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Saviniemi, Maija, It’s embarrassing if the professionals make clumsy grammar
mistakes. The knowledge, practices and discourses of the editorial staff concerning
language planning
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish
Language
Acta Univ. Oul. B 127, 2015
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Abstract

In my dissertation I study the language planning knowledge, language planning practices and
language planning discourses of the editorial staff. In 2002 and 2004 I sent a questionnaire and got
232 answers via e-mail from local papers, other Finnish newspapers and Finnish Broadcasting
Company. I research what kind of language planning knowledge the respondents have, how they
regard the language planning of the standard Finnish language, what kind of language planning
discourses the editorial staff constructs and what kind of language attitudes can be read from those
discourses.

The problems with language planning often relate to compounds and commas. The spelling
checker of the word processing program is often used. One must sometimes bend the rules, e.g. in
the language of advertising. The local dialects and common speech are allowed to be used with
some definings.

The language feedback is rare and often negative. In some places the language planning
atmosphere is getting better. It also might be that there are no language planning principles at all
among editorial staff.

I study the language planning discourses in the context of folk linguistics analysing the answers
with the content analysis and critical discourse analysis. My focus is in the answers to the question
Why [do you consider language planning very important, quite important or not so important]?
Up to about 97 % of my informants consider language planning either very important or quite
important. The discourses of quality, interaction, responsibility, tool, emotion and cherishing are
activated. The aspect of interaction and communication gets highlighted. It seems that education
effects positively the attitudes concerning language planning, though the opinions vary.

Keywords: attitudes, content analysis, critical discourse analysis, discourses, editorial
staff, Finnish Broadcasting Company, folk linguistics, language planning, local papers,
newspapers, survey
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Tiivistelmä

Tutkin väitöskirjassani toimitushenkilökunnan kielenhuoltotietoja, -käytäntöjä ja diskursseja.
Keräsin aineiston vuosina 2002 ja 2004 lähettämällä sähköpostikyselyn suomenkielisten paikal-
lislehtien ja sanomalehtien sekä Yleisradio Oy:n uutis- ja ajankohtaistoimitusten henkilökunnal-
le. Aineistoni koostuu 232 vastauslomakkeesta. Selvitän tutkimuksessani, millaisia toimitushen-
kilökunnan kielenhuoltotiedot ovat, miten se suhtautuu suomen kielen standardin huoltoon, mil-
laisia kielenhuoltodiskursseja toimitushenkilökunta rakentaa ja millaisia kieliasenteita niistä voi-
daan lukea.

Yleisimmät kielenhuolto-ongelmat liittyvät yhdyssanoihin ja pilkkuihin, ja useimmin kielen-
huollon apuneuvoista on käytössä oikolukuohjelma. Kielenhuoltoperiaatteista joudutaan usein
joustamaan ilmoituksenteossa, ja paikalliset murteellisuudet tai puhekielisyydet saavat näkyä
teksteissä tietyin rajauksin.

Yleisöpalaute kielestä on vähäistä ja usein kielteistä. Joissakin toimituksissa kielenhuoltoil-
mapiiri on ollut aineistonkeruuhetkellä paranemaan päin. Toisaalta vastauksista ilmenee, että
yhteisiä kielenhuoltoperiaatteita ei kaikissa toimituksissa ole.

Tarkastelen aineistossani aktivoituvia kielenhuoltodiskursseja kansanlingvistisestä näkökul-
masta analysoimalla sisällönanalyyttisesti ja diskurssianalyyttisesti informanttieni vastauksia
Miksi [pidätte kielenhuoltoa erittäin, melko tai ei kovin tärkeänä]? -kysymykseen. Peräti noin
97 % vastanneista pitää kielenhuoltoa erittäin tai melko tärkeänä. Vastaajat aktivoivat laatu-,
vuorovaikutus-, vastuu-, väline-, tunne- ja vaalimisdiskursseja. Vuorovaikutuksen ja tiedonväli-
tyksen näkökulma korostuu aineistossa. Koulutustaustan arvellaan vaikuttavan myönteisesti kie-
lenhuoltoasenteisiin, vaikka asiasta on myös vastakkaisia mielipiteitä.

Asiasanat: asenteet, diskurssit, kansanlingvistiikka, kielenhuolto, kriittinen
diskurssianalyysi, kyselytutkimus, paikallislehdet, sanomalehdet, sisällönanalyysi,
toimittajat, Yleisradio





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joka ei ole koskaan ontunut,  

ei tiedä mitään juoksemisesta. 

- Tommy Tabermann -  
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1 Tausta ja lähtökohdat 

1.1 Tutkimuksen tavoite 

Monilla on mielipiteitä seuraamiensa viestinten kielestä. Usein nokkela kielen-

käyttö viehättää, kirosanat harmittavat ja ”kielioppisäännöistä” poikkeava kieli 

suututtaa (ks. kielen herättämistä tunteista esim. Leino 1989: 567; Sajavaara 1995: 

3; Haakana & Mäntynen 2002: 296, 305, 310–311; Hiidenmaa 2003: 16–19; 

Luukkonen 2006: 18; Heikkinen & Mantila 2011: 164; Mantila 2011: 14–15; 

Mäntynen ym. 2012: 325; Eloranta 2013: 22). Toisaalta taas toimittajantyössäni 

olen havainnut, että toimittajan ei välttämättä ole helppoa ottaa palautetta vastaan 

tekstinsä kielestä. Kun toimittajan käyttämä kieli särähtää kielikorvaan ikävällä 

tavalla, on helppoa tuomita toimittaja ammattitaidottomaksi kielen turmelijaksi 

miettimättä, millaiset arvot ja asenteet vaikuttavat kielenkäyttötilanteen taustalla.  

Tutkin väitöskirjassani suomenkielisen toimitushenkilökunnan kielenhuolto-

tietoja, -käytäntöjä ja -diskursseja. Kielenhuoltotiedot kertovat siitä, mistä infor-

manttini ovat hankkineet kielenhuoltoon liittyvät tietonsa, millaisia kielenhuolto-

ongelmia he kohtaavat työssään ja millaisia kielenhuollon apuneuvoja he käyttä-

vät. Kielenhuoltokäytäntöihin puolestaan liittyy se, millainen asema kielenhuol-

lolla on vastaajieni edustamissa toimituksissa. Diskursseja tarkastelemalla sel-

vitän sitä, miten informanttini ymmärtävät kielenhuollon ja miten kielenhuollosta 

puhuminen kielellisesti rakentuu tutkimissani teksteissä. Tarkastelen, miten kie-

lestä ja kielenhuollosta puhutaan sekä millaisia asenteita ja merkityksiä toimitus-

henkilökunnan kielenhuoltopuhe nostaa esiin.  

Olen selvittänyt aihetta tekemällä kyselytutkimuksen, joka on osoitettu suo-

menkielisten paikallislehtien ja muiden sanomalehtien sekä Yleisradio Oy:n uutis- 

ja ajankohtaistoimitusten työntekijöille. Pystyn samalla vertaamaan puhutun ja 

kirjoitetun suomen ammattilaisten asenteita. Olen kerännyt aineistoni sähköpostit-

se, ja tarkastelen saamiani vastauksia kvantitatiivisen analyysin lisäksi etenkin 

kvalitatiivisesti tekemällä sisällönanalyysiä ja paikoin myös kriittistä diskurssi-

analyysiä. Väitöskirjani on osa Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineen Tietoi-

suus, kieli ja identiteetti -hanketta.1 Hankkeessa selvitetään suomalaisten suhtau-

tumista suomen kieleen, muun muassa sen standardiin.  

Toimittaja laatii tekstinsä lukijalle, kuulijalle tai katsojalle. Tekstin muotoilu 

saattaa vaikuttaa vastaanottajan mielessä viestimen laadun ja toimittajan ammatti-

                                                        
1 Hanke on alkanut vuonna 2001 nimellä Tietoisuus, identiteetti ja kielipolitiikka (Mantila 2005b: 303). 
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taidon lisäksi viestin ymmärrettävyyteen. (Sanomalehtikielen vaikutuksesta luet-

tavuuteen ja mielikuviin toimittajan ammattitaidosta ks. esim. Sahi 2013: 1.) Tut-

kimusaihe alkoi kiinnostaa minua omakohtaisen kokemukseni vuoksi: olen työs-

kennellyt muun muassa Puolanka-lehden toimittajana ja toimitussihteerinä sekä 

Ylä-Kainuu-lehden, Kainuun Sanomien ja sanomalehti Kalevan avustajana. Va-

jaan parinkymmenen vuoden osa-aikainen toimittajakokemus on osoittanut, kuin-

ka monin tavoin toimittajat ja toimituksen muutkin työntekijät ovat tekemisissä 

kielen ja kielenhuollon kanssa päivittäin. Tiettävästi kielenhuoltoa ei kuitenkaan 

ole aiemmin tutkittu toimittajien näkökulmasta (ks. esim. Sahi 2013: 71).2 

Toimittajavuosinani minua alkoivat askarruttaa toimittajien asenteet käyttä-

määnsä kieltä kohtaan. Toisille toimittajille hyvä kieli tuntuu olevan kunnia-asia, 

toisille ei. Toimittaja, tiedottaja ja kouluttaja Marsa Luukkosen (2006: 38) mu-

kaan toimittajat joutuvat usein ensimmäisinä tuomaan esiin sen, mitä kielessä 

tapahtuu ja miten kieli elää ja heijastaa aikaansa. Sen vuoksi toimittajat saavat 

hänen mukaansa usein kuulla kunniansa huolimattomuudesta, osaamattomuudesta 

ja kielen turmelemisesta.3  

Esimerkiksi Paunosen (1994: 27) mukaan suomalainen kielellinen todellisuus 

oli 1900-luvun lopulla monella tapaa erilainen kuin sata vuotta aikaisemmin (no-

peasti muuttuvasta tekstimaisemasta ks. myös Hakulinen 2010: 414). 2000-luvun 

alun kielellinen ympäristö on monin tavoin mielenkiintoinen konteksti tutkimuk-

selleni. Kirjoitettuja tekstejä alkoi vähitellen näkyä yhä uudenlaisissa kielenkäyt-

tötilanteissa ja -ympäristöissä, ja myös kielen variaatio alkoi tulla entistä useam-

min esiin kirjoitetussakin kielessä. Nämä erilaiset kielenkäytön tavat, tyylit ja 

rekisterit saivat jalansijaa myös viestinten teksteissä. Yleinen keskustelu kielestä 

ja sen tulevaisuudesta jatkui vilkkaana ja toi esiin ikiaikaista huolta kieleen liitty-

vistä vaaroista ja kielen mahdollisesta rappiosta. Vähitellen 2000-luvulla viestin-

ten yleisön rooli on kasvanut lukijasta, kuulijasta ja katsojasta toimittajan tekstei-

hin liittyviin keskusteluihin aktiivisesti osaa ottavaksi jäseneksi. Lisäksi yksittäis-

ten ihmisten kirjoittamat tekstit ovat nykyisin aiempaa useammin julkisia, vaikka 

sosiaalinen media oli vielä 2000-luvun alussa vasta tekemässä tuloaan. Kielimai-

seman muuttuminen ja monipuolistuminen4 vaikuttaa kieliasenteisiin ja on ajan-

kohtainen asia, jonka myös vastaajani ovat huomanneet. Koen, että kielenhuolto 

                                                        
2 Sen sijaan sanomalehtitekstien tutkiminen on ollut suosittua (Makkonen-Craig 2005: 13).  
3 Toisaalta kielivirheet toisinaan myös huvittavat suomalaisia. Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto julkai-
see internetissä viestinten teksteistä löytyneitä kielikukkasia (Jyväskylä 2013).  
4 Ks. esim. Kalliokoski (2004: 218); Luutonen (2007: 219); Hakulinen ym. (2009: 191–193); Heikki-
nen & Mantila (2011: 17, 68–69); Heinonen & Domingo (2011: 87); Kolehmainen (2014: 22–23). 
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on olennainen, erottamaton osa kaikkea toimitustyötä. Mielestäni toimituksen 

väen kielenhuoltoasenteisiin on ratkaiseva vaikutus myös sillä, kokeeko se kie-

lenhuollon erillisenä asiana, jonka voi tarpeen vaatiessa unohtaa ja jättää huo-

miotta (kielenhuollon näkemisestä sisällöstä irrallisena ks. esim. Heikkilä & Vier-

tiö 2002: 257). 

Pääosa toimittajan työstä liittyy kieleen ja sen huoltoon. Esimerkiksi Kielikel-

lo-lehdessä kirjoittaneen toimittajan Ari Lahdenmäen (2001: 17) mukaan toimitta-

jien tulee hallita kieli hyvin, ja hän väittää näiden suomen kielen ammattilaisten 

täyttävän edellytyksen mainiosti. Lähtökohtainen oletukseni on kuitenkin, että 

toimitusten henkilökuntien koulutustaustat ovat yhä melko vaihtelevia. Toimitta-

jien peruskoulutus on nimittäin ollut kautta aikojen varsin kirjavaa (Keränen 1979: 

67). Suhola, Turunen ja Varis (2005: 10) luonnehtivat toimittajan työtä edelleen 

kisälliammatiksi, johon voi pätevöityä ilman ammattikoulutusta harjoittelun ja 

alan konkareiden esikuvan avulla (ks. myös Sahi 2013: 16–17). Silti viestintäalalle 

koulutetaan paljon erityisesti ammattikorkeakouluissa.5 Tutkimukseni informantit 

ovat lingvistisesti ajatellen semimaallikoita (ks. luku 4.5), sillä osalla heistä on 

lingvistisiä opintoja, osalla ei. Koska journalistiksi ei välttämättä valmistuta aka-

teemisten opintojen avulla eikä ammattiin ole varsinaisia pätevyysvaatimuksia, 

Kolarin (2011: 165) mukaan kyseessä on semiprofessio.  

Seuratessaan viestimiä päivittäin suomalaiset omaksuvat toimittajien käyttä-

mää kieltä. Esimerkiksi Mäkisen (1992: 213) mukaan kirjoitettu kieli oli 1990-lu-

vulla useille pelkästään sanomalehden kieltä ja lehtikielen käytäntö vaikuttaa kä-

sityksiimme kielestä. Paananen (1996a: 523) huomauttaa, että tiedotusvälineiden 

kielenhuolto pohjautuu vahvasti ajatukseen, jonka mukaan viestinten kielenkäy-

töllä on vaikutusta kuuntelijoiden ja lukijoiden kieleen. Kotimaisten kielen tutki-

muskeskuksen6 kielipoliittisessa ohjelmassa todetaan viestinten vaikuttavan kie-

lenkäyttöön, sillä ne tavoittavat koko kieliyhteisön. Sanomalehdet ovat tärkeä 

normijärjestelmän säilyttäjä. (KKTKO 1998: 8; ks. myös Koivusalo 1992: 4; 

viestinten vaikutuksesta kielenkäyttöön ks. myös esim. Sajavaara 1995: 204; 

Maamies 2002e: 17; Hiidenmaa 2007: 128.) Koivusalo (1997 [1988]: 18) näkee 

runsaan joukkotiedotuksen yhtenäistäneen suomalaisten kielenkäyttöä, ja Hii-

denmaa (2003: 25) pitää yleistyksiä viestinten kielen kielteisestä vaikutuksesta 

                                                        
5 Toimittajana ja Suomen Journalistiliiton koulutusvaliokunnan vetäjänä toimivan Maija-Leena Nissi-
län mukaan Suomen Journalistiliitto on nyt 2000-luvulla pyrkinyt jo kymmenisen vuotta vaikuttamaan 
siihen, että ammattikorkeakoulujen viestinnän opiskelupaikkoja vähennettäisiin Suomessa. Yliopisto-
tasoisissa journalismin opinnoissa ei kuitenkaan ole liikakoulutusta. (Nissilä, sähköpostiviesti 
25.2.2014.)  
6 Vuoden 2012 alusta Kotimaisten kielten keskus (Kotus 2013a). 
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kohtuuttomina. Luukkosen mukaan median edustajat ovat ensitiedon välittäjinä 

etulinjassa kielen kehityksen edistäjinä. Kun Helsingin Sanomat päätti kirjoittaa 

Internet-nimen pienellä alkukirjaimella, monet seurasivat perässä. (Luukkonen 

2006: 37–38.) Vähitellen suomen kielen lautakunnan antama suositus muuttui. 

Tiedostavatko tiedotusalan ammattilaiset vastuunsa kielenhuoltoesimerkkinä? 

Myös tätä näkökulmaa olen miettinyt aiheeni valinnassa.  

Toimittajia on Suomessa väkilukuun suhteutettuna eniten maailmassa (Veh-

koo 2011: 26). Viestinten edustajat edistävät merkittävästi kielen spontaania kehi-

tystä, ja toimitushenkilökunnan asennoituminen kieleen vaikuttaa näin välillisesti 

koko kansan kielitajuntaan. Esimerkiksi kielipoliittisen toimintaohjelman (Haku-

linen ym. 2009: 192) mukaan ympäröivä kirjoitettu kielimaisema välittyy usein 

tiedostamattomasti. Järventaus (1996: 567) pitää suuria tiedotusvälineitä kielel-

lisinäkin vaikuttajina ja Sajavaara (1995: 2) muun muassa toimittajia julkisen 

kielen todellisina muovaajina (ks. myös esim. Andersson & Trudgill 1990: 43–44). 

Myös Heikkinen (2000: 42) ennakoi lehtien vaikuttavan väistämättä tulevaisuu-

den kieleen. Toimittajien vaikutus näkyy myös suositustyössä: toimitushenkilö-

kunnalla on edustajansa suomen kielen lautakunnassa (ks. lautakunnan kokoon-

pano Kotus 2014a; ks. myös Kolehmainen 2014: 78). 

1.2 Tutkijan positio 

Kyselylomakeaineistonkeruuseen pohjautuvan tutkimukseni tavoitteena on koota 

monipuolisesti tietoa toimitushenkilökunnilta kielenhuoltotiedoista, -käytännöistä 

ja diskursseista eri puolilla Suomea. Laatimani lomakkeen kysymykset perustuvat 

havaintoihin, joita olen työssäni tehnyt. Teen tutkimusta aineistolähtöisesti lähte-

mällä liikkeelle informanttieni antamasta tiedosta, jotta oletukseni toimitusten 

kielenhuoltotiedoista, -käytännöistä ja -diskursseista jäävät taustalle. (Aineistoläh-

töisestä tutkimusmenetelmästä ks. esim. Kalaja & Hyrkstedt 2000: 385.) 

Diskursiivinen kieliasennetutkimus on ennemmin laadullista kuin määrällistä 

(Kalaja & Hyrkstedt 2000: 374). Laadullisen tutkimukseni kielenhuoltodiskursse-

ja käsittelevässä osuudessa nojaudun kriittisen diskurssianalyysin tutkimusperin-

teeseen. Voidakseen tarkastella diskursiivisesti vastaajien asennoitumista kielen-

huoltoon tutkijan on hahmotettava asemansa kielen ja kielenhuollon kentässä. 

Pietikäisen (2000: 203) mukaan kriittiseen diskurssianalyysiin kuuluu reflektoiva 

ajattelu, johon liittyy tutkimuksen taustalla olevien intressien julkituominen. Tut-

kijan näkemykset ja asenteet kirjoittautuvat väistämättä mukaan tutkimuksen 
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vaiheisiin. Kyse onkin siitä, miten toimivasti tutkija pystyy sanallistamaan aja-

tusmaailmaansa kyselyn teksteissä ja vastausten analysoinnissa.  

Pällin mukaan tekstin- ja diskurssintutkimuksen kysymykset syntyvät muual-

la kuin lingvistisessä kontekstissa. Siksi substanssialojen tuntemus on tärkeää jo 

tutkimuskysymyksiä laadittaessa. Analyytikon on tunnettava konteksti, johon 

hänen tekemänsä analyysi kohdistuu. (Pälli, suullinen tieto 10.12.2005.) Myös 

Mäntynen (2003: 31) pitää hyödyllisenä sitä, että tutkija tuntee tutkimiensa teks-

tien yhteisön. Esimerkiksi kyselylomakkeen sananvalintojen muotoilussa koin 

hyödylliseksi toimittajataustani, jonka ansiosta pystyin tarkastelemaan laatimiani 

kysymyksiä toimituksen työntekijän näkökulmasta. Tällöin pystyn arvioimaan 

vaikkapa sitä, onko jokin ilmaus harhaanjohtava, vaikeaselkoinen tai muuten 

toimimaton. Toisaalta taas pyrin tietoisesti asennoitumaan toiminnassani niin, että 

tarkastelen toimitusten kielenhuoltoa nimenomaan tutkijana, en vaikkapa toimitta-

jakollegana. Minulla oli myös käsitys toimitusten henkilöstöhierarkiasta, mikä 

auttoi kyselyn suuntaamisessa esimerkiksi paikallislehtien osalta nimenomaan 

päätoimittajille. Toimittajatausta vaikuttaa tutkimusprosessissa toki sellaisiinkin 

seikkoihin kuin tiedonhakutaidot tai lähdekriittisyys, jotka ovat myös keskeisiä 

tutkijan taitoja. 

Luukka (1995: 67) pitää analyysien pätevyyden takeena mahdollisen diskurs-

siyhteisön jäsenyyden lisäksi diskurssiyhteisöön liittyvien taustatietojen riittävää 

eksplikoimista. Kuten edellä on tullut esille, tekemissäni tulkinnoissa näkökulma-

ni on tutkijan lisäksi tutkimani diskurssiyhteisön jäsenen. Pyrin tuomaan infor-

manttieni yhteisöjen taustatietoja esiin tekstien analysoinnin kannalta riittävästi. 

Juhilan mukaan tutkijan identiteetit ja positiot ymmärretään vaihtuviksi, niin 

että tutkija voi liikkua niistä toiseen esimerkiksi tutkimuskysymysten mukaan. 

Juhilan esittelemistä neljästä diskurssianalyytikon tutkijapositiosta analyytikko, 

asianajaja ja tulkitsija rakentuvat suhteesta tutkimusaineistoon, keskustelija puo-

lestaan suhteesta tutkimustulosten käyttöön. Juhilan hahmottelemista asemista 

koen asettuvani eniten tulkitsijan asemaan sekä joissakin tilanteissa myös asian-

ajajan ja keskustelijan positioon. Vähiten koen asettuvani Juhilan määrittelemään 

analyytikon positioon, jossa olennaista on kasvokkaisten keskustelujen tutkiminen 

ja ulkopuoliseksi asettuminen suhteessa tutkimuskohteeseen. (Juhila 1999: 201–

227, 230.) 

Perustelen näkemystäni seuraavasti: Tulkitsijan positiossa tunnen omakseni 

Juhilan (1999: 212) mainitseman tutkijan ja tutkittavan eli analyysin ja aineiston 

vuorovaikutuksellisen suhteen. Suhde on erityisen selvä, kun tutkija on kerännyt 

haastatteluaineiston. Vaikka haastattelujen sijaan kokosin aineistoni kyselylomak-
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keella, tiedostan etävuorovaikutussuhteen minun ja vastaajien välillä esimerkiksi 

kysymyksenasettelussa ja molemminpuolisissa saateviesteissä. Analyysissään 

tulkitsija nojaa voimakkaasti aineistoon (Juhila 1999: 213), mikä täsmää toiminta-

tapaani. Asianajajapositiossa diskurssianalyytikko taas pyrkii tutkimuksellaan 

edesauttamaan päämäärän saavuttamista (Juhila 1999: 207). Asianajajan positioon 

asetun erityisesti siinä vaiheessa, kun raportoin tutkimukseni vaiheita ja tuloksia. 

Yksi tutkimukseni motiiveista onkin pyrkiä herättämään entistä syvempää ja käy-

tännönläheisempää kielenhuoltokeskustelua eri osapuolten välillä. Tavoitteeseen 

liittyy asettumiseni keskustelijan positioon, kun julkistan tutkimustuloksiani 

muun muassa popularisoimalla niitä eri lehtiin.  

Juhilan (1999: 212–213) mukaan tutkijan ja aineiston vuorovaikutusta voi 

lähteä purkamaan kysymällä, miten tutkijan kokemukset saavat hänet näkemään 

asioita aineistosta. Käyttämilläni kielellisillä valinnoilla olen osallinen kielenhuol-

losta puhumiseen ja samalla osaltani uusinnan suomalaista kielenhuoltodiskurssia. 

(Kyselyn rungosta tekstinä ks. Alanen 2011: 147.) Koska informantin vastaukset 

ovat aina reaktioita tutkijan esittämiin kysymyksiin, hahmotan kieliasenteiden 

rakentuvan kielellisenä yhteistyönä aineistonkeruutilanteessa (ks. esim. Kalaja & 

Hyrkstedt 2000: 373).  

Minulla on työkokemusta esimerkiksi toimittajana, toimitussihteerinä ja opet-

tajana erilaisissa työyhteisöissä, joskin pitkä ja syvällinen kokemus sekä asiantun-

tijuus rakentuvat minussa edelleen. Monipuoliset työtehtävät ja rohkeus kokeilla 

uusia asioita avartavat näkemyksiäni tutkijana. Vaikka suhtaudun kielenhuoltoon 

ja viestinten kieleen toisinaan intohimoisesti, koulutus ja kokemus auttavat eritte-

lemään kielenhuoltoon liittyviä ajatuksia ja tunteita. Työkokemukseni kautta olen 

päässyt tarkastelemaan niin nuorten kuin aikuistenkin kielivaikeuksia ja tarkkai-

lemaan kielen haasteita ja mahdollisuuksia. Uskon, että taustani ansiosta pystyn 

tarkastelemaan tutkimustuloksia eri näkökulmista.  

Neutraaliutta on perinteisesti pidetty haastattelijan tärkeänä ominaisuutena 

(Tiittula & Ruusuvuori 2005b: 44), mutta Eskola ja Suoranta (2008: 17) epäilevät, 

onko tutkijan mahdollista olla objektiivinen. Kvalitatiivinen tutkimus perustuukin 

pitkälti tutkijan subjektiivisiin valintoihin (ks. esim. Alasuutari 2001: 47, 100). 

Tutkijalla on väistämättä ennakkoasenteita, jotka on tiedostettava, jotta ne eivät 

pääse hallitsemattomasti vaikuttamaan tutkimusprosessiin. Esimerkiksi Heikkinen 

(1996: 26) pitää objektiivista totuutta mahdottomana, koska tutkija ei voi ottaa 

huomioon kaikkia tulkintoihinsa vaikuttavia tekijöitä. Objektiivisuudella voidaan 

tarkoittaa sitä, että tutkija ei sekoita tutkimuskohteeseen uskomuksiaan tai asen-
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teitaan. Se tuskin on aina mahdollista, mutta tutkija voi yrittää tunnistaa omat 

esioletuksensa ja arvostuksensa. (Eskola & Suoranta 2008: 17, 20.)  

Tekemäni pro gradu -tutkielman (Saviniemi 2003) ja fennistin koulutukseni 

pohjalta minulla on esioletuksia suomalaisessa kielenhuoltokeskustelussa aktivoi-

tuvista diskursseista. Sekä menneisiin aikoihin että nykyhetkeen liittyviin kielen-

huollosta puhumisen tapoihin liittyy keskeisesti diskurssien välinen yhteys, inter-

diskursiivisuus (interdiskursiivisuudesta ks. esim. Mäntynen 2003: 174). En ole 

muodostanut varsinaisia hypoteeseja tutkimusaineistossa aktivoituvista diskurs-

seista, joskin olen tiedostanut, että suomalaisten kieli-ideologioita ovat esimerkik-

si Sajavaaran (1995: 81, 2000: 85–89) mainitsemat kielenohjailun arkki-

ideologiat, jotka luettelen luvussa 2.2.4 ja joihin palaan luvussa 7.  

Pidän tutkimusprosessia kokonaisuudessaan vuorovaikutteisena tilanteena, 

sillä tutkijan lähtökohdat ja kiinnostuksenkohteet näkyvät jo aiheenvalinnassa ja 

tutkimuskysymysten asettelussa. Heikkinen (2002d: 24) näkee tutkijan toiminnas-

sa arvottamista jo aineistojen valinnassa. Tutkijan persoonaa ei täysin pysty häi-

vyttämään taustalle. Tärkeintä mielestäni onkin, että tutkijan subjektiivisuus ei 

vääristä tutkimustuloksia, jotta tutkimuksen toistettavuus ei vaarannu.  

Kuviossa 1 hahmottelen käsitystäni positioistani tutkijana. Teen niistä tässä 

lyhyen yhteenvedon. Eri näkökulmat vaikuttavat taustalla vuorotellen ja yhtäai-

kaisesti niin, että jokainen niistä tuo jotakin lisää tulkintaani. Ensinnäkin olen 

kielen käyttäjä kaikkine asenteineen, tunteineen ja ennakkoluuloineen. Toimin 

myös kielen vastaanottajana lukemalla tekstejä, kuten kuka tahansa muukin lukija. 

Taustalla vaikuttaa esimerkiksi huomion kiinnittäminen kriittiseen lukutaitoon. 

Fennistinä, suomen kielen tutkijana, olen todennäköisesti keskimääräistä kiinnos-

tuneempi kielestä ja kirjoittamisesta. Sen lisäksi tarkastelen informanttieni tekste-

jä kielen huoltajana siitä näkökulmasta, että kirjoitan tekstejä toimittajana ja 

muokkaan toisten toimittajien tekstejä toimitussihteerinä. Olen myös aloittanut 

työurani maallikkotoimittajana ennen lingvistisiä opintojani.7 Neljäntenä näkö-

kulmana on se, että voin tarkastella itseäni fennistinä, jolloin asemoidun vuoron-

perään ja osin yhtäaikaisestikin Juhilan hahmottelemiin asianajajan, tulkitsijan ja 

keskustelijan positioihin.  

Näkökulmien rajakohdat ovat sumeita, eivätkä ne ole tarkasti erotettavissa 

toisistaan: roolit vaihtelevat tutkimusprosessissa. Roolien tiedostamisen lisäksi 

aineistoon palaaminen ohjaa tutkijaa pysymään mahdollisimman objektiivisena 

                                                        
7 Maallikko-sanan käyttämisestä ilman arvottamista ks. luku 4.5; Niedzielski & Preston (2003 [2000]: 
323). 
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tarkasteluissaan. Havaintojen tarkasteleminen eri rooleista tarjoaa mahdollisuuk-

sia ymmärryksen kehittymiseen, havaintojen tekemiseen ja uuden tiedon löytämi-

seen. Näin tutkimuksen osa-alueet yhdistyvät yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

 

Kuvio 1. Tutkijanpositioni. 

Tutkimus‐
aineisto

Kielen 
vastaan‐
ottaja

Kielen 
huoltaja

Kielen 
tutkija: 

asianajaja, 
tulkitsija, 
keskustelija

Kielen 
käyttäjä
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1.3 Tutkimuksen kulku 

Väitöskirjatyöni rakentuu neljästä taustoittavasta luvusta ja neljästä analyysilu-

vusta, joista viimeinen on tutkimukseni tuloksia kokoava ja pohtiva.8 Työni ana-

lyysiosuus etenee kielenhuoltotietojen, -käytäntöjen ja -diskurssien tarkastelun 

osalta seuraavasti:  

Kyselylomakkeessa on yhteensä 15 kysymystä (liitteet 1 ja 2), ja niistä tausta-

tietoihin liittyvät vastaukset käsittelen luvussa 3 esitellessäni vastausten jakaumaa. 

Tuossa taustaluvussa esittelen siis informanttieni sukupuoli- ja ikäjakaumat sekä 

heidän tehtävänimikkeensä jäsentämällä tuloksia yksinkertaisin frekvenssein ja 

prosenttilaskuin. (Liitteessä 1 numeroimattomat taustakysymykset ja liitteessä 2 

kysymykset 1–3.) Analysoin kolmessa analyysiluvussa muut vastaukset lomak-

keen kysymyksiin.  

Kielenhuoltotietoja käsittelevässä luvussa 5 analysoin kyselylomakkeen 

kohdat, joissa selvitän vastaajien kielenhuoltotietojen alkuperää, heidän kohtaa-

miaan kielenhuolto-ongelmia sekä heidän käyttämiään kielenhuollon apuneuvoja 

ja niiden käyttötiheyttä. Tässäkin luvussa tulokset jäsentyvät frekvenssien ja pro-

senttilaskujen kautta. (Liitteessä 1 kysymykset 1–2, 10 ja liitteessä 2 kysymykset 

4–5, 13.)  

Kielenhuoltokäytäntöjä käsittelevässä luvussa 6 analysoin ensinnäkin toi-

mitusten kielenhuoltoperiaatteita ja -ilmapiiriä (liitteessä 2 kysymys 15) tekemällä 

avoimen kysymyksen vastauksista sisällönanalyyttistä tulkintaa ja ryhmittelemäl-

lä saamani tulokset frekvenssien mukaisesti. Kielenhuoltokäytäntöjä tarkastelles-

sani esittelen myös tulokset kielenhuoltoon puuttumisen herkkyydestä ja kielen-

huollon vastuuhenkilöistä. Käsittelen luvussa lisäksi toimitusten henkilöstömäärät 

ja koulutustaustat sekä informanttieni arviot koulutustaustan vaikutuksesta kie-

lenhuoltoasenteisiin. (Liitteessä 1 kysymykset 5–7 ja liitteessä 2 kysymykset 8–

10.) Luvussa analysoin myös vastaukset paikallisten murteellisuuksien ja puhe-

kielisyyksien käytöstä viestinten teksteissä, kielenhuollosta poikkeamisesta esi-

merkiksi ilmoituksenteossa sekä yleisön antamasta kielipalautteesta. Etenkin 

kielen variaatiota tarkastellessani näkökulmani on kansanlingvistinen. (Liitteessä 

1 kysymykset 8–9, 11 ja liitteessä 2 kysymykset 11–12, 14.) Näitä lomakkeen 

tuottamia tietoja analysoin lähinnä määrällisesti ja sisällönanalyyttisesti. Tällä 

tarkoitan sitä, että pystyäkseni jäsentämään yksinkertaisin frekvenssein ja pro-

                                                        
8 Esittelen tutkimuskysymykseni luvussa 4.7, käyttämäni menetelmät luvussa 4 ja kyselylomakkeen 
luvussa 3.2 sekä liitteissä 1 ja 2. 
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senttilaskuin vastauksia sekä avoimiin että suljettuihin kysymyksiin, minun on 

ensin tarvittaessa ryhmiteltävä sanalliset vastaukset. Osa informanteista saattoi 

nimittäin kommentoida suljettujakin kysymyksiä omin sanoin. 
Tutkimukseni keskittyy Kuinka tärkeänä pidätte kielenhuoltoa lehdessänne / 

toimituksessanne? -monivalintakysymystä seuranneen Miksi?-kysymyksen vasta-

usten analysoimiseen. (Liitteessä 1 kysymykset 3–4 ja liitteessä 2 kysymykset 6–

7.) Kielenhuoltodiskursseja tarkastelevassa luvussa 7 erittelen Miksi?-kysy-

myksen vastauksista analysoimiani kielenhuoltodiskursseja käyttämällä sisällön-

analyysin ja kriittisen diskurssianalyysin yhdistelmää. Analyysini on julkaistu 

kokonaisuudessaan taulukkomuodossa liitteessä 6. Luvussa 8 kokoan loppupoh-

dintani yhteyteen tutkimukseni keskeisimmät tulokset. 

Seuraavassa luvussa käsittelen kielenhuollon historiaa ja aiheeseeni liittyvää 

tähänastista tutkimusta. Määrittelen ensin tutkimukseni keskeisimmät käsitteet 

sekä esittelen suomalaisen kielenohjailun historian oikeakielisyydestä kielenhuol-

toon sekä oikeakielisyys- ja kielenhuoltoperiaatteet eri aikoina. Kuvaan myös 

paikallis- ja sanomalehtien sekä Yleisradion käyttämän kielen periaatteita. Lopuk-

si esittelen tähänastista tutkimusta kieleen ja kielenhuoltoon asennoitumisesta. 
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2 Kielenhuolto ja viestinten kieli 

2.1 Tutkimuksen keskeisimmät käsitteet  

Tarkastelen informanttieni suhtautumista suomen standardikielen huoltoon, ja 

rinnastan standardikielen Hurtan (1999: 61) ja Sajavaaran (1995: 7–8) tavoin va-

kiintuneeseen yleiskieleen (ks. myös Dufva 2002: 27). Sajavaara (1995: 7–8) huo-

mauttaa, että standardikieli ei ole kovin juurtunut suomalaiseen kielenkäyttöön. 

Sajavaara (2000: 80, 85, 88) käyttää standardikielestä myös nimitystä normikieli 

ja tarkoittaa sillä kielenohjailun pääkohdetta. (Ks. myös Sajavaara 1995: 76, 170–

171, 178–179, 181, 200, 202, 204, 210.) Sajavaara (1995: 169, 172, 2000: 82) ki-

teyttää, että sosiolingvistiikan näkökulmasta kirjakieli on yksi sosiaalinen murre.9 

Hän määrittää sen julkisuuden kieleksi, joka ei ole sosiaalisesti neutraali.  

Yhteisen standardikielen ylläpitämiseen liittyvä kielenhuollon käsite tarkoit-

taa Kielitoimiston sanakirjan (KS) ja Suomen kielen perussanakirjan (PS) mu-

kaan kielen järjestelmän ja kielenkäytön ohjailua suosituksin (KS 2012; PS s. v. 

kielenhuolto). Se voi tarkoittaa tekstien huoltoa, termien tai uusien sanojen luo-

mista kieleen sekä nimistönhuoltoa (Husu, Tarkoma & Vuorijärvi 1997: 194). 

Tutkimuksessani yhdyn Maamiehen (2002c: 3) määritelmään. Sen mukaan kie-

lenhuollolla tarkoitetaan laajasti kaikkia niitä toimia, joilla pyritään tarjoamaan 

kielenkäyttäjille kehittyvä ja käyttäjiä hyvin palveleva yleiskieli. Tämän normite-

tun kielimuodon suosituksista on saatavissa tietoa.10  

Tutkimuksessani tarkoitan toimitushenkilökunnalla kyselyyni vastanneita eri 

ammateissa työskenteleviä toimitusten työntekijöitä.11 Kielenhuoltotiedoilla tar-

koitan Dufvan, Lähteenmäen ja Isoherrasen (1996: 43–45) tavoin arkitietoa kie-

lestä. Sitä on vaikea kuvata jäykkänä mentaalisena rakenteena. Sen sijaan se saat-

taa sisältää esimerkiksi tosiasiafaktoja sekä arvostuksen, arvion tai kannanoton. 

Informanttieni kielenhuoltotiedot tulevat esiin, kun he antavat esimerkkejä kielen-

huollon ongelmatilanteista. Tähän liittyy myös se, mistä he hahmottavat hankki-

                                                        
9 Jo E. N. Setälä (1921 [1894]: 109) huomauttaa, että kirjakieli on murre. Ks. myös Trudgill (2000 
[1999]: 118, 123), joka pitää standardienglantia englannin kielen yhtenä varieteettina tai murteena, ei 
omana kielenään. 
10 Kolehmainen (2014: 50–51) olisi valmis muodostamaan kielenhuolto-sanan määritelmän Mantilan 
(2010: 179–205) ja Hiidenmaan (2003: 294) ajatuksista, jolloin määritelmässä korostuisi vuorovaikut-
teisuus, demokraattisuus ja kielen kansallinen käyttökelpoisuus sekä käytännönläheinen suhtautumi-
nen kielenohjailun perinteiseen oikein–väärin-jakoon. 
11 Määrittelen sanomalehden, paikallislehden ja Yleisradion luvussa 3.1 ja esittelen informanttien taus-
tatiedot luvussa 3.3. 
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neensa kielenhuoltotietonsa sekä miten he ylläpitävät niitä. Kielenhuoltokäytän-

nöillä tarkoitan niitä käytännön toimia, jotka liittyvät toimitusten kielenhuoltoon: 

esimerkiksi sitä, onko kielenhuoltoon nimetty toimituksessa vastuuhenkilöä, tai 

sitä, millaisissa tilanteissa kielenhuoltoperiaatteista joustetaan.  

Koska olen kiinnostunut kielestä sosiaalisena ilmiönä – tarkemmin sanottuna 

kielenkäyttäjien suhtautumisesta kielenhuoltoon –, tutkimukseni on sosiolingvisti-

nen. Pietikäinen (2000: 196) pitää yhtenä kriittisen diskurssianalyysin peruslähtö-

kohtana ajatusta kielenkäytöstä osana sosiaalisia käytänteitä.12 Hahmotan Pällin 

(1999: 124, ks. myös 2003: 50) tavoin asenteiden rakentuvan mielipiteistä nimen-

omaan diskursiivisesti. Kieliasenteiden diskursiivinen tarkasteluhan siirtää asen-

teiden ”paljastamisen” sijaan painopisteen asenteisiin kielellisenä toimintana: nii-

den rakentumiseen ja funktioihin (Kalaja & Hyrkstedt 2000: 384). Kalaja ja Hyrk-

stedt (2000: 376) huomauttavat, että diskurssianalyytikkoa ei niinkään kiinnosta 

se, mitä ehkä tarkoitetaan, vaan se, mitä sanotaan tai kirjoitetaan. 

Diskurssi-käsite on vaikea (ks. esim. Fairclough 1995: 18–19, 2010 [1992]: 

3), ja se voidaan määritellä usein tavoin (ks. esim. Potter & Wetherell 1987: 6–7; 

Heikkinen 2012a: 94–95). Luukka (2000: 133) huomauttaa diskurssi-käsitteen 

laajentuneen ja epämääräistyneen (ks. Hiidenmaa 2000: 163). Myös Heikkinen 

(1999a: 54) pitää käsitettä ongelmallisena. Tutkijan on välttämätöntä määritellä 

yksiselitteisesti, mitä hän tarkoittaa diskurssin käsitteellä tutkimuksessaan.13 So-

vellan Pason (2007: 35) määritelmää ja tarkoitan kielenhuoltodiskursseilla infor-

manttieni teksteissä esiintyviä merkitysjärjestelmiä, joilla rakennetaan kielenhuol-

toon liittyvää maailmaa. Tutkimukseni liittyy kansanlingvistiseen tutkimusalaan, 

jossa Mielikäisen ja Palanderin (2002: 86) mukaan sosiolingvististen metodien 

oheen on tullut diskursiivinen asennetutkimus.14 Solin (2001: 31–32) erottaa väi-

töskirjassaan Discourse and Society -lehden artikkeleista havaitsemansa viisi ta-

soa, joista diskurssissa voi olla kysymys. Ne ovat 1) institutionaalinen alkuperä 

(institutional provenance, esimerkiksi poliittinen diskurssi), 2) topiikki (topic, esi-

merkiksi Alzheimer-diskurssi), 3) tilannekonteksti (situational context, esimerkik-

si monikulttuuristen kohtaamisten diskurssi), 4) tarkoitus (function, esimerkiksi 

opetusdiskurssi) ja 5) ideologia (ideology, esimerkiksi rasismidiskurssi). Tutki-

                                                        
12 Teksteistä sosiaalisessa todellisuudessa ks. esim. Kalliokoski (1996a: 8); diskursseista sosiaalisena 
toimintana ks. myös esim. Fairclough (1995: 18). 
13 Tosin Pietikäinen ja Mäntynen (2009: 26) huomauttavat, että diskurssin merkitys ei ole tutkijalle-
kaan pysyvä. 
14 Esittelen metodologiset valintani luvussa 4. Kansanlingvistisen tutkimuksen suhteesta muuhun kieli-
asennetutkimukseen ks. Vaattovaara (2009: 28–30); Garrett (2010: 179–200). 
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mukseni liittyy näistä läheisimmin topiikkiin (kielenhuoltodiskurssi) ja ideologi-

aan (ks. luku 7.3). (Diskurssi-käsitteestä ks. esim. Fairclough 2010 [1992]: 3.)  

Asenteen käsitettä ei ole helppo määritellä (ks. esim. Garrett 2010: 19), ja 

asenne voidaan määritellä esimerkiksi käyttäytymistieteissä useilla eri tavoilla (ks. 

esim. Kunnas 2007: 123 ja siinä mainitut lähteet).15 Näen asenteet Kalajan (1999: 

47) tavoin informanttien reaktioina kielelliseen ärsykkeeseen. Sosiolingvistiikassa 

asenteet ja asennetutkimus tarkoittavat Pällin (1999: 123) mukaan yleensä kielel-

listen asenteiden tutkimusta. Mielikäinen ja Palander (2002: 86) puhuvat suoma-

laisen sosiolingvistisen perinteen mukaisesti kielellisistä ’kieltä koskevista’ asen-

teista, mutta huomauttavat, että englannin language attitude voidaan korvata 

myös suoralla käännöslainalla kieliasenne. Käytän tutkimuksessani kieliasenteita 

kielenhuoltoasenteiden yläkäsitteenä.16  

Kalaja (1999: 46, ks. myös 1996: 206; Kalaja & Hyrkstedt 2000: 369) määrit-

telee kieliasenteet (language attitudes) asenteiksi, joita ihmisillä on joko eri kieliä 

tai saman kielen alueellisia tai sosiaalisia murteita tai näiden puhujia (tai kirjoit-

tajia) kohtaan. Asenteet on hänen mukaansa yleisesti määritelty ihmisten sisäisek-

si tilaksi, jonka on aiheuttanut jokin ärsyke ja joka voi myöhemmin ohjata heidän 

käyttäytymistään. Kieliasenteisiin sovellettuna ärsykkeet ovat kielellisiä ja ihmis-

ten reaktiot niihin ovat myönteisiä tai kielteisiä. (Kalaja 1999: 47.) Tutkimukseni 

kohteena on Kalajan määritelmästä poikkeavasti suomen yleiskielen eli standar-

din huolto. Pidän asenteita opittuina, sillä toistamme ja uusinnamme usein muilta 

oppimiamme asenteita.17 Kalaja (1999: 63) sekä Kalaja ja Hyrkstedt (2000: 372) 

huomauttavat, että asenteiden ei otaksuta olevan yhtä vakaita kuin aiemmin aja-

teltiin. Sen sijaan ne saattavat vaihdella tilannekohtaisesti ja jopa saman tilanteen 

aikana. Tarkasteluni kohteena ovatkin vastaajieni aktivoimat kielenhuoltodiskurs-

sit nimenomaan vastaamisen hetkellä, kun he ottavat kantaa siihen, miksi he pitä-

vät kielenhuoltoa erittäin, melko tai ei kovin tärkeänä.  

Lähtökohtanani on asennemääritelmä, jonka mukaisesti ymmärrän kielen-

huoltoasenteet suomalaisten opittuina taipumuksina ajatella, tuntea ja käyttäytyä 

erityisellä tavalla suomen kielen standardia ja sen huoltoa kohtaan (asenteen mää-

                                                        
15 Asenteiden erilaisten määritelmien vuoksi Billig (1991: 169) puhuu asenteiden sijaan mielipiteistä 
tai näkemyksistä (views). Ks. myös Kalaja (1996: 208). 
16 Vrt. stance ’asennoituminen’, joka on ’asennetta’ (attitude) laajemmin ymmärrettävä käsite, ks. 
esim. Mäntynen ym. (2012: 327); Nordlund (2012: 38); Rouhikoski (2012: 470). Asenteen määritel-
mästä ks. myös esim. Garrett (2010: 19–20). 
17 Diskurssien sosiaalisesta luonteesta ks. esim. Jokinen, Juhila & Suoninen (1993b: 9–10); Fairclough 
(1995: 18–19); Luukka (2000: 152–153); Fairclough (2010 [1992]: 64). 
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ritelmästä ks. Erwin 2001: 3–6, 133, 2005: 10–12, 167). 18 Sana opittu korostaa, 

että asenteet ovat rakentuneet sosiaalisesti: kenelläkään ei ole asenteita jo syntyes-

sään asioita tai ryhmiä kohtaan (Erwin 2001: 5, 2005: 12–13; Garrett 2010: 22; 

asenteiden oppimisesta Agheyisi & Fishman 1970: 139, 151; Mielikäinen & Pa-

lander 2002: 88; Garrett 2010: 16). Reaktiot ovat myös suhteellisen johdonmukai-

sia ja kestäviä. Asenteet voivat rakentua suoraan kokemuksesta tai havainnoista ja 

vuorovaikutuksesta muiden kanssa. (Erwin 2001: 5–6, 26, 2005: 12–14, 28, 36.) 

Erwin (2001: 22) toteaa, että asenteita voidaan saavuttaa monin tavoin. Hän on si-

tä mieltä, että suora kokemus on asenteiden ehkäpä ilmeisin alkuperä (Erwin 2001: 

26).  

Garrett (2010: 6) huomauttaa asenteiden ja käyttäytymisen suhteen olevan 

ongelmallinen. Kalajan ja Hyrkstedtin (2000: 370–373; ks. myös esim. 1998: 

345–348, 355–356) mukaan aiemmin on tutkittu sitä, mitä asenteet ovat, kun nyt 

tutkitaan etenkin sitä, miten ne on kielellisesti esitetty. Sitoudun diskurssianalyyt-

tisessä tutkimuksessani jälkimmäiseen tarkastelutapaan. Kieliasenteiden tutkimi-

nen on pohjautunut perinteisesti positivistiseen ajatteluun, jolloin kieliasenteet on 

hahmotettu mentalistisesti yksilön sisäiseksi olotilaksi, joka on seurausta myön-

teisestä tai kielteisestä reaktiosta johonkin puhetapaan. Kieliasenteiden on ajateltu 

olevan melko vakaita, ja mentalistisen ajattelun mukaan kieliasenteita on voitu 

tutkia vain epäsuorasti. Sittemmin on alettu ajatella, että positivismi voidaan kor-

vata sosiaalikonstruktionistisella ajattelulla: tällöin ilmiöstä voi löytää enemmän 

kuin yhden totuuden. Kielen rooli onkin tällöin aktiivinen. Tämän ajattelun poh-

jalta asenteet voidaan määritellä diskursiivisesti, arkipäivän kielellisenä toiminta-

na eli diskurssikäytänteinä. Koska kieliasenteet ajatellaan osaksi diskurssia, kie-

                                                        
18 Phil Erwinin (2001: 5; ks. myös suomennos, Erwin 2005: 12) mukaan opittu taipumus ajatella, tun-
tea ja käyttäytyä erityisellä tavalla tiettyä kohdetta kohtaan -asennemääritelmä on sosiaalipsykologi 
Gordon Allportin vuonna 1954 muotoilema, a learned predisposition to think, feel and behave toward 
a person (or object) in particular way. En kuitenkaan löytänyt alkuperäistä määritelmää Allportin 
(1954a, 1954b) julkaisuista. Vaikka Erwin (emt.) väittääkin Allportin asennemääritelmän olevan kuu-
luisa, tuota määritelmää koskevat tekemäni Google- ja Google Scholar -haut 31.5.2013 johtavat Erwi-
nin teokseen liittyviin viittauksiin. Näyttääkin siltä, että täyttä varmuutta määritelmän alkuperästä ei 
ole. Tiedusteltuani asiaa Erwinin teoksen vuonna 2005 suomentaneelta sosiaalipsykologian tutkijalta 
Marja Ahokkaalta hän alkoi epäillä, että Erwinin esittelemä Allportin asennemääritelmä on sen verran 
moderni ja virtaviivainen, että se ei edes voisi olla vuodelta 1954 (Ahokas, sähköpostiviesti 
31.5.2013). Alkuperäinen vuonna 1935 julkaistu asennemääritelmä, jota Allport itsekin siteeraa on: a 
mental and neural state of readiness, organized through experience, exerting a directive or dynamic 
influence upon the individual's response to all objects and situations with which it is related (Allport 
1954a: 45). Allportin vuoden 1935 asennemääritelmä on tyypillinen mentalistinen asennenäkemys 
(Agheyisi & Fishman 1970: 138). Erwinin esittämä tieto Allportin vuoden 1954 asennemääritelmästä 
ja sen kuuluisuudesta on alkanut levitä myös kieliasennetutkimuksessa (ks. Garrett 2010: 19).  
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liasenteita voidaan tutkia suoremmin menetelmin kuin perinteisesti on ajateltu.19 

Mielikäisen ja Palanderin mukaan 1980-luvulla diskurssintutkijat ryhtyivät kri-

tisoimaan mentalistista asennekäsitystä ja siihen liittyvää ”valmiiden” asenteiden 

tarkastelemista. Koska diskursiivisessa tutkimuksessa asenteet ovat kielellistä ja 

sosiaalista toimintaa eli asenteet rakentuvat puhetilanteessa konstruktivistisesti, 

niitä ei voi tutkia testien tai kyselyjen avulla. Sen sijaan niitä on tarkasteltava 

autenttisista kirjoitetuista teksteistä tai keskusteluista. (Mielikäinen & Palander 

2014: 22.) Pidän kuitenkin aineistoni Miksi [pidätte kielenhuoltoa erittäin, melko 

tai ei kovin tärkeänä]? -kysymyksen vastauksia autenttisina teksteinä, sillä infor-

manttini ovat saaneet tuottaa ne melko vapaasti. Elisitoidusti eli ikään kuin hou-

kuttelemalla kerättyä aineistoa pystyn tutkimaan diskurssianalyyttisesti. 

Mielikäinen ja Palander (2014: 19) ovat havainneet, että asennetutkimuksen 

ja kansanlingvistisen tutkimuksen välillä on vahva yhteys. Heidän mukaansa kan-

sanlingvistisiä tutkimuskohteita pystyy helposti vertaamaan asenteiden kolmiosai-

seen rakenteeseen. Koska määrittelen asenteet diskursiivisesti, en seuraa tätä 

mentalistista asennenäkemystä, jonka mukaan asenne rakentuu kolmesta kompo-

nentista: kognitiosta, affektista ja toiminnasta.20 Myös Garrett (2010: 23) huo-

mauttaa, että viimeaikaiset näkemykset varoittavat rinnastamasta näitä kolmea 

komponenttia suoraan asenteisiin. Vaikka Erwinin esittelemän Allportin määritel-

mäksi väitetyn asennemääritelmän ydin liittyy asenteiden kolmikomponenttimal-

liin (Erwin 2001: 6, 13–14, 2005: 13; Garrett 2010: 23), Garrettin (2010: 23) ta-

voin ajattelen, että kognitio, affekti ja toiminta voivat pikemminkin olla syynä 

asenteisiin tai laukaista niitä kuin olla varsinaisia asenteiden komponentteja. 

Garrett (2010: 1–2) korostaa, että kieliasenteet ovat läsnä jokapäiväisessä elä-

mässämme, vaikka emme ole niistä aina tietoisia. Hänen mukaansa huomaamme 

asenteet erityisesti silloin, kun ne ovat kielteisiä ja ne on eksplikoitu näkyviin. Ca-

meron (1995: 4) huomauttaa, että kaikki kieleen ja sen muutokseen liittyvät asen-

teet ovat pohjimmiltaan ideologisia. Yksilön omat kielikäsitykset ja kieliasenteet 

rakentuvat käsitykseni mukaan hänen kielitietojensa pohjalta osaksi hänen kieli-

ideologioitaan, eivätkä ne välttämättä ole kovin jäsentyneitä. Kielikäsitykset ovat 

usein tiedostamattomia, ja kuvatessaan kieleen ja kielenhuoltoon liittyviä ajatuk-

siaan informantti eksplikoi implisiittistä tietoaan aiheesta. Mäntysen (2012b: 323) 

                                                        
19 Kieliasennetutkimukseen liittyvistä suorista ja epäsuorista menetelmistä ks. esim. Garrett, Coupland 
& Williams (2003: 16–17, 24–81); Garrett (2007: 116–117). 
20 Ks. esim. Wingstedt (1998: 10–12); vrt. Agheyisi & Fishman (1970: 138–139); Fasold (1984: 147–
149); Kunnas (2007: 123); ks. myös Kalaja (1996: 205); Kalaja (1999: 47); Pälli (1999: 125–126); 
Nupponen (2011: 27). 
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mukaan lähellä kieli-ideologiaa olevia käsitteitä ovat muun muassa kielikäsitys, 

kielinäkemys ja kieliasenne. Arkipuheessa muun muassa asenne, käsitys ja näke-

mys lomittuvat helposti tarkoittamaan samaakin asiaa (ks. esim. KS 2012 s. v. 

asenne, käsitys ja näkemys).  

Esimerkiksi Varis (2012: 32) määrittelee kielikäsityksen kollektiiviseksi nä-

kemykseksi kielen rakenteista ja käyttötavoista. Mäntynen (2003: 167–169) kiin-

nittää väitöskirjassaan huomiota suomen kielen asiantuntijoiden kielinäkemyksiin. 

Pääkaupunkiseudun nuorten aikuisten kielellisiä asenteita ja kielellistä identiteet-

tiä tarkastelevat Vaattovaara ja Soininen-Stojanov (2006: 223–226) sen sijaan 

käyttävät käsitteitä kielinäkemys ja kielikäsitys ilmeisesti synonyymisesti. Käsit-

teiden määrittely vaikuttaa olevan moninaista, päällekkäistä ja ristiriitaistakin, 

minkä vuoksi hahmottelen kuviossa 2 sivulla 32 pelkistettyä käsitystäni kieli-

ideologioiden, kielikäsitysten ja kieliasenteiden hierarkiasta. Aiheeni rajauksen 

vuoksi keskityn tarkastelemaan työssäni kuvion käsitteistä kieliasenteita. Käsitteet 

liittyvät läheisesti toisiinsa eivätkä ole kovin tarkkarajaisia, ja ne kaikki vaikut-

tanevat informanttieni kielenhuoltotietoihin, -käytäntöihin ja -diskursseihin. Kie-

likäsityksiä, kielinäkemyksiä ja kieliasenteita ei voitane täysin erottaa toisistaan.  

Vaikka tutkimukseni pääasiallinen kohde ei ole informanttieni kielikäsitysten 

ja kielitietoisuuden tarkasteleminen, ne kuitenkin heijastuvat heidän vastauksis-

saan ja ovat nähtävissä niissä jollakin tasolla, joten kommentoin niitä lyhyesti 

analyysin yhteydessä. 21  Lisäksi kielellisten valintojen taustalla näkyvät myös 

usein tiedostamattomat ideologiat – arvojen ja uskomusten muodostamat koko-

naisuudet (Kalliokoski 1996a: 8, 14; ideologian määritelmästä ks. myös esim. 

Heikkinen 1999: 82, 89–90, 2012: 112–114). Wattsin (2001: 299) mukaan kieli-

ideologiat muodostuvat diskursseista, joiden keskeisenä aiheena ovat esimerkiksi 

kieliasenteet. Kieli-ideologioista on Mäntysen ynnä muiden (2012: 325) mukaan 

kaikilla mielipide. Kieli-ideologiat eivät ole staattisia (ks. esim. Mäntynen ym. 

2012: 337), eikä Mäntynen (2012a: 402) pidä kieli-ideologioiden nimeämistä aina 

tarkoituksenmukaisena. Nimeäminen voi johtaa ajattelemaan, että ideologiat ovat 

aina samanlaisia. Ontermaa (2005: 323) painottaa sitä, että tiettynä aikana ei ole 

yhtä ainoaa ideologiaa. Karvosen (1995: 30) mukaan kriittisen diskurssianalyysin 

ideologia-käsite kuvaa arkiajattelua ja todellisuuden diskursiivista rakentumista 

kielen välityksellä. Pietikäinen (2000: 202–203) yksinkertaistaa ideologian kriit-

tisen diskurssianalyysin näkökulmasta diskursiiviseksi prosessiksi, jossa kielen-

käytön avulla esitetään tietty näkemys ilmiöistä tai tapahtumista ja tämä näkemys 

                                                        
21 Yksilön kielikäsitysten ja kielitietoisuuden muuttumisesta ks. esim. Hyvärinen (2002: 233, 244). 
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liitetään tiettyyn ihmisryhmään tai sosiaaliseen identiteettiin. (Ideologian käsit-

teestä ks. myös esim. Gee 1990: 3; Fowler 1991: 42; Cameron 1995: 4; Wingstedt 

1998: 16; Stockwell 2007: 72; Fairclough 2010 [1992]: 87–88.) Näin kielenhuol-

toideologiat liittyvät läheisesti kielenhuoltodiskursseihin, joten en voi täysin si-

vuuttaa kieli-ideologioiden tarkastelua tutkimuksessani. Garrett (2010: 35) huo-

mauttaa, että kieli-ideologioiden tutkimus ei ole sidoksissa mihinkään metodolo-

giseen perinteeseen, vaikka sosiolingvistiikassa kriittinen diskurssianalyysi on 

yksi lähestymistapa niiden tarkasteluun. Hän olettaa, että kieliasennetutkimuksen 

voi nähdä kieli-ideologioiden tutkimisen yhtenä metodologisena vaihtoehtona.  

Fairclough (1995: 14, 1997: 25) näkee ideologioiden olevan tekstistä epäsuo-

rasti ilmi käyviä väittämiä, jotka esiintyvät yleensä tekstin alkuoletuksissa ja 

myötävaikuttavat valta- ja hallintasuhteiden muotoutumiseen. Kieli-ideologioista 

on kirjoitettu Suomessa niukahkosti (Mäntynen ym. 2012: 335). 22  Mäntysen 

(2012b: 323) mukaan kieli-ideologian käsitteellä tarkoitetaan yleensä kielenkäyt-

täjien uskomuksia ja käsityksiä kielestä, sen arvosta ja merkityksestä eri yhteyk-

sissä. Pietikäinen ja Mäntynen (2009: 60) tarkoittavat kieli-ideologioilla yleisesti 

käsitystä kielestä. Lähellä Mäntysen ideologianäkemystä tuntuu olevan Prestonin 

määritelmä kielikäsityksestä. Prestonin (2010: 4, 2011: 10, 24, 2013: 93) mukaan 

kielikäsitys (language regard) on yläkäsite sille, mitä ei-kielitieteilijät uskovat 

kielistä ja kielivarieteeteista (esimerkiksi kansanlingvistiikka tai kieli-

ideologiat).23 Hänen mukaansa se on samalla yläkäsite myös sille, miten he ar-

vioivat kieliä ja kielivarieteetteja (esimerkiksi kieliasenteet), ja nämä kolme ovat 

yhteydessä keskenään. Ymmärrän käsitteiden välisen hierarkian pikemminkin 

niin, että kielikäsitys ja kieliasenne ovat osa kieli-ideologiaa (ks. kuvio 2). 

Mäntynen ynnä muut (2012: 327) näkevät kieli-ideologiatutkimuksen ja dis-

kurssintutkimuksen erillisinä paradigmoina, vaikka molemmat käyttävät kieli-

ideologian käsitettä. Kieli-ideologioiden tarkastelun sijaan suuntaan tutkimukseni 

fokuksen diskurssintutkimukseen. Ajattelen Wingstedtin (1998: 19; ks. myös 

Kunnas 2006: 233) tavoin, että kieli-ideologian ja kieliasenteen määritelmät ovat 

tekemisissä toistensa kanssa ja kieli-ideologia on käsitteistä laajempi. Wingstedtin 

(1998: 19) mukaan ideologian voi nähdä yleismaailmallisena asenteena.  

                                                        
22 Ideologioista ks. myös esim. Heikkinen (1999a: 100–101); Fairclough (2001 [1989]: 2); Mäntynen 
ym. (2012: 325); kieli-ideologioista ks. esim. Wingstedt (1998: 19–20, 24). 
23  Prestonin käsitteen language regard Palander (2011: 12) suomentaa kielelliseksi näkemykseksi. 
Vaattovaaran kielikäsitys-suomennos sisällyttää käsitteeseen myös kieli-ideologiat (Vaattovaara, suul-
linen tieto 1.11.2013). 
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Kuvio 2. Kieli-ideologioiden, kielikäsitysten ja kieliasenteiden välinen hierarkia.  

  

Kieli‐ideologiat

Kieliasenteet

Kielenhuoltoasenteet

Kielikäsitykset

Kielellinen 
ärsyke

Kielitietoisuus Kielidiskurssit

Kielenhuoltotiedot Kielenhuoltodiskurssit
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Heikkisen (2002d: 20) mukaan ideologiset merkitykset koskevat oikeaa ja väärää 

sekä jaottelevat meitä ja muita. Näitä niin sanottuja perustavia merkityksiä tuo-

tetaan ja vahvistetaan teksteissä, ja ne ovat yhteisön jäsenille yleensä tavallaan it-

sestään selviä eli luonnollistuneita. Kieli-ideologiat ilmenevät käytännössä käsit-

teistyksinä ja vakiintuneina käytänteinä (Mäntynen ym. 2012: 328). Esimerkiksi 

toimittajien kielenhuollosta kirjoittanut Järventaus (1996: 567) pitää hyvää kieltä 

ammatissaan itsestään selvänä ihanteena. Myös Heikkinen (2002d: 18) nostaa hy-

vän kielen yhdeksi luonnollistumaksi.24 Ontermaan (2005: 342) mielestä hyvän 

kielen ihanne on pohjimmiltaan muuttunut aikojen saatossa vähän. Pidän hyvää 

kieltä suomalaisessa kielenhuoltokeskustelussa luonnollistuman lisäksi kollokatii-

visena kiteytymänä.25  

Fairclough (2001 [1989]: 71) huomauttaa, että ideologia on tehokkainta nä-

kymättömimmillään (ks. myös esim. Fairclough 1997 [1995]: 42, 2001 [1989]: 27, 

89). Hiidenmaa (2003: 43) toteaa käsityksen hyvästä kielenkäytöstä olevan ää-

rimmillään negaatio, määriteltyjen virheiden välttämistä, ja Mäntynen ynnä muut 

(2012: 331) huomauttavat kieli-ideologioiden tulevan erityisen näkyviksi silloin, 

kun syntyy normiristiriita. 

Kuten edellä on käynyt ilmi, rajaan tutkimukseni diskurssianalyyttisen osuu-

den kiinnostuksenkohteideni ja tutkimustulosten alustavan tarkastelun perusteella 

koskemaan nimenomaan diskursiivisesti rakentuvia toimitushenkilökunnan kie-

liasenteita, tarkemmin kielenhuoltoasenteita. Kielenhuollosta puhumisen tavoista 

voidaan lukea jotain informanttien asenteista ja kieli-ideologioista. Vastaajien si-

säistämät kieli-ideologiat ikään kuin pilkahtavat näkyviin esimerkiksi luonnollis-

tumina näissä asenteenilmauksissa, joita olen saanut vastauksena kysymykseeni 

kielenhuollon tärkeydestä. Asenteenilmaukset puolestaan aktivoivat erilaisia kie-

lenhuoltodiskursseja.26  

                                                        
24 Hyvän suomen kielen luonnollistumia on nähtävissä julkisessa keskustelussa. Kun alkaa tehdä ~ al-
kaa tekemään -suositus julkistettiin 5.2.2014, Yleisradio uutisoi asiasta otsikoimalla tekstinsä Suomen 
kielen lautakunta: ”Alkaa tekemään” on nyt hyvää suomen kieltä, vaikka alkuperäisessä tekstissä ei 
otettu kantaa hyvän tai huonon kielen puolesta, vaan todetaan, että alkaa tekemään -muoto voidaan 
nykyisin katsoa yleiskielessä hyväksyttäväksi (Yle 2014; Kotus 2014b). 
25 Tiettyjen käsitteiden luonnollistumisesta fennistiikan popularisoinnissa ks. esim. Mäntynen (1996: 
506); luonnollistumista ks. esim. Fowler (1991: 57); Kalliokoski (1996a: 14); Heikkinen (1999a: 141); 
Garrett (2010: 34); ideologioiden tiedostamattomuudesta ja maalaisjärjen mukaisuudesta ks. esim. 
Tollefson (1991: 11); Wingstedt (1998: 16). 
26 Asenteisiin liittyvistä käsitteistä ks. esim. Garrett, Coupland & Williams (2003: 9–11). 
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2.2 Suomalainen kielenhuolto 

Sajavaaran (1995: 15–16) mukaan kielenohjailu kohdistuu tulevaisuuden kieleen, 

jotta kieli tulevaisuudessa täyttäisi mahdollisimman hyvin tehtävänsä monipuoli-

sena viestinnän ja ajattelun välineenä. Mäntynen (2003: 42) huomauttaa, että 

kielenohjailua ei ole vain institutionaalinen kielenohjailu; sen sijaan ohjailua on 

kaikissa tilanteissa, joissa kielestä sanotaan jotain. Language planning on englan-

ninkielisessä kielitieteellisessä kirjallisuudessa vakiintunut termi, jolla tarkoite-

taan kielenkäytön kaikkinaista tietoista ohjailua yhteiskunnassa (ks. esim. Saja-

vaara 1980: 55; Mantila 2001: 17; Laitinen 2006: 571; Kunnas 2007: 69).  

Nykyään language planning -termiä korvaavista suomalaisvastineista kielipo-

litiikka ja kielenhuolto ovat selvästi elinvoimaisimmat (Mantila 2001: 21). Heik-

kinen ja Mantila (2011: 36) arvioivat, että kielensuunnittelu (language planning) 

antaa kielenhuoltoon oikeakielisyyttä avaramman näkökulman.27 Kielenohjailusta 

voidaan laajimmillaan puhua kielipolitiikkana (Niemikorpi 2004: 9). Kielipolitiik-

ka tarkoittaa tietoisia toimia, joilla kielen tai kielten ja yhteiskunnan suhteita jär-

jestetään (Kotus 2013b).28 Leino (1989: 569–570) muistuttaa, että kielenhuolto on 

kielipolitiikkaa ja että kielenhuoltajan on oltava tietoinen kielipoliitikon roolistaan. 

Muutosta Suomen kielipoliittisessa tietoisuudessa ennakoi Kotimaisten kiel-

ten tutkimuskeskuksen kielipoliittinen ohjelma (2009). Siinä käsiteltiin tiiviisti 

muun muassa kielenhuollon tehtäviä ja mahdollisuuksia. (Hakulinen ym. 2009: 

46.) Tämä Suomen uusin kielipoliittinen ohjelma Suomen kielen tulevaisuus jul-

kaistiin kannanottona suomen kielen asemaan ja käyttöön. Ohjelma tekee ehdo-

tuksia suomen monipuolisen ja laaja-alaisen käytön turvaamiseksi (Hakulinen ym. 

2009: 11). Suomen valtiolla ei ole kielipoliittista toimintaohjelmaa (Laitinen 2006: 

573). Suomen kielipoliittinen ohjelma vaatiikin, että valtion on mahdollisimman 

pian aloitettava Suomen kielipoliittisen ohjelman laatiminen, jonka yhteydessä 

Suomelle laaditaan kokonaisvaltainen kielipoliittinen strategia (Hakulinen ym. 

2009: 12, 223). Suomessa kielipolitiikasta keskusteleminen on muutenkin melko 

tuore ilmiö. Hakulinen (2009: 34) jopa väittää Suomen olevan kielipoliittisesti 

tuuliajolla. Itse asiassa Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä 

                                                        
27 Language planningista ks. esim. Tauli (1968: 27); Cooper (1989: 29); Tollefson (1991: 16); Saja-
vaara (1995: 29–34); Wingstedt (1998: 4); Sajavaara (2000: 72–75); Jones & Singh (2005: 105); 
Latomaa & Nuolijärvi (2005: 197); Kolehmainen (2014: 13). 
28 Laitinen (2006: 571) kaipaa kielipolitiikan käsitteen tarkentamista: käsitteen sisältö ei ole välttämät-
tä selvä tieteentekijöillekään. Sana voi hänen mukaansa tarkoittaa muun muassa puheyhteisössä vallit-
sevia ideologioita ja uskomuksia eli käsityksiä kielestä. 



35 

(2005) on eurooppalaisen kielipolitiikan ja Euroopan maiden kielellisen tilanteen 

ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys (Johansson & Pyykkö 2005: 5). 

Kotuksen kielipoliittisessa ohjelmassa vuodelta 1998 kielipolitiikka-termin 

alaa laajennettiin koskemaan kaikkea sitä, mitä language planning sisältää (Man-

tila 2001: 20). Ohjelmassa kielipolitiikka tarkoittaa yhteiskunnan ja kielen suhdet-

ta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tehtäviä sen hoidossa (KKTKO 1998: 4). 

Esittelen seuraavaksi suomen kielen ohjailun vaiheita. Tarkemmin niistä voi lukea 

Kolehmaisen teoksesta Kielenhuollon juurilla (2014). 

2.2.1 Oikeakielisyyden aika 

Suomen kieli kehittyi 1800-luvulla kansalliskieleksi, jolle vakiintui kirjallinen 

standardimuoto (Hiidenmaa 2003: 65, ks. myös Hiidenmaa 2001: 30; Mäntynen 

2012a: 378; Kolehmainen 2014: 15). Laitinen (2006: 574) liittää 1800-luvun yh-

teiskunnallisen keskustelun piirteisiin aktiivisen kielitietoisuuden. Suomen kielen 

asemaa kansallisena virallisena kielenä kehitettiin voimakkaasti 1800-luvulla ja 

1900-luvun alussa (Latomaa & Nuolijärvi 2005: 199). 

Suomen 1800-luvun kansallinen herääminen vaikutti kirjakielen uudistukseen. 

Kun Suomi liitettiin Venäjään ja autonomian aika alkoi Suomessa vuonna 1809, 

maahan saapui romantiikan ja idealistisen filosofian myötä kansalliskieli-käsite. 

(Ks. esim. Paunonen 1992: 150–153; Rintala 1992: 48; Paunonen 1993: 85, 1996: 

544; Rintala 1998: 47, 49, 2000: 19–20). 1800-luvulle asti kirjakieli oli kirjoitettu 

kieli, jolle ei ollut vastinetta vapaassa puhekielessä. Vuonna 1863 annetun kie-

liasetuksen myötä opetus- ja virkakäyttöön tarvittiin käsitteistöltään kult-

tuurikielen tasoinen kieli: nuortunut kirjasuomi. (Itkonen 1979b: 11, 14; ks. myös 

Hakulinen ym. 2009: 25).  

Paunonen (1994: 27) korostaa kieliopillis-puristisen kielenohjailuperiaatteen 

voiton heijastumista suomalaisten kieliasenteisiin. Yhtenä merkittävimpänä peri-

aatteen noudattamisen seurauksena hän pitää kirjakielen merkityksen korostumis-

ta muiden suomen kielen muotojen, murteiden ja puhekielen, kustannuksella. 

Paunosen mukaan kielen eri muodot joutuivat näin kohtuuttoman eriarvoiseen 

asemaan: oli ”hyvää” ja ”huonoa”, ”oikeaa” ja ”väärää” suomea. Tällaiset käsi-

tykset ovat juurtuneet hänen mukaansa erittäin syvälle suomalaisten mieliin. 

Myös kansanlingvistiikassa on kanonisoitunut teoria ei-lingvistien yleisestä kie-

linäkemyksestä, jonka mukaan kielimuotojen arviointi ideaalikielen näkökulmasta 

on ei-lingvistille kaikkein tyypillisin. Esimerkiksi Vaattovaaran (2009: 241) tu-

lokset haastavat tämän teorian.  
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Nykyisin yleensä kielenhuolloksi nimitettyä kielen järjestelmän ja kielenkäy-

tön ohjailua nimitettiin Suomessa 1900-luvun puoliväliin asti oikeakielisyydeksi 

(Rintala 2000: 19). Oikeakielisyys-sana vakiintui nopeasti käyttöön, mihin Ko-

lehmaisen (2010: 24) mukaan vaikutti E. N. Setälän auktoriteettiaseman lisäksi se, 

että Virittäjä-lehti otti sanan heti käyttöön.29 Setälän tunnetuksi tekemää oikeakie-

lisyys-sanaa käytettiin Kolehmaisen (2010: 24) mukaan puoli vuosisataa kielen-

käytön ohjauksen yhteydessä. 

Oikeakielisyyskysymyksillä tarkoitettiin Penttilän (1930: 205) mukaan sitä, 

onko kieleen kuuluva tai kuuluvaksi haluttu ilmaus hyväksyttävä. Oikeakielisyys 

johti harhaan, sillä kielenohjailu ei ole aina valintaa ”oikean” ja ”väärän” välillä. 

Käsite ei enää vastannut toiminnan sisältöä. (Ks. esim. Itkonen 1975 [1972]: 11–

12; Sajavaara 1995: 36, 167; Koivusalo 1997 [1988]: 17; Maamies & Räikkälä 

1997: 275–276; Rintala 2000: 21–22; Mantila 2001: 19–20; Pokela 2004: 17; 

Kolehmainen 2014: 42–47.) Vielä 1930-luvulla Penttilä (1930: 210) määritteli 

oikeakielisyyden olevan eräitten normien, erään normisysteemin mukaisuutta. 

Nykyisin oikeakielisyydellä tarkoitetaan lähinnä oikeinkirjoitusseikkoja. Kielen-

huollossa halutaan välittää moniarvoista käsitystä kielestä mustavalkoisen ajatte-

lun sijaan. (Ks. esim. Sajavaara 1980: 56; Leino 1989: 555; Maamies & Räikkälä 

1997: 275–276; KKTKO 1998: 5; Niemikorpi 2004: 11.) Myös Kolehmaisen 

(2010: 26) mukaan kielenhuolto kuvaa oikeakielisyyttä paremmin työn laaja-

alaista luonnetta.  

Sajavaara (1983: 112; 1995: 29–34) pitää kielenhuolto-käsitettä hieman väl-

jänä ja ehdottaa ainakin sen ohella käytettäväksi käsitteitä kielenohjailu, kielenoh-

jaus tai oikeakielisyys. (Kielenhuollosta ja kielenohjailusta ks. esim. Kolehmainen 

2014: 18–19.) Mielestäni kielenhuolto on neutraalimpi käsite kuin vaikkapa oi-

keakielisyys tai kielenohjailu, etenkin koska se ei automaattisesti välitä merkitystä 

siitä, että kieleen puututaan jossakin toisaalla eikä kielenkäyttäjällä ole siihen 

osaa eikä arpaa. Nähdäkseni oikeakielisyydestä kuitenkin puhutaan sinnikkäästi 

edelleen (ks. esim. Helle 2011: 106). Oikeakielisyydestä puhuminen on mukana 

myös virallisissa kielenhuoltoinstituutioiden aktivoimissa kielenhuoltodiskurs-

seissa, joskin sen merkitys on kenties erilainen kuin arkipäivän kielipuheessa. 

Kansalliskielen hyvin ideologisesti latautuneeseen käsitteeseen sisältyy Suo-

messa vahva konnotatiivinen painolasti. Termi korostaa kielen osuutta kansalli-

                                                        
29 Kielenhuoltokysymykset olivat lähes vuosisadan ajan keskeinen osa Virittäjä-lehden sisältöä (Juuse-
la 2006: 115). Mäntynen (2003: 45) nostaa kieliasioista keskustelemisessa Virittäjän rinnalle 1940-
luvulta lähtien Yleisradion ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kielivaliokunnan. 
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sessa identiteetissä, ja sitä käytetään edelleen 2003 voimaan tulleessa kielilaissa.30 

Kansallisromanttinen taustaideologia on johtanut kirjakielen erityiseen arvostami-

seen ja toisaalta kansankielen ihannointiin. (Rintala 1998: 47–53; Mantila 2010: 

187, 199; ks. myös Mantila 2005a: 4, 2005b: 300; Finlex 2012b). 

2.2.2 Oikeakielisyydestä kielenhuoltoon 

Koska tavoitteena oli kehittää yhtenäinen kirjakieli, 1800-luvulla ja vielä 1900-lu-

vun jälkipuoliskollakin kielenhuolto oli preskriptiivistä eli ohjeita antavaa (Hii-

denmaa 2003: 294). Ahlqvistin aloitteesta perustettiin 1876 Kotikielen Seura, jon-

ka tehtävänä oli kirja- ja yleiskielen tutkimus ja kehittäminen. Suomalaisen Kir-

jallisuuden Seura asetti 1928 kielivaliokunnan, jonka tehtävänä oli palvella ylei-

söä käytännön kieliasioissa.31 Toiminta tehostui, kun kielivaliokunnan yhteyteen 

perustettiin SKS:n Kielitoimisto 1945. Kielitoimisto siirtyi Suomen Akatemian 

yhteyteen 1949, jolloin kielivaliokunnan tilalle perustettiin sille asiantuntijaeli-

meksi kielilautakunta. Vuonna 1976 perustettu Kotimaisten kielten tutkimuskes-

kus sai organisaatioonsa virallisen kielenhuollon. Nykysuomen sanakirjassa ei ol-

lut sanaa kielenhuolto vielä 1953, mutta Kielitoimisto perustettiin 1945 suomen 

kielen huoltoa varten. Osmo Ikola otti viestinnällisyysnäkökulmaa korostavan 

kielenhuolto-termin käyttöön 1951, ja oikeakielisyyden vaaliminen laajeni kielen 

yhteiskunnalliseksi tarkasteluksi. 32  Kielenhuolto muodostui vastineeksi ruotsin 

språkvårdille (saksaksi Sprachpflege33, Sprachrichtigkeit), ja se vakiintui Suo-

messa käyttöön 1950-luvulla. (Ks. esim. Ikola 1966: 233; Itkonen 1975 [1972]: 

11; Ikola 1992: 426; Rintala 1992: 58, 2000: 19; Hiidenmaa 2001: 30; Mantila 

2001: 19; Hiidenmaa 2003: 311; Häkkinen 2008: 186–187; Kolehmainen 2014: 

37. Kielitoimiston historiasta ks. myös Eronen 2005: 3.)  

Nuoren kirjakielen ohjailu on normatiivista kielenohjailua, kielen yhtenäisyy-

teen tähtäävää oikeakielisyyttä. Sen sijaan kehittyneen yhteiskunnan kielenhuol-

lon painopiste on siirtynyt yksityiskohdista vakiintuneen yleiskielen kunnossa 

pitämiseen. (Sajavaara 2000: 77–78.) Oikeakielisyys koonsi kirjakielen normeja ja 

perehdytti normeihin kouluopetuksessa, kun taas 1950-luvulta lähtien on vedottu 

                                                        
30 Kuitenkaan esimerkiksi Setälä ei käytä kansalliskieli-käsitettä tekemissään ehdotuksissa Suomen 
vuoden 1919 kielilaiksi (Karlsson 2014: 286). 
31 Ks. myös Mäntynen (2003: 40), mutta vrt. Mäntynen (2003: 45). Kollektiivista kielenhuoltoa voi-
daan katsoa olleen Suomessa jo ennen vuotta 1928 (Vaittinen 2010: 129, 140, 143).  
32 Kolehmainen (2014: 39) huomauttaa, että 1970-luvulla ilmestyneessä Facta-tietosanakirjasarjassa 
kielenhuolto määritellään kielen vaalinnaksi ja ohjailuksi. 
33 Kolehmainen (2009b: 27) suomentaa Sprachpflegen kielenvaalinnaksi tai kielenhuolloksi. 
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kielitietoisuuteen puhumalla kielenhuollosta (Sajavaara 2000: 68). Kolehmaisen 

(2010: 25–26; ks. myös Kolehmainen 2014: 112–116) mukaan kielenhuolto-sanaa 

käytettiin vielä 1950-luvulla varovasti ja se pääsi sanakirjoihin vasta paljon myö-

hemmin. Tosin E. A. Saarimaa käytti artikkelissaan (1947a: 218–219) suomen-

noksena kielenhuolto-termiä jo 1940-luvulla (Rintala 2000: 19).  

Kielenhuolto-nimitys alkoi yleistyä käyttöön suomen kielessä samaan aikaan, 

kun tietoisen kielenohjailun asema alkoi entistä selvemmin vakiintua yhteiskun-

nan palveluksessa. Se juurtui yleiseen käyttöön parissa vuosikymmenessä, ja 

nimitys oikeakielisyys alkoi jäädä taka-alalle. (Ks. esim. Itkonen 1975 [1972]: 11–

12; Maamies & Räikkälä 1997: 275–276; Rintala 2000: 19–23; Mantila 2001: 19–

20; Kalliokoski 2004: 137; Pokela 2004: 75–84; Kolehmainen 2014: 25, 110–116.) 

Kielitoimiston johtajalla Matti Sadeniemellä oli suuri vaikutus kielenhuolto-

termin yleistymiseen 1950-luvulla (Rintala 2000: 19, 22; ks. myös Pokela 2004: 

84, 94). Kalliokoski (2004: 137) toteaa, että kielenhuollon suosiminen toi mahdol-

lisuuden kielenohjailun maineen puhdistamiseen. 

2.2.3 Kielenhuolto nykyään 

Suomessa virallista kielenhuoltoa edustaa Kotuksen kielenhuolto-osasto eli Kieli-

toimisto (ks. esim. Rintala 1994: 3; Maamies & Räikkälä 1997: 272; Kolehmai-

nen 2014: 16). Kielenhuolto tarkoittaa kaikkia toimia, joilla tarkastellaan ja kom-

mentoidaan kieliyhteisössä kielen toimivuutta ja onnistuneisuutta. Kielenhuollon 

kaksi pääsuuntaa ovat rakenteen suunnittelu ja kielen aseman suunnittelu tai oh-

jailu. (Hiidenmaa 2001: 30.) Hiidenmaan (2003: 49) mukaan kielenhuolto on yhä 

enemmän kielen analyysiä, jonka päämääränä ei ole arvottaminen.  

Lain mukaan kielen asiantuntijana toimivan Kotimaisten kielten keskuksen ta-

voitteena on edistää toimialansa kielten käyttöä yhteiskunnassa. Keskuksen suomen 

kieleen liittyviä tehtäviä on muun muassa kielen huollon, neuvonnan ja sanakirjatyön 

lisäksi kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus. (Finlex 2012a.) Kielen-

huollossa kuvataan Kotuksen mukaan kielenkäyttöä ja annetaan kielenkäytöstä mah-

dollisimman tarkoituksenmukaisia ohjeita. Kielen rakenteiden huollossa ohjaillaan 

kirja- ja yleiskieltä, ja tekstinhuollossa tarkastellaan yksittäistilanteiden kielenkäyttöä. 

Lisäksi kielen aseman huollossa seurataan kielen yhteiskunnallista kehitystä ja pyri-

tään vaikuttamaan kieliyhteisön asenteisiin kielipoliittisilla kannanotoilla. Kielilauta-

kuntien tehtävänä on päättää kielenkäyttöä koskevista periaatteellisista tai yleisluon-

teisista suosituksista. (Kotus 2012b; ks. myös Hiidenmaa 2003: 273.) Kielenkäytön 

sääntöjen sijaan nykyisin puhutaan mieluummin suosituksista tai ohjeista (ks. 
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esim. Kolehmainen 2014: 24). Viime vuosikymmeninä variaation tarkastelu on 

vakiintunut kielenhuollon sisällöksi (Hiidenmaa 2001: 30). Yleiskielen vakiintu-

neisuuden vuoksi kielenhuollon painopiste on nykyisin kokonaisuuksissa (Maa-

mies 1994: 508; Maamies & Räikkälä 1997: 275–276; suositusluonteisesta työstä 

ks. esim. Sajavaara 1995: 164, 2000: 69). Laajassa mielessä kielenhuoltoa tekevät 

kielenkäyttäjät (Hiidenmaa 2001: 30; ks. myös esim. Sajavaara 1995: 77–78; 

Hiidenmaa 2007: 123, 128). Tutkimusasetelmani kiinnittää huomiota toisaalta 

toimitushenkilökunnan tuntemiin kielenhuoltosuosituksiin ja toisaalta sen itse 

tekemään kielenhuoltoon muun muassa selvittämällä heidän käyttämiään kielen-

huollon apuneuvoja. 

Fennistit ovat kirjoittaneet viime vuosina useita teoksia kielenhuollosta kan-

santajuisesta näkökulmasta, ja niissä näkyy nykyaikainen asennoituminen kielen-

huoltoon. Teoksessa Suomen kieli – who cares? (2003) Hiidenmaa käsittelee 

suomen kielen tuhoutumiseen liittyviä turhia pelkoja. Muikku-Wernerin toimitta-

mat Kielipoliisin käsikirja (2005) ja sen jatko-osa Sillä tavalla! (2006) pyrkivät 

viihdyttämään ja innostamaan kielenhuoltoon muun muassa kehottamalla ilmian-

tamaan kielirikolliset. Kotilainen on kirjoittanut teoksen Suomensuojelija. Ohje-

kirja kielen pelastamiseen (2009), jonka mukaan suomen kieli ei pelastu valitta-

malla eikä yhdyssanavirheitä korjailemalla. Arvin kielioppaassa (2009) Lind 

(Lind & Karttunen 2009: 15, 120) kirjoittaa muun muassa suomen kielen muut-

tumisesta ja kehittymisestä, jota usein luullaan rappeutumiseksi. Heikkinen ja 

Mantila kokoavat teoksessaan Kielemme kohtalo (2011) ajankohtaista suomen 

asemaan liittyvää keskustelua ja tutkimustietoa. Eloranta puolestaan käsittelee 

teoksessaan 125 myyttiä suomen kielestä (2014a) suomeen ja sen sääntöihin liit-

tyviä uskomuksia. Hän on suomen kielen maisteri ja Helsingin Sanomien toi-

mittaja, joka on erikoistunut tekstien editointiin ja kielenhuoltoon. Popularisoi-

duilla teoksillaan fennistit reagoivat ei-lingvistien aktivoimaan kielenhuoltopu-

heeseen kärjistämällä ja jopa ironisoimalla perinteisiä käsityksiä suomen kielen 

tulevaisuudesta ja kielenhuoltajien asenteista. 

2.2.4 Oikeakielisyys- ja kielenhuoltoperiaatteet eri aikoina 

Kirjakieli tarvitsee normittamista, mutta on vaikea sanoa, mihin normien tulee 

pohjautua (ks. esim. Itkonen 1975 [1972]: 18; Leino 1989: 569). Sajavaara (1995: 

10) linjaa kielenohjailun ongelmaksi muutoksen ja systeemin säilyttämisen väli-

sen tasapainon tavoittelun. Hän näkee ongelmia kielitieteilijöiden halussa nähdä 

vanhastaan standardikielen kehittäminen neutraalina toimintana (Sajavaara 1995: 
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37; tavoitteiden tunnepitoisuudesta ks. Sajavaara 1995: 42). Ontermaan (2005: 

342) mukaan 1900-luvun kielenhuoltoihanteet juonsivat juurensa osin 1800-

luvulla kehittyneisiin näkemyksiin. Paunonen (1993: 81) linjaa, että 1800-luvulla 

vakiintuivat vuosikymmenten ajaksi periaatteet, joiden mukaan suomea on ohjail-

tu tietoisesti ja opetettu koulussa. Sajavaara (1995: 1) toteaa, että kielenhuollosta 

oli 1990-luvulla alettu viritellä periaatteellista keskustelua pitkän tauon jälkeen.  

Kielen normien voi Mäntysen (2012a: 378) mukaan nähdä perustuvan kieli-

ideologioihin. Hiidenmaa (2003: 295) näkee kielessä useita rinnakkaisia ja jopa 

ristiriitaisia normijärjestelmiä ja muistuttaakin, että kirjakieli ei ole enää yhtenäi-

nen kielenmuoto (Hiidenmaa 2003: 230). Sajavaara (2000: 85–89) luettelee kol-

me kirjakielen kehitykseen vaikuttavaa yhteiskunnallista arkki-ideologiaa34: im-

perialismin (kolonialismin), nationalismin ja internationalismin. Hän lisää näihin 

myös demokraattisuuden ja traditionalismin. Vanhastaan ”oikeaa” on usein ollut 

se, mikä on kielen idean mukaista, puhdasta ja aitoa, kun taas kielenhuollon ai-

kana kielenohjailussa on entisestään luovuttu ilmausten jakamisesta oikeisiin ja 

vääriin. Kielenhuolto lähtee liikkeelle käytännöllisemmältä pohjalta: sille on 

ominaista ajatus kielestä toiminnan välineenä, huollettavana työkaluna. Sajavaa-

ran (2000: 100) mukaan kielenohjailun tavoite on kielen funktionaalisesta toimi-

vuudesta huolehtiminen. Hän kärjistää, että oikeakielisyys-käsitettä on karteltu ja 

kielenhuolto-käsitettä suosittu turhaan. Hän myöntää terminvaihdon muokanneen 

asenteita jonkin verran, mutta korostaa silti, että normin ja kielivirheen määritte-

lystä ei päästä eroon. (Sajavaara 1983: 112, 1995: 29–34; normin määritelmästä 

ks. esim. Kolehmainen 2014: 19–20.)  

Suomen kieli kehittyi Häkkisen mukaan 1800-luvulla niin nopeasti, että jär-

jestelmälliseen kielenhuoltoon ei ollut teoreettisiakaan mahdollisuuksia. Normeis-

ta alettiin päästä sopimukseen vasta 1800-luvun lopussa. (Häkkinen 2008: 182.) 

Sajavaara (1995: 119) arvioi, että nykyisen suomen kirjakielen perusta oli vakiin-

nutettu 1880-lukuun mennessä. 

Suomessa ei ole julkaistu laajaa kielensuunnittelua koskevaa teoreettista esi-

tystä Helsingin yliopiston suomen kielen professorina 1893 aloittaneen E. N. 

Setälän (1864–1935) Kielentutkimus ja oikeakielisyys -nimisen virkaanastu-

jaisesitelmän jälkeen (Mantila 2001: 17; ks. myös Penttilä 1930: 206; Paunonen 

                                                        
34 Ks. myös Sajavaara (1995: 81); vrt. Mantilan (2010: 179–205) esittelemät kielenhuoltosuositusten 
taustalla 1990- ja 2000-luvulla vaikuttaneet ideologiat. Mäntynen ynnä muut (2012: 335) huomautta-
vat, että toisessa tutkimusperinteessä voitaisiin nimittää kieli-ideologioiksi Sajavaaran (2000: 85–89) 
esittelemiä kielinäkemyksiä, kuten instrumentalismia. 
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1992: 154; Häkkinen 2008: 132; vrt. Sajavaara 1995: 142).35 Häkkinen (2008: 

134) arvioi Setälän nähneen suuret linjat ja uudenlaisen kielihistorian haasteet. 

Sajavaara (1995: 70) taas on sitä mieltä, että Setälä ei alkanut luoda varsinaista 

kielenhuolto- tai kirjakieliteoriaa. 

Setälä pohti virkaanastujaisesitelmässään oikeakielisyyden periaatteita erityi-

sesti Uppsalan yliopiston professorin Adolf Noreenin esittämiä ajatuksia mukail-

len (Setälä 1921 [1894]: 65–71; Häkkinen 2008: 132, 184; Kolehmainen 2014: 

26–30, 165). Setälä jakoi kielen kehittäjät kolmeen päätyyppiin, joskin hän 

muokkasi Noreenin esittelemiä tyyppejä nimityksineen Suomen oloja vastaaviksi 

(Häkkinen 2008: 132). Noreen luokittelee 1) kirjallishistoriallisen, 2) luonnonhis-

toriallisen ja 3) järkiperäisen eli tarkoituksenmukaisuuden kannan.36 Kirjallishis-

toriallisen kannan mukaan oikeakielisyys perustuu menneen ajan kielenkäyttöön, 

luonnonhistoriallisen käsityksen mukaan sen sijaan puhuttuun kieleen. Tarkoituk-

senmukaisuuskannan mukaan väärää on kielenkäyttö, joka ei tee ajatusta ymmär-

rettäväksi. Kieliopillinen ja kansankielinen kanta ovat kulkeneet Suomessa rin-

nakkain.37 (Setälä 1921 [1894]: 65–71, 84.) Paunonen (1992: 160, 1993: 83) kriti-

soi, että oikeakielisyysmiesten ääni on ohjannut kaikissa oppilaitoksissa suomen 

kielen käyttöä. Nordlund (2004: 312–313) huomauttaa, että kansankielisyyskan-

nalle ja kieliopillisuuskannalle on yhteistä ajatus puhtaasta suomen kielestä. 

Tarkoituksenmukaisuuskannan mukaan parasta on se, minkä kulloinenkin 

yleisö käsittää tarkimmin ja nopeimmin ja mikä on esittäjän helpoin tuottaa. 

Taustalla on näkemys kielestä viestintävälineenä (ks. luku 7.2.4). (Noreen 1895 

[1887]: 162; Itkonen 1975 [1972]: 49, 52.) Tarkoituksenmukaisuuskanta osoittau-

tuisi Setälän mielestä käytännössä mahdottomaksi (Setälä 1921 [1894]: 112).38 

Setälä (1921 [1894]: 124) uskoi parhaan kielen syntyvän käytännön ja tarkoituk-

senmukaisuuden kompromissista. Hän (1921 [1894]: 95) totesi, ettei mikään nä-

kökannoista sisältänyt yksinään koko totuutta (ks. myös Häkkinen 2008: 132–133, 

                                                        
35 Myös ennen sitä yleisten kielenohjailuperiaatteiden punnitseminen on ollut vähäistä (ks. Setälä 1921 
[1894]: 64). Ennen Setälää oikeakielisyyteen on ottanut kantaa Arvid Genetz (1887) Muistutuksia 
uuden raamatunsuomennoksen kielestä -teoksessaan, josta Penttilä (1930: 220–222) nostaa esiin 
useita kielen oikaisuperusteita, kuten käytännön, selvyyden eli tarkoituksenmukaisuuden ja alkuperäi-
syyden.  
36 Noreenilla (1895 [1887]: 144) literär-historiska, natur-historiska ja rationella ståndpunkter. 
37 Setälä (1921 [1894]: 71) nimittää kirjallishistoriallista kantaa mieluummin etymologiseksi tai kie-
liopillisuuskannaksi, samoin luonnonhistoriallista kantaa kansankielisyyskannaksi (Setälä 1921 [1894]: 
79). Ks. myös Paunonen (1992: 154, 173); Paunonen (1994: 17–20); Sajavaara (1995: 64–69, 95–98); 
Paunonen (1996: 545–549); Nordlund (2004: 289); Pokela (2004: 28); Mantila (2005a: 4); Häkkinen 
(2008: 132). 
38 Vrt. Kolehmainen (2010: 24), jonka mukaan Setälä julistautui Noreenin tarkoituksenmukaisuusnä-
kemyksen kannattajaksi. 
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184). Setälä oli Häkkisen (emt.) mukaan sitä mieltä, että yhdistämällä sopivassa 

suhteessa eri kantoja saavutettaisiin paras tulos.  

Yleiskielen kehityksessä vaikuttaa kaksi vaatimusta: vakaa kielimuoto on säi-

lytettävä ja kielen tulee taipua ilmaisemaan uusia asioita (Setälä 1921 [1894]: 

116). Kielivirhe on kieliyhteisön kielenkäytön kanssa jonakin aikana ristiriitainen 

ilmaus (Setälä 1921 [1894]: 120; ks. myös Häkkinen 2008: 133). Setälän mielestä 

(1921 [1894]: 122–124) oikeakielisyyskantojen päävirhe on siinä, että kielivirhe-

käsitteen relatiivisuutta ei ole myönnetty ja käsitykset ilmausten paremmuudesta 

ja oikeellisuudesta on sekoitettu. Setälän kielivirheen määritelmästä vastakkaisen 

näkemyksen on esittänyt esimerkiksi Penttilä (1930: 214). Hän kritisoi sitä, että 

kielivirhe asetetaan riippuvaiseksi kielestä ja että määrittely edellyttää kieliyhtei-

sön kielenkäytön olevan aina oikeaa. Sajavaara (1995: 18) puolestaan on sitä 

mieltä, että vaikka Setälän määritelmää kielivirheestä pidetään väljänä, näkemys 

on silti nykyaikainen.39 Sadeniemen (1952: 143) mukaan normaali aikuinen hal-

litsee yhteisön kielenkäytön, mutta virheitä syntyy limittäisten kieliyhteisöjen 

takia. Koivusalon (1980: 27) mukaan kielivirhe on asiatekstissä kirjakieleen kuu-

lumaton muoto tai ilmaus, kun taas Sajavaara (1995: 19) määrittelee kielivirheen 

tarkoittavan kirjakielen normien vastaisia rikkeitä. Itse ymmärrän kielivirheen 

kielenhuollon suositusten vastaisena muotona niissä yleiskielen käyttötilanteissa, 

joissa suosituksella ehdottomasti torjutaan vaihtoehtoinen tapa ilmaista asia. 

Nuolijärvi (1992: 49) pitää suomalaista yhteiskuntaa edelleen hyvin normatii-

visena ja puristisena. Kirjakielen johtavaksi kehittämisperiaatteeksi olikin vakiin-

tunut jo 1800-luvun lopulla tiukka kieliopillis-puristinen näkemys, jonka mukaan 

kieli on systemaattinen, täydellinen järjestelmä. Kielestä hahmottui mekaaninen ja 

jäykkä kuva. (Paunonen 1994: 21; valmiudesta äärimmäiseen purismiin ks. myös 

Sajavaara 1995: 209; Häkkinen 2008: 185–186.) Snellmanilaiseen suomalaiskan-

salliseen ideologiaan liittyi kielellinen purismi, puhdasoppisuus, joka tarkoittaa 

pyrkimystä karkottaa vieraat ilmaukset ja korvata ne kotimaisilla.40 Purismin aja-

                                                        
39 Paunosen (1992: 174) mielestä Setälän ajatukset olivat omana aikanaan radikaaleja eikä niillä siksi 
ollut käytännössä vaikutusta. 
40 Suomeen näitä vaikutteita tuli muun muassa kansallissosialistisesta Saksasta. Vuoden 1929 Virittä-
jässä kielivaliokunnan jäsen E. A. Saarimaa (1929: 350–354) kertoi ihailevaan sävyyn Saksan oikea-
kielisyysvalvonnan asemasta. Hänen kielioppaassaan Huonoa ja hyvää suomea (1930) näkyi saksalai-
sen kansallishenkisen purismin vaikutus: teos kannusti kielen puhdistamiseen ruotsin vaikutuksesta. 
Painotus näkyy myös Saarimaan laajennetussa Kielenoppaassa (1947b). Teos ehti muokata monen 
sukupolven kielenhuoltokäsitystä, koska juuri muita kielenkäyttöoppaita Suomessa ei ilmestynyt liki 
neljäänkymmeneen vuoteen. (Kolehmainen 2009b: 25, 27; ks. myös Rintala 1998: 58; Kolehmainen 
2009a: 11, 2014: 80–81, 129–133, 184–188.) Häkkinen (2008: 186) huomauttaa, että Suomen kouluis-
sa Saarimaan legendaarista Kielenopasta käytettiin oppikirjana jopa 1960-luvulle asti. 
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tuksia ryhdyttiin toteuttamaan täydellä teholla 1800-luvulla. Svetisismejä kitket-

tiin vielä 1950-luvulla. Tosin Sajavaara (1995: 133) arvioi vahvan puristisen ot-

teen jatkuneen kielenohjailussa vain 1930-luvun loppuun. Setälän (1921 [1894]: 

85) mukaan purismin ajatuksia toteutettiin jo ennen 1900-lukua. (Purismista ks. 

myös esim. Setälä 1921 [1894]: 85–90, 137; Rapola 1965: 134; Sajavaara 1980: 

66–67; Paunonen 1992: 165, 1993: 83–87, 1994: 20–21; Sajavaara 1995: 44, 52, 

55–57, 105, 150, 160; Paunonen 1996: 545–549; Karvonen 1997: 11–12; Rintala 

1998: 53–58, 2000: 20–21; Sajavaara 2000: 96–100; Hiidenmaa 2001: 30, Nord-

lund 2004: 290–297; Wright 2004: 57–60; Kolehmainen 2014: 28–29, 82, 175–

183.) Luonteeltaan purismi voi olla kansallista tai sosiaalista. Näistä jälkimmäi-

sellä norjalainen kielitieteilijä Lars Vikør (2007: 172) tarkoittaa sitä, että va-

rieteettia tai jonkin ryhmän kieltä ei arvosteta eikä sen piirteitä hyväksytä julki-

seen käyttöön.  

Ikola (1994: 6) pitää suomalaisen kielenhuollon puristista vaihetta välttämät-

tömänä. Purismi säilyi yhtenä suomen kirjakielen kehittelyn keskeisenä juonteena 

aina 1900-luvun puoliväliin asti. Myös Mantilan (2005a: 5) mukaan kielenhuollon 

traditio on maassamme melko puristinen. Suomalaisesta kielenhuollosta voi nos-

taa esiin jopa 1980-luvulle saakka puristisen ajattelun mukaisia seikkoja (Mantila 

2010: 187).  

Setälän virkaanastujaisesitelmän jälkeen kielenohjailun periaatteita on muo-

dostanut Penttilä (1930: 224–228; ks. myös esim. Kolehmainen 2014: 34–35, 

165). Hän esitteli 1930 Virittäjässä viisi oikeakielisyysperiaatettaan, jotka ovat 

pyrkimys vakinaisuuteen, johdonmukaisuus, tarkoituksenmukaisuus, esiinty-

mäyleisyys ja aitous. Penttilä (1930: 224, 228) kuitenkin korostaa, että periaatteis-

ta mikään ei ole yksin riittävä ja että periaatteet ovat keskenään usein ristiriitaisia. 

Vielä 1990-luvun lopussa Rintala (1998: 62) piti Penttilän periaatteita edelleen 

seuraamisen arvoisina. Niitä on kuitenkin myös kritisoitu. Esimerkiksi Hiidenmaa 

(2003: 282–284) peräänkuuluttaa pientä täsmennystä Penttilän esittämiin periaat-

teisiin, sillä ne törmäävät hänen mukaansa toisiinsa monin tavoin. 

Vuosikymmenten varrella kielenohjailun ihanteet ovat vaihdelleet. 1900-

luvun lopussa huomio kiinnittyi teksteihin ja niiden ymmärrettävyyteen. (Hii-

denmaa 2001: 30.) Hiidenmaa (2003: 284) nimeää kolme kielen rakenteen huol-

lon painoalaa: hänen mukaansa tarvitaan erilaisia oikeinkirjoitusohjeistoja, moni-

puolista ja laajaa erikoisalojen sanastotyötä sekä sanojen ja merkitysten käyttöalo-

ja ja esiintymiä kuvaavia sanakirjoja. Kielenhuollon sijaan nykymaailmassa voi-

taisiin Hiidenmaan mielestä puhua neljästä erillisestä toiminnasta, jotka ovat kir-

jakielen kuvaus, oikeinkirjoitus, hyvien tekstien edistäminen ja kielipolitiikka. 
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Kielipolitiikka on hänen mukaansa yhteistä tekemistä, jossa tehdään yhteisiä pää-

töksiä keskustelujen pohjalta. (Hiidenmaa 2003: 301–303.)  

Suomalainen viestintäkulttuuri on muuttanut suhtautumistaan julkiseen pu-

heeseen ja sen muotoon (Mantila 2001: 22). Usein väitetään puhe- ja kirjakielen 

etääntyneen toisistaan liikaa. Yhteistä yleiskieltä ei silti voida säilyttää ilman 

kielenhuoltoa ja normeja. (Maamies 2002c: 3, 2002d: 11.) 1900-luvun lopulla osa 

suomesta, sen käytöstä ja käyttäjistäkin oli jo kielenohjailun tavoittamattomissa. 

Kielenohjailu joutuu ottamaan kantaa siihen, kuinka suureksi kirja- ja puhekielen 

välinen ero on mielekästä päästää ja kuinka eron kasvaminen on estettävissä. 

Ratkaisuna voisi Paunosen (1996: 553) mielestä olla yhä suuremman variaation 

hyväksyminen kirjakielessäkin.41 Ikolan (1994: 3) mukaan suomi pysyy käyttö-

kelpoisena yhteisenä kommunikaatiovälineenä ainoastaan säilyttämällä jonkinas-

teisen yhtenäisyyden.  

Rintalan (2000: 19) mukaan kielenhuolto on kehittynyt järjestelmälliseksi 

toiminnaksi, mutta keskustelu ohjailuperiaatteista ei ole käynyt turhaksi.42 Leino 

kaipaa kielenohjailuun keskustelua, joka ulottuu sen lähtökohtiin. Hän pitää nor-

minantoperusteita liian usein implisiittisinä ja kokee, että ratkaisujen perustelujen 

oikeellisuutta ei ole tarpeeksi pohdittu. (Leino 1989: 569.) Myös Heikkinen 

(1999b: 5) toivoo, että julkisissa kielenohjailukirjoituksissa mietittäisiin entistä 

useammin, millaisiin kielikäsityksiin ohjailu nojaa. Leino (1989: 555) pohtii, 

pitäisikö kirjakieltä koskevia asenteita muovata vieläkin suvaitsevammiksi. Hän 

kritisoi sitä, että kielenhuollossa esitettyjä perusteluja ei voida johtaa selkeistä 

lingvistisistä periaatteista (vrt. Anhava 1990: 125).43 Leino (1989: 566–567) kiin-

nittää huomionsa myös siihen, että kielenhuollon kannanoton määrää viime kä-

dessä usein kielenhuoltajan asennoituminen.  

Vaikka kielenhuollon periaatteita ei ole kovin usein päivitetty, periaatteita on 

haluttu uudistaa. Esimerkiksi Kieli ja sen kieliopit -mietintö (1994: 258) vuodelta 

1994 pitää välttämättömänä suomen kirjakielen normitusperiaatteiden yksityis-

kohtaista uudelleenarviointia puhekielen ja kirjakielen muuttuneen suhteen vuoksi. 

Sajavaara (1995: 4) kuitenkin kritisoi sitä, että mietintö ei anna perusteita uudel-

leenarvioinnille, eikä Rintala (2000: 23) nähnyt vielä 2000-luvun alussakaan uu-

delleenarviointia tarpeelliseksi. Mäntynen (2003: 167) painottaa sitä, että kielen-

                                                        
41 Ks. myös esim. Rintala (1992: 63); Paunonen (1994: 27–28). 
42 Kielenhuollon tarpeellisuudesta ks. myös esim. Leino (1989: 556). 
43 Sajavaara (1995: 3) huomauttaa fennistien 1980–90-lukujen taitteessa Virittäjässä käymästä kie-
lenohjailukeskustelusta (Leino 1989, 1990; Koivusalo 1990a, 1990b; Anhava 1990; Ikola 1992), että 
kaikki siihen osallistuneet provosoituivat aiheesta, kuten kielenhuoltokeskusteluissa on ollut tapana. 
Ks. myös Sajavaara (1995: 3–4); Mäntynen (2003: 39); Juusela (2006: 117–120).  
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huollon käytännön ratkaisujen tulisi rakentua laajoille ja systemaattisesti sovituil-

le periaatteille, jotta kielenohjailussa olisi todellista periaatteellisuutta (periaattei-

den uudistamistarpeesta ks. esim. Mäntynen 2003: 167–169).  

Suomen kielen lautakunnan puheenjohtajuuskaudellaan Mantila (2005a, 2010) 

on muotoillut näkemyksensä kielenhuollon periaatteista.44 Nationalismi on aina 

ollut merkittävä kielenhuollon taustaideologia (Mantila 2010: 191), ja esimerkiksi 

1800-luvun kielenohjailun periaatteissa voi havaita nationalistisia piirteitä (Män-

tynen 2003: 32).45 Keskeisiksi kielenhuollon taustaideologioiksi Mantila nostaa 

vuorovaikutuksen, demokratian ja identiteetin, joiden pohjalta hän muodostaa 

näkemyksensä kielenhuollon periaatteista. Mantilan esittämät vuorovaikutusperi-

aatteet ovat seuraavat: 1. Kielen ilmaisuvarat kasvavat ja muuttuvat vuorovaiku-

tuksessa. 2. Kielen tehtävä on välittää tietoa, rakentaa sosiaalisia suhteita ja 

ilmaista tunteita. Demokratiaperiaatteita Mantila määrittelee kaksi: 3. Suomi äi-

dinkielenä merkitsee yksilön vapautta käyttää sitä kaikilla elämänaloilla. 4. Yh-

teisölliseltä kannalta demokratiaperiaatteen soveltaminen tarkoittaa, että yleis-

kieli kuuluu kaikille. Identiteettiperiaatteisiin kuuluu seuraava: 5. Suomi on elävä 

ja joustava kansalliskieli, joka pystyy ottamaan vastaan uusia vaikutteita koko 

ajan. (Mantila 2010: 194–199.)46  

Mantilan periaatteet eroavat Penttilän (1930: 224–228) periaatteista: Mantila 

toteaa monikerroksisten periaatteidensa etenevän taustaideologiasta ja kielikäsi-

tyksestä periaatteeseen ja käytännön toteutukseen. Hän huomauttaa niiden myös 

korostavan sosiaalisia, kulttuurisia ja viestinnällisiä seikkoja enemmän kuin Pent-

tilän periaatteiden. (Mantila 2010: 194, 203, ks. myös 2005a: 4–9.) Onkin mielen-

kiintoista nähdä, miten fennistien esittelemät kielenhuollon taustaideologiat tule-

vat näkyviin informanttieni teksteissä. Niin Mantila (2010: 203) kuin Penttiläkin 

(1930: 224, 228) näkevät kielenhuollon periaatteiden välillä jonkinlaista ristivetoa. 

Yksiselitteisten kielenhuoltosuositusten antaminen ei ole mutkatonta.  

2.3 Paikallislehtien ja muiden sanomalehtien kieli 

Lehtikieli on ollut tarkastelun kohteena fennistiikassa pitkään. Esimerkiksi jo 

1900-luvun alun Virittäjässä on ollut Oikeakielisyyttä-palstalla Sanomalehtikieltä-

osasto, jossa kirjoittajat ovat luetelleet lehtien kielivirheitä (ks. esim. Ojansuu 

1904: 99–100, 1905: 39–40). Kuten edellä on tullut esiin, viestinten käyttämällä 

                                                        
44 Kielenhuoltoideologioista ks. Sajavaara (1995: 81–90, 2000: 85–89). 
45 Nationalismista ks. esim. Wingstedt (1998: 26–33); Wright (2004: 57–58). 
46 Ks. myös Mantila (2005a: 6–8); Heikkinen & Mantila (2011: 168). 



46 

kielellä on vaikutusta niiden yleisöön. Lehtien kieli vaikuttaa sekä Lahdenmäen 

että Mäkisen mielestä lukijoiden käsityksiin oikeakielisyydestä [sic!]: siihen, mi-

ten suomea tulee kirjoittaa. (Mäkinen 1992: 215–217; Lahdenmäki 2001: 16.)  

Väliverronen (2011a: 24) linjaa journalismin kenties tärkeimmäksi yhteis-

kunnalliseksi tehtäväksi roolin demokratian ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Perintei-

sesti lehden tärkein tehtävä on ollut tietojen välittäminen, informaatio (ks. esim. 

Okkonen 1961: 9). Teikarin (1981: 58) mukaan lehdistön tehtäviä taas ovat uutis-

ten välittäminen, ajanvietteen tarjoaminen, mielipiteiden muokkaaminen ja ilmoi-

tusten välittäminen. Kieli välittää tietoa, ja kielenohjailun kohde on asiatyyli 

(Karvonen 1993: 89–90). Toimittajan on kirjoitettava tekstiä, jonka suurin osa 

suomalaisista ymmärtää (Lahdenmäki 2001: 16), joten lehtikielen asiatyyli siirtyy 

kohti arkista käyttökieltä (Mäkinen 1992: 226).47  

Järventaus (1996: 570) näkee kielen huoltajien ja käyttäjien välillä edelleen 

kulttuurieron.48 Koenkin, että toimitushenkilökunta työskentelee niin sanottujen 

maallikkokielenkäyttäjien ja lingvistien välimaastossa. Toisaalta työntekijöillä on 

hyvinkin erilaiset kielenhuollon perustiedot vaihtelevien koulutustaustojensa 

vuoksi. Sanomalehtien määrän kasvaessa Suomessa 1800-luvun jälkipuoliskolla 

toimittajien koulutustaso aleni ja opintonsa keskeyttäneistä ylioppilaista alkoi 

muodostua ammattitoimittajien ryhmä. Boheemeista elämäntaiteilijoista tuli kir-

joittavia virkamiehiä, ja lehtimieskoulutus alkoi 1920-luvulla. (Tommila 1994: 

43–44; Salokangas 1998: 199.) Miettinen (1981: 21) kuitenkin arvioi 1980-luvun 

alussa toimittajien koulutustason parantuneen ja asiantuntemuksen lisääntyneen. 

Kuitenkin Suholan, Turusen ja Variksen (2005: 13) mukaan vielä 1990-luvun 

alussa ajateltiin usein, että paras journalistitutkinto on siirtyä toimittajaksi ilman 

tutkintoa mahdollisimman monen approbatur-arvosanan opintojen keskeyttämisen 

jälkeen.  

Suomessa toimittajien yliopistokoulutus alkoi Helsingin Yhteiskunnallisen 

korkeakoulun sanomalehtitutkinnosta (Salminen 1998: 45). Sanoman toimittaja-

koulu alkoi vuonna 1967, ja toimittajakoulun peruskurssit päättyivät 2008 (Sa-

noma 2012). Yliopistotasoinen viestinnän ja journalistiikan koulutus laajentui 

Suomessa 1970-luvulta alkaen. Journalismia ja viestintää on voinut opiskella 

ammattikorkeakouluissa ja opistotasoisilla kursseilla. Lisäksi Alma Media aloitti 

                                                        
47 Viestinten kielen muuttumisesta arkisemmaksi ks. myös Sajavaara (1995: 191). 
48 Tutkimuksessani näkyy sekä kielentutkijoiden että toimitushenkilökunnan näkökulma suomalaiseen 
kielenohjailuun. Makkonen-Craig (2005: 238) pitää kielentutkijan ja toimittajan dialogia parhaimmil-
laan molempien kannalta hyödyllisenä sillan rakentamisena, jolloin yhdistetään käytäntöön kielellisen 
ja tekstuaalisen analyysin tulokset.  
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toimittajakurssit Tampereella vuonna 1997. (Salminen 1998: 46–47.) Kun ammat-

tikorkeakoulujärjestelmä perustettiin Suomeen, samalla alkoi toimittajien ja 

yleensä viestinnän alan ammattilaisten kouluttaminen ammattikorkeakouluissa eli 

ensimmäistä kertaa niin sanotusti opistotasolla. Toimittajana ja Suomen Journalis-

tiliiton koulutusvaliokunnan vetäjänä toimivan Maija-Leena Nissilän mukaan 

tällä hetkellä viestinnän koulutusta tarjoavista ammattikorkeakouluista neljässä on 

journalismin koulutusohjelma: Haaga-Heliassa, Metropoliassa sekä Oulussa ja 

Turussa. Lisäksi yliopistoissa opetetaan journalismia Tampereella ja Jyväskylässä. 

Helsingin yliopistossa voi opiskella viestintää ja Taideteollisessa korkeakoulussa 

aikakauslehtijournalismia. (Nissilä, sähköpostiviesti 25.2.2014.)  

Joukkoviestinnän tuottajat ovat tärkeä kielenhuollon kohde, koska lehdet, ra-

dio ja televisio luovat herkästi seurattavia kielenkäytön malleja (ks. luku 7.2.3; 

Koivusalo 1980: 29; Laaksonen 1984: 232; ks. myös esim. KKTKO 1998: 8). 

Okkonen (1961: 104) korostaa, että lehtikieli ei ole kielen poikkeama, vaan lehti-

työn erikoisluonteeseen sopeutunut osa kieltä.49  

Hyvä lehtikieli ohjailee Mäkisen mukaan kielen kehitystä. Lisäksi se poimii 

yleiskieleen murrealueiden värikkyyttä ja vakiinnuttaa käteviä ilmauksia. (Mäki-

nen 1992: 214.) Okkonen (1961: 105) puolestaan luonnehtii hyvän lehtikielen 

olevan lyhytsanaista, lyhytvirkkeistä, lyhytkappaleista, outoja sanoja ja sanontoja 

välttävää, iskevää, vain tosiasioita välittävää ja täsmällistä (ymmärrettävyydestä 

vuorovaikutusdiskurssissa ks. luku 7.2.2). Okkosen (1961: 104) mielestä kieli on 

toimittajalle arkinen työkalu; sitä parempi, mitä helppokäyttöisempi ja kätevämpi 

(ks. luku 7.2.4).  

Koska lukija näkee journalistisesta työprosessista vain tekstin ja kielen, Suho-

lan, Turusen ja Variksen (2005: 138) mukaan voidaan ajatella, että toimittajan 

kieli on jutun julkisivu, johon kannattaa panostaa (ks. luku 7.2.1). Salminen (1998: 

253) korostaa hyvän journalistin ominaisuuksista muun muassa synnynnäistä 

verbaalista lahjakkuutta, taitoa kirjoittaa tai esittää uutinen nopeasti ja elegantisti 

sekä intohimoista halua kouluttautua jatkuvasti esimerkiksi vaalimalla [sic!] omaa 

äidinkieltä (ks. luku 7.2.6).  

Suhola, Turunen ja Varis (2005: 138) painottavat, että hyvä teksti on aina 

edellytys sille, että yleisö saattaa lukea jutun alkua pidemmälle. He pitävät ver-

baalisen ilmaisun heikkouksia lukijan kiusaamisena (tunnediskurssista ks. luku 

7.2.5). (Suhola, Turunen & Varis 2005: 138.) Suhola, Turunen ja Varis (2005: 

139–140) määrittelevät hyvän lehtikielen lukijaystävälliseksi ja helppolukuiseksi: 

                                                        
49 Lehtikielen kielimuodosta ks. myös esim. Suhola, Turunen & Varis (2005: 141). 
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sen sanoman sisällön ymmärtää nopeasti. Lukijan kannalta lehtikieli on heidän 

mukaansa parasta silloin, kun se täyttää minkä tahansa asiatekstin vaatimukset, 

toisin sanoen virheettömyyden, sujuvuuden ja luistavuuden, helppouden, havain-

nollisuuden ja tehokkuuden (laatudiskurssista ks. luku 7.2.1). Sahin (2013: 13) 

mielestä on helpompaa osoitella kielen puutteita kuin määritellä, millainen on hyvä 

lehtikieli. Järventauksen (1996: 567–568) mukaan osa normeista poikkeamista 

perustuu toimituksen suosituksiin. Lehti halutaan tehdä helppolukuiseksi, ja nor-

mit voivat vaikeuttaa ymmärtämistä. Myös autenttisuus kuuluu ihanteisiin.  

Esimerkiksi vuonna 1965 ilmestynyt Paavo Pulkkisen Asiasuomen opas on 

alun perin suunniteltu kohentamaan lehtimiesten kielenkäyttöä. Toimittajien op-

paita ovat kirjoittaneet muun muassa Antero Okkonen (1961, 1980), Pentti Salme-

lin (1967), Esko Salminen (1998) ja Lauri Kotilainen (1989, 2003). Uusimpia 

ovat vuonna 2005 julkaistu Aino Suholan, Seppo Turusen ja Markku Variksen 

Journalistisen kirjoittamisen perusteet sekä vuonna 2009 ilmestynyt Anni Lintu-

lan ja Meri Valkaman Nuoren toimittajan eloonjäämisopas. 

Sanomalehtien kielenhuoltokäytännöt eivät ole yhtenäisiä. Sanomalehtien 

Liiton toimituksellisten asioiden ja viestinnän johtaja, sittemmin liittojohtaja Juk-

ka Holmberg kertoo, että sanomalehdillä ei ole yhteistä tai yhtenäistä kielenhuol-

tojärjestelmää. Kukin lehti tai yritys järjestää koulutusta omien tarpeidensa ja 

mahdollisuuksiensa mukaan. Suurilla lehtiyhtiöillä voi Holmbergin mukaan olla 

säännöllistä ja järjestäytynyttäkin toimintaa. Sanomalehtien Liiton koulutuksissa 

kielenhuolto ja esimerkiksi luova kirjoittaminen ovat olleet ajoittain ohjelmassa. 

Pääpaino on lehtien omassa koulutuksessa. (Holmberg, sähköpostiviesti 5.5.2006 

ja 5.4.2013.) Tekemäni tutkimus (Saviniemi 2003: 21–23) osoittaa, että myöskään 

paikallislehdillä ei ole yhtenäistä kielenhuoltolinjaa, sillä vain osa työnantajista 

järjestää työntekijöilleen kielenhuoltokoulutusta. (Kielenhuoltokäytäntöjen vaih-

televuudesta ja järjestelmällisyyden puutteesta ks. myös esim. Sahi 2013: 43, 66.) 

2.4 Yleisradion kieli 

Tärkeän lisän puhutun yleiskielen kehittämiseen ja huoltoon toi Häkkisen (2008: 

185) mukaan vuonna 1926 perustettu Suomen Yleisradio.50 Häkkinen näkee toi-

mintansa aloittaneen Yleisradion tiukkana oikeakielisyyssääntöjen noudattajana ja 

suomalaisen puhekulttuurin yhtenäistäjänä. Sajavaara (1995: 185) pitää Yleisra-

dion perustamista uuden kanavan avaamisena kirjakielen kanssa yhtenevälle 

                                                        
50 Ks. myös luku 3.1.3. 
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yleiskielelle. Hyvärisen (2005: 33) mukaan toimittajien käyttämä suomen kieli 

puhuttaa jatkuvasti suurta yleisöä. Yleisradion erityistehtäväksi voisi jopa ajatella 

suomalaisten kieltä koskevan tietoisuuden lisäämisen (Hakulinen ym. 2009: 209). 

Yleisradio oli Lindin mukaan perustamisensa aikoihin kieleltään ylätyylinen 

ja paperinmakuinen. Nykyisin uutisohjelmissa tulee hänen mukaansa käyttää 

korrektia, normipohjaista ja kieliopillisesti oikeaa suomen kieltä, mutta on luon-

nollista käyttää kohderyhmän kieltä esimerkiksi nuorten musiikkiohjelmissa. 

(Lind & Karttunen 2009: 25; ks. myös Hietamies 1999: 193–198.)  

Radiossa ja televisiossa oli vielä 1990-luvulla ohjelmia, joissa tekstit olivat 

jopa kokonaan kirjoitettuja, mutta toisaalta tuolloin oli paljon ohjelmia, joissa 

kieli ei ollut kovin huoliteltua eikä kirjakielistä. Varsinaisia paikallismurteita radi-

ossa tai televisiossa ei juuri käytetty. Yleisradiossa puhekieltä kuulee erityisesti 

radion ja television keskusteluissa ja viihteellisiksi tarkoitetuissa ohjelmissa. 

(Paananen 1996b: 42.)  

Yleisradiossa puheen- ja kielenhuolto alkoi 1970-luvun alussa (Kiuru 1990: 

54). Aluksi Yleisradiossa annettiin ohjeita esimerkiksi radiossa esiintyvien kie-

lenkäytöstä (Paananen 1996b: 41). Yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstö (OTS 

1972: 35–36) vaati 1970-luvulla ohjelmantekijöitä käyttämään hyvää yleiskieltä 

ja karttamaan slangin ja huolimattoman puhekielen liiallista ja ohjelmayhteyteen 

sopimatonta käyttöä. Sen sijaan Yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstö vuodel-

ta 2006 ei ottanut enää kantaa kielenkäyttöön (OTS 2006; ks. myös Paananen 

1996a: 523). Vuoden 1972 ohjelmatoimiston säännöstön kieliosuus nimittäin 

korvattiin seuraavissa säännöstöissä Seppo Kahilan vuonna 1979 toimittamalla 

kielioppaalla (Kahila 1979: 9).51 Ennen Elävää suomea. Yleisradion kieliopas -

teoksen ilmestymistä toimittajien kielioppaina olivat Yleisradion ohjelmatoimin-

nan säännöstöön painetut puolitoista sivua tekstiä ohjelmien kieliasusta sekä pu-

heen- ja kielenhuoltaja. (Kahila 1979: 8–9; Yleisradion kielioppaasta ks. myös 

Kolehmainen 2014: 155–156.)  

Suhtautuminen murteiden käyttöön oli jyrkkää Yleisradion ohjelmatoiminnan 

säännöstössä (OTS 1972: 35–36) vielä 1970-luvun alussa: Murteet kuuluvat kie-

lemme rikkauksiin. Kuitenkin ohjelmassa, joka on tarkoitettu koko maahan ja eri 

murrealueille ja johon murre ei tyylillisesti ja ilmaisullisesti sovi, ei sitä pidä 

käyttää. Koska Yleisradion kielenkäytön todettiin vaikuttavan merkittävästi sa-

nastoon ja puhetapaan, ohjelmantekijöiden oli käytettävä hyvää yleiskieltä. 

                                                        
51 Lisäksi Ylen ohjelmatoiminnan säännöstö muuttui ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisiksi ohjeiksi 
syyskuussa 2012. Ylen hallintoneuvosto hyväksyi uudet OTS-ohjeet kokouksessaan 25.9.2012. (Yle 
2013.) 
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Alueohjelmissa tuli ottaa huomioon, että murteenkäyttö voi olla niissä huomatta-

vasti luontevampaa ja yleisempää kuin yleisohjelmissa. Säännöstössä todettiin 

muun muassa: On muistettava, että samoin kuin murre saattaa slangi olla vaike-

asti ymmärrettävää.52 Ohjelmien kieliasua käsittelevä luku antaa ohjeita murtei-

den käytöstä, äänenkäytöstä, vieraskielisistä nimistä ja sanoista sekä niiden ään-

tämisestä ja sisällyttämisestä arkikieleen sekä vieraskielisistä haastatteluista. Lu-

vun lopussa on ohjekirjaluettelo suositeltavista kielioppaista.53  

Kahila toteaa teoksensa takakansitekstissä Yleisradion olevan valtakunnan 

suurin viestin, joka on voimakas kielellinen mallinantaja, vaikuttaa asenteisiimme 

ja muovaa koko puhekulttuuriamme. Kyseinen teos onkin laadittu edistämään 

Yleisradion toimittajien ja ohjelma-avustajien kielenkäyttöä. (Kahila 1979: taka-

kansi, ks. myös 1979: 7–9.) Oppaan 21 kirjoittajan joukossa ovat muun muassa 

Terho Itkonen, Esko Koivusalo ja Anneli Räikkälä. Kahila (1979: 7–9) otaksuu 

yleisesti odotettavan, että Yleisradio lähettäisi hyvää yleiskieltä. Ongelmana on 

hänen mukaansa kuitenkin, mihin kussakin tapauksessa tulee vetää hyväksyttävän 

ja ei-hyväksyttävän kielen raja.  

Yleisradion tuottajana työskennelleen Eeva Vuortaman arvion mukaan Kahi-

lan kirjoittama kieliopas on ollut ensimmäinen varta vasten yleisradiolaisille kir-

joitettu kieliopas, mutta ennen sitä on ollut erilaisia vihkosia tai monisteita omaan 

käyttöön. Varsinaisesti Yleisradion henkilökunta käytti 1970-luvulla samoja kie-

lioppaita kuin muutkin kansalaiset. Vuortama arvelee, että ohjeissa on ehkä 

enemmän kiinnitetty huomiota siihen, miten suomea pitää puhua, kuin siihen, 

miten sitä pitää kirjoittaa. Samoin on ohjeistettu esimerkiksi vieraskielisten nimi-

en ääntämisestä. 1970-luvulla Yleisradio vahvisti ja varsinaisesti perustikin alue-

radiotoiminnan eri puolilla Suomea. Sen myötä sallivuus ja jopa toive pu-

heenomaisempaan, murrepohjaisempaan ja henkilökohtaisempaan ilmaisuun 

kasvoivat Vuortaman mukaan selvästi, myös valtakunnallisissa lähetyksissä. 

(Vuortama, sähköpostiviesti 9.8.2006.)  

Vuortaman mukaan jo 1970-luvun alkupuolella Yleisradiossa katsottiin, että 

kielenhuolto toteutuu parhaiten niin, että kielellisen ilmaisun opetus on osa yhtiön 

antamaa koulutusta uusille toimittajille. Tuona aikana taloon rekrytoitiin paljon 

toimittajia, joilla oli kyllä lehtikokemusta, mutta joiden toivottiin opiskelevan 

puhutun kielen rakenteita ja ilmaisuja. Osa opista saatiin jälkikritiikistä ja arvi-

                                                        
52 Sajavaara (1980: 72) hahmottaa slangiksi muodollista kaavattomamman puhekielen, jonka käytöstä 
joukkoviestimiä oli noihin aikoihin arvosteltu. Toisaalta Mielikäisen ja Palanderin (2014: 41) mukaan 
Helsingin puhekielen lisäksi ei-kielitieteilijät saattavat tarkoittaa slangilla yleensä (yleis)puhekieltä. 
53 Pokela (2004: 122) pitää säännöstössä esitettyä kielipykälää varsin ylimalkaisena. 
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oinneista. 1980-luvulle siirryttäessä työparina oli jo Kielitoimisto hyvin syste-

maattisesti. Sieltä Yleisradio osti palvelun, jonka määrä ja kohteet oli päätetty 

Yleisradion talon sisäisessä suunnittelussa. (Vuortama, sähköpostiviesti 9.8.2006.)  

Vuoden 1990 alusta eläkkeelle siirtyneen Yleisradion pääjohtajan Sakari Kiu-

run (1990: 51–53) mukaan Yleisradiolla on vastuu puhekulttuurista. Hän jopa 

viittaa yhtiön tehtävään suomen vaalijana [sic!]. Kiurun mukaan kieliasun kehno-

us hankaloittaa yleläisten päätyötä: tiedon välittymistä ja vuorovaikutusta yleisö-

jen kanssa. Valtakunnan suulaimpana oliona Yleisradiolla on vastuu ohjelmissaan 

käytettävästä kielestä. Yleisradio koetaan Kiurun mielestä kielellisenä mallinanta-

jana, koko kansan kielikouluna, jonka sanankäytöltä odotetaan esikuvallisuutta. 

Kiuru muistuttaa, että Yleisradio nojasi ohjelmatoiminnan säännöstön pykäläs-

sään yleiskielen osaamisvaatimukseen. Vain sitä kirjaimellisesti seuraamalla 

saatetaan aluekielet eli murteet ja kansanomaisuus nujertaa [Yleisradion kielen-

käytössä], Kiuru korostaa teoksessaan. Hän tunnustaa Yleisradion olevan osasyyl-

linen murteiden aseman heikentymiseen ja suomen köyhtymiseen, mutta ei silti 

suosittele Yleisradiolle kirjasuomen hylkäämistä. Murteilla tulee olla sijansa 

etenkin alue- ja paikallisohjelmissa. Kiuru edustaa kielinäkemyksillään yhdenlais-

ta suhtautumista, jota voin verrata Yleisradion vastaajien mielipiteisiin. 

Yleisradio on teettänyt Gerlanderilla radio-ohjelmiensa sopimattomasta kie-

lestä tutkimuksen, joka oli ilmestyessään ainoita tätä kielen aluetta koskevia suo-

malaisselvityksiä (Honka-Hallila 1996). Gerlanderin (1991: iii, 1–2) mukaan 

valtakunnallisen Yleisradion kielen odotetaan olevan kaikille sopivaa ja kaikkien 

ymmärrettävissä. Kun kaupalliset paikallisradiot aloittivat toimintansa, ne halusi-

vat tietoisesti erottua sekä rikkoa Yleisradion kielenkäytön normeja. Siispä radi-

ossa ei enää ole yhtenäistä kielenkäyttötapaa.  

Paanasen (1996a: 520–521, 532) mukaan Suomen Yleisradion siihenastinen 

radiotoiminnan monopoliasema päättyi 1980-luvulla, jolloin yleisradiot saivat 

kilpailijoikseen kaupalliset paikallisradiot. Yle reagoi kilpailutilanteeseen ja nuor-

ten kuuntelijoiden vähenemiseen uudelleenprofiloimalla kanavansa 1990. Tuol-

loin perustettu Radiomafia halusi Paanasen mukaan luoda ei-perinteisen kielelli-

sen imagon puhekielisyydellä. Myös paikallisradioista kuulee puhekieltä ja toisi-

naan myös aluepuhekieltä. Yleisradio on Paanasen (1996a: 533) mukaan luopunut 

säännöksissään kielen eksplisiittisestä normittamisesta. 

Koulutuspäällikkönä työskennelleen Kaarina Karttusen mukaan Yleisradiolla 

on moderni kielenhuoltojärjestelmä (Karttunen, sähköpostiviesti 18.4.2006). 

Yleisradiossa on ainakin 1970-luvulta lähtien ollut säännöllistä kielenhuoltoa. 

Sillä oli oma oppilaitos nimeltä Yleisradion ammattiopisto, myöhemmin Radio- ja 
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tv-opisto, joka lakkautettiin vuonna 2000. Oppilaitoksessa oli sekä puheopettaja 

että kielenhuoltaja, jotka opettivat säännöllisesti. Vuodesta 2000 vuoteen 2005 oli 

välivaihe ilman säännöllistä kielenhuoltoa. Vuonna 2005 rakennettiin Kielo-

palvelu ja Yleisradio aloitti jälleen säännöllisen kielenhuollon, joka hankitaan 

ostopalveluna Kielitoimistosta. (Karttunen, sähköpostiviesti 20.6.2006; ks. myös 

Hyvärinen 2005: 34–35; Kolehmainen 2014: 156.) 

Karttunen kertoi, että Yleisradion kielenhuolto toimi 2000-luvun alkupuolella 

kolmella tavalla. Ensinnäkin vuoden 2004 loppuun mennessä Yleisradion omaan 

intranetiin oli rakennettu räätälöity kielenhuollon sivusto Kielo. Yleisradion tuella 

Kielon sisällön tuotti kaksi tutkija-kouluttajaa Kotimaisten kielten tutkimuskes-

kuksen Kielitoimistosta. Kieloa päivitettiin vähintään kerran kuukaudessa. Sisältö 

oli laaja, ja linkityksiä oli runsaasti muihin tietolähteisiin. Tuolloin tehdyn käyttä-

jäselvityksen mukaan Kielo oli toimiva ja käyntejä oli päivittäin runsaasti. Toi-

seksi Yleisradio on ostanut vuodesta 2005 vuodeksi kerrallaan tarpeellisen mää-

rän kielenhuollon palveluja Kielitoimistosta. Palvelut olivat räätälöityjä koulutus-

palveluja ja Kielon päivitystä. Samat tutkijat, jotka tuottivat sisällön Kieloon, 

olivat Yleisradiossa kuukausittain runsaan viikon opettamassa ja valmistelemassa 

opetusta sekä päivittämässä Kieloa. Kolmanneksi Karttunen perusti Yleisradioon 

niin sanottujen kielivaltuutettujen verkoston. Kukin kielivaltuutettu huolehti 

osaamiskeskuksensa kielenhuollon tarpeista. Tämäkin malli toimi Karttusen mu-

kaan aika hyvin. Verkosto kokoontui yhteiseen tapaamiseen pari kertaa vuodessa. 

Karttusen rakentama malli sai yhtiön johdon siunauksen. Toimintaa tarkasteltiin 

aina vuodeksi eteenpäin, mutta myönteisen palautteen perusteella Karttunen uskoi 

sen jatkuvan. (Karttunen, sähköpostiviesti 4.5.2006, 19.9.2007; ks. myös HK 

2004: 12; Hyvärinen 2005: 34–35.) 

Sittemmin Yleisradion kielenhuoltotoiminta on hiukan muuttunut Karttusen 

ajoista, joskin linja on pääpiirteissään samanlainen. Suunnittelija Minna Ollen-

bergin mukaan vielä 2011 Yleisradiossa toimi kaksi Kielitoimiston kielenhuolta-

jaa, jotka tarjosivat tilauksesta koulutusta ryhmille ja antoivat henkilökohtaista 

palautetta toimittajan tekstistä. Kielenhuoltajan saattoi pyytää toimitukseen työ-

päivän ajaksi kommentoimaan tekeillä olevia tai juuri valmistuneita juttuja. Li-

säksi Ylen intranetin kielenhuoltosivusto oli edelleen nopeasti käytettävä väline 

toimitustyössä. Sivustolla on ajankohtaisia suosituksia, vastauksia kielikysymyk-

siin, sanakirjoja ja testejä. (Ollenberg, sähköpostiviesti 4.11.2011.) 

Karttusen jäätyä eläkkeelle Yleisradion kielenhuollon järjestelyistä vastaa 

HRD-asiantuntija Reetta Lehto Ylen HRD-tiimistä. Vuosina 2012 ja 2013 Yleis-

radion kielenhuoltajana toimi toimitussihteeri Kaisa Hildenin mukaan Kielitoi-
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miston kouluttaja Minna Pyhälahti. (Hilden, sähköpostiviesti 28.2.2013.) Myös 

Lehdon mukaan Kotimaisten kielten keskus on siis edelleen Yleisradion kielen-

huollon yhteistyökumppani. Kielenhuoltotyö suunnitellaan puolivuotiskausittain: 

kahdesti vuodessa sovitaan yhdessä toimintatavoista. Vuoden 2012 lopussa kie-

lenhuollon uutiskirjeen yhteydessä lähetettiin jokaiselle yleläiselle kysely kielen-

huollon palvelujen käytöstä ja niihin liittyvistä tarpeista ja toiveista. Samalla sel-

vitettiin, miten aktiivisesti Kielo-palvelua käytetään. Kielivaltuutettujen verkostoa 

ei ole enää ylläpidetty, koska se osoittautui toimimattomaksi. Kielellisesti lahjak-

kaita kollegoita ja auttamishalua on Lehdon mukaan jatkossakin useimmissa toi-

mituksissa myös ilman verkostoa. (Lehto, suullinen tieto 28.2.2013, sähköposti-

viesti 8.3.2013.) 

Yleisradion kielenhuoltotoiminnassa on kolme kokonaisuutta: Ensinnäkin 

koko henkilökunnalle lähetetään kielenhuollon sähköinen uutiskirje neljästi vuo-

dessa. Kirjeessä käsitellään muun muassa niitä Yleisradion työntekijöiden kielen-

huoltokysymyksiä, joihin kielenhuoltaja on vastannut. Lisäksi uutiskirjeessä ker-

rotaan uusista termeistä sekä ajankohtaisista kielenhuoltokysymyksistä esimerkik-

si olympialaisten yhteydessä. Kirjeessä on mukana myös ruotsin kielenhuollon 

asioita. Näitä vinkkejä ja ohjeita tarjoaa Svenska Ylen kielenhuollosta vastaava 

Minna Olsoni-Broman. Kirjeestä on tullut runsaasti kiitollista palautetta. (Lehto, 

suullinen tieto 28.2.2013, sähköpostiviesti 8.3.2013; ks. myös HK 2011: 15.)  

Toiseksi Kielo-kielenhuoltosivusto on edelleen olemassa ja sitä ylläpidetään, 

joskin sen päivitykseen käytettyä aikaa on siirretty toimittajien kielenhuollon 

vierihoitoon. Vierihoito tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kielenhuoltaja vierailee 

toimituksessa antamassa palautetta teksteistä ja juonnoista sekä vastaamassa kie-

likysymyksiin. Paikalla voi olla 4–5 hengen ryhmä tai sitä isompi tiimi. Uusi 

painotus perustuu palautekyselystä saatuun tietoon yleläisten käyttämistä verkko-

palveluista. Internetin tarjonta ja kielenhuolto-ongelmien googlaaminen ovat 

kasvaneet olennaisesti niistä ajoista, jolloin Kielo-sivusto luotiin eikä vastaavaa 

sisältöä ollut tarjolla. (Lehto, suullinen tieto 28.2.2013, sähköpostiviesti 8.3.2013.)  

Kolmanneksi Kotuksen kielenhuoltaja vastaa työntekijöiden sähköpostiky-

symyksiin, ja henkilökunta voi myös soittaa Kielitoimistoon. Kotuksen kielen-

huoltaja järjestää henkilökunnalle vuosisuunnittelussa sovitut ja tarpeen mukaan 

järjestettävät kielenhuollon vierihoito -tapaamiset. Kielenhuoltaja osallistuu myös 

kerran vuodessa järjestettävään Kielo-kojuun. Koju on sovittuna aikana Yleisra-

dion tiloissa opastava ja informoiva kielenhuollon tukipiste. Lehdon mukaan 

kielenhuolto nähdään Yleisradiossa hyvin tärkeänä, sillä se on toimittajien työka-

lu. Lisäksi yhtiö tiedostaa, että sen käyttämä kieli leviää laajalle. Lehto näkeekin, 
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että Yleisradiolla on tietoinen rooli suomen kielen säilymisessä ja uusien suomen-

kielisten termien käyttöönotossa. (Lehto, suullinen tieto 28.2.2013, sähköposti-

viesti 8.3.2013.)  

2.5 Tähänastinen tutkimus 

Toimitushenkilökunnan suhtautumista kielenhuoltoon ei fennistiikassa ole aiem-

min tutkittu. 54 Myös diskursiivinen kieliasennetutkimus ylipäänsä on Kalajan ja 

Hyrkstedtin (2000: 374) mukaan vasta alullaan. Hyrkstedtin tekemä tutkimus 

(1997) suomalaisten asenteista englannin kieleen on nimittäin ensimmäisiä maa-

ilmassa (Hyrkstedt & Kalaja 1998: 345–357; ks. myös Garrett 2010: 160–163).  

Tekemäni tutkimus liittyy kansanlingvistiikan tutkimusalaan. Metodisesti tut-

kimustani lähellä oleva tutkimusasetelma on Muikku-Wernerillä (ks. Muikku-

Werner 2012: 24–25), joka tutkii maallikkokäsityksiä epäkohteliaisuudesta kan-

sanlingvistiikan ja kriittisen diskurssianalyysin yhdistelmällä. Tutkimus tarkaste-

lee metadiskurssia, joka käsittelee epäkohteliaaksi ymmärrettyä käyttäytymistä. 

(Muikku-Werner, suullinen tieto 27.5.2011.) Muikku-Werner ei kuitenkaan ole 

vielä julkaissut tutkimusta aiheesta (Muikku-Werner, sähköpostiviesti 13.8.2012). 

Sen sijaan hän on kirjoittanut aineistonsa pohjalta yleistajuisen tietoteoksen Ilkei-

lyn kahdet kasvot (2012).  

Kansanlingvistinen tutkimus alkoi Suomessa Joensuun, sittemmin Itä-

Suomen, ja Jyväskylän yliopistoissa murreasenne- ja murretietoisuustutkimusten 

tekemisellä 1990-luvun lopussa (Mielikäinen & Palander 2014: 19). Suomessa 

kansanlingvististä tutkimusta on tehty erityisesti Joensuussa: Itä-Suomen yliopis-

tossa suomen kielen tutkimuksessa Suomen aluemurteet ja muu puhekieli -paino-

alan yksi teoreettinen lähestymistapa on sosiolingvistiikka ja kansanlingvistiikka 

(Itä-Suomi 2014). Suomalainen kansanlingvistiikka keskittyy useimmiten kan-

sandialektologiseen tutkimukseen. Kansanlingvististä tutkimusta esimerkiksi 

standardikieleen suhtautumisesta ei juuri ole tehty. Oulun yliopistossa kansan-

lingvistinen tutkimus liittyy usein murteen tiedostamiseen, kieli- tai murretietoi-

suuteen tai murreasenteisiin (ks. esim. Kuisti 2003; Nurmesniemi 2004; Nieminen 

2005; Pigg 2006; Väänänen 2006; Tornio 2008; Nikkola 2010; Saukko 2010; 

Filppa 2011; Kantola 2013; Hägg 2014; Airisniemi 2015; Lehtola 2015). 

                                                        
54 Lehtitekstejä itsessään on sen sijaan tutkittu. Esimerkiksi Ketolainen (2000), Ukonmaanaho (2003) 
ja Pohto (2004) tarkastelevat pro gradu -tutkielmissaan paikallislehtien puhekielisyyksiä. 



55 

Tutkimastani aiheesta ei ole tehty väitöstasoista tutkimusta. Jyväskylän yli-

opistossa opiskelleen Sahin (2013: 2, 68) pro gradu -tutkielma on tiettävästi en-

simmäinen journalistiikan tutkimus, joka tarkastelee sanomalehtien kielenhuoltoa 

journalististen työkäytäntöjen näkökulmasta. Sahi (2013: 1, 65) tutkii seitsenpäi-

väisten sanomalehtien toimitusten kielenhuoltokäytäntöjä pro gradussaan Kaikkien 

ja ei kenenkään vastuulla. Kysely- ja haastattelututkimus Suomen seitsenpäiväis-

ten sanomalehtien kielenhuoltokäytännöistä. Sahi selvittää lehtien kielenhuolto-

käytäntöjä sähköpostikyselyllä ja teemahaastatteluilla. Tavoitteena on syventää 

tietämystä erityisesti siitä, miksi lehtien kielenhuoltokäytännöt ovat kirjavia. (Sahi 

2013: 22–23, 27, sähköpostiviesti 5.10.2011, 18.10.2011, 14.11.2011, 3.1.2012, 

28.11.2012 ja facebookviesti 5.12.2012.)  

Valtakunnallista tutkimusta kieliasenteista ovat tehneet muun muassa Leppä-

nen ynnä muut (2009), joiden mittavahko kansallinen kyselytutkimus englannin 

kielestä Suomessa tarkastelee englannin käyttöä, merkitystä ja asenteita. Karjalai-

nen pohtii väitöskirjassaan (2012) yhtä ”oikeaa” suomea painottavia amerikan-

suomalaisten kielikäsityksiä soveltavan kielitieteen näkökulmasta. Kieleen asen-

noitumista on useimmin tutkittu pro gradu -tutkielmissa. Tutkin pro gradussani 

(Saviniemi 2003) Suomen paikallislehtien henkilökunnan kielenhuoltotietoja 

ja -asenteita. Väitöskirjassani on mukana pro graduni aineisto, jossa aktivoituivat 

vastuullisten vaalijoiden, esimerkillisten mallinantajien, ammattitaitoisten teki-

jöiden ja välinpitämättömien periksiantajien diskurssit (Saviniemi 2003: 63–79, 

98).55 Samansuuntaisia ajattelutapoja on havainnut myös esimerkiksi Leinonen 

(2005), joka tarkastelee pro gradussaan opiskelijoiden ja toimistotyöntekijöiden 

kielenhuoltoasenteita. Hänen aineistostaan (Leinonen 2005: 33–57, 59) nousevat 

esiin suojelukohteen, oikean kielen, välineen, ylhäältä annetun normikielen, kou-

luaineen ja äidinkielen diskurssit.  

Leppänen (2005) tutkii pro gradussaan yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä äi-

dinkielenopetuksen tarpeellisuudesta. Hänen informanttinsa aktivoivat hyöty-, 

suomalaisuus-, säilyttämis-, normatiivisuus- ja selkeysdiskursseja (Leppänen 

2005: 70, 79). Holmi (2008) tarkastelee pro gradu -tutkielmassaan diskurs-

sianalyyttisesti lukiolaisnuorten kieliasenteita. Neljäntoista kiiminkiläislukio-

laisen haastatteluaineistosta nousee kolme päädiskurssia, jotka Holmi (2008: 32–

                                                        
55 Sahi (2013: 10–11) vertaa tutkimuksensa teemahaastatteluihin osallistuneiden viiden informantin 
aktivoimia kielenhuoltodiskursseja tutkimukseeni (Saviniemi 2003: 73) paikallislehtien kielenhuolto-
diskursseista. Sahilla vahvimmin aktivoituu ammattitaitoisten tekijöiden diskurssi. Lisäksi Sahi havaitsi 
aineistossaan myös kahden muun positiivisen kielenhuoltodiskurssin tunnusmerkkejä: esimerkillisten 
mallinantajien ja vastuullisten vaalijoiden.  
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88, 93) nimeää Kielet oppiaineina -, Kielet viestintäjärjestelminä - ja Kielitietoi-

suus jäsentymätön -diskursseiksi. Kaikkien informanttien asenteet eivät tule sel-

västi esiin, vaikka he tuottavat diskurssia, jossa näkyy heidän kielellisen tietoisuu-

tensa jäsentymättömyys (Holmi 2008: 82).  

Haapakangas (2008) tarkastelee pro gradussaan kielikäsitysten dialogista 

luonnetta. Kielellistä identiteettiä ovat tutkineet Arola (2004) ja Räisänen (2006). 

Pro gradu -tutkielmia kielellisestä identiteetistä ovat tehneet myös muun muassa 

Polvi (2007), Reinikka (2007) ja Lehto (2013). Polvi tutkii britanniansuomalaisten 

kansallista ja kielellistä identiteettiä, Reinikka ruotsinsuomalaisten suhtautumista 

suomen kieleen ja Lehto Japanissa asuvien suomalaisten kielidiskursseja. Vastaa-

via tutkimuksia on tehty muuallakin Suomessa: Niemeläisen Joensuun yliopis-

toon tekemä suomen kielen alan pro gradu (2003) käsittelee Englantiin muutta-

neiden suomalaisten suomen käyttöä ja kielellisiä asenteita. Turun yliopistossa Iso-

Tryykäri tarkastelee pro gradussaan (2007: 3) kahdeksasluokkalaisten ja aikuisten 

kielenhuoltoasenteita. Jyväskylän yliopistossa Hietamäki (2000) tutkii kasvatustie-

teellisessä pro gradussaan äidinkielen merkitystä lukiolaisten teksteissä. Suomi-

nen tarkastelee Tampereen yliopistoon tekemässään suomen kielen pro gradussa 

(1998: 1) eri alojen opiskelijoiden käsityksiä kielestä: suhdetta kielenhuoltoon ja 

kieleen. Hän selvittää, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä on tavallisten kielenpuhu-

jien ja tulevien kielen ammattilaisten kielinäkemyksissä.  

Pro gradu -tutkielmat ovat vahvistaneet käsitystä ihmisten kielitietoisuuden 

hajanaisuudesta. Lappalainen tutkii pro gradussaan (2002: 79) Yhdysvalloissa 

asuneiden suomalaisten käsityksiä suomen kielestä. Häkkilä (2002: 101) puoles-

taan tarkastelee ulkomailla kauan asuneiden suomalaisnuorten käsityksiä suomen 

kielen ja suomalaisuuden merkityksestä. Tyni (2003: 117) taas tutkii pro gradus-

saan Oulun yliopistossa toista vuotta opiskelevien aikuisten ajatuksia suomen 

kielen merkityksestä. Myös Lappalaisen, Häkkilän ja Tynin pro gradut ovat osa 

Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineen Tietoisuus, kieli ja identiteetti -han-

ketta (Mantila 2005b: 303–307), johon käsillä oleva väitöskirjakin liittyy. 

Seuraavassa luvussa käsittelen tutkimukseni aineistoa. Esittelen yleisellä ta-

solla informanttieni toimintaympäristöt – sanomalehden, paikallislehden ja Yleis-

radion – sekä aineiston keruun, rajauksen ja kuvauksen. 
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3 Aineisto 

3.1 Vastaajien toimintaympäristöt 

Olen koonnut tutkimusaineistoni niin, että vastaukset edustavat suomalaista toi-

mitushenkilökuntaa eri puolilta Suomea erilaisista toimituksista, kuten liite 4 

havainnollistaa. Paikallislehtien ja sanomalehtien edustajien – kirjoitetun kielen 

käyttäjien – lisäksi tarkastelen tutkimuksessani myös radion ja television puhetyö-

läisiä. Osoitin kyselyni Sanomalehtien Liiton suomenkielisille jäsenlehdille sekä 

Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimitusten työntekijöille. Tässä alaluvussa esitte-

len yleisesti viestimet, joissa vastaajani työskentelevät.  

Määrittelen sanomalehden ja paikallislehden eron Salokankaan (1998: 281) 

määritelmää mukaillen ja Paikallislehtien Liiton 1990-luvun alussa tekemän mää-

ritelmän mukaisesti niin, että paikallislehtiä ovat ne sanomalehdet, jotka ovat 

tilattuja ja sitoutumattomia lehtiä sekä keskittyvät paikalliseen uutis- ja tiedonvä-

litykseen. Paikallislehden levikkialue voi olla muutaman kunnan talousalue, seu-

tukunta. (Aalto & Santonen 1985: 14; Kurunmäki 1995: 44–45.)56  

3.1.1 Sanomalehti 

Sanomalehti on päivittäin tai monta kertaa viikossa ilmestyvä iso, tavallisesti 

monisivuinen painate. Se välittää ajankohtaista uutistietoa ja sisältää yleensä 

muun muassa ilmoituksia, viihdettä ja mainoksia. (KS 2012; PS s. v. sanomalehti.) 

Sen voi luonnehtia olevan julkinen, yleisesti saatavissa oleva ja monenlaisia ajan-

kohtaisia, yleisesti kiinnostavia asioita käsittelevä, mekaanisesti monistettu ja 

säännöllisesti ilmestyvä painotuote. Sanomalehden tuntomerkkejä ovat maksulli-

suus, jatkuvuus, kollektiivisuus ja universaalisuus. Sanomalehdet voi jaotella 

levikkialueen laajuuden, ilmestymistiheyden, ilmestymisajankohdan tai poliittisen 

sidonnaisuuden mukaan. Sanomalehti tarkoittaa painotuotteen yksittäistä numeroa 

ja usein myös sitä kustantavaa yritystä. (Salminen 1981: 8–9; Tommila 1988c: 17; 

Kuutti 2012 s. v. sanomalehti; ks. myös Okkonen 1980: 17.) Ojalan (1981: 55) 

mukaan sanomalehti on organisaatio, jonka päätehtävänä on tiedon tuottaminen ja 

välittäminen yhteisössään. Työn peruslähtökohdat ovat säilyneet Herkmanin 

                                                        
56 Nettilehtiä en esittele tässä erikseen, sillä ne eivät olleet vielä aineistonkeruuni aikaan kovinkaan 
yleisiä. Väliverronen (2011a: 23) totesi 2010-luvun alussa, että perinteiset mediat olivat levittäytyneet 
verkkoon menestyksellisesti kymmenen edellisen vuoden aikana. 
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(2011: 32) mukaan melko muuttumattomina vuosikymmeniä, vaikka mediatekno-

logiassa on tapahtunut isoja muutoksia.57 

Lehdistö jaetaan kahteen päätyyppiin: sanoma- ja aikakauslehtiin. Kolmante-

na ryhmänä voi pitää paikallislehtiä, jotka itse miellän sanomalehtien alaryhmäksi. 

(Salminen 1981: 8–9; tunnusmerkeistä ks. myös Okkonen 1980: 17; Tommila 

1988c: 17.) Salokankaan mukaan Suomessa sanomalehdet on nimittäin perintei-

sesti jaettu ”paikallislehtiin” ja ”varsinaisiin sanomalehtiin”. Jälkimmäisen termin 

otti 1970-luvulla käyttöön Sanomalehtien Liitto, joka luki ”varsinaisiin sanoma-

lehtiin” vähintään kolme kertaa viikossa ilmestyvät. Vuonna 1945 perustettu Pai-

kallislehtien Liitto, alun perin Pitäjänlehtien Liitto, ei käyttänyt ilmestymistiheys-, 

vaan sisältö- ja identifioitumiskriteeriä. (Salokangas 1998: 281.) Paikallislehtien 

Liiton ja Sanomalehtien Liiton toiminnot yhdistyivät 1993, ja nykyisin lehdet 

jaetaan valtakunnallisiin, maakunnallisiin, alueellisiin ja paikallisiin. Kukin lehti 

käyttää itsestään sopivinta nimitystä. (Kurunmäki 1995: 44.)  

Valtakunnallinen sanomalehti, maakuntalehti ja aluelehti ilmestyvät vähintään 

kolmesti viikossa. Sanomalehdet voi jakaa päivä-, erikoissanoma- ja iltapäiväleh-

tiin. Sanomalehdet eroavat paikallislehdistä levikkialueellaan ja ilmaisjakeluleh-

distä maksullisuudellaan. (Salminen 1981: 8; Kuutti 2012 s. v. sanomalehti.) Eri 

aikoina paikallislehden käsite on vaihdellut. Sitoutumaton lehti voi olla monella 

tavalla sidoksissa pienen levikkialueensa eturyhmiin, joiden kanssa se on vuoro-

vaikutuksessa välittäessään tietoja yhteisönsä asioista. Kurunmäen mukaan lehti-

tyyppien määrittelyssä ei ole tarpeen löytää tarkkoja rajauksia. (Aalto & Santonen 

1985: 14; Kurunmäki 1995: 44–45.)  

Lehdistö syntyi, kun painettuja uutiskirjeitä alettiin numeroida ja julkaista 

samalla nimellä säännöllisin väliajoin. Lehdistön historian ensimmäistä vaihetta 

kutsutaan eliittilehdistön vaiheeksi. (Hemánus 2002: 32; Kuutti 2012 s. v. sano-

malehti.) Maailman ensimmäiseksi sanomalehdeksi lasketaan usein vuodelta 1609 

strassburgilainen Relation tai augsburgilainen Avisa. Eliittilehdistön piirteet al-

koivat vaihtua poliittiselle lehdistölle tyypillisiksi 1600-, 1700- ja 1800-luvuilla. 

Teollisen vallankumouksen jälkeen oli vuorossa lehdistön kaupallistumisen vaihe. 

(Hemánus 2002: 34–35, 44, 46.)58 

Suomen ja Ruotsin lehdistön varhaishistoria on yhteinen. Se alkaa vuodesta 

1645, jolloin Ordinari Post Tijnender, sittemmin Post- och Inrikes Tidningar, 

alkoi ilmestyä. Suomen lehdistö syntyi vasta vuonna 1771, jolloin alkoi ilmestyä 

                                                        
57 Teknologian kehityksestä ks. myös esim. O’Sullivan & Heinonen (2009: 233). 
58 Sanomalehdistön historiasta ks. myös esim. Okkonen (1980: 34–38). 
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Aurora-seuran perustama Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo, myöhemmin 

Åbo Tidningar. Suomen ensimmäinen sanomalehti oli ruotsinkielinen, ja Suomi 

sai sanomalehtensä verraten myöhään verrattuna Keski- ja Länsi-Euroopan mai-

hin. Vuonna 1776 alkoi ilmestyä suomenkielisen lehdistön esikoinen: Antti Lize-

liuksen Suomenkieliset Tieto-Sanomat, jonka näytenumero ilmestyi syksyllä 1775 

ja jonka lakkasi ilmestymästä jo vuonna 1776. (Suomen ensimmäisistä sanoma-

lehdistä ks. esim. Tommila 1988a: 48–58, 1988b: 487; Häkkinen 1994: 151; 

Tommila 1994: 35, 1998: 11–22.) Lehden suomi oli Tommilan (1998: 16) mukaan 

ajastaan edellä olevaa puhdasta [sic!] kieltä. 

Suomenkielisten sanomalehtien edellytykset paranivat vasta seuraavalla vuo-

sisadalla. 1820-luvulla suomesta oli autonomisessa Suomessa tullut enemmistö-

kieli. Lehdistö syntyi Suomeen 1810- ja 1820-lukujen taitteessa. Yliopiston siir-

ryttyä Turusta Helsinkiin 1828 uusi pääkaupunki nousi pian johtavaksi lehdistö-

kaupungiksi. Suomenkielisiä lehtiä on ilmestynyt säännöllisesti vuodesta 1844 

lähtien, ja suomenkielinen lehdistö voimistui nopeasti. Ne olivat aluksi kansalle 

tarkoitettuja valistuslehtiä, mutta suomenkielistä sivistyneistöä alkoi muodostua 

1800-luvun puolivälissä. (Tommila 1994: 35–37.) 

Ruotsin ajan lopussa maan ainoa sanomalehti tuli harvoihin koteihin. Sen si-

jaan 1900-luvun alkupuoliskolla lehdistö oli läpäissyt sosiaalisesti koko yhteis-

kunnan. (Tommila 1994: 49–51.) Suomi kehittyi toisen maailmansodan jälkeen 

maailman johtavaksi sanomalehtimaaksi. Väestömäärään verrattuna sanomalehti-

en kulutus kasvoi Suomessa suuremmaksi kuin missään muussa maassa. Sanoma-

lehtien talouden kehitys on mahdollistanut toimittajien ammattitaidon kehittämi-

sen sekä nykyaikaiset työskentelyolot. (Löyttyniemi 1988: 420.)  

Sanomalehtien määrä on korkea Suomen väkilukuun verrattuna jopa maail-

man tilastovertailussa (San 2006, 2012a; ks. myös Hakulinen ym. 2009: 204; 

Suhola, Turunen & Varis 2005: 17–18; Tommila 1994: 49–51). Toisaalta ilmaisten 

verkkolehtien suosio kasvaa printtilehtien kustannuksella (ks. esim. Hakulinen ym. 

2009: 204). Internet on muutenkin haastanut sanomalehdistön eri tavoin. Esimer-

kiksi internetin ilmaistarjonta on uhka journalismin perinteiselle rahoituspohjalle. 

(Väliverronen 2011a: 21.)59 Toisaalta taas tulevaisuuden mediana pidetty internet 

mahdollistaa yleisölle aivan uudenlaisia osallistumismuotoja (ks. esim. Nikunen 

2011: 58, 66).  

Muun muassa monimediaalisuus on muuttanut journalistista työtä olennaises-

ti, kun toimittajat muokkaavat nykyisin juttunsa eri julkaisuvälineisiin (Jyrkiäinen 

                                                        
59 Verkkojournalismin ansaintalogiikan ongelmista ks. Jyrkiäinen (2008: 10); Nikunen (2011: 59). 
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2008: 9). Lehtien tulevaisuus on jossakin määrin hankalasti ennustettava, mutta 

tiedonvälityksen jatkuva nopeutuminen tuskin vähentää toimittajien pyrkimystä 

nopeuteen. Vaikka journalismin murros on tuntunut voimakkaasti erityisesti Yh-

dysvalloissa, Suomessa tilanne on parempi. (Nikunen 2011: 11–12.)60  

Painettua sanaa on totuttu kunnioittamaan, koska kansalaisen ympäristössä 

oli ennen vähän painotuotteita (ks. esim. Santonen 1981: 206).61 Päivittäin Suo-

men sanomalehdistö tavoittaa enemmän ihmisiä kuin mikään muu media (Suhola, 

Turunen & Varis 2005: 17–18). Sanomalehtien kulutuksessa korkeisiin lukuihin 

pääsemistä lienee tukenut suomalaisten tapa tilata lehtensä (Tommila 1994: 49–51; 

ks. myös Suhola, Turunen & Varis 2005: 17–18; Nikunen 2011: 12, 23, 99; Veh-

koo 2011: 33). Suomessa ilmestyy lähes 200 sanomalehteä (San 2012a). Kor-

keimmillaan Suomessa julkaistujen sanomalehtien kappalemäärä oli vuonna 1990, 

jolloin se oli 252 kappaletta. Lehtiä ilmestyi 194 vuonna 2009, ja määrä vähenee 

vuosittain. (Vehkoo 2011: 30.) Sanomalehtien kokonaislevikki on laskenut lieväs-

ti ja jatkuvasti 1990-luvun puolestavälistä. Sanomalehtien lukeminenkin on lasku-

suunnassa. (Hakulinen ym. 2009: 204.) Siitä huolimatta, että suomalaismedioiden 

levikki on ollut pitkään laskusuunnassa, 2000-luvulla lasku ei ole ollut pelkästään 

tasaista (Nikunen 2011: 26). Vaikka vaikuttaa siltä, että nuorten kiinnostus painet-

tua sanaa ja televisiota kohtaan vähenee, suomalaiset luottavat painettuun sanaan 

yhä (Hakulinen ym. 2009: 220).  

Suomessa neljä suurinta sanomalehteä hallitsevat markkinoista peräti 75 pro-

senttia. Media-alan suurimmat toimijat Suomessa ovat Nikusen mukaan Sanoma, 

Bonnier, Yleisradio sekä Alma Media. (Nikunen 2011: 23–24.) Lähes kaikki 

Suomessa ilmestyvät sanomalehdet kuuluvat Sanomalehtien Liittoon. Sanomaleh-

tien Liitto on ollut vuodesta 1908 lähtien sanomalehtien ja kustantajien toimiala- 

ja edunvalvontajärjestö sekä yhteistyöelin. (San 2006.) Sanoma- ja kaupunkilehti-

julkaisijoiden toimialajärjestönä toimivan Sanomalehtien Liiton tehtävänä on 

muun muassa vahvistaa sanomalehdistön yhteiskunnallista merkitystä ja roolia 

lukijoille ja mainostajille. Sanomalehtien Liiton jäseninä on 142 yritystä eli 181 

sanomalehteä ja 58 kaupunkilehteä. (San 2012b.)  

                                                        
60 Journalismin tulevaisuudesta ja siihen vaikuttavista muutoksista ks. myös esim. Franklin (2008: 307, 
2009: 1–6); Kunelius & Ruusunoksa (2009: 35); Wasserman (2009: 157); Heinonen & Domingo 
(2011: 87); Helle (2011: 91); Nikunen (2011: 97); Vehkoo (2011: 9, 12, 201); Väliverronen (2011b: 7, 
2011a: 13, 22, 23, 26–27, 29); Olkinuora (2012: 17, 19). 
61 Painettuun sanaan luottamisesta ks. myös Hakulinen ym. (2009: 220). 
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3.1.2 Paikallislehti 

Pitäjänlehtien Liiton perustamisen myötä 1945 pitäjänlehdistö tuli lehtiryhmän 

nimeksi. Paikallislehden tuntomerkit määriteltiin tuolloin ensimmäisen kerran: 

Pitäjänlehti on vähintään kerran viikossa säännöllisesti ilmestyvä sanomalehti, 

jonka levikkialue käsittää tietyt pitäjät ja joka ei edusta poliittista puoluetta tai 

suuntaa. Uutis- ja ilmoitusaineisto käsittää pitäjien kunnallisia, seurakunnallisia ja 

muita paikallisia asioita. Paikallislehtien Liitto hyväksyttiin uudeksi nimeksi 1963, 

jolloin pitäjä-nimitys joutui vanhahtavana väistymään kunta-sanan tieltä. Nimitys 

paikallislehti ei ollut kuitenkaan vielä 1980-luvulla vakiintunut yleiseen käyttöön. 

(Aalto & Santonen 1985: 14.)  

Koska Paikallislehtien Liittoa ei enää ole, paikallislehden määrittely ja erot-

taminen Sanomalehtien Liiton muista jäsenlehdistä on Sanomalehtien Liiton joh-

tajana toimineen Pentti Kurunmäen mukaan käytännössä hankalahkoa. Suomen 

paristasadasta sanomalehdestä suurin osa, 140–150, on paikallislehtiä. Paikallis-

lehtiin luetaan ei-poliittiset lehdet, joiden pääuutiset ovat paikallisia ja levikki 

muutaman kunnan alueella.62 (Kurunmäki, suullinen tieto 1.10.2002; ks. myös 

Aalto & Santonen 1985: 14; Kuutti 2012 s. v. paikallislehti.) Paikallislehti on 

suppeahkon alueen uutisiin keskittyvä sanomalehti (KS 2012; PS s. v. paikallis-

lehti; vrt. Salminen 1981: 8–9). Se on enintään 2–4 kertaa viikossa ilmestyvä 

sanomalehtityyppinen julkaisu (Wiio 2000: 181–182, 185). Vanhin yhtäjaksoisesti 

ilmestynyt paikallislehti on vuonna 1894 perustettu Tyrvään Sanomat (Kurunmäki 

1995: 44–45).  

Suomen itsenäistymisen jälkeen paikallislehtiä syntyi vilkkaasti suuriin maa-

laispitäjiin ja pikkukaupunkeihin. Paikallislehtien historiasta voidaan erottaa neljä 

kehityskautta: Edelläkävijälehtien kaudella 1920-luvun lopussa paikallislehtiä oli 

57, ja 1930-luvun pulavuosina määrä pysyi pitkään ennallaan. 1920–30-luvuilla 

oli paikallislehtien kasvukausi, ja sotien ja säännöstelyn välikaudella paikallisleh-

tien määrä väheni. Voimakkaan kasvun kausi alkoi 1950-luvulla, ja 1950–60-

luvuilla lukumäärä liki kolminkertaistui, kun paikallislehtiä syntyi eri puolilla 

maata yhden tai muutaman kunnan pientalousalueille. 1970–80-luvuilla lehtiä 

ilmestyi tasaisesti pienillekin paikkakunnille. 1980-luvun puolivälissä paikallis-

lehtiverkko kattoi koko maan, mutta 1990-luvun lamavuosina määrä väheni hie-

man. (Aalto & Santonen 1985: 13; Kurunmäki 1995: 44–45.) 

                                                        
62 Ks. luku 3.1.1. 
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Wiion (2000: 191) mielestä paikallislehdistö on täyttänyt aukon tiedontar-

peessa keskittymällä paikallisiin asioihin. Se on vakiinnuttanut paikkansa maan 

viestinnässä ja on olennainen osa suomalaista sanomalehdistöä. 1980-luvun puo-

livälissä voitiin todeta, että noin kolmessakymmenessä vuodessa paikallislehtien 

määrä oli kolminkertaistunut, levikki viisinkertaistunut ja lehtiryhmä levinnyt 

koko maahan (Santonen 1985: 177). Paikallislehtikenttä kattoi jo 1990-luvulla 

koko maan, ja paikallislehti on joka kodissa luettu (Tommila 1994: 39; ks. myös 

Okkonen 1980: 18). 

3.1.3 Yleisradio 

Yleisradiotoiminta on läsnä jokapäiväisesti ja koskettaa koko kansaa liki kaikkial-

la Euroopassa. Eurooppalaiskulttuurit määrittelevät identiteettiään radio- ja televi-

sio-ohjelmillaan. (Silvo 1998: 3, 5; Blomberg ym. 1998: esipuhe.) Yleisradio 

tarkoittaa julkista radio- ja televisiotoimintaa sekä sitä harjoittavaa, tavallisesti 

valtion omistamaa tai valvomaa yhtiötä (KS 2012; PS s. v. yleisradio).  

Kuutti määrittelee yleisradion epäkaupalliseksi, niin sanotun julkisen palve-

lun periaatteella toimivaksi radio- ja televisiotoimintaa harjoittavaksi kansallisek-

si viestintäyhtiöksi. Suomessa yleisradiotoimintaa harjoittava, valtion omistama 

Oy Yleisradio Ab toimii erillisen yleisradiolain pohjalta. (Kuutti 2012 s. v. yleis-

radio.) Yleisradion toimintaa määrittelevät laki Yleisradio Oy:stä, laki televisio- ja 

radiotoiminnasta sekä laki yleisradioverosta (Finlex 2013a, 2013b, 2013c). Yleis-

radio on Suomen kattavin viestintäyhtiö (Yle 2006b; ks. myös VK 2004: 1). Esi-

merkiksi vuonna 2013 toteutui Yleisradion ohjelmien ja palvelujen tavoite tavoit-

taa kaikki suomalaiset (YY 2013: 19). 

Suomalainen radio syntyi 1920-luvulla. O.Y. Suomen Yleisradio – A.B. Fin-

lands Rundradio -nimisen ohjelmayhtiön ensimmäinen lähetys toteutui 1926, 

kuten edellä on käynyt ilmi. Vuonna 1927 tuli voimaan radiolaki, ja seuraavana 

vuonna Yleisradion lähetykset alkoivat kuulua suuressa osassa maata. Kansan 

valistaminen, opettaminen ja kasvattaminen vastaanottamaan kulttuuria oli asetet-

tu Yleisradion keskeiseksi päämääräksi. (Lyytinen 1996: 13, 16, 113; Yle 2006b.)  

Radiota kuunneltiin paljon sen kultakaudella 1920-luvulta 1960-luvulle 

(Honka-Hallila 1996). Vuonna 1957 Yleisradio aloitti television koelähetykset ja 

seuraavana vuonna säännölliset lähetykset nimellä Suomen Televisio. 1960-

luvulla alkoivat väritelevisiokoelähetykset, ja 1975 Suomen ensimmäinen paikal-

lisradio Ylen aikainen aloitti toimintansa. (Yle 2006b; Ilmonen 1996: 151.)  
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Yleisradiolle vakiintui jo toiminnan alussa uutisvälityskäytäntö, jossa Suo-

men Tietotoimisto eli STT välitti uutistoimistoilta ja Suomesta kokoamansa uutis-

aineiston Yleisradion kuuluttajan luettavaksi. Radiouutisaineisto koottiin usein 

kiireessä, eikä kuuluttajan työ ollut vain selkeiden konekirjoitusliuskojen luke-

mista. (Lyytinen 1996: 91.) Yleisradio aloitti 1965 omat radiouutiset, mutta säilyt-

ti STT:n lähetyksiä (Salokangas 1996: 178). Maaliskuussa 2006 Yleisradio ilmoit-

ti irtisanovansa uutispalvelusopimuksensa STT:n kanssa päättymään vuoden 2006 

lopussa (Stt 2006). 

Yksityiset kaupalliset paikallisradiot aloittivat toimintansa 1985 (Salokangas 

1996: 434). Kaupallisen ja yksityisen paikallisradiotoiminnan alettua ensimmäi-

senä paikallisradiona toimintansa aloitti Radio Lakeus Nivalassa 1985 (Kaleva 

2014), ja vuonna 1987 tehdyn strategisen ratkaisun perusteella Yleisradio alkoi 

kehittää maakuntaradioita (Kiuru 1990: 89–90).63 Salokankaan (1996: 364) mu-

kaan mainosradioiden salliminen muutti viestintämaiseman. Myös Hyvärisen 

(2005: 33) mielestä julkisen puheen kentän laajenemisen aiheuttivat muun muassa 

mainosradiot. Vuonna 1993 Yleisradio sai television kanavat TV1 ja TV2 koko-

naan käyttöönsä Mainostelevision ohjelmien siirryttyä MTV3-kanavalle (Yle 

2006b; Ilmonen 1996: 151). Tällä hetkellä koko Suomessa näkyviä televisiokana-

via on useita (ks. esim. Digita 2014). Yleisradion Suomen ensimmäinen digi-

taaliradio aloitti lähetyksensä 1998, ja vuonna 2001 alkoivat digitaaliset televisio-

lähetykset. Vuonna 2000 alkoi alueellinen televisiouutistoiminta. (Yle 2006b.) 

Paikalliset televisiouutiset lähetetään arkipäivinä kahdeksalla eri alueella (YY 

2005: 8). 

Yleisradion liikevaihto vuonna 2011 oli 415,4 miljoonaa euroa (Yle 2012). 

Ohjelmisto on perinteisesti rahoitettu 90-prosenttisesti televisionkäytöstä perittä-

villä televisiomaksuilla ja kaupallisten televisioyhtiöiden maksamilla toimilupa-

maksuilla (Yle 2006b; ks. myös VK 2004: 1; YY 2005: 10). Vuoden 2013 alusta 

televisiomaksu korvattiin Yle-verolla (Yle 2012). Yleisradion palveluihin kuuluu 

neljä televisiokanavaa, kuusi radiokanavaa sekä maan laajin nettitelevisio- ja net-

tiradiotarjonta. Digitalisointi on laajentanut Yleisradion kanavatarjontaa, ja Yleis-

radio pitää Areenaansa nettitelevision ja -radion uranuurtajana (YV 2011: 5). 

Yleisradiolla on myös sähköinen ohjelma-arkisto Elävä arkisto.  

Yleisradion ohjelmatoiminnan arvoja olivat aineistonkeruun aikoihin luo-

tettavuus, suomalaisuus, riippumattomuus, monipuolisuus ja korkea laatu (HK 

                                                        
63 Paikallisradioiden toiminnan alkaminen vaikutti murrebuumin käynnistymiseen, ks. luku 6.4.2. 
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2004: 16; YY 2005: 1–9).64 Vuoden 2004 lopussa Yleisradiossa oli 3 600 vakituis-

ta työntekijää. Erilaisia tehtävänimikkeitä oli toistasataa, ja yleläisen työsuhde 

kesti keskimäärin 19 vuotta. (Yle 2006a; YY 2005: 10.) 

3.2 Kyselylomake ja keruun toteutus 

Toimitushenkilökunnan kielenhuoltotietojen, -käytäntöjen ja -diskurssien tutkimi-

nen on tietoinen rajaus, jolla pääsen haluamaani ytimeen laajan kielenhuoltoken-

tän tutkimuksessa. Laadin aineistonkeruutani varten 15 kysymystä sisältävän 

lomakkeen, jonka vuoden 2002 versio on liitteessä 1 ja vuoden 2004 versio liit-

teessä 2.65 Tutkimusaiheeni kiinnittää erityisesti huomiota kyselylomakkeen ky-

symyksiin vastaajien kohtaamista kielenhuolto-ongelmista sekä kielenhuollon 

tärkeyttä koskevista perusteluista. Informanttieni aktivoimiin kielenhuoltodiskurs-

seihin pääsen käsiksi nimenomaan noihin perusteluihin liittyvän Miksi [pidätte 

kielenhuoltoa erittäin, melko tai ei kovin tärkeänä]? -kysymyksen vastausten 

laadullisella analyysillä. Muita kyselylomakkeen tuottamia tietoja analysoin lä-

hinnä määrällisesti ja sisällönanalyyttisesti.66  

Tutkimustyöni pitkän tekemisprosessin aikana monet teoreettiset lähestymis-

tavat ovat tulleet yleiseen keskusteluun Suomessa vasta sen jälkeen, kun olin jo 

toteuttanut aineistonkeruun. Tutkimuksenteko on prosessiluonteista ja elää kulloi-

senkin tilanteen mukaan, joten olen ottanut huomioon tieteenalan kehityksen me-

todologisissa valinnoissani. Koska olen kerännyt aineistoni ennen fennistiikan 

kansanlingvistisen suuntauksen yleistymistä, kyselylomakkeeni saattaisi olla osit-

tain toisenlainen, jos olisin laatinut sen kansanlingvistisestä näkökulmasta. En näe 

sitä kuitenkaan ongelmallisena, sillä tällaisenaankin lomake on aktivoinut infor-

manttejani kertomaan suhtautumisestaan kielenhuoltoon. Tutkimukseni kyselylo-

make, teoreettinen viitekehys ja menetelmä eivät siis ole täysin synkroniassa, jos 

se yleensä koskaan on mahdollista. Esimerkiksi Mielikäinen ja Palander (2014: 7) 

ovat havainneet, että suomalaisten kielestä ja murteista puhumisesta on kertynyt 

opinnäytteiden ja muiden tutkimusten avulla tietoa tavallaan oheismateriaalina. 

                                                        
64 Esimerkiksi vuonna 2011 Yleisradion arvoja puolestaan olivat suomalaisuus, luotettavuus, riippu-
mattomuus, monipuolisuus ja ihmisen arvostaminen (YV 2011: 16). 
65 Käsittelen tässä alaluvussa tekstin jouhevuuden vuoksi kyselylomakkeeseeni liittyviä asioita, jotka 
liittyvät samalla luvun 4.1 sisältöihin. 
66 Gillham (2004 [2000]: 13) pitää lähes universaalina totuutena sitä, että puhuminen on ihmisille 
helpompaa kuin kirjoittaminen. Hänen mielestään kyselylomakkeen avoimet kysymykset sopivat 
luultavasti ainoastaan koulutetuille ammattilaisille. En näe tässä ongelmaa, sillä informanttini käyttä-
vät kieltä työkseen. 
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Heidän mukaansa kielestä ja murteista puhumisen metakieli ei läheskään aina ole 

ollut opinnäytteissä varsinaisena kyselyn tai analyysin kohteena ja metakielen 

määrä riippuu aineistonkeruumenetelmistä. Mielikäinen ja Palander (2014: 23) pi-

tävät sähköpostikyselyä paperilomaketta hedelmällisempänä aineistonkeruutapana. 

Kyselytutkimus tarjosi mahdollisuuden kerätä laaja laadullinen aineisto te-

hokkaasti, ja suunniteltuani lomakkeen kokosin sillä aineiston, jonka pystyin 

kohtuullisen helposti ja nopeasti tallentamaan sähköiseen muotoon. Lisäksi ai-

neistonkeruun aikataulu ja kustannukset olivat ennakoitavissa. Aineistonkeruussa 

menetelmänvalintaperusteinani olivat muun muassa sähköpostikyselyn kätevyys 

ja nopeus. Tutkimushaastatteluissa on Tiittulan, Rastaan ja Ruusuvuoren mukaan 

yleistymässä tietokonevälitteinen viestintä sähköpostitse tai internetissä.67 Teks-

timassa on, paitsi helposti käsiteltävissä, yleensä merkki merkiltä siinä muodossa 

kuin kirjoittaja on sen kirjoittanut. Sähköinen aineistonkeruu vähentää siis tutki-

jan huolimattomuus- ja käsialantulkintavirheitä. Sähköpostikyselyn käyttäminen 

helpotti joitakin aineiston analyysiä edeltäneitä mekaanisia työvaiheita.  

Ajatus laadullisesti laajan aineiston kokoamisesta muodostui työskennelles-

säni toimittajana eri työyhteisöissä. Halusin yhdistää aineiston kvalitatiivisen 

tarkastelun ja mahdollisimman laajan otoksen keräämisen. Jos olisin koonnut 

haastatteluaineiston, vastaajien lukumäärä olisi väistämättä jäänyt huomattavasti 

pienemmäksi kuin nyt. Halusin kysyä asenteista vastaajilta suoraan, mikä näkyy 

esimerkiksi siinä, että kerroin tutkimusaiheeni jo kyselylomakkeen otsikossa.68  

Toteutin kyselytilanteen omista lähtökohdistani mahdollisimman samana kai-

kille informanteille muun muassa esittelemällä tutkimuksen ja ohjeistamalla lo-

makkeen täyttämisen kaikille tutkituille samalla tavalla. (Ks. esim. Alasuutari 

2001: 56–58.)69 Tiedostin jo lomaketta laatiessani, että tutkijan kielelliset valinnat 

vaikuttavat aina vastaajien valintoihin (ks. esim. Alasuutari 2001: 141–142; Hirs-

järvi 2010c: 202–203). Päivitetyssä kyselylomakkeessa olen entisestään korosta-

nut Hirsjärven (2010c: 202) ohjetta vain yhden asian kysymisestä kerrallaan.  

Yleistasoiseen kysymykseen sisältyy enemmän tulkintamahdollisuuksia kuin 

rajattuun, ja lyhyitä kysymyksiä on helpompi ymmärtää kuin pitkiä. Olen kiinnit-

tänyt kysymysten muotoilussa huomiota siihen, että informanteillani olisi mah-

dollisuus ymmärtää lomakkeen kysymykset mahdollisimman samalla tavalla.70 

                                                        
67 Edullisuudesta ja ajansäästöstä ks. esim. Gillham (2004 [2000]: 5–6); Tiittula, Rastas & Ruusuvuori 
(2005: 264–265); Alanen (2011: 160). 
68 Suorista ja epäsuorista menetelmistä ks. luku 4.5. 
69 Kysymysten standardoinnista ks. myös esim. Gillham (2004 [2000]: 6–8). 
70 Kyselyiden kieliasusta ks. esim. Alanen (2011: 151–152). 
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Strukturoiduissa, yleensä lomakkeen avulla tehtävissä virtuaalihaastatteluissa 

kysymysten muotoiluun kiinnitetään erityishuomiota, sillä mahdollisuutta merki-

tysten tarkentamiseen ei ole heti saatavilla (Tiittula, Rastas & Ruusuvuori 2005: 

266). Käytin lomakkeessa tietoisesti ja johdonmukaisesti esimerkiksi kielenhuol-

to-käsitettä. Olen kiinnittänyt aineistonkeruussa käytettävään kieleen yhtä lailla 

huomiota kuin kansandialektologisen väitöskirjatutkimuksen tehnyt Nupponen 

(2011: 261), jonka mukaan termistöä on varottava tuomasta haastateltavalle 

valmiiksi käyttöön. Ei nimittäin voida tietää, olisiko tutkijan ehdottaman käsitteen 

käyttö luontevaa informantille. Kysymykseni ovat tästä näkökulmasta tarkasteltu-

na mahdollisimman yksiselitteisiä ja yleiskielisiä, vaikkakin jokainen käsittää 

esimerkiksi kielenhuollon tai asenteen yksilöllisesti, omista tulkintaresursseistaan 

käsin. Ei voitane edes olettaa, että ihmiset koskaan ymmärtäisivät käsitteitä ja 

sanoja täysin identtisesti. Muutenkin kiinnitin erityistä huomiota lomakkeeni 

kielellisiin valintoihin muun muassa karttamalla passiivimuotoisia verbivalintoja 

kyselylomakkeen kysymyksissä.  

Otin tietoisesti huomioon, millaisia kielenhuoltodiskursseja suomalaisessa 

keskustelussa usein aktivoituu esimerkiksi jo 1800-luvulla vallinneiden kieli-

ideologioiden pohjalta. En kuitenkaan välittänyt kysymyksenasettelussa jo ole-

massa olevia tietojani suomalaisista kielenhuoltodiskursseista, jotka liittyvät esi-

merkiksi kieltä vaalivaan suhtautumiseen tai normatiiviseen ajatteluun.  

Vaikka kysymyslomakkeen täytyy olla esitestattu, siinä on kuitenkin väistä-

mättä kysymyksiä, joita kaikki eivät täysin ymmärrä (Alasuutari 2001: 141–142; 

pilotoinnista ks. esim. Alanen 2011: 153). En tehnyt varsinaista pilottitutkimusta, 

mutta pro gradu -tutkielmaa varten tekemäni kyselytutkimus toimi pohjana väi-

töskirjani aineistonhankinnalle. Pro gradu -tutkielman tekemiseen liittyvien ko-

kemusten ansiosta osasin arvioida kyselylomakkeen onnistuneisuutta ja muokata 

kevyesti lomakkeen rakennetta sen pohjalta. Olen kuitenkin halunnut säilyttää 

aineistojen vertailukelpoisuuden toistamalla väitöskirjani kyselyn mahdollisim-

man pitkälti samalla tavalla kuin pro graduni kyselyn. Pro gradussa käyttämääni 

kyselylomaketta olen siis jonkin verran uudistanut laajennettua kyselyä varten, 

mutta olennaisia muutoksia en ole siihen tehnyt. 

Ensimmäisen aineistonkeruun pohjalta muokkasin joitakin kohtia liitteessä 1 

olevasta lomakkeesta numeroimalla kysymyksiä uudella tavalla ja muuttamalla 

lomakkeen asettelua entistä selkeämmäksi. Muokattu lomake on liitteessä 2. Olen 

jättänyt lomakkeen otsikosta pois sanan paikallislehdissä. Lehti-sanan olen kor-

vannut jälkimmäisessä lomakkeessa toimituksella ja lukijat yleisöllä. Olen muo-

kannut joitakin pro graduni kyselyn kysymyksiä a- ja b-kohtiin väitöskirjaa varten 
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päivittämässäni lomakkeessa sekä numeroinut taustatietokysymykset, mikä vai-

kuttaa hiukan kysymysten numerointiin: pro gradu -tutkielmani kyselylomakkees-

sa on 11 numeroitua kysymystä ja väitöskirjani 15. Olen asetellut sukupuoli- ja 

ikä-kohdat jälkimmäisessä lomakkeessa allekkain selvyyden lisäämiseksi. Tavoit-

teena on omalta osaltani edistää sitä, että kaikkiin kysymyksiin muistetaan vastata. 

(Lomakkeen ulkoasusta ks. esim. Gillham 2004 [2000]: 39–40.) 

Pro gradu -tutkielman lomakkeessa ammattivaihtoehdot ovat päätoimittaja ja 

muu, mikä? Väitöskirjavaiheen lisäaineistonkeruussa olen korvannut tämän ky-

symällä tehtävänimikettä. Vaihtoehtojen määrä on nimittäin huomattavasti kirja-

vampi, kun kyselyyn vastaavat myös radio- ja televisiotoimitukset. Lisäksi olen 

lisännyt lomakkeeseen uutta kyselyäni varten viimeisen kysymyksen Mitä muuta 

haluatte kertoa työpaikkanne kielenhuoltoperiaatteista ja -ilmapiiristä? Tätä 

kysymystä en ollut kysynyt paikallislehtien vastaajilta. Muuten en muuttanut 

kysymyksenasettelua, jotta molemmat keräämäni aineistot säilyivät vertailukel-

poisina ja yhteismitallisina.  

Useimpiin lomakkeisiin sisältyy vastaajia koskevia taustakysymyksiä (ks. 

esim. Hirsjärvi 2010c: 203), ja taustatiedot kysytään rutiininomaisesti, jotta niillä 

pystytään kuvaamaan otokseen valikoitunutta ryhmää ja jotta otoksen edustavuut-

ta pystytään arvioimaan (Alasuutari 2001: 56). Vastaajien taustatiedoista kysyin 

luokitteluasteikkoon liittyviä kysymyksiä: sukupuolen, ikäryhmän ja ammat-

tinimikkeen. (Liitteessä 1 numeroimattomat taustakysymykset ja liitteessä 2 ky-

symykset 1–3.) Varsinaisen kyselyosuuden aloitin tiedustelemalla, mistä vastaaji-

en kielenhuoltotiedot ovat peräisin. Olen antanut kysymykseen kielenhuoltotieto-

jen lähteistä esimerkkivaihtoehdoiksi koulun, opiskelun ja työkokemuksen. Opis-

keluun olen ajatellut kuuluvan läheisesti muun muassa täydennyskoulutuksen ja 

itseopiskelun. Halusin selvittää kysymyksellä sitä, millä tietolähteillä on merki-

tystä ja mitä tietolähteitä vastaajat itse nostavat esille annettujen vaihtoehtojen 

lisäksi. Vaihtoehtojen tarkoituksena oli helpottaa kysymyksen ymmärtämistä. 

(Liitteessä 1 kysymys 1 ja liitteessä 2 kysymys 4.) 

Aina on pohdittava, miten kysymykset ovat ohjanneet haastateltavan vastauk-

sia (Tiittula & Ruusuvuori 2005a: 10). Palaan tähän kysymykseen väitöskirjani 

päätäntöosuudessa. Vaikka johdattelevia kysymyksiä tulisi välttää, Alasuutarin 

(2001: 36) mukaan haastattelumetodiin voi kuitenkin sisältyä kysymyksenasettelu, 

joka pohtii, mitä voi päätellä siitä, että vastaaja reagoi tutkijan provokaatioon 

tietyllä tavalla. Alasuutarin (2001: 138) mukaan tutkija ei yritä pysytellä puolueet-

tomana tai erillään tutkittavasta tilanteesta, vaan hän tarkkailee mitä tahansa in-

himillisessä kanssakäymisessä ilmenevää reaktiota sen kontekstissa. Alasuutarin 
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(esim. 2001: 138–139) interaktionäkökulmassa tutkija ei asetu neutraalin tarkkai-

lijan rooliin, vaan esittää kysymyksiä ja aiheuttaa siten reaktioita. Vaattovaaran ja 

Soininen-Stojanovin (2006: 229, 241–247) esittelemässä identiteetti- ja kieliasen-

netutkimuksessa informanteilta kysytään, onko olemassa kielimuoto tai puhetapa, 

joka heitä ärsyttää. Tietoisen provosoivasti tiedustelen vastaajiltani, millaisia 

kielenhuolto-ongelmia tulee vastaan toimitustyössä.71 Pyysin heitä myös mainit-

semaan esimerkkejä niistä. (Liitteessä 1 kysymys 2 ja liitteessä 2 kysymys 5.) 

Tutkimukseni kannalta keskeisimmät kysymykset lomakkeessa ovat Kuinka 

tärkeänä pidätte kielenhuoltoa lehdessänne / toimituksessanne? -monivalinta, 

jonka vaihtoehdot olivat erittäin tärkeänä, melko tärkeänä tai ei kovin tärkeänä, 

sekä sitä seuraava Miksi?-kysymys.72 (Liitteessä 1 kysymykset 3–4 ja liitteessä 2 

kysymykset 6–7.) Yleensä käytetään kolmea kysymysmuotoa: avoimia, moniva-

linta- tai asteikkoihin perustuvia kysymyksiä. Tutkimuksessani käytän avoimia ja 

monivalintakysymyksiä, koska haluan saada tutkimastani aiheesta mahdollisim-

man monipuolista tietoa (vrt. esim. Gillham 2004 [2000]: 5; avoimista ja sulje-

tuista kysymyksistä ks. myös esim. Fasold 1984: 152; Alanen 2011: 150–151). 

Monivalintakysymysten vastaukset saan helposti jaoteltua yhtenäisiin ryhmiin. 

Luettelomuodossa vastaaja osoittaa olevansa samaa tai eri mieltä tietyn väittämän 

kanssa; arviointiasteikolla voi ilmaista, missä määrin on samaa mieltä. Vaikka 

luettelot ja arviointiasteikot vaikuttavat kurinalaisilta, ne saattavat olla hallitse-

mattomia välineitä, joiden reliaabelius ja validius eivät ole riittäviä. (Erwin 2001: 

60, 2005: 74; kyselytutkimuksen reliabiliteetista ja validiteetista ks. myös esim. 

Alanen 2011: 159.) Kyselylomakkeissa usein käytettävän Osgoodin asteikon 

adjektiivipareja en halunnut käyttää kyselylomakkeessani, jotta en olisi kärjistä-

nyt informanttieni ajatuksia liiaksi tiettyyn suuntaan. Monivalintavaihtoehtoni 

ovat lähempänä Likertin asteikkoa, jossa kysymykset ovat väittämän muodossa. 

(Likertin ja Osgoodin asteikoista ks. esim. Alanen 2011: 150–151; Likertin as-

teikosta Erwin 2001: 53–56.) 

 Jos valintavaihtoehtoja on pariton määrä, niistä keskimmäinen liittyy yleensä 

siihen, että kyseessä on neutraalius asian suhteen tai vastaaja ei osaa sanoa mieli-

pidettään. En antanut informanteilleni oletusarvoisesti mahdollisuutta valita en 

osaa sanoa -vaihtoehtoa, vaan halusin ohjata heitä ottamaan kantaa. Vaikka Hirs-

järvi (2010c: 203) suosittelee tarjottavaksi vaihtoehtoa ei mielipidettä, koin toimi-

                                                        
71 Jossakin määrin ongelma- ja virhelähtöinen suhtautumiseni kielenhuoltoon perustuu siihen, että olen 
omakohtaisesti havainnut, että esimerkiksi lehtikieli on ”hyvänä huomaamatonta” (Okkonen 1980: 
210; ks. myös Mäkinen 1992: 215; Karttunen 1995; virhe edellä menemisestä Eloranta 2013: 20, 22). 
72 Ks. luku 4.3 ja luku 7. 
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vaksi ratkaisuksi sen, että vastaajat ovat halutessaan voineet jättää kohdan tyhjäk-

si tai kommentoida sitä sanallisesti. Ajatuksenani on ollut varoa rohkaisemasta 

vastaajiani vastaamattomuuteen lomakkeen eri kohdissa.  

Tiedustelin kyselylomakkeessa myös, miten herkästi kielivirheisiin puututaan 

ja onko toimituksessa esimerkiksi työntekijää, jonka tehtäviin kielivirheisiin puut-

tuminen kuuluu. Näillä kysymyksillä tavoitteenani on selvittää, kenen vastuulla 

kielenhuolto on ja onko siihen kiinnitetty yhteisesti huomiota. Samoin selvitin, 

montako työntekijää toimituksessa on ja millaisia koulutustaustoja heillä on. Kos-

ka informanttieni työyhteisöt ovat hyvin erikokoisia, kiinnitin huomiota siihen, 

onko henkilöstömäärällä vaikutusta kielenhuoltotoiminnan järjestäytyneisyyteen. 

Tämän kysymyksen jälkeen tiedustelin, miten vastaajat arvioivat koulutustaustan 

vaikuttavan kielenhuoltoasenteisiin toimituksessa. (Liitteessä 1 kysymykset 5–7 

ja liitteessä 2 kysymykset 8–10.)  

Olen ottanut lomakkeessa huomioon murrebuumin vaikutuksen tiedotusväli-

neiden kieleen. Kielenhuollon erikoistapauksista kiinnitän huomiotani muun mu-

assa siihen, saako toimitushenkilökunnan teksteissä näkyä paikallisia murteelli-

suuksia ja puhekielisyyksiä. Muotoilin niihin liittyvät kysymykset jälleen tietoi-

sesti provosoivasti modaaliverbivalinnoilla saadakseni vastaajat aktiivisesti rea-

goimaan aiheisiin. Tällä olen pyrkinyt tietoisesti rohkaisemaan vastaajia tuomaan 

todellisia asenteitaan esiin. Jos olisin kysynyt, joustatteko kielenhuoltoperiaatteis-

tanne tai näkyvätkö murteellisuudet teksteissä, vastaukset olisivat todennäköisesti 

olleet hyvin lyhytsanaisia. Tiedustelin, joutuvatko vastaajat joustamaan kielen-

huoltoperiaatteissaan esimerkiksi ilmoituksenteossa sekä saavatko paikalliset 

murteellisuudet tai puhekielisyydet näkyä toimituksen teksteissä ja miten esimer-

kiksi. (Liitteessä 1 kysymykset 8–9 ja liitteessä 2 kysymykset 11–12.) 

Kaikkia kielioppaita ja muita kielenhuoltolähteitä on mahdotonta listata kat-

tavasti kyselylomakkeeseen valmiiksi vaihtoehdoiksi, eikä se ole tarkoituksenmu-

kaistakaan.73 Vastaajat ovatkin saaneet tarvittaessa lisätä lomakkeeseen apuneuvo-

ja – sekä kirjallisia että muita. Selvitellessäni, millaisia apuneuvoja vastaajat käyt-

tävät toimituksen kielenhuollossa, annoin valmiiksi vaihtoehdoiksi oikolukijan, 

oikolukuohjelman, CD-Perussanakirjan, Terho Itkosen Kielioppaan, avoimen 

vaihtoehdon muu kirjallinen lähde, mikä?, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-

sen kielineuvonnan sekä toisen avoimen vaihtoehdon muu, mikä? Tutkin, onko 

toimituksissa oikolukijoita vai ovatko tehtävät siirtyneet muun henkilökunnan 

                                                        
73 Luukka (1993: 307) toteaa: Suomi on kielenoppaiden [sic!] ja kielenhuoltokoulutuksen luvattu maa. 
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toimenkuvaan. Toimenkuvan mahdollinen muutos lisää toimittajien vastuuta vies-

timensä kielestä.  

Tiedustelin lomakkeessa, käyttävätkö vastaajat kielenhuollon apuneuvoja 

usein, melko usein, melko harvoin vai harvoin. Annoin jälleen vaihtoehtoja harki-

tusti parillisen määrän, sillä en halunnut tarjota automaattisesti en osaa sa-

noa -vaihtoehtoa. Yleisön – lukijoiden, kuulijoiden ja katselijoiden – palaute vai-

kuttaa osaltaan toimituksen kieleen ja kielenkäyttöön, sillä toimituksen tekstit 

tehdään nimenomaan yleisöä varten. Saatu palaute on otettava huomioon, jos 

toimittaja tai toimituksen muu työntekijä haluaa säilyttää mediansa yleisön. Olen-

kin kysynyt, millaista kielipalautetta viestimet saavat. Päivitetyn lomakkeen vii-

meistä kysymystä kommentoin jo edellä. (Liitteessä 1 kysymykset 10–11 ja liit-

teessä 2 kysymykset 13–15.) 
Valitsin tutkimukseeni paikallislehdet ja sanomalehdet Suomen Paikallisme-

diat Oy:n listauksesta (PMN 2002), jossa olivat mukana sen jäsenlehdet vuodelta 

2002. Listassa oli 160 paikallislehteä, joista 145:lle löysin sähköpostiosoitteen. 

Sanomalehtien Liiton suomenkielisiä jäsenlehtiä (ei-paikallislehtiä) oli tuolloin 52. 

Jätin ruotsinkieliset sanomalehdet tutkimukseni ulkopuolelle, sillä tutkin nimen-

omaan suomen kielen huoltoa. Sain noin kolmanneksen tutkimusaineistostani 

paikallislehdille tekemästäni kyselystä, joka on samalla pro graduni tutkimusai-

neisto. Osoitin paikallislehdille lähettämäni kyselyn päätoimittajille, sillä viime 

kädessä päätoimittaja on vastuussa lehtensä sisällöstä (ks. esim. Suhola, Turunen 

& Varis 2005: 24; Kuutti 2012 s. v. päätoimittaja). Lähetin päätoimittajille osoit-

tamani kyselyn paikallislehdille loka- ja marraskuussa 2002. Noin kolme viikkoa 

kestäneen ensimmäisen kierroksen aikana lomakkeen palautti 47 vastaajaa, heistä 

peräti 21 heti ensimmäisen päivän aikana. Saadakseni tarpeeksi aineistoa lähetin 

kyselyn uudelleen heti ensimmäisen kierroksen jälkeen. Toisella kyselykierroksel-

la vastausaikaa oli vajaat kaksi viikkoa. Paikallislehtien osalta aineisto oli siis 

koossa kahden kierroksen jälkeen, jolloin kyselyyn oli vastannut 74 informanttia.  

Monipuolistaakseni ja kasvattaakseni aineistoani laajensin kyselyä runsaan 

vuoden kuluttua maalis- ja huhtikuussa 2004. Tuolloin lähetin sähköpostitse hiu-

kan muokatun kyselylomakkeen sekä muihin suomenkielisiin sanomalehtiin että 

osalle Yleisradion työntekijöistä. Yleisradion laajasta toimittajajoukosta valitsin 

uutis- ja ajankohtaistoimitusten työntekijät tutkimukseni kohteeksi. Valintaperus-

teena oli, että erityisesti näiden toimitusten väki käsittelee Yle Teema -kanavan 

kulttuuriohjelmien faktapäällikkönä tuolloin toimineen Leena Pasasen mukaan 

paljon tekstiä päivässä. (Pasanen, suullinen tieto 2.3.2004.)  
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Kyselylomakkeen mukana lähettämäni saateviestit ovat liitteessä 3. Sanoma-

lehtiin osoittamassani saateviestissä pyysin kutakin toimitusta lähettämään vähin-

tään kolme vastausta, jotta saisin sanomalehtien vastaajilta aineistoa vertailukel-

poisen määrän paikallislehtiin ja Yleisradioon verrattuna. Yleisradion uutis- ja 

ajankohtaistoimitusten työntekijöille osoittamani kyselyn lähetin heidän henkilö-

kohtaisiin työsähköpostiosoitteisiinsa. Varsinkin pienissä toimituksissa työntekijät 

voivat työskennellä hyvinkin monipuolisissa tehtävissä, minkä vuoksi myös in-

formanttini edustavat hyvin erilaisia toimitushenkilökunnan ammattiryhmiä.  

Osassa toimituksista ei ainakaan tuolloin yleensä avattu sähköpostiviestien 

liitetiedostoja virusvaaran vuoksi, minkä otin huomioon kyselyä lähettäessäni. 

Samoin tiedostomuotojen valinnassa oli otettava huomioon, että toimituksissa on 

käytössä erilaisia tietokoneiden käyttöjärjestelmiä. Lähetin lomakkeen rtf- ja pdf-

muodossa sekä liitin lomakkeen tekstin suoraan viestiin, jotta vastaanottajilla olisi 

mahdollisuus saada kysymykset näkyviinsä mahdollisimman helposti.74  

Suomenkielisiä sanomalehtiä otoksessani oli paikallislehtiä lukuun ottamatta 

kaikkiaan 52. Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksissa oli aineistonkeruu-

hetkellä internetsivun yhteystietojen mukaan 261 työntekijää, joista 259:lle löytyi 

toimiva sähköpostiosoite. Kysely piti lähettää kolmeen kertaan, ennen kuin sain 

riittävästi vastauksia. Ensimmäisellä, kaksi viikkoa kestäneellä kierroksella kyse-

lyyni vastasi 24 sanomalehden edustajaa ja 26 yleläistä. Toisella, viikon kierrok-

sella vastaavat luvut olivat 33 ja 20 sekä kolmannella, noin viikon kierroksella 35 

ja 20. Ennen kolmatta kierrosta pidin viikon tauon liikkeellä olleen viruspostitul-

van vuoksi. Sain kyselystäni yksittäisiä tarkentavia kysymyksiä ja kommentteja. 

3.3 Vastaajien jakauma 

Esittelen vastauslomakkeiden jakauman medioittain kuviossa 3. Paikallislehtien 

toimituksista lomakkeen palautti 74 vastaajaa. Mukana on kaksi poikkeustapausta: 

yksi työntekijä edustaa kahta paikallislehteä, ja yhdestä paikallislehdestä vastasi 

kolme työntekijää. Muista sanomalehdistä vastasi 92 henkilöä 30 lehdestä. Pää-

sääntöisesti samasta työpaikasta tuli 2–4 vastausta, enimmillään sanomalehdestä 

14 ja radiotoimituksesta 10. Yleisradion toimittajista 66 vastasi. Kaikkiaan lähetin 

                                                        
74 Minulla ei tuolloin ollut käytössäni tekniikkaa, joka olisi mahdollistanut esimerkiksi webropol-
tyyppisen lomakkeen tai muokattavan pdf-lomakkeen tekemisen. 
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kyselyn 456 sähköpostiosoitteeseen ja sain 232 vastausta eri puolilta Suomea, 

kuten liite 4 havainnollistaa.75  
 

Kuvio 3. Paikallislehtien, sanomalehtien ja Yleisradion 232 vastauslomakkeen jakauma 

(%).  

Aineistoni vastausprosentti on ilmaistava kahtena lukuna, koska aineistojen ha-

vaintoyksiköt ovat erilaiset. Paikallislehtien ja sanomalehtien havaintoyksikkö on 

lehti, sillä niiden henkilöiden määrä, joilla olisi ollut mahdollisuus vastata, ei ole 

tiedossani. Yleisradion vastauksissa havaintoyksikkö on henkilö. Paikallis- ja sa-

nomalehtien vastausprosentti on siis noin 52 ja Yleisradion noin 26.76  

Kerroin saateviestissä itsestäni ja toimittajanurastani saadakseni luottamuksen 

syntymään tutkijan ja tutkittavien välille. Ihmiset eivät suostu tutkittaviksi, ellei-

vät he pidä tutkimusta mielekkäänä ja tutkijoita luotettavina (Kuula 2006: 136). 

                                                        
75 Kiinnitän käyttämieni aineistoesimerkkien yhteydessä huomiota siihen, että vastaajien paikkakuntia 
ei voi yhdistää tekstissä esiteltyihin vastauksiin.  
76 Pyöristän esittämäni prosenttiluvut kokonaisen prosentin tarkkuuteen, ks. luku 4.4. 
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Virtuaalihaastattelussakin on tärkeää tiedottaa avoimesti tutkimuksen tarkoituk-

sesta, sillä tutkimuksen tärkeys vastaajalle ja halu tulla kuulluksi motivoivat häntä 

vastaamaan. Tiedon antaminen tutkijasta saattaa pienentää etäisyyttä (Tiittula, 

Rastas & Ruusuvuori 2005: 268–269). Tutkijat sopivat usein tutkittavien kanssa, 

että aineistoa käytetään julkaisuissa niin, että nämä eivät ole tunnistettavissa 

(Kuula 2006: 130). Vaikka en tätä saateviestissä korostanut, vain yksi vastaaja 

erikseen mainitsi, ettei hänen nimensä saa näkyä missään.77  

Tuloksia käsitellessä vastaajien luottamusta ei saa rikkoa.78 Yksityisyyden ra-

jat määrittää tutkittava itse päättäessään, mitä haluaa kertoa (Kuula 2006: 125). 

Tutkimukseni aineisto ei ole erityisen arkaluonteista, joskin kielenhuoltomieli-

piteet voivat olla tunnepitoisia. Tutkijan hienotunteisuus näkyy siinä, että vastaa-

jat eivät ole tunnistettavissa vastausten raportoinnista. Suojelen tutkittavien yksi-

tyisyyttä häivyttämällä heidän henkilöllisyytensä. Tunnistamista olennaisempaa 

on usein tapa, jolla tutkija kirjoittaa tutkittavistaan (Kuula 2006: 135), joten siksi-

kin hienotunteisuus on tärkeää. Tavoitteenani ei ole arvottaa informanttieni vasta-

uksia, vaan verrata niitä toisiinsa ja lingvistien ajatuksiin kielenhuollosta. 

Osa vastauksista tuli toimituksen sähköpostiosoitteesta, ja osa vastaajista pos-

titti lomakkeen paperiversion mainitsematta lähettäjän tietoja. Koska he vastasivat 

kyselylomakkeen taustatietokysymyksiin, olen saanut tarvitsemani tiedot. Muu-

tamia puutteellisesti täytettyjä taustatietoja varmistin lähettämällä sähköpostitse 

vastausviestinä lisäkysymyksen esimerkiksi vastaajan sukupuolesta tai iästä. Olen 

huomioinut aineistonkeruun tietoturvakysymykset muun muassa poistamalla 

vastaukset sähköpostistani tallennettuani ne tiedostoiksi. Tutkimusaineistoni on 

pitkälti anonymisoitavissa niin, että haastateltavan nimitiedot poistetaan. Suorat 

tunnistetiedot, kuten yhteystiedot, on syytä hävittää mahdollisimman varhain, 

viimeistään, kun haastatelluille on toimitettu luvatut tutkimustulokset (Kuula 

2006: 132). Analysointivaiheessa käytän vastauksista tallennusversiota, jossa ei 

ole vastaajien tunnistetietoja. 

Vastaajista käyttämissäni viisiosaisissa koodeissa näkyvät työpaikka (paikal-

lislehti, sanomalehti, Yleisradio), informantteja yksilöivä järjestysnumero (vasta-

uksen saapumisjärjestyksessä), sukupuoli (M, N), ikäryhmän ensimmäinen nume-

ro (1, 2, 3, 4, 5, 6) sekä tieto siitä, pitääkö vastaaja kielenhuoltoa erittäin, melko 

vai ei kovin tärkeänä vai jättääkö hän kokonaan vastaamatta (e, m, ek, -). Esimer-

kiksi P1N5e on paikallislehden informantti, joka vastasi kyselyyn ensimmäisenä, 

                                                        
77 Saatekirjeestä ks. esim. Alanen (2011: 152). 
78 Luottamuksesta ks. Hallamaa ym. (2006: 13). 
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on sukupuoleltaan nainen ja iältään 51–60-vuotiaiden ikäluokkaa sekä pitää kie-

lenhuoltoa työssään erittäin tärkeänä. Vastaavasti Y50M2- on Yleisradion infor-

manttien viideskymmenes vastaaja, mies, ikäryhmää 21–30-vuotiaat eikä vastaa 

ollenkaan kysymykseen kielenhuollon tärkeydestä. Tarkoitus on häivyttää infor-

mantin persoona ja antaa olennaiset taustatiedot vastaajasta.  

Korvaan aineistolainauksissa mainitut paikkakuntien tai viestinten nimet ha-

kasulkeisiin sijoitetuilla yleisnimillä (paikallislehti, sanomalehti, paikkakunta, 

toimitus) tai muilla tavoin (N. N., X). Esimerkeissä käytän juoksevaa numerointia. 

Koska vastaukset yksittäiseen kysymykseen ovat kohtuullisen lyhyitä, esitän ai-

neistoesimerkin yleensä kokonaan kontekstissaan niin, että tarkasteltava kie-

lenaines on lihavoitu. Kokonaisissa esimerkeissä merkitsen alkuperäistekstin 

kappaleenvaihdon kahdella kautta-merkillä: //. Käytän poisjätön merkkinä kahta 

yhdysmerkkiä: --. Mainitessani käsitteitä tai muuta kielenainesta sekä siteerates-

sani sanatarkasti tutkimuskirjallisuudessa käytettyjä sanamuotoja tai informantti-

en käyttämiä ilmaisuja joko niiden alkuperäisen taivutuksen mukaisesti tai lause-

kontekstiini sopivaksi taivutettuina käytän kursivointia. Mielestäni odotuksenvas-

taisia ilmauksia kommentoin [sic!]-merkinnällä, samoin aineistoesimerkkien odo-

tuksenvastaisia erikoismerkkejä. 

Lomakkeiden vastauksissa on nähtävissä, että niiden teksti on usein sähkö-

postikielen tyyppistä.79 Tämä näkyy esimerkiksi lyöntivirheinä ja isojen alkukir-

jainten poisjättönä etenkin lyhyissä vastauksissa. Toisaalta yksittäiset vastaajat 

saattoivat kiinnittää erityistä huomiota täyttämänsä lomakkeeseen ulkoasua myö-

ten esimerkiksi sisentämällä aina vastausten ensimmäisen rivin. Huolimattomuus-

virheet ja kieliasu ovat aineistoesimerkeissä alkuperäisvastausten mukaisessa 

muodossa. Myönteisen asenteen puolesta argumentoiva teksti ei välttämättä täy-

sin vakuuta, jos vastauksen kieliasussa on normatiivista horjuvuutta. Tutkimukse-

ni tarkoituksena ei kuitenkaan ole tehdä havaintoja esimerkiksi informanttieni 

käyttämän kielen ortografiasta.  

Esittelen vastaajien sukupuolijakauman frekvensseinä medioittain kuviossa 4. 

Se on erittäin tasainen, sillä kyselyyni vastanneista noin 51 prosenttia on miehiä 

ja 49 prosenttia naisia. Paikallislehtien ja sanomalehtien edustajien joukossa on 

miesenemmistö, kun taas Yleisradiossa tilanne on hienoisesti päinvastainen.  

                                                        
79 Tosin yksittäiset informantit täyttivät lomakkeen käsin ja postittivat sen minulle kirjepostina. Eten-
kin pienten toimitusten henkilökunnalla saattoi olla 2000-luvun alussa vain yksi yhteinen sähköpos-
tiosoite. Eräs paikallislehteä edustanut vastaajani kommentoi käsin täyttämäänsä lomaketta: Täältä 
tulee varsinainen kielikukkanen! kirjallisena, kun toimittaja toi pöydälleni. Toivottavasti kelpaa. 
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Kuvio 4. Vastaajien sukupuolijakauma medioittain (f). 

Esittelen aineistoni ikäjakauman frekvensseinä sukupuolittain kuviossa 5. Ikäja-

kauma on alle 20-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin. Nuorimmat vastaajat ovat tyypilli-

simmin naisia ja vanhimmat miehiä, joskaan erot eivät ole kovin suuret. Paikallis-

lehtien informanteista hienoisesti suurin osa on miehiä, kun taas Yleisradiossa 

enemmistönä ovat naiset. Sen sijaan sanomalehtien vastaajien osalta sukupuolija-

kauma on erittäin tasainen. Eri ikäryhmät ovat molempia ääripäitä lukuun otta-

matta hyvin edustettuina aineistossani, ja suurin vastaajaikäryhmä ovat 41–50-

vuotiaat.  
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Paikallislehtien edustajien ikäjakauma ulottuu alle 20-vuotiaasta 60-vuoti-

aisiin. Paikallislehtien informanteista 41–50-vuotiaita oli 51 prosenttia. Muiden 

sanomalehtien vastaajien ikäjakauma on 21 vuotta täyttäneistä yli 60-vuotiaisiin. 

Sanomalehtien informanteista 41–50-vuotiaita oli 40 prosenttia. Yleisradion vas-

taajien ikäjakauma oli 21 vuotta täyttäneistä 60-vuotiaisiin, ja eri ikäryhmien ja-

kaumat ovat hyvin tasaisia suhteessa toisiinsa. Yleisradiossa työskenteli tuolloin 

suhteellisesti eniten nuoria nimenomaan uutis- ja ajankohtaistoiminnassa (HK 

2004: 8). 

Kuvio 5. Vastaajien ikäjakauma sukupuolittain (f).  

Vastaajista suurin osa on toimittajia ja päätoimittajia. Sain vastauksia rivitoimitta-

jien ja päätoimittajien lisäksi myös muun muassa toimituspäälliköiltä, uutis-pääl-

liköiltä ja toimitussihteereiltä, jotka esimerkiksi Suholan, Turusen ja Variksen 

(2005: 24) mukaan kuuluvat toimituksen työnjohtoon (ks. myös Kuutti 2012 s. v. 
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toimitus, toimituspäällikkö, toimitussihteeri, uutispäällikkö). Esittelen informant-

tieni tehtävänimikejakauman sukupuolittain kuviossa 6.  

Paikallislehtien vastaajista valtaosa eli 77 prosenttia on päätoimittajia ja 10 pro-

senttia toimittajia. Heidän lisäkseen paikallislehtien työntekijöissä oli toimitussih-

teerejä, toimituspäällikköjä, uutispäällikkö, toimitusharjoittelija ja kustantaja. 

Kaksi päätoimittajaa täsmensi olevansa myös toimitusjohtajia, ja yksi lisäsi ole-

vansa edustamansa lehden talousvastaava. Kaksi päätoimittajaa työskenteli virkaa 

toimittavina, samoin yksi toimituspäällikkö. Yksi toimittaja kertoi työskentele-

vänsä osan vuodesta toimitussihteerinä.  

Muiden sanomalehtien vastaajista 60 prosenttia on toimittajia: osa heistä on 

talous-, urheilu-, uutis-, osasto-, taittavia, politiikan, alue- tai erikoistoimittajia. 

Toimituspäällikköjä vastanneista on 9, toimitussihteereitä 8 ja päätoimittajia 4 

prosenttia. Lisäksi vastaajien joukossa on uutispäällikköjä, esimiehiä ja tuottajia, 

varapäätoimittaja, toimittajan ja toimitussihteerin yhdistelmä, purkaja-

tekstinkirjoittaja ja sivunvalmistaja-toimittaja-ilmoitustenvalmistaja. Yleisradion 

vastaajista 67 prosenttia on toimittajia: osa heistä on ulkomaan-, alue-, tausta-, 

media- tai uutistoimittajia. Uutispäälliköitä Yleisradion informanteista on 9 pro-

senttia. Vastaajissa on tuottajia, toimituspäälliköitä ja ohjelmajohtajia. Kyselyn 

palautti myös meteorologi, kuvaussihteeri ja moniosaaja. Yksi Yleisradion vastaa-

jista ei kerro ammattinimikettään. 
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Kuvio 6. Vastaajien tehtävänimikkeet sukupuolittain (f). 

Seuraavassa luvussa käsittelen tutkimukseni metodiikkaa ja sijoittumista fennis-

tiikan kenttään esittelemällä väitöskirjatyöni teoreettiset lähtökohdat ja menetel-

män. Esittelen tutkimukseni kansanlingvistiset lähtökohdat, kyselylomakkeen 

aineistonkeruumenetelmänä sekä aineistoa jäsentävät frekvenssi- ja prosenttilas-

kut vastausten tulkinnassa. Kuvaan myös sisällönanalyysimenetelmän ja kriittisen 

diskurssianalyysin yhdistämistä diskurssianalyyttisen aineistoni tulkinnassa. Lo-

puksi arvioin tutkimukseni luotettavuutta ja pätevyyttä sekä esittelen tutkimusky-

symykseni. 
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4 Teoreettiset lähtökohdat ja menetelmä 

Seuraavaksi esittelen tekemäni teoreettiset ja metodiset valinnat. Kuten olen edel-

lä todennut, sitoudun tutkimuksessani diskursiiviseen asenneajatteluun ja tulkitsen 

vastaajieni lausumia tekemällä kriittistä diskurssianalyysiä. Luokittelen erilaisiin 

diskursseihin ne vastaukset, joissa vastaajat kertovat, miksi he pitävät tai eivät 

pidä kielenhuoltoa tärkeänä. Hyödynnän tutkimuksessani diskurssianalyysiä väl-

jänä teoreettisena ja metodologisena viitekehyksenä, joka mahdollistaa monen-

laisten tutkimustekniikoiden ja -metodien käyttämisen.80  

Esimerkiksi Pälli (2003: 27) huomauttaa diskurssianalyysin antaneen lingvis-

teille ainoastaan suunnan, muttei konkreettisia työkaluja (ks. myös esim. Potter & 

Wetherell 1987: 175). Diskursiiviseen tutkimukseen ei liity valmista mekaanista 

menetelmää, jonka avulla analyysiä voisi tehdä (Kalaja & Hyrkstedt 2000: 376). 

Pälli näkee vuoropuhelun eri suuntausten välillä jopa välttämättömyytenä, sillä 

diskurssianalyysistä ei ole analyysivälineitä tarjoavaksi metodiksi. Pietikäinen 

(2000: 212–213) taas pitää kriittistä diskurssianalyysiä vaikeasti hahmottuvana.  

Olen päätynyt analysoimaan aineistossani aktivoituvia kielenhuoltodiskursse-

ja sisällönanalyysin ja kriittisen diskurssianalyysin yhdistelmällä. Kriittistä dis-

kurssianalyysiä ei perinteisesti ole yhdistetty sisällönanalyysiin. Sisällönanalyysiä 

on kuitenkin käytetty täydentävänä tai lisämenetelmänä monissa hoitotieteellisis-

sä väitöskirjoissa, esimerkiksi Nikkosen (1996), Latvalan (1998) ja Vanhasen 

(2000) tutkimuksissa (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003: 40). On toki myös 

huomattava, että diskursiivisesti suuntautuneessa tekstintutkimuksessa nykyisin 

yhdistetään erilaisia teoriataustoja ja analyysimenetelmiä.  

Aineistoni analyysin haasteena on sen kattava, mutta suhteellisen tiivistävä 

läpikäynti, johon pyrin käsittelemällä aineistoni vastauksia tasapuolisesti. Sisäl-

lönanalyysin ja kriittisen diskurssianalyysin yhdistäminen tutkimuksessani on 

tarpeen, jotta saan tarkasteltua informanttieni lausumia vastauksena Miksi?-

kysymykseen mahdollisimman järjestelmällisesti. Aineiston sisällönanalyyttinen 

ryhmittely auttaa jäsentämään 232 yksilöllisen vastauksen tekstit, joissa erilaiset 

kielenhuoltoon liittyvät diskurssit aktivoituvat yhteensä satoja kertoja. Näin var-

mistan kaikkien vastausten systemaattisen ja symmetrisen tarkastelun. Tutkijan 

taas on mahdollista osoittaa asenteiden diskursiivinen rakentuminen tekemällä 

kriittistä diskurssianalyysiä. Aineiston kvantitatiivinen tarkastelu syventää käyt-

                                                        
80 Ks. esim. Jokinen, Juhila & Suoninen (1993a: 17); Fairclough (1995: 14, 18–19, 54–55, 1997: 25–
26, 31, 75–76). 
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tämiäni kvalitatiivisia metodeja, ja kaikkien kyselyvastausten frekvenssi- ja pro-

senttijakaumat ovat nähtävissä liitteessä 5. Analyysimenetelmät limittyvät lähei-

sesti toisiinsa, ja niiden yhteiskäyttö yhdistettynä analyysin tekemisen vaiheiden 

läpinäkyvään raportointiin on tutkimukseni metodinen innovaatio.  

Vaikka diskurssia määritellessäni hyödynnän Pason (2007: 35) näkemyksiä, 

Pason tutkimuksesta poikkeavasti keräsin aineistoni elisitoidusti, ikään 

kuin ”houkutellusti”. Oulun yliopiston logopedian professori Sari Kunnarin mu-

kaan elisitointi tarkoittaa aineiston hankkimista jonkinlaisella strukturoidulla 

tavalla: elisitoitua (elicited) aineistoa ei ole kerätty luonnollisessa keskustelutilan-

teessa (Kunnari, sähköpostiviesti 11.6.2012; ks. myös Mäkinen & Kunnari 2009: 

104; Johnstone 2000: 122). Miksi?-kysymyksen vastauksia voi nimittää pikku-

teksteiksi (ks. Halliday 1994 [1985]: 392). Lyhyetkin tekstit osallistuvat osaltaan 

ympäröivän maailman rakentumiseen (Pietikäinen 2000: 198), ja Heikkinen 

(2007: 78) huomauttaa, että jokainen teksti on asenteenilmaus. Hiidenmaan (2000: 

179) mukaan aineiston autenttisuus ja todellisuus ovat tutkimusalan välttämättö-

miä edellytyksiä, mikä ei silti sulje pois provosoituja ja teetettyjä tekstejä, kuten 

haastatteluvastauksia. (Arkipäivän keskustelujen tai kirjoittelun sopivuudesta 

tutkimusaineistoksi ks. myös Kalaja 1999: 64; Kalaja & Hyrkstedt 2000: 373.) 

Mäntysen (2003: 13) tavoin ajattelen kielenkäytön rakentavan todellisuutta ja 

todellisuuden rakentuvan myös kyselylomakevastausten kirjoittamiseen liittyvistä 

käytänteistä. Katsonkin, että diskurssintutkimusta voi soveltaa myös elisitoituihin 

aineistoihin. Keräämäni aineiston vastauksissa aktivoituvat monenlaiset kielestä 

puhumisen tavat (ks. vastausten analysoinnista esim. Tiililä 2002: 215). Ana-

lyysissäni kuvaamani metodologinen tarkkuus sopii erityisen hyvin elisitoituihin 

aineistoihin. Käyttämäni sisällönanalyysin ja kriittisen diskurssianalyysin yhdis-

telmä ja diskurssianalyyttisesti tarkastelemani elisitoitu tutkimusaineisto tarjoavat 

minulle mahdollisuuden kuvata analyysini vaiheita tarkemmin, systemaattisem-

min ja eksplisiittisemmin kuin fennistiikassa on yleensä ollut tapana.  

Koska aineistoni informanteista huomattava osa pitää kielenhuoltoa erittäin 

tärkeänä, tutkimusaineistoni diskurssit painottuvat sen tarkastelemiseen, miten 

kielenhuollosta puhutaan silloin, kun sitä pidetään tärkeänä.81 Aina on mahdollista, 

että informantti saattaa vastata sen perusteella, millaisia asenteita hän olettaa tut-

kijan haluavan hänellä olevan (ks. esim. Garrett 2010: 44–45). Keskityn joka 

                                                        
81 Sahi (2013: 66) on havainnut pro gradussaan, että kielenhuollossa passiivisimpia ovat ne, joille kielen-
huollosta olisi eniten hyötyä. 
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tapauksessa tarkastelemaan vain sitä kielellistä informaatiota, jonka informanttini 

minulle tuottavat. 

Koska olen tiedustellut informanteiltani kyselylomakkeella monentyyppisiä 

asioita, tarvitsen vastausten tulkintaan useamman kuin yhden lähestymistavan. 

Erilaiset teoriataustat ja menetelmät ovat siksi tarpeen, ja esittelen niiden muodos-

tamaa kokonaisuutta kuviossa 7. Kuten kuvio havainnollistaa, aineistonkeruume-

netelmänäni on kyselylomake, jossa on sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä. 

Näkökulmani on kansanlingvistinen, sillä semimaallikkojen kieltä ja kielenhuol-

toa koskevista lausumista koostuva aineisto liittää tutkimukseni kansanlingvisti-

seen tutkimusperinteeseen. Aineiston analyysivaiheessa tarkastelen suljettuja 

kysymyksiä kvantitatiivisesti ja tarvittaessa sisällönanalyyttisesti ryhmitellen. 

Avoimia kysymyksiä analysoin sisällönanalyyttisesti ja edelleen kvantitatiivisesti 

yksinkertaisin frekvenssein ja prosenttilaskuin.  

Kielellinen yksityiskohtien analyysi nostaa esiin vastauksissa aktivoivia dis-

kursseja, kun taas sisällönanalyyttinen tarkastelu auttaa tutkijaa jäsentämään ai-

neistoa kokonaisuutena. Aineiston sisällönanalyyttinen tarkastelu auttaa diskurs-

sien tunnistamisessa niin, että pystyn hahmottamaan kokonaisuudesta aineiston 

samankaltaisuudet ja erilaisuudet. Yhdistämällä sisällönanalyysin Fairclough’n 

(2001 [1989]: 91–116) esittelemän kriittisen diskurssianalyysin analyysimallin 

soveltamiseen saan käyttööni työkalun, jota tutkimusaineistooni soveltamalla 

toimittajien kielenhuoltopuhetta voi jäsentää.82 Miksi?-kysymyksen vastauksia (ks. 

luku 7) tarkastelen sisällönanalyyttisesti ja kriittistä diskurssianalyysiä tekemällä, 

ja lopulta yhdistän tästä aineistosta eristämiini diskursseihin kvantitatiivisen ana-

lyysin. Lopputuloksena saan vastaukset tutkimuskysymyksiini, jotka käsittelevät 

toimitushenkilökunnan kielenhuoltotietoja, -käytäntöjä ja -diskursseja (ks. luku 

4.7). Näistä lähtökohdista syntyy väitöskirjani teoreettis-metodinen tausta.  

 

                                                        
82 Kriittisessä diskurssintutkimuksessa käytetyt metodologiat vaihtelevat eri analyyseissä, joskin teks-
tianalyysissä pitäytyminen on selkeähkö suuntaus (Solin 2012: 560). 
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Kuvio 7. Tutkimukseni metodologia.  

Vaikka kieliasenteita koskeva tutkimuskenttä on laaja (Vaattovaara 2009: 28), 

toimitushenkilökunnan suhtautumista kielenhuoltoon ei tiettävästi ole aiemmin 

tutkittu, kuten olen jo edellä todennut. Tutkimukseni metodologiassa käyn dialo-

gia kriittisen diskurssianalyysin ja kansanlingvistiikan suomalaissovellusten kans-

sa, joita ovat tehneet esimerkiksi Karvonen (myöhemmin Hiidenmaa), Heikkinen, 

Pälli ja Paso83 kriittisen diskurssianalyysin osalta sekä Vaattovaara ja Nupponen 

kansanlingvistiikan, tosin kansandialektologian, osalta. Sisällönanalyyttinen tar-

                                                        
83 Kootummin ks. esim. Heikkinen (2012a: 98); Solin (2012: 558) ja niissä mainitut lähteet. 
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kastelukulmani ja semimaallikkoinformanttieni tuottaman aineiston pohjalta 

muodostuva tutkimustieto standardikielestä uudistavat ja soveltavat tähänastista 

tutkimusperinnettä. 

Kyselylomakkeeni toimi fennistiikan tutkimuksessa eräänlaisena keskuste-

lunavauksena toimitushenkilökunnan kielenhuoltopuheeseen. Esittelemieni tul-

kintojen ja aiemman tutkimuksen dialogisuus ei sen vuoksi ole mahdollista, vaan 

väitöskirjani on kiinnekohta tulevalle tätä aihetta tarkastelevalle tutkimukselle. 

Muun muassa väitöskirjatyöni metodiset valinnat liittävät tutkimukseni kuitenkin 

osaksi fennististä tutkimusperinnettä. Jossakin määrin vertailukohdan puute pa-

kottaa tekstin raportoivaan muotoon. Makkonen-Craigin (2005: 43) tavoin joudun 

toteamaan, että kun tarkastellaan ennen tutkimatonta ilmiötä, tutkija toimii aineis-

ton varassa ja abstrahoi tutkimustuloksiaan aineiston pohjalta. 

4.1 Kyselylomake aineistonkeruumenetelmänä 

Englanninkielinen käsite survey tarkoittaa esimerkiksi kyselyn muotoja, joissa 

aineisto kootaan standardoidusti ja joissa informantit muodostavat otoksen perus-

joukosta (Hirsjärvi 2010c: 193). Surveyssä kerätään aineisto strukturoidussa 

muodossa esimerkiksi kyselylomakkeella tai strukturoidulla haastattelulla. Aineis-

ton perusteella ilmiöitä pyritään kuvailemaan, vertailemaan ja selittämään. (Hirs-

järvi 2010b: 134.) Olen alusta saakka halunnut käyttää kyselylomaketta, koska se 

parantaa kyselyn toistettavuutta huomattavasti: kaikilla vastaajilla on saatavilla 

täsmälleen samassa muodossa toimitettu informaatio, josta halutessaan voi toki 

tehdä lisäkysymyksiä. Minulle kyselylomakkeen laatiminen oli luonteva ratkaisu. 

Halusin nimittäin viimeistellä aineistonkeruussa esittämäni kysymykset etukäteen 

sekä saada aineiston kutakuinkin yhdenmukaisesti jäsenneltynä kultakin vastaa-

jalta. Surveyssä kysymyksiä voidaan tehdä monin tavoin, valmiista vaihtoehdoista 

avovastauksiin. Mitä avoimempia kysymykset ovat, sitä vaikeampi niitä on analy-

soida. Avovastauksista saadaan kuitenkin kiistämättä yksityiskohtaisempi näke-

mys vastaajan yksilöllisistä asenteista. (Erwin 2001: 59, 2005: 73–74.)  

Lomakkeella voi kerätä aineistoa esimerkiksi tiedoista, asenteista ja käsityk-

sistä. Lomakkeissa voidaan pyytää myös perusteluja mielipiteille. (Hirsjärvi 

2010c: 197.) On toki otettava huomioon, että internet ja sähköinen maailma eivät 

ole kaikille yhtä luonteva ympäristö. Lähtökohtanani oli kuitenkin, että toimi-

tusympäristössä internet ja tietokoneenkäyttö ovat keskeisiä työskentelytapoja 

kaikenikäisille työntekijöille.  
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Luonteenomaista lomaketutkimukselle on, että tulosten yleistämisongelma 

pyritään pääasiassa ratkaisemaan käyttämällä aineiston valinnassa satunnaisotan-

taa. Tutkija määrittelee perusjoukon, johon tulosten tulee päteä. Tästä perusjou-

kosta otetaan otos, jonka voi katsoa edustavan perusjoukkoa. (Alasuutari 1999: 37, 

2001: 56–58.) Pidän otostani kattavana, koska siihen kuuluu huomattava osa va-

litsemastani perusjoukosta.  

Asennetutkimuksen vapaamuotoisiksi menetelmiksi voidaan luokitella erilai-

set vastaajan esittämään kertomukseen pohjautuvat menetelmät, joihin ei liity 

muodollisia asteikkoja ja joilla on usein laajempi tavoite kuin pelkällä asennepis-

temäärien summalla pystytään ilmaisemaan. Asennetutkimusta voi tehdä kerää-

mällä vapaamuotoisia eli epämuodollisia vastauksia haastattelemalla tai pyytä-

mällä ihmisiä pitämään päiväkirjaa. Vapaamuotoiset menetelmät ovat joskus no-

peastikin laadittavissa, mutta informaation käsittely vastaajien asenteiden selvit-

tämiseksi saattaa olla työlästä. Asenneasteikkojen laatiminen puolestaan on työ-

lästä, mutta vastaaminen ja tulosten käsittely on helppoa. (Erwin 2001: 45, 48–50, 

59–60, 2005: 56, 60–62, 73–75.)  

Jos tutkitaan merkitysrakenteita – sitä, miten asioita hahmotetaan ja jäsenne-

tään –, aineiston on oltava tekstiä, jossa informantit kertovat asiasta omin sanoin, 

eivät valitsemalla tutkijan valmiina antamista vastausvaihtoehdoista (Alasuutari 

1999: 83). Kalaja (1999: 61) kritisoi asennemittareita siitä, että informanttien 

asenteita mitataan niissä ainoastaan tutkijoiden etukäteen lukitsemilla ulottuvuuk-

silla. Vaihtoehtoja rastittamalla tai rengastamalla saadaan sattumanvaraista tietoa 

asenteiden ja käyttäytymisen ongelmallisesta suhteesta (Ahokas 2005: 3). Ajatus 

asenteiden monimuotoisuudesta onkin ollut lähtökohtana tutkimuksessani. Olen 

valinnut tutkimukseeni epämuodollisten ja vapaamuotoisten vastausten keruuta-

van, koska katson, että saan niillä enemmän selville vastaajien asenteista kuin 

vain asteikkoja käyttämällä (vrt. esim. Gillham 2004 [2000]: 2). 

Virtuaalihaastattelun keskeisiä piirteitä ovat Tiittulan, Rastaan ja Ruusuvuo-

ren mukaan osallistujien välinen fyysinen etäisyys ja viestinnän tekstipohjaisuus 

puheen sijasta. 84  Tekstipohjaisen viestinnän ensisijaiset keinot ovat sanallisia. 

Osallistujilla on kuitenkin aikaa muotoilla sanottavansa, toisin kuin puheessa, ja 

                                                        
84 Tosin käsitän myös puhutun kielen olevan tekstejä, ks. myös esim. Hiidenmaa (2000: 165); Mänty-
nen (1996: 505). Luukka (2000: 135) huomauttaa, että diskurssi on kielitieteilijöille niin kirjoitusta 
kuin puhettakin (ks. myös esim. Potter & Wetherell 1987: 7; Fairclough 1995: 54, 131, 1997 [1995]: 2, 
4; Kalaja & Hyrkstedt 2000: 374, 376, 384; Fairclough 2001 [1989]: 24, 2010 [1992]: 3). 
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käsitteitä voi olla helpompi selventää kuin suullisessa viestinnässä. (Tiittula, Ras-

tas & Ruusuvuori 2005: 265–266.)85  

4.2 Sisällönanalyysi menetelmänä 

Kyselylomakeaineistoa voi purkaa kriittisen diskurssianalyysin keinoin, teemoit-

telemalla ja sisällönanalyysilla (ks. esim. Manninen 2010: 41–46; sisällönanalyy-

sin käytöstä kyselytutkimuksessa kielellisten valintojen merkitystä painottaen ks. 

esim. Luodonpää-Manni 2012: 246–248). Sisällönanalyysimenetelmää on käytet-

ty sosiologiassa, psykologiassa, liiketaloustieteessä sekä viestinnän ja hoitotieteen 

tutkimuksessa (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009: 133).  

Sisällönanalyysi voidaan käsittää yksittäiseksi metodiksi sekä laadullisen ai-

neiston analyysikokonaisuuden teoreettiseksi taustaksi (Kankkunen & Vehviläi-

nen-Julkunen 2009: 134).86 Sen juuret ovat 1800-luvun uskonnollisten tekstien 

tutkimuksessa, ja tieteellisenä menetelmänä se otettiin käyttöön sosiaalitieteissä 

1950-luvulla. Sisällönanalyysin avulla voi tutkia kirjoitettua tai suullista kommu-

nikaatiota sekä asioiden merkityksiä, seurauksia ja yhteyksiä. (Latvala & Vanha-

nen-Nuutinen 2003: 21.) Suomessa sisällönanalyysistä on kirjoittanut muun mu-

assa Veikko Pietilä teoksessaan Sisällön erittely (1973), jota voidaan pitää sisäl-

lönanalyysiä kuvaavana keskeisenä oppikirjana (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 

2003: 22). Pietilä (1976 [1973]: 4) määrittelee sisällön erittelyn joukoksi menette-

lytapoja, joita käyttäen dokumenttien sisällöstä voidaan tehdä havaintoja ja kerä-

tä tietoja tieteellisiä pelisääntöjä noudattaen.  

Tuomi ja Sarajärvi (2009: 106) määrittelevät sisällönanalyysin pyrkimykseksi 

kuvata sanallisesti dokumenttien sisältöä. Sen tavoitteena on heidän mukaansa 

ilmiön laaja mutta tiivis esittäminen. (Ks. myös Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2009: 134.) Sisällönanalyysissä tutkimusaineistosta erotetaan samanlai-

suudet ja erilaisuudet (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003: 23). Menetelmällä 

dokumenteista voidaan tehdä havaintoja ja analysoida niitä systemaattisesti. Sisäl-

lönanalyysillä tiivistetään kerätty tietoaineisto niin, että tutkittavia ilmiöitä pysty-

tään kuvailemaan yleistävästi tai tutkittavien ilmiöiden suhteet saadaan selvästi 

esille. Analysoitava informaatio voi olla laadullista tai määrällistä, ja laadullinen 

informaatio on esimerkiksi verbaalista aineistoa. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 

2003: 23.) 

                                                        
85 Kyselylomakkeen eduista ja haitoista ks. myös esim. Gillham (2004 [2000]: 1–14). 
86 Sisällönanalyysin tekemisestä ks. esim. Latvala (1998: 39–42). 
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Ennen sisällönanalyysin aloittamista on valittava ja määriteltävä tutkimukses-

sa käytettävä analyysiyksikkö (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003: 25–26). Lau-

suma on luonteva valinta tutkimukseni sisällönanalyyttisen osuuden aineistoyksi-

köksi sen vuoksi, että aineistossani Miksi?-kysymyksen vastausten pituus vaihte-

lee vastaajittain yksittäisistä sanoista muutamaan virkkeeseen. Valitsen siis ana-

lyysiyksiköksi ajatuskokonaisuuden, joka on vähintään yhden (aineistossani toisi-

naan myös vaillinaisen) lauseen kokonaisuus (ks. esim. Latvala 1998: 41; Vanha-

nen 2000: 51). Sisällönanalyysissä lausuma tarkoittaa sanoista koostuvaa ajatusta, 

ajatusteemaa. Se voi olla monista virkkeistä koostuva tekstikappale.87 (Latvala & 

Vanhanen-Nuutinen 2003: 26; ks. myös Pietilä 1976 [1973]: 111; Kyngäs & Van-

hanen 1999: 5; Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009: 135–136.)  

Sisällönanalyysi voi perustua joko induktiiviseen eli aineistolähtöiseen tai 

deduktiiviseen eli aiemman tiedon varaan rakennettavaan päättelyyn (ks. esim. 

Kyngäs & Vanhanen 1999: 3, 5; Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003: 24, 28–29; 

Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009: 135; aineisto- ja teorialähtöisestä ana-

lyysistä myös Pietilä 1976 [1973]: 97). Tutkimukseni diskurssianalyyttisessä 

osuudessa teen sisällönanalyysiä induktiivisesti, jolloin siirryn päättelyssä konk-

reettisesta aineistosta aineiston käsitteelliseen kuvaukseen. Koska en halunnut 

laatia täsmällisiä ja analyysiä ennalta ehkä liiaksikin ohjaavia hypoteeseja aineis-

tostani nousevista kielenhuoltodiskursseista, lähden liikkeelle aineistolähtöisesti 

enkä määrittele sisältöluokkia etukäteen.  

Nimeämisessä käytetään usein deduktiivista päättelyä eli kategorialle anne-

taan nimi, joka on jo aiemmin tuttu käsite (ks. esim. Kyngäs & Vanhanen 1999: 7). 

Palaan tähän, kun esittelen luvussa 7.2 diskurssiluokitteluni, jota vertaan luvussa 

7.3 aiempaan suomalaiseen kielenhuoltokeskusteluun. Induktiivista lähtökohtaa 

on suositeltavaa käyttää silloin, kun asiasta ei tiedetä paljoa tai siihenastinen tieto 

asiasta on hajanaista. Tällöin tutkimuskysymykset ohjaavat kategorioiden johta-

mista aineistosta ja tulosten esittely on aineistolähtöistä. (Ks. esim. Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2009: 135; Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003: 24; kieli-

kysymyksistä ks. myös esim. Kolehmainen 2014: 147.) Sen sijaan Räsäsen (2001: 

29–33) luokitteluun pohjautuvassa kielenhuolto-ongelmien tarkastelussa sisäl-

lönanalyyttinen lähestymistapani on luvussa 5.1 deduktiivisempi kuin Miksi?-

kysymysten vastausten ryhmittelyssä. 

                                                        
87 Lausuma on Ison suomen kieliopin (VISK: § 1 003) mukaan puheessa esiintyvä toiminnallinen 
kokonaisuus. Myös Mäntynen (2003: 25 ja siinä mainitut lähteet) näkee lausuman rajojen syntyvän 
puhuvan subjektin vaihtumisesta. Aineistossani uusi lausuma alkaa aina kysymyksen ja vastauksen 
rajalla. 
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Analyysiyksikön valinnan jälkeen tutkija lukee aineiston aktiivisesti läpi use-

aan kertaan ja luo siten analyysin pohjan. Pelkistäminen tarkoittaa sitä, että ai-

neistosta koodataan tutkimustehtävään liittyviä ilmaisuja ja pelkistetyt ilmaisut 

kirjataan mahdollisimman tarkkaan samoilla termeillä kuin aineistossa. Tutkija 

ryhmittelee aineistoa, kun hän etsii ja yhdistää pelkistetyistä ilmaisuista yhteen-

kuuluvilta vaikuttavat tai toisaalta toisistaan eroavat asiat. Aineiston ryhmittelyssä 

tutkija yhdistää samaa tarkoittavat ilmaisut yhdeksi luokaksi ja antaa luokalle sen 

sisältöä kuvaavan nimen. Ryhmittelyssä on mahdollista käyttää tulkintaa. (Kyn-

gäs & Vanhanen 1999: 5–6; ks. myös esim. Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003: 

24, 26, 29.) Kategorioiden muodostamisen jälkeen ne on mahdollista kvantifioida, 

jolloin lasketaan, montako kertaa asia ilmenee aineistossa tai moniko tutkittava 

ilmaisee asian (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003: 34).  

4.3 Kriittinen diskurssianalyysi laadullisen aineiston tulkinnassa 

Tutkimusaineistoni tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia tarkastella vastauksia.88 

Erilaisten menetelmäpohdintojen jälkeen olen päätynyt tarkastelemaan Miksi?-ky-

symyksen vastauksia nimenomaan kriittisen diskurssianalyysin ja sisällönanalyy-

sin yhdistelmällä siksi, että koen sen tarkoituksenmukaisimmaksi vaihtoehdoksi.89 

Halliday (Halliday & Hasan 1989: 10) näkee tekstin semanttisena yksikkönä, joka 

vaikuttaa koostuvan sanoista ja lauseista, mutta koostuukin merkityksistä. Fair-

clough (2010 [1992]: 3) pitää tekstiä diskurssin yhtenä ulottuvuutena, tekstin tuot-

tamisen prosessin kirjoitettuna tai puhuttuna ”tuotteena”. Tutkimuksessani aineis-

to on tekstejä, analyysin tulokset ovat puolestaan diskursseja (ks. Jokinen, Juhila 

& Suoninen 1993a: 28). Hiidenmaa (2000: 166) luonnehtii tekstin sisältävän dis-

kurssit ja diskurssien olevan osa tekstin merkityksiä (vrt. Luukka 1995: 51, joka 

pitää teksti-termiä diskurssi-termin vastineena). 

Diskurssianalyyttisen tarkastelun kannalta juuri tutkimukseni Miksi?-

kysymyksen vastaukset ovat mielestäni toimivin aineisto. Miksi?-kysymykseen 

vastaaminen edellyttää argumentointia, jota lähes kaikissa aineistoni vastauksissa 

on. Myös esimerkiksi metafora-analyysin tekemistä olen harkinnut, kunnes ha-

                                                        
88 Ks. esim. Pietikäinen (2000: 209), joka muistuttaa, että kaiken kiinnostavankaan analysointi ei ole 
mahdollista. 
89 Miksi?-kysymyksen vastausten lausumien lisäksi olisi ollut mielenkiintoista tehdä kriittistä diskurs-
sianalyysiä esimerkiksi informanttien vastauksista kielenhuolto-ongelma- tai yleisöpalautekysymyk-
seen. Siinä olisi kuitenkin ollut laajuutensa vuoksi jo aihetta erilliseen tutkimukseen.  
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vaitsin, että aineistossani riittää analysoitavaa muutenkin eikä metafora-analyysi 

olisi tuonut merkittävästi lisää tuloksiini.90  

Tutkin aineistossani aktivoituvia kielenhuoltodiskursseja kiinnittämällä huo-

miota merkitysten sosiaaliseen ulottuvuuteen (Pälli 2003: 18).91 Esimerkiksi Hii-

denmaa (2000: 177) huomauttaa, että valinnat ovat usein perusteiltaan näkymät-

tömiä. Teksti rakentuu Heikkisen (2007: 74) mukaan kertojansa valinnoista. Valit-

semisen mahdollisuutta voidaan kutsua merkityspotentiaaliksi tai merkitysvaran-

noksi (Heikkinen 2007: 33–34).92  

Pälli (2003: 59) korostaa, että diskursiivisessa kielentutkimuksessa on kiinni-

tettävä huomiota merkityspotentiaalin muodostamien järjestelmän resurssien 

lisäksi tekstiin, jossa merkitykset aktuaalistuvat tilanteisesti. Pälli (2003: 23) 

muistuttaa, että diskursseista puhuttaessa kyse on aina dynaamisesta prosessista 

(diskurssi-käsitteen dynaamisuudesta ks. myös esim. Pietikäinen & Mäntynen 

2009: 22–23). Pietikäinen ja Mäntynen (2009: 58) huomauttavat, että diskurssien 

hierarkkisesta järjestymisestä huolimatta niiden järjestys ei ole pysyvä. Pason 

(2007: 36) tavoin olen havainnut, että yksittäisessä tekstissä voi aktivoitua monia 

keskenään kilpailevia diskursseja. Lisäksi hahmotan merkityspotentiaalin muut-

tuvan jatkuvasti (ks. esim. Heikkinen 1999a: 259). 

Aineiston sisällönanalyyttisen tarkastelun ja perusteellisen lähiluvun jälkeen 

teksteistä nousevat diskurssit alkavat hahmottua vastauksista aineistolähtöisesti. 

Informanttieni diskursiivisesti rakentuvat asenteet kielenhuoltoa kohtaan näkyvät 

heidän kielellisissä valinnoissaan. Diskurssit ovat tutkimuksessani asioiden mer-

kityksellistämisen ja kuvaamisen tapoja, ja nämä tavat ovat käytössä vuorovaiku-

tustilanteesta toiseen. Lisäksi ne ovat tunnistettavia ja historiallisesti sitkeähköjä. 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 27.) Vaikka diskursseja analysoitaisiin abstraktei-

na merkitysjärjestelminä, ne ovat jatkuvasti muotoutuvia ja uusiutuvia (Solin 

2002: 161). 

Kriittisen diskurssianalyysin tarkoituksena on tuottaa diskurssintutkimukseen 

yhteiskunnallisesti relevantteja aiheita ja saada yhteiskunnassa vähitellen aikaan 

muutos parempaan (Pietikäinen 2000: 193; kriittisyydestä ks. myös esim. Fair-

clough 2010 [1992]: 9). Myös Pälli (2003: 17) huomauttaa, että sana kriittinen 

kytkee kielitieteellisen tarkastelun yhteiskunnalliseen: kriittinen lingvistiikka 

                                                        
90 Aineistossani esiintyvistä metaforista ks. luku 7.2.4. 
91 Diskursseista sosiaalisena todellisuutena ja toimintana ks. esim. Pälli (1999: 124, 2003: 58); Pieti-
käinen & Mäntynen (2009: 14, 26, 28, 49, 68, 140). 
92 Merkityspotentiaalista ks. myös esim. Halliday (1974 [1973]: 51); Karvonen (1995: 39); Heikkinen 
(2002d: 20). 
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suuntautuu usein jotakin ryhmää koskeviin epäkohtiin. Heikkinen (2002d: 24) to-

teaa, että tekstintutkimusta voi nimittää kriittiseksi, vaikka tutkija ei esimerkiksi 

arvota tutkimaansa tekstiä tai ryhdy ohjelmallisesti muuttamaan maailmaa.93 Tut-

kimukseni osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun eksplikoimalla suomalaisen 

kielipolitiikan ja kielenhuollon suositusten taustalla käytävän keskustelun sisältö-

jä. 

Ymmärrän diskurssin luonteen siten, että kaikki ei ole sisällöllisesti segmen-

toitavissa eikä laskettavissa. Tämän vuoksi on oltava joustava esimerkiksi vasta-

usten järjestyksen tulkinnassa. Olen muun muassa ottanut tässä analyysissä huo-

mioon Miksi?-kysymyksen vastausten lisäksi ne kielenhuoltoa perustelevat kom-

mentit, jotka vastaajat ovat saattaneet kirjoittaa edellisen kysymyksen monivalin-

tojen (erittäin tärkeänä, melko tärkeänä, ei kovin tärkeänä) yhteyteen.  

Tarkastelen tutkimuksessani kirjoittajan arvoja ja mielipiteitä, joista tekstit 

kertovat hänen tekemiensä kielellisten valintojen kautta.94 Voimakkaat tai neutraa-

lit sananvalinnat kertovat puhujan omaksumasta asenteesta. Työkaluna luokitte-

lussa ja maailman jäsennyksessä on kieli, adjektiiveineen, verbeineen ja substan-

tiiveineen. (Ks. esim. Kalliokoski 1996a: 8; Lee 1992: 1, Niinistö 1997: 130, 135.) 

Sanaluokkajakauman tarkastelu onkin keskeinen lähestymistapa tutkiessani in-

formanttieni aktivoimia kielenhuoltodiskursseja.  

Nimetessään asioita ja ilmiöitä informantit samalla luokittelevat todellisuutta. 

Diskurssia määrittäviä piirteitä ovatkin esimerkiksi nimeämiset, joita esittelen tar-

kemmin luvussa 7.95 Informanttien kielenhuoltoa koskevat asenteet voivat ilmetä 

aineistosta toki myös muilla asenteita eksplikoivilla tavoilla. Nimeämisten tutki-

minen kuitenkin osoittautui tuloksellisimmaksi tarkasteluvaihtoehdoksi. Erilaisten 

kielellisten kategorioiden, kuten modaalisuuden, tarkastelu auttaa asenteellisuuk-

sien tunnistamisessa ja analysoimisessa.  

En erottele tekemässäni kriittisessä diskurssianalyysissä kielen maailman ko-

kemista kuvaavaa ideationaalista, vuorovaikutusta luovaa ja ylläpitävää interper-

soonaista tai tekstuaalista yhtenäisiä tekstejä ja diskursseja luovaa metafunktiota. 

(Kielen kolme metafunktiota on esitellyt Halliday 1970: 143.) Tällainen rajanveto 

                                                        
93 Kriittinen-käsitteen käytöstä ks. myös esim. Fairclough (1995: 54); Karvonen (1995: 39); Heikkinen 
(1999a: 72); kriittisen diskurssianalyysin pyrkimyksestä yhteiskunnallisiin muutoksiin ks. esim. Pieti-
käinen (2000: 205). 
94 Valinnoista ks. esim. Pietikäinen & Mäntynen (2009: 67). 
95 Nimeämisistä ks. myös esim. Kalliokoski (1996a: 20, 1996b: 44); Heikkinen (1999a: 127, 133, 2007: 
15, 41); Pietikäinen & Mäntynen (2009: 72); Halonen (2012: 445, 456); Mäntynen (2012a: 402); 
sananvalintojen ilmentämistä tunteista ja asenteista ks. Kunnas (2006: 233). 
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tuntuu aineistossani usein haastavalta, eikä se ole tarpeen valitsemani näkökulman 

kannalta.  

Kuten jo Suoninen (1999: 18) huomauttaa, ei ole järkevää tarkastella diskurs-

seja informanteittain (ks. myös Pietikäinen 2000: 200). Sen sijaan selvitän, millai-

sina diskursseina semimaallikkojen vastausten muodostama aineisto kokonaisuu-

tena merkityksellistää kielenhuoltoa. Sisällönanalyyttinen tarkastelu on keskeistä 

etenkin työni diskurssianalyyttisessä osuudessa, ja hyödynnän sitä myös kvantifi-

oitavissa olevassa aineistossani niissä tapauksissa, joissa vastaukset eivät aina ole 

täysin yksitulkintaisia.96 Kaikkien Miksi?-kysymyksen vastausten sanaluokkaja-

kauman olen merkinnyt värikoodein taulukkoon, jossa on myös tekemäni sisäl-

lönanalyyttinen ja diskurssianalyyttinen erittely (liite 6). 97  Tämä sovellukseni 

Fairclough’n analyysimallista kiinnittää huomiota sanaluokkajakauman tarkaste-

lemisen kautta kieltä nimeäviin substantiiveihin, kieltä määrittäviin adjektiiveihin 

sekä persoona- ja verbivalintoihin. Näiden kielenpiirteiden tarkastelemisen rinnal-

la esittelen myös tekemäni sisällönanalyyttisen ja diskurssianalyyttisen ryhmitte-

lyn, jota käsittelen tarkemmin luvussa 7. 

4.4 Kvantitatiivinen analyysi aineiston tulkinnassa 

Kvalitatiivinen tutkimusote on fennistiikassa luonteva valinta tutkimuksen päälin-

jaukseksi. Sitä tukee tutkimukseni kvantitatiivinen osuus, joka liittyy kyselylo-

makkeeni kaikkien kysymysten vastausten analysoimiseen (ks. liite 5). Laadulli-

nen tutkimus voi Alasuutarin (1999: 32, 53) mukaan sisältää määrällisiä osatar-

kasteluja, mutta merkitystulkintojen tekeminen on laadullisen tutkimuksen ydin. 

Tutkimukseni kvantitatiivinen osuus on tulosten jäsentämistä yksinkertaisin frek-

venssein ja prosenttilaskuin. Tuloksista ei välttämättä voi tehdä pitkälle meneviä 

johtopäätöksiä. Laskelmani täydentävät ja pohjustavat tutkimukseni laadullisia 

pohdintoja.  

Paunonen (2009: 559) näkee kvalitatiivisen analyysin nousseen kvantitatiivi-

sen analyysin rinnalle sosiolingvistisissä tutkimuksissa entistä selvemmin. Garrett 

(2010: 162) huomauttaa, että kieliasennetutkimuksissa usein tunnistetaan teemat 

laadullisessa analyysissä, jota seuraa kvantitatiivinen osuus. Kvantitatiivista ja 

kvalitatiivista tutkimusta on käytännössä vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan. 

Ne nähdään toisiaan täydentäviksi lähestymistavoiksi (Hirsjärvi 2010b: 136; ks. 

                                                        
96 Ks. esim. luku 6.1. 
97 Kokonaisten tekstien esittämisestä lukijoille ks. myös esim. Makkonen-Craig (2005: 236). 
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myös Vaattovaara 2009: 253). Toisaalta kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen mene-

telmän kaksijakoisuus ja vastakkainasettelu näyttää houkuttelevan selkeältä 

(Alasuutari 1999: 31–32; ks. myös Eskola & Suoranta 2008: 13–14). Esimerkiksi 

Vaattovaaran (2009: 253) tutkimus on kuitenkin hyvä osoitus siitä, että laadullisia 

ja määrällisiä lähestymistapoja ei ole syytä nähdä toisilleen vastakkaisina, vaan 

toisiaan täydentävinä.  

Aineiston kokonaisvaltainen hahmottaminen on haasteellista, koska sen 

muuttujaluettelo on erittäin heterogeeninen. Pidän laadullisen ja määrällisen tut-

kimusotteen yhdistämistä hyödyllisenä siksi, että näen kielenhuoltodiskurssien 

kvalitatiivisen tarkastelun mahdollisuutena, jota mitattavissa olevat frekvenssit 

osaltaan täydentävät. Miksi?-kysymyksen vastausten analysoinnissa tarkastelen 

aineistoani tekemällä sisällönanalyysiä ja kriittistä diskurssianalyysiä, kun taas 

laskettavissa olevan aineiston luokittelen tarvittaessa sisällönanalyyttisesti ja 

kvantifioin.  

Kvantifioinnin teen käyttämällä SPSS-analyysiohjelmistoa ja Microsoftin Ex-

cel-laskentataulukko-ohjelmistoa, joiden avulla koostan keskeisimmistä tuloksista 

erilaisia taulukoita ja kuvioita. Näiden ohjelmistojen käyttäminen pienentää inhi-

millisten laskuvirheiden mahdollisuutta. Vertailen aineiston muuttujia erilaisten 

ristiintaulukointien avulla, jolloin voin tarkastella jotakin muuttujaa suhteessa 

esimerkiksi informanttien ikä- tai sukupuolijakaumaan tai paikallislehtien, sano-

malehtien ja Yleisradion välillä. Erojen kvantitatiivinen esiin nostaminen helpot-

taa tulkintojen tekemistä ja antaa mahdollisuuden joihinkin tulkintoihin.  

Vaikka ilmaisen informanttieni lukumäärän kolmen merkitsevän numeron 

tarkkuudella, olen päätynyt pyöristämään prosenttiluvut lähimpään täyteen pro-

senttiin. Katson, että kokonaisluvulla ilmaistu tarkkuus on riittävä tämänkokoises-

sa aineistossa. Tämä pyöristäminen johtaa kuitenkin siihen, että lukija ei enää 

halutessaan voi suoraan muuttaa prosenttilukuja takaisin frekvensseiksi eli vasta-

usten kappalemääriksi. Tämän vuoksi pyrin ilmoittamaan myös kvantitatiivisen 

analyysin frekvenssit aina, kun näen sen tarkoituksenmukaiseksi.  

Jotkin vastaajaryhmät, esimerkiksi nuorimpien ja vanhimpien ikäryhmien 

vastaajien joukko, ovat niin pieniä, ettei niiden kvantifioinneista voi yleistää mi-

tään. Tarvittaessa yhdistän nämä luokat toisiin luokkiin. Ikäryhmien rajaus on 

suuntaa-antava, sillä en usko radikaaleja asenteenmuutoksia tapahtuvan esimer-

kiksi juuri jonkin ikäryhmän rajakohdassa.  
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4.5 Kansanlingvistinen kieliasennetutkimus 

Kansanlingvistiikka on kielitieteen tuoreimpia tutkimusaloja, ja sen tutkimuspe-

rinne koskee Suomessa lähinnä kansandialektologiaa (ks. esim. Mielikäinen & 

Palander 2002: 90; Vaattovaara 2009: 27; Mielikäinen & Palander 2014: 11.).98 

Kansanlingvistinen tutkimus lähtee liikkeelle maallikon eli ei-lingvistin kielitie-

toisuudesta. Kansanlingvistiikka kattaa laajemmin kansan kielellisiä käsityksiä 

koskevan tutkimuksen, kun taas kansandialektologian tutkimuskohteena ovat 

murteita koskevat havainnot. (Ks. esim. Palander 2001: 147; Vaattovaara 2009: 

27; kansandialektologiasta ks. esim. Preston 1993: 333–377, 1994: 285; Vaatto-

vaara & Soininen-Stojanov 2006: 224; Vaattovaara 2009: 27–28; Nupponen 2011: 

2.) 

Vaattovaara (2009: 27) sijoittaa kansanlingvistisen tutkimusalan dialektologi-

an ja sosiolingvistiikan välimaastoon. Palander on suomentanut tutkimussuunta-

uksen nimityksen kansanlingvistiikaksi (folk linguistics) ja sen alalajin (folk dia-

lectology tai perceptual dialogy) kansandialektologiaksi tai havaintodialektologi-

aksi. (Palander 2001: 147; Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2006: 224; Mielikäi-

nen & Palander 2014: 17–20.) Kansanlingvistiikka-käsite kattaa niin kansan-

dialektologian kuin yleensä kielellisten asenteiden ja kielitietoisuuden tutkimuk-

sen. Kansandialektogialle terminä ei siis ole suomessa olemassa vastaparia, jolla 

viitattaisiin nimenomaan kielen standardin tutkimukseen. (Palander, sähköposti-

viesti 21.2.2013.)  

Maallikoilla tarkoitetaan fennistisessä kansanlingvistiikassa esimerkiksi 

Nupposen (2011: 2) mukaan ihmisiä, joilla ei ole suomen kielen kielitieteellistä 

koulutusta. Tutkijan vastakohtaa tarkoittavasta tavallisesta kielenpuhujasta Pres-

ton käyttää termejä non-linguist, mutta myös folk linguist, naive speaker ja lin-

guistically naive respondent.99 Suomenkielisissä tutkimuksissa tavallisista kielen-

käyttäjistä on käytetty termiä maallikko, maallikkovastaaja tai ei-kielitieteilijä. 

Lisäksi suomennoksista voidaan käyttää myös seuraavia: ei-lingvisti, tavallinen 

kielenkäyttäjä ja tavallinen kielenpuhuja. (Palander 2011: 13 ja siinä mainitut 

lähteet; ks. myös Mielikäinen & Palander 2002: 90; Vaattovaara & Soininen-

Stojanov 2006: 224.)  

                                                        
98 Vaattovaara (2005: 473) pitää kansanlingvistiikan perustehtävää varsin käänteentekevänä lingvistii-
kassa. Myös Palanderin (2001: 151) mielestä kansanlingvistiikka puoltaa paikkaansa dialektologian ja 
sosiolingvistiikan kentässä.  
99 Vrt. Niedzielski ja Preston (2003 [2000]: 323), jotka toteavat: Everybody is a folk. 
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Vaikka sanasta non-linguist on kansanlingvistiikassa tapana käyttää (ks. esim. 

Vaattovaara 2009) suomennosta maallikko ilman arvottavaa merkitystä, tiedostan, 

että maallikko-käsitteeseen liittyy vahva ideologinen lataus. Omassa tekstissäni 

puhunkin lähtökohtaisesti ei-kielitieteilijöistä, vaikka tämä ilmaus voi tuntua 

usein toistuessaan hiukan kankeahkolta. Yhdyssanan osana käytän kuitenkin käy-

tännöllisyyden vuoksi maallikkoa, tiedostaen edelleen käsitteeseen helposti liitty-

vän ideologisen latauksen.100 Pidän nimittäin informanttejani lingvistisesti semi-

maallikkoina, sillä osalla heistä on lingvistinen koulutus, osalla ei.101 On huomat-

tava, että en tarkoita tällä nimityksellä sitä, että toimitushenkilökunta ei olisi työs-

sään ammattitaitoista ja osaavaa. Toisin sanoen asiantuntijoista voi puhua monel-

la tasolla. Vaikka kaikilla informanteillani ei ole kielitieteellisiä opintoja, pidän 

toimittajia kielenkäytön ja journalististen genrejen ammattilaisina. Juuri tämä 

teoreettisen tiedon ja käytännön kokemuksen erilaisuus lisää informanttiryhmäni 

kiinnostavuutta kansanlingvistisen tarkastelun kannalta. Kuten edellä on tullut 

esille, Kolari (2011: 165) pitää toimittajan ammattia semiprofessiona, koska jour-

nalistiksi ei välttämättä valmistuta akateemisten opintojen avulla eikä ammattiin 

ole varsinaisia pätevyysvaatimuksia. 

Tutkimukseni avaa näkökulmaa fennistisen kansanlingvistiikan alaan siinä 

mielessä, että tarkastelen semimaallikoiden asennoitumista suomen kielen stan-

dardin huoltoon. Informanttini eivät siis ole puhtaasti lingvistejä eivätkä puhtaasti 

ei-kielitieteilijöitä, vaan heidän joukossaan on heterogeenisesti erilaisia koulutus-

taustoja. Tällaista lienee missä tahansa luonnollisessa kieliyhteisössä. Halusinkin 

koota informaatiota mahdollisimman erilaisilta informanteilta. Vastaajieni voi 

ajatella sijoittuvan jossakin määrin kielitieteilijöiden ja maallikoiden välimaas-

toon. Olen nimittäin halunnut tarkastella informanttieni vastauksia aidossa ympä-

ristössä, joten en ole valikoinut otostani millään tavalla esimerkiksi informanttien 

koulutustaustan tai kielellisen taustan perusteella. (Vrt. esim. Vaattovaara ja Soi-

ninen-Stojanov 2006: 227.) Osa vastaajista kertoo olevansa esimerkiksi suomen 

kielen maistereita, mutta kaikki vastaajat eivät tule paljastaneeksi koulutustaan.  

En yleensäkään näe ihmisten karkeaa kahtiajakoa kielitieteilijöihin ja maal-

likkoihin mielekkäänä ratkaisuna, sillä esimerkiksi ei-kielitieteilijöiden kielitietoi-

                                                        
100 On toki huomattava, että voidaan myös ajatella niin, että ideologiatonta tekstiä ei ole olemassa (ks. 
esim. Heikkinen 2012b: 117). 
101 Tutkimukseni tarkoituksena ei myöskään ole arvottaa informanttieni vastauksia sen mukaan, osaa-
vatko he vastata kysymyksiini kielenhuollosta ”oikein”. Nupponen (2011: 246) huomauttaa, että ei-
kielitieteilijöiden murteentunnistuskykyä arvioitaessa helposti päädytään määrittelemään informantti-
en vastaukset oikeiksi ja vääriksi. 
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suus saattaa vaihdella huomattavasti eri yksilöiden välillä. Kielitietoisuuteen vai-

kuttanevat esimerkiksi yksilöiden murretaustat, kiinnostuksenkohteet, koulutus-

taustat ja kieliopinnoissa jopa yksittäiset kurssivalinnat. Hahmotan ihmisten kieli-

tietoisuuden jonkinlaisena jatkumona, jonka toisessa ääripäässä on ei-

kielitieteilijä, toisessa lingvisti, ja heidän väliinsä mahtuu hyvin paljon yksilöllistä 

vaihtelua. Myös esimerkiksi kansandialektologista tutkimusta tehnyt Nupponen 

(2011: 8) huomauttaa: jopa suomen kieltä yliopistossa noin vuoden opiskelleillekin 

murteiden tunnistus voi olla yhtä haastava tehtävä kuin kelle tahansa maallikolle.  

Näen Vaattovaaran ja Soininen-Stojanovin (2006: 225) tavoin kansanlingvis-

tiikan uudenlaisena ja aiempaa tutkimusperinnettä täydentävänä tulokulmana 

fennistiikan tutkimukseen. Vaikka kansanlingvistiikka on Suomessa verrattain 

uusi paradigma, kansan kielellisistä käsityksistä on kirjoitettu Suomessa jo yli 

vuosisata sitten (Mielikäinen & Palander 2002: 96) ja kansanlingvistisesti orien-

toitunutta fennististä asennetutkimusta on tehty ennen 2000-lukua (Mielikäinen & 

Palander 2002: 86–87, 96; Vaattovaara 2009: 27). Esimerkiksi Suominen (1998: 3) 

tarkastelee pro gradussaan vastaajajoukkoa, joka koostuu niin tulevista kielen 

ammattilaisista kuin vertailuryhmästäkin.  

Kansanlingvistiikan viimeisin kehitys painottuu teoreettisesti ja metodisesti 

Yhdysvaltoihin ja henkilöityy Dennis R. Prestoniin (Palander 2001: 147, 2011: 12; 

Mielikäinen & Palander 2002: 90; Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2006: 224). 

Termin perceptual dialectology Preston otti käyttöön vuonna 1981. Kansandialek-

tologista tutkimusideaa sovellettiin kuitenkin jo sitä aikaisemmin. (Palander 2001: 

147.) Fennistiikassa kansanlingvistiikka on yleistynyt 2000-luvulla. Sen voi kat-

soa saapuneen Suomeen 2000-luvun alussa, kun Palander julkaisi Virittäjässä 

kirja-arvostelun, jossa hän esitteli kansanlingvistiikan keskeisiä teoksia (ks. Pa-

lander 2001: 147–151; ks. myös jo 2000: 440–441; Vaattovaara 2009: 27; Nuppo-

nen 2011: 5.) Kansanlingvistiikkaa muistuttavaa tutkimusta on tehty 2000-luvulla, 

vaikkei sitä ole erikseen niin nimitettykään. Mäntysen vuonna 2003 ilmestyneen 

väitöskirjan ongelmanasettelussa on nähtävissä jossakin määrin kansanlingvististä 

otetta. Tornionlaakson murteen puhujien kielitietoisuutta tutkiva Vaattovaaran 

tutkimus (2009) on ensimmäinen fennististä kansanlingvistiikkaa edustava väi-

töskirja (Vaattovaara 2009: 28; ks. myös Nupponen 2011: 5).102 Sen ilmestyessä 

muitakin alaan liittyviä tutkimuksia oli kuitenkin jo tekeillä (Vaattovaara 2009: 

                                                        
102 Tosin Vaattovaara (suullinen tieto 1.11.2013) ei itse pidä väitöskirjaansa niinkään kansanlingvisti-
senä kuin asennetutkimuksena tai tietoisuustutkimuksena. 



95 

28). Nupposen väitöskirja (2011: 1) käsittelee pohjoissavolaisten käsityksiä savo-

laismurteista. 

Kansanlingvistiikan tehtäväksi määrittyy Vaattovaaran (2009: 32) mukaan 

maallikoiden kielenkäyttöä koskevien käsitysten ja havaintojen tutkiminen (ks. ta-

vallisten ihmisten kielitietoisuudesta myös Palander 2001: 147; Mielikäinen & 

Palander 2002: 90). Vaattovaara käyttää niistä käsitettä mielle, joka käsittää käsi-

tysten ja havaintojen taustalla vaikuttavan hiljaisen tiedon. Mielteillä Vaattovaara 

(2009: 33) tarkoittaa millä hyvänsä kielitietoisuuden jatkumolla arvioitavia ha-

vaintoja ja käsityksiä kielestä ja kielen alueelliseen ja sosiaaliseen vaihteluun liit-

tyviä eritasoisia merkityksenantoja. Kansanlingvistisen kieliasennetutkimuksen 

ero sosiaalipsykologiseen tai perinteiseen asennetutkimukseen ei määrity Vaatto-

vaaran mukaan niinkään asenneteorian kuin sen kautta, millaisista lähtökohdista 

kysymykset asetetaan. Perinteinen kieliasennetutkimus asettaa kysymyksiä tutki-

jan positiosta tai variaatiosta käsin, kansanlingvistiikka kansan ymmärryksestä 

lähtevästi, suunnaten huomion puhujien kielitietoisuuteen (language awareness). 

Viime aikoina ne ovat kuitenkin lähestyneet toisiaan. (Vaattovaara 2009: 28.)103 

Kansanlingvistiikassa on käytetty sosiolingvistisiä tutkimusmetodeja (Nied-

zielski & Preston 2003 [2000]: 46–63). Myös Suomessa kansanlingvistiseen tut-

kimukseen on sovellettu eri metodeja, mutta lähtökohdiltaan ja metodeiltaan tut-

kimuskenttä on vielä melko yksipuolinen. Suomalainen asennetutkimus yleensä 

on ollut pääsääntöisesti kvantitatiivista. Laadullisen analyysin myötä on alettu tut-

kia, miten ihmiset puhuvat kielestä, jolloin asennetutkimus siirtyy kansanlingvis-

tiikan suuntaan. (Vaattovaara, suullinen tieto 5.11.2009, 1.11.2013.) Tutkimukseni 

täyttää tätä aukkoa fennistisen kansanlingvistiikan tutkimuskentässä. Tarkastelen 

fennistiyhteisön ja kieltä ammatikseen käyttävän toimitushenkilökunnan kieliyh-

teisön rajapinnalta käsin, miten viimeksi mainitun edustajat perustelevat kielen-

huollon tärkeyttä (ks. Mäntynen 2003: 171).  

Palander (2011: 14–15; ks. myös esim. 2001: 150) esittelee Prestonin (1998: 

75–101; ks. myös Niedzielski & Preston 2003 [2000]: 302–324) kolmijaon siitä, 

millaista metakieltä, kieltä kielestä, kansa käyttää.104 Metakieli 1 tarkoittaa Pres-

tonin luokittelussa puhetta kielestä. Se tarkoittaa sitä, miten ei-kielitieteilijät ra-

portoivat tekemiään kielellisiä havaintoja. Metakieli 2 on tiedostamatonta viit-

taamista kieleen, puheen referointia, eikä se ota Palanderin mukaan kielelliseen 

                                                        
103 Ks. myös esim. Niedzielski & Preston (2003 [2000]: 8–9); kielitietoisuudesta ks. esim. Fairclough 
(1992: 1–2); James & Garrett (1998 [1992]: 3–4). 
104 Sekä Nupponen (2011: 39) että Palander (2011: 15) viittaavat Kuiriin, joka huomauttaa kansanling-
vistien lisäävän metakieleen liittyvän termistön kirjavuutta (Kuiri 2006: 643). 
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tuotokseen asenteellista kantaa (ks. myös Mielikäinen & Palander 2014: 26). Sitä 

vastoin metakieli 3 sisältää asenteellista suhtautumista kieleen, uskomuksia ja 

stereotypioita kielestä. (Ks. esim. Niedzielski & Preston 2003 [2000]: 302–

314.)105  Metakielen toisen tason suomenkielisestä määritelmästä on jonkin verran 

erimielisyyttä (vrt. Mielikäinen & Palander 2002: 96; Kunnas 2006: 231). Kunnas 

(2006: 231) nimittäin huomauttaa, että metakielen toinen taso ei ole puhetta: sen si-

jaan se tarkoittaa kieliyhteisön jäsenten kieleen liittyviä yhteisiä uskomuksia (ks. 

Niedzielski & Preston 2003 [2000]: 302–309). Kun suomalaisessa tutkimuksessa 

tarkastellaan muodon perusteella ei-lingvistien kielestä puhumisen tapaa, metakieli 

voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin, jotka ovat Mielikäisen ja Palanderin (2014: 26) 

mukaan 1) jäljittelyt, 2) terminomaiset nimitykset ja 3) muut sanalliset kuvailut. Näis-

tä kolmesta Mielikäinen ja Palander (2014: 27) pitävät selvimmin metakielisinä ter-

meiksi tulkittavia ilmauksia, jotka ovat yleisimmin murteiden ja muiden kielimuoto-

jen nimityksiä sekä murrepiirteitä nimeäviä ilmauksia. 

Kun kansanlingvistit ovat keränneet aineistoa ei-kielitieteilijöiltä, heille on 

saattanut muodostua ongelmaksi yhteisen metakielen puute (Mielikäinen & Pa-

lander 2002: 91). Nupponen (2011: 38) huomauttaa, että ei-kielitieteilijöillä on 

oma tapa puhua murteista, vaikka se onkin erilainen kuin kielitieteilijöiden tapa 

(ks. esim. Niedzielski & Preston 2003 [2000]: 3–6, 302; Mielikäinen & Palander 

2002: 91). Niedzielski ja Preston (2003 [2000]: 302) huomauttavat, että ei-kieli-

tieteilijän metakieli on yhtä lailla metakieltä kuin kielitieteilijänkin ja molempien 

metakielet ovat tietoisia. Itse tutkin toimitushenkilökunnan metakieltä siitä, mil-

laista kielenhuoltopuhetta ja kielipuhetta sen edustajat tuottavat. Kielenhuollon 

tärkeydestä puhuminen on osittain metakieltä, osittain jollakin tasolla kielipolitii-

kasta puhumista.  

Esimerkiksi Kalaja (1996: 209) peräänkuuluttaa kieliasenteiden sosiaalista 

määrittelyä sekä entistä enemmän suorien menetelmien käyttöä asennetutkimuk-

sessa (asennetutkimuksen menetelmistä ks. myös Kalaja 1999: 48–49). Asenne-

tutkimukselle tyypillisesti kansanlingvistiikassa on Vaattovaaran ja Soininen-Sto-

janovin (2006: 226) mukaan sovellettu myös epäsuoria tutkimusmenetelmiä.106  

Palander (2011: 17) toteaa, että kansanlingvistiikassa on sovellettu useita me-

netelmiä. Hänen (2011: 18) mukaansa analyysissä voidaan hyödyntää diskurssin-

                                                        
105 Palander (emt.) huomauttaa, että metakieli 3 vastaa Prestonin myöhemmässä mallissa metakieli 2:ta 
(ks. Niedzielski & Preston 2003 [2000]: 302–314). 
106 Kieliasennetutkimuksen metodiikasta ks. esim. Garrett, Coupland & Williams (2003: 1–81). 
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tutkimuksen keinoja.107 Kuviossa 8 esittelen Vaattovaaran näkemyksen kansan-

lingvistiikan ja sosiaalipsykologisen kieliasennetutkimuksen työnjaosta ja mene-

telmistä. Kansanlingvistiikka tutkii kieltä koskevia avoimia kommentteja ja reak-

tioita, kun taas sosiaalipsykologisen kieliasennetutkimuksen traditio pyrkii tutki-

maan tiedostamattomia prosesseja, todellisia asenteita. Niiden tutkiminen on ollut 

Suomessa vähäistä, mutta 2000-luvulla näitä kahta tutkimussuuntausta on alettu 

yhdistää. Suorilla asennetutkimusmenetelmillä vastaajilta kysytään suoraan hei-

dän kieliasenteistaan esimerkiksi karttatehtävillä, haastatteluilla, lomakekyselyillä 

ja erityisesti avoimilla kysymyksillä. Tällöin tutkittavat ovat tietoisia siitä, mitä 

tutkitaan. (Vaattovaara, suullinen tieto 1.11.2013, myös 5.11.2009.)108  

                                                        
107 Ks. myös esim. Preston (1994: 327–328); Kalaja (1996: 208–209); Kalaja & Hyrkstedt (2000: 371–
374). 
108 Suorista menetelmistä ks. myös esim. Fasold (1984: 149); Kalaja (1999: 49); Kunnas (2007: 124); 
Garrett (2010: 39, 159–180). 
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Kuvio 8. Kansanlingvistiikan ja sosiaalipsykologisen kieliasennetutkimuksen tehtävät 

(Vaattovaara 1.11.2013, ks. myös 5.11.2009).  

Tutkimukseni perustuu suorien menetelmien käyttöön ja niillä saatuihin avovas-

tauksiin, jotka on annettu vastaajille esittämääni Miksi [pidätte kielenhuoltoa 

erittäin, melko tai ei kovin tärkeänä]? -kysymykseen. Avoimiin kysymyksiin 

vastaaminen voi olla vastaajille haastavaa, kenties jopa mahdotonta, sillä vastaa-

minen edellyttää omien arvioiden kuvaamista sekä syiden ja seurausten miettimis-

tä. Analysoin tutkimuksessani Miksi?-kysymykseen saatuja vastauksia, en vastaa-

jien toiminnan todellisia syy-seuraussuhteita.  

Näen asenteiden tutkimisen Vaattovaaran ja Soininen-Stojanovin (2006: 225) 

tavoin tuotokseen johtavan prosessin avaamisena, kun taas variaation tutkiminen 

on tietyllä tavoin ”lopputuloksen” tarkastelua. Esimerkiksi Vaattovaaran (2009: 

26) ja Palanderin (2001: 150) mukaan sosiolingvistit ovat olleet aiemminkin kiin-

nostuneita kieliasenteiden selvittämisestä. Mielenkiinto niihin on kuitenkin 
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enimmäkseen lähtenyt tuotoksesta, ei niinkään kielenpuhujien omasta kielinäke-

myksestä (Vaattovaara, emt.).  

Niedzielski ja Preston (2003 [2000]: 314–324) ovat tarkastelleet kriittisesti 

kriittisen diskurssianalyysin tekemistä kansanlingvistisessä tutkimuksessa. He 

(2003 [2000]: 315) toteavat muun muassa, että diskurssianalyyttinen lähestymis-

tapa on johtanut kielitieteellisen todistusaineiston väärinkäyttöön. Uskon kuiten-

kin, että tarkan analyysin tekeminen (emt.) poistaa tällaisen riskin. Niedzielski ja 

Preston (2003 [2000]: 323–324) näkevät joka tapauksessa diskursiiviset tutki-

mukset kansanlingvistiikassa erityisen tarpeellisina, jopa välttämättöminä. 109 

Nupponen (2011: 270) näkee diskursiivisen asennetutkimuksen näkökulman yh-

tenä jatkomahdollisuutena syventyä väitöskirjansa aineistoon (diskurssiana-

lyyttisen näkökulman käyttämisestä analyysissä ks. myös Niedzielski ja Preston 

2003 [2000]: 322). 

4.6 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 

Analyysin luotettavuutta voi ja pitää selvittää monella tavalla. Tärkeää on kertoa 

tutkimustekstissä mahdollisimman tarkasti siitä, mitä aineistonkeruussa ja sen 

jälkeen on tapahtunut. (Grönfors 1982: 174.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

luotettavuuden keskeisin kriteeri on tutkija itse, joten luotettavuuden arvioiminen 

liittyy koko tutkimusprosessiin (Eskola & Suoranta 2008: 210). Tutkimukseeni 

kuuluu olennaisena osana aineiston keruu- ja käsittelyvaiheiden perusteellinen 

raportointi. Uskottavuus luotettavuuden kriteerinä tarkoittaa, että tutkijan tulkin-

nat vastaavat tutkittavien käsityksiä (Eskola & Suoranta 2008: 211). Tämä on 

ollut yhtenä lähtökohtanani aineiston analysoinnissa.  

Tutkimuksen keskeinen osa on, että tutkija miettii, mitkä tekijät voivat hei-

kentää tutkimuksen luotettavuutta ja miten ne on pyritty minimoimaan. Olen 

suunnitellut aineistonkeruun etukäteen perusteellisesti, ja olen tiedostanut, että 

voin parhaiten kiinnittää huomiota mahdollisiin ennakko-oletuksiini kuvaamalla 

tutkimukseni vaiheet mahdollisimman avoimesti. Olen myös koonnut mahdolli-

simman kattavan aineiston, jonka keruusta ja analysoinnista olen raportoinut lä-

pinäkyvästi ja näin parantanut tutkimukseni toistettavuutta.110 Lisäksi olen pyrki-

                                                        
109  Metakieli 2:een liittyvien uskomuksien paljastamisesta sisältöpainotteisella diskurssianalyysillä 
(”content-oriented” discourse analysis) ks. Preston (1994: 327–328); Niedzielski & Preston (2003 
[2000]: 314). 
110 Läpinäkyvyydestä ja tutkijan valintojen perustelemisesta ks. esim. Pietikäinen & Mäntynen (2009: 
168–169). 
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nyt parantamaan tutkimukseni luotettavuutta siten, että olen varannut sen tekemi-

seen riittävästi aikaa sekä kuvannut sen eri vaiheet perusteellisesti ja eksplisiitti-

sesti. Koska en ole tehnyt luotettavuuden arviointia siitä näkökulmasta, päätyisi-

vätkö eri havainnoitsijat kanssani samoihin lopputuloksiin, olen kiinnittänyt huo-

miota siihen, olenko itse analysoinut aineistoni samalla tavalla eri ajankohtina. 

Tässä työssä raportoimani sisällönanalyyttinen ja diskurssianalyyttinen luokittelu 

on tekemistäni tarkasteluista käsitykseni mukaan perusteellisin ja monipuolisin 

koko väitöskirjaprosessini aikana. Koska haluan korostaa sen läpinäkyvyyttä ja 

mahdollista toistettavuutta, raportoin analyysin vaiheet ja tulokset kokonaisuudes-

saan liitteessä 6.  

Perinteisesti empiirisen tutkimuksen tekemisessä lähtökohtana on ollut, että 

informanttien tuottama aineisto – heidän rakentamansa merkitykset kielenhuollos-

ta – kuvaa sitä, mikä on totta (Eskola & Suoranta 2008: 138). Toisaalta Alasuuta-

rin (esim. 1999: 90–91; 2001: 137) esittelemälle faktanäkökulmalle on tyypillistä 

tehdä ero maailman ja siitä esitettyjen väitteiden välillä. Sen myötä käy mielek-

kääksi pohtia annetun informaation todenmukaisuutta tai tiedon antajan rehelli-

syyttä. Olennaista näkökulman valinnassa on oma tutkimuskysymys. Oli näkö-

kulma mikä hyvänsä, aina on pohdittava sitä, miten haastattelijan kysymykset 

ovat ohjanneet tai johdatelleet haastateltavan vastauksia. Näkökulmien ero perus-

tuu erilaiselle käsitykselle kielen merkityksestä tiedon tuottamisessa. (Tiittula & 

Ruusuvuori 2005a: 10.) Tutkimuskysymyksilläni saan tietää, miten vastaajat itse 

arvioivat suhtautuvansa kielenhuoltoon.  

Aivan ongelmatonta kyselyn lähettäminen sähköpostitse ei ole: useat ovat 

unohtaneet liittää vastauksensa viestiin, ja sain eräästä lehdestä vastauksen, jossa 

ihmeteltiin, mihin sähköpostiosoitteeseen vastaus pitää lähettää, kun viestissäni ei 

mainittu osoitettani erikseen. Mielestäni kysely toimi kuitenkin suhteellisen hyvin. 

Tosin esimerkiksi kaikki paikallislehtien informantit eivät muistaneet vastata 

lomakkeen ainoan kaksiosaisen kysymyksen ensimmäiseen osaan: Miten herkästi 

kielivirheisiin puututaan lehdessänne? Onko teillä esimerkiksi työntekijää, jonka 

tehtäviin kielivirheisiin puuttuminen kuuluu?  

Teitittelin vastaajaa kyselylomakkeessa sekä kohteliaisuussyistä että saadak-

seni edustavan vastauksen hänen toimituksensa kielenhuoltoasenteista yleensä. 

Tämä oli monitulkintaista. Teitittelymuoto lomakkeessa vaikutti todennäköisesti 

osaltaan vastauksiin: osa käytti me-, osa minä-muotoa. Yksi vastaaja kertoi toimi-

tuksensa pitäneen kyselyn tiimoilta pienen palaverin, jossa he kävivät asiat pikai-

sesti läpi. Heidän vastauksensa ovat siis soveltuvin osin koko toimitusta edustavia. 

Toinen vastaaja taas kertoi, että heidän toimituksensa henkilökunta ei osannut 



101 

tulkita, tarkoitinko kyselyn yhdelle vai usealle. Hänen mukaansa osaan kysymyk-

sistä ei voi vastata vain yksi, sillä esimerkiksi kielenhuollon apuneuvojen käyttö 

on yksilöllistä: yksi käyttää paljon, toinen ei lainkaan, eikä kumpikaan tiedä tois-

tensa tavoista. Näkemys kielenhuoltoasenteista on tämän vastaajan mukaan ko-

kemuksellista ja mielipidekysymys. Toisaalta hän muotoili esimerkiksi vastauksen 

työntekijöiden taustoista ikään kuin vastauksen edellytettäisiin tulevan yhdeltä.  

Muutamat vastaajat kommentoivat tutkimustani vastausviestissään. Osa pai-

kallislehtien informanteista toivoi, että tutkimuksestani ilmestyisi artikkeli Kieli-

kellossa ja Suomen Lehdistössä, ja jotkut pyysivät tulosten tiivistelmää myös 

omaan lehteensä. Yksi heistä totesi, että tämä on pitkästä aikaa kysely, johon oli 

mukava vastata. Toisen mielestä kyseessä on hyvä aihe, johon heidänkin pitäisi 

kiinnittää entistä enemmän huomiota. Eräs kyselylomakkeeni saaneista totesi 

vastausviestissään, että aiheeni on kiinnostava ja tärkeä paikallislehtiväelle niin 

kuin kaikille journalisteille. Yhden vastaajan mukaan olen tekemässä tärkeää 

tutkimusta, joka toivottavasti tuottaa myös koulutusta ja lisää kielenhuoltoa. Hän 

totesi olevansa iloinen, jos hän näkisi minut vaikka Pohjois-Suomen paikallisleh-

tikerhon kouluttajana. Saateviestissä saattoi olla seuravanlaisia kommentteja:  

1. -- Olet todella hyvällä asialla! Olisi hauska nähdä tutkimuksesi, kun se on 

valmis. --111  

2. -- Aihe on mitä mielenkiintoisin. Lykkyä vain alalla! 

Toimituksen kollektiivinen into auttaa kielenhuoltoasenteiden tutkijaa välittyy 

seuraavista saateviesteistä, joilla esimiehet olivat edelleenlähettäneet kyselyloma-

kettani henkilöstölle. Yksi ohjeisti työntekijöitään toteamalla viestinsä alussa: 

Terve, auttakaan tulevaa tohtoria hädässä vastaamalla oheiseen kyselyyn. Toinen 

puolestaan kirjoitti: Autetaanpa akateemikkoa, eli irtoaisiko meitin suunnaltakin 

muutama vastaus? Erään toimituksen vastauksissa viestin otsikkokentässä luki: 

täyttäkääpä tämä, kun ehditte. Viisi minuuttia menee. Vastaajat saattoivat myös 

todeta viestisi välitettiin meillä kaikille tai sain päätoimittajaltamme tehtäväksi 

vastata kysymyksiisi.  

Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä pohtiessani minun on syytä myös 

miettiä, mitä tekisin nyt toisin. Tekniikka ja oma tietotekninen osaamiseni ovat 

kehittyneet jo sen verran, että kyselylomaketta voisi kehittää sähköiseksi esimer-

kiksi tekemällä webropol-tyyppisen lomakkeen internetiin tai lisäämällä lomak-

keeseen makrot, joista yksi vastaaja huomauttikin. Tällöin vastaaminen onnistuisi 

                                                        
111 Aineistoesimerkkien kirjoitus- ja kieliasu on alkuperäistekstien mukainen. 
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pdf-versioon ja vastausten laskeminen helpottuisi. Joihinkin avoimiin kysymyk-

siin olisi kannattanut antaa vastausvaihtoehdot, esimerkiksi henkilöstön lukumää-

rään ja koulutustaustoihin. Itse aineistonkeruu onnistui mielestäni jo tällaisenaan 

vähintään odotuksenmukaisesti. Vastauksen lähettämiseen liittyvistä ongelmista 

informantit yleensä kertoivat saateviesteissään: 

3. Vastaan kyselyysi vasta nyt, kun siihen on melko hankala vastata. Sitähän ei 

saa lähtemään paluupostissa lomakkeen täytettyään vaan se pitää ensin tal-

lettaa muualle ja lähettää sitten erillisenä liitetiedostona. Pdf-muodossa 

olevaan versioon ei pysty edes tekemään mitään muutoksia eli vastaaminen 

ei onnistu. Toinen syy vastaamattomuuteeni on meidän sähköpostin takkuilu. 

Sihteeripäätteeseen, jolla teen normaalisti töitä, on joku asentanut matka-

laskun kirjoittamiseen vaadittavan Java-ohjelman ja se taas on sekoittanut 

mun sähköpostin, niin etten pysty sillä päätteellä muuta kuin lukemaan postit, 

mutta en kirjoittamaan enkä vastaamaan. // Tässä vastaukset nyt kuitenkin. 

Toivottavasti niistä on apua. 

4. Hei! Onko jossain vikaa? Ainakaan minä en saa readerillani kirjoitettua 

mitään lähettämääsi PDF-dokumenttiin. Vaikuttaa siltä, että se ei ole mi-

kään lomake? Mitään rastitettavia kenttiä/laatikoita ei ole, eikä reader-

ohjelma anna kirjoittaa varsinaisen pohjatekstin joukkoon. // Vastaan erilli-

sessä viestissä käyttäen RTF-liitettä, joka ei tosin sekään näy olevan lomake, 

mutta kuitenkin sallii merkinnät tekstiin. Vinkkinä sanoisin, että olisi ollut 

melko helppoa tehdä oikea lomake ja makro, joka lukisi vastaukset suoraan 

taulukkolaskenta ohjelmaan. 

Helppokäyttöiseksi luulemani rtf-tiedosto herätti kysymyksiä. Vielä 2000-luvun 

alkuvuosina tekstinkäsittelyohjelman ja sähköpostin käyttäminen ei ollut välttä-

mättä itsestään selvää.  

5. Hei. Vastaan kyselyysi, kunhan vielä kerrot minulle miten käytännössä täytän 

kaavakkeen. Eli mihin kirjoitan vastaukset? Tilaa kun ei ole varsinaisten 

kysymysten kohdalla. Tämä on tietysti tyhmä kysymys, mutta..... 

6. Kun on aikaa, vastaan mielelläni. Ylimääräistä aikaa vaan ei juurikaan ole, 

ja kyselyitä tulee meille varsin usein. Hyvin, hyvin monien kyselyjen ongelma 

on, ettei kysyjä tunne työtä, josta kysyy. Arvelen, ettet Sinäkään ole ollut toi-

mituksessa, jossa tehdään koko ajan uutisia radioon, nettiin ja televisioon? // 

Meillä ei siis ole ns. dead linea, vaan mylly pyörii ja haukkaa uutisia kaiken 

aikaa. Tv-lähetys toki tehdään vain kerran jokaisena arkipäivänä, mutta ra-
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diossa uutislähetyksiä on toistakymmentä päivässä, ja nettiä päivitetään jat-

kuvasti. Lauantaina uutislähetyksiä on vähemmän, mutta niitä tekemässäkin 

on vain yksi toimittaja. Sunnuntaisin maakuntaradioilla ei ole lähetyksiä. // 

Tavallista on sekin, että kysyjä pyytää käyttämään 'muutaman minuutin' vas-

tamiseen. Vastaaminen ei yleensä onnistuu muutamassa minuutissa, sillä 

todella harvoin voi vastata vain kyllä tai ei. Selitysten, poikkeusten ja reuna-

ehtojen kirjoittaminen vie enemmän kuin muutaman minuutin. - Kuvaavaa 

lienee, että olen tätäkin postia sorvatessani tehnyt välillä jo yhden haastatte-

lun radiouutisia varten, sopinut yhden tv-jutun kuvausluvista ja -jär-

jestelyistä sekä osallistunut aamun uutiskokoukseen. Siitä kun aloitin sähkö-

postin kirjoittamisen, on kulunut 28 minuuttia. // Ymmärtänet siis meitä, 

jos/kun vastauksia ei aina tule. Yritämme kuitenkin. 

Tutkijan on pohdittava aineiston riittävyyttä ja analyysin kattavuutta. Laadullisen 

tutkimuksen aineistosta ei tehdä päätelmiä yleistettävyyden kannalta (Hirsjärvi 

2010a: 182). Eskola ja Suoranta (2008: 198) pitävät diskurssianalyysissä pieniä 

aineistoja järkevinä ja muistuttavat, että tutkimuksen onnistuminen ei riipu aineis-

ton koosta. Empiirisessä tutkimuksessa on perusteltua kysyä aineiston koon suh-

teesta edustavuuteen ja yleistettävyyteen (Eskola & Suoranta 2008: 60). Saturaa-

tiosta eli kyllääntymisestä puhuminen on yksi vaihtoehto ratkaista aineiston riittä-

vyys, ja aineiston riittävä määrä on usein tapauskohtainen kysymys.112 Laadulli-

sessa analyysissä on ratkaistava, millaisiin kysymyksiin tutkimus etsii vastauksia 

(Alasuutari 2001: 35). Myös Eskola ja Suoranta (2008: 64) korostavat aineiston 

tarkkaa rajausta.113 Pidän kokoamaani aineistoa riittävän kattavana luomaan luo-

tettavan yleiskuvan kielenhuollon asemasta suomalaisessa toimitustyössä, mutta 

en kuitenkaan liian laajana hallittavaksi. Pietikäinen ja Mäntynen (2009: 158) 

muistuttavat, että aineiston rajallisuus rajaa koko tutkimusta ja luo sille kontekstin.  

Postikyselyssä vastaamattomuus saattaa nousta merkittäväksi (ks. Hirsjärvi 

2010c: 195–196) ja avoimet vastaukset saattavat olla niukkasanaisia. Laadullises-

sa tutkimuksessa vastaamattomuus ei kuitenkaan ole ongelma yleistettävyyden 

kannalta, mutta jos aineisto jää niukaksi, ongelmana voi olla, kertooko tutkimus 

mitään tutkittavasta ilmiöstä. Oman aineistoni kanssa tällaista ongelmaa ei mie-

                                                        
112 Ks. esim. Potter & Wetherell (1987: 161); Eskola & Suoranta (2008: 62–63, 198); Pietikäinen & 
Mäntynen (2009: 160–161). 
113 Dialogista passiivia väitöskirjassaan tutkinut Makkonen-Craig (2005: 236) päätyy pitämään 156 
tekstin aineistoaan sopivankokoisena. Pienempi aineisto ei olisi riittänyt diskurssitehtävien kokonais-
kuvan muodostamiseen, kun taas suurempaa aineistoa ei olisi voinut tarkastella yksityiskohtaisesti. 
Tutkija pitääkin tekstikokonaisuuksien järjestelmällistä laadullista tutkimusta tulevan tutkimuksen 
haasteena. 
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lestäni ole. Koska sain kyselyyni vastauksia eri puolilta Suomea ja pääsääntöisesti 

vastaajat vastaavat kaikkiin kysymyksiin, uskon, että saamani tulokset eivät ole 

sattumanvaraisia, vaan antavat suuntaa suomalaisessa toimitustyössä esiintyvistä 

kielenhuoltotiedoista ja -käytännöistä sekä siinä aktivoituvista kielenhuoltodis-

kursseista. Pidän sähköpostikyselyn vahvuutena esimerkiksi sitä, että useimmiten 

lähettäjä saa tiedon siitä, että viesti ei mene perille, jolloin yhteystiedot voi tarkis-

taa ja lähettää kyselyn uudelleen. Myös kyselyn lähettäminen uudestaan on help-

poa. Analyysin kattavuudessa puolestaan on kyse siitä, että tulkinnat eivät perustu 

pelkästään aineistosta tehtäviin satunnaispoimintoihin (Eskola & Suoranta 2008: 

216).  

Aineiston tulkinnan luotettavuutta arvioidessani on syytä ottaa huomioon, 

minkälaisia vaikutuksia virtuaalihaastattelun tekemisellä voi olla analyysiin. Tiit-

tulan, Rastaan ja Ruusuvuoren (2005: 265–269) mukaan virtuaalihaastattelija ei 

voi koskaan olla varma siitä, kuka on vastaaja ja miten vastaus on syntynyt. Hirs-

järven (2010c: 195) mukaan tutkijan ei ole mahdollista varmistua, ovatko infor-

mantit vastanneet huolellisesti ja rehellisesti. Sähköpostikyselyn vastauksille on 

kokemusteni perusteella tyypillistä, että ne kirjoitetaan nopeasti ja palautetaan sa-

man tien. Nopean vastaustahdin vuoksi kaikki vastaukset eivät välttämättä ole ko-

vin syvällisiä. Toisaalta ne paljastavat, mitä vastaajille tulee ensimmäiseksi mie-

leen kielenhuollosta. Nopeat vastaukset ovat autenttisia.114  Ajattelen niin, että 

vastaukset tuovat esiin informanttien stereotyyppisimpiä ajatuksia aiheesta (ks. 

esim. Vaattovaara ja Soininen-Stojanov 2006: 249). Pidän yksilön asenteiden 

tyhjentävää tarkastelua käytännössä mahdottomana. Kuitenkin niiden tyypillisim-

piä piirteitä pystytään tutkimaan. 

Tuloksiin voivat vaikuttaa myös luokitusperiaatteet, joiden avulla vastaajat 

voidaan esimerkiksi tyypitellä laadullisiin luokkiin vastaustensa perusteella. Tois-

tettavuus tarkoittaa, että analyysin luokittelu- ja tulkintasäännöt esitetään mahdol-

lisimman yksiselitteisesti. Periaatteena on, että toinen tutkija pystyy niiden avulla 

tekemään aineistosta samat tulkinnat. (Eskola & Suoranta 2008: 216.) Koska 

vastaukset varsinkin avoimiin kysymyksiin ovat elävää, luonnollista kieltä, niiden 

pelkistäminen johonkin diskurssiin on tuntunut välillä haastavalta. Sama vastaus 

voi yhtä aikaa aktivoida useita diskursseja, sillä ne ovat lomittaisia eivätkä toisi-

aan poissulkevia. Tämän vuoksi on tärkeää edetä aineistolähtöisesti ja eristää 

jokaisesta lausumasta kaikki siinä aktivoituvat diskurssit. Eritasoisten sanallisten 

                                                        
114 Avovastauksista ks. esim. Suominen (1998: 2–3). 
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vastausten yhtenäinen luokittelu ei ole aina helppoa, mutta sen pystyy mielestäni 

tekemään perustellusti. 

Tulkintojen tekeminen on laadullisen tutkimuksen ongelmallisin vaihe (Esko-

la & Suoranta 2008: 145). Alasuutari (1999: 82) korostaa, että tutkimusmetodia 

tarvitaan havaintojen erottamiseksi tuloksista, jottei tutkimus muutu omien en-

nakkoluulojen todisteluksi. Tutkimukseni metodiset valinnat tarjoavat minulle 

työkalun, jonka avulla tarkastelen vastauksia niin, että mahdolliset ennakko-

oletukseni eivät vääristä tekemääni analyysiä. Parhaimmillaan tekstintutkija löy-

tää merkityksiä, joita kirjoittaja ei itsekään tiennyt teksteissään piilevän; pahim-

millaan hän sortuu kvasitieteeseen: yli- tai alitulkintaan. Jos analyysin tulos oike-

uttaa kannanottoihin, tutkijan on syytä miettiä, mitä sanoo. Yleistäminen voi vie-

dä väärään suuntaan, mutta jonkin verran hänen on yleistettävä tehdäkseen johto-

päätöksiä. 

4.7 Tutkimuskysymykset 

Kielenhuollon suositustyö tarvitsee kentältä entistä monipuolisempaa tutkimustie-

toa kielenkäyttäjien asenteista, jotta asenteet voitaisiin ottaa huomioon kielen 

standardointityössä. Kielenohjailun periaatteista käytävässä keskustelussa tarvi-

taan nimittäin tietoa työelämästä, jonka edustajat käyttävät kieltä ammatikseen ja 

samalla muokkaavat tietoisesti käsityksiä kielenhuollosta ja kielenhuollon suosi-

tuksista. Esimerkiksi Hiidenmaa (2003: 44) kannattaa kielenohjailun ja opetuksen 

tavoitteiden ja taustaideologioiden julkista arviointia ja käsittelyä. Myös Mänty-

nen (2003: 169) peräänkuuluttaa kielenhuollon periaatteiden uudelleenarvioinnis-

sa tarvittavaa keskustelua kielinäkemyksistä, joihin periaatteet pohjautuvat. Nied-

zielski ja Preston (2003 [2000]: 323) taas pitävät tärkeänä sitä, että kielen ammat-

tilaiset tietävät mahdollisimman paljon ei-kielitieteilijöiden suhtautumisesta kie-

leen (folk positions). 

Tavoitteenani on tuoda tutkimuksessani esille, mitä toimitusten informantit 

tietävät kielenhuollosta ja miten he merkityksellistävät kielenhuoltoa kuvatessaan 

asennoitumistaan siihen. Koen tärkeäksi tuoda esiin näiden kielen ammattilaisten 

näkökulman. Mielestäni on syytä selvittää tästä näkökulmasta, miten kielenhuolto 

toimii käytännön työelämässä. Vaikka asenteet ovat yksilöllisiä, tavoitteenani on 

muodostaa käsitystä siitä, mikä on kielenhuollon asema päivittäin kieltä työkseen 

käyttävien keskuudessa. Tarkastelen, vaikuttavatko toimittajien kielenhuoltoasen-

teisiin esimerkiksi sukupuoli, ikä tai työpaikka.  
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On kiinnostavaa selvittää, onko toimitusten henkilökunnalla vastaavia kieltä 

koskevia ajatuksia, joihin olen törmännyt työssäni: olen havainnut esimerkiksi 

jonkinlaisen kielioppikäsityksen ja suoranaisen suomen kielen pelon. Opettamaa-

ni ja käyttämääni kieltä on sanottu koulun tärkeimmäksi oppiaineeksi, eikä syyttä. 

Äidinkieltähän tarvitsee jokainen. Jarvan (2002: 13) mukaan sana kielioppi mer-

kitsee tavalliselle kielenkäyttäjälle usein vieraskielisiä termejä ja monimutkaisia 

sääntöjä, joita opiskellaan koulussa, mutta joilla ei tee paljoakaan käytännössä: 

ihmiset juttelevat, lukevat ja kirjoittavat ajattelematta kielioppia. Välillä minusta 

tuntuu siltä, että osalla suomalaisista on kielikäsityksen sijaan kielioppikäsitys. 

Kielen eri osa-alueita ei aina hahmoteta, vaan vaikkapa koululaisten mielissä 

äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaine tuntuu olevan synonyymi kieliopille. Opet-

tajavuosinani eräskin yläkouluikäinen poika tiivisti mielipiteensä kurssipalaut-

teessa liki poikkeuksetta todeten: Kielioppi on tylsää. Sillä ei tuntunut olevan 

väliä, oliko kurssin pääaiheena kirjallisuus, ilmaisutaito vai kirjoittaminen.  

Hiidenmaa (2006: 7) huomauttaa, että käsityksemme kielestä ja kielenhuol-

losta muuttuu, kun kieli ja maailma muuttuvat. Maamiehen (2002c: 3) mukaan lä-

hes totuutena esitetään usein, ettei kirjoitetun kielen normeja enää hallita. Normi-

tetun yleiskielen valinnanmahdollisuudet aiheuttavat kuitenkin epätietoisuutta kir-

joittajalle. Kielenkäyttäjille ei voi Mantilankaan (suullinen tieto 5.11.2004) mu-

kaan sälyttää liikaa vastuuta: suositusten täytyy olla helposti opittavissa ja opetet-

tavissa. Kielenhuoltosuosituksiakaan ei voi antaa ajattelematta, millaiseen kielikä-

sitykseen suositus pohjautuu (Mantila 2005a: 4). 115  Kielitoimiston suositukset 

yleiskielen käytöstä pohjautuvat kielen kehityksen seuraamiseen: esimerkiksi 

lehdistön kieli kertoo huomattavasti siitä, miten suositukset toimivat käytännössä 

(Maamies 2002b: 3). Mantilan (2005a: 4) mukaan kielenkäyttöä koskevien suosi-

tusten ja normien takana on aina jokin idea kielestä. Ajatus kielestä kansallisena 

symbolina tuottaa erilaisia normeja kuin ajatus kielestä viestintävälineenä. Myös 

Sajavaara (2000: 74) huomauttaa, että kieliasenteisiin vaikuttaa se, korostetaanko 

pragmaattisesti vain kielen kommunikatiivisuutta vai pidetäänkö kieltä kansalli-

sen olemassaolon symbolina. Mantilan (2002: 5) mukaan kielitietoisuuteen kuu-

luu yleinen asennoituminen kielenhuoltoon. Keskustelussa kielen asemasta tärke-

ää on kansalaisten kielitietoisuus: se, mitä kieli suomalaisille merkitsee. 

Kielenhuoltotyö ei ole pulmatonta: Esimerkiksi jo Ikolan (1966: 231) mukaan 

virallista oikeakielisyyttä vastaan on oppositiota. Korpelan (1992: 34) mielipide-

                                                        
115 Kielikäsityksistä ks. myös esim. Leino (1989: 554–555); Rintala (1998: 47–60); Mäntynen (2003: 
167); Luukkonen (2006: 58). 
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kirjoituksen mukaan enemmistölle kielenhuolto on pienen tutkijajoukon harrastus, 

jolla on yleisölle vain kuriositeettiarvoa. Maamies (2002e: 17) toteaa, että monen 

mielestä kielenhuolto on turhaa pilkunviilausta, jolla ei ole merkitystä käytännös-

sä viestin välittymisen kannalta. Kielenhuolto ja oikeakielisyys [sic!] koetaankin 

usein ylhäältä annetuiksi säännöiksi (Paunonen & Koivumäki 1980: 3). Myös 

Rintalan (1992: 47) mukaan kielenhuoltoasenteet ja normien perustelut ovat he-

rättäneet kritiikkiä. Mantila (2002: 5) huomauttaa, että joskus julkisuudessa esiin-

tyy mielipiteitä, joissa viralliset kielenhuoltoelimet, Kielitoimisto ja kielilautakun-

ta, nähdään suorastaan kielenkäyttäjien vihollisina. Nämä ajatukset kertovat eri-

laisista tavoista hahmottaa kieli.  

Työyhteisön yleinen ilmapiiri vaikuttaa käsittääkseni myös kielenhuoltoin-

nokkuuteen. Jos ihminen toistuvasti leimataan pikkumaiseksi pilkunviilaajaksi, 

hänen intonsa huoltaa kieltä voi laantua. On ristiriitaista, että vaikka kielivirheitä 

yrittää tuoda esille myönteisesti, työtoverit voivat kokea sen syytöksenä tai moit-

teena. Kielenhuoltohalun on oltava vahva, jotta se kestää arjen paineissa. Suhola, 

Turunen ja Varis puhuvat toimittajien turpiinottosietokyvystä, joka tarkoittaa 

muun muassa kykyä ja rohkeutta ottaa vastaan lukijoiden ja kollegojen palaute 

vaikkapa jutun kieliasusta. Moitteesta oppiminen tarkoittaa sitä, ettei toimittajalla 

ole harhakuvitelmia tekstistään jumalaisena sanana, jossa ei ole mitään korjatta-

vaa. (Suhola, Turunen & Varis 2005: 181–183.)116 Olen huomannut, että toimitta-

jat voivat kokea kielivirheistä tai huolimattomuudesta huomauttamisen jopa hen-

kilökohtaisena loukkauksena. Silti viestinten kielestä puhutaan: se on lukijoille 

keino arvioida toimitushenkilökunnan ammattitaitoa. Niin sanottu kielipoliisi 

loukkaa helposti kirjoittajan minuutta, jos hän uskaltaa mennä vaatimaan korjauk-

sia. Onko toisinaan helpointa vain antaa asioiden olla?  

Minua kiinnostaa, miten erilaiset asenteet kielenhuoltoa kohtaan näkyvät eri-

laisista koulutustaustoista toimitustyöhön tulleiden vastauksissa. Kielestä puhu-

misen ja kielen käyttämisen taustalla on poikkeuksetta jonkinlainen käsitys kie-

lestä. Kieltä voidaan esimerkiksi ajatella vain välineenä, jonka voi tarvittaessa 

vaihtaa, tai kielen merkitys voidaan ymmärtää laajemmin maailmankuvan ja iden-

titeetin rakentajana. Näihin kahteen vastakkaiseen kieli-ideologiaan liittyy kysy-

mys siitä, huolletaanko kieltä sen käyttöä silmällä pitäen vai sen rakenteesta käsin. 

Kyse on Mantilan mukaan siitä, suhtaudutaanko kieleen kommunikaation väli-

neenä, jolloin sen ohjailussa korostuvat vuorovaikutuksellisuus, sosiaalisuus ja 

kulttuurisuus ja kielen käytöstä spontaanisti nousevat tavat ovat hyväksyttyjä, vai 

                                                        
116 Palautteen vastaanottamisen vaikeudesta ks. myös esim. Sahi (2013: 56, 67). 
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ideaalisena järjestelmänä, jonka selkeyttä, puhtautta ja alkuperäisyyttä tulee vaalia. 

(Mantila 2002: 5–6, 2010: 179.) 

Lehtityövuoteni ovat herättäneet mielikuvan siitä, että kielestä ja kielenhuol-

losta keskustellaan toimituksissa. Tutkimukseni aineistonkeruu on osaltaan vah-

vistanut tätä mielikuvaa. Tutkimukseni on tarpeellinen esimerkiksi siksi, että toi-

mitusten kieliammattilaiset saisivat tukea mielipiteilleen ja ajatuksilleen. Viime 

aikoina on keskusteltu runsaasti siitä, heikkenevätkö kirjoittamisen taidot ja kie-

lenhuollon suositusten tunteminen. Keskustelu on koskenut myös tiedotusvälinei-

den kieltä. Hiidenmaan (2003: 5) mukaan kielestä puhutaan ja sitä arvioidaan 

jatkuvasti. Kielen standardiin suhtautuminen on kansainvälisestikin kiinnostava ja 

ajankohtainen tutkimusnäkökulma, ja tekemäni tutkimus nivoutuu fennistisen 

tutkimuksen kentässä osaksi laajempaa kokonaisuutta. Vuonna 2009 perustettu 

SLICE-verkosto eli Standard Language Ideology in Contemporary Europe -hanke 

tarkastelee standardisaatio- ja destandardisaatioprosesseja sekä standardi-ideologioita 

eri Euroopan maissa, muun muassa Suomessa. Verkostossa kiinnostuksenkohteena 

on, miten suhde standardikieleen näkyy asenteissa ja ideologioissa. (Standardikielen 

ideologiasta ks. esim. Milroy 2001: 530–555.) Suomessa verkostoyhteistyö kiinnit-

tää huomiota suomalaisen yhteiskunnan kielelliseen ilmastoon erityisesti standardiin 

liittyvän ymmärryksen näkökulmasta. Kyse on ennen kaikkea sen tutkimisesta, miten 

standardia koskeva ymmärrys on muuttumassa ja millaiset ideologiset prosessit muu-

toksia ajavat. Suomessa tutkimussuunnitelmia ovat hahmotelleet Östman ja Mattfolk 

(2011: 75–82) sekä Nuolijärvi ja Vaattovaara (2011: 67–74).117 

Kiinnitän tutkimuksessani huomiota siihen, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroa-

vaisuuksia aineistoni kielenhuoltodiskursseissa on verrattuna esimerkiksi Pentti-

län (1930: 224–228) ja Mantilan (2010: 179–205) esittämiin yleisiin kielenhuol-

toperiaatteisiin sekä Sajavaaran (2000: 85–89) esittämiin kielenohjailun arkki-

ideologioihin. Tavoitteenani on, että tuloksia voi soveltaa äidinkielenopetuksessa, 

toimittajakoulutuksessa, yleisessä kielenhuollon koulutuksessa ja suomen kielen 

lautakunnan suositustyössä. Haluan herättää keskustelua toimitusten kielenhuol-

losta ja tarjota tutkimuksellani työvälineen siihen kielenhuollon periaatekeskuste-

luun, jota Suomessa parhaillaankin käydään.  

Esimerkiksi jo Sajavaara (1995: 57) painottaa, että kieliyhteisön asenteet on 

otettava huomioon tavoitteellisessa kielenohjailussa. Hän (1995: 210–211) oli jo 

1990-luvulla sitä mieltä, että kielenohjailun suuntaamiseksi tarvittaisiin muun 

muassa tutkimusta kielenpuhujien asenteista erilaisia kielimuotoja ja puhetapoja 

                                                        
117 SLICE-verkostosta ks. Coupland & Kristiansen (2011: 11–13). 
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kohtaan. Sajavaara (1995: 60) kaipaa lisää suunnitelmallisuutta kielen ja kielen-

käytön ohjailuun ja pitää siksi kieliasenteiden tutkimista välttämättömänä. Periaa-

tetyössä tarvitaan tietoa työelämästä, jossa työntekijät käyttävät kieltä ammatik-

seen ja joka tietoisesti ja tiedostamattomastikin muokkaa käsityksiä kielenhuol-

losta ja sen suosituksista.  

Tutkimukseni pääkysymykset ovat seuraavat:  

1) millaisia toimitushenkilökunnan kielenhuoltotiedot ovat 

2) millaisia kielenhuoltokäytäntöjä toimituksissa on 

3) millaisia kielenhuoltodiskursseja toimitushenkilökunta rakentaa ja millai-

sia kieliasenteita niistä voidaan lukea.  

Väitöskirjani seuraavissa luvuissa esittelen tekemäni analyysin ja tutkimuk-

seni tulokset. Luvuissa 5 ja 6 esittelemäni kvantitatiiviset tulokset pohjustavat 

tekemääni kriittistä diskurssianalyysiä. Ne johdattavat kohti lukua 7, jossa esitte-

len tutkimukseni päätulokset eli tekemäni diskurssianalyyttisen erittelyn. Aineis-

tosta laskemieni frekvenssien yhteenveto on liitteessä 5.  

Seuraavassa luvussa vastaan tutkimuskysymykseeni siitä, millaisia toimitus-

henkilökunnan kielenhuoltotiedot ovat. 
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5 Kielenhuoltotiedot 

Seuraavaksi tarkastelen informanttieni kielenhuoltokäsityksiä analysoimalla lu-

vussa 5.1, minkälaisia kielenpiirteitä he mainitsevat luetellessaan työssään koh-

taamiaan kielenhuollon ongelmatilanteita. Näin muodostan kuvaa siitä, millaisena 

kielenhuolto hahmottuu informanttieni mielessä. Olen selvittänyt informanttieni 

kielenhuoltotietoja ja kielenhuoltoon liittyviä konkreettisia tilanteita Millaisia 

kielenhuolto-ongelmia tulee vastaan toimitustyössänne? Mainitkaa esimerkkejä. -

kysymyksellä. Tässä luvussa esittelen myös informanttieni kielenhuoltotietojen 

alkuperän ja heidän käyttämänsä kielenhuollon apuvälineet, ks. luvut 5.2 ja 5.3.  

Kysymällä informanttieni kohtaamista kielenhuolto-ongelmista oletan, että 

kielenhuollon kanssa tekemisissä olevat kohtaavat jonkinlaisia pulmatilanteita 

erilaisten normien hallinnassa. Kielenhuolto käsitteenä on Luukkosen (2006: 58) 

mukaan useimmille tuttu, vaikkakin käsitykset sen sisällöstä vaihtelevat suuresti. 

Hänen mielestään kielenhuollon piiriin voidaan lukea kaikki kieleen liittyvä tai 

siitä voivat tulla mieleen ainoastaan oikeinkirjoitus ja pilkkusäännöt. Mäntynen 

(2003: 41) taas huomauttaa, että kielenhuoltoa edustaa suurelle yleisölle yleensä 

puhelinneuvontaa tarjoava Kielitoimisto. En oleta, että jokainen ymmärtäisi kie-

lenhuolto-ongelma-ilmauksen samalla tavalla. Siksi tarkastelen kysymyksen vas-

tauksia sisällönanalyyttisesti pääasiassa deduktiivisesti luokittelemalla ja kvantita-

tiivisesti laskemalla. Gillham (2004 [2000]: 64) huomauttaa, että ryhmiä tulee olla 

mahdollisimman vähän niin, ettei tehdä aineistolle väkivaltaa, mutta riittävästi 

tutkimuksen tarkoituksiin, mikä onkin ollut tavoitteeni runsaslukuisten aineisto-

esimerkkien ryhmittelemisessä. 

Kysymyksenasetteluni tavoitteena on kielenhuollon konkreettisten tilanteiden 

spontaani kuvailu. Murrekäsityksiä tutkinut Nupponen (2011: 112) liittää spon-

taanin kuvailun piirteisiin, jotka informantille tulevat ensimmäisenä mieleen ja 

joita informantit pitävät tyypillisyyksinä. Nupponen (2011: 37) huomauttaa, että 

ei-kielitieteilijöiden esittelemien konkreettisten kielenainesesimerkkien avulla 

nähdään, millaisia murrepiirteitä informantit havaitsevat. Vastaavasti ajattelen 

informanttien mainitsemien käytännön kielenhuoltokysymysten tuovan esiin hei-

dän käsityksiään kielenhuollosta. Esimerkiksi Heikkinen (2002a: 179) on virka-

kieltä tutkiessaan havainnut, että vaikka kyselyyn vastanneet eivät ehkä anna 

virkakielelle täsmällisiä sanakirjatyyppisiä määritelmiä, sen tyypillisyyksiä saate-

taan tunnistaa. 

Kansanlingvistisessä tutkimuksessa puhutaan muun muassa ei-

kielitieteilijöiden havainnoista (perceptions) ja käsityksistä (views) (Nupponen 
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2011: 30). Toisaalta Dufvan, Lähteenmäen ja Isoherrasen (1996: 43–47) tavoin 

voi ajatella, että kyseessä on arkitieto kielestä (everyday knowledge of language). 

Tällainen tieto voidaan kuvata erilaisista aineksista muodostuvina kokonaisuuksi-

na, joita voidaan palauttaa mieleen mahdollisesti vasta miettimisen jälkeen. Tie-

don vastaanottamisen lisäksi siihen määritellään usein oma kanta. Jokin osa arki-

tiedosta voi vaikuttaa hyvin eksplisiittiseltä, joskin nopeasti todetut mielipiteet 

voivat olla melko mekaanista valmiin mielipiteen toistamista.  

Koska kansanlingvistiikkaa ei juuri ole Suomessa tutkittu standardikielen nä-

kökulmasta, käyn aiheesta dialogia tässä soveltuvin osin aiemman kotimaisen 

kansandialektologisen tutkimuksen kanssa. Samansuuntaiset havainnot nimittäin 

täsmäävät nähdäkseni myös semimaallikoiden käsityksiin standardikielestä. Kan-

sanlingvistiikan näkemysten mukainenhan on ajatus ideaalikielestä ja hyvän kie-

len olemassaolosta. Kielikäsitykselle ominaista on arvottava luonne, taipumus 

ajatella kieltä oikean ja väärän tai hyvän ja huonon näkökulmasta.118 Hiidenmaa 

(2003: 267) huomauttaa, että kun kuulijoilta kysyy kielenhuoltoa esitellessään, 

mitä kielenhuolto heidän mielestään on, vastauksissa esiintyy kolme elementtiä. 

Ensinnäkin ajatellaan, että on olemassa hyvä tai oikea kieli. Toiseksi oletetaan, 

että on joku, joka antaa ohjeita. Kolmanneksi uskotaan ohjeiden koskevan yksit-

täisiä sanoja tai rakenteita. Hän liittää havaintojensa perusteella kielenhuoltoon 

myös ajatuksen jälkien siivoamisesta.119  

Lisäksi sovellan kansanlingvistiikasta standardikielen tarkastelemiseen esi-

merkiksi Nupposen (2011: 39) esiintuomaa ajatusta siitä, että ei-kielitieteilijöiden 

ja kielitieteilijöiden tavat puhua murteista ovat hyvin erilaiset. Hän korostaakin, 

että aineistonkeruun aikana tutkijan tulisi pystyä puhumaan murteista informant-

tiensa tavoin. Olen pyrkinyt samaan standardikieltä koskevaa tutkimusta tehdes-

säni. Nupponen näkee tutkimuksen metakielessä kaksi haastetta: Ensinnäkin puh-

taasti kielitieteilijän metakieltä noudattavaan kysymyksenasetteluun ei-kielitietei-

lijällä on todennäköisesti vaikeuksia vastata. Toiseksi ei-kielitieteilijän metakielen 

ymmärtäminen on tutkijalle haaste. 

Vaattovaara (2009: 30–33) huomauttaa, että ei-lingvistillä ei yleensä ole edel-

lytyksiä hahmottaa kielen rakennetta lingvistin tavoin jo sen vuoksi, että häneltä 

voi puuttua käsitteellinen ja terminologinen asiantuntemus. Vaikka kielitieteilijöi-

den käyttämä kielestä puhumisen tapa voi olla ei-kielitieteilijälle vieras, se ei 

esimerkiksi Nupposen (2011: 38) mukaan tarkoita sitä, että hänellä ei olisi omaa 

                                                        
118 Ideaalikielestä ks. esim. Tauli (1968: 29–30). 
119 Yksipuolisesta kielikeskustelusta ks. esim. Hiidenmaa (2003: 42–46). 
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murteista puhumisen metakieltään. Mielikäinen ja Palander (2014: 238) ovat 

havainneet, että ei-kielitieteilijöiden käyttämä metakieli ei ole pelkästään kielitie-

teen terminologiaa tietämättömien kielenkäyttäjien irrallisten sanojen kokoelma. 

He myös huomauttavat, että vaikka ei-lingvistien metakieli selitetään lingvistiikan 

terminologian avulla aineiston analyysivaiheessa, metakieli ei ole tieteellisen 

kielen vähemmän tieteellinen muunnos. Sen sijaan metakieli voidaan nähdä oma-

na rekisterinään, toisin sanoen tilannekohtaisena kielimuotona. Semimaallikkojen 

metakieltä voi nähdäkseni luonnehtia samoin. Nupponen (2011: 124) toteaa, että 

ei-kielitieteilijöiden murrekäsitys ei aina vastaa kielitieteellistä alueellisen mur-

teen käsitettä. Aineistossani yksittäisistä vastauksista esimerkiksi yleisön kielipa-

lautteeseen käy ilmi, että lyöntivirheiden hahmottamisessa kielenhuoltoon kuulu-

vaksi on eroja (ks. luku 6.5). Vaikka toiset erottavat lyöntivirheet teknisinä köm-

mähdyksinä, osa saattaa ajatella, että lyöntivirheet ovat samalla tavalla korjatta-

vaa tekstiä kuin varsinaiset kielenhuollolliset kysymykset.  

On tiedostettava, että kielestä ja kielenhuollosta puhumisen metakieli voi 

vaihdella toimituksen arkipäivässä. Vaikka osalla informanteistani on kielitieteel-

linen koulutus, sen aikana opittu terminologia ei välttämättä juuri tule esiin heidän 

vastauksissaan. Mäntynen (2003: 127) on havainnut, että vaikka fennistiikassa on 

erikoistermejä ja vakiintuneita ilmaisutapoja, yleistajuisessa tekstissä ei voida 

noudattaa erikoistekstien konventioita erilaisen kohderyhmän vuoksi. Mielestäni 

kielestä puhumisen riittävä tarkkuus voi toimituksessa olla sellainen, että täsmäl-

lisiä kielitieteellisiä termejä ei välttämättä käytetä. Tähän vaikuttanee esimerkiksi 

se, millaiset taustat toimituksen muilla jäsenillä on.  

Mielikäinen ja Palander (2014: 119) ovat havainneet kansanlingvististen tut-

kimusten perusteella, että kouluopetuksen kautta yleisessä tietoisuudessa ovat 

vaikkapa sellaiset kielitieteelliset erikoistermit kuin vokaali, imperfekti, konditio-

naali tai passiivi. Silti kansandialektologisissa tutkimuksissa paljon yleisempää 

on kuvata murteisiin liittyviä ilmiöitä useilla kansanomaisilla vastineilla. Vastaava 

ilmiö on havaittavissa omassa tutkimuksessani. Informantit tavoittavat pääsään-

töisesti tässä kontekstissa riittävän eksaktin kielestä puhumisen tarkkuuden, vaik-

ka he eivät yleensä käytäkään kovin yksityiskohtaista lingvistiikan käsitteistöä.  

Informanttieni vastaukset ovat hyvin monipuolista luonnollista kieltä. Osa 

heistä nostaa esiin esimerkinomaisesti vain yhden tai yksittäisiä kielenhuolto-

ongelmia, kun taas enimmillään sama vastaaja mainitsee niitä jopa 11. Toiset 

nimeävät yksittäisen konkreettisen kielenpiirteen kielenhuolto-ongelmaksi, kun 

taas toiset tuovat esiin huomattavasti ylimalkaisempia havaintoja. Vaikka jälleen 

on otettava huomioon aineistonkeruumuodon vaikutus vastausten perusteellisuu-
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teen, voin silti Nupposen (2011: 261) tavoin miettiä, jättääkö informantti mainitse-

matta jonkin kieleen liittyvän havaintonsa, jos hänellä ei ole metakielessään sopivia 

kuvaustapoja. Koska kysymykseen jätetään melko harvoin vastaamatta, ilmeisesti 

niissäkin tapauksissa kyse on usein siitä, että heti ei tule mieleen esimerkkiä kielen-

huollon pulmatilanteesta. Usein informantit osoittavat esimerkiksi- tai ja niin edelleen 

-tyyppisillä ilmauksilla, että vastausta ei ole tarkoitettukaan täysin tyhjentäväksi. 

Preston luokittelee ei-kielitieteilijöiden kielitietoisuuden taksonomiassa, jon-

ka mukaan kielitietoisuus muodostuu neljästä itsenäisestä jatkumosta (Preston 

1996: 40–41, 1999: 360–361; Niedzielski & Preston 2003 [2000]: 22–25). Käytän 

näistä jatkumoista Vaattovaaran (2009: 30–33) suomennoksia. Vaattovaara suo-

mentaa nelijaon eri kokonaisuudet seuraavasti: 1. Saatavuus/pääsy, käsiteltävyys 

(availability), 2. Täsmällisyys (accuracy), 3. Yksityiskohtaisuus (detail) ja 4. Imi-

tointikyky 120  (control ~ imitative control). 121  Tarkastelen seuraavassa esimer-

kinomaisesti, miten Prestonin esittelemä luokittelu sopii semimaallikoilta kokoa-

maani aineistoon.  

Aineistossani koen Prestonin mallin mukaiset jatkumot jossakin määrin limit-

täisinä. Luokittelun ensimmäinen kokonaisuus on 1. Saatavuus/pääsy, käsiteltä-

vyys (availability). Ei-lingvistien suhtautuminen kielellisiin piirteisiin vaihtelee 

tällä jatkumolla täydellisestä huomiotta jättämisestä kiinnostukseen (Preston 

1999: 360; Niedzielski & Preston 2003 [2000]: 22–23; ks. myös Vaattovaara 2009: 

30–33). Tämän jatkumon aktivoituminen näkyy aineistossani erityisen selvästi 

niissä vastauksissa, joissa informantit eivät ilmoita yhtään kielenhuollon ongel-

maa. Osa jättää vastauksen kokonaan kirjoittamatta, osa kommentoi, ettei ongel-

mia tule, kuten esimerkin 7 alussa todetaan. Kysymykseen vastaamatta jättäminen 

voi implikoida, että informantilla ei ole ongelmia kielenhuollon kysymyksissä. 

Ilmeisesti kielenhuollon kanssa ollaan sinut tai mieltä askarruttava kohta osataan 

korjata itse, jolloin asiaa ei pohdita sen enempää. Vajaat 7 prosenttia informan-

teistani ei vastaa kysymykseen mitään tai kertoo, ettei törmää työssään kielen-

huolto-ongelmiin. Tulkitsen tämän niin, että ongelmalähtöinen kysymyksenasette-

luni ei ole liian ohjaileva eikä provosoiva. Informantit sanovat suoraan, jos eivät 

koe törmäävänsä kielenhuolto-ongelmiin.  

                                                        
120 Mielikäinen (2005: 98) suomentaa tämän hallinnaksi. 
121 Ks. myös esim. Mielikäinen (2005: 98); Vaattovaara & Soininen-Stojanov (2006: 227); Nupponen 
(2011: 33–34); Palander (2011: 14); Mielikäinen & Palander (2014: 18–19). 
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7. -en koe itse, että ongelmia tulisi.122 Joskus huomaan sortuneeni johonkin 

muoti-ilmaisuun, jonka oitis karsin. Mietin yleensä aika tarkkaan, millaisia 

lauseita päästän eteenpäin tekstissäni. (S42N4e) 

Jatkumon toisena ääripäänä on se, että puheena oleva kielenhuollon ilmiö päätyy 

keskustelun kohteeksi helposti. Tällaisina ilmiöinä voitaneen pitää aineistoni 

frekventeimpiä kielenhuolto-ongelmia, joita ovat yhdyssanat ja välimerkit (ks. 

myös luku 5.1.1), kuten esimerkissä 8. Nämä yleiset kielenhuollon ongelmat eivät 

vastauksissa useinkaan tarvitse selityksiä tai pohjustuksia. 

8. yhdyssanavirheet ja pilkkuvirheet yleisiä (P75N5e) 

Prestonin taksonomian toisena jatkumona on 2. Täsmällisyys (accuracy). Tällä 

jatkumolla kuvatut kieltä koskevat käsitykset voivat olla paikkansapitäviä, paik-

kansapitämättömiä tai siltä väliltä. (Preston 1999: 360; Niedzielski & Preston 

2003 [2000]: 23; ks. myös Vaattovaara 2009: 30–33.) Esimerkki 9 havainnollistaa 

aineistossani esiintyviä yksittäisiä yleistyksiä, jopa kärjistyksiä, jotka voivat kos-

kea esimerkiksi suomen kielen osaamisen tilaa. 

9. Suomenkielen oikeinkirjoitustaito on tänä päivänä todella huonossa jamas-

sa. Jopa yksinkertaisimmatkin kielioppiasiat ovat retuperällä. Jatkuva tais-

telu oikeinkirjoittamisen puolesta on totta työpai µkallakin [sic!]. Jatkuva 

kiire estää täysipainoisen paneutumisen oikolukemiseen ja niinä onkin aina 

sellainen tunne, ettei lehden juttuihin ja niiden oikeinkirjoitukseen olet tar-

peeksi paneuduttu. (S21N4e) 

Täsmällisyysjatkumon toista ääripäätä havainnollistan esimerkissä 10, jossa in-

formantti kuvaa melko täsmällisesti kohtaamiaan kielenhuolto-ongelmia. Hän 

kielentää esimerkiksi kongruenssiin liittyviä täsmällisiä havaintojaan samantyyp-

pisellä käsitteistöllä kuin lingvistikin. 

10. Useimmiten vastaan tulevat kielenhuolto-ongelmat liittyvät kongruenssiin 

sekä pilkkusääntöihin ja muutenkin välimerkkien käyttöön (esimerkiksi sii-

hen, että kysymys- ja huutomerkit kuuluvat vain suoraan esitykseen). Jon-

kin verran yleistymässä on demonstratiivipronominien (se, ne) käyttö artik-

kelinomaisesti. Yksiköllisyyden ja monikollisuuden kieliopillinen tajuami-

nen tuntuu olevan ihmisille käsittämättömän vaikeaa (esimerkiksi: miehet 

marssivat maantiellä vs. kolmekymmentä miestä juoksee maratonia), ja leh-

                                                        
122 Tällaisissakin yhteyksissä informantti usein antaa kuitenkin kielenhuolto-ongelmista esimerkin tai 
kaksi, joten olen analysoinut nämä kielenpiirteet toisaalla tässä luvussa. 
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titeksteissä, jopa Helsingin Sanomissa, olen huomannut kongruenssivirhei-

den olevan nykyään aivan jokapäiväisiä. (P47M4e) 

Esimerkki 11 tuo esiin, kuinka informantti voi lyhyehkössäkin vastauksessa tuoda 

esiin sekä täsmällisiä että epätäsmällisiä käsityksiä kielestä ja sen käyttäjistä. 

Vastauksessaan informantti kärjistää voimakkaasti, että nuorista kukaan ei osaa 

normien mukaista suomea. Toisaalta hän kuitenkin käyttää kielitieteen käsitteistöä 

puhumalla esimerkiksi kongruenssista, relatiivipronomineista tai määreistä. 

11. Ongelma on ihan tavanomainen: nuorempi väki ei osaa korrektia suomea, 

eikä se luonnistu kaikilta vanhemmiltakaan. Kongruessi, reletiivipronomi-

nin valinta, määreen määreet ja sanan taipuminen, kaksoispassiivi, teititte-

lyt ”Te olette olleet”, siis nämä tavanomaiset epäillyt. (S46M5e) 

Kolmas jatkumo eli 3. Yksityiskohtaisuus (detail) liittyy siihen, kuvaavatko ei-

kielitieteilijät kielen ilmiöitä yleisellä vai yksityiskohtaisella tasolla (Preston 1999: 

360; Niedzielski & Preston 2003 [2000]: 23; ks. myös Vaattovaara 2009: 30–33). 

Aineistossani yksityiskohtaisena kuvauksena voi pitää sitä, että informantti käyt-

tää vaikkapa lauseenjäsennykseen liittyvää käsitteistöä. Vaikka Mäntynen (2003: 

78) huomauttaa, että koulukieliopin käsitteenä esimerkiksi konjunktio on yleiskie-

linen sana, aineistossani vaikkapa lauseenjäsennyksen käsitteistön käyttäminen on 

harvinaista. Esimerkki 12 kuvaa kielenhuollon ongelmia huomattavasti ylimalkai-

semmin kuin melko yksityiskohtainen esimerkki 13, jossa kuitenkin informantti 

virheellisesti esittää niin kuin -rakenteen olevan yhdyssana.  

12. Kiireessä ei aina ehdi kiinnittää riittävästi huomiota kieleen ja lopputulos 

onkin sitten kamala. Toisinaan myös osaaminen ontuu. (S83N2e) 

13. Myös ammattikirjoittajien kielikorva rapistuu, erityisesti vakavia sanajärjes-

tys- ja viittausvirheitä on kokeneidenkin toimittajien teksteissä paljon, nuo-

remmat vasta opiskelevat tai juuri valmistuneet toimittajat ovat menettäneet 

varsin laajasti tajun siitä, milloin sana kirjoitetaan yhteen, milloin on kyse 

sanaliitosta, hyvin usein tavallisenkin tuntuisia yhdyssanoja näkee kirjoi-

tetta-van erikseen tyyliin: vuosi ennuste ja niin kuin, nuoremmilla näkyy 

pettävän usein myös subjektin ja predikaatin kongruenssi, erityisesti, jos 

lauseessa on kyseessä käännetty sanajärjestys, sanojen rektiota ei aina taju-

ta ja valenssinkin kanssa on niin ja näin, esim. Konginkankaan turma hiljen-

si, kun ao. verbi vaatii selkeästi objektin eli hiljensi kenet. Kapulakieltäkin 

näkee, erityisesti silloin, kun juttu pohjautuu annettuun tiedotteeseen. Toi-

mittajat näköjään myös luottavat liikaa tietokoneen oikolukuohjelmiin, se 
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voi huomata kirjoitusvirheet, mutta kielioppivirhei-tähän se ei yleensä näe. 

(S77N4e) 

Prestonin taksonomian neljäs jatkumo on 4. Imitointikyky (control ~ imitative 

control). Sen mukaan kielen ilmiöitä kyetään matkimaan, mutta tämä kyky voi 

myös puuttua. (Preston 1999: 360–361; ks. myös Niedzielski & Preston 2003 

[2000]: 23; Vaattovaara 2009: 30–33.) Nupponen (2011: 34–35) on havainnut, et-

tä vaikka murrehokema on yleisessä tiedossa, siitä ei pystytä päättelemään, osaa-

vatko ei-lingvistit soveltaa tietoaan. Jos informantin kielenhuolto-ongelmana ovat 

vaikkapa sanat, sitä ei pysty luokittelemaan analyysissä kovin tarkasti, kuten esi-

merkissä 14. Sanoista puhuminen voi viitata merkitykseen, mutta yhtä hyvin 

vaikkapa oikeinkirjoitukseen tai taivutukseen. Esimerkki 15 tuo esiin, kuinka in-

formantti saattaa erikseen nimetä kielen ilmiön, josta hän lisäksi antaa esimerkin. 

14. Aina eivät kaikki sanat ole hallussa. Niitä pitää kysyä kielenhuoltotoimistos-

ta tai etsiä tietoa jostakin muusta. Sitten uudet sanat internet, euro ym. aihe-

uttavat ongelmia (P32N4e) 

15. - katoava possessiivisuffiksi (”hänen talo”) (S1N3e) 

5.1 Kielenhuoltokysymykset 

Seuraavaksi esittelen informanttieni nimeämät kielenhuolto-ongelmat. Vertaan 

aineistoani Kielitoimiston tutkija Matti Räsäsen Kielikello-lehdessä (2001: 28–33; 

ks. myös Kalliokoski 2004: 167, 209–210) tekemään tarkasteluun, jossa hän sel-

vitti, mitä Kielitoimiston puhelinneuvonnasta kysytään. Ennen Räsäsen tekemää 

tarkastelua Kielitoimiston puhelinneuvonnan kysymyksiä on tutkinut esimerkiksi 

Raija Lehtinen (1986: 16–21) sekä vastaavasti sähköisen kielineuvonnan kysy-

myksiä ovat tarkastelleet Mari Tuukkanen ja Joanna Vihtonen (1998: 33–36). (Ks. 

myös Eronen 2010: 17–19.) Vertailukohtanani on tässä Räsäsen tarkastelu, joka 

on ajallisesti lähimpänä aineistonkeruutani. Räsäsen (2001: 28) noin 500 kysy-

myksen aineisto on vuodelta 1999 ja jossakin määrin erityyppinen kuin omani: 

hän tarkastelee soittajien kysymyksiä kielineuvontaan, minä tutkin informanttieni 

vastauksia kysymykseeni kielenhuolto-ongelmista. Esitän taulukossa 1 kysymys-

ten jakauman näissä kahdessa aineistossa.  



118 

Taulukko 1. Kielenhuolto-ongelmamäärät pääluokittain. 

Kielenhuolto- 

kysymykset 

Paikallislehdet Sanomalehdet Yleisradio Yhteensä Räsäsen  

aineisto 

1. Kielelliset 

kysymykset: 

f % f % f % f % f % 

Oikeinkirjoitus 112 45 113 41 35 19 260 37 239 47,7 

Lauserakenne 41 17 48 17 45 24 134 19 28 5,6 

Muotorakenne 22 9 22 8 19 10 63 9 42 8,4 

Tyyli 11 4 15 5 19 10 45 6 45 9,0 

Merkitys 11 4 11 4 4 2 26 4 131 26,1 

Ei vastausta tai  

ei ongelmia 

6 2 5 2 5 3 16 2 0 0 

Äännerakenne 

ja ääntäminen 

0 0 0 0 13 7 13 2 7 1,4 

Muut  

kysymykset 

0 0 0 0 0 0 0 0 7 1,4 

Kielitoimistolle  

kuulumattomat  

kysymykset 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,4 

2. Muut  

kysymykset: 

          

Asenteet, 

ammattitaito  

ja käytännöt 

44 18 64 23 44 24 152 21 0 0 

Yhteensä 247 100 278 100 184 100 709 100 501 100 

 

Aineistojen erilaisuus näkyy esimerkiksi siinä, että kaikissa tapauksissa infor-

manttini eivät määrittele kohtaamiaan kielenhuolto-ongelmia kovin täsmällisesti 

(ks. edellä Prestonin taksonomia). Onkin huomattava, että pieneltä osin ryhmitte-

lyni eroaa Räsäsen luokituksesta, koska kaikista vastauksista en saa tarpeeksi 

tietoa pystyäkseni täsmällisesti määrittelemään, mistä kielen ilmiöstä on kysy-

mys.123 Esimerkiksi kielenhuolto-ongelmaksi nimetty kirjoitusasu pakottaa perus-

tamaan ryhmän alaisuuteen yleisen Kirjoitusasu yleensä -alaryhmän, koska näissä 

                                                        
123 Ks. esim. murrekäsityksiä tarkastellut Nupponen (2011: 102), joka toteaa, että jos ei-kielitieteilijä 
puhuu vääntämisestä, kansanlingvisti ei voi olla varma ilman konkreettista esimerkkiä, mihin ilmiöön 
informantti haluaa viitata. 
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vastauksissa ei välttämättä eritellä, minkätyyppisestä kysymyksestä on puhe. 

Kommentoin ratkaisujani tarvittaessa kunkin ryhmän kohdalla erikseen.  

Ryhmittelen kysymykseen saamani hyvin eritasoiset vastaukset aiheen mu-

kaan ensinnäkin kielellisiin kategorioihin: oikeinkirjoitukseen, lauserakenteeseen, 

muotorakenteeseen, tyyliin, merkitykseen sekä äännerakenteeseen ja ääntämi-

seen.124 Toiseksi ryhmittelen näihin kategorioihin kuulumattomat ongelmat asen-

teisiin, ammattitaitoon ja käytäntöihin. Yhtään kielenhuolto-ongelmaa ei nimeä 

15 informanttia, joista 5 oli paikallislehtien, 6 sanomalehtien ja 4 Yleisradion 

edustajia. Koska aineiston sisällönanalyyttinen ryhmittely pohjautuu soveltuvin 

osin Räsäsen tekemään luokitukseen, pidän tässä luvussa tekemääni sisällönana-

lyysiä enemmän deduktiivisena kuin induktiivisena. Käsittelyjärjestys on koko 

aineistoni yleisyysjärjestyksen mukainen. Esittelen ryhmittelyperusteeni kunkin 

alaryhmän kuvaamisen yhteydessä.  

Esimerkkien antamiseen liittyy usein tunnepitoista kielenhuoltopuhetta. Jos 

itse kielenhuolto-ongelmista puhumista ei oteta lukuun, peräti hiukan runsas kol-

mannes vastaajista reagoi kysymykseen jossakin määrin affektiivisesti. Kuiten-

kaan tutkijana en ole pyrkinyt provosoimaan vastaajiani muuten kuin käyttämällä 

kielenhuolto-ongelmat-substantiivivalintaa. Modaaliverbeistä käytössä ovat voida, 

saada ja täytyä, minkä lisäksi ääritapauksissa informantit käyttävät sellaisia ad-

jektiiveja kuin holtiton, kömpelö, kamala, törkeä, väärä tai huono. Verbeistä käy-

tössä voivat olla vaikkapa hyvinkin affektiiviset uhata, hämätä, ontua, vaarantaa, 

höltyä, luikerrella tai kärsiä ja substantiiveista muun muassa vaara tai huomautus. 

Myös liian-adverbivalinta ottaa kantaa kieleen. Nämä kielelliset valinnat havain-

nollistavat sitä, että kyseessä todella on kielenhuoltoa koskeva ongelmapuhe. 

Kuten olen edellä todennut, myös kielenhuolto-ongelmiin liittyvän kysymyksen 

vastauksista olisi ollut mahdollista tehdä kriittistä diskurssianalyysiä. Kuitenkin 

tutkimuksen rajaukseen liittyvistä syistä keskityn ryhmittelemään tämän aineiston 

pelkästään vastauksissa ilmoitettujen kielenhuolto-ongelmien mukaisesti.  

Esimerkkien 16–19 avulla pyrin havainnollistamaan luonnollisen kielen luo-

kittelemisen vaikeutta. Koska samankin vastauksen sisällä informantti kuvaa hy-

vin eritasoisia kielenhuollon ongelmia, systemaattisen ja symmetrisen ryhmittelyn 

luominen on ollut haastavaa. Esimerkki 16 kuvaa, miten luokitteleminen voi yk-

sinkertaisimmillaan toimia. Sen lisäksi, että ongelmaryhmät on nimetty rinnastei-

                                                        
124 Eloranta (2013: 21) listaa 2010-luvulla Helsingin Sanomien teksteissä toistuviksi virheiksi väärät 
sijapäätteet, tarpeettoman sijanmerkinnän, sijapäätteen puuttumisen, yhdyssanavirheet, horjunnan al-
kukirjaimen koossa, pilkutusongelmat ja ongelmat tyylilajin valinnassa, kuten uutisissa liian arkiset 
sanat. 
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sessa luettelossa, informantti mainitsee toimijaryhmän nuoret kesätoimittajat. 

Koska muiden tekemistä virheistä puhuminen toistuu aineistossani kohtalaisen 

usein, olen nostanut ne omaksi ongelma-alaryhmäkseen. Esimerkit 17 ja 18 puo-

lestaan osoittavat melko tyypillistä tapaa niputtaa kielenhuollon ongelmat. Yleen-

sä oikeinkirjoitusta -tarkkuudella ilmaistavia kielenhuolto-ongelmia ei pysty luo-

kittelemaan Räsäsen analyysin mukaisesti, minkä vuoksi tulkinnassani on joitakin 

yleisiä alaryhmiä tarvittaessa kunkin ryhmän alaisuudessa, kuten edellä on tullut 

ilmi. Koska kaikkia yleisimpiä - tai kaikkea mahdollista -tyyppinen ongelmien ni-

meäminen on myös melko usein toistuva tapa kuvata kielenhuolto-ongelmia, olen 

perustanut niille alaryhmän Asenteet, ammattitaito ja käytännöt -ryhmään.  

16. Nuoret kesätoimittajat eivät osaa yhdyssanoja, pilkkusääntöjä eikä lause-

rakenteita. (P1N5e) 

17. kaikenlaista mahdollista, yleensä oikeinkirjoitusta (P57M4e) 

18. Kaikkia yleisimpiä kieliopillisia asioita. Myös tekstin tiiveydestä johtuvia 

lauserakenteellisia asioita. (Y52M3e) 

19. Pilkkuongelmia on päivittäin, mihin tulee pilkku, mihin ei. Niistä selvitään, 

kun toimittajakollegat lukevat ristiin toistensa juttuja ja siinä huomataan pil-

kutus. Epäselvistä kohdista keskustellaan ja joskus oikein katsotaan kielen-

huolto-oppaasta neuvoa. Joskus tulee myös taivutusongelmia, esim. kirjoitin 

tässä eräänä päivänä ”hartauksessa”, eikä oma kielitajuni sanonut yhtään, 

että se on väärin. Sitten tuli lukijapalautetta, että sana kuuluu olla ”hartau-

dessa”. Hyvin tavallisia ovat myös yhteenkirjoitusongelmat: piripintaan, 

pikkuhiljaa, likipitäen, jne. Mikä kuuluu kirjoittaa yhteen ja missä on sana-

väli? Sitten hyvin tavallinen ongelma on sanat, jotka ovat tyyppiä ” Päämi-

nisterin Ranskan-matka” eli esimerkiksi jonkun pankin ”Rauman-konttori”, 

kun pankki ei KOSKAAN kirjoita itse toimipistettään OIKEIN, niin toimitta-

jana se alkaa riipiä, kun pankista kertovaan uutiseen pitää kirjoittaa toimi-

piste väärin, koska on pankin tapa kirjoittaa se väärin. Näitä on nykyisen 

keskitetyn maailmanjärjestyksen aikaan yritysmaailmassa tosi paljon, sivu-

toimipisteitä on täällä, päätoimipisteet jossain muualla ja kaikki järjestään 

kirjoittavat yrityksen toimipisteen väärin. (S16N3e) 

Esimerkin 17 mukaiset kielenhuolto-ongelmat olen lisäksi laskenut oikeinkirjoi-

tuksen alaisuuteen ja esimerkin 18 mukaiset niin kieliopista, tiiviydestä kuin lau-

serakenteistakin puhumiseen. Esimerkki 19 taas havainnollistaa sitä, että verrattu-

na vaikkapa esimerkkiin 16 informantti antaa hyvin monella tasolla esimerkkejä 

kielenhuolto-ongelmista. Lisäksi hän kommentoi samalla kielenhuoltoon liittyvää 
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toimintaa kertomalla, miten ongelmia ratkotaan toimituksessa, tai ottamalla kan-

taa siihen, kuinka häntä riipii ihmisten tapa kirjoittaa vaikkapa yrityksen toimipis-

teiden nimet väärin, ilman yhdysmerkkiä. Tämäntyyppisiä kommentteja en ota 

huomioon ongelmia ryhmitellessäni. Esimerkin 19 tapaisissa vastauksissa toimin-

tamallinani on ollut laskea samaan kokonaisuuteen kuuluva kielenhuolto-ongelma 

mukaan vain kerran:”hartauksessa” on vain esimerkki informantin mainitsemista 

taivutusongelmista, samoin vaikkapa piripintaan yhteenkirjoitusongelmista. Toi-

sinaan voi kuitenkin olla niin, että esimerkkisana on yksi kielen taso, jolla kielen-

huollon ongelmatilanteita voi kuvata, ja samassakin vastauksessa toista ongelma-

tilannetta saatetaan kuvata vaikkapa yleisemmällä käsitteellä. 

Aineistossani kielenhuolto-ongelmat liittyvät useimmiten oikeinkirjoitukseen, 

joka on myös Räsäsen (2001: 28) tekemän selvityksen mukaan yleisin ongelma-

ryhmä.125 Toiseksi yleisin ryhmä ei liity suoraan kielellisiin kysymyksiin: se on 

Asenteet, ammattitaito ja käytännöt. Tämänkaltaista kokonaisuutta Räsäsen ai-

neistossa ei esiinny laisinkaan. Se on ymmärrettävää, kun otetaan huomioon ai-

neistojen erilaisuus. Kielitoimistoonhan soitetaan yleensä konkreettisen täsmäky-

symyksen vuoksi. Vastaavasti aineistossani ei suoranaisesti esiinny Räsäsen (2001: 

28, 33) luokitteluun liittyviä ryhmiä Muut kysymykset tai Kielitoimistolle kuulu-

mattomat kysymykset. Kuten taulukko 1 sivulla 118 osoittaa, tutkimukseeni osal-

listuneiden medioiden välillä kielenhuolto-ongelmien yleisyydessä ei ole merkit-

täviä eroja. Kuitenkin Yleisradio on aineistoni medioista ainoa, jossa oikeinkirjoi-

tus ei ole suurin ongelmaryhmä. 

5.1.1 Oikeinkirjoitus 

Oikeinkirjoitussäännöt kuuluvat Itkosen mukaan alkeisnormeihin, joita kirjallinen 

ilmaisu tarvitsee (Itkonen 1975 [1972]: 13). Sajavaaran (1995: 143) mielestä yh-

teiskunnassa on katsottu, että kielenkäyttäjän tulee hallita oikeinkirjoitus. Oikein-

kirjoitusohjeet perustuvat yhteisiin sopimuksiin, ja näiden ohjeiden antajana viral-

liset kielenhuollon elimet ovat enemmän auktoriteetin asemassa kuin muissa kie-

lenhuollon kysymyksissä. Oikeinkirjoitusopin eli ortografian piiriin kuuluvat 

esimerkiksi yhteen ja erikseen kirjoittaminen, isot ja pienet alkukirjaimet sekä 

välimerkkien käyttö. (Heikkinen & Mantila 2011: 43; vrt. Itkosen 1975 [1972]: 13 

määrittelemä oikeakielisyys.)  

                                                        
125 Ks. myös edellä mainitut Lehtinen (1986: 16–21); Tuukkanen & Vihtonen (1998: 33–36). 
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Sajavaara (1995: 142) pitää oikeinkirjoitusseikkoja puhtaimpina oikeakie-

lisyyskysymyksinä [sic!]. Hän perustelee näkemystään sillä, että sanasta voidaan 

useimmiten todeta, onko se kirjoitettu sovitun normin mukaisesti eli oikein vai 

normin vastaisesti eli väärin. Räsäsen (2001: 28) mukaan oikeinkirjoitusta koske-

vien kysymysten runsaus on ymmärrettävää: oikeinkirjoituksen normit on opette-

lemalla opeteltava. 126  Aineistossani oikeinkirjoituksesta puhuminen on kielen-

huollon yleisin ongelmaryhmä, joskin medioiden välisessä vertailussa selviää, että 

Yleisradion informanteilla se on vasta kolmanneksi yleisin ryhmä. Räsäsen ai-

neiston oikeinkirjoituskysymysten suuri määrä viestii Räsäsen (2001: 28) mukaan 

siitä, että neuvontapuhelimesta kysytään opastusta nimenomaan kirjoitettujen 

tekstien laatimiseen. Aineistossani on havaittavissa selvä ero kirjallisia ja puhut-

tavia tekstejä kirjoittavien työntekijöiden ilmoittamissa kielenhuolto-ongelmissa 

(ks. taulukko 2 ja luku 5.1.6).  

Taulukko 2. Oikeinkirjoitusongelmat medioittain. 

Oikeinkirjoitus Paikallislehdet Sanomalehdet Yleisradio Yhteensä Räsäsen 

aineisto 

 f f f f f 

Yhteen vai erilleen 31 32 11 74 33 

Välimerkit 29 21 5 55 51 

Oikeinkirjoitus tai  

kirjoitusasu yleensä 

16 8 7 31 0 

Iso vai pieni kirjain? 12 12 5 29 38 

Vierassanojen  

kirjoitusasu 

14 12 0 26 20 

 

Lyhenteet  

(lyhentäminen) 

6 12 3 21 51 

Nimet 0 14 0 14 18 

Numerot 0 1 3 4 12 

Äänteen pituus 3 0 1 4 9 

Merkit 1 0 0 1 6 

Päiväykset 0 1 0 1 1 

Yhteensä 112 113 35 260 239 

 

                                                        
126 Oikeinkirjoitusopin omalakisuudesta ks. myös esim. Mantila (2010: 201–202). 
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Aineistossani ylivoimaisesti yleisimpiä oikeinkirjoituksen ongelmia ovat yhdys-

sanat. Seuraavaksi yleisimmät ongelmaryhmät ovat välimerkit, useimmin pilkut, 

sekä oikeinkirjoitus tai (tarkka) kirjoitusasu yleensä, mikä kertoo siitä, että 

oikeinkirjoituksen ongelmia ei välttämättä yksilöidä kovinkaan tarkasti vastauk-

sissa. Myös iso ja pieni (alku)kirjain mainitaan kohtuullisen usein. Yhdyssano-

jen ja välimerkkien yleisyys on aineistossani päinvastainen kuin Räsäsen (2001: 

29) tutkimuksessa. Yleisradion informantit mainitsevat tämäntyyppisiä kielen-

huolto-ongelmia harvemmin kuin muut mediat, mikä kertonee puhutun kielen 

yleisyydestä uutis- ja ajankohtaistoimitusten teksteissä. Esimerkki 20 havainnol-

listaa, että kielenhuollon sijaan vastauksissa saatetaan puhua oikeakielisyydestä. 

Molemmat yleisimmät oikeinkirjoituksen alaryhmät tulevat esiin esimerkissä 21. 

20. - Oikeakielisyyteen [sic!] liittyviä mitä moninaisimpia ongelmia, käsittelen 

tätä nykyä jatkuvasti toisten lähettämiä kirjoituksia ja korjaan niiden kie-

liasua: lyhenteitä, sanajärjestystä, välimerkkejä jne. (S85M6e) 

21. Ikuinen pilkutus-ongelma, yhdyssanat, mikä on murretta ja mikä yleiskieltä, 

vierasperäisten sanojen ja sivistyssanojen oikeinkirjoitus. (P14N5e) 

Edellä mainittujen lisäksi myös vierassanojen kirjoitusasu ja lyhenteiden käyt-

täminen on tuotu esiin aineistossani melko usein. Numeroilmauksia ei mainita 

kielenhuollon ongelmaksi kovin usein, mikä osaltaan johtuu siitä, että numeroil-

mauksiin liittyvät ongelmat olen laskenut muotorakenteen alaisuuteen taivutuk-

seen (ks. luku 5.1.3) aina silloin, kun informantti on selvästi eksplikoinut, että 

kyseessä oleva ongelma liittyy nimenomaan numeroiden taivutukseen. Samoin 

osassa nimiin liittyvistä kielenhuollon ongelmatilanteista päänvaivaa aiheuttaa 

nimenomaan niiden taivutus. Äänteen pituus, merkit ja päiväykset saavat yksit-

täismainintoja informanttieni vastauksissa. Esimerkeissä 22 ja 23 äänteen pituu-

teen liittyvistä ongelmatilanteista mainitaan esimerkkinä autopurka(a)mo. 

22. Onko se autopurkamo vai autopurkaamo, pitääkö internettiä kutsua Inter-

netiksi, ollanko Mynämäellä vai Mynämäessä jne (P19M4e) 

23. Puhutussa kielessä korva yllensä vie miestä, eli autopurkamo kuulostaa 

aina autopurkaamolta. Puhetottumukset voittaa useasti kuivakkaan ja kei-

notekoisen kirjoitusmuodon ja palautetta tulee. (Y28M5e) 
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5.1.2 Lauserakenne 

Olen luokitellut aineistostani lauserakenteeseen erilaiset hankalasti hahmottu-

viin lauserakenteisiin liittyvät kielenhuolto-ongelmat (taulukko 3 sivulla 125). 

Hiidenmaa (2003: 18) huomauttaa, että kun puhutaan kielestä, siitä käytettävä 

arkikieli voi olla olemukseltaan moralisoivaa. Arvottavia ilmauksia käytetään 

terminkaltaisina käsitteinä, kuten substantiivitauti tai epätarkat ilmaukset. Hii-

denmaa on havainnut, että alun perin kuvailevatkin ilmaukset ovat saattaneet 

saada kielteisesti arvottavan merkityksen, sillä ne on toistuvasti yhdistetty sellai-

seen kieleen, jota ei pitäisi käyttää. Tämäntyyppisiä terminkaltaisia käsitteistyksiä 

on myös Hankalasti hahmottuvat lauserakenteet -alaryhmässäni.  

Ryhmään kuuluviksi olen laskenut kapulakielen, virka(mies)kielen, virallisen 

kielen, virastokielen ja (byrokraattien) (kankean) kielen. Informantit puhuvat 

myös palikkakielistymisestä tai jäykästä, huonosta tai kömpelöstä kielestä. Kieli, 

kielenkäyttö, ilmaisut, ilmaukset ja lauseet voivat olla myös kankeita ja teksti, 

kieli tai fraseologia löysää tai löyhää. Lauserakenteet määritellään vaikeiksi tai 

hankaliksi, minkä lisäksi tekstissä voi olla tautologiaa, liiallista substantiivien 

käyttöä tai substantiivitautia. Teksti voi olla jäsentymätöntä ja virkkeet huonosti 

muotoiltuja sekä lauseet, virkkeet ja kappaleet pitkiä. Jouhevuutta kaivataan teks-

teihin, ja tekstiä hankaloittavat määriteketjut, määreen määreet ja yleensä turhat 

sanat. Vältettäviksi sanoiksi listataan yksittäismaininnoissa vaikkapa suhteen, 

kannalta, myötä, varten ja ansiosta.  

Seuraavaksi yleisimmät lauserakenteen ongelmat liittyvät aineistossani verbin 

kongruenssiin ja ilmaisun tiiviyteen ja tarkkuuteen. Kongruenssi on Räsäsen 

(2001: 32) aineistossa yleisin lauserakenteen ongelma. Tiiviyden ja tarkkuuden 

alaryhmään olen sisällyttänyt sellaiset kielenhuolto-ongelmat, jotka liittyvät lii-

kaan tiiviyteen, yksinkertaistamiseen, selkeyteen ja ymmärrettävyyteen tai ym-

märrettävyyden kärsimiseen sekä tiivistämiseen, tiivistämispaineeseen ja epäym-

märrettävyyteen. Ymmärrettävyyden vaatimus on ollut esillä toimittajille suunna-

tuissa oppaissa jo pitkään (ks. esim. Miettinen 1981: 156). Myös Itkonen (1979a: 

142) nimeää Yleisradion kielioppaassa ymmärrettävyyden viestinnän minimieh-

doksi. Lisäksi Mielikäinen ja Palander (2014: 81) ovat havainneet, että ymmärret-

tävyys on tärkeä näkökohta, kun arvioidaan kielen alalajeja.  

Passiiviin liittyviä ongelmia aineistossani ovat passiivin lisäksi erikseen ni-

mettynä kaksoispassiivi sekä aktiivin ja passiivin sekoittuminen. Jonkin verran 

ongelmia on sanajärjestyksen kanssa, samoin lauseenvastikkeissa ja (relatiivi-

pronominin) viittauksissa. Sitä vastoin aineistossani mainitaan melko harvoin 
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rektio ja valenssi tai tittelin taivutus, jota muiden lauserakenneongelmien lisäk-

si havainnollistaa esimerkki 24.  

24. Kaikki mahdolliset oikeakielisyyteen liittyvät tilanteet // yksikkö-monikko // 

genetiivin jälkeinen sijamuoto (tasavallan presidentin Tarja Halosen...) // 

tautologia, passiivinen ilmaisu aktiivisen sijasta / pitkät ja monimutkaiset 

lauserakenteet jne. (Y41N4e) 

Taulukko 3. Lauserakenneongelmat medioittain.  

Lauserakenne Paikallislehdet Sanomalehdet Yleisradio Yhteensä Räsäsen 

aineisto 

 f f f f f 

Hankalasti hahmottuvat  

lauserakenteet 

21 25 17 63 0 

Kongruenssi 5 5 7 17 12 

Tiiviys ja tarkkuus 4 2 9 15 0 

Passiivi 4 4 3 11 0 

Sanajärjestys 3 4 3 10 1 

Lauseenvastikkeet 2 3 2 7 0 

Relatiivipronominin viittaus 1 2 3 6 3 

Rektio ja valenssi 1 2 0 3 9 

Tittelin taivutus 0 1 1 2 3 

Yhteensä 41 48 45 134 28 

5.1.3 Muotorakenne 

Muotorakenteeseen liittyy tutkimuksessani monenlaisia taivutuspulmia (ks. tau-

lukko 4). Vaikka Räsäsen (2001: 31–32) analyysissä muotorakenteeseen liittyvät 

kielenhuollon kysymykset käsittelevät taivutusta, sananmuodostusta ja vokaa-

lisointua, minun aineistossani kaikki muotorakenteet liittyvät taivutukseen. Vo-

kaalisointu tai sananmuodostus eivät siis esiinny aineistoni kielenhuolto-

ongelmien joukossa ollenkaan. Kuitenkin myös Räsäsen (2001: 31–32) aineistos-

sa suurin osa muoto-opin kysymyksistä käsittelee joko suoraan sanan taivutusta 

tai taivutuksen aiheuttamia muita ongelmia. Esimerkki 25 osoittaa, että taivutuk-

seen liittyviä kielenhuolto-ongelmia ei välttämättä täsmennetä aineistossani. 
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25. Sanojen taivutukset, yhteen vai erikseen? (P6M2m) 

Yksikön ja monikon taivutuksen lisäksi informantit mainitsevat ongelmakohdiksi 

esimerkiksi sijamuodot tai (sija)päätteet. Esiin nousee päätteiden liittäminen 

vieraskielisiin sanoihin, ja lisäksi ongelmana voivat olla palikkakielinen taivutus 

ja -si-vartalot. Pulmia voi tuottaa myös erisnimien sekä paikkakuntien tai asuk-

kaiden nimien taivuttaminen. Verbintaivutuksessa muotorakenteeseen liittyviä 

ongelmia voivat olla aikamuotomuutos kesken jutun, aikamuodot tai futuuri. 

Päänvaivaa aiheuttavat myös numeroiden taivutus, possessiivisuffiksit sekä -o(i)t-

tA-verbit.  

26. Joskus sanomista tulee sinuttelusta, myös sijamuotoihin kiinnitetään erittäin 

suurta huomiota, myös slngisanat pyritään karsimaan. (Y4N2e) 

Taulukko 4. Muotorakenneongelmat medioittain. 

Muotorakenne Paikallislehdet Sanomalehdet  Yleisradio  Yhteensä Räsäsen 

aineisto 

 f f f f f 

Taivutus 22 22 19 63 25 

Vokaalisointu 0 0 0 0 5 

Sananmuodostus 0 0 0 0 12 

Yhteensä 22 22 19 63 42 

5.1.4 Tyyli 

Aineistoni kielenhuolto-ongelmista yleisimmät tyyliin liittyvät kysymykset ovat 

erilaisia kuin Räsäsellä (ks. taulukko 5). Tyylillä voidaan Räsäsen (2001: 30) 

mukaan tarkoittaa tilanteeseen soveliaan ilmauksen tai ilmaustavan löytämistä 

ennemminkin kuin kielenilmausten luokittelua ehdottomasti oikeisiin ja vääriin. 

Tekstiä tuotetaan hänen mukaansa kuulijoille ja lukijoille, ja olennaista on suh-

teuttaa tekstin tyylilaji lukija- ja kuulijakuntaan. Aineistossani Yleisradion infor-

mantteja askarruttavat tyyliin liittyvät kielenhuoltokysymykset enemmän kuin 

paikallislehtien ja sanomalehtien edustajia.  

Tyyliin liittyvät kielenhuolto-ongelmat liittyvät aineistossani useimmiten 

muoti-ilmauksiin, vieraisiin vaikutuksiin ja tyyliin yleensä. Nämä tyylipoh-

dinnat voivat liittyä puhekielen ja kirjakielen yhteensovittamiseen sekä svetisis-

meihin, englannin kielen vaikutukseen, amerikkalaistumiseen tai muihin vieras-
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kielisyyksiin. Mielikäinen ja Palander (2014: 39) huomauttavat kielen alalajien 

kansanomaisen ryhmittelyn perustuvan pääasiallisesti puhekielen tai murteiden ja 

kirjakielen vertailuun (ks. esimerkki 27). Mielikäinen ja Palander (2002: 92) ovat 

havainneet, että kirjakieli hahmotetaan usein murteen vastakohdaksi (kirja- ja 

yleiskielen välisen rajan epämääräisyydestä ks. esim. Sajavaara 2000: 79). Esi-

merkin 27 informantti on huolissaan englannin kielen vaikutuksesta suomen kie-

leen, esimerkin 28 taas ruotsin. 

27. Murteen ja kirjakielen yhteensovittaminen. Oikeinkirjoitus. Muuttuva kieli, 

englannin ylivalta ja vaikutus. (P65M5e) 

28. Svetisismejä, lukusanojen taivutusta, vieraskielisten nimien taivutusta. 

(S40N2e) 

Jonkin verran ongelmia tuottavat myös fraasit, sanonnat ja kielikuvat sekä sa-

nan ”sopivuus” ja tekstin muotoilu. Fraasien, sanontojen ja kielikuvien alaryh-

mään olen luokitellut (huonot) kielikuvat, sanonnat, (kuluneet) fraasit ja köyhät 

ilmaukset. Sanan ”sopivuuteen” puolestaan liittyvät sananvalinnat, ylipäänsä 

sanasto, vakiintuneet nimitykset, talouden erikoiskäsitteet sekä käsitevirheet. 

Taulukko 5. Tyyliongelmat medioittain. 

Tyyli Paikallislehdet Sanomalehdet Yleisradio Yhteensä Räsäsen 

aineisto 

 f f f f f 

Muoti-ilmaukset, 

vieraat vaikutukset 

ja tyyli yleensä 

9 11 13 33 0 

Fraasit, sanonnat 

ja kielikuvat 

1 3 4 8 0 

Sanan ”sopivuus” 1 1 2 4 37 

Tekstin muotoilu 0 0 0 0 8 

Yhteensä 11 15 19 45 45 

5.1.5 Merkitys 

Merkitystä koskevat kielenhuolto-ongelmat jäävät aineistossani kaikissa mediois-

sa lähes yksittäismaininnoiksi (ks. taulukko 6), kun taas Räsäsen aineistossa il-

mauksen merkitykseen liittyvät kysymykset ovat oikeinkirjoituksen ohella suuri 
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kysymysryhmä. Lähes poikkeuksetta Kielitoimiston aineistossa kyse on vaihtoeh-

tokysymyksistä. (Räsänen 2001: 30.) Tässä voi näkyä se, että Kielitoimiston pu-

helinneuvonnasta toisinaan varmistetaan, kumpi on oikeassa, jos esillä on kahden-

laista mielipidettä jostakin kielen yksityiskohdasta.  

Taulukko 6. Merkitysongelmat medioittain. 

Merkitys Paikallislehdet Sanomalehdet Yleisradio Yhteensä Räsäsen 

aineisto 

 f f f f f 

Vierassanat 6 6 1 13 49 

Sanan ~ ilmauksen 

oikeellisuus 

2 0 3 5 60 

Synonyymit 2 2 0 4 0 

Tunnetun sanan tai 

ilmauksen ”oikea” 

tai ”tarkka” merkitys 

1 1 0 2 17 

Aikamääreet 0 2 0 2 0 

Vastakohdat 0 0 0 0 4 

Sanan ~ ilmauksen 

etymologia 

0 0 0 0 1 

 

Yhteensä 11 11 4 26 131 

 

Vierassanat, toisinaan myös uudet sanat tai uudissanat, on merkitykseen liitty-

vistä kielenhuolto-ongelmista suurin alaryhmä aineistossani. Vierassanoihin 127 

aineistossani lukeutuu vierassanojen lisäksi vieraista rakenteista ja käännösvir-

heistä puhuminen, kuten esimerkit 29 ja 30 osoittavat. 

29. Kaikenlaiset kieliopin, sanaston ja vierasperäisiin kielen rakenteisiin pe-

rustuvat virheet. Televisioilmaisun kannalta huono ja epäselvä kieli, joka 

kohtalokkasti vaarantaa sanoman ymmärrettävyyden vastaanotossa. Kyvyt-

tömyys löytää tapahtumia, syitä ja seurauksia mahdollisimman selkeästi, 

täsmällisesti ja iskevästi kuvaavat oikeat kielelliset ilmaisut s.o. suoranais-

ten virheiden lisäksi kielen köyhyys. Virheet vieraan kielen käännöksis-

                                                        
127

 Räsäsen (2002: 4) tekemän käsite-ehdotuksen mukaisesti puhun omassa tekstissäni sivistyssanojen 
sijaan vierassanoista. 
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sä,koska ei tunneta oikeita kuvaavia ilmaisuja vaan turvaudutaan sanan-

mukaiseen kääntämiseen. (Y37M5e) 

30. Uusien ulkomaisten termien kääntäminen aiheuttaa joskus ongelmia, en-

nen kuin sovitaan vakiintunut käytäntö. (Y65M4m) 

 

Sanan ~ ilmauksen oikeellisuus -alaryhmään olen laskenut muun muassa käsite-

virheistä puhumisen, esimerkin 31 kuvaaman Suomen-pojat-käsitteen selvittämi-

sen Kielitoimiston neuvonnasta sekä huomioida-verbin käytön merkitykses-

sä ’ottaa huomioon’. Esimerkki 32 puolestaan havainnollistaa synonyymeihin 

liittyviä ongelmia.  

31. Kirjoitetaanko kaupassa käynti yhteen vai erikseen? Sanotaanko seurakun-

tavaali vai -vaalit? Mitä olivat ne Suomen joukoissa taistelleen virolaismie-

het (Suomen-pojat, kertoi kielitoimisto)? Niin, virolaiset vai eestiläiset? On-

gelmat liittyvät useimmiten yksittäisiin sanoihin ja sanontoihin. Harvemmin 

– joskus kuitenkin – tulee esiin niin hankalia rakenteita, joita muiden tekste-

jä editoidessa joutuu miettimään tai kysymään muilta. (P23M4e) 

32. Oikeinkirjoituspulmia; taivutusongelmia; synonyymien löytäminen sanoil-

le ja sanonnoille (P50N4e) 

Tunnetun sanan tai ilmauksen ”oikea” tai ”tarkka” merkitys -alaryhmän 

kielenhuolto-ongelmat eivät kovin usein esiinny aineistossani. Tosin aineistossani 

luokat eivät tältäkään osin ole selvärajaisia (luokkien selvärajaisuuden häilyvyy-

destä ks. Räsänen 2001: 30). 

33. Joskun syntyy kinaa lukijoiden kanssa jonkun yksittäisen sanan muokkaami-

sesta. Uudisanojen kohdalla kaivataan kielioppiapua ja myös niiden merki-

tykset ovat epäselviä. (P62M4m) 

Aikamääreet ovat yksittäisten vastaajien ongelma. Vastakohdat- tai Sanan ~ 

ilmauksen etymologia -alaryhmät eivät edustu aineistossani laisinkaan. 

5.1.6 Äännerakenne ja ääntäminen 

Aineistoissani äännerakenteesta ja ääntämisestä paikallislehtien ja sanomalehtien 

informanteilla ei ole ainuttakaan esimerkkiä (ks. taulukko 7). Sen sijaan Yleisra-

dion vastaajat mainitsevat niihin liittyviä pulmia silloin tällöin. Lindin mukaan 

oman erityispiirteensä radion tai television uutiskieleen tuo se, että teksti tarjotaan 
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vastaanottajalle puhumalla. Silloin mukaan tulevat ääntäminen ja painotukset, 

joita kirjoitetusta tekstistä ei erota. (Lind & Karttunen 2009: 29.) Ainoa Räsäsen 

(2001: 33) aineiston ääntämistä koskeva pulma koski ruoka-sanan heikkoasteisten 

taivutusmuotojen ääntämistä: muut kysymykset koskivat vierassanoja. 

Taulukko 7. Äännerakenne- ja ääntämisongelmat medioittain. 

Äännerakenne  

ja ääntäminen 

Paikallislehdet Sanomalehdet Yleisradio Yhteensä Räsäsen 

aineisto 

 f f f f f 

Ääntäminen 0 0 9 9 7 

Puhetyöläisen  

puheosaaminen 

0 0 3 3 0 

Äänenkäyttö 0 0 1 1 0 

Yhteensä 0 0 13 13 7 

 

Olen tässä analyysissä ymmärtänyt äännerakenteen ja ääntämisen laajasti ja otta-

nut tähän ryhmään mukaan myös muut ääneen liittyvät kysymykset. Ääntämisen 

alaryhmään olen laskenut ääntämistä koskevien kielenhuolto-ongelmien lisäksi 

puheen puuroutumisesta, sanojen painotuksista ja vierasperäisten nimien ääntämi-

sestä kertovat tapaukset. Puhetyöläisen puheosaamiseen olen laskenut mainitun 

tapauksen lisäksi huono(tasoise)sta puheesta tai puhutusta tekstistä puhumisen. 

Kolmanteen alaryhmään kuuluvat äänenkäytöstä kertovat ongelmat. Esimerkki 

34 havainnollistaa sekä ääntämisestä että äänenkäytöstä puhumisen ongelmia, ja 

esimerkki 35 kertoo ääntämisen lisäksi puhetyöläisen puheosaamisesta, johon 

välttämättä ei ole saatu koulutusta. 

34. - oikeakielisyyttä, vieraskielisten nimien ja sanojen ääntämistä, paikannimien 

taivutusta, äänenkäyttöä (Y21N5e) 

35. Kielioppi- sääntöjä (esim. milloin "oppaan on kirjoittanut kaksi...vai ovat 

kirjoittaneet kaksi klinikan professoria...) Oikeinkirjoitus ei ole ollut tärke-

ää puhetyöläiselle, siksi joskus kirjallista tekstiä tuottaessa oltava tarkkana 

isojen kirjainten, lukusanojen jne. kanssa. Puhuttavaa kirjoittaessa sana-

järjestys on erilainen, samoin lukusanoihin on laitettava sijapääte helpot-

tamaan lukemista...Ulkomaisista nimistä ja niiden ääntämisestä keskustel-

laan jatkuvasti. // Ehkä pahin ongelma on kuitenkin kapulakieli, koska 

olemme paljon tekemisissä viranomaisten kanssa (EU-slangi, hallinnon kie-

li) (Y62N5e) 
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36. Välimerkit, yhdyssanat yms. unohtuvat, kun tekstit kirjoitetaan lukemista 

varten. (Y15M2e) 

5.1.7 Asenteet, ammattitaito ja käytännöt 

Informanttini nostavat esiin erilaisia henkilökunnan asenteisiin ja ammattitai-

toon sekä toimituksen sisäiseen kielipolitiikkaan ja kielenhuoltokäytäntöihin 

liittyviä kysymyksiä, joissa on kyse esimerkiksi kiireestä128 ja huolimattomuudes-

ta, kielenhuollon riittämättömyydestä tai yksittäistapauksena kielen vaalimisesta. 

Tämäntyyppisiä esimerkkejä Räsäsen aineistossa ei ole, mikä kertonee taas ai-

neistojen erilaisuudesta. Asenteet, ammattitaito ja käytännöt -ryhmän yleisin ala-

ryhmä ovat muiden tekemät virheet (taulukko 8), joista kerron lisää myöhem-

min tässä alaluvussa. Toiseksi yleisin on melko epämääräisesti kaikenlaisista tai 

jatkuvista virheistä sekä kielioppivirheistä puhumiseen liittyvä virhelähtöinen 

alaryhmä. Virheet voivat olla vaikkapa kaikkea mahdollista tai kaikkia mahdolli-

sia, aivan kaikkia tai monenlaisia, vaikka mitä tai vaikka millaisia. Kyseessä voi 

olla jopa jatkuva taistelu oikeinkirjoituksen puolesta. Informantit puhuvat perus-

säännöistä, perusasioista tai vakiintuneista vääristä käytännöistä.  

Vaikeana, tylsänä ja vastenmielisenäkin (ks. esim. Lappalainen 2004: 94; 

Heikkinen 2007: 67; Kolehmainen 2014: 116) kouluopetuksen yhteydessä pidet-

tävää kielioppia informantit luonnehtivat puhumalla kieliopin ohella kieliop-

pisäännöistä, (erilaisista) (perus)kielioppivirheistä tai kielioppi- ja kirjoitusvir-

heistä. Kieliopista puhuminen liittyy usein nuorten puutteellisen osaamisen kom-

mentointiin. Lisäksi tähän virheitä korostavaan ryhmään olen luokitellut heikosta 

suomesta, osaamattomuudesta, kielellisistä puutteista, välinpitämättömyydestä tai 

kielikorvan rapistumisesta puhumisen. Huono tai epäselvä kieli, kielen köyhyys, 

köyhä kieli ja köyhät ilmaisut liittyvät tähän kielenhuollosta puhumisen tapaan. 

37. ITSE TÖRMÄÄ OMIIN MANEEREIHINSA JA TIETTYIHIN OMAN KIE-

LIOPIN PIMEISIIN PISTEISIIN. KOLLEKTIIVISTA KIELENHUOL-

TOA MEILLÄ EI JUURI OLE, PAITSI SATUNNAISIA KOULUTUS-

TUOKIOITA. (S55M5e)  

                                                        
128 Kiire toimitustyössä ei ole mitenkään tuore ilmiö. Siitä on kirjoittanut jo yli vuosisata sitten esimer-
kiksi Viitanen (1905: 118–119), joka käsitteli aihetta Virittäjä-lehden Sanomalehtikieltä-osastolla. 
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Taulukko 8. Asenteisiin, ammattitaitoon ja käytäntöihin liittyvät ongelmat medioittain. 

Asenteet,  

ammattitaito ja 

käytännöt 

Paikallislehdet Sanomalehdet Yleisradio Yhteensä Räsäsen 

aineisto 

 f f f f f 

Muiden tekemät 

virheet 

16 19 8 43 0 

Kaikenlaiset ja jatkuvat 

virheet sekä  

kielioppivirheet 

14 15 11 40 0 

Kiire ja huolimatto-

muus 

3 6 8 17 0 

Kielenhuollon  

erimielisyydet,  

vaihtelevat käytännöt 

ja kulttuuritörmäykset 

2 9 2 13 0 

Kielenhuollon  

riittämättömyys ja 

vanhentunut tieto 

0 3 5 8 0 

Oikosulkutilanteet, 

maneerit ja lyöntivir-

heet 

0 5 3 8 0 

Kielen muuttuminen ja 

uudistuminen 

5 1 1 7 0 

Oikeakielisyys, kielen 

vaaliminen ja  

oikeinkirjoitustaito 

0 2 3 5 0 

(Tieto)tekniikka tai 

tekninen sanasto 

2 3 0 5 0 

Kielen kuihtuminen ja 

rapistuminen 

0 1 2 3 0 

Sanat ja verbit 2 0 0 2 0 

Puhutun kielen  

kirjoittaminen 

0 0 1 1 0 

 

Yhteensä  44 64 44 152 0 
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Kiire ja huolimattomuus koetaan jokseenkin usein ongelmallisiksi, samoin kie-

lenhuollon erimielisyydet, vaihtelevat käytännöt ja kulttuuritörmäykset. 

Myös kielenhuoltolähteissä saattaa olla keskinäisiä erimielisyyksiä, sillä Mänty-

sen (2003: 42) mukaan jopa samana aikana ilmestyneet keskenään kilpailevat 

lähdeteokset saattavat tarjota ristiriitaisia normeja tai normit voivat olla ristirii-

dassa muualla esiintyvien normien kanssa. Kielenhuollon ongelmat voivat liittyä 

myös kielenhuollon riittämättömyyteen, kuten esimerkissä 38, ja vanhentu-

neeseen tietoon tai oikosulkutilanteisiin, maneereihin ja yksittäisten informant-

tien mainitsemiin lyöntivirheisiin. Ensin mainittuun ryhmään liittyy ajatus työka-

lun ylläpidosta, vanhentuneesta tiedosta tai siitä, että kieltä ei tarkisteta etukäteen.  

38. - kielioppivirheitä, käsitevirheitä, paikannimivirheitä ja muuten huonoa 

suomea uutissähke-, juonto- ja juttu-teksteissä, huonotasoista puhetta uu-

tislähetysten juonnoissa, sähkelukemisessa ja jutuissa. Ongelma on siis jo 

mainittu kielenhuollon varojen puute tai ainakin riittämättömyys. Miten ne 

ratkaistaan, onkin sitten vaike-ampi kysymys (Y12M5e) 

On huomattavaa, että vaikka ryhmässä puhutaan satunnaisesti kielen kuihtumi-

sesta ja rapistumisesta, hiukan useammin tulee puheeksi kielen muuttuminen ja 

uudistuminen. Oikeakielisyys, kielen vaaliminen ja oikeinkirjoitustaito -ala-

ryhmässä on oikeakielisyyden ja vaalimisen osalta kaikuja perinteisestä kielen-

huollosta puhumisen tavasta, ja tässä ryhmässä esimerkissä 39 esittelemäni Yleis-

radion informantti nimeää kielen vaalimisen kielenhuolto-ongelmaksi, vaikkei 

aktivoikaan enää myöhemmin lomakkeessa vaalimisdiskurssia (ks. luku 7.2.6). 

39. uutistekstissä hyvän suomen kielen vaaliminen sekä kirjoitetussa että puhu-

tussa muodossa (Y29N2e) 

Hajamainintoja saavat myös (tieto)tekniikkaan tai tekniseen sanastoon liittyvät 

ongelmat, joista ensin mainittuun kuuluu muun muassa se, että oikolukuohjelma 

ei toimi. Yksittäisillä informanteilla on ongelmien sanojen tai verbien tai puhu-

tun kielen kirjoittamisen kanssa. 

Kuten edellä kävi ilmi, mielenkiintoinen yksityiskohta kyselyvastauksissa on 

se, että kielenhuolto-ongelmien sanotaan usein liittyvän muiden tekemiin virhei-

siin: nuorten, peruskoulun käyneiden, tuoreiden ylioppilaiden, harjoittelijoiden, 

aloittelevien toimittajien, avustajien tai vaikkapa toimituksen ulkopuolelta tulevi-

en tiedotteiden kirjoittajien. Myös urheiluavustajien ja yleisön kielivirheitä kom-

mentoidaan aineistossani. Joukkoviestimiin saapuvien tiedotteiden suuren määrän 

(Kankaanpää 2006: 27) vuoksi ei liene yllättävää, että nuorison kielenhuolto-
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ongelmien lisäksi virheitä on informanttien mukaan toimituksen ulkopuolelta 

tulevissa teksteissä. Muualta tulevien tiedotteiden kielenhuolto-ongelmaksi nime-

tään usein kapulakieli, kuten esimerkeissä 40 ja 41. 

40. -- Kapulakieltäkin näkee, erityisesti silloin, kun juttu pohjautuu annettuun 

tiedotteeseen. -- (S77N4e) 

41. Esim. tiedotteiden kapulakieli. (Y2M5e) 

Viime vuosina on keskusteltu paljon suomen kielen osaamisesta. Tyypillinen 

kielipuheen aihe ovat olleet etenkin nuorten kielenkäyttötaidot (Hiidenmaa 2003: 

12).129 Lienee yleinen käsitys, että nuoret eivät nykyisin hallitse kielenhuollon 

normeja. Koulun merkitys yleiskielen käytön opettajana on Maamiehen (2002d: 

11) mukaan korvaamaton. Hän toteaa, että on pelättävissä kielenkäyttäjien kah-

tiajako sen mukaan, miten käyttäjät hallitsevat normitetun yleiskielen käytön. 

Maamiehen (2002a: 3) mukaan äidinkielen taitoihin harjaannutaan ennen kaikkea 

koulussa, mutta suurella osalla oppilaista varsinkin kielentuntemuksen ja kirjoit-

tamisen taidot jäävät puutteellisiksi.  

Kansallisia arviointeja perusopetuksen päättövaiheen eli yhdeksännen luokan 

äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista on tehty vuosina 1999, 2001, 2003, 

2005, 2007 ja 2010 (ks. Lappalainen 2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2011). Ope-

tushallituksen opetusneuvoksena työskennelleen Hannu-Pekka Lappalaisen (Lap-

palainen, sähköpostiviesti 20.7.2006) mukaan tulokset eivät ole kielenhuollon 

näkökulmasta mairittelevia. Vaikka kansainvälinen PISA-arviointiohjelma vuonna 

2000 osoitti, että perusopetuksen päättävät suomalaiset nuoret sijoittuivat lukemi-

sessa ensimmäiselle sijalle, vuoden 2012 PISA-tulokset osoittivat, että suoma-

laisnuorten lukutaito on heikentynyt vuoden 2003 tasosta (Okm 2014a, 2014b). 

Ongelmia ei ole pelkästään perusopetuksessa, vaan myös lukiotasolla. Leino 

totesi 2000-luvun puolivälin paikkeilla, että äidinkielen ylioppilaskokeen tulokset 

olivat heikentyneet yhtäjaksoisesti vuodesta 1995 saakka. (Leino 2006: 591.) 

Äidinkielen opettajain liiton entinen puheenjohtaja Tuula Uusi-Hallila (2002: 25) 

on havainnut, että osaa lukiolaisista on vaikea motivoida huoltamaan kieltä. Leino 

(2002: 6–7) kärjistää voimakkaasti kirjakielen olevan nuorille käytännössä vieras 

kieli. Ennen Lukiolaisten äidinkieli -julkaisun (2011) ilmestymistä suomalaisten 

lukiolaisten äidinkielentaidoista ei ollut julkaistua tutkimustietoa (Kauppinen ym. 

2011: 8).  

                                                        
129 Äidinkielen (ja kirjallisuuden) oppimistulosten heikentymisestä ks. myös esim. Lyytikäinen (2000); 
Lappalainen (2001: 132); Koskela (2002: 3); Leino (2002: 6–7); Maamies (2002e: 11); Hiidenmaa 
(2003: 70, 261); Luutonen (2007: 229).  
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Julinin (2002: 7) mukaan ylioppilaskokelaat näyttävät tekevän entistä enem-

män muun muassa yhdyssana-, välimerkki-, kongruenssi-, omistusliite-, pronomi-

ni- ja sanajärjestysvirheitä. Leino (1992: 170–188) esitteli 1990-luvun alussa 

ylioppilasaineiden kymmenen yleisintä kielivirhetyyppiä, joihin kuului likimain 

90 prosenttia ylioppilasaineiden kielivirheistä. Leino (1992: 170) arvioi karkeasti, 

että välimerkki- ja yhdyssanavirheitä on yli puolet kaikista ylioppilasaineiden 

kielivirheistä. Nämä virheet mainitaan usein myös aineistossani esimerkkeinä 

kielenhuollon ongelmatilanteista. Aineistoni informantit tuovat myös toistuvasti 

esiin huolensa ja havaintonsa siitä, että nykyajan nuoret eivät enää hallitse kirjoi-

tetun kielen normeja. Kuitenkin Maamiehen (2002e: 21) mukaan aika kultaa 

muistot, kun aiemmin kaikki tuntuu olleen paremmin ja myös koululaiset oli-

vat ”parempia” kirjoittajia. 

42. Nuoret kesätoimittajat eivät osaa yhdyssanoja, pilkkusääntöjä eikä lausera-

kenteita. (P1N5e) 

43. erityisesti nuoret kesätoimittajat eivät nykysin tunnu osaavan alkeitakaan 

kielestä, varsinkin yhdyssanat menevät miten sattuu (P18M5e) 

44. -ammattitoimittajilla ongelmat lähinnä ilmaisun tiiviydessä ja tarkkuudessa, 

avustajilla ja nuorilla harjoittelijoilla aika usein vaikeuksia myös sijamuo-

doissa, kongruenssissa jaa välimerkeissä. (P21M4e) 

Jo Koivusalo (1992: 5) kärjisti nuorten toimittajien äidinkielentaidon kysymällä, 

ovatko siinä muutkin ominaisuudet nokkeluuden lisäksi riittävästi kehittyneitä. 

Uusi-Hallilan (2002: 25) mukaan kielenhuollon suosituksiin pitäisi monen nuoren 

mielestä suhtautua joustavasti. Ylioppilaskirjoitusten äidinkielen kokeen tulos 

olisi Uusi-Hallilan mielestä parempi, jos kielenhuoltoon olisi opetuksessa käytet-

tävissä yhtä paljon aikaa kuin 1970-luvulla. Osa vastaajistanikin epäilee, että 

äidinkieltä ei opeteta nykyisin riittävän perusteellisesti.  

45. avustajien tekstien siivouksia: nykynuoriso kirjoittaa yhdyssanat sinnesun 

tänne eli paljolti väärin, Kajaanilainen lauseen keskellä on miltei aina noin 

eikä kajaanilainen, välillä tuntuu, että nykyään koulussa opetetaan jo eri 

tavalla kirjoittamaan kuin silloin 60-luvulla? (S5M5e)  

46. Vakituinen toimitus joutuu joskus kaivamaan Nykysuomen sanakirjan esille, 

kun eteen tulee harvinaisempi vierasperäinen sana jonka kirjoitusasu arve-

luttaa. Kiireessä tietenkin lankeaa joskus löyhään fraseologiaan, jonka osai-

si kyllä korjata elävämmällä kielelle, jos pysähtyisi tuumimaan. Yleisöltä tu-

levissa kirjoituksissa esiintyy jäykkää kieltä, jota joutuu korjaamaan. Tyypil-
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liset virheet yleisöltä tulevissa kirjoituksissa ovat sanat ”huomioida” merki-

tyksessä ”ottaa huomioon” tai ”kehoittaa” iillisenä versiona. Yleisön kirjoi-

tuksissa käytetään herkästi myös turhia sanoja, esimerkiksi ”edellä mainit-

tu”, ”allekirjoittanut”, ”runsaslukuinen yleisö” jne. Nuorten palstalle kir-

joittavat tekevät runsaasti sekä pilkku- että yhdyssanavirheitä, mikä on saa-

nut minut uskomaan, että nykyinen peruskoulu ja lukio opettavat ylimalkai-

semmin kielioppia kuin nuoruusvuosieni koululaitos. (P25N5e)  

5.2 Kielenhuoltotietojen alkuperä 

Selvitin toimitushenkilökunnan kielenhuoltotietojen alkuperää Mistä ovat peräi-

sin tietonne kielenhuollosta (koulusta, käytännön kokemuksesta, opiskelusta tms.)? 

-kysymyksellä. Kielenhuoltotietojen alkuperää kysyttäessä vastaajat mainitsevat 

yleensä enemmän kuin yhden tietolähteen ja vähintäänkin kielenhuoltotietoja 

kerrotaan karttuneen koulussa. Valmiina annettujen vaihtoehtojen lisäksi vastaaji-

en kielenhuoltotietoja ovat lisänneet lähinnä kirjallisuus ja lehdet, erilaiset asian-

tuntijat sekä itseopiskelu. Taulukossa 9 esitän informanttieni kielenhuoltotietojen 

lähteet medioittain. Kielenhuoltotietoja hankitaan erilaisista lähteistä, ja niiden 

käytössä näkyy osaltaan tukeutuminen perinteisiin lähteisiin. Pääsääntöisesti in-

formantit vaikuttavat tiedostavan, että omat kielenhuollon tiedot ja taidot eivät ole 

staattinen tila, vaan osaamista ja omia tietoja on ajan mittaan päivitettävä. 

Taulukko 9. Kielenhuoltotietojen alkuperä medioittain yleisyysjärjestyksessä.  

Tietojen alkuperä  Paikallislehdet Sanomalehdet Yleisradio Yhteensä 

 f f f f 

Koulutus:     

 Peruskoulutus 74 90 62 226 

 Täydennyskoulutus 22 21 2 45 

 Työpaikan järjestämä lisäkoulutus 2 15 8 25 

Kokemus 44 62 43 149 

Kirjallisuus, lehdet tai muut 26 16 11 53 

Asiantuntijat 15 16 16 47 

Itseopiskelu 9 18 15 42 

 

Yksittäiset vastaajat kokivat kysymyksen kielenhuoltotietojen alkuperästä vaike-

asti ymmärrettävänä. Hekin kuitenkin ovat vastanneet kysymykseen. Ilmeisesti 
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kielenhuolto ei ole vastaajille aivan yksiselitteinen käsite. Juuri siksi, että saisin 

käsitystä siitä, millaisia asioita he liittävät kielenhuoltoon, kysyin erikseen vas-

taajien työssään kohtaamista kielenhuolto-ongelmista, joita esittelin luvussa 5.1. 

47. En ymmärrä täysin tätä kysymystä. Kielen ”huoltoa” olen tehnyt tietoisesti 

vasta toimittajana (ensin satunnaisemmin freelancerina ja sitten systemaat-

tisemmin Ylessä), mutta puhdasta kieltä olen yrittänyt oppia käyttämään ko-

ko ikäni. (Eli tietoni aktiivisesta/tietoisesta ”kielenhuollosta” on peräisin 

käytännön kokemuksesta.) (Y36M3e) 

48. En ole ihan varma siitä, olenko ymmärtänyt kysymyksen oikein, mutta sii-

hen, että kieltä huolletaan, olen törmännyt koulussa ja työelämässä. Hel-

singin yliopistossa olin tekemisissä kielenhuollon kanssa lähinnä niin, että 

otin huolehtiakseni eräiden ryhmätöiden kieliasusta. Muistaakseni LuK-työ 

oli myös kielikoe, mutta en muista saaneeni sen yhteydessä mitään kieliopas-

tusta, en etu-enkä jälkikäteen. Tietoja kielenhuollosta olen lisäksi saanut 

kirjallisuudesta ja lehdistä, esimerkiksi Helsingin Sanomista, Journalistista 

ja Kielikellosta. (S6M5e) 

5.2.1 Koulutus ja kokemus  

Hiidenmaa (2007: 125) pitää äidinkielenopetusta eri kouluasteilla kaikkein mer-

kittävimpänä kielenhuoltajana. Myös Sajavaara (1995: 28, 71, 2000: 70, 102) on 

sitä mieltä, että standardikielen keskeisten normien hallinta ja kielenkäyttäjien 

asenteiden perusta saadaan koulussa. Hän (1980: 74) on jo 1980-luvun alussa 

huomauttanut, että jos oppilas saa koulusta vankan perustan lisäksi myönteisen 

asenteen kielikysymyksiin, hän kykenee itsekin täydentämään tietojaan. Karvo-

nen (1997: 65) puolestaan näkee kielenhuoltona oppilaitosten tai opetusviran-

omaisten tekemän tavoitteiden asettelun, jolla ohjataan koulujen kieltenopetusta. 

Spolsky (2004: 46) jopa linjaa koulun yhdeksi tärkeimmistä kielipolitiikan alueis-

ta. Koulutus, etenkin peruskoulutus, onkin aineistoni kaikissa medioissa ylivoi-

maisesti merkittävin taustatekijä kielenhuoltotietojen hankkimisessa, sillä sen 

mainitsee lähes jokainen kyselyyni osallistunut (taulukko 9 sivulla 136). Muuta-

maa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki vastaajat kertovat kartuttaneensa kielen-

huoltotietojaan koulu- tai opiskeluaikanaan.  
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49. kOULUSTA, TYÖSTÄ JA JATKUVASTA KOULUTTAUTUMISESTA, 

MUTTA ETENKIN KOULUSTA. (S55M5e) 

Informanttien kielenhuoltotiedot ovat saattaneet karttua oppivelvollisuuden aika-

na, ammattitutkinnossa tai akateemisten opintojen aikana. Vaikka koulu ja opiske-

lu ovat kyselylomakkeessa erillisinä kohtina, yhdistin ne analysoidessani tuloksia, 

sillä informantit käyttävät usein koulua yleensä koulutuksen merkityksessä. Esi-

merkiksi P42M3e puhuu yliopistosta ”kouluna”: Koulusta (Tampereen yliopiston 

toimittajatutkinto --). Toisaalta osa yksilöi oppilaitokset ja opintokokonaisuudet 

hyvinkin tarkasti. Olen luokitellut peruskoulutukseen kaikki oppilaitokset ja nii-

hin viittaavat vastaukset: vastaajat puhuvat muun muassa koulusta, opiskelusta, 

opinnoista, keskikoulusta, kansakoulusta, oppikoulusta, peruskoulusta, kansan-

opiston lehtikoulusta, lukiosta, ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta. 

50. Tietoni kielenhuollosta ovat ensisijaisesti peräisin kansakoulusta ja oppi-

koulusta, toissijaisesti myös suomen kielen approbaturista, joka sisältyy ai-

kanaan suorittamaani filosofian kandidaatin tutkintoon. (P47M4e) 

Melko usein vastaajat mainitsevat jopa tärkeimpänä kielenhuoltotietojen lähteenä 

Tampereen yliopiston toimittajatutkinnon, tiedotusoppiin liittyvät kielenhuolto-

kurssit ja useimmin nimeltä erityisesti kielenhuoltoa opettaneen Liisa Mannisen 

mainiten. Filosofian lisensiaatti Liisa Manninen opiskeli Tampereen yliopistossa 

suomen kielen laudatur-opinnot ja työskenteli Tampereen yliopistossa vuosina 

1967–2000 muun muassa lehtorina. Hän opetti vuodesta 1972 lähtien aina eläköi-

tymiseensä saakka kielenhuoltoa toimittajiksi opiskeleville. Manninen opetti 

muun muassa oikeinkirjoitusta, muoto-oppia, lauseoppia ja tyylioppia sekä toisi-

naan semantiikkaakin. Hän piti opiskelijoille luentojen ja harjoitusryhmien lisäksi 

kielikritiikkitunteja. Hänen kielenhuollon opetuksessaan arvioitiin ja korjattiin 

useita opiskelijoiden omia tekstejä läpi lukuvuoden. Kielenhuollon opetuksessa 

Mannisen periaatteena oli laatia tehtävät niin, että hallittavan aineksen määrä 

kasvoi harjoitus harjoitukselta. (Manninen, suullinen tieto 15.9.2014.)  

Tampereen yliopistouutiset uutisoi 2000-luvun alussa internetsivullaan äidin-

kielen lehtori Liisa Mannisen palkitsemisesta vuoden 2000 hyvänä opettajana. 

Opiskelijat mainitsivat tuolloin Mannisen vahvuudeksi, että hän pystyi motivoi-

maan välillä kuiviltakin tuntuvien kielioppisääntöjen opiskeluun. He myös kiitte-

livät, että Mannisen opetuksesta on erityisen paljon hyötyä myöhemmin työelä-

mässä. Vuoden 2001 alusta eläkkeelle jäänyttä Mannista luonnehdittiin tuolloin 
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eläväksi legendaksi ja sanomalehdistön kieliasun pelastajaksi. (Tampere 2003.)130 

Myös informanttini luonnehtivat Tampereen yliopiston, yleensä Liisa Mannisen 

antamaa, kielenhuolto-opetusta muun muassa erittäin positiivisin adjektiivein 

erinomaiseksi, loistavaksi, ansiokkaaksi tai jopa parhaaksi. Opetuksen ja jopa 

yksittäisen opettajan merkitys kielenhuoltotietojen omaksumiseen vaikuttaa ole-

van suuri.  

51. Parhaan koulutuksen antoi Tampereen yliopisto/Tiedotusoppi/kielenhuolto-

kurssit. (P60N3e) 

52. Keskikoulussa ja lukiossa erittäin hyvät opettajat. Toimittajatutkinnossa 

Tampereella (vv 90-95) Liisa Manninen, todella loistava opettaja. Täyden-

nyskurssi TYT:ssä, oikeinkirjoitusta, oli myös hyvä. Lehdessämme tarkka ja 

avulias "besseri", yksi toimittaja joka hallitsee kielenhuollon erinomaisesti. 

(S24N4e)  

53. Perustiedot yläasteelta ja lukiosta, lisätietoa kansanopistosta ja paras tieto 

Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen kielenhuoltotunneilta, joita ve-

tivät erittäin ansiokkaasti Liisa Manninen ja Sirkka Wahlsten. Lisäksi enti-

sessä työpaikassani maakuntalehdessä järjestettiin lehtityön kielenhuollon 

koulutusta lehtijuttujen pohjalta sekä täällä Ylessä meillä oli sähkekoulutus. 

(Y44N2e) 

Kielenhuollon perustietojen karttuminen painottuu perusopetukseen ja lukiovuo-

siin, sillä ammatti- tai korkeakouluopinnoissa opetukseen saattaa sisältyä vain 

yksittäisiä kielenhuoltokursseja. Mielenkiintoista joissakin vastauksissa on se, että 

kielenhuoltotiedot on saatu koulu- tai opiskeluvuosina, jopa vuosikymmeniä ai-

kaisemmin, eikä niiden päivittämisestä välttämättä mainita mitään. 

54. Kiitän 60-luvun hyvää äidinkielen opetusta lukiossa. Myös yliopiston suo-

men kielen kurssi 70-luvun alkupuolella oli selkeä ja hyvä. Myöhemmin 

seurannut kielen kehitystä mm. Kielikelloista. Hyvä kieli on ikäiselleni pu-

reutunut syvälle selkäytimeen. (P25N5e) 

55. Peruskoulun ja lukion äidinkielentunneilta sai vielä silloin joskus 80-90 -

luvulla hyvää äidinkielenopetusta, josta osa on tietenkin unohtunut ja käy-

täntö on opettanut. svetisismit, kuten "panostukset" ja "satsaukset" livahtavat 

edelleen juttuihin. Niistä tosin saa aina kuulla. (Y50M2-) 

                                                        
130 Mannisen seuraaja Sirkka Wahlstén on tällä hetkellä Suomen ainoa journalistisen kielen lehtori. 
Hän on opettanut Tampereen yliopistossa toimittajiksi opiskeleville kielen kursseja 1990-luvun alku-
vuosista lähtien. (Wahlstén, suullinen tieto 29.9.2014.) 
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56. viimeksi yliopiston ajoilta parin opintoviikon kurssi 1993-94 (Y40M3e) 

57. - Omat tietoni lukiotasolla, en muista käsiteltiinkö aihetta media-assistentti-

koulutuksessa lainkaan. (Y38M2e) 

Koulusta saatuja kielenhuoltotietoja täydennetään eri tavoin, lisäkoulutuksilla tai 

käytännön kokemuksella. Tietoja kartutetaan yksittäisten vastaajien mukaan osal-

listumalla kielenhuoltopäiville, harjoittamalla nipottamisen asennetta tai lukemal-

la vaikkapa Kielikello-lehteä, kaunokirjallisuutta tai lehtikirjoituksia. Esimerkki 

58 syöpyä-verbeineen havainnollistaa joidenkin informanttien käyttämää voima-

kasta kieltä, kun he kertovat kielenhuoltotietojensa kartuttamisesta. 

58. - Koulusta (kansa- ja kansalaiskoulu, äidinkielestä sain useimmiten kympin), 

työnantajan järjestämästä kielenhuollosta, työs-sä saaduista kokemuksista, 

toimittajien antamasta palautteesta (esim. muistan aina kun edesmennyt 

kulttuuritoimittaja N. N. sanoi minulle että ”muista tyttö perkele että renes-

sanssissa on neljä ässee!!!”). Syöpyi mieleen ikuisuuteen asti! (S82N4m)  

Jokainen työkseen kirjoittava tarvitsee säännöllistä ja jatkuvaa kielen täydennys-

koulutusta (Mäkinen 1992: 218). Tutkimukseni perusteella koulutusta järjeste-

täänkin jossain määrin. Täydennyskoulutuksella tietojaan on kartuttanut noin joka 

viides ja työnantajan järjestämässä koulutuksessa noin joka kymmenes vastaaja. 

Täydennyskoulutukseen tai työnantajan järjestämään koulutukseen osallistuminen 

on siis huomattavasti harvinaisempaa edellä esiteltyyn peruskoulutukseen verrat-

tuna.131 

Olen laskenut myös kurssit ja koulutuspäivät mukaan täydennyskoulutukseen, 

joka on toisinaan työnantajan järjestämää. Paikallislehdissä on harvoin kielen-

huoltoon liittyvää koulutusta, ja muissa sanomalehdissä sitä on jonkin verran 

useammin. Yleisradio poikkeaa muista vastaajaryhmistä siinä, että sillä on omia 

kielenhuoltajia, joilta kielenhuoltoon liittyviä tietoja voi tarkistaa. Myös yksittäi-

nen sanomalehtien edustaja mainitsee oman kielenhuoltajan.  

Käytännön kokemus on koulutuksen ohella toinen selvästi merkittävä tekijä 

kielenhuoltotietojen saamisessa kaikissa aineistoni medioissa. Sen mainitsee lähes 

kaksi kolmasosaa vastaajista, vaikkakin se mainitaan jälleen huomattavan paljon 

                                                        
131 Vaikka Järventaus (1996: 567) vielä 1990-luvulla mainitsi Helsingin Sanomilla suurena lehtitalona 
olevan mahdollisuus järjestää omia kielenhuoltopäiviä, Eloranta (2013: 20) nostaa esiin lehden toimit-
tajien toistuvan mahdollisuuden osallistua toimituksen ulkopuolisille kielenhuoltokursseille. Helsingin 
Sanomien toimitushenkilökunnan apuvälineistä Eloranta (emt.) mainitsee 2010-luvulla myös sähköi-
sen Kielitoimiston sanakirjan, Uuden kielioppaan sekä lehden kielipalautteen hakutoiminnon. 
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harvemmin kuin koulutus (taulukko 9). Vuosikymmenten mittaisen työkokemuk-

sen lisäksi myös monentyyppinen kokemus eri tehtävistä voi olla kartuttanut kie-

lenhuoltotietoja. Työskentelemällä saa palautetta käyttämästään kielestä ja tulee 

tarkistaneeksi itselleen epäselviä asioita kielenhuoltolähteistä. 

5.2.2 Lehdet, kirjallisuus ja muut kielenhuoltolähteet  

Kielenhuoltotietojaan voi kartuttaa myös hyödyntämällä kirjallisuutta, lehtiä tai 

muita vastaavia kielenhuoltolähteitä. Näistä useimmin nimeltä mainittu tietolähde 

on Kielikello-lehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1968 lähtien ja jota käyttää kie-

lenhuollon apuneuvona vajaa kahdeksan prosenttia vastaajista.132 Muita lähteitä 

mainitaan satunnaisesti (taulukko 9). Tietoja täydentävät kaverit, mies, vaimo tai 

äiti. Kielenhuollon ammattilaisista apuna ovat Kielitoimisto, kielenhuoltajat, opet-

tajat tai kollegat. Kukin henkilölähteistä mainitaan yksittäisiä kertoja. Ahkerim-

min turvaudutaan kavereiden tai kollegojen apuun, kuten useampi kuin joka 

kymmenes vastaaja ilmoittaa tekevänsä. 

59. Perusta tietenkin koulusta, lisää lukemisen kautta, käytännön työstä, Virke-

lehdestä, Kielikellosta jne. tarvittaessa käytän myös (harvoin!) Kielitoimis-

ton puhelinpalvelua. (Y39M4e) 

Kielenhuoltotietojen kartuttaminen on usein itsestä kiinni. Vastausten perusteella 

tietoja hankitaan muun muassa itseopiskelun, oman mielenkiinnon ja omien 

tietojen päivityksen keinoin. Lukemis- tai kielenhuoltoharrastuksen paikallislehti-

en työntekijät mainitsevat harvemmin kuin muiden medioiden edustajat. 

60. koulusta, opiskelusta ennen muuta, opintoihin sisältyi suomen kieltä, sen 

jälkeen työnantaja on järjestänyt kielenhuoltoa. alan kirjallisuuden, kieli-

kellon ja kotuksen sivujen seuraaminen säännöllisesti kuuluu mielestäni 

ammattitaidon ylläpitoon. lisäksi sivutoimena tai harrastuksena huolehdin 

venäjän karjalan suomenkielisten tiedotusvälineiden kielenhuollosta, mikä 

myös velvoittaa pitämään tietoja ajan tasalla. (Y18N4e) 

5.3 Kielenhuollon apuneuvot 

Olen selvittänyt, millaisia kielenhuollon apuneuvoja vastaajien toimituksissa 

käytetään. Kysyin paikallislehtien vastaajilta Millaisia apuneuvoja käytätte leh-

                                                        
132 Kielikellosta ks. esim. Mäntynen (2003: 41); Maamies (2008: 3); Kolehmainen (2014: 136–143). 
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tenne kielenhuollossa? sekä muilta vastaajilta Millaisia apuneuvoja käytätte toi-

mituksenne kielenhuollossa? Kysymyksenasettelun teitittelymuoto aiheuttaa hiu-

kan vaihtelua vastauksissa: osa kertoo omasta kielenhuoltokäyttäytymisestään, 

osa pyrkii yleistämään koko toimituksen tilanteen. Vastaus voi olla passiivissa tai 

yksikön tai monikon ensimmäisessä persoonassa.  

Kotuksen kielipoliittinen ohjelma (KKTKO 1998: 8) peräänkuulutti jo 1990-

luvulla kielenhuollon koulutusta vähintään suurimpiin lehtiin sekä kielioppaita 

kaikkiin toimituksiin. Annoin kyselylomakkeessa valmiina vaihtoehtoina oikolu-

kijan, oikolukuohjelman, CD-Perussanakirjan, Terho Itkosen Kielioppaan sekä 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (nykyisin Kotimaisten kielten keskuksen) 

kielineuvonnan. Kaikkia näitä on vastaajien mukaan käytössä.133 Näiden lisäksi 

vastaajat saattoivat täydentää vastaustaan kohdissa muu kirjallinen lähde, mikä? 

sekä muu, mikä? Näihin kohtiin saamani vastaukset esittelen liitteessä 5. 

Apuneuvokysymys tuotti hyvin monentasoisia vastauksia. Kysymys osoitti, 

että toimitusten henkilökunta osaa hakea tietoa usealta eri taholta, useimmiten 

kuitenkin painetuista lähteistä. Esittelen kielenhuollon yleisimmät apuneuvot 

medioittain taulukossa 10 sivulla 143. Yleensä sama vastaaja mainitsee useita 

apuneuvoja, joten olen laskenut vastaukset apuneuvoittain. Vastaajat saattoivat 

sekoittaa kyselylomakkeen kohdat muu kirjallinen lähde, mikä? ja muu, mikä? 

Esimerkiksi Kielikello-lehti on saatettu ilmoittaa eri vastauksissa molempiin koh-

tiin, ja toisaalta tässä kohdassa saatettiin mainita jokin jo valmiina annetuista 

vaihtoehdoista, kuten Terho Itkosen Kieliopas. Joka tapauksessa tulokset kertovat 

informanttieni kyvystä ja halukkuudesta tukeutua tarvittaessa ulkopuoliseen 

apuun ilman kynnystä myöntää avuntarpeensa. Lähdeteosten käyttäminen edellyt-

tää omaehtoista tiedon hakemista ja myös sen tulkintaa. Lisäksi apuneuvot saatta-

vat ulkopuolisena auktoriteettina antaa varmuutta silloin, kun kirjoittaja on josta-

kin kielenhuollollisesta seikasta epävarma. Kielenhuollon yksilöllisyys näkyy 

myös näissä vastauksissa siten, että saman, pienenkin toimituksen eri vastaajat 

saattavat vastata kysymykseen eri tavoin: yksi käyttää, toinen ei.  

61. Käytän itse eniten Itkosta ja Otavan Nykysuomen oikeinkirjoitussanakirjaa 

(osa 4). (S23M5e)  

                                                        
133 Eri työyhteisöissä saattaa olla omia ohjeistuksia kielenhuollon apuvälineistä. Esimerkiksi Alma 
Median paikallislehtien käsikirjassa (2012) Kielenhuoltoon apuja -otsikon alla mainitaan SPS:n 
Kielipakki, Terho Itkosen Kielenhuolto-opas [sic!], Kielenhuollon käsikirja ja Suomen kielen perus-
sanakirja. 
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Taulukko 10. Kielenhuollon yleisimmät apuneuvot medioittain.  

Kielenhuollon apuneuvo Paikallislehdet Sanomalehdet Yleisradio Yhteensä 

 f f f f 

Oikolukuohjelma 58 87 18 163 

Kotuksen kielineuvonta 31 59 38 128 

Terho Itkosen Kieliopas 36 64 24 124 

CD-Perussanakirja 6 22 18 46 

Oikolukija 31 12 1 44 

Ei vastausta 1 0 4 5 

5.3.1 Apuneuvojen käyttötiheydet  

Kysyin lomakkeessa kielenhuollon apuneuvojen käyttämisen yhteydessä, käyttä-

vätkö vastaajat apuneuvoja usein, melko usein, melko harvoin vai harvoin. Esitte-

len taulukossa 11 kielenhuollon apuneuvojen käyttötiheyden medioittain. Apuvä-

lineiden käyttämistiheys vaihtelee melkoisesti, ja useimmin on valittu melko usein 

-vaihtoehto, jonka valitsi peräti puolet sanomalehtien edustajista. Sama vaihtoehto 

on yleisin myös paikallislehdissä. Sen sijaan Yleisradiossa yleisimmin on valittu 

melko harvoin -vaihtoehto. Kaikkiaan Yleisradiossa käytetään apuvälineitä huo-

mattavasti harvemmin kuin muissa medioissa.  

Taulukko 11. Kielenhuollon apuneuvojen käyttötiheydet medioittain.  

Apuneuvojen käyttötiheys Paikallislehdet Sanomalehdet Yleisradio Yhteensä 

 f % f % f % f % 

Usein 18 24 25 27 10 15 53 23 

Melko usein 32 43 46 50 13 20 91 39 

Melko harvoin 19 26 13 14 22 33 54 23 

Harvoin 4 5 4 4 14 21 22 10 

Ei osaa sanoa 1 1 4 4 7 11 12 5 

Yhteensä 74 100 92 100 66 100 232 100 

 

Useita apuneuvoja ilmoittaneet kertovat käyttävänsä kielenhuollon apuvälineitä 

muita useammin. Apuvälineiden käyttö on yksilöllistä ja voi vaihdella samassakin 

toimituksessa jonkin verran. Yksi vastaajista pohtii annettuja vaihtoehtoja lisää-

mällä vastauksensa perään sulkeisiin kysymyksen mitähän sekin tarkoittaa? 

(S6M5e). Toinen ilmaisee usein-sanan olevan yhtäläinen ilmaisun päivittäin kans-
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sa (S78M5e). Kolmas tiedostaa, että apuvälineiden käyttötiheys on yksilöllistä: 

Tämä kysymys on täysin persoonakohtainen. Jotkut toimituksessa eivät käytä 

apuvälineitä koskaan. (S72M3e)  

Kielenhuoltoapuneuvojen käyttö on pääsääntöisesti hyvin aktiivista. On il-

meistä, että ajan ilmaukset käsitetään hyvin eri tavoin. Niiden hahmottaminen on 

suhteellista, ja on vaikeaa tietää, miten kukin vastaaja on ymmärtänyt eri vastaus-

vaihtoehdot. Pieni osa vastaajista ei vastaa kysymykseen ollenkaan tai annetun 

vaihtoehdon mukaisesti. Osa vastaajista huomauttaa, että on vaikea tietää, miten 

usein kukin vaihtoehto käytännössä on. Esimerkiksi melko harvoin on suhteelli-

nen ilmaus: Erilaisia apuneuvoja tarvitsemme melko harvoin, keskimäärin ehkä 

kerran kuukaudessa. (P47M4e) sekä - mikä on usein? Melko harvoin tarkoittaa 

itselläni apuneuvon käyttöä ehkä kerran viikossa. (P43N3e). Käyttötiheys saate-

taan ilmoittaa käyttämällä ilmaisua ainakin kerran puolessa vuodessa tai toisi-

naan tai keskimäärin ehkä kerran kuukaudessa. Käyttötiheyden määritteleminen 

valmiiksi annetuin monivalinnoin voi siis olla yllättävän haastavaa.  

Jotkut täydensivät vastaustaan kommentoimalla seuraavasti: - varmuuden 

vuoksi! (P65M5e), (varmuuden maksimointia) (P69M5e), Aina kun epävarmuus 

iskee. (S20N5e), / SILLOIN TÄLLÖIN (Y5N3e), silloin kun tarvitsee (Y56N4e) 

tai Tarkistan (S90N6m). Nämä vastaajat hyödyntänevät kielenhuollon apuvälinei-

tä vain yksittäisten seikkojen tarkistamisessa. 

Yleisradion vastaajien joukossa ovat aineistoni ainoat informantit, jotka eivät 

ilmoituksensa mukaan käytä kielenhuollon apuvälineitä ollenkaan. Toisaalta ni-

menomaan Yleisradiossa kysytään useammin neuvoa kollegalta kuin paikallisleh-

dissä tai muissa sanomalehdissä. Toki Yleisradion informantit käyttävät myös 

painettuja kielenhuoltolähteitä, esimerkiksi Terho Itkosen Kieliopasta. Kielen-

huollon apuneuvojen käyttötiheyksien mukaan Yleisradion henkilökunta huoltaa 

kieltä harvimmin apuvälineiden avulla. On mielenkiintoista pohtia, mistä tämä 

kertoo. Kyse on ilmeisesti siitä, että omaa osaamista ylläpidetään yhteisössä jat-

kuvasti ja kielenhuollon asioista myös keskustellaan toimituksissa. Ovatko kie-

lenhuollon perusteet Yleisradion työntekijöillä niin vankasti hallussa, että tarkis-

tamiseen ei kovin usein ole tarvetta, eikö kielenhuolto juuri kiinnosta heitä, onko 

kielenhuolto säännöllisesti puheenaiheena heidän työyhteisössään muutenkin vai 

kertooko tulos pikemminkin siitä, että puhetyössä korostuvat erilaiset kielenhuol-

lolliset seikat kuin kirjoittavan toimittajan työssä? Joistakin vastauksista käy ilmi, 

että osaamisen taso on korkea. Vaikka lehdissä tuotetaan kirjoitettua tekstiä ja 

Yleisradiossa pääsääntöisesti puhuttua, myös nettijuttujen julkaiseminen alkoi 

yleistyä aineistonkeruuni ajankohtana. Lindin (Lind & Karttunen 2009: 104–105) 
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mukaan 2000-luvulla muidenkin kuin printtimediassa työskentelevien toimittajien 

on osattava kirjoittaa sisältöjä myös internetiin, kuten esimerkki 62 tuo esiin.  

62. Terho Itkosen Kieliopas (käytän tätä itse tarvittaessa, mutta enemmän print-

tipuolella työskennellessä. mehän teemme tekstiä luettavaksi ääneen, emme 

luettavaksi printattuna.) (Y54N2e) 

Taulukossa 12 vertaan apuneuvojen käyttötiheyttä vastaajien koulutustaustoihin. 

Joko akateemisesti tai muuten alaa opiskelleet käyttävät apuneuvoja useammin 

kuin muita koulutustaustoja edustavat. 

Taulukko 12. Kielenhuollon apuneuvojen käyttötiheydet ja vastaajien koulutustaustat.  

Koulutustausta ja  

apuneuvojen käyttötiheys 

Usein Melko usein Melko  

harvoin 

Harvoin Ei osaa sanoa Yhteensä 

 f % f % f % f % f % f % 

Ei kerro134 30 57 36 40 27 50 9 41 7 58 109 47 

Akateemisia opintoja 6 11 18 20 13 24 4 18 2 17 43 19 

Akateemisia suomen kielen, 

tiedotusopin tai  

journalistiikan opintoja 

14 26 28 31 6 11 5 23 1 8 54 23 

Muita alan opintoja 2 4 3 3 2 4 0 0 1 8 8 3 

Ylioppilas tai muita opintoja 1 2 6 7 6 11 4 18 1 8 18 8 

Yhteensä 53 100 91 100 54 100 22 100 12 100 232 100 

 

Taulukko 13 havainnollistaa, että miesvastaajat käyttävät kielenhuollon apuneu-

voja jonkin verran useammin kuin naiset. Sen sijaan naiset käyttävät jonkin ver-

ran useampia eri apuneuvoja kuin miehet. Yleensä miesten ja naisten vastauksissa 

ei ole suuria eroja.  
  

                                                        
134 Montako työntekijää lehdessänne/toimituksessanne on? Millaisia koulutustaustoja heillä on? -ky-
symyksenasettelu saattoi vaikuttaa siihen, että osa informanteista ei eritellyt omaa koulutustaustaansa 
erikseen vastatessaan tähän kysymykseen. 
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Taulukko 13. Apuneuvojen käyttötiheydet sukupuolittain. 

Käyttötiheys Naiset Miehet Yhteensä 

 f % f % f % 

Usein 22 19 31 26 53 23 

Melko usein 45 39 46 39 91 39 

Melko harvoin 30 26 24 20 54 23 

Harvoin 11 10 11 9 22 9 

Ei osaa sanoa 6 5 6 5 12 5 

Yhteensä 114 100 118 100 232 100 

5.3.2 Oikolukuohjelma ja oikolukija 

Oikoluku on alun perin tarkoittanut ladotun tekstin vertaamista käsikirjoitukseen 

ladontavirheiden korjaamiseksi. Sillä voidaan tarkoittaa myös lehden tietokannas-

sa olevan tekstin oikeinkirjoituksen tarkistamista tietokoneen oikolukuohjelmalla. 

(Kuutti 2012 s. v. oikoluku.) Selvästi yleisimmin käytössä oleva kielenhuollon 

apuneuvo toimituksissa on tietokoneen oikolukuohjelma (taulukko 10). Kuiten-

kin Yleisradion informanteista vain vajaa kolmannes ilmoittaa käyttävänsä oiko-

lukuohjelmaa kielenhuollon apuneuvona. Tähän saattaa jälleen vaikuttaa se, että 

Yleisradiossa etenkin televisioon ja radioon tekstejä kirjoittavat työntekijät kir-

joittavat usein nimenomaan puhuttua tekstiä.  

Suomen kielen sanat taipuvat niin lukuisilla eri tavoilla, että sen mallintami-

nen tietokoneella ei ole yhtä yksinkertaista kuin vaikkapa englannin kielen (ks. 

esim. Hakulinen ym. 2009: 140). Tämä lienee suurin syy siihen, miksi suomen-

kieliset oikolukuohjelmat eivät toimi täysin ongelmattomasti. Sajavaara (1995: 

214) ja Kotilainen (2003: 58) ovat pitäneet oikolukuohjelmia toistaiseksi lähinnä 

kohtalaisina renkeinä. Myös useat vastaajat ovat havainneet, että ohjelma ei pysty 

korvaamaan ihmistä: niihin ei pidä luottaa liikaa, koska eivät tunnista lause- ja 

asiayhteyksiä! (S1N3e), Ei tahdo kuitenkaan toimia luotettavasti (P55M5e) tai 

huono (P61M4m). Vastausten perusteella oikolukuohjelma ei yksistään riitä kie-

lenhuollon apuneuvoksi: morfo oikoluku löytää lähinnä lyöntivirheet (P14N5e).135  

Mielestäni keskeinen asia toimitusten kielenhuollossa on oikolukija tai sen 

puute. Vaikka tietokoneohjelmissa on oikolukumahdollisuus, en usko sen koskaan 

voivan korvata ihmistä, sillä tietokone ei huomaa sellaisia kielellisiä kömmähdyk-

siä, jotka eivät ole mekaanisesti korjattavissa (ks. myös Sahi 2013: 8). Säästötoi-

                                                        
135 Informantin tarkoittama ohjelma lienee Kielikone Oy:n Morfo. 
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met ovat kuitenkin tehneet oikolukijan työstä poistuvan ammatin, ja kielenhuolto 

on jäänyt paikoin täysin toimittajien varaan (Mol 2006). Toimituksissa oikolu-

kuohjelma on ja [sitä] käytetään, muttei luoteta, auttaa jotenkin, mutta ei korvaa 

ihmistä (P20N5e). Muiden suomenkielisten sanomalehtien henkilökunnasta lähes 

kaikki vastaavat käyttävänsä oikolukuohjelmaa työssään. Tosin toimituksessa 

kaikki eivät käytä (S32M2e, S47M5e). Oikolukuohjelman aktiivisesta käyttämi-

sestä huolimatta vastaajat kokevat sen usein ainoastaan mekaaniseksi apuväli-

neeksi, joka huomaa tyhmät lyöntivirheet (S46M5e), mutta joka ei välttämättä 

osaa korjata esimerkiksi kielioppivirheitä (S77N4e). Paikallislehtien vastaajista 

yksi korostaa, että käytössä ei ole varsinaista oikolukuohjelmaa, mutta sananlu-

kuohjelma on (P12M4e). Oikolukuohjelman voi kokea olevan apuneuvo, joka 

löytää tyhmät lyöntivirheet (S46M5e) tai JOKA TOIMII ERITTÄIN HUONOSTI 

(S91N5e). Tietynlainen kielenhuollon ulkoistaminen tekniikan avulla toteutetta-

vaksi ei siis onnistu aivan helposti.  

Jo Okkonen (1980: 234) oli aikoinaan sitä mieltä, että lehtijuttujen kieliasun 

korjaamiseen kiinnitetään toistaiseksi Suomessa liian vähän huomiota. Hän piti 

suomalaisten lehtien kieliasua keskimääräisesti heikohkona ja näki sen korjaami-

sen ensiapuna lehtikohtaisen tyylikirjan kieliopasosastoineen. Okkonen huomautti 

tuolloin, että jutun kirjoittaja käy itse läpi tekstinsä ja korjaa siitä kielivirheet. 

Vaikka jutun käsittelijä silmäilee jutun läpi, hänen aikansa ei riitä tekstin tarkkaan 

lukemiseen. Itkonen (1992: 25) totesi vielä 1990-luvulla, että lehti ei synny ilman 

korjauslukua. Hänen mukaansa korjausluku pysyy jatkuvasti välttämättömänä 

osana lehden toimitustyötä. Toimitustyön teknistymisen myötä varsinaisten oiko- 

eli oikaisulukijoiden työ on keskittynyt lehden ulkopuolelta tulevaan tekstiin, 

kuten yleisönosastokirjoituksiin ja ilmoitusaineistoon. Kirjoittavat toimittajat 

tarkistavat itse aineistonsa oikeakielisyyden [sic!]. (Kuutti 2012 s. v. oikoluku.) 

Vielä 1900-luvun alkupuoliskolla toimittajat huolehtivat tekstien oikoluvusta itse, 

mutta viimeistään 1950-luvulla toimituksiin palkattiin varsinaisia oikolukijoita 

(Keränen 1979: 63, 66). 

Vielä vuonna 2006 oikolukijan ammatinkuvaus oli osoitteessa www.mol.fi. 

Työvoimahallinnon ammatinkuvauksessa todettiin tuolloin, että oiko- eli korjaus-

lukijan pitäisi tarkastaa tekstit ripeästi ennen lehden painoon menoa, mutta huo-

lellisuus saattaa kärsiä kiireessä. Oikolukijalla oli silti vastuu kielellisestä ilmai-

susta. Oikolukijalta edellytettiin ”hyvää suomen kielen taitoa, pikkutarkkuutta ja 

huolellisuutta” sekä usein kiireen- ja stressinsietokykyä. Yleensä häneltä edelly-

tettiin ylioppilaspohjaa, työkokemusta ja oikeakielisyyttä [sic!]. Toisinaan häneltä 

odotettiin hienotunteisuutta ja kommunikointikykyä, sillä jutun kirjoittaneen toi-
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mittajan mielipide saattoi poiketa oikolukijan näkemyksestä. (Mol 2006.) Oikolu-

kijan ammatti on poistunut joidenkin tietojen mukaan kuitenkin jo 1980-luvulla. 

Ammattinetin (www.mol.fi) haastatteluissa oikolukijaa ei Ylä-Kainuun työ- ja 

elinkeinotoimiston johtavan työvoimaneuvojan Arja Seppäsen mukaan enää 

2010-luvulla ole, vaan se liittyy mainintana enää kustannustoimittajan ja kielen-

kääntäjän ammatteihin. (Seppänen, sähköpostiviesti 19.11.2012.)  

Toimitushenkilökunnan työnkuva lienee jatkuvasti jonkinlaisessa muutokses-

sa. Esimerkiksi kevään 2009 henkilöstövähennysten yhteydessä toimitusten koko 

pieneni ja toimittajien työnkuva laajentui (Nikunen 2011: 31). Kolari (2011: 150) 

huomauttaa, että monet ammattinimikkeet ovat kadonneet toimituksista ja paino-

taloista: niiden tilalle ovat tulleet journalistiset yleisosaajat, jotka työskentelevät 

usein tiimimäisesti ja ennakkoon suunnitellen. Helsingin Sanomien vuosikym-

menten ajan toiminut oikaisulukuosasto lakkautettiin vuonna 2005. Osaston oi-

kaisulukijat tekivät toimituksellisen materiaalin korjaukset paperisiin sivuvedok-

siin ja taittajat tekivät korjaukset ennen lehden painamista (Eloranta 2013: 20). 

Editointia ja oikolukua ei senkään jälkeen ole unohdettu Helsingin Sanomissa, ja 

vuonna 2014 tapahtuneiden henkilöstömuutosten jälkeen Eloranta uskoo työn 

systematisoituvan vähitellen, kun toimitukseen saadaan pysyviä editoijia (Eloran-

ta, sähköpostiviesti 26.2.2014).  

Helsingin Sanomien yhteistoimintaneuvotteluissa syntyi uusi organisaatio, 

johon kuuluvat kirjoittavat ja editoivat toimittajat. Vaikka editointia on tehty toi-

mituksessa ennenkin, se katsotaan nyt Elorannan mukaan erityisosaamiseksi. Hän 

luonnehtii editoijaa (copy editor) eräänlaiseksi esilukijaksi, joka pyrkii varmista-

maan selkeän ja sujuvan tekstin maksavalle asiakkaalle. Editoija tarkistaa sanojen 

ja nimien oikeinkirjoituksen sekä välimerkkien käytön. Hän käy läpi myös lause-

rakenteiden ja tyylin moitteettomuuden. Tarvittaessa editoija muokkaa tekstin 

järjestystä ja lyhentää ylipitkiä tekstejä, minkä lisäksi hän laatii ja muokkaa otsi-

koita ja kuvatekstejä. (Eloranta 2014b; ks. myös Kuutti 2012 s. v. copy editor, 

editor, editointi; Helsingin Sanomien yhteistoimintaneuvottelujen tuloksista ks. 

myös Kauppinen & Luukka 2014.)  

Oikolukijoiden ammattikunnan kutistuminen näkyy myös aineistoni vastauk-

sissa. Pienissä lehdissä tekstejä vielä pyritään oikolukemaan, mutta isoissa toimi-

tuksissa on yleisempää, että toimittaja vastaa juttunsa kieliasusta. Lindin (suulli-

nen tieto 20.11.2009) mukaan Yleisradiossa jokainen toimittaja vastaa kielestään 

itse. Kotuksen kielipoliittisen ohjelman (1998: 6) mukaan vastuu yleiskielen toi-

mivuudesta kuuluu kaikille. Näin voi ajatella olevan myös toimituksissa, koska 

siellä ei välttämättä aina ole työntekijää, jonka tehtäviin kuuluisi vastata viesti-
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men kielenhuollosta (kaikkien vastuulla olevasta kielenhuollosta ks. myös Sahi 

2013: 8, 35). Tutkimukseni perusteella yleisintä on, että lehden koko henkilökunta 

on vastuussa lehden kielestä. (Ks. myös luku 6.2.) 

Oikolukijan käyttäminen kielenhuollon apuna on selvästi yleisintä paikallis-

lehdissä (taulukko 10). Vastaajista kaksi korostaa oikolukijaa käytettävän nimen-

omaan ilmoitusten lukemisessa (P21M4e, P67N5e), ja yksi kertoo oikolukijaa 

käytettävän eritoten paperilla lähetettyjä kirjoituksia varten (P69M5e). Ideana on, 

että pyritään katsomaan virheet siinä vaiheessa, kun sivut on taitettu valmiiksi 

mutta ei vielä lähetetty kirjapainoon (P14N5e). Ainoastaan yksi Yleisradion vas-

taaja ilmoittaa kielenhuollon apuvälineekseen oikolukijan. On mahdollista, että 

hän nimeää oikolukijaksi kollegansa tai esimiehensä tai viittaa oikolukijalla kie-

lenhuoltajaan, joita Yleisradiolla on käytössään. Toisaalta voi kenties olla niinkin, 

että oikolukija on mahdollista sekoittaa oikolukuohjelman kanssa.  

Muiden suomenkielisten sanomalehtien edustajista vain 12 käyttää oikoluki-

jaa apunaan. Erillistä oikolukijaa toimituksissa ei siis enää välttämättä ole, vaan 

työ saattaa olla yksi osa toimenkuvaa. Esimerkiksi toimitussihteeri oikolukee 

(P19M4e) tai tätä työtä tekevät paljon konttorityöntekijät ja se joka kulloinkin 

ennättää (P20N5e). Vastuu oikolukemisesta on usein myös toimittajilla: toimitta-

jat lukevat toistensa tekstit ennen lehden lähettämistä painoon (P29N4e) tai Apu-

neuvoina kielenhuollossamme käytämme toisiamme oikolukijoina. (P35M2e). 

Oikolukemisesta voi vastata jompi kumpi siihen pystyvistä toimittajista (P66N4e).  

5.3.3 CD-Perussanakirja 

Kielenhuoltolähteiden sähköisyys on lisääntynyt 2000-luvun taitteessa, sillä Suo-

men kielen perussanakirjan (1990–94) seuraajia ovat Grönrosin (2004: 4) mukaan 

sähköinen CD-Perussanakirja (1997) ja sähköinen Kielitoimiston sanakirja 

(2004).136 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen vuonna 1997 julkaisema en-

simmäinen suomen kielen sähköinen sanakirja CD-Perussanakirja oli käytössä 

kaikista vastaajista noin viidenneksellä (taulukko 10). Se ei kuitenkaan ollut vielä 

2000-luvun alkuvuosina noussut kovin suureen suosioon paikallislehdissä.  

                                                        
136 Aineistoa kerätessäni sanakirjoista käytössä olivat esimerkiksi Nykysuomen sanakirja (1951–61), 
Suomen kielen perussanakirja (1990–94) sekä CD-Perussanakirja (1997). Kielitoimiston sanakirjan 
eri versiot (KS 2004, 2006, 2008, 2012) ovat ilmestyneet vasta aineistonkeruuni jälkeen. Lisäksi 
Kotus julkaisi Kielitoimiston sanakirjan 11.11.2014 verkossa, jossa se on kaikkien vapaasti luettavissa 
osoitteessa http://www.kielitoimistonsanakirja.fi (Kotus 2014c).  
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Kolme paikallislehtien informanttia kommentoi CD-Perussanakirjan käyttöä 

muuten: olemassa, vaan ei käytössä (P3N4ek), en tunne (P14N5e) ja ei mutta 

harkinnassa (P19M4e). Ainakaan minun tutkimukseni perusteella paikallislehtien 

kielenhuoltokäytäntöjä ei siis voi suoraan verrata esimerkiksi Lahdenmäen (2001: 

17) käsityksiin. Hänen mukaansa CD-Perussanakirjaa käytetään monissa toimi-

tuksissa sujuvasti, koska kielenkäytön ongelmiin on usein vain vähän aikaa etsiä 

ratkaisua. Muissa sanomalehdissä CD-Perussanakirjaa käytti kuitenkin jo liki 

neljännes. Heistä kaksi huomautti, että se on jokaisen päätteellä (S32M2e, 

S47M5e). Yleisradiossa CD-Perussanakirja oli käytössä vajaalla kolmanneksella. 

5.3.4 Terho Itkosen Kieliopas ja muut kirjalliset lähteet 

Vaikka Mäntysen tutkimissa fennistien sanomalehtien kielipalstoille kirjoittamissa 

kielijutuissa keskeisiä auktoriteetteja olivat sanakirjat – etenkin Nykysuomen sa-

nakirja ja Suomen kielen perussanakirja – ja kielenhuollon instituutiot, kieliop-

paita ei käytetä kielijutuissa laisinkaan auktoriteetteina (Mäntynen 2003: 67, 112, 

117, 119–120, 172.) Järventauksen (1996: 567) mukaan Helsingin Sanomissa jut-

tuja kirjoitettaessa ja muokattaessa keskeisimmät sanakirjat ja kielioppaat ovat 

hyvin saatavilla. Kielioppaat ovat myös informanttieni keskeinen kielenhuollon 

apuneuvo (taulukko 10).  

Vuonna 1982 ilmestynyt Terho Itkosen Kieliopas on tutkimuksessani kielen-

huollon kirjallisista apuneuvoista ehdottomasti useimmin valittu vaihtoehto. Itko-

nen nousikin aikoinaan alan auktoriteetiksi Kielioppaallaan. Savijärvi (1983) ja 

Vartiainen137 (1984) arvioivat jo pian Kielioppaan ilmestyttyä, että kielenhuollon 

ja -ohjailun puuhamiehenä tunnetun Itkosen teos on Saarimaan Kielenoppaan 

seuraaja ja kielenhuoltoklassikko. Myös Anhava (1990: 123) nostaa Kielioppaan 

onnistuneimpien kielioppaiden joukkoon Osmo Ikolan Nykysuomen käsikirjan 

rinnalle (kielioppaista ks. myös esim. Kolehmainen 2014: 136). Teoksen uudista-

neen Maamiehen mukaan vuonna 1982 ilmestynyt Kieliopas saavutti nopeasti 

vankan aseman kirjoittajien apuvälineenä. Vuonna 1997 siitä otettiin kuudes pai-

nos, ja vuonna 2000 siitä ilmestyi kokonaan uudistettu ja nykypäivän tarpeisiin 

muokattu laitos. Uuden kielioppaan viides, tarkistettu painos ilmestyi 2012, ja 

                                                        
137 Vartiaisen (1984: 197) mukaan Knut Cannelinin Kieliopas (1916) oli ensimmäinen suurelle yleisöl-
le suunnattu teos (Cannelinin Kielioppaasta ks. myös esim. Häkkinen 2008: 185; Kolehmainen 2014: 
21, 116). Ennen Itkosen Kieliopasta oli ilmestynyt muutamia kymmeniä erilaisia kirjallisen ja suulli-
sen kielenkäytön oppaita, joista Vartiainen (1984: 197) nimeää tunnetuimpiin kuuluviksi E. A. Saari-
maan Kielenoppaan, Paavo Pulkkisen Asiasuomen oppaan ja Osmo Ikolan toimittaman Nykysuomen 
käsikirjan. 
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teoksen alkulauseen mukaan se on jokaiselle yleiskielen käyttäjälle tarkoitettu 

käsikirja. (Maamies 2012: 7.)  

Tutkimukseni vahvistaa Itkosen teoksen muuttuneen klassikoksi: Kieliopas 

on löytänyt paikkansa myös toimituksissa. Kaikista vastaajista peräti yli puolet 

mainitsi käyttävänsä teosta kielenhuollon apuneuvonaan (taulukko 10). Paikallis-

lehtien vastaajista Itkosen Kielioppaaseen turvautuu vajaa puolet. Muiden suo-

menkielisten sanomalehtien vastaajista sitä käyttää yli kaksi kolmasosaa sekä 

Yleisradion vastaajista runsas kolmannes. Lehdistössä Itkosen teos on siis ylei-

semmin käytössä kuin radio- ja televisiotoimituksissa.138 Paikallislehtien edusta-

jista yksi lukee Kielioppaan jo yleisten kielenhuoltoapuneuvojen joukkoon:  

63. Niitä tavallisimpia eli oikolukuohjelmaa, Nyky-Suomen sanakirjaa ja myös 

Itkosen kieliopasta. -- (P41M4e) 

Kielenhuollon historiallisia klassikoita on yksittäisillä vastaajilla yhä käytössä, 

mikä kertoo yksittäisten yksilöiden halusta palata jollakin tasolla kielenhuollon 

juurille oman aikansa nimekkäiden teosten avulla. Kuten edellä on käynyt ilmi, 

Suomen kouluissa E. A. Saarimaan Kielenopasta käytettiin oppikirjana peräti 

1960-luvulle asti. Sen 1930-luvulla muun muassa kansallissosialistisesta Saksasta 

saamat vaikutteet näkyvät siis todennäköisesti edelleen suomalaisten arjessa. 

Yksittäinen vastaaja mainitsee Saarimaan vielä kielenhuollon apuneuvonaan:  

64. X muu kirjallinen lähde, mikä? MINULLA ON VANHA SAARIMAANI JA 

VILKAISEN VÄLILLÄ MYÖS NYKYSUOMEN TIETOSANAKIRJAA JA 

PERUSSANASTOA (S91N5e) 

Saarimaan lisäksi käytössä on esimerkin 65 perusteella edelleen peräti E. N. Setä-

län tuotantoa kielenhuollon apuneuvona, joskin informantti tuntuu tiedostavan, 

että teoksella on jo ikää. Informantti viittaa Setälään epämääräisesti, eikä hän 

eksplikoi teoksen nimeä tarkasti. Nuorimmat vastaajat eivät kuitenkaan enää mai-

nitse näitä perinteisiä teoksia. Esimerkin informantti oli aineistonkeruuhetkellä yli 

50-vuotias. 

                                                        
138 Lehtori Liisa Mannisen aikana vuosina 1972–2000 Tampereen yliopistossa toimittajaksi opiskele-
vat saattoivat käyttää lähdeteoksena Terho Itkosen Kieliopasta, mutta eivät enää lehtori Sirkka 
Wahlsténin aikana 1990-luvulta lähtien. Tällä hetkellä opiskelijoilla on käytössään Yrityskirjojen 
julkaisema Kielenhuollon käsikirja. Koska lehtikielenhuollosta ei ole oppikirjaa, Wahlstén käyttää 
opetuksessaan myös monisteita, jotka ovat aikanaan toimittajien käytössä heidän työpaikoillaan. 
(Wahlstén, suullinen tieto 29.9.2014.) 
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65. x muu kirjallinen lähde, mikä? Pari muuta, en muista nimiä. Kuriositeettina 

vanha E.N. Setälä (S46M5e)  

Nykysuomen sanakirjan seuraajan Suomen kielen perussanakirjan tehtävänä on 

antaa oikeakielisyysohjeita [sic!] sanojen kirjoituksesta, ääntämisestä, taivutuk-

sesta, merkityksistä, käytöstä ja sananvalinnasta (Rintala 1992: 51). Se hoitaa 

tehtävänsä ilmeisen hyvin, sillä se on kyselyssäni muista kirjallisista lähteistä 

selvästi suosituin. Sen jälkeen suosituimpia ovat Katariina Iisan, Hannu Oittisen 

ja Aino Piehlin Kielenhuollon käsikirja sekä Suomen kielen sanakirja.  

Muista kirjallisista lähteistä saivat hajamainintoja useat teokset, joista osa 

nimetään tarkasti ja osa ylimalkaisesti (liite 5). Apuneuvoina käytetään myös 

lehtiä, joista useimmin mainitaan Kielikello sekä paperi-, verkko- että CD-

versiona, luentomuistiinpanoja, muuta (ei välttämättä julkaistua) ammattikirjalli-

suutta sekä toimituksen omia ohjeita.139 Kielenhuoltokurssien materiaalit saattavat 

siis olla käytössä vielä opetuksen päättymisen jälkeenkin. Apuna voi olla myös 

vaikkapa äidinkieltä opiskelleen kesätoimittajan tekemä ”pikapilkunviilausopas” 

(S87N4e).  

Muita kirjallisia kielenhuoltoapuneuvoja vastaajat luettelevat kirjavasti lai-

dasta laitaan. Joukossa on myös samantyyppisiä nimiä, joten on mahdollista, että 

vastaajat toisinaan tarkoittavat samaa teosta. Vastaajat luettelevat kielenhuolto-

apuneuvojaan usein hyvin esimerkinomaisesti ja mainitsevat niistä vain osan. 

Yksi vastaaja toteaa pelkistetysti: Ei oikolukijaa eikä yleensä oikolukuohjelmia. 

Kaikkea muuta mahdollista. (Y37M5e). Yksittäiset vastaajat eivät muista apu-

neuvojaan nimeltä.  

5.3.5 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielineuvonta 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielineuvontaa kertoo käyttävänsä 

kaikista vastaajista peräti 55 prosenttia (taulukko 10). Kielitoimiston neuvontapu-

helimeen tulee kaikkiaan vuodessa 5 000–6 000 puhelua (Kolehmainen 2014: 

147). Hiidenmaan (2001: 25) mukaan puoli vuosisataa asiakkaita palvellut Kieli-

toimiston neuvontapuhelin on tunnetuimpia kielenhuollon palveluita. Kielitoimis-

                                                        
139 Myös jo 1990-luvun Helsingin Sanomien toimituksessa käytössä olivat Järventauksen (1996: 567) 
mukaan lehden omat suositukset niin monisteina kuin tietokoneen näytölläkin. Helsingin Sanomien 
omista oikeinkirjoitussuosituksista huolimatta lehti pyrkii Elorannan (2013: 20) mukaan varsin tark-
kaan noudattamaan Kotuksen suosituksia. Vain pieni osa lehden omista suosituksista poikkeaa Kotuk-
sen suosituksista tai rajaa ulkopuolelle vaihtoehtoja, jotka Kotuksen suositukset sallisivat (Eloranta 
2013: 21). 
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ton puhelinneuvonnasta on aina kysytty eniten oikeinkirjoituksesta (Hyvärinen 

2004: 22).  

Kielineuvontapalvelu on aina ollut maksutonta: soittaja maksaa vain normaa-

lit puhelumaksut. Kielineuvonnan päivystysaika oli vuosia 9–14. Lyhyen ajan 

1990-luvulla päivystysaikaa jatkettiin kello 16:een, kunnes palattiin entiseen. 

Vuonna 2008 maanantain ja perjantain neuvonta-aika lyheni kello 11.30:een, ja 

vuoden 2012 alusta puhelinneuvontaa on annettu joka päivä kello 9–12. Sähkö-

postineuvontaa kokeiltiin 1990-luvun lopulla. (Maamies, sähköpostiviesti 

14.9.2012; ks. myös Kotus 2012a.) 

Suurin osa Yleisradion vastaajista ilmoittaa käyttävänsä Kotuksen palveluja 

apunaan (taulukko 10). Yksittäisten vastaajien mukaan Kotimaisten kielten tutki-

muskeskuksen kielineuvontaan soitetaan joskus (Y24N5e), hyvin harvoin 

(Y39M4e) tai harvoin (Y49N4e). Yksi kuitenkin toteaa, että kielineuvontaa käyte-

tään aika usein (Y65M4m). Esimerkissä 67 mainittu uutisdeski eli uutispöytä 

voidaan Kuutin (2012 s. v. desk, uutispöytä) määritelmän tavoin ymmärtää toimi-

tuksessa keskeisellä paikalla sijaitsevaksi hermokeskukseksi, jonka ympärillä 

istuvat lehteä tai uutislähetystä kokoavat työntekijät. 

66. Luotan omaan peruskoulutukseeni ja kielikorvaani. Lisäksi luen paljon ja 

yritän seurata Kielikelloa pysyäkseni mahdollisten muutosten vauhdissa. 

Muutaman kerran olen joutunut turvautumaan kielitoimistoon tarkistaakse-

ni jonkin yleiskieleen pujahtaneen puhekielisen sanonnan kelpoisuuden. 

(Y14N5e) 

67. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielineuvonta (soitan itse sinne tai 

koko talomme uutisdeskiin, kun tulee kysyttävää.) (Y54N2e)  

Muutamat vastaajat toteavat turvautuvansa Kielitoimiston palveluihin äärimmäi-

sessä hädässä (P19M4e), joskus (P5N5e, P23M4e, P47M4e) tai vaikeimmissa 

tapauksissa (P41M4e). He siis tietävät, että sieltä saa apua kielenkäytön ongel-

miin, mutta jostakin syystä apua ei kysytä ensimmäisenä Kotuksesta. Voikin poh-

tia, koetaanko kielineuvonta jotenkin vaikeasti lähestyttävänä.140  

68. x Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielineuvonta = olemme soittaneet 

sinne 20 vuoden aikana 4-5 kertaa. (P25N5e) 

                                                        
140 Maamies huomauttaa, että Kielitoimiston puhelinneuvontaan soittaneet mainitsevat usein etsineen-
sä tietoa jo esimerkiksi internetistä, mutta soittaneensa neuvontaan, kun varmaa vastausta ei löytynyt 
(Maamies, sähköpostiviesti 14.9.2012). 
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69. Kyllä, olen soittanut useammankin kerran – joskus saa neuvoja nopeasti 

esimerkiksi uusien termien kirjoittamiseen. (P14N5e) 

Vastaajat tarvitsevat Kotuksen apua ajoittain (S1N3e), Joskus. (S8M5e), JOSKUS 

HARVOIN (S55M5e) tai Harvoin (S90N6m). Yksi vastaaja kertoo, että kielineu-

vontaa tarvitaan silloin tällöin, kun asioista ollaan eri mieltä. (S58M4e).  

70. Kurssitusta kielenhuoltoasioissa on vähän väliä. Näin on hyvä. Myös oikolu-

kuohjelma toimii. Terho Itkosen Kieliopas monilla käytössä. Useat soittavat 

kielitoimistoon ainakin kerran puolessa vuodessa. Käytän itsekin em. apu-

neuvoja. (S68N4-) 

Kielitoimiston alkuaikoina lehdistö oli Pokelan (2004: 77) mukaan erittäin kiin-

nostunut varsinkin Kielitoimiston maksuttomasta puhelinneuvonnasta. Myös 

Sajavaara (1995: 165) arvioi Kielitoimiston tulleen työssään lähelle tavallisia 

kielen ammattilaisia. Helsingin Sanomissa työskentelevä Järventaus (1996: 569) 

kuitenkin painottaa, että toimittajat eivät kumartele Kielitoimiston suuntaan. Ko-

tus saa yksittäiseltä vastaajalta myös kritiikkiä esimerkissä 71.  

71. Palvelua käytetään aktiivisesti. Tosin kielitoimisto saisi itse olla välillä aktii-

visempi. (S11M4e) 

5.3.6 Muut lähteet 

Informantit mainitsevat myös erilaisia muita lähteitä kielenhuollon apuneuvoik-

seen (taulukko 10). Nämä maininnat kertovat siitä, että kielenhuoltoa ei koeta 

yksinäiseksi työskentelyksi, vaan siihen liittyy jakamista, yhteistä tekemistä ja 

yleensä vuorovaikutusta kollegojen kesken. Työpaikalla tehokas apuväline on 

kaverikysely (P40N4e) tai TOIMITUKSEN OMA RAATI (Y9N2e). Noin 17 pro-

senttia vastaajista ilmoittaa kysyvänsä kollegan mielipidettä (P50N4e, P55M5e) 

eli turvautuvansa työtovereiden kielenhuollon asiantuntemukseen (P56M4m). 

Käytännössä se toteutuu vaikkapa niin, että toimituksen työntekijät tarkistavat 

toisiltaan oudot asiat ja sanat (P9M4e). Toimituksissa siis keskustellaan kielen-

huolto-ongelmista ja luetaan toisten juttuja ennen jutun julkaisua.  

72. Keskustelemme kieliasioista toimituksessa, mm. sanojen sävyistä ja sopi-

vuudesta johonkin yhteyteen (P14N5e) 

Aineistossa korostuu, että kielenhuoltoapua tarvitessaan nimenomaan Yleisradion 

työntekijät hyödyntävät työtovereidensa kielellistä osaamista. Kielenhuollossa 
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apuna voi olla SUOMEN KIELTÄ PÄÄAINEENAAN OPISKELLUT TUOTTAJA 

(Y5N3e), TOIMITUKSEN OMA RAATI (Y9N2e), kollegat uutismaisemassa 

(Y13N3-), kollegat (Y21N5e, Y58M5e), Muita kollegoja. (Y27N2m), työkave-

reitten neuvot (Y35N4e), Toimituksen muut jäsenet (Y43M2ek) tai naapurihuo-

neen toimittaja (Y64N5e).141 

73. toimituksessa olevat suomen kieltä opiskelleet sanasepot, toimituksessa usein 

käydään keskustelua, mikä on oikea muoto esim. paikannimen taivutuksessa 

tai muussa sellaisessa ja etsitään oikeaa tietoa kirjoista. Siitä huolimatta, että 

toimituksessa on aktiivinen ote virheiden ja väärän kielenkäytön välttämi-

seksi, kaikki eivät tiedä esim. että ihmisiä ei kaapata vaan siepata, kulkuneu-

voja kaapataaan. silti monet puhuvat edelleen lapsikaappauksista tai ihmis-

kaappauksista. (Y56N4e) 

74. Omalta osaltani vastaan, että aina välillä kysyn neuvoa osaavalta toimitta-

jalta. (Y59M2e) 

75. tavallisesti aina, kun ilmaantuu uusia sanoja ja nimiä, toimituksestamme 

joku soittaa kielitoimistoon ja laittaa tiedon esille. sovimme yhteisestä käy-

tännöstä kirjoittamisessa ja lausumisessa. (Y18N4e) 

Paikallislehtien toimituksissa vertaistukea hyödynnetään aineistoni perusteella 

harvemmin kuin muissa. Sen sijaan sanomalehtien toimituksissa kielenhuolto-

apuna toimivat kaverikysely (P40N4e), kollegat (S18N4m, P50N4e), työtoverei-

den kielenhuollon asiantuntemus (P56M4m), työpaikan besserwisser ja muut 

työkaverit eli kysellään (S3N3m), Besserimme -- (S24N4e) tai - työkavereilta 

kysely (S81N4e). Työtovereita apunaan käyttää myös S49N5e. 

76. Koko toimituksen yhteiseltä kielenhuoltajalta kysytään neuvoja. (S10N3e) 

77. Kysytään kollegan mielipidettä. (P55M5e) 

Ainoastaan kaksi turvautuu kielenhuolto-ongelmissa yliopiston apuun. Myöskään 

internet ei ilmeisesti ollut vielä 2000-luvun alkuvuosina saavuttanut kielenhuolto-

tiedonlähteenä kovin suurta suosiota, sillä vain muutamat mainitsevat hakevansa 

sieltä tietoa.  

78. X muu, mikä? (sanakirjoja, joskus haen sanoja myös googlella netistä ja 

katson sieltä mikä mahtaisi olla oikea kirjoitustapa…) (S82N4m) 

                                                        
141 Helsingin Sanomissa 1990-luvulla ratkaisuja ei haettu Järventauksen (1996: 568) mukaan välttä-
mättä lähdeteoksista, vaan yhdessä pohtimalla. Lehden uutistyö aiheuttaa Elorannan (2013: 22) mu-
kaan toisinaan tilanteita, joissa ei ehdi ottaa selville Kielitoimiston suosituksia. 
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Apua kielenhuoltoon voi tarjota myös kielenhuoltokouluttaja, joka vierailee n. 

kerran vuodessa (Y36M3e). Joissakin toimituksissa työnantaja kustantaa toimitta-

jille kielenhuoltokursseja (P69M5e) tai tarjoaa henkilökohtaista kielenhuoltopa-

lautetta. Apuvälineitä ovat lisäksi Lukion äidinkielen lehtorin kielenhuoltotunnit 

(S69N5e), säännöllinen kielenhuolto. (S83N2e), Sanoma Osakeyhtiön sähköinen 

arkisto (S29M2e), huutoetäisyydeltä löytyvä kielipaloja kirjoittava esimies, pien-

ryhmissä toteutettavat kieliklinikat ja toimituksen ulkopuolinen asiantuntija, joka 

käy kuukausittain läpi päivän lehden (S37N2e). Kielenhuollon apuneuvoikseen 

vastaajat nimeävät myös vaikkapa kielikorvan (Y14N5e). Myös arkiajattelulla voi 

pyrkiä ratkaisemaan kielenhuollon ongelmatilanteita: Terve järki, sillä pääsee 

pitkälle tässäkin asiassa (S8M5e). 

Toisinaan kielenhuollon pulmatilanteet ratkeavat, kun niihin ottaa kantaa joku 

tai jokin auktoriteetti. Mäntynen (2003: 105) pitää auktoriteetteihin vetoamista 

yhtenä tunnetuimmista argumenteista. Hänen (2003: 106, 108, 172) aineistossaan 

auktoriteettiin vetoaminen on kielijutuissa tyypillistä, joskin niissä vedotaan his-

toriallisesti tunnettuihin kielimiehiin: Mikael Agricolaan, Elias Lönnrotiin tai 

Johan Vilhelm Snellmaniin. Mäntynen (2003: 120) huomauttaakin, että kielijuttu-

jen argumentointi lepää paljolti vanhan tutkimustiedon esittämisen ja muutamien 

historiallisesti keskeisiin auktoriteetteihin vetoamisen varassa. Tämä antaa kielen 

asiantuntijuudesta melko konservatiivisen kuvan (Mäntynen 2003: 126). Mänty-

nen (2003: 120) pitää kielijutuille leimallisena sitä, että yleinen mielipide auktori-

teettina kyseenalaistetaan, kun taas henkilöauktoriteetit, sanakirjat ja kielenhuol-

lon instituutiot tukevat kyseenalaistamattomina fennistien argumentointia. Fennis-

tiikan asiantuntijat siis vetoavat popularisoiduissa kielijutuissaan vanhoihin tai 

perinteisiin auktoriteetteihin, kun taas aineistoni semimaallikot nostavat esiin 

tämänhetkisiä auktoriteetteja.  

Asiantuntevien auktoriteettien apuna käyttäminen kielenhuollon kysymyksis-

sä mahdollistaa keskustelevan otteen, jolloin kyse ei ole yhtä yksiselitteisesti 

pelkästään työntekijän omasta kielenhuollon suositusta koskevasta tulkinnasta. 

Aineistossani Yleisradion nimeltä mainittu auktoriteetti on eläköitynyt uutistenlu-

kija Arvi Lind, joka jäätyään eläkkeelle toimi 2000-luvun alussa neljä vuotta 

Yleisradion tv-uutisten kieliavustajana (Lind & Karttunen 2009: 15).142 Arvi Lind 

                                                        
142  Yleisradion koulutuspäällikkönä toiminut Kaarina Karttunen mainitsee Hyvärisen (2005: 34) 
Kielikelloon tekemässä haastattelussa, että eläkkeelle siirtynyt uutistenlukija Arvi Lind on edelleen 
ollut Yleisradion epävirallisena kielenhuoltajana. Hän korostaa, että Lind ei eläkkeellä ollessaan voi 
olla enää virallinen kielenhuoltaja, vaikka hän on hienosti pitänyt kielenhuollon lippua korkealla 
YLEssä ja muuallakin (Karttunen, sähköpostiviesti 19.9.2007). 
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oli suomen kielen lautakunnan jäsen kaksitoista vuotta, 1991–2003 (Maamies, 

sähköpostiviesti 12.9.2007). Karttusen mukaan (Lind & Karttunen 2009: 11, 15) 

Lindin eläkevuosinaan antamat ohjeet on julkaistu Yleisradion sisäisessä jatku-

vasti päivitettävässä intranetportaalissa Kielossa. Lindin kielenhuoltopalautteesta 

on sittemmin julkaistu Arvi Lindin ja Kaarina Karttusen teos Arvin kieliopas 

(2009). Hänet nimeää kielenhuollon apuneuvokseen kaksi Yleisradion vastaajaa: 

muu, mikä? Arvi Lind ;-) (Y19N4e) sekä toimituksen omat kollegat tärkein lähde. 

Ja soitto Arville mahdollinen myös. (Y23M4e). Kielenhuollon auktoriteetti voi 

Arvi Lindin ja kielenhuoltajien lisäksi olla vaikkapa vastaajan oma puoliso. 

Tässä luvussa olen vastannut tutkimuskysymykseeni siitä, millaisia toimitus-

henkilökunnan kielenhuoltotiedot ovat. Yhteenvetona voisi todeta, että suurin osa 

vastaajistani kohtaa työssään kielenhuoltoon liittyviä ongelmia ja osaa nimetä nii-

tä paikoin hyvinkin yksityiskohtaisesti. Kielenhuollon pohjatiedot opitaan ylivoi-

maisesti useimmin koulussa ja usein myös opinnoissa, vaikkakin tietojen päivittä-

minen voi olla satunnaista. Myös erilaisia kielenhuollon apuneuvoja käytetään 

tarvittaessa.  

Seuraavassa luvussa vastaan tutkimuskysymykseeni siitä, millaisia kielen-

huoltokäytäntöjä toimituksissa on. 
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6 Kielenhuoltokäytännöt 

Seuraavaksi tarkastelen toimitusten kielenhuoltokäytäntöjä. Tutkin, millaisia asi-

oita informantit nostavat esiin työyhteisönsä kielenhuoltoperiaatteista ja -ilmapii-

ristä. Selvitän myös, miten herkästi kielivirheisiin puututaan ja miten koulutus-

tausta informanttieni mielestä vaikuttaa kielenhuoltoasenteisiin. Lisäksi tarkaste-

len, miten kielenhuoltoperiaatteista joustetaan ja millaista yleisöpalautetta toimi-

tukset saavat.  

6.1 Kielenhuoltoperiaatteet ja kielenhuoltoilmapiiri 

Muille sanomalehdille kuin paikallislehdille sekä Yleisradiolle suunnattuun kyse-

lylomakkeeseen lisäsin viimeiseksi kohdaksi avoimen Mitä muuta haluatte kertoa 

työpaikkanne kielenhuoltoperiaatteista ja -ilmapiiristä? -kysymyksen. Koko ai-

neiston informanteista 53 prosenttia vastasi kysymykseen ja 15 prosenttia ei. Ai-

emmin paikallislehtien henkilökunnalta keräämässäni aineistossa tätä kysymystä 

ei ollut. Paikallislehtien edustajia on 32 prosenttia vastaajista.  

Kysymyksen avoimet vastaukset nostavat esille informanttien vapaasti tuotet-

tuja ajatuksia. Vastaukset eivät mahdollista yleistämistä, mutta ne tarjoavat mie-

lenkiintoisia näkökulmia. Selviä kielenhuoltoperiaatteita ei varsinaisesti nimetä, 

vaan kommentit koskevat enemmänkin toimitusten kielenhuoltoilmapiiriä. Vasta-

uksista on havaittavissa, että kielenhuoltoilmapiiriin ja -periaatteisiin liittyvissä 

asioissa voi olla yksilöllisten erojen lisäksi huomattaviakin eroja myös toimitus-

ten välillä. Esimerkeissä 79 ja 80 havainnollistuu, että Yleisradion eri toimituksis-

sa suhtautuminen kielenhuoltoon on voinut muuttua samankin tarkastelujakson 

aikana täysin eri suuntiin. 

79. yhtiön järjestämä kielenhuolto ja muukin koulutus on vähentynyt noin vii-

den vuoden aikana. (Y18N4e)  

80. Se on parantunut siitä, kun tulin Yleen 5 vuotta sitten. Ensin kielenhuolto-

koulutus oli sattumanvaraista, mutta se on muuttunut jokavuotiseksi. 

(Y36M3e) 

Informantit tuovat esiin, että kielenhuoltoon ei ole aikaa paneutua, vaikka se on 

varmaankin kaikkien mielestä tärkeä asia. Kiire ja ajanpuute ovat puheena 15 ker-

taa (kiireestä ks. esim. Jyrkiäinen 2008: 26; Eloranta 2013: 21; Sahi 2013: 6, 41). 

Kielikoulutukseen voi olla [t]ilaisuuksia, aikaa ja mahdollisuuksia jopa aivan liian 

vähän (Y55M4e) tai kiire voi aiheuttaa virheitä (Y61N3e). Esimerkki 81 tuo esiin 
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priorisoinnin. Toinenkin vastaaja mainitsee sisällön menevän kielenhuollon edelle. 

Näin syntyy vaikutelma kielenhuollosta muusta kielenkäytöstä irrallisena. 

81. kun työn määrä on näin kova resursseihin nähden (teemme monimediaali-

sesti, eli itse toimitan, kuvaan, editoin, ankkuroin, taustoitan ja ajan autoa), 

kielenhuolto ei kuulu prioriteetteihin. käsitys suomen kielestä kuuluu siihen 

selkäydin-osastoon, opeteltavaa riittää ihan siinä, että pysyy perillä nor-

maalirutiineista ja tekniikasta. (Y54N2e) 

Seuraavaksi tarkastelen sisällönanalyyttiseen ryhmittelyyni liittyviä toistuvasti 

esille nousevia teemoja, jotka olen poiminut aineistostani. Näistä toistuvista ai-

heista olen muodostanut yhdeksän kielenhuollon periaatteisiin ja ilmapiiriin liit-

tyvää teemaa, jotka hahmottuvat vastauksissa esiintyvien sananvalintojen perus-

teella. Ensinnäkin kielenhuollosta toivotaan yleistä ja laajaa koulutusta. Koulu-

tukseen tai kurssitukseen liittyviä ajatuksia kielenhuolto herättää yhteensä 42 

kertaa, jolloin toisaalta korostuu mielikuva siitä, että kielenhuolto toimintana on 

erityisesti koulutuspäiviin osallistumista. Vaikka kielenhuoltokoulutuksiin osallis-

tuminen voi olla pakollista, esimerkki 82 osoittaa, ettei koulutuksiin välttämättä 

osallistuta kovinkaan tiheään. Esimerkki 83 puolestaan tuo esiin yksittäisten in-

formanttien tekemät havainnot siitä, ettei kielestä olla kovin kiinnostuneita. Pai-

koin välittyy vaikutelma siitä, että kielenhuoltoilmapiiriin ja -periaatteisiin liitty-

vät seikat mielellään ikään kuin ulkoistetaan joko ulkopuoliselle kielenhuollon 

kouluttajalle tai toimituksen esimiehille. 

82. Olen ollut talossa vuodesta 1980 ja käynyt 2-3 kielenhuoltokurssilla 80-lu-

vulla. Kymmeneen viime vuoteen en ole koulutusta saanut/pyytänyt. Nyt 

tuntuu, että olisi aika taas tsempata, etteivät taidot aivan repsahda. 

(S23M5e)  

83. mitään kursseja ja opastusta ei ole tarjolla, herran haltuun vaan ja omasta 

aktiivisuudesta on kiinni kouluttautuminen (Y22N2e) 

Toisekseen kielenhuoltoa tarkastellaan ongelmalähtöisesti. Virheistä, mokista ja 

ongelmista puhutaan 28 kertaa, hyvästä kielestä sen sijaan vain 9 kertaa (vrt. in-

formanttien aktivoimat kielenhuoltodiskurssit luvussa 7). Kolmanneksi vastauk-

sista nousee esiin, että kielenhuolto on tärkeä osa toimitustyötä. Tärkeä-

adjektiivi mainitaan aineistossa yhteensä 15 kertaa. Lisäksi kieltä ja kielenhuoltoa 

arvostetaan, kunnioitetaan tai jopa vaalitaan (yhteensä 10 mainintaa). Oikeakieli-

syys saatetaan peräti nostaa toimituksen kunnia-asiaksi. Toisaalta kehittämisen 

tarvetta nähtiin siinä, että kielenhuoltoa arvostetaan liian vähän. Käsite oikeakieli-
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syys mainitaan 13 kertaa, vaikka jo lomakkeen kysymys nimeää käsitteeksi kie-

lenhuollon, joka odotuksenmukaisesti esiintyy aineistossa huomattavasti useam-

min. Kielenhuolto-käsite nimittäin mainitaan 49 kertaa joko itsenäisenä sanana tai 

yhdyssanan osana. Kielenhuollon tärkeys nousee esiin esimerkissä 84. Yksittäi-

sessä vastauksessa muun muassa konditionaalimuotoiset verbit implikoivat, että 

on olemassa tavoitetila, johon informantti haluaa päästä: hän toivoisi, että kielen-

huolto olisi kaikille tärkeä asia ja toteaa, ettei se ole (S2N2e). Merkille pantavaa 

on, että vakava suhtautuminen kielenhuoltoon mainitaan kuusi kertaa, huumori 

vain kerran. Kielipoliisista ja pilkunnussijoista kielenhuollon toimijoina puhuu 

kummastakin vain yksi informantti. Kielenhuoltoon tuntuukin liittyvän vakava-

mielinen ja asiallinen suhtautuminen.  

84. Pyrimme pitämään kielen puhtaana ja luettavana. Kielenhuolto on meille 

tärkeä asia. (S19N2-) 

Neljänneksi kielenhuoltoon liitetään myönteisyys. Kielenhuoltoilmapiiri, asenteet 

tai suhtautuminen arvioidaan useammin myönteiseksi tai positiiviseksi (15) kuin 

negatiiviseksi (1), kuten esimerkissä 85. Viides havaintoni aineistosta on, että 

nuoren ja vanhan sukupolven kielenhuoltoajattelussa on jälleen vastakkainaset-

telua, joka nousee esiin seitsemän kertaa. Nuorten osaamisen ja asennoitumisen 

voidaan nähdä vaikuttavan myönteisesti ilmapiiriin. Toisaalta voi olla, että nuor-

ten työntekijöiden osaamisen ajatellaan olevan heikompaa kuin vanhojen. Vastak-

kaiset kannat näkyvät esimerkeissä 86 ja 87. 

85. Yllättävän monet suhtautuvat negatiivisesti, herkästi siihen, jos heidän teks-

tinsä kieliasua kritisoidaan. Pyrimme antamaan myös myönteistä palautetta 

esim napa-koista otsikoista jne. (S76M5e) 

86. Sitä mukaa kun vanha työntekijäpolvi väistyy, oikeakielisyyden vaatimukset 

vähenevät ja niille pannaan vähemmän merkitystä. Asenne oikeakielisyyteen 

ei enää niin vahva kuin aiemmin. Yritämme kuitenkin huolehtia kielenhuol-

losta niin, että se on yksi pääasioita toimituksen koulutusohjelmassa. Valitet-

tavasti vain kieliasioista ovat kiinnostuneita ne, joiden kieli pääsääntöisesti 

on kunnossa. Eivät ne, joilla sen kanssa on ongelmia. (S47M5e) 

87. Parempaan ollaan menossa, toimituksen väen nuorentuessa asenteetkin 

paranevat. (S48M4e) 

Kuudenneksi kielenhuoltoilmapiirissä on useammin parantumista kuin para-

nemisen varaa. Ilmapiirin parantuminen tai parantaminen mainitaan kuusi ker-

taa, paranemisen vara vain kaksi kertaa, mihin viitataan myös esimerkissä 88. 
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Kielenhuollon yhteydessä puhutaan puuttumisesta (4), mutta hällä väliä -ajattelu 

mainitaan vain kerran. Yksi informantti kommentoi, että toimituksen johdon akti-

voituminen on korjannut pahasti retuperällä ollutta kielenhuoltoa. Seitsemäs 

havaintoni on, että kielenhuolto nähdään tai halutaan nähdä säännöllisenä toimin-

tana, kuten esimerkissä 89. Kielenhuollon säännöllisyydestä (6) puhutaan use-

ammin kuin sen sattumanvaraisuudesta (1).  

88. Yritetään parantaa. (S44M4m) 

89. Toimituksemme on tajunnut kielenhuollon merkityksen juuri säännöllisten 

kie-lenhuoltopäivien takia. Joskus jotkut napisevat palautteesta, joka puut-

tuu pilkkuvir-heisiin, mutta soraäänet ovat aika vaimeita. (S30M3e) 

Kahdeksanneksi voi todeta, että kielenhuollosta toivotaan palautetta. Henkilö-

kohtaista kielenhuoltopalautetta toivotaan vastauksissa 6 kertaa, kuten esimerkis-

sä 90. Lisäksi yksi toivoisi lukijoilta palautetta. Yhdeksänneksi nostan havainnon, 

jonka mukaan aktiivisuus määrittää kielenhuoltoa. Aktiiviseksi (5 mainintaa) 

voidaan kommentoida esimerkin 91 tavoin ilmapiiriä tai koulutuksiin osallistu-

mista. Lisäksi todetaan, että vaikka oma aktiivisuus on hyväksi, koulutukseen on 

tarvetta. 

90. Kielenhuoltoa arvostetaan ylipäätään liian vähän. Tarvitsisimme lisää tilai-

suuksia kehittää erityisesti omaa kirjallista ilmaisuamme. Lisää henkilökoh-

taista palautetta! (S32M2e) 

91. Kielenhuoltoilmapiiri aktiivinen, ongelmiin puututaan nopeasti. Tilanne 

parantu-nut huomattavasti em. toimenpiteiden ansiosta. (S15N4e) 

6.2 Kielenhuoltoon puuttuminen toimituksissa 

Tiedustelin informanteiltani seuraavaa: Miten herkästi kielivirheisiin puututaan 

lehdessänne? Onko teillä esimerkiksi työntekijää, jonka tehtäviin kielivirheisiin 

puuttuminen kuuluu? Vastaajista kaksi kolmannesta totesi, että kielivirheisiin puu-

tutaan (taulukko 14).143 Puuttumisherkkyydessä on kuitenkin suuria eroja. Kieli-

virheisiin puuttuminen voi olla säännöllistä ja systemaattista ja tapahtua herkästi. 

Toisaalta se voi olla sattumanvaraista ja vähäistä. Puuttumisherkkyys vaihtelee 

siis laajasti erilaisissa työyhteisöissä ja toimintakulttuureissa. On myös otettava 

                                                        
143 Kuten tapana on, ilmoitan prosenttien yhteissummaksi taulukoissa ja kuvioissa 100 %, vaikka 
kokonaisiksi prosenteiksi pyöristettyjen lukujen summa ei ole aina täsmälleen 100. Poikkeama johtuu 
desimaalien pyöristyksestä. 
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huomioon, että kaikki vastaajat eivät välttämättä käsitä herkästi-adverbia samalla 

tavalla. Taulukko 15 havainnollistaa, että kielivirheisiin puuttuvia työntekijöitä ei 

ole liki kahdessa kolmasosassa toimituksia. Sen sijaan kolmanneksessa toimituk-

sista joku puuttuu toimituksen tekstien kieleen. 

Taulukko 14. Kielivirheisiin puuttumisen herkkyys. 

Miten herkästi puututaan? f % 

Puututaan 152 66 

Ei puututa 73 32 

Ei osaa sanoa 7 3 

Yhteensä 232 100 

Taulukko 15. Kielivirheisiin puuttuvat työntekijät. 

Onko työntekijää, joka puuttuu? f % 

Ei ole 148 64

Joku puuttuu 76 33 

Ei osaa sanoa 8 3 

Yhteensä 232 100 

 

Kielenhuollon puuttumisherkkyys voi olla jopa tapauskohtaista ja vaihdella hen-

kilöittäin. Puuttumisen vähyyttä voi selittää kiire tai muu resurssipula, puuttumi-

sen satunnaisuus, toimittajien palautteensietokyky tai vaikkapa esimiehen luki-

vaikeus. Esimerkki 92 osoittaa, että kielenhuollosta vastaavaan työntekijään liit-

tyvät käytännöt vaihtelevat jopa eri yksilöiden välillä. Yksittäiset Yleisradion 

informantit ovat huomanneet, että kielivirheisiin ei välttämättä tarvitse puuttua, 

koska toimittajien ammattitaito on korkea, kuten esimerkki 93 havainnollistaa. 

92. Kohtuullisen herkästi, herkkänahkaisimpia tosin varotaan. // Kyllä. Esimies 

laatii päivittäin ”kielipalan”, jossa hän käsittelee päivän lehdessä ilmitul-

leen ongelmakohdan. Tekee sen vielä-pä hauskasti! (S37N2e) 

93. Erittäin, mutta melko harvoin kiitos ihmisten ammattitaidon. // Uutispääl-

likkö on vastuussa lähetysten sisällöistä, myös kielellisistä. (Y27N2m)  

Taulukossa 16 esitän puuttumisherkkyyden vastaajien koulutustaustan mukaan. 

Vähiten toimituksissa puututaan kielivirheisiin akateemisia suomen kielen, tiedo-

tusopin tai journalistiikan opintoja tehneiden informanttien mielestä.  
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Taulukko 16. Puuttumisherkkyys vastaajien koulutustaustan mukaan. 

Vastaajan koulutustausta ja kielivirheisiin 

puuttuminen toimituksessa 

Puututaan Ei puututa Ei osaa sanoa Yhteensä 

 f % f % f % f % 

Muita alan opintoja 7 5 1 1 0 0 8 3 

Akateemisia opintoja 30 20 11 15 2 29 43 19 

Ylioppilas tai muita opintoja 12 8 5 7 1 14 18 8 

Ei kerro 71 47 36 49 2 29 109 47 

Akateemisia suomen kielen, tiedotusopin  

tai journalistiikan opintoja 

32 21 20 27 2 29 54 23 

Yhteensä 152 100 73 100 7 100 232 100 

 

Kielenhuolto kuuluu kaikille. Kielivirheisiin puuttumisen voidaan ajatella ole-

van yhteisvastuullista toimintaa, jolloin se on toimituksen jokaisen työntekijän 

velvollisuus. Vastauksissa korostuu myös toimittajan oma vastuu juttunsa kielestä. 

Näin voi käydä, vaikka kielenhuollosta olisivat periaatteellisessa vastuussa vaik-

kapa toimitussihteerit. Toimittajille oppaan kirjoittanut Miettinen (1981: 223) 

totesi jo 1980-luvulla, että toimittaja huolehtii itse juttunsa kieliasun tarkastami-

sesta. Kielenhuollollisen vastuun voi ajatella olevan aina jokaisella kieltä julkises-

ti käyttävällä (ks. esim. Mantila 2002: 5–6).  

Kielenhuolto kuuluu esimiehen tehtäviin. Kielenhuollosta vastaavaa henki-

löä ei välttämättä ole virallisesti nimetty, vaan se voi kuulua päätoimittajan, toimi-

tussihteerin tai muun toimituksen esimiehen tai editoivan toimittajan tehtäviin. 

Yleisradiossa huomion kiinnittämisen kieleen ajatellaan usein liittyvän uutispääl-

liköiden, toimituspäälliköiden tai tuottajien toimenkuvaan. Puuttumista kommen-

toidaan aineistossa usein niin, että virheitä korjataan aina, kun niitä huomataan. 

Toisaalta puuttuminen on usein jälkikäteistä esimerkiksi aamuisin järjestettävässä 

palaverissa, jossa uusimman lehden tai lähetyksen sisältö ruoditaan. Tällöin pala-

veriin osallistuvat esimiehet ja kollegat kommentoivat myös tekstien kieliasuun 

liittyviä havaintojaan. (Ks. myös Kuutti 2012 s. v. toimituskokous, toimitusneuvot-

telu.) Esimerkissä 94 informantti tuo esiin, millaisia tunteita toisen tekemien vir-

heiden löytäminen herättää kollegoissa. 

94. Jokainen lähetys käydään läpi palautepalevereissa ja palautetta annetaan 

myös oikeakielisyydestä. Kuten aina, toimittajat ovat iloisina ilmoittamassa 

jos joku on tehnyt mokan... // Tuottajat/toimitussihteerit/kaikki toimittajat - 

ei sitä kenenkään sopimuksessa mainita palkanmaksuperusteena. 

(Y10M3e) 
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Kielenhuollossa hyödynnetään vertaistukea. Toimittajat voivat myös hyödyn-

tää toisiaan kielentarkistuksessa lukemalla ristiin toistensa kirjoittamia juttuja. 

Kotilainen (2003: 218) suositteleekin, että jokainen teksti tulee antaa toisen luet-

tavaksi ennen painamista.  

Kielenhuollosta vastaa päätoiminen oikolukija. Vastauksissa korostuu, että 

kielivirheisiin puuttuva työntekijä ei yleensä keskity tähän tehtävään päätoimisesti, 

ellei kyseessä ole oikolukija tai Yleisradion kielenhuoltaja. Yleisradio on tutki-

mukseni medioista käytännössä ainoa, jolla on omia kielenhuoltajia. Muutamat 

informantit kaipaavat työpaikalleen oikolukijaa. Vastaajat nimeävät kielivirheisiin 

puuttuvan työntekijän – jota ei aina työpaikalla ole – oikolukijan ohella kielipolii-

siksi tai yksittäistapauksessa myös ”Pilkku-Pulkkiseksi”. Esimerkissä 95 toimi-

tuksen kielenhuoltoon liittyvä arviointi on säännöllistä ja systemaattista. 

95. Tarkoitus on puuttua virheisiin mahdollisimman nopeasti. // Yksi suomen 

kielen hyvin taitava uutistoimittaja on nimetty ”kielipoliisiksi”, jonka teh-

tävänä on yleisellä ja yksityisellä tasolla reagoida kielioppivirheisiin. 

(S28M4e) 

Yksittäiset informantit tuovat esiin, että erikseen nimetty kielivirheisiin puuttuja 

ei välttämättä ole toimiva käytäntö. Yksi informantti näkee ulkopuolisen auktori-

teetin ja hänen asiantuntemuksensa jopa parhaaksi vaihtoehdoksi. Toimituksissa 

on erilaisia toimintamalleja, joiden avulla tekstien kieleen kiinnitetään huomiota, 

kuten esimerkki 96 osoittaa. Lisäksi kielenhuoltoa voidaan järjestää työpaikalla 

päivittäisen kielenhuoltopalautteen lisäksi niin, että koko toimitukselle järjeste-

tään kerran vuodessa kielenhuoltopäivä, jonka pitää alan ammattilainen 

(S30M3e). 

96. Toimituksesta on kaksi ihmistä vuorollaan päivittäin lehteä arvioimassa ja 

kielivirheisiin puututaan todella herkästi. (P63M4e) 

6.3 Koulutustaustan vaikutus kielenhuoltoasenteisiin 

Seuraavaksi esittelen informanttieni mielipiteitä siitä, miten koulutustausta vai-

kuttaa toimitushenkilökunnan kielenhuoltoasenteisiin. Tiedustelin ensinnäkin 

kyselylomakkeessa: Montako työntekijää lehdessänne / toimituksessanne on? 

Millaisia koulutustaustoja heillä on? Toimituksissa on vähimmillään yksi työnte-

kijä, enimmillään noin 250. Vastaajien ilmoittamien lukumäärien tarkkuus vaihte-

lee melko suuresti, mutta 57 prosenttia vastaajista ilmoittaa henkilöstömäärän 



166 

olevan 11–100 työntekijää. Työntekijämäärien suuruusluokat ovat nähtävissä 

liitteen 5 taulukossa. 

Vastaajista liki puolet ei kerro omaa koulutustaustaansa (taulukko 19). Sitä ei 

kysytty lomakkeessa erikseen, vaan ajattelin sen sisältyvän kysymykseen toimi-

tushenkilökunnan koulutustaustoista. Loput ovat yleensä suorittaneet akateemisia 

opintoja, osa akateemisia suomen kielen, tiedotusopin tai journalistiikan opintoja 

tai muita alan opintoja. Osalla on koulutuksenaan ylioppilastutkinto tai muita 

opintoja. Osa kertoo opintonsa hyvinkin tarkkaan, osa on ylimalkaisempia. Tä-

män vuoksi en ole voinut kovin tarkkaan eritellä tutkinnon suorittaneita tai tutkin-

toa edelleen opiskelevia. Etenkään suurten työyhteisöjen edustajat eivät myös-

kään yksilöi työntekijöidensä koulutustaustoja kovin tarkkaan. Koulutustaustat 

voivat vaihdella toimituksissa lihanleikkaajasta lisensiaattiin ja nuorisotyönteki-

jästä autonkuljettajaan. Yleinen suuntaus näyttää vastausten perusteella olevan, 

että toimituksissa on usein sekä korkeakoulussa että muualla opiskelleita. Pää-

sääntöisesti vaikuttaa varsinkin suurissa sanomalehdissä ja Yleisradiossa siltä, että 

viimeisimpänä taloon tulleilla on melko usein yliopistotutkinto vähintään tekeillä 

tai jo tehtynä. Paikallislehdissä päätoimittajalla on usein toimituksen korkein 

koulutus. Kuitenkin joissakin paikallislehdissä kaikilla on akateeminen koulutus 

tai vähintään ylioppilastutkinto.  

Selvitettyäni toimitushenkilökunnan lukumäärät ja koulutustaustat tiedustelin 

vastaajiltani seuraavaa: Miten arvioitte koulutustaustan vaikuttavan kielenhuolto-

asenteisiin lehdessänne / toimituksessanne? Koulutustaustan vaikutus kielenhuol-

toasenteisiin on tutkimukseni perusteella monitulkintainen asia. Koulutustaustan 

vaikutus kielenhuoltoasenteisiin jakaa mielipiteet selvästi kahtia – tai oikeastaan 

kolmia (taulukko 17). Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että koulutustausta 

vaikuttaa asenteisiin. Runsas kolmannes vastaajista kuitenkin on painokkaasti sitä 

mieltä, että koulutuksella ei ole vaikutusta toimituksen työntekijöiden kielenhuol-

toasenteisiin. Runsas kymmenesosa vastaajista ei osaa ottaa kysymykseen kantaa, 

mikä ilmenee niin, että kysymykseen jätetään joko kokonaan vastaamatta tai vas-

taaja kertoo sanallisesti, miksi arvioiminen on vaikeaa. 
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Taulukko 17. Koulutustaustan vaikutus kielenhuoltoasenteisiin. 

Koulutustaustan vaikutus f % 

Vaikuttaa 120 52 

Ei vaikuta 83 36 

Ei osaa sanoa 29 13 

Yhteensä 232 100 

 
Vaikka yli puolet vastaajista ilmoittaa koulutustaustan vaikuttavan kielenhuolto-
asenteisiin, vastauksissa on jonkinasteisia eroja, kuten esimerkit 97 ja 98 osoitta-
vat. Osa arvioi koulutuksen vaikuttavan asenteisiin jonkin verran, osa erittäin 
paljon, selvästi tai oleellisesti. 

97. Koulutus on kivijalka. (S69N5e) 

98. Koulutustaso korreloi melko vahvasti myönteisten kielnhuoltoasenteiden 

kanssa, mutta ei täysin (P28M4e) 

Kun informantti on sitä mieltä, että koulutustaustalla ei ole mitään tai ainakaan 

merkittävää vaikutusta kielenhuoltoasenteisiin, hän usein ajattelee, että kielen-

huoltoasenteiden koetaan olevan toimituksen kaikille työntekijöille yhteinen asia.  

99. Suomen kielioppi on varmasti kaikilla hallussa, ja halu välttää virheitä on 

yhteinen. (P37M1e) 

Taulukossa 18 esittelen medioittain vastaajien käsitykset siitä, vaikuttaako koulu-

tustausta työntekijöiden kielenhuoltoasenteisiin. Selvästi voimakkaimmin koulu-

tustaustan uskotaan vaikuttavan asenteisiin Yleisradion, mutta melko voimak-

kaasti myös paikallislehtien työntekijöiden vastauksissa. Kuten on jo tullut esille, 

paikallislehdissä koulutustaustat ovat yleensä hiukan heterogeenisempiä kuin 

muualla, kun taas Yleisradiossa koulutustaustat ovat pääsääntöisesti yhtenäisem-

mät. Mielipiteet koulutustaustan vaikutuksesta kielenhuoltoasenteisiin hajautuvat 

eniten muissa sanomalehdissä.  
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Taulukko 18. Mielipiteet koulutustaustan vaikutuksesta kielenhuoltoasenteisiin medio-

ittain. 

Koulutustaustan vaikutus  

kielenhuoltoasenteisiin 

Paikallislehdet Sanomalehdet Yleisradio Yhteensä 

 f % f % f % f % 

Vaikuttaa 38 51 42 46 40 61 120 52 

Ei vaikuta 30 41 36 39 17 26 83 36 

Ei osaa sanoa 6 8 14 15 9 14 29 13 

Yhteensä 74 100 92 100 66 100 232 100 

Taulukko 19. Mielipiteet koulutustaustan vaikutuksesta kielenhuoltoasenteisiin suh-

teessa vastaajien koulutustaustaan. 

Koulutustaustan 

vaikutus kielenhuolto-

asenteisiin 

Paikallislehdet Sanomalehdet Yleisradio Yhteensä 

 

Vastaajan  
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Ei kerro 12 12 1 25 20 19 9 48 20 9 7 36 52 40 17 109 

Akateemisia opintoja 11 5 1 17 4 5 1 10 11 3 2 16 26 13 4 43 

Akateemisia suomen 

kielen, tiedotusopin tai 

journalistiikan opintoja 

11 5 1 17 14 9 3 26 8 3 0 11 33 17 4 54 

Muita alan opintoja 2 3 0 5 1 0 0 1 1 1 0 2 4 4 0 8 

Ylioppilas tai muita 

opintoja 

2 5 3 10 3 3 1 7 0 1 0 1 5 9 4 18 

Yhteensä 38 30 6 74 42 36 14 92 40 17 9 66 120 83 29 232 

 

Taulukko 19 havainnollistaa mielipiteet koulutustaustan vaikutuksesta kielenhuol-

toasenteisiin suhteessa vastaajan omaan koulutustaustaan. Etenkin akateemisia 

opintoja tehneet ovat pääsääntöisesti eri medioissa sitä mieltä, että koulutustausta 

vaikuttaa kielenhuoltoasenteisiin. Sukupuolten välillä ei ole merkittäviä eroja sii-

nä, miten koulutustaustan arvioidaan vaikuttavan kielenhuoltoasenteisiin. Taulu-

kossa 20 esittelen vastaukset ikäjakauman mukaan, kuitenkin niin, että olen jättä-
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nyt vähäisten vastaajamäärien vuoksi kaikkein nuorimman vastaajan ja kaikkein 

vanhimmat vastaajat tarkastelun ulkopuolelle. Taulukosta voi havaita, että sekä 

nuorimpien (21–30-vuotiaiden) että vanhimpien (51–60-vuotiaiden) vertailukel-

poisten ikäryhmien mielipiteet koulutustaustan vaikutuksesta jakautuvat melko 

selvästi kahtia kahden ääripään välillä. Toisaalta taas 31 vuotta täyttäneistä suurin 

osa uskoo koulutuksen vaikuttavan asenteisiin.  

Taulukko 20. Mielipiteet koulutustaustan vaikutuksesta kielenhuoltoasenteisiin ikä-

ryhmittäin.  

Koulutustaustan vaikutus asenteisiin 21–30 vuotta 31–40 vuotta 41–50 vuotta 51–60 vuotta 

 f % f % f % f % 

Vaikuttaa 16 44 27 56 48 53 26 48 

Ei vaikuta 16 44 14 29 30 33 22 41 

Ei osaa sanoa 4 11 7 15 12 13 6 11 

Yhteensä 36 100 48 100 90 100 54 100 

 
Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että eniten opiskelleet kiinnittävät kielen-
huoltoasioihin eniten huomiota. Vaikka lomakkeessa ei mitenkään vihjattu, että 
koulutustausta tarkoittaa nimenomaan korkeaa koulutusta, osa tuntuu ymmärtä-
neen asian niin ja saattaa arvottaa koulutuksen ja asenteen esimerkiksi paremmak-
si, kuten esimerkissä 100. Useista vastauksista on tulkittavissa ajatus siitä, että 
mitä parempi koulutus on, sitä tärkeämpänä kielenhuoltoa pidetään tai sitä enem-
män kannetaan huolta kielestä.  

100. Mitä parempi koulutus, sitä parempi kielenhuoltoasenne. (Y51N3e) 

Aineistosta nousee esiin ajatus siitä, että kielenhuoltohalukkuuden lisäksi tarvi-

taan tietoa ja taitoa, joita koulutus tarjoaa. Osa vastaajista on huomannut, että 

koulutus tarjoaa välineen huomata mahdolliset virheet ja puuttua niihin. Lisäksi 

koulutuksen arvioitiin antavan valmiuksia tietojen täydentämiseen sekä tietoa ja 

tiedonhakuhalukkuutta. Suominen (1998: 47) on havainnut, että opiskelu madal-

taa tiedonhakukynnystä ja lisää tietoa kielenhuollon apuneuvoista. Tiedon määrä 

lisää myös informanttieni mielestä myönteistä asennetta ja osoittaa kielenhuollon 

tärkeyden. Sen lisäksi, että kielenhuoltoasenteita kommentoidessaan vastaajat 

alkavat usein puhua kielitaidosta, koulutustaustan vaikutuksen arvioidaan toisi-

naan ilmenevän kielenhuollon arvostamisena, kiinnostavuutena tai aseman koros-

tumisena. Sanallisissa perusteluissa osa vastaajista tuntuu liittävän kielenhuolto-

taidot ja -asenteet melko saumattomasti yhteen. Koulutus antaa kritiikinsietoky-
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kyä ja uskallusta puuttua kielenhuoltoasioihin. Vähiten koulutetut ovat usein epä-

varmimpia eivätkä välttämättä uskalla ottaa kielivirheitä puheeksi. Informantti voi 

ajatella, että kielitaju ei riipu koulutustaustasta. Toinen informantti on sitä mieltä, 

että kirjoittajaksi synnytään, kuten esimerkissä 101. Tällöin kirjoittaminen ym-

märretään laajasti luovana toimintana, johon kuuluu muutakin kuin vaikkapa 

kielioppisääntöjen hallinta. 

101. Ilman muuta koulutuksesta on etua. Toisaalta olen sitä mieltä, ettei edes 

koulutus pelasta toimittajaa, joka ei ole ÓsyntynytÓ [sic!] kirjoittajaksi. 

Ilmaisemisen taitoa ei opita koulun penkillä. (S21N4e) 
 
 

Koulutustaustan ja kielenhuoltoasenteiden väliseen korrelaatioon uskovat huo-

mauttavat, että asenteisiin vaikuttaa myös asennoituminen suomen kieleen ja sen 

oikeinkirjoitukseen tai työhön. Asenteisiin vaikuttavia seikkoja nimeävät myös ne, 

jotka eivät usko koulutustaustan vaikuttavan kielenhuoltoasenteisiin. Vastaajat 

ehdottavat vaihtoehtoisia kielenhuoltoasennevaikuttajia luonteesta kritiikinsietoon 

tai yleisestä ilmapiiristä kielenhuoltokiinnostukseen. Lisäksi asenteisiin vaikutta-

vat esimerkiksi työtehtävät, murretaustat tai päämäärä. Myös oma aktiivinen 

kielen harrastus voi vaikuttaa kielenhuoltoasenteisiin. Toisinaan työkokemuksen 

vaikutusta asenteisiin pidetään tärkeämpänä kuin koulutustaustaa.  

102. Asenteisiin ei koulutustausta varsinaisesti vaikuta. Enemmänkin luonteen-

piirteet. Toinen hyväksyy puutteellisuutensa, toinen ei. (P2M3e)  

Kielioppi, oikeakielisyys ja virheet tulevat puheeksi eri-ikäisten informanttien 

vastauksissa (käsitteet oikeakielisyys ja kielioppi sekaantuivat lähes poikkeuksetta 

jo lukioikäisille tehdyssä kyselyssä, ks. Hiidenmaa 2003: 31). Yksittäiset vastaajat 

kritisoivat nykyajan koulutusta, joka ei heidän mielestään korosta kielioppia riit-

tävästi. He uskovat sen vaikuttavan osaltaan kielenhuoltoasenteisiin. Nuoren ja 

vanhan sukupolven vastakkainasettelu tulee esiin joissakin vastauksissa (ks. myös 

esim. Eloranta 2013: 21; Sahi 2013: 16, 42). Jonkinlaista ”vanhan hyvän ajan” 

kaipuuta on nähtävissä, kun yli 50-vuotiaat informantit kommentoivat nuorison 

kielitaitoa ja asennoitumista kielenhuoltoon. Myös Hiidenmaa (2003: 33) on ha-

vainnut, että kielestä puhutaan subjektiivisten kärjistysten ja vastakohta-

asettelujen avulla samalla tavalla kuin ”ennen kaikki oli paremmin” -puheessa. 

Nuoret informantit tuovat kuitenkin vastakkaista näkökulmaa esiin vastauksissaan.  

103. Vanhan kansakoulun käyneet tarkempia ja pitävät hyvää kieltä ensiarvoi-

sen tärkeänä, nuoremmille ei niin tärkeää ("sisältö ratkaisee"). (S47M5e)  
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104. Vanhemmat kansakoulun käyneet arvelevat, että nuoremmille kielenhuolto 

ei ole niin tärkeää, mutta se ei pidä paikkaansa. Kyllä pilkut kiinnostavat 

meitäkin. (S32M2e)  

Kysymykseen vastaamatta jättäminen liittyy vastauksissa toisinaan siihen, että 
kielenhuollon periaatteista ei keskustella toimituksessa tai keskusteluyrityksestä 
on jäänyt ikävä muisto. 

105. EN OLE KEHDANNUT OTTAA AIKOIHIN PUHEEKSI KOKO ASIAA 

KUN TALOON TULTUANI 20 V SITTEN SAIN HETI PYYHKEITÄ 

(S91N5e) 

Yksittäisissä vastauksissa on havaittavissa kritiikkiä niin sanottua kielitoimisto-

kieltä kohtaan, jonka koetaan ehkä olevan aivan eri maailmasta kuin toimittajien 

käyttämän kielen.  

106. on plussaa, mutta kielenhuoltaja olisi jo rasitus, sillä hekin ovat asioissa eri 

linjoilla, ja lehti usein valitsee oman linjansa,joka voi olla alkuun eri kuin 

jonkun kielenhuollon koulukunnan kanta (S18N4m) 

107. Korkeakoulutaustaiset ovat paljon tarkempia oikeakielisyyden suhteen. 

(Joskus arvostelijoilla kyllä kielikorva pettää, se on mielestäni vakavampi 

juttu kuin noudattaa täsmällisesti kielitoimiston virkamiestyönä muokkaa-

maa kieltä.) (S65M5m) 

6.4 Kielenhuollon periaatteista joustaminen 

Tässä alaluvussa tarkastelen kielenhuollon periaatteista joustamista toimituksissa. 

Joustamisella tarkoitan kielenhuollon suosituksista poikkeamista joissakin erityis-

tilanteissa. Tällaisia tilanteita voi tulla vastaan mainoskielessä. Käsittelen tässä 

luvussa myös kyselylomakkeen kohdan, jossa tiedustelin, miten puhekielen vari-

aatio saa näkyä paikallisen murteen tai puhekielen käytössä toimituksen teksteissä. 

6.4.1 Kielenhuolto ja mainoskieli 

Joukkoviestimet ovat ensi sijassa liikeyrityksiä yhä yleisemmin (Jyrkiäinen 2008: 

8), ja Olkinuoran (2012: 23) mukaan sanomalehtien ansaintamalli on perinteisesti 

perustunut mainoksista ja lehtien myynnistä kertyviin tuloihin. Olkinuora toteaa, 

että valtaosa tilattavista lehdistä ansaitsee enemmän mainostuloilla kuin tilaus- tai 

irtonumeromyynnillä. Tiedustelin kyselylomakkeessa: Joudutteko joustamaan 
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kielenhuoltoperiaatteissanne esimerkiksi ilmoituksenteossa? Olen edellä jo kom-

mentoinut kysymyksenasetteluni tietoista provosoivuutta. Se ei kuitenkaan auto-

maattisesti tarkoita sitä, että informantit eivät vastaisi kieltävästi tai jättäisi vas-

taamatta kysymykseen.  

Taulukko 21. Kielenhuollon periaatteista joustaminen medioittain. 

Joustetaanko periaatteista? Paikallislehti Sanomalehti Yleisradio Yhteensä 

 f % f % f % f % 

Eivät jousta tai eivät tee 26 35 53 58 42 64 121 52 

Joustavat 46 62 23 25 2 3 71 31 

Ei osaa sanoa 2 3 16 17 22 33 40 17 

Yhteensä 74 100 92 100 66 100 232 100 

 

Kuten taulukko 21 osoittaa, medioiden vastausten välillä on eroja. Selvästi 

useimmin kielenhuoltoperiaatteista joustetaan paikallislehdissä. Paikallislehdissä 

ovat aineistoni ainoat yhden hengen toimitukset, ja toimitukset ovat pääsääntöi-

sesti muutenkin pienehköjä. Paikallislehtien informanttien vastauksista onkin 

nähtävissä, että ilmoitusten tekeminen voi olla saumaton osa muuta toimitustyös-

kentelyä, kun taas etenkin suurissa sanomalehdissä on usein erillinen ilmoitus-

osasto. Tutkimukseni perusteella toimituksen työntekijä voi joutua tinkimään 

kielenhuoltokannastaan pitääkseen asiakkaansa tyytyväisenä. Okkonen (1961: 

256) totesi jo 1960-luvulla asiakkaan olevan lehtialalla aina oikeassa. Tämä nä-

kyy edelleen toimitusten arjessa. Esimerkin 108 informantti siteeraa vanhaa peri-

aatetta ja nostaa samalla vastauksessaan esiin oikeakielisyydestä puhumisen. Ku-

vatessaan periaatteiden ristiriitaa informantti käyttää sotametaforaa. 

108. -Valitetavasti ”asikas on aina oikeassa” periaate sotii joskus oikeakielisyy-

den periaatetta vastaan. (P19M4e) 

Vaikka asiakas olisi aina oikeassa, jo Löyttyniemen (1981: 28) mukaan lehden 

toimittaminen on luovaa työtä, jossa johtotähtenä on oltava korkea toimitukselli-

nen taso. Yli puolet vastaajista ei joko tee ilmoituksia tai ei joudu joustamaan 

kielenhuoltoperiaatteistaan ilmoituksenteossa. Etenkin muissa sanomalehdissä ja 

Yleisradiossa nousi voimakkaasti esiin se, että ilmoituksenteko ei kuulu toimituk-

selle. Yleisradion informantit eivät aina ymmärtäneet kysymyksen tarkoittavan 

vain esimerkinomaisesti ilmoituksentekoa eivätkä antaneet vaihtoehtoista esi-
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merkkiä omasta työstään. Vastauksissa nousee jonkin verran esille se, että infor-

mantit eivät tee ilmoituksia eivätkä mielestään joustaisi, vaikka tekisivätkin.  

109. Emme tee ilmoituksia toimituksessa. En jousta kielenhuoltoperiaatteista 

minkään tekosyyn varjolla. (S29M2e) 

Vastauksissa sukupuolten välillä suhtautumisessa ei ole juuri eroja. Taulukossa 22 

esittelen vastaukset ikäryhmittäin, kuitenkin niin, että aineiston nuorin informantti 

ja vanhimmat informantit on jätetty erillistarkastelun ulkopuolelle heidän vähäi-

sen lukumääränsä vuoksi. Heidän vastauksensa on kuitenkin laskettu mukaan 

Yhteensä-sarakkeeseen. 21–30-vuotiaiden informanttien vastauksissa korostuu 

selvimmin jyrkkyys siinä, että he eivät jousta ilmoituksenteossa tai tee ilmoituksia.  

Taulukko 22. Kielenhuollon periaatteista joustaminen ikäryhmittäin. 

Joustetaanko periaatteista? 21–30 vuotta 31–40 vuotta 41–50 vuotta 51–60 vuotta Yhteensä 

 f % f % f % f % f % 

Eivät jousta tai eivät tee 24 67 21 44 44 49 29 54 121 52 

Joustavat 3 8 16 33 34 38 17 31 71 31 

Ei osaa sanoa 9 25 11 23 12 13 8 15 40 17 

Yhteensä 36 100 48 100 90 100 54 100 232 100 

 

Taulukossa 23 esittelen ammattinimikkeittäin ne vastaajat, joita on enemmän kuin 

viisi aina ammattiryhmässään. Kuitenkin Yhteensä-sarakkeeseen on laskettu mu-

kaan myös tuottajien, toimitusharjoittelijan ja ei osaa sanoa -ryhmän vastaukset. 

Taulukko osoittaa, että etenkin päätoimittajat tietävät toimituksen linjan: yksikään 

heistä ei jätä vastaamatta kysymykseen tai ei osaa sanoa. Päätoimittajien mielipi-

teet myös jakautuvat kahtia. Liki 60 prosenttia vastaajista joustaa kielenhuollon 

periaatteista, mutta toisaalta hiukan yli 40 prosenttia ei jousta. Tämä kertonee siitä, 

että työssään taloudellisessa vastuussa olevat päätoimittajat tietävät, miten ihan-

teet toteutuvat käytännön työssä. 
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Taulukko 23. Kielenhuollon periaatteista joustaminen tehtävänimikkeittäin. 
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 f % f % f % f % f % f % f % f % 

Eivät jousta 

tai eivät tee 

60 57 25 41 10 59 6 43 6 60 4 40 4 67 121 52 

Joustavat 17 16 36 59 4 24 5 36 2 20 5 50 1 17 71 31 

Ei osaa 

sanoa 

29 27 0 0 3 18 3 21 2 20 1 10 1 17 40 17 

Yhteensä 106 100 61 100 17 100 14 100 10 100 10 100 6 100 232 100 

 

Aina vastaajat eivät tiedä, joustetaanko ilmoituksenteossa kielenhuollon periaat-

teista, ennen kuin näkevät lopputuloksen lehdestä: Näköjään, harmillista kyllä. 

(S49N5e). Ilmoitusten kielenhuoltoon vaikuttaa myös ilmoituksentekijöiden suh-

tautuminen asiaan, kuten esimerkki 110 osoittaa. 

110. Ilmoitusten suhteen ei juuri ole kielenhuoltoa. Jos kässärissä lukee 

PIRKKA SIKANAUTA JAUHELIHA, niin hyvin todennäköisesti niin lukee 

ilmoituksessakin. Ilmoituksen tekijä sanoo, että ilmoittaja haluaa sen niin 

laitettavan. (P23M4e) 

Toimitukseen tulee jonkin verran valmista ilmoitusaineistoa sähköisesti. Mainos-

toimiston tekemään ilmoitukseen ei välttämättä pysty tekemään muutoksia, vaik-

ka toimituksen henkilökunta huomaisikin siinä jonkin kielivirheen lehdenteon 

aikana. Joissakin vastauksissa todetaan, että paikallisten ilmoittajien kanssa voi 

neuvotella, mutta esimerkiksi mainostoimistoista valmiina kuvatiedostoina tulevi-

en konvertoitujen ilmoitustiedostojen muokkaaminen ei ole edes mahdollista 

toimituksessa. 

111. -pakkohan se on, jos kama tulee valmiina mainostoimistolta, mutta kaikki 

omat “lähiasiakkaat“ kysyvät meiltä neuvoja (P21M4e) 

Muutamat luonnehtivat esimerkkien avulla, miten kielenhuoltoperiaatteista jous-

tetaan ilmoituksenteossa tai muissa tilanteissa. Esimerkiksi hirvittävän pitkiä 

yhdyssanoja voi olla lukijan kannalta parempi pilkkoa tai rikkoa kieltä tehokeinon 

takia (P43N3e). Ilmoituskielessä voi olla iskevämpi ilmaisu, jossa lauserakenne 
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ei ole välttämättä täydellinen (P59N5m), tai jonkin verran puhekielisiä ilmauksia 

tai luettelonomaisia puutteellisia lauseita (S63N4e). Toisinaan vaikkapa otsikoin-

nissa tai itse leipätekstissä joutuu ottamaan hieman vapauksia, joiden tulisi kui-

tenkin olla aina perusteltuja (S32M2e). Myös lööppien laatimisessa kieltä voi 

joutua yksinkertaistamaan: jättämään typografisista syistä pilkkuja pois 

(S47M5e). Lisäksi joissakin ilmaispalstan ilmoituksissa työntekijä voi joutua 

tilanpuutteen tai palstan luonteen vuoksi tekemään väkivaltaa eli esimerkiksi ly-

hentämään sanoja toisin kuin ”pitäisi” tai kirjoittamaan lauseita, jotka ovat päin 

pyllyä (S82N4m). 

6.4.2 Kielenhuolto ja puhekielen variaatio 

Kielikäsitystämme voidaan luonnehtia grafisentriseksi eli kirjakielen ohjaamaksi. 

Kirjoitus ja standardikieli määrittävät tapamme katsoa kieltä. (Hiidenmaa 2003: 

239.)144  Kielenhuollon näkökulmasta puhekieli on Mäntysen mukaan perinteisesti 

määritelty kielteisesti (Mäntynen 1996: 510). Nykyisin kuitenkin vaikuttaa siltä, että 

kirjoitetun yleiskielen ja puhekielen raja on muuttunut aiempaa häilyvämmäksi. 

Kielikäsityksemme on muuttunut yksilön vapautta suosivaan suuntaan. (Mantila 

2002: 6; Luutonen 2007: 224.) Myös julkinen kielenkäyttö sisältää aikaisempaa 

enemmän variaatiota (Heikkinen & Mantila 2011: 27), ja alueellisuus ja yksilölli-

syys ovat läsnä suomalaisessa kielellisessä ilmastossa (Mantila 2010: 189). Kirjai-

lija Matti Mäkelä (2000) on jopa väittänyt, että murteella kirjoittamisesta on tu-

lossa kaunokirjallisuutemme ”yleiskieli”.  

Suomalainen kielimaisema näytti Luutosen (2007: 223) mukaan vielä 1970-

luvulla erilaiselta kuin nykyisin. Nuolijärvi (1986: 85) toteaa, että murteeseen alet-

tiin suhtautua 1970-luvulla aiempaa hyväksytympänä kielimuotona. Palander (2011: 

16) puolestaan huomauttaa, että murteet ovat nousseet laajan kiinnostuksen koh-

teeksi Suomessa viimeksi 1990-luvulla eikä kiinnostus murteisiin ole laantunut 

2000-luvullakaan. Yleiseurooppalainen murrebuumi nimittäin alkoi 1990-luvulla 

(ks. esim. Palander 2011: 16; Mielikäinen & Palander 2014: 30). Murrebuumilla 

tarkoitetaan murteelle kääntämisen ja murteella kirjoittamisen yleistymistä ja 

                                                        
144 Häkkisen (2008: 185) mukaan 1900-luvun alussa pidettiin tiukasti kiinni 1800-luvun lopun periaat-
teesta, jonka mukaan sivistyneen puhekielen oli oltava mahdollisimman paljon kirjakielen kaltaista. 
Murteiden puhumisesta saattoi saada koulussa jopa rangaistuksen. Murteiden yläpuolelle kohotetun 
kirjakielen tehtäväksi tuli yhdistää eri murteita puhuvat suomalaiset (Paunonen 1992: 170). Toisaalta 
vielä joitakin vuosikymmeniä sitten esimerkiksi Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan murreasua 
korjaili kolme kielentarkastajaa. Siihen aikaan nähtiin vain kaksi vaihtoehtoa: joko kirjakieli tai niin 
sanottu aito murre. (Varpio 2000: 6–8, 1980: 83–86.) 
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uudenlaisiin teksteihin leviämistä (Koski 2002: 53).145 Murteiden viime vuosi-

kymmeninä läpikäymä arvonnousu ilmenee Mielikäisen ja Palanderin (2014: 241) 

mukaan myös suomalaisten asenteissa. 

Murrebuumin käynnistymiseen liittyy paikallisradioiden toiminnan alkami-

nen. 146  Kaupallinen paikallisradiotoiminta alkoi Suomessa, kun valtioneuvosto 

myönsi ensimmäiset yksityiset toimiluvat tammikuussa 1985 (Lvm 2013). Mur-

rebuumin alkuvaiheisiin liittyy myös Asterix-sarjakuva-albumin julkaiseminen 

savon murteella vuonna 1997 (ks. esim. Koski 2002: 70), minkä jälkeen murre-

buumi on tuottanut useita murteella kirjoitettuja julkaisuja (ks. esim. Mielikäinen 

2001: 4, 7). Paunonen (2001: 236) näkee murteiden, puhekielen ja slangin käytön 

myös kirjallisessa muodossa osoittavan niiden arvonnousua.  

Luutonen (2007: 223) yhdistää nykyisen kirjoitetun kielen variaation sähköi-

siin viestintä- ja joukkotiedotusvälineisiin. Lappalainen ja Vaattovaara (2005: 106) 

puolestaan näkevät paikallisradioiden lisäksi lehdistön ja internetin olennaisena mur-

rebuumin osana. Mielikäinen (2001: 7) huomauttaa viihteellisyyden olevan murre-

buumin keskeinen piirre. Suhola, Turunen ja Varis (2005: 150) taas ovat havain-

neet lehtijuttujen kielessä pyrkimystä sisältöjen viihteellistymiseen. Tämä näkyy 

muun muassa murteiden tietoisena käyttönä, ja he näkevät ilmiön taustalla medi-

an pyrkimyksen liiketaloudelliseen voittoon. Karvonen (1997: 5) puolestaan näkee 

murrelehdet ja murreuutiset paikallisidentiteetteinä, joita rakennetaan kielen avul-

la. Mielikäinen ja Palander (2014: 8) huomauttavat monien puhekieltä koskevien 

ajattelumallien ja stereotypioiden näyttävän periytyvän jonkinlaisena yhteisenä 

tietona sukupolvelta toiselle.  

Otin murrebuumin vaikutuksen toimitushenkilökunnan tuottamiin teksteihin 

huomioon tiedustelemalla: Saavatko paikalliset murteellisuudet tai puhekielisyy-

det näkyä lehtenne / toimituksenne teksteissä? Miten esimerkiksi? Informanteista 

vain yksi viittaa murrebuumiin suoraan kommentoimalla murteiden nousua muo-

tiin (Y10M3e). Murrejulkaisuista mainitaan nimeltä Aleksis Kiven Seitsemän 

veljestä stadiksi [Seittemän broidii] sekä jouluevankeliumi karjalan murteella 

(Y25N5e). 

Esittelen vastausten jakauman taulukossa 24. Pietilä (1995: 34) toteaa, että 

paikallisjournalismi arvostaa paikallista kulttuuria ja murteen oikea kunnioitus on 

parasta paikallisperinteen vaalimista. Kuitenkin Karttusen (1995: 126) mukaan 

                                                        
145 Murrebuumista ks. myös esim. Mielikäinen (2001: 4, 6); Mantila (2002: 6, 2004: 336–339); Lappa-
lainen & Vaattovaara (2005: 106). 
146 Ks. esim. Paunonen (1996: 552); Mantila (1997: 10, 2004: 334–335); Lappalainen & Vaattovaara 
(2005: 98); Heikkinen & Mantila (2011: 27). 
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paikallislehdissä on asiallista ja ammattitaitoista yleiskieltä, josta ei juuri löydy 

huumoria ja paikallista säväystä. Paikallinen sanasto lujittaisi hänen mielestään 

lukijan ja lehden suhdetta. Tilanne on muuttunut Karttusen ajoista, sillä murre-

buumi näkyy informanttieni viestinten teksteissä.  

Vastaajista peräti 86 prosenttia on sitä mieltä, että paikalliset murteellisuudet 

tai puhekielisyydet saavat näkyä tiedotusvälineen teksteissä, joskin niiden näky-

mistä usein rajattiin joihinkin tilanteisiin tai yhteyksiin. Paikalliset murteellisuu-

det ja puhekielisyydet nähdään usein myös tyylikysymyksenä: informantit puhu-

vat tyylistä (8 informanttia), tyylikeinosta (4), tyylikysymyksestä (1), tyylilajista 

(1), tyylillisistä mausteista (1), tyylitajusta (1) tai tyylitekijästä (1). Vain 12 pro-

senttia on ehdottomasti sitä mieltä, että paikalliset murteellisuudet ja puhekieli-

syydet eivät saa näkyä. Kaksi prosenttia vastaajista ei ota asiaan selvää kantaa tai 

ei osaa sanoa. Useimmiten vastaajat puhuvat lähinnä murteiden käytöstä, mutta 

osa kommentoi puhekielisyyksiäkin. Sukupuolten välillä vastauksissa ei ole mer-

kittävää eroa.  

Sen lisäksi, että esimiehet voivat olla allergisia puhekielisyyksien ja murtei-

den käyttämiselle (S32M2e), toinen yksittäinen vastaaja näkee murteellisuuksia 

toimituksensa teksteissä liikaakin:  

112. Liian paljon, otsikoisa esimerkiksi ollut varsin usein. Olen itse tullut tänne 

muualta, ja minua häiritsevät murretekstit. (S24N4e)  

Taulukko 24. Murteellisuuksien ja puhekielisyyksien käyttö toimituksen teksteissä 

medioittain.  

Käytetäänkö  

murteellisuuksia ja 

puhekielisyyksiä? 

Paikallislehdet Sanomalehdet Yleisradio Yhteensä 

 f % f % f % f % 

Käytetään 68 92 79 86 53 80 200 86 

Ei käytetä 6 8 9 10 12 18 27 12 

Ei osaa sanoa 0 0 4 4 1 2 5 2 

Yhteensä 74 100 92 100 66 100 232 100 

 
Jo Rapola (1965: 135) totesi aikoinaan, että aidointa suomea ovat kansanmurteet. 
Mielikäinen ja Palander (2014: 84, ks. myös 2014: 241) ovat havainneet, että 
usein murteisiin liitetään aitouden arvioiminen. Jos murteita nimittäin verrataan 
tasoittuneisiin, sekoittuneisiin tai slangimaisiin murteisiin, ne ovat aitoja. He 
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(2014: 86) toteavat nykysuomalaisten ymmärtävän puhtaalla ja aidolla lähes 
samaa. Puhtaus voi viitata murteiden vahvuuteen. Yksittäiset informanttini puhu-
vatkin puhtaasta puhekielestä ja puhtaasta Rauman giälestä.147 Sitäkin useammin 
aineistossani nousee puheeksi murteen kirjoittaminen ”oikein” (7 informanttia), 
mikä saa pohtimaan, vaikuttaako taustalla ajatus jonkinlaisesta kirjoitetun mur-
teen ideaalista standardista.  

Nyrkkisääntönä voi olla: käytä, jos tiedät tekeväsi oikein, älä ellet tiedä (1). 
Lisäksi oikeellisuudesta voi olla monta mielipidettä (1), ja oikeinkirjoituksesta on 
oltava varmuus (1). Ne, jotka eivät suosi murteen ja puhekielen käyttöä tiedotus-
välineen teksteissä missään yhteydessä, eivät välttämättä perustele kantaansa. 
Toisaalta he voivat vedota ymmärrettävyyteen (4) tai selkeyteen (1). Murteellisuus 
voi saada näkyä, kunhan ilmaisut eivät tee kirjoituksesta liian vaikeasti avautuvia 
(1). Murteellisuuksien ja puhekielisyyksien mainitaan toisinaan olevan raskassou-
tuista (1), raskasta luettavaa (1), vaikea lukea (1), vaikeaa (1) tai vaikeasti hallit-
tavaa (1). 

Informantit mainitsevat toisinaan edellytyksiä, joiden toteutuessa murteelli-
suuksia tai puhekielisyyksiä voidaan käyttää viestimen teksteissä. Niitä voidaan 
käyttää tarvittaessa (1), silloin kun sopii (1), sopivissa paikoissa (1), tilanteen 
mukaan (1), tilanteen niin vaatiessa (1), tilanteeseen ja haastateltavan suuhun 
sopivasti (1), tilanteeseen niin sopiessa (1) tai kun puhekielisyyksien tai murteen 
käyttäminen luonnehtii hyvin jutun sisältöä tai on hauska (1). Käyttö tapahtuu 
harkitusti (6), hallitusti (2), maltillisesti (1), rajoitetusti (2) tai joskus valikoiden 
(1), ja käyttöön liittyvät tietyt pelisäännöt (1), pieteetti (1), taito (1), tarkkana 
oleminen (1) tai varmuus ja välttäminen (1). Puhekielen variaation käyttäminen 
riippuu aiheesta (1), juttutyypistä (3) tai julkaisupaikasta (1). Edellytyksenä voi 
olla myös luontevuus (1) tai neutraalius (1). Niiden käyttö voi olla poikke-
us(tapaus) tai tapahtua poikkeuksellisesti (7) tai satunnaisesti (1), ei kuitenkaan 
liian usein (1) eikä liikaa (3). Niiden käyttäminen ei saa olla itseisarvo (1), eikä 
niitä käytetä itsetarkoituksellisesti ja taajaan (1). Käytön on oltava johdonmukais-
ta (2), siihen on oltava peruste, perusteltu syy tai sen tulee olla perusteltua tai 
tapahtua perustellusti (4).  

113. Jos haluaa kirjoittaa murtteella on juttu oltava sitäkin alusta loppuun 

saakka. Murre sopii joihinkin reppiksiin ja henkilöjuttuihin. Puhekieltä pyri-

tään välttämään. (P8M4e) 

                                                        
147  Tässä alaluvussa olen kiinnittänyt informanttien mainitsemia esimerkkejä esitellessäni erityistä 
huomiota siihen, että vastauksessa mainittuja alueita tai paikkakuntia ei pysty yhdistämään tiettyyn 
informanttiin. Siksi informantin koodi ei välttämättä näy hänen vastauksensa perässä. 
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114. Poikkeuksellisesti. On vaikeasti hallittava tyylikeino, koska käytettäessä 

murrekin on osattava kunnolla. (P68N4e) 

115. Saavat suorissa lainauksissa tai niihin viittaavissa lauseissa, mutta usein 

ongelmana on, että tilanteen myötäeläneen kirjoitta-jan mielestä ne tuovat 

lisäväriä, mutta lukija ei pääse samalle aaltopituudelle, jolloin yleiskieli 

olisi ollutkin parempi ratkaisu. Murre ja puhekieli vaativat kirjoittajalta 

paljon. (S57M4e) 

Aina informantit eivät ole täysin varmoja toimituksensa linjasta puhekielisyyksien 

ja murteellisuuksien käyttöön, kuten esimerkeissä 116 ja 117. Tästä syntyy vaiku-

telma, että toimituksessa ei välttämättä ole yhteisesti keskusteltu siitä, mikä on 

toimituksen linja niiden käytössä. Tällaista epävarmuutta ei kuitenkaan ole yh-

denkään paikallislehden informantin vastauksissa. Tämä kertonee siitä, että puhe-

kielen variaatio liittyy keskeisesti paikallisuuteen, johon on luotu toimituksen 

yhteinen linja tai josta on muuten keskusteltu toimituksessa. Myöskään päätoimit-

tajien ammattiryhmä ei epäröi kertaakaan vastatessaan kysymykseen siitä, saavat-

ko paikalliset murteellisuudet tai puhekielisyydet näkyä toimituksen teksteissä. 

116. EN TIEDÄ ONKO YRITETTY (S91N5e) 

117. Kyllä kai. (Y64N5e)  

Yleisradion informantit korostavat yleiskielen käyttämistä teksteissä. Passiivi-

muotoinen tai monikon ensimmäisessä persoonassa taipuva verbi viittaa siihen, 

että suositus tulee jostain muualta kuin vastaajan omasta aloitteesta.  

118. Yleiskieltä suositellaan käytettäväki, murteita ja slangia ei. (Y4N2e) 

119. pyrimme siihen, että paikallistoimituksessamme ei esiinny paikallismurret-

ta. älä kysy miksi. (Y54N2e) 

Jonkinlainen valta-asetelma on nähtävissä siinä, että sallimisen (2) lisäksi murtei-

den ja puhekielisyyksien käyttöä kommentoidessa informantit puhuvat uskaltami-

sesta (1), hyväksymisestä (1) tai luvan kysymisestä (1). Piirteet voivat olla sallittu-

ja (1), tai niiden käyttäminen ei ole kiellettyä (1). Lisäksi niitä voidaan jopa suo-

rastaan kehottaa käyttämään, kuten modaaliverbivalinnat osoittavat esimerkeissä 

120–121.  

120. Ilman muuta, koska ne tuovat lisäsuolan lehden sisältöön. Paikallislehdessä 

murteen tulee näkyä. (P6M2m) 

121. Soveltuvin osin pitää näkyä. Savolainen sutkaus on joka päivä. (S84M5e) 
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Murteilla on Mielikäisen ja Palanderin (2002: 100) mukaan vanhastaan humoris-

tinen leima. Heidän (2014: 101) mukaansa ei-kielitieteilijät saattavat kokea mur-

teen puhumisen humoristiseksi tai hauskaksi ilmiöksi. Murrebuumin yhteydessä 

murteen kirjallisesta käytöstä on tehty heidän mukaansa viihdettä. Jo heidän mai-

nitsemansa Penttilä (1945: 340–341) on ollut sitä mieltä, että humoristinen leima 

ei johdu murteesta, vaan käyttötilanteesta, jossa yleiskieli olisi odotuksenmukai-

nen. Myös aineistoni yksittäisissä vastauksissa tulee esiin, että murteellisuuksia ja 

puhekielisyyksiä voidaan käyttää teksteissä huumori(mielessä) (2) tai kielen leik-

kinä (1). Murretta voidaan käyttää, jos halutaan tuoda juttu lähelle lukijaa tai 

korostaa pohjalaisuutta (1) tai ylläpitää kotiseutuhenkeä (1).  

Kansandialektologiselta kannalta on mielenkiintoista tarkastella, mitä murre-

alueita vastauksissa nimetään tai miten niihin muuten viitataan. Niistä on yhteen-

sä 11 mainintaa, joilla yleensä kommentoidaan nimenomaan puheena olevaa mur-

realuetta. Kainuun murteen (2) lisäksi puheeksi nousevat karjalan tai savon murre 

(1), savon murre ~ savonmurre (2) sekä Turun murre (1). Lisäksi mainitaan laa-

jasti murteet (1) sekä murteiden yksityiskohdista Turun murteen intonaatio (1), 

savolaiset ilmaisut (1) ja itäsuomalainen kielen väri (1). 

Yleiskielen ja murteen sävyerot saatetaan ottaa huomioon, kun halutaan esit-

tää haastateltavat samanarvoisessa asemassa tai asettua samalle tasolle haastatel-

tavien kanssa. Yksittäinen vastaaja esimerkissä 124 tiedostaa myös, että murreil-

mauksille voi olla vaikeaa löytää yleiskielisiä vastineita, joilla olisi sama merkitys.  

122. Kyllä saavat, yleensä kuitenkin vain kirjakielen mausteina. Henkilöhaastat-

teluissa murre näkyy enemmän kuin uutisteksteissä. Itse olen miettinyt sitä, 

että murre saattaa joissain yhteyksissä asettaa ihmiset eriarvoiseen ase-

maan. Jos lehtitekstistä näkyy, että virkamies puhuu kirjakieltä (kuten 

yleensä puhuu) ja tavallinen kansalainen vastaa murteella, niin eikö kansa-

lainen joudu jutussa ikään kuin alakynteen? Sen vuoksi olen ainakin itse 

välttänyt murteen käyttämistä tämäntyyppisisssä uutisjutuissa. Yleisempää 

sääntöä tästä ei tosin lehdessämme ole. (P24N3e)  

123. Päivittäispuolen reportterijutuissa kyllä, samoin jos teen esim. pitkään tv-

juttuun gallup-osan, minusta omissa kysymyksissä voi ja pitääkin puhua 

haastateltavien kanssa samalla "tasolla" eli jopa murretta. (Y44N2e) 

124. Saavat tietysti. Osalla murreilmauksia on aivan oma merkityksensä paikka-

kunnalla, yhtä tarkkaan ilmaisuun ei kirjakielellä pääse. (P62M4m)  

Aiempia suomalaisia kansandialektologisia havaintoja tukee aineistossani se, että 

kaksi informanttia puhuu murteen nuotista (nuotista ks. esim. Mielikäinen & Pa-
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lander 2002: 97). Lisäksi kansandialektologisessa tutkimuksessa vääntää-verbi 

johdoksineen on tunnetuimpia maallikkotermejä. Se on monikäyttöinen ja vakiin-

tunut nimenomaan savolaismurteisen puheen kuvaamisessa.148 Aineistoni vään-

tää-verbi esiintyy kaksi kertaa murteellisena ja kaksi kertaa yleiskielisenä. On 

mielenkiintoista, että molemmat murteelliset tapaukset liittyvät Savossa samassa 

sanomalehdessä työskentelevien informanttien kuvaamaan savon murteen käyt-

töön. Toisaalta taas molemmat yleiskieliset tapaukset kuvaavat murteellisen tai 

puhekielisen ilmauksen pakottamista yleiskieliseksi, mitä kuvataan oudoksi tai 

kummalliseksi. 

125. Kyllä savolaisuus näkyy osassa jutuistamme. Jos joku haastateltava viäntää 

oekeen levveetä savvoo, sitä voi käyttää harkitusti repliikeissä. (S61M2m) 

126. - Saavat, mutta hallitusti, ei itseisarvona vaan sopivina tyylillisinä maus-

teina. Esimerkiksi jos haastateltava itse haluaa ”viäntee” oikein korostetus-

ti jonkun ilmaisun. (S81N4e) 

127. Murteellisuudet ja puhekielisyydet näkyvät lähinnä henkilöhaastatteluissa. 

Joskus jokin mehevä murreilmaisu tai puhekielinen ilmaisu pääsee myös ot-

sikkoon, kun se luonnehtii hyvin jutun sisältöä, on hauska tms. Murretta ei 

kuitenkaan kirjoiteta yksi yhteen –muodossa, vaan ennemminkin haastatel-

lulta poimitaan yksittäisiä hyviä ilmaisuja. Puhekielisyys on tehokeino esi-

merkiksi nuorten sivulla. Itse jätän puhekielisiä ilmaisuja myös toimittamal-

leni lastensivulle. Lapset eivät koskaan puhu esimerkiksi Play Station –pe-

leistä, vaan pleikkarista, joten olisi kummallista, jos vääntäisin heidän pu-

heensa viralliseen muotoon. (S63N4e)  

128. saavat toki. meillä on esimerkiksi vinjetit (yleisönosasto, urheilu jne.) mur-

teellisia. haastatteluissa toiveena on, että murreasua ei käytetä henkilön si-

taateissa, jos ei ole varma oikeinkirjoituksesta. muutama murteellinen il-

maisu jossain henkilöhaastattelussa tuo kyllä väriä ja eloa. On outoa vään-

tää haasteltavan sanoma kirjakielelle, jos hän on sen oikein värikkäästi il-

maissut murteella. puhetapa on osa henkilön persoonaa ja se pitäisi jotenkin 

näkyä myös jutussa. käytämme tarpeen mukaan murreasiantuntijoita. 

(P15N3e) 

Informanttien vastauksissa tulee esiin myös perinteisiä käsityksiä joidenkin aluei-

den murteista, joista informanteilla on kuitenkin oma mielipiteensä. Yksittäisen 

informantin vastauksessa mainitaan Keuruu, jossa sanotaan puhuttavan puhtainta 

                                                        
148 Vääntämisestä ks. Mielikäinen & Palander (2002: 96, 2014: 137–139). 
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suomea, mutta onhan meilläkin täällä murteita ja omia sanontoja. Mielikäinen ja 

Palander (2014: 87) huomauttavat, että usein puhtaana kielenä mainittu Keuruun 

murre on äänne- ja muotorakenteeltaan muita murteita lähempänä nykyistä yleis-

kieltä. Käsitys Keski-Suomen ”puhtaasta kielestä” periytyy Mielikäisen ja Pa-

landerin (2002: 93) mukaan 1800-luvulta Topeliuksen Maamme kirjasta. Kuiten-

kin Häkkisen (2008: 47) mukaan jo Daniel Juslenius (1676–1752) päätyi kannat-

tamaan Keski-Suomen savolaisalueita mietittyään, missä päin maata puhtainta 

suomen kieltä puhuttiin. Mielikäinen ja Palander (2014: 87) huomauttavat käsi-

tyksen Keski-Suomen puhtaasta kielestä perustuvan stereotypiaan, joka liittyy 

siihen, että 1800-luvun lopussa ruotsinkieliset tulivat opiskelemaan suomea puh-

taasti suomenkieliselle alueelle Jyväskylän seudulle.  

Keski-Suomen paikkakunnista aineistossani mainitaan Keuruun lisäksi Hy-

vinkää, joka ei ole vahvalla murrealueella, joten murteet eivät näy juuri millään 

tavalla. Siitä todetaan toisessa vastauksessa näin: -- murteellisuutta ei täälläpäin 

Suomea juuri ole. Aineistossa mainitaan myös Kanta-Häme, jossa murre ei in-

formantin mielestä ole kurssissa. 

Nykyisin arjen suomen kieli varioi vapaa-ajallamme muun muassa puhujan ja 

tilanteen mukaan (Hakulinen ym. 2009: 191). Mielikäisen (2001: 4, 7) mukaan 

murteiden käyttö on laajempaa kuin koskaan niiden aseman noustua. Murteen 

käyttäjien tavoitteena voi olla kielen rikastamisen ja perinteen vaalimisen lisäksi 

yksilöllisyyden puolustaminen tai kansainvälistyvän maailman kotoistaminen. 

Julkinen puhe ja kirjoitettu kieli voivat edustaa nykyisin erilaisia puhekielen muo-

toja (Hiidenmaa 2003: 248). Luutonen (2007: 219) näkee murteellisten tekstien 

julkaisemisen haluna korostaa omaa kielellistä identiteettiä. Ilmapiiri sallii hänen 

mukaansa murteellisen puheen myös televisio- ja radiohaastatteluissa, konteks-

teissa, jotka olivat aiemmin lähes yksinomaan normien mukaiselle yleiskielelle 

varattuja. Paananen (1996a: 521) kommentoi jo 1990-luvun jälkipuoliskolla tie-

dotusvälineiden siirtyneen epämuodollisempaan ilmaisuun perinteisen ajattelun 

mukaisesta kahtiajaosta, joka koski epämuodollista lähikieltä ja muodollista jul-

kikieltä. Koski (2002: 53) on havainnut, että murteita käytetään murrepakinoissa 

ja muissa kotiseutuhenkisissä teksteissä enemmän murteen itsensä kuin asiasisäl-

lön vuoksi. Hänen mukaansa niitä voidaan käyttää kaikissa tekstilajeissa kirjakie-

len tapaan.  

Seuraavaksi esittelen, missä journalistisen genren juttutyypeissä paikalliset 

murteellisuudet ja puhekielisyydet saavat näkyä. Informanttieni mukaan ne saavat 

näkyä hallitusti ja perustellusti esimerkiksi haastatteluissa, sitaateissa, murrepals-

talla, reportaaseissa ja joissakin ilmoitusteksteissä, mutta ei uutisissa. Yleisradion 
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informanttien vastauksissa on nähtävissä yhtiön linja, jonka mukaan toimituksel-

liset tekstiosuudet ovat norminmukaista yleiskieltä. Joissakin tapauksissa alueelli-

suus saa kuulua haastatteluosuuksissa. Paananen (1996a: 522) onkin todennut 

1990-luvulla, että uutiset ovat radion muodollisin puhetilanne. Periaatteena tuntuu 

siis olevan, että murteen käyttö on sallittua tavallista epävirallisemmissa jutuissa. 

Kuutti määrittelee journalistisen genren eli lajityypin muun muassa yksittäisen 

ohjelman tai jutun identiteetiksi, joka noudattaa tiettyjä konventioita. Se voidaan 

nähdä sanoman lähettäjän ja vastaanottajan väliseksi implisiittiseksi sopimukseksi. 

Journalistinen genre on suhteessa muun muassa ohjelman tai jutun tarkoitukseen, 

joka voi olla tiedonvälitys tai viihdyttäminen. (Kuutti 2012 s. v. journalistinen 

genre.) 

Taulukkoon 25 olen ryhmitellyt puhekielen ja murteiden hyväksyttävyyden 

tekstilajeittain eli lehtiteksteittäin. Puhekielisyydet ja murteellisuudet saavat nä-

kyä niin toimituksen omissa kuin lukijoidenkin tuottamissa teksteissä. Murteelli-

suuksien ja puhekielisyyksien käyttö liittyy ylivoimaisesti useimmin haastatelta-

van siteeraamiseen. Informantit mainitsevat haastattelut 67 kertaa sekä lainauk-

set, sitaatit ja lainauksiin liittyvät lauseet 62 kertaa. Vaikka kaikki informantit 

eivät tee eroa, onko kyseessä asiahaastattelu vai henkilöhaastattelu, vastauksissa 

usein mainitaan, että kyseessä on henkilöhaastattelu. Myös murre- ja syntymäpäi-

vähaastattelut nousevat puheeksi. (Ks. myös Kuutti 2012 s. v. haastattelu.) Laina-

us ja sitaatti ovat henkilöhaastateltavan täsmällistä tai sanatarkkaa referointia (ks. 

Kuutti 2012 s. v. lainaus, sitaatti).  
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Taulukko 25. Puhekielen ja murteiden hyväksyttävyys tekstilajeittain. 

Puhekielen ja murteiden hyväksyttävyys tekstilajeittain 

Haastattelut 67 

Lainaukset ja sitaatit 62 

Pakinat 28 

Yleisönosasto 14 

Jutut 11 

Nuorten tekstit ja nuorille suunnatut jutut 10 

Reportaasit 9 

Kolumnit 7 

Otsikot 7 

Muistelukset 7 

Ilmoitukset 6 

Kevye(mmä)t jutut ja ohjelmat 4 

Murrepalstat 4 

Uutistekstit 3 

Vapaamuotoiset jutut 3 

Featurejutut149 2 

Gallupit 2 

Vinjetit150 2 

Muut 1 kutakin, yhteensä 38 

 

Huomattavasti haastatteluja ja lainauksia harvemmin mainitaan pakinat (28 mai-

nintaa), joihin sisältyvät myös murrepakinat, sekä yleisönosastokirjoitukset (14 

mainintaa), jotka ovat lukijoiden kirjoituksia tai kannanottoja (Kuutti 2012 s. v. 

yleisönosasto). Näihin lukijoiden teksteihin kuuluvat myös murresutkaukset ja 

runot. Informantit mainitsevat myös jutut (joihin murre sopii) (11) sekä nuor-

ten tekstit, nuorten haastattelut ja nuorille suunnatut jutut (10). Reportaasit 

mainitaan 9 kertaa. Reportaasit ovat kirjoittajansa persoonallisiin havaintoihin 

pohjaavia, uutista vähemmän ajankohtaisia ja monia lähteitä käyttäviä todellisuu-

den kuvauksia (Kuutti 2012 s. v. reportaasi).  

                                                        
149 Feature tarkoittaa ei-uutismaista erikoisjuttua, joka sisältää human interest -aineistoa, on vapaa-
muotoinen ja usein toteutettu subjektiivisesti. Human interest -jutut pyrkivät vetoamaan tunteisiin. 
(Kuutti 2012 s. v. feature, human interest.) 
150  Vinjetin voi määritellä graafiseksi tunnuskuvaksi, joka opastaa löytämään toistuvan aineiston 
(Kuutti 2012 s. v. vinjetti). Vinjeteillä merkitään erilaisten palstojen otsikoita, ikään kuin palstojen 
logoja. Vinjetinkin voi ajatella tekstiksi, lehden pysyväksi aputekstiksi, joka ilmaisee palstan nimen. 
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Informantit mainitsevat kolumnit 7 kertaa. Kolumni voi olla journalistin tai 

ulkopuolisen henkilön usein persoonallinen kannanotto johonkin (yhteiskunnalli-

seen) asiaan (Kuutti 2012 s. v. kolumni, ks. myös palsta). Myös otsikot nousevat 

puheeksi 7 kertaa (ks. Kuutti 2012 s. v. otsikko), samoin muistelukset, joihin 

kuuluvat paikallisuuteen tai muisteluksiin liittyvät jutut sekä vanhojen ihmisten 

jututtaminen. Mielenkiintoista on, että edellä mainitsemani nuorille suunnatut 

tekstit mielletään liittyväksi puhekieleen, vanhojen ihmisten tekstit taas murtee-

seen. Ilmoitukset nousevat puheeksi 6 kertaa: kyseessä on lukijan tai mainostajan 

maksullinen teksti- ja kuva-aineisto (Kuutti 2012 s. v. ilmoitus). Taulukosta ilme-

nevien näitä harvemmin mainittujen tekstien lisäksi olen ryhmitellyt Muut-

ryhmään yhteensä 38 yksittäismainintaa, jotka vaihtelevat ”nuukuusjutusta” (1) 

ajatuskupliin (1) ja dialogeista (1) jatkokertomuksiin (1). Informantit mainitsevat 

myös esimerkiksi seuraavat: kokonainen lehti savoksi (1), kuvatekstit (1), sana tai 

pari (1), sarjakuva (1), savolainen sutkaus (1) tai sääkartan vinkin otsikko (1). 

Taulukossa esittelemieni tekstien lisäksi informantit kommentoivat toisinaan 

myös sitä, milloin murteellisuuksia ja puhekielisyyksiä ei voi käyttää. Näistä 

yleisin juttutyyppi ovat uutiset ja niihin liittyvät uutistekstit, uutiskieli ja uutis-

juonnot, jotka mainitaan yhteensä 24 kertaa (vrt. taulukko 25, jossa uutistekstit 

mainitaan 3 kertaa). Kuutin mukaan uutinen on vanhin ja yleisin juttutyyppi, jo-

hon liittyy luotettavuus, todenmukaisuus ja neutraalisuuden ihanne (Kuutti 2012 s. 

v. uutinen). 

129. Tietysti. Henkilöhaastatteluissa käytetään murretta aika usein. Sen sijaan 

uutisjuttuihin ei murteella ole asiaa. (P12M4e)  

Toiseksi useimmin mainitaan spiikit, juonnot tai muu toimitettu teksti (8 mai-

nintaa), joiden kielestä torjutaan usein nimenomaan murteellisuudet. Esimerkiksi 

inserttiä ei voi tehdä murteella (1). Spiikki voidaan määritellä etukäteen suunni-

telluksi radio- tai televisio-ohjelmassa esitettäväksi repliikiksi; insertti puolestaan 

on ohjaamon kautta ohjelmaan liitettävä erillinen ohjelmaosuus tai nauhoitettu tai 

suorana lähetettävä toimittajan raporttiosuus (Kuutti 2012 s. v. insertti, spiikki).  

130. spiikeissä ja juonnoissa ei murteita suosita, puhekielimäisyyttä sen sijaan 

voidaan sallia, jos se jutun tyyliin muuten sopii, sen sijaan toivotaan kovasti, 

että haastateltavat puhuvat murteita, elävää kieltä (Y6N3e)  

131. Ei toimitetussa tekstissä (juonnoissa, sähkeissä, spiikeissä), mutta haastatel-

tavien ulosanti (haastattelut, kommentit) saa kuulostaa heiltä itseltään. 

(Y27N2m)  
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Muut-ryhmään olen laskenut kahdeksan tapausta. Murretta ei saa käyttää esimer-

kiksi Yleisradiossa kirjoitetussa tekstissä (1), kunnanvaltuustouutisissa (1), Yleis-

radion sähkeissä (1) tai tavallisessa leipätekstissä (1). 

Kuutti nimeää journalistisen genren juttutyypeiksi lehtijournalismissa muun 

muassa kolumnin eli persoonallisen kannanoton, pakinan eli persoonallisen juttu-

tyypin, uutisen eli neutraaliksi tarkoitetun todellisuuden kuvauksen sekä moniläh-

teisen reportaasin. (Kuutti 2012 s. v. journalistinen genre.) Vaikuttaa siltä, että 

edellä esittelemäni juttutyypit soveltuvat murteellisuuksien ja puhekielisyyksien 

käyttöön aina silloin, kun teksteissä saa näkyä persoonallisuus: joko toimittajan, 

haastateltavan tai molempien. Tämä on linjassa myös sen kanssa, että esimerkiksi 

Mantila (1997: 9) näkee murteen lisäävän sanoman ilmaisuvoimaa. Samansuuntaisia 

ajatuksia on myös informanteillani, jotka pitävät murteellisuuksien ja puhekieli-

syyksien käyttämistä teksteissä tehokeinona (7), (lisä)värinä (7), mausteena (4), 

piristävänä seikkana (2) tai lisäsuolana (1).  

132. Ilman muuta, koska ne tuovat lisäsuolan lehden sisältöön. Paikallislehdes-

sä murteen tulee näkyä. (P6M2m)  

Murteellisuuksien ja puhekielisyyksien voi ajatella myös terästävän (1) tai terä-

vöittävän ja havainnollistavan tekstiä (1). Ne voivat olla rikkaus tai rikastuttaa 

tekstiä (3) tai elävöittää sitä (2). Sanat voivat olla ilmeikkäitä (1) ja tuoda tekstiin 

eloa (1) tai omaleimaisuutta (1).  

Persoonallisuuden korostaminen näkyy informanttieni sananvalinnoissa. Pu-

hekielisyydet ja murteellisuudet saavat näkyä teksteissä silloin, kun ne sopivat 

haastateltavan persoonaan (3): jos jututettavana on tunnettu paikallisen murteen 

käyttäjä (1), herkullinen haastateltava (1) tai vaikkapa värikäs henkilö (1). Ehto-

na voi olla myös, että henkilön persoonassa murteella on tärkeä rooli, ja tästä 

mainitaan esimerkkeinä julkisuuden henkilöt Remu Aaltonen, Andy McCoy ja 

Henna Ylilauri, joka näistä kolmesta ainoana saa tittelin: hänet mainitaan perintö-

prinsessaksi (1). Murteellisuuksia ja puhekielisyyksiä voi käyttää, jos haastatelta-

vat puhuvat omassa asiassaan murretta (1) tai jos sopii henkilöön tai aiheeseen 

(1). Asiaan vaikuttavat myös haastateltavan olemus ja puhetyyli (1), sanojan ääni 

(1) tai kunkin oman elämänalueen sanat (1). Tavoitteena on, että teksti on haasta-

teltavan näköinen (1).  

Murteellisuuksien ja puhekielisyyksien vastakohdaksi määrittyy vastauksissa 

useimmiten kirjakieli (8 informanttia). Muita vastakohtia ovat yleiskieli (7), huoli-

teltu yleiskieli (1), ns. yleiskieli (1) tai yleiskielinen ilmaisu (1), joiden lisäksi 

mainitaan (mielestämme) hyvä suomi (1) ja uutiskieli (1). Muita yksittäisiä mai-
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nintoja vastakohdista saavat puhuttavaksi luontevasti asettuva asiateksti (1), sel-

kokieli (1) tai suomen kielen perussäännöt (1).  

Kommentoidessaan puhekielisyyksien tai murteellisuuksien käyttöä infor-

mantit puhuvat eri määrittein tai yhdyssanan osina useimmiten ilmaisuista (14) tai 

ilmauksista (6). (Murre)sanoista puhuu 13 vastaajaa, kun taas sanonnat ottaa 

puheeksi viisi informanttia. Hajamainintoja saavat murteellisuudet (2), puhekieli-

syydet (1), muodot (1) ja piirteet (1).  

Mielikäinen ja Palander (2014: 79) ovat havainneet, että ei-kielitieteilijöiden 

murteiden kuvailun yhteydessä käyttämä terminologia ei välttämättä ole kovin 

tarkkaa. Heidän (2014: 15) mukaansa murteisiin liittyvät imitaatiot ovat irrallisia 

sanoja, fraaseja tai sanaluetteloja. Murresitaattien käyttämiseen liittyvät toimitta-

jan oma murretausta ja kompetenssi käyttää paikallista murretta. Kuusi informant-

tia huomauttaa, että toimittajat ovat tulleet töihin joltakin muulta murrealueelta 

Suomesta. Lisäksi toimittajat voivat olla yleiskielisiä (1) tai toimittajien kesken on 

valtava ero murteenkäyttötaidoissa (1). Vastauksissa huomautetaan myös, että 

murre voi muuttua paljon kylästä toiseen ja kunnasta toiseen (1) tai että murre on 

muuttunut ja yleiskielistynyt (1). Aineistoni osoittaa, että sanoja ja sanontoja pi-

dempien murrekatkelmien kirjoittaminen ei ole helppoa edes syntyperäiselle mur-

teenpuhujalle, mikä johtunee osaltaan siitä, että kirjoitetun murteen yleisiä kon-

ventioita ei ole yhteisesti luotu samaan tapaan kuin kirjoitetun yleiskielen.  

133. Kyllä saavat. Yksittäisiä murresanoja ja sanontoja käyttävät kaikki toimit-

tajat ynnä vakinaiset avustajat. Vaikka me kaikki olemme kotoisin tästä 

maakunnasta, vain yksi toimittajista hallitsee murteen käytön niin, että voi 

käyttää murretta sujuvasti esimerkiksi henkilöhaastattelujen pitkinäkin rep-

liikkeinä. Tökeröä murretta ei kelpuuteta lehteen, se on kamalaa luettavaa. 

(P20N5e)  

Esittelen taulukossa 26 informanttieni mainitsemat konkreettiset murteellisuu-

det ja puhekielisyydet. Yksityiskohtaisia esimerkkejä antaneet informantit mai-

nitsevat usein yksittäisiä murresanoja tai -muotoja. Yksi syy niiden käyttöön vies-

tinten teksteissä lienee se, että yksittäiset murteelliset sanat eivät estä tekstin ym-

märtämistä. 

134. Perusperiaate on, että uutistoimittaja käyttää hyvää yleiskieltä. Murresanat 

ovat sallittuja, kunhan ne ovat ymmärrettäviä murrealueen ulkopuolella-

kin. Haastateltavat saavat käyttää ja heidän toivotaankin käyttävän omaa 
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murrettaan. Kokemus on osoittanut, että paikalliset piirteet elävöittävät jut-

tuja aina. (Y14N5e) 

Taulukko 26.  Informanttien mainitsemat konkreettiset murteellisuudet ja puhekieli-

syydet. 

Esimerkinomaiset murteellisuudet ja puhekielisyydet f 

Kökkä, hantuuki, nisu ja muut murresanat 9 

Lempääläinen, orivesiläinen, utajärvinen ja muut asukkaannimitykset 8 

Eskari, kännykkä, pleikkari ja muut puhekielisyydet 6 

Mie, sie, mä(ä) ja sä -persoonapronominit 6 

Nimet 4 

Jälkitavujen vokaalienvälinen h 1 

Maria kom tilpuakka -tapaus 1 

Sääkielen kieppeillä ja paikkeilla 1 

Yhteensä 36 

 

Aineistossa kuusi informanttia antaa yhteensä yhdeksän konkreettista esimerkkiä 

murresanoista, joita voidaan käyttää lehtijutuissa. Heistä kolme edustaa paikal-

lislehtiä ja kolme sanomalehtiä. Substantiiveista esimerkkeinä annetaan hantuuki, 

kakko, kökkä, nisu, porstua, reera(an) ja suuli. Verbeistä puolestaan mainitaan 

pruukata ja trossata. 

Hantuuki-substantiivin mainitsee lounaisten välimurteiden alueella työskente-

levä informantti. Murresana on suomessa yleisesti käytössä merkityksessä ’pyy-

heliina’ ruotsin handduk-sanan mukaisesti ’(käsi)pyyhe’ (SSA s. v. hantuuk(k)i). 

Toinen lounaisten välimurteiden alueella työskentelevä vastaaja antaa lehtiteks-

teissä käytettävistä murresanoista esimerkkinä kakon. Kakko tunnetaan Varsinais-

Suomessa, Satakunnassa, Pohjois-Hämeessä, Länsipohjassa, paikoin Pohjanmaal-

la ja Kaakkois-Suomessa. Sillä on merkitys ’leivonnainen; leipä’, ja etenkin länsi-

murteissa tunnetaan merkitys ’limppu’ ja Savossa ’voileipä’. (SSA s. v. kakku.) 

Keski-Pohjanmaan alueella työskentelevä informantti mainitsee murresanois-

ta kökän, jolle hän antaa merkityksen ’talkoot’ ja josta hän antaa esimerkin [X:t] 

tekivät koulunsa kökällä. Myös Suomen murteiden sana-arkisto tuntee kökkä-

substantiivin merkityksessä ’talkoot’. Sana on käytössä hämäläismurteiden alueen 

pohjoisosissa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Siitä on muutamia hajamainin-

toja myös keskisuomalaisissa murteissa. (SMSA s. v. kökkä.) Suomen sanojen 

alkuperä -teoksessa kökkä mainitaan ainoastaan kököttää-verbin määritelmän 
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yhteydessä, jossa substantiiville annetaan merkitys ’naisten kehruuistujaiset’ 

(SSA s. v. kököttää). Lounaisten välimurteiden alueella työskentelevän informan-

tin mainitsema substantiivi nisu puolestaan on käytössä länsimurteiden lisäksi 

Pohjois-Karjalan ja Kainuun murteissa. Sillä on merkitykset ’vehnä, vehnäleipä, 

pulla’. Kyseessä on mahdollinen johdos sanasta nisä, jolloin alkuperäinen merki-

tys voisi olla ’makupala’. (SSA s. v. nisu.)  

Valtakunnallisessa lehdessä työskentelevän informantin savolaisessa tulipa-

lossa eteisen sijasta käyttämä porstua on yleisesti käytössä merkityksessä ’etei-

nen; katiskan etukarsina, rysän nielujen väli’ (SSA s. v. porstua). Myös ruotsin 

förstuga-sanan merkitys on ’eteinen’. Lounaismurteiden pohjoisryhmän alueella 

työskentelevä vastaaja antaa murteellisuuksista esimerkkinä sanan ”reeraan” eli 

kuntoon. Reilassa ’kunnossa; valmiina’ tunnetaan SSA:n mukaan länsimurteissa 

myös muodoissa reirassa, reerassa tai reelassa. Gananderilla esiintyy vuonna 

1787 muoto reiduun ’kuntoon’. (SSA s. v. reila.) Suuli-substantiiville lounaisten 

välimurteiden alueella työskentelevä informantti antaa merkityksen ’lato’. Murre-

sana on samassa merkityksessä käytössä Satakunnassa ja osin Varsinais-Suomessa. 

Se voi tarkoittaa myös heinä- tai rehusuojaa, viljamakasiinia, puimalaa tai vajaa. 

Ruotsin skjul-sanalla on merkitykset ’katos, suoja, suojus, vaja’. (SSA s. v. suuli).  

Verbeistä lounaisten välimurteiden alueella työskentelevän informantin mai-

nitsema pruukata on laajalti käytössä länsimurteissa, ja sen merkityksiä ovat ruot-

sin bruka-verbin tapaan muun muassa ’olla tapana; käyttää, pitää’ (SSA s. v. 

pruukata). Trossata-verbin maininnut informantti puolestaan työskentelee Etelä-

Pohjanmaan murrealueella ja ilmeisesti pitää verbiä niin laajalti tunnettuna, ettei 

määrittele sen merkitystä. Suomen murteiden sana-arkiston mukaan trossata-

verbillä on kolme merkitystä, joista pääasiassa Etelä-Pohjanmaalla verbi tunne-

taan merkityksessä ’kerskua, kehua’. Ylä-Satakunnassa verbin merkitys on pa-

remminkin ’vakuuttaa, sanoa varmaksi’ ja Keski-Pohjanmaalla ’valmistautua 

(matkalle)’. (SMSA s. v. trossata.) 

Yksi tapa poiketa yleiskielestä on käyttää asukkaannimityksestä paikallista 

muotoa eli kutsua esimerkiksi lempääläläistä lempääläiseksi tai utajärveläistä 

utajärviseksi. Neljä paikallislehtien edustajaa ja yksi sanomalehtien edustaja nos-

tavat asukkaannimitykset esimerkiksi murteellisuuksien ja puhekielisyyksien 

käytöstä. Esimerkkejä nimityksistä annetaan kahdeksan erilaista. Olen ryhmitellyt 

ne taulukkoon 27, jossa vertaan niitä Kielikello-lehdessä 1990-luvun lopussa an-

nettuihin suosituksiin (Welin 1998: 22–29). Welin (1998: 22, 24) huomauttaa, että 

yleiskielisessä esityksessä voi aina käyttää asukkaasta lainen-loppuista sanaa. Hä-

nen mukaansa yleiskielisestä asukkaannimityksestä poikkeava paikallinen nimitys 
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sopii nimenomaan paikallisille tarkoitettuun puheeseen tai tekstiin. Suosituksen 

vastaisia ovat aineistoni tapauksista ”-jokilainen”, ”-mäkiläinen”- ja ”-vesiläi-

nen”-loppuiset johdokset. Vaikka esimerkin 135 tapaus on kielenhuollon suosi-

tuksen mukainen, informantti antaa ymmärtää, että tämän murrepiirteen näkymi-

nen teksteissä ei ole toivottavaa. 

135. Näkyvät vaikka ei haluttaisikaan. Esim. utajärveläiset: utajärviset. Yksikkö 

ja monikko sekaisin. (P7N4e)  

Taulukko 27. Asukkaannimet. 

Ohje Suositus Aineistossani 

joki-loppuiset:  

-jokelainen 

paikoin -jokinen 

ei ”-jokilainen” 

juupajokelainen/juupajokinen 

kauhajokelainen/kauhajokinen 

padasjokelainen 

seinäjokelainen/seinäjokinen 

juupajokelainen ja juupajokilainen 

[kauhajokelainen ja] kauhajokinen 

padasjokelainen ja padasjokinen 

[seinäjokelainen ja] seinäjokinen 

   

järvi-loppuiset: 

-järveläinen 

paikoin -järvinen 

ei ”-järviläinen” 

utajärveläinen/utajärvinen utajärveläinen ja utajärvinen 

   

la-loppuiset: 

-lainen 

usein orimattilaiset-

tyyppi 

lempääläläinen/lempääläinen lempääläläinen ja lempääläinen 

   

mäki-loppuiset: 

-mäkeläinen 

paikoin -mäkinen 

ei ”-mäkiläinen” 

längelmäkeläinen/längelmäläinen längelmäkeläinen ja längelmäkiläinen 

   

vesi-loppuiset:  

-veteläinen 

paikoin -vetinen 

ei ”-vesiläinen” 

oriveteläinen oriveteläinen ja orivesiläinen 
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Konkreettisia esimerkkejä puhekielisyyksistä nimeää neljä informanttia. Puhe-

kielisyyksistä mainitaan eskari vs. esikoulu, kännykkä vs. matkapuhelin, lattarit 

vs. latinalaiset tanssit, parkki vs. pysäköinti, pleikkari vs. Play Station -pelit sekä 

kongruenssiin liittyvä yksikkö ja monikko sekaisin. Näiden sanaesimerkkien taus-

talla voidaan nähdä pyrkimys tekstin tiiviyteen sekä halu välttää keinotekoisuu-

den vaikutelmaa ja säilyttää tekstissä haastateltavan oma ääni.151 Puhekielisyyksiä 

voidaan siis käyttää silloin, kun halutaan välttää pitkän yhdyssanan käyttämistä. 

136. Saavat satunnaisesti. Varsinaiset murteet kuuluvat lähinnä lainauksiin tai 

sitten tehokeinoihin. Mutta toisaalta kirjoitamme jatkuvasti ”kännykästä” 

emmekä niinkään matkapuhelimesta. (S27M4e) 

137. - murteen käyttö ei ole kiellettyä, mutta suhtaudumme siihen maltillisesti. 

Puhekielisyyksiä viljelemme vähän, mutta esimerkiksi esikoulua nimitäm-

me eskariksi, pysäköinnissä sallitaan parkki ja latinalaiset tanssit ovat 

myös lattareita. - murre voi pilkahdella esimerkiksi vanhaa mummoa jutut-

taessa. Kirjakieli ei välttämättä istu mummon suuhun, joten lainauksissa 

on joskus rehellisempää käyttää murretta. (P43N3e)  

Aineistoni puhekielisyysesimerkeissä on tapauksia, jotka on muodostettu Nahko-

lan (1999: 619–621) esittelemien koululaisslangiaineiston sanastolähteiden mu-

kaisesti. Slangijohtimella -ri muodostettuja johdoksia aineistossani ovat eskari ja 

lattari. Nämä on muodostettu niin, että on otettu kielessä olemassa oleva sana slan-

gisanaksi muuttamalla sanan äänneasua, kuitenkin ilman, että sanan merkitystä on 

muutettu. Slangijohdos on muodostettu niin, että muodosteiden kantasanan ja 

johdoksen alkuosat ovat identtiset, kuten Nahkolan esimerkeissä luikkarit < luis-

timet tai vaikkapa ruokkis < ruokatunti. (Nahkola 1999: 619.) Aineistoni substan-

tiivissa pleikkari on johdinten rekursiivisuutta: johdos on muodostettu kahdesta slan-

gijohtimesta, jotka ovat -kkA ja -ri. Slangijohtimella -kkA on muodostettu johdos 

kännykkä. Substantiivi parkki on sen sijaan englannin kielestä suomalaistunut laina-

sana, joka on alun perin ollut yksitavuinen ja konsonanttiloppuinen.  

Kielenkäyttäjän murrepiirteistä huomio kiinnitetään usein persoonapronominei-

hin, jotka ovat puheessa melko yleisiä ja helposti havaittavia (ks. esim. Nuolijärvi 

1986: 133; Mielikäinen & Palander 2014: 185). Mielikäinen ja Palander (emt.) 

nimeävät ne suomalaisten ei-kielitieteilijöiden puheessa jopa yleisimmäksi kie-

lenpiirteeksi, jonka perusteella aluemurteita erotellaan. Palander (2011: 173) on 

                                                        
151 Eloranta (2013: 21) huomauttaa, että vaikka ratikka on Helsingin Sanomien uutisteksteissä raitio-
vaunu, ratikka voi olla käytössä tyyliltään rennossa kolumnissa tai teemasivujen artikkelissa. 
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havainnut, että murteiden huomatuimpia morfologisia tuntomerkkejä ovat yksi-

kön 1. ja 2. persoonan pronominit. Mielikäinen ja Palander (2014: 199) toteavat, 

että persoonapronominit voivat olla yleiskielistyneessä puheessa ainoa piirre, 

jonka perusteella puhujan kotimurre pystytään päättelemään. He (2014: 185) 

huomauttavat myös, että tavallisesti ensimmäisenä mainitaan perusmuotoisten 

yksikön 1. ja 2. persoonan pronominien minä, sinä vastineet, jos suomalaisilta ei-

kielitieteilijöiltä pyytää kielenainesesimerkkejä aluemurteista. Sen lisäksi, että 

persoonapronomineja voidaan mainita irrallisina murteen tuntomerkkeinä, niiden 

avulla voidaan nimetä ja kuvailla murteita tai murteenpuhujia sekä niitä kohtaan 

voi ilmaista tunnevaltaisia asenteita.152 

Koska viestinten yleisön joukossa on huomattavan paljon ei-kielitieteilijöitä, 

lienee odotuksenmukaista, että murteista käytetään teksteissä sellaisia tuntomerk-

kejä, jotka ovat helposti havaittavissa. Persoonapronomineista on aineistossani 

kuusi mainintaa. Ne kaikki liittyvät joko yksikön 1. tai 2. persoonaan, useimmiten 

molempiin. Mielikäisen ja Palanderin (2014: 186) mukaan suomen murteiden 

persoonapronominivarianteista tunnetuimpia ovat mie ja sie. Ne voidaan yhdistää 

ensisijaisesti kolmelle eri taholle: siirtokarjalaisten käyttämään kieleen, Etelä- ja 

Pohjois-Karjalan murteisiin sekä peräpohjalaismurteisiin. Aineistossani mie ja sie 

mainitaan kolmesti, mä ja sä kahdesti. Mie- ja sie-pronominivarianttien käytön 

mainitsee kaksi Etelä-Karjalassa työskentelevää informanttia ja yksi valtakunnal-

lisessa sanomalehdessä työskentelevä informantti, mä ja sä puolestaan liitetään 

pääkaupunkiseudulla työskentelevien informanttien vastauksissa kerran stadilai-

sen, kerran nuorten kielenkäyttöön.153 Vain kerran informantti puhuu muodoista 

antaessaan esimerkkejä persoonapronomineista. Ainut aineistossa esiintyvä mää 

on valtakunnallisessa ohjelmassa työskentelevän informantin oman idiolektin 

mukainen persoonapronominivariantti.  

138. Kyllä saavat näkyä. Mie ja sie-kieli on tehokeino täälläpäin. (P54M5e) 

139. Kevyemmissä jutuissa ja reportaasiteksteissä kyllä. Esimerkiksi itse olen 

käyttänyt tilanteeseen ja haastateltavan suuhun sopivasti ”mie” tai ”sie” -

muotoa, tai savolaisessa tulipalossa käytin eteisen sijasta porstua-sanaa. 

(S40N2e) 

140. kyllä jossain määrin, mutta enemmän kuriositeettina. itselläni esim. mää-

sanan käyttö yleinen puhutussa kielessä, vaikea karsia koko-naan, onko 

                                                        
152 Persoonapronomineista murteiden tuntomerkkeinä ks. Mielikäinen & Palander (2014: 185–200). 
153 Mielikäinen ja Palander (2002: 92) ovat havainneet, että slangi liitetään yleensä Helsinkiin, pää-
kaupunkiseutuun tai Etelä-Suomeen, minkä lisäksi sitä pidetään nuorten kielenä. 
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syytäkään? Eräät murresanat tietoisessa käytössä, koska tuovat väriä ja 

huumoria puhuttuun kieleen, ovat kielen leikkiä (Y49N4e) 

Näiden kuuden persoonapronominitapauksen lisäksi yksi informantti korostaa, 

että mä- ja sä-kieltä ei käytetä. Persoonapronominien mukaan nimeämäs-

tään ”kielestä” hän antaa kuitenkin esimerkkinä laajemminkin puhekielisen raken-

teen ”mä nääs kato meen sinne...”, jonka hän yleiskielistää muotoon ”minä näet 

menen sinne” (P25N5e). 

Paikalliset murteellisuudet ja puhekielisyydet saavat kolmen informantin mu-

kaan näkyä nimien taivutuksessa. Kaksi mainitsee paikannimet, toinen myös 

nimet, mutta kumpikaan ei anna konkreettisia esimerkkejä. Kolmas informantti 

antaa kaksi esimerkkiä julkisuuden henkilöiden lempinimistä, jotka ovat tyyppiä 

Madde ja Hjallis. Kyseessä ovat virallisesta etunimestä poikkeavat puhuttelunimet 

(käsitteestä ks. Kiviniemi 1982: 100–101). Madden äänteellinen rakenne on 

CVCCV. Kiviniemen (1982: 168) mukaan tällainen rakennetyyppi esiintyy useis-

sa kielissä. Ruotsin prinsessa Madeleinen lempinimi Madde onkin käytössä myös 

ruotsin kielessä. Koska Madde-nimen rakenne on suomen kielelle tyypillinen, se 

lienee osaltaan vahvistanut lempinimen käyttöönottoa myös Suomessa. Vuonna 1953 

syntynyt Harry Harkimo puolestaan on saanut Hjallis-lempinimensä norjalaisen 

pikaluistelijan Hjallis Andersenin myssyn perusteella jo ennen kuin hänen etuni-

mensä oli päätetty. (Arve 1987: 9; ks. myös Mennander 1997: 17–18; Snellman 

2007: 28).  

141. Saavat näkyä haastateltavien lausunnoissa tai jutun tyylissä, silloin kun se 

on perusteltua. Muuten käytetään siistiä yleiskieltä. Viihde- ja urheilupuo-

lella voidaan kyllä puhua julkkiksista tuttavallisesti lempinimillä: Madde, 

Hjallis ja niin edelleen. (S29M2e) 

Erilaiset paikallisten murteiden ja puhekielisyyksien tapausesimerkit saavat yksit-

täisiä mainintoja esimerkeissä 142–144. Ensimmäisessä vastauksessa mainittu 

murrepiirre on jälkitavujen vokaalienvälinen h, jota informantti ilmeisesti pitää 

niin leimallisena peräpohjalaisuutena, että viittaa siihen puhumalla pelkästään 

hoosta. Esimerkissä 143 informantti puolestaan havainnollistaa savolaismurteiden 

piirteitä antamalla ytimekkäästi ruotsinkielistä alkuperää olevan ”Maria kom 

tilpuakka” -esimerkin, jossa on havaittavissa savolaismurteiden piirteistä pitkän 

vokaalin diftongiutuminen aa > ua. Kolmannessa esimerkissä informantti hah-

mottaa kieppeillä- ja paikkeilla-sanat puhekielisyyksiksi. Näistä kieppeillä-sanan 
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kohdalla on Kielitoimiston sanakirjassa nykyisin maininta arkisuudesta (KS 2012 

s. v. kieppeillä, paikkeilla). 

142. Hoota voi käyttää kevyissä jutuissa tai synttärihaastatteluissa. Murresanoja 

käytetään myös muualla toisinaan. (S45N4e) 

143. Kyllä, ”Maria kom tilpuakka” (S49N5e) 

144. Kyllä osittain. Esim. sääennusteissa voimme käyttää sanoja kieppeillä ja 

paikkeilla, jotka mielestäni ovat rikasta puhekieltä, eivätkä perivirallista 

sääkieltä. Murteellisuus tulee esiin lähinnä puheen nuotissa. (Y19N4e) 

6.5 Yleisön antama palaute 

Tiedustelin kyselylomakkeessa informanteiltani näin: Millaista palautetta luki-

joilta / yleisöltä tulee lehtenne / toimituksenne kielestä? Vastaajista niukasti yli 

puolet eli 51 prosenttia toteaa, että yleisöpalautetta ei juuri tule. Lisäksi 25 pro-

senttia informanteista kommentoi palautteen olevan kielteistä ja vain 5 prosenttia 

myönteistä. 8 prosenttia ei vastaa kysymykseen. Loput 11 prosenttia vastauksista 

on sellaisia, että ne joko kertovat sekä myönteisestä että kielteisestä palautteesta 

tai niistä ei selviä, kummanlaista palaute on.  

145. Yleensäkin palaute on negatiivista. Joistain ilmauksista on huomautettu, 

olen yrittänyt perustella valintojani. (Y26M3e) 

146. Lehden kieliasuun ollaan käsittääkseni melko tyytyväisiä. Tästä asiasta 

tulee erittäin vähän palautetta ja kielteistä ei juuri koskaan. (P42M3e) 

147. - kiitostakin selkeästä ja elävästä kielestä sekä hyvästä suomenkielestä // - 

negatiivista, jos on pienikin kirjoitusvirhe (P36N3e) 

Kysymyksen vastauksissa näkyy jälleen luonnollisen kielen ryhmittelylle asetta-

mat haasteet. Vastauksen voisi toisinaan tulkita helposti vähintään kahteen luok-

kaan kuuluvaksi, kuten esimerkissä 148:  

148. Ei minkäänlaista, selvät nimivirheet huomautetaan. (P4M2m) 

On mielestäni jokseenkin yllättävää, että informanttini eivät aina osaa kertoa, 

millaista yleisöpalautetta he saavat toimituksensa teksteistä. Useinhan kaikkeen 

työntekoon liittyy tehdyn työn arviointi, jolloin palautteen saaminen ja jopa pyy-

täminen olisi luonteva työvaihe muiden joukossa. Lisäksi systemaattinen palaut-

teen käsittely olisi mielestäni ollut odotettavissa jo siksi, että toimituksen ja ylei-

sön välinen vuorovaikutusajattelu tulee voimakkaasti esiin informanttien aktivoi-
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missa kielenhuoltodiskursseissa, ks. luvut 7.2 ja 7.3. Toisaalta myös Sahi (2013: 

65) on havainnut tutkimuksessaan, että vain noin neljänneksessä toimituksista sään-

nöllisesti kerätään ja julkaistaan vaikkapa toimitusjärjestelmässä palautetta kielestä. 

149. Toimituspäällikkö tietää parhaiten. (S33N3e)  

150. En ole ainakaan henkilökohtaisesti saanut palautetta. (S89N3e)  

151. Ainakaan omiin korviini ei ole juurikaan kuulunut palautetta. (S92N2e)  

152. en tiedä, mutta palautetta kyllä tulee. (Y28M5e)  

Eloranta (2013: 22) on havainnut, että Helsingin Sanomien lukijat lähettävät ah-

kerasti ja usein närkästynyttä palautetta lehden virheistä. Hiidenmaa (2003: 15) 

huomauttaa, että ”virhe” on kielestä puhuttaessa valitettavan käyttökelpoinen 

kategoria, vaikka äidinkielinen puhuja ei tarkkaan ottaen edes voi tehdä virheitä 

äidinkielessään. (Virheistä ks. myös Hiidenmaa 2003: 23, 29, 42.) Virhelähtöisyys 

nousee esiin myös vastaajieni saamassa yleisöpalautteessa. Yksittäiset informantit 

erottavat kielivirheet lyöntivirheistä tai painovirheistä, kuten esimerkki 153 ha-

vainnollistaa. Tämä kertoo siitä, että he tiedostavat, että mekaaniset lyöntivirheet 

eivät sinänsä kuulu kielenhuollon alaan. Esimerkin 154 informantti puolestaan 

erottaa semantiikan oikeakielisyydestä. 

153. Palautetta varsinaisista kielivirheitä ei juuri tule. Sen sijaan lyöntivirheistä 

ja muista epämääräisyyksistä palautetta tulee joskus. Viime aikoina virheet 

ovat kyllä vähentyneet, samoin palaute. (S72M3e) 

154. Ei juuri tule palautetta. Nainen-sanan käyttö haastatteluissa erisnimen tai 

hän-ilmauksen sijasta erään sijaistoimittajan teksteissä oudostutti joitakin 

ja he toivoivat, ettei sanaa siihen tapaan käytettäisi, koska se korostaa liikaa 

sukupuolta ja antaa erikoisen sävyn haastatteluun. Ei varsinainen oikea-

kielisyysongelma, paremminkin semantiikkaa…. (P14N5e) 

Yleisöpalautetta koskevaa aineistoa on mielestäni hedelmällisintä tarkastella siinä 

esiintyvien nimeämisten kautta. Taulukossa 28 esittelen ryhmittelyni, johon olen 

koonnut vastauksissa nimetyt yleisöpalautteen antajat. Tarkastelen palautteenanta-

jien nimeämisiä adjektiivi- ja genetiivimääritteineen. Palautteensaajia en ole erik-

seen analysoinut, koska niiden nimeämiset eivät ole vastauksissa yhtä kantaa 

ottavia kuin palautteenantajien. 
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Taulukko 28. Yleisöpalautteen antajat nimitysten mukaan ryhmiteltynä. 

Palautteenantajat f 

Lukijat 30 

Opettajat 13 

Yhteisöjen edustajat 12 

Tutut ja kollegat 6 

Näsäviisaat, narisijat ja kielenvaalijat 6 

Yksilöt 5 

Vanhempi väki 4 

Muut asiantuntijat 4 

Kielipoliisit 3 

Yhteensä 83 

 

Kertoessaan yleisön antamasta kielipalautteesta vastaajat nimeävät palautetta 

antavia lukijoitaan, katsojiaan ja kuulijoitaan useimmiten substantiivilla lukijat, 

joista puhutaan vastauksissa yhteensä 30 kertaa. Useimmiten lukijoista puhutaan 

monikossa, mutta kerran mainitaan myös eräs lukija. Nimeämisiä voidaan määrit-

tää kommentoimalla lukijoiden määrää tai määräisyyttä tai heidän aktiivisuuttaan, 

tarkkaavaisuuttaan tai lukemissäännöllisyyttään: puheena ovat vaikkapa jotkin, 

monet, tarkkaavaiset, aktiivisimmat tai tietyt (vakio)lukijat.  

Palautteenantajiksi mainitaan kohtuullisen usein opettajat, ja heistä useimmi-

ten juuri äidinkielenopettajat. 13 informanttia kertoo saavansa palautetta opettajil-

ta. (Koulujen) (entisten) äidinkielenopettajien ~ äidinkielen opettajien (7 mainin-

taa) lisäksi palautteenantajiksi nimetään ne äidinkielen maikat, suomen kielen 

vanha maikka tai vanhat suomenkielen maisterit. Opettajien tai kouluväen lisäksi 

palautetta antaa informanttieni mukaan entinen kansakoulun rehtori. Vaikka kou-

lulaisslangisana maikka (KS 2012 s. v. maikka) viittaa arvottavaan suhtautumi-

seen, osa muilta opettajilta saatavasta palautteesta on kuitenkin myönteistä. On 

mielenkiintoista pohtia, miksi informanttini kokevat tärkeäksi nimetä nimen-

omaan opettajataustaiset palautteenantajansa. Ammattinimikkeen mainitseminen 

vaikuttaa kuitenkin olevan yleistä tällaisissa tilanteissa: Elorannan (2011) mukaan 

Helsingin Sanomiin soittavat epäviralliset kielenhuoltajat voivat esitellä itsensä 

dosentiksi tai professoriksi. Vastaavasti Paananen (1996a: 524) totesi jo 1990-

luvulla, että kun Yleisradion ohjelmapäivystykseen kielenkäyttöä koskevasta 

palautteesta soittaneet ilmoittivat ammattinsa, se oli yleensä maisteri tai lehtori.  
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Erilaiset yhteisöjen edustajat antavat palautetta 12 tapauksessa. Yleisön (3 

mainintaa) ja ihmisten (2) lisäksi informanttini mainitsevat palautteenantajiksi 

kainuulaiset, nuoret, katsojat, kuuntelijat, palautteen antajat, yhteydenottajat sekä 

tietyt vakiokuuntelijat. Tutut ja kollegat antavat palautetta 6 maininnan perusteel-

la. Heihin kuuluvat lähipiiri, tutut, sukulaiset, kollegat, työkaverit sekä entiset, 

maailmalle lähteneet toimittajat. Näiden melko neutraalisti nimettyjen palaut-

teenantajien lisäksi informantit saattavat nimetä yleisönsä edustajia melko kärke-

västikin, mikä antanee viitteitä siitä, että informantit ovat pettyneitä saamaansa 

kielipalautteeseen. Kuusi kantaa ottavaa nimeämistä luonnehtivat palautteenanta-

jia muun muassa näsäviisaiksi, narisijoiksi ja kielenvaalijoiksi. Ojentajien ja 

sormen heristelijöiden lisäksi palautetta voi joskus antaa joku aktiivi tai j oku 

narisija ja maanvaiva. Saattaa olla jopa niin, että [l]ukijat ovat näsäviisasta ja 

vahingoniloista porukkaa.  

155. Kielestä tulee todella harvoin palautetta. Yleensä asialla on joku kielenvaa-

lija, joka on häiriintynyt, kun D on lausuttu vääriin. (Y48N3m) 

Joku yksilö nimetään palautteenantajaksi viidessä tapauksessa. Palautteenantajan 

sukupuoli on katsottu tarpeelliseksi mainita silloin, jos palautteenantaja on ollut 

nainen, ks. esimerkit 156 ja 157. Neutraalisti nimetyn julkisuuden henkilön Keijo 

Korhosen lisäksi mainitaan [y]ksi kestoystävämme, aivan maallikko mutta asian-

tuntija sekä esimerkissä 156 mainittu joku aktiivi.  

156. Harvinaista. Joskus joku aktiivi on puuttunut murteeseen. Kerran eräs nais-

ihminen pahastui siitä, että “vanhus“-sanaa oli käytetty n. 60-vuotiaasta. 

(P64M3m) 

157. Mm. yksi nainen tuo joskus punakynällä korjatun lehden!!!! Suurin osa 

hänen korjauksistaan on ihan makujuttuja - hän haluaisi sanoa asiat toisin 

sanakääntein. Parempaa palautetta tulee kielen hauskuudesta, mukavista 

sanakäänteistä, murresanojen käytöstä. (P20N5e) 

Vanhemman väen edustajat saavat 4 mainintaa palautteenantajina. Palautetta 

voivat antaa vanhemman väen ohella vanhemmat herrasmiehet tai vanhimmat, 

koulujakäymättömät tai vielä vanhempi mies, ei hänkään paljon kouluja käynyt 

mutta muuten kyllä erittäin sivistynyt. Myös muut asiantuntijat mainitaan palaut-

teenantajina 4 kertaa. Heitä ovat jonkin alan asiantuntijat, maatalousasiantuntijat, 

hevosmiehet sekä kunnan suunnitteluinsinööri. Lisäksi kielipoliisit mainitaan 

aineistossa kolme kertaa. Mäntysen (2003: 134) mukaan kielipoliisi-ilmaus esiintyy 

usein kansalaisten kielenhuoltovaatimuksissa ja käsite sisältää lainvartijan merkityk-
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sen ja rangaistuksen mahdollisuuden. Kuitenkaan Mäntysen fennistien teksteistä 

koostuvassa aineistossa ilmausta ei esiinny. 

158. Minulla on parikymmentä uskollista kielipoliisia, jotka ahdistuvat lehdestä 

löytämistään norminvastaisuuksista. Äidinkielenopettajilta tulee kiitosta 

lehden kielestä. (S12M5e) 

Esimerkeissä 159 ja 160 esiintyy frekventatiivinen verbijohdos -ele- kuvaamassa 

toistuvaa, luonteenomaista tai jatkuvaa toimintaa (ks. VISK: § 353, 357). Toimin-

nan sattumanvaraista toistuvuutta kuvataan myös adverbivalinnoin. 

159. Satunnaisesti joku kielipoliisi soittelee. (S44M4m) 

160. Äidinkielenopettajat joskus muistuttelevat. (S50M4e) 

Tässä luvussa olen vastannut tutkimuskysymykseeni siitä, millaisia toimitushen-

kilökunnan kielenhuoltokäytännöt ovat. Yhteenvetona voisi todeta, että kielen-

huoltokäytännöt vaihtelevat eri toimituksissa. Varsinaisia kielenhuollon periaattei-

ta työyhteisöissä ei välttämättä ole, vaikka yleensä kielenhuoltoilmapiirin maini-

taan olevan myönteinen. Kielenhuollon kysymyksiin puuttuminen toimituksissa 

on usein kollektiivista toimintaa, eikä se välttämättä ole systemaattista. Myöskään 

variaatioon suhtautumiseen ei välttämättä ole sovittu yhtenäistä linjaa. Lisäksi 

yleisö antaa toimituksille melko harvoin palautetta kielestä. 

Seuraavassa luvussa vastaan tutkimuskysymykseeni siitä, millaisia kielen-

huoltodiskursseja toimitushenkilökunta rakentaa ja millaisia kieliasenteita niistä 

voidaan lukea.  
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7 Kielenhuoltodiskurssit 

Seuraavaksi tarkastelen toimitushenkilökunnan aktivoimia kielenhuoltodiskursse-

ja. Tiedustelin kyselylomakkeen Kuinka tärkeänä pidätte kielenhuoltoa toimituk-

sessanne? -monivalintakysymyksellä, pitävätkö informanttini kielenhuoltoa erit-

täin, melko vai ei kovin tärkeänä. Olen tehnyt kriittistä diskurssianalyysiä vasta-

uksista, joita informanttini antavat Miksi?-jatkokysymykseen. Aineistoa tarkastel-

lessani havaitsin nimittäin, että informantit ottavat nimenomaan tämän kysymyk-

sen vastauksissa selvimmin kantaa kieleen ja kielenhuoltoon.  

Fairclough (2001 [1989]: 91) muistuttaa, että tekstianalyysi on vain yksi osa 

diskurssianalyysiä. Hän yhdistää tekstin, vuorovaikutuksen ja sosiaalisen konteks-

tin diskurssin kolmeksi elementiksi. Samalla hän tekee vastaavan eron kriittisen 

diskurssianalyysin kolmen tason välillä. Fairclough erottaa toisistaan tekstin ku-

vauksen (description), tekstin ja vuorovaikutuksen suhteen tulkinnan (interpreta-

tion) sekä vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kontekstin suhteen selittämisen (expla-

nation).154 

Sovellan tutkimuksessani Fairclough’n (2001 [1989]: 91) analyysimallin 

kolmijakoa vuodelta 1989. Näen mallin hänen tapaansa tekstin kuvauksen tasona. 

Tämän kuvauksen tason esitän alaluvussa 7.1, jossa samalla kommentoin kuvaa-

miani kielenpiirteitä. Tulkinnan tasolle katson pääseväni alaluvussa 7.2, jossa 

esittelen aineistossani nimeämisten ja verbivalintojen kautta aktivoituvat kielen-

huoltodiskurssit. Selittämisen tason vuoro on alaluvussa 7.3, jossa vertaan aineis-

toni kielenhuoltodiskursseja suomalaisiin kielenhuoltoperiaatteisiin ja -ideolo-

gioihin. Etenkin tällöin otan huomioon kontekstin, koska nimeämisiä on tarkastel-

tava yhdessä kontekstin kanssa (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 72).155  

Informanttini ovat vastauksissaan kielentäneet mielipiteensä taustalla vaikut-

tavia ajatuksia. Miksi?-kysymykseen vastaaminenhan vaatii informanttia peruste-

lemaan ”terveen järjen” mukaiset mielipiteensä. Ideologiat eivät ole aina ekspli-

siittisiä, sillä ne ovat itsestäänselvyyksiä yhteisön jäsenille (Mäntynen ym. 2012: 

333). Vaikka kielenhuollon tärkeyttä kommentoidaan toisinaan myös toisaalla 

lomakkeessa, kriittisen diskurssianalyysin rajaaminen pelkästään Miksi?-

kysymyksen vastauksiin ei nähdäkseni tee vääryyttä minkään kielenhuoltodis-

kurssin esiin nousemiselle. Sen sijaan se on välttämätöntä väitöskirjan laajuuden 

hallitsemiseksi. Esimerkiksi tunteikkaasti kielenhuoltoon suhtautuvat voivat ottaa 

                                                        
154 Ks. myös esim. Fairclough (1995: 97, 2001 [1989]: 21–22). 
155 Kontekstista ks. esim. Fairclough (1995: 50–52, 1997: 71–73); Paso (2007: 40–41); Pietikäinen & 
Mäntynen (2009: 29). 
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hyvinkin affektiivisesti kantaa kielenhuoltoon muun muassa vastatessaan kysy-

mykseen siitä, millaisia kielenhuolto-ongelmia he kohtaavat työssään. Kuitenkin 

tunnediskurssi aktivoituu myös Miksi?-kysymyksen vastauksissa. 

Halliday (1994 [1985]: xvi–xvii) korostaa, että kielioppiin perustumaton dis-

kurssianalyysi on vain tekstin kommentointia. Hänen mukaansa tekstin merkityk-

set ymmärretään sanamuotojen kautta eikä ilman kielioppia voi tehdä eksplisiitti-

siä tulkintoja merkityksistä. Fairclough (1995: 61, 1997: 84) näkee lingvistisen 

analyysin luonteen olevan kuvailevaa ja intertekstuaalisen analyysin tulkitsevaa. 

Intertekstuaalisen analyysin aineistoa ovat hänen mukaansa tekstien kielelliset 

piirteet ja analyysi on tulkinta tuosta aineistosta. Myös Pietikäinen (2000: 210) 

huomauttaa, että tekstin piirteiden kuvailemiseen liittyy aina tulkintaa. Luukan 

(1995: 67) mukaan Fairclough’n analyysimalli perustuu tutkijan tulkintoihin. 

Olen tarkastellut, miten informanttini merkityksellistävät kielenhuoltoa kie-

lentämällä sen tärkeyttä (teksteistä todellisuuden merkityksellistäjinä ks. esim. 

Solin 2002: 168). Informanteistani peräti 84 prosenttia pitää kielenhuoltoa erittäin 

tärkeänä työssään, ja melko tärkeänä sitä pitää 13 prosenttia kaikista vastaajista. 

Vain yksittäiset vastaajat eivät pidä sitä kovin tärkeänä tai ovat jättäneet vastaa-

matta kysymykseen, kuten taulukko 29 osoittaa. Informanttieni sukupuolten välil-

lä valinnoissa ei juuri ole eroa. 

Taulukko 29. Kielenhuollon tärkeys sukupuolittain. 

Kuinka tärkeänä pidätte...? Nainen Mies Yhteensä 

 f % f % f % 

Erittäin tärkeänä 99 87 95 81 194 84 

Melko tärkeänä 10 9 20 17 30 13 

Ei kovin tärkeänä 2 2 2 2 4 2 

Ei osaa sanoa 3 3 1 1 4 2 

Yhteensä 114 100 118 100 232 100 

 

Monivalintaa seuranneen jatkokysymyksen vastauksissa mielipiteensä perustelee 

219 informanttia 232:sta. Kielenhuollon tärkeyttä argumentoidaan lausumissa 

ytimekkäästi niin, että vastauksessa on tyypillisesti 1–5 virkettä. Vastauksista 

peräti 51 prosenttia on yksivirkkeisiä, ja pääsääntöisesti kussakin vastauksessa on 

2–55 sanaa. Fairclough’n (1995: 57, 1997: 79) mukaan laajamittaiseen lingvisti-

seen analyysiin kuuluu virketasoa laajemman kokonaisuuden tarkastelu. Miksi?-

kysymyksen vastaukset ovat kuitenkin eräänlaisia pikkutekstejä (ks. Halliday 
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1994 [1985]: 392–397), joille ominaista on suuri tiiviys. Niiden tulkinta on mie-

lestäni hedelmällistä, sillä pikkutekstiaineisto mahdollistaa kielenpiirteiden yksi-

tyiskohtaisen tarkastelun. 

Kuviossa 9 sivulla 202 esittelen Miksi?-kysymyksen vastausten analyysimal-

lini. Kriittinen diskurssianalyysi ja sisällönanalyysi toteutuvat tutkimuksessani 

vuoron perään ja osin lomittainkin. Olen tehnyt kriittistä diskurssianalyysiä läh-

temällä liikkeelle aineistosta. Ryhdyin tekemään analyysiä lukemalla vastaukset 

läpi useita kertoja saadakseni alustavan kokonaiskuvan aineistostani. Aloitin sana-

luokkajakauman tarkastelun taulukoimalla kysymykseen saamani vastaukset ja 

nimeämällä lausumien sanojen sanaluokat. Olen palannut aineistooni useaan ot-

teeseen tutkimusprosessin eri vaiheissa, ennen kuin diskurssit lopullisesti hahmot-

tuivat aineistosta.  

Koska sanaluokkajakauman tarkastelu ei vielä itsessään tuonut esiin aineis-

tossani aktivoituvia kielenhuoltodiskursseja, olen käyttänyt tekstin luokittelemi-

sessa apunani induktiivista sisällönanalyysiä. Olen tarkastellut kaikkia Miksi?-

kysymyksen vastauksia taulukkomuodossa, jolloin olen analysoinut kunkin lau-

suman erikseen aineistolähtöisesti, pakottamatta tekstejä valmiiseen malliin. Tällä 

kokonaisvaltaisuuteen pyrkivällä aineiston tarkastelulla olen lähestynyt Heikkisen 

(1999a: 65) ajatusta siitä, että tekstianalyysin tekeminen ei ole pelkästään jonkin 

yksittäisen kielenpiirteen tarkastelemista suhteessa esimerkiksi ideologisuuteen.  

 En ole halunnut yleistää liikaa informanttieni yksilöllisiä vastauksia, minkä 

vuoksi lähdin tekemään aineiston sisällönanalyyttistä ryhmittelyä konkreettisesti 

siltä pohjalta, mitä lausumissa sanottiin. Elisitoitujen pikkutekstien yksityiskoh-

tainen tarkastelu mahdollistaa aineistosta nousevien havaintojen yleistämisen niin, 

että kokonaiskuva on aineistoni näköinen. Tarkastelutapani tavoitteena on se, että 

tekemäni luokittelut eivät ole pelkistäneet aineistosta tekemiäni havaintoja liian 

ylimalkaisiksi, vaan informanttien ääni kuuluu myös lopullisessa ryhmittelyssä. 

Sisällönanalyysissä aineiston pelkistämisen eli redusoinnin vaiheessa olen 

kirjannut tutkimuskysymykseeni vastaavat pelkistetyt ilmaisut lyhyesti muutamin 

avainsanoin taulukkoon aineiston käsitteitä käyttämällä. Tässä vaiheessa infor-

manttien sananvalinnat olivat näkyvissä vielä lähes sellaisinaan. Jäsentääkseni 

219 yksilöllisen tekstin muodostamaa aineistoani olen klusteroinut eli ryhmitellyt 

nämä pelkistykset. Ryhmittelyvaiheessa olen etsinyt ilmaisujen erilaisuuksia ja 

yhtäläisyyksiä, yhdistänyt samaa tarkoittavat ilmaisut samaksi luokaksi ja nimen-

nyt luokat. Tähän vaiheeseen limittyy kriittinen diskurssianalyysi, ja nimeämisiin 

liittyy jo tulkintaa. 
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Kuvio 9.  Miksi?-kysymyksen vastausten analyysimalli. 

  

Kriittinen 
diskurssi‐
analyysi

• Sanaluokkajakauman tarkastelu:

• Taulukoin Miksi?‐vastausten tekstit.

• Nimeän sanojen sanaluokat.

• Kiinnitän huomiota aineistolle tyypillisiin kielenpiirteisiin.
 Keskityn etenkin nimeämisiin ja verbivalintoihin.

Induktiivinen 
sisällön‐
analyysi

• Aineiston pelkistäminen:

• Esitän aineistolle tutkimustehtävän mukaisia kysymyksiä.

• Kirjaan pelkistetyt ilmaisut aineiston termein.

• Aineiston ryhmittely (tarvittaessa myös tulkintaa):

• Etsin ilmaisujen erilaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. 

• Yhdistän samaa tarkoittavat ilmaisut samaksi luokaksi ja 
nimeän luokat.

Kriittinen 
diskurssi‐
analyysi

• Aineiston abstrahointi:

• Sisällönanalyysissä yhdistän samansisältöisiä luokkia, jolloin 
saadaan yläluokkia.

• Diskurssien nimeäminen:

• Yläluokkien perusteella nimeän aineistossa aktivoituvat 
kielenhuoltodiskurssit.

Kvantifiointi

• Kvantifiointi:

• Järjestän diskurssien lausumat niiden esiintymisyleisyyden 
perusteella. 

• Kuvaan diskurssien välisiä eroja frekvensseinä ja 
prosentteina, 

• esimerkiksi yleisyyden mukaan, sukupuolittain, 
ikäryhmittäin tai medioittain (paikallislehdet, 
sanomalehdet, Yle).

Luotetta‐
vuuden
arviointi

• Luotettavuuden arviointi:

• Osoitan yhteyden aineiston ja tulosten välillä.
 Raportoin analyysin vaiheet läpinäkyvästi ja 
havainnollistavin esimerkein.
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Olen klusteroinut ja redusoinut aineistostani nousevat näkökulmat ja tulkinnut 

tätä luokittelua diskursiivisesti. Sisällönanalyysin ja kriittisen diskurssianalyysin 

näen liittyvän toisiinsa aineiston abstrahoinnin vaiheessa, jossa olen yhdistänyt 

sisällönanalyysivaiheessa syntyneet samansisältöiset luokat yläluokiksi. Samalla 

olen eksplikoinut aineistossa aktivoituvat kielenhuoltodiskurssit näitä yläluokkia 

yhdistämällä. Nimetessäni kielenhuoltodiskursseja olen havainnut, että lausumien 

kielenpiirteistä diskursseja aktivoiviksi osoittautuivat etenkin nimeämiset ja ver-

bivalinnat (ks. luku 7.2, liite 6).  

Olen tarkastellut aineistossani aktivoituvia kielenhuoltodiskursseja kokonais-

valtaisesti niin, että en diskursseja ryhmitellessäni ole kiinnittänyt huomiota taus-

tamuuttujiin, kuten ikä- tai sukupuolijakaumaan. Olen nimittäin pyrkinyt tarkaste-

lemaan kysymykseen saamiani vastauksia avoimesti ja ryhmitellyt diskursseja 

vasta analyysin valmistuttua joidenkin eri muuttujien mukaan nähdäkseni, onko 

niiden välillä eroja. Vaikka tutkin kielenhuoltodiskurssien aktivoitumista lausu-

mittain, myös informanttien rooli näkyy väistämättä analyysissäni. Informantti-

lähtöisyys näkyy tarkastellessani diskurssien aktivoitumista kvantitatiivisesti 

niiden esiintymisyleisyyden mukaan tai sukupuolittain tai ikäryhmittäin. 

Tuloksia raportoidessani käytän diskurssit aktivoituvat -tyyppisten ilmausten 

lisäksi muun muassa ilmaisua informantit aktivoivat diskursseja tai kirjoittautuvat 

diskursseihin. Nämä kielelliset valinnat pyrkivät vähentämään toisteisuutta, mutta 

osoittavat myös, että näen kielenkäyttäjien roolin diskurssien aktivoitumisessa 

aktiivisena. Ajattelen kunkin kielenkäyttäjän olevan diskursseja aktivoiva subjekti.  

Kaikista olemassa olevista ja mahdollisista kielenhuoltodiskursseista aktivoi-

tuu tämän tutkimuksen aineistossa vain osa. Kuitenkin voinee sanoa, että aineis-

tossani aktivoituvat ne kielenhuollon tärkeyteen liittyvät diskurssit, jotka 2000-

luvun alussa aktivoituivat toimitushenkilökunnan kielenhuoltopuheessa. Hahmo-

tan diskurssit niin, että ne ovat olemassa kielen merkityspotentiaalissa passiivisina, 

kunnes kielenkäyttäjä alkaa aktivoida niitä. Luotettavuuden arviointia teen jatku-

vasti, esimerkiksi raportoimalla analyysin vaiheet läpinäkyvästi ja osoittamalla 

näin aineiston ja tulosten yhteyden.  

7.1 Sanaston tarkastelua Norman Fairclough’n mallin mukaan 

Esittelen seuraavaksi Miksi?-kysymyksen vastauksista tekemäni sanaluokkaja-

kauman tarkastelun, joka on liitteessä 6. Tekemässäni analyysissä keskityn niihin 

kielenpiirteisiin, jotka aineistossani kohoavat relevanteiksi. Värikoodien käyttä-

minen nopeuttaa sanaluokkajakauman hahmottamista laatimani Word-taulukon 
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sarakkeissa, joissa ensiksi jaoin nominit substantiiveihin, adjektiiveihin ja prono-

mineihin. Olen merkinnyt aineiston substantiivit vihreällä, adjektiivit punaisella ja 

verbit sinisellä värillä.156 Vaikka olen kokeillut erilaisten kielenpiirteiden tarkaste-

lua analyysini eri vaiheissa, tarkastelemistani piirteistä esittelen lopullisessa tau-

lukossa tilankäyttösyistä ainoastaan analyysini kannalta keskeisimmät. Samaan 

yhteyteen olen sijoittanut aineistoni sisällönanalyyttisen ja diskurssianalyyttisen 

tulkinnan, jolloin taulukosta on nähtävissä aineistoni pelkistäminen ja ryhmitte-

leminen diskurssien esiinnostamiseksi (ks. luku 7.2).  

Tutkimukseni kriittisen diskurssianalyysin osuus noudattaa Fairclough’n ana-

lyysimallin periaatteita. Fairclough (2001 [1989]: 92–93) jakaa kriittisen diskurs-

sianalyysin analyysimallissa tarkasteltavat osa-alueet A) sanastoon, B) kielioppiin 

ja C) tekstirakenteisiin. Fairclough huomauttaa myös, että tulkitakseen piirteitä, 

jotka todella ovat läsnä tekstissä, tutkijan on yleensä tarpeellista ottaa huomioon, 

mitä muita vaihtoehtoja olisi voitu tehdä. Vaihtoehtoja voi nähdäkseni olla jopa 

rajaton määrä, joten tarkastelen muita valinnanmahdollisuuksia vain esimer-

kinomaisesti. 

Fairclough’n analyysimallista olen valikoinut kielenpiirteet, joiden tarkaste-

leminen aineistostani on mielestäni antoisinta. Valintoihini on vaikuttanut muun 

muassa se, että kielenpiirteet eivät ideologioiden kannalta ole välttämättä samalla 

tavalla merkittäviä suomessa ja englannissa eivätkä myöskään erilaisissa aineis-

toissa. Lisäksi koen, että mallissa on niin monenlaisia tarkasteltavia piirteitä, että 

niiden kaikkien samanaikainen tarkastelu hallitusti yhdessä tutkimuksessa on 

mahdotonta. Fairclough’han (2001 [1989]: 92) painottaa, että hänen analyysimal-

liinsa ei pidä suhtautua kuin pyhään kirjoitukseen. Poimittuani lausumat tiedos-

toon olen tarkastellut informanttieni teksteistä erilaisia kielenpiirteitä, jotka kerto-

vat kirjoittajiensa asennoitumisesta puheena olevaan asiaan. Olen päätynyt tarkas-

telemaan soveltuvin osin joitakin Fairclough’n analyysimallin mukaisia kielen-

piirteitä tässä luvussa yleisesti koko Miksi?-vastausten aineistossa, ennen kuin 

esittelen aineistossa aktivoituvat diskurssit omissa alaluvuissaan. Lähes poikkeuk-

setta näitä analyysimallin mukaisia kielenpiirteitä esiintyy tutkimuksessani yksit-

täisessä diskurssissa niin pieni määrä, että näen koko aineiston tarkastelun mie-

lekkäämmäksi vaihtoehdoksi kuin kielenpiirteiden tarkastelun diskursseittain.  

Taulukoissa 30 ja 31 sivuilla 206 ja 208 esittelen sovellukseni Fairclough’n 

(2001 [1989]: 91–116) analyysimallista. Vaikka jopa yksittäinen kielenpiirre voi 

                                                        
156 Olen ryhmitellyt aineistoni sanaluokkajakauman niin sanotun perinteisen sanaluokkajaon mukai-
sesti (vrt. VISK: § 438; Alho & Kauppinen 2008: 41). Eroa on lähinnä partikkelien ryhmittelyssä, eikä 
partikkeleilla ole suurta merkitystä tässä tekemäni analyysin kannalta. 
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periaatteessa rakentaa erilaisia diskursseja157, kielenpiirteistä mikään ei puhtaasti 

yksinään määritä aineistoni kielenhuoltodiskursseja. Niitä voi esiintyä tai olla 

esiintymättä aineistoni kielenhuoltodiskursseissa (ks. luku 7.2). Koen silti kielen-

piirteiden analysoinnin merkitykselliseksi: se osaltaan osoittaa, millaisin kielelli-

sin valinnoin informanttini argumentoivat asenteitaan. 

Keskityn tutkimuksessani analyysimallin osioista A:han ja B:hen eli sanas-

toon (taulukko 30) ja kielioppiin (taulukko 31) liittyviin kielenpiirteisiin. C eli 

tekstirakenteiden tarkastelu liittyy dialogien ja tekstin kokonaisrakenteen tutkimi-

seen, joten tämän aineiston analysoinnissa en pidä sitä yhtä relevanttina kuin 

sanaston ja kieliopin piirteitä. Tekemissäni tulkinnoissa olen siis kiinnittänyt 

huomiotani leksikkoon ja syntaksiin. Diskurssianalyysiä tehdessäni olen tarkastel-

lut informanttieni sananvalintoja ja liikun näin etenkin leksikaalisella tasolla. 

Tutkin Fairclough’n analyysimallin (2001 [1989]: 91–116) mukaisista sanas-

ton piirteistä ideologisia kieltä nimeäviä substantiiveja, joita ovat äidinkieli ja 

suomen kieli tai kielenhuolto ja oikeakielisyys (taulukko 30). Osittain lomittain 

tarkastelen ideologisesti merkittäviä merkityssuhteita, joihin liittyvät keskeisesti 

synonymia, kuten edellä mainitut lähisynonyymit suomen kieli ja (tässä yhteydes-

sä suomalaisen) äidinkieli, ja hyponymia, vaikkapa kieli ja sen alakäsitteet. Näitä 

piirteitä olen tarkastellut aineistossani esiintyvistä substantiiveista. Sen sijaan 

kommentoin joitakin aineistoni keskeisimmistä antonymioista, kuten substantiive-

ja virheellisyys ja virheettömyys, esitellessäni laatudiskurssia luvussa 7.2.1. Ad-

jektiiveista tutkin kieltä kuvailevien adjektiivien (lähi)synonyymeja.  

                                                        
157 Vaikeudesta yleistää muodon ja merkityksen vastaavuus ks. Hiidenmaa (2000: 176). 
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Taulukko 30. Fairclough’n analyysimallin soveltaminen sanaston osalta. 

Fairclough’n analyysimalli (1989) Sovellukseni Fairclough’n analyysimallista 

A. SANASTO (vocabulary) A. SANASTO 

Kokemukselliset merkitykset  

(experiential values): 

Kokemukselliset merkitykset: 

  luokitteluskeemat  

 (classification schemes) 

- 

  ideologiset sanat  

 (words which are ideologically contested) 

  ideologiset kieltä nimeävät sanat, esimerkiksi  

o kielenhuolto ja oikeakielisyys 

  tai  

  äidinkieli ja (suomen) kieli 

  ideologisesti merkittävät merkityssuhteet  

 (ideologically significant meaning relations): 

o synonymia (synonymy) 

o hyponymia (hyponymy) 

o antonymia (antonymy) 

o  ideologisesti merkittävät merkityssuhteet: 

o kieltä määrittävien adjektiivien  

  (lähi)synonymia, esimerkiksi  

  hyvä, virheetön, oikea, puhdas, korrekti tai 

  huono, virheellinen, hirveä, huolimaton 

o kieleen viittaavien substantiivien  

  (lähi)synonymia, esimerkiksi  

  suomen kieli ja äidinkieli 

o kieleen viittaavien substantiivien  

  hyponymia, esimerkiksi  

  kieli ja sen alakäsitteet 

Ilmaukselliset merkitykset (expressive values) (Ks. tunnediskurssi alaluvussa 7.2.5.) 

Metaforat (metaphors) (Ks. välinediskurssi alaluvussa 7.2.4.) 
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Kielioppiin (taulukko 31) Fairclough lukee muun muassa lauseiden aktiivisuuden 

tai passiivisuuden sekä myönteisyyden tai kielteisyyden. Niiden lisäksi olen tar-

kastellut verbivalintojen moduksia ja modaalisuutta sekä persoonapronominien 

käyttöä. Verbeistä olen erotellut taulukossa konditionaalin moduksista158, modaa-

lisuuden ja muut nesessiivirakenteet sekä passiivi- ja kieltomuodot. Fairclough’n 

mallista poikkeavasti aineistossani on mielekkäämpää tarkastella ja vertailla per-

soonapronomineja minä ja me kuin persoonapronominien we ja you159 suomen-

kielisiä vastineita (vrt. Fairclough 2001 [1989]: 93, 106–107).  

Kieliopin tarkastelun ulkopuolelle olen rajannut tässä tutkimuksessa koko-

naan virkkeiden yhdistämisen samasta syystä kuin tekstirakenteet. Lyhyimmillään 

muutamasta sanasta koostuvia lausumia on haastavaa tarkastella samalla tavalla 

tekstin koheesion ja kokonaisrakenteen kannalta kuin pitkähköjä tekstejä. Kiinni-

tän tunnediskurssin tarkastelemisen yhteydessä huomiota Fairclough’n mallin 

mukaisiin ilmeikkäitä ja tunteikkaita merkityksiä ilmaiseviin valintoihin, esimer-

kiksi sellaisiin tunneverbeihin kuin hävettää, nolottaa tai ärsyttää, ks. luku 7.2.5. 

Aineistoni metaforista mainitsen välinediskurssin esittelemisen yhteydessä luvus-

sa 7.2.4. 

                                                        
158 Vrt. Fairclough (2001 [1989]: 93, 104–105), jolla moduksia ovat väitelauseet, kieliopilliset kysy-
mykset ja imperatiivi. 
159 Pronominia youhan ’sinä, te’ voidaan käyttää myös teitittelyssä tai ihmisiin yleensä viitattaessa. 
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Taulukko 31. Fairclough’n analyysimallin soveltaminen kieliopin osalta. 

Fairclough’n analyysimalli (1989) Sovellukseni Fairclough’n analyysimallista 

B. KIELIOPPI (grammar) B. KIELIOPPI 

Kokemukselliset merkitykset  

(experential values): 

Kokemukselliset merkitykset: 

 aktiivi ja passiivi  

 (active, passive) 

 aktiivi ja passiivi, esimerkiksi 

o Pyrimme käyttämään kirjakieltä.  

o Vain yleiskieli hyväksytään. 

 myöntö- ja kieltomuodot  

 (positive, negative sentences) 

 myöntö- ja kieltomuodot, esimerkiksi 

o olen hieman huolestunut suomen kielen  

  tulevaisuudesta. 

o Emme pyri kielenhuollon esimerkkilehdeksi -- 

Suhteelliset merkitykset  

(relational values): 

Suhteelliset merkitykset: 

 modukset  

 (väitelauseet, kieliopilliset kysymykset ja  

 imperatiivi)  

 (modes [declarative, grammatical question,  

 imperative]) 

 modukset: indikatiivi ja konditionaali, esimerkiksi 

o Kieli on toimittajan tärkein työväline. 

o Hyvässä lehdessä ei saisi olla lainkaan  

  kielivirheitä. 

 suhteellinen modaalisuus 

  (relational modality) 

 modaaliverbit  

 joutua, kyetä, mahtaa, pitää, pystyä, päästä, saada,  

 saattaa, sopia, taitaa, tarvita, tulla, täytyä ja voida  

 (Kangasniemi 1992: 360–363) 

1) yksipersoonaisesti käytetty modaaliverbi  

(kielen pitää olla hyvää -tyyppi) 

 muut nesessiivirakenteet 

2) kopulallinen kokijarakenne (kielen on pakko  

olla hyvää -tyyppi)  

3) nesessiivinen verbiliitto (kielen on oltava  

hyvää -tyyppi) 

 pronominit we ‘me’ ja you ‘sinä, te’  

 (pronouns we and you) 

 persoonapronominien minä ja me  

 persoonadeiksis, esimerkiksi 

o Olen pohjimmiltani kielenhuoltoihminen ja  

  rakastan hyvää ja kaunista suomen kieltä! 

o Olemme vastuussa suomenkilen kehityksestä. 
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7.1.1 Substantiivit: kielen ja kielenhuollon nimeäminen 

Tarkastelen seuraavaksi substantiiveja, joilla informanttini nimeävät kieltä tai kie-

lenkäyttöä vastatessaan Kuinka tärkeänä pidätte kielenhuoltoa toimituksessanne? 

-monivalintaa seuranneeseen Miksi?-kysymykseen. Substantiivivalintojen tarkas-

teleminen on antoisaa, sillä suurin osa informanteista käyttää perusteluissaan kiel-

tä nimeävää tai muuten kielenkäyttöön viittaavaa substantiivia, kuten taulukko 32 

sivulla 210 osoittaa. Vain 43 vastaajaa ei mainitse kieltä käsitteenä (substantiivina 

tai demonstratiivipronominina) ollenkaan vastatessaan Miksi?-kysymykseen. 

Informanteista vain yksittäiset viittaavat kysymyksenasettelussa mainittuun kie-

lenhuoltoon se-pronominilla.  

Vaikka kysymys koskee kielenhuollon tärkeyttä, informanteista suurin osa 

viittaa vastauksessaan kieleen yleensä. Tässä substantiiveja käsittelevässä alalu-

vussa tarkastelen käytännön syistä rinnatusten Fairclough’n analyysimallin (tau-

lukko 30) pohjalta ideologisia kieltä nimeäviä substantiiveja sekä kieleen viittaa-

vien substantiivien (lähi)synonymiaa ja hyponymiaa. Ideologiset kieltä nimeävät 

substantiivit – jotka samalla ovat toistensa (lähi)synonyymejä – ovat melko neut-

raaleja. Niistä yleisimmin esiintyvät kieli, suomen kieli tai suomenkieli sekä jon-

kin verran harvemmin mainittu suomi eivät ole merkitykseltään yhtä tunnelatautu-

neita kuin äidinkieli. Laitinen (2002: 83) näkee äidinkielen monitulkintaisena ja 

kontekstisidonnaisena käsitteenä. Sajavaara (2000: 72) käsittää äidinkielen laa-

jempana kokonaisuutena kuin viestinnän välineenä, ja Kotuksen vuoden 1998 kie-

lipoliittinen ohjelma (KKTKO 1998: 6) hahmottaa sen ajattelun perustana.  

Suomalaisilla vaikuttaa kansallisen kyselytutkimuksen perusteella olevan 

vahva kieli-identiteetti, joka liittyy äidinkieleen (Leppänen ym. 2009: 147). Saja-

vaara (1995: 161) arvioi 1990-luvun puolivälissä normatiivisuuden heijastuneen 

suomenkieliseen julkiseen ja epäviralliseenkin puhuttuun kieleen lähes vuosisa-

dan ajan. Suomalaisten mielikuvissa äidinkieli-käsitteen ensisijainen merkitys on 

usein koulun pakollinen oppiaine.160 Äidinkielestä puhuminen viittaa usein puhu-

jan tai kirjoittajan normatiiviseen kielikäsitykseen.161 Dufva, Lähteenmäki ja Iso-

herranen (1996: 74) luonnehtivatkin, että kouluopetuksesta saatu kielikäsitys ja-

koi kielen yleensä sanastoon ja kielioppiin. Nikanteen (2002: 16) mukaan äidin-

kieli-ilmiön merkitystä ei yleensä tulla pohtineeksi.162 Muita normatiivista ajatte-

                                                        
160 Ks. esim. Laitinen (2002: 84); Mäntynen (2003: 111); Kauppinen (2011: 306). 
161 Normatiivisuudesta ks. esim. Sajavaara (1995: 35, 61, 161); oikeakielisyys- ja kielioppiajattelusta 
ks. esim. Hiidenmaa (2003: 30–31). 
162 Äidinkielen identiteettifunktiosta ks. esim. Nikanne (2002: 29–30). 
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lutapaa ilmaisevia käsitteitä aineistossani ovat termeinä suppeahkot oikeinkirjoi-

tus, oikeinkirjoitussäännöt ja kielioppi. 

Informanttien substantiivivalinnoissa vaikuttanee kansallisuus enemmän kuin 

kansainvälisyys. Kansallisideologisuuskaan ei kuitenkaan heijastu informanttien 

käyttämistä kieltä kuvaavista substantiivivalinnoista kovin leimallisesti (vrt. Lep-

päsen ynnä muiden 2009: 150 havainnot kansalliskielistä). Arvoväritteistä käsitet-

tä kansalliskieli (ks. esim. Sajavaara 1995: 185) ei käytetä aineistossani kertaa-

kaan. (Kansalliskielestä ks. esim. Sajavaara 1995: 183; Laitinen 1997: 280; Män-

tynen 2003: 35.) Tästä on osaltaan nähtävissä, että kansalliskieleen liittyvä suo-

malaisuutta korostava ideologia ei ole enää samalla tavalla ajankohtainen kuin 

1800-luvulla.163 

Taulukko 32. Miksi?-kysymyksen vastausten kieltä nimeävät substantiivit. 

Kieleen viittaavat substantiivit f 

kieli 147 

Ei viittausta kieleen 43 

suomen kieli, suomenkieli164 40 

teksti 25 

kielenhuolto 16 

oikeakielisyys 13 

suomi 9 

kielenkäyttö 8 

lehtikieli 8 

yleiskieli 6 

äidinkieli 6 

kielioppi 5 

kieliasu, ilmaisu, uutiskieli kukin 4 

kielitaju, sanomalehtiteksti, viittomakieli kukin 2 

finengelska, huolto, kapulakieli, kielenkäyttötapa, kielipää, käyttökieli, lehtiteksti, murre, mössö, 

mössökieli, oikeinkirjoitus, oikeinkirjoitussäännöt, puhe, sanomalehtikieli, sääkieli, TV-kieli 

kukin 1 

Yhteensä 360 

 

                                                        
163 Kansalliskieleen liittyvistä ideologioista ks. esim. Sajavaara (2000: 86); Mantila (2005b: 313). 
164 Suomen kielen 40 esiintymästä peräti 11 on kirjoitettu yhteen. Sanaliiton kirjoittamisesta yhteen tai 
erikseen kirjoitettiin Virittäjässä jo 1898 (Laitinen 1997: 280; ks. myös Kolehmainen 2014: 166–175). 
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Taulukossa 32 on nähtävissä kielen synonyymien lisäksi kieleen viittaavien subs-

tantiivien hyponymiaa: kielen alakäsitteitä. Esimerkiksi kieli tai suomen kieli 

viittaa sananvalintana siihen, että informantit ymmärtävät kielenhuollon paljon 

laajempana kokonaisuutena kuin vaikkapa substantiivivalinnat kielioppi, oikein-

kirjoitus tai kielenkäyttö implikoivat.  

161. Mielestäni lehtien tehtävä on ylläpitää sekä vaalia oikeaa ja hyvää suomen-

kieltä. (P35M2e) 

162. Toimittajat tekevät työtä kielen kanssa ja se on julkista. Toimittajien pitäisi 

taitaa kielioppi ja oikeakielisyys, jos keiden. Huono kieli herättää myös 

epäilyt asiasisällön paikkansapitävyydestä. (S35N4e) 

Vastauksissa kielenhuolto ja oikeakielisyys ovat lähes yhtä usein käytettyjä. Kie-

lenhuolto mainitaan vastauksissa vain hiukan useammin kuin oikeakielisyys, jota 

ei esiinny kyselylomakkeessa laisinkaan. Tämä osoittaa, että perinteinen musta-

valkoinen oikeakielisyysajattelu on juurtunut aikanaan niin syvälle suomalaisten 

kielenhuoltodiskursseihin, että se on edelleen jossain määrin nähtävissä. On tosin 

huomattava, että tässä kielenhuolto on sen kanssa vähintään tasaveroinen käsite ja 

on siten yleistynyt käyttöön, vaikkakaan yksittäiset informantit eivät toisaalla 

kertomansa mukaan tiedä, mitä kielenhuolto tarkoittaa. Lisäksi oikeakielisyyden 

käsite on edelleen aktiivisesti käytössä, joskin ilmeisesti osittain eri merkityksessä 

kuin aikoinaan kielenohjailun käsitteenä.165 Toisaalta kielenhuolto ja oikeakieli-

syys saattavat esiintyä myös rinnasteisina käsitteinä, kuten esimerkissä 163. 

163. Sanomalehti on samalla myös kielenhuollon ja oikeakielisyyden vaalija 

paikkakunnalla. Jos sanomalehdessä käytetään virheellistä kieltä, on se 

huono esimerkki lukijoille. (P34M4e) 

164. Haluamme pitää lehden tasokkaana, mihin oikeakielisyyskin kuuluu. 

(P70M4m) 

Kielenhuolto ei ole pelkkien yksityiskohtien hiomista, vaan kielenhuoltajat puhu-

vat nykyisin kielenhuollon rinnalla myös tekstinhuollosta.166 Myös aineistossani 

informantit puhuvat teksteistä peräti 25 kertaa. Lisäksi jotkin yksittäismaininnat 

viittaavat fennistiikan käsitteistöön. Aineistossani esiintyy nimittäin joitakin ker-

toja käsite yleiskieli, kuten esimerkissä 165. Samoin muutamia kertoja mainitaan 

kapulakieli-käsite, jota myös fennistit itse käyttävät teksteissään (ks. esim. Hyvä-

rinen 2002: 234). Sen sijaan semimaallikkoinformanttieni Miksi?-kysymyksen 

                                                        
165 Oikeakielisyydestä ks. esim. Järventaus (1996: 567–568); Niemikorpi (2004: 10). 
166 Tekstinhuollosta ks. esim. Kielikello 3/1997; KKTKO (1998: 6); Mäntynen (2003: 42). 
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vastauksissa ei esiinny kertaakaan käsite kirjakieli, joka on Palanderin (2011: 29; 

ks. myös Mielikäinen & Palander 2002: 91–93) mukaan ei-kielitieteilijöiden ylei-

sesti käyttämä nimitys huolitellusta puhekielestä.167  

165. On tärkeää, että toimittajat käyttävät korrektia ja oikeaa yleiskieltä, ja siten 

ovat omalta osaltaan vaikuttamassa siihen, miten ”kansa” kieltä käyttää. 

(Y31N3e) 

Osa kieleen viittaavista substantiiveista esiintyy niin yksittäisiä kertoja, että niistä 

on vaikea yleistää mitään. Kielenhuoltoa perustellaan kirjoittamalla osakielistä 

(esimerkiksi puhe, sääkieli, TV-kieli, uutiskieli, viittomakieli), joista suosituimmin 

käytössä näyttää olevan lehtikieli. (Sanoma)lehtikieltähän työssään käyttää infor-

manteistani suurin osa. Hajamainintoja saavat toimitushenkilökunnan ammattikie-

lestä myös esimerkiksi juttu ja (sanoma)lehtiteksti. Muihin erikoiskieliin yksittäi-

set informantit viittaavat muun muassa finengelskalla tai käyttökielellä. Käyttö-

kielestä on kirjoittanut toimittajille suunnatuissa oppaissaan jo Okkonen (1980: 

210, 231).  

Jo Setälä (1921 [1894]: 103) havaitsi kielikäsityksen, jonka mukaan murteet 

ovat rappeutunutta kirjakieltä (vrt. 1990-luvulla alkanut murrebuumi).168 Mieli-

käinen ja Palander (2014: 34) toteavat, että sanoilla kieli ja murre ’kielen alalaji’ 

ei kansanomaisessa käytössä ole ollut yhtä selvää eroa kuin kielitieteessä. Heidän 

mukaansa tavallinen kielenkäyttäjä ei ole erottanut niitä eri käsitteiksi. Palander 

(2011: 28) huomauttaa, että murre-termin merkitys on kielitieteilijälle neutraali, 

mutta lisää, että arkikielessä käsitteeseen on liittynyt negatiivisia ja arvottavia 

mielteitä. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että käsite on johdettu murtaa-ver-

bistä. Aineistossani mössö(kieli) rinnastuu esimerkeissä 166 ja 167 yleiskielen tai 

uutiskielen vastakohdaksi.  

166. lehti on hyvää yleiskieltä, ei murretta tai epäkelpoa mössöä (P57M4e) 

167. Uutiskielen on oltava Yleiaradiossa niin hyvää kuin mahdollista, jotta kuuli-

jat ymmärtäisivät sanoman. Tärkeää on nykyaikana erottua myös kaupallis-

ten radioiden mössökielestä. (Y20M5e) 

Yksittäiset informantit viittaavat kielen sijaan kielenkäyttäjän yksilöllisiin omi-

naisuuksiin kirjoittamalla vaikkapa kielipäästä tai kielitajusta, joista viimeksi 

                                                        
167  Muualla lomakkeen vastauksissa saattaa pilkahtaa kirjakieli esimerkiksi murteen vastakohtana 
(kirjakielestä ja yleiskielestä ks. myös esim. Mielikäinen ja Palander 2014: 39–40). Sajavaara (1995: 
73) kuitenkin luonnehtii kirjakieltä arvostetuimmaksi kansalliskielen muodoksi. 
168 Kirjakielen oletetusta paremmuudesta ks. myös Paunonen (1996: 548). 
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mainitun Heikkinen (2007: 51) määrittelee sisäiseksi merkitysvarannoksi. Kielen-

huoltotoimiin viittaavat substantiivivalinnat kieliasu tai huolto ja kielen konkreet-

tiseen käyttämiseen – kielestä puhumista suppeammin – kielenkäyttö tai kielen-

käyttötapa.  

7.1.2 Adjektiivit: kielen ja kielenhuollon arvottaminen 

Seuraavaksi tarkastelen informanttieni Miksi?-kysymyksen vastauksissa tekemiä 

adjektiivivalintoja, jotka liittyvät kieleen tai kielenkäyttöön. Esittelen ne taulukos-

sa 33 sivulla 214. Olen verrannut niitä Mäntysen vuonna 2003 julkaisemaan väi-

töstutkimukseen, jonka aineistona ovat fennistien kirjoittamat kielijutut. Olen 

kiinnittänyt myös huomiota Fairclough’n analyysimallin mukaisesti kieltä määrit-

tävien adjektiivien (lähi)synonymiaan. 

Miksi?-kysymyksen vastauksissa kieltä kuvailevista adjektiiveista ylivoimai-

sesti käytetyin on hyvä, joka on kuitenkin semanttisesti tyhjä ilmaus eikä välttä-

mättä kerro kovinkaan täsmällisesti siitä, mitä vastaaja sillä tarkoittaa.169 Aineis-

tossani adjektiiveilla on selvästi havaittava dikotomia esimerkiksi oikean ja vää-

rän, hyvän ja huonon tai virheellisen ja virheettömän välillä, kuten esimerkeissä 

168–170. Aineistossa korostuu kuitenkin erityisen selvästi se, että kieltä määrite-

tään mieluiten positiivisilla adjektiiveilla: kieltä kuvaavista myönteisistä adjektii-

veista hyvä on yleisin (peräti 49 mainintaa), kielteisistä puolestaan huono (vain 9 

mainintaa).  

168. Paikallislehdet ovat maan luetuimpia julkaisuja ja niiden kieli on usein esi-

merkkinä lukijoille, koululaisille ja niin edelleen. Hyvä ja kaunis kieli vie ta-

rinaa eteenpäin ja virtaa iloisesti kuin keväinen puro Antonio Vivaldin Nel-

jän vuodenajan Keväässä. (P23M4e) 

169. - Ehkä lähinnä uskottavuuden vuoksi: jos toimittajan kieli on kehnoa, luki-

jan voi olla vaikeaa uskoa asiasisällön paikkansapitävyyteen. Kielenhuollon 

perusasioiden pitää kuulua toimittajien ammattitaitoon. (P22N3e) 

170. Hyvä kieli helpottaa tekstin lukemista; tai vastaavasti huono kieli sotkee 

asioita. (S27M4e) 

  

                                                        
169 Hyvän ja huonon kielen määrittelemisen ongelmasta ks. esim. Hiidenmaa (2003: 28), kielen hyvyy-
den suhteellisuudesta ks. esim. Sajavaara (1980: 63); Heikkinen (2007: 26). 
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Taulukko 33. Miksi?-kysymyksen vastausten kieleen viittaavat adjektiivit. 

Kieltä kuvaavat adjektiivit f 

hyvä 49 

virheetön 10 

oikea 10 

huono 9 

puhdas 7 

kaunis 7 

oikeaoppinen 5 

virheellinen 4 

selkeä 4 

täsmällinen 3 

tarkka 2 

selvä 2 

oma 2 

oikeakielinen 2 

kieliopillisesti oikea 2 

korrekti 2 

epäkelpo, helppo, hirveä, huolellinen, huolimaton, hyvän yleiskielen mukainen, 

ilmaisuvoimainen, kankea, kehno, moitteeton, monipuolinen, oikeanlainen, 

parempi, rento, rikas, tuore, tyylillisesti oikea, värikäs, yksinkertainen 

kukin 1 

Yhteensä 139 

 

Taulukossa 34 sivulla 216 vertaan Mäntysen (2003: 165) kielijuttuaineistossa 

esiintyviä kieltä arvottavia adjektiiveja aineistoni Miksi?-kysymyksen vastauksiin. 

Mäntysen (2003: 166) mukaan adjektiivit tarjoavat hyvän perustan kielinäkemys-

ten ja periaatteiden pohdinnalle. Niitä tarkastelemalla voi kiinnittää huomiota, 

mihin käsitykset hyvästä ja huonosta kielestä pohjautuvat.  

Mäntysellä (2003: 166) taulukko kertoo adjektiivivalintojen lisäksi niiden 

yleisyyden siten, että taulukon yläosassa ovat yleisimmät ja alaosassa harvinai-

simmat merkityskentät. Yleisyydellä Mäntynen tarkoittaa sitä, minkä merkitys-

kentän adjektiivit yhteen laskettuna esiintyvät useimmin. Lisäksi rinnakkain ovat 

samaan merkityskenttään kuuluvat myönteiset ja kielteiset adjektiivit. Olen järjes-

tänyt oman aineistoni adjektiivit Mäntysen taulukoinnin rinnalle niin, että myön-

teiset ja kielteiset adjektiivit ovat rinnakkain yleisyysjärjestyksessä. Koska esitte-

len aineistojen adjektiivit rinnakkain, voi syntyä vaikutelma, että rinnakkain sijoi-
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tetut adjektiiviniput, kuten outo ja oikea, voisi asettaa vastakkain myös merkityk-

sensä puolesta. Rinnakkainasettelulla en pyri vastakkainasetteluun, vaan vertailun 

tarkoituksena on auttaa hahmottamaan aineistojen adjektiivijakauma. 

Tekemänsä laadullisen analyysin jälkeen Mäntynen on rakentanut adjektiivi-

taulukkonsa merkityskentät kuvaamaan kirjoa, joka kuvaa hyvää ja huonoa kieltä. 

Hän ei ole ilmoittanut taulukossa adjektiiviensa frekvenssejä, sillä hänen tarkoi-

tuksensa ei ole ollut esittää adjektiiveista tyhjentävää kuvausta, vaan tuoda aineis-

tosta esiin kielestä puhumisen diskurssille tyypillisiä ilmauksia. (Mäntynen, säh-

köpostiviesti 11.8.2014.) Koska taulukon sisältöjen ryhmittely on tutkijan tulkin-

taa, olen halunnut korostaa adjektiivivalintojen kuvaamisen läpinäkyvyyttä. Tau-

lukossa käyttämäni alaotsikoinnit ovat aineiston kieltä, eivät omia nimeämisiäni. 

Olen myös kirjannut vertailutaulukkoon näkyviin, kuinka usein kukin adjektiivi 

esiintyy aineistossani. Adjektiivien keskinäistä järjestystä pystyy jonkin verran 

säätelemään tekemällään ryhmittelyllä, joten on tärkeää, että kokonaistilanne on 

lukijan nähtävissä.  

Mäntysellä selvästi yleisin adjektiivinippu oli outo, kummallinen, vieras, kun 

taas minulla yleisimmin keskusteluun nousivat hyvään, virheettömään ja oikeaan 

kieleen liittyvät adjektiivivalinnat. Vaikka hyvyyden ja huonouden merkitysero on 

selvästi nähtävillä, adjektiivien merkityskentät ovat etenkin Mäntysen aineistossa 

päällekkäisiä. Siksi hän on nostanut analyysissään esiin kaikkein selvimmän mer-

kityksen, jonka kukin adjektiivi sai kontekstissaan. (Mäntynen, sähköpostiviesti 

11.8.2014.) Koska Mäntysen aineiston adjektiivivalinnat ovat metaforisempia ja 

jossakin määrin moniselitteisempiä kuin omani, niiden ryhmittelemisessä kon-

tekstilla lienee ollut vielä suurempi osuus kuin minun aineistossani.  

Molempien aineistoissa adjektiivien keskeinen tehtävä on hyvän ja huonon 

kielen kuvaaminen. Kielen esteettinen arviointi on niin Mäntysen (2003: 166–167) 

kuin minunkin aineistoni adjektiivivalintojen perusteella melko vähäistä, eikä 

kummassakaan kielen hyvyyttä tai huonoutta yleensä perustella.170 En ole sisällyt-

tänyt näitä hyvä- ja huono-adjektiivivalintoja taulukkoon 34, sillä adjektiivitaulu-

kon otsikointi perustuu hyvään ja huonoon kieleen. Huonosta kielestä kerrotaan 

siis kohtalaisen harvoin verrattuna hyvästä kielestä kirjoittamiseen. Joskus diko-

tomia ilmenee saman informantin vastauksen sisällä, kun hän vertaa samassa 

yhteydessä hyvää ja huonoa kieltä toisiinsa.  

                                                        
170 Kielen kauneudesta ja esteettisyydestä ks. Penttilä (1930: 219); Tauli (1968: 33–39); Trudgill (1990: 
35); Sajavaara (1995: 90, 107–108); Mäntynen (2003: 144); Nordlund (2004: 292, 314); Mantila 
(2010: 194). 
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Taulukko 34. Kieltä arvottavien adjektiivien vertailu. 

HUONO KIELI  

(Mäntynen 2003) 

HYVÄ KIELI  

(Mäntynen 2003) 

HUONO KIELI  

(Saviniemi 2015)171 

HYVÄ KIELI  

(Saviniemi 2015) 

Outo 

* kummallinen 

* luonnoton 

* vieras 

Normaali 

* tavallinen, tavanmukainen, 

tavanomainen 

* normien mukainen 

* luonteva 

* kodikas, kotoinen 

* aito 

 Oikea, virheetön 

* oikea 10 

* virheetön 10 

* puhdas 7 

* oikeaoppinen 5 

* oikeakielinen 2 

* kieliopillisesti oikea 2 

* korrekti 2 

* hyvän yleiskielen 

mukainen 

* moitteeton 

* oikeanlainen 

* parempi 

* tyylillisesti oikea 

    

Arkinen 

* arkityylinen, arkisuus 

[sic!] 

Neutraali 

* asiallinen, asiatyylinen 

 Selvä, selkeä 

* selkeä 4 

* täsmällinen 3 

* selvä 2 

* tarkka 2 

    

Tarpeeton 

* liikanainen, liikaa 

Lyhyt 

* ytimekäs, iskevä, täsmällinen 

* naseva, osuva 

* suppea 

 Kaunis 

* kaunis 7 

    

Hämärä 

* virheellisenä  

pidettävä 

* huono 

Selvä, selkeä 

* virheetön 

* hyvämuotoinen 

Virheellinen 

* virheellinen 4 

Monipuolinen 

* ilmaisuvoimainen 

* monipuolinen 

* rikas 

* värikäs 

    

Kömpelö(hkö) 

* ontuva 

* jäykkä, kankea 

Sujuva 

* kätevä 

* ketterä, vaivaton 

Huono 

* epäkelpo 

* hirveä 

* kehno 

Yksinkertainen 

* helppo 

* yksinkertainen 

    

Ruma 

* pöyhkeä 

* tyylitön 

Kaunis 

* loistava 

* vivahteikas, hieno 

Huolimaton Oma 2 

    

  Kankea Huolellinen 

   Rento 

   Tuore 

                                                        
171 Saviniemi 2015 viittaa tämän tutkimuksen taulukoissa käsillä olevaan väitöskirjaan. 
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Taulukko 34 esittelee kieltä määrittävien adjektiivien (lähi)synonymian, ja esi-

merkiksi hyvä-adjektiivilla on monta myönteistä lähisynonyymiä. Niitä ovat vir-

heetön, oikea, puhdas, kaunis ja korrekti. Taajaan esiintyvällä hyvä-adjektiivilla 

on enemmän synonyymejä kuin harvemmin mainitulla huonolla, jonka lähisyno-

nyymejä ovat virheellinen, hirveä, huolimaton ja kehno. (Hyvän kielen mahdolli-

sista merkityksistä ks. esim. Sajavaara 1980: 63.) Informanteillani on selvästi 

enemmän pyrkimystä hyvään kuin huonoon kieleen, mikä on erityisen mielen-

kiintoista, kun vertaa tuloksia Mäntysen aineistoon. Vaikka olemme tottuneet ajat-

telemaan, että fennistit suhtautuvat kieleen mahdollisimman objektiivisesti ja 

kiihkottomasti, Mäntysen tutkimus osoittaa, että fennistien kielijutuissa kieli näyt-

täytyy negatiivisempana asiana kuin semimaallikkojeni teksteissä. Onko niin, että 

ei-lingvisteillä voi olla myönteisempi käsitys kielestä kuin kielijuttuja kirjoittavil-

la fennisteillä? On toki huomattava, että aineistossani on kielteisiäkin adjektiiveja. 

Aineistossani ei esiinny merkityskenttiä, jotka liittyisivät kielen kuvaamisessa 

Mäntysen tutkimuksen adjektiivinippuihin outo, arkinen, tarpeeton, hämärä, 

kömpelö, ruma, normaali, neutraali, saati lyhyt. Tällaiset adjektiivit ovat subjek-

tiivisuudessaan mielestäni melko tulkinnanvaraisia. Vastaavasti Mäntysen aineis-

tossa ei juuri esiinny samoja adjektiiveja kuin aineistossani. Toimittajanoppaissa 

mainittu täsmällinen kieli (ks. täsmällisyydestä esim. Okkonen 1980: 146) ei 

esiinny Mäntysen aineistossa lainkaan. Molemmille aineistoille yhteisiä adjektii-

vivalintoja ovat aineistossani melko harvoin mainitut selkeä, sujuva172 ja kaunis.  

Vertailussa on toki otettava huomioon aineistojen erilaisuus, joka voi selittää 

aineistoni adjektiivien yksiselitteisyyttä ja toisaalta Mäntysen adjektiivien metafo-

risuutta. Kysymyksenasetteluni voi vaikuttaa saamiini tuloksiin, joskaan kysy-

myksessä itsessään ei määritetty kieltä tai kielenhuoltoa minkäänlaisin adjektii-

vein. Elisitoidun aineistoni informantit kuvaavat kieltä yleensä. Heillä ei välttä-

mättä ole mielessään tiettyä referenttiä, jota he adjektiivivalinnoillaan luonnehti-

vat. Mäntysen aineistossa puolestaan puheena oleva kielenpiirre on aina ekspli-

koitu. Toisaalta kyselylomakkeen vastaukset ja kielijutut ovat jo tekstilajina ja 

kontekstinsa puolesta todennäköisesti erityyppisiä tekstejä retorisilta keinoiltaan. 

Kyselyvastaukset pyrkivät vakuuttamaan tutkijan; kielijutut pyrkivät vaikutta-

maan laajasti ihmisten kielikäsityksiin. Sanomalehtien kielijutut valistavat ja vä-

littävät tietoa, mutta ne ovat myös luonteeltaan viihdyttäviä, lähellä pakinan teks-

tilajia. (Mäntynen, sähköpostiviesti 11.8.2014.) 

                                                        
172  Kuten myöhemmin tässä alaluvussa kerron, olen ryhmitellyt -vA-partisiipit adjektiivien sijaan 
verbien nominaalimuotoihin. Sujuva esiintyy aineistossani vain kerran. 
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Sajavaara (1995: 1) huomautti vielä 1990-luvun puolivälissä vankan uskon yhteen 

oikeaan kielenkäytön muotoon eläneen edelleen vahvana. Vaattovaara ja Soini-

nen-Stojanov (2006: 225) korostavat ei-lingvistin kielikäsityksen olevan merkit-

tävästi erilainen kuin kielentutkimuksen. Prestonin hahmottelemassa kuviossa 

kieli esiintyy virheettömänä ideaalina, josta on olemassa ”huonompia” versioita, 

kuten murteet. Lähtökohtaisesti kielitieteilijä pyrkii tarkastelemaan kieltä mahdol-

lisimman objektiivisesti ja arvottamatta, kun taas ei-kielitieteilijä on usein taipu-

vainen hahmottamaan jonkinlaisen kielen ideaalin, josta on olemassa erilaisia 

väännöksiä. (Ks. esim. Niedzielski & Preston 2003 [2000]: 310.) Tällaisia vään-

nöksiä ovat murteet tai suoranaiset kielivirheet. Kielitieteilijä hahmottaa, että on 

olemassa erilaisia kielivariantteja, joiden pohjalta suomen kirjakieli on muodos-

tettu. (Vaattovaara, sähköpostiviesti 15.8.2014.) Myös Palander (2011: 13) toteaa, 

että kieli on lingvistille yksilöllisistä murteista koostuva abstraktio, mutta ei-

kielitieteilijälle se on ideaali abstraktio (ks. esim. Niedzielski & Preston 2003 

[2000]: 323), josta murteet ovat poikkeamia.  

Vaikka Vaattovaaran ja Soininen-Stojanovin artikkelissa tarkastellaan ennen 

muuta pääkaupunkiseudun asukkaiden asenteita puhekieleen, kuviossa kuvattu 

kielikäsitys heijastelee samalla puhekieltä laajempaakin ymmärrystä kielestä 

(Vaattovaara, sähköpostiviesti 15.8.2014). Oma aineistoni painottaa kielen stan-

dardin, mutta sivuaa myös kirjoitetun ja puhutun murteen käyttämistä. Vaattovaa-

ra (2009: 146) korostaa, että kieliasenteissa on muitakin näkökulmia kuin oikea ja 

väärä (ks. esim. Garrett 2001: 628). Kun kuviossa 10 sivulla 218 vertaa Vaatto-

vaaran ja Soininen-Stojanovin (2006: 225) havainnollistusta ei-kielitieteilijöiden 

ja lingvistien kielinäkemyksistä aineistoni pohjalta nouseviin tähän kuvioon pel-

kistämiini käsityksiin (ks. myös edellä taulukko 33), havaitsee, että tavallisesta 

kielestä puhuminen (ks. Mäntysen aineiston normaali taulukossa 34) ei aktivoidu 

tutkimusaineistossani ollenkaan (vrt. myös Palander 2011: 13–14).  

Aineistossani hyvän (yleis)kielen vastakohdaksi hahmottuva huono kieli ei 

ole pelkkiä virheitä, vaan siihen voidaan laskea hyvän yleiskielen vastakohtana 

myös murre ja mössö(kieli) tai tiedonvälityksen kannalta huono eli harhaanjohta-

va kieli. Yleiskielen ja murteen dikotomia ei välttämättä ole täysin vierasta fen-

nisteillekään. Ontermaa (2005: 331) on havainnut, että kielenhuoltajien kirjoituk-

sissa puhe- ja kirjakieli asetetaan usein toisiaan vastaan. 

Adjektiivien lisäksi kielen laadun määrittelyyn käytetään verbien partisiippi-

muotoja. Koiviston (1987: 424) tavoin ajattelen, että konteksti vaikuttaa keskei-

sesti siihen, mihin sanaluokkaan partisiippi tulee luokitella. Koiviston (emt.) mu-

kaan ainoastaan pieni osa partisiipeista on leksikaalistunut siinä määrin, että ne 
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tulkittaisiin poikkeuksetta adjektiiveiksi. Ison suomen kieliopin (VISK: § 630) 

mukaan adjektiiviksi leksikaalistuneen partisiipin merkitys on erikoistunut ja 

sama partisiippi voi toimia niin leksikaalistuneena kuin varsinaisenakin partisiip-

pina. Usein sanaluokan pystyy hahmottamaan lauseenjäsentehtävän perusteella 

(esimerkiksi elävä kieli). Olen sanaluokkien luokittelemisen yksinkertaistamiseksi 

ryhmitellyt aktiivin -vA- ja -nUt- sekä passiivin -(t)tAvA- ja -(t)tU-partisiipit mui-

hin verbien nominaalimuotoihin. Koska niitä on vähän, kommentoin niitä lyhyesti 

tässä, sillä mielestäni etenkin -vA-partisiipit toimivat usein konteksteissaan adjek-

tiivin funktiossa. Aineistossani -vA-partisiipeista useimmin esiintyy kieltä kuvaa-

va verbivalinta elävä, joka mainitaan seitsemän kertaa. Kaksi kertaa mainitaan 

sekä ymmärrettävä että luettava, mutta muut -vA-partisiipit saavat yksittäis-

mainintoja aineistossani.173  

Adjektiivien tarkastelun ulkopuolelle rajautuvat partisiippimuotojen lisäksi 

kaikki -sti-johtimella johdetut adverbit, jotka on usein johdettu adjektiiveista. To-

tean kuitenkin tässä, että niistä yleisin on erityisesti, joka mainitaan seitsemän 

kertaa. 174 Vaikka vähäisistä frekvensseistä ei voi yleistää mitään kovin pysyvää, 

havainnoistani voi nostaa esiin sen, että kaikki kieliopillisesti-adverbien esiinty-

mät (3 mainintaa) ovat sanomalehtien informanttien ja kaikki ymmärrettävästi-ad-

verbien esiintymät (3 mainintaa) Yleisradion informanttien sananvalintoja. Ym-

märrettävyys lieneekin Yleisradiossa keskeisiä käsitteitä. Vuonna 2005 hyväksy-

tyn, sittemmin käytöstä poistuneen ohjelmatoiminnan säännöstön mukaan uuden 

tiedon on välityttävä mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa (OTS 2006: 6).  

7.1.3 Verbit: kielenhuolto toimintana 

Tässä alaluvussa tarkastelen Miksi?-vastausten aineiston verbivalintoja, joista voi 

yleistää seuraavaa: Lauseista odotuksenmukaisesti suurin osa on myönteisiä. Nel-

jästä moduksesta aineistossani esiintyy ainoastaan indikatiivia ja konditionaa-

                                                        
173 Aktiivin partisiipin preesensmuodoista yhden kerran mainitaan harhaanjohtava, ilmaiseva, miellyt-
tävä, myytävä, osuva, sopiva ja sujuva. Passiivin partisiippimuodoista ks. luku 7.1.3. 
174 Vaikka Heikkisen (1999a: 228) aineistossa esiintyy jonkin verran hänen luonnollistamisadverbeiksi 
kutsumiaan adverbeja, Miksi?-vastausten aineistossani luonnollisesti esiintyy ainoastaan kerran ja 
tietysti ainoastaan kerran. Näiden luonnollistamisadverbien (esimerkiksi luonnollisesti, tietysti, tieten-
kin, toki) tehtävänä on Heikkisen mukaan esittää lauseen toiminta luonnollisena tosiasiana, usein 
silloin, kun lukijasta asia ei tunnu itsestään selvältä. Tästä voinee päätellä, että aineistossani -sti-
loppuiset adverbit pikemminkin kertovat tekemisen tavasta kuin toimivat luonnollistajina. 
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lia.175 Sen sijaan potentiaalia ja imperatiivia ei käytetä ollenkaan. (Modusten mää-

rittelemisessä vrt. Fairclough 2001 [1989]: 93, 104–105.) Verbien finiittimuodot 

ovat usein preesensissä ja yksikön kolmannessa persoonassa. (Ks. myös esim. 

Heikkinen 1996: 172, 2002b: 140.) Tekijät eivät kuitenkaan ole yleensä henkilöitä, 

vaan usein vaikkapa kieli tekee jotain. Medioittain vertailtuna verbivalinnoissa ei 

vaikuta olevan merkittäviä eroja. 

Myönteisistä indikatiivilauseista suurin osa on lisäksi aktiivimuotoisia. Ai-

neiston predikaattiverbeistä 595 on aktiivi- ja vain 43 passiivimuotoisia.176 Passii-

vi viittaa vastauksissa useimmiten toimittajiin, omaan toimitukseen tai yleensä 

ammattikuntaan, mutta myös medioiden yleisöön, kuten esimerkit 171–175 ha-

vainnollistavat. Passiivin partisiipin preesensmuodoista ymmärrettävä mainitaan 

kaksi kertaa. Lisäksi passiivin partisiipin perfekteistä useimmin mainitaan kirjoi-

tettu. Se esiintyy teksteissä 15 kertaa, joista peräti 7 kertaa kyseessä on oikein 

kirjoitettu. Lisäksi esimerkiksi kiteytynyt ilmaus painettu sana mainitaan kolmes-

ti, mutta painettu media vain kerran. Yksittäinen informantti käyttää jopa passii-

vin partisiipin perfektiä präntätty. Passiivin partisiippimuodot viittaavat usein 

kieleen tai kielellä tehtävään tuotokseen (esimerkiksi kirjoitettu teksti, painettu 

sana, oikein kirjoitettu, ”oikein” tehty teksti, oikein käytetty kieli). 

171. sillä varmistetaan, että tieto menee oikein perille; kirjoitusvirheet ärsyttävät 

lukijoita; oikeinkirjoitus kertoo laadusta (P36N3e) 

172. Pelataan kielellä, hyvällä suomen kielellä, ja lukijoissa on aina myös kielen-

taitajia, jotka kärsivät virheistä (S84M5e) 

173. Toimittajat osaavia, asiaan ei paljon tarvitse puuttua, tekstejä tarkkaillaan 

kuitenkin koko ajan. (Y1M3m) 

174. uutisilta odotetaan parempaa kieltä kuin vaikkapa kontaktiohjelmalta. kieli 

liittyy myös asiallisuuteen ja luotettavuuteen, jotka varsinkin valtionyhtiön 

puolivirallissa uutisissa korostuvat. (Y18N4e) 

175. Toki toivoisin, että toimituksessamme käytettäisiin kaunista ja monipuolista 

suomea (Y48N3m) 

                                                        
175 Sen lisäksi, että indikatiivimuotoisilla lauseilla voidaan esittää luonnollisia totuuksia (ks. esim. 
Heikkinen 2002c: 40), myös tosiasiallista velvoitusta ilmaistaan usein indikatiivilla (Piehl, sähköpos-
tiviesti 19.8.2014). 
176  Aineistossani on joitakin predikaattilmauksia, joissa predikaatti on moniosainen (moniosaisista 
predikaateista ks. VISK: § 450–456), jolloin predikaatin infiniittinen osuus voi olla kompleksinen. 
Tällöin olen laskenut mukaan ainoastaan predikaatin finiittisen osuuden, esimerkiksi tapauksessa 
Kritiikinsieto estää [hakeutumasta koulutukseen] ja [ottamasta neuvoja vastaan]. Hahmotan näissä 
tapauksissa infiniittiset osat samalla tavoin rinnasteisiksi kuin rinnasteiset objektit vaikkapa kuvitteel-
lisessa esimerkissä Flunssa estää [urheilun] ja [työskentelyn]. 
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Tarkastelen myös tekstien modaalisuutta tuodakseni esiin informanttieni asenteita 

kielenhuoltoa kohtaan. Modaalisuudessa on kyse arvioista, jotka koskevat asiain-

tilan todenmukaisuutta ja toteutumismahdollisuuksia. Modaalisilla kielenaineksil-

la puhuja ilmaisee esimerkiksi sitä, onko asiaintila hänen mielestään tai yleisesti 

ottaen välttämätön, pakollinen tai toivottava. (VISK: § 1551.) Modaaliverbivalin-

tojen lisäksi kiinnitän tutkimuksessani huomiota kahteen muuhun nesessiivisen 

konstruktion alatyyppiin, joissa kaikissa subjekti on genetiivimuotoinen (ks. Jaa-

kola 2004: 258–259). Sen lisäksi, että nesessiivisessä konstruktiossa virkkeen 

predikaattiverbinä voi olla 1) yksipersoonaisesti käytetty modaaliverbi (kielen 

pitää olla hyvää -tyyppi), nesessiivisyyttä voi ilmaista myös 2) kopulallinen koki-

jarakenne (kielen on pakko olla hyvää -tyyppi) tai 3) nesessiivinen verbiliitto 

(kielen on oltava hyvää -tyyppi).  

Tutkimieni kolmen nesessiivirakennetyypin velvoittavuuden asteen arvioimi-

nen on mielestäni subjektiivista, joten niistä on haastavaa tulkita mitään pysyvää. 

Samasta syystä ilman erillisen kyselytutkimuksen teettämistä laajahkolla infor-

manttijoukolla on vaikeaa arvioida, mitkä näistä tyypeistä koetaan todennäköi-

simmin sisäisen tai ulkoisen pakon ilmaisijoiksi. Kangasniemen (1992: 111) tutki-

muksen koehenkilöt eivät arvioineet tulee tehdä -tyyppistä ilmausta yhtä voimak-

kaaksi deonttisen pakon ilmaukseksi kuin vaikkapa on tehtävä -, täytyy tehdä - ja 

pitää tehdä -tyyppisiä rakenteita. 

Kiinnitän seuraavaksi huomioni aineistossani esiintyviin modaaliverbeihin. 

Vaikka ne ovat vain yksi tapa ilmaista tekstin modaalisuutta (ks. esim. Kangas-

niemi 1992: 6; Fairclough 2010 [1992]: 159), katson, että aineistossani ne kerto-

vat monipuolisesti kielenhuoltoon liittyvästä velvoittavuudesta. Tutkin Kangas-

niemen (1992: 291; vrt. Flint 1980: 4–5) nimeämiä 14 modaaliverbiä (ks. tauluk-

ko 35). Semanttisesti tarkasteltuna modaalisuudella on kolme perustyyppiä: dy-

naaminen, deonttinen ja episteeminen. Dynaaminen modaalisuus kuvaa mahdolli-

suutta ja välttämättömyyttä, deonttinen modaalisuus puolestaan lupaa ja pakkoa 

eli sallimista ja velvollisuutta sekä episteeminen puhujan proposition177 totuusar-

voon kohdistuvaa asennetta (Luukka 1995: 32; ks. myös Hakulinen & Karlsson 

1995: 262–265; Sajavaara 1995: 13–14; VISK: § 1551–1556). Modaalisuuden 

lajien väliset merkityserot eivät aina ole selviä, sillä esimerkiksi keskeiset modaa-

liverbit voida, pitää ja täytyä saavat tulkintansa lopulta kontekstissaan (VISK: § 

1552). Kuitenkin modaaliverbit pitää ja tulla ilmaisevat Heikkisen (2002c: 43) 

                                                        
177 Propositio tarkoittaa lauseen merkityssisällön osaa, jonka paikkansapitävyyttä eri tilanteissa voi 
arvioida (VISK s. v. propositio). 
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mukaan yleensä deonttista välttämättömyyttä. Kangasniemi (1992: 6; ks. myös 

Heikkinen 2002c: 44) huomauttaa, että esimerkiksi voida-modaaliverbiä voidaan 

käyttää sekä dynaamisesti, deonttisesti että episteemisesti.  

Pitää-verbi saa dynaamisen tai deonttisen tulkinnan muun muassa indikatii-

vin preesensissä ja konditionaalin preesensin nollapersoonassa (VISK: § 1575). 

Aineistoni frekventeimmät modaaliverbit – voida-verbiä lukuun ottamatta – saa-

vat nähdäkseni nimenomaan deonttisen tulkinnan (ks. taulukko 35).178 Aineistos-

sani on Kangasniemen luokittelun mukaan 60 modaaliverbiä, joita käyttää 50 

vastaajaa. Aineistoni vastausten modaaliverbivalintojen perusteella kielenhuol-

toon suhtaudutaan siten, että se nähdään velvoitteena ja pakkona. Tämä näkyy 

niin, että vastaajista 23 käyttää vastauksissaan deonttista modaalisuutta ilmaise-

vaa verbiä pitää yhteensä 25 kertaa.  

176. Lehtikielessä pitää pyrkiä korrektiin ja oikeakieliseen ilmaisuun, koska se 

on arkinen malli kielenkäytöstä. Huolimattomuuden ja sinne päin-asenteen 

ei saisi antaa yleistyä. (P14N5e) 

Kauppisen (1998: 103) mukaan pitää- ja täytyä-nesessiiviverbeillä voidaan il-

maista suomessa deonttista, dynaamista ja episteemistä modaalisuutta. Pitää-

verbi ilmaisee deonttista modaalisuutta aineistoni modaaliverbeistä ylivoimaisesti 

useimmin (taulukko 35 sivulla 224).179 Seuraavaksi yleisimpiä deonttista modaa-

lisuutta ilmaisevia verbejä ovat tulla (7 kertaa) ja täytyä (5 kertaa), ks. esimerkit 

177–180. Aineistossani 13 kertaa lähinnä dynaamisesti ja deonttisesti käytettyä 

voida-modaaliverbiä lukuun ottamatta muiden modaaliverbien käyttö on melko 

marginaalista. Modaaliverbien yhteydessä käytetään 17 kertaa verbin konditio-

naalimuotoa. Ylivoimaisesti useimmin konditionaalia käytetään pitää-verbin 

kanssa: 25 pitää-verbivalinnasta peräti 12 on konditionaalimuodossa. 

177. – Ammattikirjoittajien täytyy hallita oma äidinkielensä, sillä myös suuri 

osa lukijakunnasta hallitsee sen. Lehden luettavuus paranee huomattavasti, 

jos kielenhuolto on hallinnassa. "Oikein" tehtyä tekstiä on miellyttävä lukea. 

(P29N4e) 

178. Kieli on toimittajan tärkein työkalu. Siksi se täytyy pitää iskussa. Jos toimit-

tajan kielitaju ontuu, lukija saattaa ihmetellä, onko koko lehtikään luotta-

                                                        
178 Kangasniemi (1992: 263) huomauttaa, että kielenkäytön kaikkia modaalisia ilmauksia ei välttämät-
tä pysty sijoittamaan dynaamisiin, deonttisiin tai episteemisiin. 
179 Pitää oli yleisin ja tulla toiseksi yleisin deonttista pakkoa ilmaiseva modaaliverbi myös Kangas-
niemen (1992: 99) aineistossa. 
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muksen arvoinen. Sanomalehtikieli on myös koko ajan esimerkkinä nuorille 

lukijoille. (S7N4e) 

179. Sanomalehtitekstin tulee olla mahdollisimman oikeakielistä. On noloa, jos 

ammattilaiset tekevät tökeröitä kielioppivirheitä. Virheet luovat myös huoli-

mattoman yleisilmeen lehdelle. Sanomalehtiteksti on jokapäiväistä käyttöta-

varaa, joka mielestäni toimii jossain määrin myös mallina ihmisille ja siksi 

on väliä sillä, millaista kieltä toimittajat käyttävät. Huono kieli vaikeuttaa 

joskus myös tekstin ymmärtämistä. (S63N4e) 

180. kieli on toimittajan työkalu ja sen tulee olla terävä. täsmällinen kieli kertoo 

täsmällisestä ajattelusta. (Y6N3e) 

Taulukko 35. Aineistoni modaaliverbivalinnat. 

Modaaliverbi f 

pitää 25 

voida 13 

tulla 7 

täytyä 5 

joutua 5 

saada 3 

saattaa 2 

Yhteensä 60 

 

Modaaliverbien lisäksi etsin aineistostani kielen on pakko olla hyvää -tyyppisiä 

kopulallisia kokijarakenteita. On huomionarvoista, ettei niitä ole aineistossani 

ainuttakaan. Saattaa olla, että esimerkiksi suomalaisen säädöskielen konventioi-

den perusteella on oltava - ja pitää olla -tyyppiset rakenteet koetaan (ulkoisesti) 

velvoittavammiksi kuin vaikkapa on pakko -tyyppiset rakenteet.180 Voi miettiä, 

koetaanko pakosta puhuminen arkikielisenä, onko sen merkitys laimentunut vai 

koetaanko se sisäisenä tilana ennemmin kuin ulkoapäin tulevana velvoitteena. 

                                                        
180 Velvoituksen ilmaisemista suomenkielisessä säädöstekstissä ei tiettävästi ole tutkittu (Piehl, sähkö-
postiviesti 19.8.2014). Parhaillaan Joanna Rydzewska valmistelee Varsovan yliopistoon väitöskirjaa 
tavoista, joilla ilmaistaan deonttista modaalisuutta puolan ja suomen lakikielessä (Rydzewska, sähkö-
postiviesti 15.10.2014). Kotuksen erikoistutkija Aino Piehl arvelee, että nesessiivi-ilmauksista säädök-
sissä on yleisin on oltava -tyyppi ja seuraavaksi yleisin tulee olla -tyyppi. Näitä harvinaisempi on 
pitää olla -tyyppi. (Piehl, sähköpostiviesti 19.8.2014.) Tarkastelemieni kolmen nesessiivirakenteen – 
on pakko, pitää olla, on oltava – velvoittavuudessa ei ole eroa lakikielessä. Kuitenkaan on pakko -il-
maisua ei käytetä säädöstekstissä. Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Taina Riihinen arvioi, että 
tämä voi johtua ilmaisun arkikielisyydestä ja sen mieltämisestä puhetyyliseksi. (Piehl, sähköpostiviesti 
19.8.2014; Riihinen, sähköpostiviesti 19.8.2014). 
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Kielen pitää olla hyvää -tyyppisten modaalirakenteiden lisäksi aineistossani on 

niitä jonkin verran harvemmin kielen on oltava hyvää -tyyppisiä nesessiiviraken-

teita, ks. taulukko 36. 

Useimmiten vastauksesta ei käy ilmi, kenen pitää, täytyy tai tulee jotakin teh-

dä, mutta genetiivimuotoinen subjekti tai muu velvoituksen kohde liittyy pääsään-

töisesti kieleen, toimittajiin, toimituksiin tai yleensä kielenkäyttäjiin. Vaatimukset 

kohdistuvat siis useimmiten johonkin näistä. Jos subjektia ei ole näkyvissä, ad-

verbiaalina modaaliverbivalinnan kohdetta tarkentamassa voi olla vaikkapa leh-

dessä, lehtikielessä tai painetussa sanassa. Varsinaista pakon aiheuttajaa ei eksp-

likoida, joten teksteistä ei selviä, mistä mahdollinen ulkopuolinen pakko tulee, 

kuten esimerkit 181 ja 182 havainnollistavat. Esimerkissä 182 on edustettuna 

aineistoni ainut tapaus, jossa kielentyy fennistiikassa tunnettu ajatus yleiskielestä 

yhteisenä sopimuksena. 

181. Kieli on työkalu, jota pitää määräajoin ”teriä”. (P2M3e) 

182. kieli on kirjoittavan toimittajan työkalu, joka on pidettävä terävänä, ja koska 

yleiskieli on sopimus, kaikkien sen käyttäjien pitää sitä myös noudattaa 

(S1N3e) 

Kielenhuollon velvoittavuudesta kertoo osaltaan se, että saada-modaaliverbi 

esiintyy aineistossa ainoastaan kieltomuotoisena, kuten esimerkit 183–185 osoit-

tavat. Kahdella kerralla kolmesta se esiintyy konditionaalimuodossa, mikä viitan-

nee siihen, että toive ei välttämättä toteudu todellisessa elämässä. Tällöin infor-

manttien modusvalinnat implikoivat todellisuuden olevan jotain muuta kuin hei-

dän toivomansa tavoitetila. Kauppisen (1998: 166) mukaan kielenkäyttäjä poistuu 

aktuaalisesta puhetilanteesta, kun hän esittää tavoitteita tai toiveita, tekee suunni-

telmia tai ehdotuksia tai vaikkapa pohtii seurauksia. 

183. Kieli on toimittajan työkalu, se ei saa olla kesäterässä (S54M5e)  

184. Lehtikielessä pitää pyrkiä korrektiin ja oikeakieliseen ilmaisuun, koska se on 

arkinen malli kielenkäytöstä. Huolimattomuuden ja sinne päin-asenteen ei 

saisi antaa yleistyä. (P14N5e)  

185. Hyvässä lehdessä ei saisi olla lainkaan kielivirheitä. (S70M2m)  
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Taulukko 36. Miksi?-kysymyksen vastausten nesessiiviset verbiliitot. 

Nesessiivinen verbiliitto f 

on oltava (myös oltava, on lotava)  18 

on osattava 1 

on voitava luottaa 1 

Yhteensä 20 

 

Aineistossani velvoitetaan kielenhuoltoon modaaliverbien lisäksi myös nesessii-

visellä on tehtävä -verbiliitolla (taulukko 36). Heikkinen (1999a: 245) näkee on 

oltava -rakenteen esittävän vastaanväittämättömän pakon yleisenä totuutena. 

VISK:n (§ 1670; ks. myös § 1580) mukaan preesensissä tämä nesessiivirakenne 

on direktiivisessä käytössä, selvimmin silloin, kun siihen sisältyy monikon en-

simmäisen persoonan tai yksikön tai monikon toisen persoonan pronomini. Kui-

tenkin velvoitettava taho jätetään usein ilmipanematta virallisissa ohjeissa, jolloin 

ohje kohdistetaan lukijalle, tai poliittisessa retoriikassa, jolloin rakenne sisältää 

yleisen vetoomuksen. Useimmiten tämä nesessiivinen rakenne on myös minun 

aineistossani kielen on oltava -tyyppinen, ja Yleisradion informantit täsmentävät 

usein vielä niin, että nimenomaan uutiskielen on oltava. Toisin sanoen informantit 

eivät eksplikoi, ketä toimijaa velvoitus koskee. 

186. Lehtikielen on oltava oikeankielistä suomea, koska lehden lukijat saavat 

omaan kielenhuoltoonsa vaikutteet lehdistä. Tärkeätä tämä on etenkin nuor-

ten lukijoiden osalta. (P54M5e) 

187. Sanomalehden lukija oppii kieltä myös lehdestä, siksi kielen on oltava mah-

dollisimman tarkkaa ja virheetöntä. (S45N4e) 

Sen lisäksi, että velvoittavuus kohdistuu kieleen, sillä voidaan kohdistaa vaatimus 

erikseen nimeämättömälle osapuolelle, kuten esimerkissä 188. Esimerkissä 189 

nesessiiviseen verbiliittoon sisältyy merkitys, että lehtikielen on oltava luotta-

muksen arvoista. Informantin valitsema -kin-liitepartikkeli implikoi, että sanoma-

lehden opettamalla kielellä pärjää myös muualla kuin ylioppilaskokeessa. Yliop-

pilaskoe nostetaan informantin tekstissä esille ikään kuin tiettynä arvostettuna 

kielen normina, jota pyritään ylläpitämään. Lehtikieli rinnastetaan kielensä osalta 

samaan tekstilajiin kuin ylioppilaskoe, ja tekstilajiin liitetään voimakkaasti ajatus 

kielen puhtaudesta modaaliverbillä pitää. 

188. Kieli on toimittajan tärkein työväline. Viestin ymmärtämiseksi on osattava 

käyttää oikeaa ja täsmällistä kieltä. (S47M5e) 
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189. Sanomalehden pitää olla puhtaan suomen edelläkävijä. Sanomalehteä käyte-

tään paljon apuna opetuksessa. // Opet-tajien on voitava luottaa, että sano-

malehden käyttämä kieli on sellaista, jolla yo-kirjoituksissakin pärjää. 

(S80N4e)  

Hakulisen ja Karlssonin (1995: 275) mukaan konditionaalin perustehtävä on il-

maista, että puhuja pitää peruspropositiota todenvastaisena. 181  Esimerkkeihin 

190–195 sisältyy implikaatio, että vaikka kielenhuollon pitäisi olla tärkeää, se ei 

välttämättä sitä käytännössä ole. Konditionaalilla informanttini ilmaisevat usein 

vaihtoehtoisen toimintamallin, jota he pitävät mahdollisena, mutta joka ei tällä 

hetkellä toteudu. 

190. Toimittajat tekevät työtä kielen kanssa ja se on julkista. Toimittajien pitäisi 

taitaa kielioppi ja oikeakielisyys, jos keiden. Huono kieli herättää myös epäi-

lyt asiasisällön paikkansapitävyydestä. (S35N4e)  

191. Olemme yleislehti, jolla on suuri lukijakunta. Pitäisi antaa mallia hyvästä 

kielenkäytöstä. (S40N2e)  

192. Tökeröitä kielioppivirheitä näkee tekstissä (=lehdessä) turhan usein ja ne 

harmittaa ja hävettää. Hävettää koska lehden pitäisi pystyä kirjoittamaan 

niin, että koululaisetkin oppivat oikean kielen. -- (S56N5e)  

193. itsestään selvää pitäisi olla, että toimittaja osaa kirjoittaa. (Y22N2e)  

194. Yleisradiolla on (tai ainakin pitäisi olla) suuri merkitys hyvän suomen kielen 

ylläpitäjänä. (Y36M3e)  

195. Uutiskielen pitäisi olla hyvää ja huoliteltua, koska se leviää joka kotiin. 

Hyvä kieli on itseisarvo, josta nimenomaan Yleisradion kaltaisen julkisen 

palvelun laitoksen tulisi pitää kiinni. Vaikka kieleen kiinnitetään toimitukses-

samme paljon huomiota, lapsuksia sattuu silti ja kiireessä ja rutiinissa kie-

liasiat tuppaavat unohtumaan. Säännöllinen kielenhuolto kaikille toimisi hy-

vänä muistutuksena ja vetreyttäisi taitoja. (Y61N3e)  

Tarkastelen verbivalinnoista myös verbien kieltomuotoja, koska uskon niiden 

presupponoivan yleensä jotakin.182 Fairclough (2010 [1992]: 120) näkee presup-

positiot propositioina, jotka tekstin tuottaja on ottanut valmiiksi annettuina. Hän 

(2010 [1992]: 121) on havainnut, että kieltolauseita käytetään usein poleemisiin 

tarkoituksiin. Presuppositioilla voi olla myös ideologisia funktioita (Fairclough 

(2001 [1989]: 128, ks. myös esim. 1995: 108). 

                                                        
181 Suomen -isi-muodon nimitysten kirjavuudesta ks. Kauppinen (1998: 236). 
182 Vrt. Pietikäinen ja Mäntynen (2009: 126–127), jotka rinnastavat presupposition ja kiellon. 
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Kielto ilmaisee mahdotonta ja ei-todellista (VISK: § 1551). Hakulisen ja 

Karlssonin (1995: 272) mukaan kieltolause on vastaavaa myönteistä lausetta sel-

vempi kannanotto tilanteeseen ja tekstiin. Pietikäisen ja Mäntysen mukaan kielto 

voi tuoda muita ääniä kielenkäyttöön, sillä kielto olettaa väitteen olemassaolon 

kieltämällä sen ja tuo siten näkyviin sen, mitä kielletään. Siispä kieltojen tunnis-

taminen avaa kielenkäytön suhteita toisiin teksteihin tai puheisiin, jotka voivat 

olla aikaisempia tai samanaikaisia. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 126–127.) 

Verbien kieltomuodoilla voidaan osoittaa, että kielenkäytössä halutaan irtisa-

noutua perinteisistä käytännöistä. Esimerkissä 196 myös asetetaan vastakkain 

kielenhuolto ja puhuttu kieli. Vaikka konditionaali voi hämärtää lauseen totuusar-

voa, tässäkin lausumassa konditionaali ilmaisee sitä, että informantin mielestä 

toimitukset eivät tällä hetkellä pysy kielen muuttumisen vauhdissa. 

196. Kieli muuttuu koko ajan, toimitusten pitäisi seurata perässä eikä vannoa 

jonkun vanhan käytännön piikkiin, toisaalta lehtikieli ei voi olla puhuttua 

kieltä kuin ehkä nuorten sivulla joissakin haastatteluissa (S18N4m)  

Kieltomuodolla voidaan aineistossani myös kumota perinteisiä negatiivisia mieli-

kuvia kielenhuollosta. Kielenhuolto mielletään ilmeisesti helposti negatiivisesti 

leimaavaksi, ja tästä maineesta halutaan hankkiutua eroon. Tosin tiukkapipoisuu-

den ja kielipoliisiuden kiistäminen saattaa johtua tutkimusaineiston luonteesta. 

Kyselylomaketutkimuksessa lomakkeeseen vastaaminen on yleensä informantin 

ainoa yhteydenotto tutkijaan, joten vastaaja saattaa haluta minimoida mahdolliset 

väärinkäsitykset kerralla, kuten esimerkissä 197. Esimerkki 198 implikoi kiel-

tosanalla ja verbivalinnalla, että kielen vaalimisen yleensä ajatellaan liittyvän 

tiukkapipoisuuteen ja kaavoihin kangistumiseen. Kiellolla siis halutaan kumota 

käsitys, johon kenties yleisesti uskotaan tai on joskus uskottu. Verbin kieltomuo-

dolla lausumassa sanoudutaan irti tällaisesta ajattelusta, vaikka itse vaaliminen 

nähdäänkin edelleen toimitushenkilökunnan velvollisuudeksi. Esimerkissä 199 

informantti näkee kiinnostuksen kielenhuoltoon liittyvän tiukkapipoisuuteen ja 

kielipoliisin rooliin, joista molemmista hän pyrkii kieltomuodolla julistautumaan 

irti. Uskonnollista alkuperää oleva sananvalinta julistettu pannaan ’kirkonkirouk-

seen’ implikoi, että lehdellä on valta tuomita tietynlainen kieli (KS 2012 s. v. 

panna). Kieltomuoto korostaa myös sitä, että kielenhuolto saatetaan nähdä ren-

touden vastakohtana.  

197. Kielen on oltava kunnossa. Kuka sitä ylläpitää ellei lehti paikkakunnalla. 

Emme pyri kielenhuollon esimerkkilehdeksi, mutta keskustelemme päivittäin 
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näistä asioista. Yritämme saada aikaa luonnonmukaista helposti luettavaa 

tekstiä joka olisi myös hyvää suomea. (P27M4e) 

198. olen hieman huolestunut suomen kielen tulevaisuudesta. jo nyt nuorissa (tet-

harjoittelijat, kesätoimittajat) on havaittavissa, että esim. yhdyssanat ovat 

hukassa jne. sanomalehdistön pitäisi vaalia kieltämme ei tiukkapipoisesti ja 

kaavoihin kangistuen, mutta säännöistä kiinni pitäen kuitenkin. (P15N3e) 

199. Olisin voinut valita myös toisen vaihtoehdon, jotta emme vaikuttaisi liian 

tiukkapipoisilta kielipoliiseilta. Pyrimme oikeakielisyyteen jo ihan ”luonnos-

taan”. Tavoitteena on, ettei lehti näyttäisi kielenkäytössä ainakaan huonoa 

esimerkkiä, mutta ei olisi myöskään jäykän virallinen. Rentoa kieltä ei ole 

julistettu pannaan. (P69M5e) 

Myös normatiivisissa kannanotoissa kielenhuollon tärkeyteen kuvataan kielto-

muodon avulla sitä, miten asioiden pitäisi olla: kielenhuollon asioiden opettami-

nen kuuluu koululle, tuoreiden ylioppilaiden tulee hallita oikeinkirjoitusohjeet ja 

lehdistön pitää suhtautua kieleen jokseenkin pikkutarkasti. 

200. Opettaja opettaa - emme me. (P30M5ek) 

201. Printtimedia muokkaa kansalaisten kielenkäyttöä. Nykyisin eivät edes tuo-

reet ylioppilaat hallitse oikeinkirjoitusohjeita, joten jos lehdetkin heittäytyvät 

asiassa suurpiirteiseksi, niin huonosti käy suomen kielelle. (P72N4e) 

Kieltolausetta voidaan käyttää myös retorisissa kysymyksissä, joihin ei odoteta 

varsinaista vastausta. Retorinen kysymys on interrogatiivimuodossa oleva lausu-

ma, johon odotetaan pikemminkin samanmielisyyden osoitusta. Retorisen kysy-

myksen avulla voidaan nostaa esiin käsitys, jonka keskustelijat oletettavasti jaka-

vat. Retoriseksi kysymykseksi tulkitaan muun muassa yhdyslauseet, joissa haku-

kysymys on alkuosana ja ellei- tai jollei-sanalla alkava ehtolause jälkiosana. 

(VISK: § 1705.) Aineistossani retorisia kysymyksiä käyttää kolme informanttia, 

kuten esimerkit 202–204 osoittavat, joskin heistä kahdella kysymys nimenomaan 

alkaa ellei-lauseella. Lasken retorisiin kysymyksiin myös yhden jos-ehtolauseella 

alkavan kysymyksen, joka on esimerkissä 204. Informantit siis nostavat itsestään 

selvän esiin retoristen kysymysten avulla, jolloin he otaksuvat lukijan olevan 

samaa mieltä, joten muita argumentteja ei välttämättä tarvita. 

202. herranen aika: ellet viljele kieltäsi oikein, niin mitä sitten! Pilkuissa en kyllä 

olisi niin tarkka (S5M5e) 

203. ELLEI MEIDÄN ALALLAMME PIDETÄ HUOLTA OIKEAKIELISYYDES-

TÄ, MISSÄ SITTEN? (Y5N3e) 
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204. Jos sanomalehdet eivät vaali oikeaoppista suomen kieltä, niin kuka sitten? 

Hyvä suomen kieli on myös selkeää ja helppoa luettavaa (P44M3e) 

Kieltomuodolla kielenhuollon tärkeyteen ottavat kantaa myös ne, jotka ymmärtä-
vät kielenhuollon ikään kuin jonkinlaisena paikkana tai koulutustilaisuutena: 
toimituksen arjesta irrallisena asiana. Vastauksissa epäsuorasti kommentoidaan 
sitä, että kielenhuoltoa ei ole tarjolla kovin usein eikä se kiinnosta toimituksen 
kaikkia työntekijöitä. Saman työpaikan kahdesta melko tärkeänä - tai ei kovin tär-
keänä -vastauksesta on aistittavissa ajatus kielenhuollon jälkikäteisyydestä. Kie-
lenhuolto koetaan todennäköisesti huoltotoimena, jota tarvitaan vasta sitten, kun 
ongelmia ilmenee: 

205. Koska sitä [korrelaattina kielenhuolto] ei käytännössä ole muuta kuin joku-

nen satunnainen luento 1-2 kertaa vuodessa, eivätkä kaikki tule sinnekään, 

eivät etenkään ne jotka sitä eniten tarvitsisivat. (S81N4e) 

206. Siellä [korrelaattina kielenhuolto] tulee yllättävän paljon esille asioita, jotka 

eivät olekaan niin kuin on luullut sen olevan (esim. määritelmät siitä, mitkä 

sanat kirjoitetaan yhteen, mitkä erikseen) (S82N4m) 

7.1.4 Persoonavalinnat 

Aineistoni Miksi?-kysymyksen vastauksissa verbintaivutuksessa yleisin on yksi-

kön kolmas persoona. Informanttini eivät niinkään tuo itseään vastauksiin ekspli-

siittisesti. Sen sijaan he puhuvat kielestä tavallaan ilman omaa panostaan. Kuiten-

kin persoonaa osoittavat pronominivalinnat liittyvät aina yksikön tai monikon 

ensimmäiseen persoonaan. Koska finiittiverbissä on aina tieto subjektin kieliopil-

lisesta persoonasta, persoonapronominit voivat esiintyä teksteissä melko harvoin, 

joten näiden nominaalisten deiktisten ainesten lisäksi tarkastelen myös muita 

persoonaan liittyviä deiktisiä valintoja. Persoonapäätteet ovat verbiin liittyviä 

kieliopillisia deiktisiä keinoja. Niiden lisäksi informanttini ilmaisevat persoonan-

valintaa substantiivien omistusliitteillä.  

Aineistossani joko minä- tai me-persoonaan vähintään kerran viittaa kaikki-

aan 59 eri informanttia. Yksittäinen informantti saattaa käyttää monia eri piirteitä. 

Olen ryhmitellyt persoonaan liittyvät kielelliset valinnat taulukkoon 37. Taulukos-

sa suluissa ovat kaikkien persoonavalintojen frekvenssit, kun taas sulkujen ulko-

puolella olevat luvut ovat persoonapronominivalintoja tehneiden informanttien 

frekvenssejä. 
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Taulukko 37. Minä- ja me-pronomineihin liittyvät valinnat. 

Persoonavalinnat Paikallislehdet Sanomalehdet Yleisradio Yhteensä 

 f f f f 

Minä + sen taivutukset  

(minusta, minulla) 

2 0 0 2 

Me + sen taivutukset (meidän, meillä) 5 5 6 16 

Verbin persoonapääte -n 7 (13) 2 (5) 5 13 (22) 

Verbin persoonapääte -mme 9 (13) 3 8 (9) 20 (25) 

Possessiivisuffiksi -ni  

(esimerkiksi mielestäni) 

5 6 5 16 

Possessiivisuffiksi -mme 6 (8) 3 (4) 10 (12) 19 (24) 

Yhteensä 34 (46) 19 (23) 34 (37) 86 (105) 

 
Kuten taulukko 37 havainnollistaa, persoonapronominien käyttö on aineistossani 

melko vähäistä. Kuitenkin ero minä- ja me-pronominien valintojen määrässä on 

kohtalaisen suuri: minä-persoonapronominia käyttää taivutettuna ainoastaan kaksi 

informanttia, kun taas me-pronominia eri taivutusmuodoissaan käyttää yhteensä 

16 informanttia. Pällin (2003: 104) mukaan me-persoonapronominivalinta tarjoaa 

yksilölle mahdollisuuden muodostaa ryhmiä, joissa olennaista on oman itsen 

tekeminen mukanaolijaksi. Yksikön ensimmäisen persoonan pronominin käyttä-

minen koettaneen aineistossani voimakkaaksi valinnaksi. Minä-pronomini ei 

nimittäin koskaan esiinny perusmuodossaan, vaan se on molemmilla kerroilla 

taipuneena. Esimerkissä 207 kysymyksessä on omistuslause, esimerkissä 208 

puolestaan omaa mielipidettä osoittava kiteytynyt minusta-adverbiaali. Minä-

pronominia käyttävät ainoastaan paikallislehtien informantit. 

207. -- Minulla on kieleen rakkaus-viha-suhde. (P71M2e)  

208. Kielenhuolto on tärkeää, minusta erittäinkin tärkeää -- (P66N4e).  

Perusmuodossaan me-pronominia käyttää ainoastaan kaksi paikallislehtien vastaa-

jaa, ja hekin ilmeisesti jonkinasteisessa painottavassa merkityksessä. Pronominin-

valinta eksplikoi, että informantit muodostavat sisäryhmän, johon kuuluu heidän 

lisäkseen vähintäänkin oman toimituksen väki, kenties jopa laajasti toimittajakun-

ta yleensä:  

209. Olemme vastuussa suomenkilen kehityksestä. Me annamme lukijoille malleja 

ja niiden on lotava kielellisesti mahdollisimmaan oikeita. (P8M4e)  

210. OPETTAJA OPETTAA - EMME ME. (P30M5ek).  
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Sekä paikallislehtien, sanomalehtien että Yleisradion informanteilla on käytössä 

me-pronominin taivutusmuodot omistuslauseessa meillä ja omistusmuodossa 

meidän. Paikallislehtien informantit käyttävät kaksi kertaa meidän-muotoa osoit-

tamassa omistajuutta: -- meidän ainoaa myytävää tuotetta (P62M4m) ja -- mei-

dän lehdissämme -- (P73/74N4e).  

Meillä-muotoa omistuslauseessa käyttävät sekä paikallislehtien että sanoma-

lehtien informantit kerran ja Yleisradion informantit kaksi kertaa kertoessaan 

vastuustaan, kuten esimerkit 211–214 osoittavat. Vastuuta toistuvasti ilmaisevat 

omistuslauseet saattavat viitata vahvastikin intertekstuaalisuuteen. Vastuusta pu-

humiseen liittyy lähes aina myös ajatus kielen hyvyydestä tai hyvinvoinnista. 

211. -- meillä on myös jonkinlainen vastuu hyvän äidinkielen ylläpitämisestä. 

(P24N3e) 

212. Hyvä kieli on välttämätön lehden tekemisessä. Meillä on siitä myös vastuu. 

(S25M5e)  

213. Meillä on vastuu suomen kielestä -- (Y10M3e)  

214. -- meillä on oma vastuumme suomen kielen hyvinvoinnista. (Y42M4m).  

Edellä mainittujen lisäksi Yleisradion informantti käyttää meillä-muotoa vielä 

kerran omistuslauseessa: Koska meillä on lähetys viittomakielellä kerran päivässä 

-- (Y13N3-). Vastaavasti tekee sanomalehdessä työskentelevä vastaaja: Anteek-

siantamattoman pahoja mokia ei meillä mielestäni ole. -- (S61M2m). Lisäksi 

Yleisradion informantit viittaavat työhönsä kollektiivisesti kolmella meidän-

pronominivalinnallaan: -- MEIDÄN ALALLAMME -- (Y5N3e), -- meidän Yleis-

radiossa -- (Y52M3e) ja -- meidän pitää myös kuulostaa (Y54N2e).  

Sanomalehtien informanttien kolme kertaa käyttämä meidän-

pronominivalinta viittaa joka kerran työkalun tai työvälineen omistussuhteeseen. 

Syntyy vaikutelma intertekstuaalisuudesta, joka selittäisi työkaluajatteluun liitty-

vän omistusrakenteen toistumista. Vaikka frekvenssit ovat pieniä, medioiden väli-

nen vertailu osoittaa esimerkiksi sen, että kaikki mediat tuovat pronominivalin-

noillaan esille vastuunsa kielestä ja sanomalehdet kielen työkaluna. 

215. Kieli on meidän työkalumme ja tärkein välineemme. -- (S2N2e)  

216. Kieli on meidän työvälineemme -- (S9N4e)  

217. Kieli on meidän ammattilaisten työkalu. -- (S11M4e).  

Edellä esittelemieni piirteiden lisäksi olen tarkastellut yksikön ja monikon en-

simmäisen persoonan esiintymistä predikaattiverbien taivutuksessa. Aivan kuten 

persoonapronominien valinnassa, myös verbien persoonataivutuksessa monikon 
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ensimmäinen persoona on jonkin verran yleisempi kuin yksikön ensimmäinen. 

Minä-muotoa käytetään kertomaan omasta suhtautumisesta – tunteistakin – ja 

usein konkreettisesta tekemisestä. Esimerkiksi paikallislehtien informantit käyttä-

vät yksikön ensimmäistä persoonaa seuraavissa ilmauksissa määritellessään itse-

ään ja omaa suhtautumistaan kieleen ja kielenhuoltoon. Sitä käytetään esimerkiksi 

silloin, kun informantti kertoo kärsivänsä huonosta kielestä tai rakastavansa hyvää 

kieltä ja nauttivansa siitä. Yksikön ensimmäisen persoonan avulla yksittäiset in-

formantit myös vastaavat sanallisesti lomakkeen erittäin, melko tai ei kovin tär-

keänä -monivalintakysymykseen, joka edeltää Miksi?-kysymystä ja johon liittyvät 

sanalliset vastaukset olen ottanut huomioon tässä analyysissä. 

Sanomalehtien edustajista ainoastaan kaksi vastaajaa käyttää verbejä yksikön 

ensimmäisessä persoonassa kertoessaan konkreettisesti omasta työskentelystään:  

218. -- Toimittajana huomaan käytännössä sellaisen asian, että toisina päivinä 

kieli sujuu paremmin kuin toisina. -- Olen myös huomannut, että jos en 

paneudu omaan kielenhuoltooni ja vaivaa kielipäätäni, niin toistelen itseäni, 

samoja ja samantapaisia lauseita jutusta toiseen. -- (S16N3e)  

219. -- Tämä tosin on vain epäilyä koska teen töitä yksin enkä näe muitten kir-

joittamista -- (S56N5e).  

Myös Yleisradion neljä informanttia käyttää yksikön ensimmäistä persoonaa ker-

toessaan oman asennoitumisensa lisäksi toiminnastaan työssään:  

220. Toimin valtakunnallisessa, kiivasrytmisessä välineessä -- (Y27N2m) 

221. Koska teen kielen avulla työtäni -- (Y41N4e)  

Monikon ensimmäisen persoonan persoonapäätettä verbin yhteydessä käyttää 

yhdeksän paikallislehtien informanttia, ainoastaan kolme sanomalehtien infor-

manttia ja kahdeksan Yleisradion informanttia. On mielenkiintoista, että aineis-

tossani possessiivisuffiksien käyttö me-pronominin yhteydessä korostuu. Kenties 

tällä on haluttu tietoisesti painottaa kollektiivisuutta ja toisaalta osoittaa kielen-

huollon normien hallintaa. Vain yksi jättää sen puhekielenomaisesti pois. 

222. Onhan kieli oleellinen osa meidän ainoaa myytävää tuotetta. (P62M4m) 

Oman asennoitumisen lisäksi me-muotoa verbintaivutuksessa käytetään, kun 

informantit kertovat toimituksen yhteisestä linjasta, esimerkiksi mallin antamises-

ta, kielen käyttämisestä ja pyrkimyksistä tai työn konkreettisesta tekemisestä. 

Paikallislehtien vastauksissa monikon ensimmäisen persoonan persoonapääte 

liittyy usein haluta-verbiin, mutta myös olla-verbiin.  
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Sanomalehtien kolme -mme-persoonapäätetapausta liittyvät aina olla-verbiin. 

Informantit kertovat olevansa esimerkkinä (S22N4e), kielenhuollon ”portinvarti-

joita” (S30M3e) tai yleislehti, jolla on suuri lukijakunta (S40N2e). Myös Yleis-

radion informantit kertovat toiminnastaan olla-verbin yhteydessä käyttämällä 

monikon ensimmäisen persoonan päätettä, kun he ovat yrittäneet elävöittää sää-

kieltään ja vähentää kapulakieltä (Y19N4e) tai ovat uutisiin verrattavissa oleva 

ajankohtaisohjelmia tuottava toimitus (Y32N2e) tai suomen kielen ammattilaisia 

(Y54N2e). Lisäksi Yleisradion informantit käyttävät -mme-persoonapäätettä ker-

toessaan siitä, kuinka he tarjoavat sisältöä (Y12M5e), paneutuvat huolellisesti 

(Y13N3-), asettavat standardeja (Y27N2m) tai tekevät työtä radiossa ja televisi-

ossa (Y33N4e).  

Yksikön ensimmäisen persoonan omistusliite eli possessiivisuffiksi -ni esiin-

tyy aineistossani 16 kertaa. Näistä peräti 11 tapausta on mielestäni-adverbiaaleja, 

joita pidän niin leksikaalistuneina rakenteina, että omistusliitteen käyttö on niissä 

täysin vakiintunutta (vrt. minun mielestä ~ minun mielestäni). Adverbiaalinvalin-

nalla informantit korostavat, että kyse on heidän henkilökohtaisesta mieli-

piteestään. Kolme kertaa yksikön ensimmäisen persoonan omistusliite liittyy 

verbin nominaalimuotoon esimerkiksi lauseenvastikkeessa, mitä voinee myös 

pitää kiteytyneenä rakenteena. Tällä pronominivalinnalla informantti voi korostaa 

omaa rooliaan, kuten esimerkissä 223. 

223. Koska teen kielen avulla työtäni ja tehtäväni on tehdä ymmärrettäviä ja 

kiinnostavia tekstejä suurelle yleisölle (Y41N4e).  

Pälli (1999: 130) on havainnut, että oman mielipiteen esiin tuominen voi olla 

merkki siitä, että puhuja ei yleistä omaa mielipidettään yleiseksi totuudeksi. Täl-

löin informantti tunnustaa kilpailevan mielipiteen mahdollisen olemassaolon ja 

rakentaa asennepositiotaan niin, että se on suhteessa muihin mielipiteisiin. Näin 

on esimerkeissä 224 ja 225. Vaikka esimerkissä 224 informantti kertoo kollektii-

visesti mielipiteen kielenhuollon tärkeydestä, hän perustelee vastauksensa ainoas-

taan omasta näkökulmastaan. 

224. Kielenhuoltoa pidämme erittäin tärkeänä. // Mielestäni lehtien tehtävä on 

ylläpitää sekä vaalia oikeaa ja hyvää suomenkieltä. (P35M2e) 

225. Mielestäni meidän Yleisradiossa tulisi käyttää esimerkinomaisesti mahdolli-

simman oikeaoppista kieltä. (Y52M3e) 

Possessiivisuffiksi -mme esiintyy kuuden paikallislehden informantin, vain neljän 

sanomalehtien informantin ja kymmenen Yleisradion informantin tekstissä. Vaik-
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ka sanomalehtien informantteja on määrällisesti enemmän kuin paikallislehtien tai 

Yleisradion, siellä vaikuttaa olevan vähiten persoonadeiksistä monen piirteen 

perusteella. Paikallislehdissä monikon ensimmäisen persoonan possessiivisuffiksi 

liittyy kieleen (P15N3e), lehtikieleen (P33N3ek), lehteen (P19M4e), lehtiin 

(P73/74N4e) tai lukijoihin (P60N3e), mutta myös työvälineeseen (P50N4e) tai 

tehtävään (P50N4e). Sanomalehtien neljästä esiintymästä peräti kolme liittyy 

työkaluun (S2N2e) tai (työ)välineeseen (S2N2e, S9N4e) ja vain yksi tehtävään 

(S41N3e). Aineistoni medioista kollektiivisuus tuntuu korostuvan tämän piirteen 

kohdalla erityisesti Yleisradion informanttien vastauksissa: yhteisöllisyydestä 

kertovat valinnat MEIDÄN ALALLAMME (Y5N3e), tehtävämme (Y51N3e), roo-

limme (Y40M3e), oma vastuumme (Y42M4m), toimituksessamme (Y61N3e) ja 

sanomamme (Y62N5e). Yhteisiä ovat persoonapäätevalinnan perusteella myös 

työkalumme (Y16N4e) ja keinomme (Y16N4e), samoin sääkielemme (Y19N4e) ja 

virheemme (Y33N4e).  

Aineistossani monikon ensimmäistä persoonaa ei käytetä inklusiivisesti niin, 

että me käsittäisi kirjoittajan, lukijat ja vaikkapa kaikki äidinkieleltään suomalai-

set (vrt. Mäntynen 2003: 85). Sen sijaan me-pronominin käyttö kertonee siitä, että 

informanttini hahmottavat kielenhuollon ja siitä keskustelemisen usein kollektii-

visena toimintana, kuten edellä olleessa esimerkissä 197. Esimerkki rakentaa me-

persoonapronomininvalinnalla diskursiivisesti kuvaa toimituksen väestä yhtenä 

joukkona, samoin kuin edellä esittelemäni meillä. Pälli (2003: 30, ks. myös 2003: 

130) näkeekin me-pronominin käytön liittyvän yleisesti ja usein siihen, että sillä 

konstruoidaan ryhmä tai sisäryhmäisyys. Hänen (2003: 103) mukaansa me-

pronominin viittauksen kohteena oleva ryhmä on usein mahdollista rajata koske-

maan tietynlaisia ihmisiä kontekstin perusteella. Informanttini luokittelevat siis 

samalla itsensä toimituksensa henkilökunnan joukkoon.  

7.2 Vastaajien aktivoimat kielenhuoltodiskurssit 

Laadukas kriittinen diskurssianalyysi ei jää vain tekstin yksityiskohtaisen kuvauk-

sen tasolle. Tulkinta ja selittäminen ovat sen syventävät elementit. Tässä alaluvus-

sa keskityn prosessoinnin analyysiin eli tulkintaan (interpretation) (ks. esim. Fair-

clough 1995: 97, 2001 [1989]: 21–22, 91). Samalla esittelen, miten olen eristänyt 

aineistossani aktivoituvat diskurssit ja mitkä kielelliset valinnat tuottavat kunkin 

diskurssitulkinnan. Tarkastelen siis, millä kielen keinoilla diskurssi tuodaan vas-

taukseen. Selvitän myös, millaisia intertekstuaalisia konteksteja tekstin osanotta-

jat tuovat sisältöön ja miten kielestä puhumista kielennetään.  
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Nimeämiseen liittyvät sananvalinnat voivat olla substantiiveja, substantiivi-

lausekkeita tai erisnimiä: yksittäinenkin nimitys pystyy aktivoimaan diskurssin 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 71). Minulla nimeämiset ovat appellatiiveja ja 

diskurssit aktivoituvat ilman näiden substantiivien määritteiden tarkastelua. Halo-

sen (2012: 445) mukaan nimeäminen on ilmiöiden luokitteluna väistämättömän 

ideologista. Aineistossa aktivoituvien diskurssien nimeäminen on tarkastakin 

kielellisestä analyysistä huolimatta aina tutkijan tekemää tulkintaa. Toinen tutkija 

voisi nostaa esiin toisin ryhmiteltyjä diskursseja (muidenkin mahdollisten dis-

kurssien esiin nostamisesta ks. esim. Pälli 2003: 167). Kalaja ja Hyrkstedt (2000: 

377) huomauttavat, että diskurssianalyysissä tulkintoja voi olla periaatteessa yhtä 

monta kuin tulkitsijoitakin. He korostavatkin tekstiaineiston yksityiskohtaista 

erittelemistä ja runsaasti pelkistämättömien aineistonäytteiden sisällyttämistä 

raporttiin. Esitän analyysissäni kohtalaisen paljon aineistoesimerkkejä, jotta luki-

jan on mahdollista arvioida tekemiäni tulkintoja (analyysin ja tulosten arvioimi-

sesta ks. esim. Potter & Wetherell 1987: 172). 

Tekstit liittyvät aina sarjaan muita tekstejä (Luukka 2000: 153). Pietikäisen ja 

Mäntysen (2009: 120) mukaan diskurssintutkijan tulee tarkastella ilmausta niin 1) 

kielellisesti kuin myös osana 2) historiallista ja 3) sosiaalista kontekstia. Heikki-

nen (2007: 79) korostaa tekstien monenlaisia yhteyksiä muihin teksteihin.183 Fair-

clough (1997 [1995]: 188) näkee kielellisen ja intertekstuaalisen analyysin toisi-

aan täydentävinä tekstianalyysin osina. Heikkinen (1999a: 71) toteaa varsinaisen 

kielianalyysin jäsentyvän siitä näkökulmasta, minkälaisia kontekstiulottuvuuksia 

kirjoittuu tekstien kieleen ja millaisin kielellisin keinoin kontekstiulottuvuuksia 

tuodaan esiin. Hän (1999a: 68) kuitenkin huomauttaa, ettei ole selvää, mihin teks-

ti loppuu ja mistä konteksti alkaa. Tekstit eivät synny irrallaan aiemmista teksteis-

tä, vaan ne ovat aina osa toisten tekstien verkostoa. Näiden tekstiverkkojen muo-

toutumista voidaan kutsua intertekstuaalisuudeksi (ks. esim. Karvonen 1995: 18).  

Tekstissä kuuluu samanaikaisesti myös muita yhteisön ääniä (Karvonen 1995: 

19), vaikka teksti ei viittaa avoimesti ulkopuolelleen. Sen sijaan se luo ulkopuoli-

sen tekstimaailman valmiina (Karvonen 1995: 107). Intertekstit voivat tulla esiin 

joko implisiittisesti tai eksplisiittisesti (ks. esim. Paso 2007: 42), ja kielenkäytössä 

voi olla aineksia monesta eri lähteestä (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 116). Ai-

empiin teksteihin liittyvien yhteyksien osoittaminen ei ole välttämättä uskottavaa 

(Mäntynen 2003: 25). Mäntynen (2003: 29) huomauttaakin ongelmaksi jäävän, 

                                                        
183 Intertekstuaalisuudesta ks. esim. Karvonen (1995: 30); Fairclough (1995: 202–203, 1997: 266, 
2010 [1992]: 101–136). 
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mitkä tekstit ovat kontekstia. Tutkimuksessani ajattelen lähtökohtaisesti niin, että 

kaikkien kontekstiin kuuluvien tekstien aukoton tunnistaminen on tuskin edes 

mahdollista. Pidän tärkeimpänä tavoitteena sitä, että tunnistan tekstien analysoin-

nissa aiemmat suomalaisten kielenhuoltodiskurssien yleislinjaukset. 

Kieleen ja kielenhuoltoon suhtautumiseen vaikuttavat väistämättä yksilön 

kielenhuoltotiedot ja kokemukset kielenhuollosta. Nämä kokemukset voivat olla 

sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä. Hiidenmaa (2003: 28) näkee kielenpuhujien 

arvostusten ja mieltymysten muokkautuvan yhteisössä. Niitä muokkaavat opetuk-

sen ja yleisen ilmapiirin lisäksi kielikeskustelu ja kokemus teksteistä. Kieliasen-

teiden diskursiivista rakentumista tarkastellessani on syytä pohtia, millaiset tekijät 

saattavat vaikuttaa yksilön kielenhuoltoasenteisiin. Haakanan ja Mäntysen (2002: 

292) mukaan on liian yksioikoista ajatella, että äidinkielenopetus yksistään vai-

kuttaisi kieliasenteisiin. Sen sijaan he arvioivat, että asenteisiin vaikuttavat esi-

merkiksi julkinen kielikeskustelu sekä Suomen kielenohjailun perinne ja kulttuuri. 

Sajavaara (1995: 103) puolestaan huomauttaa, että kielenulkoiset tekijät – etenkin 

kielenkäyttäjän yhteiskunnallinen asema – vaikuttavat usein kieliasenteisiin. Hä-

nen (1995: 6) mukaansa kansallisvaltion synnyttäminen on vaikuttanut vahvasti 

1900-luvun kieliasenteisiin Suomessa. Pietikäinen (2012: 411) puolestaan toteaa, 

että kieli-ideologiat ovat paikallisesti tuotettuja ja yksilöllisesti koettuja, vaikka ne 

ovat juurtuneet historiallisiin käyttöyhteyksiin. Mäntynen (2003: 31) muistuttaa, että 

myös fennistinen retoriikka on historiallisesti kontekstuaalista. On siis hyvin to-

dennäköistä, että myös aineistoni kielenhuoltodiskursseissa on moniäänisyyttä 

erilaisista kielenhuoltoon liittyvistä aiemmista teksteistä ja konteksteistä.  
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Kuvio 11. Käsitykseni muutamista suomalaisiin kielenhuoltodiskursseihin vaikuttavis-

ta taustatekijöistä.  

Käsitykseni mukaan yksilön aktivoimiin kielenhuoltodiskursseihin vaikuttavat 

useanlaiset taustaoletukset, joista joitakin hahmottelen kuviossa 11. Kuvion kes-

kiössä ovat informanttieni vastaukset kyselylomakkeeseeni eli heidän kielelliset 

tuotoksensa, jotka ovat tutkimuskohteeni. Opetettuihin ja virallisiin kielenhuolto-

periaatteisiin ajattelen kuuluvan yleisesti hyväksytyt suomalaiseen kielenohjai-

luun liittyvät linjaukset, joista fennistiikassa yleisesti tunnetuimmat ovat edellä 

esittelemäni Setälän (1921 [1894]: 61–147) ja Penttilän (1930: 224–228) linjaa-

mat periaatteet. Kuten edellä on tullut ilmi, kielenhuollon periaatteita on sittem-

min päivitetty vasta 2010-luvulla (Mantila 2005a: 4–9, 2010: 179–205).  

Yleisen kielenhuollon suositustyön lisäksi nämä linjaukset ovat todennäköi-

sesti vaikuttaneet muun muassa kouluopetuksen taustalla. Yleisesti aktivoituviin 

kielidiskursseihin ajattelen kansanlingvistisen näkemyksen mukaisesti (ks. esim. 

Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2006: 225–226, 235; Mäntynen ym. 2012: 328) 

liittyvän sitkeään juurtuneet käsitykset ”oikean kielen” ideologiasta, toisin sanoen 

hyvästä ja huonosta kielestä. Suomalaisten kielenhuoltodiskursseissa näkyvät 

usein myös ajatukset kielen rappeutumisesta tai jonkinlaisesta hällä 

Opetetut ja viralliset 
kielenhuoltoperiaatteet

Yleisesti aktivoituvat
kielidiskurssit

Yksilön kielikäsitykset 
ja kieliasenteet

Yksilön kielitieto ja 
kieli‐ideologiat

YKSILÖN KIELI‐ JA 
KIELENHUOLTODISKURSSIT
(KIELELLISET TUOTOKSET)
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liä -asenteesta. Näissä diskursseissa heijastuvat myös käsitykset murteista suh-

teessa standardikieleen. Faktoihin pohjautuvan argumentoinnin lisäksi kielenhuol-

todiskursseihin liittyy tunteisiin vetoavia perusteluja. 

Aineistossa aktivoituu yhteensä kuusi erilaista kielenhuollosta puhumisen ta-

paa eli diskurssia, joilla merkityksellistetään kielenhuollon tärkeyttä kuvion 12 

mukaisesti. Diskurssit nousevat sananvalintojen perusteella: substantiivien (esi-

merkiksi työkalu, tiedonvälitys, laatu, vastuu) ja verbien (esimerkiksi vaalia, 

ärsyttää, hävettää). Nimeämisiä ja verbivalintoja tarkastelemalla olen edennyt 

diskurssien erittelyprosessissa, jonka lopputulemana ovat seuraavat kuusi diskurs-

sia: 

1. Kieli on lehden laadun tae -laatudiskurssi 

2. Tiedonvälitystähän tämä on -vuorovaikutusdiskurssi  

3. Meillä on vastuu suomen kielestä -vastuudiskurssi 

4. Kieli on toimittajan perustyökalu -välinediskurssi  

5. Lätinä harmittaa itseä ja lukijoita -tunnediskurssi 

6. Ellet viljele kieltäsi oikein, niin mitä sitten! -vaalimisdiskurssi  
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Aineiston ensimmäisten lukukertojen aikana silmiinpistäviä kielestä puhumisen 

tapoja olivat esimerkiksi vaaliva suhtautuminen kieleen ja kielen hahmottaminen 

työkaluksi. Nämä olivat kuitenkin vain yksittäisiä havaintoja, joten diskurssien 

kokonaisvaltaisen hahmottamisen tueksi tarvitsin systemaattisen tavan kaikkien 

lausumien läpikäymiseksi. Siksi ennen kriittisen diskurssianalyysin valmistumista 

kävin aineiston läpi vielä kerran sisällönanalyysin näkökulmasta. Aluksi paikoin 

jopa hiukan hajanaisilta satunnaishuomioilta vaikuttaneet redusoinnit alkoivatkin 

jäsentyä kokonaisuuksiksi, jotka syntyivät, kun kokosin analyysini teemoja yläkä-

sitteiksi. Havainnollistan työskentelyäni kuviossa 13. 

 
NUMERO  VASTAUS  REDUSOINTI

(PELKISTYS) 
KLUSTEROINTI
(RYHMITTELY) 

DISKURSSIT 

81  6) x erittäin tär‐
keänä (S7N4e)  
7) Kieli on toimitta‐
jan tärkein työkalu. 
Siksi se täytyy 
pitää iskussa. Jos 
toimittajan kielita‐
ju ontuu, lukija 
saattaa ihmetellä, 
onko koko lehti‐
kään luottamuksen 
arvoinen. Sanoma‐
lehtikieli on myös 
koko ajan esimerk‐
kinä nuorille luki‐
joille. (S7N4e) 

työkalu
kielitaju 
lukijat 
luottamus 
esimerkki 
nuoret 

ammattitaito
työkalu 
vastuu ja mal‐
linanto 
yleisön huo‐
mioon otta‐
minen 
 

Laatu
Vuorovaikutus 
Vastuu 
Väline 

Kuvio 13. Esimerkki sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin yhdistämisestä. 

Muodostin esimerkiksi kielen rappio -, kielen rapistuminen -, kielen kehitys - ja 

kielen raiskaaminen -pelkistyksistä kielen kehitys -ryhmän, joka sittemmin muo-

dostui osaksi vastuudiskurssia. Näitä redusointien pohjalta syntyneitä klusteroin-

teja on yhteensä 11, ja ne puolestaan aktivoivat diskursseja. Laatudiskurssia akti-

voivat lausumat, jotka kiinnittävät huomiota laatuun, hyvään ja huonoon kieleen 

tai virheellisyyteen ja virheettömyyteen. Vastaavasti vuorovaikutusdiskurssi akti-

voituu, kun lausumassa perustellaan kielenhuollon tärkeyttä joko tiedonvälityksen 

tai yleisön huomioon ottamisen näkökulmasta. Vastuudiskurssia aktivoivat lau-
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sumat käsittelevät vastuun lisäksi mallinantoa tai kielen kehitystä. Välinediskurs-

sia aktivoi työkaluajatteluun liittyvä kielenkäyttö. Tunnediskurssiin kirjoittautuvat 

puolestaan sellaiset lausumat, joiden sananvalinnoissa on jokin affektiivinen piir-

re. Vaalimisdiskurssia aktivoi vaalimisesta tai viljelemisestä puhuminen. 

Kuviossa 14 kuvaan esimerkin avulla, miten olen eristänyt aineistossa akti-

voituvat kielenhuoltodiskurssit. Tarkasteltuani lausuman sanaluokkajakauman ja 

sen kielellisiä valintoja redusoin tekstistä substantiivivalintojen perusteella avain-

sanoiksi tuote, lukijat ja virheettömyys. Ne klusteroin laadun, virheellisyyden ja 

virheettömyyden sekä yleisön huomioon ottamisen ryhmiin, joiden pohjalta ryh-

mien yläkäsitteiksi ovat nousseet laatu ja vuorovaikutus. Diskursseja aktivoivat 

nuo kolme substantiivivalintaa. Sen sijaan verbivalinta luottamaan ei ole noussut 

omaksi ryhmäkseen, saati diskurssikseen, koska se ei ole tekemäni sisällönana-

lyysin perusteella aineistossani leimallinen, ei edes toistuva aihepiiri. 

Kuvio 14. Esimerkki diskurssien aktivoitumisesta yksittäisessä lausumassa. 

Erilaiset kieli-ideologiat ovat usein toiminnassa samanaikaisesti (Mäntynen ym. 

2012: 329). Samoin myös aineistossani aktivoituvat diskurssit ovat osittain pääl-

lekkäisiä, ja niiden tulkinta on totta kai subjektiivista. Sama teksti voi aktivoida 
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useita kielestä puhumisen diskursseja: esimerkiksi lausuma Kielivirheet ärsyttävät 

lukijoita aktivoi yhtä aikaa laatu-, tunne- ja vuorovaikutusdiskursseja. Tarkastel-

lessani eri diskurssien yleisyyttä prosenttiosuuksien avulla olen laskenut saman 

lausuman aina jokaisen siinä esiintyvän diskurssin mukaiseen kategoriaan, joten 

esimerkiksi edellä mainittu esimerkki on otettu huomioon erikseen jokaisessa kol-

messa diskurssissa.  

Lähes kaikki diskurssit voivat limittyä keskenään, kuten taulukosta 38 näkyy. 

Ainoastaan vaalimisdiskurssi ja välinediskurssi tai toisaalta vaalimisdiskurssi ja 

tunnediskurssi eivät esiinny samassa kontekstissa keskenään. Ensin mainittu joh-

tunee siitä, että kyseessä ovat toistensa ideologiset vastakohdat, suorastaan ääri-

päät, joten ei liene todennäköistä, että sama informantti perustelisi mielipidettään 

kielenhuollosta sekä vaalimisen että työkaluajattelun näkökulmasta. Jälkimmäi-

nen selittyy sillä, että usein lyhyen elisitoidun tekstin tunnelataus keskittyy vaa-

lia-verbiin tai sen johdoksiin ja taivutusmuotoihin, jotka määrittävät vaalimisdis-

kurssia, mutteivät enää erikseen tunnediskurssia.  

Taulukko 38. Diskurssien lomittumismahdollisuudet. 

Diskurssit Laatu Tunne Vaaliminen Vastuu Vuorovaikutus Väline 

Laatu - x x x x x 

Tunne x -  x x x 

Vaaliminen x  - x x  

Vastuu x x x - x x 

Vuorovaikutus x x x x - x 

Väline x x  x x - 

 

Diskurssien analysoinnissa olen systemaattisesti toiminut niin, että vaikka jo 

muutaman sanan vastaus voi aktivoida useita eri diskursseja, sama sana ei kuiten-

kaan aktivoi kuin yhtä diskurssia. Kuuden diskurssin nimeämisessä olen kiinnit-

tänyt huomiota siihen, millainen on diskurssien abstraktiotaso ja suhde toisiinsa. 

Hyvästä kielestä puhuminen liittyy yleisemmällä tasolla laadusta puhumiseen. 

Diskurssit risteävät keskenään ja leikkaavat toisiaan hiukan eri tavoin eri medio-

iden teksteissä: paikallislehtien lausumissa aktivoituu samassa tekstissä usein 

yhdestä kolmeen eri diskurssia, muutaman kerran jopa neljä: laatu-, vastuu-, vaa-

limis- ja vuorovaikutusdiskurssit. Keskenään kollokoivat kolmestaan esimerkiksi 

laatu-, vastuu- ja vuorovaikutusdiskurssi tai laatu-, vastuu- ja välinediskurssi. 

Keskenään kollokoivia diskursseja on eniten sanomalehtien edustajien teksteissä.  
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Sanomalehtien vastauksissa aktivoituu eniten yhtä diskurssia, mutta keske-

nään melko tasaisesti myös kahta ja kolmea diskurssia ja joitakin kertoja jopa 

neljää. Sanomalehtien naisinformanteilla ei ole ainuttakaan jotakin diskurssia 

aktivoimatonta vastausta. Yleisradio erottuu molemmista edellä mainituista me-

dioista ja aktivoi lähinnä vain yhtä ja kahta diskurssia. Sen teksteissä kollokoi 

vain joitakin kertoja kolme diskurssia. On mahdollista, että Yleisradion kielen-

huoltokoulutuksissa ja muussa kielenhuoltotoiminnassa korostetaan yhtä näkö-

kulmaa tai yksittäisiä näkökulmia kielenhuoltoon. Kenties yhtiön linja priorisoi 

joitakin kielenhuoltoon liittyviä näkökulmia enemmän kuin toisia. 

Tässä analyysissä en esittele yksittäisiä informantteja, vaan yleisiä aineistos-

tani nousevia diskursseja. Vaikka tarkastelen aineistossani aktivoituvia diskursseja 

nimenomaan kvalitatiivisesti, olen laskenut diskurssien prosenttiosuudet kaikista 

aineistoni diskursseista ja niiden media-, ikä- ja sukupuolijakaumista, jotta pystyn 

esittämään diskurssit yleisyysjärjestyksessä kuvioissa 15–20 (määrällisten tunnus-

lukujen käytöstä diskurssiaineiston kuvauksessa ks. esim. Luukka 1995: 13). 
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Kuviossa 15 esittelen aineistossani aktivoituvat kielenhuoltodiskurssit yleisyysjär-

jestyksessä. Niistä ehdottomasti useimmin kaikissa medioissa aktivoituva on laa-

tudiskurssi, jonka osuus on peräti noin 40 prosenttia kaikista diskursseista, ja sitä 

seuraavat vuorovaikutus (24 prosenttia) ja vastuu (17 prosenttia).184 Väline-, tun-

ne- ja vaalimisdiskurssi aktivoituvat aineistossani huomattavasti harvemmin kuin 

kolme ensin mainittua. Kielen vaaliminen vaikuttaa siis olevan vähitellen väistyvä 

ajattelumalli, vaikka siihen liittyvää diskurssia edelleen aktivoituu.  

Kuviossa 16 havainnollistan kielenhuoltodiskurssien aktivoitumisen aineis-

tossani medioittain: paikallislehdissä, muissa suomenkielisissä sanomalehdissä ja 

Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksissa. Medioiden keskinäisessä vertailus-

sa paikallislehtien diskursseista vaaliminen korostuu, vaikka sen osuus on muissa 

sanomalehdissä ja Yleisradiossa melko vähäinen. Myös vastuudiskurssi aktivoi-

tuu usein paikallislehtien informanttien vastauksissa. Vastaavasti niissä esiintyy 

vähemmän laatu-, vuorovaikutus- ja välinediskurssia kuin muissa medioissa. Sen 

sijaan välinediskurssi aktivoituu selvästi yleisimmin sanomalehtien toimituksissa. 

Lisäksi paikallislehtien lausumissa tunnediskurssi on leimallisempi kuin muissa 

medioissa; se aktivoituu Yleisradion lausumissa tuskin lainkaan. Yleisradion in-

formanteilla korostuu laatudiskurssi. Myös vuorovaikutusdiskurssi aktivoituu 

siellä melko usein. Tässä saattaa olla nähtävissä Yleisradion informanttien yhteis-

ten kielenhuoltokoulutusten perinne.  

 

                                                        
184 Vaikka vertailen diskursseja sanallisesti kuvioiden 15–20 pohjalta, tiedostan, että tämänlaajuisessa 
aineistossa muutamien prosenttien ero tarkasteltavien ryhmien välillä ei vielä ole tilastollisesti merkit-
sevä. 
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Yhteenvetona voi todeta, että sukupuolella ei tässä aineistossa ole merkitystä 

kielenhuoltodiskurssien aktivoitumisen kannalta. Kuvio 17 havainnollistaa, että 

sukupuolten väliset erot diskurssien aktivoitumisessa ovat melko vähäisiä. Lisäksi 

miesinformanteilla korostuu niukahkosti vuorovaikutusajattelu ja naisinforman-

teilla vastuuajattelu. Harvemmin aktivoituvissa diskursseissa miesinformanteilla 

korostuu tunneajattelu ja naisinformanteilla niukasti välineajattelu ja vaalimisajat-

telu. Laatu-, väline- ja vaalimisdiskursseihin kirjoittautuminen on hyvin tasavä-

kistä sekä miehillä että naisilla. 

Kuviossa 18 ensinnäkin paikallislehtien diskurssijakauma sukupuolittain ha-

vainnollistaa, että laatu- ja vuorovaikutusdiskurssit aktivoituvat useammin mies- 

kuin naisinformanteilla. Naiset sen sijaan aktivoivat paikallislehtien informanteis-

ta miehiä useammin vastuu-, tunne- ja vaalimisdiskursseja. Välinediskurssin akti-

voituminen on tasaväkistä niin paikallislehtien miehillä kuin naisillakin. Sanoma-

lehtien osalta diskurssijakauma sukupuolittain osoittaa, että sanomalehtien mies-

informantit aktivoivat tunnediskurssia selvästi useammin kuin naisinformantit. 

Miehet aktivoivat naisia useammin myös vuorovaikutus- ja välinediskursseja. 

Laatu- ja vaalimisdiskurssien aktivoituminen on sekä miehillä että naisilla melko 

tasaista, joskin vaaliminen on vähäisempää kuin paikallislehtien informanteilla.  

Yleisradion informanteista miehet aktivoivat naisia useammin vastuu- ja tun-

nediskursseja. Naiset puolestaan aktivoivat väline-, vaalimis- ja laatudiskursseja 

miehiä aktiivisemmin. Merkille pantavaa on, että Yleisradion miesinformantit 

eivät aktivoi vaalimisdiskurssia laisinkaan ja naisinformantit eivät aktivoi tunne-

diskurssia juuri ollenkaan. Vuorovaikutusdiskurssin aktivoituminen on hyvin 

tasaväkistä sekä Yleisradiossa työskentelevillä miehillä että naisilla.  
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On otettava huomioon, että aineistostani ei voi päätellä mitään diskursiivisen 

ajattelun kehittymisestä samalla yksilöllä eri aikakausina, koska aineisto on kerät-

ty yhtenä hetkenä. Sen sijaan voidaan tarkastella sitä, miten samana aikana eri-

ikäiset informantit ovat ajatelleet kielenhuollosta. Koko aineistossa laatudiskurssi 

aktivoituu yleisimmin kaikissa ikäryhmissä (kuvio 19). Kuviossa 19 on diskurssi-

en aktivoijien ikäjakauma prosentteina ilman nuorinta informanttia ja vanhimpia 

vastaajia, sillä heidän lukumääränsä on niin vähäinen, että siitä on vaikea tehdä 

päätelmiä.  

Tutkimukseni osoittaa, että laatudiskurssin aktivoituminen on hiukan harvi-

naisempaa iän myötä (kuvio 20). Vuorovaikutusdiskurssi on puolestaan yleisin 

Yleisradion 50 vuotta täyttäneillä informanteilla.  

Tunnediskurssi aktivoituu erityisesti kuvion vanhimmilla informanteilla, ja 

diskurssin yleisyys kasvaa iän myötä 51 vuotta täyttäneillä informanteilla, lukuun 

ottamatta Yleisradion vastaajia. Vaalimisdiskurssia aktivoivat useimmiten paikal-

lislehtien nuoret – 21–40-vuotiaat – informantit. Samaa diskurssia aktivoivat 

myös etenkin kaikkien medioiden 51 vuotta täyttäneet vastaajat. 

Välinediskurssi aktivoituu lähes poikkeuksetta kaikissa ikäryhmissä, ylei-

simmin sanomalehdissä. Ainoa ikäryhmä, jossa välinediskurssi aktivoituu use-

ammin kuin sanomalehdissä, on 41–50-vuotiaat Yleisradion informantit. 
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7.2.1 Kieli on lehden laadun tae -laatudiskurssi 

Kielen standardisaation seurauksena kielenpuhujien keskuuteen on kehittynyt tie-

toisuus korrektista, kanonisoidusta kielimuodosta.185 Tietoisuuteen kuuluu ajatus 

siitä, että joidenkin muotojen uskotaan olevan oikeita ja joidenkin vääriä, ja tällai-

nen ajattelu hahmotetaan itsestäänselvyytenä ja terveen järjen mukaisena. Tämä 

yleinen näkemys on silti vastakkainen lingvististen näkemysten kanssa. (Milroy 

2007: 134–135.) Paunonen (1993: 87) hahmottaa 1800-luvulta periytyvän jaon 

hyvään ja huonoon suomeen kuuluneen idealistiseen kielikäsitykseen, kun taas 

Sajavaaran (1983: 122) mielestä ihmisillä on tapana pitää hyvinä sellaisia asioita, 

joihin olemme tottuneet. Hiidenmaa (2003: 28) puolestaan on havainnut, että ylei-

sönosastojen keskusteluissa kieli helposti jaetaan kahtia: hyvään ja huonoon tai 

sopivaan ja väärään. Heikkinen (2007: 67) uskoo, että koulussa opitaan ajatus hy-

västä ja huonosta kielestä. Hiidenmaa (2003: 5, 50–52) korostaa, ettei ole hyvää 

tai huonoa kieltä, vaan on ihmisiä, jotka arvioivat kielen hyväksi tai huonoksi.186 

Anderssonin ja Trudgillin (1990: 4) mukaan arvioimme kielemme variantteja 

oikeiksi tai vääriksi ja variaatioon liittyy arviointi: where there is variation, there 

is evaluation. Garrett (2010: 186) puolestaan on havainnut, että ei-lingvistit pys-

tyvät jopa määrittelemään, mitä kieli voi sisältää tai olla sisältämättä. Myös Suo-

messa kielenhuollolta odotetaan monesti vastauksia siihen, mikä on oikeaa tai 

väärää kielenkäyttöä (Hiidenmaa 2006: 7). Voimakkaimmin kielen ”puhtauteen” 

kantaa nykyisessä lehdistössä ottavat ovat Nordlundin (2004: 292) mukaan usein 

ei-kielitieteilijöitä, ja Heikkisen (2007: 26) mielestä nimeämiskäytänteillä ylläpi-

detään näkemystä puhtaasta kielestä. Aineistossani selvästi useimmin ilmenevää 

laatudiskurssia aktivoivat lausumat osoittavat monesti kielen hahmottuvan raken-

teina, joista osa on oikein ja osa väärin. Diskurssia aktivoi laadun ohella hyvästä 

tai huonosta kielestä sekä virheellisyydestä ja virheettömyydestä puhuminen, 

mikä aktivoi voimakkaasti dikotomiaa käsityksestä oikeasta ja väärästä suomen 

kielestä. Virheettömyys voidaan nähdä lehden perustehtävästä huolehtimiseksi, 

mutta myös imagokysymykseksi (Suhola, Turunen & Varis 2005: 139). Lausu-

missa kieltä arvotetaan hyvän ja huonon, oikean ja väärän sekä virheettömän ja 

virheellisen lisäksi esimerkiksi puhtaaksi, muttei likaiseksi (ks. myös luku 

                                                        
185 Korrektista kielestä ks. esim. Preston (1996: 40, 54); Garrett (2001: 628); Milroy (2001: 535–539); 
kielen ”oikeaan” käyttöön liittyvästä ajattelusta ks. esim. Milroy & Milroy ([1985] 1987: 30). 
186 Hyvästä kielestä ks. myös Cameron (1995: 9); Sajavaara (1995: 41, 53, 103, 106).  
. 
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7.1.2).187 Hyvästä kielestä puhumiselle tyypillistä on, että siitä puhuu myös huo-

mattava määrä sellaisia vastaajia, jotka pitävät kielenhuoltoa melko tärkeänä tai 

eivät vastaa monivalintakysymykseen ollenkaan. Uskon tämän johtuvan osittain 

siitä, että hyvä kieli on ”helppo” perustelu silloinkin, kun oma mielipide kielen-

huollosta ei ole kovin vahva tai jäsentynyt.  

Tarkastellessaan kielenhuollon merkitystä laadun kannalta laatudiskurssia ak-

tivoivat tekstit painottavat viestimen imagon, levikin, tasokkuuden, laadun, uskot-

tavuuden tai työntekijöiden ammattitaidon näkökulmaa. Laadusta puhuminen lie-

neekin luontevaa journalismin alalla. Sahi (2013: 60) puolestaan toteaa, että lehtien 

laskeviin levikkeihin yhdeksi ratkaisuksi on ehdotettu laadun parantamista (laadusta 

kilpailutekijänä ks. myös Olkinuora 2012: 30). Sahin tutkimuksessa haastateltavien 

kommenteissa tulee esiin näkemys kielestä laadun mittarina. Hänen mukaansa hyvä 

kieli koetaan jutulle lisäarvoa tuovaksi palveluksi, jonka lukijat ostavat. (Sahi 2013: 

61.) Vehkoon (2011: 8) mielestä journalismia ei pitäisi käsitellä pelkkänä tuottee-

na, vaan hän näkee laatujournalismin olevan tärkeämpää ja arvokkaampaa. Hän 

(2011: 163–164) on havainnut, että vaikka laadun olemuksesta kertoo jotakin il-

meisimpien laatuelementtien poissaolo, virheettömyys tai selkeys ei riitä määritte-

lemään journalistista laatua. Toimittajien ammattitaitoon kiinnitti huomiota jo Ko-

tuksen kielipoliittinen ohjelma (KKTKO 1998: 8), jossa tärkeäksi osaksi toimitta-

jien ammattitaitoa arvioitiin hyvä äidinkielen taito. (Toimittajien ammattitaidotto-

muudesta ks. esim. Pulkkinen 1969: 73.) Hiidenmaakin (2003: 25) tiedostaa, että 

normeista poikkeaminen voi olla toimittajien ammattitaidottomuutta.  

Esimerkissä 226 lausuma aktivoi ainoastaan laatudiskurssia argumentoimalla 

kielenhuollon tärkeyttä hyvän kielen ja laadun näkökulmasta. Kieli, joko hyvä tai 

huono, on usein lauseen subjektina. 

226. Lehden oikea kieli on lehden laadun tae. (P9M4e) 

Diskurssia aktivoivissa lausumissa voi nousta esiin implikaatio, jonka mukaan 

kieltä voidaan tuotteistaa ja myydä. Liitepartikkelivalinta esimerkissä 227 tuo 

tekstiin jonkinlaista itsestäänselvyyden vaikutelmaa. Iso suomen kielioppi (VISK: 

§ 830) näkee -hAn-liitepartikkelin tehtäväksi sellaisen implikaation tuomisen 

lausumaan, että asiaintila on puhujille yhteistä ja tuttua tietoa. Sen lisäksi, että 

väitelauseessa -hAn merkitsee väitteen itsestään selväksi tosiasiaksi, verbialkuisen 

väitelauseen -hAn-partikkeli voidaan tulkita perustelevaksi, mutta myös myönnyt-

                                                        
187 Puhtaasta kielestä ks. esim. Karvonen (1993: 88–96); Sajavaara (1995: 22, 209); Kolehmainen 
(2014: 23). 
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televäksi. Pällin (2003: 91–92) mukaan -hAn-liitepartikkelin voidaan tulkita ve-

toavan lukijan tietoon ja kutsuvan hyväksymään tekstit loogisina. Heikkinenkin 

(1999a: 236) näkee tällä liitepartikkelilla olevan suostuttelevia tehtäviä. 

227. Onhan kieli oleellinen osa meidän ainoaa myytävää tuotetta. (P62M4m)  

Diskurssissa nimettävät virheet ovat eritasoisia ja vaihtelevat kirjoitusvirheistä 
kielioppi-, oikeinkirjoitus- tai kielenhuollollisiin virheisiin. Virheitä luonnehditaan 
typeriksi tai tökeröiksi. Pienten virheiden vastakohtana ovat yksittäismainintoina 
esiintyvät anteeksiantamattoman pahat mokat ja kardinaalimunaukset. Virheet-
tömyys on absoluuttisempi ilmaus kuin vaikkapa vähävirheinen olisi. Hiidenmaa 
(2006: 9) huomauttaa kielenkäytön virheettömyyden olevan hyvä ja käytännössä 
vaikeasti arvioitava tavoite. Virheettömyyteen ottaa kantaa esimerkin 228 lausu-
ma, joka lukijat huomioon ottaessaan aktivoi samalla vuorovaikutusdiskurssia. 

228. Sanomalehden lukijat odottavan virheetöntä lehteä (P4M2m) 

Yksittäismaininnoissa nousee esiin ajatus kielenhuollosta osana ihmisen sivistystä. 

Jo Ikola (1972: 21) on luonnehtinut yleiskieltä korkeimman sivistyksen kieleksi. 

(Sivistyksestä ks. myös esim. Sajavaara 1995: 185.) Esimerkissä 229 kielenhuolto 

määritellään sivistyksen osaksi käyttämällä menneistä ajoista henkivää substantii-

vivalintaa oikeakielisyys. Toisaalta Paananen (1996a: 520) toteaa, että yleisradio-

toiminta on Suomessa järjestetty eurooppalaisen mallin mukaan. Sen tavoitteita 

olivat erityisesti tiedottaminen ja kansan sivistäminen. Ohjelmissa oli pyrittävä 

kansansivistyksen edistämiseen, johon viittaa esimerkin 230 maininta. Substantii-

vivalinnan jonkinlaiseen aiempaan tuttuuteen viitataan demonstratiivipronominil-

la tuo. Lausuma aktivoi laatudiskurssin lisäksi myös vastuudiskurssia. 

229. Kielenhuollon suhteen ei voi olla tarpeeksi tarkka. Oikeakielisyys on sivis-

tystä. (S89N3e) 

230. Pyrimme Yleisradiossa käyttämään hyvää suomea, siihen velvoittaa jo tuo 

kansansivistystehtäväkin..... (Y65M4m) 

Jo aiemmin mainitsemissani yksittäisissä tapauksissa murre tai mössö(kieli) rin-

nastetaan keskenään samalle tasolle, yleiskielen vastinpariksi, kuten esimerkissä 

231. Mössöön verrattuna kieli hahmotettaneen konkreettiseksi aineeksi, jolla on 

kelvollinen, jäsentynyt muoto. 

231. lehti on hyvää yleiskieltä, ei murretta tai epäkelpoa mössöä (P57M4e) 
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7.2.2 Tiedonvälitystähän tämä on -vuorovaikutusdiskurssi 

Sanomalehden jutut julkaistaan sisällön, ei ilmaisun vuoksi, painotti Okkonen 

(1980: 209) toimittajille kirjoittamassaan oppaassa vielä 1980-luvun alussa. Kui-

tenkin yleisön kanssa käytävä vuorovaikutus on keskeinen kielenhuollon peruste-

lu aineistossani. Vuorovaikutusdiskurssia aktivoivat lausumat perustelevat kielen-

huollon tärkeyttä tiedonvälityksellä tai yleisön huomioon ottamisella. Tiedonväli-

tyksen näkökulmaa korostavat lausumat voivat ottaa huomioon viestimen tiedon-

välitystehtävän lisäksi tekstin selkeyden tai selvyyden ja ymmärrettävyyden. Tie-

donvälityksestä tai viestin välittämisestä puhumisen rinnalla diskurssi aktivoituu 

myös, kun lausumissa tarkastellaan kielenhuollon tärkeyttä siltä kannalta, että 

tekstejä tehdään lukijoille, kuulijoille ja katsojille, kansalle tai suurelle yleisölle. 

Esimerkissä 232 kielenhuollon tärkeyttä perustellaan tiedonvälityksen, hyvän 

kielen, työkaluajattelun ja yleisön huomioon ottamisen näkökulmista, jolloin se 

aktivoi laatu-, vuorovaikutus- ja välinediskursseja. 

232. Tiedotusvälineet ovat keskeisin kansalaisten tiedonsaannin väline ja silloin 

tekstin on oltava kielellisesti hyvää, että viesti menee mahdollisimman 

ymmärrettävästi perille. Toimittajan tehtävä on tehdä asiasta mahdollisim-

man selkeä lukijalle/kuulijalle/katsojalle, ja hyvä kieli on tässä mainio työ-

kalu. (Y44N2e) 

Heikkinen (2002c: 36) on havainnut strategiakieltä tutkiessaan, että tiedonvälityk-

sestä puhuminen on luonnollistettu. Tiedonvälitys on kiteymä, jota voidaan käyt-

tää sellaisenaan toistuvasti. Hän näkee tällaisen ajattelutavan vahvistavan käsitys-

tä kielestä yhtenä välineistä, joilla välitetään jotain muualla tuotettua. Pokela 

(2004: 120) puolestaan huomauttaa, että radiokielelle asetetut vaatimukset alkoi-

vat muuttua 1930-luvulla. 1960-luvulla voimistui tuolloin alkanut vaatimus, jonka 

mukaan onnistunutta tiedonvälitystä pidettiin tärkeämpänä kuin kielellisesti kor-

rektia esitystapaa. Tiedonvälitys on luonnollistunut käsite myös vuorovaikutus-

diskurssissa. Esimerkissä 233 korostuu toistuvasti tiedonvälitys sekä substantiivi- 

että verbivalintoina, samoin siihen liittyvä yleisön huomioon ottaminen. Lausu-

massa aktivoituu vuorovaikutusdiskurssin lisäksi myös välinediskurssi. 

233. Kieli on työkalumme ja kieli on keinomme välittää tieto mahdollisimman 

tarkasti ja todenmukaisesti yleisölle. Tiedonvälitystähän tämä on. (Y16N4e) 

Diskurssia aktivoivissa teksteissä lähdetään usein siitä, että kielenhuoltoa tehdään 

enemmän muille kuin itselle. Tekstien tekemisen kohteena ovat useimmiten luki-
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jat. Suurin osa informanteistani onkin paikallislehtien tai sanomalehtien henkilö-

kuntaa. Yleisönä voivat olla kansa tai kansalaiset, paikallislehdissä myös tarken-

netusti ilmaistuna kuntalaiset. Yleisradion informantit saattavat puhua myös kuu-

lijoista, kuuntelijoista tai katsojista. Yhtenä lukijoiden kohderyhmänä diskurssissa 

esiintyvät nuoret, joiden katsotaan saavan vaikutteita viestinten kielestä. Lukijan 

yläkäsite on tässä diskurssissa eksplikoitu toisinaan kielenkäyttäjäksi. 

Tekstejä tehdään esimerkiksi suurelle yleisölle, yleisölle tai ihmisille. Yksi 

yleisön alakäsite on tässä diskurssissa hyvän kielen osaaja, toinen taas opettaja. 

Myös toimittajien voidaan jossakin mielessä ajatella voivan toimia kielen opetta-

jina. Jo Okkonen (1980: 209) on luonnehtinut, että koko lukutaitoinen kansa lukee 

sanomalehteä, ja Salmelin (1967: 20) pitää sanomalehtiä Suomen kansan ensim-

mäisenä kielenopettajana. Lukutaitoon liittyvä opetusajattelu tulee esiin myös 

esimerkissä 234, jossa kielenhuoltoa perustellaan laadun ja yleisön huomioon 

ottamisen näkökulmasta. Tällöin aktivoituvat laatu- ja vuorovaikutusdiskurssit. 

234. - Paikallislehti tavoittaa liki kaikki kuntalaiset ja on siten aapisen jälkeen 

toiseksi tärkein lukuväline. (P58M4m) 

Kieliopinkuvauksessa selvyyttä ja lyhyyttä pidettiin ihanteena jo 1800-luvulla (ks. 

Nordlund 2004: 303–304). Lisäksi esimerkiksi Hallikainen kirjoittaa Yleisradion 

vuonna 1979 julkaistussa kielioppaassa selkeästä kielestä. Hän (1979: 134) toteaa, 

että Yleisradiolta odotetaan julkisena tiedonvälitysinstituutiona kielenkäyttöä, 

joka on selkeää ja hyvää. Selkeys on Ikolan (1994: 4) mielestä asiatyylin tärkeim-

piä ominaisuuksia, ja myös Järventauksen (1996: 568) mukaan toimittajan tavoit-

teina ovat koko ajan selkeys ja ymmärrettävyys. Hänen mukaansa Helsingin Sa-

nomissa kielenhuollon keskeisiä ajatuksia on, että kielen huoltaminen parantaa 

viestin ymmärrettävyyttä. Aineistoni lausumissakin kielenhuollon tärkeyttä voi-

daan perustella tekstin selkeydellä tai selvyydellä, ei kuitenkaan lyhyydellä.  

Filosofi Ludwig Wittgenstein (1889–1951) on havainnut, että selkeästi sanot-

tu on selkeästi ajateltu (selkeydestä ks. esim. Wittgenstein 2010 [1922]: 45). Män-

tysen (2003: 144) mukaan selkeä kieli on metafora ja aistiminen on sen lähdealue. 

Selkeän kielen ihanne perustuu hänen mukaansa ajatukseen, jonka mukaan selkeä 

teksti on ymmärrettävää. Lisäksi tekstin ymmärrettävyyden vaatimus näkyy dis-

kurssia aktivoivissa lausumissa. Toimittajia kouluttava Luukkonen (2006: 41) 

nimeää ymmärrettävyyden viestinnän keskeisimmäksi tavoitteeksi. Kielenhuolto 

koetaan tässä diskurssissa myös keinona vähentää tekstien tulkinnanvaraisuutta. 

Vuorovaikutusdiskurssia aktivoiva esimerkki 235 ottaa kantaa kielenhuollon sel-

keyteen. Lausumassa voi nähdä intertekstuaalisen viittauksen. Esimerkiksi Erno 
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Paasilinna on sanonut: Selkeä kieli kertoo selkeästä ajattelusta.188 Lisäksi Kotilai-

nen (1989: 17) linjaa toimittajille kirjoittamassaan oppaassa selkeän tekstin ole-

van selkeän ajattelun tuote. 

235. Selkeä kieli on selkeää ajattelua. (Y35N4e) 

Esimerkissä 236 kielenhuollon tärkeyttä perustellaan muun muassa asiaproosalla, 

jonka mainitsi Pulkkinen (1969: 17) toimittajille suunnatussa oppaassaan jo 1960-

luvulla. Lausuma perustelee kielenhuollon merkitystä virheellisyyden ja virheet-

tömyyden, työkaluajattelun, yleisön huomioon ottamisen ja tiedonvälityksen kan-

nalta, joten se aktivoi niin laatu-, vuorovaikutus- kuin välinediskurssia. 

236. Elävä ja virheetön kieli on toimittajan yksi aivan tärkeimpiä työkaluja. Hy-

vä asiaporoosa helpottaa myös lukijan asemaa. Lehden luku on kovaa työtä 

ja vielä kovemmaksi se muuttuu, jos teksti on vaikeatajuista tai johtaa jopa 

harhaan epätäsmällisyytensä tai virheidensä vuoksi. (S23M5e)  

7.2.3 Meillä on vastuu suomen kielestä -vastuudiskurssi 

Vastuudiskurssia aktivoi aineistossani vastuusta, mallinannosta tai kielen kehityk-

sestä puhuminen. Diskurssin aktivoimisessa kielennetään kielenhuollon tärkeyttä 

esimerkkinä tai mallina olemisen tai vastuun, tehtävän ja velvollisuuden kannalta. 

Tässä diskurssissa on nähtävissä valtasuhteita, joissa toisilla kielenkäyttäjillä on 

enemmän valtaa kuin toisilla. Kielenhuollosta vastuuseen asettuvissa lausumissa 

nimittäin implikoidaan, että toimitushenkilökunnalla on vaikutusvaltaa kielenoh-

jailussa. Toimittajaopiskelijoille Tampereen yliopistossa kielenhuoltoa vuosina 

1972–2000 opettanut Liisa Manninen perusteli kielenhuollon tärkeyttä heille 

etenkin sillä, että tavallinen lukija ottaa mallia lehdistä (Manninen, suullinen tieto 

15.9.2014). 

Kielenhuolto nähdään usein tärkeäksi siksi, että toimittajien tekstit toimivat 

esimerkkinä muille kielenkäyttäjille, usein koululaisille tai nuorisolle. Kielen-

huollon mallin antaminen liittyy läheisesti esimerkillisyyteen. Vastuusta puhumi-

nen kertoo voimakkaasta velvollisuudentunteesta. Tarkkaan ei eksplikoida, kuka 

                                                        
188 Tiedotuspalvelu Mikko Juneksen internetsivun mukaan lause on Erno Paasilinnan (Junes 2014). 
Junes kertoo kuulleensa ajatelman televisiosta Paasilinnan juontamasta kirjallisuusohjelmasta 1980-
luvulla (Junes, sähköpostiviesti 1.10.2014). Kirjastonhoitaja Arja Oravaisen mukaan Erno Paasilinnan 
ajatelmakokoelmista ei tätä lausetta löydy. Kirjastonhoitajien keskustelupalstalla käydyssä keskuste-
lussa tuli puheeksi, että ajatus voisi olla aikaisempaa perua kuin Paasilinnan esittämä. Todistetta siitä 
ei kuitenkaan löytynyt. (Oravainen, sähköpostiviesti 11.10.2014.) 
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tai mikä vastuun on määrännyt. Esimerkissä 237 vastuudiskurssia aktivoi sekä 

vastuun eksplikoiminen että kannan ottaminen kielen kehitykseen. 

237. Meillä on vastuu suomen kielestä ja sen pitämisestä ilmaisuvoimaisena ja 

tarkkana. (Y10M3e) 

Hiidenmaa on havainnut, että suomalaiset näkevät kirjakielellä olevan portinvarti-

joita. Kuitenkin portinvartijoiden rooli on nykyisin vähäisempi kuin aikana, jol-

loin kirjakieltä vakiinnutettiin. (Hiidenmaa 2003: 247.) Tällainen ajattelu aktivoi-

tuu vastuudiskurssissa yhden kerran, esimerkissä 238. Vastuudiskurssin lisäksi 

tekstissä aktivoituvat laatu-, vuorovaikutus- ja välinediskurssit. Esimerkissä 239 

puolestaan on poikkeuksellisesti nimetty, mikä velvoittajana on: työ itsessään. 

Lausuma aktivoi sekä vastuu- että laatudiskursseja. 

238. Kieli on toimittajan tärkeimpiä työvälineitä. Medialla on velvollisuus kirjoit-

taa ja puhua puhdasta kieltä. Olemme tavallaan kielenhuollon ”portinvar-

tijoita” suuren yleisön suuntaan. (S30M3e)  

239. toimittajan työ velvoittaa käyttämään hyvää suomenkieltä (S42N4e) 

Yksittäisissä vastuudiskurssia aktivoivissa lausumissa vastuun nähdään olevan 

jossain muualla kuin toimituksissa. Kouluopetukselle kuuluvan vastuun on katsot-

tu siirtyneen toimituksiin, kuten esimerkissä 240, jossa aktivoituvat lisäksi laatu- 

ja vaalimisdiskurssit. Jyrkästi kielenopettamisvastuusta irtisanoutuva lausuma 

esimerkissä 241 aktivoi ytimekkyydessään ainoastaan vastuudiskurssia. 

240. Kielenhuoltoa lehdessäni pidän äärimmäisen tärkeänä. // Sanomalehden 

yksi tärkeä tehtävä on mahdollisimman puhtaan ja virheettömän äidinkie-

len vaaliminen. Erittäin huolestuttava asia mielestäni on, että kouluissa ei 

enää puututa riittävästi havaittuihin kielenkäytön horjuvuuksiin, vaan lie-

vempiä kielioppivirheitä, puhekielimäisyyksiä ja muotisanojen käyttöä kat-

sotaan läpi sormien. Lehtien tehtäväksi on tullut sellaisiakin kielenhuollolli-

sia asioita, jotka oikeastaan kuuluisivat koululle. (P47M4e) 

241. Opettaja opettaa - emme me. (P30M5ek) 

Kielen kehityksen osalta diskurssissa kiinnitetään huomiota kielen säilyttämiseen, 

muutokseen, ylläpitoon ja tulevaisuuteen tai kielen raiskaamisen, rapistumisen tai 

rappeutumisen välttämiseen. Diskurssiin kirjoittautuvien kielellisissä valinnoissa 

esiintyy hyvän kielen säilyminen, säilyttäminen tai ylläpitäminen. Etenkin kaksi 

viimeksi mainittua verbivalintaa korostavat toimitushenkilökunnan aktiivista 

roolia hyvän kielen kehittäjinä. Ilman kielenhuoltoa kieltä uhkaa kielellisten va-
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lintojen perusteella rappio, rapistuminen tai köyhtyminen. Rappeutuminen voi-

daan yksittäistapauksessa nähdä myös ilmiönä, joka kielelle tapahtuu, kun sitä 

käytetään arkityössä. 

Sen lisäksi, että lausumista välittyy huoli kielen rappiosta, rapautumisesta tai 

köyhtymisestä, yksittäiset lausumat ottavat kantaa englannin kielen ”uhkaan” 

suomen kieltä kohtaan. Kielen kehityksestä ja englannin kielen vaikutuksesta 

huolehtiminen liittyy usein puristiseen ajatteluun. Spolsky (2004: 10) toteaa, että 

vaikka puristit pitävät sanojen lainaamista toisesta kielestä kielen menettämisen 

ensimmäisenä vaiheena, vastaanottavainen ja joustava kieli todennäköisesti hyö-

tyy kyvystään lainata sanoja. Kansallisen kyselytutkimuksen tekijät jopa lähtevät 

itse uusintamaan puhetta äidinkielen puhtauden säilymisestä tulkitessaan infor-

manttiensa vastauksia kieleen liittyvistä uhkakuvista (Leppänen ym. 2009: 127).  

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielipoliittinen ohjelma (KKTKO 

1998: 6) vuodelta 1998 arvioi jyrkästi, että yleiskielen säilymistä uhkaa muun 

muassa englannin vaikutus. Vaikka Suomen kielen toimintaohjelman (2009: 11) ta-

voitteena ei ole taistella esimerkiksi englannin kieltä vastaan, siinä puhutaan vastaa-

vasti englannin kielen vaikutuksesta vaarana, jota monet valtiot torjuivat 1990-lu-

vulla muun muassa erilaisten lakialoitteiden ja kampanjoiden avulla (Hakulinen 

ym. 2009: 45; englannin ylivallasta koulussa ks. Hakulinen ym. 2009: 76). Kui-

tenkin kansallisessa kyselytutkimuksessa ainoastaan vajaa viidennes suomalaisis-

ta kokee englannin kielen uhkaksi kotimaisille kielille ja suomalaiselle kulttuuril-

le (Leppänen 2009: 147, 150). Vastuudiskurssissa kielen tulevaisuuden näkemi-

nen uhkaavana on melko marginaalista. Esimerkissä 242 muuttua-automatiivijoh-

dos implikoi, että kieli muuttuu itsekseen, ilman että kukaan aiheuttaa sen muut-

tumista (automatiivijohdoksista ks. VISK: § 336). Huolestunut lausuma ei aktivoi 

muita diskursseja. Teksti implikoi, että muutoksen nopeus aiheuttaa tilanteen uh-

kaavuuden. Kuitenkin Kalaja ja Hyrkstedt (2000: 380) huomauttavat, että kieli it-

sessään on persoonaton ilmiö eikä se ole uhkaava, vaan kielen käyttäjät tekevät 

kielestä uhkan.  

242. [Pidän sitä nykyisenä kännykkä- ja sp-viestien aikana erittäin tärkeänä], 

koska suomen kieli on muuttumassa uhkaavaa vauhtia finengelskaksi. Sii-

hen vain ei liikenne kiireisissä pientoimituksissa riittävästi aikaa. // Vrt. edel-

linen vastaus. (P41M4e) 
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7.2.4 Kieli on toimittajan perustyökalu -välinediskurssi 

Kieleen liittyvien kielikuvien valinta kertoo osaltaan kielenkäyttäjän kielikäsityk-

sistä (metaforien kielinäkemyksistä ks. Nordlund 2004: 304). Kieli voidaan nähdä 

funktionaalisesta näkökulmasta käyttöesineenä tai koneena, jonka arvo määrittyy 

sen perusteella, miten hyvin se toimii tehtävässään (Nordlund 2004: 315, ratio-

naalisesta tai funktionaalisesta kielinäkemyksestä ks. myös esim. Nordlund 2004: 

299).189 Kielen voidaan ajatella olevan ensisijaisesti työkalu tai instrumentti sil-

loin, kun halutaan korostaa kielen viestivyyttä (Sajavaara 1995: 40; kielestä vies-

tintävälineenä ks. esim. Cameron 1995: 23). Heikkinen (1999b: 5) on huomannut 

suomalaisten oppineen kielen esineluonteen – sen, että kieli on väline tai kohde. 

Ajatus kielen esineellisyydestä ohjaa näkemystä kielestä viestinnän välineenä. 

Tällöin kielen toimivuutta pystytään arvioimaan ja kieltä kehittämään kuin työka-

lua. (Sajavaara 2000: 91; ks. myös Tauli 1968: 9.) Sajavaaran (1995: 7) mukaan 

kielen välineellisyyttä korostava kielenhuoltoajattelun asema on ollut Skandinavi-

assa keskeinen.190 

Okkonen (1961: 273–274, ks. myös 1980: 231) nimesi jo vuonna 1961 kirjoi-

tustaidon lehtimiehen tärkeimmäksi työkaluksi ja vuonna 1980 lehtikielen arkisek-

si työkaluksi, joka on hänen mukaansa useimpien saavutettavissa. Okkonen (1980: 

209–210, ks. myös 1961: 274) korostaa, että lehtikieli ei ole salin seinällä oleva 

paraatimiekka, vaan keittiönpöydän terävä puukko. Vaikka kieltä on verrattu 

työkaluun toimittajia opastettaessa jo Okkosen aikana, kielikuva on edelleen 

ajankohtainen. Myös Tampereen yliopiston lehtori Sirkka Wahlstén perustelee 

kielenhuollon tärkeyttä toimittajaksi opiskeleville työkaluajattelun näkökulmasta. 

Kieli on hänen mukaansa työkalu, jonka avulla uutinen kerrotaan selvällä ja ym-

märrettävällä suomen kielellä. Wahlstén ajattelee kielen olevan toimittajille vähän 

kuin kirveen metsätyömiehelle tai kaulimen leipurille. Hän yhdistää työkaluajatte-

luun sen, että kieli on sen verran hyvin hallussa, että sen käyttö tulee selkäytimes-

tä. (Wahlstén, suullinen tieto 29.9.2014.) 

Kouluttaja Marsa Luukkosen (suullinen tieto 7.8.2006) mukaan kieli on toi-

mittajille työväline, joka täytyy pitää terässä. Kielenhuoltokoulutuksia pitävä 

Luukkonen korostaa kieltä tärkeimpänä viestintävälineenämme (Luukkonen 2006: 

                                                        
189 Työkaluajattelun voidaan ajatella olevan peräisin jo 1700-luvulta. Wingstedt (1998: 5) nimittäin 
liittää välineellisyyttä korostavan lähestymistavan Länsi-Euroopan valistuksen ajan mukaiseen ratio-
nalistiseen ajatteluun. Toisaalta työkalumetaforan voitaneen ajatella liittyvän 1800-luvulla vallinnee-
seen puutarhametaforaan (ks. luku 7.3) siltä osin, että puutarhaa muokataan välinein. 
190 Kielestä välineenä ja työkaluna ks. myös esim. Tauli (1968: 5); Sajavaara (1995: 40, 58, 62–65, 76, 
91–103, 2000: 91–96). 
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16, 49) tai ajattelun ja tiedonhallinnan tärkeimpänä työvälineenä (Luukkonen 

2004: 42, 201) ja kirjoittamista jokamiehen työkaluna (ks. esim. Luukkonen 2004: 

145). Kuten luvussa 2.4 tuli esiin, myös Yleisradion edustaja voi puhua kielestä 

työkaluna (Lehto, suullinen tieto 28.2.2013, sähköpostiviesti 8.3.2013). 

Välinediskurssissa metaforisoitunut työkaluajattelu näkyy yleensä ykskantaan 

esitetyissä nimeämisissä, joiden mukaan kieli on toimittajan (perus)työkalu tai 

työväline. Jonkin verran hienosyisempänä välineenä kieltä pidetään silloin, kun 

siitä jämerän työkalun sijaan puhutaan instrumenttina. Kieltä saatetaan pitää työ-

kalupakin tärkeimpänä välineenä. Tämä onkin se ajattelutapa, joka yleistyi, kun 

oikeakielisyyden tilalle vakiintui kielenhuollon käsite 1950-luvulla (ks. esim. 

Pokela 2004: 94; Rintala 2000: 19). Rintala (2000: 22) toteaa, että muutos oikea-

kielisyydestä kielenhuolloksi näyttäisi ilmentävän asenteen, jopa ajattelutavan 

muutosta. Kuten edellä on tullut ilmi, kielenhuolto lähtee oikeakielisyyttä käytän-

nöllisemmältä pohjalta, ja siihen liittyy Rintalan mukaan ajatus kielestä ihmisten 

toiminnan välineenä: työkaluna, jota voidaan huoltaa, jotta kieli palvelisi yhteis-

kunnallista toimintaa mahdollisimman hyvin. (Ks. myös Rintala 1998: 60.) Myös 

Pokela (2004: 94) korostaa, että oikeakielisyyden vaihtuminen kielenhuolloksi oli 

pelkkää terminvaihtoa syvällisempi tapahtuma.  

Kun käsitys kielestä konstruoidaan työkalumetaforaksi, ajatus ilmaistaan 

usein yksinkertaisesti indikatiivimuotoisesti ja predikatiivilauseella. Usein predi-

katiivilause on työkaludiskurssiin kirjoittautuvien vastaajien ainoa argumentti, 

kuten esimerkissä 243, ja lausumissa korostuu toisinaan kielen olevan toimittajan 

tärkein työkalu tai perustyökalu. Metaforan ilmaiseminen tällaisena indikatiivi-

muotoisena predikatiivilauseena jopa sanasta sanaan samalla tavalla eri teksteissä 

viittaa vahvasti intertekstuaalisuuteen.  

243. Kieli on toimittajan perustyökalu. (S29M2e) 

On mielenkiintoista, että välinediskurssin aktivoiminen on usein ainoa kielen-

huollon tärkeyden perustelu. Kuitenkin Sajavaara (1995: 99–100) muistuttaa, että 

kieli on paljon enemmän kuin väline.191  

Vaikka käsitys kielestä aktivoituu mutkattomasti konkreettisesta työntekovä-

lineestä kertovana työkaludiskurssina, kielen merkitys kuitenkin tiedostetaan, mi-

kä ilmenee muun muassa työkalua tai työvälinettä määrittävistä genetiivi- ja ad-

jektiivimääritteistä. Kieltä saatetaan nimetä työkalupakin tärkeimmäksi välineeksi. 

                                                        
191 Kielen muista tehtävistä ks. esim. Leino (1989: 568); Lehtonen (1996: 30); Karvonen (1997: 18, 
65); KKTKO (1998: 4–5); Hakulinen ym. (2009: 72). 
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Esimerkissä 244 välinediskurssin aktivoiva vastaaja kirjoittautuu samalla myös 

laatu- ja vastuudiskursseihin ja osoittaa ajattelevansa, että on olemassa hyvä äi-

dinkieli, jonka tasoa hän arvottaa adjektiivivalinnallaan ja jonka säilyttämisestä 

toimittajakunta on vastuussa. Laatu- ja välinediskursseja aktivoiva lausuma esi-

merkissä 245 puolestaan identifioi työkalumetaforan avulla voimakkaasti toimit-

tajan työnsä ammattilaisena, jonka työn välineeksi kieli ikään kuin ulkoistetaan.  

244. Kieli on toimittajan työväline, ja meillä on myös jonkinlainen vastuu hyvän 

äidinkielen ylläpitämisestä. (P24N3e) 

245. - kieli on toimittajan työkalu. Ammattilaisella on syytä olla kunnon työka-

lut. (P16M4e) 

Kieleen voidaan suhtautua työn välineenä myös muuten kuin eksplikoimalla se 

työkaluksi tai työvälineeksi. Kun kielestä puhutaan, sitä voidaan verrata työkaluun, 

jota voidaan hioa ja huoltaa, jotta se täyttäisi tehtävänsä viestintävälineenä entistä 

tehokkaammin. Tämä näkyy aineistossani niin, että työkalun terävänä pitäminen, 

teriminen, huoltaminen tai iskussa pitäminen konkretisoi työvälineenä toimivan 

kielen ylläpitoa. Työkalusta puhumisen lisäksi diskurssia aktivoi käytännön töiden 

helpottamisesta tai koneiston säännöllisestä huollosta puhuminen. Esimerkki 246 

luo kielestä kuvaa työkalua laajempana koneistona ja aktivoi pelkästään vä-

linediskurssia. 

246. Säännöllinen huolto voitelee koneistoa ja lisää liikkuvuutta ja luovuutta. 

(P53M4e) 

7.2.5 Lätinä harmittaa itseä ja lukijoita -tunnediskurssi 

Kieli herättää tunteita, jopa intohimoja, ja kaikissa kielellisissä valinnoissa näkyy 

affektisuus (Kalliokoski 1996a: 10).192 Kieli herättää voimakkaita tunteita, koska 

se on käyttäjiensä ja kieliyhteisöjen yhteisomaisuutta (Mäntynen ym. 2012: 325). 

Vaikkei kirjakieli ole kenenkään äidinkieli (Sajavaara 1995: 191), Maamiehen ja 

Räikkälän mukaan kielenhuoltoon liittyy jopa intohimoja. Sen arvosteleminen on 

helppoa, koska kyseessä on kaikkia suomalaisia koskeva aihe. (Maamies & Räik-

kälä 1997: 276.)  

                                                        
192 Kielen herättämistä tunteista ks. esim. Cameron (1995: 236); Sajavaara (1995: 76); Garrett (2001: 
628); Haakana & Mäntynen (2002: 296); Eloranta (2011); Heikkinen & Mantila (2011: 25, 33–34, 40); 
Kolehmainen (2014: 10). 
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Esimerkiksi pilkku voi herättää suuria tunteita: sen paikasta on tullut myös 

pikkutarkkuuden ja vallankäytön vertauskuva (Eronen 2004: 3). Sajavaara (2000: 

72) on havainnut tavallisen kielenkäyttäjän puolustavan kieltään ja kielen puhta-

utta usein tunnevaltaisesti. Lisäksi kieltä ohjaillaan hänen (1995: 91, ks. myös 

2000: 96) mukaansa tunne- ja järkiperustein. Myös Leino (1989: 567) näkee fen-

nistien kielenhuollollisissa kannanotoissa affektiivisiakin perusteluja. Kielikes-

kustelussa käytetään voimakkaita sananvalintoja (ks. esim. Sajavaara 1995: 21, 24, 

80, 207, 210; Heikkinen & Mantila 2011: 71), ja Cameronin (1995: x) mukaan ei-

kielitieteilijöitä kiinnostavat kielikysymyksistä eniten kysymykset oikeasta ja 

väärästä, kuten kielen käytöstä ja väärinkäytöstä (the use and abuse of language). 

Kuitenkin kielen pahoinpitelystä kirjoittavat toisinaan myös fennistit (ks. esim. 

Kuusi 1986: 251–254; Koivusalo 1997 [1989]: 77). (Tunteista ks. Sajavaara 1995: 

57–58.) 

Tutkimuksessaan Mäntynen (2003: 122) on havainnut, että kielijutuissa kiel-

teisten tunteiden raportoiminen rakentaa fennistille roolia ulkopuolisena arvioija-

na. Vaikka julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella vaikuttaa siltä, että kie-

lentutkijoiden suhtautuminen kielenhuoltoon on suvaitsevampaa kuin ei-

kielitieteilijöiden193, myös fennistien käymät keskustelut kielestä voivat olla hyvin 

kiihkeitä (ks. esim. Sajavaara 1995: 1–3; Mäntynen 1996: 515; Mäntynen ym. 

2012: 326). Haakanan ja Mäntysen (2002: 309) mukaan kiinnostava näkökulma 

on miettiä, ovatko kieleen liittyvät tunnereaktiot tyypillisiä niin sanotulle maallik-

konäkökulmalle.194 Myös kielenhuoltajien ja kielentutkijoiden käsityksiä voi tut-

kia arvoväritteisinä (Mäntynen ym. 2012: 336).  

Aineistossani tunnediskurssia aktivoivat tavat puhua kielestä ilmaisevat huol-

ta joko omista tai yleisön tunteista: virheet voivat ärsyttää lukijoita tai vastaajia 

voi hävettää käyttää huonoa kieltä tai se voi olla noloa. Huonosta kielestä voi-

daan myös kärsiä. Tunnediskurssissa voi olla kyse myös vastaajan suhtautumises-

ta kyselyyn.  

Teleman (1979: 144–146) puhuu kielenkäyttäjien opitusta ärtymyksestä (in-

lärd irritation). (Ks. myös Sajavaara 1995: 20, 22, ärsytyksestä 1995: 108.) Olen 

tehnyt aineistostani vastaavanlaisia havaintoja kuin Haakana ja Mäntynen (2002: 

289), jotka ovat tarkastelleet kieliohjelmiin soittavien ihmisten puhetta ja sen 

affektisia puheenvuoroja. Heidän (2002: 308) aineistossaan kysymyksen herättee-

                                                        
193  Hurtta (1994: 9) kärjistää, että virallinen kielenhuolto on asenteiltaan vapaamielisintä. Suuren 
yleisön asenteiden puristisuudesta ks. myös esim. Rintala (1998: 58); Mäntynen (2003: 169). 
194 Vrt. esim. Lind (Lind & Karttunen 2009: 118), joka kertoo taistelleensa kiihkeästi oikeakielisyyden 
nimissä tittelin taivuttamisen puolesta. 
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nä on useammin negatiivinen tuntemus kuin positiivinen. Näin on myös minun 

aineistossani. Haakanan ja Mäntysen (2002: 296) aineistossa ärsyttää on keskei-

nen soittajien käyttämä tunneverbi. Vaikka aineistossani yleensä esimerkiksi tun-

neverbien valinnat jäävät lähes yksittäisesiintymiksi, tämä tunnekausatiivi on 

useimmin – kahdeksan kertaa – käytetty tunneverbi myös minun tutkimuksessani. 

(Tunnekausatiiveista ks. VISK: § 316, § 467, § 905.) 

Esimerkeissä 247 ja 248 perustelu kielenhuollon tärkeydestä alkaa samanlai-

sella rakenteella. Ensimmäisen esimerkin ensimmäinen lause alkaa täytyä-

modaaliverbillä, johon liitetty -hAn-liitepartikkeli vetoaa asian aiempaan tuttuu-

teen ja yhteiseen tietoon. Lisäksi perustelu jatkuu kielen määrittelemisellä. Esi-

merkissä 247 lausuma aktivoi laatu-, tunne-, vastuu- ja vuorovaikutusdiskursseja, 

kun se perustelee kielenhuollon tärkeyttä hyvän kielen, virheellisyyden ja virheet-

tömyyden, tunteen, yleisön huomioon ottamisen, kielen kehityksen sekä vastuun 

ja mallinannon kannalta. Esimerkissä 248 kirjoittajan tunteita puolestaan heijastaa 

harmittaa-tunnekausatiiviverbin ohella substantiivivalinta lätinä. Tunnekausatii-

vin kokijaobjektina ovat kirjoittajan lisäksi myös lukijat. Laatudiskurssin lisäksi 

lausuma aktivoi laatu-, tunne- ja vuorovaikutusdiskursseja perustellessaan kielen-

huollon tärkeyttä hyvän ja huonon kielen, laadun, tunteen ja yleisön huomioon 

ottamisen kannalta.  

247. Täytyyhän painetussa sanassa olla kunnon kieli. Kielivirheet ärsyttävät 

lukijoita, pilaavat hyvät jutut. Haluamme myös kasvattaa nuoria lukijoita 

kunnon kieleen. (P20N5e) 

248. TÄYTYYHÄN LEHTIKIELEN OLLA HYVÄÄ JA OIKEIN JA TUORETTA. 

LÄTINÄ HARMITTAA ITSEÄ JA LUKIJOITA. (S55M5e) 

Myönteiset tunteet ovat harvinaisia aineistoni tunnediskurssissa, ja usein niihinkin 

liittyy samassa yhteydessä kielteisiä tunteita. Myönteisyyteen liittyvät tunteet 

kuvaavat esimerkiksi rakkautta (rakastan) tai nautintoa (nautin). Esimerkki 249 

perustelee kielenhuollon tärkeyttä hyvän kielen, tiedonvälityksen, tunteen sekä 

virheellisyyden ja virheettömyyden näkökulmasta, jolloin se aktivoi tunne- ja 

vuorovaikutusdiskursseja. Tunnediskurssia lausumassa aktivoi lukunautinnosta 

puhuminen. 

249. Hyvä kieli on kaiken kirjoittamisen ja tiedonvälityksen perusta. Virhe- ja 

tulkintamahdollisuudet vähenevät tarkan ja oikean kieliasun ansiosta. Lu-

kunautinto lisääntyy. (P65M5e) 
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Kuten edellä on tullut ilmi, yleensä tunnediskurssiin kirjoittaudutaan käyttämällä 

affektiivisia verbivalintoja. Myös muilla valinnoilla pystyy ilmaisemaan tunteel-

lista suhtautumista kielenhuoltoon, kuten esimerkissä 250, joka aktivoi laatu- ja 

tunnediskursseja. Adjektiivimäärite typerä ottaa affektisesti kantaa lehdessä esiin-

tyvien virheiden luonteeseen. 

250. Typerät vihreet leimaavat koko lehteä. Antavat huolimattoman kuvan 

(S76M5e) 

Haakanan ja Mäntysen mukaan (2002: 310) (viha-)rakkaussuhdetta omaan kie-

leen osaltaan selittää se, että äidinkieli on osa identiteettiä. Tällaisen suhtautumi-

sen kieleen tuo aineistossani esiin ainoastaan yksi lausuma, jossa substantiivia 

käytetään niin, että yhdyssana on käännetty muotoon rakkaus-viha-suhde. Esi-

merkissä 251 kielenhuoltoa perustellaan työkaluajattelun, kielen kehityksen ja 

tunteen näkökulmasta, jolloin se aktivoi tunne-, vastuu- ja välinediskursseja. 

251. Voisi oikeastaan tuo ylempi kysymys koskea yleensä kieltä. Ja sehän on työ-

väline, jota pitää huoltaa säännöllisesti. Arkisessa työssä kieli pääsee rap-

peutumaan, jos ei mieti, mitä kirjoittaa ja miksi kirjoittaa niin kuin kirjoit-

taa. Aika taistelua tämä kirjoittaminen ajoittain on, mutta joskus sitä onnis-

tuu ainakin joten kuten kohtuullisesti. Minulla on kieleen rakkaus-viha-

suhde. (P71M2e) 

Tunnediskurssin voi aktivoida myös teksti, jossa ärsyyntymisen syynä on työyh-

teisön jäsenten vajavainen kielenhuolto-osaaminen. Esimerkissä 252 on aineistoni 

ainoa voima- eli kirosana. Sen esiintymisympäristönä on lauseke, jossa se on 

adjektiivin genetiivimääritteenä. Adjektiivin määritteenä voimasana vahvistaa 

lausekkeen edussanalla ilmaistua ominaisuutta. Kun voimasanat ovat osana vuo-

roa, joka on yksittäisiä voimasanoja pidempi, ne tuovat affektisen sävyn lausu-

maan. (VISK: § 1725–1726.)  

252. KOSKA TAIDOT NÄYTTÄVÄT OLEVAN HELVETIN PUUTTEELLISET 

(S91N5e) 

Yksittäiset vastakysymykset tai toteamukset kertonevat tunteen lisäksi puutteista 

kyselylomakkeessa tai jäsentymättömyydestä vastaajien kielenhuoltoasenteissa.  

253. Täytyykö tämmöistä kysyä? (S46M5e) 

254. Huono kysymys. (P39M5m)  
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Kuten aiemmin totesin, tunnediskurssi aktivoituu useammin paikallislehtien teks-

teissä kuin muiden, mikä saattaa liittyä siihen, että paikallislehtien henkilökuntien 

koulutustaustat ovat usein heterogeenisempiä kuin muiden suomenkielisten sa-

nomalehtien tai Yleisradion. Yleisradion kielenhuoltodiskursseissa tunnediskurssi 

ei aktivoidu juuri koskaan lukuun ottamatta yhtä poikkeusta, jonka esittelen esi-

merkissä 255. Tunne- ja vuorovaikutusdiskurssia aktivoiva lausuma arvottaa vah-

vasti perinteistä kielenhuoltoa antamalla ymmärtää sen olevan 1950-lukulaista 

vanhaa kirjallisuutta, joka ei auta asian ilmaisemisessa ymmärrettävästi nykypäi-

vänä. Tekstin präntätty-sananvalinta luo mielikuvaa präntistä, lakitekstin kaltai-

sesta valmiina annetusta pienellä painetusta todennäköisesti vaikeaselkoisesta 

tekstistä, jonka jokin ylempi taho on määrännyt käyttöön. Informantti kohdistaa 

tunnetta voimakkaasti erityisesti käsitykseensä kielenhuollosta pienten yksityis-

kohtien näpräämisessä. Fennisteistä Leino (1989: 563, ks. myös 1989: 570) on 

kritisoinut kielenhuoltoa turhanpäiväisestä näpertelystä. Jos verrataan lausumaa 

vaikkapa luvussa 7.2.2 esimerkissä 233 nähtyyn informantin Y16N4e tekstiin, 

havaitaan, että molemmat perustelevat kielenhuollon tärkeyttä tiedonvälityksen 

kannalta, mutta hyvin eri tavoin.  

255. Tärkeintä on kertoa asia ymmärrettävästi, ei joskus viime vuosisadan puo-

livälin jälkeen kansien väliin präntätyn ”oikeaoppisen suomenkielisen il-

maisun hienosäätöjä” näpräten (Y50M2-) 

7.2.6 Ellet viljele kieltäsi oikein, niin mitä sitten! -vaalimisdiskurssi 

Aineistoni vaalimisdiskurssia aktivoivissa lausumissa huomio kiinnittyy suomen 

kielen vaalimiseen ja kerran myös kielen viljelyyn. Vaalimisdiskurssia aktivoiville 

teksteille on huomattavan usein, lähes poikkeuksetta, tyypillistä se, että vaalimi-

nen koetaan tehtäväksi, perustehtäväksi, perusasiaksi tai velvollisuudeksi. Vaali-

minen on siis kovin velvoittava asia vaalimisdiskurssiin kirjoittautuvien mielissä. 

Puhe kielen vaalimisesta sisältää taustaoletuksen, jonka mukaan hyvää suomen 

kieltä ei enää luoda, vaan sen hyväksi voidaan vain yrittää torjua muutosta. Tä-

män ajatuksen mukaan olisi joskus saavutettu täydellinen suomen kieli, johon tu-

levat muutokset huonontaisivat sitä. Vaaliminen voi kertoa säilyttämisen lisäksi 

jonkinlaisesta kukoistuksen ylläpitämisestä. Kuten edellä on tullut esiin, kielen 

vaalimisesta puhumiselle on Suomessa historiallinen tausta. 

Suomalaisen kielipolitiikan historiaan liittyy usein kielensuojelu: suomen kie-

li on kaivannut suojelua niin Ruotsin kuin Venäjänkin vallan aikana (Niemikorpi 
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2004: 9). Lisäksi Pokelan (2004: 31) mukaan 1900-luvun alussa kielikysymyksis-

tä kiinnostuneiden tutkijoiden pieni joukko halusi suojella ja vaalia suomen kieltä. 

Vaikka suomen kielen vaaliminen oli osa kansallisten kielten kehittämistä etenkin 

1800-luvulla (Kauppinen 2011: 306), kielen vaalimisesta puhutaan kielenhuoltoa 

käsittelevissä teksteissä yhä edelleenkin (ks. esim. Pulkkinen 1969: 124; Salmi-

nen 1998: 253; Dufva 2002: 31; Luukkonen 2006: 41). Nämä tekstit ovat niin 

fennistien kuin toimittajille suunnattujen oppaiden kirjoittajien laatimia. Kuiten-

kin Sajavaara (2000: 100) korostaa, että parasta kielen ”suojelua” on sen moni-

puolinen käyttö yhteiskunnan toiminnoissa.195  

Rintala (1998: 60) ei pysty tarkoin määrittelemään, milloin suomen kielen 

huollon painopiste muuttui kielen erikoislaadun vaalimisesta viestinnällisten nä-

kökohtien painottamiseen (muutoksesta oikeakielisyydestä kielenhuoltoon ks. 

kuitenkin Rintala 2000: 19–22). Tämä siirtymäkohta ajoittunee aikaisintaan 1950-

luvulle, jolloin oikeakielisyys alkoi väistyä kielenhuollon tieltä. Pokela (2004: 

128–129) näkee siirtymisen oikeakielisyydestä kielenhuoltoon käänteentekevänä 

tapahtumana, jolloin kieleen suhtautuminen muuttui käytännöllisemmäksi ja kiel-

tä alettiin pitää työkaluna. Hiidenmaa (2003: 26) on havainnut, että kielestä puhu-

taan nykyisin usein niin kuin se olisi irrallinen muusta maailmasta: kieltä on esi-

merkiksi vaalittava. Hän (2003: 284) on kohdannut perusteluja, joissa edellyte-

tään kielen vaalimista pelkästään kielen puhtauden vuoksi. Nykyisin kielikeskus-

teluissa käytettävistä sananvalinnoista voi välittyä ajattelutapa, jonka mukaan 

suomen kieli näyttää olevan suojelukohde eikä se enää toimi arkipäivän työkaluna 

(Mantila 1999: 7, ks. myös 2005b: 303). 

Ajatukset kielenhuollosta muuttuvat hitaasti, joten toimituksissakin kieliasen-

teet voivat pohjautua vanhahtaviin näkemyksiin. Jo Kettunen (1910: 57; ks. myös 

Pokela 2004: 42) moitti sivistyneistöä suomen kirjakielen käyttämisestä juhlatilai-

suuksien kaunistuksena koruesineen tavoin, vaikka arjen alettua kieli asetetaan ta-

kaisin pumpulikoteloonsa. Suojeleva suhtautuminen näkyy edelleen 1900-luvun 

lopun kielikeskustelussa (ks. esim. Mantila 2010: 179–205). Lisäksi Mantila 

(1999: 6) tarkastelee Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen vuoden 1998 kieli-

poliittista ohjelmaa kommentoivien tekstien kirjoittajien kielinäkemyksiä ja pitää 

hyvin paljastavana seikkana sitä, että kirjoittaja puhuu joko äidinkielen tai suo-

men kielen suojelemisesta, varjelemisesta, säilyttämisestä tai vaalimisesta.  

Kuin kaikuna menneisyydestä aineistossani jossakin määrin aktivoituvassa 

perinteisessä vaalimisdiskurssissa elää ajatus ideaalikielestä. Kuten edellä on tul-

                                                        
195 Vaalimisesta ks. esim. Sajavaara (1995: 47); Paunonen (2001: 237). 
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lut esille, ajatuksia kielen vaalimisesta uusinnetaan useimmin paikallislehdissä. 

Paikallislehtien henkilökunnan koulutustaustat ovat yleensä kirjavampia kuin 

muiden sanomalehtien tai Yleisradion, joten vaalimisajattelu muuttuu välineajat-

teluksi ja edelleen vuorovaikutusajatteluksi siellä ehkä hitaammin kuin muualla. 

Merkille pantavaa on, että tätä diskurssia ei aineistossani aktivoi yksikään Yleis-

radion miespuolinen eikä kovin moni naispuolinenkaan työntekijä. Erityisen mie-

lenkiintoista tämä on siksi, että Yleisradiossa vaalimisajattelu tuntuu muuttuneen 

suhteellisen nopeasti. Vielä 1990-luvun alussahan (ks. luku 2.4) Yleisradion pää-

johtaja Sakari Kiuru kirjoitti Yleisradion tehtävästä suomen kielen vaalijana. 

Muutos vaikuttaa muuten olevan erittäin hidas. Tämä osaltaan tukee Paunosen 

(1996: 544) havaintoa siitä, että tavallisten kielenkäyttäjien asenteet ja mielikuvat 

ovat 1900-luvun loppupuolella muuttuneet hitaammin kuin kielenohjailijoiden.  

Kielen suojelunäkökulma on toisinaan hyvin vahva: esimerkissä 256 kielen-

huollon tärkeyttä määritellään ikään kuin vastakohtien kautta, jolloin toistensa ää-

ripäiksi asettautuvat kielen vaaliminen ja kielen raiskaaminen. Raiskaamisesta pu-

huminen personifioi kielen ja asettaa sen uhrin asemaan. Vastaavasti vaaliminen 

viittaa siihen, että näin toimimalla pidetään yllä jo jotain valmiiksi hyvää tai ase-

mansa vakiinnuttanutta. Vaalimalla kieltä toimituksen henkilökunta on ikään kuin 

samalla puolella äidinkielenopettajien kanssa. Nimeämällä äidinkielenopettajat 

koululaisslangisanalla maikoiksi (KS 2012 s. v. maikka) informantti lisäksi tietoi-

sesti kärjistää, ehkä jopa vähättelee suhtautumistaan äidinkielenopettajiin. Lausu-

ma aktivoi samalla laatu- ja vaalimisdiskursseja ottamalla kantaa hyvään kieleen, 

kielen kehitykseen sekä vastuuseen ja mallinantoon. 

256. Sanotaan vaikka näin: toimitus haluaa vaalia hyvää suomenkieltä eikä se 

haluaisi olla koulujen äidinkielen maikkojen malliesimerkkinä kielen rais-

kaamisesta. (P7N4e)  

Vaaliminen kollokoi usein hyvän ja toisinaan myös oikeaoppisen kielen kanssa. 

Esimerkissä 257 kuvataan äidinkieltä adjektiivivalinnalla oma, johon Sajavaaran 

(1995: 82) mukaan liittyy korvaamattomuudesta ja ainutlaatuisuudesta kertova 

vahva arvolataus. Kielitoimiston sanakirjan mukaan omalla on muun muassa 

merkitykset ’muille kuulumaton’, ’henkilökohtainen’, ’erityinen’ tai ’itsenäinen’ 

(KS 2012 s. v. oma). Lausuma aktivoi samalla myös laatudiskurssia, sillä siinä 

kiinnitetään huomiota ammattitaitoon, laatuun, hyvään kieleen sekä virheellisyy-

teen ja virheettömyyteen. 
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257. Pidän kielenhuoltoa toimituksessa erittäin tärkeänä asiana, sillä virheiden 

määrä näyttää koko ajan kasvavan. // Yleisradion perustehtäviin kuuluu 

mielestäni hyvän kielen vaaliminen, erityisesti tehtävän kuuluisi korostua 

uutisissa. Uskottavuus kärsii, jos toimittajat eivät osaa edes omaa äidinkiel-

tään! (Y14N5e) 

Esimerkissä 258 lausuma aktivoi ainoastaan vaalimisdiskurssia verbivalinnallaan 

viljellä. Tämä kielellinen valinta uusintaa hyvinkin perinteisiä kielestä puhumisen 

tapoja, sillä esimerkiksi 1800-luvun teksteissä kielen viljeleminen on merkinnyt 

kielen käyttämistä (ks. esim. Mäntynen 2003: 131; Nordlund 2004: 306–307). Vil-

jellä-verbillä on ollut myös muun muassa merkitys ’käyttää runsaasti’ (Nordlund 

2004: 306; NS s. v. viljellä; vrt. kuitenkin KS 2012 s. v. viljellä). 

258. herranen aika: ellet viljele kieltäsi oikein, niin mitä sitten! Pilkuissa en kyllä 

olisi niin tarkka (S5M5e) 

7.3 Kielenhuoltodiskurssit ja suomalaiset kielenhuoltoperiaatteet 

Tässä alaluvussa keskityn sosiaaliseen analyysiin eli selittämiseen (explanation), 

jonka tehtävänä on muun muassa pohtia, millaisessa yhteiskunnallisessa konteks-

tissa kielestä puhutaan (ks. esim. Fairclough 1995: 97, 2001 [1989]: 21–22, 91). 

Fairclough’n (1995: 55, 1997: 76) mukaan kriittinen diskurssianalyysi tarkastelee 

kieltä yhteiskunnallisena tuotoksena ja vaikuttajana. Hän (1995: 61–62, 1997: 85) 

korostaa tekstin lingvistisen analyysin kytkemistä intertekstuaaliseen analyysiin, 

jotta tarkasteltava teksti kytkettäisiin yhteiskuntaan ja kulttuuriin.  

Heikkinen (1999a: 55) edellyttää, että kielianalyysin tulee olla sosiokulttuuri-

sesti pätevää ja sosiokulttuurisen analyysin tulee olla perusteltavissa kielellisesti. 

Tekemässäni diskurssianalyysissä olen edellä hyödyntänyt kontekstuaalisuuden ja 

intertekstuaalisuuden havainnoimisessa suomalaiseen kielenhuoltoon liittyviä in-

tertekstejä. Lähtökohtani on vastaava kuin Mäntysellä (2003: 28), joka toteaa tut-

kimiensa kielijuttujen kirjoittamisen ja lukemisen aktivoivan aiempia diskursseja 

ja tekstejä, joihin ei-kielitieteilijöillä ja fennisteillä on erilainen pääsy. Semimaal-

likkoinformanteilta kokoamassani aineistossa aktivoituu hyvinkin erilaisia pääsy-

jä näihin kielenhuoltoon liittyviin aiempiin teksteihin ja diskursseihin.  

Hyvärinen (2002: 233) huomauttaa, että kieltä koskevien käsitysten muuttu-

minen vaikuttaa myös kielen ohjailun tapojen muuttumiseen aikojen saatossa. 

Hän korostaa, että vaikka kielikäsitykset eivät ole yksiselitteisiä eivätkä yhtenäi-

siä, voidaan ajatella, että tietty kielikäsitys on jonakin ajanjaksona muita hallitse-
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vampi. Myös henkilökohtaiset kielikäsitykset muuttuvat Hyvärisen mukaan tieto-

jen karttuessa. Yleiset kielikäsityksetkin ovat vaihdelleet eri aikoina Suomessa. 

Kuten edellä on tullut esille, 1800-luvun kansallisromantiikan aikana pyrittiin 

puhdaskielisyyteen, suomen kieli nähtiin kansallisena identiteettikysymyksenä ja 

haluttiin virallistaa kielen asema. Hyvärinen (emt.) toteaa, että 1900-luvulla kieltä 

pidettiin pitkään pääasiallisesti ajatusten ilmaisemiseen käytettävänä välineenä, 

joten vallalla oli ajatus kielen käyttökelpoisuudesta. 2000-luvulla kielellistä vaih-

telua pidetään Hyvärisen (emt.) mukaan elävän kielen edellytyksenä.  

Perinteisessä suomalaisessa merkityksessään kielenhuollon voi nähdä insti-

tuutiona, joka liittyy kansalliseen yhtenäiskulttuuriin (Luutonen 2007: 226). Ca-

meron (1995: 4) näkee kansanomaisten ja asiantuntijoiden ideologioiden olevan 

lähempänä toisiaan kuin luulisi. Toisen infinitiivin instruktiivista annettuja kielen-

huolto-ohjeita tutkinut Ontermaa (2005: 318–319) on havainnut, että kielenhuol-

tajien ideologioissa ajan mittaan tapahtuneista muutoksista huolimatta toiminnan 

lähtökohta on pysynyt samana: kielenkäyttöä on pyritty hänen mukaansa ohjaa-

maan selkeämmäksi, johdonmukaisemmaksi ja helpommaksi ymmärtää. Onter-

maa (2005: 342) on havainnut kielenhuoltajien kieli-ideologisissa näkemyksissä 

mielestään yllättävää pysyvyyttä.  

Nordlund (2004: 304) näkee nykykielen metaforien olevan osittain samoja 

kuin 1800-luvun keskusteluissa, joissa luotiin pohja kielestä puhumisen tavalle ja 

jossakin määrin myös kieliasenteille. Tuolloin kielestä puhumisen metaforat liitty-

vät usein puutarhanhoitoon ja viljelyyn, mikä kertoo ajattelun taustalla vaikutta-

neista ideologioista. Kansallisromanttiseen kielikäsitykseen liittyvästä aidosta 

suomalaisuudesta voidaan puhua luontometaforien kautta, kun taas funktionaalis-

ta kielikäsitystä voidaan kuvata kone- tai työkalumetaforana. (Ks. esim. Mänty-

nen 2003: 167; Nordlund 2004: 304–309.) Kuten edellä on tullut esille, 1800-lu-

vun kielenohjailuperiaatteita olivat kieliopillisuus- ja kansankielisyysperiaatteet 

sekä purismi. Kieli-ideologiana purismin voi nähdä yhteydessä nationalismiin.  
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Taulukko 39. Kielenhuollon periaatteet, ideologiat ja diskurssit. 

Kielenohjailun  

periaatteet  

(Penttilä 1930) 

Yhteiskunnalliset  

arkki-ideologiat  

(Sajavaara 2000) 

Kielenhuollon  

periaatteet  

(Mantila 2005, 2010) 

Kielenhuoltodiskurssit  

(Saviniemi 2015) 

 

1. Pyrkimys  

vakinaisuuteen 

2. Johdonmukaisuus 

3. Tarkoituksen- 

mukaisuus 

4. Esiintymäyleisyys 

5. Aitous 

1. Imperialismi  

(kolonialismi) 

2. Nationalismi 

3. Internationalismi 

4. Demokraattisuus 

5. Traditionalismi 

 

1. Vuorovaikutus- 

periaatteet 

2. Demokratiaperiaatteet 

3. Identiteettiperiaatteet 

1. Laatu 

2. Vuorovaikutus 

3. Vastuu 

4. Tunne 

5. Väline 

6. Vaaliminen 

 

Olen edellä esitellyt aineistossani aktivoituvat kuusi kielenhuoltodiskurssia, jotka 

olen sijoittanut taulukkoon 39 kronologiseen järjestykseen Penttilän vuonna 1930 

esittelemien kielenohjailun periaatteiden, Sajavaaran vuonna 2000 esittelemien 

yhteiskunnallisten arkki-ideologioitten ja Mantilan vuosina 2005 ja 2010 esittele-

mien kielenhuollon periaatteiden kanssa. Aineistossani aktivoituvia kielenhuolto-

diskursseja ei suoranaisesti voi verrata Penttilän periaatteiden kanssa, sillä niillä 

ei ole toistensa kanssa kovin paljoa yhteistä. Aineistoni diskurssit ovat Penttilän 

periaatteita vuorovaikutteisempia, mutta myös tunteellisempia perustellessaan 

kielenhuollon tärkeyttä esimerkiksi vaalimisella tai affektiivisella ilmauksella. 

Luutonen (2007: 230) huomauttaa, että kirjakieli on menettänyt suurelta osin 

poliittisen ja ideologisen puolensa. Monien aiempien suomalaisten kielenhuolto-

diskurssien taustalla on kuitenkin nähtävissä niitä laajempia kieli-ideologioita, 

joita Sajavaara on nimennyt. Sajavaaran (2000: 85 ja siinä mainitut lähteet) mu-

kaan kirjakielten kehitykseen on nähty vaikuttaneen kolme yhteiskunnallista ark-

ki-ideologiaa, jotka ovat imperialismi eli kolonialismi, nationalismi eli kansallis-

mielisyys sekä kansainvälisyys eli internationalismi. Sajavaara lisää edellä mai-

nittuihin vielä kaksi arkki-ideologiaa, jotka ovat demokraattisuus eli kansanvaltai-

suus ja traditionalismi eli perinteiden noudattaminen. Karvonen (1997: 5) näkee, 

että nykypäivän puheissa korostuu eurooppalaisuuden rinnalla myös kansallisuus 

ja paikallisuus.196  

Sajavaaran esittelemiin arkki-ideologioihin verrattaessa on otettava huomioon 

tutkimukseni rajaus. Kuten aiemmin totesin, diskursiivisesti rakentuvista asenteis-

                                                        
196 Arkki-ideologioista ks. myös Sajavaara (1995: 81); erilaisista kieli-ihanteista ohjailun taustalla 
Kalliokoski (2004: 144–145); demokratian ihanteista kielenhuollossa Karvonen (1997: 63). 
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ta voivat heijastua niiden taustalla olevat ideologiat, joita en kuitenkaan tässä sys-

temaattisesti tarkastele. Varsinaista imperialismin tai kolonialismin ideologiaa en 

aineistoni diskursseissa havaitse, vaikka aineistossa onkin yksittäisiä viittauksia 

ison ja pienen kielimuodon valtataisteluun. Myöskään internationalismilla ei ole 

aineistoni diskursseissa juuri roolia. Nationalismiin ja traditionalismiin liitän kuu-

luvaksi puhtaasta kielestä puhumisen ja kielen vaalimisen, jolloin tätä ideologiaa 

ilmentävät aineistoni laatu- ja vaalimisdiskurssit. Myös tunnediskurssi voi paikoi-

tellen liittyä siihen. Demokraattisuuden ideologiassa Sajavaara (2000: 87) painot-

taa demokraattisuuden tähdentävän arvoa, joka on yhtäläinen kaikille niin yksilöi-

nä kuin maailmanlaajuisen yhteiskunnan jäseninä.  

Mantilan (2010: 179–205) linjaamat kielenhuollon periaatteet perustuvat 

1990- ja 2000-luvulla annettuihin kielenhuoltosuosituksiin (ks. myös Kolehmai-

nen 2014: 48–51). Sekä suomen kielen lautakunnan päätöksissä että aineistoni in-

formanttien kielenhuoltodiskursseissa korostuu vuorovaikutuksen näkökulma, jo-

hon liittyy myös tiedonvälityksen ajatus. Sekä Sajavaaran esittelemissä arkki-

ideologioissa että Mantilan linjaamissa periaatteissa esiin nouseva demokratian 

ajatus näkyy aineistossani ymmärrettävyyden ja yleisön huomioon ottamisen 

kautta epäsuorasti laadun ja vastuun, kenties myös vuorovaikutuksen diskurssissa. 

Vaikka äidinkieli nousee aineistossani satunnaisesti puheeksi, se ei laajamittaisesti 

aktivoi omaa diskurssiaan. Mantilan identiteettiperiaatteita vastaavat aineistossani 

tunne- ja vaalimisdiskurssit. Toisaalta voi ajatella, että vaalimisdiskurssi onkin 

identiteettiperiaatteelle käytännössä vastakohtainen, koska siinä varotaan saamas-

ta vieraita vaikutteita. Kansalliskielestä informanttini eivät puhu mitään, vaikka 

puhdas kieli on edelleen ajankohtainen puheenaihe. Sen sijaan välineajattelu ei 

sellaisenaan mielestäni luontevasti sijoitu mihinkään näistä periaatteista. On mie-

lenkiintoista, että kielenhuollon suositusten ja informanttieni kielenhuoltoperuste-

luissa puhutaan kohtalaisen paljon samoista teemoista. Tämä ajatus olisi tärkeää 

saada laajempaankin keskusteluun, jotta kielenhuollon perusteluista keskusteltai-

siin myös kouluopetuksessa. Tällöin mahdollisesti vanhentuneet käsitykset kie-

lenhuollosta alkaisivat vähitellen väistyä suomalaisten mielistä. 

Lingvistien toiminta kielenhuoltosuositusten perustelemisessa voi vaikuttaa 

ei-kielitieteilijöiden ja semimaallikoiden tapaan puhua kielestä. Hiidenmaa (2003: 

479) on havainnut, että kielenhuollon argumentteja ei ole aina koettu tarpeellisek-

si tuoda näkyviin. Kuten edellä on tullut esiin, Leino (1989: 555) on kritisoinut jo 

1980-luvulla sitä, että kielenhuollon perusteluja ei voida johtaa selkeistä lingvisti-

sistä periaatteista. Hän (1989: 566–567) kiinnittää huomionsa myös siihen, että 

kielenhuollon kannanoton määrää viime kädessä usein kielenhuoltajan asennoitu-
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minen. (Ks. myös Leino 1989: 571; Sajavaara 1995: 115.) Paunonen (1996: 553) 

on sitä mieltä, että kielentutkijoiden tulisi pystyä lähestymään kielen käyttöön liit-

tyviä kysymyksiä neutraalisti ilman turhia affekteja. 

Kielentutkijan esittämän kielen kuvauksen ei-kielitieteilijät tulkitsevat hel-

posti oikeakielisyyssäännöksi (Mäntynen 2003: 15; ks. myös esim. Milroy & Mil-

roy [1985] 1987: 6). Vaikka on totuttu ajattelemaan, että tunteeseen vetoaminen 

on ei-kielitieteilijöille tyypillistä, muttei kielitieteilijöille, kielijutuissa fennistit 

voivat ilmaista normatiivisuutta evaluoivin ilmauksin tai arvosidonnaisin metafo-

rin (Mäntynen 2003: 174). Hiidenmaan (2003: 45) mukaan suomen kielen kirjalli-

sessa käytössä on pitkät perinteet sille, että kielen ammattilaiset voivat esittää 

kieltä koskevia asenteellisia kannanottoja. Itkonen voi kommentoida kielioppaas-

saan vaikkapa isokirjainlyhenteiden rumuutta (Itkonen & Maamies 2012: 35). 

Heikkinen (2007: 46–47) on havainnut, että kielioppaissa ohjeita ei tavallisesti 

perustella, vaan ne näyttävät itsestään selviltä ikiaikaisilta totuuksilta. Sajavaara 

(1980: 62) puolestaan kritisoi jo 1980-luvun alussa sitä, että kielioppaissa paran-

nusehdotukset esitetään puutteellisesti usein samanarvoisina. Toisaalta taas 1990-

luvulla Helsingin Sanomien toimituksessa lehti ei perustellut toimittajille omia 

kielenhuoltosuosituksiaan (Järventaus 1996: 567). 

Tässä luvussa olen tehnyt analyysiä niiden kysymysten vastauksista, jotka 

liittyvät tutkimuskysymykseeni siitä, millaisia kielenhuoltodiskursseja toimitus-

henkilökunta rakentaa ja millaisia kieliasenteita niistä voidaan lukea. Yhteenveto-

na voi todeta, että informanttieni aktivoimat diskurssit tuovat esiin sen, että eten-

kin laatuun ja vuorovaikutukseen liittyvät asenteet ovat yleisiä. Vastuullista asen-

noitumista ja välineellistä suhtautumista kieleen esiintyy. Myös perinteinen vaali-

va asennoituminen kieleen on edelleen nähtävissä. Nämä diskursiivisesti rakentu-

vat asenteet heijastavat taustalla vaikuttavia kieli-ideologioita. 

Seuraavassa luvussa esittelen vielä kootusti tutkimukseni keskeisimmät tu-

lokset sekä pohdin työni antia ja jatkotutkimusmahdollisuuksia.  
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8 Tulosten koonti ja pohdinta 

Olen tarkastellut väitöskirjatutkimuksessani toimitushenkilökunnan kielenhuolto-

tietoja, -käytäntöjä ja -diskursseja. Olen selvittänyt, millaisia toimitushenkilökun-

nan kielenhuoltotiedot ovat, millaisia kielenhuoltokäytäntöjä toimituksissa on ja 

miten toimitushenkilökunta tuottaa diskursiivisesti asennoitumistaan kielenhuol-

toon. Samalla selvitän, millaisia kieliasenteita toimitushenkilökunnan rakentamis-

ta kielenhuoltodiskursseista voidaan lukea. Toimitushenkilökunnan suhtautumista 

suomen kielen standardiin ei ole aiemmin tutkittu. Tämän ammattiryhmän näkö-

kulma on tärkeää tuoda esiin, kun yleisesti tiedetään, että median kielellä on jopa 

esikuvallinen vaikutus suomalaisten kielenkäyttöön.  

Fennistiikan kansanlingvistisestä valtavirrasta poikkeavasti tutkin informant-

tieni suhtautumista suomen kielen standardiin, en murteisiin. Tutkimukseni on 

kansanlingvistiikan sovellus myös siinä mielessä, että tarkastelen semimaallikoi-

den metakieltä: toimitushenkilökunnan puhetta kielestä ja kielenhuollosta sekä 

niiden tärkeydestä. Kielenhuollon tärkeydestä puhuminen ei ole pelkästään kieles-

tä ja kielenhuollosta puhumista, vaan myös institutionaalisten toimien kommen-

toimista. Siksi analysoimani metakieli on aivan omanlaistaan. Tosin informanttie-

ni kielenhuoltopuhe liittyy paikoitellen kieleen, jolloin se lähenee sellaista kieli-

puhetta, jota on kansanlingvistiikassa analysoitu metakielenä.  

Kaikkien kyselylomakkeen vastausten purkamisessa tarvitaan kvantitatiivista 

analyysiä frekvenssien ja prosenttiosuuksien hahmottamiseksi. Puhtaimmillaan 

tämä näkyy taustamuuttujien, kuten sukupuolen ja iän, frekvenssien tarkastelussa. 

Jossakin määrin olen hyödyntänyt kvantitatiivisen analyysin työparina sisällön-

analyysiä niissä kysymyksissä, joiden vastaukset ovat sanallisia ja edellyttävät 

sisällöllistä luokittelua, ennen kuin luokkien frekvenssit voidaan laskea. Teen 

myös kriittistä diskurssianalyysiä yhdistämällä siihen sisällönanalyyttisen tarkas-

telun. Näistä lähtökohdista syntyi väitöskirjani teoreettis-metodinen tausta.  

Tutkimukseni kielenhuoltodiskursseissa heijastuvat menneisyys, nykyhetki ja 

tuleva. Aineistoni on kerätty 2000-luvun alun Suomesta, jossa suomen kielen 

aseman vakiinnuttaneen kieliasetuksen voimaantulosta oli kulunut vajaa 150 

vuotta ja maan EU-jäsenyyden alkamisesta vajaa kymmenen vuotta ja jossa glo-

balisaatio oli täydessä käynnissä. Siirtymisestä oikeakielisyydestä kielenhuoltoon 

oli virallisessa kielenhuoltotyössä viitisenkymmentä vuotta. Jossain mielessä 

voisi sanoa, että elettiin tilanteessa, jossa purismi kohtasi kansainvälistymisen.  

Murrebuumi oli aineistonkeruuni aikaan vuosina 2002 ja 2004 täydessä 

käynnissä ja murrejulkaisuja ilmestyi vilkkaaseen tahtiin, vaikka kirjoitettujen 
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murteiden standardia ei ole Suomessa luotu. Murteet alkoivat näkyä viestinten 

arjessa aivan uudella tavalla. Toisaalta tehokkuuden vaatimukset korostuivat enti-

sestään ja informaatioähkystä keskusteleminen oli ajankohtaista. Internet, sähkö-

posti ja tekstiviestit vakiinnuttivat asemansa suomalaisten arjessa. Tämä näkyi 

vastaajieni työssä esimerkiksi nettiuutisoinnin lisääntymisenä, jolloin televisio- ja 

radiotoimittajatkin alkoivat tuottaa kirjoitettua tekstiä julkisesti luettavaksi. Vas-

taajieni työyhteisöjä ovat toimitusympäristöt, joissa keskustellaan kielenhuollosta 

enemmän tai vähemmän. Aineistoni vastauksissa on pyritty tavoittamaan vastaa-

jieni diskursiivisesti ilmaisemat kielenhuoltoasenteet senhetkisessä tilanteessa. 

Vaikka vastaamiseen käytetty aika on rajallinen, nopeasti täytettävä kyselylomake 

taltioi vastaajiensa ensimmäiset mielleyhtymät ja on sen vuoksi mielenkiintoinen 

tiedonkeruumuoto. 

Keräsin tutkimusaineistoni paikallislehtien, muiden suomenkielisten sanoma-

lehtien sekä Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimitusten työntekijöiltä. Sain säh-

köpostikyselyyni 232 vastausta. Toimitustyön tuntemuksestani oli mielestäni 

hyötyä aineistonkeruussa ja analysoinnissa. Sen ansiosta tiedän lisäksi suurin 

piirtein, mistä informanttini puhuvat, joten osaan arvioida saamiani tuloksia eri 

tavalla kuin jos minulla ei olisi ollenkaan kokemusta toimittajan työstä. Pyrin joka 

tapauksessa kuvaamaan analyysini vaiheet mahdollisimman toistettavasti. Tutki-

mukseni validiteettiä pohtiessani olen tullut siihen tulokseen, että lomakkeiden 

täyttämiseen vaikuttavat mahdollisesti ainakin vastaustilanteen kiire tai kiireettö-

myys, vastaajan luonne ja motivaatio vastata kyselyihin sekä hänen tunnollisuu-

tensa ja kielenhuoltomotivaationsa määrä. Sähköpostikyselyn hyvinä puolina 

voisi mainita helppouden ja nopeuden. Sähköpostin avulla on vaivatonta tarkentaa 

kyselyyn liittyviä asioita ja tarvittaessa antaa lisätietoja vastaajille. Toisaalta yhtä 

yksinkertaista on tuhota saapunut viesti, ennen kuin on ehtinyt lukea sitä otsikkoa 

pidemmälle.  

Kyselylomaketta suunnitellessani mietin muun muassa avoimien ja suljettu-

jen kysymysten määrää. Päädyin käyttämään molempia kysymystyyppejä kysely-

lomakkeessani, mutta olen antanut valmiit vaihtoehdot vain joissakin kysymyk-

sissä. Olen sitä mieltä, että liian valmiiden ryhmien antaminen olisi ehkä tarpeet-

tomasti rajannut vastausten suuntaa. Toisaalta se olisi todennäköisesti helpottanut 

eritasoisten kielenhuolto-ongelmien ryhmittelemistä analysointivaiheessa. Pidän 

tutkimustani suhteellisen luotettavana, sillä sain kyselyyni vastauksia eri puolilta 

Suomea ja tekemäni tulosten luokittelu etenkin suljettujen kysymysten osalta 

lienee tuottanut melko helposti toistettavia johtopäätöksiä. Analysoidakseni kyse-
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lylomakkeella keräämäni vastaukset 15 erilaiseen kysymykseen olen tehnyt niin 

kvalitatiivista kuin kvantitatiivistakin analyysiä. 

Informanttieni sukupuolijakauma on tasainen. Aineistossani on vastauksia 

kaikenikäisiltä työikäisiltä, eniten 31–60-vuotiailta. Vastaajista suurin osa on 

päätoimittajia ja toimittajia. Informanttieni työnkuvat vaihtelevat keskenään pal-

jonkin, kun mukana on pieniä ja isoja toimituksia sekä niin paikallislehtien, sa-

nomalehtien kuin televisio- ja radiotoimituksiakin. Eri-ikäisten ja eri tehtävissä 

toimivien informanttien ansiosta pidän keräämääni aineistoa kohtuullisen moni-

puolisena ja moniäänisenä. 

On miltei mahdotonta sanoa, miten lehden kielenhuoltotavoitteet ja -käytäntö 

kohtaavat. Ei voi tietää, onko osa vastaajista halunnut – tietoisesti tai tiedostamat-

taan – antaa todellista paremman kuvan edustamansa viestimen henkilökunnan 

asennoitumisesta kielenhuoltoon. Voihan ihminen pitää tärkeänä sellaisiakin asi-

oita, joita hän ei juuri osaa tai joihin hän ei ehdi käyttää aikaansa. Sitäkin voi 

miettiä, onko hyvä kieli ja kielenhuolto todella sisäistetty toimitusten tavoitteeksi 

vai ovatko työntekijät vain tottuneet sanomaan, että toimittajan on käytettävä 

hyvää kieltä. Tutkimukseni perustuu kuitenkin vain ja ainoastaan saamiini vasta-

uksiin. En voi analyysissäni saada toimitushenkilökunnan asenteista selville muu-

ta kuin sen, minkä vastaajani ovat halunneet kertoa minulle. Tästähän diskursiivi-

sessa tarkastelussa onkin kysymys. Joka tapauksessa tekemäni tutkimus osoittaa 

selvästi sen, että Suomessa on lukuisia toimituksia, joiden henkilökunta kiinnittää 

tietoisesti huomiota kielenhuoltoon.  

8.1 Kielenhuoltotiedot 

Tutkijan on tehtävä kielellisiä valintoja saadakseen keskustelun avattua infor-

manttien suuntaan. En antanut valmista määritelmää kielenhuollon käsitteelle, 

vaan pyrin hahmottamaan informanttieni käsityksiä kielenhuollon sisällöistä tie-

dustelemalla, millaisia kielenhuolto-ongelmia he kohtaavat työssään. Vaikka kie-

lenhuoltoasenteideni ongelmalähtöisyys on harkitusti nähtävissä kyselylomak-

keen sanamuodoissa, kielellisiin valintoihini ei välttämättä ole tartuttu. Informant-

tini ovat saattaneet ilmaista, että he eivät kohtaa työssään kielenhuolto-ongelmia, 

tai jättää vastaamatta kysymykseen. Erityisen mielenkiintoista on, että kaikki 

informanttini eivät tiedä, mitä käsite kielenhuolto tarkoittaa. Yksittäiset informan-

tit näkevät kielenhuollon jopa jonkinlaisena paikkana, jossa käydään vain kerran 

tai kahdesti vuodessa. 
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Erilaisia kielenhuolto-ongelmia vastaajat mainitsevat vaihtelevan määrän. 

Ongelmia tuottavat varsinaisten kielenhuoltokysymysten lisäksi myös erilaiset 

asenteisiin ja ilmapiiriin liittyvät seikat, jotka liittyvät asioiden unohtamiseen tai 

vaikkapa talon sisäisiin erimielisyyksiin. Paikallislehtien informanteista jokainen 

mainitsi kielenhuolto-ongelmia – yksittäiset sanomalehtien ja Yleisradion vastaa-

jat eivät. Vastaajani käsittävät – ainakin luettelemiensa ongelmien perusteella – 

kielenhuollon hyvin monipuolisesti. Tekemäni vertailu Kielitoimiston puhelin-

neuvonnasta kysyttyihin kielikysymyksiin osoittaa, että samat ongelmat mietityt-

tävät niin toimitushenkilökunnan keskuudessa kuin Suomessa yleensä. Yleisim-

min mietitään yhdyssanojen oikeinkirjoitusta ja pilkunkäyttöä. Jonkin verran 

mieltä askarruttaviin kielenhuoltokysymyksiin vaikuttaa media, jossa toimittaja 

työskentelee. Paikallislehdissä pohditaan enemmän oikeinkirjoituskysymyksiä 

kuin Yleisradiossa, kun taas Yleisradiossa pohditaan enemmän vaikkapa vieras-

kielisten nimien ääntämykseen liittyviä asioita kuin sanomalehdissä. Välimerkit ja 

yhdyssanathan eivät puheesta välttämättä erotu. Medioitten välistä eroa saattaa 

osaltaan selittää se, että Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksissa on perintei-

sesti työstetty tekstiä useimmiten nimenomaan puhuttavaan muotoon joko televi-

sioon tai radioon. Tällöin kielenhuollon painopiste on todennäköisesti erilaisissa 

kysymyksissä kuin paikallislehdissä ja muissa sanomalehdissä. 

Vastaajien kielenhuoltotiedot ovat peräisin ylivoimaisesti useimmiten koulu-

tuksesta ja monesti myös työkokemuksesta. Suomalaisten toisinaan normatiivinen 

tapa puhua kielenhuollosta ei liene yllätys, jos ja kun koulu on meille kaikille to-

dennäköisin ja ehkä jopa ainoa paikka, jossa olemme tekemisissä kielenhuollon 

kanssa. Koulussa opetettavan kielenhuollon sisältöjen merkitys on suuri. Kaikki 

eivät nimittäin välttämättä täydennyskouluttaudu työelämässä ollessaan. Yksi vas-

taaja erikseen mainitsi osallistuneensa kielenhuoltokoulutukseen 1980-luvulla.  

On selvää, että kielenhuollon omaksumisessa peruskoulutuksella on keskei-

nen osuus. Sen aikana luodaan perusta kielenhuoltotiedoille ja -taidoille, ja merki-

tystä on myös sillä, onko kielenhuolto äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla 

vain irrallinen lisä ja yksi opetettava kokonaisuus vai onko se luontevana osana 

kaikessa kirjoittamisessa integroituna eri oppiaineisiin. Pidän tärkeänä sitä, että 

kielenhuollon kokonaismerkitys tekstin ymmärrettävyydelle tiedostetaan. Kun 

kielenhuoltotiedot on kerran hankittu, työelämässä tarvitaan niiden päivittämistä, 

jotta tietojen ylläpitäminen ei jää pelkästään oman aktiivisuuden varaan.  

Etenkään pienissä toimituksissa kielenhuoltokoulutuksiin osallistuminen ei 

ole itsestään selvää, vaan se on myös resurssikysymys. Kustannukset eivät saa 

estää kielenhuoltotietojen päivittämistä. Informanttieni vastauksissa tulee esille se, 
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että toisinaan on parempi, että kielenhuoltaja ei ole oman työyhteisön jäsen, vaan 

tulee ulkopuolelta. Olenkin alkanut miettiä, voisivatko pienten toimitusten työn-

tekijät hyödyntää kielenhuolto-osaamistaan vastavuoroisesti, ikään kuin päittäin, 

ja käydä kouluttamassa toisiaan tai antamassa palautetta toisen toimituksen teks-

teistä. Muutenkin ajattelen, että vertaistuen lisääminen toimituksissa voisi vapaut-

taa kielenhuollosta keskustelemista. 

Kyselyssäni keskeisimmiksi kielenhuollon apuvälineiksi nousevat valmiiksi 

annetuista vaihtoehdoista oikolukuohjelma, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-

sen kielineuvonta sekä Terho Itkosen klassikkoteos Kieliopas. Annetuista vaihto-

ehdoista paikallislehdissä ja muissa sanomalehdissä ylivoimaisesti useimmin 

käytetty kielenhuollon apuneuvo on oikolukuohjelma, vaikkakin sen puutteet 

tiedostetaan. Sanomalehtien vastaajista vain muutama jättää sen mainitsematta. 

Yleisradiossa sen edelle nousee kuitenkin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 

kielineuvonta, joka on sanomalehdissä toiseksi yleisin apuväline. Niitä vähemmän 

toimituksissa käytetään CD-Perussanakirjaa sekä oikolukijan apua. Terho Itkosen 

Kieliopasta käytetään paikallislehdissä useammin kuin kielineuvonnan palveluja.  

Kirjallisia lähteitä käytetään yleensä enemmän paikallislehdissä ja sanoma-

lehdissä kuin Yleisradiossa. Valmiiksi annettujen vaihtoehtojen lisäksi kielenhuol-

lon apuneuvoina käytetään muun muassa Kielikello-lehteä sekä kaverikyselyä tai 

kollegaraatia. Muista lähdeteoksista yleisimmin käytössä ovat Nykysuomen sana-

kirja, Kielenhuollon käsikirja sekä Suomen kielen perussanakirja. Yleisradion 

henkilökunta eroaa muista vastaajista sikäli, että sen keskeisimpiä kielenhuolto-

apuneuvoja ovat vastausten perusteella Kotuksen kielineuvonta, CD-Perussana-

kirja sekä kollegojen konsultaatio – eivät niinkään painetut lähteet. Aineistonke-

ruuni jälkeen monia uusiakin kielenhuollon apuvälineitä on tullut käyttöön, niistä 

yhtenä Kielitoimiston sanakirjan kaikkien käytettävissä oleva verkkoversio. 

Vain yksittäiset vastaajat ilmoittavat, että eivät käytä mitään apuvälineitä, tai 

eivät vastaa kysymykseen ollenkaan. Minusta oli erityisen mielenkiintoista havai-

ta, että vaikka vastaajani ovat yleensä huomanneet oikolukuohjelman toimimat-

tomaksi, se on silti käytössä useammin kuin oikolukija. Todennäköisesti oikolu-

kuohjelman helppokäyttöisyys ja edulliset käyttökustannukset puoltavat sen käyt-

tämistä kielenhuoltoapuneuvona, vaikka se ei voi koskaan korvata ihmistä.  

Oikolukijoiden ammattikunnan poistuminen suomalaisesta yhteiskunnasta 

näkyy tutkimuksessani. Oikolukijat puuttuvat Yleisradion uutis- ja ajankohtais-

toimituksista käytännössä kokonaan. Paikallislehdissä oikolukijoita vielä käyte-

tään, vaikka muissa sanomalehdissä heitä on jo huomattavasti vähemmän. Sen 

lisäksi, että oikolukija voi ensinnäkin huomata jutussa olevat asiavirheet ja aja-
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tukselliset kömmähdykset, hän kyennee tietokonetta luotettavammin puuttumaan 

kielenhuoltoasioihin. Koska oikolukijaa ei yleensä erikseen ole, useissa toimituk-

sissa henkilökunta on päätynyt tekemään yhteistyötä kielenhuollossa. Vaikka 

kokemukseni oikolukijan käyttämisestä ovat myönteiset, mielestäni suuntaus on 

siltä osin hyvä, että kielen ammattilaiset voivat ottaa oppia toisistaan. Ehdotto-

masti se on parempi vaihtoehto kuin täydellinen kielenhuoltokäytäntöjen puute. 

Joistakin vastauksista välittyy kuitenkin myös ajatus siitä, että kaikkien kielelli-

nen kompetenssi ei välttämättä riitä kielenhuoltoyhteistyöhön. 

On mielenkiintoista miettiä, millainen on ihmisen asema toimitusten kielen-

huoltotyössä, kun tekniset apuvälineet voivat vapauttaa aikaa rutiinikorjauksista 

vaikkapa tekstitason pohtimiseen. Huomattavaa on, että Yleisradion yleisimmin-

kin käytettyä apuneuvoa käytetään selvästi harvemmin kuin paikallislehtien ja 

sanomalehtien vastaavia. Kielenhuollon apuneuvoja käytetään paikallislehdissä ja 

muissa sanomalehdissä pääsääntöisesti melko usein, Yleisradiossa hiukan har-

vemmin eli pääsääntöisesti melko harvoin. Kielenhuollon apuneuvoja melko har-

voin tai harvoin käyttävät ilmoittavat harvempia apuneuvoja kuin niitä usein tai 

melko usein käyttävät. Eroja voi selittää koulutustausta tai puheen ja kirjoitetun 

tekstin kielenhuollon tarpeiden erilaisuus. Kielenhuoltoapuneuvojen käyttötiheyt-

tä voi olla vaikea arvioida, koska toimituksen henkilökunta turvautuu niihin to-

dennäköisesti silloin tällöin, aina tarpeen vaatiessa. Yksi voi ymmärtää käsitteet 

usein ja harvoin eri tavalla kuin toinen.  

Auktoriteetit ovat tärkeitä kielenhuollossa. Arvi Lindiin vedotaan, ja häneltä 

voidaan kysyä neuvoja. Toisaalta taas informanttien kirjahyllyissä saattaa vielä 

olla 1940-luvun kielimiesten teoksia. Kielenhuollon apuneuvojen pitäisi olla niin 

tuttuja, että ihmiset tunnistavat ne, kuten vaikkapa Terho Itkosen Kieliopas. On 

otettava huomioon sekin, että uusia painoksia tai kokonaan uusia teoksia ei vält-

tämättä hankita toimitukseen kovin usein. Vaikka osa informanteista vaikuttaa 

olevan historiallisille auktoriteeteilleen uskollisia, siihen on syynsä, että esimer-

kiksi Terho Itkosen Kielioppaasta otetaan säännöllisin väliajoin uusia, päivitettyjä 

painoksia. Toimituksissa tarvitaan mielestäni myös nykyhetken kielenhuoltoguru-

ja, joilta voi kysyä neuvoa. Aineistoesimerkeissä mainittu toimituksen besserwis-

ser ei saa jäädä yksin, sillä hänen neuvoilleen on kysyntää. Kielenhuoltokiinnos-

tusta on kenties helpompaa perustella, jos voi vedota johonkin yleisesti tai yhtei-

sesti tunnettuun ihmiseen, joka tunnetaan kielenhuoltajana. Vastaavasti kielen-

huollon apuneuvojen pitää olla helppokäyttöisiä ja nopeasti käsillä. Ohjeet eivät 

saisi olla kovin ristiriitaisia muiden lähteiden kanssa. Päivittäin tekstiä tuottavat 

työntekijät eivät nimittäin välttämättä ehdi vertailla ja selvittää, kumpi tieto on 
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norminmukainen. Minua askarruttaa edelleen myös se ristiriita, että suomalaiset 

tuntuvat kaipaavan usein mustavalkoisia ja ehdottomia normeja, vaikka kielen-

huoltajat haluavat antaa yleisluontoisia suosituksia, jotka mahdollistavat kielen 

monipuolisen käytön. Vaikka perustelemattomat normit voivat tuntua Heikkisen 

sanoin ikiaikaisilta totuuksilta, ne ovat kuitenkin yksitulkintaisia ja siksi helppoja 

löytää ja käyttää myös toimitustyön kiireissä.  

8.2 Kielenhuoltokäytännöt 

Muille sanomalehdille ja Yleisradiolle osoitettu lomakkeen viimeinen kysymys 

nosti esiin, että paikoitellen kielenhuoltoilmapiiri on paranemaan päin. Mitä muu-

ta haluatte kertoa työpaikkanne kielenhuoltoperiaatteista ja ilmapiiristä? -kysy-

mykseen yksi informantti vastasi, että mitään periaatteita ei ole. Vaikka niitä pitäi-

si olla, asia vain jää aina. Se oli tyhjentävästi sanottu ja sai miettimään, miten saa-

daan kielenhuolto mukaan viestimen jokapäiväiseen toimintaan niin, ettei se jää 

vain irralliseksi aikeeksi. Miten kielenhuollon saa sisäistettyä niin, ettei sitä pidetä 

pelkästään erillisenä työvaiheena, jonka voi ulkoistaa toiselle? Kun kerran lehti-

kieli on ”hyvänä huomaamatonta”, miksei näin voisi ajatella kielenhuollostakin?  

Pääsääntöisesti vältin laajoja kuvaile omin sanoin -tyyppisiä tehtävänantoja, 

sillä uskon niiden olevan jossakin määrin hankalasti hahmotettavia niin informan-

tille kuin tuloksia analysoivalle tutkijallekin. Mitä muuta haluatte kertoa työpaik-

kanne kielenhuoltoperiaatteista ja ilmapiiristä? -kysymyksenasettelua käytin 

muiden sanomalehtien ja Yleisradion lomakkeessa ja huomasin, että se tuottaa 

melko hajanaisia vastauksia. Tämä vahvistaa käsitystäni siitä, että lomakkeessa 

on rajattava kysymyksen aihetta mahdollisimman tarkkaan. Toisaalta tämän ky-

symyksen vastauksista olisi myös voinut tehdä kriittistä diskurssianalyysiä. Raja-

sin sen tutkimukseni diskurssianalyyttisen tarkastelun ulkopuolelle muun muassa 

siitä syystä, että paikallislehtien informanteilta minulla ei ole vastaavaa aineistoa. 

Avointen ja suljettujen kysymysten yhdistelmää pidän onnistuneena: silloin tarjo-

an asenteiden tuottamiseksi erilaisia kielellisiä ärsykkeitä erilaisille ihmisille. 

Ajatus toimituksen kielenhuoltoperiaatteiden mahdollisesta implisiittisyydes-

tä korostuu, sillä henkilöstö ei välttämättä tiedä, onko toimituksessa työntekijää, 

jonka tehtäviin kielivirheisiin puuttuminen kuuluu. Päätoimittajakin saattaa joutua 

toteamaan, että kielivirheistä ei viitsi huomauttaa. Jos kielenhuoltoa ei ole nimetty 

kenellekään tietylle työntekijälle, käykö niin, että se kuuluu kaikille – ja samalla 

ei kenellekään? Aineistosta ilmeni, että eräässä sanomalehdessä kielenhuoltovas-

tuu kiertää ja on aina kahdella toimittajalla kerrallaan. Kiertäisikö silloin myös 
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niin sanottu pilkunviilaajan maine jokaiselle vuorollaan, jolloin kieliasioista kes-

kusteleminen kenties helpottuisi? 

Kielivirheisiin puuttumisen herkkyyttä vastaajat luonnehtivat sanallisesti hy-

vin eri tavoin, joten vastausten vertaileminen on haastavaa. Kysymykseen toimi-

tuksen henkilöstömäärästä ja koulutustaustasta olisin voinut antaa jonkinlaiset 

valmiiksi mietityt luokat monivalintoina, sillä välttämättä informantit eivät tiedä 

niitä. Näin on etenkin suurissa työyhteisöissä. Kuten olen edellä todennut, paikal-

lislehtien henkilökunnan koulutustaustat ovat yleensä heterogeenisempiä kuin 

muiden sanomalehtien tai Yleisradion, joten kielenhuoltoajattelu muuttuu siellä 

ehkä hitaammin kuin muualla. Yleisradio on kolmesta tarkastelemastani mediasta 

ainoa, jonka kaikki informantit työskentelevät samalla työnantajalla. Koulutus-

taustan sekä säännöllisen ja keskitetyn kielenhuoltotoiminnan vaikutus näkynee 

siinä, että Yleisradion vastaajat eivät aktivoi tunnediskurssia käytännössä ollen-

kaan. 

Koulutustaustan vaikutus kielenhuoltoasenteisiin on mielenkiintoinen kysy-

mys, sillä se jakoi mielipiteitä. Kuitenkin suurin osa on sitä mieltä, että korkea 

koulutustausta vaikuttaa kielenhuoltoasenteisiin myönteisesti. Tämä vahvistaa 

käsitystäni siitä, että asenteita ei voi selittää yksittäisillä muuttujilla, vaan niiden 

muodostuminen on monen tekijän summa. Asenteen sosiaalinen rakentuminen voi 

liittyä esimerkiksi koulussa opittuihin ajatuksiin kielestä, ympäröivän yhteisön 

mielipiteisiin ja omaan luonteeseen.  

Ei välttämättä ole helppoa myöntää, että raha ratkaisee valitettavan usein sa-

nomalehtienkin arjessa. Jotta toiminnan rahoittajiin saataisiin säilytettyä hyvät 

välit, aina ei tartuta ilmoitustekstien kielenhuollollisiin kysymyksiin. Lehdistöä 

kritisoidaan usein siitä, että mainoskieli poikkeaa kielenhuollon normeista. Mie-

lestäni on jo aika ottaa huomioon myös toimituksen henkilökunnan mielipide: 

aina kielenhuolto ei ole työntekijän halusta kiinni. Ongelma kuitenkin tiedoste-

taan, ja sille haluttaisiin tehdä jotakin. Mainostajien toivoisi luottavan nykyistä 

enemmän toimitushenkilökunnan kielenhuollolliseenkin ammattitaitoon. Toimi-

tuksen työntekijä voi kohdata arvoristiriitoja miettiessään, haluaako hän tehdä 

työn laadukkaasti vai antaa asiakkaalle sitä, mitä tämä haluaa, olipa se kielellisesti 

millaista tahansa.  

Kysymyksenasetteluni kielenhuollosta joustamisesta ilmoituksenteossa oli 

tietoisen provosoiva, sillä halusin saada vastauksiin syvyyttä ja vahvoja mielipi-

teitä, joita kokemukseni perusteella uskon ilmoituskielen jossain määrin herättä-

vän suomalaisessa toimitushenkilökunnassa. En kuitenkaan usko joutua-verbin 

käyttämisen kysymyksessä vääristäneen saamiani vastauksia. Osa vastaajista 
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kommentoi ilmoituskielenhuoltoa selvästi voimakkaiden tunteiden pohjalta. Toi-

saalta osa Yleisradion informanteista ilmoittaa, ettei ymmärrä kysymystä. He ei-

vät välttämättä osaa soveltaa kielenhuoltoperiaatteista joustamista johonkin muu-

hun kielenkäyttötilanteeseen kuin ilmoituksentekoon. Osa Yleisradion edustajista 

mainitsee vastaavana esimerkkinä, että haastateltavien puhetta ei korjailla.  

Vastaajat tiedostavat yleensä sen, että he joutuvat ainakin joskus joustamaan 

kielenhuollon periaatteista ilmoituksenteossa. Ehkä jyrkimmin kielenhuollosta 

kieltäytyvät joustamasta nuorimmat informantit ja ne, jotka eivät tee ilmoituksia. 

Ilmeisesti nuoret alan ammattilaiset eivät ole vielä valmiita tinkimään periaatteis-

taan, mutta kokemuksen myötä osa ehkä havaitsee, että käytännön työssä kielen-

huollon periaatteista on joskus joustettava. Vaikuttaa siltä, että vahva yleiskielen 

vaatimuksen perinne näkyy edelleen Yleisradion informanttien vastauksissa. Läh-

tökohtana tuntuu olevan, että yleiskieli on normi ja murre sallittua vain haastatte-

luosuuksissa tai paikallisradiossa. Paikallislehdissä ja sanomalehdissä suuri osa 

vastaajista hyväksyy hallitun paikallisten murteellisuuksien ja puhekielisyyksien 

käytön tiedotusvälineensä teksteissä. Yleisintä murteiden käyttö on haastatteluissa 

ja sitaateissa. Sen sijaan uutisiin murreilmauksia ei yleensä päästetä. 

Yksi näkökohta toimitusten kielenhuollossa on se, miten asiakkaat eli lehden 

lukijat kokevat kielivirheet. Usein huono kieli suututtaa ja ärsyttää yleisöä, joten 

se on monille syy pyrkiä entistä parempaan kieleen. Lukijat tavallaan ratkaisevat, 

onnistuuko lehti kielenhuoltotavoitteissaan. Vaikkei huono kieli aiheuttaisikaan 

lehtitilausten peruutuksia, se voi aiheuttaa kiukkuista lukijapalautetta tai halun 

vaihtaa televisio- tai radiokanavaa. On yllättävää havaita, että informantit eivät 

välttämättä tiedä, millaista palautetta kielestä he saavat yleisöltä. Se tuntuu olevan 

ristiriidassa kielenhuoltodiskursseissa korostuvan vuorovaikutuksellisuuden kans-

sa. Toisaalta informantit toteavat usein, että yleisöltä tuleva palaute koskee har-

voin tekstien kieltä. Vastaajat tulkitsevat sen usein niin, että viestimen kieli on 

kunnossa, tai niin, että yleisö osaa suomen kielen toimittajia huonommin. Yleisö-

palautteen saatetaan myös kokea olevan väärästä ääntämyksestä häiriintyneen 

kielenvaalijan yhteydenotto tai ylemmyydentuntoa puhisevaa pilkkaa. Yksittäinen 

vastaaja huomasi kysymykseen vastatessaan saaneensa samalla hyvän vinkin 

pyytää lukijoilta palautetta. Minua jäi askarruttamaan, presupponoiko vastausten 

kielteinen lähtökohta jotakin yleisestä asenneilmastosta. Informantit saattavat 

vastata, että kielteistä palautetta tulee harvoin tai että lehden kieltä pidetään kiel-

teisestä palautteesta huolimatta yleisesti hyvänä. 
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8.3 Kielenhuoltodiskurssit 

Vain muutamat tutkimukseeni osallistuneista ilmoittivat, etteivät pidä kielenhuol-

toa kovin tärkeänä. Sanomalehtien edustajista kukaan ei valinnut sitä vaihtoehtoa. 

Koska liki 97 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että kielenhuolto on erittäin tai 

melko tärkeää, on syytä miettiä, ovatko kyselyyni valikoituneet juuri ne toimitus-

työn ammattilaiset, jotka suhtautuvat kielenhuoltoon erityisen vahvasti ja tunteik-

kaasti. Uskon, että suurin osa niistä, jotka suhtautuvat kielenhuoltoon erityisen 

välinpitämättömästi tai jopa kielteisesti, ovat jättäneet vastaamatta kyselyyni. 

Kielenhuollon herättämien tunteiden määrä ei lakkaa koskaan yllättämästä minua. 

Yksi vastaaja otti minuun yhteyttä puhelimitse kertoakseen, ettei hän ole mikään 

kieli-intoilija, mutta hänen mielestään kielen rappio on järkyttävää.  

Laadullisessa analyysissäni keskeisin apuväline on tulkintaani havainnollista-

va taulukko, johon olen luokitellut Miksi [pidätte kielenhuoltoa erittäin, melko tai 

ei kovin tärkeänä]?-kysymyksen vastaukset sisällönanalyyttisesti ja diskurs-

sianalyyttisesti. Kriittistä diskurssianalyysiä olisi voinut toki tehdä monista muis-

takin avovastauksista, mutta tutkimuksen rajauksen vuoksi keskityin tekemään 

analyysiä yhden kysymyksen vastauksista. Aineistossani kielenhuoltodiskurssit 

ilmenevät mielestäni monipuolisimmin niissä teksteissä, joissa informantit argu-

mentoivat suhtautumistaan kielenhuoltoon vastaamalla Miksi?-kysymykseen. 

Käsitykseni mukaan Miksi?-kysymys toimii tässä ikään kuin asenteen laukaiseva-

na ärsykkeenä.  

Aineistoni kieli- ja kielenhuoltopuheen analysoinnissa kriittinen diskurssiana-

lyysi on menetelmä, jolla puran aineistossani esiintyvää puhetta. Vaikkakaan kriit-

tinen diskurssianalyysi ei yksinään tarjoa valmiita konkreettisia työkaluja tutki-

mukseen, pidän sitä hyvänä menetelmänä informanttien aktivoimien merkitysten 

tunnistamisessa. Käyttämäni sovellus Fairclough’n kriittisen diskurssianalyysin 

analyysimallista on konkreettinen työväline, kun sen rinnalle saa toisen menetel-

män jäsentämään laadullista aineistoa. Tässä työssä hyödynnän sisällönanalyyttis-

tä lähestymistapaa. Fennistisissä diskurssianalyyseissä ei ole useinkaan eksplikoi-

tu kovin tarkkaan, miten aineistossa aktivoituvat diskurssit on tunnistettu. Tässä 

eksplikoimisessa hyödynnän erilaisia taulukoita.  

Taulukossa ovat kaikki Miksi?-kysymyksen vastaukset informanteittain, ja 

kielenpiirteiden tarkastelun olen aloittanut sanaluokkajakauman tarkastelemisella. 

Taulukkotyöskentely analyysin eri vaiheissa on jäsentänyt ja selkeyttänyt aineis-

ton ja siitä nousevien ilmiöiden hahmottamista. Näin myös väitöskirjani lukija voi 

arvioida diskurssiluokitteluni onnistumista. Olen tehnyt taulukosta erilaisia versi-
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oita analyysin edistyessä ja päätynyt tilankäyttösyistä valitsemaan kielenpiirteistä 

mielestäni tämän aineiston analysoinnin kannalta keskeisimmät. Metodiyhdistel-

määni käyttämällä olen purkanut keräämääni informaatiota ja verrannut sitä tut-

kimukseni teoreettiseen taustaan.  

Olen päätynyt erilaisten ryhmittelyjen jälkeen sellaisiin valintoihin, jotka 

mielestäni kuvaavat täsmällisimmin aineistoni erityispiirteitä ja toimivat siten par-

haiten tutkimuksessani. Olen kirjoittanut sisällönanalyyttisen ja diskurssianalyyt-

tisen tutkimusprosessin näkyviin mahdollisimman toistettavasti. Olen myös esi-

tellyt analyysivaiheessa kehittelemäni ja hyödyntämäni työkalut. Toivon näin tar-

joavani mahdollisesti metodologista esikuvaa aloitteleville diskurssianalyytikoil-

le. Teen sisällönanalyysiä pääosin induktiivisesti ja työskentelen aineistolähtöises-

ti. Sisällönanalyyttisen läpikäynnin – redusoinnin ja klusteroinnin – jälkeen ai-

neisto on luokiteltu, minkä jälkeen pääsen analysoimaan sitä tekemällä kriittistä 

diskurssianalyysiä. Aineistossani aktivoituvat diskurssit ovat nousseet sisällön-

analyyttisen ryhmittelyn jälkeen informanttien substantiivi- ja verbivalintojen 

pohjalta. Sanaluokkajakauman tarkastelun kautta aineistostani nousevat laadun, 

vuorovaikutuksen, vastuun, välineen, tunteen ja vaalimisen kielenhuoltodiskurssit. 

Kaikissa medioissa ylivoimaisesti useimmin aktivoituva on laatudiskurssi, 

jonka osuus on peräti noin 40 prosenttia kaikista diskursseista. Laatudiskurssia 

aktivoi laadusta, hyvästä tai huonosta kielestä sekä virheellisyydestä ja virheettö-

myydestä puhuminen. Teksteissä korostuu viestimen imagon, levikin, tasokkuu-

den, laadun tai uskottavuuden tai työntekijöiden ammattitaidon näkökulma. Vuo-

rovaikutus – niin tiedonvälitys kuin yleisön huomioon ottaminenkin – korostuu 

omassa diskurssissaan, samoin vastuunkanto kielen tasosta ja tulevaisuudesta. 

Vastuudiskurssia aktivoi vastuusta, mallinannosta tai kielen kehityksestä puhumi-

nen. Tätä diskurssia aktivoivissa lausumissa korostuu esimerkkinä tai mallina 

oleminen tai vastuu, tehtävä ja velvollisuus. Lisäksi diskurssi painottaa kielen 

säilyttämiseen, muutokseen, ylläpitoon ja tulevaisuuteen tai kielen raiskaamisen, 

rapistumisen tai rappeutumisen välttämiseen liittyviä näkökulmia. Tekstin laatijan 

ja vastaanottajan vastavuoroisuus näkyy siinä, että teksti kirjoitetaan aina jollekul-

le. Alan ammattilaiset haluavat yleensä vastata asiakkaiden tarpeisiin sekä kehit-

tää ja ylläpitää ammattitaitoaan. Työntekijöiden suhde lukijoihin on ehkä jossakin 

määrin ristiriitainen. He ovat viestimensä yleisön palvelijoita, vaikka toimivat 

myös esimerkkeinä heille. Kielen – ammattitaidon – taso peilautuu lukijoiden 

mielipiteistä. Asiakaskunta voi säädellä voimakkaasti toimitushenkilökunnan 

toimintaa: toimituksen työntekijät toimivat usein vastuullisena esimerkkinä ja 

kielenkäytön mallina, joka ei saa ärsyttää.  
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Väline-, tunne- ja vaalimisdiskurssi aktivoituvat aineistossani huomattavasti 

harvemmin kuin kolme yleisintä. Kielen vaaliminen vaikuttaakin olevan väistyvä 

ajattelumalli, joka kuitenkin korostuu medioiden keskinäisessä vertailussa nimen-

omaan paikallislehtien henkilökunnan lausumissa. Samoin vastuudiskurssi akti-

voituu usein paikallislehtien informanttien vastauksissa. Välinediskurssi aktivoi-

tuu näistä kolmesta mediasta yleisimmin sanomalehtien toimituksissa. Tunnedis-

kurssi on leimallisin paikallislehtien lausumissa, kun taas Yleisradion lausumissa 

se aktivoituu tuskin lainkaan. Yleisradion informanteilla yleisin on laatudiskurssi. 

Kun oikeakielisyysajattelusta alettiin siirtyä kielenhuoltoajatteluun, kieleen 

suhtautuminen käytännöllistyi. Kielipolitiikan asenteenmuutos oikeakielisyydestä 

kielenhuoltoon näkyy aineistossani siten, että vaalimisesta ei puhuta yhtä usein 

kuin kielestä työkaluna. Kielen viestivyys korostuu silloin, kun kieli nähdään 

työkaluna tai instrumenttina, ja yhtä usein aineistossani aktivoituvat väline- ja 

tunnediskurssit. Tunnediskurssia aktivoivat tavat voivat kertoa vastaajan tunteesta, 

lukijoiden tunteista tai vastaajan suhtautumisesta kyselyyn. Yleensä tunnediskurs-

siin kirjoittaudutaan käyttämällä affektiivisia verbivalintoja. Vaalimisdiskurssissa 

taas korostuu kielen vaaliminen ja kerran myös kielen viljely. Lähes poikkeukset-

ta vaalimisdiskurssia aktivoivissa teksteissä vaaliminen koetaan velvoittavaksi 

asiaksi: tehtäväksi, perustehtäväksi, perusasiaksi tai velvollisuudeksi.  

Vastaajat kokevat kielenhuoltoon liittyvät asiat vahvasti yksilötasolla. Toimit-

taja voi kärsiä huonosta kielestä tai suhtautua asiaan muuten henkilökohtaisesti. 

Informantit saattavat kokea hyvän kielen päämääräksi, johon kaikkien tulisi pyr-

kiä. Toisaalta kielenhuoltodiskurssit ovat vastaajien mielestä toisinaan velvoitta-

via: kielellisten mallien on oltava mahdollisimman oikeita ja kielenhuollon perus-

asioiden pitää kuulua toimittajien ammattitaitoon. Joissakin vastauksissa asentei-

den velvoittavuudesta ollaan valmiita hiukan joustamaan: sanomalehdistön pitäisi 

vaalia kieltämme. 

Aivan kuten kieli, myös siihen liittyvät asenteet ovat jossakin määrin muuttu-

via ja joustavia, joskin näyttää siltä, että kouluaikoina opittu asennoituminen kie-

leen ja kielenhuoltoon kantaa kauas. Kielenhuoltodiskurssien kautta rakentuvat 

asenteet ovat inhimillisiä ja toisinaan loogisia. Tyhjentävästi tuskin pystytään 

selvittämään, mitkä kaikki tekijät asenteisiin vaikuttavat. Kielenhuollon asen-

neilmasto on kuitenkin äärimmäisen mielenkiintoinen ja selvästikin pitkälti erilai-

siin interteksteihin perustuvaa. Suhtautuminen kielenhuoltoon ei ole staattista, 

vaan siihen voi vaikuttaa työmäärä. Tämä nousi esiin aineiston tarkastelussa ja 

vahvisti omaa kokemustani kiireen vaikutuksesta työntekijän kielenhuoltoasentei-

siin. 
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Tietyllä tavalla kyselylomake – ja etenkin sen Miksi?-kysymys – pakottaa in-

formantin tuottamaan asenteita kielellisesti. Ennen aineiston tarkastelua tutkijan 

on purettava omat kielenhuoltoasenteensa esimerkiksi analysoimalla kyselylo-

makkeen tekstit ja niissä tekemänsä kielelliset valinnat. Ovatko ne antaneet in-

formanteille sanoja suuhun? Aiemmin esittelemiäni tietoisen provosoivia poikke-

uksia lukuun ottamatta olen pyrkinyt mahdollisimman neutraaliin sananvalintaan 

laatiessani kyselylomaketta, jotta en ohjaisi vastaajia liikaa. Täysin neutraalia 

kieltä tuskin on kuitenkaan edes olemassa. Vältin tietoisesti valmiiden määritel-

mien antamista ja oikeakielisyys-ilmauksen käyttämistä, sillä halusin nähdä, nou-

seeko kielenhuoltoa edeltänyt ilmaus vielä 2000-luvulla spontaanisti esiin kielen-

käyttäjien kielellisistä valinnoista.  

Yhteiskunnassa käydyn ja käytävän kielenhuoltopuheen intertekstuaalinen 

vaikutus näkyy vastauksissa: esimerkiksi kapulakieli, kömpelyydet ja kielioppi 

ovat todennäköisesti yleisiä ilmauksia kielestä ja kielenhuollosta puhuttaessa. En 

kuitenkaan itse käyttänyt niitä kyselylomakkeessa. En myöskään kysynyt, millai-

sena vastaajat pitävät kielenhuoltoa, sillä siihen on liian helppoa vastata lyhyesti 

ja nokkelasti tuomatta todellisia mielipiteitään kovin syvällisesti näkyviin. Sanal-

liset vastaukset ovat tulkinnanvaraisia ja niitä on haastavaa luokitella, koska 

yleensä kaikilla vastaajilla on yksilöllinen tapa kuvata asiaa. Koska vastaajani 

viestivät elävällä ja luonnollisella kielellä, avointen kysymysten vastauksetkin 

ovat yksilöllisiä ja vaihtelevia. Niiden tulkitseminen on subjektiivista ja perustuu 

tutkijan tekemiin valintoihin. Silti pidän kielen elävyyttä aineistoni vahvuutena.  

Mäntysen väitöskirjatutkimukseen verrattuna tekemässäni diskurssianalyysis-

sä korostuu useammin hyvästä kuin huonosta kielestä puhuminen. Semimaallik-

koinformanttini näkevät kielen mahdollisuudet useammin kuin sen uhat. Tämä on 

erityisen mielenkiintoista siksi, että Mäntysen aineistossa lingvistit puhuvat usein 

nimenomaan huonosta kielestä. Tutkimukseni valossa hyvä kieli on muun muassa 

monipuolista, selkeää, luettavaa ja lukijoita arvostavaa. Se ei saa olla suurpiirteis-

tä, horjuvaa, virheellistä, tulkinnanvaraista eikä ärsyttävää. Saamieni vastausten 

perusteella hyvä kieli ei ole köyhtyvää, kuivuvaa, rappeutunutta, tiukkapipoista 

eikä jäykän virallista. Sen sijaan hyvälle kielelle on tyypillistä vaikkapa huolelli-

suus, täsmällisyys, kauneus, uskottavuus, ymmärrettävyys, sujuvuus, miellyttä-

vyys, luovuus, tarkkuus ja tasokkuus. Äärimmillään sen voidaan ajatella olevan 

oikeaoppista, oikein käytettyä, oikeaa, sääntöjen mukaista, mahdollisimman puh-

dasta ja virheetöntä, kunnossa olevaa, luonnonmukaista, korrektia ja oikeakielistä. 

Tutkijana jouduin rajaamaan ja tekemään valintoja, mitkä vastaukset vastaa-

vat monipuolisimmin tutkimuskysymyksiini. Vaikka aineistosta avautuu tutkijalle 
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helposti uusia näkökulmia, sivupoluille ei voi lähteä harhailemaan. Sen sijaan 

ajattelen, että tästä aihepiiristä riittää selvitettävää monille tulevillekin tutkijoille. 

Diskurssien eristämisessä esimerkiksi verbivalintoihin liittyvä prosessianalyysi 

voisi tuottaa mielenkiintoisia tuloksia. Kiinnostavaa olisi tehdä jatkotutkimusta 

tarkastelemalla standardikieleen ja kirjoitettuun murteeseen suhtautumista kan-

sanlingvistisillä menetelmillä, vaikkapa käännöstehtävien, itseraportoinnin tai 

spontaanin kuvailun avulla. Toisaalta voisin tehdä post doc -vaiheessa väitöskir-

jassani tarkastelemastani aiheesta seurantatutkimuksen. 

Olen nyt osaltani avannut tieteellisen keskustelun toimitushenkilökunnan kie-

lenhuoltotiedoista, -käytännöistä ja -diskursseista. Tulosteni pohjalta on mahdol-

lista tehdä päätelmiä siitä, millaisiin asioihin kielenhuollon opetuksessa ja suosi-

tustyössä voi kiinnittää huomiota ja millaisesta näkökulmasta kielenhuoltoa voi 

opettaa suomalaisille. Pidän saamiani vastauksia erityisen arvokkaina siksi, että 

ne tulevat suoraan käytännöstä ja kokemuksesta. Toivon, että tutkimukseni on 

käyttökelpoinen ja että myös toimitusten henkilökunta kokee sen tarpeelliseksi. 

Kenties siitä on apua käytännön toimitustyössä. Henkilökunta voi saada tutki-

muksestani tietoa muun muassa siitä, millaisiin kielenhuolto-ongelmiin muissa 

toimituksissa törmätään ja mistä niihin saadaan apua.  

Olen määritellyt tutkimukseni tavoitteeksi sen, että tuloksia voi soveltaa äi-

dinkielenopetuksessa, toimittajakoulutuksessa, yleisessä kielenhuollon koulutuk-

sessa ja suomen kielen lautakunnan suositustyössä. Olen myös halunnut tällä 

työlläni herättää keskustelua toimitusten kielenhuollosta ja tarjota tutkimuksellani 

työvälineen yhteiskunnassa käytävään kielenhuollon periaatekeskusteluun. Eten-

kin eristämäni kielenhuoltodiskurssit ovat konkreettinen tulos, jonka kautta kie-

lenhuolto ja siihen liittyvät periaatteet on mahdollista ottaa keskusteluun niin 

kouluissa, toimituksissa kuin kielenhuollon suositustyössäkin. Opetustyössä tut-

kimukseni tuloksia voi hyödyntää mediakasvatuksessa esimerkiksi toimittajan 

tehtävää ja roolia käsiteltäessä. Opetuksessa voi olla hyötyä huomion kiinnittämi-

sestä kielenhuoltodiskursseihin ihan jo senkin vuoksi, että niiden tiedostaminen ja 

niistä keskusteleminen tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omaa suhtautumistaan 

kielenhuoltoon eri näkökulmista. Vastaavasti toimittajakoulutuksessa voi tutki-

mukseni tulosten pohjalta viritellä keskustelua kielenhuoltoon asennoitumisesta. 

Omien asenteiden purkaminen on tärkeää jo siksi, että Leinon tavoin voimme 

todeta, että kielenhuoltajan oma asennoituminen saattaa määrätä viime kädessä 

hänen kannanottonsa johonkin kielenhuollon kysymykseen. 

Kuten olen edellä todennut, lingvistien tavat perustella kielenhuoltosuosituk-

sia voivat vaikuttaa ei-kielitieteilijöiden ja semimaallikoiden tapaan puhua kieles-
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tä ja sen huollosta. Aineistossani kohtalaisen yleinen vuorovaikutusajattelu näkyy 

nykyisin myös suomen kielen lautakunnan antamissa kielenhuollon suosituksissa, 

kuten Mantilan linjaamat kielenhuollon periaatteet osoittavat. Vaikka kielenhuol-

lon suositusten perusteluissa ja informanttieni kielenhuoltoargumenteissa puhu-

taan kohtalaisen paljon samoista teemoista, aineistossani esiintyy satunnaisesti 

edelleen ajattelua, jonka mukaan virallinen kielenhuolto nähdään todellisuudesta 

ja käytännöstä erillisenä. On tärkeää kehittää keskusteluyhteyttä virallisen kielen-

huollon ja toimitushenkilökunnan välillä, jotta havaitaan, että kielenhuoltotyötä 

tehdään molemmilla tahoilla jo nyt samaan päämäärään pyrkien. Sajavaaran esit-

telemät kielenohjailun arkki-ideologiat eivät sellaisinaan näy aineistossani akti-

voituvissa diskursseissa. Kuitenkin Sajavaaran esittelemiin arkki-ideologioihin ja 

Mantilan linjaamiin periaatteisiin liittyvä demokratian ajatus tulee aineistossani 

esiin esimerkiksi ymmärrettävyyden ja yleisön huomioon ottamisen kautta. 

Ennen kaikkea toivon, että tutkimukseni vaikuttaisi myönteisesti asenneon-

gelmiin ja että kielenhuoltoon puuttuminen opittaisiin ottamaan osana toimituksen 

työtä, ei henkilökohtaisena loukkauksena. Informantit pitävät selkeään ja mahdol-

lisimman virheettömään ilmaisuun pyrkimistä usein yleisön arvostamisena. Toi-

saalta myös normista poikkeamista toimituksen työntekijä voi perustella sillä, 

ettei hän halua loukata kirjoittajan tunteita. Kritiikin antaminen ei ole helppoa 

eikä yksioikoista. Joskus voi olla helpompaa jättää korjaamatta kuin ottaa riski, 

että pahoittaisi toisen mielen. Aiemmin mainitsemani toimittajan turpiinottosieto-

kyky tarkoittaa muun muassa nöyryyttä ottaa vastaan palautetta ja ottaa virheistä 

opiksi. Tälle kyvylle on käyttöä kielenhuollossakin. 

Journalistinen työnkuva on muuttumassa. Vaikka toimintaympäristöt ja jul-

kaisualustat muuttuvat ja uudistuvat jatkuvasti, ihmisten tiedonjano säilyy ja tari-

noiden kertomiselle on varmasti jatkossakin kysyntää. Esimerkiksi paikallisten 

asioiden uutisointi ei lakkaa kiinnostamasta, vaikka juttujen tekemisen muodot 

lienevätkin muuttumassa. Siispä toimitusten henkilökunta tekee jatkossakin töitä 

kielen parissa. Tutkimusaineistossani on siellä täällä viitteitä perinteisestä suoma-

laisesta suhtautumisesta kielenhuoltoon ja kielenhuoltajiin. Toisinaan ajatellaan, 

että kielenhuolto pitää ottaa tosissaan ja että siihen pitää suhtautua asiaan kuulu-

valla hartaudella ja vakavuudella. Vaikuttaa myös paikoin siltä, että kielenhuol-

losta kiinnostunut ihminen joutuu painokkaasti todistelemaan, ettei ole tiukkapi-

poinen niuhottaja ja säälimätön kielipoliisi.  

Sajavaara (1983: 117) on kirjoittanut jo 1980-luvun alussa kielenohjailusta 

näin: Näkymät voisivat olla valoisammat: suhtautuminen kieleen voisi olla iloi-

sempaa, uteliaampaa, avarampaa, suvaitsevaisempaa. Olen samaa mieltä. Mie-
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lestäni kielenhuollosta puhumisen ei pitäisi olla vakavaa eikä kielenhuollosta 

kiinnostuneiden ankaria tai tiukkoja. Yksi informanteistani toteaa: Onneksi meillä 

voi ottaa kielenhuoltokysymykset esiin. Niistä puhutaan porukalla, eikä mitenkään 

vakavalla naamalla. Monelle suomalaiselle on kunnia-asia tehdä työnsä hyvin, ja 

usein se on työyhteisön yhteinen asenne. On jo aika muuttaa suhtautumista kie-

lenhuoltoon. Sitä ei tarvitse enää häpeillä, puolustella eikä selitellä. 
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Liite 1. Paikallislehtiin lähetetty kyselylomake. 

 

KYSELY KIELENHUOLTOASENTEISTA PAIKALLISLEHDISSÄ 
 
Merkitkää monivalintakysymyksissä rasti (x) oikean vaihtoehdon eteen. Kiitos vastauksestanne. 
 
mies     nainen 
 
- 20 v.     21—30 v.   31—40 v.   41—50 v.   51—60 v.   61- 
 
päätoimittaja   muu, mikä?  
 
1) Mistä ovat peräisin tietonne kielenhuollosta (koulusta, käytännön kokemuksesta, opiskelusta tms.)? 
 
 
2) Millaisia kielenhuolto-ongelmia tulee vastaan toimitustyössänne? Mainitkaa esimerkkejä. 
 
 
3) Kuinka tärkeänä pidätte kielenhuoltoa lehdessänne? 
erittäin tärkeänä 
melko tärkeänä 
ei kovin tärkeänä 
 
 
4) Miksi? 
 
 
5) Miten herkästi kielivirheisiin puututaan lehdessänne? Onko teillä esimerkiksi työntekijää, jonka tehtäviin 
kielivirheisiin puuttuminen kuuluu? 
 
 
6) Montako työntekijää lehdessänne on? Millaisia koulutustaustoja heillä on? 
 
 
7) Miten arvioitte koulutustaustan vaikuttavan kielenhuoltoasenteisiin lehdessänne? 
 
 
8) Joudutteko joustamaan kielenhuoltoperiaatteissanne esimerkiksi ilmoituksenteossa? 
 
 
9) Saavatko paikalliset murteellisuudet tai puhekielisyydet näkyä lehtenne teksteissä? Miten esimerkiksi? 
 
 
10) Millaisia apuneuvoja käytätte lehtenne kielenhuollossa? 
oikolukija 
oikolukuohjelma 
Cd-perussanakirja 
Terho Itkosen Kieliopas 
muu kirjallinen lähde, mikä? 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielineuvonta 
muu, mikä? 
 
Käytättekö apuneuvoja 
usein 
melko usein 
melko harvoin  
harvoin 
 
11) Millaista palautetta lukijoilta tulee lehtenne kielestä? 
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Liite 2. Sanomalehtiin ja Yleisradioon lähetetty 
kyselylomake. 

 

KYSELY TOIMITTAJIEN KIELENHUOLTOASENTEISTA   
 
Merkitkää monivalintakysymyksissä rasti (x) oikean vaihtoehdon eteen. Kiitos vastauksestanne. 
 
1)  Sukupuoli: 
 mies 
 nainen 
 
2) Ikä: 
 —20 v. 
 21—30 v. 
 31—40 v. 
 41—50 v. 
 51—60 v. 
 61— 
 
3)  Tehtävänimike: 
 
4)  Mistä ovat peräisin tietonne kielenhuollosta (koulusta, käytännön kokemuksesta, opiskelusta tms.)? 
 
5)  Millaisia kielenhuolto-ongelmia tulee vastaan toimitustyössänne? Mainitkaa esimerkkejä. 
 
6)  Kuinka tärkeänä pidätte kielenhuoltoa toimituksessanne? 
 erittäin tärkeänä 
 melko tärkeänä 
 ei kovin tärkeänä 
 
7) Miksi? 
 
8 a) Miten herkästi kielivirheisiin puututaan lehdessänne?  
 
 b) Onko teillä esimerkiksi työntekijää, jonka tehtäviin kielivirheisiin puuttuminen kuuluu? 
 
9  a) Montako työntekijää toimituksessanne on?  
 
 b) Millaisia koulutustaustoja heillä on? 
 
10) Miten arvioitte koulutustaustan vaikuttavan kielenhuoltoasenteisiin toimituksessanne? 
 
11) Joudutteko joustamaan kielenhuoltoperiaatteissanne esimerkiksi ilmoituksenteossa? 
 
12) Saavatko paikalliset murteellisuudet tai puhekielisyydet näkyä toimituksenne teksteissä? Miten esimerkiksi? 
 
13 a) Millaisia apuneuvoja käytätte toimituksenne kielenhuollossa? 
 oikolukija 
 oikolukuohjelma 
 CD-perussanakirja 
 Terho Itkosen Kieliopas 
 muu kirjallinen lähde, mikä? 
 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielineuvonta 
 muu, mikä? 
 
 b) Käytättekö apuneuvoja 
 usein 
 melko usein 
 melko harvoin  
 harvoin 
 
14) Millaista palautetta yleisöltä tulee toimituksenne kielestä? 
 
15) Mitä muuta haluatte kertoa työpaikkanne kielenhuoltoperiaatteista ja -ilmapiiristä? 
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Liite 3. Kyselylomakkeen saateviestit. 

Pro gradun kyselyn ensimmäinen viesti 9.10.2002: 

 

Tervehdys, päätoimittaja! 

 

Olen graduani aloitteleva suomen kielen opiskelija Oulun yliopistosta, ja tutkimukse-

ni aiheena ovat paikallislehtien kielenhuoltonäkemykset. Aihe on minusta erityisen 

kiinnostava, sillä olen itse töissä kahdessa paikallislehdessä opintojeni ohessa. 

Toivoisin, että ehtisitte ja voisitte vastata liitteenä lähettämääni pieneen kyselyyn, 

jotta saisin kokoon graduun tarvitsemani aineiston. Esimerkiksi Suomen Lehdistö  

-lehti on kiinnostunut aiheestani, ja aion kirjoittaa siinä tutkimukseni tuloksista. 

Vastauksia haluaisin saada mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään lokakuun 

loppuun mennessä. 

Kiitos vaivannäöstänne! 

 

Maija Saviniemi 

Puh. 050 3216 381 

 

Pro gradun kyselyn toinen viesti 1.11.2002: 

 

Huomenta, päätoimittaja! 

 

Lähestyin lehteänne muutama viikko sitten kielenhuoltokyselyllä pro graduani varten. 

Toivoisin saavanne vastauksia teiltä ensi viikon aikana eli 10.11. mennessä. 

Vastauksenne olisi tärkeä, sillä haluaisin käsitellä gradussani paikallislehtien kielen-

huoltoasenteita mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti. 

Lähetän kyselyn liitteenä sekä suoraan viestiin kopioituna. 

Olen siis suomen kielen opiskelija Oulun yliopistosta. Gradun aihe on minusta erityi-

sen kiinnostava, sillä olen itse töissä kahdessa paikallislehdessä opintojeni ohessa. 

Kiitos vastauksestanne jo etukäteen! 

 

Maija Saviniemi 

Siirtolantie 5 A 26 

90530 Oulu 

Puh. 050 3216 381 
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Väitöskirjan kyselyn ensimmäinen viesti 8.3.2004: 

 

Tervehdys, toimittaja tai toimituksen muu työntekijä! 

 

Teen Oulun yliopistolle väitöskirjaa toimittajien kielenhuoltotiedoista ja -asenteista. 

Olen 22-vuotias kainuulainen filosofian maisteri, ja graduni aineistona olivat paikal-

lislehtien toimittajien vastaukset.  

Nyt tutkimukseni laajenee koskemaan myös muita sanomalehtiä sekä Yleisradion 

ajankohtais- ja uutistoimituksia. Aihe kiinnostaa minua, koska olen työskennellyt 

useita vuosia kahdessa paikallislehdessä sekä nyttemmin myös eräässä maakuntaleh-

dessä. 

Jos haluat auttaa minua tutkimuksessani, käytä muutama minuutti vastaamalla ohei-

seen kyselyyn. Palautathan sen maanantaihin 22.3. mennessä? Toivon saavani vasta-

uksen vähintään kolmelta lehtenne työntekijältä. 

Liitän kyselylomakkeen mukaan suoraan viestiin sekä liitetiedostoiksi pdf- ja rtf-

muodoissa. Palauta kysely vastauksena tähän viestiin ja mieluiten liitetiedostona. 

Jos tarvitset lisätietoa, lähetä minulle sähköpostia tai soita. Graduni tutkimustuloksia 

olen selvitellyt muun muassa Suomen Lehdistön numerossa 8/2003, Kielikuvia-

lehden maaliskuun numerossa sekä eräässä tulevassa Kielikellossa. 

 

Kiitos yhteistyöhalukkuudestasi. 

 

Maija Saviniemi 

filosofian maisteri 

Kunnaskatu 2 

89200 Puolanka 

Puh. 050 3216 381 

maija.saviniemi@kainuunsanomat.fi 
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Väitöskirjan kyselyn toiset viestit 29.3.2004: 

 

Sanomalehtien toimittajien kielenhuoltoasenteet 

 

Tervehdys, toimittaja tai toimituksen muu työntekijä! 

 

Lähetin toimitukseenne jokin aika sitten sähköpostikyselyn, johon en kuitenkaan vielä 

ole saanut vastausta. Olen 22-vuotias kainuulainen filosofian maisteri, ja teen Oulun 

yliopistolle väitöskirjaa toimittajien kielenhuoltotiedoista ja -asenteista. Tutkimuksee-

ni pääsevät mukaan paikallislehdet, muut sanomalehdet sekä Ylen ajankohtais- ja 

uutistoimitukset. Aihe kiinnostaa minua, koska olen työskennellyt useita vuosia kah-

dessa paikallislehdessä sekä nyttemmin myös eräässä maakuntalehdessä. 

Jos haluat auttaa minua tutkimuksessani, käytä muutama minuutti vastaamalla ohei-

seen kyselyyn. Voit myös välittää kyselyn toimituksesi muille työntekijöille, sillä 

toivoisin saavani lehdestänne vähintään kolme vastausta. Vastauksesi on minulle 

tärkeä. Palautathan sen maanantaihin 5.4. mennessä? 

Liitän kyselylomakkeen mukaan suoraan viestiin sekä liitetiedostoiksi pdf- ja rtf-

muodoissa. Palauta kysely vastauksena tähän viestiin ja mieluiten liitetiedostona. 

Mainitse saateviestissäsi, minkä lehden toimituksesta vastauksesi on. 

Jos tarvitset lisätietoa, lähetä minulle sähköpostia tai soita. Graduni tutkimustuloksia 

olen selvitellyt muun muassa Suomen Lehdistön numerossa 8/2003, Kielikuvia-

lehden maaliskuun numerossa sekä eräässä tulevassa Kielikellossa. 

 

Kiitos yhteistyöhalukkuudestasi. 

 

Maija Saviniemi 

filosofian maisteri 

Kunnaskatu 2 

89200 Puolanka 

Puh. 050 3216 381 

maija.saviniemi@kainuunsanomat.fi 
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Tervehdys, toimittaja tai toimituksen muu työntekijä! 

 

Lähetin toimitukseenne jokin aika sitten sähköpostikyselyn, johon ilokseni sain vasta-

uksia. Tarvitsisin toimituksestanne kuitenkin vielä vähintään yhden vastauksen. 

Olen 22-vuotias kainuulainen filosofian maisteri, ja teen Oulun yliopistolle väitöskir-

jaa toimittajien kielenhuoltotiedoista ja -asenteista. Tutkimukseeni pääsevät mukaan 

paikallislehdet, muut sanomalehdet sekä Ylen ajankohtais- ja uutistoimitukset. Aihe 

kiinnostaa minua, koska olen työskennellyt useita vuosia kahdessa paikallislehdessä 

sekä nyttemmin myös eräässä maakuntalehdessä.  

Jos haluat auttaa minua tutkimuksessani, käytä muutama minuutti vastaamalla ohei-

seen kyselyyn. Voit myös välittää kyselyn toimituksesi muille työntekijöille, sillä 

toivoisin saavani lehdestänne vähintään kolme vastausta. Vastauksesi on minulle 

tärkeä. Palautathan sen maanantaihin 5.4. mennessä? 

Liitän kyselylomakkeen mukaan suoraan viestiin sekä liitetiedostoiksi pdf- ja rtf-

muodoissa. Palauta kysely vastauksena tähän viestiin ja mieluiten liitetiedostona. 

Mainitse saateviestissäsi, minkä lehden toimituksesta vastauksesi on. 

Jos tarvitset lisätietoa, lähetä minulle sähköpostia tai soita. Graduni tutkimustuloksia 

olen selvitellyt muun muassa Suomen Lehdistön numerossa 8/2003, Kielikuvia-

lehden maaliskuun numerossa sekä eräässä tulevassa Kielikellossa. 

 

Kiitos yhteistyöhalukkuudestasi. 

 

Tervehdys, toimittaja tai toimituksen muu työntekijä! 

 

Lähetin toimitukseenne jokin aika sitten sähköpostikyselyn, johon ilokseni sain vasta-

uksen. Tarvitsisin kuitenkin toimituksestanne vielä ainakin kaksi vastausta. 

Olen 22-vuotias kainuulainen filosofian maisteri, ja teen Oulun yliopistolle väitöskir-

jaa toimittajien kielenhuoltotiedoista ja -asenteista. Tutkimukseeni pääsevät mukaan 

paikallislehdet, muut sanomalehdet sekä Ylen ajankohtais- ja uutistoimitukset. Aihe 

kiinnostaa minua, koska olen työskennellyt useita vuosia kahdessa paikallislehdessä 

sekä nyttemmin myös eräässä maakuntalehdessä. 

Jos haluat auttaa minua tutkimuksessani, käytä muutama minuutti vastaamalla ohei-

seen kyselyyn. Voit myös välittää kyselyn toimituksesi muille työntekijöille, sillä 

toivoisin saavani lehdestänne vähintään kolme vastausta. Vastauksesi on minulle 

tärkeä. Palautathan sen maanantaihin 5.4. mennessä? 
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Liitän kyselylomakkeen mukaan suoraan viestiin sekä liitetiedostoiksi pdf- ja rtf-

muodoissa. Palauta kysely vastauksena tähän viestiin ja mieluiten liitetiedostona. 

Mainitse saateviestissäsi, minkä lehden toimituksesta vastauksesi on. 

Jos tarvitset lisätietoa, lähetä minulle sähköpostia tai soita. Graduni tutkimustuloksia 

olen selvitellyt muun muassa Suomen Lehdistön numerossa 8/2003, Kielikuvia-

lehden maaliskuun numerossa sekä eräässä tulevassa Kielikellossa. 

 

Kiitos yhteistyöhalukkuudestasi. 

 

Ylen toimittajien kielenhuoltoasenteet 

 

Tervehdys, toimittaja tai toimituksen muu työntekijä! 

 

Lähetin Sinulle jokin aika sitten sähköpostikyselyn, johon en kuitenkaan vielä ole 

saanut vastausta.  

Olen 22-vuotias kainuulainen filosofian maisteri, ja teen Oulun yliopistolle väitöskir-

jaa toimittajien kielenhuoltotiedoista ja -asenteista. Tutkimukseeni pääsevät mukaan 

paikallislehdet, muut sanomalehdet sekä Ylen ajankohtais- ja uutistoimitukset. Aihe 

kiinnostaa minua, koska olen työskennellyt useita vuosia kahdessa paikallislehdessä 

sekä nyttemmin myös eräässä maakuntalehdessä. 

Jos haluat auttaa minua tutkimuksessani, käytä muutama minuutti vastaamalla ohei-

seen kyselyyn. Vastauksesi on minulle tärkeä. Palautathan sen maanantaihin 5.4. 

mennessä? 

Liitän kyselylomakkeen mukaan suoraan viestiin sekä liitetiedostoiksi pdf- ja rtf-

muodoissa. Palauta kysely vastauksena tähän viestiin ja mieluiten liitetiedostona. 

Mainitse saateviestissäsi, mistä toimituksesta vastauksesi on. 

Jos tarvitset lisätietoa, lähetä minulle sähköpostia tai soita. Graduni tutkimustuloksia 

olen selvitellyt muun muassa Suomen Lehdistön numerossa 8/2003, Kielikuvia-

lehden maaliskuun numerossa sekä eräässä tulevassa Kielikellossa. 

Kiitos yhteistyöhalukkuudestasi. 

 

PS Tämä viesti ei koske niitä kahta Ylen toimittajaa, jotka ovat palauttaneet kyselyn 

minulle postitse. Koska en tiedä yhteystietojanne, en tiennyt jättää nimiänne pois 

tämän viestin vastaanottajista. Kiitos teillekin vastauksestanne. 
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Väitöskirjan kyselyn kolmas viesti 12.4.2004: 

 

Ylen toimittajien kielenhuoltoasenteet 

 

Tervehdys, toimittaja tai toimituksen muu työntekijä! 

 

Lähetin Sinulle jokin aika sitten sähköpostikyselyn, johon en kuitenkaan vielä ole 

saanut vastausta. Olen 22-vuotias kainuulainen filosofian maisteri, ja teen Oulun 

yliopistolle väitöskirjaa toimittajien kielenhuoltotiedoista ja -asenteista. Tutkimuksee-

ni pääsevät mukaan paikallislehdet, muut sanomalehdet sekä Ylen ajankohtais- ja 

uutistoimitukset. Aihe kiinnostaa minua, koska olen työskennellyt useita vuosia kah-

dessa paikallislehdessä sekä nyttemmin myös eräässä maakuntalehdessä. 

Jos haluat auttaa minua tutkimuksessani, käytä muutama minuutti vastaamalla ohei-

seen kyselyyn. Vastauksesi on minulle tärkeä. Palautathan sen tiistaihin 20.4. mennes-

sä? 

Liitän kyselylomakkeen mukaan suoraan viestiin sekä liitetiedostoiksi pdf- ja rtf-

muodoissa. Palauta kysely vastauksena tähän viestiin ja mieluiten liitetiedostona. 

Mainitse saateviestissäsi, mistä toimituksesta vastauksesi on. 

Jos tarvitset lisätietoa, lähetä minulle sähköpostia tai soita. Graduni tutkimustuloksia 

olen selvitellyt muun muassa Suomen Lehdistön numerossa 8/2003, Kielikuvia-

lehden maaliskuun numerossa sekä eräässä tulevassa Kielikellossa. 

Kiitos yhteistyöhalukkuudestasi. 

 

PS Tämä viesti ei koske niitä kahta Ylen toimittajaa, jotka ovat palauttaneet kyselyn 

minulle postitse. Koska en tiedä yhteystietojanne, en tiennyt jättää nimiänne pois 

tämän viestin vastaanottajista. Kiitos teillekin vastauksestanne. 

 

 

Sanomalehtien toimittajien kielenhuoltoasenteet 

 

Tervehdys, toimittaja tai toimituksen muu työntekijä! 

 

Lähetin toimitukseenne jokin aika sitten sähköpostikyselyn, johon en kuitenkaan vielä 

ole saanut vastausta. Olen 22-vuotias kainuulainen filosofian maisteri, ja teen Oulun 

yliopistolle väitöskirjaa toimittajien kielenhuoltotiedoista ja -asenteista. Tutkimuksee-

ni pääsevät mukaan paikallislehdet, muut sanomalehdet sekä Ylen ajankohtais- ja 
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uutistoimitukset. Aihe kiinnostaa minua, koska olen työskennellyt useita vuosia kah-

dessa paikallislehdessä sekä nyttemmin myös eräässä maakuntalehdessä. 

Jos haluat auttaa minua tutkimuksessani, käytä muutama minuutti vastaamalla ohei-

seen kyselyyn. Välitäthän kyselyn myös toimituksesi muille työntekijöille, sillä toi-

voisin saavani lehdestänne vähintään kolme vastausta? Vastauksesi on minulle tärkeä. 

Palautathan sen tiistaihin 20.4. mennessä? 

Liitän kyselylomakkeen mukaan suoraan viestiin sekä liitetiedostoiksi pdf- ja rtf-

muodoissa. Palauta kysely vastauksena tähän viestiin ja mieluiten liitetiedostona. 

Mainitse saateviestissäsi, minkä lehden toimituksesta vastauksesi on. 

Jos tarvitset lisätietoa, lähetä minulle sähköpostia tai soita. Graduni tutkimustuloksia 

olen selvitellyt muun muassa Suomen Lehdistön numerossa 8/2003, Kielikuvia-

lehden maaliskuun numerossa sekä eräässä tulevassa Kielikellossa. 

Kiitos yhteistyöhalukkuudestasi. 
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Liite 4. Vastaajien jakauma Suomen kartalla. 
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Paikallislehtien (P) vastaajia on 75 ja sanomalehtien (S) 92. Yleisradion (Y) vastaajia on 66,
joista neljän paikkakunta ei ole tiedossa. Useiden kuntien alueella toimivat toimitukset on
sijoitettu kartalle ensimmäisenä yhteystiedoissa ensimmäisenä mainitun paikkakunnan mukaan.

S 1

P 1

P 1

P 1
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Liite 5. Aineiston frekvenssiyhteenveto. 

Kuten tapana on, ilmoitan prosenttien yhteissummaksi taulukoissa ja kuvioissa 

100 %, vaikka kokonaisiksi prosenteiksi pyöristettyjen lukujen summa ei ole aina 

täsmälleen 100. Poikkeama johtuu desimaalien pyöristyksestä. 

 

Mediat: 

Media f % 

Paikallislehti 74 32 

Sanomalehti 92 40 

Yleisradio 66 28 

Yhteensä 232 100 

 

1) Sukupuoli: 

Sukupuoli f % 

Mies 118 51 

Nainen 114 49 

Yhteensä 232 100 

 

2) Ikä: 

Ikäryhmä f % 

–20 v. 1 0 

21–30 v. 36 16 

31–40 v. 48 21 

41–50 v. 90 39 

51–60 v. 54 23 

61– 3 1 

Yhteensä 232 100 
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3) Tehtävänimike: 

Tehtävänimike f % 

Toimittaja 106 46 

Päätoimittaja 61 26 

Muu 17 7 

Toimitussihteeri 14 6 

Uutispäällikkö 10 4 

Toimituspäällikkö 10 4 

Päällikkö tai esimies 6 3 

Tuottaja 5 2 

Ei vastausta 2 1 

Toimitusharjoittelija 1 0 

Yhteensä 232 100 

 

4)  Mistä ovat peräisin tietonne kielenhuollosta (koulusta, käytännön 

kokemuksesta, opiskelusta tms.)? 

Kielenhuoltotietojen 

alkuperä 

Paikallislehdet 

f 

Sanomalehdet 

f 

Yleisradio 

f 

Yhteensä 

f 

Koulutus      

Peruskoulutus  74 90 62 226 

Täydennyskoulutus  22 21 2 45 

Työpaikan järjestämä 

lisäkoulutus  

2 15 8 25 

     

Kokemus  44 62 43 149 

     

Kirjallisuus, lehdet tai 

muut 

    

Kielikello 7 6 5 18 

Alan kirjallisuus tai julkaisut 5 3 3 11 

Lehdistö (esimerkiksi  

Helsingin Sanomat,  

Journalisti, Virke) 

5 1 1 7 

Kielioppaat  2 2 0 4 

Terho Itkosen Kieliopas  2 2 0 4 

Sanakirjat  2 0 0 2 
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CD-Perussanakirja 0 1 0 1 

Google 0 1 0 1 

Kotuksen sivut 0 0 1 1 

Nykysuomen sanakirja  1 0 0 1 

Oikolukuohjeet  1 0 0 1 

Pikkujättiläinen  1 0 0 1 

Suomen kielen  

perussanakirja 

0 0 1 1 

     

Asiantuntijat      

Kaverit tai kollegat  8 13 7 28 

Kielitoimisto 3 2 2 7 

Kielenhuoltajat 0 1 4 5 

Mies, vaimo tai äiti  3 0 1 4 

Arvi Lind 0 0 2 2 

Opettajat  1 0 0 1 

     

Itseopiskelu      

Lukeminen tai harrastus 3 15 12 30 

Yleinen itseopiskelu 4 3 2 9 

Kielen yleinen seuraaminen  2 0 1 3 
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5)  Millaisia kielenhuolto-ongelmia tulee vastaan toimitustyössänne? 

Mainitkaa esimerkkejä. 

Kielenhuolto- 

kysymykset 

Paikallislehdet Sanomalehdet Yleisradio Yhteensä Räsäsen  

aineisto 

1. Kielelliset 

kysymykset: 

f % f % f % f % f % 

Oikeinkirjoitus 112 45 113 41 35 19 260 37 239 47,7 

Lauserakenne 41 17 48 17 45 24 134 19 28 5,6 

Muotorakenne 22 9 22 8 19 10 63 9 42 8,4 

Tyyli 11 4 15 5 19 10 45 6 45 9,0 

Merkitys 11 4 11 4 4 2 26 4 131 26,1 

Ei vastausta tai  

ei ongelmia 

6 2 5 2 5 3 16 2 0 0 

Äännerakenne 

ja ääntäminen 

0 0 0 0 13 7 13 2 7 1,4 

Muut  

kysymykset 

0 0 0 0 0 0 0 0 7 1,4 

Kielitoimistolle  

kuulumattomat  

kysymykset 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,4 

2. Muut  

kysymykset: 

          

Asenteet, 

ammattitaito  

ja käytännöt 

44 18 64 23 44 24 152 21 0 0 

Yhteensä 247 100 278 100 184 100 709 100 501 100 
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6) Kuinka tärkeänä pidätte kielenhuoltoa toimituksessanne? 

Kielenhuollon tärkeys f % 

Erittäin tärkeänä 194 84 

Melko tärkeänä 30 13 

Ei kovin tärkeänä 4 2 

Ei osaa sanoa 4 2 

Yhteensä 232 100 

 

7) Miksi? (Vastauksista kriittinen diskurssianalyysi.) 

Miksi? f % 

[Vastaa kysymykseen] 219 94 

Ei osaa sanoa 13 6 

Yhteensä 232 100 

  

8 a) Miten herkästi kielivirheisiin puututaan toimituksessanne?  

Miten herkästi puututaan? f % 

Puututaan 152 66 

Ei puututa 73 32 

Ei osaa sanoa 7 3 

Yhteensä 232 100 

 

b) Onko teillä esimerkiksi työntekijää, jonka tehtäviin kielivirheisiin 

puuttuminen kuuluu? 
 

Onko työntekijää, joka puuttuu? f % 

Ei ole 148 64 

Joku puuttuu 76 33 

Ei osaa sanoa 8 3 

Yhteensä 232 100 
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9 a) Montako työntekijää toimituksessanne on?  

Työntekijämäärä f % 

11–100 131 57 

2–5 44 19 

6–10 34 15 

101–250 18 8 

1 2 1 

Ei osaa sanoa 3 1 

Yhteensä 232 100 

 

b) Millaisia koulutustaustoja heillä on? 

Koulutustaustat f % 

[Vastaa kysymykseen] 208 90 

Ei osaa sanoa 24 10 

Yhteensä 232 100 

 

10) Miten arvioitte koulutustaustan vaikuttavan kielenhuoltoasentei-

siin toimituksessanne? 

Koulutustaustan vaikutus f % 

Vaikuttaa 120 52 

Ei vaikuta 83 36 

Ei osaa sanoa 29 13 

Yhteensä 232 100 

 

11) Joudutteko joustamaan kielenhuoltoperiaatteissanne esimerkiksi 

ilmoituksenteossa? 

Joustetaanko periaatteista? f % 

Eivät jousta tai eivät tee 121 52 

Joustavat 71 31 

Ei osaa sanoa 40 17 

Yhteensä 232 100 
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12) Saavatko paikalliset murteellisuudet tai puhekielisyydet näkyä 

toimituksenne teksteissä? 

Käytetäänkö murteellisuuksia? f % 

Kyllä 200 86 

Ei 27 12 

Ei osaa sanoa 5 2 

Yhteensä 232 100 

 

  



 

 345

13 a) Millaisia apuneuvoja käytätte toimituksenne kielenhuollossa?  

Kielenhuollon apuneuvo Paikallislehdet

f 

Sanomalehdet

f 

Yleisradio

f 

Yhteensä 

f 

Oikolukuohjelma 58 87 18 163 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen  

kielineuvonta, Kielitoimisto, Kielitoimiston nettisivut

31 59 38 128 

Terho Itkosen Kieliopas 36 64 24 124 

CD-Perussanakirja 6 22 18 46 

Oikolukija 31 12 1 44 

Ei vastausta tai ei muista 1 0 4 5 

     

Muut kirjalliset ja muut:     

Kielikello (netti- tai paperiversio) 19 22 6 47 

Kaverikysely tai kollegaraati 5 7 17 29 

Nykysuomen sanakirja 20 4 5 29 

Kielenhuollon käsikirja (Iisa, Oittinen, Piehl) 16 5 0 21 

Suomen kielen perussanakirja 13 7 1 21 

Kielioppaat 9 5 5 19 

Sivistyssanakirjat 7 2 2 11 

Internet 1 4 5 10 

Kielenhuoltaja 0 9 1 10 

Nykysuomen käsikirja 2 6 2 10 

Suomen kielen sanakirja, 

Suomen kielen oikeinkirjoitussanakirja 

5 5 0 10 

Pikkujättiläinen 7 1 0 8 

Muu ammattikirjallisuus (ei välttämättä julkaistu) 0 2 5 7 

Sanakirjat 1 0 6 7 

Nykysuomen tietosanakirja 2 3 0 5 

Tietosanakirjat, tietokirjat 4 0 1 5 

Fraasi- ja sitaattisanakirjoja 3 1 0 4 

Luentomuistiinpanot 0 4 0 4 

Synonyymisanakirja, Synonyymisanasto 2 1 1 4 

Toimituksen omat ohjeet 0 4 0 4 

Kielenhuollon luennot, 

Kielenhuollon luennot (Korhonen - Nurmi) 

1 2 0 3 

Nykysuomen käyttötieto 1 2 0 3 
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Setälä 0 3 0 3 

Arvi Lind 0 0 2 2 

Hyvää suomea 1 1 0 2 

Kartastot 0 0 2 2 

Kielikorva 0 1 1 2 

Kieliopas (Ikola), Ikolan kielenhuolto-opas 0 1 1 2 

Lehdet 2 0 0 2 

Uusi suomen kielen sanakirja (Nurmi) 0 2 0 2 

Yliopisto 1 1 0 2 

”Kaikkea muuta mahdollista” 0 0 1 1 

”Ohjekirjoja pilvin pimein” 0 1 0 1 

Alastarolla - Ylistarossa 1 0 0 1 

Ammattisuomen käsikirja 0 1 0 1 

Duden 0 0 1 1 

Facta 2001 0 1 0 1 

Joka kodin suomen kielen opas 1 0 0 1 

Kansanperinteen sanakirja 1 0 0 1 

Kielenhuollon opas 1 0 0 1 

Kielenhuolto-ohjeita (Timo Nurmi) 0 1 0 1 

Kielineuvo 1 0 0 1 

Maailman paikannimet, oikeinkirjoitusopas  

(Hakulinen) 

0 1 0 1 

Nykysuomen kielenopas 1 0 0 1 

Nykysuomen käyttöopas 1 0 0 1 

Nykysuomen oikeinkirjoitussanakirja 1 0 0 1 

Otavan oikeinkirjoitussanakirja, osa 4 0 1 0 1 

Paikallistuntemus 0 0 1 1 

Perussanasto 0 1 0 1 

Saarimaa 0 1 0 1 

Selvää suomea (Itkonen) 0 1 0 1 

Suomen kielen sanavarat 1 0 0 1 

Suomen murteiden sanakirja 1 0 0 1 

”Yksi 1940-luvun kirja” 1 0 0 1 

Ääntämisoppaat 0 0 1 1 
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b) Käytättekö apuneuvoja...? 

Apuneuvojen käyttötiheys f % 

Melko usein 91 39 

Melko harvoin 54 23 

Usein 53 23 

Harvoin 22 10 

Ei osaa sanoa 12 5 

Yhteensä 232 100 

 

14) Millaista palautetta yleisöltä tulee toimituksenne kielestä? 

Millaista palautetta tulee? f % 

Ei juuri palautetta 118 51 

Kielteistä 59 25 

[Sekä että tai ei selviä, kumpaa] 25 11 

Ei osaa sanoa 18 8 

Myönteistä 12 5 

Yhteensä 232 100 

 

15) Mitä muuta haluatte kertoa työpaikkanne kielenhuoltoperiaatteis-

ta ja -ilmapiiristä? 

Mitä muuta haluatte kertoa? f % 

[Vastaa kysymykseen] 124 53 

[Ei kysytty paikallislehdiltä] 74 32 

Ei vastausta 34 15 

Yhteensä 232 100 
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Hyvä suomenkieli, oman paikkaunnan murretietous
ja sujuva kirjoittaminen ovat paikallislehdessä
tärkeitä, juttujen sisältöä tietysti unohtamatta. 
(P1N5e)

suomenkieli - hyvä
tärkeä

-

Kieli on työkalu, jota pitää määräajoin ”teriä”. 
(P2M3e)

kieli - - -

[x ei kovin tärkeänä (itselle tärkein työkalu!)] 
(P3N4ek)
Etenkin miestoimittajat tuntuvat ottavan kielen-
huollon yksilönvapauttaan rajoittavana tekijänä. 
Kritiikinsietokyky estää hakeutumasta koulutuk-
seen ja ottamasta neuvoja vastaan. (P3N4ek)

- kielenhuolto - -

Sanomalehden lukijat odottavan virheetöntä lehteä
(P4M2m)

- - - -

Hyvä kieli arvostaa lukijoita, virheellinen aliarvioi 
(P5N5e)

kieli - hyvä
virheellinen

-

Oikein kirjoitettu suomenkieli osoittaa paneutumis-
ta ja ammattitaitoa kieltä käyttävällä alalla. 
(P6M2m)

suomenkieli
kieli

- - -

Sanotaan vaikka näin: toimitus haluaa vaalia hyvää 
suomenkieltä eikä se haluaisi olla koulujen äidin-
kielen maikkojen malliesimerkkinä kielen raiskaa-
misesta. (P7N4e)

suomenkieli
äidinkieli
kieli

- hyvä -



sisällönanalyyttinen ja diskurssianalyyttinen erittely.
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- - - - - hyvä kieli
murre
paikallisuus
sisältö

hyvä kieli Laatu

- pitää teriä - - - työkalu työkalu Väline

- - - - - työkalu
tunne

tunne
työkalu

Tunne
Väline

- - - - - lukijat
virheettömyys

virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

- - - - - hyvä kieli
lukijat
virheellisyys

hyvä kieli
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

- - - kirjoitettu - oikein kirjoitettu 
kieli
ammattitaito 

hyvä kieli
laatu

Laatu

ei haluaisi 
(olla)

- - sanotaan ei haluaisi olla hyvä kieli
vaaliminen
koulu
malli
kielen raiskaami-
nen

hyvä kieli
kielen 
kehitys
vaalimi-
nen
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vaaliminen
Vastuu
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Olemme vastuussa suomenkilen kehityksestä. Me 
annamme lukijoille malleja ja niiden on lotava 
kielellisesti mahdollisimmaan oikeita. (P8M4e)

suomenkieli - mahdollinen
oikea

me

Lehden oikea kieli on lehden laadun tae. (P9M4e) kieli - oikea -

- Sanomalehti on tuote, jonka virheettömyyteen 
lukijat ovat tottuneet jotenkin luottamaan. 
(P10M4e)

- - - -

Keskustelu auttaa huomioimaan (P11M4m) - - - -

Lukijoiden koulutustaso nousee ja toivottavasti 
myös heidän kriittisyytensä lukemaansa kohtaan. 
On noloa, jos kirjoittamalla leipänsä tienaava toi-
mittaja ei osaa käyttää kieltä oikein. Samaan aikaan
kuitenkin osa lukijoista lukee entistä vähemmän ja 
on paljolti pääkaupunkikorosteisen TV-kielen 
varassa. Lehtien, myös paikallislehden, yksi tehtä-
vä tiedonvälityksen ohella on suomen kielen vaa-
liminen, vaikka se saattaa ylevältä ja vanhahtavalta 
kuullostaakin. (P12M4e)

kieli
suomen kieli

TV-kieli entinen
pääkaupunkikoros-
teinen

-

Käytämme elävää ja oikeaoppista kieltä (P13M4m)
huollon tarvetta vähän (P13M4m)

kieli huolto oikeaoppinen -

Lehtikielessä pitää pyrkiä korrektiin ja oikeakieli-
seen ilmaisuun, koska se on arkinen malli kielen-
käytöstä. Huolimattomuuden ja sinne päin-asenteen
ei saisi antaa yleistyä. (P14N5e) 

- lehtikieli
ilmaisu
kielenkäyttö

korrekti
oikeakielinen

-



(paitsi numeraalien ja partikkelien)
SISÄLLÖNANALYYSI KRIITTINEN

DISKURSSI-
ANALYYSI

VERBIT
VERBIT

M
od

uk
se

t (
ko

nd
iti

on
aa

li)

M
od

aa
lis

uu
s

M
uu

t n
es

es
si

iv
ir

ak
en

te
et

Pa
ss

iiv
i

K
ie

lto

R
E

D
U

SO
IN

T
I 

(P
E

L
K

IS
T

Y
S)

K
L

U
ST

E
R

O
IN

T
I 

(R
Y

H
M

IT
T

E
L

Y
)

D
IS

K
U

R
SS

IT
1.

 L
aa

tu
, 2

. V
uo

ro
va

ik
ut

us
, 

3.
 V

as
tu

u,
 4

. V
äl

in
e,

  
5.

 T
un

ne
. 6

.  
V

aa
lim

in
en

 

- - on oltava - - vastuu
kielen kehitys
lukijat
malli
oikea kieli

hyvä kieli
kielen 
kehitys
vastuu ja 
mallinan-
to 
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - - - oikea kieli
laatu

hyvä kieli
laatu

Laatu

- - - - - tuote
lukijat
virheettömyys

laatu
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

- - - - - keskustelu keskuste-
lu

Vuorovaikutus

- saattaa 
kuulostaa

- - - lukijat
tunne
ammattitaito
paikallisuus
vaaliminen
tiedonvälitys

laatu
tiedonvä-
litys
tunne
vaalimi-
nen
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Tunne
Vaaliminen
Vuorovaikutus

- - - - - elävä ja oikeaoppi-
nen kieli

hyvä kieli Laatu

ei saisi (antaa 
yleistyä)

pitää pyr-
kiä 
ei saisi 
antaa yleis-
tyä 

- - ei saisi antaa 
yleistyä

oikea kieli
malli
huolimattomuus

hyvä kieli
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vastuu



FAIRCLOUGH’N ANALYYSIMALLIN SOVELLUS: SANALUOKKIEN TARKASTELUA

KAIKKIEN VASTAUSTEN 
SANALUOKKAJAKAUMA 
(substantiivit, adjektiivit, verbit ja muut)

NOMINIT
KIELTÄ NIMEÄVÄT 
SUBSTANTIIVIT

KIELTÄ 
MÄÄRITTÄVÄT
ADJEKTIIVIT

PERSOONA-
PRONOMINIT

Id
eo

lo
gi

se
st

i k
ilp

ai
le

va
t 

sa
na

t:

Sy
no

ny
m

ia
(k
ie
le
n

[lä
hi

]s
yn

on
yy

m
it)

H
yp

on
ym

ia
(k
ie
le
n

hy
po

ny
ym

it)

Sy
no

ny
m

ia
(k

ie
le

en
 li

itt
yv

ie
n 

ad
je

kt
ii-

vi
en

 [l
äh

i]s
yn

on
yy

m
it)

Pe
rs

oo
na

pr
on

om
in

it

olen hieman huolestunut suomen kielen tulevai-
suudesta. jo nyt nuorissa (tet-harjoittelijat, kesä-
toimittajat) on havaittavissa, että esim. yhdyssanat
ovat hukassa jne. sanomalehdistön pitäisi vaalia 
kieltämme ei tiukkapipoisesti ja kaavoihin kangis-
tuen, mutta säännöistä kiinni pitäen kuitenkin. 
(P15N3e)

suomen kieli
kieli

- - -

- kieli on toimittajan työkalu. Ammattilaisella on 
syytä olla kunnon työkalut. (P16M4e)

kieli - - -

-olisihan se hyvä jos voisi olla hyvänä esimerkkinä
kun jatkuvasti on tekemisissä tekstin kanssa 
(P17N4e)

- teksti - -

hävettää aamulla nähdä lehdessä hirveää kieltä
(P18M5e)

kieli - hirveä -

Osalle lukijoista lehtemme on päivän ainoa annos
kirjoitettua tekstiä. Kielen pitää olla hyvää, jotta se 
uutisjutuissa olisi täsmällistä eikä jättäisi tulkinnoi-
le sijaa. (P19M4e)

kieli teksti hyvä
täsmällinen

-

Täytyyhän painetussa sanassa olla kunnon kieli. 
Kielivirheet ärsyttävät lukijoita, pilaavat hyvät
jutut. Haluamme myös kasvattaa nuoria lukijoita
kunnon kieleen. (P20N5e)

kieli
kieli

kielivirheet - -

-tekstin uskottavuus lähtee siitä, että se on oikein 
kirjoitettu (P21M4e)

- teksti - -
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pitäisi (vaalia) pitäisi 
vaalia 

- - ei (tiukkapi-
poisesti ja 
kaavoihin 
kangistuen)

kielen tulevaisuus
vaaliminen

kielen 
kehitys
vaalimi-
nen

Vaaliminen
Vastuu

- - - - - työkalu
ammattitaito

laatu
työkalu

Laatu
Väline

olisi
voisi (olla)

voisi olla - - - esimerkki vastuu ja 
mallinan-
to

Vastuu

- - - - - tunne
ammattitaito
huono kieli

huono 
kieli
laatu
tunne

Laatu
Tunne

olisi
ei jättäisi

pitää olla - kirjoitettu ei jättäisi 
(tulkinnoille 
sijaa)

lukijat
hyvä kieli
ymmärrettävyys

hyvä kieli
tiedonvä-
litys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

- täytyy olla - painettu - hyvä kieli
virheet
tunne
lukijat
nuoret

hyvä kieli
kielen 
kehitys
tunne
vastuu ja 
mallinan-
to
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Tunne
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - kirjoitettu - uskottavuus
oikein kirjoittami-
nen

laatu Laatu
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- Ehkä lähinnä uskottavuuden vuoksi: jos toimitta-
jan kieli on kehnoa, lukijan voi olla vaikeaa uskoa 
asiasisällön paikkansapitävyyteen. Kielenhuollon 
perusasioiden pitää kuulua toimittajien ammattitai-
toon. (P22N3e)

kieli kielenhuolto kehno -

[Kielenhuolto olisi erittäin tärkeä asia.] (P23M4e)
Paikallislehdet ovat maan luetuimpia julkaisuja ja 
niiden kieli on usein esimerkkinä lukijoille, koulu-
laisille ja niin edelleen. Hyvä ja kaunis kieli vie 
tarinaa eteenpäin ja virtaa iloisesti kuin keväinen
puro Antonio Vivaldin Neljän vuodenajan Kevääs-
sä. (P23M4e)

kieli
kieli

- hyvä
kaunis

-

Kieli on toimittajan työväline, ja meillä on myös 
jonkinlainen vastuu hyvän äidinkielen ylläpitämi-
sestä. (P24N3e)

kieli
äidinkieli

- hyvä meillä

Paikallislehden tehtävä on mielestäni vaalia suo-
men kielen taitoa ja kielen monipuolisuutta. 
(P25N5e)

suomen kieli
kieli

- - -

Lehtikielen tulee olla mahdollisimman oikeakielis-
tä (P26N3m)

- lehtikieli mahdollinen
oikeakieline

-

Kielen on oltava kunnossa. Kuka sitä ylläpitää ellei 
lehti paikkakunnalla. Emme pyri kielenhuollon 
esimerkkilehdeksi, mutta keskustelemme päivittäin
näistä asioista. Yritämme saada aikaa luonnonmu-
kaista helposti luettavaa tekstiä joka olisi myös 
hyvää suomea. (P27M4e)

kieli
suomi

kielenhuolto luonnonmukainen
hyvä

-

Tekstin ymmärrettävyys, lehden uskottavuus
(P28M4e)

- teksti - -

Ammattikirjoittajien täytyy hallita oma äidinkie-
lensä, sillä myös suuri osa lukijakunnasta hallitsee
sen. Lehden luettavuus paranee huomattavasti, jos 
kielenhuolto on hallinnassa. ”Oikein” tehtyä tekstiä
on miellyttävä lukea. (P29N4e)

äidinkieli kielenhuolto
teksti

oma -
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- voi olla 
(vaikeaa) 
uskoa 
pitää kuu-
lua 

- - - uskottavuus
huono kieli
lukijat
sisältö
ammattitaito

huono 
kieli
laatu
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

olisi - - luetuimpia - paikallisuus
esimerkki
lukijat
hyvä kieli
kaunis kieli
tunne

hyvä kieli
laatu
tunne
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Tunne
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - - - työväline
vastuu
hyvä kieli
kielen ylläpitämi-
nen

hyvä kieli
kielen 
kehitys
työkalu
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vastuu
Väline

- - - - - paikallisuus
vaaliminen

vaalimi-
nen

Vaaliminen

- tulee olla - - - oikeakielisyys hyvä kieli Laatu

olisi - on oltava luettava emme pyri paikallisuus
luettavuus
hyvä kieli

hyvä kieli
tiedonvä-
litys

Laatu
Vuorovaikutus

- - - - - ymmärrettävyys
uskottavuus

laatu
tiedonvä-
litys

Laatu
Vuorovaikutus

- täytyy 
hallita 

- tehtyä - ammattitaito
äidinkieli
lukijat
luettavuus
oikein kirjoittami-
nen
tunne

hyvä kieli
laatu
tunne
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Tunne
Vuorovaikutus
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OPETTAJA OPETTAA - EMME ME. (P30M5ek) - - - me

Olen pohjimmiltani kielenhuoltoihminen ja rakas-
tan hyvää ja kaunista suomen kieltä! Kärsin ihan 
aidosti, kun joudun lukemaan huonosti kirjoitettua
tekstiä. (P31N4e)

suomen kieli teksti hyvä
kaunis

-

lehti tallentaa ja välittää tietoa ja sen tiedon pitää 
olla kaikella tavalla oikeaa (P32N4e)

- - - -

[Ei kovin tärkeänä], koska lehtikielemme ei sen-
tään ole ihan retuperällä (P33N3ek) 
.. ja koska suurimmat oikeakielisyysongelmat joh-
tuvat piintyneistä huonoista tavoista, tottumuksista
ja luuloista, vailla tietoa, ja niihin on vaikea saada 
muutosta aikaan, koska ne ovat itse kunkin kirjoi-
tustyyliin toiseksi tottumukseksi juurtuneet. Toisi-
naan, kun ennätän, taittovastaavana päätoimittajana
tosin korjailen muiden tekstiä, mutten ”huomauta”, 
etten loukkaisi toimittajien ammattituntoa. 
(P33N3ek)

- lehtikieli
oikeakieli-
syysongelmat
teksti

suuri -

Sanomalehti on samalla myös kielenhuollon ja 
oikeakielisyyden vaalija paikkakunnalla. Jos sano-
malehdessä käytetään virheellistä kieltä, on se 
huono esimerkki lukijoille. (P34M4e)

kieli kielenhuolto
oikeakielisyys

virheellinen -

[Kielenhuoltoa pidämme erittäin tärkeänä.] 
(P35M2e) 
Mielestäni lehtien tehtävä on ylläpitää sekä vaalia 
oikeaa ja hyvää suomenkieltä. (P35M2e)

suomenkieli - -
oikeaa 
hyvää

-
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- - - - emme malli vastuu ja 
mallinan-
to

Vastuu

- joudun 
lukemaan 

- kirjoitettu - hyvä kieli
kaunis kieli
tunne
huono kieli

hyvä kieli
huono 
kieli 
tunne

Laatu
Tunne

- pitää olla - - - tiedonvälitys tiedonvä-
litys

Vuorovaikutus

en loukkaisi - - - en loukkaisi tunne tunne Tunne

- - - käytetään - paikallisuus
oikeakielisyys
vaaliminen
virheellinen kieli
esimerkki
lukijat

vaalimi-
nen
vastuu ja 
mallinan-
to
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vaaliminen
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - - - tehtävä
vaaliminen
oikea kieli
hyvä kieli
kielen ylläpitämi-
nen

ammatti-
taito
hyvä kieli
kielen 
kehitys
vaalimi-
nen

Laatu
Vaaliminen
Vastuu
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sillä varmistetaan, että tieto menee oikein perille; 
kirjoitusvirheet ärsyttävät lukijoita; oikeinkirjoitus
kertoo laadusta (P36N3e)

- kirjoitusvir-
heet
oikeinkirjoi-
tus

- -

[Paikallislehti] haluaa pitää yllä korkeaa journalis-
tista tasoa, johon kielioppivirheet eivät kuulu. 
(P37M1e)

- kielioppivir-
heet

- -

Oikein kirjoitettu juttu ei ärsytä (P38M3e) - - - -

Huono kysymys. (P39M5m) - - - -

Kieli muuttuu ja omat tiedot ovat monesti vanhoja. 
Peruskoulutus ei ole antanut tarpeeksi eväitä toi-
mittajan työhön. (P40N4e)

kieli - - -

[Pidän sitä nykyisenä kännykkä- ja sp-viestien 
aikana erittäin tärkeänä], koska suomen kieli on 
muuttumassa uhkaavaa vauhtia finengelskaksi. 
Siihen vain ei liikenne kiireisissä pientoimituksissa
riittävästi aikaa. (P41M4e)
Vrt. edellinen vastaus. (P41M4e)

suomen kieli finengelska - -

Lehden kielen on oltava mahdollisimman hyvää, 
koska ihmiset ottavat kielenhuoltoasioissa oppia 
lehdistöstä. (P42M3e)

- kielenhuolto-
asiat

mahdollinen
hyvä

-
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- - - varmistetaan - tiedonvälitys
virheet
tunne 
lukijat
oikeinkirjoitus
laatu

laatu
tiedonvä-
litys
tunne
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Tunne
Vuorovaikutus

- - - - eivät kuulu journalistinen taso
kielioppi
virheet

laatu
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu

- - - kirjoitettu ei ärsytä oikein kirjoittami-
nen
tunne

laatu
tunne

Laatu
Tunne

- - - - - perustelematto-
muus

tunne Tunne

- - - - ei ole antanut kielen muuttumi-
nen
ammattitaito

laatu
kielen 
kehitys

Laatu
Vastuu

- - - - ei liikene kielen muuttumi-
nen
kiire

kielen 
kehitys

Vastuu

- - on oltava - - hyvä kieli
lukijat
malli

hyvä kieli
laatu
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus
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itsestäänselvyys. Lehden tekijän velvollisuus on 
käyttää hyvää suomen kieltä, koska lehti toimii 
kielellisenä esimerkkinä - tiedon välityksen ohessa 
(P43N3e)

suomen kieli - hyvä -

Jos sanomalehdet eivät vaali oikeaoppista suomen 
kieltä, niin kuka sitten? Hyvä suomen kieli on 
myös selkeää ja helppoa luettavaa (P44M3e)

suomen kieli
suomen kieli

- oikeaoppinen
hyvä
selkeä
helppo

-

Suomen kielen aseman säilyttäminen, lukijoiden
arvostaminen hyvää suomen kieltä käyttämällä. 
(P45M3e)

suomen kieli
suomen kieli

- hyvä -

Lukijoista joku osa tunnistaa aina jonkin kielivir-
heen = jokaisen kielivirheen lehdessä huomaa aina 
joku. Siksi lehden tekstin pitäisi olla virheetöntä. 
(P46M5e)

- kielivirhe
kielivirhe
teksti

virheetön -

[Kielenhuoltoa lehdessäni pidän äärimmäisen tär-
keänä.] (P47M4e)
Sanomalehden yksi tärkeä tehtävä on mahdolli-
simman puhtaan ja virheettömän äidinkielen vaa-
liminen. Erittäin huolestuttava asia mielestäni on, 
että kouluissa ei enää puututa riittävästi havaittui-
hin kielenkäytön horjuvuuksiin, vaan lievempiä
kielioppivirheitä, puhekielimäisyyksiä ja muotisa-
nojen käyttöä katsotaan läpi sormien. Lehtien teh-
täväksi on tullut sellaisiakin kielenhuollollisia
asioita, jotka oikeastaan kuuluisivat koululle. 
(P47M4e)

äidinkieli kielenkäytön
horjuvuudet
kielioppivir-
heet
puhekielimäi-
syydet
muotisanojen
käyttö

mahdollinen
puhdas
virheetön

-

Suomen kielen vaaliminen on yksi paikallislehtien-
kin tärkeimmistä tehtävistä. (P48N3e)

suomen kieli - - -
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- - - - - velvollisuus
hyvä kieli
esimerkki
tiedonvälitys

ammatti-
taito
hyvä kieli
tiedonvä-
litys
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - luettava eivät vaali vaaliminen
oikeaoppisuus
hyvä kieli 
selkeä kieli
helppo luettava

hyvä kieli
tiedonvä-
litys
vaalimi-
nen

Laatu
Vaaliminen
Vuorovaikutus

- - - - - suomen kielen 
asema
lukijat
lukijoiden arvos-
taminen
hyvä kieli

hyvä kieli
kielen 
kehitys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

pitäisi (olla) pitäisi olla - - - lukijat
virheet
virheettömyys

virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

kuuluisivat - - ei puututa
katsotaan
huolestuttava
havaittu

ei puututa tehtävä
puhdas kieli
virheettömyys
äidinkieli
vaaliminen

hyvä kieli
vaalimi-
nen
vastuu ja 
mallinan-
to
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu
Vastuu
Vaaliminen

- - - - - vaaliminen
paikallisuus
tehtävä

vaalimi-
nen
ammatti-
taito

Laatu
Vaaliminen
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- lukijat odottavat, että heidän saamassaan paikal-
lislehdessä jutut ovat mahdollisimman virheettö-
mästi kirjoitettuja (P49M4e)
- toimittajien ammattitaidon yksi tärkeä mittari on
oikein käytetty kieli (P49M4e)

kieli - - -

Haluamme tehdä uskottavaa lehteä; työvälineemme
on suomen kieli ja tehtävämme pyrkiä hyvään
kieliasuun (P50N4e)

suomen kieli kieliasu hyvä -

Kieli on toimittajan tärkein työväline (P51N4e) kieli - - -
(P52N4e) - - - -

Säännöllinen huolto voitelee koneistoa ja lisää 
liikkuvuutta ja luovuutta. (P53M4e)

- huolto säännöllinen -

Lehtikielen on oltava oikeankielistä suomea, koska 
lehden lukijat saavat omaan kielenhuoltoonsa vai-
kutteet lehdistä. Tärkeätä tämä on etenkin nuorten
lukijoiden osalta. (P54M5e)

suomi lehtikieli
kielenhuolto

oikeankielinen
oma

-

Media on keskeisimpiä käyttökielen muokkaajia. 
On valitettavaa, kun televisio- ja radio-ohjelmien 
tekemisessä kiinnitetään aina vain vähemmän 
huomiota tuotettavan puheen ja tekstin oikeakieli-
syyteen. Luonnollisesti tähän syyllistytään myös 
painetussa mediassa. Olisi hyvä, jos edes lähimpä-
nä lukijaa olevat paikallislehdet jaksaisivat pitää 
huolta kieliasustaan eivätkä tahallaan syyllistyisi 
kielen ²raiskaamiseen². (P55M5e)

kieli puhe
teksti
oikeakielisyys
kieliasu

- -

ilman kielenhuoltoa kieli köyhtyy ja kuivuu, muu-
tamat virheelliset muodot tai tavat pysyvät ja pa-
henevatkin ilman huoltoa (P56M4m)

kieli kielenhuolto
muodot
huolto

virheelliset -

lehti on hyvää yleiskieltä, ei murretta tai epäkelpoa
mössöä (P57M4e)

- yleiskieli
murre
mössö

hyvä
epäkelpo

-
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- - - kirjoitettu
käytetty

- lukijat
paikallisuus
virheettömyys
ammattitaito
oikea kieli

laatu
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

- - - uskottava - uskottavuus
työväline
hyvä kieliasu

hyvä kieli
laatu
työkalu

Laatu
Väline

- - - - - työväline työkalu Väline
- - - - - perustelematto-

muus
- -

- - - - - työväline
luovuus

työkalu Väline

- - on oltava oltava - oikeakielisyys
lukijat
vaikutteet
nuoret

hyvä kieli
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

olisi
jaksaisivat 
(pitää huolta)
eivät syyllis-
tyisi (raiskaa-
miseen)

- - kiinnitetään
syyllistytään
valitettava
tuotettava

eivät syyllis-
tyisi

kielen muokkaa-
minen
puhe ja teksti
oikeakielisyys
lukijat
huolenpito kie-
liasusta
kielen raiskaami-
nen

laatu
kielen 
kehitys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - - - kielen köyhtymi-
nen 
virheellisyys

kielen 
kehitys
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu
Vastuu

- - - - - hyvä kieli
murre
epäkelpo mössö

huono 
kieli
hyvä kieli

Laatu
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- Paikallislehti tavoittaa liki kaikki kuntalaiset ja on 
siten aapisen jälkeen toiseksi tärkein lukuväline. 
(P58M4m)

- - - -

Tietenkin lehdessä pitää olla mahdollisimman 
oikeakielistä tekstiä väärinymmärrysten estämisek-
si, ettei ärsytetä kieliasusta kiinni pitäviä eikä anne-
ta huonoa esimerkkiä kasvavalle nuorisolle. 
(P59N5m)

- teksti
kieliasu

mahdollinen
oikeakielinen

-

Mielestäni olemme omalta osaltamme vastuussa 
lukijoidemme kielitajusta. (P60N3e)

- kielitaju - -

Kieli on paitsi työväline, myös lehden imagonteki-
jä. Se on myös ”malli”. (P61M4m)

kieli - - -

Onhan kieli oleellinen osa meidän ainoaa myytävää 
tuotetta. (P62M4m)

kieli - - meidän

Virheetön lehtikieli on laatulehden merkki. Vastuu 
lukoille ja erityisesti koululaisille (P63M4e)

- lehtikieli virheetön -
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- - - - - paikallisuus
tavoittavuus
lukijat

laatu
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

- pitää olla - ei ärsytetä
ei anneta

ei ärsytetä
ei anneta

oikeakielisyys
ymmärrettävyys
tunne
kieliasu
esimerkki
nuoret

hyvä kieli
laatu
tunne
tiedonvä-
litys
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Tunne
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - - - vastuu
lukijat
kielitaju

vastuu ja 
mallinan-
to 
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Vastuu
Vuorovaikutus

- - - - - työväline
imago
malli

laatu
työkalu
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vastuu
Väline

- - - myytävä - tuote laatu Laatu

- - - - - virheettömyys
laatu
vastuu
lukijat
nuoret

laatu
vastuu ja 
mallinan-
to
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus
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Se on ennen ollut tärkeämpää. Kiire lisännyt levä-
peräisyyttä. Valitettavasti on tärkeämpää saada 
jutut valmiiksi ja lehti täyteen kuin että onko kieli
puhdasta. (P64M3m)

kieli - puhdas -

Hyvä kieli on kaiken kirjoittamisen ja tiedonväli-
tyksen perusta. Virhe- ja tulkintamahdollisuudet
vähenevät tarkan ja oikean kieliasun ansiosta. Lu-
kunautinto lisääntyy. (P65M5e)

kieli kieliasu hyvä
tarkka
oikea

-

[Kielenhuolto on tärkeää, minusta erittäinkin tärke-
ää], mutta käytännön syistä (aika-, työntekijä- ja 
sinnipula) rimaa joutuu joskus laskemaan. 
(P66N4e)
Huono kieli antaa ammattitaidottoman vaikutel-
man, vie huomion pääasiasta eli jutun sisällöstä, 
ärsyttää varsinkin nuorempia lukijoita suunnatto-
masti (empiiristä kokemusta löytyy omasta per-
heestä) ja siten karkottaa heitä... Toisin sanoen 
sanoma, mikä se sitten onkin, ei mene perille! 
(P66N4e)

kieli - huono

Lehti on esimerkki hyvässä ja pahassa, mutta eri-
tyisesti kielen vaalimisessa (P67N5e)

kieli - - -

Koska tässä suhteessa lehti on esikuva, malli, josta 
lukijan suorastaan pitäisi voida tarkistaa esim. 
miten tietty asia oikein kirjoitetaan. Lehti voi myös 
toimia opetusvälineenä. (P68N4e)

- - - -

Olisin voinut valita myös toisen vaihtoehdon, jotta 
emme vaikuttaisi liian tiukkapipoisilta kielipolii-
seilta. Pyrimme oikeakielisyyteen jo ihan ”luon-
nostaan”. Tavoitteena on, ettei lehti näyttäisi kie-
lenkäytössä ainakaan huonoa esimerkkiä, mutta ei 
olisi myöskään jäykän virallinen. Rentoa kieltä ei 
ole julistettu pannaan. (P69M5e)

kieli oikeakielisyys
kielenkäyttö

rento -

Haluamme pitää lehden tasokkaana, mihin oikea-
kielisyyskin kuuluu. (P70M4m)

- oikeakielisyys - -
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- - - - - kiire
puhdas kieli

hyvä kieli Laatu

- - - - - hyvä kieli
tiedonvälitys
virheet
tulkinnanvaraisuus
lukunautinto

hyvä kieli
tiedonvä-
litys
tunne
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Tunne
Vuorovaikutus

- joutuu 
laskemaan 

- ei mene (pe-
rille)

kiire
huono kieli
ammattitaito
sisältö
tunne
lukijat
nuoret
sanoman perille-
meno

huono 
kieli
laatu
tiedonvä-
litys
tunne
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Tunne
Vuorovaikutus

- - - - - esimerkki
vaaliminen

vaalimi-
nen
vastuu ja 
mallinan-
to

Vaaliminen
Vastuu

pitäisi (voida 
tarkistaa)

pitäisi
voida tar-
kistaa 
pitäisi 
voida tar-
kistaa 
voi toimia 

- - - esikuva ja malli
lukijat
oikein kirjoittami-
nen
opetusväline

hyvä kieli
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

olisin voi-
nut valita
emme 
vaikuttaisi
ei näyttäisi
ei olisi

olisin voi-
nut valita 

- kirjoitetaan
julistettu

emme vaikut-
taisi
ei näyttäisi
ei olisi
ei ole julistet-
tu

oikeakielisyys
esimerkki
ei-virallinen
rento kieli

hyvä kieli
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vastuu

- - - - - tasokkuus
oikeakielisyys

hyvä kieli
laatu

Laatu
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Voisi oikeastaan tuo ylempi kysymys koskea 
yleensä kieltä. Ja sehän on työväline, jota pitää 
huoltaa säännöllisesti. Arkisessa työssä kieli pääsee 
rappeutumaan, jos ei mieti, mitä kirjoittaa ja miksi 
kirjoittaa niin kuin kirjoittaa. Aika taistelua tämä 
kirjoittaminen ajoittain on, mutta joskus sitä onnis-
tuu ainakin joten kuten kohtuullisesti. Minulla on 
kieleen rakkaus-viha-suhde. (P71M2e)

kieli
kieli
kieli

- - minulla

Printtimedia muokkaa kansalaisten kielenkäyttöä. 
Nykyisin eivät edes tuoreet ylioppilaat hallitse 
oikeinkirjoitusohjeita, joten jos lehdetkin heittäyty-
vät asiassa suurpiirteiseksi, niin huonosti käy suo-
men kielelle. (P72N4e)

suomen kieli kielenkäyttö
oikeinkirjoi-
tusohjeita

- -

Nautin itse hyvin kirjoitetun virheettömän tekstin
lukemisesta, enkä usko olevani tässäkään asiassa
ainutlaatuinen. (P73/74N4e)
Kun lukee paljon, oppii lukemastaan myös kirjoi-
tussääntöjä. Kääntäen, myös virheet tarttuvat. Kun 
on tarpeeksi monta kertaa lukenut henkilöistä, jotka 
täyttävät 50-vuotta, alkaa uskoa, että numerot kir-
joitetaan aina tavuviivan kanssa. (Tätä ilmaisua ei 
meidän lehdissämme enää uskalleta käyttää, koska 
siitä on luvassa palkanalennus.) (P73/74N4e)

- kirjoitussään-
nöt
virheet
ilmaisu

virheetön -

Hyvä kieli lisää tekstin ymmärrettävyyttä. Väli-
merkit rytmittävät ja sävyttävät tekstiä lisää. 
(P75N5e)

kieli teksti
teksti

hyvä -

kieli on kirjoittavan toimittajan työkalu, joka on 
pidettävä terävänä, ja koska yleiskieli on sopimus, 
kaikkien sen käyttäjien pitää sitä myös noudattaa 
(S1N3e)

kieli yleiskieli - -

Kieli on meidän työkalumme ja tärkein välineem-
me. Jos se ei ole kunnossa, ei itse uutinenkaan ole 
uskottava eikä siten myöskään lehti. (S2N2e)

kieli - - -

-Jos kysymys tarkoittaa sitä, kiinnitetäänkö toimi-
tuksessa huomiota oikeaoppiseen kieleen, niin 
kyllä kiinnitetään ja oletetaan/vaaditaan että osaa 
täydellisesti (S3N3m)
-Jos kysymys tarkoittaa, että pitäisikö kielenhuol-
toa olla toimituksessa, niin kyllä pitäisi olla ja sitä 
onkin, mutta voisi olla enemmänkin (S3N3m)

kieli kielenhuolto oikeaoppinen -
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voisi kos-
kea

voisi koskea 
pitää huol-
taa 
pääsee 
rappeutu-
maan

- - ei mieti työväline
kielen rappeutumi-
nen
tunne

kielen 
kehitys
tunne
työkalu

Tunne
Vastuu
Väline

- - - - eivät hallitse kielenkäytön 
muokkaaminen
kansalaiset
nuoret
oikeinkirjoitusoh-
jeet
kielen tulevaisuus

kielen 
kehitys
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Vastuu
Vuorovaikutus

- - - kirjoitetun
kirjoitetaan
ei uskalleta

en usko
ei uskalleta

tunne
virheettömyys
virheet
malli

tunne
vastuu ja 
mallinan-
to
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu
Tunne
Vastuu

- - - - - hyvä kieli
ymmärrettävyys
tekstin rytmi ja 
sävy

hyvä kieli
tiedonvä-
litys

Laatu
Vuorovaikutus

- pitää nou-
dattaa 

- - - työkalu
yleiskieli
sopimus
velvollisuus

työkalu
vastuu ja 
mallinan-
to

Vastuu
Väline

- - - uskottava ei ole
ei ole
eikä

työkalu
uskottavuus

laatu
työkalu

Laatu
Väline

pitäisikö 
(olla)
pitäisi 
(olla)
voisi (olla)

pitäisikö 
olla 
pitäisi olla 
voisi olla 

- kiinnitetään-
kö
kiinnitetään
oletetaan
vaaditaan

- oikeaoppinen kieli hyvä kieli Laatu
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(S4M4e) - - - -

herranen aika: ellet viljele kieltäsi oikein, niin mitä 
sitten! Pilkuissa en kyllä olisi niin tarkka (S5M5e)

kieli - - -

1) Sivistynyt lukija (sellaisina kai useimmat lehdet
lukijoitaan pitävät) lukee mieluimmin moitteetonta
kieltä. 2) Jos lehtitekstissä on runsaasti kielivirhei-
tä, lukija menettää luottamuksensa kirjoittajaan ja 
sitä tietä myös jutussa esitettyihin tietoihin ja nä-
kemyksiin. 3) Huono kieli on usein epämääräistä, 
jopa harhaanjohtavaa. Lukija joutuu arvailemaan, 
mitä kirjoittaja haluaa sanoa, ja semmoiseen eivät 
lukijat pitkään suostu, kun tarjonnasta ei ole pulaa. 
(S6M5e)

kieli
kieli

lehtiteksti
kielivirheet

moitteeton
huono
epämääräinen

-

Kieli on toimittajan tärkein työkalu. Siksi se täytyy 
pitää iskussa. Jos toimittajan kielitaju ontuu, lukija
saattaa ihmetellä, onko koko lehtikään luottamuk-
sen arvoinen. Sanomalehtikieli on myös koko ajan
esimerkkinä nuorille lukijoille. (S7N4e)

kieli kielitaju
sanomalehti-
kieli

- -

Totta kai tiedonvälityksen laatu kärsii, kun kieli
tökki, sotkee asiaa, ei innosta lukemaan juttua... 
(S8M5e)

kieli - - -

Kieli on meidän työvälineemme, sen on oltava 
kunnossa. (S9N4e)

kieli - - -

Se helpottaa käytännön töitä toimituksessa, jutuissa
on vähemmän käsiteltävää ja oikoluettavaa. 
(S10N3e)

- - - -

Kieli on meidän ammattilaisten työkalu. Ei sähkö-
mieskään hommiaan tee sekundavälineillä. Kun 
tekstiä tekee joka päivä vuosikausien ajan, tulee 
sen käyttöön väistämättä oma persoonallinen ot-
teensa. Saattaa välillä olla hyvä ravistaa vanhat 
vaatteet päältä, ja kokeilla vaikkapa pukua päälle, 
jotta yksitoikkoisuus ei voita alaa. Kielenhuollolla
toimituksissa on juuri siksi tärkeä merkitys. 
(S11M4e)

kieli teksti
kielenhuolto

- -
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- - - - - perustelematto-
muus

- -

en olisi - - - ellet viljele
en olisi

kielen viljely oi-
kein

vaalimi-
nen

Vaaliminen

- joutuu ar-
vailemaan 

- esitettyihin eivät suostu
ei ole

lukijat
moitteeton kieli
kielivirheet
luottamus
huono kieli
epämääräisyys
harhaanjohtavuus
kilpailu

huono 
kieli
hyvä kieli
laatu
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

- täytyy pitää 
saattaa 
ihmetellä 

- - - työkalu
kielitaju
lukijat
luottamus
esimerkki
nuoret

ammatti-
taito
työkalu
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus
Vastuu
Väline

- - - - ei innosta laatu
tökkivä kieli
tiedonvälitys
tunne

huono 
kieli
laatu
tiedonvä-
litys
tunne

Laatu
Tunne
Vuorovaikutus

- - on oltava - - työväline työkalu Väline

- - - käsiteltävä
oikoluettava

- työvaiheiden hel-
pottaminen

työkalu Väline

- saattaa olla - - ei tee
ei voita

työkalu työkalu Väline
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[Sanomalehti] katsoo yhdeksi perustehtäväkseen
vaalia suomen kieltä. (S12M5e)

suomen kieli - - -

Lukijoilta tulee paljon palautetta, jos lehdessä on 
kielenhuollollisia virheitä toistuvasti. (S13N2e)

- virheet kielenhuollollinen -

tiedotusvälineiden yksi tehtävä on vaalia suomen-
kielen rikkautta ja ilmaisuvoimaa (S14N5e)

suomenkieli - - -

Kieli on toimittajan työkalu, totta kai se on tärkeä
asia. Jos ei kieli ole kunnossa, ei juttukaan voi olla 
hyvä. (S15N4e)

kieli
kieli

- - -

Kieli on toimittajan työkalu. Jos kielitaju ei toimi, 
koko juttu tökkii. Toimittajana huomaan käytän-
nössä sellaisen asian, että toisina päivinä kieli su-
juu paremmin kuin toisina. Sen huomaa erityisesti 
vieraita kieliä puhuessa, mutta myös äidinkieltä
kirjoittaessa. Se on varmaankin kytköksissä omaan
luovuuteen ja sen hetkittäiseen tukkeutumiseen 
syystä tai toisesta. Toisina päivinä juttu syntyy 
kevyesti, mieleen tulee hyviä ilmauksia ja osuvia 
sanoja ja toisinaan kielen kanssa joutuu taistele-
maan löytääkseen sopivat sanat. Tähän ehkä vai-
kuttaa myös esim. haastateltavan käyttämä kieli, 
joka innostaa/tukkii toimittajan kielentuottamista 
sekä aihe, josta juttua on kirjoittamassa. Olen myös 
huomannut, että jos en paneudu omaan kielenhuol-
tooni ja vaivaa kielipäätäni, niin toistelen itseäni, 
samoja ja samantapaisia lauseita jutusta toiseen. 
Joskus oikein tuskastuu, kun ei osaa kiinnostavasti, 
mutta silti osuvasti ilmaista jotain asiaa, vaan il-
maisee sen tavallisen latteasti eli menee yli siitä, 
mistä aita on matalin. (S16N3e)

kieli
kieli
kieli
äidinkieli
kieli

kielitaju
ilmaukset
kielenhuolto
kielipää

vieras
hyvä
oma

-

Jotta teksti olisi mahdollisimman puhdasta ja oike-
aa suomea (S17M4e)

suomi teksti mahdollinen
puhdas
oikea

-

Kieli muuttuu koko ajan, toimitusten pitäisi seurata 
perässä eikä vannoa jonkun vanhan käytännön 
piikkiin, toisaalta lehtikieli ei voi olla puhuttua 
kieltä kuin ehkä nuorten sivulla joissakin haastatte-
luissa (S18N4m)

kieli
kieli

lehtikieli - -
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- - - - - perustehtävä
vaaliminen

ammatti-
taito
vaalimi-
nen

Laatu
Vaaliminen

- - - - - lukijat
virheet

virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

- - - - - vaaliminen
kielen rikkaus ja 
ilmaisuvoima

vaalimi-
nen

Vaaliminen

- ei voi olla - - ei ole
ei voi olla

työkalu
kunnossa oleva 
kieli

hyvä kieli
työkalu

Laatu
Väline

- joutuu 
taistele-
maan 

- haastateltava ei toimi
en paneudu
[en] vaivaa
ei osaa ilmais-
ta

työkalu
kielitaju
äidinkieli
luovuus
kiinnostavuus
tunne

ammatti-
taito
tunne
työkalu

Laatu
Tunne
Väline

olisi - - - - puhdas kieli
oikea kieli

hyvä kieli Laatu

pitäisi (seura-
ta)

pitäisi 
seurata 
ei voi olla 

- puhuttu ei[kä] vannoa
ei voi olla

kielen muuttumi-
nen
ei-puhekieli

kielen 
kehitys

Vastuu
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Sanomalehden yksi tehtävä on huolehtia suomen 
kielen puhtaudesta. (S19N2-)

suomen kieli - - -

Sanomalehtien on oltava kielellisestikin virheettö-
miä (S20N5e)

- - virheetön -

On tärkeää vaalia suomenkielen oikeinkirjoitusta
myös paikallislehden sivuilla. Se on velvollisuus 
lehden lukijoita kohtaan. (S21N4e)

suomenkieli oikeinkirjoi-
tus

- -

olemme esimerkkinä, lukijatkin tarkkoja, yleisesti 
käytettävä, ymmärrettä yleiskieli on edellytys vies-
tin perillemenoon (S22N4e)

- yleiskieli - -

Elävä ja virheetön kieli on toimittajan yksi aivan 
tärkeimpiä työkaluja. Hyvä asiaporoosa helpottaa 
myös lukijan asemaa. Lehden luku on kovaa työtä 
ja vielä kovemmaksi se muuttuu, jos teksti on vai-
keatajuista tai johtaa jopa harhaan epätäsmällisyy-
tensä tai virheidensä vuoksi. (S23M5e)

kieli teksti
asiaproosa
virheet

virheetön
hyvä
vaikeatajuinen

-

Tekstin selkeyden vuoksi. Suomen kielen rikkau-
den säilymiseksi, huolimaton kieli vähentää lehti 
lehdeltä kielen arvostusta. (S24N4e)

suomen kieli
kieli
kieli

teksti huolimaton -
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- - - - - tehtävä
puhdas kieli

ammatti-
taito
hyvä kieli

Laatu

- - on oltava oltava - virheettömyys virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu

- - - - - vaaliminen
paikallisuus
velvollisuus
lukijat

ammatti-
taito
vaalimi-
nen
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vaaliminen
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - käytettävä
ymmärrettävä

- esimerkki
lukijat
ymmärrettävyys
yleiskieli
viestin perillemeno

tiedonvä-
litys
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Vastuu
Vuorovaikutus

- - - - - elävä kieli
virheetön kieli
työkalu
lukijat
vaikeatajuisuus
harhaanjohtavuus
epätäsmällisyys
virheet

tiedonvä-
litys
työkalu
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus
Väline

- - - - - selkeys
kielen rikkauden 
säilyminen
huolimaton kieli
kielen arvostus

laatu
tiedonvä-
litys
kielen 
kehitys

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus
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Hyvä kieli on välttämätön lehden tekemisessä. 
Meillä on siitä myös vastuu. (S25M5e)

kieli - hyvä
välttämätön

-

Huolellisuus kautta koko toimitustyön antaa pa-
remman kokonaisvaikutelman. Painetulla sanalla
myös vastuu yleisestä kielen muokkauksesta. 
(S26N3e)

kieli - - -

Hyvä kieli helpottaa tekstin lukemista; tai vastaa-
vasti huono kieli sotkee asioita. (S27M4e)

kieli
kieli

teksti hyvä
huono

-

Myös sanomalehden uskottavuuteen vaikuttaa se, 
millaista kieltä siinä kirjoitetaan. Maakunnallinen
sanomalehti on yleistiedotusväline, jonka uutisteks-
teissä on käytettävä hyvää suomen kieltä. 
(S28M4e)

kieli
suomen kieli

uutistekstit hyvä -

Kieli on toimittajan perustyökalu. (S29M2e) kieli - - -
Kieli on toimittajan tärkeimpiä työvälineitä. Medi-
alla on velvollisuus kirjoittaa ja puhua puhdasta
kieltä. Olemme tavallaan kielenhuollon ”portinvar-
tijoita” suuren yleisön suuntaan. (S30M3e)

kieli
kieli

kielenhuolto puhdas -

Kieli rapistuu, urautuu ja sanavalinnat heikenevät. 
Huonokielisyys merkitsee useimmiten epätäsmäl-
listä ja kieliopillisesti huteraa ilmaisua. (S31N3e)

kieli sanavalinnat
huonokieli-
syys
ilmaisu

epätäsmällinen
hutera

-

Yksinkertaisesti: kieli on toimittajan työväline. 
(S32M2e)

kieli - - -
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- - - - - hyvä kieli
vastuu

hyvä kieli
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vastuu

- - - painetulla - huolellisuus
kokonaisvaikutel-
ma
vastuu
kielen muokkaus

laatu
kielen 
kehitys
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vastuu

- - - - - hyvä kieli
lukemisen helpot-
taminen
huono kieli
asioiden sotkemi-
nen

huono 
kieli
hyvä kieli
tiedonvä-
litys

Laatu
Vuorovaikutus

- - on käytettävä kirjoitetaan
käytettävä

- uskottavuus
maakunnallisuus
yleistiedotusväline
hyvä kieli

hyvä kieli
laatu
tiedonvä-
litys

Laatu
Vuorovaikutus

- - - - - perustyökalu työkalu Väline
- - - - - työväline

velvollisuus
puhdas kieli
yleisö (vrt. lukijat)

hyvä kieli
työkalu
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus
Väline

- - - - - kielen rapistumi-
nen
kielen urautuminen
sanavalintojen 
heikkeneminen
epätäsmällisyys
kieliopillinen hute-
ruus

huono 
kieli
kielen 
kehitys
tiedonvä-
litys

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - - - työväline työkalu Väline
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Lehtikieli on mielestäni esimerkkinä lukijoille ja 
kaikille kielenkäyttäjille. Oikeakielisyys on myös 
ehto viestin ymmärtämiselle. (S33N3e)

- lehtikieli
oikeakielisyys

- -

Hyvää kieltä sisältävä lehti antaa luotettavamman 
kuvan itsestään. Uutisaiheissa rimaa joudutaan 
siirtämään tarpeen mukaan, joten jutussa käytettä-
vään kieleen ei enää kaipaa ylimääräistä häilyvyyt-
tä. (S34M3e)

kieli
kieli

- hyvä -

Toimittajat tekevät työtä kielen kanssa ja se on 
julkista. Toimittajien pitäisi taitaa kielioppi ja oi-
keakielisyys, jos keiden. Huono kieli herättää myös 
epäilyt asiasisällön paikkansapitävyydestä. 
(S35N4e)

kieli
kieli

kielioppi
oikeakielisyys

huono -

Huono kieli antaa lukijalle kuvan, että lehteä teh-
dään huolimattomasti. Jos teksti on kieleltään huo-
noa, niin mistä lukija tietää, onko sen sisältö yhtään 
laadukkaampaa. (S36M2e)

kieli
kieli

teksti huono
huono

-

Kieli on toimittajan tärkein työväline. Sisältö ei 
ratkaise, ellei siitä saa mitään selvää. (S37N2e)

kieli - - -

Oikeakielisyys on ammattitaidon merkki. Kielen
raiskaaminen ei ainakaan edistä sitä, että asiat
välittyisivät lukijoille oikein. (S38N2e)

- oikeakielisyys - -
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- - - - - esimerkki
lukijat ja kaikki 
kielenkäyttäjät
oikeakielisyys
viestin ymmärtä-
minen

hyvä kieli
tiedonvä-
litys
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

- joudutaan 
siirtämään 

- joudutaan
luotettavam-
man
käytettävään

ei kaipaa hyvä kieli
luotettavuus
kuva
ei-häilyvyys

hyvä kieli
laatu
tiedonvä-
litys

Laatu
Vuorovaikutus

pitäisi (taitaa) pitäisi 
taitaa 

- - - julkisuus
kielioppi
oikeakielisyys
ammattitaito
huono kieli
paikkansapitävyys

huono 
kieli
laatu

Laatu

- - - - - huono kieli
huolimattomuus
laadukkuus
lukijat

huono 
kieli
laatu
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

- - - tehdään ei ratkaise
ei saa

työväline
selvän saaminen 
sisällöstä

tiedonvä-
litys
työkalu

Vuorovaikutus
Väline

välittyisivät - - - ei edistä ammattitaito
kielen raiskaami-
nen
asioiden välittymi-
nen lukijoille

hyvä kieli
laatu
kielen 
kehitys
tiedonvä-
litys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus
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Miksi tällaista kysytään väitöstutkimuskyselyssä?
Muutenkin olisin odottanut, että jos tehdään väitös-
tasoista kyselyä, kysymykset olisivat olleet ”kehit-
tyneempiä” (S39M4e)

- - - -

Olemme yleislehti, jolla on suuri lukijakunta. Pitäi-
si antaa mallia hyvästä kielenkäytöstä. (S40N2e)

- kielenkäyttö hyvä -

Tehvävämme on kirjoittaa hyvä suomea. (S41N3e) suomi - hyvä -

toimittajan työ velvoittaa käyttämään hyvää suo-
menkieltä (S42N4e)

suomenkieli - hyvä -

- Sanomalehden tulee ylläpitää hyvää suomen 
kielen tasoa ja taitoa. Väärät esimerkit leviävät 
nopeasti. (S43M4e)

suomen kieli - hyvä -

Lukijat kärsivät huonosta kielestä. (S44M4m) kieli - huono -
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olisin odotta-
nut
olisivat olleet 
(kehittyneem-
piä)

- - - - perustelematto-
muus

tunne Tunne

pitäisi (antaa) pitäisi 
antaa 

- tehdään - yleislehti
lukijat
malli
hyvä kielenkäyttö

hyvä kieli
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - - - tehtävä
hyvä kieli

ammatti-
taito
hyvä kieli

Laatu

- - - - - velvoite
hyvä kieli

hyvä kieli
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vastuu

- tulee yllä-
pitää 

- - - hyvä kielen tason 
ja taidon ylläpitä-
minen
väärät esimerkit

kielen 
kehitys
vastuu ja 
mallinan-
to
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu
Vastuu

- - - - - lukijat
tunne
huono kieli

huono 
kieli
tunne
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Tunne
Vuorovaikutus
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Sanomalehden lukija oppii kieltä myös lehdestä, 
siksi kielen on oltava mahdollisimman tarkkaa ja 
virheetöntä. (S45N4e)

kieli
kieli

- mahdollinen
tarkka
virheetön

-

Täytyykö tämmöistä kysyä? (S46M5e) - - - -

Kieli on toimittajan tärkein työväline. Viestin ym-
märtämiseksi on osattava käyttää oikeaa ja täsmäl-
listä kieltä. (S47M5e)

kieli
kieli

- oikeaa
täsmällinen

-

Hyvä kieli on toimittajan tärkein työkalu. 
(S48M4e)

kieli - hyvä -

Sanomalehti on tärkeä tiedonvälittäjä. Jo uskotta-
vuuden takia kielen on oltava korrektia, jota se voi 
olla ollessaan myös elävää tai eri tyylilajeilla kir-
joitettua. Lehdet kampanjoivat tarmokkaasti ”Sa-
nomalehti opetuksessa”, parasta kampanjaa on 
päivittäin näyttää hyvää esimerkkiä. Hyvää tekstiä
on ilo lukea. (S49N5e)

kieli teksti korrekti
hyvä

-

Väärin kirjoitetut jutut jättävät amatöörimäisen
vaikutuksen ja ärsyttävät, vaikka aihe olisi mielen-
kiintoinen-kin. (S50M4e)

- - - -

(S51M4e) - - - -

Kirjoittaja ei ole koskaan valmis. (S52N4e) - - - -

Lehtikielen on oltava selvää ja yksinkertaista
(S53M6e)

- lehtikieli selvä
yksinkertainen

-

Kieli on toimittajan työkalu, se ei saa olla kesäte-
rässä (S54M5e)

kieli - - -
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- - on oltava - - lukijat
malli
tarkkuus
virheettömyys

virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

- täytyykö 
kysyä 

- - - perustelematto-
muus

tunne Tunne

- - on osattava osattava - työväline
viestin ymmärret-
tävyys
oikea kieli
täsmällinen kieli

hyvä kieli
tiedonvä-
litys
työkalu

Laatu
Vuorovaikutus
Väline

- - - - - hyvä kieli
työkalu

hyvä kieli
työkalu

Laatu
Väline

- voi olla on oltava oltava - tiedonvälitys
uskottavuus
korrekti kieli
elävä kieli
eri tyylilajeilla 
kirjoitettu kieli
esimerkki
tunne
hyvä teksti

hyvä kieli
laatu
tiedonvä-
litys
tunne
vastuu ja
mallinan-
to

Laatu
Tunne
Vastuu
Vuorovaikutus

olisi - - kirjoitetut - väärin kirjoittami-
nen
amatöörimäinen 
vaikutelma
tunne

laatu
tunne
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu
Tunne

- - - - - perustelematto-
muus

- -

- - - - ei ole ammattitaito laatu Laatu

- - on oltava oltava - selvä kieli
yksinkertainen 
kieli

tiedonvä-
litys

Vuorovaikutus

- ei saa olla - - ei saa olla työkalu työkalu Väline
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TÄYTYYHÄN LEHTIKIELEN OLLA HYVÄÄ
JA OIKEIN JA TUORETTA. LÄTINÄ
HARMITTAA ITSEÄ JA LUKIJOITA. (S55M5e)

- lehtikieli
lätinä

hyvä
tuore

-

Tökeröitä kielioppivirheitä näkee tekstissä
(=lehdessä) turhan usein ja ne harmittaa ja hävet-
tää. Hävettää koska lehden pitäisi pystyä kirjoitta-
maan niin, että koululaisetkin oppivat oikean kie-
len. (S56N5e)
Yksi syy lisääntyneisiin kielioppivirheisiin ovat 
(ymmärtääkseni) oikolukuohjelmat, koska luote-
taan niihin eikä oikoluku ymmärrä sanan toistoja ja 
vääriä sijamuotoja. Toimittaja vaihtaa sanaa ja 
unohtaa korjata läheiset sanat tai poistaa korjatun. 
Tämä tosin on vain epäilyä koska teen töitä yksin 
enkä näe muitten kirjoittamista, mutta siltä vaikut-
taisi. Käsittämätöntä viiskymppiselle on nuorison
(alle nelikymppisten) tietämättömyys yhdyssanojen
kirjoittamisesta. Mitä kouluopetuksessa on muutet-
tu, koska ja miksi? Jonkun vuoden takainen virhe
unohtaa sananväli pisteen jälkeen näyttää poistu-
neen (oikolukuohjelmien ansiosta?) (S56N5e)

kieli kielioppivir-
heet
teksti
kielioppivir-
heet

tökerö
oikea

-

Kieli on kaiken perusta. Jos se on virheellistä, on 
mahdollisuus väärinymmärrykseen suurempi kuin 
muutoin. Eri kirjoitustavoista ja lukutottumuksista
johtuvaan väärinymmärrykseen on kuitenkin aina 
olemassa. (S57M4e)

kieli - virheellinen -

Työn perusvaatimuksiin kuuluu kirjoittaa mahdol-
lisimman virheetöntä kieltä. Toivottavasti myös 
elävää kieltä. (S58M4e)

kieli
kieli

- mahdollinen
virheetön

-

Kielikorva ei kerro kaikille totuutta. (S59M3m) - kielikorva - -

Kieli on toimittajan ensisijainen työkalu. (S60M4e) kieli - - -
Anteeksiantamattoman pahoja mokia ei meillä 
mielestäni ole. Olisi kuitenkin tärkeää saada ne 
pienetkin virheet pois. (S61M2m)

- mokat
virheet

paha
pieni

-
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- täytyy olla - - - hyvä kieli
oikea kieli
tuore kieli
lätinä
tunne
lukijat

huono 
kieli
hyvä kieli
laatu
tunne
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Tunne
Vuorovaikutus

pitäisi (pystyä 
kirjoittamaan)
vaikuttaisi

pitäisi
pystyä 
kirjoitta-
maan
pitäisi 
pystyä
kirjoitta-
maan

- luotetaan
lisääntynei-
siin
korjattu
muutettu

ei ymmärrä
en näe

kielioppivirheet
tunne
velvollisuus
nuoret
oikea kieli

hyvä kieli
tunne
vastuu ja 
mallinan-
to
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Tunne
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - - - kaiken perusta
virheellisyys
väärinymmärrys

tiedonvä-
litys
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu
Vuorovaikutus

- - - - - virheetön kieli
elävä kieli

hyvä kieli
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu

- - - - ei kerro ammattitaito laatu Laatu

- - - - - työkalu työkalu Väline
olisi (saada) - - - ei ole virheet laatu

virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu
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Oikein kirhjoitettu on oikein kirjoitettu. (S62M4m) - - - -

Sanomalehtitekstin tulee olla mahdollisimman 
oikeakielistä. On noloa, jos ammattilaiset tekevät 
tökeröitä kielioppivirheitä. Virheet luovat myös 
huolimattoman yleisilmeen lehdelle. Sanomalehti-
teksti on jokapäiväistä käyttötavaraa, joka mieles-
täni toimii jossain määrin myös mallina ihmisille ja 
siksi on väliä sillä, millaista kieltä toimittajat käyt-
tävät. Huono kieli vaikeuttaa joskus myös tekstin
ymmärtämistä. (S63N4e)

kieli
kieli

sanomalehti-
teksti
kielioppivir-
heet
virheet
sanomalehti-
teksti
teksti

mahdollinen
oikeakielinen
tökerö
huono

-

Sanomalehti on esimerkkinä hyvästä kielestä. 
(S64N2e)

kieli - hyvä -

Kielen selkiinnyttäminen ja yhdenmukaistaminen 
esim. nuorten/varttuneemman väen kieli, joskus 
jopa ymmärtämisvaikeuksia. (S65M5m)

kieli
kieli

- - -

lehdessä kielen on oltava täsmällistä ja huolellista, 
lehtiä käytetään oppimateriaalina (S66N5e)

kieli - täsmällinen
huolellinen

-

Tekstin selkeys on toimitustyössä tärkeintä
(S67M5e)

- teksti - -

-- Kielenhuolto on arvostettu ”korkelle” [sanoma-
lehdessä]. Lähes jokainen pyrkii olemaan huolelli-
nen, pitämään tiedot päivitettyinä jne. Puututaan 
joka aamu lehtikritiikissä, jos lehdessä kardinaali-
munauksia tai edes pieniä kielivirheitä. -- (S68N4-)

- kielenhuolto
kardinaali-
munaukset
kielivirheet

pieni -

Lehti elää hyvästä , elävästä ja puhtaasta kielestä. 
Hyvä kieli on uskottavuuskysymys. (S69N5e)

kieli
kieli

- hyvä
puhdas
hyvä

-
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- - - kirjoitettu
kirjoitettu

- hyvä kieli hyvä kieli Laatu

- tulee olla - - - oikeakielisyys
tunne
kielioppivirheet
huolimaton yleis-
ilme
malli
huono kieli
ymmärrettävyys

huono 
kieli
hyvä kieli
laatu
tiedonvä-
litys
tunne
vastuu ja 
mallinan-
to
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu
Tunne
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - - - esimerkki
hyvä kieli

hyvä kieli
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vastuu

- - - - - selkiinnyttäminen
yhdenmukaistami-
nen
nuorten kieli
varttuneiden kieli
ymmärtämisvai-
keudet

kielen 
kehitys
tiedonvä-
litys

Vastuu
Vuorovaikutus

- - on oltava käytetään
oltava

- täsmällisyys
huolellisuus
velvollisuus
malli

hyvä kieli
tiedonvä-
litys
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - - - selkeys tiedonvä-
litys

Vuorovaikutus

- - - puututaan
arvostettu
päivitetty

- kielivirheet
virheisiin puuttu-
minen

laatu
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu

- - - - - hyvä kieli
elävä kieli
puhdas kieli
uskottavuus

hyvä kieli
laatu
ammatti-
taito

Laatu
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Hyvässä lehdessä ei saisi olla lainkaan kielivirhei-
tä. (S70M2m)

- kielivirheet - -

Virheet ärsyttävät lukijoirta. (S71M4e) - virheet - -

Sanomalehden on pyrittävä pitämään yllä mahdol-
lisimman puhdasta suomen kieltä, siis olemaan
hyvänä esimerkki-nä lukijoille. (S72M3e)

suomen kieli - mahdollinen
puhdas

-

(S73M3e) - - - -

Yleisesti ottaen toimittajat haluavat olla ammatti-
taitoisia ja kirjoittaa oikein. Toisille oikeakielisyys
on kuitenkin tärkeämpää kuin toisille. Yksi ei viitsi 
päivittää tietojaan, mutta toinen pohtii aktiivisesti 
sitä, mitä muotoa nykyään jostakin ilmauksesta
suositaan. (S74N2m)

- oikeakielisyys
muoto
ilmaus

- -

Suurin osa porukka on pitkän linjan tekijöitä, joilla 
on oma tyylinsä ja sitä kautta omat virheensä. Niitä 
on vaikea karsia. (S75M3e)

- virheet oma -

Typerät vihreet leimaavat koko lehteä. Antavat 
huolimattoman kuvan (S76M5e)

- virheet typerät -
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ei saisi (olla) ei saisi olla - - ei saisi olla hyvä lehti
virheellisyys

laatu
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu

- - - - - virheet
tunne
lukijat

laatu
tunne
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Tunne
Vuorovaikutus

- - on pyrittävä pyrittävä - velvollisuus
puhdas kieli
kielen ylläpitämi-
nen
esimerkki
lukijat

hyvä kieli
kielen 
kehitys
laatu
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - - - perustelematto-
muus

- -

- - - suositaan ei viitsi ammattitaito
oikein kirjoittami-
nen
oikeakielisyys
yksilöllisyys

hyvä kieli
laatu

Laatu

- - - - - tyyli
virheet

virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu

- - - - - tunne 
virheet
huolimattomuus

laatu
tunne
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu
Tunne
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[Myös ammattikirjoittajien kielikorva rapistuu, 
erityisesti vakavia sanajärjestys- ja viittausvirheitä 
on kokeneidenkin toimittajien teksteissä paljon, 
nuoremmat vasta opiskelevat tai juuri valmistuneet 
toimittajat ovat menettäneet varsin laajasti tajun 
siitä, milloin sana kirjoitetaan yhteen, milloin on 
kyse sanaliitosta, hyvin usein tavallisenkin tuntui-
sia yhdyssanoja näkee kirjoitetta-van erikseen 
tyyliin: vuosi ennuste ja niin kuin, nuoremmilla 
näkyy pettävän usein myös subjektin ja predikaatin 
kongruenssi, erityisesti, jos lauseessa on kyseessä 
käännetty sanajärjestys, sanojen rektiota ei aina 
tajuta ja valenssinkin kanssa on niin ja näin, esim. 
Konginkankaan turma hiljensi, kun ao. verbi vaatii 
selkeästi objektin eli hiljensi kenet.
Kapulakieltäkin näkee, erityisesti silloin, kun juttu 
pohjautuu annettuun tiedotteeseen.
Toimittajat näköjään myös luottavat liikaa tietoko-
neen oikolukuohjelmiin, se voi huomata kirjoitus-
virheet, mutta kielioppivirhei-tähän se ei yleensä 
näe. (S77N4)]
Edellä luettelemistani syistä. Kielivirheet ovat 
usein sellaisia, että ne vaikuttavat lauseen merki-
tykseen, ja lukijalta vaadi-taan hyvää tahtoa, että 
hän ymmärtää, mitä oikein sanotaan. Sitä paitsi 
lehdillä on vastuu kielestä. Painettu sana antaa mal-
lin muille kielen käyttäjille. Jos malli on väärä, 
kuka osaa enää kirjoittaa mitään oikein. (S77N4e)

kieli
kieli

kielivirheet - -

sanomalehden tärkeimpiä tehtäviä on pitää äidin-
kieli kunnialle (S78M5e)

äidinkieli - - -

Sanomalehden kielen pitää olla hyvän yleiskielen
mukaista, koska hyvin monelle lukijalle lehden 
kieliasu tarkoittaa samaa kuin oikein kirjoitettu 
kieli. Hyvän kielen osaajia taas ärsyttää suunnat-
tomasti, jos lehti tulvii kirjoitus- ja oikeakielisyys-
virheitä. Hyvä ja oikein kirjoitettu kieli kielii myös 
luotettavuutta. (S79M4e)

kieli
kieli
kieli
kieli

yleiskieli
kieliasu
kirjoitus- (ja)
oikeakie-
lisyysvirheet

hyvä
yleiskielen mukai-
nen
hyvä
hyvä

-
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- - vaaditaan
sanotaan
painettu

- ymmärrettävyys
lukijat
vastuu
väärä malli
virheet

laatu
tiedonvä-
litys
vastuu ja 
mallinan-
to
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - - - tehtävä
äidinkieli

vastuu ja 
mallinan-
to

Vastuu

- pitää olla - kirjoitettu
kirjoitettu -

- yleiskieli
lukijat
malli
hyvä kieli
tunne
oikein kirjoittami-
nen
luotettavuus

hyvä kieli
laatu
tunne
vastuu ja 
mallinan-
to
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Tunne
Vastuu
Vuorovaikutus
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Sanomalehden pitää olla puhtaan suomen edelläkä-
vijä. Sanomalehteä käytetään paljon apuna opetuk-
sessa. (S80N4e)
Opet-tajien on voitava luottaa, että sanomalehden
käyttämä kieli on sellaista, jolla yo-
kirjoituksissakin pärjää. (S80N4e)

suomi
kieli

- puhdas -

Koska sitä ei käytännössä ole muuta kuin jokunen 
satunnainen luento 1-2 kertaa vuodessa, eivätkä 
kaikki tule sinnekään, eivät etenkään ne jotka sitä 
eniten tarvitsisivat. (S81N4e)

- - - -

Siellä tulee yllättävän paljon esille asioita, jotka 
eivät olekaan niin kuin on luullut sen olevan (esim. 
määritelmät siitä, mitkä sanat kirjoitetaan yhteen, 
mitkä erikseen) (S82N4m)

- - - -

Tekstiä on helppo lukea, kun se on hyvää, laadu-
kasta ja oikein kirjoitettua. Lehtiteksti toimii myös 
esimerkkinä muille. (S83N2e)

- teksti
lehtiteksti

helppo
hyvä
laadukas

-

Pelataan kielellä, hyvällä suomen kielellä, ja luki-
joissa on aina myös kielentaitajia, jotka kärsivät 
virheistä (S84M5e)

kieli
suomen kieli

virheet hyvä -

Sanomalehden kieli vaikuttaa paljolti lehden luki-
joiden käyttämään kieleen (S85M6e)

kieli
kieli

- - -

Osoittaa osaltan lehden luotettavuuden (S86M4e) - - - -
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- pitää olla 
on voitava 
luottaa

on voitava 
luottaa

käytetään
voitava
käyttämä

- puhdas kieli
edelläkävijä
malli
opettajat
nuoret

hyvä kieli
laatu
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

tarvitsisivat - - - ei ole
eivät[kä] tule
eivät

kielenhuolto = 
kurssi?

laatu Laatu

- - - kirjoitetaan - kielenhuolto = 
kurssi?

laatu Laatu

- - - kirjoitettu - luettavuus
hyvä teksti
laadukas teksti
oikein kirjoitettu 
teksti
esimerkki

hyvä kieli
laatu
tiedonvä-
litys
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - pelataan - hyvä kieli
lukijat
tunne
virheet

hyvä kieli
tunne
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Tunne
Vuorovaikutus

- - - käyttämään - lukijat
malli

vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Vastuu
Vuorovaikutus

- - - - - luotettavuus laatu Laatu
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Sanomalehti on tärkeä kielellinen vaikuttaja, ja 
toimittajalla on siksi vastuu käyttämänsä kielen
oikeellisuudesta. Lehdessä käytettävä kieli tarttuu 
lukijoihin, myös sen virheet: näin luki lehdessä, 
näin on siis oikein. (S87N4e)

kieli
kieli

virheet - -

Oikeakielisyys on yksi sanomalehden uskottavuu-
den / luotettavuuden peruskivistä. Hyvä, kieliopilli-
sesti oikea suomen kieli on merkittävä tekijä asiasi-
sällön välittämisessä lukijalle. (S88M4e)

suomen kieli oikeakielisyys hyvä
oikea

-

Kielenhuollon suhteen ei voi olla tarpeeksi tarkka. 
Oikeakielisyys on sivistystä. (S89N3e)

- kielenhuolto
oikeakielisyys

- -

Kertaus on opintojen äiti. (S90N6m) - - - -

KOSKA TAIDOT NÄYTTÄVÄT OLEVAN 
HELVETIN PUUTTEELLISET (S91N5e)

- - - -

Koska toimittajan työssä tärkein instrumentti on 
kieli, on kielen oltava kieliopillisesti, mieluummin 
myös tyylillisesti oikeaa. Koska toimittajat välittä-
vät tietoa lukijoille, on kirjoitetun kielen oltava 
myös oikean informaation tavoittamiseksi oike-aa. 
(S92N2e)

kieli
kieli
kieli

- oikea -

Toimittajat osaavia, asiaan ei paljon tarvitse puut-
tua, tekstejä tarkkaillaan kuitenkin koko ajan. 
(Y1M3m)

- tekstit - -

Maneereiden poistamiseksi ja elävän, vivahteik-
kaan kielenkäytön kehittämiseksi (Y2M5e)

- kielenkäyttö vivahteikas -
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- - - käytettävä - kielellinen vaikut-
taja
vastuu
kielen oikeellisuus
kieli tarttuu
lukijat
malli
virheet

kielen 
kehitys
laatu
vastuu ja 
mallinan-
to
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - merkittävä - oikeakielisyys
uskottavuus
luotettavuus
hyvä kieli
kieliopillisesti 
oikea kieli
asiasisällön välit-
täminen
lukijat

hyvä kieli
laatu
tiedonvä-
litys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

- ei voi olla - - ei voi olla ammattitaito
oikeakielisyys

hyvä kieli
laatu

Laatu

- - - - - ammattitaito laatu Laatu

- - - - - tunne tunne Tunne

- - on oltava on 
oltava

oltava
oltava
kirjoitettu

- instrumentti
kieliopillisesti 
oikea kieli
tyylillisesti oikea 
kieli
tiedonvälitys
lukijat

hyvä kieli
tiedonvä-
litys
työkalu
yleisön
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus
Väline

- ei tarvitse 
puuttua

- tarkkaillaan ei tarvitse 
puuttua

ammattitaito laatu Laatu

- - - tarkkaillaan - maneerit
elävä ja vivah-
teikas kielenkäyttö

laatu Laatu
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Virheet särähtävät korvaan. Hyvä kieli luo luotta-
musta. (Y3M4e)

kieli virheet hyvä -

(Y4N2e) - - - -

ELLEI MEIDÄN ALALLAMME PIDETÄ 
HUOLTA OIKEAKIELISYYDESTÄ, MISSÄ 
SITTEN? (Y5N3e)

- oikeakielisyys - -

kieli on toimittajan työkalu ja sen tulee olla terävä. 
täsmällinen kieli kertoo täsmällisestä ajattelusta. 
(Y6N3e)

kieli
kieli

- täsmällinen -

oikea ja elävä kieli on lähetysten perillemenon ja 
uskottavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeätä
(Y7M5e)

kieli - oikea
ensiarvoinen
tärkeä

-

(Y8M5e) - - - -

(Y9N2e) - - - -

Meillä on vastuu suomen kielestä ja sen pitämisestä
ilmaisuvoimaisena ja tarkkana. (Y10M3e)

suomen kieli - ilmaisuvoimainen
tarkka

meillä

Yleisradio on merkittävä tiedonvälittäjä Suomessa
ja Ylen esimerkki on voimakas malli kielenkäyttä-
jille. Jos kukaan ei huolehdi kielestä, ihmisten 
kielenkäyttö rappeutuu. Puhutussa kielessä on jo 
paljon huonoja esimerkkejä kummallisista paino-
tuksista. (Y11M4e)

kieli
kieli

kielenkäyttö - -
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- - - - - virheet
hyvä kieli
luottamus

hyvä kieli
laatu
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu

- - - - - perustelematto-
muus

- -

- - - ei pidetä ei pidetä velvollisuus
oikeakielisyys

hyvä kieli
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vastuu

- tulee olla - - - työkalu
täsmällinen kieli

tiedonvä-
litys 
työkalu

Vuorovaikutus
Väline

- - - - - oikea kieli
elävä kieli
lähetysten perille-
meno
lähetysten uskotta-
vuus

hyvä kieli
tiedonvä-
litys
ammatti-
taito

Laatu
Vuorovaikutus

- - - - - perustelematto-
muus

- -

- - - - - perustelematto-
muus

- -

- - - - - vastuu kielestä
kielen pitäminen 
ilmaisuvoimaisena
kielen pitäminen 
tarkkana

kielen 
kehitys
vastuu ja 
mallinan-
to

Vastuu

- - - merkittävä
puhuttu

ei huolehdi Yleisradio
tiedonvälittäjä
esimerkki
kielenkäyttäjät
kielestä huolehti-
minen
kielenkäytön rap-
peutuminen
puhe

kielen 
kehitys
tiedonvä-
litys
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Vastuu
Vuorovaikutus
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Hyvä, selkeä, ymmärrettävä ja virheetön, mutta 
elävä kieli on oltava ainakin tavoitteena, kun tarjo-
amme tasokasta sisältöä kuulijoille. (Y12M5e)

kieli - hyvä
selkeä
virheetön

-

Koska meillä on lähetys viittomakielellä kerran 
päivässä, joten paneudumme huolellisesti siihen, 
että uutinen kerrotaan hyvällä suomenkielel-
lä/viittomakielellä. (Y13N3-)

viittomakieli
suomenkieli
viittomakieli

- hyvä -

[Pidän kielenhuoltoa toimituksessa erittäin tärkeä-
nä asiana], sillä virheiden määrä näyttää koko ajan 
kasvavan. (Y14N5e) 
Yleisradion perustehtäviin kuuluu mielestäni hyvän
kielen vaaliminen, erityisesti tehtävän kuuluisi
korostua uutisissa. Uskottavuus kärsii, jos toimitta-
jat eivät osaa edes omaa äidinkieltään! (Y14N5e)

kieli
äidinkieli

virheet hyvä
oma

-

Yleisradion aseman ja uskottavuuden vuoksi oi-
keakielisyys on ehdoton vaatimus. Hyvä kieli on
myös merkki laadusta. (Y15M2e)

kieli oikeakielisyys hyvä -

Kieli on työkalumme ja kieli on keinomme välittää 
tieto mahdollisimman tarkasti ja todenmukaisesti
yleisölle. Tiedonvälitystähän tämä on. (Y16N4e)

kieli
kieli

- - -

Oikeakielisyys olisi toimituksen kunnia-asia ja 
helppotajuinen teksti on tärkeää kuuntelijoiden 
kannalta. (Y17N3e)

- oikeakielisyys
teksti

helppotajuinen
tärkeä

-
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- - - ymmärrettävä
oltava

- hyvä kieli
selkeä kieli
ymmärrettävä kieli
virheetön kieli
elävä kieli
tavoite
sisältö 
kuulijat

hyvä kieli
tiedonvä-
litys
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

- - - kerrotaan - viittomakieli
huolellisuus
hyvä kieli

hyvä kieli Laatu

kuuluisi (ko-
rostua)

- - - eivät osaa virheet
Yleisradio
hyvä kieli
vaaliminen
uskottavuus
äidinkieli

ammatti-
taito
hyvä kieli
laatu
vaalimi-
nen
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu
Vaaliminen

- - - - - Yleisradio
uskottavuus
oikeakielisyys
laatu

hyvä kieli
laatu

Laatu

- - - - - työkalu
keino
yleisö
tiedonvälitys

tiedonvä-
litys
työkalu
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Vuorovaikutus
Väline

olisi - - - - oikeakielisyys
kunnia-asia
helppotajuinen 
teksti
kuulijat (vrt. luki-
jat)

hyvä kieli
tiedonvä-
litys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus
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uutisilta odotetaan parempaa kieltä kuin vaikkapa 
kontaktiohjelmalta. kieli liittyy myös asiallisuuteen
ja luotettavuuteen, jotka varsinkin valtionyhtiön
puolivirallissa uutisissa korostuvat. (Y18N4e)

kieli
kieli

- parempi -

Mielestäni uutiskielen on oltava hyvää suomea. 
Sääkielestä olemme meteorologien kesken puhu-
neet paljon. Vuosien mittaan olemme yrittäneet 
elävöittää sääkieltämme ja vähentää kapulakieltä
kuitenkaan unohtamatta termejä, joille on olemassa 
selkeät määritelmät. (Y19N4e)

suomi uutiskieli
sääkieli
sääkieli
kapulakieli

hyvä -

Uutiskielen on oltava Yleiaradiossa niin hyvää
kuin mahdollista, jotta kuulijat ymmärtäisivät sa-
noman. Tärkeää on nykyaikana erottua myös kau-
pallisten radioiden mössökielestä. (Y20M5e)

- uutiskieli
mössökieli

hyvä
mahdollinen

-

pyrkimys on käyttää rikasta, kaunista suomen kiel-
tä mahdollisimman elävästi, virheettömästi ja luon-
tevasti. Julkinen kielenkäyttö toimii myös mallina 
kuulijoille. Kieli on viestin väline: jotta viesti välit-
tyisi, kielen tulee olla selkeää ja virheetöntä. 
(Y21N5e)

suomen kieli
kieli
kieli

kielenkäyttö rikas
kaunis
mahdollinen
julkinen
selkeä
virheetön

-

itsestään selvää pitäisi olla, että toimittaja osaa 
kirjoittaa. (Y22N2e)

- - - -

se on perustyökalu, ehkä tärkein väline työkalupa-
kissa (Y23M4e)

- - - -

Toimittajan tehtävä on tiedon popularisointia, il-
maista asioita selvällä helpolla suomen kielellä, 
niin että mahdollisimman moni sitä ymmärtää. 
Kieln oltava lisäksi ilmaisevaa ja kaunista, jos se 
nykymediassa enää on edes missään arvossa. Pu-
humisen määrä näyttää yhä enemmän korvaavan 
laadun. (Y24N5e)

suomen kieli
kieli

- selvä
helppo
kaunis

-
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- - - odotetaan - uutiskieli
asiallisuus
luotettavuus

ammatti-
taito

Laatu

- - on oltava - - uutiskieli
hyvä kieli
sääkieli
elävä kieli
kapulakielen vä-
hentäminen
termit

hyvä kieli Laatu

ymmärtäisivät - on oltava oltava - Yleisradio
uutiskieli
kuulijat 
sanoman ymmär-
täminen
mössökielestä 
erottuminen

huono 
kieli
hyvä kieli
tiedonvä-
litys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

välittyisi tulee olla - - - rikas kieli
kaunis kieli
elävä kieli
virheetön kieli
luonteva kieli
malli
selkeä kieli
virheetön kieli
kuulijat
tiedonvälitys

hyvä kieli
tiedonvä-
litys
vastuu ja 
mallinan-
to
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

pitäisi (olla) pitäisi olla - - - itsestäänselvyys
ammattitaito

laatu Laatu

- - - - - perustyökalu työkalu Väline

- - on oltava oltava
ilmaiseva
korvaava

- tiedon populari-
sointi
selvä kieli
helppo kieli
ymmärrettävyys
ilmaiseva kieli
kaunis kieli
puhe

hyvä kieli
laatu
tiedonvä-
litys

Laatu
Vuorovaikutus
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Pidän kaunista suomenkieltä rikkautena; toimituk-
sessa ja missä tahansa. (Y25N5e)

suomenkieli - kaunis -

Kaiken ymmärrettävyyden ehto on huolellinen
kielenkäyttö. Jos puhetyöläinen ei osaa korrektia
ilmaisua, miten sitä voi vaatia muiltakaan. Journa-
listien kielenkäytössä on paljon kohennettavaa. 
(Y26M3e)

- kielenkäyttö
ilmaisu
kielenkäyttö

huolellinen
korrekti

-

Toimin valtakunnallisessa, kiivasrytmisessä väli-
neessä, joka usein nostaa aiheen esille ja on en-
simmäisenä / ensimmäisinä uutisoimassa aiheesta. 
Tällöin asetamme niin totuudelliset kuin kielelli-
setkin standardit muille perässätulijoille. 
(Y27N2m)

- standardit kielellinen -

Valtakunnallisessa välineessä pitää puhua oikeaa
suomea .oikea kieli ei turhaan rasita jutun uskotta-
vuutta ja katsoja voi keskittyä itse sisältöön . 
(Y28M5e)

suomi
kieli

- oikea
oikea

-

(Y29N2e) - - - -

Kielivirheet tekstissä antavat amatöörimäisen vai-
kutelman ja laskevat jutun tasoa. (Y30N2e)

- kielivirheet
teksti

- -

On tärkeää, että toimittajat käyttävät korrektia ja 
oikeaa yleiskieltä, ja siten ovat omalta osaltaan
vaikuttamassa siihen, miten ”kansa” kieltä käyttää. 
(Y31N3e)

kieli yleiskieli korrekti
oikea

-

Olemme uutisiin verrattavissa oleva ajankohtaisoh-
jelmia tuottava toimitus, joten kirjoitusvirheitä ei 
toivoisi olevan. (Y32N2e)

- kirjoitusvir-
heet

- -

Koska teemme työtä radiossa ja televisiossa, vir-
heisiimme puututaan erityisen herkästi. Lisäksi 
hyvä kielen vaaliminen on ihan perusasia Yleisra-
diossa. (Y33N4e)

kieli virheet hyvä -
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- - - - - kaunis kieli hyvä kieli Laatu

- voi vaatia - kohennettava - huolellinen kielen-
käyttö
korrekti ilmaisu
ammattitaito
puhetyöläiset

laatu
tiedonvä-
litys

Laatu
Vuorovaikutus

- - - - - [Yleisradio]
edelläkävijyys
standardien aset-
taminen

vastuu ja 
mallinan-
to

Vastuu

- pitää puhua 
voi keskit-
tyä 

- - ei rasita valtakunnallisuus
oikea kieli
uskottavuus
sisältö
katsojat

hyvä kieli
laatu
tiedonvä-
litys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

- - - - - perustelematto-
muus

- -

- - - - - virheet
amatöörimäinen 
vaikutelma
jutun tason laske-
minen

laatu
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu

- - - - - korrekti yleiskieli
oikea yleiskieli
malli
yleisö

hyvä kieli
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

ei toivoisi 
(olevan)

- - verrattavissa ei toivoisi 
olevan

Yleisradio
virheet

laatu
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu

- - - puututaan - Yleisradio
virheet
virheisiin puuttu-
minen
vaaliminen
perusasia

vaalimi-
nen
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu
Vaaliminen
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oleellinen asia toimittajan työssä, esim. sähkeitä
pitää osata kirjoittaa nopeasti ja selkeästi. 
(Y34N2e)

- - - -

Selkeä kieli on selkeää ajattelua. (Y35N4e) kieli - selkeä -

Yleisradiolla on (tai ainakin pitäisi olla) suuri mer-
kitys hyvän suomen kielen ylläpitäjänä. (Y36M3e)

suomen kieli - hyvä -

Ratkaisevan tärkeää sanaoman perillemenolle
(Y37M5e)

- - - -

Yleisradion laatu ja standardit velvoittavat. 
(Y38M2e)

- standardit - -

[x erittäin tärkeänä] (sikäli kun kielenhuolto ym-
märretään oikeanlaisen kielen käyttönä) (Y39M4e)
Asiallinen ja oikea suomen kielen käyttö on yksi 
parhaista takeista tekstin ymmärtämiseen myös 
vastaanottajan taholla. Toisaalta värikäs kieli ja 
sanojen erilaisen yhdistämisen tuoma vivahteiden 
kirjo antavat teksteille tärkeitä lisäulottuvuuksia. 
(Y39M4e)

kieli kielenhuolto
kielen käyttö
suomen kie-
len 
käyttö
tekstit

oikeanlainen
asiallinen
oikea
värikäs

-

yleisö reagoi herkästi virheisiin ja roolimme uutisi-
na edellyttää useiden mielestä virheetöntä kieltä
(Y40M3e)

kieli - virheetön -

Koska teen kielen avulla työtäni ja tehtäväni on 
tehdä ymmärrettäviä ja kiinnostavia tekstejä suurel-
le yleisölle (Y41N4e)

kieli tekstit - -

Toimittajiemme kielenkäyttö on kohtuullisen laa-
dukasta, mutta parantamisen varaa on aina. Julkisi-
na kielenkäyttäjinä meillä on oma vastuumme 
suomen kielen hyvinvoinnista. (Y42M4m)

suomen kieli kielenkäyttö kohtuullinen
laadukas

-

Perustaidot kohdallaan (Y43M2ek) - - - -
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- pitää osata 
kirjoittaa 

- - - selkeä kieli
nopeus

laatu
tiedonvä-
litys

Laatu
Vuorovaikutus

- - - - - selkeä kieli tiedonvä-
litys

Vuorovaikutus

pitäisi (olla) pitäisi olla - - - Yleisradio
hyvän kielen yllä-
pitäminen

hyvä kieli
kielen 
kehitys

Laatu
Vastuu

- - - - - sanoman perille-
meno

tiedonvä-
litys

Vuorovaikutus

- - - - - Yleisradio
laatu
velvollisuus

laatu Laatu

- - - ymmärretään - asiallinen suomen 
kielen käyttö
oikea suomen 
kielen käyttö
tekstin ymmärtä-
minen
vastaanottaja
tiedonvälitys
ymmärrettävyys
värikäs kieli

hyvä kieli
tiedonvä-
litys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

- - - - - Yleisradio
yleisö
virheet
virheetön kieli

virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

- - - ymmärrettävä - työkalu
ymmärrettävät 
tekstit
kiinnostavat tekstit
yleisö 

laatu
tiedonvä-
litys
työkalu
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus
Väline

- - - - - laadukas kielen-
käyttö
vastuu
suomen kielen 
hyvinvointi

laatu
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vastuu

- - - - - ammattitaito laatu Laatu
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Tiedotusvälineet ovat keskeisin kansalaisten tie-
donsaannin väline ja silloin tekstin on oltava kielel-
lisesti hyvää, että viesti menee mahdollisimman 
ymmärrettävästi perille. Toimittajan tehtävä on 
tehdä asiasta mahdollisimman selkeä lukijal-
le/kuulijalle/katsojalle, ja hyvä kieli on tässä mai-
nio työkalu. (Y44N2e)

kieli teksti hyvä
hyvä

-

Viesti menee paremmin perille, kun kieli on hyvää
ja selkeää. (Y45N3e)

kieli - hyvä
selkeä

-

toimittaja välittää asioita, tietoja ja tunnelmia. se ei 
onnistu ilman sopivaa kieltä. (Y46N3e)

kieli - - -

Kyse on ”Suomen luotettavimmasta” uutisvälinees-
tä eli Ylen tv-uutisista (Y47M3e)

- - - -

Toki toivoisin, että toimituksessamme käytettäisiin 
kaunista ja monipuolista suomea (Y48N3m)

suomi - kaunis
monipuolinen

-

Media on esimerkki muille, median kautta kielen-
käyttötapa yleistyy, huono kieli myös särähtää 
omaan korvaan, miksei siis muidenkin kielikorvaan
(Y49N4e)

kieli kielenkäyttö-
tapa
kielikorva

huono -

Tärkeintä on kertoa asia ymmärrettävästi, ei joskus 
viime vuosisadan puolivälin jälkeen kansien väliin
präntätyn ”oikeaoppisen suomenkielisen ilmaisun 
hienosäätöjä” näpräten (Y50M2-)

- ilmaisu oikeaoppinen
suomenkielinen

-

Suomen kielen huolto on yksi tehtävämme, ja sen 
ylläpito. Uutiskielen on oltava oikein kirjoitettua, 
hyvin ja ymmärrettävästi luettua. (Y51N3e)

- suomen kie-
len huolto
uutiskieli

- -
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- - on oltava oltava - tiedonvälitys
kielellisesti hyvä 
teksti
viestin ymmärret-
tävyys
yleisö
työkalu

hyvä kieli
tiedonvä-
litys 
työkalu
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus
Väline

- - - - - viestin perillemeno
hyvä kieli
selkeä kieli

hyvä kieli
tiedonvä-
litys

Laatu
Vuorovaikutus

- - - - ei onnistu tiedonvälitys
sopiva kieli

hyvä kieli
tiedonvä-
litys

Laatu
Vuorovaikutus

- - - - - Yleisradio
luotettavuus 

laatu Laatu

toivoisin
käytettäisiin

- - käytettäisiin - kaunis kieli
monipuolinen kieli

hyvä kieli Laatu

- - - - - esimerkki
kielenkäyttötavan 
yleistyminen
huono kieli
muiden kielikorva

huono 
kieli
kielen 
kehitys
vastuu ja 
mallinan-
to
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus

- - - präntätty ei näpräten ymmärrettävyys
tunne

tiedonvä-
litys
tunne

Tunne
Vuorovaikutus

- - on oltava oltava
kirjoitettu
luettu

- Yleisradio
suomen kielen 
huolto ja ylläpito
tehtävä
uutiskieli
oikein kirjoitettu 
kieli
hyvin ja ymmärret-
tävästi luettu kieli

hyvä kieli
kielen 
kehitys
tiedonvä-
litys
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vastuu
Vuorovaikutus
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Mielestäni meidän Yleisradiossa tulisi käyttää 
esimerkinomaisesti mahdollisimman oikeaoppista
kieltä. (Y52M3e)

kieli - mahdollinen
oikeaoppinen

-

Vapaasti puhuessaan toimittajat tekevät paljon 
virheitä, esim. objektin sijat menevät englannin 
mallin mukaan nykyisin hyvin usein väärin. 
(Y53M5e)

- virheet - -

olemme suomen kielen ammattilaisia, ja sellaisilta 
meidän pitää myös kuulostaa. yle alkaa olla viimei-
siä laitoksia, jossa vielä pyritään käyttämään hyvää 
yleiskieltä, ja hyvä niin. (Y54N2e)

suomen kieli yleiskieli hyvä -

Kyse kahdesta asiasta: 1. joukkoviestinnän akusti-
seen asuun puetun viestin perilemenosta, l. viestin 
vastaanoton helpoudesta. 2. yleinen asenne ja kun-
nioitus kieltä kohtaan. Kieli ajattelun välineenä. 
(Y55M4e)

kieli
kieli

- - -

eihän radiosta voi puhua virheellistä tai kankeaa
kieltä (Y56N4e)

kieli - virheellinen
kankea

-

Hyvä kielioopi lisää uutisten uskottavuutta, huono
kielioppi vähentää uskottavuutta. (Y57N2e)

- kielioppi
kielioppi

hyvä
huono

-

Kieli uudistuu nopeasti, selkeyden kohentamiseen 
aina sijaa (Y58M5e)

kieli - - -

Mielestäni YLE omalta osaltaan ylläpitää kieltä ja 
vaikuttaa sen kehittymiseen. (Y59M2e)

kieli - - -

Se on tärkeä ja luonnollinen osa toimitustyötä, 
joten se ei ei herätä omassa toimituksessa miten-
kään suuria tunteita, mutta hyvään suomen kieleen
toki suhtaudutaan vakavuudella. (Y60N2m)

suomen kieli - hyvä -
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tulisi (käyttää) tulisi käyt-
tää 

- - - Yleisradio
esimerkki
oikeaoppinen kieli

hyvä kieli
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vastuu

- - - - - puhe
virheet
englannin malli

virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu

- pitää kuu-
lostaa 

- pyritään - ammattitaito
Yleisradio
hyvä yleiskieli

hyvä kieli
laatu

Laatu

- - - puettu - tiedonvälitys
kielen kunnioitus
kieli ajattelun 
välineenä

laatu
tiedonvä-
litys

Laatu
Vuorovaikutus

- eihän voi 
puhua

- - ei voi puhua itsestäänselvyys
virheellinen kieli
kankea kieli

laatu
virheelli-
syys ja 
virheet-
tömyys

Laatu

- - - - - hyvä kielioppi
huono kielioppi
uskottavuus

hyvä kieli
huono 
kieli
laatu

Laatu

- - - - - kielen uudistumi-
nen
selkeys

kielen 
kehitys
tiedonvä-
litys

Vastuu
Vuorovaikutus

- - - - - Yleisradio
kielen ylläpitämi-
nen
kielen kehittymi-
nen

kielen 
kehitys

Vastuu

- - - suhtaudutaan - hyvä kieli hyvä kieli Laatu
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Uutiskielen pitäisi olla hyvää ja huoliteltua, koska 
se leviää joka kotiin. Hyvä kieli on itseisarvo, josta 
nimenomaan Yleisradion kaltaisen julkisen palve-
lun laitoksen tulisi pitää kiinni. Vaikka kieleen
kiinnitetään toimituksessamme paljon huomiota, 
lapsuksia sattuu silti ja kiireessä ja rutiinissa kie-
liasiat tuppaavat unohtumaan. Säännöllinen kielen-
huolto kaikille toimisi hyvänä muistutuksena ja 
vetreyttäisi taitoja. (Y61N3e)

kieli
kieli

uutiskieli
kieliasiat
kielenhuolto

hyvä
hyvä
säännöllinen

-

Oikeakielisyys ja kaunis kieli parantavat sano-
mamme perillemenoa ja vaikuttavat välineen luo-
tettavuuteen (Y62N5e)

kieli oikeakielisyys kaunis -

Hyvä suomi on toimittajan työn perusta. (Y63N3e) suomi - hyvä -

Yleisön uskottavuus on mm. siitä kiinni (Y64N5e) - - - -

Pyrimme Yleisradiossa käyttämään hyvää suomea, 
siihen velvoittaa jo tuo kansansivistystehtäväkin..... 
(Y65M4m)

suomi - hyvä -

Radion uutistoimituksen imagoon kuuluu hyvä
kieli, on mm. uskottavuustekijä (Y66N5e)

kieli - hyvä -
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pitäisi (olla)
tulisi (pitää)
toimisi
vetreyttäisi

pitäisi olla 
tulisi pitää 

- kiinnitetään
huoliteltu

- hyvä kieli
huoliteltu kieli
itseisarvo
joka kotiin leviävä 
kieli
Yleisradio
kiire
rutiini
taitojen vetreyttä-
minen

hyvä kieli
ammatti-
taito
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

- - - - - oikeakielisyys
kaunis kieli
sanoman perille-
meno
luotettavuus

hyvä kieli
laatu
ammatti-
taito
tiedonvä-
litys

Laatu
Vuorovaikutus

- - - - - hyvä kieli
työn perusta

hyvä kieli
laatu

Laatu

- - - - - uskottavuus
yleisö

laatu
yleisön 
huomi-
oon otta-
minen

Laatu
Vuorovaikutus

- - - - - Yleisradio
hyvä kieli
kansansivistysteh-
tävä

hyvä kieli
vastuu ja 
mallinan-
to

Laatu
Vastuu

- - - - - imago
hyvä kieli
uskottavuus

hyvä kieli
laatu

Laatu
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