipuolisen käytön 

turvaamiseksi on myös laadittu Suomen kielen tulevaisuus -raportti, joka kannustaa 

käyttämään suomea aina kuin mahdollista, tarvittaessa muiden kielten rinnalla (ks. 

Hakulinen ym. 2009). Kuitenkin esimerkiksi suomalaisten asenteita kartoittaneen 

tutkimuksen mukaan suomalaiset näkivät englannin kielen uhkana ennen kaikkea muille 

kuin kotimaisille kielille; kotimaisten kielten aseman ei sen sijaan uskottu heikkenevän 

englannin lisääntymisen myötä (Leppänen ym. 2009: 79). 

Tässä yhteydessä en analysoi englannin ja suomen suhdetta koskevia kommentteja 

yksityiskohtaisesti, mutta nostan esiin muutaman kiinnostavan seikan. Useassa 

kommentissa englannin kielen nähdään ottaneen asemansa, valtaavan alaa, pakkaavan 

päälle ja köyhdyttävän suomen kieltä. Kaikissa ilmauksissa on jonkinasteista affektisuutta 

läsnä. Englanti on kommenteissa aktiivisena toimijana, jonka toiminnan kohteena on 

suomen kieli (vrt. esim. Haakana & Mäntynen 2002: 309 ja Keisu: 2014: 41–42). Tämä 

heijastelee käsityksiä valtasuhteista: englantia pidetään suomea vahvempana toimijana. 

Suomen kielen sen sijaan katsotaan hiipuvan tai köyhtyvän, ja sen aseman nähdään 

heikkenevän. Vaikka edellä mainitut ilmaukset ovat affektisia, samoissa kommenteissa 

esiintyy myös toisenlaisia näkemyksiä tilanteesta: kehitys nähdään luontaisena, 

välttämättömänä, täysin ymmärrettävänä ja Suomen monikielistyminen rikkautena. 

Tulkitsenkin vastaukset niin, että informantit kykenevät analysoimaan ilmiötä eri 

näkökulmista: liki jokainen aluksi negatiivisesti muutosta kommentoinut päätti 

kommenttinsa suomen kielen kannalta optimistisempaan tai ainakin neutraalimpaan 
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näkemykseen. Toki myös tässä haastattelijan läsnäolon vaikutus herättää kysymyksiä 

suuntaan ja toiseen.  

 

 

5 Lopuksi 

 

Tässä luvussa teen ensin yhteenvetoa ja päätelmiä tutkimustuloksistani. Tämän jälkeen 

(alaluvussa 5.2) käsittelen tutkimukseni luotettavuuteen liittyviä seikkoja ja pohdin 

vielä viimeisessä alaluvussa (5.3) mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

5.1 Yhteenvetoa ja päätelmiä 

 

Esitin tutkielmani alussa kaksi tutkimuskysymystä. Ensinnäkin halusin selvittää, miten 

informantit kuvailevat työssään käyttämäänsä kieltä ja sen tilanteista vaihtelua. Havaitsin, 

että yleisesti työelämän kieltä koskevissa kommenteissa toistuvat tietyt ilmaukset: 

työkavereiden kesken puhutaan pääosin rennosti, kun taas asiakkaiden tai muiden 

työpaikan ulkopuolisten kanssa kieli on virallisempaa tai huolitellumpaa. Myös kielen 

ymmärrettävyys nousi kommenteissa merkittäväksi seikaksi: siitä puhuivat muun muassa 

toimittaja M84 ja myyntiedustaja M48. Hyvin samankaltaisia kuvauksia on havaittu myös 

aiemmissa tutkimuksissa: esimerkiksi Mielikäinen & Palander (2014a: 232) ovat 

todenneet, että tilanteisesta ja sosiaalisesta vaihtelusta puhuminen kytkeytyy pääosin 

muutamiin sanapesyeisiin, joihin edellä olevat ilmaukset kuuluvat. Tutkielmani 

kommenteissa usein esiintyvät tavallinen ja normaali ovat ilmauksia, jotka toistuvat 

paitsi maallikoiden kuvauksissa tarkoittamassa murteetonta kieltä (mts. 90) myös 

kieliasiantuntijoiden kielijutuissa viittaamassa hyvään kieleen (Mäntynen 2003: 165–

166).  

Vaikka informantit kuvailevat työelämän kieltä suurin piirtein samoilla ilmauksilla, 

eroja ilmenee ennen kaikkea siinä, miten he asemoivat itsensä ja oman kielensä suhteessa 

työpaikan kielikäytänteisiin. Joidenkin kohdalla kielelliset valinnat jättävät avoimeksi, 

lukevatko he itsensä tietynlaisen kielen käyttäjiksi. Tähän voi olla eri syitä: informantti 

saattaa esimerkiksi hävetä jotakin piirrettä työpaikalla puhutussa kielessä tai haluta 

näyttäytyä paremmassa valossa haastattelijan silmissä (ks. M48 ja kiroilu esimerkissä 

23). Hän voi kielellisellä valinnallaan erottautua joko implisiittisesti (ks. N80 esimerkissä 

9) tai eksplisiittisesti (ks. N57a esimerkissä 17) työyhteisön kielenkäytöstä. Joidenkin 
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informanttien kohdalla (esim. M54) sen sijaan vaikuttaa siltä, että he asemoivat itsensä 

selvästi ja luontevasti työyhteisönsä jäseniksi myös kielellisesti. 

Toisena tutkimuskysymyksenä esitin, millaisia kieli-ideologioita ja -asenteita 

haastateltavien kuvauksista heijastuu. Tarkastelin haastateltavien suhtautumista 

erityisesti kolmeen työelämän kieleen liittyvään teemaan: kielimuotojen vaihteluun, 

puhutteluun ja monikielisyyteen. Kommentoin seuraavaksi yhdessä sekä asenteita että 

ideologioita. En kuitenkaan pyri sijoittamaan informantteja selkeisiin kieli-ideologisiin 

lokeroihin. Se ei olisi mielekästä eikä edes mahdollista, sillä kommenteissa tulee ilmi 

kieli-ideologioiden ristikkäisyys, päällekkäisyys ja jopa vastakkaisuus yksilötasolla, jopa 

saman kommentin sisällä. Kuten totesin alaluvussa 2.5.1, tämä on Mäntysen (2012: 328–

330) mukaan ideologioille tyypillistä.  

Murteellisuus nousee varsin vahvasti esiin, kun tutkimani yksilöt kuvailevat eri 

kielimuotojen käyttöä työelämässä. Tämä oli sikäli odotuksenmukaista, että 

haastateltavista neljällä on vahva aluemurteellinen tausta ja näistä kolme on muuttajia. 

Kuvittelin kuitenkin, ettei murteiden käyttö työssä aiheuttaisi enää näin paljon pohdintaa. 

Muuttajuus saattaa toki lisätä oman kielenkäytön tarkkailua, joutuuhan ihminen uudessa 

ympäristössä kiinnittämään eri tavalla huomiota kieleensä ja käyttäytymiseensä (ks. 

Nuolijärvi 1986: 12). Tämä näkyy myös tutkimieni yksilöiden kohdalla, sillä kaikki 

muuttajat ovat selvästi pohtineet käyttämäänsä kieltä ennenkin.  

Muuttajista suurin osa kuvailee kielensä olevan eri murteiden sekoitusta. Niin kuin 

olen jo kertonut, kyseessä on toistuva ilmiö esimerkiksi kansanlingvistiikassa (ks. esim. 

Mielikäinen & Palander 2014a, 2014b: s.v. sekakieli.) Kiinnostavaa on, että kuvauksissa 

ilmenee usein myös jonkinlaista kontrastointia: sekakieltä kommentoidaan rinnastamalla 

se puhtaaseen tai aitoon murteeseen. Tässä on havaittavissa samankaltaista kaikua kuin 

puhtaasta kielestä puhuttaessa: sekoituksiin suhtaudutaan kielteisesti, koska niistä 

puuttuu aitoutta ja alkuperäisyyttä (vrt. Mielikäinen & Palander 2014a: 228–229). 

Käsityksen taustalla on 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa vallinneen purismin 

piirteitä. Muiden kielen vaikutteista vapaan kielen paremmuus siirretään tosin tässä 

yhteydessä koskemaan murteita. (Mts. 87.)  

Murteellisten piirteiden tietoista vähentämistä työelämässä kommentoi kaksi 

informanttia: toimittaja M84 ja opettaja N57a. Syy yleiskielisempään puhetapaan 

vaihtelee: Toimittajalla siihen vaikuttavat selkeästi yhteiskunnan normit, joihin on 

viitannut myös Nuolijärvi (1986: 20–21) käsitellessään tietyissä töissä ilmenevää 

”laajempaa yhteiskunnallista kontrollia”. Opettajan työssä syy puheen 
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yleiskielistämiseen on sen sijaan pragmaattisempi: yleiskielellä halutaan varmistaa 

viestin perille meneminen. Tämänkaltaisista kommenteista heijastuu nähdäkseni 

sopivuuden ideologia: eri kielimuotojen katsotaan soveltuvan toisia paremmin eri 

tilanteisiin. 

Jonkinlaiseen murteelliseen ääripäähän sijoittuu Pohjanmaalla koko ikänsä asunut 

N57b, joka pyrkii varsin tietoisesti pitämään omasta murteestaan kiinni tilanteessa kuin 

tilanteessa – sekä työssä että vapaalla. Hän ilmoittaa olevansa ylypiä murteestaan ja siitä, 

että saa käyttää sitä. Informantin kuvauksissa kiinnostavaksi käsitepariksi nousee 

kuitenkin murteen ja fiksun kielen kontrastointi. Tässä on mielestäni samaa kuin 

Mäntysen esittämässä (1996: 508) rento–epäasiallinen-vastakohtaparissa: murteen 

vastakohta ei tyypillisesti ole fiksu kieli, mutta kommentissa se esitetään sellaisena. 

Vaikka N57b viittaisi tällä yksiselitteisesti kirja- tai yleiskieleen, ei ole lainkaan 

yhdentekevää, että hän ilmentää tätä juurikin ilmauksella fiksu kieli. Kuvauksesta 

heijastuu standardikielen prestiisiarvo: se näyttäytyy jollain tavalla ”parempana” 

kielimuotona kuin murre. Sen taustalla voidaan nähdä preskriptiivinen normijärjestelmä, 

jonka ytimessä on ”oikean” erottaminen ”väärästä” ja joka on istutettu erityisesti 

vanhempiin sukupolviin esimerkiksi kouluopetuksen kautta (ks. esim. Vaattovaara & 

Soininen-Stojanov 2006: 226). 

Kaiken kaikkiaan normatiivisuutta ilmenee monien muidenkin informanttien 

kuvausten taustalla – niin nuorten kuin vanhempienkin. Se on konkreettisesti 

havaittavissa esimerkiksi tiettyjen verbien, kuten yrittää, pyrkiä (esim. pyrin puhumaan 

kirjakieltä) käytöstä sekä nesessiiviverbien ja konditionaalin esiintymisestä – useissa 

tapauksissa myös jälkimmäisten yhdistelmästä: esim. pitäis tai täytyis. Normatiivisten 

näkemysten esiintyminen kommenttien taustalla voi toki olla myös haastattelijan eli 

kieliammattilaisen läsnäolon vaikutusta. 

Tutkielmani alkupuolella esitin hypoteesin, että erilaiset taustamuuttujat, kuten ikä 

tai ammatti, vaikuttavat todennäköisesti informanttieni suhtautumistapoihin. Arvelin, että 

eri sukupolvien välillä olisi havaittavissa variaatiota asenteissa. Kovin syvälle luotaavia 

johtopäätöksiä en voi rajallisen aineistoni perusteella tehdä, mutta analysoimieni 

esimerkkien pohjalta vaikuttaa siltä, että jonkinasteista variaatiota kyllä esiintyy, mutta 

se ei ilmene niin selväpiirteisesti, että esimerkiksi eri sukupolviin kuuluvat voisi suoraan 

erottaa toisistaan. 

Puhutteluosio on käsittelemistäni teemoista ainoa, jossa on havaittavissa 

mahdollisesti iästä riippuvaa vaihtelua asenteissa. Kaikki tutkimani yksilöt kyllä 
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vaikuttavat hyväksyvänsä sinuttelun, mutta asenteeseen on päädytty eri reittejä: hieman 

kärjistäen ilmaistuna nuorempien mukaan sinuttelu on nykyaikaista ja reilua, kun taas 

vanhemmat kokevat, että kyseessä on muutos, johon on ollut pakko sopeutua. 

Työelämässä puhuttelukäytänteitä määrittävät paitsi keskustelukumppanin ikä, tuttuus ja 

tilanteen muodollisuus myös sitoutuminen noudattamaan oletettuja normeja. Normeihin 

orientoitumisesta kertoo esimerkiksi toimittajan, M84:n, kommentti (esim. 33), ettei hän 

julkisessa tilaisuudessa esiintyessään sinuttelisi poliitikkoja. Toisaalta myös erilaiset 

elämänkokemukset vaikuttavat suhtautumistapoihin: N87 on asunut Ranskassa ja 

Italiassa, joissa teitittely on huomattavasti yleisempää kuin Suomessa, ja hän hieman 

vieroksuukin sinuttelua ollessaan työroolissa. Useissa puhuttelututkimuksissa esiin 

nousseita yksilöllisiä eroja (ks. esim. Yli-Vakkuri 1989: 65; Lappalainen 2015a: 100, 

2016: 47) on siis havaittavissa myös informanttieni kohdalla.  

Ajattelin iän vaikuttavan myös suhtautumistapoihin, jotka koskevat eri kielten 

käyttöä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei iän merkitys ole ainakaan selvästi rajattavissa; 

koulutustaustalla näyttää aineistossani olevan suurin merkitys kielitaidon kannalta (vrt. 

esim. M48 ja M54). Toisin kuin olin olettanut, englannin kielen kanssa eivät kuitenkaan 

kohdanneet epävarmuutta vain vähemmän kouluttautuneet (vrt. esim. Bergroth 2007), 

vaan kieli aiheutti ainakin jossain määrin haasteita myös sellaisille informanteille, jotka 

olivat käyttäneet englantia paljon elämässään (ks. N57a:n katkelmat alaluvussa 4.4). 

Toisaalta omat elämänkokemukset ovat saattaneet johtaa tilanteeseen, jossa englannin 

käyttö tuntuu joissain tilanteissa jopa luontevammalta kuin suomen käyttö, niin kuin  

N87:n tapauksessa vaikuttaa käyneen.  

On huomionarvoista, että riippumatta siitä, miten englannin käyttöä kommentoitiin 

oman työn kannalta, haastateltavat kuvasivat lähes poikkeuksetta varsin 

negatiivissävytteisesti englannin kielen käytön lisääntymistä Suomessa: heidän 

mukaansa englanti muun muassa pakkaa päälle ja köyhdyttää suomen kieltä. Suomen 

kieli sen sijaan nähdään passiivisempana toiminnan kohteena. Näkemyksistä kuvastuu 

puristinen näkökulma; ajatus, että kieli olisi pidettävä puhtaana vieraista vaikutteista. 

Tämä ei kuitenkaan heijasta näkemyksiä kokonaisuudessaan: liki kaikki informantit 

pitävät kehitystä luontaisena, välttämättömänä ja täysin ymmärrettävänä. He näkevät siis 

kielellä selkeästi myös välineellistä arvoa nykyajan globaalissa maailmassa, ja välineen 

muuttuminen on välttämätöntä silloin, kun maailma muuttuu. 
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5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja metodin toimivuus 

 

Kaikista tutkimus- ja analyysimenetelmistä voidaan eritellä sekä hyviä että huonoja 

puolia. Aloitan tämän osion käsittelyn pohtimalla, mitä etuja ja haasteita 

haastattelututkimus – tarkemmin kielielämäkertahaastattelu – pitää sisällään.  

Yleisesti voidaan sanoa, että elämäkertahaastattelu on toimiva sellaisissa 

tutkimuksissa, joissa halutaan ymmärtää toisten ihmisten kokemuksia ja tietää, miten 

ihmiset jäsentävät kokemuksia suhteessa elämänkulkuunsa (Estola, Uitto & Syrjälä 2017: 

128). Kielielämäkertahaastattelu on nähdäkseni niin kutsuttu temaattinen 

elämäkertahaastattelu. Elämän eri teemat kuitenkin sekoittuvat väistämättä, sillä ihmisten 

kertoessa elämästään monet aiheet linkittyvät toisiinsa. (Mp.) Tämä näkyi sekä hyvällä 

että hieman haastavalla tavalla myös omassa aineistossani: vaikka työelämäosio oli 

haastattelurungossa oma erillinen kokonaisuutensa, työ nousi esiin monissa eri kohdissa. 

Sen vuoksi minun piti luonnollisesti tutustua haastatteluihin kokonaisuudessaan; en 

voinut sivuuttaa sellaisiakaan, joissa varsinaisen työelämäosion käsittely oli jäänyt 

lyhyeen. Tämä toisaalta myös takasi sen, ettei minulta todennäköisesti jäänyt 

huomaamatta työelämän kannalta relevantteja teemoja. 

Mainitsin jo aiemmin, että haastattelut toteutettiin pääosin opiskelijavoimin, eli liki 

jokaisen haastattelun on tehnyt eri ihminen. Sama pätee litteraatteihin, sillä melkein 

kaikki myös litteroivat itse tekemänsä haastattelun. Kun tutkimuksessa käytetään useita 

haastattelijoita, on erityisen tärkeää, että heidät on koulutettu tehtävään (Hirsjärvi & 

Hurme 2015: 184). Kaikki Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen 

haastattelijat saivat koulutuksen, ja he tekivät myös harjoitushaastattelun ennen 

varsinaista tilannetta. Toisaalta monet olivat haastattelijan roolissa ensimmäistä kertaa, 

joten kokemattomuus saattoi vaikuttaa lopputulokseen. Haastatteluja läpi käydessäni 

havaitsin hajontaa esimerkiksi siinä, mitä kysymyksiä haastateltavalle on esitetty, miten 

kysymykset on muotoiltu ja miten paljon lisäkysymyksiä on tehty. Toisaalta uskon, että 

monien haastattelijoiden käytöstä voi olla myös hyötyä: tällöin yhden haastattelijan 

maneerit eivät vaikuta kaikkiin haastatteluihin ja kukaan ei ehdi leipiintymään työhön. 

Uskon myös luotettavuuden parantuneen siten, että olen itse käynyt jokaisen haastattelun 

läpi ja yhtenäistänyt litteraattien merkitsemistapoja.  

Olen tutkielman eri vaiheissa nostanut esiin haastattelijan mahdollisen vaikutuksen 

haastateltavan vastauksiin. Tämä on mielestäni tärkeää tiedostaa – erityisesti 

haastattelijan asema kieliammattilaisena (tai tulevana sellaisena) voi olla vastausten 
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kannalta merkityksellinen. Koen kuitenkin, että tämäntyyppisessä tutkimuksessa on 

oleellista juuri se, miten kieliasenteita tuotetaan tässä nimenomaisessa kontekstissa – ei 

siis pyritäkään tekemään sellaisia yleisluontoisia päätelmiä, jotka kertoisivat ”totuuden” 

yksilön päänsisäisistä asenteista (ks. tarkemmin alalukua 2.5.2). Estola, Uitto ja Syrjälä 

(2017: 128) korostavat samankaltaista päätelmää myös elämäkertahaastattelua 

kuvatessaan: se ”tuottaa yhden mahdollisen elämäntarinan, jonka muotoutuminen on 

sidoksissa aikaan, paikkaan, vuorovaikutukseen ja kulttuurisiin tekijöihin”. 

Myös diskurssianalyysin luotettavuuteen liittyy erilaisia edellytyksiä. Sen käyttö 

edellyttää ennen kaikkea, että tutkimus on mahdollisimman läpinäkyvä: tutkijan tulee 

perustella valintojaan ja selventää lukijalle, miksi ja miten on niihin päätynyt (Pietikäinen 

& Mäntynen 2009: 168–169). Olen pyrkinyt perustelemaan näkemykseni 

mahdollisimman kattavasti ja läpinäkyvyyden vuoksi olen esittänyt katkelmat tutkielman 

osana, jotta jokainen lukija voi arvioida tulkintojani. Katkelmien osalta haasteeksi 

osoittautui kontekstin rajaaminen: analyysin kannalta olisi tarpeellista nähdä, mitä ja 

miten on kysytty. Olenkin yleensä jättänyt kysymyksen näkyviin, mutta aina tämä ei ole 

ollut mahdollista tilankäytöllisistä syistä.  

Nähdäkseni diskurssianalyysi soveltui tämänkaltaisen aineiston käsittelyyn varsin 

hyvin. Sen avulla kykenin mielestäni havaitsemaan myös kielenkäyttöön sulautuneita 

asenteita, joita ei ole tuotettu suoraan metakielen avulla. Huomautin tehdessäni 

alaluvussa 5.1 päätelmiä tutkielmani tuloksista, että kieli-ideologiat ovat useiden 

informanttien kommenteissa läsnä rinnakkaisina, päällekkäisinä ja vastakkaisina. Siksi 

tämäntyyppisen aineiston analysointiin voisi olla varsin hedelmällistä soveltaa myös 

neksusanalyysiä (ks. esim. Pietikäinen 2012), jonka avulla kieli-ideologioiden 

kerroksellisuus ja dynaamisuus tulisivat selvemmin näkyviin.  

 

5.3 Jatkotutkimusaiheita 

 

Kuten olen jo aiemmin maininnut, työelämän kielessä ja siihen liittyvissä käsityksissä on 

paljon tutkimatonta maaperää. Valitessani informantteja tutkimukseeni Sata suomalaista 

kielellistä elämäkertaa -hankkeen aineistonkeruu oli vasta alkuvaiheessa, joten 

haastatteluja oli saatavilla vähän. Nyt kesällä 2018 aineistonkeruu on saatu päätökseen. 

Olisikin kiinnostavaa lähestyä työelämäteemaa muuten samoista lähtökohdista kuin tässä 

tutkimuksessa, mutta isommalla otannalla; tutkimalla suurempia ryhmiä tai useammalla 

eri vuosikymmenellä syntyneitä. Toisin kuin oma tutkimukseni isompi otanta voisi tuoda 
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selkeämmin esiin mahdollisia eroja sukupolvien asenteissa. Myös muiden kuin 

suomenkielisten mukaan ottaminen toisi uusia näkökulmia. Toisaalta myös samoissa 

informanteissa riittäisi tutkittavaa: ennen kaikkea olisi mielenkiintoista analysoida, miten 

he todellisuudessa käyttävät kieltä työelämän eri tilanteissa ja verrata havaintoja tämän 

tutkimuksen tuloksiin. 

Olen tutkimuksessani esittänyt satunnaisia huomioita haastattelijan ja 

haastateltavan vuorovaikutuksesta. Siitä olisi ammennettavissa paljon enemmänkin 

esimerkiksi siten, että haastateltavien vastauksia peilaisi systemaattisesti haastattelijan 

kysymyksiin ja kommentteihin. Lisäksi tutkittavaa riittäisi siitä, kenen näkökulmasta 

asioita esitetään. Olen kommentoinut joissain yhteyksissä esimerkiksi nollapersoonan, 

passiivin sekä avoimen yksikön 1. ja 2. persoonan käyttöä. Niiden esiintymiskontekstin 

ja referentiaalisuuden systemaattisempi tarkastelu olisi myös kiinnostava 

jatkotutkimusaihe.  

Käsittelemistäni teemoista erityisesti monikielisyydestä olisi ammennettavissa 

enemmän, myös tutkimieni informanttien kohdalla. Lisäksi eräs työelämänkin kannalta 

hyvin ajankohtainen teema jäi odottamaan innokasta tutkijaa: digitalisaatio. Esimerkiksi 

digitalisaation vaikutukset työelämän kielitilanteisiin sekä kielenkäyttäjien 

suhtautuminen sen myötä tapahtuneisiin muutoksiin olisivat varmasti hedelmällinen 

tutkimuskohde. Olisin mielelläni sisällyttänyt sen tutkielmaani, mutta informanttieni 

haastatteluissa teema jäi sen verran marginaaliseksi, etten kokenut sen mukaan ottamista 

relevantiksi.  
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Liite 1. Haastattelurunko  

 

Henkilötietolomakkeen täyttö ennen haastattelua: lomakkeen voi pitää esillä ja 

hyödyntää sitä kysymyksien valinnassa. Lihavoituna kysymykset, jotka ainakin 

kysytään jokaiselta (sanamuotoa saa muuttaa). 

 

Avainkysymys, joka ohjaa haastattelua:  

Miten tiivistäisit LYHYESTI tähänastisen elämäsi tärkeimmät vaiheet?  

 

PERHE JA LÄHISUKULAISET 

- Vanhemmat 
o Ovatko vielä elossa? 
o Oletko kiinnittänyt huomiota heidän puhetapaansa/murteeseensa? 

Kuuluuko kotiseudun kielimuoto heidän puheestaan?  
- Isovanhemmat 

o Milloin he ovat syntyneet? Ovatko vielä elossa? 
o Mistä isovanhempasi ovat kotoisin? Kuuluuko se heidän puheestaan 

/ oletko kiinnittänyt huomiota heidän puhetapaansa/murteeseensa? 
o Mitä isovanhempasi tekivät työkseen? 

- Sisarukset 
o Onko sinulla sisaruksia? Minkäikäisiä? 
o Missä asuvat?  
o Mitä he opiskelevat/tekevät työkseen? (Lapsilta, joilla nuoria sisaruksia, 

voi kysellä esim. sisarusten harrastuksista.) 
- Nykyinen perhe 

o Puoliso 
▪ Miten kauan olette olleet yhdessä? 
▪ Onko hänen puhetapansa erilainen kuin omasi? Onko se 

muuttunut? 
o Lapset ja lastenlapset? (Syntymävuodet, asuinpaikat, ammatit)  

- Kuinka paljon olet tekemisissä isovanhempiesi / vanhempiesi / sisarustesi / 
aikuisten lastesi / lastenlastesi kanssa? Miten pidät yhteyttä ja millä 
kielellä? (Vain lyhyesti, jos haastateltavalla iso perhepiiri.) 

 

Monikieliset ja maahanmuuttajat 

- Mitä kieliä olet puhunut perheesi kanssa eri vuosikymmenillä? (Vanhemmat, 
sisarukset, puoliso, lapset, isovanhemmat) 

- Mitä kieltä vanhempasi käyttävät keskenään? Onko siinä vaihtelua? 
- Aiotko puhua x-kieltä lapsillesi/lapsenlapsillesi? 
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MUUTTAMINEN 

a) Niille, jotka eivät ole muuttaneet: 
- Oletko koskaan harkinnut muuttamista? 
- Miksi et ole muuttanut? / Mikä on saanut sinut pysymään paikkakunnalla? Mitä 

kotipaikka merkitsee sinulle? 
- Jos muuttaisit, mikä olisi mieluisin asuinpaikka? 

o Entä Helsinki? Mainitse kolme asiaa, jotka liittyvät Helsinkiin. 
(Kysymys mukana toisen tutkimushankkeen toiveesta. Kysytään 
sopivassa kohdassa myös helsinkiläisiltä.) 

 

b) Muuttajat (Jos useita muuttoja, voi kysyä kustakin erikseen. Keskitytään 
niihin, jotka haastateltava itse kokee tärkeiksi. Varottava, ettei mene liikaa 
aikaa.) 

- Milloin olet muuttanut? 
- Miksi muutit paikkaan X? (Oliko muuttopaikkakunta itsestään selvä valinta?) 
- Miltä muuttaminen tuntui? Kiinnititkö huomiota kieleen? Oliko se erilaista? 
- Oliko sinulla sukulaisia tai ystäviä paikassa X? 
- Pidätkö yhteyttä entiselle kotipaikkakunnallesi?  

o Miten ja kuinka usein?  
- Mitä entinen kotipaikkakunta sinulle merkitsee nyt?  

o Oletko koskaan ajatellut muuttaa takaisin? Luuletko, että viihtyisit siellä 
yhtä hyvin kuin täällä? Kaipaatko sieltä jotain erityisesti? 

o Ovatko ihmiset erilaisia siellä kuin täällä? 
- Entä mitä nykyinen kotipaikka merkitsee sinulle? Kuinka hyvin olet mielestäsi 

sopeutunut kielellisesti?  
- Entä Helsinki? Mainitse kolme asiaa, jotka liittyvät Helsinkiin. (Kysymys 

mukana toisen tutkimushankkeen toiveesta. Kysytään sopivassa kohdassa myös 
helsinkiläisiltä.) 

- Miten kuvailisit itseäsi: koetko itsesi ennemmin X-paikkakuntalaiseksi vai Y-
paikkakuntalaiseksi? Voit kuvata esim. prosentein. 

- Mainitse 
o  jokin sana, jonka huomaat säilyneen entisestä kotimurteestasi / 

entisen kotipaikkakunnan puhekielestä? 
o jokin sana, jonka huomaat tarttuneen uuden paikkakunnan 

murteesta/puhekielestä? 
 

KÄSITYS OMASTA KIELESTÄ JA SEN KÄYTÖSTÄ 

- Oletko koskaan kiinnittänyt huomiota omaan puhetapaasi? (Kysytään, jos ei ole 
edellä tullut esille.) 

- Miten luonnehtisit nykyistä puhetapaasi?  
- Muutatko joskus tietoisesti puhetapaasi? Huomaatko, että se muuttuu 

joskus automaattisesti? Puhutko eri tavalla esim. 
o puolisollesi 
o vanhemmillesi 
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o lapsillesi 
o työssäsi 
o ulkomaalaisille 

- Vaikuttaako tieto puhekumppanin taustasta siihen, miten puhut hänelle? 
Jos vaikuttaa, miten? 

o esim. murre- tai kielitausta, koulutus 
- Millaisissa tilanteissa kirjoitat suomen kielellä? Vaihteleeko kirjoitustapa 

eri tilanteissa tai medioissa? 
o työhön liittyvät tilanteet 
o päiväkirja, blogi… 
o sähköposti, perinteiset kirjeet 
o Facebook, Instagram, Snapshat, keskustelupalstat; tekstiviestit, 

Whatsapp-viestit 
- Ovatko muut kiinnittäneet huomiota kielenkäyttöösi? (Jos tästä ei 

keskusteltu jo muuttojen yhteydessä.) 
- Oletko kokenut joskus epävarmuutta puhetapasi/kirjoitustapasi vuoksi? 

o Tuleeko mieleesi jokin kiusallinen kielenkäyttötilanne? 
 

ERI KIELET: KIELITAITO, ERI KIELTEN KÄYTTÖ 

Jos haastateltava käyttää arjessaan aktiivisesti useita kieliä, näistä asioista voi puhua 

pidempään. Jos kyse vain koulussa tai harrastukseksi opiskelluista kielistä, kohdan voi 

ohittaa nopeammin. 

- Milloin ja miten olet oppinut osaamiasi kieliä? 
- Millainen suhde sinulla on näihin kieliin? 
- Missä yhteyksissä käytät näitä kieliä? 
- Miten kuvailisit kielitaitoasi eri osa-alueilla: puhuminen, ymmärtäminen, 

lukeminen, kirjoittaminen? 
- Mitä kieliä kuulet/puhut arjessasi (esim. koulu, työpaikka, 

joukkoliikennevälineet, harrastukset)? 
- Mitä kieliä haluaisit vielä mahdollisesti oppia? Miksi? 

 

Kaksi/monikieliset ja ei-äidinkieliset suomenpuhujat 

- Minkä kielen opit ensin? Mitä kieltä osaat parhaiten? Mikä on virallisesti 
äidinkielesi? 

- Kuinka suomenkielinen/x-kielinen olet? Kuvaa prosenttiosuuksin. 
- Mitä ajattelet monikielisyydestä? 
- Oletko opiskellut x-kieltä? Mitä kieliä osasit mennessäsi kouluun? 
- Millaiseksi arvioit kielitaitosi näillä osa-alueilla: puhuminen, ymmärtäminen, 

lukeminen, kirjoittaminen 
- Oletko saanut kommentteja kielitaidostasi esim. suomenkielisiltä? Millaisia? 
- Millä kielellä ajattelet, näet unia, lasket päässä? Entä kiroilet? 
- Huomaatko joskus puhuvasi eri kieliä samassa tilanteessa / saman ihmisen 

kanssa? Jos, niin miten kuvailisit kielenkäyttöäsi? Jos et, miksi?  
- Kuinka paljon sinulla on yhteyksiä x-kielisiin? 
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o Millaisia yhteyksiä?  
o Miten pidät yhteyttä? 
o Kuinka usein käyt X:ssä? 

- Toimitko joskus tulkkina? Miltä se tuntuu? 
- Miten olet kokenut enemmistön suhtautuvan omaan kieliryhmääsi ja sen 

käyttöön? Ovatko asenteet muuttuneet?  
- Puhutko [x:ää] julkisilla paikoilla? Vältätkö koskaan suomen / x:n puhumista? 

Miksi? 

- Mikä on vaikeaa/helppoa suomen kielessä? (ääntäminen, kirjoittaminen, 
puhuminen) 

- Onko ollut erityisiä tilanteita (nyt tai joskus aiemmin) jolloin sinun on ollut 
vaikea ymmärtää suomea? Missä? 

- Pidätkö suomen opiskelua tärkeänä? Miksi? (Millaista suomea haluaisit oppia 
lisää?) 

- Olitko opiskellut suomea jo ennen Suomeen tuloa? 
- Millaisissa tilanteissa olet oppinut suomea parhaiten? Millaiset metodit ovat 

auttaneet? 
- Millaista tukea olet saanut kielenoppimiseen? 
- Mitä neuvoja antaisit niille, jotka ovat vasta aloittamassa suomen kielen 

oppimista?  
- Kuinka paljon olet kuullut eri murteita? 

 
ERI KIELIIN JA KIELIMUOTOIHIN LIITTYVÄT KÄSITYKSET JA 
ASENTEET (näitä voi kysyä jo elämänvaiheiden yhteydessä, painotus erityisesti 
muutokseen) 

- Mitä suomen kieli / äidinkielesi [muunkielisiltä kysytään ensin ”omasta” 
kielestä, vasta sitten suomesta] merkitsee sinulle? Millaisia mielikuvia se 
sinussa herättää? 

o Onko suomen kieli / äidinkielesi mielestäsi muuttunut elämäsi aikana? 
Jos on, miten? Onko muutos mielestäsi hyvä vai huono asia?  

o Oletko huomannut muutoksia  
▪ esim. murteiden käytössä? 
▪ puhuttelutavoissa (esim. sinuttelu/teitittely) jne.? 

o Millaista kohteliaisuutta arvostat asiakaspalvelutilanteessa?  
▪ Tuleeko mieleesi tilanteita, joissa asiakaspalvelija olisi 

käyttäytynyt epäkohteliaasti? Entä ylikohteliaasti? 
- Millaisena näet suomen kielen tulevaisuuden esim. seuraavan 100 vuoden 

aikana? Entä ruotsin ja muiden Suomessa puhuttavien kielten? 
- Mitä ajattelet monikielisyydestä? 
- Onko muiden kielenkäytössä piirteitä tai sanoja, jotka ärsyttävät sinua? Jos 

on, millaisia? 
- Millaisia mielikuvia suomen murteet herättävät? Entä slangi? 
- Kuinka paljon seuraat radiota/televisiota/nettiä? (Avainkysymys, joka ohjaa 

seuraavia) 
- Millä kielellä seuraat mediaa, luet kirjoja, katsot elokuvia jne.? 
- Mitä mieltä olet radiossa/televisiossa/lehdissä/internetissä käytettävästä suomen 

kielestä? 
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o Millaisissa tilanteissa mediassa voi mielestäsi käyttää murretta? 
o Pitääkö asiaohjelmissa/teksteissä käyttää mielestäsi 

yleiskieltä/kirjakieltä? 
o Mitä mieltä olet asiaohjelmien puhuttelutavoista? Pitäisikö niissä 

sinutella/teititellä nykyistä enemmän? 
o Mitä mieltä olet kielenhuollosta? (Esim. Kielitoimiston suositukset ja 

muutokset niissä, kuten alkaa tekemään -tapaus) 
- Huomaatko eroja a) eri ikäryhmien välillä, b) miesten ja naisten välillä, c) 

eri sosiaaliryhmien välillä? Jos huomaat, millaisia?  
o Millaiset puhetavat ja sanat ovat mielestäsi tyypillisiä nuorille? 

- Oletko kiinnittänyt huomiota ei-äidinkielisten suomeen? Miten se 
mahdollisesti poikkeaa äidinkielisten suomesta? 

- Oletko joutunut tilanteisiin, joissa et ymmärrä jotain (suomenkielistä) 
tekstiä tai mitä joku Sinulle sanoo (suomeksi)? (Esim. lääkäri, Kelan kirje, 
vieras murre tai aksentti) 
 

LAPSUUDEN KIELIMAISEMA (Erityisesti lapsille/nuorille tai vähäpuheisille 
haastateltaville. Nämä kysymykset voi kysyä jo aiempien kysymysten yhteydessä, 
jos tuntuu luontevalta.) 

- Miten vietit lapsena vapaa-aikaasi?  
o Millaisia leikkejä leikit sisällä/ulkona? 
o Millaisia harrastuksia sinulla oli? 
o Millainen oli lähin kaveripiirisi? Keitä siihen kuului? 

- Minkälaista puhekieltä kotona käytettiin? 
- Kiinnitettiinkö kotona huomiota kielenkäyttöön ja käytöstapoihin? 

o esim. kiroilu, murteen/slangin käyttö, tervehtiminen 
- Millaisia muistikuvia Sinulla on koulun kielenkäytöstä? 

o Kiinnittivätkö opettajat huomiota oppilaiden kielenkäyttöön? Jos 
kiinnittivät, miten? 

▪ Millaisia opettajia sinulla ylipäätään oli? 
o Puhuttiinko välitunneilla eri tavalla kuin oppitunneilla? 
o Millaisia muistoja sinulla on äidinkielen tunneilta? 

▪ Mikä on jäänyt parhaiten mieleen? 
▪ Mikä kiinnosti eniten? 
▪ Mikä oli vaikeaa/helppoa? 
▪ Millaisia kirjoja luitte koulussa? 

- Milloin ensi kertaa kiinnitit huomiota siihen, että ihmisillä on erilaisia 
puhetapoja? Missä tilanteessa? (Jos tätä ei käsitelty muuttojen yhteydessä.) 

- Jos vietit kesiä muualla kuin kotiseudulla, kiinnititkö huomiota puhetapojen 
eroihin? Huomasitko omassa puhetavassasi muutoksia? 

 

NUORUUS, KOULU JA OPISKELU / ARMEIJA 

- Miten vietit nuorena vapaa-aikaasi? 
o Kuuluitko johonkin kaveriporukkaan tai alakulttuuriin? 
o Mitä harrastit? 
o Lapsilta/nuorilta: Onko koulussasi erilaisia porukoita? Millaisia? 
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- Mikä oli eri kielten rooli opinnoissasi (mikäli ei ole tullut tähän mennessä 
esiin)? 

Erit. aikuiset miehet: 
- Oletko suorittanut armeijan/siviilipalveluksen? Jos olet, missä? 
- Kiinnititkö huomiota puhetapojen eroihin? Jos vastaus kyllä, millaisia huomioita 

teit? 
Lasten ja nuorten kanssa koulua voi käsitellä tarkemmin: 

- Miten opit lukemaan? 
- Mitä eri kouluaineiden tunneilla tehdään? 
- Millaisia opettajia koulussasi on? Onko opettajille erilaisia puhetyylejä?  
- Onko luokallasi sellaisia, jotka ovat muuttaneet muualta ja puhuvat eri tavalla? 

 

TYÖELÄMÄ (Kysytään kaikilta työssä käyviltä ja eläkeläisiltä) 

- Mitä kieliä käytät ja kuulet töissä? Mistä työkaverisi ovat kotoisin? 
- Millaisia kielenkäyttötilanteita työhösi kuuluu? 
- Minkälaista puhekieltä töissä käytetään? 
- Miten puhut itse työkavereiden/asiakkaiden kanssa? 
- Oletko kokenut työpaikallasi kielellisiä paineita? 
- Onko työurallasi tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet 

työpaikan kielenkäyttöön? 
- Millaisena näet tulevaisuutesi työelämässä? 
- Lapset/nuoret: Tulevaisuuden suunnitelmat/haaveet ja toiveammatti? 

 

SOSIAALISET VERKOSTOT (Jos aikaa on ja ei ole käsitelty edellä.) 

- Keiden kanssa olet tekemisissä säännöllisesti viikoittain/kuukausittain? 
(Kartoitetaan sosiaalisen verkoston koostumusta) 

- Millä tavalla pidät yhteyttä (esim. kasvokkain, puhelimitse, Skype, 
sähköpostitse)? 

- Mitä kieliä / kielimuotoja käytät näissä yhteyksissä? 
 

HARRASTUKSET (Erityisesti lapset/nuoret sekä vähäpuheiset haastateltavat. Jos 
ei käsitelty edellä ja jos aikaa on.) 

- Millaisia harrastuksia sinulla on? Millaisia ihmisiä/kielimuotoja kohtaat 
harrastuksesi puitteissa? 

- Luetko kirjoja? Jos luet, millaisia? Millä kielellä/kielillä? Mitkä ovat 
mielikirjojasi? 

- Tilaatko/luetko lehtiä? Entä verkkolehtiä? 
- Pelaatko lautapelejä tai netti- tai konsolipelejä? Millä kielellä? 
- Miten paljon ja mitä sosiaalista mediaa käytät? Millä kielellä ja välineillä? 

o Luetko/kirjoitatko blogeja? 
- Onko sinulla nyt tai onko joskus ollut lemmikkieläimiä? Jos on, mitä? 

o Mikä lemmikin nimi on ja onko se nimetty jonkun mukaan? 
o Puhutko lemmikille? Miten? Onko lemmikki ”se” vai ”hän”? 
o Millaista lemmikin hoitaminen on? 
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Liite 2. Aineiston litteroinnista 

 

Kuten totesin luvussa 3.1, liki jokainen haastattelija on itse litteroinut tekemänsä 

haastattelun. Litterointi on suoritettu Elan-ohjelmalla, ja siihen on saatu yksityiskohtaiset 

ohjeet yliopistojen järjestämällä aineiston keruu -kurssilla. Tavoitteena on ollut ns. karkea 

litteraatti, eli esimerkiksi taukoja, äänenlaatua, prosodisia seikkoja ja 

päällekkäispuhuntaa ei ole merkitty. Myös assimilaatio- ja geminaatioilmiöt, diftongien 

avartumiset ja vokaalien pituuksien väliasteet on jätetty huomiotta. Sen sijaan esimerkiksi 

nauru on pääosin litteroitu. Olen itse käynyt läpi jokaisen tässä tutkielmassa käyttämäni 

litteraatin, tehnyt niihin tarkennuksia sekä yhtenäistänyt niitä tarpeen mukaan. Tässä 

joitakin lisähuomioita: 

 Litteraateissa on käytetty pieniä kirjaimia aina paitsi erisnimien yhteydessä. 

Kysymysmerkkiä on käytetty ainoastaan silloin, kun lausuma on päättynyt 

selkeästi nousevaan intonaatioon. Laskevan intonaation jälkeen on käytetty 

pistettä, ja lyhyet tauot (myös lausuman keskellä) on merkitty pilkulla.  

 Joistain kommenteista olen häivyttänyt esimerkiksi pienten paikkakuntien nimiä. 

Tämä on merkitty hakasulkein, esim. [pohjoispohjalaiselta pikkupaikkakunnalta].  

 Joistain litteraateista olen jättänyt siteeraamatta epärelevantteja osuuksia. Ne on 

merkitty kahdella ajatusviivalla – –, ja ennen kyseistä katkelmaa olen kertonut 

lyhyesti, mitä poistetussa kohdassa käsitellään. 

 Keskenjääneet sanat on merkitty yhdysviivalla, esim. asiakkait-.  

 Epäselvät kohdat on sen sijaan merkitty sulkeisiin laitetulla yhdysviivalla: (-). 

 Litteroijan kommentteja on merkitty kahdella kaarisulkeella: esim. ((nauraa)). 


