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1 Johdanto 
 

– Oliko sulla ne elektrodit koko ajan päässä? 
– No vittu an-teeks. 
– Etsä kuullut saatana sanaakaan mitä mä äsken sanoin? Mä 

puhuin puoli tuntia! 
– Mä sanoin et mä katon leffaa! 
Ei helvetti. Ei helvetti. 
– Ne ei muuten ole mitkään vitun elektrodit. Ne on tassut! 

Ja jos sulla ei ollu muuta niin mä kattoisin tän loppuun. 
(He eivät tiedä mitä tekevät 2014: 238.) 

 

Kaunokirjallinen dialogi on sellainen kielenkäytön laji, joka johdattelee kirjoitetun ja pu-

hutun kielen suhteen pohtimisen äärelle. Kirjoitusta ja puhetta pidetään kielen kahtena eri 

olomuotona, mutta kaunokirjallisessa dialogissa ne limittyvät toisiinsa, kun kirjoitetun kie-

len konventioilla luodaan silmin nähtävää puhetta. Itseäni ovat aina kiehtoneet kaunokirjal-

lisuuden henkilöhahmot sekä se, miten kirjailija onnistuu luomaan vihastuttavia, ihastutta-

via ja samastuttavia persoonia ainoastaan kielellisillä konsteilla. Tässä maisterintutkiel-

massa paneudun Jussi Valtosen Finlandia-palkitun romaanin He eivät tiedä mitä tekevät 

(2014) dialogien puheenomaisuuden tarkasteluun lingvistisistä lähtökohdista. He eivät 

tiedä mitä tekevät on tarkkanäköinen ja satiirinen kuvaus omasta ajastamme. Teoksen ker-

ronnassa henkilöhahmojen välisillä dialogeilla on merkityksellinen rooli henkilökuvan ra-

kentumisessa. Subjektiivisen lukukokemukseni perusteella voin todeta, että Valtonen on 

teoksessaan onnistunut luomaan aidon keskustelun tuntua poikkeuksellisen taitavasti, mikä 

ohjasi minut aiheen pariin.  

Fiktiivinen puhe on yksi keino, jonka avulla kaunokirjallisuudessa luodaan autentti-

suuden vaikutelmaa sekä todentuntuisia henkilöhahmoja ja tarinamaailmoja. Autenttisuu-

den illuusion luominen vaatii sen, että kirjoitetussa puheessa on oltava jonkin verran todel-

liselle puheelle tyypillisiä piirteitä. (Nuolijärvi & Tiittula 2013: 11.) Kaunokirjallisuuden 

keskusteluissa henkilöhahmot saavat oman äänensä kuuluviin sekä muuttuvat lukijan mie-

lessä todellisemmiksi lihaa ja verta oleviksi ihmisiksi (mts. 9). Puhuvan ihmisen läsnäolon 

illuusion tuottamista ja lukijalle välittämistä on pidetty kirjailijan yhtenä tärkeimmistä ja 

vaikeimmista tehtävistä, eikä ihme, sillä kirjailijan on pystyttävä luomaan lukijan silmien 

nähtäväksi jotain sellaista, jota tavallisesti havaitaan kuuloaistin avulla (Kalliokoski 1998: 

184, 191).  
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Tässä tutkielmassa tarkastelen He eivät tiedä mitä tekevät -romaanin fiktiivisten hen-

kilöiden omissa puheenvuoroissaan puhumaa kieltä. Päädyin rajaamaan aineistokseni vain 

teoksen teinityttöhenkilöhahmojen puheen. Keskitynkin tässä tutkimuksessa niihin fiktiivi-

siin keskusteluihin, joissa on osallisena 15-vuotias Rebecca tai 11-vuotias Daniella. Pyrin 

aineistoni perusteella muodostamaan kokonaiskuvaa analyysin kohteiksi valituista siskok-

sista tarkastelemalla heidän lausumiaan repliikkejä teinityttömäisyyden illuusion luomisen 

ja sosioekonomisen aseman näkökulmista. Kumpikaan tytöistä ei ole teoksessa fokalisoija, 

joten dialogilla on erityisen suuri rooli heidän yksilöllisten persoonallisuuspiirteiden esiin-

tuomisessa ja identiteetin rakentumisessa. Tarkoituksenani on selvittää, miten Valtonen on 

fiktiivisellä puheella rakentanut tarkasteluni kohteena olevien henkilöhahmojen identiteet-

tiä, ja mitä ovat nämä puheen esittämisen tavat. Käytän romaanista otettujen esimerkkipät-

kien yhteydessä He eivät tiedä mitä tekevät -romaanista kirjainlyhennettä ”HETMT”.  

Dialogia on tutkittu aikojen saatossa melko vähän verrattuna muihin kerronnan kei-

noihin, vaikka se on keskeinen kaunokirjallisen kerronnan elementti (Nykänen & Koivisto 

2013: 41). Dialogintutkimus on tutkimusalana noussut vasta viime vuosien aikana pinnalle. 

Se sijoittuu hybridimäisen olemuksensa vuoksi poikkitieteellisesti kieli- ja kirjallisuustie-

teen välimaastoon. Verrattain uutena tutkimusalana se tarjoaa vielä runsaasti tutkimatonta 

maaperää kielitieteilijöille. Tarkastelen tässä tutkielmassa dialogia niin kielen tasolla kuin 

kokonaismerkitystä rakentavana elementtinä. Näin ollen hyödynnän analyysissani kielen 

ulkoisen kontekstin merkitystä kielenkäyttöön korostavaa sosiolingvististä variaationana-

lyysia. Lisäksi täydennän analyysiani tosielämän vuorovaikutuksen tarkasteluun kehitetyn 

keskustelunanalyysin sekä kirjallisuudentutkimuksen havainnoilla. Vaikka kaunokirjalli-

suuden kirjoitettu puhe on osa ei-todellista maailmaa eli fiktiota, on se aina myös sidoksissa 

todellisuudessa käytettyyn puhuttuun kieleen, mikä on perusteenani lingvististen menetel-

mien käytölle (Nuolijärvi & Tiittula 2013: 11).   

Puhutun kielen illuusiota voidaan luoda tekstiin lukuisin eri keinoin. He eivät tiedä 

mitä tekevät -romaanin dialogeissa onkin hahmotettavissa hyvin monenlaisia puheen esit-

tämisen tapoja kaikilla kielen tasoilla, mikä tekee siitä kiinnostavan tutkimuskohteen dia-

logintutkimuksen näkökulmasta: Valtonen on jäljitellyt niin äänne-, muoto- kuin lausepiir-

teitäkin sekä käyttänyt puhekielistä sanastoa. Lisäksi puheen illuusiota on luotu dialogeihin 

esimerkiksi typografisilla ratkaisuilla. Aidon tuntuinen dialogi rakentuukin monen piirteen 

yhteisvaikutuksesta. (Ks. esim. Nuolijärvi & Tiittula 2013: 43, 2016: 230.)  Seuraavissa 

alaluvuissa erittelen tarkemmin kaksi tutkimuskysymystäni (1.1), esittelen aineistonani ole-

vaa He eivät tiedä mitä tekevät -teosta (1.2) sekä kerron työn etenemisestä (1.3).  
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 Tutkimuskysymykset 
 

Tutkin tässä tutkielmassa Jussi Valtosen He eivät tiedä mitä tekevät -romaanin dialogia 

ensisijaisesti puheenomaisuuden ja henkilökuvauksen rakentumisen näkökulmista. Lähtö-

kohtanani on se, että kaunokirjallisella dialogilla pyritään rakentamaan henkilökuvaan sekä 

luomaan teokseen vaikutelma aidosta puheesta ja vuorovaikutustilanteista, jotka syntyvät 

tuomalla valikoituja puheen piirteitä kirjoitukseen. Dialogi on osa henkilökuvausta, ja hen-

kilökuvaus taas osa romaanin fiktiivistä maailmaa (ks. esim. Moilanen 2016: 3). Tavoit-

teenani on tarkastella kaunokirjallisen dialogin ja autenttisen kasvokkaisen keskustelun yh-

teyttä tutkailemalla fiktiivistä vuorovaikutusta tosielämän vuorovaikutukseen kytkeytyvillä 

menetelmillä.  

Keskityn tässä tutkielmassani niihin puhekielen piirteiden ja vuorovaikutuksen kei-

noihin, joilla Valtonen on luonut teokseensa puheenomaisuuden vaikutelmaa, sekä siihen, 

millaisia funktioita näillä keinoilla on henkilöhahmojen identiteetin rakentamisen kannalta. 

Tutkimukseni on yksinomaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Tutkimuskysymykseni ovat 

seuraavat: 

 

1) Miten teoksen fiktiiviseen dialogiin on onnistuttu rakentamaan puheen il-

luusiota?  

2) Miten dialogi toimii henkilökuvauksen välineenä? 

 

Tarkastelin He eivät tiedä mitä tekevät -romaanin dialogeja ja osittain samoja kysy-

myksiä myös kandidaatintutkielmassani “Vittuako sä mulle saarnaat” – Dialogien puheen-

omaisuus henkilökuvauksen rakentajana Jussi Valtosen romaanissa He eivät tiedä mitä te-

kevät (2018). Kandidaatintutkielmassani tekemäni havainnot ovat luoneet tälle tutkimuk-

selle pohjan, ja olenkin ammentanut aiemmasta työstäni paljon ajatuksia tähän tutkielmaan 

aina silloin, kun olen kokenut sen tuovan lisäarvoa ja tukea analyysilleni. Vaikka molem-

pien tutkielmieni aiheet sivuavat läheisesti toisiaan, sukellan tässä tutkielmassa entistä sy-

vemmälle dialogien maailmaan. Lisäksi olen siirtänyt fokustani dialogien merkitykseen 

henkilökuvauksen rakentajana sekä laajentanut aineistoani. Seuraavassa luvussa siirryn 

esittelemään He eivät tiedä mitä tekevät -romaania sekä kerron tarkemmin, miten olen pää-

tynyt rajaamaan aineistoni ja mitkä ovat motiivini rajauksen takana. 
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 Aineisto 
 

Helsinkiläiskirjailija, psykologi, tiedetoimittaja ja rock-kitaristi Jussi Valtonen (1974−) on 

opiskellut teoreettista filosofiaa ja englantilaista filologiaa Helsingin yliopistossa, kognitii-

vista neuropsykologiaa Yhdysvalloissa ja elokuvakäsikirjoittamista Britanniassa. Hänellä 

on vaimo ja kaksi lasta. Tutkimusaineistonani oleva He eivät tiedä mitä tekevät (2014) on 

Valtosen kolmas romaani, vuoden 2014 Finlandia-voittaja ja saman vuoden myydyin koti-

mainen kaunokirja. Teosta on käännetty usealle kielelle. Valtosen amerikkalaisessa akatee-

misessa maailmassa kerätyllä kokemuksella sekä kulttuurisokilla niin Yhdysvaltoihin 

muuttaessa kuin Suomeen palatessakin on ollut ratkaiseva rooli menestysromaanin kirjoit-

tamisessa. (Silvonen & Sisättö 2015: 138–139.) Lisäkseni He eivät tiedä mitä tekevät ro-

maania on käyttänyt opinnäytetyönsä aineistona myös Joonas Karttunen (2017). Kirjalli-

suuden pro gradussaan Karttunen keskittyy tarkastelemaan teoksen representoimaa nyky-

yhteiskuntaa ja -ihmistä, eikä hän tutki sen dialogia.  

He eivät tiedä mitä tekevät -teoksen lisäksi Valtonen on kirjoittanut romaanit Tasa-

painoilua (2003) ja Siipien kantamat (2007), joka sijoittui Bonnierin romaanikilpailussa 

toiseksi, sekä novellikokoelman Vesiseinä (2006). Valtosen tuotannolle on tyypillistä tark-

kanäköinen psykologinen kuvaus sekä vähäeleinen kielenkäyttö. Hänen päähenkilönsä ovat 

usein rauhallisia ja syrjäänvetäytyviä tarkkailijatyyppejä, jotka analysoivat nasevasti ja na-

pakasti omia ja toisten tunteita. Sekä henkilöhahmojen sisäinen elämä että ihmissuhteet ku-

vataan koskettavasti. (Silvonen & Sisättö 2015: 139–143.) Vaikka Valtosen teokset ovat 

arvostelumenestyksiä, on hän jäänyt suurelle yleisölle tuntemattomaksi. Tosin kirjailija var-

jelee vankasti yksityisyyttään, eikä hän ole koskaan erityisemmin julkisuuden valokeilaan 

pyrkinytkään. 

 

(1) 

Käsi - käsit? käseitä? Ei: kädet, käsiä. Ihmiseitten? Ei: ihmisten. Nöyryyttävän, 
käsittämättömän kurssin aikana selvisi, millaisilla säännöillä täällä pelattiin: hänen 
odotettiin asettavan koko elämänsä tauolle, kunnes pystyisi esittämään syntyperäistä 
suomalaista. 
(HETMT 2014: 102.) 

 

559-sivuinen He eivät tiedä mitä tekevät -romaani on järkälemäinen niin kooltaan 

kuin sisällöltäänkin. Teos on niin monipuolinen, että sitä on mahdotonta mahduttaa yhteen 
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genreen: se on dystooppinen aikalaissatiirikuvaus, jossa yhdistyy samaan aikaan esimer-

kiksi ihmissuhderomaanin, trillerin, sci-fin ja kehityskertomuksen piirteitä. Romaani käsit-

telee kulttuurieroja, yliopistotutkimusta, eläinkokeita ja -aktivismia, teknologian huimaa-

vaa kehitystä, rakkautta, perhetragediaa, nuoruutta ja ihmisen henkilökohtaista kasvamista.  

Kerronta ei etene kronologisesti, vaan takaumat hajottavat aikakäsitystä ja siirtävät 

lukijan nykyhetkestä takaisin aikaisempiin tapahtumiin. Romaanin tapahtumat sijoittuvat 

Suomeen sekä Yhdysvaltoihin: romaanissa on 14 sivumäärällisesti vaihtelevaa lukua, joista 

yhdeksän tapahtumapaikaksi on merkitty otsikossa ”Baltimore, MD, USA” ja viiden ”Hel-

sinki, Suomi”. Luvuissa nimetyistä tietystä maantieteellisestä sijainnista huolimatta henki-

löhahmojen ajatukset risteilevät lukujen sisällä takaumien kautta mantereelta toiselle. Ta-

pahtumien jakautuminen kahteen eri valtioon mahdollistaa purevien havaintojen tekemisen, 

ja romaanissa onkin paljon Suomen ja Yhdysvaltojen vastakkainasettelua – kumpikaan maa 

ei säästy niin arkea kuin tieteen tekemistä käsittelevältä purevalta kritiikiltä.  

Maailmaa koetaan kolmen eri henkilöhahmon näkökulmista suurin piirtein 1990- ja 

2010-lukujen välisenä aikana. Teoksen fokalisoijia ovat yhdysvaltalainen huippututkija Jo-

seph ”Joe” Chayefski, suomalainen Alina Heinonen sekä heidän 1990-luvun alussa lyhyeksi 

jäänestä avioliitostaan syntynyt yhteinen poika Samuel Heinonen. Kerronta suodattuu hei-

dän näkökulmistaan. Romaanin nykyhetkessä 2010-luvulla sekä Joe että Alina ovat men-

neet avioeronsa jälkeen tahoillansa uusiin naimisiin ja elävät perhearkea. Joen baltimore-

laiseen perheeseen kuuluvat hänen vaimonsa Miriam sekä tyttäret Rebecca ja Daniella. 

Alina on taas saanut puolisonsa Henrin kanssa kaksi yhteistä poikaa, Taiston ja Ukon. En-

nen itsenäistymistään myös Samuel asui heidän kanssaan Helsingissä, eikä hänellä ole syn-

tynyt oikeastaan minkäänlaista suhdetta valtameren takana asuvaan amerikkalaiseen 

isäänsä. 

Teoksessa käsitellään moniulotteisten päähenkilöiden Joen, Alinan ja Samuelin aja-

tuksia kolmannen persoonan kaikkitietävän kertojan sekä henkilöhahmojen välillä käytyjen 

dialogien kautta. Dialogeilla on näkyvä rooli kerronnassa sekä tärkeä funktio henkilöhah-

mojen identiteettien syventämisessä. Paneuduin kandidaatintutkielmassani (Hiltunen 2018) 

tarkastelemaan niitä romaanin keskusteluja, joissa Joen baltimorelainen 15-vuotias esikois-

tytär Rebecca oli osallisena. Tässä tutkimuksessa olen osin hyödyntänyt kandidaatintutkiel-

massani saamiani tuloksia. Rebeccan lisäksi tutkimukseni kohteena on nyt myös hänen neljä 

vuotta nuorempi sisarensa, 11-vuotias Daniella. Näin ollen tarkastelen analyysissani vain 

niitä He eivät tiedä mitä tekevät -romaanin dialogeja, joissa ainakin jompikumpi tytöistä on 

osallisena, ja rajaan kokonaan analyysin ulkopuolelle muiden henkilöhahmojen keskustelut. 
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Kumpikaan analyysini kohteina olevista henkilöhahmoista ei itse ole romaanissa fokalisoi-

jana, joten lukijalle rakentuu kuva heidän persoonallisuuspiirteistään, motiiveistaan, toi-

veistaan ja asenteistaan ainoastaan dialogin sekä heidän isänsä Joen perspektiivin kautta. 

Tämä onkin ollut yhtenä motiivinani aineistoni rajaamiselle: koen, että on mielenkiintoi-

sempaa tarkastella sellaisia henkilöhahmoja, joiden identiteetin rakentumisessa dialogeilla 

on suurempi rooli kuin sellaisia, joista lukijalle muotoutuu kuva ennen kaikkea kertojan 

kautta.  

He eivät tiedä mitä tekevät -teoksessa on runsaasti dialogikatkelmia, mutta sivuhen-

kilöinä Rebecca ja Daniella esiintyvät niissä vain silloin tällöin. Lähes kaikki Rebeccan ja 

Daniellan fiktiiviset keskustelut sijoittuvat Chayefskien baltimorelaiseen kotitaloon, eli tar-

kastelemani dialogit käydään samassa miljöössä. Aineistoni rajautuu yhteensä 22 henkilö-

hahmojen väliseen keskusteluun, joissa Rebecca on osallisena yhdeksässä (41 %), Daniella 

viidessä (23 %) ja molemmat kahdeksassa (36 %). Kuten myös dialogien määrästä voi pää-

tellä, on Rebeccalla näkyvämpi ja keskeisempi rooli romaanissa kuin hänen pikkusisarel-

laan Daniellalla. 

Päädyin valitsemaan Joen tyttäret analyysini kohteiksi myös siksi, että minua kiehtoo 

erityisesti se, miten henkilöhahmoille saadaan luoduksi teinityttömäisyyden vaikutelmaa 

kaunokirjallisen dialogin avulla. Rebecca ja Daniella jakavat sisaruutensa vuoksi saman 

sosioekonomisen aseman, ja lisäksi he ovat samaa sukupuolta, joten ikä ja yksilölliset per-

soonallisuuspiirteet ovat heidän ainoat erottavat tekijänsä. Näin ollen heidän repliikkiensä 

analysointi ja vertailu tarjoaa minulle oivallisen tilaisuuden pohtia eri ikäisten tyttöjen pu-

hetapojen eroavaisuuksia. Analyysissani pyrinkin ottamaan selvää, millaisia samankaltai-

suuksia ja eroavaisuuksia esiteinin Daniellan ja teini-ikäisen Rebeccan puhetavoissa on ha-

vaittavissa. Seuraavaksi esittelen lyhyesti nämä tutkielmani pääosassa olevat Chayefskin 

tyttäret sekä laitan esittelyiden yhteyteen heistä kertovat romaanikatkelmat.  

 

(2) 

Rebecca vilkaisi häntä kampaajan tyylikkäästi värjäämien, tarkasti piirrettyjen 
mustien kulmiensa alta, joiden aikuisessa yrityksessä miellyttää kaikkia oli jotain pe-
lottavampaa kuin niissä lävistetyissä goottisilmäkulmissa, jotka tytöllä oli pari kuu-
kautta sitten ollut. Kävi mielessä, huomaisihan sen, jos tyttö olikin kerännyt riittävästi 
sosiaalisia markkinointipisteitä ja teettänyt jonkin kirurgisen toimenpiteen hänen tie-
tämättään. Yökyläilyt täytyisi ottaa tarkkaan syyniin. 
(HETMT 2014: 164.)  
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Rebecca Chayefski on Joen 15-vuotias esikoistytär, jonka ilmeistä teiniyttä koroste-

taan teoksen dialogin ohessa myös kerronnassa, kuten esimerkki 2 osoittaa. Kapinallisesta 

suhtautumisestaan huolimatta hän menestyy koulumaailmassa arvosanojensa sekä sosiaa-

listen suhteidensa puolesta, joten Rebeccaa voi pitää ulkonäöstä ja trendeistä kiinnostu-

neena suosittuna ”kympin tyttönä”, jota vanhempien huolenpito ottaa päähän. Vaikka van-

hempien mielipiteet eivät juurikaan tunnu hetkauttavan, on Rebeccalle tärkeää, mitä hänen 

ikätoverinsa hänestä tuumivat. Rebecca kuvataan täysin valtavirtakulttuurin vietävissä ole-

vana tyttönä, joka on vaikutteille altis jopa siinä määrin, että päätyy tekemään piilomainon-

taa kokeelliselle ja alun perin autismin hoitoon kehitetylle ALTIUS-mielialalääkkeelle, 

jonka tarkoitus on tarjota apua ”painesidonnaisiin vuorovaikutusongelmiin, tilannesidon-

naiseen stressiin ja sosiaalisiin liitännäisoireisiin”. Romaanissa käy myös ilmi Joen huoli 

kalorimääriä vahtaavan Rebeccan vähäruokaisuudesta ja jatkuvasti hoikistuvasta vartalosta.  

 

(3) 

Sexting: niin nuoret sitä kuulemma kutsuivat, sekstaus. Seksikästä tekstaamista, 
flirttailua. 

Siitä oli nyt kaksi viikkoa. Daniella ei ilmeisesti ollut kuullut hänen tulevan: 
kylpyhuoneen ovi oli ollut auki, kun Joe törmäsi pahaa aavistamatta yläkertaan. Da-
niella seisoi peilin edessä hiukset suihkun jälkeen märkinä, yksitoistavuotias maidon-
värinen vartalo vielä lämpimän höyryn syleilyssä. Tyttö oli täsmälleen puberteettinsa 
puolivälissä, vaiheessa, jolloin pienet lapaluut ja pyöreät kasvot olivat selvästi lapset, 
mutta rinnanalut jo tulevan naisen. 
(HETMT 2014: 111.) 

 

Rebeccan pikkusisar Daniella Chayefski on 11-vuotias, joten hän on kehityksessään 

jossain lapsuuden ja teini-iän välivaiheilla. Rebeccaan verrattuna hän on varsin kuuliainen 

vanhempiaan kohtaan sekä monessa suhteessa vielä lapsekas, vaikka hänet esimerkissä 3 

on juuri yllätetty ottamassa peilin kautta alastonkuvia pari vuotta vanhemmalle poikaystä-

välleen Brockille. Romaanin kerronnassa käy useammassa kohtaa ilmi, miten Daniella seu-

raa Rebeccan tekemisiä ja ottaa sisareltaan vaikutteita esimerkiksi vaatevalintoihinsa ja 

käyttämiinsä sanoihin. 

Kiinnostavan aspektin tutkimukselleni tarjoaa myös se, että vaikka He eivät tiedä mitä 

tekevät on suomalaisen kirjailijan suomenkielinen alkuteos, on Joen koko perhe amerikka-

laisia. Kaikki Rebeccan ja Daniellan käymät keskustelut käydään näin ollen romaanin maa-

ilmassa Baltimoressa englannin kielellä. 
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 Työn eteneminen 
 

Maisterintutkielmani jakautuu neljään päälukuun. Johdannon jälkeen lähden toisessa lu-

vussa liikkeelle työni teoreettisesta taustasta ja alan aiemman tutkimuksen esittelystä sekä 

tutkimukseni kannalta keskeisten käsitteiden ja teorioiden määrittelystä. Tärkeimpiä lähtei-

täni tässä luvussa ovat Liisa Tiittulan ja Pirkko Nuolijärven Puheen illuusio suomalaisessa 

kaunokirjallisuudessa (2013) ja Aino Koiviston ja Elise Nykäsen toimittama artikkeliko-

koelma Dialogi kaunokirjallisuudessa (2013), joista olen ammentanut teoriapohjaa tutki-

mukseni tueksi. Teorialuvuissa pyrin antamaan lukijalle kokonaiskuvan dialogintutkimuk-

sesta sekä perusteellisen pohjustuksen analyysiosioita varten. Lisäksi käyn listamaisesti läpi 

keinoja, joilla koko He eivät tiedä mitä tekevät -teokseen on rakennettu puheen illuusiota. 

Listan funktiona on toimia pohjana analyysilukujen temaattisemmalle analyysille. 

Tutkielman kolmannessa luvussa siirryn teorian käsittelystä tutkimusaineistoni ana-

lyysiin. Analyysiluvussa keskityn käsittelemään puheenomaisuuden ja henkilökuvan raken-

tumista. Kolmas luku jakautuu teinityttömäisyyden illuusiota ja sosioekonomista asemaa 

käsitteleviin lukuihin. Ikä, sukupuoli ja sosiaalinen tausta muodostavat tutkielmalleni luon-

tevan sosiolingvistisen tutkimuslähtökohdan. 

Pureudun alaluvussa 3.1 siihen, millaisilla dialogissa olevilla puheen piirteillä Rebec-

can ja Daniellan henkilöhahmoille on onnistuttu rakentamaan teinityttömäisen puheen il-

luusiota. Teinityttömäisyyden vaikutelmaa käsittelevän luvun alaluvuissa keskityn erittele-

mään repliikeissä olevia prosodis-paralingvistisiä piirteitä, voimasanoja ja muita affektisia 

ilmaisuja, anglismeja sekä diskurssipartikkeleita. Samalla pohdin, millä tavoin Rebeccan ja 

Daniellan puhetavat poikkeavat toisistaan ja miten nämä eroavaisuudet heijastelevat heidän 

neljän vuoden ikäeroaan.  

Alaluvussa 3.2 siirryn tarkastelemaan aineistoni dialogeja sosioekonomisen aseman 

näkökulmasta. Käsittelen ylempää sosiaaliluokkaa enemmänkin sosiaalisen pääoman kuin 

yksittäisten kielenpiirteiden kautta. Tässä kohtaa analyysia jätän Daniellan pois ja keskityn 

Rebeccaan, sillä Rebeccan repliikeistä löytyy kiinnostavia ylempää sosiaaliluokkaa osoit-

tavia piirteitä, kun taas Daniellan repliikeillä ei tässä suhteessa ole juurikaan tarjottavaa.   

Lopuksi kokoan neljännessä luvussa analyysissani tekemäni havainnot ja johtopää-

tökset yhteen. Samalla käyn läpi tutkimukseni varrella olleita haasteita ja ongelmia sekä 

tuon esiin omaa pohdintaani.   
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2 Dialogintutkimus 
 

Tässä luvussa esittelen tutkielmani teoriapohjaa, aikaisempaa tutkimusta sekä tutkimukseni 

kannalta keskeisimpiä käsitteitä. Dialogintutkimus on ollut pitkään hyvin marginaalista, 

mutta lähivuosien aikana ilmestyneet Liisa Tiittulan ja Pirkko Nuolijärven teos Puheen il-

luusio suomalaisessa kaunokirjallisuudessa (2013) sekä Aino Koiviston ja Elise Nykäsen 

toimittama artikkelikokoelma Dialogi kaunokirjallisuudessa (2013) ovat nostaneet tutki-

musalan pinnalle (Nykänen & Koivisto 2013: 41). Tiittulan ja Nuolijärven teos on kielitie-

teellistä tutkimusta, kun taas Dialogi kaunokirjallisuudessa tavallaan täydentää kielitieteel-

listä näkökulmaa analysoimalla tarkemmin dialogin käyttötarkoituksia kaunokirjallisuu-

dessa. Nykypäivänä dialogien analyysissä ei tyydytä enää kielen ilmiöiden pintapuoliseen 

tarkasteluun, vaan se suhteutetaan kaunokirjallisen teoksen kokonaisrakenteeseen ja tema-

tiikkaan. (Keskimaa 2015: 138.)  

Viime vuosiin saakka kielen- ja kirjallisuudentutkimus ovat suomalaisessa tutkimuk-

sessa pysytelleet melko kaukana toisistaan, mutta poikkitieteellisempi lähestymistapa dia-

logien käytäntöjen tarkasteluun on mahdollistanut uusien teoreettisten ja metodisten väli-

neiden löytymisen (ks. Keskimaa 2015: 140). Tutkielmassani hyödynnänkin myös kirjalli-

suudentutkimusta, sillä syvempi dialogien ymmärtäminen vaatii repliikkien tulkintaa niin 

lingvistiikan kuin kirjallisuudentutkimuksenkin näkökulmista. Puhekielen analyysi on lä-

hinnä morfologisten ja syntaktisten piirteiden tarkastelua, mutta kokonaisvaltaisemman kä-

sityksen saavuttaminen vaatii repliikkien tulkintaa myös muista perspektiiveistä. Tässä tut-

kielmassa analyysini tukena ovat sosiolingvistiikan ja keskustelunanalyysin teoriat ja me-

todit. Sekä sosiolingvistisessä variaationtutkimuksessa että keskustelunanalyysissa koros-

tetaan kontekstin merkitystä, mutta hieman eri tavoin: sosiolingvistiikassa painopiste on 

kielenulkoisessa ja keskustelunanalyysissa taas vuorovaikutuskontekstissa. (Lappalainen 

2001b: 156.)  

Sosiolingvistiikassa on perinteisesti perehdytty puhuttuun kieleen. Oman tutkimuk-

seni aineisto koostuu kuitenkin kaunokirjallisista dialogeista eli fiktiivisestä kielestä. Hen-

kilöhahmojen puhetta luodessaan kirjailija hyödyntää kirjoitetun kielen keinoja puheen esi-

tyksessä eli tavallaan venyttää tekstiä puhutun kielen suuntaan (Kalliokoski 1998: 185–

187). Kuten sosiolingvistisessä variaationtutkimuksessa, kielenulkoisilla tekijöillä on ana-

lyysissani tärkeä merkitys. Dialogeja tarkkaillessani otankin huomioon muun muassa hen-

kilöhahmojen iän, sukupuolen ja sosiaalisen aseman sekä käynnissä olevan puhetilanteen. 



 10 

Tietyssä kontekstissa syntyy tiettyjä kielellisiä valintoja. (Nuolijärvi 2000: 22–25.) Tarkas-

telen dialogeja ja dialogien yksittäisiä puhekielisiä variantteja yksilöiden identiteetin ja so-

siokulttuurisen kontekstin rakennusaineina, sillä kielenkäyttö on sosiaalista toimintaa, 

jonka avulla rakennetaan omaa identiteettiä (Keskimaa 2013: 517).  

Tavallisesti keskustelunanalyysi kohdistuu aitoon vuorovaikutukseen, mutta senkin 

metodeja voi sosiolingvistiikan tapaan hyödyntää myös fiktiivisen keskustelun tulkinnassa. 

Keskustelunanalyysin perustava oivallus on, että keskustelu ei ole kaaos eikä puhujien kes-

kinäinen ymmärtäminen perustu vain sattumanvaraisuuteen, vaan vuorovaikutus on yksi-

tyiskohtiaan myöten järjestäytynyttä ja jäsentynyttä toimintaa. Keskustelunanalyysi on nos-

tanut esille vuorottelu-, sekvenssi- ja korjausjäsennyksen, jotka ovat keskustelun jäsennyk-

sen muotoja: keskustelu hahmottuu vuorottelunormien nojalla jaksoiksi eli sekvensseiksi, 

joihin puhujat ovat orientoituneet. Vuorottelujäsennyksen avulla ihmiset tietävät, kenen 

vuoro on olla äänessä ja kuinka vuoronvaihto tapahtuu, ja siihen on samalla sisäänraken-

nettu korjauksen mahdollisuus. (Hakulinen 1998a: 13, 15.) Vuoro on yhden keskustelijan 

kerralla tuottama rakenteellinen kokonaisuus. Se voi koostua yhdestä tai useammasta ra-

kenneyksiköstä, joita kutsutaan lausumiksi. (Hakulinen 1998a: 15; Hakulinen 1998b: 37.) 

Hyödynnän näitä keskustelunanalyysin termejä myös omassa analyysissani, kun tarkastelen 

henkilöhahmojen repliikeistä muodostuvia dialogeja. 

Seuraavissa neljässä alaluvussa jatkan teoriataustan hahmottelua. Pyrkimyksenäni on 

valaista tutkimukseni kannalta oleellisia teoreettisia näkökulmia sekä sanastoa. Seuraava 

luku (2.1) käsittelee termiä dialogi sekä dialogin juuria ja olemusta kaunokirjallisuudessa. 

Toisessa alaluvussa (2.2) käyn esimerkkien avulla läpi keinoja, joilla kaunokirjallisessa dia-

logissa voidaan esittää puhetta. Luvussa käyttämäni esimerkit olen ottanut He eivät tiedä 

mitä tekevät -romaanista, mikä tuo esille teoksessa käytettyjen puheenomaisuutta luovien 

keinojen moninaisuuden. Kolmas alaluku (2.3) keskittyy fiktiivisen puheen funktioon au-

tenttisuuden vaikutelman luojana sekä vuorovaikutuksellisuuden ja keskustelunomaisuuden 

illuusioon. Viimeisessä teorialuvussa (2.4) kerron henkilöhahmojen tutkimukseen liitty-

västä teoriasta. 
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 Dialogit kirjallisuudessa 
 

Nykyajan lukijan on vaikea kuvitella kertomusta, jossa ei olisi lainkaan puhetta. Vaikka 

dialogijaksojen luonne ja asema vaihtelevat eri teoksissa ja jopa niiden sisällä, aikojen saa-

tossa kirjallisuuden kieleen on vakiintunut monia tunnistettavia konventioita, joiden tarkoi-

tuksena on liittää fiktiivinen puhe muuhun kerrontaan (Nykänen & Koivisto 2013: 12; Kal-

liokoski 1998: 187). Dialogia on tutkittu melko vähän verrattuna muihin kerronnan keinoi-

hin, vaikka se on kaunokirjallisuudessa keskeinen kerronnan elementti (Nykänen & Koi-

visto 2013: 41). Seuraavaksi pyrin määrittelemään tarkemmin dialogintutkimuksen kan-

nalta keskeistä termiä dialogi. Tarkastelen myös sitä, miten dialogit asettuvat luontevaksi 

osaksi kaunokirjallisten teosten kerrontaa sekä niiden merkitystä kerronnassa.  

Dialogi merkitsee dialogintutkimuksessa keskustelua tai vuoropuhelua, jota draaman, 

proosan tai lyriikan henkilöhahmot käyvät keskenään. Kaikki kirjallisuuden päälajit asetta-

vat dialogille omat reunaehtonsa. (Nykänen & Koivisto 2013: 11, 13.) Dialogi on fiktion 

vuoropuheluissa sekä rakennetta että sisältöä määräävä tekijä. Lisäksi sillä on tärkeäksi ko-

ettuja temaattisia funktioita, jotka ulottuvat osaksi teoskokonaisuutta (Juntunen 2013: 99). 

Kaunokirjallisissa teksteissä dialogi palvelee draamallisia päämääriä, kuten esimerkiksi te-

oksissa kuvattuja henkilösuhteita. Dialogin yhtenä tärkeimmistä roolina voi pitää henkilö-

hahmojen kuvauksen rakentamista. Voidaan puhua myös dialogin karakterisoivasta tehtä-

västä, minkä lisäksi sillä on myös juonellisia tehtäviä. Kaunokirjallisuudessa puhe esitetään 

yleensä juuri dialogina, jossa kahden tai useamman henkilön repliikit seuraavat vuorotellen 

tai peräkkäin toisiaan. (Nykänen & Koivisto 2013: 9, 16, Page 1973: 51.)  

Dialogin juuret ovat klassisessa filosofiassa, ja se on yksi kaunokirjallisuuden kerron-

nan retorisista esitystavoista (Moilanen 2016: 10) Dialogi voikin kaunokirjallisen puheen 

lisäksi viitata myös historialliseen kirjallisuudenlajiin, jossa henkilöt keskustelevat filoso-

fisista, poliittisista ja tieteellisistä kysymyksistä. Varhaisempi kirjoitettu dialogilaji perustui 

erityisesti kysymys–vastaus-vierusparien vuorottelulle. Filosofisen dialogin traditiota rin-

nastetaan usein kaunokirjallisen puheen käytänteisiin ottamatta huomioon sitä, kuinka dia-

login rooli ja tehtävät muuttuivat näkökulman siirtyessä filosofisesta dialogista kaunokir-

jalliseen vuoropuheluun. Keskeisimpänä erona kaunokirjallisissa teoksissa dialogi määrit-

tyy puhtaammin teoksen sisäisistä ja esteettisistä tavoitteista käsin. (Nykänen & Koivisto 

2013: 13–15.) Kirjallisen modernismin myötä kerronnan ja dialogin rakenteita alettiin mur-

taa, kun aidon puheen ja puheen esittämisen konventioiden väliset erot alkoivat valjeta yhä 
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selvemmin (mas. 24). Dialogin dynaamisuus ja niin sanottu läpinäkyvyys ovat tehneet siitä 

suositun esitysmuodon erityisesti modernissa kirjallisuudessa. Läpinäkyvyys merkitsee nä-

ennäisen objektiivisuuden vallitsemista: teoksen kerronnallisilla valinnoilla saadaan luotua 

vaikutelma, jossa henkilöhahmon puhe on kuultavissa aitona ja koskemattomana eikä ker-

tojan välittämänä. (Nykänen & Koivisto 2013: 21; ks. myös Sternberg 1982: 108–109.)  

Kaunokirjallisen dialogin tunnistaa usein siitä, että henkilöiden repliikkejä kehystävät 

lainausmerkit, jotka erottavat puheen ympäröivästä kerronnasta. Joskus puhetta merkitään 

myös ajatusviivalla, kaksoispisteellä tai puhujien nimeämisellä ennen repliikkiä. Puhetta 

edeltää ja seuraa useimmiten myös johtolause, jossa kertoja nimeää puhujan ja saattaa myös 

kertoa joitain yksityiskohtia esimerkiksi henkilön sanonnantavasta, puheen rytmistä tai ää-

nensävystä. Kertojan dialogia edeltävä pohjustus tarjoaa tietoa puhetilanteesta, mikä val-

mistaa lukijaa tulevaan sananvaihtoon. Tyypillisesti eri puhujien repliikit on erotettu toisis-

taan rivinvaihdoksella. Dialogin asema kertovassa fiktiossa on niin vakiintunut ja helposti 

tunnistettavissa, että lukija ei tule edes usein miettineeksi, miksi puhe on esitetty kirjalli-

sessa tekstissä siten kuin se on esitetty. Tosin dialogin modernisoituessa vakiintuneet dia-

login merkintätavat, kuten juuri johtolauseet ja lainausmerkit, ovat vähentyneet tai jopa ka-

donneet läpinäkyvyyteen pyrittäessä. Dialogien tulkintaa ohjaavien konventioiden vähene-

minen lisää myös lukijan tulkinnallista vastuuta. Kerronnan ohjailun niukentuessa lukijan 

huomio kiinnittyy enemmän esimerkiksi henkilöhahmojen puheeseen, heidän välisiin suh-

teisiinsa sekä vuorovaikutuksellisuuden luomaan tunnelmaan (Nykänen & Koivisto 2013: 

11–12, 16, 21, 24.)  

Nykykirjallisuutta edustavassa He eivät tiedä mitä tekevät -romaanissa Valtonen on 

käyttänyt dialogin merkitsemiseen useita erilaisia tapoja. Useimmat repliikit ovat helposti 

tunnistettavissa, ja ne on merkitty repliikkiviivoin omalta riviltään alkaviksi vuoroiksi. Osa 

teoksen dialogista ei kuitenkaan erotu kerronnasta ilmiselvästi.  

 

(4) 

Asekauppias oli aasialaistaustainen, lihava ja puhui tuhat sanaa sekunnissa kuin 
amfetamiinia piikittänyt asunnonvälittäjä. Kauppias halusi vain että He tuntisivat 
olonsa luontevaksi. Kauppias halusi vain, että He olisivat sinut Heidän Käsiaseensa 
kanssa. Tämä oli kauppiaalle kaikkein tärkeintä. Se, millaiseen He päätyisivät, ei ollut 
kauppiaalle tärkeää, koska se mihin He päätyisivät, juuri se käsiase olisi se oikea Kä-
siase Heille.  
(HETMT 2014: 393.) 
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(5) 

Nähdessään äitinsä väsyneet kasvot hänelle oli tullut usein sellainen tunne, että 
halusi halata tätä, sanoa jotakin saadakseen äidin paremmalle tuulelle. Tuntuikin aina 
tyydyttävältä, kun sai äidin nauramaan. Jatkuvasti väsynyttä äitiä säästääkseen hän 
oppi täyttelemään tiskikonetta ja kulkemaan itse fudismatseihin. Pystyisitsä Samuel 
millään käymään treenien jälkeen kaupassa? Toisit pari maitoa ja leivän. Ehkä jotain 
ruokaakin huomiseksi jos keksit. Meillä ei taida olla mitään. Anna anteeks Samuel 
mutta mä oon nyt tänään vaan niin hirveen väsyny. Ja hei suklaalevy jooko. 
(HEMT 2014: 268.) 
 

Edellä olevissa esimerkeissä 4 ja 5 repliikkejä ei ole erotettu dialogin merkitsemiseen 

tarkoitetuilla tavoilla, vaan ne ovat kerronnan sisällä, mikä vaatii lukijalta enemmän tark-

kaavaisuutta puhejaksojen tunnistamisessa. Esimerkissä 4 Joe ja Miriam ovat asekaupoilla 

hankkimassa turvakseen käsiasetta, jota heille on myymässä myyntiorientoitunut kauppias. 

Esimerkissä Joe referoi ironisoiden kauppiaan puhetta, eikä kappaleessa ole erotettavissa 

suoria lainauksia. Myyntitilanteen kuvaus luo mielikuvan tunnistettavasta myyjästä, joka 

tuo korostuneesti esiin kunnioittavansa asiakkaansa tarpeita. Tämä ilmenee sisällön lisäksi 

isojen alkukirjaintein painottavalla käytöllä (esim. kauppias halusi vain, että He olisivat 

sinut Heidän Käsiaseensa kanssa). 

Esimerkissä 5 fokalisoija on Joen sijasta tämän etäiseksi jäänyt suomalaispoika Sa-

muel. Kappaleessa fiktiivinen puhe seuraa kerrontaa ilman rivinvaihdosta tai muuta merk-

kiä. Samuelin äidin Alinan puhetta olevat osat on kuitenkin mahdollista erottaa muusta ker-

ronnasta niiden sisällön lisäksi puheenomaisuutta luovien keinojen käytöstä: Alinan pyyn-

nöissä on käytetty samaan tapaan puhekielisiä variantteja kuin rivinvaihdoksilla ja repliik-

kiviivoilla merkityissä puhejaksoissa (esim. pystyisitsä, anna anteeks, ja hei, jooko). Esi-

merkissä muun kerronnan sekaan sekoitettu puhe tuo esiin, että kyseessä ei ole vain yksit-

täinen keskustelu, vaan useita samankaltaisia tilanteita, joissa väsynyt Alina kaipaa Sa-

muelin apua taloudesta huolehtimiseen, on ollut aiemminkin. 

Tässä tutkielmassa en paneudu tarkemmin siihen, miten dialogit ovat asettuneet osaksi 

He eivät tiedä mitä tekevät -romaanin kerrontaa, vaan ensisijaisen tarkastelun kohteena ovat 

dialogien sisältö ja erityispiirteet sekä niiden funktio henkilökuvauksen kannalta. Seuraa-

vassa luvussa erittelen tarkemmin kaunokirjalliseen dialogiin aikojen saatossa kehittyneitä 

puheen esittämisen keinoja. 
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 Puheen esittäminen kaunokirjallisessa dialogissa 
 

Kaunokirjallista puhetta esitetään dialogeissa monin eri tavoin. Onkin kiinnostavaa pohtia 

puhutun ja kirjoitetun kielen suhdetta sekä sitä, miten kirjailija onnistuu luomaan illuusion 

aidosta puheesta ainoastaan kirjallisilla keinoilla, kun puheelle on ominaista nimenomaan 

sen auditiivisuus.  

Ensi alkuun on tärkeää erottaa toisistaan dialogintutkimuksen kannalta keskeiset kä-

sitteet puhuttu kieli, puheenomaisuus ja puhekieli. Puhuttu kieli tarkoittaa kaikkea puhuttua 

ja suullista kielenkäyttöä, ja se voikin olla monenlaista: murretta, slangia, kaupunkipuhe-

kieltä, mutta myös kirjakielen kaltaista ja kirjoitettuun tekstiin sidoksissa olevaa kieltä. Pu-

hekieli on taas tavallisesti puhuttua kieltä, mutta sillä voidaan tarkoittaa myös puhekielen 

piirteitä sisältävää kirjoitettua kieltä. Se kuitenkin poikkeaa normitetusta ja muodollisem-

masta kielestä. Puheenomaisuus taas merkitsee sitä, että erilaisissa konteksteissa kirjoite-

tussa kielessä tavoitellaan eri syistä puheen kaltaisuutta. Puheenomaisuuden vaikutelmaa 

voi synnyttää esimerkiksi puhekielisillä äänne- ja muotovarianteilla tai puhekieleen kuulu-

van sanaston käyttämisellä. Puheenomaisuuden vaikutelman synty ei kuitenkaan vaadi aina 

puhekieltä, vaan sitä voivat luoda myös muut puheen ja vuorovaikutuksen ilmiöt. (Nuoli-

järvi & Tiittula 2016: 11, 14.) Modernissa kaunokirjallisuudessa kielelliset normit liukuvat 

yleiskielen ja arkikielen jatkumolla hyvinkin väljästi, mutta yleensä suurin osa tekstistä on 

kirjakieltä (Nevalainen 2003: 4). 

Puhuttu ja kirjoitettu kieli ovat kielen kaksi eri olomuotoa. Puhe on akustis-vokaalista 

ja auditiivista eli tarkoitettu korvalle, kun taas kirjoitus puolestaan on graafista ja visuaalista 

eli silmälle tarkoitettua. Kummallakin on omia erityispiirteitään, minkä vuoksi kaikkia toi-

sen olomuodon erityispiirteitä on mahdotonta koskaan siirtää kokonaan toiseen. Kirjoite-

tulla kielellä luotu puhe on kyllä sidoksissa todellisuuden puhuttuun kieleen, mutta se ei ole 

koskaan sen kopio. (Nuolijärvi & Tiittula 2013: 11, 33.) Usein kirjallista dialogia on siitä 

huolimatta lähestytty improvisoituna versiona tosielämän keskusteluista: sitä on arvioitu 

sen pohjalta, onnistuuko teksti luomaan vaikutelman aidosta keskustelusta. Asiaan pereh-

tyneet ovat tulleet samaan aikaan kuitenkin yhä tietoisemmiksi siitä, että realistiseen luku-

tapaan liittyy vaaroja. (Nykänen & Koivisto 2013: 9–10.) Kysymys on kuitenkin fiktiosta, 

joten kirjoitetun puheen kielimuodoille tai vuorovaikutukselle ei ole perusteltua etsiä tark-

kaa ja niin sanotusti ”oikeaa” vastinetta todellisuudesta, vaan niitä on tarkasteltavana osana 

kirjallista maailmaa (Nuolijärvi & Tiittula 2013: 11). 
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Vaikka kotimaisen kaunokirjallisuuden dialogiosuudet ovat puhekielistyneet 1950-lu-

vulta lähtien, on kirjallinen puhe silti aina muokattua, tyyliteltyä ja siivottua. Tyylittelyn 

keinoina käytetään muun muassa toistoa, liioittelua, valikointia ja tiivistämistä. Näiden kei-

nojen kautta dialogi muuttuu enemmänkin kliseiseksi versioksi luonnollisesta puheesta. 

(Nykänen & Koivisto 2013: 9–10.) Seuraavaksi luettelen keinoja, joilla Valtonen on syn-

nyttänyt teoksen He eivät tiedä mitä tekevät dialogiin puheenomaisuuden vaikutelmaa. Tar-

kasteluni pohjana ovat Tiittulan ja Nuolijärven (2013: 43–69, 2016: 232–233) listaamat pu-

heen esittämisen tavat. Huomionarvoinen seikka on, että analyysiluvustani poiketen olen 

hyödyntänyt listauksessani rajaamani aineiston sijaan koko romaanin dialogeja.  

Kaunokirjallisissa dialogeissa voidaan luoda puheenomaisuutta leksikaalisin keinoin, 

kuten puhekielisillä sanoilla ja runsaalla partikkeleiden käytöllä. Sanasto onkin yleisin tapa 

tuottaa puheen illuusiota. Myös He eivät tiedä mitä tekevät -romaanissa ovat tavallisia pu-

hekieliset sanat (idiootti, moi, kusetusta, hinttari, munapää, whatev), erilaiset partikkelit ja 

interjektiot (no, tuota, ai anteeksi, äh, täh), voimasanat (herranjumala, vitut) ja muut af-

fektiiviset ilmaukset (siinä on aivan MIELETTÖMÄSTI SOKERIA!) sekä puheelle tyypilli-

set fraasit ja kiteytymät (kaikki on vielä auki, asiat järjestyy aina jotenkin, onko se liikaa 

vaadittu?). (Nuolijärvi & Tiittula 2013: 43, 45, 58–59.) Affektiiviset (ts. affektiset) ilmaisut 

tarkoittavat sellaisia konventionaalistuneita konstruktioita ja muita kielenaineksia, joilla 

puhuja voi osoittaa suhtautumistaan tai asennoitumistaan puheenalaiseen asiaan tai puhe-

kumppaniinsa (ISK § 1707). 

Myös persoonalla ja viittaamisella voidaan synnyttää puheenomaisuutta. Pronominit 

ovat paljon yleisempiä puheessa kuin kirjoitetuissa teksteissä: persoonapronomineja tai de-

monstratiivipronomineja ei käytetä paljoakaan kirjakielessä. (Hakulinen 2003.) Sen sijaan 

puheessa esimerkiksi persoonapronominien puhekieliset muodot, kuten lyhyet pronomini-

variantit mä ja sä, ovat yleisiä. Puhutussa kielessä on niin ikään yleistä käyttää demonstra-

tiivipronomineja se ja ne neutraalisti ihmisistä (ISK 2014: 710), mutta kirjoitetusta tekstistä 

ne voivat tehdä puhekielisen. Kaunokirjallisissa dialogeissa kirjoittaja voi tehokkaasti luoda 

puhutun kielen illuusiota käyttämällä suomen kielen persoonajärjestelmän monipuolisuutta 

hyväkseen. (Nuolijärvi & Tiittula 2013: 46–50.) Valtonen onkin käyttänyt He eivät tiedä 

mitä tekevät -romaanin henkilöhahmojen repliikeissä lähinnä pronominien puhekielisiä va-

riantteja (mä, mun) sekä demonstratiivipronominia persoonapronominin asemasta (mikä 

sen nimi on? < mikä hänen nimensä on?). Pronominien lisäksi puhekielinen viittaustapa on 

esimerkiksi passiivi monikon ensimmäisessä persoonassa (me asutaan vittu tällaisessa jät-

tipalatsissa). (Mts. 46–51.) 
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Ainoastaan leksikaalisten keinojen käyttö ei kuitenkaan riitä puheen illuusion luomi-

seen. Äänne- ja muotopiirteet sekä puhekielisiksi mielletyt sana- ja pronominivalinnat on 

helppo tunnistaa puhutun kielen piirteiksi dialogeissa, mutta myös lauserakenteella ja fra-

seologialla on olennainen asema puheenomaisuuden vaikutelman luomisessa. Syntaksin ta-

solla kaunokirjallisiin dialogeihin luodaan puheenomaisuutta lukuisin erilaisin keinoin. 

Tyypillisiä ovat esimerkiksi kieltoverbittömät kiellot sekä lyhyet ja elliptiset lauseet, joita 

esiintyy myös aineistolähteeni dialogissa. Luonnollisen puheen synty on prosessi: kauno-

kirjallisissa dialogeissa puheen prosessimaisuutta voidaan osoittaa välimerkeillä ja sanajär-

jestyksellä, jotka jaksottavat kirjallista puhetta ja luovat siihen rytmiä: No että… mihin ase-

tutaan ja. / Emmä muista. Jotain hyvää shittiä. Pitäis olla. Välimerkeillä voidaan myös 

jäljitellä puheen rytmiä käyttämällä esimerkiksi pisteitä ja pilkkuja liioitellusti. Dialogissa 

pilkku voi yhdistää toisistaan syntaktisesti riippumattomia lauseita ja piste taas erottaa syn-

taktisesti yhteenkuuluvia lauseita. (Nuolijärvi & Tiittula 2013: 43, 53, 56–57.) 

Morfosyntaksin tasolla romaanin dialogien puheenomaisuutta rakennetaan erityisesti 

inkongruenteilla verbimuodoilla. Tyypillistä ovat aiemmin mainitsemani passiivin käyttö 

yksikön 1. persoonassa (ajattelitsä että me asuttaisiin loppuikämme Suomessa?), subjektin 

ja predikaatin inkongruenssi monikon 3. persoonassa (ne alkaa) ja possessiivisuffiksin pois 

jättö (heti kun mun asianajaja tulee, sun huumori ei ihan kestä). Lisäksi kirjallisuudessa 

puhekielisyyttä luodaan usein kO-kysymysmorfeemin variantilla -ks ja kysymyspartikkelit-

tomalla muodolla (sanoitsä tosiaan meille?).  

Muita He eivät tiedä mitä tekevät -romaanin dialogeissa esiintyviä puhekielen ilmiöitä 

ovat lisäksi esimerkiksi erilaiset sulaumat (emmä nää tossa kovin suurta eroa, niinku 

kuka?), heittymät ja puhekieliset äännevariantit (ni, kakskyt, yks, kiitti, bänät, hirvee feik-

kaaja, tsiigaa), pikapuhemuodot (mulla on [hommat] vielä vähän kesken) ja kieltoverbitön 

kielto (sun ankeilla luottorajoilla mitään tehnyt muutenkaan). Puheen muotoiluun liittyviä 

ilmiöitä ovat myös muun muassa toistot, epämääräisyyden ilmaukset (jotain perinteistä on 

tietysti ihan kiva olla, mutta…, tai jonain…harjoittelijana.), liioittelu (voisit säkin saatana 

joskus auttaa!), sekä metaforat ja muut kielikuvat (hiero suolaa haavoihin).  

Puheen illuusion luomiseksi kirjailija käyttää piirteitä valikoidusti, mutta myös toi-

saalta liioittelee valitsemiaan piirteitä (Nuolijärvi & Tiittula 2016: 230). Edellä pyrin lis-

taamaan kattavasti sellaisia puheenomaisuuden luomisen tapoja, jotka ovat relevanteimpia 

analyysini kannalta. Seuraavaksi pohdin vielä fiktiivisen puheen merkitystä autenttisuuden 

vaikutelman luomisessa.  
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 Fiktiivinen puhe autenttisuuden vaikutelman luojana 
 

Fiktiivisellä puheella kirjailija luo kaunokirjallisiin teoksiin autenttisuuden vaikutelmaa. 

Suomen kielessä kuilu kirjoitetun ja puhutun kielimuodon välillä on suuri, joten autenttisen 

puheen vaikutelman luomista varten on käytettävä jotain puheelle ominaisia piirteitä. Tässä 

luvussa pohdin, miten kirjailija saa dialogin vaikuttamaan aidon puheen kaltaiselta, mikä 

on aidon ja fiktiivisen puheen suhde sekä miten fiktiivinen puhe luo tarinaan autenttisuutta. 

Nykäsen ja Koiviston (2013) mukaan modernille kirjallisuudelle on ominaista tarttua aidon 

puheen ongelmiin ja käsitellä näitä ilmiöitä fiktiivisen puheen muodossa. Kaunokirjallisen 

dialogin konventiot rinnastuvat aidon vuorovaikutuksen lainalaisuuksiin, mutta samalla 

dialogi näyttäytyy selvästi omana kerrontamuotonaan, jolla on omat lainalaisuuteensa, jotka 

eivät ole suoraan rinnastettavissa aidon puhutun kielen sääntöihin. (Mas. 10.) 

Yhden kielen sisällä elää monta normia ja ideaalistusta (Kalliokoski 1998: 185). Läh-

teenmäen (2009: 69) mukaan kieli koostuu joukosta kielenulkoista todellisuutta eri tavoin 

jäsentävistä ja arvottavista ideologisista kielistä, joista valitsemalla yksilö muodostaa oman 

”äänensä”. Yhtä lailla lingvistiikassakin yksi keskeinen ajatus on, että kielenkäyttö on jat-

kuvaa valintojen tekemistä. Oli sitten kyseessä puhuja keskellä keskustelua tai kirjoitettua 

tekstiä laativa kielenkäyttäjä, on hänen jatkuvasti tehtävä valintoja siitä, mitä hän seuraa-

vaksi aikoo sanoa, miten kielellisesti muotoilee sanomansa ja millaiseen kokonaisuuteen 

hän tähtää. Valinnat voivat tuntua monesti niin itsestään selviltä, että niitä ei edes ajattele 

valintoina. (Haakana 2013: 127.)  

Kaunokirjallisissa teoksissa kielenkäyttöä koskevat valinnat tekee kirjailija. Kauno-

kirjallisuus on tiukasti osa kirjoitetun kielen perinnettä, joten fiktiivistä puhetta voi kauno-

kirjallisiin dialogeihin luoda ainoastaan kirjoitetun kielen keinoilla. Autenttisen puheen vai-

kutelman luomisen keino on poiketa kirjoitetun kielen normeista puheen suuntaan jollain 

tavalla. Puhuvan ihmisen läsnäolon illuusion tuottaminen ja lukijalle välittäminen on kir-

jailijan vaikeimpia ja samalla keskeisimpiä tehtäviä (Kalliokoski 1998: 184, 188). Kirjoite-

tun puheen ja dialogin rakentamiseen tuo oman haasteensa aidon puheen multimodaalisuu-

den luonne: puhetilanteissa puhujat hyödyntävät usein samanaikaisesti monenlaisia resurs-

seja, kielellisiä, prosodisia ja kehollisia. Kirjailijat tuovatkin erilaisilla keinoilla esiin rep-

liikkien tuottamiseen liittyviä prosodis-paralingvistisiä eli ääneen liittyviä ja kehollisia piir-

teitä. Prosodis-paralingvistisiä piirteitä voi kuvata kielellisesti esimerkiksi johtolauseissa 

sekä repliikkien sisällä esimerkiksi välimerkeillä ja typografialla, kuten edellä toin esiin. 
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Huutomerkin tehtävänä on osoittaa äänen voimistamista, kolme pistettä taas kertoo vuoron 

osien välistä segmentoimista. Repliikeissä poikkeava kirjaisinkoko tai kursiivi voivat osoit-

taa erilaisia puheen ilmiötä. (Haakana 2013: 133–135.) 

Suomen kirjallisuuteen on kirjallisen tradition laajetessa kehittynyt konventioita pu-

heen kirjoitetussa muodossa esittämistä varten (Kalliokoski 1998: 187). Puhetta esitetään 

eri tarkoituksia varten, mutta lähtökohtana on aina autenttisuuden vaikutelman luominen. 

Sanasto sekä äänne- ja muotopiirteet ovat dialogeissa olennainen keino kuvata kielenulkoi-

sia muuttujia, kuten esimerkiksi puhujan murretaustaa, ikää tai yhteiskunnallista asemaa. 

Kirjoittaja voi merkitä myös ääntämiseen liittyviä piirteitä, kuten änkytystä, puheen veny-

tystä ja humalaista sammallusta sekä lisäksi ei-verbaalisia seikkoja, kuten naurua, taukoja, 

keskeytyksiä ja korjauksia. (Nuolijärvi & Tiittula 2013: 43.) Eri fiktiivisen puheen keinoja 

hyödyntämällä kirjailija luo dialogin avulla romaaniinsa autenttisia henkilöhahmoja ja tari-

namaailmoja.  

Dialogin erottaa aidosta keskustelusta se, että dialogi on keskustelua määrätympi ko-

konaisuus, sillä se on aina kirjailijan tietoisten valintojen tulos (Nykänen & Koivisto 2013: 

14). Se ei noudata aidon kasvokkaiskeskustelun lainalaisuuksia eikä palvele samoja pää-

määriä, sillä ensisijaisesti dialogi on uskollinen teoksen esteettisille ja temaattisille päämää-

rille. Lingvistisen kirjallisuudentutkimuksen lähtökohtana on se, miten dialogiin luodaan 

merkityksiä hyödyntämällä kielenkäyttäjien intuitiivisesti tunnistamia ja keskusteluntutki-

muksen eksplikoimia vuorovaikutuksen käytänteitä. (Mas. 31, 37.)  

Fiktiivinen dialogi ei pysty saavuttamaan autenttisen puhetilanteen tuntua ilman hen-

kilöhahmojen välistä vuorovaikutusta, joten keskustelunomaisuuden tavoittaminen on olen-

naista aidolta kuulostavan kaunokirjallisen dialogin rakentamisessa. Fiktiivinen keskustelu 

siis ikään kuin hyötyy puheen kielen resursseista sekä nojaa aidon puheen normeihin ja 

rakenteisiin (Nykänen & Koivisto 2013: 27). Aidon puheen tavoin myös dialogit rakentuvat 

vuorovaikutuksessa, eli osallistujat rakentavat keskustelua vuoroittain muodostamalla vuo-

ropareja, kuten kysymyksiä ja vastauksia (Burton 1980: 115). Yleensä vastausta seuraa 

vielä niin sanottu kolmas vuoro, jossa kysyjä kuittaa vastauksen ja osoittaa samalla, oliko 

vastaus riittävä (ISK 2004: 1115). Autenttisessa keskustelussa puhujat reagoivat toistensa 

vuoroihin, täydentävät niitä, puhuvat päällekkäin ja keskeyttävät toisiaan. (Nuolijärvi & 

Tiittula 2013: 66.) Viimeisessä teorialuvussa (2.4) keskityn kartoittamaan henkilöhahmojen 

tutkimuksen taustalla olevia näkökulmia. 
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 Henkilöhahmot tutkimuskohteina 
 

Henkilöhahmon käsite on tutkimuksessani keskeinen. Koska tässä tutkielmassa käsitellään 

Rebeccan ja Daniellan henkilökuvan rakentumista ja heidän identiteettejään, valotan seu-

raavaksi hieman henkilöhahmoihin ja -kuvaukseen liittyviä teorioita sekä näkökulmia. Kä-

kelä-Puumalan (2001) mukaan henkilöhahmoilla tarkoitetaan yleensä kirjallisuudessa ku-

vattavia ihmisiä. Henkilöhahmon persoonallisuuden voi nähdä tekstin tuottamana efektinä, 

joka voidaan purkaa osiin ja analysoida. (Mts. 255.) Identiteetillä puolestaan viitataan hen-

kilön minuuteen, omimpaan olemukseen, yksilöllisyyteen ja henkilöyteen (Hosiaisluoma 

2003: 332–333). Lingvistisestä näkökulmasta henkilöhahmo näyttäytyy kielellisenä raken-

teena, jonka muotoutumisella on omat sääntönsä (Keskimaa 2013: 500). Henkilöhahmot 

muodostuvatkin useasta eri osasesta, joista fiktiivinen puhe on vain yksi (Moilanen 2016: 

13). 

Henkilökuvaus kirjallisuudessa on hyvin keskeisessä osassa ja siksi myös usein arvi-

oinnin kohteena. Henkilökuvausta voi pitää jatkuvana prosessina, jota erilaiset operaatiot 

muokkaavat kerronnan edetessä sitä mukaan, kun lukija saa lisää tietoa esimerkiksi hahmon 

sisäisistä motiiveista (Palmer 2004: 40). Henkilöhahmosta etsitään erilaisia piirteitä ja py-

ritään määrittelemään, onko hahmo enemmän pinnallinen ja kaavamainen vai syvällinen ja 

uskottava. Pinnallisuus on sitä, mikä näkyy tekstissä sanoina suoraan määriteltynä, kun taas 

syvällisyys löytyy lukijan mielestä omana päättelyprosessina lukukokemuksen edetessä. 

Henkilöhahmon syvällisyyteen vaikuttaa se, kuinka paljon henkilöhahmosta annetaan tietoa 

lukijalle, jotta lukijan on mahdollista tehdä jonkinlaisia päätelmiä. (Käkelä-Puumala 2001: 

245, 255; Majanen 2018: 17.) 

Vaikka henkilöhahmoja on tutkittu paljon, ei kirjallisten henkilöiden tutkimukseen 

ole olemassa mitään yleispätevää metodia. Syy tähän on yksinkertaisesti se, että henkilö-

hahmot voivat olla hyvin erilaisia, mikä edellyttää erilaisia tutkimustapoja (Sahlberg 2009: 

6). Keskeistä on muistaa, että henkilöhahmot ovat olemassa vain tekstinä: fiktiivinen hen-

kilöhahmo ei ole ihminen vaan ihmisen representaatio, vaikka niistä voikin puhua samalla 

tavalla kuin ihmisistä ympärillämme (Käkelä-Puumala 2001: 241). Voikin pohtia, miten 

fiktiivisiin henkilöihin pitäisi suhtautua ja voiko henkilöhahmoja tulkita samalla tavoin kuin 

olemassa olevia ihmisiä. Henkilöhahmon analyysissa ei pääse eroon kuitenkaan siitä tosi-

asiasta, että henkilöhahmo on aina jollain tavalla inhimillinen tai lukijan ihmisen kaltaiseksi 

mieltämä toimija. (Sipinen 2010: 82, 85.)  
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E. M. Forster jakaa teoksessa Aspects of Novel (1964) henkilöhahmot litteisiin (flat) 

ja pyöreisiin (round) fiktiivisiin henkilöihin. Pyöreät henkilöt kehittyvät toiminnan kulu-

essa, kun taas pelkistetyimmillään litteät henkilöt rakentuvat yhden tai hyvin harvan idean 

tai luonteenpiirteen varaan. Litteät henkilöhahmot ovat kirjallisuudessa yleisiä sivuhenki-

löinä, joita myös analyysini keskiössä olevat Rebecca ja Daniella ovat. Litteitä henkilöhah-

moja on Forsterin mukaan nimetty myös tyypeiksi tai karikatyyreiksi. (Forster 1964: 75–

80; Sahlberg 2009: 20; Silventoinen 2008: 22.) 

Forsterin hierarkkisuudesta ja vivahteettomuudesta kritisoitua jaottelua on kehittänyt 

myöhemmin eteenpäin Joseph Ewen, joka on sijoittanut henkilöhahmot kolmelle jatkumolle 

eli akselille niiden kompleksisuuden, kehittyvyyden ja sisäisen elämän kuvauksen mukaan. 

Kompleksisuuden jatkumon toiseen päähän sijoittuvat pääsiassa yhden hallitsevan piirteen 

varaan rakennetut henkilöhahmot, kuten allegoriset henkilöhahmot, karikatyyrit ja tyypit. 

Allegoriset henkilöhahmot rakentuvat yhden henkilöä ilmentävän ominaisuuden varaan ja 

esimerkiksi erisnimi voi edustaa luonteenpiirrettä, jonka varaan henkilöhahmo rakentuu. 

Karikatyyri on sellainen henkilöhahmo, jonka jokin piirre on liioiteltu ja muita silmäänpis-

tävämpi. Tyypistä on kyse taas silloin, kun edellä mainitun piirteen voidaan tulkita edusta-

van enemmän kokonaista ihmisryhmää kuin ainoastaan yksilöllistä ominaisuutta. Vastaa-

vasti kehittyvyyden jatkumon alkupäässä ovat kehittymättömät henkilöhahmot, jonne usein 

myös allegoriset henkilöhahmot, karikatyyrit ja tyypit sijoittuvat, koska harvojen ominai-

suuksien henkilöhahmot ovat useimmiten staattisia. Henkilöhahmot, jotka eivät kehity te-

oksen mittaan, ovat tavallisesti sivuhenkilöitä. Kompleksisuus- ja kehitysjatkumon alku-

päähän sijoittuvat henkilöhahmot saattavat kantaa paljon merkitystä, koska juuri heidän 

oleellisimmat ominaisuutensa on otettu mukaan kertomukseen. (Ks. esim. Rimmon-Kenan 

1991: 55–56; Silventoinen 2008: 23–24; Säteri 2005: 21.) 

Henkilöhahmot rakentuvat ja muuttuvat dialogissa: dialogi on merkitysten syntymi-

sen ja sen koettelun paikka (Piikkilä 2001: 163). Dialogin voi käsittää kaunokirjallisuudessa 

monella tapaa, mutta usein sillä tarkoitetaan henkilöhahmojen välistä replikointia, puheen 

esittämistä (Keskimaa 2013: 500). Fiktiivistä dialogia tarkastellessa osana kaunokirjallisuu-

den henkilökuvausta ja sen rakentumista pitäisi pohtia ensinnäkin sitä, minkälainen yhteys 

henkilöhahmon puheella on teoksen kokonaistulkinnassa. Toiseksi kiinnostavaa on se, mi-

ten puheen kautta muotoutuva henkilökuvaus toimii. Henkilöhahmojen ja niiden kehityksen 

kuvaaminen on yksi dialogin keskeisimmistä tehtävistä, koska juonenkuvaus tapahtuu kau-

nokirjallisuudessa usein kertojaäänen avulla. Myös henkilökuvauksen rakentuminen voi 

olla kertojaäänen varassa, jolloin dialogin rooli on lähinnä vain tukea ja korostaa kertojan 
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jo esiin nostamia piirteitä. Modernille kirjallisuudelle on kuitenkin tyypillistä, että dialogi 

korvaa eksplisiittisen henkilöhahmojen analyysin. (Page 1973: 51, 91; ks. myös Moilanen 

2016: 11–12.) 

Dialogin voi nähdä luonteeltaan sosiaalisena ja kontekstuaalisena, jolloin sanomisen 

tavat vaikuttavat merkityksen syntyyn toimijoiden ja kaiken aiemmin sanotun lisäksi. Kon-

teksti ja dialogi vaikuttavat toisiinsa, minkä vuoksi puhe on sijoitettava kontekstiin ja tul-

kittava sen osana. Yksittäiset sanat eivät kanna merkitystä, vaan sana on asetettava tiettyyn 

puheaikaan ja -paikkaan, jotta syntyy merkityksiä. Myös lukijat seuraavat henkilöhahmojen 

muodostumista, joten vastaanottajankin näkökulma on aina läsnä: puhetilanteet omine kon-

teksteineen eivät ole koskaan täysin kirjailijan hallittavissa, vaan henkilöhahmojen puheella 

on aina omakin autonomiansa. (Piikkilä 2001: 163–164, 170–171; Keskimaa 2013: 500.) 

Kaunokirjallisilla henkilöhahmoilla on oma, esimerkiksi puhetilanteiden mukaan va-

rioiva, kielellinen repertoaarinsa samaan tapaan kuin todellisillakin kielenkäyttäjillä.  Hen-

kilöhahmojen kielellisen repertoaarin syvemmässä tarkastelussa voi olla hyötyä sosioling-

vistiikan sosiaalisen indeksisyyden käsitteestä. Kun jokin kielenpiirre toimii sosiaalisena 

indeksinä, sitä voidaan käyttää vuorovaikutuksessa kontekstualisoinnin keinona niin, että 

sen avulla herätetään mielikuvia jonkin stereotyyppisen sosiaalisen persoonan ominaisuuk-

sista tai sosiaalisten persoonien välisistä suhteista. Sosiaalisina indekseinä voivat toimia 

kaikenlaiset kielenilmiöt. (Lehtonen 2015: 294.)  

Fiktiivisten henkilöiden puhetta tarkastellessa on tärkeää muistaa fiktiivisen puheen 

keinotekoinen luonne sekä kertojan rooli esiintyvien vuorojen esittämisessä. Yleiskielestä 

poikkeava kielimuoto voi heijastella teoksessa kuvatun ajan kieltä, mutta sillä on aina myös 

esteettinen funktio kaunokirjallisen teoksen maailman rakentamisessa ja fiktiivisten henki-

löhahmojen rakentumisessa (Tiittula & Nuolijärvi 2013: 18–19). 
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3 Dialogien puheenomaisuuden funktio henkilökuvauksen väli-

neenä  
 

Tässä luvussa tarkastelen He eivät tiedä mitä tekevät -romaanin dialogeja sekä niissä ilme-

neviä puhekielisyyksiä ja pohdin, millainen rooli dialogeilla on henkilökuvan rakennusai-

neina. Aluksi kartoitan aineistossani esiintyviä puheen piirteitä yleisemmin. Ensimmäisessä 

alaluvussa (3.1) keskityn pohtimaan dialogeja teinityttömäisyyden illuusion luomisen nä-

kökulmasta tarkastelemalla Rebeccan ja Daniellan repliikeissä olevia puheenomaisia kie-

lenpiirteitä. Piirteistä esittelen tarkemmin dialogeissa esiintyviä prosodis-paralingvistisiksi 

tulkittavia piirteitä (3.1.1), kirosanoja ja muita affektisia ilmaisuja (3.1.2), anglismeja 

(3.1.3) sekä diskurssipartikkeleita (3.1.4) omissa alaluvuissaan. Toisessa alaluvussa (3.2) 

pohdin, miten dialogissa osoitetaan henkilöhahmojen sosioekonomista taustaa sosiaalisen 

pääoman kannalta. Olen analyysissani lihavoinut esimerkkinä käyttämistäni dialogikatkel-

mista niitä kieliaineksia, jotka kulloinkin ovat analyysini kannalta keskeisimpiä. 

Kaunokirjallinen dialogi palvelee erilaisia strategisia päämääriä, ja sen rooli henkilö-

kuvauksessa voi olla erittäin merkittävä (Nykänen & Koivisto 2013: 37). Kirjailijalle pu-

hutun kielen piirteiden käyttö ei ole itsetarkoitus, vaan niiden avulla hän voi pyrkiä anta-

maan myös kielen keinoin kuvaa henkilöidensä ominaispiirteistä ja suhteista, sosiaalisesta 

asemasta ja ajasta (Nuolijärvi & Tiittula 2013: 577). Jos kaikki romaanihenkilöt puhuisivat 

samalla tavoin, alueelliset tai sosiaaliset erot eivät pääsisi näkyviin (Nuolijärvi & Tiittula 

2007: 396). Myös todellisessa puheessa ja kirjoituksessa esiintyviin kielellisiin valintoihin 

vaikuttavat kielenkäyttäjän sosiaalisen taustan sekä kontekstin lisäksi se, millaisen kuvan 

kielenkäyttäjä haluaa itsestään kuulijoille antaa (Hautamäki 2015: 22). Samaan tapaan myös 

fiktiivisten henkilöhahmojen kielelliset valinnat rakentavat heidän omaa identiteettiään.  

He eivät tiedä mitä tekevät on nykyromaani, jossa dialogeilla on tärkeä rooli henkilö-

kuvan rakentamisessa. Puheen illuusiota luovien tapojen kautta lukijalle syntyy elävämpi 

kuva tapahtumissa osallisena olevista henkilöhahmoista. Voikin todeta, että samanlaista 

efektiä hengittävistä ja tuntevista ihmisistä tuskin saavutettaisiin täysin yleiskielisiä nor-

meja noudattavalla dialogilla. Jos kaunokirjallisen teoksen henkilöhahmot käyttävät aino-

astaan kirjakieltä dialogeissa, on henkilöiden ulkonäköä, käyttäytymistä ja henkilökohtaisia 

piirteitä kuvattava enemmän kerronnassa, jotta lukijalle muodostuu kuva heidän erityispiir-

teistään. 
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Kuten edellä jo mainitsin, tämän luvun analyysissa pureudun niihin puhekielen esit-

tämisen tapoihin, joilla Valtonen on rakentanut romaaniinsa aidon puheen illuusiota sekä 

henkilöhahmojensa identiteettiä. Aineistonani ovat ne dialogit, joissa osallisena on ainakin 

Rebecca tai Daniella. He ovat teoksessa sivuhenkilöitä, joiden persoonat ja identiteetit ra-

kentuvat Joen näkökulman ja dialogin välityksellä. Rebeccan ja Daniellan sisäiset maailmat 

tulevat esille vain dialogeissa, mikä korreloi myös oikean elämän kanssa: meillä ei ole kaik-

kitietävää kertojaa selostamassa muiden ihmisten ajatuksia, joten muodostamme mieliku-

van toisistamme pitkälti vain keskusteluiden ja ulkoisen tarkkailun perusteella. Toisaalta 

aidoissa vuorovaikutustilanteissa voimme itse havainnoida toisten ihmisten toimintaa, te-

kemisiä, eleitä ja ilmeitä, jotka tulevat kaunokirjallisuudessa esiin vain, jos niistä erikseen 

kerrotaan.  

Teorialuvussa 2.2 luettelin listan keinoja, joilla Valtonen on synnyttänyt teoksen He 

eivät tiedä mitä tekevät dialogiin puheenomaisuuden vaikutelmaa. Varsinaisesta analyysista 

poiketen hyödynsin teorialuvun listauksessa koko romaanin dialogeja. Seuraavaksi tässä 

luvussa siirryn temaattisempaan analyysiin ja keskityn tutkailemaan aineistonani olevien 

Rebeccan ja Daniellan käymistä keskusteluista löytyviä yleisempiä puhekielisyyksiä, joilla 

dialogiin on rakennettu aidon puheen illuusiota. Samalla osoitan, että kaikkien dialogissa 

olevien puhekielisten ainesten funktio ei ole rakentaa henkilöhahmojen identiteettejä, 

minkä vuoksi vertaan myös siskosten puheessa olevia kielen piirteitä heidän isänsä puheta-

paan. Siksi kiinnitän tässä luvussa huomiota Rebeccan ja Daniellan repliikkien lisäksi esi-

merkkikatkelmissa oleviin Joen vuoroihin. Lisäksi tämän luvun tarkoituksena on pohjustaa 

kahta seuraavaa alalukua, joissa siirryn yleisemmästä puheen illuusion tarkastelusta analy-

soimaan aineistoani teinityttömäisyyden ja sosioekonomisen aseman näkökulmista. 

Esimerkki 6 on poimittu tilanteesta, jossa koko Chayefskien nelihenkinen perhe on 

kokoontunut perhepäivälliselle tortillojen ääreen. Joe yrittää tyrkyttää Rebeccalle meksiko-

laista olutta limeviipaleella, josta Rebecca kieltäytyi jo aiemmin puolihuolimattomasti kom-

mentilla emmä.  

 

(6) 

– Mä en halua! Ootsä kuuro?  
(HETMT 2014: 450.) 
 



 24 

Vaikka edellisen esimerkin 6 repliikki koostuu vain kahdesta lyhyestä lauseesta, on 

siinä havaittavissa useita puhekielen piirteitä. Ensiksikin Rebecca käyttää yleiskielisen per-

soonapronominin minä sijasta lyhyttä pronominivarianttia mä. Tätä voisi pitää ”leimatto-

mana” puhekielisyyden piirteenä, koska lyhyet pronominivariantit ovat yleisiä monella eri 

alueella, ja niitä kuulee paljon myös julkisessa keskustelussa (Nuolijärvi & Tiittula 2013: 

33). Niin Chayefskin perheen tyttäret kuin vanhemmatkin käyttävät puheessaan persoona-

pronominien puhekielisiä variantteja (ks. esim. esimerkki 7). Niiden käytön voikin katsoa 

olevan yleinen puheen illuusion luomisen keino, eli varianttien käytön tarkoituksena ei ole 

tuoda esiin henkilöhahmojen persoonallisuuspiirteitä.  

Toinen esimerkin 6 näkyvä puheenomaisuuden piirre on halua-verbin kursivointi. 

Kursiivilla voidaan kaunokirjallisissa dialogeissa merkitä painotusta, korostusta ja äänen 

voimakkuutta (Nuolijärvi & Tiittula 2013: 46). Puhetilanteesta voi päätellä, että kursiivin 

funktiona on ilmentää painotusta ja mahdollisesti myös äänenvoimakkuuden nousua: Re-

becca toteaa isälleen haluamattomuutensa ottaa tarjottu meksikolainen olut ponnekkaasti ja 

korotetulla äänenvoimakkuudella. Paneudun dialogeissa käytettyihin typografisiin keinoi-

hin syvällisemmin prosodis-paralingvistisiä piirteitä käsittelevässä luvussa 3.1.1.  

Kolmanneksi lausetta ootsä kuuro voi pitää puheelle ominaisena fraasina tai kiteyty-

mänä, jolla epäystävälliseen sävyyn kyseenalaistetaan puhuteltavan ymmärryksen tasoa 

kuulemisen metaforalla. Lisäksi lauseen alussa oleva ootsä on kysymyspartikkeliton muoto 

kysymyksestä oletko sinä. Yhteen kirjoitetut puhekieliset kysymystyypit ovat edelleen ta-

vanomaisia etenkin Helsingin slangia käyttävässä kirjallisuudessa (Nuolijärvi & Tiittula 

2013: 46; Paunonen 2000: 23). 

Seuraavassa esimerkissä 7 keskustelevat Daniella ja Joe. Daniella on dialogikatkel-

man keskustelua ennen harjoitellut kaskaista kertovaa kouluesitelmäänsä pitämällä sen 

Joelle.  

 

(7) 

– Mutta entä Seth? Se on oikeasti lihava. 
– Joku sun luokkakaveri? 
– Niin. Sen vanhemmatkin on lihavia. 

(HETMT 2014: 117.) 
 

Esimerkin 7 dialogikatkelmassa Daniella pohtii, loukkaantuuko hänen luokkatove-

rinsa Seth, jos hän kertoo kouluesitelmässään lihavuuteen liittyvän vitsin. Repliikeissään 

Daniella viittaa Sethiin persoonapronominin sijasta demonstratiivipronominilla se. Nuoret 
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käyttävät todennäköisemmin ihmisistä hän- ja he-pronominien sijasta se- ja ne-pronomineja 

(Routarinne & Uusi-Hallila 2007: 29), mutta aineistossani niin perheen lapset kuin aikui-

setkin korvaavat persoonapronomineja demonstratiivipronomineilla viitatessaan ihmisiin: 

esimerkiksi seuraavassa esimerkissä 8 Joe viittaa suuryrityksen mainosihmisiin pronomi-

nilla ne ja Rebeccan ystäviin pronominilla niille yleiskielisen muotojen he ja heille sijaan. 

Esimerkin puhetilanteessa Joe on huolissaan siitä, millaista sisältöä Rebecca julkaisee so-

siaalisen median profiileissaan. Joelle on käynyt ilmi, että Rebecca on myynyt elämänsä 

yrityksille mainostilaksi niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin. Tämän vuoksi on melkein 

mahdotonta tietää, milloin on kyse Rebeccan omista mielipiteistä ja milloin hän taas edustaa 

suuryritystä, jonka kanssa tekemän yhteistyön puitteissa hän esittää käyttävän vuorovaiku-

tustaitoja parantavaa ALTIUS-lääkettä sekä pitää mukanaan muita yrityksen valitsemia 

vaatteita, asusteita ja tuotteita. 

 

(8) 

– Mutta kaikkihan näkee ne. 
– Soou? 
– Kaikki lukee mitä sä kirjotat sinne sun sivuille. 
– Sooou? 
– Että sä oot ottanu niitä. Että ne on auttanu sua kavereiden kanssa ja mati-

kankokeissa. Niin sä olet kirjoittanut.  
– Sooooooooooooooooooooouuu? 
– Että kai se ennen pitkää niille paljastuu! Sun kavereille! Että toi kaikki onkin 

pelkkää kusetusta!  
Rebecca tuijotti Joeta. 

– Kukaan ei oikeesti enää sano ”kusetusta”.   
(HETMT 2014: 156.) 
 
Kuten esimerkistä 8 voi nähdä, niin Rebeccan kuin Joen puheessa esiintyy ainoastaan 

persoonapronomineista puhekielisiä variantteja (Kaikki lukee mitä sä kirjotat sinne sun si-

vuille) ja lisäksi korvannut persoonapronomineja demonstratiivipronomineilla (ne on aut-

tanu sua, kai se ennen pitkää niille paljastuu!). Piirrettä esiintyy niin Rebeccan kuin Joen-

kin puheessa, eli eri ikäisten henkilöhahmojen välille ei ole tehty eroa.  

Pronominien lisäksi edellisessä dialogikatkelmassa on myös muuta puhekielistä sa-

nastoa tai sanojen puhekielisiä variantteja (kirjotat, ottanu, auttanu, toi, oikeesti). Joe toteaa 

Rebeccan kavereille pian paljastuvan, että kaikki hänen julkaisemansa sosiaalisen median 

sisältö onkin pelkkää kusetusta, mikä on puhekielessä tavallisesti esiintyvä alatyylinen ki-
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teytymä. Samoin englannin kielen lainasana sooou on hyvin puhekielinen ilmaus. Analy-

soin sanaa tarkemmin teinityttömäisyyden illuusion luomisen näkökulmasta anglismeihin 

keskittyvässä alaluvussa 3.1.3 esimerkissä 30. Katkelmassa on mielenkiintoista myös se, 

että Rebeccan kolme peräkkäistä repliikkiä koostuu ainoastaan sanasta sooou, mutta joka 

toistokerralla mukaan tulee vielä useampia o-kirjaimia. O-kirjainten tarkoitus on kuvata 

sitä, miten Rebecca keskustelun edetessä yhä enemmän turhautuessaan lausuu sanat venyt-

täen ja korostaen. 

Esimerkin 8 repliikkien lauseet ovat lyhyitä, mikä on tyypillinen puheen piirre syn-

taksin tasolla: spontaani puhe on sidoksissa aikaan, joten kovin mutkikkaita konstruktioita 

ei ole helppo nopeasti tuottaa eikä tulkita (Nuolijärvi & Tiittula 2013: 53). Lisäksi replii-

keissä esiintyy myös subjektin ja predikaatin inkongruenssia monikon 3. persoonassa (kaik-

kihan näkee, kaikki lukee, ne on auttanu) ja possessiivisuffiksin poisjättö (sun sivuille).  

Inkongruentit verbimuodot ovat puhekielessä tavallisia muotoja (Tiittula & Nuolijärvi 

2013: 52). Nuoret käyttävät puheessaan muita ikäryhmiä todennäköisemmin epäkongruent-

teja verbimuotoja (Routarinne & Uusi-Hallila 2007: 29–30), mutta omassa aineistossani 

piirrettä esiintyy yhtä lailla myös Joella ja Miriamilla. Lisäksi Routarinteen ja Uusi-Hallilan 

(2017) mukaan nuoret käyttävät runsaasti passiivia monikon ensimmäisessä persoonassa 

(mas. 29–30).  

 

(9) 

– Tää… mikä yhteiskunta onkin, se on ihan sairas! Me asutaan vittu tällaisessa 
jättipalatsissa ja meillä on kaksi autoa ja meillä on palvelija joka – 
(HETMT 2014: 238.) 
 

Esimerkissä 9 Rebecca toteaa, että me asutaan eikä yleiskielisesti me asumme. Ky-

seessä on siis passiivin käyttö verbintaivutuksessa monikon kolmannen persoonan sijasta. 

Vaikka Routarinteen ja Uusi-Hallilan mukaan (2007: 30) piirre on yleinen nimenomaan 

nuorisolle, aineistossani myös aikuisten puheessa on passiivimuotoja, kuten esimerkin 10 

Joen repliikki osoittaa.  

 

(10) 

– Me ei vielä tiedetä, onko se oikeasti niin. Siksi me ajatellaan suojelevan. 
(HETMT 2014: 117.) 
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Esimerkissä 11 Daniella koettaa mankuvalla äänellä pyytää isältään ”aikkaria” eli ro-

maanin maailmassa olevaa iAm-laitetta, joka edustaa uutta ja mullistavaa teknologiaa. 

 

(11) 

– Isä voinksmä saada aikkarin? Daniella sanoo mankuvalla äänellä kuten aina 
tietäessään ettei tule voittamaan. 
(HETMT 2014: 447.) 
 

Edellisessä dialogikatkelman repliikissä voi pitää puheenomaisena ensinnäkin sitä, 

että Daniella puhuttelee isäänsä lausumansa alussa – toisin sanoen Daniella kohdistaa vuo-

ronsa Joelle. Toiseksi kO-kysymysmorfeemin variantti -ks (voinksmä) on puhekielelle tyy-

pillinen piirre. Lisäksi kysymys on esimerkin 6 tavoin (ootsä) kirjoitettu yhteen. Kolman-

neksi Daniella käyttää iAm-laitteesta puhekielistä väännöstä aikkari.  

Kuten tässä luvussa esittelemäni kuusi esimerkkiä jo kertovat, on He eivät tiedä mitä 

tekevät -romaanin dialogeissa runsaasti puheelle ominaisia piirteitä sekä nuorten että ai-

kuisten repliikeissä. Seuraavassa alaluvuissa jatkan aineistoni dialogeissa esiintyvien pu-

heenomaisuuksien tarkastelua, mutta otan näkökulmakseni erityisesti sen, miten puhekie-

lelle tyypillisillä piirteillä on rakennettu teoksen henkilöhahmoille teinityttömäisyyden vai-

kutelmaa (3.1) sekä miten dialogit tuovat esiin Rebeccan sosioekonomista asemaa (3.2). 

 

 Teinityttömäisen puheen illuusio 
 

Kielellisillä valinnoilla yksilö voi heijastaa omaa identiteettiään tai kuulumistaan johonkin 

tiettyyn ryhmään (Mantila 2004: 323). Etenkin nuorilla on usein tapana käyttää kieltä oman 

identiteetin rakennusaineena, sillä heidän ikäänsä kuuluu oleellisella tavalla oman identi-

teetin etsiminen ja kehittäminen (Halonen 2009: 348–349). Sosiolingvistiikassa on aina 

kiinnitetty huomiota iän merkittävyyteen sosiaalisena taustamuuttujana (Lappalainen 

2001a: 77).  Variaationtutkimuksen avulla onkin selvinnyt, että nuoret puhuvat tilastolli-

sesti merkittävästi eri tavalla kuin vanhemmat, mutta myös nuorten keskinäiset erot ovat 

tarkastelun arvoisia (Routarinne & Uusi-Hallila 2007: 43).  

Seuraavissa alaluvuissa pureudun niihin kielellisiin keinoihin, joilla Valtonen on pyr-

kinyt luomaan He eivät tiedä mitä tekevät -teoksen dialogiin teinityttömäisen puheen il-

luusiota. Dialogikatkelmia tarkastelemalla pääsen käsiksi siihen, mitä Rebecca ja Daniella 
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tekevät erilaisilla kielenpiirteillä arkisissa fiktiivisissä keskusteluissa. Kuten edellisen lu-

vun analyysista voi nähdä, on Valtonen hyödyntänyt hyvin laajaa kattausta erilaisia puheen 

piirteitä henkilöhahmojensa puheessa. Monet puhekielisyyksistä ovat kuitenkin vain yleisiä 

aidon puheen illuusiota luovia keinoja, joita esiintyy teoksen eri-ikäisten henkilöiden pu-

heessa. Esimerkiksi demonstratiivipronomineilla ihmisiin viittaamista (se on oikeasti li-

hava), epäkongruentteja verbimuotoja (ne on auttanu) ja passiivin käyttöä monikon ensim-

mäisessä persoonassa (me asutaan) pidetään tutkimusten mukaan erityisesti nuorison pu-

heelle tyypillisinä piirteinä (Routarinne & Uusi-Hallila 2007: 29–32). Näitä puhekielen piir-

teitä esiintyy aineistossani Rebeccan ja Daniellan repliikkien lisäksi kuitenkin myös Joen 

ja Miriamin repliikeissä, minkä vuoksi niiden tarkoituksena on luoda aidon puheen vaiku-

telmaa teinityttömäisyyden vaikutelman sijaan. 

Teinityttömäisyydessä relevantteina tekijöinä ovat sekä sukupuoli että ikä. Ylipäätään 

nuoruuden määrittelyä voi pitää kuitenkin varsin ongelmallisena: nuoruutta on määritelty 

lapsuuden ja aikuisuuden välivaiheena, mutta sen rajat kumpaankin suuntaan ovat häilyviä. 

(Lappalainen 2001a: 75.) Myöskään tyttöjen ja poikien puhetavan erottelu ei ole yksinker-

taista. Suomalaisessa sosiolingvistiikassa ei ole havaittu mitään systemaattisia sukupuo-

lieroja naisten ja miesten välillä. Piirre, joka on ensin tutkimuksessa osoitettu naisten pu-

heen piirteeksi, ei välttämättä enää seuraavassa tutkimuksessa sellaisena näyttäydykään. 

Mielikuvat sekä stereotypiat tyttömäisestä ja poikamaisesta kielenkäytöstä ovat eri asia kuin 

tyttöjen ja poikien todelliset kielelliset teot. (Routarinne 2003: 25; Lappalainen 2001a: 74, 

84.) Iän onkin havaittu selittävän puheen variaatiota kaikkein parhaiten (Lappalainen 

2001b: 158). Nuorten ja aikuisten puheen eroavaisuudet on tulkittu sosiolingvistisessä tut-

kimuksessa usein kapinaksi, jota nuoret harjoittavat etääntymällä normista (Routarinne & 

Uusi-Hallila 2007: 29).  

Lehtonen on tutkinut väitöskirjassaan (2015) sitä, miten kielelliset merkit toimivat 

vuorovaikutuksessa sosiaalisina indekseinä, joilla herätetään assosiaatio johonkin sosiaali-

seen kategoriaan tai tyyliin. Sosiaalisina indekseinä voivat toimia kaikenlaiset kielenilmiöt, 

kuten äänne- ja muotopiirteet, prosodia, leksikko sekä syntaktiset ja morfosyntaktiset il-

miöt. Teinityttömäisyyden illuusion luomisen kannalta erityisen kiinnostavia ovat Lehtosen 

pissis-asennoitumista kielessä koskevat tutkimustulokset. Hänen tekemissään haastatte-

luissa käy ilmi, että pissiksistä puhuttaessa tyyliin liitetään tietynlainen puhuminen ja kie-

lenkäyttö (Lehtonen 2015: 133, 294). Pissis on tyttöjen tyyliin liittyvä nimitys, johon yh-

distetään kunnollisuuden murtaminen ja tyttömäisyyden karnevalisointi. Lehtosen tutki-

muksissa pissiksiin suhtaudutaan usein affektisesti, kuten naureskellen. (Mts. 118–120)  
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Nuorten kielelle on ominaista tietynlaisen sanaston käyttö (Lappalainen 2001a). Sa-

naston tasolla tapahtuva variaatio on myös yksi suoraviivaisimmista aidon puheen illuusion 

luomisen keinoista dialogissa (Moilanen 2016: 17). Leksikaalisten keinojen hyödyntäminen 

aiheuttaa sen, että henkilöhahmot eivät ole vain representaatioita todellisista yksilöistä, 

vaan ne edustavat myös laajemmassa mittakaavassa erilaisia ihmisryhmiä tai ideoita (Jun-

tunen 2013: 100). Myös nuorten kieli käsitteenä luonnehtii erilaisten kielellisten valintojen 

ja pyrkimysten joukkoa (Routarinne & Uusi-Hallila 2007: 29). Vaikka yksilöiden väliset 

kielelliset erot ovat suuria, voi yleistäen todeta nuorten suosivan niin kutsuttuja laaja-alaisia 

puhekielen piirteitä (ks. esim. Lappalainen 2001a: Mantila 2004).  

Myös nuorten kieli herättää affektisia reaktioita muissa pissistyylin tapaan. Nuorison 

puheen on tutkimuksissa osoitettu aiheuttavan negatiivisia tuntemuksia. Joronen käsittelee 

Kielikellon artikkelissaan (2008) nuorten, erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvien tyttöjen, 

kieltä, joka tuntuu oleva yleinen ärtymyksen aiheuttaja. Ihmiset ovat Jorosen mukaan usein 

erityisen huolissaan englannin kielen vaikutuksesta nuorison kieleen, slangi-ilmauksista 

sekä kiroilusta. (Joronen 2008.) He eivät tiedä mitä tekevät -romaanissa 15-vuotiaan Re-

beccan kielenkäyttöä värittävät juuri Jorosen luettelemat sanastolliset piirteet: hänen pu-

heessaan vilisee slangiksikin luettavia anglismeja, kirosanoja ja muitakin intensiteettiä 

osoittavia sanoja sekä myös diskurssipartikkeleita. 11-vuotiaan Daniellan puheessa on 

myös havaittavissa useimpia luettelemistani piirteitä, mutta lievemmissä muodoissa. Näi-

den sanastollisten seikkojen lisäksi etenkin nuorten tyttöjen kieleen liitetään usein niin kut-

suttu loppukiekaus eli sävelkorkeuden lausumanloppuinen nousu. (Joronen 2008.) Myös 

Lehtosen (2015) väitöskirjan haastatteluissa pissismäiseksi prosodisiksi keinoiksi nimetään 

sama intonaatioyksikön loppua kohden nouseva sävelkorkeus (mts. 141). Oletukseni on, 

että joissakin aineistoni repliikeissä pyritään typografian avulla merkitsemään sävelkorkeu-

den lausumaloppuista nousua.  

Seuraavaksi erittelen dialogiesimerkkien avulla sisarten repliikeissä olevia prosodis-

paralingvistisiä piirteitä (3.1.1), puheessa esiintyviä voimasanoja ja muita affektisia ilmai-

suja (3.1.2), anglismeja ja slangia (3.1.3) sekä diskurssipartikkeleita (3.1.4). Näin ollen seu-

raavissa alaluvuissa fokukseni on typografisten keinojen lisäksi vahvasti Rebeccan ja Da-

niellan repliikeistä poimimissani leksikaalisissa piirteissä, joita heijastelen analyysissani 

suhteessa teinityttömäisen puheen illuusioon. 
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3.1.1 ”Ääää, miksen?” – Dialogien prosodis-paralingvistiset piirteet 

 

Vaikka kaunokirjallinen dialogi pyrkii jäljittelemään oikeaa puhetta, se ei koskaan ole rin-

nastettavissa luonnolliseen kielenkäyttötilanteeseen, sillä siitä puuttuvat rajoittuneemman 

keinostonsa vuoksi mahdollisuudet luoda merkityksiä paralingvisten keinojen, kuten into-

naation ja äänen laadun, avulla. (Nykänen & Koivisto 2013: 28.) Aidossa keskustelussa 

paralingvistiset piirteet luovat sanomaan affektiivisia merkityksiä eli vaikuttavat siihen, 

millainen tunne tai sävy ilmaukseen liittyy. Prosodisilla piirteillä on sen sijaan merkittävä 

rooli viestin ymmärtämisessä esimerkiksi silloin, kun nousevalla intonaatiolla ilmaistaan 

kysymystä. (Tiittula 1992: 21, 43–44.) Nämä autenttiselle puheelle tyypilliset paralingvis-

tiset ja prosodiset piirteet täytyykin ilmaista fiktiivisessä dialogissa muilla tavoin. Tässä 

luvussa keskityn erittelemään aineistoni dialogeista sellaisia prosodis-paralingvistisiä eli 

ääneen liittyviä piirteitä, joiden avulla Rebeccan ja Daniellan repliikkeihin on luotu teini-

tyttömäisyyden vaikutelmaa. Näin ollen jätän analyysini ulkopuolelle dialogeissa olevat 

yleisemmät puheen sävyä osoittavat keinot. 

Kaunokirjalliseen dialogiin on syntynyt erilaisia tapoja, joilla dialogeissa pyritään kir-

joituksen kautta kuvaamaan erilaisia ei-verbaalisia seikkoja, kuten naurua, puheen veny-

tystä, taukoja, keskeytyksiä ja korjauksia (Nuolijärvi & Tiittula 2013: 45). Ne asiat, jotka 

puhuja ilmaisee esimerkiksi äänenpainolla, intonaatiolla tai puhenopeudella, on pyrittävä 

ilmaisemaan kirjoitetussa puheessa jotenkin muuten (Kalliokoski 1998: 193). Tällaisia kei-

noja ovat esimerkiksi välimerkit ja typografia. Versaalilla ja kursiivilla voidaan henkilö-

hahmojen repliikeissä merkitä painotusta, korostusta ja äänenvoimakkuutta. (Nuolijärvi & 

Tiittula 2013: 45–46.)  

Seuraavassa esimerkissä 12 hyödynnän samaa dialogia, jonka yhtä repliikkiä tarkas-

telin jo kolmannen luvun esimerkissä 11. Ensimmäisen repliikin johtolauseessa tuodaan 

esiin, että Daniella lausuu vuoronsa ”mankuvalla äänellä”. Repliikkien johtolauseet ovatkin 

yksi keino, jolla kirjailija voi tuoda esiin puheen tuottamiseen liittyviä prosodis-paraling-

vistisiä piirteitä (Haakana 2013: 134).  

 

(12) 

– Isä voinksmä saada aikkarin? Daniella sanoo mankuvalla äänellä kuten aina 
tietäessään ettei tule voittamaan. 

– Et. 
– Ääää, miksen? 

(HETMT 2014: 447.) 
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Esimerkissä 12 Daniella aloittaa toisen repliikkinsä puhekielelle tyypillisellä äännäh-

dyksellä ääää. Useamman kirjaimen käyttö kuvastaa puheen venytystä, jolloin lukijalle 

nousee johtolauseenkin avulla rakentuva mielikuva mankuvasta 11-vuotiaasta. Lehtosen 

tutkimusten tulosten mukaan erityisesti pissisten kielenkäytölle koetaan tyypilliseksi sano-

jen ja vokaalien venyttäminen (mts. 134, 137). 

Kysymys miksen on kursivoitu sekä edellisen repliikin kysymyksen tapaan kirjoitettu 

yhteen. Samalla sanassa sanat miksi ja en ovat sulautuneet yhteen, mikä on myös autentti-

selle puheelle tyypillistä. Kursiivilla ilmennetään todennäköisesti tiettyä painotusta ja ää-

nensävyä, joilla on tarkoitus tehostaa kommunikointia sekä täydentää merkitystä. Edellisen 

Daniellan repliikin johtolause, keskustelun konteksti sekä repliikin alussa oleva äännähdys 

ääää ohjaavat yhdessä lukijaa tulkitsemaan kursiivin mankumisen ilmentäjäksi.  

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että nuoret ja erityisesti nuoret naiset ovat kielellisten 

innovaatioiden ja alaa valtaavien piirteiden tehokkaita levittäjiä (Routarinne 2007: 125; ks. 

myös esim. Lappalainen 2001a: 77; Mantila 2004). Nuorten naisten puheessa on esimerkiksi 

yleistynyt edellisessä luvussa mainitsemani suomen yleisestä lauseintonaatiosta poikkeava 

sävelkulku, joka ei laske vaan päinvastoin nousee lausuman lopussa (Routarinne & Uusi-

Hallila 2007: 30). Ilmiöön on perehtynyt erityisesti Routarinne, joka tutki tyttöjen paren-

teeseja ja nousevaa sävelkulkua vuorovaikutuskeinoina väitöskirjassaan (2003).  

 

(13) 

– Hei bliiiiiis. 
(HETMT 2014: 117.) 
 
(14) 

– No vittu an-teeks. 
(HETMT 2014: 238.) 
 
(15) 

– Kiin-nos. 
(HETMT 2014: 161.) 

 

Nuorten naisten puheessa ilmenevää  nousevaa sävelkulkua ei ainakaan täysin aukot-

tomasti pysty esittämään kaunokirjallisessa dialogissa, sillä prosodisille seikoille ei ole ole-

massa kaunokirjallisuuteen sopivia merkintäkonventioita. Esimerkeissä 12, 13, 14 ja 15 
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kursiivin voi kuitenkin tulkita ilmentävän prosodista vaihtelua tyttöjen repliikeissä. Koska 

kursiivia on käytetty lausumien lopussa, se luo vaikutelman prosodisesti kohosteisesta 

osuudesta, minkä voi tulkita mahdollisesti nousevaksi intonaatioksi. Esimerkkien 12 ja 13 

repliikit ovat Daniellan, kun taas esimerkkien 13 ja 14 repliikit ovat Rebeccan. Näin ollen 

molempien tarkastelemieni henkilöhahmojen puheessa on hyödynnetty typografisia keinoja 

tietynlaisen painotuksen illuusion luomisessa. Daniellan ja Rebeccan repliikit poikkeavat 

kuitenkin toisistaan: Daniellan vuoroissa on kursivoitu koko viimeinen sana (miksen, 

bliiiiiis), kun taas Rebeccalla sanoista on kursivoitu vain viimeinen tavu, joka on erotettu 

muusta sanasta viivalla (an-teeks, kiin-nos).  

Lehtosen väitöskirjassaan (2015) tekemät haastattelut tuovat ilmi, että tietyt pro-

sodiset piirteet ovat rekisteriytyneet erityisesti pissisten resursseiksi. Haastatteluissa pissis-

ten puheen piirteiksi nostetaan intonaatioyksikön loppua kohden nouseva sävelkorkeuden 

ohella ärsyttävästi sihahtelevat ässät. (Mts. 137, 142) Terävästi sihahtavan eli etisenä ään-

netyn s:n, jota kutsutaan myös muun muassa ”stadiässäksi” tai ”pissis-ässäksi”, on rapor-

toitu muissakin kansanlingvistisissä tutkimuksissa mieltyvän helsinkiläisten lisäksi erityi-

sesti nuorten naisten puheen piirteeksi (Vaattovaara 2013; Mia Halonen ym. 2020; Lehto-

nen 2015: 142). Kirjoitetusta aineistostani en helsinkiläistä ässää pysty todentamaan, mutta 

esimerkeissä 12–15 jokainen typografialtaan poikkeava kursivoitu osio sisältää s-kirjaimen. 

Eri teinimäisten piirteiden yhdistyminen esimerkkien repliikeissä saattaakin ohjata lukijaa 

muodostamaan mielikuvan pissismäisistä teinitytöistä, joiden puheessa terävät ässät sihah-

televat helsinkiläisittäin, vaikka tutkimusten mukaan helsinkiläisten ässät eivät todellisuu-

dessa poikkea muiden suomalaisten ääntämästä s:stä. (Vaattovaara 2013; Mia Halonen ym. 

2020).  

Edellisissä esimerkeissä kursiivilla merkityt prosodis-paralingvistiset piirteet ovat si-

joittuneet repliikkien loppuun, mutta seuraavassa esimerkissä 16 kursivoituja sanoja on rep-

liikkien alussa ja välissä.  

 

(16) 

– Becky, Miriam sanoi. – Pitääkö sun tarkoituksella pahentaa asiaa? Pikkusisko 
kaipaa sulta tukea. Sitä jännittää, ymmärrätkö. 

– Multa kysyttiin mielipidettä. Anteeks etten puhu paskaa päin naamaa. 
– Becky. 
– Mommy. Lopulta Rebecca antoi Daniellalle topin omasta vaatekaapistaan. Toi 
nyt ei näytä ihan niin ankealta.  
(HETMT 2014: 234) 
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Esimerkin 16 dialogissa Miriam pyrkii saamaan Rebeccan puhumaan lempeämmin 

pikkusisarelleen, jolle Rebecca oli juuri kauhistellut hyvin suorasanaiseen tyyliin hänen 

vaatekaappinsa sisältöä. Prosodis-paralingvisten piirteiden sekä aineiston rajaukseni kan-

nalta kiinnostavin on dialogin viimeinen repliikki. Sen syvällisempi ymmärtäminen vaatii 

kuitenkin koko keskustelutilanteen ymmärtämistä sekä Miriamin edellisen vuoron tarkaste-

lua. Miriam toistaa repliikissään Rebeccan lempinimen Becky. Repliikki on kursivoitu, 

mikä luo tulkintaa vanhemman merkitsevästä painotustavasta. Nimen lausumiseen sisältyy-

kin paljon merkitystä. Miriamin vuoroon Rebecca vastaa puolestaan mommy. Myös Rebec-

can vuoro on kursivoitu, joten Rebeccan voi tulkita matkivan äitinsä painottavaa lausumis-

tapaa, minkä tarkoitus on ärsyttää ja ”näsäviisastella”. 

Keskustelun päätteeksi Rebecca kuitenkin taipuu hieman äitinsä tahtoon ja päätyy lai-

namaan Daniellalle topin, mihin Rebecca toteaa ”toi nyt ei näytä ihan niin ankealta”. Kur-

siivin voi tulkita tässäkin merkitsevän painotusta ja intensiteettiä. Palaan tarkastelemaan 

typografisten keinojen merkitsemää intensiteettiä syvällisemmin seuraavassa luvussa, jossa 

käsittelen nuorille tyypillistä kiroilua sekä muita affektisia ilmaisuja.  

 

3.1.2 ”Vittuako sä mulle saarnaat” – Voimasanat ja nuorten puheen affektisuus 

 

Puheelle on tyypillistä liioittelu, jota ilmaistaan muun muassa erilaisin vahvistussanoin 

(Nuolijärvi & Tiittula 2013: 58). Slangin lisäksi erilaiset voimasanat ja muut affektiiviset 

ilmaisut (ISK § 1707) ovat yksi tapa luoda dialogeihin puheen illuusiota. Samaan aikaan 

niiden käyttö on myös nuorten puheelle tyypillinen piirre. Tutkimusten mukaan nuorten 

puheen affektiivisuus on voimistumassa ja ilmenee slangisanojen ohella muun muassa run-

saana intensiteetti-ilmausten käyttönä (Routarinne & Uusi-Hallila 2007: 31). Tässä luvussa 

tarkastelen Rebeccan ja Daniellan puheessa ilmeneviä kirosanoja sekä muilla tavoin ilmais-

tua affektisuutta. Affektiivisuus on kielenkäyttöä, joka ilmentää puhujan asennetta – niin 

myönteistä kuin kielteistäkin. 

Kirosanat eivät muodosta kieliopillisesti homogeenista ryhmää (ISK § 1725), mikä 

tekee kiroilun käsitteen määrittelystä ongelmallista. Yleensä kiroilulla tarkoitetaan pahen-

nusta herättävää kielenkäyttötapaa (Huotari 2016: 4; Jay 1999: 9). Kielentutkimuksellisesta 

näkökulmasta kirosanat ovat voimansa kulttuurissa ilmenevistä tabuista ammentavia sa-

noja, joita yleisesti käytetään kielteistä tunnereaktiota ilmaisevissa huudahduksissa (Vouti-
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lainen 2008). Kielen kehitykselle on tyypillistä, että desemantisaation vaikutuksesta sano-

jen alkuperäiset merkitykset muuttuvat tai hälvenevät aikojen saatossa (Ljung 2011: 4; An-

dersson & Trudgill 1990: 15). Alkuperäisen merkityksensä menettäneitä kirosanoja käyte-

tään ensisijaisesti ilmaisemaan affektia eli tunnereaktiota ei-kirjaimellisella tavalla (Ljung 

2011: 4). Suurimmalle osalle kielenkäyttäjistä kirosanat ovatkin tuttuja tunnereaktioita il-

maisevissa merkityksissä, mutta niiden etymologiset taustat tai merkitykset eivät monesti 

ole tiedossa sanojen yleisyydestä huolimatta (Jokelainen 2018: 23). Suomalaiset kirosanat 

voidaan jakaa uskonnollisiin, seksuaalisiin ja eritesanoihin. Suomalaisessa kiroilusanas-

tossa seksuaalisuuteen viittaavat sanat ovat vuosisatojen kuluessa vahvistuneet ja vieneet 

samalla jalansijaa uskonnollisilta kirouksilta. (Voutilainen 2008.) Tutkimukset osoittavat, 

että seksuaalisuuteen viittaavat sanat koetaan usein muita kirosanoja loukkaavammiksi 

(Beers Fägersten 2012: 8). 

Kirosanojen käyttö palvelee sosiaalista tarkoitusta (Montagu 1967: 1): kieli voidaan 

määritellä vulgaariksi tai epäsopivaksi ainoastaan sosiaalisen kontekstin kautta, jossa pu-

huja, kuuntelija, tilanne ja puheenaihe ovat aktiivisia muuttujia (Beers Fägersten 2012: 3). 

Kirosanojen voimakkuutta voikin pitää hyvin kontekstisidonnaisena, vaikka yleissävyltään 

voimakkuuden pystyy aistimaan: kykenemme tekemään niin sanotun perintötiedon valossa 

sen oivalluksen, että hitto on lievempi kirosana kuin vittu, mutta esimerkiksi tietyissä ka-

veriporukoissa vittu voi olla hyväksyttävä ja vähemmän voimakas sana (Jay 1999: 148; Jay 

& Janschewitz 2008: 276). 

Kiroilu on ilmiö, jonka voi tulkita olevan keino kuulua esimerkiksi johonkin yhtei-

söön tai ryhmään (Huotari 2016: 1). Tutkimuksissa on todettu, että kaikkein eniten kiroile-

vat 15–24-vuotiaat (McEnery [2006]: 99) – nuorison kiroilua pidetään yhteiskunnassa muita 

yhteiskuntaryhmiä sallitumpana (Andersson & Trudgill 1990: 65–66). Kiroilu onkin päivit-

täin etenkin nuorten puhekielessä havaittava piirre. Syynä nuorten runsaampaan kiroiluun 

voi olla nuorison halu irtaantua auktoriteeteistä käyttämällä pahennusta aiheuttavaa kieltä 

(Battistella 2005: 73). Nuorilla on suuri tarve erottua sekä vanhemmista että nuoremmista 

puhujista (Lappalainen 2001a: 74). Kiroilu vähenee tavallisesti iän myötä, kun ihmisistä 

tulee vähitellen kielellisesti konservatiivisempia (Andersson & Trudgill 1990: 47). Kitey-

tyksenä voi todeta, että kiroilu on kielenpiirre, joka nähdään varsinkin nuorten, aikuisten, 

miesten ja alempiin sosiaaliluokkiin kuuluvien puheeseen kuuluvana (Koponen 2020: 36–

60). 

Seuraavassa esimerkissä 17 Rebeccan vanhemmat Joe ja Miriam tivaavat häneltä, 

onko hän käyttänyt luvatta jommankumman luottokorttia. 
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(17) 

– Becca, kerro rehellisesti. Käytitsä jommankumman meidän luottokorttia ilman 
lupaa? 

– No en! Vittu heti syytetään varkaaksi! Kiva kun on näin luottamukselliset vä-
lit! Tarkistakaa tilinne. 
(HETMT 2014: 135.) 
 

Usein kirosana esiintyy ilmausta vahvistavana sanana (Huotari 2016: 27). Esimerkin 

17 vittu-lauseessa kirosanan voi tulkita vahvistavan lausuman sanomaa ja antavan Rebec-

casta provosoituneen kuvan. Toisaalta kirosanan voisi tässä yhteydessä ajatella olevan myös 

interjektion asemassa, jolloin Rebecca käyttäisi sanaa vittu huudahduspartikkelin tapaan il-

maisemaan affektiivista reaktiota vanhempien edellisen repliikin syytökseen. Samalla sen 

voi tulkita liittyvän prosodisesti sitä seuraavaan lauseeseen, jolloin se on verrattavissa pu-

huttelulisäyksiin (ks. esim. Kotilainen 2012: 8). Vaikka vittu luo esimerkissä 17 Rebeccan 

lausumaan useita merkityksiä, se toimii samalla myös täytesanan roolissa.  

Vittu on nykykielessä merkitykseltään hyvin hämärtynyt, sillä sen ensisijainen tarkoi-

tus on toimia affektisanana ennemmin kuin kirjaimellisena nimityksenä naisen sukupuo-

lielimelle (Jokelainen 2018: 13). Se onkin paskan ohella morfosyntaksiltaan laaja-alaisim-

pia suomen kielen kirosanoja (ISK § 1725), mikä näkyy sen moninaisina käyttöyhteyksinä 

puhekielessä. Vittu on affektin eli tunnelatauksen ilmaisin, joka ohjaa lauseen tulkitsijaa 

oikean sävyn tulkinnassa. Se ei yksikkömuotoisena itsessään toimi negaattorina, sillä ne-

gaatio saadaan esimerkiksi lisäämällä kieltoverbi. (Kotilainen 2012: 8.)  

Esimerkin 18 dialogissa käydään keskustelua, jossa ovat jälleen osallisena Rebecca ja 

Joe, mutta Miriam osallistuu keskusteluun yhdellä repliikillä (miksi ei oltais pärjätty). 

 

(18) 

Tytön katse sanoo: oletkohan sinä menettämässä järkesi? 
– Häh? 
– Että – tekö pärjäsitte täällä ihan ookoo? 
– Miksi ei oltais pärjätty? Miriam kysyy. 
Rebecca pyörittelee silmiään, mitä vittua sä sekoilet. Tyttö maiskauttaa mie-

lenosoituksellisesti suutaan ja palaa rypistelemään nuoren ihmisen sileää otsaansa te-
levisio-ohjelmalle, jossa osallistujat esittelevät innovatiivisia liikeideoitaan tarpeetto-
man tylyille mutta satumaisen menestyneille bisnesenkeleille. 

– Missä Dani? 
– Vittuaks se mua kiinnostaa. 
– Älä puhu noin 
– Paraskin puhuja. 
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Paraskin puhuja. 
Joe tuntee, kuinka hänen lävitseen virtaa jotakin kylmää. Hän kävelee ruudun 

eteen. 
– Mitä tuo tarkoitti? hän kysyy hiljaa. 
– Vittuako sä mulle saarnaat. 

(HETMT 2014: 458.) 
 

Edellisen esimerkin vittu-lauseet ovat melko samankaltaisia. Lauseissa vittuaks se 

mua kiinnostaa ja vittuako sä mulle saarnaat vittu-sana korvaa kokonaan kysymyssanan, 

kun taas lauseessa mitä vittua sä sekoilet sana on intensiteettiä ilmaisevan täytesanan ase-

massa.  

Puhekielelle on tyypillinen myös kieltoverbitön kielikonstruktio, jossa kirosana on 

ottanut kieltosanan paikan, kuten esimerkiksi paskat niillä enää on väliä (Nuolijärvi & Tiit-

tula 2013: 215). Lauseet vittuaks se mua kiinnostaa ja vittuako sä mulle saarnaat muistut-

tavat näitä kieltoverbittömiä kielikonstruktioita merkitykseltään, vaikka niissä kirosana 

korvaakin kieltosanan sijasta kysymyssanan. Etenkin nuorille on tyypillistä ilmaista af-

fektiivisuutta kieltoverbittömillä ja kirosanaan yhdistetyillä kielloilla, joita kutsutaan myös 

aggressiiveiksi (Kotilainen 2007: 113). 

Teinityttömäisyyden vaikutelman luomisen kannalta on myös olennaista pistää mer-

kille, millaisissa lausumissa kirosanat esiintyvät. Esimerkeissä 17 ja 18 kaikki Rebeccan 

lausumat kirosanat esiintyvät sellaisissa vuoroissa, jotka ovat reaktioita hänen vanhem-

piensa kysymyksiin. Keskustelunanalyysin lähtökohta on, että ihmisten välinen vuorovai-

kutus on rakenteellisesti järjestynyttä. Kysymykset ja vastaukset muodostavat vieruspareja, 

mikä merkitsee sitä, että kysymyksiin tulee oletusarvoisesti seuraavaksi vuoroksi vastaus. 

(Raevaara 1998: 75–76.) Sen sijaan, että Rebecca vastaisi Joen hänelle esittämiin kysymyk-

siin odotuksenmukaisesti (esim. kyllä pärjättiin, Dani on X:ssä tms.), hän esittää kieliopil-

liselta muodoltaan vastakysymyksen. Näiden vastakysymysten voi tulkita toimivan vuoro-

vaikutuksessa merkitykseltään pikemminkin haasteena tai uhmana kuin aitoina kysymyk-

sinä niiden sisältämien kirosanojen vuoksi.  

Esimerkissä 19 tarkastelen edellisten tapaan Rebeccan repliikkiä, jonka hän osoittaa 

Joelle. 

 

(19) 

– Toisin kuin sinä kun sä luet jotain sun vitun kiinnostavaa tiedeartikkelia. 
(HETMT 2014: 235.) 
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Vittu-sana toimii usein merkitystä intensifioivana eli vahvistavana (Kotilainen 2012: 

8; Andersson & Trudgill 1990: 61) etenkin silloin, kun se on genetiivimuodossa (vitun) 

pääsanan määritteenä (Huotari 2016: 25; Andersson & Trudgill 1990: 61). Kirosanalla voi 

määrittää lähes mitä adjektiivia tai substantiivia tahansa (Liimatainen 2012: 9). Esimerkissä 

19 Rebecca määrittää kirosanalla vitun adjektiivia kiinnostava. Intensiteettipartikkelit ja -

adverbit ovat yksi tapa ilmaista ominaisuuksien, prosessien tai modaalisten merkitysten as-

tetta. Kun puhuja, tässä tapauksessa Rebecca, viestii jonkin asian intensiteetistä, hän ilmai-

see siitä oman subjektiivisen näkemyksensä. (Niskanen 2017: 1, 10–12.)  

On myös kiinnostavaa pohtia, millaisia merkityksiä voimasanan käyttö intensiteetti-

sanana tuottaa Rebeccan lausumiin. Miten Rebeccan vuoron sävy esimerkissä 19 muuttuisi, 

jos hän korvaisikin kirosanan jollain muulla, tavallisemmin myönteisissä konteksteissa 

esiintyvällä intensiteettimäärittellä (esim. jotain sun erittäin/tosi/hyvin kiinnostavaa tie-

deartikkelia) (ISK § 666)? Genetiivisijainen intensiteettimäärite vitun tuo Rebeccan vuo-

roon enemmän voimaa – sen voi ajatella olevan eräänlainen tehokeino. Koposen tarkastelee 

kansanlingvistisessä pro gradu -tutkielmassaan (2020) suomalaisnuorten kiroilukäsityksiä. 

Tutkimuksessa käy ilmi, että nuorten mielestä kirosanat helpottavat sanoman painottamista 

sekä monipuolistavat ja elävöittävät puhetta. Kiroilun kerrotaan olevan tapa tuoda esimer-

kiksi värikkyyttä, tunnelmaa ja intensiteettiä puheeseen. (Koponen 2020: 27.) Rebeccan 

lausumassa kirosanan käytön voi ajatella ilmentävän hänen asennettaan sekä repliikin na-

sevaa ja ironista sävyä, kun taas esimerkiksi intensiteettimäärite tosi lieventäisi lausuman 

voimakkuutta. Lisäksi vittu-sanan intensifioiva käyttö korostaa Rebeccan teinimäisen kapi-

nallisuuden astetta. 

Kuten jo esimerkeistä 17, 18 ja 19 voi jo päätellä, Rebeccan puheessa kiroilulla on 

näkyvä rooli hänen keskustellessaan vanhempiensa kanssa. Valitsemani dialogiesimerkit 

tuovat esiin lisäksi sen, että Rebeccan käyttämissä kirosanoissa ei esiinny juurikaan variaa-

tiota: Rebecca viljelee lähinnä kirosanaa vittu luovasti erilaisissa yhteyksissä ja käyttötar-

koituksissa siitäkin huolimatta, että sillä on yhteiskunnassa vahvan kirosanan leima. Usein 

nuoret arvioivat kirosanojen voimakkuutta eri tavoin kuin aikuiset ja kokevat monet kiro-

sanat aikuisia huomattavasti lievempinä (Jokelainen 2019: 2). Esimerkissä 20 Rebecca 

käyttää jälleen suosikkikirosanaansa kahdesti, kun taas keskustelukumppanina oleva Joe 

ajattelee päässään ei helvetti. 
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(20) 

– Oliko sulla ne elektrodit koko ajan päässä? 
– No vittu an-teeks. 
– Etsä kuullut saatana sanaakaan mitä mä äsken sanoin? Mä puhuin puoli tun-

tia! 
– Mä sanoin et mä katon leffaa! 
Ei helvetti. Ei helvetti. 
– Ne ei muuten ole mitkään vitun elektrodit. Ne on tassut! Ja jos sulla ei ollu 

muuta niin mä kattoisin tän loppuun. 
(HETMT 2014: 238.) 
 

Rebeccan ensimmäisessä repliikissä vittu on jälleen partikkelin ja täytesanan roolissa 

esimerkin 17 tapaan, ja sen funktiona on vahvistaa lausuman ilmaisua. Viimeinen repliikki 

on taas genetiivimuotoinen vitun, joka muistuttaa käyttötarkoitukseltaan esimerkin 19 ti-

lannetta, jossa se niin ikään vahvistaa merkitystä pääsanan määritteenä.  

Esimerkin 20 dialogikatkelmaa tarkastellessa pohdin myös kirosanojen syvällisempää 

funktiota henkilökuvauksen rakennusaineina. Dialogi tuo esille, että 15-vuotias teinityttö 

käyttää puheessaan nuorisolle tyypillistä sanaa vittu, kun taas tämän isä ensin käyttää ai-

kuisväestön suosimaa sanaa saatana (Rinne 1989: 18‒19) ja sen jälkeen vielä toistelee aja-

tuksissaan kirosanaa helvetti. Helvetti on vittu-sanan tavoin monimerkityksinen (Jokelainen 

2019: 12). Kun vittu kuuluu kirjaimellisen merkityksensä tähden seksuaalisiin kirosanoihin, 

ovat helvetti ja saatana taas uskonnollisia kirosanoja, jotka ovat saaneet negatiivisen la-

tauksensa jo kirkkokielessä. Aikuisten on havaittu käyttävän nuorisoa enemmän uskonnol-

lisperäisiä kirosanoja (Jokelainen 2018: 34; Rinne 1989: 18‒19). Kielitoimiston sanakirjan 

mukaan saatana merkitsee paholaista, perkelettä, pirua ja riivaajaa sekä karkeaa kirosanaa, 

kun taas helvetti on ”paikka tai tila, jossa synnintekijät kuoltuaan kärsivät rangaistustaan”, 

”tuskallinen olo, sietämätön piina” sekä ”karkea kirosana” (KS 2021 s.v. saatana; KS 2021 

s.v. helvetti).  

 

(21) 

– Tajuutsä että tuolla parin kolmen mailin päässä ihmiset heittelee getoissa polt-
topulloja toistensa kerrostaloihin? Ihmiset jotka ei osaa edes lukea mutta on oppinu 
ampumaan uzilla kymmenvuotiaana? Tiedätsä millaista jengiä tässä kaupungissa 
asuu? Tajuutsä vittu missä maailmassa me eletään? Ja niinku se Occupy, nekin poliisi 
hääti sieltä puistosta – vaikka ne ei tehnyt mitään laitonta! Mitä pitää helvetti tehdä 
jos haluaa että joku asia muuttuu? 
(HETMT 2014: 165.) 
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Esimerkissä 21 on vittu-partikkelin lisäksi myös helvetti-partikkeli. Esimerkin rep-

liikki on ainoa, jossa Rebecca käyttää sanaa helvetti. On kiinnostavaa pohtia, voisiko sanan 

käyttöön vaikuttaa se, että monista muista dialogeista poiketen Rebecca ottaa vuorossaan 

kantaa yhteiskunnan tilanteeseen ja on vakavissaan. Hänen uhmansa kohdistuu myös van-

hempien sijasta laajemmin yhteiskuntaan. Lisäksi hän haluaa selkeästi saada isänsä Joen, 

jolle repliikki on osoitettu, ymmärtämään hänen pointtinsa. Joen suosiman kirosanan käytön 

taustalla voi näin ollen myös olla se, että Rebecca haluaa erottautumisen sijaan saada ai-

kaiseksi samanmielisyyttä isänsä kanssa. 

Esimerkeissä 17–21 on ainoastaan ollut seksuaalisiin kirosanoihin kuuluvan vittu-sa-

nan sekä uskonnollisiin kirosanoihin kuuluvan helvetti-sanan käyttöä. Esimerkissä 22 Re-

becca käyttää poikkeuksellisesti kuitenkin eritesanoihin kuuluvaa sanaa paska. 

 

(22) 

– Multa kysyttiin mielipidettä. Anteeks etten puhu paskaa päin naamaa. 
(HETMT 2014: 238.) 
 

Esimerkissä 22 Rebecca pahoittelee ironiseen sävyyn sitä, ettei hän puhu paskaa päin 

naamaa. ”Puhua paskaa” on alatyylinen kieleen vakiintunut sanonta, joka merkitsee perät-

tömien tai potaskan puhumista eli valehtelua (Paunonen 2000: 846). Vaikka paska ei yksi-

nään aineistoni perusteella kuulu Rebeccan sanavarastoon kovinkaan vahvasti, hän kuiten-

kin käyttää sanontaa, johon sana sisältyy. 

Kaikki tässä luvussa tähän mennessä tarkastelemani dialogikatkelmat ovat olleet esi-

merkkejä Rebeccan kiroilusta. Syy tähän on se, ettei Daniellan puheessa esiinny laisinkaan 

merkitykseltään voimakkaita kirosanoja. Seuraava esimerkki 23 on Daniellan Joelle to-

teama repliikki dialogikatkelmasta, jota tarkastelen tarkemmin anglismien näkökulmasta 

esimerkissä 35. 

 

(23) 

– Sä oot anaalinen. 

(HETMT 2014: 117.) 
 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan anaalinen merkitsee jotain peräaukkoa koskevaa 

tai siihen liittyvää sekä psykologiasta tuttua anaalista vaihetta (KS 2020 s.v. anaalinen). 

Sanan anaalinen käyttö ei käsittääkseni ole kovinkaan vakiintunutta, etenkin jos vertaa 
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edellä tarkastelemiini suomen kielelle yleisiin kirosanoihin vittu, saatana, helvetti ja paska. 

Sen voi kuitenkin tulkita olevan merkitykseltään lievempi kuin edellä mainitut. Esimerkki 

23 tuo esiin Daniellan persoonallisuutta: hän kutsuu isäänsä turhautuneena anaaliseksi sen 

sijaan, että valitsisi jonkun voimakkaamman kirosanan. 11-vuotiaat eivät ole vielä pahim-

massa murrosiän kapinavaiheessa, joten heidän käytökselleen on tyypillisempää vanhem-

pien kunnioittaminen, mikä ilmenee myös tässä. Voi myös pohtia, onko Daniellan replii-

kissä mahdollisesti leikillinen sävy, sillä hän luo mahdollisesti vuorossaan uutta kiteyty-

mää. Uusien kiteytyminen luominen edellyttää Daniellalla myös jonkinlaista ymmärrystä 

kiroilusta ja siitä, miten luodaan uusia alatyylisiä ilmauksia. 

Aineistossani olevien kirosanojen analysointi paljastaa, että kirosanojen käytöllä on 

merkityksellinen rooli henkilökuvauksessa. Kirosanojen käytön määrällä ja laadulla on suu-

ria eroavaisuuksia eri henkilöhahmojen välillä: keski-ikäinen Joe suosii kirosanaa helvetti, 

15-vuotias Rebecca käyttää ahkerasti vittu-sanaa, kun taas vasta 11-vuotiaan Daniellan vah-

vin voimasana on anaalinen. Rebeccan kiroilu on silmiinpistävän runsasta, Daniellan taas 

lähestulkoon olematonta. Kirosanojen käyttö korostaa heidän välillään olevaa neljän vuo-

den ikäeroa ja samalla rakentaa lukijalle kuvaa heidän yksilöllisistä identiteeteistään.  

Kirosanojen lisäksi affektiivista reaktiota voi ilmaista myös muilla keinoilla, sillä af-

fektisia keinoja on kielen kaikilla tasoilla. Puheessa on mahdollista sävyttää mikä tahansa 

ilmaus affektiseksi esimerkiksi edellisessä luvussa mainitsemillani prosodisilla keinoilla, 

kuten äänensävyllä ja -voimakkuudella. Lisäksi puheeseen on mahdollista tuottaa affekti-

suutta esimerkiksi intensifioivilla ilmaisuilla. Intensifioivat ilmaisut ovat eri-ikäisillä eri-

laisia. Esimerkiksi sana hyvin on yleinen sana vanhempien kielessä, kun taas nuoret suosivat 

sanaa tosi. Nuorten spontaanissa kielenkäytössä intensifioivien ilmausten kirjo on valtava. 

(Routarinne & Uusi-Hallila 2007: 31.) Seuraavaksi tarkastelen esimerkeissä 24–26 Rebec-

can puheessa ilmeneviä intensiteettiä ilmaisevia elementtejä, minkä jälkeen siirryn pohti-

maan Daniellan puheen ominaispiirteitä esimerkeissä 27–29. 

 

(24) 

– Mä en Dani todellakaan kerro sulle enää enempää. Sä oot oikeesti ykstoista. 

(HETMT 2014: 448.) 
 
(25) 

– Siinä on aivan MIELETTÖMÄSTI SOKERIA! 

(HETMT 2014: 452.) 
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(26) 

– Mä niinku niin nään millanen tyyppi se on, Rebecca sanoo rapsutellen kynsi-
ään. 

(HETMT 2014: 446.) 
 
 Kaikkia kolmea repliikkiä yhdistää poikkeavan kirjaisinkoon tai kursiivin käyttö, 

jotka voivat osoittaa erilaisia puheen ilmiöitä (Haakana 2013: 135). Esimerkeissä 24 ja 26 

kursivointi osoittaa prosodista muutosta ja painotusta, kun taas esimerkissä 25 isot kirjaimet 

ilmaisevat painotuksen lisäksi myös kovempaa äänenvoimakkuutta (Nuolijärvi & Tiittula 

2013: 46). Sanojen painotusta ja tavallista kovempaa äänenvoimakkuutta voidaan pitää 

etenkin nuorisolle tyypillisenä puhetapana. Prosodisten muutosten avulla pystytään viestit-

tämään esimerkiksi sanojen taustalta kumpuilevaa affektista asennoitumista.   

Esimerkkien 24, 25 ja 26 lausumiin ei luoda painotusta ainoastaan typografisilla kei-

noilla, vaan jokaisessa esimerkissä on intensiteettiä ilmaisevia sanoja: todellakaan, oikeesti, 

niin ja aivan MIELETTÖMÄSTI. Liioittelu on puheelle tyypillinen ominaisuus (Nuolijärvi 

& Tiittula 2013: 58), ja intensiteettiadverbien käyttöä on pidetty nimenomaan nuorten kie-

lelle tyypillisenä piirteenä (Lappalainen 2001a: 79–80). 

Tässä luvussa esittelemäni elementit osoittavat, että Rebeccan puhe vilisee affekti-

suutta ja intensiteettiä ilmaisevia kielenaineksia. Anglismien ja kiroilun tapaan tämäkin on 

puheen piirre, joka ei näy yhtä korostuneesti Daniellan puheessa. Seuraavaksi otan käsitte-

lyyn kolme esimerkkiä, joihin olen valinnut sellaiset Daniellan repliikit, joissa hän ilmaisee 

jollain tavalla affektisuutta.  

 

(27) 

– Ei ne mitään auta! 

(HETMT 2014: 115.) 
 

(28) 

– Se on oikeasti lihava. 

(HETMT 2014: 117.) 
 

(29) 

– Ääää, miksen? 

(HETMT 2014: 447.) 
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Jo pikaisella silmäisyllä voi pistää merkille, että Daniellan puheessa intensiteettiä ei 

merkitä niin leimallisesti kuin Rebeccan: Daniella ilmaisee kyllä lausumissaan tunteitaan 

ja asennettaan, mutta siskoaan vähemmän ja mahdollisesti eri keinoin. Esimerkissä 27 epä-

toivoisesta sävystä viestii korotettua ääntä merkitsevän huutomerkin lisäksi intensifioiva 

ilmaus mitään, joka painottaa lausuman merkitystä. Esimerkissä 28 Daniella taas kertoo 

luokkatoverinsa Sethin olevan oikeasti lihava. Adverbi oikeasti määrittää adjektiivia, mikä 

tuottaa lausumaan affektiivista sävyä. Konteksti ei paljasta varmuudella, onko lausuman 

tarkoituksena kertoa, että Seth on ”ihan totta” ylipainoinen vai pikemminkin tuoda esille 

sitä, että Seth on ”oikein kunnolla” ylipainoinen. Jälkimmäisessä merkityksessään oikeasti-

adverbin merkitys on korostaa adjektiivin sisältämää tietoa. Kiinnostavaa on myös se, että 

Rebecca käyttää adverbista puhekielistä muotoa oikeesti muun muassa esimerkissä 24, kun 

taas Daniellalla vokaaliyhtymä on säilynyt, eli hän käyttää yleiskielistä muotoa. 

Esimerkin 29 repliikkiä käsittelin myös edellisen luvun esimerkissä 12. Sanassa 

miksen oleva kursiivi viestittää tässäkin prosodista muutosta, kun Daniella yrittää manku-

malla saada tahtonsa läpi. Kuten edellä mainitsin, voi prosodisilla muutoksilla sävyttää 

minkä tahansa ilmaisun affektiseksi. Puhetilanteen konteksti osoittaa, että Daniellan äänen-

painossa ja sävelkulussa tapahtuu todennäköisesti tietynlainen muutos, jota tuodaan esille 

typografisilla keinoilla. Prosodisilla muutoksilla voi sävyttää minkä tahansa ilmaisun af-

fektiseksi. Lisäksi lausuman painottamisella on myös vuoron kannalta intensifioiva funktio.  

Tutkimukset osoittavat, että nuorten lisäksi kuvailevia ja affektiivisia ilmaisuja käyt-

tävät runsaasti myös naiset, joille on ominaista kiinnittää omaan idiolektiinsa miehiä enem-

män huomiota (Mielikäinen 1998: 104–108). Affektiivisten ilmaisujen voikin tulkita ilmai-

sevan nuoren iän lisäksi myös tarkastelemieni henkilöhahmojen sukupuolta. Jos Rebecca ja 

Daniella olisivat teoksessa tyttöjen sijasta nuoria poikia, heidän puhetapansa voisi olettaa 

kuulostavan jossain määrin erilaiselta ainakin affektisten ilmaisujen suhteen.   

 

3.1.3 ”Whatev: ihas sama” – Anglismit nuorison kielenkäyttöä leimaavana piirteenä 

 

Kaunokirjalliseen dialogiin voidaan luoda puheenomaisuuden tuntua anglismeilla eli eng-

lannin kielestä lainatuilla sanoilla ja sanonnoilla. Tässä luvussa selvitän lyhyesti anglismin 

käsitettä sekä pohdin anglismien roolia dialogissa. Monien aineistossani esiintyvien anglis-

mien voi tulkita olevan myös slangia, joten kerron myös hieman slangin merkityksestä kau-
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nokirjallisessa dialogissa. Hyödynnän analyysissani myös hiukan koodinvaihdon näkökul-

maa, jotta saisin mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan anglismien käytön funktioista 

He eivät tiedä mitä tekevät -teoksen dialogissa. Usein anglismeja ja vierasperäisiä sanoja 

kuulee slangissa ja nuorten puheessa. (Rauste 2018: 19). Ajatuksenani onkin, että anglismit 

ovat yksi leksikaalinen piirre, jolla henkilöhahmojen dialogiin luodaan teinimäisyyden il-

luusiota. 

Nykyajan globaalissa maailmassa englannin vaikutus suomen kieleen on kiistämätön, 

ja englantia käytetäänkin yhä enemmän erilaisissa yhteyksissä. Suomen kirjakielen kehittä-

misen aikoihin kirjakieleen omaksutut lainasanat olivat lähinnä ”internationalismeja” eli 

sanoja, jotka ovat yhteisiä useille kielille (esim. mikroskooppi, biologia, kommunikaatio). 

Tänä päivänä suomen kieleen lainautuvat sanat eivät enää ole internationalismeja, vaan ne 

ovat tavallisesti englannista lähtöisin olevia sanoja, sitaatteja, sanontoja sekä kiteytyneitä 

rakenteita ja ilmauksia, joita käytetään aivan tavallisessa jokapäiväisessä puheessa. (Hii-

denmaa 2003: 57, 74, 77, 97; Saari 2009: 220.) Englannin ainoa käyttötarkoitus ei enää ole 

olla kansainvälisen viestinnän väline, vaan sitä käytetään myös suomalaisen kulttuurisen, 

institutionaalisen tai sosiaalisen ryhmän sisäiseen viestintään (Leppänen & Nikula 2008: 

11).  

Anglismit ovat nykyaikana näkyvä piirre etenkin nuorison kielenkäytössä, ja nuoret 

käyttävätkin englanninkielisiä sanoja ja ilmaisuja jatkuvasti monenlaisissa tilanteissa (To-

riseva 2007: 181; Dufva 2008: 117–118). Esimerkiksi Kunnarin ärsyttävinä koettuja kielen 

piirteitä käsittelevän pro gradun (2018) haastattelujen tulokset osoittavat, että englannista 

lähtöisin olevien sanainnovaatioiden käyttäjäryhmäksi nimetään juuri nuoret murrosikäiset 

puhujat – nuorten kieltä nimitetään eräänkin haastateltavan vastauksessa ”teinisonnaksi” 

(Kunnari 2018: 62). Sekä Rebeccan että Daniellan repliikeissä esiintyy jonkin verran ang-

lismeja. Siskokset ovat syntyperäisiä baltimorelaisia, ja heidän äidinkielensä on englanti. 

He eivät tiedä mitä tekevät on taas kotimainen romaani, jonka alkuperäiskieli on suomi. 

Valtonen on siis kirjoittanut suomeksi dialogeja, jotka kuitenkin romaanin maailmassa on 

käyty englannin kielellä. Tämä antaa mielenkiintoisen kontrastin anglismien tarkasteluun: 

ei ole täysin yksiselitteistä, mitä varten Rebeccan ja Daniellan lausumissa repliikeissä on 

englanninkielisiä ilmaisuja. Anglismien tarkoitus ei kuitenkaan ole osoittaa, mitä kieltä 

henkilöhahmot milloinkin puhuvat, koska tyttöjen kieli on aina englanti tilanteesta riippu-

matta. Näin ollen anglismien voi tulkita toimivan sosiaalisina indekseinä, joiden tarkoituk-

sena on indeksoida juuri nuoruutta ja mahdollisesti myös maanosien rajat ylittävää nuori-

sokulttuuria. 
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Esimerkin 30 repliikki on peräisin samasta dialogista, jota tarkastelin jo kolmannen 

luvun esimerkissä 8. Dialogissa Rebecca toistaa kolme kertaa sanan sou, mutta joka kerta 

useamman o-kirjaimen kanssa.  

 

(30) 

– Mutta kaikkihan näkee ne. 
– Soou? 
– Kaikki lukee mitä sä kirjotat sinne sun sivuille. 
– Sooou? 
– Että sä oot ottanu niitä. Että ne on auttanu sua kavereiden kanssa ja matikan-

kokeissa. Niin sä olet kirjoittanut.  
– Sooooooooooooooooooooouuu? 

(HETMT 2014: 156.) 
 
Repliikissään Rebecca käyttää englannin kielen sanaa so, joka merkitsee dialogin pu-

hekontekstissa suomeksi suurin piirtein entä sitten? Englannista lainattuja sanoja voidaan 

mukauttaa suomen kieleen esimerkiksi äänteellisesti tai taivutuksen avulla (Kalliokoski 

2006: 300). Edellisessä esimerkissä 30 sana on kirjoitettu dialogissa suomalaisittain: kir-

jainta o seuraa vielä u-kirjain, eli kirjoitusasu on muokattu vastaamaan sanan ääntämisasua 

suomen kielessä. Englanninkielisten sanojen mukauttaminen suomen kieleen ei ole aina 

helppoa, sillä ääntämisen ja kirjoittamisen erot sekä suomen ja englannin typologiset erot 

ovat suuret. Sou voidaan kirjoitusasunsa perusteella tulkita suomen kieleen mukautuneeksi 

vierassanaksi. Mukauttamisen ansiosta sanan ääntäminen ei tuota puhujalle päänvaivaa. 

Mukauttamisessa saatetaan tavoitella selvää ääntöasun kaltaista kirjoitusasua, mutta vierai-

den kielten taidon parantuessa voi alkuperäinen kirjoitusasu tuntua luontevammalta kuin 

suomalainen mukautettu kirjoitusasu. (Hiidenmaa 2003: 95, 97.) 

 

(31) 

Idiootti, Joe oli kuullut Rebeccan illalla opastavan pikkusiskoaan, kun luuli, että 
Joe ja Miriam eivät kuulleet: 

– Kuvista pitää kropata kasvot pois. 
(HETMT 2014: 115.) 
 

Esimerkissä 31 verbi kropata on anglismi, joka on lainattu englannin kielen sanasta 

crop. Kroppaaminen merkitsee esimerkin 31 keskustelun kontekstissa kuvan rajaamista tai 

leikkaamista. Sosiaalinen media ja teknologian kehitys synnyttävät jatkuvasti kieleemme 

uutta sanastoa. Uudistusten vauhti on niin nopeaa, ettei suomentamista aina ehditä tai haluta 
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miettiä. (Heikkinen & Mantila 2011: 116.) Lainasanassa kropata vieraampi konsonantti c 

on korvautunut k-kirjaimella, ja lisäksi verbiä taivutetaan lauseessa suomen kielioppisään-

töjen mukaisesti. 

 

(32) 

– Tajuutsä että tuolla parin kolmen mailin päässä ihmiset heittelee getoissa polt-
topulloja toistensa kerrostaloihin? Ihmiset jotka ei osaa edes lukea mutta on oppinu 
ampumaan uzilla kymmenvuotiaana? Tiedätsä millaista jengiä tässä kaupungissa 
asuu? 
(HETMT 2014: 165.) 
 
Esimerkissä 32 mielenkiintoni kohteina ovat sanat getoissa ja jengiä. Getto merkitsee 

ympäristön sosiaalisesti eristämää korttelia tai kaupunginosaa, ja se on lainautunut suomen 

kieleen sanasta ghetto. Sananalkuisesta konsonanttiyhtymästä on pudotettu h-kirjain pois, 

mutta puolivieras konsonantti g on jätetty, joten sanan kirjoitusasu on mukautunut sen suo-

menkieliseen lausumistapaan (Sajavaara 1989: 96). Suomen kielessä ilmenee kuitenkin 

myös ghetto-variantin käyttöä, eli sanasta käytetään kahta erilaista muotoa (ks. esim. Paaso 

2019: 107). 

Joukkoa, porukkaa tai urheilujoukkuetta tarkoittava jengi edustaa vanhempaa sanas-

toa: sen juuret ovat jo 1910-luvulla (Rauste 2018: 19; Paunonen 2000: 358). Se on aikoinaan 

lainautunut ruotsin merimiesslangin (gäng) kautta englannista (gang) Stadin slangiin (For-

berg 2017). Jengi on mukautettu suomen äänne- ja taivutusjärjestelmään korvaamalla vie-

rasperäisempi -g j-kirjaimella sekä lisäämällä loppuun i-kirjain. Lisäksi sana on kirjoitettu 

ääntöasun mukaisesti, eli se on vielä askeleen enemmän mukautettu (Korhonen 2019). Sana 

ei ole kuitenkaan täysin mukautettu, koska sen sisään on edelleen jätetty suomen kielelle 

puolivieras konsonantti g (Sajavaara 1989: 96).  

Jengin lisäksi voi muitakin esimerkkien 30, 31 ja 32 anglismeja voi tulkita myös slan-

gin näkökulmasta. Slangi merkitsee jonkin puhujaryhmän käyttämää kielimuotoa, joka ään-

nerakenteeltaan ja sanastoltaan eroaa muiden puhujien kielestä. Slangille on ominaista run-

sas lainasanojen käyttö. Yleisimmin sanastoa slangiin lainataan suomesta, ruotsista ja eng-

lannista, mikä tarkoittaa, että monet suomen kielen slangisanat ovat svetisismejä tai anglis-

meja. (Saanilahti & Nahkola 2000: 89–90; Karttunen 1989: 151.) Englannin kielen lainasa-

nat kuuluvatkin uudempaan slangikerrostumaan, sillä englannin kieli tuli slangin rakennus-
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aineeksi vasta 1900-luvun myöhemmillä vuosikymmenillä (Forsberg 2017). Slangin mää-

rittely ei ole ongelmatonta, sillä aina ei selkeästi kykene erittelemään, mitkä piirteet ovat 

puhekieltä ja mitkä taas slangia.  

Slangi onkin nykypäivän kaunokirjallisuudessa varsin yleinen tapa luoda dialogiin 

puheen vaikutelmaa. Suomessa slangi tuli osaksi kaunokirjallisuutta vasta vuonna 1961, 

kun Pentti Saarikoski suomensi J. D. Sallingerin vuonna 1951 kirjoittaman Sieppari ruis-

pellossa -romaanin (alkuperäisteos The Catcher in the Rye) kauttaaltaan puhekielisesti. Te-

oksen saama huomio mahdollisti sen, että myös muut suomalaiskirjailijat vapautuivat käyt-

tämään slangia teoksissaan. (Paunonen 2000: 40; ks. myös Moilanen 2016: 4.)  

Hieman ennen Sieppari ruispellossa -romaanin puhekielistä suomennosta slangi 

muuttui poikien ja nuorten miesten kielestä nuorison puhumaksi koululaisslangiksi. Sa-

malla englannin kieli alkoi vaikuttaa slangisanastoon amerikkalaisen nuorisokulttuurin nou-

sun myötä (Paunonen 2006: 16; 2000: 16.) Slangia nimitetäänkin myös nuorisokieleksi, ja 

monet tutkimukset osoittavat nuorten olevan eteviä slangin tuntijoita (Paunonen 2005: 16; 

Rosenberg 2011: 19; Routarinne & Uusi-Hallila 2007: 30). Tämän tutkimuksen aineistossa 

slangisanaston ei olekaan tarkoitus linkittää henkilöhahmoja osaksi esimerkiksi Helsingin 

kieliyhteisöä vaan osaksi tiettyä ikäryhmää, sillä Rebecca ja Daniella eivät amerikkalaistyt-

töinä ole helsinkiläisestä kontekstista.  

Seuraavissa kahdessa esimerkissä 33 ja 34 olevat anglismit poikkeavat edellisten dia-

logikatkelmien lainasanoista, sillä niiden kirjoitusasu noudattelee edelleen alkuperäiskielen 

mallia. Esimerkkien anglismeja voi nimittää myös sitaattilainoiksi (ks. esim. Hiidenmaa 

2003: 94–95). Sitaattilainat ovat täysin mukautumattomia vieraskielisiä sanoja ja sanontoja 

(Sajavaara 1989: 97). 

 

(33) 

Rebecca laajensi silmänsä lautasen kokoisiksi: yeah right. Jep jep. 
(HETMT 2014: 154.) 

 

Kursivointia ja muita typografisia keinoja voidaan käyttää osoittamaan kielimuodon 

poikkeavuutta muusta ympäristöstä (Nuolijärvi & Tiittula 2007: 397). Esimerkissä 33 eng-

lanninkielinen lausuma on merkitty dialogiin kursiivilla muuten suomenkielisissä tekstissä. 

Yeah right on englannin kielestä suomeen pesiytynyt kiteytynyt rakenne, jota käytetään pu-

heessa melko laajasti. Englannin kielen sanasta yeah on suomen slangiin muotoutunut useita 
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sanoja, kuten je, jee, jees ja jeh, jotka kaikki merkitsevät myöntävää vastausta (Paunonen 

2000: 355–356). 

 

(34) 

– Becca. ei niistä kannata välittää. Ne on ihmisiä jotka on vihaisia. 
– Whatev. 
Whatev: ihas sama. 

(HETMT 2014: 165.) 
 

Esimerkkejä 33 ja 34 analysoidessa voi pohtia, voisiko niiden funktiona olla teinimäi-

sen puhetavan illuusion synnyttämisen lisäksi romaanin maailman todellisen kielen eli eng-

lannin esiintuominen. Mirja Saari (2006) toteaa suomenruotsalaisten koodinvaihtoa käsit-

televässä artikkelissaan, että monet suomen kielen sanat ovat jo oikeastaan epämuodolliseen 

puhuttuun ruotsiin kuuluvia (mts. 142–143). Jotkut englanninkieliset sanat ja ilmaisut ovat 

nykypäivänä niin vakiintunut osa suomen puhekieltä, että kyseessä voi katsoa olevan sama 

ilmiö. Kun suomen kieleen sekoittuu englanninkielisiä katkelmia ja sanontoja, voidaan pu-

hua sekakielestä (Hiidenmaa 2003: 66), joka on yleistä etenkin nuorison keskuudessa (Saari 

2006: 142). Esimerkiksi soou, yeah right ja whatev ovat tyypillisesti nuorten puheessa nä-

kyviä lausumia, joita käytetään ongelmitta muuten suomenkielisessä keskustelussa. Sano-

jen merkitys on niin tuttu, että niiden vieraskielisyyteen ei välttämättä tule kiinnittäneeksi 

huomiota puheessa, mutta kaunokirjallisuuden dialogeissa ne sen sijaan luovat puhekieli-

syyden vaikutelmaa. Tämä kaikki puoltaa sitä, että anglismien tehtävä Rebeccan replii-

keissä olisi nimenomaan ilmentää hänen teinimäistä puhetyyliään.  

Kaikki tässä luvussa tähän saakka esitellyt dialogit ovat pätkiä Rebeccan keskuste-

luista. Syynä on yksinkertaisesti se, että Daniellan repliikeissä ei esiinny niin runsaasti ang-

lismeiksi tulkittavia sanoja kuin Rebeccalla: Daniellan puheessa on kyllä paljon puhekieli-

syyksiä, mutta ne liikkuvat jonkun verran maltillisemmalla tasolla kuin hänen vanhemmalla 

sisarellaan. Olen käsittelyt seuraavasta dialogikatkelmasta napattuja repliikkejä aiemmin 

analyysissani esimerkeissä 10, 13 ja 23. Vaikka Daniellan puheessa esiintyykin Rebeccaa 

vähemmän teinityttöjen kielenkäytölle leimallisia pirteitä, on esimerkin 35 dialogissa use-

ampi anglismiksi ja slangiksi tulkittava sana. 
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(35) 

Daniella näytti siltä kuin olisi yrittänyt pullistaa silmät ulos kuopistaan. 
– Hei bliiiiiis. 
– Me ei vielä tiedetä, onko se oikeasti niin. Siksi me ajatellaan suojelevan. 
Daniella pyöräytteli silmiään näyttääkseen, kuinka järjettömältä tämä kuulosti. 
– Sä oot anaalinen. 
– Tutkijan pitääkin. 
– Whatev. 

(HETMT 2014: 117.) 
 
Dialogissa Daniella toteaa ensimmäisessä repliikissään Joelle hei bliiiiiis. Englannin 

kielestä lainautunut sana please, joka monesti kirjoitetaan suomessa pliis, on yleistynyt suo-

men kielessä jo 1940-luvulta lähtien. Pliis on kohteliaisuussana, jota käytetään pyydettäessä 

jotain. (Paunonen 2000: 814.) Sanan käyttö on leimallista etenkin nuorille ja lapsille. Li-

säksi Lehtonen väitöskirjan (2015) haastattelut tuovat ilmi, että nuorille kaupunkilaisnai-

sille ominaiseen pissistyyliin liitetään suhisevan ässän ja sanojen daa, ihku (ihq) ja oumai-

gaad lisäksi lekseemi pliis (mts. 134). Daniellan repliikin voikin tulkita välittävän tehok-

kaasti teinityttömäistä sävyä.  

Lausumassa sana bliiiiiis on myös kursivoitu. Kursiivilla voidaan tuoda esille pro-

sodisia seikkoja, kuten tiettyä painotusta ja nousevaa sävelkulkua, mitä pohdin tarkemmin 

jo luvun 3.1.1 esimerkin 13 yhteydessä. Samalla kursiivin käytöllä englanninkielinen laina 

myös erotetaan suomenkielisestä tekstistä aivan kuin esimerkissä 33, mutta kontekstin ja 

aikaisemman analyysini perusteella en kuitenkaan usko, että lainasanan merkitseminen on 

kursiivin ainakaan oleellisin funktio. Väitänkin kursiivin korostavan nimenomaan pro-

sodisia piirteitä. Lisäksi lekseemin alun kova p on korvattu soinnillisella b-kirjaimella. 

Tällä saatetaan korostaa sitä, millaisella äänensävyllä Daniella repliikkinsä toteaa: aiemmin 

hän on pullistellut silmiään isänsä hölmöille neuvoille, joten todennäköisesti sama asenne 

jatkuu myös hänen puheenvuoroissaan. Samalla uskon sekä kursivoinnin että soinnillisen 

b:n rakentavan illuusiota pissistyylistä (Lehtonen 2015: 133–134). 

Esimerkin 35 viimeisessä repliikissä oleva whatev on myös kursivoitu, mutta se on 

ensimmäisestä repliikistä poiketen sitaattilaina. Kursiivia saatetaan tässäkin tapauksessa 

käyttää niin poikkeavan sanan erottamiseen kuin painotuksen merkitsemiseen. Whatev on 

puhekielinen lyhenne englannin kielen sanasta whatever. Kiinnostavaa on se, että esimer-

kissä 34 myös Rebecca käyttää samaa anglismia, mutta tällöin sanaa ei ole kursivoitu: luu-

lenkin, että myös tässä yhteydessä kursiivilla halutaan korostaa Daniellan äänenpainoa, eikä 

niinkään merkitä englanninkielistä lainasanaa. 
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Daniellan puheen tarkastelu ohjaa pohtimaan Rebeccan ja Daniellan puheessa ilme-

neviä ilmiselviä eroavaisuuksia. Molemmat sisaruksista ovat yhtä lailla englanninkielisestä 

maailmasta, joten jos heidän puheessaan olevien anglismien tarkoituksena olisi tuoda sitä 

esiin, heidän repliikeissään voisi ajatella esiintyvän tasaisemmin englannin kielen lainasa-

noja. Henkilöhahmojen puheessa tekemät valinnat osoittavatkin ensisijaisesti sitä, että Re-

becca 15-vuotiaana puhuu 11-vuotiasta Daniellaa teinimäisemmin. Daniella on Rebeccaa 

nuorempi ja täten lähempänä lapsuutta, mitä myös dialogien kielen piirteillä pyritään ilmentä-

mään. Tämä johtopäätös tukee väitettäni, että anglismien funktiona He eivät tiedä mitä te-

kevät -romaanin dialogissa on etenkin teinimäisen illuusion luominen. 

Seuraavan esimerkin 36 osuudet englanninkieliset osuudet poikkeavat merkittävästi 

aiemmin tässä luvussa esittelemistäni anglismeista.  

 

(36) 

–  Emmä nää tossa kovin suurta eroa. Että onks ne vaatteet ja muut mun osta-
mia vai niiden. No okei, ehkä silloin kun on joku tyyliin vähän ankee hame jota mä 
en ikinä ite vapaaehtoisesti käyttäis mut niiltä tulee viesti että nyt olis just silleen 
super-extra-important että pidät tätä mahdollisimman paljon seuraavat pari viikkoa. 
Would you please, honey?!! Ni ehkä sillon sitä vähän miettii. Ettei niinku ite käyt-
täis. Mut sitä tekee palveluksia niille jotta ne voi tehdä palveluksia mulle. 

(HETMT 2014: 155–156.) 
 

Esimerkissä 36 Rebecca referoi repliikissään toisten henkilöiden puhetta. Referoidut 

kohdat ovat englanniksi, mikä erottaa ne muuten suomenkielisestä tekstistä. Näin ollen eng-

lanninkieliset osuudet ovat myös koodinvaihtoa, jolla merkitään usein esimerkiksi juuri re-

ferointia. (Saari 2006: 152.) Koodinvaihdolla voidaan tarkoittaa kahden tai useamman kie-

len rinnakkaista käyttöä samassa keskustelussa (Lappalainen 2009: 123), mitä voi pitää yh-

tenä tapana kontekstualisoida puhe. Tällöin koodinvaihtelu toimii tulkintavihjeenä kuuli-

jalle. Esimerkin repliikin tulkinta ei kuitenkaan ole täysin mutkatonta, sillä Rebecca on 

englantia puhuva amerikkalainen. Romaanin maailmassa koko keskustelu on käyty todelli-

suudessa englanniksi, joten referoidut kohdat myös tarjoavat mahdollisuuden nähdä vilauk-

sen fiktiivisen keskustelun todellisesta kielestä. Valtonen liikkuu romaanissaan kahden 

kulttuurin ja kielen välillä, joten hänen on ollut otettava dialogeja kirjoittaessaan huomioon 

niin suomen kuin englannin ominaispiirteet. Aineistoni perusteella uskonkin, että He eivät 

tiedä mitä tekevät -romaanin dialogissa englanninkielisillä lausumilla on samanaikaisesti 

useampia erilaisia funktiota, mutta ensikädessä ne luovat puheenomaisuuden illuusiota. 
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3.1.4 ”Mä soitan niinku niin poliisille” – Puheelle tyypilliset diskurssipartikkelit 

 

Olen tähän mennessä tulkinnut aineistoni fiktiivisissä dialogeissa olevia prosodis-paraling-

vistisiä piirteitä, voimasanoja ja muita intensifioivia ilmaisuja sekä englannin kielen laina-

sanoja, jotka kaikki rakentavat yhteisesti Rebeccan ja Daniellan repliikkeihin puheen il-

luusion lisäksi myös teinityttömäisyyden vaikutelmaa. Edellä mainittujen puheenomai-

suutta luovien keinojen rinnalla oman osuutensa tekevät myös diskurssipartikkelit, sillä 

suomen on kansainvälisessä vertailussa todettu olevan erityisen partikkelirikas kieli, ja au-

tenttisessa puheessa käytetäänkin runsaasti erilaisia partikkeleita, joilla on monia tärkeitä 

keskustelua jäsentäviä tehtäviä (Tiittula & Nuolijärvi 2013: 59; Vepsäläinen 2019: 22). 

Tässä luvussa erittelen Rebeccan ja Daniellan repliikeissä olevia diskurssipartikkeleita ja 

pohdin niiden funktiota sekä yleisemmin puheenomaisuutta luovana elementtinä että teini-

mäisen puheen illuusion rakennusaineena. Nuorison kielenkäytölle leimallisena piirteenä 

pidetään runsasta täytesanojen, kuten diskurssipartikkeleiden ja kirosanojen, käyttöä (ks. 

esim. Vierto 2014: 15; Koistinen 2018: 55).  

Fiktiivinen puhe on aina enemmän tai vähemmän stilisoitua, sillä siitä puuttuvat ai-

dolle puheelle tyypilliset epäsujuvuuspiirteet, joita ovat esimerkiksi täyte-elementit, tauot, 

toistot, epäröinnit, lipsahdukset, yritykset ottaa vuoro itselle ja päällekkäispuhunta (Nykä-

nen & Koivisto 2013: 28). Puhuttua diskurssia jäsentävistä ja vuorovaikutuksen sujumista 

ohjaavista kielellisistä aineksista partikkelit, kuten dialogi-, lausuma-, suunnittelu-, sävy- 

ja intensiteettipartikkelien sekä huomionkohdistimien, ovat erityisasemassa, kun halutaan 

tuottaa puheen illuusiota (Kalliokoski 1998: 193; Tiittula & Nuolijärvi 2013: 59). Puhuttuun 

kieleen kuuluu paljon erilaisia pragmaattisia aineksia, niin sanottuja ”pikkusanoja”, joista 

keskustelunanalyysissä on tavattu käyttää kokoavaa nimitystä diskurssipartikkeli (Tiittula 

1992: 60; Kalliokoski 1998: 193). Ne eivät ole sattumanvaraisesti puheeseen ripoteltuja 

ylimääräisiä sanoja, vaan niillä on useita tärkeitä vuorovaikutuksellisia tehtäviä. Diskurssi-

partikkelit voivat muun muassa luonnehtia puhujan asennetta, puhujien välisiä suhteita tai 

lausuman suhdetta kontekstiin, jäsentää keskustelua, osoittaa epäröintiä tai palautteenantoa 

sekä toimia pehmentimenä, vokatiivina tai huomionkohdistimena (Tiittula 1992: 60–62; 

Ojatalo 2009: 16–17).  

Diskurssipartikkeli-nimitystä ei ole käytetty perinteisesti fennistiikassa. ISK (§ 793) 

perustelee termin soveltumattomuutta kielioppiin sillä, että ”se ei rajaa partikkeleista mi-

tään selvää funktionaalista luokkaa”. Oman tutkimukseni kannalta diskurssipartikkeli on 
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kuitenkin toimiva käsite, sillä se kokoaa alleen sekalaisen ryhmän puheelle ominaisia dis-

kurssia ja vuorovaikutusta jäsentäviä kielenaineksia, joiden funktio määräytyy kulloisenkin 

kontekstin mukaan (ks. esim. Kalliokoski 1998: 193). 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan aineistossani esiintyviä diskurssipartikkeleita dia-

logiesimerkkien avulla. Tiettyjä partikkeleita on tutkimuksissa liitetty nuorten puheeseen, 

mutta käsittelen tämän luvun analyysissa partikkeleita ja niiden funktioita keskusteluissa 

myös laajemmin puheenomaisuutta luovana keinona. Olen käyttänyt analyysini tukena 

useita partikkeleiden käyttö aidoissa keskusteluissa käsitteleviä tutkimuksia, joista olen saa-

nut uusia ja kiinnostavia näkökulmia. Esimerkissä 37 oleva Rebeccan Joelle osoitettu rep-

liikki on sama, jota käsittelin aiemmin analyysissani myös esimerkeissä 14 ja 20 prosodis-

paralingvististen piirteiden ja kiroilun näkökulmista.  

 

(37) 

– Oliko sulla ne elektrodit koko ajan päässä? 
– No vittu an-teeks. 

(HETMT 2014: 238.) 
 
Esimerkissä 37 Rebecca aloittaa voimakasta affiliaatiota viestivän repliikkinsä moni-

käyttöisellä no-dialogipartikkelilla, joka on yksi yleisimmistä puhutun kielen partikkeleita 

(ISK § 808). No-partikkelia ja kysymyksiin vastaamista on tutkinut väitöskirjassaan Vep-

säläinen (2019a), jonka tutkimusten mukaan vuoronalkuinen no-partikkeli on yleinen kysy-

myksien vastauksissa. Vepsäläisen mukaan ei ole sattumaa eikä yhdentekevää, että partik-

kelit kasautuvat vuorojen alkuihin: vuoron alussa puhuja osoittaa, miten alkava vuoro suh-

teutuu edellä sanottuun ja tulevaan. (Mts. 23.) Diskurssipartikkeleiden yksi tehtävä onkin 

juuri jäsentää keskustelua, ja esimerkin repliikissä no merkitsee ilmaisun alkua (Tiittula 

1992: 60). Kattavaa keskustelunanalyyttistä tutkimusta no-partikkelista on tehnyt Vepsäläi-

sen lisäksi Raevaara (1989), jonka kolmen tunnin mittaisen aineiston no-alkuisista vuo-

roista yli puolet on responsseja, kuten vastauksia, kommentteja ja vastaväitteitä, jotka vai-

kuttavat olevan odotuksenvastaisia tai osoittavan edeltävän vuoron odotuksenvastaisuutta 

(mas. 155–161; Vepsäläinen 2019: 34). No-partikkelia käytetäänkin varsin usein ilmaise-

maan voimakasta affektia tilanteissa, joissa keskustelukumppani on sanonut jotakin ei-toi-

vottavaa (Vepsäläinen 2019: 35; 68). Rebeccan no-alkuinen vuoro asettuu eri linjaan Joen 

edeltävän kysymysmuotoisen vuoron kanssa, kun Rebecca pyytää ironiseen sävyyn anteeksi 
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sitä, ettei ollut kuunnellut isänsä esimerkin 37 repliikkejä edeltävää pitkähköä puheenvuo-

roa.  

Kirosanoja käsittelevässä luvussa (3.1.2) osoitin, että Rebeccan puheelle on tyypillistä 

runsas vittu-täytesanan käyttö. Myös esimerkissä 37 no-partikkelia seuraa huudahduspar-

tikkelin asemassa oleva vittu-täytesana, eli no vittu muodostavat yhdessä voimakasta affili-

aatiota ilmaisevan ketjun. Suomen kielessä partikkeleita onkin usein monta peräkkäin, jol-

loin ne muodostavat partikkeliketjuja, kuten just joo, no jaa, no niin (Tiittula & Nuolijärvi 

2013: 63). Seuraavassa esimerkissä 38 keskustelevat Rebecca ja Daniella. Rebecca on kau-

huissaan Daniellan vaatekaapin sisällöstä, ja Daniella vaikuttaa myös olevan tyytymätön 

omaan vaatevalikoimaansa.  

 

(38) 

– Oikeesti Daniella. 
– No nii-i! 
– Sä tarttisit tyttö edes yhen oikeen vaatteen. 
– Hiero suolaa haavoihin. 
– Nää on kaikki… siis… uskomatonta. Dani!  
– Älä muistuta mua. 

(HETMT 2014: 234.) 
 

Daniella reagoi esimerkin 38 ensimmäisessä repliikissä Rebeccan vuoroon myötäile-

mällä ponnekkaasti sanomalla no nii-i, jolloin no- ja nii-i-partikkelit muodostavat partikke-

liketjun, joka taas muodostaa kokonaisen repliikin. Diskurssipartikkelit aloittavatkin usein 

repliikin ja voivat samalla toimia repliikin ainoana sisältönä. Samalla Daniella osoittaa af-

fektiivisesti ja päivittelevään sävyyn pitävänsä Rebeccan vuoron sisältöä jopa itsestään sel-

vänä (Vepsäläinen 2019: 67). Kun vastaanottaja reagoi toisen vuoroon nousevalla sävelku-

lulla niin, hän merkitsee käsittäneensä edellisen vuoron osaksi tulossa olevaa kokonaisuutta, 

mutta ei sinänsä uutiseksi (Hakulinen 1998: 15). Vaikka kirjallisessa dialogissa ei ole mah-

dollista aukottomasti merkitä nousevaa sävelkulkua, voi nii-i-partikkelissa olevan viivan 

sekä sitä edeltävän no-partikkelin ajatella tuovan esille sitä, millaisilla äänenpainoilla Da-

niella vuoronsa lausuu.  

No nii-i -partikkeliketjun lisäksi Rebecca käyttää siis-partikkelia dialogikatkelmassa 

38 viimeisessä repliikissään. Siis-partikkelia ympäröivät kolme pistettä molemmin puolin: 

kolme pistettä on kaunokirjallisessa dialogissa keskeinen puhutun kielen piirteitä välittävä 
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typografinen keino, jolla osoitetaan esimerkin kontekstissa puheen katkonaisuutta, taukoi-

suutta ja prosessimaista etenemistä (Koivisto 2013: 176). Puheen prosessimaisuutta koros-

taa myös siis-täytesanan käyttö pisteiden välissä. Samalla siis tuo esiin myös Rebeccan 

vuoron sisältämää affektia, sillä partikkeli lisää seuraavan sanan intensiteettiä ja lisää rep-

liikkiin painokkuutta. Myös esimerkissä 39 siis-partikkelilla voi katsoa olevan Daniellan 

repliikissä samankaltaisia vuorovaikutusfunktioita kuin Rebeccan repliikissä, sillä vuoron 

alussa se lisää kysymyssanan mitä painokkuutta.  

 

(39) 

– Ajatellaan suojelevan. 
– Siis mitä? 
– Kahdenkymmenen vuoden syklin ajatellaan suojelevan petoeläimiltä. 

(HETMT 2014: 117.) 
 

Diskurssipartikkeleihin kuuluvat erilaiset palauteilmaukset, joita ovat esimerkissä 38 

olevan niin-partikkelin lisäksi esimerkiksi dialogipartikkelit aha ja joo. 

 

(40) 

– Bravo, Joe taputti. – Sä voisit tulla ensi viikolla mun mukaan San Franciscoon. 
Pidä meidän konferenssissa yllätysesitelmä. 

Daniella näytti huolestuneelta. Joe hymyili: 
– Se oli vitsi. 
– Aa. 

(HETMT 2014: 117.) 
 

(41) 

– Mut naisen? Daniella kysyy. – Sä sanoit mitä ja minkä naisen kanssa.  
Rebecca katsoo Daniellaa kuin vanhempi valtiomies ensimmäisen kauden kan-

sanedustajaa ja lausuu selvästi artikuloiden: 
– Se äijä sekstailee mun aikkarilla jonkun typykän kanssa 
– Aa, Daniella sanoo. 

(HETMT 2014: 446.) 
 

(42) 

– Kaikki järjestyy, Becca. 
– Joo. 

(HETMT 2014: 460.) 
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Esimerkeissä 40 ja 41 Daniella reagoi aa-dialogipartikkelilla Joen ja Rebeccan vuo-

roihin, kun taas Rebecca käyttää esimerkissä 42 joo-dialogipartikkelia. Niin aa kuin joo 

ovat funktioltaan palauteilmauksia, joilla tytöt osoittavat ymmärtävänsä keskustelukump-

paniensa aikaisemman vuoron sisällön. Joo on merkitykseltään samanmielinen ja osoittaa, 

että vastaanottaja on kyllä kuullut ja ymmärtänyt asian, mutta ei odota aiheesta jatkettavan. 

Sen sijaan Daniella osoittaa tajuamista merkitsevällä aa-partikkelilla (Koivisto 2017: 492), 

että dialogien aiemmissa vuorossa esitetty tieto on hänelle jossain määrin uusi. Daniella 

käsittelee siis keskustelukumppaninsa vuoroa uutisena. (Hakulinen 1998: 15–16.)  

Suomen kielessä moniin muihin kieliin verrattuna on runsaasti erilaisia partikkeleita, 

joilla on kullakin omat tehtävänsä ja elinympäristönsä: esimerkiksi englannin oh-partikke-

lin suomalaisina vastineina voi pitää suomen kielen partikkeleita aa, aha, ai, aijaa ja ai nii. 

Koiviston tutkimus osoittaa, että aa-tapauksille on yhteistä se, että ennen partikkelin tuot-

tamista puhuja ei ole ymmärtänyt jotakin asiaa ajallaan tai on ymmärtänyt sen väärin. Sel-

vimpiä tapauksia ovat sellaiset, joissa keskustelukumppani korjaa väärinymmärryksen, mi-

hin puhuja reagoi aa-partikkelilla. (Koivisto 2017: 475, 477–480.) Esimerkki 40 on oikea 

malliesimerkki tällaisesta tilanteesta: Daniella ottaa Joen vitsailun totena, joten Joe kertoo 

vitsailleensa, mihin Daniella reagoi vuorollaan sanomalla aa. Myös esimerkissä 41 Daniella 

joutuu kysymään keskustelussa tarkentavan kysymyksen, johon Rebecca reagoi alentuvasti 

ylikorostuneen selkeästi artikuloidulla vastauksella, jolloin Daniella vastaa taas aa.  

Seuraavassa esimerkissä 34 Rebecca vastaa Joen vuoroon ai-partikkelin aloittamalla 

repliikillä. Toisenlaisessa kontekstissa ai voisi olla merkitykseltään samankaltainen kuin 

Daniellan repliikeissä esimerkeissä 40 ja 41, mutta Rebeccan repliikin jatko sekä ajatusvii-

valla merkitty painotettu tauko paljastavat ironisen ja haastavan sävyn. Ai-partikkeli kyllä 

ilmaisee, että Rebecca on kuullut ja ymmärtänyt Joen vuoron sisällön, mutta hän ei osoita 

edellisten esimerkkien tapaan sillä samanmielisyyttään. 

 

(43) 

– Älä puhu äidillesi noin 
– Ai – mut te saatte penkoa mun kamoja ilman lupaa vai.  

(HETMT 2014: 133.) 
 

Esimerkissä 40 Rebecca reagoi Joen vuoroon minimivastauksella joo, jolla hän osoit-

taa neutraalisti vastaanottaneensa Joen repliikin informaation, joka ei ole hänelle uutta (ks. 

esim. Koivisto 2017: 475). Joo-partikkeli voi sisältää kuitenkin myös muita merkityksiä, 
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kuten seuraava esimerkki 44 tuo esiin. Joo- ja niin-partikkeleiden, jotka eivät vastaanota 

edellistä vuoroa uutena tietoa, tarkastelussa keskeisiä ovat niiden affektiiviset ja keskuste-

lun kulkuun liittyvät oletukset (mas. 475). 

 

(44) 

– Mä sanoin sulle Becky, sanoo Miriam, joka seisoo edelleen eteisessä kengät 
jalassa kuin epäröiden, tulisiko lainkaan sisään. 

– No joo joo. 
– Sun pitää olla tarkempi sun salasanojen kanssa. Jos mäkin arvaan kaksi kol-
mesta niin – 
– Joo joo. 
– Siihen on ohjeitakin tuolla. Muistatsä sen sivun jonka mä näytin sulle kauan 
sitten? 
– Joo JOO! 

(HETMT 2014: 443.) 
 

Esimerkissä 44 Miriamin ja Rebeccan välillä käydyssä keskustelussa korostuvat tilan-

teen kohtaamattomuus sekä äidin ja tyttären dynamiikan ongelmallisuus.  Rebecca osoittaa 

Miriamille kuulijuutta kolmessa eri repliikissä partikkeliketjuilla, jotka eroavat toisistaan 

vain hitusen. Kahdentunutta joo joo -dialogipartikkelia keskusteluissa on tutkinut aiemmin 

muun muassa Kunnari pro gradussaan (2011). Kunnarin mukaan joo joo -partikkeli voi im-

plikoida keskustelukumppanin vuoron sisältävän jollain tavalla epärelevanttia tai tarpee-

tonta tietoa ja toimia keskustelukumppanille merkkinä asian jatkokäsittelyn tarpeettomuu-

desta. Tällainen joo joo -partikkelin käyttö enteilee usein loppua äänessä olevan keskuste-

lukumppanin toiminnalle. (Mts. 27; ks. myös esim. Koivisto 2017: 475.) Esimerkin 44 dia-

logissa on käynnissä varsin tyypillinen äidin ja tyttären välinen keskustelu, jossa Miriam 

pyrkii saamaan Rebeccan olemaan tarkempi salasanojensa kanssa, mikä ei Rebeccaa vai-

kuta kiinnostavan. Joo joo -vuoroihin on tuotettu affektiivista ponnekkuutta entisestään 

kunkin vuoron viimeisen joo-partikkelin kursivoinnilla, jolla osoitetaan painotusta. Toiste-

tut dialogipartikkelit ovatkin tyypillisemmin affektisia kuin yksinään esitetyt dialogipartik-

kelit (ISK § 1737). 

Seuraavan esimerkin repliikkiä olen tarkastellut aiemmin nousevan sävelkulun näkö-

kulmasta esimerkissä 13 sekä anglismien näkökulmasta esimerkissä 35. 

 

(45) 

– Hei bliiiiiis. 
(HETMT 2014: 117.) 
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Esimerkissä 45 Daniella aloittaa repliikkinsä huomionkohdistimella hei (ks. esim. 

(Tiittula & Nuolijärvi 2013: 59). Repliikillään Daniella reagoi Joen aikaisempaan vuoroon. 

Huomionkohdistimet esiintyvät pääsääntöisesti joko yksin tai vuoron alussa (ISK § 793). 

Pihlajamaa osoittaa pro gradu -tutkielmassaan (2019), että hei-partikkelilla on lukuisia eri-

laisia rooleja keskusteluissa. Tulkintani mukaan dialogin kontekstissa Daniellan voi ajatella 

käyttävän hei-huomionkohdistinta affektin ilmaisimena: hei-alkuinen vuoro tuo esiin hä-

neen omaa mielipidettään (mts. 58), jonka hän tosin ilmaisee kiteytyneellä affektisella ra-

kenteella hei pliis sen sijaan, että selittäisi kantaansa tarkemmin.  

Edellä esittelemäni dialogiesimerkeissä olevat diskurssipartikkelit eivät ole erityisen 

leimallisia juuri nuorisolle, vaikka heidän puheelleen onkin tyypillistä runsas täytesanojen 

käyttö. Dialogikatkelmien keskustelujen tilanteet ovat kuitenkin sellaisia, joissa Rebecca ja 

Daniella osoittavat diskurssipartikkeleiden avulla intensiteettiä tai muunlaista affektisuutta 

nuorille tyypillisillä tavoilla. On kuitenkin myös sellaisia partikkeleita, joiden on osoitettu 

olevan tyypillisiä nimenomaan nuorten puheelle. Routarinteen ja Uusi-Hallilan (2007) mu-

kaan nuoret suosivat diskurssipartikkeleita, kuten sanoja niinku ja tota. Usein aikuiset luon-

nehtivatkin nuoria niinkuttelijoiksi ja otaksuvat, että nämä yleiskieleen kuulumattomat il-

maisut ovat tarpeettomia. Diskurssipartikkeleiden avulla puhuja voi annostella puheensa 

sisältöä kuulijalle. Nuorten keskusteluissa niinku on fokuspartikkeli, jonka avulla nuori pys-

tyy osoittamaan siirtymää lausuman temaattisesta osasta remaattiseen osaan eli siihen, mikä 

tuo keskusteluun uutta.  (Mas. 30–31; Kunelius 1998; ISK: 1308.) Tota-partikkelia ei ai-

neistossani esiinny lainkaan, mutta niinku-partikkelia on dialogien repliikeissä runsaasti. 

Seuraavaksi esittelen niinku-partikkeleiden käyttöä esimerkeissä 46, 47 ja 48. Esimerkkien 

repliikit ovat kaikki Rebeccan, sillä niinku-dialogipartikkelin käyttöä ei esiinny aineistos-

sani ollenkaan Daniellalla. 

 
(46) 

– Mä niinku niin nään millanen tyyppi se on, Rebecca sanoo rapsutellen kyn-
siään. 

(HETMT 2014: 446.) 
 
(47) 

– Joo muuten, Rebecca sanoo ja katsoo Daniellaa äkillisen oivalluksen sytyttä-
mänä. – Se jää niinku niin kiinni. 
(HETMT 2014: 448.) 
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(48) 

– Mä soitan niinku niin poliisille, Rebecca sanoo. 
(HETMT 2014: 448.) 
 
Tarkastelin aiemmin luvussa 3.1.2 aineistoni dialogeissa olevia intensifioivia ilmai-

suja. Esimerkkien 46 ja 47 repliikkien konteksti sekä niin-partikkeleiden kursivointi vah-

vistaa näkemystäni siitä, että niinku niin -partikkeliketjujen funktiona on tehostaa lausu-

mien sanomaa. Toisin sanoen diskurssipartikkeleiden tarkoituksena on tuoda esille intensi-

teettiä.   

Muun muassa Koistinen on osoittanut pro gradu -tutkielmassaan (2018), että puhekie-

lelle ominaisten täytesanojen käyttöä pidetään laajasti ärsyttävänä kielen piirteenä. Koisti-

sen tutkimuksessa ärsyttävyydessään korostuu erityisesti niinku-partikkeli (mts. 7; ks. myös 

Vepsäläinen 2019b: 2). Niinku-partikkelin lisäksi ärtymystä aiheuttavat hyvin yleisesti 

myös muotisanat. Etenkin nuorten kieleen yhdistetyt muotisanat tyyliin ja silleen (Joronen 

2008) ovat niinku-partikkelin ohella Rebeccan puheelle ominainen piirre.  

 
(49) 

–  Mutta mä oon saanu kokeilla niitä ekana. Kaikki tietää jo että mulla on aina 
kaikki uudet jutut ennen kuin kukaan on tyyliin edes kuullut niistä. Varsinkin jos jos-
tain tulee iso juttu niinku noista laukuista. Mä olin eka jolla oli sellainen. Kaikki muis-
taa sen. Enkä mä pysty siihen ilman niitä. Mä meinaan välillä pudota kokonaan kel-
kasta jo nyt! Te ette tajua kuinka vaikeeta, kuinka stressaavaa elämä nykyisin on! 

(HETMT 2014: 155.) 
 
Esimerkeissä 49 ja 50 Rebecca käyttää repliikeissään haastatteluissa ärsyttäväksi tuo-

mittua tyyliin-muotisanaa. Tyyliin-ilmaisua tutkinut Lyytikäinen (2016) toteaa, että aivan 

viime aikoina tyyli-sanan illatiivimuoto on saanut toisenlaista käyttöä (viime kesänäkin se 

laitteli viestejä tyyliin joka viikko, se käyttäytyy tyyliin kun se ois joku kuningatar). Tyyliin-

sanan tämänlainen käyttö kuuluu lähinnä nuorison puhekieleen. Vanhastaan kieleen kuulu-

neet tyyliin-ilmaukset ovat olleet luokiteltavissa adverbiaaleiksi, joilla osoitetaan tapaa, 

millä jotain tehdään tai tapahtuu ([…] tulee Lahteen suuren maailman tyyliin). Tällaisissa 

yhteyksissä tyyliin-osio on aina adverbiaalilausekkeen lopussa, kun taas uudentyyppisissä 

lauseissa tyyliin-osio on pääsanan edessä (tyyliin edes kuullut niistä, tyyliin vähän ankee 

hame). Ei ole selvää, mistä ilmaisu on suomen kieleen päätynyt. Lyytikäinen arvelee, että 
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se on saanut vaikuttimensa joko ruotsin kielen sanasta typ tai englannin kielen sanasta like. 

(Lyytikäinen 2016.) 

 
(50) 

–  Emmä nää tossa kovin suurta eroa. Että onks ne vaatteet ja muut mun ostamia 
vai niiden. No okei, ehkä silloin kun on joku tyyliin vähän ankee hame jota mä en 
ikinä ite vapaaehtoisesti käyttäis mut niiltä tulee viesti että nyt olis just silleen super-
extra-important että pidät tätä mahdollisimman paljon seuraavat pari viikkoa. Would 
you please, honey?!! Ni ehkä sillon sitä vähän miettii. Ettei niinku ite käyttäis. Mut 
sitä tekee palveluksia niille jotta ne voi tehdä palveluksia mulle. 

(HETMT 2014: 155–156.) 
 

Esimerkissä 50 on repliikin kolmannessa lauseessa lauseenalkuinen no- ja okei-par-

tikkeleista muodostuva dialogipartikkeliketju. Partikkeliketjun funktio repliikissä on varsin 

kiinnostava: Rebecca vakuuttelee Joelle ja Miriamille, ettei sillä ole suurta eroa, ovatko 

vaatteet hänen vai jonkun muun, tässä tapauksessa suuryrityksen edustajien, ostamia. Va-

kuuttelun jälkeen Rebecca toteaa kuitenkin heti perään, että ehkä hän on vähän pohtinut 

asiaa tilanteissa, joissa häntä on suostuteltu pitämään jotain vähän ankeeta hametta. Esi-

merkin 50 repliikissä Rebecca siis ikään kuin keskeyttää vakuuttelunsa myöntääkseen, että 

aiheeseen liittyy tiettyä ongelmallisuutta, mutta palaa kuitenkin takaisin alkuperäiseen va-

kuutteluunsa vielä repliikin lopussa mut-partikkelin avulla (mut sitä tekee palveluksia niille 

jotta ne voi tehdä palveluksia mulle).  

Kuten edellä jo mainitsin, myös silleen-diskurssipartikkelin käyttö mielletään etenkin 

nuorten puheelle tyypilliseksi (Joronen 2008). Esimerkissä 50 silleen-partikkelia seuraa 

englanninkielinen osuus (nyt olis just silleen super-extra-important). Rebecca merkitseekin 

repliikissään koodinvaihdon lisäksi silleen-diskurssipartikkelilla toisten henkilön puheen 

referoinnin alkua.  

Tämän luvun analyysi osoittaa, että diskurssipartikkeleiden käytöllä on yleisen pu-

heenomaisuuden luomisen lisäksi onnistuttu rakentamaan Rebeccan ja Daniellan puheeseen 

teinityttömäistä vaikutelmaa. Kuten aikaisemmissakin teinityttömäisiä piirteitä tarkastele-

vissa luvuissa olen jo todennut, myös teini-ikäisille leimallisten diskurssipartikkeleiden 

(esim. niinku) käyttö on Rebeccalla runsaampaa kuin Daniellalla. Diskurssipartikkeleiden 

variaation voikin katsoa olevan yksi keino, jonka avulla Valtonen pystyy rakentamaan eri 

henkilöhahmojensa identiteettejä yksilöllisiksi sekä luomaan kullekin henkilöhahmolleen 

jossakin määrin omaleimaisen puhetavan. 
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 Puhe sosioekonomisen aseman osoittajana 
 

Sosiaalinen variaatio eri ryhmien edustavien puhujien kielimuodoissa on yksi sosiolingvis-

tisten tutkimuksen kiinnostuksen kohteista. Kielenpuhujien taustamuuttujina ja variaatiota 

selittävinä tekijöinä ovat olleet iän ja sukupuolen lisäksi sosioekonominen asema. (Ks. 

esim. Nuolijärvi & Sorjonen 2005: 13.) Teinityttömäisyyden illuusiota käsittelevässä lu-

vussa (3.1) pureuduin jo Rebeccan ja Daniellan repliikeissä olevaan iästä ja sukupuolesta 

johtuvaan kielelliseen variaatioon. Seuraavaksi analysoin Rebeccan repliikkejä vielä sosio-

ekonomisten taustamuuttujien näkökulmista. Tässä luvussa keskityn ainoastaan Rebeccan 

käymiin fiktiivisiin keskusteluihin, sillä Daniellan repliikit eivät tarjoa aineistoa sosioeko-

nomisen taustan tarkemmalle tarkastelulle 

Aluksi valotan hieman sosioekonomisen aseman tarkastelun kannalta tarpeellista teo-

riaa. Yhteiskunnassa voidaan erottaa kolme pääasiallista sosiaaliluokkaa: Alin ryhmä eli 

työnväenluokka, koostuu ammattitaidottomista työntekijöistä sekä palvelujen ja teollisuu-

den vähiten erikoistumista vaativista tehtävistä. Keskiryhmä jakautuu alempaan ja ylem-

pään keskiluokkaan, joista ensin mainittuun kuuluvat ammatillisesti koulutetut työntekijät 

ja viimeisimpään akateemisesti koulutetut ja johtavissa asemissa olevat työntekijät. Ylin 

sosiaaliryhmä eli yläluokka muodostuu ihmisistä, joilla on sekä korkea koulutus että talou-

dellista varallisuutta. (Antikainen ym. 2000: 31–32.) Sekä Suomessa että muualla maail-

massa tehdyt sosiolingvistiset tutkimukset ovat osoittaneet alempiin sosiaaliryhmin kuulu-

vien ihmisten suosivan enemmän paikallisen puhekielen piirteitä kuin ylempien sosiaali-

luokkien ihmisten, joille ovat taas tyypillisempiä standardin mukaiset variantit (Lappalai-

nen 2001a: 87).  

Kaunokirjallisuudessa on aina käytetty dialogin kieltä luomaan merkityksiä, jotka liit-

tyvät henkilöhahmojen sosiaaliseen asemaan. Henkilöiden välisiä sosiaalisia eroja onkin 

kirjallisuudessa aina saatu esiin nimenomaan kielen keinoin. Vielä 1920- ja 1930-luvulla 

vastakkainasettelu oli suuri: työläiset, maalaiset, romanit, rikolliset ja jenginuoriso käyttivät 

murretta tai puhekieltä, kun taas kunnollinen kaupunkilaisnuoriso ja keskiluokka käyttivät 

kirjakieltä. Vuosikymmenten saatossa tämä vastakkainasettelu on lieventynyt, mutta kirja-

kielisyyttä voidaan vielä nykyäänkin käyttää teoksissa sosiaalisen aseman merkitsemiseen. 

(Nuolijärvi & Tiittula 2013: 577–579.) 

Omassa aineistossani ei liikuskella eri sosioekonomisista taustoista tulevien henkilö-

hahmojen välillä, sillä kaikki tarkastelemani dialogit käydään Chayefskien perheen kesken. 
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Joe ja Miriam ovat kumpikin erittäin korkeasti koulutettuja, hyvin tienaavia ja menestyneitä 

professoreja. Dialogiesimerkissä 51 Rebecca tuo kiihkeästi esiin perheensä etuoikeutettua 

asemaa ja vertaa sitä getoissa elävien ihmisten tilanteeseen. 

 

(51) 

– Tää… mikä yhteiskunta onkin, se on ihan sairas! Me asutaan vittu tällaisessa 
jättipalatsissa ja meillä on kaksi autoa ja meillä on palvelija joka – 

– Au pair. Termi on au pair. 
– Tajuutsä että tuolla parin kolmen mailin päässä ihmiset heittelee getoissa polt-

topulloja toistensa kerrostaloihin? Ihmiset jotka ei osaa edes lukea mutta on oppinu 
ampumaan uzilla kymmenvuotiaana? Tiedätsä millaista jengiä tässä kaupungissa 
asuu? Tajuutsä vittu missä maailmassa me eletään? Ja niinku se Occupy, nekin poliisi 
hääti sieltä puistosta – vaikka ne ei tehnyt mitään laitonta! Mitä pitää helvetti tehdä 
jos haluaa että joku asia muuttuu? 
(HETMT 2014: 165.) 
 

Olen käsitellyt esimerkin 51 viimeisessä repliikissä esiintyvää kiroilua esimerkissä 21 

ja anglismeja esimerkissä 32. Nyt olen kiinnostunut siitä, miten siinä havainnollistuu 

Chayefskien sosioekonominen asema yhteiskunnassa: Rebecca korostaa affektisissa replii-

keissään yhteiskunnassa vallitsevia luokkaeroja kertomalla, miten heillä on jättipalatsi, 

kaksi autoa ja au pair, kun lyhyen matkan päässä ihmiset asuvat getoissa ja oppivat ampu-

maan alakouluikäisinä konepistooleilla. Rebeccan luettelemien faktojen lisäksi hänen so-

sioekonomisesta taustastaan voi nähdä myös vihjeitä siinä, miten hän osoittaa puheessaan 

15-vuotiaaksi teiniksi yllättävän hyvää ja laajaa yhteiskunnan tuntemusta sekä kykyä pe-

rustella kantaansa esimerkkien avulla. Hän mainitsee muun muassa Occupy-antikapitalis-

miliikkeeseen liittyvän tilanteen, jossa virkavalta hääti taloudellista epätasa-arvoa vastus-

tavat aktivistit New Yorkin Zuccotti-puistosta. Tämä viittaa siihen, että Rebecca on seuran-

nut uutisia mediassa ja on muutenkin jossain määrin perillä yhteiskunnallisesta tilanteesta, 

minkä voi tulkita liittyvän hänen luokkansa. Korkean sosioekonomisen aseman synnyttämä 

etuoikeus mahdollistaa sen, että yksilö todennäköisemmin jaksaa ja pystyy seuraamaan yh-

teiskunnallista diskurssia. 

Kuten aiemmassa analyysiluvussa käy ilmi, Rebeccan puhetta värittää runsas puhe-

kielisen sanaston, kuten diskurssipartikkeleiden, kirosanojen ja anglismien, käyttö. Slangin 

ja muuten puhekielisellä sanastolla on kaunokirjallisessa dialogissa monesti pyritty luo-

maan mielikuva fiktiivisen henkilön rikollisesta tai alempiluokkaisesta taustasta (Page 

1973: 5), mikä ei sovi ollenkaan Rebeccan henkilöhahmoon. Rebeccan puheessa puhekie-

liset piirteet ovat väline luoda autenttisen ja teinityttömäisen puheen illuusiota sen sijaan, 



 61 

että hänestä pyrittäisiin maalailemaan lukijan mielikuvissa nuorisorikollista. Rebecca osoit-

taakin repliikeissään kapinallisesta käytöksestään huolimatta olevansa kouluyhteisönsä kes-

kuudessa suosittu ”kympin tyttö”. Tämän seikan vuoksi en pyri tässä luvussa heijastelemaan 

Rebeccan repliikeissä olevia puhekielen piirteitä hänen sosioekonomiseen asemaansa, vaan 

käsittelen hänen sosiaaliluokkaansa enemmän sosiaalisen pääoman kannalta. Sosiaalisen 

pääoman käsite on lähtöisin ranskalaisen sosiologin Bourdieun ajatuksista. Se merkitsee 

sosiaalisen rakenteen aineettomia ominaisuuksia, jotka liittyvät ihmisten välisiin verkostoi-

hin, normeihin ja luottamukseen. Sosiaalinen pääoma edistää vuorovaikutusta, tavoitteita ja 

toimintaa, ja se liitetäänkin usein eriarvoistumiseen. Se voidaan nähdä hyödykkeenä, jota 

käytetään reittinä tiettyihin ryhmiin tai asemiin, mutta samalla myös haitallisena, poissul-

kevana vallankäyttönä toisia ihmisiä tai ryhmiä vastaan. (Poikela 2005: 14–15.) 

Nuorten puheen yksilöllisiin eroihin vaikuttaa paitsi se, millaiset kielelliset resurssit 

yksilöllä on oman elämänhistoriansa perusteella, myös nuoren oma motivaatio ja kyky käyt-

tää kielellistä pääomaansa (Lappalainen 2007: 85). Seuraavassa esimerkissä 52 Rebecca 

valjastaa omat kielelliset valmiutensa käyttöön, kun hän haluaa laittaa isälleen hanttiin. 

 

(52) 

– Joku huomaa jossain vaiheessa, Joe sanoi. – Että toi kaikki on lavastettua. Ja 
ne alkaa ajatella että sun koko elämä on valetta. 

– Voi voi. 
– Kaikkia voi Becca huijata vähän aikaa ja jotakuta ehkä ikuisestikin, muttei 

kaikkia ikuisesti. 
– Uuuh, Abraham Lincoln -sitaatti! Rebecca kouraisi tukon hiuksia molempiin 

käsiinsä. – Nyt vapisen! Nyt ymmärrän, että isä on oikeassa! 
– Ihan oikeasti! Eikö sua huolestuta että sua aletaan pitää valehtelijana? Huija-

rina jolla ei ole sielua? Susta tulee niin kuin ne joista Bubbie sanoi Zayn vort zol sayn 
a brik, voltt ikh – 

– Älä isä jaksa. 
– …moyre gehat aribertsugeyn. 
– Olikohan tossa yhtään oikeeta sanaa? 
– Tiedätsä mitä se tarkoittaa? 
– Kiin-nos. 
– Becky. 
– Toi jiddishjuttu ei oiken mee sulta läpi. 
– Hyvä Becca, Daniella maiskautti loukkaantuneella äänellä pöydän alta, – ku-

kaan ei enää sano ”kiinnos”. 
– Se tarkoittaa että jos hänen sanansa olisivat silta, en uskaltaisi ylittää sitä. 
– Kiinnostaa kiviäkin. 

(HETMT 2014: 161.) 
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Esimerkissä 52 olevaa kiin-nos-repliikkiä olen analysoinut aiemmin esimerkeissä 15. 

Dialogissa Joe pyrkii tekemään Rebeccalle isälliseen sävyyn selväksi oman kantansa tyttä-

rensä valheelliseen somekuvaan samaan aikaan, kun Rebecca vastaa Joen vuoroihin puber-

teetti-ikäisen tytön selvällä halveksunnalla ja yrittää saada Joen lopettamaan kasvattavan 

puheenvuoronsa jokaisessa repliikissään (voi voi, uuh, Abraham Lincoln -sitaatti, älä isä 

jaksa, olikohan tossa yhtään oikeeta sanaa, kiin-nos, toi jiddishjuttu ei oikein mee sulta 

läpi, kiinnostaa kiviäkin). Samalla Rebeccan vuoroissa on kuitenkin havaittavissa vihjeitä 

hänen kuulumisestaan intellektuaaliseen yläluokkaan. Joe argumentoi kantaansa käyttä-

mällä Abraham Lincoln -sitaattia ja jiddishinkielisiä katkelmia, joiden kontekstin Rebecca 

osoittaa tuntevansa kapinallisesta asenteestaan huolimatta. Rebecca ilmaiseekin vuorois-

saan epäsuorasti myös historian ja kielten tuntemustaan. Bourdieuin teorian mukaan yksi-

löiden sosiaalisen tilan rakentumiseen vaikuttavat kolme pääomaa, joita ovat kulttuurinen, 

taloudellinen ja sosiaalinen (Poikela 2005: 14). Rebecca on kasvanut kahden professorin 

perheessä, joten hänelle on jo syntymässään kasautunut taloudellista pääomaa. Lisäksi Re-

becca on ehtinyt jo varhaislapsuudestaan saakka kerryttämään itselleen kulttuurista pää-

omaa.  

Rebeccan sosiaalisesta pääomasta viestittää myös hänen tapansa käyttää ironista ja 

sarkastista huumoria. Ironia merkitsee epäsuoraa ivaa, jolla puhuja ilmaisee kätketysti kri-

tiikkiä sekä jotain, minkä kirjaimellinen merkitys on päinvastainen kuin tarkoitettu (Nyt 

vapisen! Nyt ymmärrän, että isä on oikeassa!) (ks. esim. Rahtu 2000: 236). Sarkasmi mer-

kitsee taas sanallista ironiaa, jonka tarkoituksena on peittelemättömästi usein myös louk-

kaavasti ilmaista kielteistä ja arvostelevaa asennetta tiettyjä henkilöitä tai tapahtumia koh-

taan (Olikohan tossa yhtään oikeeta sanaa?). Ironian ja sarkasmin merkitykset ovat siis 

osittain päällekkäiset. Dialogiesimerkissä 52 ilmenevää ironista huumoria ei voi pitää niin-

kään keskustelijoita yhdistävänä tekijänä (vrt. Keskimaa 2013: 510), vaan sen kautta Re-

becca enemmänkin pyrkii ärsyttämään isäänsä ja osoittamaan yhteistyöhaluttomuutensa. 

Vuoroissaan Rebecca ironisoi isäänsä takertumalla Joen käyttämiin juutalaisviittauksiin 

(ks. esim. Rohtu 2000: 236). Ironian käyttöä tulee heijastella puhetilanteen kontekstiin sekä 

lapsen ja vanhemman väliseen dynamiikkaan. Sen voi ajatella olevan pyrkimys tuottaa kie-

lellistä ja älyllistä mielihyvää itselle sekä osoittaa omaa ja koetella toisen kielellistä kom-

petenssia (mas. 240). Ironian ja sarkasmin ymmärrys kieliikin puhujan kielellisistä resurs-

seista ja pääomasta. 

Esimerkissä 52 Rebeccan ironisen uuuh Abraham Lincoln -lausuman kaltaisia esiin-

tyy hänen puheessaan aineistossani useamman kerran muissa keskusteluyhteyksissä.  
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(53) 

– Uuuh, huippuinnovaattori Chayefski kyseenalaistaa myös nimivalinnan. 
Osake romahtaa! Kuulen sen jo tänne saakka.  

– Becca. Voisitko ystävällisesti vastata siihen, mitä äitisi kysyi. 
– Heti kun mun asianajaja tulee.  

(HETMT 2014: 133.) 
 
(54) 

– Uuuh, huippuinnovaattori Joseph Chayefski dekonstruoi. Pörssiosake romah-
taa.  
(HETMT 2014: 236.) 
 
Esimerkeissä 53 ja 54 Rebecca käyttää uuuh huippuinnovaattori Chayefski -ilmaisua, 

jolla hän esimerkin 52 tapaan osoittaa ironista suhtautumistapaansa. Ironian avulla esite-

täänkin usein kielteisiä viestejä, joiden tarkoitus on kritisoida, ivata, kyseenalaistaa tai olla 

eri mieltä. Ironiaan kuuluu kielteisyyden kätkeminen esimerkiksi korostuneeseen kehumi-

seen, kiittämiseen, kohteliaisuuteen, nöyryyteen ja huomaavaisuuteen. Ironisoijille ei ole 

tyypillistä lipsauttelu tai naiivi ja yksitasoinen kielenkäyttö, vaan ironisten huomaukset ovat 

hallittuja ja haastavia. (Rahtu 2004.) Kirjaimellisesti tulkittuna Rebecca osoittaa esimer-

keissä korostunutta kunnioitusta Joeta kohtaan ja hehkuttaa tätä ”huippuinnovaattorina”, 

vaikka todellisuudessa repliikkien on tarkoitus olla pilkallisia.  

Ironisen sävyn lisäksi Rebecca tuo molemmissa dialogeissa esiin ainakin pintapuolista 

talous- ja osakemarkkinatuntemustaan. Osake romahtaa on kyllä yleisesti käytetty ja tun-

nettu sanonta, mutta pörssiin liittyvät asiat eivät useinkaan kuulu yläkouluikäisten kiinnos-

tuksen kohteisiin. Rebecca toteaa myös ironisesti vastaavansa äidilleen heti, kun hänen asi-

anajajansa tulee, mikä osoittaa jonkinlaista lakiasioiden tuntemusta. Lisäksi esimerkin 54 

repliikissä Rebecca toteaa Joen dekonstruoivan, millä hän osoittaa tuntevansa tieteellisiä 

sivistyssanoja, joita opitaan usein vain koulutuksen kautta. 

 
(55) 

– Ette ees mirandoinu, Rebecca sanoi ja muljautti silmiään. Olohuoneesta kuu-
lui Daniellan tirskahdus, mirandoinu. Poliisin tuli perustuslain mukaan muistuttaa Mi-
randa-oikeuksista ennen kuulustelua.  
(HETMT 2014: 133.) 
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Esimerkin 55 repliikissä yhdistyvät sivistyneisyys ja kielellä leikittely. Verbi miran-

doinu on viittaus Miranda-oikeuksiksi kutsuttua käytäntöä, jonka mukaan rikoksesta epäil-

lylle on poikkeuksetta luettava tämän oikeudet. Miranda-oikeuksissa kerrotaan syytetyn oi-

keuksista neuvotella asianajajan kanssa ja olla todistamatta itseään vastaan ennen virallisia 

kuulusteluja. Sivistyssanan käytön lisäksi Rebecca johtaa repliikissään substantiivista mi-

randoida-verbin, jonka voi tulkita olevan hänen omakeksimänsä johdos. Daniellan tirskah-

taminen paljastaa hänen ymmärtäneen Rebeccan johtaman väännöksen merkityksen. Re-

beccan kielen luovaa käyttöä voi pitää nuoruudelle tyypilliseksi katsottuna luovuutena sekä 

viittauksena hänen kielelliseen pääomaansa. 

Esimerkin 56 puhetilanne poikkeaa monista muista aineistoni dialogeista, sillä siinä 

Rebecca osoittaa enemmän inhimillistä heikkouttaan kuin väittelytilanteissa.  

 
(56) 

Rebecca oli täynnä kiukkua, jonka kohdetta Joe ei täysin hahmottanut. Hän lo-
pulta tajusi ottaa tyttärensä syliinsä, koska ei osannut muutakaan, ja tämän tytär näytti 
sallivan. Jotenkin kaikki oli väärin, Rebecca vaikersi, hallitsematonta ja vierasta, po-
liitikot ostettuja, kenenkään ei voinut luottaa, prosentti ihmisistä omisti yhdeksän-
kymmentäyhdeksän prosenttia omaisuudesta, ja kaikki vain paheni, vaikka nyt jopa 
se yksi prosentti julkisesti vaati asioihin muutosta. 

Eikö koko maailmassa ollut ketään, joka pystyisi tekemään jotain? 
(HETMT 2014: 166.) 
 
Esimerkki 56 tuo esiin Rebeccan kokemaa maailmantuskaa. Hän pohtii, miksi kukaan 

ei pysty korjaamaan maailmassa vallitsevaa epäoikeudenmukaisuutta. Rebeccan monissa 

kohdin hyvin kapinallinen ja epävastaanottavainen olemus sekä suhtautuminen saattavat 

viestiä minäkeskeisyydestä, mutta nuoruudelle tyypillisen itsensä korostamisen lisäksi hä-

nen repliikkinsä kertovat hänen ajattelevan myös amerikkalaisessa yhteiskunnassa vallitse-

vaa epätasa-arvoisuutta.  

Rebeccan repliikkien tarkastelu sosioekonomisen aseman näkökulmasta paljastaa hä-

nen teinimäisten puheen piirteiden rinnalla vallitsevan ilmiselvän verbaalisen taitavuuden 

ja kulttuurisen tietämyksen. Vaikka Rebecca on romaanissa litteäksi jäävä ja staattinen si-

vuhenkilö, koostuu hänen romaanissa rakentuva identiteettinsä ja persoonallisuutensa use-

ammasta eri osasesta.  

  



 65 

4 Lopuksi 
 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut aidon puheen illuusion ja henkilökuvan rakentumista 

Jussi Valtosen romaanin He eivät tiedä mitä tekevät (2014) dialogissa. Rajasin tutkimusai-

neistoni niihin fiktiivisiin keskusteluihin, joissa osallisena on ainakin jompikumpi teoksen 

amerikkalaisista teinityttöhahmoista. Tavoitteenani oli selvittää, miten dialogien kielelliset 

piirteet saavat aikaan teokseen puheenomaisuuden vaikutelmaa sekä mikä on puhekielisten 

piirteiden funktio henkilökuvauksen näkökulmasta. Asetin tutkimuksen fokukseksi analyy-

sini kohteina olevien siskosten fiktiivisen puheen suhteessa heidän ikäänsä ja sosioekono-

miseen asemaansa. Analyysissani yhdistyvät sosiolingvistisen variaationanalyysiin rinnalla 

keskustelunanalyysin sekä kirjallisuudentutkimuksen teoreettiset ja metodiset välineet. En-

nakko-oletuksieni, teorialuvussa esittelemieni näkemysten ja aiemman tutkimuksen mukai-

sesti osoittautui, että poikkitieteellinen tulokulma ja toisiaan tukevat eri tutkimussuuntaus-

ten lähestymistavat mahdollistivat perinpohjaisemman sukelluksen aineistooni ja dialogin-

tutkimuksen maailmaan. Seuraavaksi esittelen tärkeimpiä tuloksiani tiivistetysti sekä poh-

din tarkemmin aineistoni kaunokirjallisen dialogin henkilökuvausfunktioon liittyviä teki-

jöitä.  

Kirjoitettu kieli on kirjailijan työkalu, jonka konventioilla hän pyrkii synnyttämään 

aidon keskustelun tuntua dialogiin. Puhekielen piirteitä käyttämällä ja vuorovaikutuksen 

ilmiöitä jäljittelemällä luotu puheenomaisuus antaa fiktiiviseen dialogiin vaikutelman to-

dellisen puhuvan ihmisen läsnäolosta. Samalla syntyy kokemus autenttisesta puhetilan-

teesta. Kaunokirjallisuuden henkilöhahmot ovat kirjailijan kirjaimista luomia kielellisiä ra-

kennelmia ja aidon ihmisen representaatioita: henkilöhahmon yksilölliset persoonallisuus-

piirteet sekä identiteetti muodostuvat useasta eri osasesta, joista fiktiivinen puhe on vain 

yksi. Dialogin merkitys henkilökuvauksessa korostuu Rebeccan ja Daniellan kohdalla, sillä 

he ovat litteitä ja kehittymättömiä sivuhenkilöitä, jotka eivät ole romaanissa fokalisoijia. 

Siskoksilla on todellisten kielenkäyttäjien tapaan yksilölliset eri tilanteissa varioivat kielel-

liset repertoaarinsa. Koska lukija pääsee luomaan silmäyksensä Rebeccaan ja Daniellaan 

vain Joen perspektiivin ja Chayefskien perheen välillä käytyjen keskustelujen kautta, ei ai-

neisto paljasta, miten tytöt puhuisivat muissa sosiaalisissa ympyröissä. Puheenvuoroissa 

tapahtuvaa variaatiota selittääkin esimerkiksi kulloisessakin tilanteessa vallitseva tunnetila. 
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Rebecca Chayefski esiintyy analyysilukujen pääosassa, vaikka alkuperäisenä suunni-

telmanani oli tarkastella molempia siskoksia tasapuolisesti. Rebecca kuitenkin raivasi itsel-

leen tutkimuksessani suuremman roolin ensinnäkin siksi, että hänen repliikkejään on aineis-

tossani enemmän kuin hänen pikkusiskollaan Daniellalla. Lisäksi Rebeccan puheessa teini-

tytöille leimallisiksi koetut piirteet ovat näkyvä osa, kun taas Daniellan puheessa näitä piir-

teitä esiintyy vähän tai ei lainkaan. Toisaalta nuorison puheelle tyypillisten piirteiden vä-

hyys tarjosi minulle otollisen tilaisuuden pohtia henkilökuvan muodostumista suhteessa 

hahmojen ikävaiheisiin. Siskosten puhetavoissa ilmenevät eroavaisuudet tuovatkin vahvasti 

esiin heidän välillään vallitsevaa neljän vuoden ikäeroa sekä esiteiniydestä teiniyteen siir-

tymiseen liittyvää kapinan eskaloitumista. Tämä on yksi seikka, joka vahvistaa hypoteesini 

siitä, että dialogissa eri puhekielen piirteiden käytöllä on He eivät tiedä mitä tekevät -ro-

maanissa tärkeä henkilökuvausfunktio.  

Rebeccan henkilöhahmon dialogeissa eri piirteiden yhteisvaikutuksesta rakentuva 

kielimaisema luo lukijalle elävän mielikuvan 15-vuotiaasta auktoriteetteja vastaan kapi-

noivasta pissismäisestä teinitytöstä. Teinityttömäisiä piirteitä käsittelevässä analyysiluvus-

sani valitsin tarkasteltavakseni sellaisia piirteitä, joiden on aiemmissa tutkimuksissa todettu 

mieltyvän nuorison puheelle tyypillisiksi sekä samalla ärtymystä aiheuttaviksi. Analyysini 

osoittaa, että teinityttömäisyyden illuusio syntyy dialogiin suurilta osin juuri näiden kiel-

teistä huomiota osaksi saaneiden kielen yksityiskohtien, kuten nousevan loppuintonaation 

ja muiden prosodis-paralingvisten piirteiden jäljittelyn, kiroilun, affektisten ilmaisujen, 

englanninkielisten lainasanojen, turhina pidettyjen diskurssipartikkeleiden ja muoti-ilmai-

sujen, yhteispelillä. Nuorisolle mielletyt piirteet kiinnittävät Rebeccan osaksi tiettyä ikä-

ryhmää ja rakentavat mielikuvaa teinitytöstä samaan aikaan, kun näiden piirteiden vähäi-

syys tai täydellinen puuttuminen sitoo Daniellan vielä lapsuuteen ja esiteiniyteen. Esimer-

kiksi kirosanojen käyttö aineistossani heijastelee konkreettisesti sisarusten välillä vallitse-

vaa ikäeroa: Rebecca viljelee puheessaan runsaasti vittu-sanaa, kun taas Daniellan puheessa 

vahvin voimasanaksi tulkittava ilmaisu on sävyltään leikkisä anaalinen. Jaettu kielimuoto 

voi yhdistää henkilöhahmoja osaksi samaa ryhmää, joten vastaavasti poikkeavilla kielimuo-

doilla pystytään myös erottautumaan muista. Aineistoni dialogikatkelmista on eroteltavista 

sekä yleistä puheen illuusiota ja kaikille henkilöille yhteisiä puheen piirteitä että henkilö-

kuvaa rakentavia ja samalla vain tietyille henkilöille tyypillisiä piirteitä. Olennaista on pitää 

mielessä fiktiivisen puheen keinotekoinen luonne – yleiskielestä poikkeavat kielimuodot 

eivät ole ilmestyneet repliikkeihin sattumalta, vaan ne palvelevat aina teoksen kerronnalli-

sia päämääriä (ks. esim. Tiittula & Nuolijärvi 2013: 18–19). 
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Vaikka ei voida määritellä mitään yhtä ainoaa nuorten kieleksi nimitettävää kielimuo-

toa, liitetään nuorison puheeseen usein rajojen rikkominen, luovuus ja affektisuus. Rebec-

can puheeseen olennaisena osana kuuluvaa affektisuutta tuottavat hänen repliikkiensä sisäl-

lön lisäksi muun muassa prosodia, kiroilu, intensiteettisanat, slangi, liioittelu sekä diskurs-

sipartikkelit. Iso osa aineistoni keskusteluista on Rebeccan ja Joen välillä käytyjä ongel-

mallisia sekä emotionaalisesti latautuneita vuorovaikutustilanteita, joissa teini-ikäinen tytär 

ja isä eivät pääse yhteisymmärrykseen. Rebeccan negatiivinen suhtautuminen isäänsä sekä 

vanhemman ja lapsen välinen kinastelu ja kohtaamattomuus ovatkin tekijöitä, jotka sanas-

tollisten ja typografisten piirteiden lisäksi korostavat Rebeccan teini-ikäisyyttä. Johtopää-

tökseni on, että Rebeccan repliikkien sisällön ja vuorovaikutuksellisen merkityksen funktio 

teoksessa on olla kärjistettyä ja jopa stereotyyppistä sekä luoda kerrontaan humoristisuuden 

ohella kuvata Joen epätoivoa kapinallisen teinin isänä. Isän ja tyttären välillä käyty dialogi 

luokin lukijalle illuusion todellisesta ja mahdollisesti myös tunnistettavasta vuorovaikutus-

tilanteesta, jossa teini ei taivu vanhemman auktoriteettiin. 

Analyysissani pohdin henkilökuvan rakentumista teinimäisen vaikutelman lisäksi 

myös sosioekonomisen aseman rakentumisen näkökulmasta. Daniellan repliikeissä ei ollut 

riittävästi sosioekonomista taustaa osoittavia aineksia, joten ratkaisin asian ottamalla luvun 

3.2 analyysiin tarkasteltavakseni vain Rebeccan käymiä keskusteluja. Aineistossani kielen-

piirteiden ei voi tulkita osoittavan kenenkään sosiaalista luokkaa, joten paneuduin luvussa 

erittelemään Rebeccan puheessa ylempää sosiaaliluokkaa osoittavia elementtejä sosiaalisen 

pääoman kannalta. Näkökulma osoittautui varsin kiinnostavaksi: kapinallisuudestaan huo-

limatta Rebeccan vuoroihin sisältyy runsaasti historian, kirjallisuuden, kulttuurin ja tieteel-

lisen ajattelun tuntemusta, mikä tulee esille etenkin Joelle kohdistetuissa ironisissa huo-

mautuksissa.  

Vaikka Rebeccan henkilöhahmoon on tuotu jonkin verran moniulotteisuutta ja sy-

vyyttä sisällyttämällä hänelle teinityttömäisyyden lisäksi myös muita ominaisuuksia, ko-

rostetaan Rebeccan teini-ikäisyyttä ja pissismäisyyttä dialogeissa stereotyyppisellä tavalla. 

He eivät tiedä mitä tekevät -romaanin välittämä naiskuva edellyttääkin myös kriittistä tar-

kastelua, sillä useimmat teoksen naisista esitetään jollain tavalla negatiivisessa valossa. 

Niin ikään Rebecca ja Daniella kuvataan valtavirtakulttuurin ja muiden ulkoisten vaikuttei-

den vietävissä olevina ulkonäkökeskeisinä tyttösinä. Kuva Daniellan identiteettinsä jää lu-

kijalle hänen pienehkön roolinsa takia hieman hämäräksi, mutta sen sijaan Rebeccasta maa-

laillaan peittelemättömästi pinnallinen ja pissismäisesti puhuva draamakuningatar, eikä hän 

saa missään vaiheessa omaa ääntään kuuluviin. Rebeccan repliikeissä revitellään yleisessä 
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keskustelussa negatiivisesti latautuneilla ja yleisen naureskelun kohteena olevilla kielen-

piirteillä, ja hänen sukupuolelleen ja iälleen tyypillisisiin tyttömäisiin kiinnostuksen koh-

teisiin suhtaudutaan avoimen väheksyvästi. Tämä saakin pohtimaan, olisiko teoksen lit-

teiksi jäävät tyttöhahmot ollut mahdollista kuvata vähemmän yhteiskunnassa vallitsevien 

rajoittavien rakenteiden ja sukupuolikäsitysten, jotka tuomitsevat tyttömäiset asiat poika-

maisia huonommiksi, heijastumiksi.  

On selvää, että kaunokirjallisuus kaipaisi yhä edelleen laajemman kattauksen erilaisia 

tytön representaatioita, jotka mahdollistaisivat perinteisen naiskuvan haastamisen. Toi-

saalta nyt olisi viimein myös aika antaa pölyttyneiden ja tyttömäisiä asioita vähättelevien 

asenteiden väistyä sallivamman ja tasa-arvoa palvelevamman ajattelun tieltä. Lehtonen to-

teaa väitöskirjassa (2015), että pissistyyliin samaistumisen ja sillä leikittelyn voi nähdä kan-

nanottona perinteiseen naiskuvaan: nainen saa halutessaan pukeutumisellaan ja vahvalla 

meikillä korostaa feminiinisyyttään sekä käyttäytyä yhteiskunnan silmissä paheellisesti 

(mts. 120, 129). Kieliasenteita kartoittavat tutkimukset tuovat esiin sitä tosiasiaa, että eten-

kin nuoruuteen ja feminiinisyyteen linkittyvät kielenpiirteet, kuten analyysissani Rebeccan 

puheen piirteinä esiin nousseet sihahtelevat ässät, nouseva intonaatio ja niinkuttelu, aiheut-

tavat eniten ärsyyntymistä. Samanaikaisesti erityisesti nuoret naiset ovat kuitenkin niitä, 

jotka ovat kielellisten innovaatioiden aallonharjalla ja levittävät tehokkaasti alaa valtaavia 

piirteitä, mikä aiheuttaa selvän ristiriidan. 

Tutkimukseni kannalta haasteellista oli jossain määrin tarkasteluni kohteena olevan 

He eivät tiedä mitä tekevät -teoksen laajuus. Aineistoni rajaus osoittautui toimivaksi pää-

tökseksi, vaikka valitsemieni henkilökuvausta rakentavien piirteiden ja Rebeccan kerron-

nassa olevan suuremman roolin takia kahden eri henkilöhahmon analyysi jäikin jokseenkin 

epätasapainoiseksi. Jo kandidaatintutkielmani parissa työskennellessäni minulle oli selvää, 

että suurena ja moniulotteisena aikalaisromaanina He eivät tiedä mitä tekevät tarjoaa ling-

visteille lukuisia tutkimusmahdollisuuksia. Vaikka tässä maisterintutkielmassa onnistuin 

raapaisemaan jo pintaa syvemmältä teoksen dialogien henkilökuvausfunktioita ja puheen 

illuusiota luovia elementtejä, on sillä vielä paljon annettavaa dialogintutkimuksen saralla. 

Analyysini keskittyy teoksen kokonaisuuden ja juonenkulun kannalta sivussa oleviin hah-

moihin, jolloin monet henkilöhahmoista ja sitä kautta kiinnostavista dialogipiirteistä jää 

kokonaan tutkimukseni ulkopuolelle. Lisäksi työssäni korostuu sosiolingvistinen tulo-

kulma, minkä vuoksi keskustelunanalyyttinen puoli jää vähemmälle huomiolle. Teoksen 

fiktiivisten keskusteluiden vuorovaikutusfunktioiden keskustelunanalyysin menetelmillä 

tarjoaisikin jollekulle hedelmällisen tutkimuslähtökohdan.  
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Tässä tutkielmassa tekemäni analyysi on tapaustutkimus yhdestä tietysti romaanista, 

joten yleistävien johtopäätösten tekemisen kanssa täytyy olla varovainen. Analyysiluvuis-

sani suhteutin kaunokirjallisen dialogin ilmiöitä autenttiseen vuorovaikutukseen, mutta sa-

malla käsittelin dialogia myös aikojen saatossa kehittyneiden ainutlaatuistensa konventi-

oidensa varassa vallitsevana omaleimaisena kerronnan muotona, jonka funktio puheen il-

luusion ja henkilökuvan luomisessa on keskeinen. Dialogien ja sen yksittäisten repliikkien 

tutkailun avulla minulla oli mahdollisuus pureutua niihin He eivät tiedä mitä tekevät -ro-

maanin merkityksiin, joita ei varsinaisessa kerronnassa korosteta tai tuoda esiin. Kaunokir-

jallisuuden fiktiivinen puhe on paradoksaalinen ja monisyisiä merkityskimppuja kantava 

kielenkäytön laji, jonka pienempienkin yksityiskohtien tarkastelu avaa portteja teoksen ko-

konaisanalyysiin.   
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