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1

JOHDANTO

Tässä gradussa tutkin Wienissä asuvien suomalaisten kieli-identiteettiä. Olen
kiinnostunut siitä, miten suomea äidinkielenään puhuvien ihmisen kieli-identiteetti
on muuttunut, kun he ovat muuttaneet saksankieliseen kieliympäristöön. Suomen ja
saksan ohella myös englanti on tärkeä kieli, jota monet Wienissä asuvat suomalaiset
käyttävät päivittäin. Toki monilla muillakin kielillä kuten ruotsilla on tärkeä rooli
useiden Wienissä asuvien suomalaisten elämässä. Käsittelen gradussani varsinaisen
kieli-identiteetin ohella myös kieliympäristöä ja kieliasenteita, sillä ne liittyvät
olennaisesti kieli-identiteettiin.
Tutkielmani ensimmäisessä luvussa eli johdannossa käsittelen ulkosuomalaisten
taustaa ja historiaa ensin yleisesti ja sen jälkeen erityisesti Wienissä asuvien
suomalaisten kannalta.
Toisessa luvussa esittelen tutkimukseni metodin eli kyselytutkimuksen, ja tämän
jälkeen esittelen kyselylomakkeella keräämäni aineiston.
Kolmannessa luvussa keskityn Wienissä asuvien suomalaisten kieliympäristöön, jota
käsittelen neljässä alaluvussa. Kolme ensimmäistä alalukua on omistettu Wienissä
asuvien suomalaisten tärkeimmille kielille suomelle, saksalle ja englannille, ja
neljännessä alaluvussa käsittelen muita kieliä.
Neljännessä luvussa käsittelen kieliasenteita. Myös tämä luku on jaettu neljään
alalukuun. Ensimmäinen alaluku on omistettu kieliasenteille yleisesti ja muut
alaluvut Wienissä asuvien suomalaisten kolmelle tärkeimmälle kielelle suomelle,
saksalle ja englannille.
Viidennessä luvussa käsittelen kieli-identiteettiä. Tämän luvun alaluvuissa käsittelen
ensin äidinkieltä, sitten kaksi- ja monikielisyyttä, sen jälkeen kieli-identiteetin
muuttumista vieraassa kieliympäristössä sekä vielä lopuksi kielen ja tunteen
suhdetta.
Kuudennessa luvussa on yhteenveto, minkä jälkeen lopussa on vielä lähteet ja liitteet.
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1.1 Ulkosuomalaiset
Termit ”ulkosuomalainen” ja ”ulkosuomalaisuus” ovat peräisin jo 1920-luvulta
(Lepola 2000: 350). Ulkosuomalaisiksi voidaan määritellä Suomen rajojen
ulkopuolella asuvat Suomen nykyiset tai entiset kansalaiset sekä heidän
jälkeläisensä, jos he kokevat tärkeäksi pitää kiinni suomalaisuudestaan (JönssonKorhola 2003: 14–15). Ulkosuomalaisten määritelmä on hieman vaihdellut, ja
esimerkiksi Jouni Korkiasaari on määritellyt ulkosuomalaisiksi ”sekä ulkomailla
asuvat nykyiset ja entiset Suomen kansalaiset että heidän jälkeläisensä, jotka katsovat
periytyvänsä suomalaisista” (Korkiasaari 1989: 2). Korkiasaari määrittelee myös
ensimmäisen, toisen ja kolmannen sukupolven ulkosuomalaiset. Ensimmäisen
sukupolven ulkosuomalaiset ovat syntyneet Suomessa, toisen sukupolven
ulkosuomalaisilla ainakin toinen vanhemmista on syntynyt Suomessa, ja kolmannen
sukupolven ulkosuomalaisilla on ainakin yksi isovanhempi, joka on syntynyt
Suomessa (Korkiasaari 1989: 2). Tutkielmassani rajaan ulkosuomalaiset vain
sellaisiin ulkomailla asuviin suomalaisiin, joiden ainoa äidinkieli tai yksi
äidinkielistä on suomi. Tässä tutkimuksessani ei ole ollut oleellista se, minkä maan
tai maiden kansalaisia tutkimukseen osallistujat ovat, joten en edes selvittänyt
osallistujien kansallisuutta vaan vain heidän äidinkielensä.
Kriteerinä maasta pysyvästi muuttamiselle pidetään sitä, että maastamuuttaja aikoo
asua ulkomailla vähintään 12 kuukautta. Tilapäinen muutto puolestaan tarkoittaa sitä,
että maastamuuttaja aikoo asua ulkomailla yli 3 kuukautta mutta alle vuoden.
(Nieminen 2004.) Olen rajannut tutkimuksen osallistujat maastamuuttajiin, jotka
asuvat pysyvästi ulkomailla, tarkemmin sanottuna Wienissä.
Suomi on ennen ollut siirtolaisille ensisijaisesti lähtömaa, mutta se on muuttunut
maahanmuuttomaaksi (Koivukangas 2003: 8). Siitä huolimatta myös maastamuutto
Suomesta on viime vuosina ollut nousussa (Tilastokeskus 2017). Suomesta muuttaa
vuosittain pois noin 12 000 henkilöä, ja he ovat enimmäkseen nuoria ja koulutettuja
(Koivukangas 2008: 521).
Suomesta on muuttanut viime vuosisatojen kuluessa pois yli 1,3 miljoonaa henkilöä,
ja tällä hetkellä ulkomailla asuu noin 1,2 miljoonaa suomalaista, jos mukaan
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lasketaan myös useamman polven jälkeläiset (Jönsson-Korhola 2003: 9). Suomessa
syntyneitä asuu Suomen rajojen ulkopuolella noin 300 000 ja toisen sukupolven
suomalaisia noin 800 000 (Koivukangas 2008: 521). Ulkomailla asuvien
suomalaisten tilastointiin liittyy kuitenkin ongelmia, vaikka Suomen
siirtolaisuustilasto onkin maailman luotettavimpia. Suomalaisten maastamuuttoa on
ollut vaikea tilastoida kautta aikain, sillä virallinen muuttoilmoitus jää usein
tekemättä. (Nieminen 2004.) Niinpä ulkosuomalaisten tarkkaa määrää on
mahdotonta laskea, koska eri maissa on erilaiset kriteerit kansallisuudelle (JönssonKorhola 2003: 9).
Suomalaisperäiset kielivähemmistöt ovat syntyneet eri tavoin eri aikoina, eivätkä ne
useinkaan muodosta yhtenäistä ryhmää, jolla on yhtenäinen kielimuoto. Ennen toista
maailmansotaa suosituimmat suomalaisten maastamuuttajien kohdemaat olivat
Yhdysvallat, Venäjä, Kanada ja Ruotsi. Toisen maailmansodan jälkeen
ylivoimaisesti suosituin suomalaisten maastamuuttajien kohdemaa oli Ruotsi.
Eurooppaan (muualle kuin Pohjoismaihin) muuttaminen oli ennen sotia vähäistä
mutta lisääntyi sotien jälkeen. Vuonna 1997 Pohjoismaiden ulkopuolisista Euroopan
maista eniten suomalaisia oli Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Espanjassa. (JönssonKorhola 2003: 9–14.)
Nykyisin niin sanotut uussiirtolaiset ovat pääasiassa melko nuoria, korkeasti
koulutettuja ja kielitaitoisia tavoitesiirtolaisia, jotka muuttavat vapaaehtoisesti
esimerkiksi työn perässä. Tavoitesiirtolaisuus viittaa vapaaehtoiseen muuttamiseen
erotuksena pakkosiirtolaisuudesta, jota on esimerkiksi pakolaisuus. Työn perässä
muuttaville uussiirtolaisille on tyypillistä, että he muuttavat useamman kerran maasta
toiseen eivätkä välttämättä jää yhteen maahan pysyvästi. (Junkkari & Junkkari 2003:
11.) Myös tämän tutkimuksen informanteista suuri osa on asunut aikaisemmin
ulkomailla jossain muussa maassa ennen Itävaltaan muuttoaan.
Ward, Bochner ja Furnham (2001) ovat tehneet jaottelun, jossa ulkomailla aikaansa
viettävät jaetaan neljään ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on turistit (engl. tourists),
jotka oleskelevat ulkomailla vain väliaikaisesti vapaa-ajallaan. Turistit ovat suurin
ulkomailla oleskelijoiden ryhmä, mutta heidän ulkomailla oleskelunsa on vain
lyhytaikaista, eivätkä turistit välttämättä ole paljon tekemisissä paikallisten
asukkaiden kanssa. Toinen ryhmä ovat oleskelijat (engl. sojourners), jotka ovat
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myöskin maassa väliaikaisesti, korkeintaan joitakin vuosia. Erona turisteihin on
kuitenkin se, että he asuvat maassa. Oleskelijat menevät ulkomaille vapaaehtoisesti
tietyksi ajanjaksoksi, joka yleensä liittyy tiettyyn tehtävään tai sopimukseen kuten
opiskeluun tai työhön. Saatuaan tämän tehtävän suoritettua heidän on määrä palata
takaisin kotimaahansa. Oleskelijat ottavat usein myös perheensä mukaansa
ulkomaille. Kolmas ryhmä ovat maahanmuuttajat (engl. immigrants). Heidän
määränsä on jatkuvasti kasvussa. Maahanmuuttajat muuttavat ulkomaille
vapaaehtoisesti pitkäksi ajanjaksoksi. Heitä houkuttelevat uuteen asuinmaahan
sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset syyt. Valtaosa maahanmuuttajista muuttaa
köyhemmistä maista rikkaampiin. Oleskelijoiden tavoin myös maahanmuuttajat ovat
hyvin heterogeeninen ryhmä. Sekin vaihtelee, kuinka paljon maahanmuuttajilla on
kontakteja kantaväestöön. Neljäs ryhmä ovat pakolaiset (engl. refugees), joiden
määrä on kasvussa. Heidän muuttonsa ei muista ryhmistä poiketen ole vapaaehtoista.
He ovat kokeneet ennen maahanmuuttoa jonkin trauman, kuten sodan,
kansanmurhan, nälänhädän, vankilassa olon tai kidutusta. (Ward, Bochner &
Furnham 2001: 19–25.)
Näistä Wardin, Bochnerin ja Furnhamin määrittelemästä neljästä ryhmästä
tutkimukseni kannalta relevantteja ovat oleskelijat ja erityisesti maahanmuuttajat.
Turisteja en tutki sen takia, että lyhytaikainen oleskelu tuskin vaikuttaa heidän kieliidentiteettiinsä yhtä merkittävästi kuin oleskelijoihin ja maahanmuuttajiin, ja
pakolaiset puolestaan eivät ole relevantti ryhmä, sillä Suomesta ei nykyisin lähdetä
pakolaiseksi. Raja toisen ja kolmannen ryhmän välillä on liukuva, sillä usein alun
perin väliaikaiseksi tarkoitettu oleskelu ulkomailla saattaa muuttua pitkäaikaiseksi.
Esimerkiksi itse lähdin Wieniin alun perin vain neljäksi kuukaudeksi
opiskelijavaihtoon eli Wardin, Bochnerin ja Furnhamin määritelmän mukaan
oleskelijaksi, mutta loppujen lopuksi asuin Wienissä usean vuoden ajan, jolloin
minut olisi jaoteltu maahanmuuttajaksi.
Ulkosuomalaisia on tutkittu jonkin verran eri näkökulmista, ja jotkin tutkimukset
ovat rajanneet tutkimuskohteekseen vain tietyssä maassa asuvat ulkosuomalaiset.
Esimerkiksi Heini Aaltonen on tutkinut Namibiassa asuvien suomalaisten
kulttuurista identiteettiä 2000-luvulla (Aaltonen 2008). Hanna Suorsa on tutkinut
kanadansuomalaisten kokemuksia identiteetistä, sopeutumisesta ja siirtolaisuudesta
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vanhustyön näkökulmasta (Suorsa 2009). Päivi Kaunisto on tutkinut
ulkosuomalaisten ja Suomessa asuvien suomalaisten eroja puheviestinnän
näkökulmasta (Kaunisto 2012). Heli Bergset on tutkinut bloggaamisen merkitystä
ulkosuomalaisten elämässä (Bergset 2014). Marjukka Lappalainen on tutkinut pro
gradu -tutkielmassaan Yhdysvalloissa asuneiden suomalaisten käsityksiä suomen
kielestä (Lappalainen 2002).

1.2 Wienissä asuvat suomalaiset
Saksankielisiin maihin muuttaminen on ollut suomalaisten keskuudessa suosittua
1960-luvulta lähtien (Björklund 2008: 352). Itävaltaan on kuitenkin muuttanut
vähemmän suomalaisia kuin muihin saksankielisiin maihin Saksaan tai Sveitsiin,
koska Itävaltaan muutettiin enimmäkseen henkilökohtaisista syistä eikä työn perässä
(Björklund 2008: 352).
Vuonna 1998 Itävallassa asui noin 800 suomalaista, joista suurin osa oli naisia
(Siitonen & Tuomi-Nikula 2003: 315). Siirtolaisinstituutin mukaan vuonna 2010
Itävallassa asui Suomen kansalaisia noin 1 200 ja Suomessa syntyneitä noin 1 400.
Suomalaisten määrä Itävallassa on siis kasvanut huomattavasti 2000-luvulla.
Erityisesti 25–34-vuotiaiden osuus Itävaltaan muuttaneista on kasvanut 2000-luvun
aikana (Björklund 2008: 359). Yksi selitys Itävallan suosion kasvuun suomalaisten
maastamuuttajien kohdemaana saattaa olla se, että sekä Itävalta että Suomi liittyivät
Euroopan unioniin vuonna 1995, mikä teki suomalaisten asumisesta, opiskelusta ja
työskentelystä Itävallassa huomattavasti helpompaa kuin aiemmin ja myös helpotti
liikkumista Suomen ja Itävallan välillä (Björklund 2008).
Itävallassa asuvista suomalaisista suurin osa asuu pääkaupunki Wienin ympäristössä
(Siitonen & Tuomi-Nikula 2003: 315). Olen rajannut tutkimukseni käsittämään
Wienissä sekä Wienin välittömässä läheisyydessä asuvat suomalaiset. Lähes kaikki
kyselyyni vastanneet informantit asuvat Wienin kaupungin rajojen sisäpuolella, joten
selvyyden ja lyhyyden vuoksi viittaan informantteihin Wienissä asuvina
suomalaisina, vaikka pieni osa heistä asuu Wienin rajojen ulkopuolella Wienin
välittömässä läheisyydessä.
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Björklund (2008) jakaa Itävallassa asuvat suomalaiset kahteen kategoriaan: pitkään
maassa asuneisiin ”todellisiin” muuttajiin, joilla on pysyvä koti Itävallassa, ja maassa
väliaikaisesti asuviin, jotka ovat Itävallassa työn tai opiskelun vuoksi (Björklund
2008: 358–359). Näiden kahden ryhmän raja saattaa kuitenkin olla liukuva samaan
tapaan kuin aiemmin Wardin, Bochnerin ja Furnhamin jaottelussa oleskelijoiden ja
maahanmuuttajien välinen raja, eikä välttämättä ole jokaisen tapauksen kohdalla
mahdollista määritellä yksiselitteisesti, kummasta kategoriasta on kyse.
Informanteiksi valitsin juuri Wienissä asuvat suomalaiset useasta syystä. Ensinnäkin
Wien on monikulttuurinen ja kansainvälinen kaupunki, joten Wienissä asuvien
ihmisten kieliympäristö on pakostikin monikielinen. Itävallan virallinen kieli on
saksa, mutta myös englantia käytetään paljon, ja suomalaisten elämässä on jollakin
tavalla pakostikin mukana myös äidinkieli suomi. Toisaalta valitsin Wienin myös
käytännön syistä siksi, että ennen vuonna 2020 alkanutta maailmanlaajuista
koronapandemiaa asuin siellä itse osan vuodesta, joten minulla on omakohtaista
kokemusta Wienin monikielisessä kieliympäristössä asumisesta suomalaisena
maahanmuuttajana. Suunnittelin myös mahdollisesti täydentäväni
kyselylomakkeiden avulla kerättyä aineistoa haastatteluilla, jotka olisin voinut tehdä
Wienissä helposti paikan päällä.
Wienissä on muun muassa suomalainen koulu, suomalainen seurakunta ja
suomalainen opiskelijayhdistys. Wienin yliopistossa voi opiskella suomea suomalaisugrilaisella laitoksella, joka on perustettu vuonna 1974 (Wienin yliopiston
verkkosivut). Wienissä sijaitsee myös Suomen suurlähetystö.
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2

METODI JA AINEISTO

Tutkielmani on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivinen tutkimus
soveltuu tähän tarkoitukseen paremmin kuin kvantitatiivinen tutkimus, sillä kyse on
ennemminkin yksittäistapauksista kuin yleistyksistä. Tutkimuskohteena kieliidentiteetti perustuu ihmisten omaan arvioon, eikä sitä ole mahdollista mitata
eksaktisti kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen keinoin.
Keräsin aineistoni kyselylomakkeen avulla, ja lisäksi olin varautunut haastattelemaan
osaa informanteista. Sain kyselylomakkeeseen 68 vastausta, mikä oli mielestäni
riittävästi, joten päätin tehdä analyysin pelkästään kyselyaineiston perusteella enkä
tehnyt haastatteluja. 68:sta kyselyyn vastaajasta 46 eli noin kaksi kolmasosaa antoi
sähköpostiosoitteensa, jotta olisin mahdollisesti voinut pyytää heitä haastatteluun,
joten haastateltavia olisi varmasti tarvittaessa löytynyt.

2.1 Kyselytutkimus
Kyselylomaketutkimuksen etuna on, että se on käytettävissä mihin kellonaikaan vain
aikavyöhykkeestä riippumatta. Suomen ja Itävallan välinen aikaero tosin on vain yksi
tunti, joten tässä tapauksessa aikavyöhykkeellä ei ollut suurta merkitystä, vaikka
julkaisinkin kyselylomakkeen ollessani Suomessa ja kyselylomakkeeseen vastanneet
informantit olivat luultavasti pääasiassa Itävallassa.
Toinen kyselytutkimuksen etu on se, että kyselytutkimuksella voidaan tehokkaasti
kerätä laaja tutkimusaineisto, mikä säästää tutkijan aikaa ja vaivaa. Toisaalta
kyselytutkimuksen haittapuolena on se, että siten kerätty aineisto voi jäädä
pinnalliseksi. Haittapuolena voi olla myös vastaajien kato eli alhainen
vastausprosentti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997: 190.) Itse olin kuitenkin
tyytyväinen vastausten määrään ja jopa yllättynyt siitä, miten moni Wienissä asuva
suomalainen vastasi kyselyyni.
Aineiston keruu on ainutkertainen tapahtuma, ja vaikka pyrin suunnittelemaan
kyselylomakkeen huolellisesti, pian kyselylomakkeen julkaisun jälkeen siinä ilmeni
joitakin puutteita. Ensinnäkin olin vastausvaihtoehtoja muokatessani epähuomiossa
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jättänyt pois tärkeän mahdollisuuden valita useamman äidinkielen. Lopullisessa
kyselyssäni (liite 1) kysyttiin erikseen suomen, saksan ja englannin kohdalla, onko
kyseinen kieli vastaajan äidinkieli, mutta kyselyssä ei ollut mahdollisuutta ilmoittaa
muusta äidinkielestä. Muiden kielten taidosta kysyttiin sen sijaan vain, onko
vastaajalla minkäänlaista kyseisen kielen taitoa, eikä kysymyksessä eroteltu
alkeiskielitaitoa äidinkielestä. Tästä sainkin kyselyn palautekohdassa kahdelta
informantilta aivan asianmukaista kritiikkiä. Yksi vastaajista ilmoitti erikseen
olevansa kaksikielinen (suomi ja ruotsi). Informanteista seitsemän ilmoitti
ajattelevansa ruotsiksi ja vastaavasti seitsemän kertoi kirjoittavansa vain itselleen
tarkoitettua päiväkirjaa tai muistiinpanoja ruotsiksi, mikä viittaisi siihen, että heistä
ainakin osa saattaisi olla kaksikielisiä.
Toinen puute kyselyssäni oli, etten kysynyt vastaajien koulutustaustaa.
Avokysymyksessä tuli ilmi, että joillakin vastaajilla koulutus tai ammatti vaikutti
kieli-identiteettiin, sillä yksi vastaaja ilmoitti olevansa äidinkielen ja kirjallisuuden
opettaja, yksi ilmoitti olevansa englantilaisen filologian maisteri ja yksi ilmoitti
opiskelleensa kielitieteitä.
Näistä kyselyn puutteista huolimatta en muokannut kyselylomaketta julkaistuani sen,
sillä ajattelin vastausten siten olevan paremmin vertailukelpoisia.
Keräsin kyselylomakkeessa varmuuden vuoksi myös sellaisten osallistujien
yhteystietoja, jotka voisivat osallistua haastatteluun, mikäli en saisi
kyselytutkimuksella tarpeeksi aineistoa ja joutuisin täydentämään aineistonkeruuta
haastatteluilla. Kyselylomakkeeseen tuli kuitenkin runsaasti vastauksia, joten en
lopulta tehnyt kyselylomakkeen aineistoa täydentäviä haastatteluja.
Kyselylomakkeeni kysymystyypit ovat avokysymykset, monivalintakysymykset ja
asteikkoon perustuvat kysymykset. Avokysymyksiin vastaaminen on vastaajalle
työläämpää, mutta monivalintakysymykset saattavat rajoittaa vastauksia liikaa ja
jopa aiheuttaa väärinymmärryksiä.
Tein kyselylomakkeen Google Forms -kyselytyökalulla, joka on saatavana maksutta
verkossa. Julkaisin kyselylomakkeen (liite 1) Suomalaiset Wienissä -Facebookryhmässä sunnuntaina 19.11.2017 kello 16.54 Suomen aikaa eli kello 15.54 Itävallan
aikaa. Valitsin kyselylomakkeen julkaisuajankohdaksi tarkoituksella sunnuntain, sillä
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Wienissä esimerkiksi lähes kaikki ruokakaupat ovat kiinni sunnuntaisin, joten
ajattelin ihmisillä olevan sunnuntaina hyvin aikaa selailla Facebookia, huomata
kysely ja vastata siihen. Suomalaiset Wienissä -ryhmässä oli kyselylomakkeen
julkaisuhetkellä 566 jäsentä, ja ryhmä on melko aktiivinen; kyselyn
julkaisuajankohtaa edeltävän kuukauden aikana ryhmään oli lähetetty 32
keskustelunaloitusta, joiden aiheena olivat muun muassa tapahtumat Wienissä ja
Wienin seudulla, asuntojen vuokraus, asuinaluesuositukset, erilaiset projektit,
tavaroiden kuljetus Suomen ja Itävallan välillä, matkailu Itävallassa, tavaroiden
kierrätys sekä Wienistä saatavat tuotteet ja palvelut. Osa ryhmän jäsenistä on
kuitenkin ollut Wienissä vain väliaikaisesti ja muuttanut pois mutta jäänyt silti
ryhmän jäseneksi.
Julkaisin kyselylomakkeen ohessa sähköpostiosoitteeni, mutta en saanut
sähköpostitse tai Facebookin yksityisviestien kautta yhteydenottoja tutkimukseeni
liittyen.
Tutkimustuloksia voi vääristää se, että vain suomen kieleen innokkaimmin
suhtautuvat ulkosuomalaiset osallistuvat kyselytutkimukseen, jolloin
tutkimustuloksiksi saadaan suomen kielen roolin olevan todellista merkittävämpi
ulkosuomalaisten elämässä. Myös kyselylomakkeen linkin julkaiseminen
Facebookissa rajasi ulkopuolelle sellaiset ihmiset, jotka eivät käytä kyseistä
sosiaalisen median palvelua, elleivät he sitten saaneet linkkiä joltakulta ryhmän
jäseneltä.
Suljin kyselyn 27.11.2017 kello 8.55 Suomen aikaa eli 7.55 Itävallan aikaa. Kysely
oli siis auki 7 kokonaista päivää.

2.2 Aineisto
Kyselyyn vastasi 68 ihmistä, joista 59 oli naisia ja 8 miehiä. Yksi vastaaja ei
ilmoittanut sukupuoltaan. Ikänsä ilmoitti 63 vastaajaa, ja he olivat iältään 10–70vuotiaita. Heidän keskimääräinen ikänsä oli 38,4 vuotta. En osallistujia hakiessani
määritellyt tarkasti, ketkä luokittelen ”Wienissä asuviksi suomalaisiksi”, ja niinpä
eräs vastaaja kysyi, saisiko hän osallistua, vaikkei asu varsinaisesti Wienissä vaan
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Wienin lähellä. Toivotin myös Wienin lähistöllä asuvat suomalaiset tervetulleiksi
osallistumaan tutkimukseen, ja kyseisen henkilön lisäksi eräs toinenkin vastaaja
ilmoitti, ettei asu varsinaisesti Wienissä vaan Itävallassa lähellä Wieniä. Toisaalta
myös Wienin lähellä asuvat voivat käydä Wienissä usein esimerkiksi töissä, ja koska
tutkimukseni käsittelee identiteettiä, hyväksyin tutkimuksen osallistujiksi kaikki,
jotka identifioituivat Wienissä asuviksi suomalaisiksi ja halusivat vastata kyselyyn.
Vastauksia tuli yllättävän paljon, joten selvästi aihe koettiin tärkeäksi
wieninsuomalaisten keskuudessa. Vastausten määrä on noin 12 prosenttia
Suomalaiset Wienissä -Facebook-ryhmän jäsenmäärästä, joten vastauksia tuli
ryhmän kokoon nähden melko paljon. Toki on huomattava, että kyselyyn saattoivat
vastata myös Wienissä ja Wienin lähellä asuvat suomalaiset, jotka eivät ole
Suomalaiset Wienissä -ryhmän jäseniä, mikäli joku kyseisen Facebook-ryhmän jäsen
jakoi heille linkin kyselyyn.
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3

KIELIYMPÄRISTÖ

Wienin maistraatin internetsivujen mukaan vuonna 2014 Wienissä oli 1 766 746
asukasta, joista 24 prosentilla oli ulkomaalainen passi ja joista 32 prosenttia oli
syntynyt Itävallan ulkopuolella. Joka toinen Wienissä asuva on ulkomaalainen tai
ulkomaalaistaustainen eli joko itse syntynyt ulkomailla tai vähintään toinen
vanhemmista on syntynyt ulkomailla. Eniten ulkomaalaisia on Serbiasta, Turkista ja
Saksasta. (wien.info)
Saksan kielen sisällä on runsaasti variaatiota, ja itävallansaksa on erilaista kuin
Suomessa koulussa opittava saksan yleiskieli (Hochdeutsch). Itävallansaksaa
puhuvat itävaltalaiset oppivat kuitenkin koulussa myös Hochdeutsch-variantin ja
kykenevät käyttämään sitä saksaa toisena tai vieraana kielenä puhuvien kanssa.
Itävallansaksa poikkeaa Hochdeutschista muun muassa sanastoltaan jonkin verran;
esimerkiksi tammikuu on saksaksi Januar, mutta Itävallassa käytetään yleisesti sanaa
Jänner (Duden.de). Kyselyyn vastannut nainen, 34 vuotta, kuvailee tätä eroa
kirjoittamalla, että Wienissä puhuttava saksan kielen variantti on ”[k]aukana
koulussa oppimastani saksan kielestä”.
Myös suomessa ja englannissa on runsaasti variaatiota. Tutkimuksessani olen
kuitenkin kiinnostuneempi kielten välisistä kuin sisäisistä eroista, joten hieman
yksinkertaistaen käsittelen kolmessa seuraavassa alaluvussa suomea, saksaa ja
englantia kutakin yhtenä kielenä kiinnittämättä huomiota murre-eroihin ja muihin
variantteihin. Muita kieliä käsittelen vain yksittäisinä mainintoina, koska ne eivät ole
tutkimuksen kannalta yhtä relevantteja kuin suomi, saksa ja englanti.
Olen jakanut tämän luvun neljään alalukuun, joista ensimmäinen käsittelee suomea
äidinkielenä, toinen saksaa asuinpaikan virallisena kielenä, kolmas englantia lingua
francana ja neljäs muita kieliä. Vaikka mainitsen lingua francan vain englannin
kielen yhteydessä alaluvun otsikossa, myös asuinpaikan virallinen kieli saksa toimii
yhtä lailla lingua francana Wienissä.

15

3.1 Suomi äidinkielenä
Äidinkielen voi määritellä monella tavalla, mutta yleensä se tarkoittaa ensimmäisenä
opittua kieltä, jota kielen puhuja puhuu paremmin kuin muita kieliä. Äidinkieliä voi
olla useampi kuin yksi (ks. kaksi- ja monikielisyydestä luku 5.2). Äidinkieli tai
äidinkielet voivat myös muuttua ihmiselämän aikana esimerkiksi kieliympäristön
vaihtuessa. Moni vastaaja kertoo jonkin muun kielen kuin suomen olevan ”lähes
äidinkieli”, mutta aivan äidinkielen asemaa vieras kieli ei välttämättä ole saanut.
Informanteista 64 ilmoittaa äidinkielekseen suomen, 3 vastaa osaavansa suomea
erinomaisesti ja yksi kohtalaisesti. Olisin voinut rajata tutkimuksesta pois neljä
vastaajaa, jotka eivät määrittele suomea äidinkielekseen, mutta asiaa harkittuani
päädyin ottamaan myös heidän vastauksensa mukaan tutkimusaineistooni. Äidinkieli
ei ole sidoksissa vain kielitaitoon, vaan se liittyy myös ihmisen omaan
suhtautumiseen kyseiseen kieleen eli tässä tapauksessa suomen kieleen. Mukana
saattaa siis olla esimerkiksi äidinkieleltään ruotsinkielisiä suomalaisia, jotka
kuitenkin puhuvat suomea lähes äidinkielen veroisesti mutta eivät kuitenkaan pidä
suomen kieltä äidinkielenään.
Informantit käyttävät suomen kieltä enimmäkseen tilanteissa, joissa se on molempien
tai kaikkien keskusteluun osallistujien äidinkieli. Tyypillisesti tällainen tilanne on
esimerkiksi yhteydenpito Suomessa asuviin sukulaisiin, ystäviin ja tuttaviin.
Informanteista peräti 57 kertoi käyttävänsä suomea ystävien (57 vastaajaa) ja
sukulaisten (61 vastaajaa) kanssa.
Muissa yhteyksissä suomen käyttö on harvinaisempaa. Vain pieni osa informanteista
käyttää suomea töissä (12 vastaajaa), opinnoissa (1 vastaaja) ja harrastuksissa (7
vastaajaa). Avovastauksista kävi ilmi, että moni vastaaja lukee kirjallisuutta suomen
kielellä.
Omakielinen yhteisö on ulkosuomalaisille tärkeä tuki ja tiedonvaihtokanava
erityisesti ulkomailla asumisen alkuaikoina (Junkkari & Junkkari 2003: 76).
Tällaiseksi yhteisöksi lasken paitsi sellaiset yhteisöt, joissa ihmiset tapaavat
säännöllisesti kasvokkain, myös verkossa toimivat virtuaaliyhteisöt eli esimerkiksi
Suomalaiset Wienissä -Facebook-ryhmän, jonka avulla tavoitin Wienissä asuvat
suomalaiset, jotka vastasivat kyselyyni.
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3.2 Saksa asuinpaikan virallisena kielenä
Itävallan virallinen kieli on saksa, ja kaikki kyselyyni vastanneet informantit osaavat
saksaa vähintään alkeiskielitaidon tasoisesti. Yksi vastaaja kertoo saksan olevan
hänen äidinkielensä, 35 ilmoittaa puhuvansa saksaa erinomaisesti, 16 vastaajaa
hyvin, 9 vastaajaa kohtalaisesti ja 7 osaavansa saksan kielen alkeet. Useimmat
suomalaiset kuitenkin osaavat englantia (ks. seuraava alaluku 3.3), joten saksan
kielen taito ei ole edes saksankielisessä maassa asuessa aivan välttämätöntä.
Paikallisen kielen osaaminen kuitenkin helpottaa arkielämää saksankielisessä
maassa.
Saksa on venäjän jälkeen Euroopan yleisin äidinkieli, ja saksan natiivipuhujia on
noin sata miljoonaa. (Jäntti 2005: 181) Saksan kielitaidosta on hyötyä paitsi
Itävallassa, myös Saksassa ja Sveitsissä.
Saksa on Suomessa kohtalaisen yleisesti opiskeltu koulukieli, joskin sen opiskelun
suosio on laskenut englannin opiskelun suosion kasvamisen myötä. Vielä vuonna
1972 suomalaisissa lukioissa opiskeltiin ensimmäisenä vieraana kielenä yhtä paljon
saksaa kuin englantia, mutta englanti jyräsi muut kielet nopeasti alleen niin, että
1970-luvun lopussa saksaa opiskeli ensimmäisenä kielenä enää muutama prosentti
lukiolaisista (Siitonen & Tuomi-Nikula 2003: 313). Vastaavasti vuonna 2019
vuosiluokkien 7–9 oppilaista 5,7 prosenttia opiskeli saksaa A-kielenä (Vipunen
2020).
Saksa ja englanti ovat kielisukulaisia; molemmat ovat germaanisia kieliä. Niinpä
saksan kielen oppiminen on kielten samankaltaisuuden ansiosta verrattain helppoa
henkilölle, joka jo osaa englantia. Myös ruotsin kielen taito auttaa ymmärtämään
saksan kieltä, sillä monet sanat ovat samantapaisia ruotsiksi ja saksaksi.
Informanteista 65 henkilöä eli 95,6 prosenttia vastaajista kertoikin osaavansa myös
ruotsia vähintään alkeiskielitaidon verran.
Informantit käyttävät saksan kieltä lähinnä tilanteissa, joissa osa keskusteluun
osallistujista puhuu sitä äidinkielenään ja osa vieraana kielenä, siis esimerkiksi
suomalaisten keskustellessa itävaltalaisten kanssa. Tällöin on kyse asymmetrisestä
monikielisyydestä (Chesterman 2003: 116). Saksaa käytetään myös tilanteissa, joissa
se ei ole kenenkään keskusteluun osallistujan äidinkieli.
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Informantit käyttävät saksaa monipuolisesti eri yhteyksissä: töissä (41 vastaajaa),
opinnoissa (21 vastaajaa), harrastuksissa (55 vastaajaa), ystävien kanssa (55
vastaajaa) ja sukulaisten kanssa (25 vastaajaa).

3.3 Englanti työkielenä ja lingua francana
Lingua franca määritellään kielimuodoksi, jota käytetään kommunikaatiossa mutta
jota kaikki puhujat eivät puhu äidinkielenään. Lingua franca on ”erikielisten
yhteisöjen käyttämä kansainvälinen yhteiskieli” (Nevalainen 2004: 9)
tai ”erikielisten yhteisöjen välisen kommunikaation väline” (Pahta 2004: 27).
Englanti on yksi yleisimmistä lingua francana käytetyistä kielistä, mutta erityisesti
saksankielisissä maissa myös saksa voi toimia lingua francana. Euroopassa englanti
on kuitenkin yleinen lingua franca, ja moni vastaaja kertookin turvautuvansa
englantiin, kun saksan taito ei enää riitä.
Suhde äidinkieleen ja lingua francaan on erilainen; äidinkieli koetaan ennemminkin
identiteetin kieleksi, kun taas lingua franca on ensisijaisesti kommunikaation väline.
Äidinkieli on siis arvokas sellaisenaan, mutta lingua francan arvon määrää sen
hyödyllisyys viestin välittäjänä.
On arvioitu, että noin neljännes maailman ihmisistä puhuu englantia vähintäänkin
kelvollisesti, ja englannin osaaminen on kasvussa (Crystal 2003). Englanti on
maailman puhutuin kieli, kun kielen puhujiksi lasketaan sellaisetkin, jotka eivät puhu
kieltä äidinkielenään (Chesterman 2003: 117).
Englanti on Suomessa yleisin vieras kieli, jota myös opiskellaan eniten. Vuonna
2019 vuosiluokkien 7–9 oppilaista peräti 99,2 prosenttia opiskeli A-englantia
(Vipunen 2020). Vastaajista 67 on vastannut kysymykseen ”Kuinka hyvin osaat
englantia?” Heistä yksi kertoo englannin olevan hänen äidinkielensä, 48 kertoo
osaavansa englantia erinomaisesti, 16 kertoo osaavansa englantia hyvin, ja 2
ilmoittaa osaavansa englantia kohtalaisesti. Kukaan informanteista, jotka ovat
vastanneet kysymykseen, ei ole valinnut, että he osaisivat englannista vain alkeet tai
eivät osaisi englantia lainkaan.
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Englanti on muun muassa talouden, tieteen, kirjallisuuden ja populaarikulttuurin
kieli. (Heikkinen & Mantila 2011) Moni informantti mainitseekin lukevansa kirjoja
englanniksi, katsovansa elokuvia tai televisiosarjoja englanniksi tai kuuntelevansa
musiikkia englanniksi. Englanti on myös alusta asti ollut internetin valtakieli
(Summala 2004: 44). Englanti on myös Euroopan unionissa käännösten yleisin
lähtökieli (Nevalainen 2004: 19).
Suomalaiset käyttävät käsittääkseni englannin kieltä Wienissä lähinnä tilanteissa,
joissa se ei ole kenenkään keskusteluun osallistujan äidinkieli vaan kaikki puhuvat
sitä vieraana kielenä.
On arvioitu, että suomalaisista englantia tarvitsee työssään kaksi kolmasosaa
suomalaisista (Nevalainen 2004: 19). Kyselyyn vastanneista 42 vastaajaa 68:sta
ilmoittaa käyttävänsä englantia työssään, joten tutkimukseni tulos vastaa edellä
esitettyä arviota noin kahdesta kolmasosasta.
Englantia informantit käyttävät monipuolisesti elämän eri osa-alueilla: töissä (42
vastaajaa), opinnoissa (23 vastaajaa), harrastuksissa (22 vastaajaa), ystävien kanssa
(45 vastaajaa) ja sukulaisten kanssa (8 vastaajaa).

3.4 Muut kielet ja niiden roolit
Muita kieliä käytetään selvästi vähemmän kuin suomea, saksaa ja englantia. Muita
kieliä informantit käyttävät töissä (18 vastaajaa), opinnoissa (8 vastaajaa),
harrastuksissa (8 vastaajaa), ystävien kanssa (17 vastaajaa) ja perheen kanssa (10
vastaajaa).
Vastaajista 52 kertoo puolisonsa äidinkielen, ja heistä yhteensä 9 ilmoittaa, että
heidän puolisonsa äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai saksa. Puolison kanssa
kommunikoidaan joko jommankumman äidinkielellä tai molemmille vieraalla
kielellä kuten saksaksi tai englanniksi. Monet myös käyttävät useaa eri kieltä
kotikielenä puolisonsa ja lastensa kanssa, ja käytettävä kieli saattaa vaihdella
tilanteen mukaan.
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Erityisen tärkeäksi osoittautui ruotsin kieli, joka on monille ilmeisesti myös toinen
äidinkieli. Ainakin yksi vastaaja eksplisiittisesti ilmoitti olevansa
suomenruotsalainen, vaikka en kyselylomakkeessa varsinaisesti kysynytkään
kaksikielisyydestä.
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4

KIELIASENTEET

Johanna Vaattovaaran mukaan kieliasenne eli kielellinen asenne
tarkoittaa ”varieteettien tai kielenilmiöiden sosiaalista arvottamista” (Vaattovaara
2009: 28). Sitä voidaan siis käyttää murretutkimuksessa, mutta itse keskityn eri
kielten väliseen arvottamiseen.
Vaattovaaran mukaan ”[k]ieliasenteet eivät siis viime kädessä ole asenteita kielellisiä
ilmiöitä kohtaan, vaan niitä puhujia ja puhujaryhmiä kohtaan, joihin piirteet toisinaan
voimakkaastikin assosioituvat” (Vaattovaara 2009: 242). Tällaisina assosiaatioina
voidaan pitää esimerkiksi mielikuvaa siitä, että saksalaiset tai yleisemmin saksaa
äidinkielenään puhuvat ovat järjestelmällisiä, jolloin myös saksan kieltä pidetään
loogisena ja järjestelmällisenä. Moni vastaaja kuvaileekin saksan kieltä nimenomaan
loogiseksi erityisesti kieliopin kannalta. Muita sanoja, joilla vastaajat kuvailevat
saksan kieltä mutta jotka voisivat sopia myös saksan kielen puhujien tai
saksankielisen yhteiskunnan synnyttämiin assosiaatiohin, ovat jäykkä, virallinen,
joustamaton, järjestelmällinen, hierarkinen, vanhanaikainen ja perinteinen.

4.1 Yleinen suhtautuminen kieliin
Yleisesti ottaen informantit suhtautuvat kieliin myönteisesti tai hyvin myönteisesti.
68 informantista väittämän ”monipuolinen kielitaito on minulle tärkeää” kanssa 62
on täysin samaa mieltä, 5 on osittain samaa mieltä ja 1 ei ole samaa eikä eri mieltä.
Kukaan informanteista ei siis ilmoita olevansa eri mieltä väittämän kanssa.
Kyselyyn vastannut nainen, 24 vuotta, kertoo, että ulkomailla asuminen on saanut
hänet näkemään kaikki kielet välineinä eikä enää itseisarvona. Toinen kyselyyn
vastaaja, nainen, 67 vuotta, on ulkomailla asuessaan kiinnostunut entistä enemmän
eri kielten eroista esimerkiksi kielten käyttötavoissa kuten kohteliaisuuden
ilmaisemisessa. Ulkomailla asuminen on saanut monet vastaajat suhtautumaan
positiivisemmin eri kieliin ja pitämään monipuolista kielitaitoa rikkautena.
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4.2 Suhtautuminen suomen kieleen
Yleensä omaa kielimuotoa luonnehditaan kauneimmaksi (Vaattovaara 2009: 243).
Monen informantin vastauksesta käykin ilmi, että suomen kieleen suhtaudutaan
positiivisesti ja sitä pidetään mieluisampana kuin muita kieliä. Moni kuvailee
suomen kieltä kauniiksi, ja esimerkiksi nainen, 24 vuotta, mainitsee suomen kielen
kauneuden syyksi vokaalien runsauden. Nainen, 25 vuotta, puolestaan mainitsee
suomen kuulostavan hauskalta, mutta sanoo suomea ”töksähteleväksi”.
Nainen, 21 vuotta, kuvailee suomen kielen kuuntelemisen olevan ”vaivatonta ja siksi
miellyttävää”. Monesta muustakin vastauksesta käy ilmi, että suomea arvostetaan
siksi, että sen käyttäminen on helpompaa ja vaivattomampaa kuin vieraiden kielten.
Suomen kieli koetaan tärkeäksi. Nainen, 27 vuotta, sanoo suomen kielen olevan
hänelle ”tärkein kieli”. Väittämän ”pyrin pitämään suomen kielen osana arkeani”
kanssa informanteista 43 on täysin samaa mieltä, 16 on osittain samaa mieltä ja 1 ei
ole samaa eikä eri mieltä. Onkin huomionarvoista, että informanteille ei riitä, että he
voivat käyttää suomen kieltä vain silloin tällöin, vaan he todella yrittävät saada
suomen kielen mukaan arkielämäänsä myös ulkomailla asuessaan.
Kysyttäessä, miten oma suhtautuminen suomen kieleen on muuttunut ulkomailla
asuessa, mies, 26 vuotta, vastaa, ettei pohdi tällaisia asioita. Tähän voi olla syynä se,
ettei asia ole hänelle merkityksellinen, tai sitten asia voi olla niin itsestään selvä, ettei
se vaadi informantilta erityistä pohdintaa. Moni muu vastaaja on kuitenkin pohtinut
asiaa. Esimerkiksi nainen, 27 vuotta, kirjoittaa, että oman äidinkielen arvostus on
kasvanut ulkomailla asuessa. Nainen, 67 vuotta, mainitsee, että hänen
kiinnostuksensa suomen kieltä kohtaan on ulkomailla asuessa lisääntynyt.
Suomen kieltä osa kuvaili vaikeaksi ja osa helpoksi. Nainen, 13 vuotta, mainitsee,
että suomi on helppoa suomalaisille, mutta vaikeaa muille. Suomen kielen mainitaan
olevan myös uniikki ja erilainen kuin monet muut kielet. Nainen, joka ei ole
ilmoittanut ikäänsä, kuvailee suomea omalaatuiseksi.Suomen erikoisuuksiksi
mainitaan muun muassa intonaatio. Nainen, 32 vuotta, kuvailee suomea runolliseksi
kieleksi.
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Suomen kielen sanotaan olevan monipuolinen ja mielenkiintoinen. Nainen, 21
vuotta, mainitsee suomen sanoilla olevan paljon erilaisia vivahteita, joille voi olla
vaikea löytää vastineita muista kielistä, joita hän kuitenkin puhuu sujuvasti. Nainen,
27 vuotta, kuvailee suomen merkitsevän hänelle ”kielenkäytön rikkautta”.
Suomen kielen eduksi moni informantti mainitsee sen, etteivät muut ymmärrä sitä,
joten se on ulkomailla eräänlainen salakieli. Muiden kiinnostus tätä erikoista kieltä
kohtaan on lisännyt naisen, 25 vuotta, arvostusta äidinkieltään kohtaan.
Suomen kielen kerrotaan merkitsevän muun muassa identiteettiä, juuria ja kulttuuria.
Suomenkielinen pystyy ilmaisemaan itseään paremmin suomeksi kuin vieraalla
kielellä. Nainen, 36 vuotta, kertoo suomen merkitsevän hänelle ”turvallista
kieliympäristöä”, koska hän voi suomeksi ilmaista tunteensa täsmällisemmin kuin
muilla kielillä. Nainen, 40 vuotta, kertoo suomen kielen tuntuvan ”luontaiselta ja
kotoiselta”. Kieli siis muistuttaa kotipaikasta, vaikka ihminen fyysisesti sijaitsisikin
muualla. Nainen, 67 vuotta, mainitsee suomen tutuksi ympäristöksi, koska ”vieraista
kielistä en voi olla varma, miten sanomani otetaan tai ymmärretään”. Tulkitsen
tämän niin, että myös hänelle suomen kieli merkitsee turvallisuutta, koska hänet
ymmärretään oikein.
Nainen, 38 vuotta, puhuu suomea kotona puolisonsa ja lastensa kanssa, mutta hän
haluaisi käyttää suomen kieltä enemmän ”etenkin muiden kuin oman perheen kanssa,
että sanavarasto pysyisi laajempana”. Nainen, 67 vuotta, haluaisi käyttää suomea
enemmän vapaamuotoisissa yhteyksissä: ”lörpöttelyyn, vitsailuun, small talkiin”.
Nainen, 36 vuotta, puolestaan haluaisi kehittää ammattisanastoaan suomeksi, sillä
hän ei ole opiskellut alaansa suomeksi; hänen kohdallaan ei siis ole kyse
ammattikielen unohtamisesta vaan siitä, ettei tätä kielitaidon osaa ole koskaan
hankittukaan suomeksi.
Vastaajista 12 oli täysin tai osittain samaa mielä väittämän ”Pelkään unohtavani
suomen kielen” kanssa. Useimmat vastaajat mainitsivat unohtavansa tai joutuvansa
hakemaan sanoja suomeksi, ja tyypillistä myös oli, että vieraiden kielten rakenteet
tulivat heidän suomenkieliseen puheeseensa. Suomi ei kuulosta luonnolliselta, jos
rakenteet kääntää suoraan vieraan kielen mukaisiksi. Osa vastaajista mainitsi myös
tarkemmin, miten heidän suomen kielensä on huonontunut ja mitä he haluaisivat
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kehittää: Nainen, 24 vuotta, haluaisi kirjoittaa suomeksi enemmän ylläpitääkseen
kirjoitustaitoaan, sillä hän ei enää koe kirjoittavansa suomeksi yhtä sujuvasti kuin
ennen. Nainen, 50 vuotta, mainitsee paitsi sanavarastonsa, myös kieliopin ja
oikeinkirjoituksen taitonsa huononevan. Nainen, 25 vuotta, mainitsee huomanneensa,
että hänen kielentajunsa sanojen taivuttamisessa suomeksi on huonontunut. Nainen,
33 vuotta, puolestaan mainitsee joskus ääntävänsä suomea huonosti.
Moni vastaaja sanoo suomen kielen merkitsevän heille identiteettiä. Tämä voi
osittain johtua siitä, että kyselyyn vastatessaan he tiesivät graduni käsittelevän kieliidentiteettiä, joten kysymyksen konteksti oli johdatteleva. Nainen, 24 vuotta,
mainitsee suomen muuttuneen ulkomailla asuessa yhä tärkeämmäksi osaksi hänen
identiteettiään. Nainen, 50 vuotta, kertoo suomen kielen merkitsevän
hänelle ”lapsuuden ja nuoruuden identiteettiä”. Myös nainen, 32 vuotta, viittaa
suomen kielestä puhuessaan menneeseen: ”Se on äidinkieleni, kieli jonka kanssa
kasvoin.” Moni vastaaja mainitsee, etteivät he tunnista suomen kielen uusimpia
ilmauksia, jos he ovat olleet pitkään ulkomailla. Esimerkiksi nainen, 36 vuotta, on
asunut ulkomailla yli 10 vuotta useissa eri Euroopan maissa, ja hän kertoo, ettei
pysty seuraamaan suomen kielen uudistuksia, mistä hänen kaverinsa saattavat
huomauttaa.

4.3 Suhtautuminen saksan kieleen
Vastaajista 11 oli asunut aiemmin muissa saksankielisissä maissa; 10 vastaajaa oli
asunut Saksassa ja 1 vastaaja Sveitsissä. Lisäksi 4 vastaajaa kertoi asuneensa
aiemmin Itävallassa muulla alueella kuin Wienin seudulla.
Saksansaksaan (Hochdeutsch) ja itävallansaksaan suhtauduttiin eri tavalla. En
varsinaisesti kysynyt sitä kyselyssä, mutta moni otti sen silti esille. Useissa
vastauksissa tuli ilmi saksan murteiden merkitys ja Itävallassa puhuttujen murteiden
ero Saksassa puhuttaviin murteisiin. Itävallansaksaan suhtauduttiin eri tavoin.
Nainen, 54 vuotta, mainitsee, että hänen suhtautumisensa saksan kieleen Wienissä
asuessa on muuttunut siten, että hän nykyisin pyrkii puhumaan murretta. Nainen, 29
vuotta, mainitsee ennen pitäneensä saksan kirjakieltä Hochdeutschia ”ns. ainoana

24
oikeana saksana”, mutta Wienissä asuminen on saanut hänet pitämään
itävallansaksaa mieluisimpana saksan kielivarianttina. Nainen, 42 vuotta, kuvailee
Itävallan puhekieltä sointuvammaksi kuin Hochdeutschia. Nainen, 40 vuotta,
puolestaan kuvailee Wienin kielimuotoa vaikeaksi ja kertoo, ettei Wienissä
asuessaan ”enää” ymmärrä kaikkea, minkä tulkitsen niin, että hän on aiemmin
viettänyt aikaa kielimuodoltaan neutraalimmassa saksankielisessä kieliympäristössä.
Samantapaisia kokemuksia on naisella, joka ei ilmoittanut ikäänsä ja joka on ennen
Wieniin muuttoaan asunut 4 vuotta Saksassa: ”Wienissä ja Itävallassa minulla on
välillä hankaluuksia ymmärtää joitakin todella vahvoja murteita, vaikka saksan
kielen taitoni on todella hyvä. Se vähän vaikeuttaa arkea / tiettyjä tilanteita.”
Nainen, 28 vuotta, mainitsee, että Wienissä asuessa saksan kielestä on tullut osa
hänen identiteettiään. Nainen, 24 vuotta, pitää saksan kielestä nyt vähemmän kuin
muuttaessaan Wieniin. Nainen, 36 vuotta, puolestaan on alkanut suhtautua saksan
kieleen positiivisemmin saatuaan Wienistä työpaikan. Nainen, 27 vuotta, kuvailee
dramaattista muutosta suhtautumisessaan saksan kieleen muutettuaan
Wieniin: ”Aluksi vihasin, nyt pidän.” Myös nainen, 33 vuotta, on ”oppinut pitämään
saksan kielestä” opittuaan kieltä tarpeeksi hyvin.
Kysymykseen ”mitä saksan kieli merkitsee sinulle?” vastattiin muun
muassa ”kommunikointiväline”, ”työkieli”, ”arkikieli”, ”toinen kotikieli”
ja ”käyttökieli”. Näissä vastauksissa ei ole läheskään yhtä suurta tunnelatausta kuin
informanttien kuvaillessa suomen kielen merkitystä.
Vastaajista 31 ilmoittaa, että saksa on heidän puolisonsa äidinkieli. Positiivinen
suhtautuminen puolisoon varmasti aiheuttaa myös positiivisen suhtautumisen
puolison äidinkieleen. Monet vastaajat, joiden puolison äidinkieli on saksa, pitävät
tärkeänä, että he voivat kommunikoida puolisonsa kanssa puolison omalla
äidinkielellä.
Nainen, 36 vuotta, sanoo saksan merkitsevän hänelle ”siltaa täkäläiseen kulttuuriin ja
mahdollisuuksia löytää uusia ystäviä”. Monet vastaajat mainitsevat saksan osaamisen
olevan Wienissä tärkeää, jotta voi elää täysipainoista elämää. Moni vastaaja myös
painottaa sitä, että paikallisen kielen osaaminen on tärkeää töiden löytämisen
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kannalta; esimerkiksi nainen, 30 vuotta, kuvailee saksan kielen olevan ”[a]vain täällä
[Wienissä] työllistymiseen.”
Saksan kieltä kuvaillaan sekä kauniiksi että ei kauniiksi. Monet suhtautuvat saksan
kieleen positiivisesti. Esimerkiksi nainen, 54 vuotta, kirjoittaa: ”tykkään saksan
kielestä :)”. Nainen, 32 vuotta, kuvailee saksan kieltä ja sen murteita ”ihanaksi”.
Saksan kieleen negatiivisemmin suhtautuvat kuvailevat kieltä ”ei mitenkään kovin
kauniinkuuloiseksi” ja ”kovan kuuloiseksi”, ”kovakonsonanttiseksi” ja ”ei soivaksi”
kieleksi. Nainen, 25 vuotta, kirjoittaa saksan olevan ”samaan aikaan kova, mutta
kaunis kieli”. Saksan r-äännettä nainen, 25 vuotta, kuvailee ”hennoksi”. Naisen, 42
vuotta, mukaan saksassa on ”vivahteita joissa on myös pehmeyttä”. Saksaa kuvailtiin
toisaalta myös mielenkiintoiseksi ja rikkaaksi kieleksi.
Saksaa pidettiin yleisesti ottaen suhteellisen helppona oppia. Osa vastaajista
mainitsee saksan muistuttavan ruotsia, jolloin ruotsin kielen taito auttaa saksan
oppimisessa. Saksan kielioppia kuvaillaan vaikeaksi mutta loogiseksi ja
johdonmukaiseksi. Saksaa kuvaillaan myös selkeäksi.

4.4 Suhtautuminen englannin kieleen
Englannin kieltä kuvaillaan muun muassa helpoksi tai yksinkertaiseksi mutta
toisaalta myös vaikeaksi. Englannin kielen kuvaillaan olevan ”pehmeä” ja ”soljuva”.
Englannin kieleen liittyen monet vastaajat mainitsevat kirjallisuuden, elokuvat,
televisio-ohjelmat ja musiikin.
Usealle vastaajalle englanti on varakieli, jos kommunikaatio saksaksi ei onnistu.
Englannin käyttöön ei siis suhtauduta yhtä myönteisesti kuin saksan käyttöön, koska
saksa on kommunikaatiokieleksi ensisijainen valinta. Englannista mainitaankin, että
sitä osaa melkein jokainen edes jonkin verran, ja englantia kuvaillaan lingua
francaksi (ks. luku 3.3). Nainen, 28 vuotta, kuvailee suhtautumistaan englannin
kieleen näin: ”Arvostan omaa kielitaitoani, englanti on turvakieli lingua franca, joka
ojentaa auttavan kätensä kun en jaksa/osaa samaa saksaksi.” Nainen, joka ei ole
maininnut ikäänsä, mainitsee englannin olevan tärkeä erityisesti matkustaessa.
Englannin kieltä kuvaillaan esimerkiksi kiehtovaksi ja kansainväliseksi, kauniiksi ja
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älykkääksi. Nainen, 27 vuotta, sanoo englannin olevan yleissivistyksen kieli. Nainen,
29 vuotta, kuvailee englantia ”tärkeimmäksi kieleksi maailmassa”, koska sitä
puhutaan niin laajalti. Nainen, 21 vuotta, sanoo, että englanti ”[t]oimii lähes
kaikkialla”. Nainen, 67 vuotta, kuitenkin kritisoi näkemystä englannin
kaikenkattavuudesta: ”se ei kuitenkaan ole joka paikan kieli, niin kuin suomalaiset
tuntuvat ajattelevan - - - tarvitaan aina muita kieliä”.
Englannin kielen taitoa pidetään tärkeänä esimerkiksi työmaailmassa, ja monet
mainitsevat englannin tärkeäksi kieleksi kansainvälisellä uralla. Nainen, 40 vuotta,
kertoo englannin merkitsevän hänelle työtä, eikä hänen suhtautumisensa englantiin
ole muuttunut ulkomailla asuessa.
Nainen, joka ei ole ilmoittanut ikäänsä, kuvailee, että ulkomailla asuessa englannista
on tullut hänelle ”neutraali välikieli saksan ja suomen välissä”. Monelle vastaajalle
englanti tuntuukin olevan neutraalimpi kieli, kun taas suomi ja saksa ovat
tärkeämpiä. Esimerkiksi nainen, 37 vuotta, sanoo englannin kielestä, että se
on ”[l]ingua franca. Ei mitään henkilökohtaista suhdetta.” Toisaalta esimerkiksi
nainen, 22 vuotta, on asunut Yhdysvalloissa ja mainitsee englannin kielestä tulleen
hänelle osa itseä. Hänellä siis on hyvinkin henkilökohtainen suhde englannin kieleen.
Ulkomailla asuminen on saanut osan vastaajista kokemaan englannin osaamisen
entistä tärkeämmäksi. Nainen, 25 vuotta, mainitsee englannin kielitaidon
mahdollistaneen hänen muuttonsa Wieniin. Nainen, joka ei ole kertonut ikäänsä,
kertoo englannin kielitaitonsa parantuneen ulkomailla asuessa, ja kielitaidon
paranemisen myötä myös hänen suhtautumisensa englantia kohtaan on muuttunut
myönteisemmäksi. Suhtautumisen muuttuminen englannin kieleen ulkomailla
asuessa on informanteilla vaihdellut paljon. Osalla englannista on tullut entistä
tärkeämpi kieli, osalla englannin merkitys on pysynyt samana ja osalla englannin
kielen merkitys on tullut vähemmän tärkeäksi, kun saksasta on tullut pääasiallinen
kommunikointikieli muiden kuin suomea puhuvien kanssa.
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5

KIELI-IDENTITEETTI

Kieli-identiteetti liittyy kieliympäristöön ja kieliasenteisiin, joita olen käsitellyt
luvuissa 3 ja 4. Johanna Vaattovaaran mukaan ”kielellinen identiteetti on
kompeksinen tutkittava, joka tulee lisäksi kytkeä laajempiin konteksteihin”
(Vaattovaara 2009: 239). Tällaisia konteksteja ovat siis kieliympäristö (luku 3) ja
kieliasenteet (luku 4).
Sanna Iskanius määrittelee venäjänkielisten maahanmuuttajien kieli-identiteettiä
tutkiessaan kieli-identiteetin tarkoittamaan ”äidinkieleen ja suomen kieleen liittyvien
asenteiden ja arvostusten sekä kielitaidon ja kielenkäyttötilanteiden perusteella
tapahtuvaa kielellistä identifioitumista” (Iskanius 2002: 201). Yksilön oma käsitys
voi olla kielellisen identiteetin kannalta erilainen kuin muiden asennoituminen
(Grünthal 2009: 266).
1800-luvun eurooppalaisissa yhteisöissä kuten Itävallassa ja Suomessa identiteetti
perustui nationalistisille aatteille, joihin liittyivät kieli, valtio ja käsitys kansasta.
Kansallisessa kontekstissa kieli kuuluu tärkeimpiin identiteetin muodostajiin.
(Grünthal 2009: 266.) Grünthal kuitenkin myös kritisoi tätä näkemystä,
sillä ”[t]austaltaan monietniselle tai monikieliselle yksilölle ja mikroyhteisölle
suoraviivaiset ja joustamattomat, yhden kielen ja yhden etnisyyden samuuteen
perustuvat määrittelyt voivat olla kuitenkin epäonnistuneita” (Grünthal 2009: 267).
Grünthal (2009) käsittelee kielellistä identiteettiä ennemminkin yhteisön kuin yksilön
näkökulmasta erityisesti kielivähemmistöjen kielellisen identiteetin kannalta.
Puhuttaessa ulkosuomalaisista identiteetti voidaan katsoa ”yhdeksi sopeutumisen
ilmenemismuodoksi tai heijastumaksi” (Korkiasaari 1992: 106). Voidaan myös
sanoa, että kielellisiä identiteettejä on jokaisella ihmisellä useampia (Lehtonen 1996:
51).
Sanna Iskaniuksen mukaan yleinen ajatus on, että maahanmuuttajat haluaisivat
säilyttää kieli- ja kulttuuri-identiteettinsä (Iskanius 2002: 200). Tätä tukee
aineistossani se, että 59 vastaajaa on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”pyrin
pitämään suomen kielen osana arkeani” kanssa. Grünthalin mukaan kielellisen
määrittämisen tarve on suurempi silloin, kun yksilöiden toimintaympäristö on
monikielinen, kuin silloin, kun kielellistä ympäristöä hallitsee vahva valtakieli
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(Grünthal 2009: 266). Tästä syystä valitsinkin informanteikseni suomalaiset, joiden
elämässä on tärkeä asema todennäköisesti ainakin kolmella kielellä eli suomella,
englannilla ja saksalla.
Kieli-identiteetistä on tehty myös pro gradu -tutkielmia. Esimerkiksi Heidi Niskanen
on pro gradu -tutkielmassaan käsitellyt maahanmuuttajanuorten kieli-identiteettiä
(Niskanen 2014). Mari Kurikka puolestaan on käsitellyt pro gradu -tutkielmassaan
unkarinsuomalaisten kielellistä ja kansallista identiteettiä (Kurikka 2013).

5.1 Äidinkieli
Äidinkieli on tärkeä osa kieli-identiteettiä. Äidinkieli on ensimmäinen kieli, jonka
ihminen oppii lapsena, joten muita kieliä verrataan äidinkieleen. Nainen, 48 vuotta,
kirjoittaa suomen kielen yhteydestä identiteettiinsä: ”Olen oppinut arvostamaan
äidinkieltäni osana identiteettiäni.”
Nainen, 28 vuotta, kirjoittaa: ”Löydän kotini suomen kielessä ja voin parhaiten
ilmaista itseäni ja sisimpääni kaikkine vivahteineen.” Moni informantti mainitseekin
suomen kielen vivahteikkuuden; heidän ilmaisunsa yksinkertaistuu, kun he käyttävät
muita kieliä kuin suomea.
Äidinkieli voi myös vastata yksilön arvoja. Vastauksista käy ilmi, että moni vastaaja
arvostaa suomen kielen sukupuolineutraaliutta verrattuna saksaan tai englantiin.
Nainen, 34 vuotta, kuvailee suomen kielen merkitsevän hänelle ”[j]uuria ja tunteita.
Oikeastaan sitä Kuka [sic] olen.” Monen informantin vastauksessa toistuu ajatus
siitä, että suomen kieli merkitsee juuria.
Grünthalin mukaan kielellisen määrittämisen tarve on suurempi silloin, kun
yksilöiden toimintaympäristö on monikielinen, kuin silloin, kun kielellistä
ympäristöä hallitsee vahva valtakieli (Grünthal 2009: 266). Tämä näkyi siinä, että
moni kyselyyn vastaaja oli pohtinut kieleen ja identiteettiin liittyviä asioita asuessaan
monikielisessä kieliympäristössä.
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Moni vastaaja mainitsee suomen kieleen liittyen hauskuuden ja huumorin. Nainen,
34 vuotta, kirjoittaa: ”Suomi on kieli, jolla voin ylivoimaisesti parhaiten ilmaista
itseäni ja olla hauska ja sanoa asiat juuri niin kuin haluan.” Myös nainen, 33 vuotta,
mainitsee huumorin: ”Suomen kieli on samoin kuin suomalaisuus tärkeä osa
identitettiäni [sic], se todellinen (ja hauskempi!) minä.” Nainen, 29 vuotta, kirjoittaa,
että suomi on ”kieli, jolla pystyn vitsailemaan ja olemaan hauska ja näppärä”.
Nainen, 26 vuotta, kertoo, että hän kokee olevansa ”sosiaalisempi ja jopa rohkeampi
tilanteissa, joissa voin käyttää äidinkieltäni”. Eri tilanteissa puhuttava kieli voi siis
vaikuttaa yksilön persoonallisuuteen ja käyttäytymiseenkin. Moni vastaaja kertoo,
että voi suomeksi kommunikoidessaan olla oma itsensä. Esimerkiksi nainen, 70
vuotta, kirjoittaa: ”Suomen kielellä osaan olla täysin oma itseni.”
Useampi kauan Itävallassa asunut informantti kuvailee saksan olevan ”melkein
äidinkieli”, koska he puhuvat saksaa lähes äidinkielen tasoisesti. Saksa ei kuitenkaan
ole aivan saavuttanut äidinkielen asemaa, joka kuuluu vain suomen kielelle. Nainen,
26 vuotta, kuvailee vastaavasti pitävänsä englantia ”lähes toisena äidinkielenäni”,
mutta aivan äidinkielen asemaa englanti ei hänelläkään ole saavuttanut. Mies, 67
vuotta, tekee selväksi, että saksan kieli ei voi koskaan saavuttaa äidinkielen asemaa
hänen elämässään; hän kuvailee, että saksa on hänelle ”[m]elkein kuin toinen
äidinkieli mutta ei kuitenkaan ole sitä koskaan”.

5.2 Kaksi- ja monikielisyys
Kaksi- ja monikielisyys jäi tutkimuksessani valitettavasti hyvin vähälle huomiolle.
Alun perin se oli mukana kyselylomakkeessa, mutta vastausvaihtoehtoja
muokatessani erehdyksessä muutin kysymykset sellaisiksi, ettei kyselyssä enää
eksplisiittisesti kysytty, onko vastaajalla muita äidinkieliä kuin suomi. Kolme
vastaajaa ilmoitti muun muassa ajattelevansa ja tekevänsä muistiinpanoja tai
kirjoittavansa päiväkirjaa itselleen ruotsiksi, ja yksi näistä kolmesta vastaajasta
kommentoi kyselyn palautekohdassa, että hän on kaksikielinen suomenruotsalainen,
jonka äidinkielet siis ovat suomi ja ruotsi.
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5.3 Kieli-identiteetin muuttuminen vieraassa kieliympäristössä
Kieli-identiteetti voi muuttua vieraassa kieliympäristössä. Suomen kielen rooli
korostuu, kun kieliympäristön valtakieli ei enää olekaan suomi.
Monella vastaajalla suomen kieli on aina ollut tärkeä osa identiteettiä. Useassa
vastauksessa tulee ilmi, että suomen kieli on ollut tärkeä jo Suomessa asuessa ja on
pysynyt tärkeänä ulkomaille muuton jälkeenkin. Nainen, 53 vuotta, kirjoittaa: ”liekö
tuo [suhtautuminen suomen kieleen ulkomailla asuessa] mitenkään muttunut [sic],
aina ollut tärkeä osa itsestä”.
Jos suomen kielen tärkeys korostuu vieraassa kieliympäristössä, samoin voi käydä
myös saksan kielelle. Mies, 38 vuotta, kirjoittaa, että saksan kieli on Wienissä
asuessa ”[t]ullut läheisemmäksi” hänelle. Tulkitsen tämän siten, että saksan kielestä
on tullut saksankielisessä kieliympäristössä entistä merkittävämpi osa hänen kieliidentiteettiään.

5.4 Kieli ja tunne
Moni informantti suhtautuu suomen kieleen emotionaalisesti. Esimerkiksi nainen, 21
vuotta, kertoo, että suomen kielellä ”on helppo ilmaista kaikkein syvimmät ja
vahvimmat tunteensa”. Tunnelataus tekee kielestä merkityksellisemmän kuin vieras
kieli, johon ei liity vastaavaa tunnelatausta. Nainen, 54 vuotta, kirjoittaa, että suomi
on hänelle ”sydämen ja tunteen kieli”. Nainen, 48 vuotta, puolestaan muotoilee asian
siten, että suomen kieli on hänelle ”tärkein kieleni, tunnekieleni ja tärkeä osa minua”,
ja saksan kielen hän puolestaan sanoo olevan ”vaikea esim. tunteista puhuessa”.
Nainen, 34 vuotta, kertoo suomen kielen merkitsevän hänelle ”[i]tseilmaisua,
tunteiden ilmaisua ja leikittelyä.” Nainen, 32 vuotta, puolestaan kirjoittaa suomen
merkitsevän hänelle ”[k]otimaata, tunteita, rikkautta, rakkautta”.
68 vastaajasta lähes puolella eli 31:llä on puoliso, jonka äidinkieli on saksa.
Tunnelataus puolisoa kohtaan aiheuttaa myös kieltä kohtaan voimakkaamman
tunteen kuin jos kieltä puhuisi tuntematon ihminen.

31
Affektiivisiin ilmauksiin kuuluu esimerkiksi se, millä kielellä ihminen kiroilee.
Kyselylomakkeessa kysyin, millä kielellä informantit kiroilevat mielessään.
Informanteista 59 ilmoitti kiroilevansa suomeksi, mikä viittaa siihen, että suomi on
heille tärkeä tunnekieli. 23 vastaajaa kertoi kiroilevansa saksaksi ja 17 englanniksi;
vastausvaihtoehdoissa oli mahdollista valita useampi vaihtoehto kiroilukieleksi, sillä
sama henkilö voi toisinaan kiroilla esimerkiksi suomeksi ja toisinaan saksaksi. Kuusi
vastaajaa ilmoitti kiroilevansa ruotsiksi, ja yksi vastaaja kertoi, ettei kiroile lainkaan
edes mielessään. Mies, 48 vuotta, kuvailee suomeksi kiroilua näin: ”Kun oikein ottaa
päähän ei ole suomalaisten kirosanojen voittanutta”.
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6

PÄÄTÄNTÖ

Tutkielmani toimii yleiskatsauksena Wienissä asuvien suomalaisten
kieliympäristöön, kieliasenteisiin ja kieli-identiteettiin.
Tutkimukseni perusteella kävi ilmi, että informantit suhtautuvat pääasiassa
positiivisesti tai hyvin positiivisesti suomen kieleen, ja ulkomailla asuminen on vain
vahvistanut heidän suhdettaan äidinkieleensä ja saanut arvostamaan suomen kieltä
entistä enemmän. Informantit suhtautuvat myös positiivisesti tai hyvin positiivisesti
yleisesti kieliin ja pitävät monipuolista kielitaitoa tärkeänä.
Tutkimukseni jäi melko suppeaksi, ja sitä olisi ollut mahdollista laajentaa
haastatteluin. Haastattelut olisi ollut mahdollista toteuttaa kasvokkain, videopuhelun
välityksellä tai puhelimessa.
Mikäli Wienissä asuvien suomalaisten kieli-identiteetistä tehtäisiin jatkotutkimusta,
olisi mielenkiintoista esimerkiksi selvittää, miten Wienissä asuvien suomalaisten
koulutustausta vaikuttaa heidän kieli-identiteettiinsä. Myös kaksi- ja monikielisyyttä
Wienissä asuvien suomalaisten keskuudessa voisi tutkia enemmän, sillä sen käsittely
jäi tässä tutkimuksessani hyvin vähälle huomiolle.
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LIITTEET
Liite 1: Kyselytutkimuslomake

Kysely Wienissä asuville suomalaisille
Tervetuloa vastaamaan Wienissä asuville suomalaisille suunnattuun kyselyyn!
Vastauksia käytetään ainoastaan tutkimustarkoitukseen eikä henkilötietoja julkaista
missään. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakollista vastata, mutta toivoisin, että yrittäisit
vastata edes jotain - oikeita tai vääriä vastauksia ei ole. :) Kiitos osallistumisesta!
Maija Isola, suomen kielen maisteriopiskelija, Helsingin yliopisto
maija.isola@helsinki.fi

Taustatiedot
Ikä
Sukupuoli
Nainen
Mies
Muu
En halua sanoa
Syntymäpaikka

Kielitaito
Kuinka hyvin osaat suomea?
Alkeet
Kohtalaisesti
Hyvin
Erinomaisesti
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Suomi on äidinkieleni
Kuinka hyvin osaat saksaa?
En ollenkaan
Alkeet
Kohtalaisesti
Hyvin
Erinomaisesti
Saksa on äidinkieleni
Kuinka hyvin osasit saksaa, kun muutit Wieniin?
En ollenkaan
Alkeet
Kohtalaisesti
Hyvin
Erinomaisesti
Saksa on äidinkieleni
Kuinka hyvin osaat englantia?
En ollenkaan
Alkeet
Kohtalaisesti
Hyvin
Erinomaisesti
Englanti on äidinkieleni
Mitä muita kieliä osaat (vähintään alkeet)?
espanja
italia
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ranska
ruotsi
venäjä
viro
Muu:

Perheen kielet
Jos sinulla ei ole puolisoa tai lapsia, jätä kyseiset kohdat tyhjäksi.
Puolisosi äidinkieli
suomi
saksa
Muu:
Lastesi äidinkieli
suomi
saksa
Muu:
Kotona puhuttavat kielet
suomi
saksa
englanti
Muu:

Wienissä ja ulkomailla asuminen
Kuinka kauan olet asunut Wienissä?
Alle vuoden
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Noin vuoden
Noin 1,5 vuotta
Noin 2 vuotta
Noin 3 vuotta
Noin 4 vuotta
Noin 5 vuotta
5-10 vuotta
10-20 vuotta
Yli 20 vuotta
Mikä sai sinut muuttamaan Wieniin?
Opiskelu
Työ
Puolison työ tai muut perhesyyt
Muu:
Kuinka usein käyt Suomessa?
Harvemmin kuin kerran vuodessa
Noin kerran vuodessa
Noin 2-4 kertaa vuodessa
Noin 5-10 kertaa vuodessa
Yli 10 kertaa vuodessa
Oletko asunut muualla kuin Suomessa ja Wienissä?
Kyllä
Ei
Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, missä maassa asuit ja kuinka pitkään?
Aiotko muuttaa pois Wienistä?
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Ehdottomasti kyllä
Melko varmasti kyllä
En tiedä
Melko varmasti ei
Ehdottomasti ei
Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, milloin muuttaisit pois?
Puolen vuoden kuluessa
Vuoden kuluessa
Kahden vuoden kuluessa
Viiden vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa
Aiotko muuttaa takaisin Suomeen?
Ehdottomasti kyllä
Melko varmasti kyllä
En tiedä
Melko varmasti ei
Ehdottomasti ei

Kieliympäristö
Millaisissa tilanteissa käytät suomen kieltä?
Töissä
Opinnoissa
Harrastuksissa
Ystävien kanssa
Sukulaisten kanssa
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Haluaisitko käyttää suomen kieltä enemmän kuin nyt käytät? Miksi tai miksi et?
Onko suomen kielen taitosi mielestäsi huonontunut asuessasi ulkomailla? Jos on,
miten?
Millaisissa tilanteissa käytät saksan kieltä?
Töissä
Opinnoissa
Harrastuksissa
Ystävien kanssa
Sukulaisten kanssa
Millaisissa tilanteissa käytät englannin kieltä?
Töissä
Opinnoissa
Harrastuksissa
Ystävien kanssa
Sukulaisten kanssa
Millaisissa tilanteissa käytät muita kieliä?
Töissä
Opinnoissa
Harrastuksissa
Ystävien kanssa
Perheen kanssa
Mitä kieltä käytät eniten?
suomi
saksa
englanti
Muu:
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Minkä kielisiä medioita (internet, uutiset, tv jne.) seuraat?
suomi
saksa
englanti
Muu:
Millä kielellä kirjoitat vain itsellesi tarkoitettua päiväkirjaa tai muistiinpanoja
itsellesi?
suomi
saksa
englanti
Muu:
Millä kielellä puhut eläimille?
suomi
saksa
englanti
Muu:
Millä kielellä ajattelet?
suomi
saksa
englanti
Muu:
Millä kielellä näet unia?
suomi
saksa
englanti
Muu:
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Millä kielellä lasket?
suomi
saksa
englanti
Muu:
Millä kielellä kiroilet mielessäsi?
suomi
saksa
englanti
Muu:

Pitävätkö seuraavat väittämät paikkansa?
1 = täysin eri mieltä
2 = osittain eri mieltä
3 = ei samaa eikä eri mieltä
4 = osittain samaa mieltä
5 = täysin samaa mieltä

Pyrin pitämään suomen kielen osana arkeani.
Pelkään unohtavani suomen kielen.
Monipuolinen kielitaito on minulle tärkeää.
On parempi osata monta kieltä edes jonkin verran kuin yhtä kieltä täydellisesti.
Minua on lapsena rohkaistu käyttämään vieraita kieliä.
Minua häiritsee, jos jokin ilmaus tulee mieleeni vain vieraalla kielellä enkä saa sitä
heti mieleeni suomeksi.
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Minulle on tärkeää, että puolisoni osaa suomea.
Minulle on tärkeää, että lasteni äidinkieli on suomi.
Haluan, että lapsillani on enemmän kuin yksi äidinkieli.

Kieliasenteet
Mitä suomen kieli merkitsee sinulle?
Miten suhtautumisesi suomen kieleen on muuttunut asuessasi ulkomailla?
Miten kuvailisit suomen kieltä? Miten se eroaa muista puhumistasi kielistä?
Mitä saksan kieli merkitsee sinulle?
Miten suhtautumisesi saksan kieleen on muuttunut asuessasi Wienissä?
Miten kuvailisit saksan kieltä?
Mitä englannin kieli merkitsee sinulle?
Miten suhtautumisesi englannin kieleen on muuttunut asuessasi ulkomailla?
Miten kuvailisit englannin kieltä?

Lopuksi
Tutkimukseen saattaa liittyä myös haastattelu, joka käsittelisi samoja teemoja kuin
tämä kysely. Haastattelu toteutettaisiin Wienissä keväällä 2018. Jos olisit
mahdollisesti kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, voit jättää alle
sähköpostiosoitteesi, niin otan tarvittaessa yhteyttä.

Oliko kyselyssä jotain epäselvää tai jäikö siitä puuttumaan jotain? Tähän voit jättää
palautetta.

Paina vielä alla olevaa Lataa-painiketta, niin vastauksesi tallentuu.
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Liite 2: Viesti Wienin suomalaiset -Facebook-ryhmään
Hei Wienissä asuvat suomalaiset! Opiskelen Helsingin yliopistossa suomen kieltä ja
olen tekemässä gradua wieninsuomalaisten kieli-identiteetistä. Jos ehtisitte käydä
vastaamassa kyselyyn ja kertoa hieman muun muassa kielenkäyttötavoistanne ja
ajatuksistanne eri kieliin liittyen, siitä olisi minulle tutkimuksen teossa erittäin paljon
apua.
Kyselylomake löytyy täältä: https://goo.gl/forms/erIzVTNG9Nb0H6Bn1
Kiitos jo etukäteen! :)

